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                              พระสตุตันตปฎก    
                ขทุทกนิกาย     วมิานวัตถุ 

                                เลมที่  ๒  ภาคท่ี   ๑ 
                 ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                          ๑.  อิตถิวิมานวัตถุ 

                           ปฐวรรคที่  ๑ 
                             ๑.  ปฐมปฐวิมาน                         
                         วาดวยวิมานต่ังทอง 
        [๑]  พระโมคคัลลานะ  ถามวา 
                ดูกอนเทพธิดาผูประดับองค  ทรงมาลัย   ทรง 
        พัสตราภรณสวยงาม  วิมานต่ังทองของทานโอฬาร 
        ทานสองแสงประกายดังสายฟาอันแลบลอดหลืบเมฆ 
        เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะบุญ 
        อะไร  ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน  อน่ึง  โภคะทุกอยางท่ี 
        นารักจงึเกิดแกทาน  ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก 
        อาตภาพขอถามทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญ  
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        อะไรไว    เพราะบุญอะไร    ทานจึงมีอานุภาพรุงเรือง   
        อยางน้ี   และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                        เทวดาน้ัน        ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
        ดีใจ  ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยาง 
        นี้วา 
                        ครั้งเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก    ดีฉันไดถวาย 
        อาสนะแกหมูภิกษุผูมาถึงเรือน    ไดอภิวาท    ไดทํา 
        อัญชลี     และถวายทานตามกําลัง      เพราะบญุน้ัน 
        ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึงสําเร็จ 
        แกดีฉัน    อนึ่ง  โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน 
        ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ดีฉันขอบอกแกทาน 
        ครั้งเกิดเปนมนุษย  ดีฉันไดทําบุญใดไว  เพราะบุญน้ัน 
        ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะของ 
        ดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                                    จบปฐมปฐวิมาน  
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                       ปรมัตถทีปนี   

                 อรรถกถาขุททกนิกาย  วิมานวัตถุ 
                    คันถารัมภกถา 
                  ขาพเจาขอไหวพระพุทธเจา  ผูมีพระมหากรุณา 
        เปนนาถะ   ทรงขามสังสารสาครดวยไญยธรรม  ทรง 
        แสดงธรรมอันละเอียดลุมลึกมีนยัมีวิจิตร.  
                       ขาพเจาขอไหวพรธรรมสูงสุด     ที่พระสัมมา- 
        สมัพุทธเจาทรงบูชาแลว  ซึ่งเปนเครื่องนําผูสมบูรณ 
        ดวยวิชชาและจรณะออกไปจากโลก. 
                       ขาพเจาขอไหวพระอริยสงฆ   ผูสมบูรณดวยคุณ  
        มีศีลเปนตน    ต้ังอยูในมรรคผล  เปนบุญเขตอัน 
        ยอดเยี่ยม. 
                           บุญใด   เกิดจากการไหวพระรัตนตรัย   ดังกลาว 
        มานี้   ขอขาพเจาเปนผูอันอํานาจบุญน้ันกําจัดอันตราย  
        ในท่ีทั้งปวง. 
                           บุญใด ๆ  อันเทวดาท้ังหลายทําไวในชาติกอน ๆ 
        เทศนาอันใด  ที่ทําผลแหงกรรมใหประจักษ   ดําเนิน 
          ไปโดยการถามและตอบของเทวดาเหลาน้ัน      โดย  
        แยกสมบัติ    คือผลมีวิมานเปนตน   ของบญุน้ัน  ๆ  
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         พระอรหันตทั้งหลายผูเชี่ยวชาญแตกอน    สังคายนา   
        เรื่องใดไวในคันภีรขทุทกนิกาย   โดยช่ือวาวิมานวัตถุ 
                  เพราะฉะน้ัน     จักยึดนัยท่ีมาในอรรถกถารุนเกาน้ัน 
        เมื่อจะประกาศนิทานท้ังหลายในเทศนานั้น ๆ   โดย 
               พิเศษ  จักแตงกถาพรรณนาอรรถอันงาม  ซึ่งหมดจด  
        ดี     ไมสับสน    มีวนิิจฉัยอรรถอยางละเอียด    ไม 
              ผิดลัทธิสมัยของพระเถระทั้งหลายผูอยูในมหาวิหาร 
               ตามกําลัง  ขอสาธุชนท้ังหลาย   จงต้ังใจฟงวิมาน- 
        วัตถุนั้นของขาพเจา   ซึ่งกําลังกลาวอยู   โดยเคารพ 
               เทอญ. 
                      อธบิายคําวา  วิมานวัตถุ 
          ในวิมานวัตถุนั้น   สถานที่เลนและอยูอาศัยของเทวดาทั้งหลาย   ม ี
จํานวนนับอันประเสริฐ   ชื่อวา  วมิาน.   จริงอยู   วิมานเหลาน้ัน  บังเกิด 
ดวยอานุภาพของกรรมสวนสุจริตของเทวดาเหลาน้ัน     รุงเรืองดวยรัตนะ 
ตาง  ๆ  มีสีและทรวดทรงอันวิจิตร   เพราะประกอบดวยขนาดพิเศษมี  ๑ 
โยชน  และ ๒ โยชนเปนตน  เรียกกันวา   วิมาน   เพราะพรั่งพรอมดวย  
ความงาม    และเพราะตองนับโดยวิธีพิเศษ.    วัตถุที่ต้ังแหงวิมานท้ังหลาย 
เปนเหตุแหงเทศนาน้ัน  เหตุนั้น  เทศนานั้น  จึงชื่อวา  วิมานวัตถุ   ไดแก 
เทศนาที่ดําเนินไปโดยนยัวา  ปนฺเต  โสวณฺณมย  ปฐวิมานต่ังทองของ 
ทาน   ดังน้ีเปนตน.   ก็คําน้ีเปนเพียงตัวอยาง   เพราะเทศนาน้ีดําเนินไป 
อาศัยสมบัติมีรูปโภคะและบริวารเปนตน  และกรรมที่เปนเหตุทําใหบังเกิด  
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สมบัตินั้น    ของเทวดาเหลาน้ัน   อีกนยัหน่ึง   กลาวโดยมุข   คือ  วิบาก   
พึงทราบวา    ชื่อวา   วมิานวัตถุ   เพราะเปนเหตุแหงการนับในระหวาง 
[ชวง]  กรรม. 
        ถามวา  วิมานวัตถุนี้   ใครกลาว  กลาวที่ไหน  กลาวเม่ือไร   และ 
กลาวเพราะเหตุไร.    ตอบวา  วิมานวัตถุนี้   ดําเนินไป   โดยกจิ  ๒ อยาง 
คือ  ถามและตอบ.   ในกจิ  ๒ อยางนั้น   คาถาคําตอบ   เทวดาทั้งหลาย  
นั้น ๆ  กลาว.  สวนคาถาคําถาม  บางคาถาพระผูมีพระภาคเจาตรัส  บาง 
คาถา   ทาวสักกะเปนตนตรัส   บางคาถา   พระสาวกเถระทั้งหลายกลาว. 
แมในคาถาคําถามน้ัน    คาถาสวนมาก    ทานพระมหาโมคคัลลานะ    ผู 
สรางสมภารคือบุญและญาณ     เพ่ือเปนพระอัครสาวกของพระผูมีพระภาค 
พุทธเจา    บาํเพ็ญสาวกบารมีมาโดยลําดับถึง  ๑   อสงไขย    กาํไรแสนกัป 
ถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณหมดส้ิน    ซึ่งมีคุณพิเศษมีอภิญญา   ๖    และ 
ปฏิสัมภิทา  ๔  เปนตนเปนบริวาร   ดาํรงอยูในตําแหนงอัครสาวกรูปที่  ๒ 
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงสถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะ  ในเหลาภิกษุ 
สาวกผูมีฤทธิ์   กลาวไวแลว. 
         กอนอ่ืน  พระเถระเม่ือจะกลาว    ก็เท่ียวเทวจาริกไปเพ่ือเกื้อกูลโลก 
ไถถามเทวดาท้ังหลายในเทวโลก    กลับมามนุษยโลกอีก    ทําคําถามและ 
คําตอบไวรวมกัน  เพ่ือทําผลบุญ ใหประจักษแกมนุษยทั้งหลาย   กราบทูล 
เรื่องถวายพระผูมีพระภาคเจาแลว    จึงกลาวแกภิกษุทั้งหลาย.    ทาวสักกะ 
ตรัสก็โดยถามปญหา     เทวดาทั้งหลายตอบทาวสักกะนั้นก็ดี      ตอบทาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระก็ดี   ก็โดยตอบปญหาเหมือนกัน.  โดยนัยดังกลาว 
มาน้ี   คาถาวิมานวัตถุ  พระผูมีพระภาคเจา  พระเถระทั้งหลาย  และเทวดา  
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ทั้งหลายกลาว  ก็โดยถามปญหา  และเทวดาท้ังหลายกลาวไวในท่ีนั้น  ๆ  ก็    
โดยตอบปญหานั้น  ภายหลัง  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายผูสังคายนา 
ธรรมวินัย รวบรวมยกข้ึนสูสังคีติวาวิมานวัตถุอยางเดียว   ก็การตอบบท 
วา  ใครกลาว  เปนตน  โดยสังเขปทั่ว ๆ ไปในวิมานวัตถุนี้   เทาน้ีกอน. 
         สวนบทวา  ใครกลาว  เมื่อกลาวโดยพิสดาร   ก็พึงกลาวอาคมนีย-  
ปฏิปทา  ขอปฏิบัติที่พึงดําเนินมาของพระเถระ   ต้ังแตมหาเถระทําปณิธาน 
ความปรารถนาไวแทบเบ้ืองบาทพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี. 
ก็ปฏิปทาน้ัน   ทานกลาวไวพิสดารแลวในที่นั้น   ๆ   ในอรรถกถาทั้งหลาย  
อันเปนที่มา  เพราะฉะนั้น  พึงทราบตามนัยที่มาแลวในที่นั้น.   เมื่อกลาว 
โดยไมทั่วไป   [โดยเฉพาะ]   การตอบบทวา   กลาวที่ไหน   กจั็กมาถึง  
ตอนพรรณนาความแหงวิมานน้ัน ๆ. 
         สวนอาจารยพวกอ่ืนๆ  กลาววา วันหน่ึง ทานพระมหาโมคัลลานะ 
ไปในที่ลับหลีกเรนอยู     เกิดใจปริวิตกอยางนี้วา     ปจจุบันนี้      มนุษย 
ทั้งหลาย  เมื่อความถึงพรอมแหงวัตถุ  [ไทยธรรม]  ความถึงพรอมแหง 
เขต       [ทกัขิไณยบุคคล]      และความถึงพรอมแหงจิตเลื่อมใสของตน 
[เจตนา]   แมไมมี   ก็ยังพากันทําบุญน้ัน   บังเกิดในเทวโลกเสวยสมบัติ 
อันโอฬาร    ถากระไร    เราจาริกไปในเทวโลก    ทําเทวดาเหลานั้นเปน 
ประจักษพยานใหกลาวบุญ     ตามท่ีพวกเขาสรางสมไว    และผลบุญตามท่ี 
ไดประสบ   แลวกราบทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อเปนดังน้ัน 
พระศาสดาของเรา เมื่อทรงแสดงผลกรรมใหประจักษชัดแกมนษุยทั้งหลาย  
เหมือนดังทรงทําพระจันทรเพ็ญอุทัยข้ึน ณ  พ้ืนนภากาศ  ทรงชี้ความท่ีบุญ 
ทั้งหลาย  แมประมาณเล็กนอย  ก็ยังมีผลโอฬาร  โดยศรัทธาความเชื่อตอ   
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เนื่องกันได    ทรงทําวิมานวัตถุนั้น ๆ ใหเปนวัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว   
จักทรงประกาศพระธรรมเทศนาไดยิงใหญ. พระธรรมเทศนานั้น  ก็จะเปน 
ประโยชนเกือ้กูลความสุขแกชนเปนอันมาก   แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  
ทานลุกข้ึนจากอาสนะ     นุงผา  ๒  ชัน้ยอมดีแลวผืนหน่ึง     อีกผืนหน่ึง 
หมเฉวียงบา  เปรียบดังฟาแลบ  มลีําสายคลายหิงคุตามธรรมชาติ  [หยาด 
มหาหิงคุ ] และเปรียบดังยอดเขาอัญชันคิรี เดินได   ซึ่งฉาบดวยแสงสนธยา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ถวายบังคมแลว     นัง่ ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง 
กราบทูลความประสงคของตน    พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว     ก ็
ลุกจากอาสนะ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําประทักษิณเวียนขวา 
เขาจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา    ออกจากจตุตถฌานน้ันแลว     ก ็
ถึงดาวดึงสภพในทันทีนั้น  โดยกําลังฤทธิ์   จึงไถถามถึงบุญกรรม   ตามท่ี 
เทวดาทั้งหลายน้ัน ๆ สรางสมไว.   เทวดาเหลาน้ัน   ก็บอกกลาวแกทาน. 
ทานกลับจากดาวดึงสนั้นมายังมนุษยโลกแลว     กราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมด 
ถวายพระผูมีพระภาคเจา     โดยทํานองที่เปนไปในดาวดึงสภพน้ัน. 
พระศาสดา ก็ไดทรงรับทราบเรื่องนั้นแลว     ทรงทําวิมานวัตถุนั้นใหเปน 
วัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลวทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร   โปรดบริษัทที่มา 
ประชุมกัน. 
         ก็วิมานวัตถุนี้นั้น    นับเขาในสุตตันตปฎก    ในปฎกทั้ง ๓    คือ 
วินัยปฎก   สตุตันตปฎก   อภิธรรมปฎก.    นับเขาในขุททกนิกาย   ใน 
นิกายท้ัง  ๕  คือ  ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  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  คลังพระธรรมปฏิญญาไวดังน้ี  วา 
                  ทฺวาสีติ  พุทฺธโต  คณฺหึ           เทฺว   สหสฺสานิ  ภิกขฺุโต 
        จตุราสติี   สหสฺสานิ                เย    เม  ธมมฺา   ปวตฺติโน 
                                 ธรรมเหลาใดอันขาพเจาใหเปนไป      ขาพเจา 
                    เรียนธรรมเหลาน้ัน      จากพระพุทธองค   ๘๒,๐๐๐  
                    จากภิกษุ   [พระสารีบุตรเถระ]  อีก  ๒,๐๐๐   รวม 
        เปน  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ. 
         กลาวโดยวรรค    ม ี ๗ วรรค    คือ  ปฐวรรค    จิตตลตาวรรค 
ปาริฉัตตกวรรค   มัญชฏิฐกวรรค   มหารถวรรค   ปายาสิวรรค   สุนิก- 
ขิตตวรรค.   กลาวโดยเรือ่ง   วรรคที ่ ๑  ม ี ๑๗  เรื่อง   วรรคท่ี  ๒  มี  ๑๑ 
เรื่อง  วรรคท่ี  ๓    ม ี๑๐  เรื่อง  วรรคท่ี  ๔  ม ี๑๒  เรื่อง  วรรคท่ี   ๕ 
มี ๑๔  เรื่อง   วรรคที่  ๖   มี  ๑๐  เรื่อง   วรรคท่ี  ๗  มี ๑๐  เรื่อง    รวม 
๘๕  เรื่อง  ไมนับอันตรวิมาน   แตนับดวย   ก็มี  ๑๒๓  เรื่อง   กลาวโดย 
คาถา  มี  ๑,๕๐๐  คาถา.   บรรดาวรรคของวิมานวัตถุนั้น    ปฐวรรคเปน 
วรรคตน .  บรรดาเรื่อง   เรื่องปฐวิมาน  วิมานต่ังทองเปนเรื่องตน.  แม 
วิมานวัตถุนั้นมีคาถาวา  ปนฺเต  โสวณฺณมย  เปนคาถาตน.  
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               ๑.  อิตถิวิมานวัตถุ   

                   ปฐวรรควรรณนาที่  ๑ 
              ๑.  อรรถกถาปฐมปฐวิมาน 
         แมปฐวิมานเรื่องที่  ๑  ในปฐวรรคที่  ๑  นั้น  มีวัตถุปตติเหตุ 
เกิดเรื่อง   ดังตอไปนี้ :-  
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ประทบั ณ พระเชตวัน   อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกะ   กรุงสาวัตถี   พระเจาปเสนทิโกศล   ทรงถวายอสทิสทาน 
๗ วัน  แดพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน   ทานอนาถบิณฑิกะ 
มหาเศรษฐี    ก็ถวาย ๓ วัน    พอสมควรแกอสทิสทานน้ัน    นางวิสาขา 
มหาอุบาสิกา   กถ็วายมหาทานเหมือนอยางนั้น.   ประวัติความเปนไปแหง 
อสทิสทาน  ไดปรากฏท่ัวชมพูทวีป.  ครั้งน้ัน   มหาชนยกเรื่องข้ึนพูดกัน 
ในที่นั้น ๆ วา   ทานจักมีผลมาก  ดวยการบริจาคสมบัติอันโอฬารอยางนี้  
หรือ ๆ จักมีผลมาก  แมดวยการบริจาคพอสมควรแกทรัพยสมบัติของตน. 
ภิกษุทั้งหลายฟงคําน้ันแลว    ก็กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานมิใชจักมีผลมาก   ดวยการ 
ถึงพรอมแหงไทยธรรมอยางเดียว   ที่แท   ทานจักมีผลมาก    กด็วยความ 
ถึงพรอมแหงจิตท่ีเลื่อมใส   และดวยความถึงพรอมแหงเขต   [ทักขิไณย- 
บุคคล ]    เพราะฉะน้ัน   ทานวัตถุเพียงสักขาวกํามือหนึ่งก็ดี    เพียงผาเกา 
ผืนหน่ึงก็ดี   เพียงเครื่องลาดทําดวยหญาก็ดี   เพียงเครื่องลาดทําดวยใบไมก็ดี 
เพียงสมอดองน้ํามูตรเนาก็ดี   บุคคลมีจิตเลื่อมใสแลว   ต้ังไวในทักขิไณย- 
บุคคล  ทานแมนั้น   ก็จักมีผลมาก  รุงเรืองมาก   แผไพศาลมาก  ดังนี้.  
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         จริงอยางนั้น  ทาวสักกะจอมทวยเทพ   ก็ตรสัคําเปนคาถา   ดังน้ีวา 
                        นตฺถิ   จิตฺเต   ปสนฺนมหฺิ         อปฺปกา   นาม  ทกฺขิณา 
             ตถาคเต   วา   สมฺพุทฺเธ           อถวา   ตสฺส   สาวเก 
                                          เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจา   หรือ 
                       พระสาวกของพระสัมพุทธเจาน้ัน    ทักษิณาไมชื่อวา 
                       นอยเลย.  
         ถอยคําน้ัน  ไดแพรไปท่ัวชมพูทวีป.  มนุษยทั้งหลาย  พากันใหทาน 
ตามสมควรแกทรัพยสมบัติ   แกสมณพราหมณคนยากไร  คนเดินทางไกล 
วณิพกและยาจกท้ังหลาย    ต้ังนํ้าด่ืมไวที่ลานเคหะ    ปูอาสนะไวที่ซุมประตู.   
สมัยนั้น     พระเถระผูถือปณฑปาติกธุดงคเปนวัตรรูปหน่ึง    มีอากัปกิริยา 
กาวไป   ถอยกลับ   เหลยีว   แล   คูแขน   เหยียดแขน   นาเลือ่มใส   ทอด 
จักษุลง   ถึงพรอมดวยอิริยาบถ    เที่ยวบิณฑบาต   ก็มาถึงเรือนหลังหนึ่ง 
ในเวลาจวนแจ.   ในเรือนหลังน้ัน   กุลธิดาผูหน่ึง   ถึงพรอมดวยศรัทธา 
เห็นพระเถระ     ก็เกิดความเคารพความนับถือมาก    เกิดปติโสมนัสอยาง 
โอฬาร  จึงนิมนตใหทานเขาไปยังเรือน   ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ   จัด 
ต่ังของตน  ปูผาเน้ือเกลี้ยงสีเหลืองบนต่ังน้ันถวาย.   เมื่อพระเถระน่ังเหนือ 
ต่ังน้ันแลว   นางคิดวา  บุญเขตสูงสุดน้ี    ปรากฏแกเราแลว   กม็ีจิตเลื่อมใส 
เลี้ยงดูดวยอาหาร    ตามสมควรแกทรัพยสมบัติ    ทั้งนางก็ถือพัดพัดถวาย. 
พระเถระฉันเสร็จแลว       กลาวธรรมีกถาประกอบดวยทานมีถวายอาสนะ 
ถวายอาหารเปนตนแลวก็ไป.      สตรผูีนั้นพิจารณาถึงทานของตนและ 
ธรรมกถานั้น  อันปติถูกตองกําซาบไปทั่วเรือนราง   จึงไดถวายต่ังแมนั้น 
แกพระเถระ.  
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         สมัยตอมาจากน้ัน    สตรีผูนั้นเกดิโรคอยางหน่ึงตาย   ไปบังเกิดใน   
วิมานทองขนาด  ๑๒ โยชน      ภพดาวดึงส    นางมีเทพอัปสร ๑,๐๐๐ 
เปนบริวาร.       ก็ดวยอํานาจท่ีนางถวายต่ังเปนทาน      จึงบังเกิดบัลลังก 
[เตียง,  ต่ัง  แทน ]  ทอง  ลอยไปในอากาศแลนเร็ว ชั้นบนมีราชรถทรวด 
ทรงดังเรือนยอด.   ดวยเหตุนั้น   วิมานน้ีจึงเรียกวา   ปฐวิมาน.   แทจริง 
วิมานต่ังน้ัน  เปนทองสองใหเห็นความเหมาะสมกับกรรม  เพราะนางลาด 
ผาสีทองถวาย   ชื่อวา   แลนไปเร็ว   เพราะกําลังปติแรง    ชื่อวา    ไปได  
ตามชอบใจ     เพราะนางถวายแกทักขิไณยบุคคลโดยจิตชอบ     ไดชื่อวา 
ประกอบดวยความงดงาม  นาเลื่อมใสพรอมสรรพ   เพราะสมบัติคือความ 
เลื่อมใสโอฬาร. 
         ตอมาวันมหรสพวันหน่ึง     เมื่อเทวดาทั้งหลาย      พากันไปสวน 
นันทนวัน    เพ่ือเลนกรีฑาในอุทยาน   ดวยอานุภาพอันเปนทิพยของตน ๆ 
เทวดาองคนั้น ทรงนุงผาทิพยประดับดวยทิพยาภรณ  มีเทพอัปสร  ๑,๐๐๐ 
เปนบริวาร   ก็ออกจากภพของตน ข้ึนสูวิมานต่ังนั้น  สองแสงสวางดั่งดวง 
จันทร  ดวงอาทิตยโดยรอบ   ดวยเทวฤทธ์ิยิ่งใหญดวยสิริโสภาคยตระการ 
ไปยังอุทยาน.   ก็สมัยนั้น    ทานพระมหาโมคคัลลานะ   เที่ยวเทวจาริกไป 
โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง     เขาไปยังภพดาวดึงส     แสดงองคไมไกล 
จากเทวดาองคนั้น.  เทวดาองคนั้น  เห็นทานก็มีความเลื่อมใสมีความเคารพ 
มีกําลังพรั่งพรอม      จึงรบีลงจากบัลลังกเขาไปหาพระเถระ.     กราบดวย 
เบญจางคประดิษฐแลวยืนนมัสการประคองอัญชลีอันรุงเรืองดวยทศนัข 
สโมธาน  [ชมุนุม  ๑๐  นิว้].     พระเถระเห็นประจักษถึงกุศลและอกุศล  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 12 

ตามท่ีเทวดาองคนั้นและสัตวเหลาอ่ืนส่ังสมไว        ดวยความแตกฉานแหง   
กําลังปญญา  โดยอานุภาพแหงยถากัมมูปคญาณ  [ญาณที่รูถึงสัตวทั้งหลาย 
เขาถึงภพนั้น ๆ  ตามกรรม]  ของทาน  เหมือนผลมะขามปอม  ที่วางไว 
บนฝามือ  ก็จริงอยู    ถึงอยางนั้น    เพราะเหตุที่ปญญาทบทวนเฉพาะภพ 
ในอดีต    และกรรมตามท่ีสั่งสมไว    สวนมากสําเร็จโดยธรรมดาแกเทวดา 
ทั้งหลายในลําดับอุปปตติภพเทาน้ันวา    เราจุติจากไหนหนอ   จึงอุบัติใน 
ภพนี้   เราทํากุศลกรรมอะไรหนอ  จึงไดสมบัตินี้      และญาณยอมเกิดแก 
เทวดานั้น  ตามเปนจริงฉะนั้น พระเถระประสงคจะใหเทวดาองคนั้นกลาว  
กรรมท่ีทําไวแลว       กระทําผลกรรมใหประจักษแกโลกพรอมท้ังเทวโลก 
จึงถามวา 
                                  ดูกอนเทพธิดา  ผูประดับองค  ทรงมาลัยดอกไม 
                   ทรงพัสตราภรณสวยงาม  วิมานต่ังทองของทานโอฬาร 
                    เร็วดังใจ  ไปไดตามปรารถนา  ทานสองแสงประกาย 
                   ดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ 
                              เพราะบุญอะไร      วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้ 
                     เพราะบุญอะไร     ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน   และโภคะ 
                    ทุกอยางท่ีนารัก   จึงเกิดแกทาน 
                        ดูกอนเทพี   ผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
                   ครั้งเกิดเปนมนุษยทานทําบุญอะไร    เพราะบุญอะไร 
                    ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี        และวรรณะของ 
                    ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                                  เทวดาน้ันดีใจ     ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม  
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                  ครั้นแลวจึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา   
                                   ครัง้เกิดเปนมนุษยในหมูมนษุย    ดีฉันไดถวาย 
                  อาสนะแกเหลาภิกษุที่มาถึง   [ เรือน ]  ไดกราบไหว 
                  ไคทําอัญชลี  [ประนมมือ]     และไดถวายทานตาม 
                   กําลัง 
                        เพราะบุญน้ัน         วรรณะของดีฉนัจึงเปนเชนน้ี 
                     เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน  และโภคะ  
                   ทุกอยางท่ีนารัก   จึงเกิดแกดีฉัน 
                                  ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ดีฉันขอบอกแก 
                  ทาน    ครั้งเกิดเปนมนุษย     ดีฉันไดทําบุญอันใดไว 
                   เพราะบุญอันนั้น   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
                   และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                อธบิายคําวา   ปฐะ         
         ทอนไมก็ดี    อาสนะก็ดี    ต่ังท่ีทําดวยเถาวัลยก็ดี   อาสนะท่ีทําดวย  
หวายก็ดี     อาสนะที่ทําดวยไมเปนตนซึ่งมีชื่อแปลกออกไปมีมสารกะเตียง 
ที่มีแครสอดเขากับขาเปนตนก็ดี  ทุกสิง่ทุกอยางนั้น  ชื่อวาปฐะ  ต่ัง  ใน 
คาถาน้ัน.  จริงอยางนั้น  ทอนไมมีปฐะเปนตน  พอวางเทาได   เรียกวา 
ปฐะ  ไดในบาลีนี้วา   ปาทป    เขียงเทา  ปาทกสิกา  กระเบ้ืองรองเทา 
ทอนไมที่พอมือจับได.  เรยีกวา ปฐะ ไดในบาลีนี้วา   ปสปฺป   คนเปลี้ย. 
สวนอาสนะ  โดยโวหารทองถิ่นในชนบทบางแหงเรียกวา  ป ิกา  ที่สําหรบั 
ทําพลีกรรมเทวดาทั้งหลาย     เรียกวา  ปฐะ  ไดในบาลีนี้วา    ภตูป ิกา  
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ต่ังเซนภูตผี  เทวกุลป ิกา  ต่ังสังเวยเทวดา.   อาสนะที่เขาสรางข้ึนดวย  
หวายและเถาวัลยเปนตน  เรียกวา  ปฐะ  ไดในบาลนีี้วา  ภทฺทป   ภัทรบฐิ 
เกาอ้ี   [หวาย]    ทานหมายถึงจึงกลาวไววา   ภทฺทป    อุปาทยิ    ทํา 
ภัทรบิฐใหเกิดข้ึน.  อาสนะที่ทําดวยไมเปนตน ตางโดยเปนเตียงสอดแคร 
เขากับขาเปนตน  เรียกวา   ปฐะ     ไดในบาลีเปนอาทิวา    สุปฺตฺต 
มฺจป   เตียงต่ังที่จัดไวดีแลว  และวา  มฺจ  วา  ป   วา  การยมาเนน 
ใชใหเขาทําเตียงหรือต่ัง.  สวนในที่นี้   พึงทราบวา   วิมานทอง   ขนาด 
๑  โยชน  บังเกิดดวยบุญญานุภาพของเทวดา   ต้ังอยูโดยอาการคลายบัลลังก  
[เตียง, ต่ัง, แทน]. 
         ในบทวา  เต   เตศพัท    มาในอรรถปฐมาวิภัตติพหุวจนะ    โดย 
เปนตศัพท    ไดในบาลีเปนตนวา    น   เต   สขุ   ปชานนฺติ   เย    น 
ปสฺสนฺติ   นนฺทน  ชนเหลาใดไมเห็นสวนนันทนวัน  ชนเหลานั้น   ชื่อวา 
ไมรูจักสุข.  มาในอรรถจตุตถีวิภัตติ  โดยเปนตุมฺหศัพท  อธิบายวา  แด 
ทาน  ไดในบาลีเปนตนวา 
                  นโม  เต  ปุรสิาชฺ                 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  ทานกก็าวลวงเสียแลว   อาสวะ   
ทั้งหลาย  ทานก็ทําลายไดแลว.  มาในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ   ไดในบาลีเปนตน 
วา  กินฺเต   วตฺต   กึ   ปน  พฺรหมฺจริย  อะไรเปนวัตรของทาน  ก็อะไร 
เปนพรหมจรรย.   สวนในที่นี้   เตศัพทพึงเห็นวาใชในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ. 
อธิบายวา   ของทาน.  
         ในบทวา  โสวณฺณมย  นี้   สุวัณณศัพทมาในอรรถวา   ความถึง 
พรอมแหงผิว   ไดในบาลีเปนตนอยางนี้วา  สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ  สุคเต 
ทุคฺคเต   ผิวสวย  ผิวทราม   มั่งมี   ยากจน   และวา  สุวณฺณตา  สุสรตา 
ความมีผิวสวย  ความมีเสียงไพเราะ.    มาในอรรถวา  ครุฑ     ไดในบาล ี
เปนตนวา    กาก    สุวณฺณา  ปริวารยนฺติ    ครุฑท้ังหลายหอมลอม  กา.  
มาในอรรถวา   ทอง    ไดในบาลีเปนตนวา    สุวณฺณวณฺโณ  กาฺจน- 
สนฺนิภตโจ  มีผิวดังทอง  มีหนังเปลงปลั่งดังทอง.    แมในท่ีนี้   สุวัณณ 
ศัพทพึงเห็นวาใชในอรรถวา    ทองอยางเดียว.     จริงอยู     วิมานต่ังน้ัน 
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  อโุภ]  เราทั้งสองมีวิชชา ๓   เปนผูปฏิญญา 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงรับรอง.     มาในอรรถวา    บัญญติัรับรูกัน 
ไดในบาลีนี้วา  มย   นิสสฺาย  เหมาย   ชาตมณฺโฑ   ทร ี สุภา  ซอกเขา 
เกิดสดใสเปนทอง   งดงาม    เพราะอาศัยหิน    [ ศลิา ].     มาในอรรถวา 
บังเกิด  ไดในบาลีนี้วา  มโนมยา   ปติภกฺขา   สยมฺปภา   เกิดโดยใจ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 16 

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  
ดังน้ีวา  ปฐวิมาน  บังเกิดดวยทอง  ชื่อวา    โสวัณณมัย    เกิดดวยทอง 
เมื่อน้ัน  ก็พึงเห็นวา  มยศัพทใชในอรรถวา  ทําใหแปลกวา  วิการ  ทํา 
ใหแปลก  [ทาํรูปพรรณตาง ๆ]  ดวยทอง   ชื่อวา    โสวัณณมัย.   จะ 
กลาววา  ใชในอรรถบังเกิดดังน้ีบาง    ก็ควรท้ังน้ัน.  ก็เม่ือใด   มีอรรถ 
ดังน้ีวา     บังเกิดดวยทอง    ชื่อวา   โสวัณณะ    เม่ือน้ัน    ก็พึงเห็นวา 
มยศัพท   ใชในอรรถวา   ทําบทใหเต็มดังน้ีวา    ทองน่ันแหละ   ชื่อวา 
โสวัณณมัย.      
         บทวา  อุฬาร   แปลวา  ประณีตก็ได  ประเสริฐก็ได  ใหญก็ได. 
จริงอยู  อุฬารศัพท  มาในอรรถวา  ประณีต ไดในบาลีเปนตนวา๑   ยอม 
บรรล ุ   คุณพิเศษอันประณีต     อ่ืนจากคุณพิเศษกอน.   มาในอรรถวา 
ประเสริฐ    ไดในบาลีเปนตนวา๒    เขาวาทานกัจจายนพราหมณสรรเสริญ 
พระสมณโคดม  ดวยการสรรเสริญอยางประเสริฐ.  มาในอรรถวา   ใหญ 
๑.  ปุพฺเพนาปร  อุฬาร  วิเสส   อธิคจฺฉติ. 
๒.  อุฬาราย   ภว   กจฺจายโน  สมณโคตม  ปสสาย  ปสสติ.  
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ไดในบาลีเปนตนวา  อุฬารโภคา  โภคะใหญ  อุฬารยสา  ยศใหญและวา   
โอฬาริก    อันใหญ.  ก็วิมานแมนั้น     ชื่อวาประณีต     เพราะอรรถวา 
กระทําความไมอ่ิมสําหรับผูใชสอย   โดยความฟูปลื้มใจ    ชื่อวาประเสริฐ 
เพราะถูกสรรเสริญโดยภาวะมีความเปนวิมานท่ีนาเลื่อมใสโดยรอบเปนตน 
ชื่อวาใหญ  เพราะใหญโดยขนาด    และเพราะมีคามาก.   วิมานอันโอฬาร  
กลาวกันวา   โอฬารกยางเดียว   ดวยอรรถแม  ๓  อยางแล. 
         จิต  ชื่อวา  มโน  ใจ  ในบทวา มโนชว  นี.้   กห็ากวา  มโนศัพท 
กลาวทั่ว  ๆ  ไป   ก็สําหรับจิตท่ีเปนกุศล   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  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรามองไมเห็น 
ธรรมแมแตอยางหน่ึงอันอ่ืน      ซึ่งเปนไปรวดเร็วเหมือนอยางจิตน้ีเลยนะ 
ภิกษุทั้งหลาย   และวาจิตไปไดไกล   ไปดวงเดียว   ดังน้ี.   บทวา  คจฺฉติ 
ไดแก  ไปทางอากาศจากวิมานท่ีอยูของเทวดาองคนั้น   ตรงไปยังอุทยาน. 
         ในบทวา   เยน  กาม   นี ้   กามศัพท  มาในอรรถวา อารมณมีรูป 
เปนตน   ที่นาพอใจ  ไดในบาลีเปนตนวา   กามา   หิ    วิจิตฺรา    มธุรา 
มโนรมา  วิรปูรูเปน  มเถนฺติ   จิตฺต  แทจริง  กามท้ังหลาย  งดงาม   หวานชืน่ 
ระรื่นใจ   ยอมย่ํายีจิต     ดวยรูปแปลก ๆ.     มาในอรรถวา    ฉันทราคะ 
ไดในบาลีเปนตนวา  ฉนฺโท  กาโม  ฉันทะ   เปนกาม  ราโค  กาโม  
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ราคะ   เปนกาม  ไดแก  กเิลสกาม.     มาในอรรถวา  โลภะความอยากได   
ทุกอยาง  ไดในบาลีเปนตนวา  กามุปาทาน   ยึดกามความอยากได.   มา 
ในอรรถวา     คามธรรม      ธรรมของชาวบาน    ไดในบาลีเปนตนวา  
อตฺตกามปาริจริยาย   วณฺณ    ภาเสยฺย    สรรเสริญการบําเรอกามดวย 
ตนเอง.    มาในอรรถวา     หิตฉันทะ    ความพอใจในประโยชนเก้ือกูล 
ไดในบาลีเปนตนวา  สนฺเตตฺถ   ตโย  กุลปุตฺตา   อตฺตกามรูปา  วิหรนฺติ 
มีกุลบุตร ๓ คน   ในที่นัน้   มีความพอใจในประโยชนตนอยู.    มาใน 
อรรถวา    เสรีภาพอยูโดยอําเภอใจ    ไดในบาลีเปนตนวา     อตฺตาธีโน 
อปราธีโน  ภชุิสฺโส  เยน  กามงฺคโม   มีตนเปนใหญ  [ คือพ่ึงตนเอง] 
ไมมีคนอ่ืนเปนใหญ   [คือไมพ่ึงคนอ่ืน]  เปนไท    ไปไดตามปรารถนา 
แมในท่ีนี้กามศัพทพึงเห็นวา ใชในอรรถวา เสรีภาพเทาน้ัน.  เพราะฉะน้ัน 
บทวา   เยน   กาม  จึงแปลวา  ตามความปรารถนา.   อธิบายวา   ความ 
สมควรแกความปรารถนาของเทวดา. 
         บทวา   อลงฺกเต   แปลวา   แตงองคแลว   อธิบายวา    มีเรือนราง 
ประดับดวยอาภรณทิพย  มีภาระประมาณ   ๖๐   เลมเกวียน    ตางโดยเปน 
เครื่องประดับมือประดับเทาเปนตน   รุงเรืองดวยขายรัศมีตาง ๆ อยางและ 
รุงโรจนดวยรัตนะหลายชนิด.     คําน้ีเปนเอกวจนะใชในอรรถสัมโพธนะ 
[สสกฤต  ใช    มคธใชอาลปนะเปนวิเสสนะของเทวธีเต       ในคาถา]. 
บทวา  มาลฺยธเร  ไดแกสวมมาลัยดอกไม   เพราะมีเกศและหัตถเปนตน 
ตกแตงดีแลว     ดวยดอกไมทิพย    อันงดงามดวยกลุมชอคลีข่ยายรุงโรจน 
โดยรอบ    มกีลีบชอและเกสรทําดวยทองบริสุทธิ์ดี  และรัตนะตาง ๆ  เกิด 
แตตนกัลปพฤกษตนปาริฉัตตกะ    และเถาสันดานกลดาเปนตน.     บทวา  
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สุวตฺเถ  ไดแก  มีพัสตราภรณอันงาม  โดยเปนผาทิพย  มีเครื่องปกปดคือ   
ผานุงและผาหมเปนตน    มีรัศมีของผูมีแสงสวางอันบริสุทธิ์ดี    มีหลากส ี
ดวยเครื่องยอมตาง ๆ    เกิดแตกัลปพฤกษและลดา.    บทวา    โอภาสสิ 
แปลวา   สองสวาง.   บทวา   วิชฺชุริว    แปลวา    คลายฟาแลบ.    บทวา 
อพฺภกูฏ  ไดแก  ยอดเมฆ. ก็คําน้ีเปนทุติยาวิภัตติ  ใชในอรรถสตัตมีวิภัตติ  
อีกนัยหน่ึง  คําวา  โอภาสสิ  เปนคํากลาวอรรถ  เพราะเหตุที่อยูภายใน.                                                                  
อธิบายวา สองสวาง.  คําวา  อพฺภกูฏ  ในฝายนี้   พึงเห็นวา  เปนทุติยา- 
วิภัตติ  ใชในอรรถทุติยาวิภัตติเทาน้ัน.                                        
         ก็ในขอน้ี    มีความดังน้ีวา    ยอดเขาแดงฉาบดวยแสงสนธยา    แม 
ตามปกติก็สองสวางอยู      สายฟาท่ีรุงโรจนอยูโดยรอบ    ก็แลบสองสวาง 
โดยพิเศษ  ฉันใด   วิมานน้ีรุงเรืองดวยรัตนะตาง  ๆ   อันสําเร็จมาแตทอง 
อันบริสุทธิ์ดี     มีรัศมีซานออกอยูโดยปกติ   ตัวทานประดับดวยอลังการ 
ทุกอยาง   กส็องแสงสวางโดยพิเศษ   ดวยรัศมีเรือนรางของทาน  และแสง 
ประกายแหงพัสตราภรณ     อันโชติชวงโดยประการท้ังปวง     ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน. 
         ก็ในปฐมปฐวิมานน้ี   คําวา  ป  นี ้ เปนคํากลาวถึงขอท่ีพึงชี้แจง. 
คําวา   อพฺภกูฏ   เปนคํากลาวถึงตัวอยาง.   คําวา   เต    ก็อยางนั้น    เปน 
คํากลาวถึงขอท่ีพึงชี้แจง.   แทจริง   คําน้ัน  ทานเพง  คําวา  ป   นี้   แม 
กลาวเปนฉัฏฐีวิภัตติ    ครัน้เพงบทเหลาน้ีคือ     อลงฺกเต     มาลยฺธเร 
สุวตฺเถ  โอภาสสิ  ก็เปลี่ยนไปเปนปฐมาวิภัตติ   เพราะฉะนั้น   ทานจึง 
อธิบายวา    ตฺว   ทาน.   คําวา  วิชฺชุรวิ  เปนคํากลาวยกตัวอยาง.   คําวา 
โอภาสสิ  นี้    เปนคําแสดงถึงความเกี่ยวกันของขออุปไมย   และอุปมาแม  
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ทั้งสอง.   จรงิอยู   คําวา   โอภาสสิ   นี ้   ทานเพงบทวา   ตฺว  จึงกลาวไว   
เปนมัธยมบุรุษ  ครั้นเพงบทวา  ป  จึงเปลี่ยนไปเปนประถมบรุุษ.  สวน 
จ  ศัพทในคําน้ี    พึงเห็นวา   ทานลบแลวแสดงไว.   คําวา   คจฺฉติ  เยน 
กาม   โอภาสสิ  และ   วิชชฺุลโตภาสิต   อพฺภกูฏ   วยิ  นี้เปนทุติยา- 
วิภัตติ  เปลี่ยนไปเปนปฐมาวิภัตติ.   คําวา   ป    นี ้   ก็อยางนั้น  เปน 
คํากลาวถึงขอท่ีพึงขยายคําวา   เต   โสวณฺณมย  อฬุาร  เปนตน  เปน 
วิเสสนะคําขยายของคําวา   ป   นั้น.  
         ถามวา  ก็ทานกลาววา โสวณฺณมย  ไวแลว  ไมนากลาววา  อุฬาร 
เพราะทองเปนของประเสริฐสุดอยูแลว เหตุเปนโลหะอันเลิศ    และเพราะเปน 
ทิพย  ทานกป็ระสงคเอาแลวในที่นี้  มิใชหรือ.  ตอบวาไมใช  เพราะสิ่งไร ๆ 
ก็มีสภาพวิเศษ.   เหมือนอยางวา ทองมีรส   [น้ํา]  รุงรวงเปนประเสริฐ 
สุด  บริสุทธิด์ีโดยเปนทองรูปพรรณหลายชนิด  อันเปนเครื่องใชสอยของ 
มนุษย แตนั้น ก็เกิดเปนอากร  [บอเกดิ]  จากน้ัน ทองทุกชนิดก็เปนของ 
ทิพยของประเสริฐสุดฉันใด   ก็ฉันนัน้ แมเพราะเปนทองทิพย  ก็เปนทอง 
จามีกร  ทองคําจากทองจามีกรก็เปนทองสาตกุมภะจากทองสาตกุมภะก็เปน 
ทองชมพูนท    จากทองชมพูนท  ก็เปนทองสิงคี.  ทองสิงดีนั้นแลประเสริฐ  
สุดแหงทองทุกชนิด.   ดวยเหตุนั้น   ทาวสักกะ   จอมทวยเทพจึงกลาววา 
                                มุตฺโต  มุตฺเตหิ  สห  ปุราณชฏเิลหิ 
        วิปฺปมตฺุโต  วิปฺปมุตฺเตหิ 
        สิงฺคีนิกขฺสวณฺโณ 
        ราชคห   ปาวิสิ  ภควา  
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                                  พระผูมีพระภาคเจา    ผูพนแลวกับเหลาปุราณ-   
                   ชฎิลผูพนแลว  พระผูหลดุพนแลวกับเหลาปุราณชฎิล 
                   ผูหลุดพนแลวทรงมีพระฉวีวรรณเสมอดวยแทงทอง 
        สิงคี   เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห. 
         เพราะฉะนั้น     ทานพระโมคคัลลานะแมกลาววา   โสวณฺณมย   กย็งั  
กลาววา  อุฬาร    อน่ึงเลา  คําวา   อุฬาร   นี้    ก็มิใชทานกลาวหมายถึง 
ความท่ีวิมานนั้นประเสริฐสุดและประณีตเทาน้ัน  ที่แท   ยังมีความท่ีทาน 
กลาวไวดังนี้วา  ทั้งใหญดวย.    ก็ในปฐวิมานน้ี    คําวา   ป    เปนตน 
เปนคําแสดงความท่ีผลพึงเห็นสมกับกรรม.     แมอยางนั้น     พระเถระก็ 
แสดงวาวิมานนั้นถึงพรอมแหงวัตถุ  ดวยบทวา  โสวณฺณมย  นี้   แสดงวา 
วิมานน้ันถึงพรอมดวยความงามอยางยิ่ง   ดวยบทวา   อุฬาร   นี ้    แสดงวา 
วิมานน้ันถึงพรอมดวยการไป  ดวยบทวา  มโนชว   นี้    แสดงวา  วิมาน 
นั้นถึงพรอมดวยสมบัติแหงต่ัง  เหตุที่แลนไปรวดเร็ว  ดวยบทวา   คจฺฉติ 
เยน  กาม  นี.้ 
         อีกนัยหนึ่ง        พระเถระแสดงวา   วิมานน้ันประณีต  ดวยบทวา 
โสวณฺณมย  นี้   แสดงวา   วิมานน้ันใหญโดยกวาง   ดวยบทวา    อุฬาร 
นี้  แสดงวา วิมานน้ันใหญโดยอานุภาพ  ดวยบทวา มโนชว  นี้  แสดงวา 
วิมานน้ันอยูสบาย   ดวยบทวา  คจฺฉติ   เยน  กาม    นี.้   อีกอยางหน่ึง 
พระเถระแสดงวาวิมานนั้นสะสวยและมีสีงาม   ดวยบทวา  โสวณฺณมย  นี ้
แสดงวา  วิมานน้ัน  นาดู   นาเลื่อมใส  ดวยบทวา  อุฬาร  นี้    แสดงวา 
วิมานน้ัน  ถงึพรอมดวยความเร็ว  ดวยบทวา    มโนชว   นี้    แสดงวา 
วิมานน้ันไปไดไมขัดของในที่ไหน ๆ   ดวยบทวา  คจฺฉติ   เยน   กาม  นี้.   
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         อีกนัยหนึ่ง วิมานน้ัน  เปนผลหลั่งออกแหงบุญกรรมอันใด  เพราะ   
บุญกรรมนั้นเปนผลของอโลภะ  จึงชื่อวาสําเร็จดวยทอง  เพราะเปนผลแหง 
อโทสะ  จึงชื่อวาโอฬาร  เพราะเปนผลแหงอโมหะ     จึงชื่อวาเร็วดังใจ 
ไปไดตามปรารถนา.  โดยทํานองอยางนั้น  วิมานน้ัน  ชื่อวา  สําเร็จดวย 
ทอง  ก็เพราะกรรมนั้นเปนผลแหงศรัทธา.  ชื่อวา  โอฬาร   เพราะเปน 
ผลแหงปญญา.   ชื่อวา เร็วดังใจ   เพราะเปนผลแหงวิริยะ..   ชือ่วา   ไปได 
ตามปรารถนา  เพราะเปนผลแหงสมาธิ.   หรือพึงทราบวา  ชื่อวา สําเร็จ  
ดวยทอง   เพราะเปนผลแหงศรัทธากับสมาธิ  ชื่อวา  โอฬาร  เพราะเปน 
ผลแหงสมาธิกับปญญา   ชื่อวา  มโนชวะ  เร็วดังใจ    เพราะเปนผลแหง 
สมาธิกับวิริยะ  ชื่อวา  ไปไดตามปรารถนา  เพราะเปนผลแหงสมาธิกับสติ. 
         ในปฐวิมานน้ัน  คําวา    ป    เปนตน    เปนคําระบุถึงความถึง 
พรอมแหงสมบัติอันเปนผลแหงบุญของเทวดานั้น   โดยแสดงถึงสมบัติคือ 
วิมาน  ฉันใด    คําวา  อลงฺกเต  เปนตน    ก็ระบถุึงความถึงพรอมแหง 
สมบัติอันเปนผลแหงบุญ  โดยแสดงสมบัติคืออัตภาพ   ก็ฉันนัน้.   เหมือน 
อยางวา   อัตภาพมีทองสีแดงเปนเครื่องประดับ     แมศิลปาจารยผูชํานาญ 
ประดิษฐแลว    ขจิตดวยมณีรัตนะ  อันรุงเรืองดวยขายมีรัศมีตาง ๆ   ยอม 
งดงาม  มิใชงดงามอยางเดียว  ฉันใด    อัตภาพท่ีพรั่งพรอมท่ัวสรรพางค 
แมงามโดย   ๔  แง   อันเขาประดับดีสดใสแลวเทียว    ยอมงดงาม     มิใช 
งดงามอยางเดียว  ก็ฉันนัน้    ดวยเหตุนั้น  พระเถระจึงแสดงความงดงาม 
อยางวิเศษอันนํามา  ของเทวดาน้ัน ดวยบทวา อลงฺกเต   นี้   แสดงความ 
งดงามวิเศษอันไมนํามา  ดวยบทวา  โอภาสสิ  นี.้  โดยทํานองอยางนั้น  
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พระเถระแสดงความงดงามอยางยิ่งท่ีมีปจจัยอันเปนไปอยู   [ ปจจุบัน ]  เปน   
เครื่องหมาย   ดวยบทตน  ที่มีปจจัยลวงแลว    [ อดีต ]  เปนเครื่องหมาย 
ดวยบทหลัง    หรือวา    พระเถระแสดงวา    เทวดานั้นถึงพรอมดวยวัตถุ  
เครื่องใชสอย    ดวยบทตน    แสดงวา    เทวดานั้นถึงพรอมดวยวัตถุของผู 
ใชสอย  ดวยบทหลัง.  
         ในเรื่องน้ี   ถามวา     ก็วิมานน้ันเปนพาหะที่เทียมสัตว    หรือเปน 
พาหะที่ไมเทียมสัตว.   ตอบวา   แมหากวา  ในเทวโลก  รถวิมานท้ังหลาย 
แมก็เปนพาหะเทียมสัตว  เพราะบาลีเปนตนวา  สหสฺสยุตฺต  อาชฺรถ 
รถมาเทียมมา  ๑,๐๐๐  ตัว.  แตเหลาน้ันเปนเทพบุตรทั้งนั้น  แสดงตัวโดย 
รูปเปนพาหะในเวลาทํากิจ   [ หนาที่ ]   เหมือนเอราวัณเทพบุตรแสดงตัว 
โดยรูปเปนชาง     ในเวลาเลนกีฬา.    กวิ็มานน้ี     และวิมานเชนนี้อันอ่ืน 
พึงเห็นไดวา  เปนพาหะท่ีไมเทียมสัตว. 
         ถามวา  หากวา  เมื่อเปนเชนนี้   ปจจัยพิเศษในอันเคลื่อนไหวดวย 
วาโยธาตุ  มีในภายในวิมานน้ันเองหรือภายนอก.  ตอบวา พึงถือวา ภายใน 
เหมือนอยางวา  วงลมพายุใหญเร็วจัด    อันบังเกิดเพราะกรรมทั่ว ๆ ไป 
ของสัตวทั้งหลายที่อาศัยดวงจันทรและดวงอาทิตยเปนตนเปนอยู      พัด 
เบียดเบียนดวงจันทรดวงอาทิตยเปนตน   เหลาน้ัน   ใหเคลื่อนไปในท่ีอ่ืน 
เสีย  ฉันใด  วาโยธาตุภายนอก  ที่พัดเบียดเบียนวิมานน้ัน  ฉันนั้น   ก็หา 
ไม  อนึ่ง  เปรียบเหมือนจักรรัตนะ   หมุนไปโดยอํานาจวาโยธาตุที่ต้ังข้ึน 
ภายใน  แตวาโยธาตุภายนอก     แหงจักรรัตนะนั้น     เหมือนดวงจันทร 
เปนตน  เบียดเบียนแลวพัดไป   ก็หาไม  เพราะจักรรัตนะหมุนไป   โดย 
อํานาจจิตของพระเจาจักรพรรดิ  ในลําดับพระดํารัสเปนตนวา  ทานจักร-  
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รัตนะจงหมุนไปดังนี้    ฉันใด    พึงเห็นวา   วิมานไปได   ดวยวาโยธาตุ   
ที่อาศัยตน  โดยอํานาจจิตของเทวดานั้นเทาน้ัน  ก็ฉันนั้น.   ดวยเหตุนั้น 
พระเถระจึงกลาววา   เรว็ดังใจ   ไปไดตามปรารถนา   ดังน้ี. 
         พระเถระครั้นระบุสมบัติอันเปนผลบุญของเทวดานั้น  ในคาถาท่ี  ๑ 
อยางนี้แลว   บัดนี้    เพ่ือจะประกาศบุญสัมปทา    อันเปนเหตุแหงสมบัติ  
นั้น  จึงกลาว ๒ คาถาวา  เกน   เต    ตาทิโส    วณฺโณ  เปนตน  ใน 
คาถาน้ัน   กศึัพทในบทวา  เกน   มาในอรรถวา    ติเตียน     ไดในบาลี 
เปนตนวา   กึ  ราชา  ดย  โลก   น  รกขฺติ  ผูใดไมรกัษาโลก   ผูนั้น 
เปนพระราชาไดอยางไร   กึ   น ุ  โข   นาม  ตุมฺเห  ม  วตฺตพฺพ  มฺถ 
เธอทั้งหลายจะสําคัญเราวาควรกลาวคําชื่อไรเลาหนอ.        มาในอรรถไม 
แนนอน  ไดในบาลีเปนตนวา   ยงฺกิจฺิ    รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน 
รูปอยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งอดีต   อนาคตและปจจุบัน.    มาในอรรถคําถาม 
ไดในบาลีเปนตนวา  กึสูธ   วิตฺต  ปุรสิสฺส   เสฏ   ทรัพยเครื่องปลื้มใจ 
อะไรเลา  ชือ่วา  ประเสริฐสุดสําหรับบุรุษ.  แมในที่นี้    กึศัพทก็พึงเห็น 
วาใชในอรรถคําถาม.  บทวา  เกน  เปนตติยาวิภัตติ  ใชในอรรถวาเหตุ 
อธิบายวา   เพราะบุญอะไร.  บทวา   เต    แปลวา   ของทาน.    บทวา 
เอตาทิโส  แปลวา  เชนนี ้  อธิบายวา  ตามท่ีเห็นอยูในบัดนี้.  วณัณศัพท 
ในบทวา วณฺโณ มาในอรรถวาคุณ  ไดในบาลีเปนตนวา  กทา  สฺุฬฺหา 
ปน   เต   คหปติ   อิเม  สมณสฺส  โคตมสฺส  วณฺณา   ดูกอนคฤหบดี 
คุณเหลาน้ี   ของพระสมณโคดม  ทานรวบรวมไวเมื่อไร.   มาในอรรถวา 
สรรเสริญ ไดในบาลีเปนตนวา  อเนกปริยาเยน  พุทฺธสฺส  วณฺณ   ภาสติ 
ธมฺมสฺส   วณฺณ   ภาสติ   สงฺฆสฺส   วณฺณ  ภาสติ   สรรเสรญิพระพุทธเจา  
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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  ไดในบาลเีปนตน  
วา  จตฺตาโร   เม   โภ  โคตม  วณฺณา   ทานพระโคดม    ชาติของเรา 
มี ๔.    มาในอรรถวา     ทรวดทรง     ไดในบาลีเปนตนวา     มหนฺต 
หตฺถิราชวณฺณ  อภินมิฺมตฺิวา     เนรมิตทรวดทรงเปนพญาชางใหญ.  
มาในอรรถวา  ผิวพรรณ  ไดในบาลีเปนตนวา  สุวณฺณวณฺโณสิ  ภควา 
สุสุกฺกทาโสิ  วิริยวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    พระองคมีผิวพรรณ 
ดังทอง   ขาแตทานผูบําเพ็ญเพียร   พระองคมีพระเข้ียวขาวดี.    แมในท่ีนี้  
วัณณศัพท  ก็พึงเห็นวา  ใชในอรรถวา  ผิวพรรณ  อยางเดียว.    ความ 
ในขอน้ีมีดังนี้   ดูกอนเทวดา  เพราะบุญวิเศษอะไร  คือเชนไร  เปนเหตุ 
ผิวพรรณแหงเรือนรางของทานจึงมีรัศมีแมไปถึง  ๑๒   โยชนเชนนี้    คือ  
อยางนี้. 
         บทวา   เกน   เต  อทิฺธมิชฺฌติ   ความวา    ผลสุจริตอันโอฬารที่  
ทานไดมาในบัดนี้     ยอมสําเร็จเสร็จสรรพแกทานในสถานท่ีนี้     ดวยบุญ 
อันดียิ่งอะไร.   บทวา   อปฺุปชฺชนฺติ   แปลวา   บังเกิด.   อธิบายวา    เปน 
ไปสูงเปนชั้น   ๆ  [ ซอนกัน ]  โดยไมขาดสาย.  บทวา   โภคา     ไดแก 
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปล้ืมใจอันวิเศษมีพัสตราภรณ      [ เครื่องประดับ 
คือผา ]   เปนตน  ที่ไดชือ่วา  โภคะ  เพราะอรรถวา  เปนของพึงใชสอย. 
ศัพทวา   เย   แสดงความไมแนนอน   โดยสามัญ.  ศัพทวา  เกจิ   แสดง  
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ความไมแนนอน     ถือเอาความตางเปนอยาง ๆ ไป   ดวยศัพทแมทั้งสอง   
ยอมรวบรวมโภคะเชนนั้น  ที่ไดในท่ีนั้น  อันตางโดยประณีตและประณีต 
กวาเปนตน  ครอบคลุมโดยไมเหลือเลย  จริงอยู  นิเทศน้ีครอบคลุมความ 
ไวไมเหลือ เหมือนท่ีวา เยเกจิ  สงฺขารา  สังขารท้ังหลาย  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
[ ทุกอยาง ] . บทวา  มนโส  ปยา  ไดแก  ที่ใจพึงรัก อธิบายวา  นาพอใจ. 
         ก็ในขอน้ี    ดวยบทวา  เอตาทิโส  วณฺโณ  นี้      พระเถระแสดง 
วัณณสัมปทา ความถึงพรอมแหงวรรณะ อันนับเนื่องในอัตภาพของเทวดา  
นั้น  ซึ่งมีความวิเศษท่ีกลาวไวแลวในหนหลัง.   ดวยบทวา    โภคา    นี้  
พระเถระแสดงความถึงพรอมแหงกามคุณ  อันตางโดยรูป    เสียง    กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนทิพย ซึ่งเปนวัตถุเครื่องอุปโภคและบริโภค.  ดวย 
บทวา  มนโส     ปยา    นี้    พระเถระแสดงความท่ีอารมณมีรูปเปนตน 
เหลาน้ัน เปนของนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ.  แตดวยบทวา อิธมิชฺฌติ 
นี้   พระเถระแสดงความถึงพรอมแหงอายุ  วรรณะ  ยศ  สุข  และอธิปไตย  
อันเปนทิพย ดวย บทวา เยเกจิ  มนโส   ปยา   นี ้ ฐานะอันใด  ๑๐ ประการ 
ที่มาในพระสูตรวา     ผูนั้น    ยอมยดึไวไดซึ่งเทพเหลาอ่ืนดวยฐานะ   ๑๐ 
คือ  อายุทิพย   วรรณทิพย  ยศทิพย  สขุทิพย  อธิปไตยทิพย  รปูทิพย  
เสียงทิพย  กลิ่นทิพย  รสทิพย  โผฏฐัพพทิพย   พึงทราบวา   พระเถระ 
แสดงการรวบรวมฐานะอันนั้นไวในท่ีนี้  โดยไมเหลือเลย. 
         บทวา  ปุจฺฉามิ   ไดแก   ทําปญหา    อธิบายวา    ประสงคจะรู. 
รูกันวา  พระเถระกลาว  ๓  คาถาวา เกน   เต  ตาทิโส  วณฺโณ  เกน  เต 
อิทฺธมิชฺฌติ  กิมกาสิ  ปฺุ  เกนาสิ  เอวฺชลิตานุภาวา  โดยถอืเอากึศัพท  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 27 

อยางเดียว   ดวยอํานาจปุจฉาเพราะไมมีขอความอ่ืน   ก็จริง    ถึงกระน้ัน    
ทานก็กลาววา  ปุจฺฉามิ   ขอถาม  ก็เพ่ือใหรูวาเปนปุจฉาพิเศษ.   จริงอยู 
ปุจฉาน้ี   มิใชอทิฏฐโชตนาปุจฉา    เพราะเนื้อความเชนนี้   ไมมีสิ่งท่ีพระ- 
มหาเถระไมเห็น  ทั้งมิใชวิมติเฉทนาปุจฉา  เพราะพระเถระเพิกความสงสัย 
ไดโดยประการท้ังปวงแลว  ทั้งมิใชอนุมัตติปุจฉา    เพราะคําถามนั้นมิได 
เปนไปโดยอาการถือเอาดวยอนุมัติคลอยตามเหมือนในบาลีเปนตนวา   ต  
กึ   มฺส ิ  ราชฺ   ดูกอนทานพระยา   ทานจะสําคัญความขอน้ัน 
อยางไร     ทัง้มิใชกเถตุกามยตาปุจฉา    เพราะพระเถระมิไดถาม    โดยที ่
เทวดานั้นตองการจะตอบเอง.    แตโดยเฉพาะอยางยิ่ง    ปุจฉาน้ัน    พึง 
ทราบวาเปนทิฏฐสังสันทนาปุจฉา    ถามเทียบเคียงสิ่งท่ีเห็น ๆ   กันแลว. 
เนื้อความน้ีนั้น    กลาวไวชัดแจงแลวในอัตถุปปตติกถา   เหตุเกิดเรื่องใน 
หนหลัง  โดยนัยเปนตนวา  เถโร  กิจฺาป.  บทวา  ต  แปลวา  ทาน. 
คําน้ีนั้น      เพงคําตนและคําหลัง.   เปนทุติยาวิภัตติเอกวจนะ   เพราะเพง 
คําตน    แตพึงเห็นวาเปนปฐมาวิภัตติเอกวจนะ  เพราะเพงคําหลัง. 
         เทวศัพท  ในคําวา  เทวี      นี้    มาโดยอํานาจสมมติเทพ    ไดใน 
บาลีทั้งหลาย   เปนตนวา   อิมานิ   เต     เทว   จตุราสีตินครสหสฺสานิ 
กุสาวตีราชธานิปมุขานิ  ขาแตสมมติเทพ  ๘๔,๐๐๐  พระนครของพระองค 
เหลาน้ี   มีกรุงกุสาวดีราชธานีเปนประมุข  และวา  เอตฺถ   เทว  ฉนฺท 
กโรหิ    ชีวิเต  อเปกฺข   ขาแตสมมติเทพ  ในเรื่องนี้    ขอพระองคโปรด 
ทรงทําความพอพระทัย  ความเยื่อใย   ในพระชนมชีพเถิด    ดังน้ี.   มา 
โดยอํานาจวิสุทธิเทพ  ไดในบาลีเปนตนวา   ตสฺส  เทวาติเทวสฺส  สาสน 
สพฺพทสฺสิโน   พระผูเปนเทพยิ่งกวาเทพพระองคนั้น   ทรงเห็นทุกอยาง  
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ซึ่งคําสอน.   จริงอยู   บรรดาวิสุทธิเทพท้ังหลาย   เมือ่กลาวกันถึงความท่ี   
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนอติเทพ   ก็เปนอันกลาวถึงความท่ีทรงเปนเทพ 
ยิ่งกวาวิสุทธิเทพนอกนี้ดวย.  มาโดยอํานาจอุปตติเทพ  ไดในบาลีเปนตน 
วา   จาตุมฺมหาราชิกา   เทวา   ทีฆายกุา  วณฺณวนโฺต  สุขพหุลา  เหลา 
เทพชั้นจาตุมหาราช มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยสุข  ดังนี้.  แมในที่นี้ 
เทวศัพทพึงทราบวา    มาโดยอํานาจอุปตติเทพอยางเดียว.    แตเมื่อกลาว 
โดยอรรถแหงบท   เทวดา  ยอมเลน  ยอมระเริง  ยอมรักดวยบุญฤทธ์ิของตน 
ยอมยินดีดวยกามคุณ  ๕.   อีกนัยหน่ึง  เทวดาองคใด  ยอมสองสวาง  โดย 
นัยที่กลาวแลวในหนหลงั  และไปไดดวยวิมานทางอากาศ  เหตุนั้น  เทวดา 
องคนั้น  จึงชื่อวา   เทวี.  ก็คําวา  ตฺว  เทวิ  นี้  เปนเอกวจนะ  ใชใน 
อรรถวา  สัมโพธนะ   [ อาลปนะ ].    บทวา    มหานุภาเว  ไดแก  ผูม ี
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 
เหลาอ่ืน    ยอมเกิดในชมพูทวีปนั้นแหงเดียว.    อาจารยพวกหน่ึงกลาววา 
แมชาวทวีปใหญพวกน้ี   กับชาวทวีปนอย  กร็ูกันแลววาเปนมนุษยเหมือน 
กัน    เพราะมีรูปเปนตนเสนอกับชาวชมพูทวีปเหลาน้ัน.   สวนอาจารยอีก 
พวกหน่ึงกลาววา    ชื่อวามนุษย    ก็เพราะใจที่ประกอบดวยโลภะเปนตน 
และอโลภะเปนตนหนาแนน.   จริงอยู   สัตวเหลาใด   เกิดเปนมนุษย  ใน 
สัตวเหลาน้ัน    โดยเฉพาะอยางยิ่ง     เหลาสัตวที่มีโลภะเปนตนและอโลภะ  
เปนตนหนาแนน  ยอมทําทางอบายใหเต็ม  เพราะเปนผูมีโลภะเปนตนหนา 
แนน  และทาํทางสุคติและทางไปพระนิพพานใหเต็ม  เพราะเปนผูมีอโลภะ 
เปนตนแนนหนา เพราะฉะนั้น  สัตววิเศษชาวทวีปใหญทั้ง ๔ กับชาวทวีป 
นอยท้ังหลาย  เรียกกันวา    มนุษย   เพราะใจที่ประกอบดวยโลภะเปนตน 
และอโลภะเปนตนหนาแนนแล.            
         ฝายชาวโลกกลาววา  ชื่อวามนุษย    เพราะเปนเหลากอของพระมนู 
มนุษยกัปแรกที่เปนตนแหงการยึดครองโลก    จัดประโยชนและมิใชประ- 
โยชนอยูในฐานะเปนบิดาของสัตวทั้งหลาย    ที่ในพระศาสนาเรียกวาพระ- 
เจามหาสมมต  ชื่อวาพระมนู.  และเหลาสัตวที่ต้ังอยูในโอวาทานุสาสนีของ 
พระมนูนั้น  สืบ ๆ ตอกันมาโดยประจักษ  ก็เลยเรียกกันวามนุษย  เพราะ 
เปนเสมือนบุตร.    ก็เพราะเหตุนั้นนั่นเอง    สัตวเหลาน้ัน   เขาจึงเรียกวา 
มาณพ   และมนุษย  ผูเปนแลว  เกิดแลว   หรือถึงความเปนมนุษยในหมู 
มนุษย  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  มนุสฺสภูตา  ผูเกิดเปนมนุษย.                  
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         บทวา  กิมกาสิ   ปฺุ   ความวา   ทานใดทําส่ังสมกอสรางสุจริต    
กุศลกรรมอะไร  คือเชนไร  ในกุศลกรรมทั้งหลาย  ที่ตางโดยทานศีลเปน 
ตน  ซึ่งไดชือ่วาบุญ   เพราะทําใหบังเกิดผลคือควานท่ีนาบูชา   และเพราะ 
ชําระชะลางสันดานท่ีตนเองเกิดใหหมดจด.  บทวา  ชลิตานุภาวา  ไดแก 
โชติชวงไปทั่ว  คือมีบุญฤทธ์ิ.  
         ถามวา  ในเรื่องนี้  เหตุไร  พระเถระจึงกลาววา  ครั้งเกิดเปนมนุษย 
ทานไดทําบุญอะไร  ในคติอ่ืน ๆไมมีการทําบุญกันหรือ.  ตอบวา   ไมม ี
การทําบุญหามิได.      เพราะเหตุที่ความเกิดแหงกุศลจิตฝายกามาวจรยังได 
[มี]    ในบางคราว  แมแตในคตินรก   ก็จะปวยกลาวไปไยในคติอ่ืน ๆ 
ขาพเจาไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา   เปนทิฏฐสังสันทนาปุจฉา   ถามเทียบ 
ถึงส่ิงท่ีเห็น ๆ กันอยูแลว    ฉะน้ัน พระมหาเถระเห็นเทวดาองคนั้น   ซึ่ง 
ครั้งดํารงอยูในอัตภาพเปนมนุษยกระทําบุญกรรมเกิดข้ึนแลว    เมื่อจะถาม 
โดยเนื้อความท่ีเปนอยูแลว  จึงกลาววา  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญ 
อะไร.                                                                             
         อีกอยางหนึ่ง  ในคติอ่ืน ๆ  เพราะเปนผูมีสุขโดยสวนเดียว  เพราะ 
เปนผูมีทุกขโดยสวนเดียว   และเพราะเปนผูมากไปดวยทุกข   โอกาสที่จะ 
ทําบุญ  ไมใชหาไดงาย  ๆ เพราะความพรั่งพรอมแหงปจจัยมีการพ่ึงพาอาศัย 
สัตบุรุษเปนตน  หาไดแสนยาก  บางคราวแมเกิดข้ึนมาก็มิใชโอฬารไพบูลย 
เพราะเหตุตามที่กลาวมาแลว.   สวนในคติแหงมนุษย  เพราะเปนผูมากไป 
ดวยสุข   โอกาสทําบุญ จึงหาไดงาย   เพราะความพรั่งพรอมแหงปจจัยมีการ 
พ่ึงพาอาศัยสัตบุรุษเปนตนโดยมาก  หาไดงาย.  อนึ่งเลา   ทุกขอันใดเกิด 
ข้ึนในคติแหงมนุษยนั้น      ทุกขแมอันนั้น   ก็เปนอุปนิสัยเหตุแหงการทํา  
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ทําบุญ  โดยพิเศษ.  จริงอยู   มนุษยทั้งหลายมีทุกขเปนเหตุ  จึงมีศรัทธาแล   
เปรียบเหมือนเมื่อมีด   ชางทําสําเร็จจากกอนเหล็ก  การเผาไฟก็ดี   การเอา 
น้ํารดก็ดี  มิใชปจจัยพิเศษโดยสวนเดียวของมีดนั้น  เพราะสามารถทําการ  
เชือดเฉือนได    แตการเฝาแลวเอานํ้ารด     โดยความพยายามพอประมาณ  
ตางหาก  เปนปจจัยพิเศษของการทําการเชือดเฉือนน้ัน   ฉันใด   ความท่ี 
สันดานสัตวเพรียบพรอมไปดวยทุกขโดยสวนเดียว  ความเปนผูมากไปดวย 
ทุกข  และความเปนผูพรั่งพรอมไปดวยสุข  มิใชปจจัยพิเศษของการทําบุญ 
แตเมื่อมีความเรารอนดวยทุกข     และความพอกพูนดวยสุข     โดยความ 
พยายามพอประมาณ    การทําบุญท่ีไดเหตุแลวจึงเกิดข้ึน    และเมื่อเกิดข้ึน 
ก็รุงเรือง    แผไพศาล   ทัง้สามารถเชือดเฉือนปฏิปกษคือบาปไดดวย    ก ็
ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น   ความเปนมนุษยจึงเปนปจจัยพิเศษของ 
การทําบุญ.  ดวยเหตุนั้น  พระเถระจึงกลาววา  ครั้งเกิดเปนมนุษย   ทาน 
ไดทําบุญอะไร.  คําท่ีเหลือ  รูไดงายทั้งน้ัน. 
         ก็พระเถระถามอยางนี้แลว   เทวดาองคนั้น    ก็ตอบปญหา.    เพ่ือ 
แสดงความน้ัน   ทานจึงกลาวคาถาวา  สา   เทวตา   อตฺตมนา   เทวดา 
องคนั้นดีใจ     ดังน้ีเปนตน.    ก็คาถาน้ีใครกลาว.    พระธรรมสังคาหก- 
เถระผูรวมทําสังคายนากลาว.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    สา   ไดแก 
เทวดาองคที่พระเถระกลาววา  ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอถาม 
ทานกอน.  เทพบุตรก็ดี  พรหมก็ดี   เทพธิดาก็ดี  ทานเรียกวา  เทวดา. 
         จริงอยู   เทพบุตรทานเรียกวา   เทวดา   เทวะก็เหมือนกัน   เรียก 
วาเทวดา  ไดในบาลีเปนตนวา  อถโข  อฺตรา  เทวตา  อภิกกฺนฺตาย 
รตฺติยา  อภิกกฺนฺตวณฺณา  ครั้งน้ัน เทวดาองคหน่ึงเมื่อราตรีปฐมยามลวงไป  
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แลว   มีวรรณะงาม.    พรหมทานก็เรียกวาเทวดาเหมือนกัน    ไดในบาลี   
เปนตนวา  ตา   เทวตา  สตฺตสตา  อุฬารา  พฺรหมฺวมิานา  อภินกิฺขมิตฺวา 
เทวดา  ๗๐๐ องค     เหลาน้ันโอฬารออกจากวิมานพรหม.     เทพธิดาก็ 
เรียกวาเทวดา  ไดในบาลเีปนตนวา  
                  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน        ยา   ตฺว  ติฏสิ   เทวเต 
                  โอภาเสนฺตี   ทิสา   สพฺพา  โอสธิ  วิย  ตารกา 
                                  ดูกอนเทวดา    ทานมีวรรณะงาม    สองสวางไป 
                  ทุกทิศ   ดังดาวประกายพรึก. 
                        แมในท่ีนี ้   ก็พึงเห็นวาเปนเทพธิดาอยางเดียว. 
         บทวา   อตฺตมนา  ไดแก มีใจยินดีแลว  มีใจถกูปติและโสมนัสจับ 
แลว.   จริงอยู   จิตอันไปกับปติและโสมนัส   ก็เปนเหมือนถูกปติและโสม- 
นัสนั้นจับไวเปนของตน  เพราะโทมนัสไมมีโอกาส.  อีกอยางหน่ึง  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 ถามโดยทฏิฐสังสันทนาปุจฉา  คือถามเทียบถึงส่ิงท่ีเห็น ๆ 
กันอยูแลว.  ประกอบความวา   เทวดาองคนั้นดีใจตอบปญหา.   ก็เทวดา  
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องคนั้นดีใจวา  กรรมแมประมาณเล็กนอยชื่อน้ัน ยังเปนเหตุแหงทิพยสมบัติ   
ใหญโดยถึงเพียงนี้.  แมแตกอน  เทวดาองคนั้น   อาศัยบุญของตน  ก็เสวย  
โสมนัสในระหวาง ๆ.  แตบัดนี้   การทําความนอบนอม   ซึ่งเทวดาองคนั้น 
แมการทําแกพระเถระรูปหน่ึง   ยังมีผลอันโอฬารอยางนี้.   ก็ทานพระโมค-  
คัลลานะรูปนี้   เปนอัครสาวกของพระพุทธเจามีคุณอันโอฬาร   มีอานุภาพ 
มาก. ปติจึงเกิดดวยเหตุ ๒ ประการ คือ  เราไดพบทานพระโมคคัลลานะ 
รูปนี้และทําความเคารพนบนอบ    และทานจะทําการถามปญหาท่ีเกี่ยวดวย  
ผลบุญของเราเทานั้น     เทวดาองคนั้น   มีปติและโสมนัสอยางแรงเกิดข้ึน 
อยางนี้      รบัคําของพระเถระดวยเศียรเกลา  จึงพยากรณ  คือตอบปญหา 
โดยอาการที่ทานถามแลว. 
         บทวา ปฺห ไดแกพยากรณกลาวตอบความน้ัน  ที่ทานตองการรู. 
ก็พยากรณอยางไรเลา.  บทวา  ปุฏา  ไดแก โดยอาการท่ีทานถาม  อธิบาย 
วา   โดยอาการแหงปญหาที่ทานถามแลวน่ันแล.    แทจริง   ในคําน้ี    ทาน 
กลาววา   ปุจฉฺิตา   ถามแลวกลาวย้ําวา   ปุฏา   โดยอาการท่ีทานถามแลว 
พึงเห็นวา   เปนการกลาวแนนอนถึงขอความโดยเฉพาะ   ก็ความเฉพาะน้ัน 
คืออะไร.     คือความท่ีคําพยากรณ    [ คําตอบ ]     พอเหมาะแกคําถาม. 
จริงอยู    ทานแสดงผลกรรมอันใด  กถ็ามถึงกรรมอันเปนตัวเหตุแหงผล- 
กรรมน้ัน     เปนการประกาศความท่ีคําถามและคําตอบท้ังสองนั้น     พอ 
เหมาะแกกันและกัน.    คําถามดําเนินไปโดยอาการใด    ไมวาจะโดยอรรถ 
และโดยพยัญชนะ   ความท่ีคําพยากรณที่มีอาการนั้น   พอเหมาะแกคําถาม 
และคําตอบก็ดําเนินไปโดยอาการน้ัน   คําท่ีทานกลาววา   ปุจฺฉิตา   แลว 
กลาววา   ปุฏา  อีก  ก็เพ่ือใหรูความเฉพาะอันน้ี  ดวยประการฉะน้ี.  
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         อีกอยางหนึ่ง    คําวา     ปุจฺฉิตา    เปนคําระบุถึงเหตุที่เทวดานั้น   
ถูกถาม   โดยมุข    คือความวิเสส    [ ขยายความ ]    และคําพยากรณตอบ 
ปญหา    ทานอธิบายไวดังน้ีวา    ถามวา    พระเถระถามโดยนัยเปนตนวา 
เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้.  เทวดาถูกพระเถระใหตอบปญหา 
นั้น   จึงบอกกรรมที่เทวดานั้นกระทํามาแลว   เหตุนั้น  คําถามน้ัน   ทาน  
จึงกลาววา   เทวตา  ปุจฺฉิตา   เทวดาถูกถาม.   เพราะเหตุที่เทวดาถูกถาม 
ถูกใหตอบถงึกรรมที่ถูกพระเถระถาม     ฉะน้ัน      จึงชื่อวาถูกถามปญหา 
และเพราะเหตุที่เทวดาถูกถามอีก     มสีภาพที่จะตองบอกถึงกรรมท่ีถูกถาม 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวาพยากรณปญหา.  คําวาน้ีเปนผลของกรรมใด  นี ้  เปนคํา 
แสดงสรูปความที่พระเถระกลาววาปญหา.     ก็ในคําน้ีมีความดังน้ีวานี้เปน 
ผลบุญของกรรมใด    ที่ประจักษแกพระเถระผูถาม    และเทวดาท่ีถูกถาม 
มีในลําดับชาติ   [ มนุษย ]  มีประการดงักลาวแลว   เทวดาก็พยากรณบุญ 
กรรมท่ีพระเถระกลาววาปญหา  เพราะทานตองการรูกรรมนั้น.           
         คําวา  อห  มนุสฺเสสุ   เปนตน   เปนอาการพยากรณ   [ ตอบ ] 
ปญหา.     ในคําน้ัน    เทวดาแสดงองคดวยคําวา    อห.    เทวดากลาววา 
มนุสฺเสสุ  ในหมูมนุษยแลวกลาวย้ําวา   มนุสฺสภูตา   ครั้งเกิดเปนมนุษย 
ก็เพ่ือแสดงวา  ในครั้งน้ัน  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.  อีกคนหน่ึง   เกิดเปนมนุษย  อาลัยผูอ่ืนเลี้ยงชีพ   
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  ประพฤติเอ้ือเฟอ 
ในกุศลกรรมบถ   บําเพ็ญบุญกิรยิาวัตถุทั้งหลาย    ผูนี้ต้ังอยูในมนุษยธรรม 
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.   ผูที่มาปรากฏตัวเวลากินอาหารมาถึงเด๋ียวน้ีเอง   ชื่อวา  อัพภาคตะ. 
อีกนัยหน่ึง    ผูที่เขาเชิญมากินอาหาร     ชื่อวาอติถิ    ผูที่เขาไมไดเชิญมา 
ชื่อวาอัพภาคตะ.   ก็ภิกษุรปูนี้    เปนผูมิไดคุนเคยกันมากอน   เปนผูที่เขา 
ไมไดนิมนต    และมาถึงบัดนี้.    เทวดาหมายถึงภิกษุรูปนั้น    จึงกลาววา  
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อพฺภาคตาน   ผูมาถึงแลว.  แตในคาถานั้น   เทวดากลาวคําเปนพหุวจนะ   
ก็ดวยความเคารพ. บุคคลยอมน่ังจอมลงในส่ิงใด  เหตุนั้น  สิ่งนั้น  ชื่อวา 
อาสนะ   สิ่งท่ีนั่ง  ไดแกสิ่งท่ีประกอบเปนที่นั่ง  หรือควรนั่งได  อยางใด 
อยางหน่ึง     แตในที่นี้ประสงคเอา   ปฐะ   ต่ัง.   เทวดากลาววา  อาสนก 
ที่นั่ง  เพราะต่ังน้ันเปนของเล็ก  และเปนของไมโอฬาร [ ไมใหญ ].  บทวา  
อทาสึ    ความวา  เทวดาเกิดโสมนัสวา  ทานท่ีถวายแกพระเถระรูปนั้นนี้  
จักมีผลมาก   อานิสงสมากแกเรา    ดังน้ีแลว    เชื่อกรรมและผลแหงกรรม 
ไดถวายเพื่อพระเถระรูปนั้นจะไดใชสอย   อธิบายวา    บริจาคโดยบริจาค 
ไมมุงผล.                
         บทวา อภิวาทยึ  ไดแก ไดกระทาํการอภิวาทกราบไหว  อธิบายวา 
ไหวพระทักขิไณยบุคคลดวยเบญจางคประดิษฐ.   จริงอยู    เทวดาเม่ือไหว 
โดยใจความ   ชื่อวากลาวอวยพรกะผูไหวนั้นนั่นแหละ   โดยนยัเปนตนวา 
ขอทานจงมีสุข  จงไมมีโรค.  บทวา  อฺชลิก   อกาสึ    ความวา   ดีฉัน 
ประคองเหนือเศียรเกลา   ซึ่งอัญชลี   ที่รุงเรืองดวยทศนัขสโมธาน   [ ชุม 
นุม  ๑๐  นิ้ว ]  ไดกระทําความยํ้าเกรงตอทานผูมีคุณอันประเสริฐทั้งหลาย. 
บทวา   ยถามุภาว  ไดแก   ตามกําลัง   อธิบายวา   ตามสมควรแกทรัพย 
สมบัติของดีฉัน   ซึ่งมีอยูในเวลาน้ัน.  บทวา   อทาสิ  ทาน  ไดแก  ดีฉัน 
นิมนตพระทักขิไณยบุคคลใหฉัน     ดวยการบริจาคไทยธรรมมีขาวนํ้าเปน 
ตน   ก็ประสบบุญท่ีสําเร็จดวยทาน. 
         ก็ในคาถาน้ัน   คําวา   อห    ดีฉันนี้     เปนคําแสดงความสัมพันธ 
ดวยการเห็นกรรมและผลวาตกสืบตอเปนสายเดียวกัน.   คําวา   มนุสฺเสสุ  
มนุสฺสภูตา  ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย   นี ้ เปนคําแสดงความวิเศษ  
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แหงการสืบตออันเปนที่ต้ังการบุญกิริยานั้น.    คําวา    อพฺภาคตาน   ( แก   
ภิกษุผูมาถึงเรือนแลว )  นี้   เปนคําแสดงเจตนาสมบัติ  และแสดงเขตสมบัติ 
เพราะแสดงวา   การรับ      [ ของพระทักขิไณยบุคคล ]   ก็เหมือนการให 
[ ของทายกทายิกา]   เปนไปไมมุงผลาอะไรเลย.   คําวา   อาสนก   อทาสึ  
ยถามุภาวฺจ   อทาสิ   ทาน    ดีฉันไดถวายอาสนะและไดถวายทานตาม 
กําลัง   นี ้   เปนคําแสดงการถวายสาระ   ทางโภคะ    [ โภคสาระ ].     คําวา 
อภิวาทยึ   อฺชลิก  อกาสึ     ดีฉันกราบไหว  ไดกระทําอัญชลี  ประนมมือ 
นี้   เปนคําแสดงการถวายสาระ   ทางกาย   [ กายสาระ ].  
         บทวา  เตน  ไดแก    เพราะบุญตามท่ีกลาวแลวน้ันเปนเหตุ.   เม 
ศัพทในบทวา  เม  นี้  มาในอรรถตติยาวิภัตติ  อธิบายวา  มยา  แปลวา  อัน 
เรา  ไดในบาลีเปนตนวา   กิจฺเฉน  เม อธิคต  หลนทฺานิ  ปกาสิตุ  พระ- 
นิพพาน  อันเราบรรลุแลวดวยความยาก  ไมควรประกาศในบัดนี้ . มาใน 
อรรถจตุตถีวิภัตติ  อธิบายวา  มยฺห แปลวา  แกเรา  ไดในบาลีเปนตนวา 
สาธุ  เม  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  สาธุ  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมโดยสังเขปแกขาพระ- 
องคเถิด.   มาในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ    ไดในบาลีเปนตนวา    ปุพฺเพว     เม 
ภิกฺขเว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺธสฺส  โพธิสตฺตสฺเสว  สโต  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   กอนแตการตรัสรูของเราผูเปนพระโพธิสัตวยังไมไดตรัสรู. 
แมในท่ีนี้      เมศัพท  มาในอรรถฉัฏฐีวิภัตติอยางเดียว    อธิบายวา  มม 
แปลวา  ของเรา.  เมศัพทนี้นั้น  พึงสัมพันธความ  ในขอความท้ังสองวา 
เพราะบุญของเรานั้น   และวา   วรรณะของเราจึงเปนเชนนี้.    คําท่ีเหลือ 
มีนัยกลาวไวแลวท้ังน้ัน.  
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         ครั้นเทวดาองคนั้นพยากรณปญหาอยางนี้แลว  ทานพระมหาโมค-   
คัลลานะ    กแ็สดงธรรมโดยพิสดาร  เทศนานั้น  เปนประโยชนแกเทวดา 
องคนั้นพรอมกับบริวาร.  พระเถระจากเทวโลกนัน้   กลับมาสูมนุษยโลก 
กราบทูลเรื่องนั้นถวายแดพระผูมีพระภาคเจาทุกประการ.     พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว     ทรงแสดง 
ธรรมโปรดบริษัทที่มาประชุมกัน.   แตคาถาอยางเดียว    ทานพระธรรม- 
สังคาหกาจารยยกข้ึนสูสังคายนาแล.                                                    
                        จบอรรถกถาปฐมปฐวิมาน 
                    ๒.  ทุติยปฐวิมาน 
               วาดวยวิมานต่ังแกวไพฑูรย 
        [๒]     พระโมคคัลลานะถามวา 
                                  ดูกอนเทพธิดาผูมีกายอันประดับแลว  ทรงมาลัย 
                  ทรงพัสตราภรณอันสวยงาม     วิมานตั่งแกวไพฑูรย 
                  ของทานโอฬาร  เร็วดังใจ   ไปไดตามปรารถนา  ทาน 
                   สองแสงประกายดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ  ทาน 
                  มวีรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร  อนึ่ง  เพราะบุญอะไร 
                  โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                               ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอถามทาน 
                  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญ  
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                   อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ   
                  ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                           เทวดาน้ัน     ถูกพระโมคคัลลานะตามแลว   ดีใจ 
                   ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางน้ีวา 
                                ครั้งเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก   ดีฉันไดถวาย 
                 อาสนะแกหมูภิกษุผูมาสูเรอืน    ไดอภิวาท  กระทํา  
                  อญัชลี   และถวายทานตามกําลัง  เพราะบุญน้ัน  ดีฉนั 
                  จงึมีวรรณะเชนนี้  เพราะบญุน้ัน    ผลน้ีจึงสําเร็จแก 
                  ดีฉัน  และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแตดีฉัน. 
                                ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ดิฉันขอบอกแก 
                 ทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ดีฉันไดทําบุญใดไว  เพราะ 
                    บุญนั้น  ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ 
                  ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                      จบทุติยปฐวิมาน 
             อรรถกถาทุติยปฐวิมาน 
         ทุติยปฐวิมาน  มีคาถาวา  ปนฺเต  เวฬุริยมย   เปนตน.  เหตุเกิด 
เรื่อง  [ อัตถปุปตติ ]  และการพรรณนาควานของทุติยปฐวิมานนั้นพึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวมาแลวในปฐมปฐวิมานนั่นแล  สวนความตางกันมีดังนี้ 
         ดังไดสดับมา  สตรผูีหน่ึงเปนชาวกรุงสาวัตถี เห็นพระเถระรูปหน่ึง  
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เขามาบิณฑบาตยังเรือนของตน    มีจิตเลื่อมใส     เมื่อจะถวายอาสนะแก   
พระเถระรูปนั้น    ก็เอาผาสีเขียวลาดบนต่ังของตนถวาย.   ดวยปฐทานน้ัน 
วิมานบัลลังกสําเร็จดวยแกวไพฑูรยก็บังเกิดแกนาง   ซึ่งบังเกิดในเทวโลก. 
ดวยเหตุนั้น  ทานพระโมคคัลลานะจึงถามวา 
                                  ดูกอนเทพธิดาผูประดับองค ทรงพวงมาลัย  ทรง 
                   พัสตราภรณอันสวยงาม     วิมานต่ังแกวไพฑูรยของ 
                   ทานโอฬาร  เร็วดังใจ   ไปไดตามปรารถนา    ทาน 
                   สองแสงประกายคลายสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ 
                   เพราะบุญอะไร  วรรณะของทานจึงเปนเชนนั้น  เพราะ  
                     บุญอะไร  ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน  และโภคะทุกอยาง 
                   ที่นารักจึงเกิดแกทาน. 
                                     ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก    อาตมาขอถามทาน 
                  ครั้งเกิดเปนมนุษยทานทําบุญอะไรไว  เพราะบุญอะไร 
                   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และวรรณะของ 
                   ทานจึงสองสวางไปทุกทิศ. 
                                      เทวดาน้ัน      ถูกทานพระโมคคัลลานะถามแลว 
                   ดีใจ  ก็พยากรณตอบปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                                    ครัง้เกิดเปนมนุษยในหมูมนษุย     ดีฉันไดถวาย 
                   อาสนะแกภิกษุที่มาถึงเรือน   ไดกราบไหว  ไดกระทํา 
                  อญัชลีประนมมือ และไดถวายทานตามกําลัง.  เพราะ 
                  บุญนั้น  วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้  เพราะบุญน้ัน  
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                    ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึง   
                    เกิดแกดีฉัน. 
                                     ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ดีฉันขอบอกแก 
                   ทาน  ครั้งเกดิเปนมนุษย    ดีฉันไดกระทําบุญอันใด 
                   เพราะบุญอันนั้น     ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
                   และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   เวฬุริยมย     แปลวา  สําเร็จดวย  
แกวไพฑูรย.     แกวมณีที่เกิดข้ึนไมไกลหมูบานวิฬูร      แหงภูเขาวิฬูระ 
ชื่อวา   แกวไพฑูรย.   เขาวาแกวไพฑูรยนั้น  มีบอเกิดอยูที่หมูบานวิฬูระ.  
แตเพราะเกิดไมไกลหมูบานวิฬูระ  จึงปรากฏชื่อวา   เวฬุริยะ  แกวไพฑูรย. 
แมในเทวโลก   แกวไพฑูรยนั้น    ก็มชีื่ออยางนั้น     เพราะมีประกายแหง 
สีเชนเดียวกับแกวไพฑูรยนั้น          เหมือนอยางชื่อของเหลาเทพบุตรใน 
เทวโลก  ก็โดยไดชื่อมาในมนุษยโลก.  ก็แกวไพฑูรยนั้น   มีสีคลายขนคอ 
นกยูงก็มี   มสีีคลายใบมะคําดีควายก็มี  มีสีคลายใบไผอันสนิทก็มี.   สวนใน 
ที่นี้     พึงทราบวามีสีคลายขนคอนกยูง.     คําท่ีเหลือท้ังหมด  ก็เชนคําท่ี 
กลาวมาแลวในปฐมปฐวิมานแล. 
                                 จบอรรถกถาทุติยปฐวิมาน  
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                                  ๓.  ตติยปฐวิมาน   
                            วาดวยวิมานต่ังทอง 
            [๓]  พระโมคคัลลานะถามวา 
                                  ดูกอนเทพธิดาผูมีกายอันประดับแลว  ทรงมาลัย 
                  ทรงพัสตราภรณสวยงาม  วิมานต่ังทองของทานโอฬาร 
                   เร็วดังใจไปไดตามปรารถนา ทานจึงสองแสงประกาย 
                     ดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ  เพราะบุญอะไร  ทานจึง  
                   มีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญอะไร    ผลน้ีจึงสําเร็จแก 
                  ทาน  อนึ่ง   โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแกทาน. 
                                 ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก    อาตมาขอถามทาน 
                  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญ 
                   อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ 
                  ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                เทวดาน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว    ดีใจ 
                  ไดพยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                                 นี้เปนผลกรรมอนันอยของดีฉันที่เปนเหตุใหดีฉัน 
                    มีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   ดีฉันครั้งเกิดเปนมนุษยใน 
                         หมูมนุษย  ในมนุษยโลกในชาติกอน   ไดเห็นภิกษุผู 
                  ปราศจากกิเลสดุจธุลี    ผูผองใส  ไมขุนมัว  ก็เลื่อมใส 
                    ไดถวายต่ังแกทานดวยมือท้ังสองของตน   เพราะบุญ  
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                   นั้น     ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึง 
                      สําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก   
        ดีฉัน. 
                            ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก      ดีฉันขอบอก 
                   แกทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย    ดีฉันไดทําบุญใดไว 
                    เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
                    วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                   จบตติยปฐวิมาน 
                      อรรถกถาตติยปฐวิมาน 
         ตติยปฐวิมาน  มีคาถาวา  ปนฺเต  โสวณฺณมย  เปนตน.  เรื่อง 
ของตติยปฐวิมานน้ัน  เกิดข้ึนในกรุงราชคฤห. 
         ดังไดสดับมา       พระเถระขีณาสพรูปหน่ึง     เที่ยวบิณฑบาตใน 
กรุงราชคฤห    ไดอาหารแลวประสงคจะฉันในเวลาจวนแจ    จึงเขาไปยัง 
เรือนหลังหนึ่งซ่ึงเปดประตูไว.   ในเรอืนหลังน้ัน    สตรีเจาของเรือน  มี 
ศรัทธาปสาทะ      สังเกตรูอาการของพระเถระ    จึงกลาววา    มาเถิดเจาขา 
ขอทานโปรดนั่งตรงน้ีฉันอาหารเถิดคะ  แลวจัดต่ังอยางดี     ปผูาสีเหลือง 
ขางบน  ไดบริจาคโดยมิไดมุงอะไร    และต้ังความปรารถนาวา    ขอบุญ 
ของเราน้ี      จงเปนปจจัยใหไดต่ังทองในอนาคตกาลเถิด.    เมื่อพระเถระ 
นั่งฉันอาหาร ณ  ที่นั้น ลางบาตรแลวก็ลุกไป.  นางจึงกลาววา  ทานเจาขา  
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อาสนะนี้     ดีฉันบริจาคแกทานแลว      ขอไดโปรดใชสอยเพ่ืออนุเคราะห 
ฉันดวยเถิดเจาคะ.    พระเถระรับต่ังน้ัน    เพ่ืออนุเคราะหนาง    แลวให   
ถวายแกสงฆ.     สมัยตอมา     นางเปนโรคอยางหน่ึงตายไปบังเกิดในภพ 
ดาวดึงส.  คําดังกลาวมาเปนตนทั้งหมด     พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลว 
ในกถาพรรณนาปฐมวิมานนั้นแล.   ดวยเหตุนั้น    ทานพระโมคคัลลานะ 
จึงถามวา  
                                     ดูกอนเทพธิดาผูประดับองค    ทรงมาลยั    ทรง 
                   พัสตราภรณอันสวยงาม วิมานต่ังทองของทานโอฬาร 
                    เร็วดังใจ  ไปไดตามปรารถนา   ทานสองแสงประกาย 
                   คลายสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ        เพราะบุญอะไร 
                    วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้    เพราะบุญอะไร  ผลน้ีจึง 
                    สําเร็จแกทาน  และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                                  ดูกอนเทพี   ผูมอีานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
                    ครั้งเกิดเปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไร    เพราะบญุ  
                     อะไร   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ 
                    ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                   เทวดาองคนั้น      ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                    แลว  ดีใจ ครัน้แลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผล 
                      อยางน้ีวา 
                                     นีเ้ปนผลของกรรมเล็กนอยของดิฉันอันเปนเหตุ 
                    ใหดีฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   ครัง้เกิดเปนมนุษย 
                   ในหมูมนษุยในชาติกอน  ในมนุษยโลก   ดีฉันไดพบ  
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                  ภกิษุผูปราศจากกิเลสดุจธุลี  ผูผองใส  ไมหมนหมอง   
                  กเ็ลื่อมใสจึงไดถวายต่ังแกทานดวยมือตนเอง  เพราะ 
                    บุญนั้น  วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้  เพราะบุญน้ัน 
                   ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึง 
                   เกิดแกดีฉัน.  
                                    ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก     ดีฉันขอบอก 
                   แกทาน    ครัง้เกิดเปนมนุษย    ดีฉันไดทําบุญใด 
                   เพราะบุญน้ัน        ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
                   และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         ก็ในคําคาถาที่  ๕   เปนตนวา ปุริมาย  ชาติยา  มนุสฺสโลเก 
ในชาติกอนในมนุษยโลก  นี ้ ชาติศัพทใชในอรรถวา สังขตลักษณะ  ได 
ในบาลีเปนตนวา  ชาติ  ทวฺีหิ  ขนฺเธห ิ สงฺคหิตา  ชาติจัดเขากับขันธ 
๒.   ใชในอรรถวา นิกาย  ไดในบาลีเปนตนวา  นิคณฺา  นาม  สมณชาติ 
นิกาย  [ หมู ]   สมณะ  ชือ่นิครนถ. ใชในอรรถวา  ปฏิสนธิ ไดในบาลี 
เปนตนวา  ย  มาตุกุจฺฉิย  ปม  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ปม  วิฺาณ 
ปาตุภูต  ตทุปาทาย  สาวสฺส  ชาติ  ปฐมจิต  ปฐมวิญญาณ   อันใด 
เกิดปรากฏในทองมารดา  ความอาศัยปฐมจิตปฐมวิญญาณอันนั้นเกิดชื่อวา 
ชาติ.  ใชในอรรถวา  ตระกูล ไดในบาลีเปนตนวา  อกขฺิตฺโต  อนุปกฏโ 
ชาติวาเทน   เปนผูอันเขาไมคัดคาน    ไมรังเกียจ    โดยกลาวถึงชาติคือ 
ตระกูล.  ใชในอรรถวา   ประสูติ    ไดในบาลีเปนตนวา   สมฺปติชาโต 
อานนฺท  โพธิสตฺโต  ดูกอนอานนท   พระโพธิสัตวเกิดแลว ณ  เดี๋ยวน้ี.  
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ใชในอรรวา  ภพ  ไดในบาลีเปนตนวา  เอกป    ชาตึ    เทฺวป      ชาติโย   
ชาติ  [ ภพ ]  ๑  บาง  ๒ ชาติ  [ ภพ ]  บาง.   แมในท่ีนี้     ชาติศัพท 
พึงเห็นวา  ใชในอรรถวา  ภพอยางเดียว.    เพราะฉะนั้น    จึงมีความวา 
ในชาติกอน  คือในภพกอน    อธิบายวา   ในอัตภาพกอนท่ีลวงมาติดตอ 
กัน   ก็คําน้ีเปนตติยาวิภัตติ  ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ.  บทวา  มนุสฺสโลเก 
ไดแก ภพ  คือมนุษยโลก  ทานกลาวหมายถึงกรุงราชคฤห.  ในท่ีนี้ทาน 
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.    หรอืวา  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  เพราะทานผูเปนอยางน้ี   ชื่อวา  ภิกษุ โดย 
ปรมัตถ.  คําวา  อทาสห  ตัดบทวา    อทาสึ    อห    เราไดถวายแลว. 
บทวา   ป   ไดแก  ต่ังอยางดี    [ ภัทรบิฐ ]   ที่มีอยูในสํานักของดีฉัน 
ในครั้งน้ัน.  บทวา  ปสนฺนา ไดแก มีจิตเลื่อมใส  เพราะเชื่อในผลกรรม 
และเชื่อในพระรัตนตรัย.  บทวา  เสห ิ ปาณิภิ    ความวา    ดีฉันไมใช 
คนอ่ืน  จัดต้ังท่ีควรนอมเขาไปดวยมือของตนถวาย. 
         ในคาถาน้ัน     เทวดาแสดงเขตสมบัติ    ดวยบทวา   วิรช   ภิกขฺุ 
วิปฺปสนฺนมนาวิล  นี้.  แสดงเจตนาสมบัติ   ดวยบทวา  ปสนฺนา  นี้.   แสดง 
ประโยคสมบัติ   ดวยบทวา  เสหิ  ปาณิภิ  นี.้    อนึ่ง    เทวดาแสดงคุณ 
แหงทาน  ๒  นี ้   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.   คําท่ีเหลือมีนัยที่กลาวมาแลว 
ในหนหลังท้ังน้ัน. 
                                  จบอรรถกถาตติยปฐวิมาน  
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                              ๔.  จตุตถปฐวิมาน   
               วาดวยวิมานต่ังแกวไฟฑูรย         
         [๔]      พระโมคคัลลานะถามวา  
                                  ดูกอนเทพธิดาผูมีกายอันประดับแลว  ทรงมาลัย 
                  ทรงพัสตราภรณอันสวยงามวิมานต่ังแกวไพฑูรยของ 
                   ทานโอฬาร เร็วดังใจไปไดตามปรารถนาทานสองแสง 
                  ประกายดังสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ  เพราะบุญอะไร 
                   ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะบุญอะไร  ผลน้ีจึงสําเร็จ 
                  แกทาน  อนึ่ง โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแกทาน. 
                                 ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก    อาตมาขอถามทาน 
                  ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะบญุ 
                   อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ 
                   ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                  เทวดาน้ัน      อนัพระมหาโมคคัลลานะถามแลว  
                   ดีใจ        ครัน้แลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผล 
                    อยางน้ีวา 
                     นี้เปนผลกรรมอันนอยของดีฉันที่เปนเหตุใหดีฉนั 
                   มีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี        ครั้งเกิดเปนมนุษยใน 
                  มนุษยโลกในชาติกอน   ดีฉนัไดเห็นภิกษุผูปราศจาก  
                   กิเลสดุจธุลี   ผองใส  ไมขุนมัว  ก็เลื่อมใส  ไดถวาย 
                   ต่ังแกทานดวยมือท้ังสองของตน  เพราะบุญน้ัน  ดีฉัน  
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                   จึงมีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึงสําเร็จแก  
                   ดีฉันและโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน.  
                      ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก      ดีฉันขอบอก 
                  ทาน  ครั้งเกดิเปนมนุษย  ดีฉันไดทําบุญใดไว   เพราะ 
                  บุญนั้น  ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะ 
                    ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                   จบจตุตถปฐวิมาน 
            อรรถกถาจตุตถปฐวิมาน 
         จตุตถปฐวิมาน   มีคาถาวา  ปนฺเต   เวฬุริยมย  เปนตน.  เรื่อง 
จตุตถปฐวิมานแมนั้น   กเ็กิดข้ึนในกรุงราชคฤห    เรื่องนั้นพึงทราบตาม 
นัยที่กลาวมาแลวในทุติยวิมานน่ันแล.   แทจริง   วิมานแกวไพฑูรย  บังเกิด 
แกเทวดาแมองคนี้ก็เพราะต่ังท่ีนางปูลาดดวยผาสีเขียวถวายแลว.  คําท่ีเหลือ 
ก็เหมือนเรื่องที่กลาวมาแลวในปฐมวิมาน.      ดวยเหตุนั้น      ทานพระ- 
โมคคัลลานะ  จึงถามวา                                                             
                                  ดูกอนเทพธิดาผูประดับกาย       สวมพวงมาลัย  
                  ทรงพัสตราภรณอันสวยงาม     วิมานตั่งแกวไพฑูรย 
                  ของทานโอฬาร     เร็วดังใจ     ไปไดตามปรารถนา 
                  ทานสองแสงประกายคลายสายฟาแลบลอดหลืบเมฆ.  
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        เพราะบุญอะไร         วรรณะของทานจึงเปนเชนนั้น   
         เพราะบุญอะไร    ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน    และโภคะ 
        ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                       ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอถามทาน 
        ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไร   เพราะบุญ 
         อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะ 
        ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                       เทวดาองคนั้น       ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
        ดีใจ ครัน้แลวก็พยากรณ  [ ตอบ ]   ปญหาของกรรม 
         ที่มีผลอยางน้ีวา 
                  นี้เปนผลของกรรมเล็กนอยของดีฉัน      อันเปน 
         เหตุใหดีฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     ดีฉนัครั้งเกิด 
        เปนมนุษยในหมูมนษุยในชาติกอนในมนุษยโลก  ได 
        พบพระภิกษุผูปราศจากกิเลสดุจธุลี    ผูผองใส    ไม 
        หมนหมอง  ก็เลื่อมใส  จึงไดถวายต่ังแกทาน  ดวย 
         มือของตนเอง.   เพราะบุญน้ัน  วรรณะของดีฉันจึง 
        เปนเชนนั้น  เพราะบุญน้ัน  ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน 
          และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                         ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดีฉันขอบอกแก 
         ทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ดีฉันไดทําบุญใด   เพราะ 
        บุญนั้น     ดีฉันจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และ 
         วรรณะของดิฉันจึงสองสวางไปทุกทิศ. 
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         ก็แมในเรื่องนี้    วิมานแกวไพฑูรย    บังเกดิแกเทวดาแมองคนี้     ก็  
เพราะต่ังท่ีนางปูลาดดวยผาสีเขียวถวายแลว.     ดวยเหตุนั้น      ในเรื่องนี้  
จตุตถปฐวิมานจึงมาโดยบาลีวา  ปนฺเต  เวฬุริยมย  วิมานต่ังแกวไพฑูรย 
ของทาน  ดังนี้เปนตน.  คําท่ีเหลือ  ก็เชนเดียวกับตติยปฐวิมานน่ันแหละ 
พึงทราบความตามนัยที่กลาวแลวในตติยปฐวิมานน้ันเหมือนกัน.  
                                  จบอรรถกถาจตุตถปฐวิมาน 
                   ๕.  กุญชรวิมาน 
              วาดวยกุญชรวิมาน 
      [๕ ]         พระโมคคัลลานะถามวา 
                                 ดูราเทพธิดาผูมีวรรณะดังปทุม  มีตากลมดังกลีบ 
                  ปทุม    กุญชรพาหะอันประเสริฐของทาน    ประดับ 
                    ประดาดวยแกวหลายชนดิ  นารักมกีําลังวองไว  เท่ียว 
                    ไปในอากาศได    ชางรุงเรืองดวยพวงดอกปทุมและ 
                  อบุล  มีกายเกลื่อนไปดวยเกสรปทุม   มปีทุมทองเปน 
                   มาลัย    เดินทางท่ีเรียงรายดวยปทุม     ประดับดวย 
                   กลีบอุบล  เดินไปพอดี  ๆ วิมานทอง    ไมกระเทือน 
                    เมื่อชางยางกาว   กระด่ิงก็สงเสียงไพเราะ  นารื่นรมย 
                   เสียงกังวานของกระด่ิงเหลาน้ัน     ไดยินดังดนตรี ๕  
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        เครื่องฉะนั้น    ทานมีพัสตราภรณสะอาดประดับกาย   
        แลวอยูเหนือคชาธาร  รุงเรืองราวอัปสรหมูใหญ  ดวย 
        วรรณะ   นี้เปนผลของทาน    ผลของศีล     หรือผล  
         ของการกราบไหวของทาน  อาตมาถามทานแลว  ขอ 
        ไดโปรดตอบคําถามน้ันแกอาตมาดวย.  
                        เทวดาน้ัน       ถูกพระโมคคัลคัลลานะถามแลว 
        ดีใจ       ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผล 
         อยางน้ีวา 
                  ดีฉันไดเห็นพระเถรเจาผูสมบูรณดวยคุณ   ผูเพง 
        ฌาน  ยนิดีในฌาน  เปนผูสงบ  ไดถวายอาสวะที่ลาด 
        ดวยผา โปรยดอกไมลงรอบ  ๆ อาสนะ  ดีฉันเล่ือมใส 
        ไดประดับพวงมาลัยปทุมมีใบติดครึ่งหนึ่ง    และโรย 
        เกสรปทุมลงครึ่งหน่ึง   ดวยมือทั้งสองของตน    ผล 
         เชนนี้เปนผลแหงกุศลกรรมนั้นของดีฉัน     ดีฉันอัน 
        ทวยเทพสักการะเคารพนบนอมแลว     ผูใดเลื่อมใส 
         แลวถวายอาสนะแกพรหมจารีผูหลุดพนโดยชอบ 
        สงบระงับแลว    เพราะเหตุนั้นแหละ    ทานผูรักตน 
         ประสงคความเปนใหญ     จึงควรถวายทานแกทานผู 
        ทรงเรือนรางครั้งสุดทาย   [พระอรหันต]. 
                             จบกุญชรวิมาน  
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            อรรถกถากุญชรวิมาน   
         กุญชรวิมาน  มีคาถาวา    กฺุชโร  เต   วราโรโห  ดังนี้เปนตน. 
กุญชรวิมานน้ัน  เกิดข้ึนอยางไร.  
         พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู ณ มหาเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  
กรุงราชคฤห  ครั้งน้ัน  วันหน่ึง  งานนักขัตฤกษกึกกองไปในกรุงราชคฤห 
ชาวกรุงชวยกันทําความสะอาดถนน  เกลี่ยทราย   โรยดอกไมครบ ๕  อยาง 
ทั้งขาวตอก     ต้ังตนกลวย    และหมอนํ้าไวทุก ๆ ประตูเรือน     ยกธง 
แผนผาเปนตน  ซึ่งงดงามดวยสีตาง ๆ  ตามควรแกสมบัติ   ทุกคนตกแตง 
ประดับกายพอสมควรแกสมบัติของตน ๆ   เลนการเลนงานนักขัตฤกษทั่ว 
ทั้งกรุงไดประดับประดาตกแตงดังเทพนคร    ครั้งน้ัน   พระเจาพิมพิสาร 
มหาราช  เสด็จออกจากพระราชนิเวศนของพระองค   ทรงเลียบพระนคร 
ดวยราชบริพารอยางใหญ    ดวยสิรโิสภาคยมโหฬารคามพระราชประเพณี 
และเพ่ือรักษาน้ําใจของมหาชน 
         สมัยนัน้     กุลสตรผูีหน่ึงเปนชาวกรุงราชคฤห      เห็นวิภวสมบัติ  
สิริโสภาคยและราชานุภาพนั้นของพระราชา   เกิดอัศจรรยจิตไมเคยมี   จึง 
ถามเหลาทานที่สมมติกันวาบัณฑิตวา        วิภวสมบัติเสมือนเทวฤทธิ์นี้  
พระราชาทรงไดมา  ดวยกรรมอะไรหนอ   บัณฑิตสมมติเหลานั้นจึงกลาว 
แกนางวา    ดูราแมมหาจําเริญ       ธรรมดาบุญกรรมก็เปนเสมือนจินดามณี 
เปนเสมือนตนกัลปพฤกษ   เมื่อเขตสมบัติ   [ พระทกัขิไณยบุคคล ]   และ 
เจตนาสมบัติ     [ฝายทายกทายิกา]    มีอยู     คนทัง้หลายปรารถนาแลว 
ทําบุญกรรมใด ๆ  บญุกรรมน้ัน ๆ   กใ็หสําเร็จผลไดทั้งน้ัน  อนึ่งเลา  ความ 
เปนผูมีตระกูลสงมีไดก็ดวยอาสนทาน     ถวายอาสนะ     การไดสมบัติคือ  
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กําลังมีไดก็ดวยอันนทาน  ถวายขาว     การไดสมบัติคือวรรณะก็มีไดดวย   
วัตถุทาน  ถวายผา  การไดสุขวิเศษก็มีไดดวยยานทาน  ถวายยานพาหนะ 
การไดสมบัติคือจักษุก็มีไดดวยทีปทาน     ถวายประทีปโคมไฟ     การได 
สมบัติทุกอยาง    ก็มีไดดวยอาวาสทาน    ถวายท่ีอยู.    นางฟงคําน้ันแลว 
ก็ต้ังจิตในเทวสมบัตินั้นวา      เทวสมบัติที่ทาจะโอฬารกวาน้ี       แลวเกิด 
อุตสาหะยิ่งยวดในอันจะทําบุญ.  
         บิดามารดาสงผาคูใหม     ต่ังใหม     ดอกปทมุกํา  ๑    และเนยใส 
น้ําผ้ึง     น้ําตาลกรวด     ขาวสารและนมสด     เพ่ือใหนางบริโภคใชสอย. 
นางเห็นสิ่งเหลาน้ันก็ดีใจวา   เราประสงคจะถวายทาน    และเราก็ไดไทย- 
ธรรมนี้แลว  ในวันที่สอง    ก็จัดทานปรุงมธุปายาสนํ้านอย   ตกแตงของ 
เค้ียวของกินแมอยางอ่ืนเปนอันมาก    ใหเปนบริวารของมธุปายาสน้ํานอย 
นั้น      แลวประพรมของหอมท่ีโรงทาน     จัดอาสนะไวเหนือดอกปทุม 
ทั้งหลาย   ซึง่งดงามดวยกลีบ   ชอ   และเกสรของดอกปทุมที่แยมบานแลว 
ปูลาดดวยผาขาวใหม ๆ  วางดอกปทุม  ๔  ดอก  และพุมดอกไมเหนือเทา 
ทั้ง ๔ ของอาสนะ.      ดาดเพดานไวขางบนอาสนะ     หอยพวงดอกไมและ 
พวงระยา      รอบ ๆ  อาสนะก็ลาดพ้ืนหมดสิ้น     ดวยกลีบปทมุที่มีเกสร 
คิดวา เราจักบูชาพระทักขิไณยบุคคลที่มาถึงแลว จึงต้ังพานเต็มดวยดอกไม 
สด  ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง. 
         คราวนั้น    นางจัดเครื่องอุปกรณทานเสร็จแลว    ก็อาบนํ้าดําเกลา 
นุงผาสะอาด   กําหนดคอยเวลา   จึงสั่งหญิงรับใชคนหน่ึงวา   แมเอย   เจา 
จงไปหาพระทักขิไณยเชนนั้นมาใหขานะ.    สมัยน้ัน    ทานพระสารีบุตร 
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหเดินไประหวางถนน      ดังจะเก็บถุงทรัพย  
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พันหน่ึง.    ขณะนั้น    หญิงรับใชนั้นก็ไหวพระเถระแลวกลาววา   ทาน   
ผูเจริญ     ขอทานโปรดใหบาตรของทานแกดีฉันเถิดเจาขา.    แตพระเถระ 
กลาววา  เรามาที่นี้    ก็เพ่ืออนุเคราะหอุบาสิกาผูหนึ่งนะ.    พระเถระก็สง 
บาตรใหแกหญิงรับใชนัน้.        นางก็นิมนตพระเถระใหเขาไปยังเรือน. 
ครั้งน้ัน    สตรีผูนั้น    กอ็อกไปตอนรับพระเถระ.   ชี้อาสนะแลวกลาววา  
โปรดนั่งเถิดเจาขา   นี้อาสนะจัดไวแลว    เมื่อพระเถระน่ังเหนืออาสนะนั้น 
แลว  ก็บชูาพระเถระดวยกลีบปทุมทีม่ีเกสร   โรยรอบ ๆ อาสนะ.   ไหว 
ดวยเบญจางคประดิษฐ     เลี้ยงดูดวยมธุปายาสนํ้านอย     ผสมดวยเนยใส 
น้ําผ้ึง และน้ําตาลกรวด   และกําลังเลี้ยงดู   ก็ทําความปรารถนาวา   ดวย 
อานุภาพบุญของดิฉันนี้     ขอจงมีสมบัติทิพย    ทีง่ดงามดวยบัลลังกเรือน 
ยอดเหนือกุญชรอันเปนทิพย    ในความเปนไปทุกอยาง     ขอจงอยาขาด 
ดอกปทุมเลย.     ครั้นพระเถระฉันเสร็จแลว    นางจึงลางบาตร    บรรจุ 
เนยใส  น้ําผ้ึง    และน้ําตาลกรวดไวเต็มอีก    จัดผาท่ีปูลาดบนต่ังท่ีเปน 
ผารอง   [ บาตร ]  แลววางไวในมือพระเถระ  ครั้นพระเถระทําอนุโมทนา 
กลับไปแลว     จึงสั่งบุรุษ  ๒  คนวา     เจาจงนําบาตรในมือพระเถระและ 
บัลลังกนี้ไปวิหารมอบถวายพระเถระแลวจงกลับมา.       บุรุษทั้ง  ๒  นั้น 
ก็กระทําอยางนั้น. 
         ตอมา    สตรีผูนั้น  [ ตาย ]    ก็ไปบังเกิดในวิมานทองสูงรอยโยชน 
ณ  ภพดาวดึงส     มีอัปสรพันหน่ึงเปนบริวาร.    และชางตัวประเสริฐสูง 
หาโยชน    ประดับดวยมาลัยดอกปทุม   งดงามดวยกลีบ  ชอ  และเกสร 
แหงดอกปทุมโดยรอบ    พิศดูปลื้มใจ    มีสัมผัสอันสบาย    ประดับดวย 
อาภรณทองรุงเรืองดวยรัศมีขายประกอบรัตนะหลาก ๆ กัน   กบ็ังเกิดดวย  
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อํานาจความปรารถนาของนาง.     บัลลังกทองโยชนหน่ึง    ประกอบดวย    
ความงามดียิ่ง    ตามท่ีกลาวแลว    ก็บงัเกิดเหนือชางนั้น.   นางกําลังเสวย  
ทิพยสมบัติ    ก็ข้ึนบัลลังกที่วิจิตรดวยรัตนะเบ้ืองบนกุญชรวิมานน้ัน   ใน 
ระหวาง ๆ ไปยังสวนนันทนวัน  ดวยอานุภาพเทวดาอันยิ่งใหญ  ครั้งน้ัน 
เปนวันมหรสพวันหน่ึง  เมื่อเทวดาท้ังหลายพากันไปสวนนันทนวัน    เพ่ือ 
เลนการเลนในสวน      ตามอานุภาพทิพยของตน    คําดังกลาวมาเปนตน 
ทั้งหมด      ก็เหมือนคําที่มาในอรรถกถาปฐมปฐวิมาน.      เพราะฉะนั้น  
พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวในอรรถกถานั้นนั่นแล.      สวนในกุญชร- 
วิมานน้ี   พระเถระถามวา 
                                   ดูกอนเทพธิดา     ผูมีดวงตากลมดังกลีบปทุม  
        มีผิวพรรณะดังปทุม  กุญชร  พาหะเครื่องขับขี่อยางดี 
                  ของทาน    สําเร็จดวยรัตนะตาง ๆ  นารัก    มีกําลัง 
                  พรั่งพรอมดวยความเร็ว  [ วองไว ]  ทองไปในอากาศ 
                     ชางทรงความรุงเรืองดวยดอกปทุม   และอุบล  มีเนื้อ 
                   ตัวเกล่ือนกลนดวยเกสรปทุม     สวมพวงมาลัยดอก 
                  ปทุมทอง  ก็เดินทางท่ีเรียงรายดวยดอกปทุม  ประดับ  
                  ดวยกลีบปทุมอยู    ไมกระเทือนวิมาน    ยางกาวไป 
                  พอดี  ๆ   [ไมเร็วนัก   ไมชานัก]   เมื่อชางกําลังยาง 
                   กาว   กระด่ิงทองก็มีเสียงไพเราะนารื่นรมย    เสียง 
                  กงัวานของกระด่ิงเหลาน้ัน   ไดยินดังดนตรีเครื่องหา. 
                  ทานมีพัสตราภรณสะอาด   ประดับองคแลวอยูเหนือ 
                 คชาธาร  รุงโรจนล้ําอัปสรหมูใหญดวยวรรณะ.  นี ้  
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        เปนผลของทาน  หรือของศีล  หรือของอัญชลีกรรม   
                  ประนมมือ  ทานถูกถามแลว  โปรดบอกกรรมนั้นแก 
        อาตมาเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กฺุชโร  เต  วราโรโห   ความวา 
พาหะ   ชื่อวา  กุญชร  เพราะอภิรมยยินดีในท่ีเขาชันปกคลุมดวยเถาวัลย  
หรือเพราะรองสงเสียงโกญจนาท    [แปรนแปรน]    เที่ยวอยูในท่ีนั้น  
หรือเพราะ  กุ   คือดินทําใหคร่ําครา    เพราะครูดสีกับดินนั้น.    ชางใน 
มนุษยโลก  ตางโดยเปนชางภูเขาเปนตน.  สวนชางนี้  ทานกลาวอยางนั้น 
ก็เพราะเสมือนชางในการเลนกีฬา.  พาหะใด  อันเขาขับข่ี  เหตุนั้นพาหะ 
นั้น  ชื่อวา  อาโรหะ  อธิบายวา พาหะที่เขาพึงขับข่ี.   พาหะขับข่ีอยางดี 
อยางเลิศ  อยางประเสริฐ    เหตุนั้น    จึงวา    วราโรหะ  ทานอธบิายวา 
ยานอยางยอดเยี่ยม.  บทวา   นานารตนกปฺปโน    ความวา    รตันะชนิด 
ตาง ๆ ของชางเหลาน้ันมีอยู   เหตุนั้น ชางเหลาน้ัน  ชื่อวามีรัตนะตางๆ 
ไดแกเครื่องประดับชางมีเครื่องประดับตระพองเปนตน.       เครื่องสําเร็จ 
เครื่องผูกสอดของชางเชือกใด  เขาติดต้ังดวยรัตนะเหลาน้ัน  ชางเชือกนั้น 
ชื่อวา  มีเครื่องสําเร็จดวยรัตนะตาง ๆ.   ชื่อวา   รุจริะ    งดงาม   เพราะ 
ใหความชอบใจ  ความอภิรมย  อธิบายวา  นาปลื้มใจ.   บทวา  ถามวา 
ไดแก   มั่นคง  อธิบายวา  มีกําลัง.   บทวา   ชวสมปฺนฺโน  ไดแก มีความ 
เร็วพรอมแลว.   ทานอธิบายวา   รวดเร็ว   [วองไว].    บทวา    อากา- 
สมฺหิ   สมีหติ   ไดแก ทองไปโดยชอบในอากาศ  ที่ชื่อวา  อนัตลิกขา 
อธิบายวา  เดินไปไมกระเทือนพวกท่ีขับข่ี. 
         บทวา  ปทุมี  ไดแก  ชื่อวาปทุมี   เพราะประกอบดวยสีผิวเหมือน  
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หมอ  ซึ่งไดชื่อวา  ปทุม   เพราะมีสีผิวเสมอกับปทุม.     บทวา  ปทุม-   
ปตฺตกฺขิ  แปลวา  ดูกอนเทพธิดา  ผูมีดวงตากลมเสมือนกลีบปทุม.  บทวา 
ปทุมุปฺปลชุตินฺธโร   ไดแก   ชื่อวา   ปทุมุปปลชติุนธร   เพราะทรงไว 
ซึ่งความรุงเรืองแหงดอกปทุมและอุบล   ซึ่งโชติชวงแผซานไปในที่นั้น ๆ 
เพราะเปนชางที่มีเรือนรางประดับมาลัย     ดอกปทุมและดอกอุบลอันเปน 
ทิพย.   บทวา   ปทุมจุณณฺาภิกิณฺณงฺโค  ไดแก  มีเนื้อตัวที่ดารดาษไป  
โดยรอบดวยกลีบชอและเกสรปทุม.    บทวา    โสวณฺณโปกฺขรมาลวา 
ไดแก มีภาระคือมาลัยดอกปทุมทอง. 
         บทวา   ปทุมานุสฏ  มคฺค  ปทุมปตฺตวิภูสิต  ประกอบความวา 
ชางเดินไปยังทางที่เรียงรายเกลื่อนกลนดวยเหลาดอกปทุมขนาดใหญ    ซึ่ง 
รองรับเทาชางนั้นทุก ๆ ยางกาว   และประดับดวยเหลากลีบปทุมเหลาน้ัน 
ซึ่งมีสีสันตาง ๆ อันหมุนไปไดทั้งขางโนนขางน้ี      เพราะตกแตงไวเปน 
พิเศษ.  บทวา    ีต  นี้  เปนวิเสสนะของบทวา  มคฺค.  อธิบายวา  ทาง 
ซึ่งประดับดวยกลีบปทุมต้ังอยูแลว.  บทวา   วคฺคุ  แปลวา   ทอง.   คําน้ี 
เปนกิริยาวิเสสนะ.   มอักษรทําหนาท่ีบทสนธิตอบท.    บทวา   อนุคฺฆาติ 
แปลวา   ไมกระเทือน.     อธิบายวา    ไมทําความกระเทือนแมนิดหน่ึงแก 
ผูนั่งอยูบน    [หลัง]     ของตน.    บทวา    มิต    แปลวา  เนรมิตแลว.  
อธิบายวา  เลยกาวยางไป.  ในคําน้ี   มคีวามดังน้ีวา   ทองนี้ชื่อวาวัคคุไป 
กับเทาท่ียาง.    อีกนัยหน่ึง    บทวา  มติ    แปลวา    นับรอบแลว     คือ 
ประกอบดวยความพอเหมาะ.     ทานอธิบายวา    ไมเร็วนัก    ไมชานัก. 
บทวา   วารโณ  แปลวา  ชาง.    จริงอยู   ชางน้ันทานเรียกวา    วารณะ 
เพราะหามกันขาศึก  และหามกันสิ่งกีดขวางทางเดิน.  
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        บทวา   ตสฺส  ปกฺกมานสฺ ส  โสวณฺณกสา  รติสฺสรา  อธิบายวา   
โสวรรณกังสะ     คือกระด่ิงทําดวยทอง      ของชางตัวตามที่กลาวแลวน้ัน 
ซึ่งกําลังเดิน   มีเสียงนายินดี   สงเสียงนาอภิรมย   มีเสียงกังวานนาปลื้มใจ 
หอยยอยอยู.   จริงอยู   กระด่ิงใหญ ๆ หลายรอย   ทําดวยทอง   ขจิตดวย 
แกวมณีและมุกดา     นาคเทากระถางใหญ    สองขางของชางตัวน้ัน    ก ็
หอยแกวงไกวไป  ณ  ที่นัน้ ๆ    สงเสียงนาจับใจแลนไปย่ิงกวาท่ีนักดนตรี 
ผูฉลาดจัดประโคมเสียอีก  ดวยเหตุนั้น  พระเถระจึงกลาววา  เสียงกังวาน 
ของกระด่ิงเหลาน้ันไดยินเหมือนดนตรีเครื่องหา.  
         ความของคําน้ัน    มดีังนี้วา    เม่ือนักดนตรีผูฉลาดบรรเลงดนตรีมี 
องค ๕ อยางน้ีคือ  อาตตะ   [โทน ]  วติตะ   [ ตะโพน ]   อาตตะวิตตะ 
[บัณเฑาะว]  ฆนะ  [กังสดาล]    สุสิระ    [ป, สังข]      เสียงบรรเลง 
คลอเสียงนักรอง       ซึ่งขับแสดงจําแนกเสียงตํ่าและสูง      ตามฐานท่ีเกิด 
กังวานไพเราะนารัก  ไดยินกันฉันใด  เสียงกังวานของโสวรรณกังสะ  คือ 
กระดิ่งทองเหลาน้ัน  ก็ไดยินกันฉันนั้น. 
         บทวา  นาคสฺส ไดแก  ชางสําคัญ.  บทวา  มหนฺต   ไดแก ชื่อวา 
ใหญ    เพราะใหญโดยสมบัติก็มี    เพราะใหญโดยนับขนาดก็มี.    บทวา 
อจฺฉราสงฺฆ  ไดแก  หมูเทพกัญญา.  บทวา  วณฺเณน  ไดแก   มรีูป. 
         บทวา  ทานสฺส  ไดแก   บุญสําเร็จดวยทาน.    บทวา    สลีสฺส 
ไดแก  ศีล  คือความสํารวมมีความสํารวมทางกายเปนตน.     วาศัพทเปน 
วิกัปปตถะ  กําหนดขอท่ีไมไดกลาวไว.  ทานสงเคราะหจารีตศีล    ศีลคือ 
จารีต  [ธรรมเนียม]     ทีม่ิไดกลาวได    มีการกราบไหวเปนตน    ดวย 
วาศัพทนั้น.  
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         เทวดาองคนั้น  ถูกพระเถระถามอยางนี้แลว  จึงตอบปญหา.   เพ่ือ   
แสดงความขอน้ัน      พระธรรมสังคาหกาจารย     [ผูรวมทําสังคายนา] 
ทั้งหลายจึงกลาวคาถาไวดังน้ีวา 
                                  เทวดาองคนั้น      ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                   แลวดีใจ   จึงพยากรณปญหาดวยอาการที่ทานถามถึง 
                  กรรมทีม่ีผลอยางน้ี. 
         ความของคาถานั้น   กลาวมาแลวในหนหลังน้ันแล.    คาถาเทวดา  
กลาวไวดังนี้วา 
                                    ดิฉันเห็นพระเถระ  ผูพรอมดวยคุณ  เขาฌาน 
                   ยินดีในฌานสงบ    ไดถวายอาสนะท่ีปูลาดดวยผาโรย 
                    ดวยดอกไม.  ดิฉันเล่ือมใสแลวโปรยดอกปทุมรอบ ๆ 
                   อาสนะครึ่งหนึ่ง.   อีกครั้งหนึ่งเอาโปรยลง   [ดังฝน]  
                   ดวยมือตนเอง.    ผลเชนนี้เปนผลแหงกุศลกรรมนั้น 
                     ของดิฉัน     ดิฉันอันทวยเทพสักการะเคารพนบนอบ  
                     แลว.   ผูใดแล   เลื่อมใสแลว   ถวายอาสนะแกทาน 
                  ผูเปนพรหมจารี  ผูหลุดพนโดยชอบ    ผูสงบ    ผูนัน้  
                    ก็บันเทิงเหมอืนอยางดิฉัน.  เพราะฉะน้ันแล   ผูรักตน 
                    หวังความเปนใหญ    ก็ควรถวายอาสนะแดทานผูทรง 
                    เรือนรางครั้งสุดทาย  [พระอรหันต]. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  คุณสมฺปนฺน  ไดแก   ผูประกอบดวย 
คุณของพระสาวกทุกอยาง   หรือบริบรูณดวยคุณเหลาน้ัน.    เทวดาแสดง 
สมบัติชั้นยอดของสาวกบารมีญาณ  ดวยบทน้ี.  บทวา  ฌายึ  ไดแก  ผูมี  
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ปกติเพงดวยฌานแมทั้งสองคือ     อารมัมณูปนิชฌาน     [เพงอารมณ]     
ลักขณูปนิชฌาน  [เพงลักษณะ].  อีกนัยหน่ึง  ผูเผากิเลสที่ควรเผา  และ 
ธรรมอันเปนฝายของสังกิเลสทุกอยางม่ันอยู.  จากฌานน้ันนั่นเอง   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  ทีพ้ื่นรอบอาสนะที่ 
พระเถระนั่ง.   บทวา  อพฺโภกิริสฺส  ไดแก โปรย   โรย.   อยางไร.   เอา 
กลีบโปรย.    อธิบายวา    เอากลีบปทุม    ที่แยกเปนสองสวน ๆ ละครึ่ง 
โปรยลงทํานองฝนดอกไมตกลงมา. 
         ดวยบทวา  อิท   เม   อีทิส   ผล    นี ้    เทวดารวมแสดงทิพย- 
สมบัติของตน  อันตางโดยอายุ  ยศ   สขุ    และรูปเปนตน   ที่พระเถระ  
ระบุและไมระบุดวยคําวา  กฺุชโร   เต   วราโรโห   เปนตน   แลวจึงกลาว 
คําเปนตนวา  สกฺกาโร  ครุถาโร   เพ่ือแสดงอานุภาพของตนท่ีพระเถระ 
มิไดระบุไวอีก.  ดวยคําน้ัน  เทวดาแสดงวา    มิใชผลบุญของดิฉันในที่นี้ 
ตามท่ีทานกลาวมาแลวอยางเดียวเทานั้น    ที่แท    ก็ยังมีแมอธิปไตยทิพย 
นี้ดวย.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สกฺกาโร  ไดแก   กิริยาโดยเอ้ือเฟอ. 
อธิบายวา   ความท่ีตนอันทวยเทพพึงสักการะ.    บทวา    ครกุาโร  ก ็
เหมือนกัน    ไดแก ความท่ีคนอันทวยเทพพึงเคารพ.    บทวา    เทวาน 
แปลวา   อันทวยเทพ.   บทวา   อปจิตา   ไดแก  บชูาแลว.  
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                บทวา  สมฺมาวมิุตฺตาน  ไดแก  ผูหลุดพนดวยดี    ละสังกิเลสได   
หมด.   บทวา  สนฺตาน  ไดแก  ผูมีกรรมทางกายวาจาใจอันสงบ   เปน 
คนดี.     ชื่อวาพรหมจารี     เพราะพระพฤติมรรคพรหมจรรยและศาสน- 
พรหมจรรยแลว.    บทวา  ปสนฺนา   อาสน   ทชชฺา  ไดแก    เปนผูมีใจ 
เลื่อมใสแลว   เพราะเชื่อในผลกรรม   และเชื่อในพระรัตนตรัย.    ผิวาพึง 
ถวายแมเพียงอาสนะ.   บทวา   เอว   นนฺเท   ยถา   อห    ความวา    แม 
คนอ่ืนก็พึงบันเทิงยินดีเหมือนอยางดิฉันบันเทิงยินดีดวยอาสนทานน้ัน ใน 
บัดนี้ฉะน้ัน.  
                บทวา   ตสฺมา  แปลวา  เพราะเหตุนั้น.  หิศัพท เปนเพียงนิบาต. 
บทวา  อตฺตกาเมน  ไดแก  ผูรกัประโยชนเกื้อกูลแกตน.  จริงอยู   ผูใด 
ทํากรรมอันนําประโยชนเกื้อกูลมาใหตน       ไมทํากรรมอันนําส่ิงท่ีมิใช 
ประโยชนเกือ้กูล  ผูนั้น  ชื่อวารักตน.  บทวา   มหตฺต   ไดแก  ความ 
เปนใหญโดยวิบาก.   บทวา  สรีรนฺติมธาริน  ไดแก   ผูทรงเรือนรางอัน 
สุดทาย.  อธิบายวา พระขีณาสพ.   ในขอนี้ ความมีดังนี้วา   เทวดาแสดง 
วา    เพราะเหตุที่ดิฉันยินดีดวยทิพยสมบัติอยางนี้     เพราะถวายอาสนะแก 
พระอรหันต   ฉะน้ัน  แมคนอ่ืนผูปรารถนาความเจริญยิ่งแกตนก็พึงถวาย 
อาสนะแกพระอรหันตผูต้ังอยูในเรือนรางอันสุดทาย    บุญเชนนี้     [ของ 
คนอ่ืน    จึงไมมี.    คําท่ีเหลือก็เชนเดียวกับคําท่ีกลาวมาแลวท้ังน้ันแล. 
                                    จบอรรถกถากุญชรวิมาน  
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                                          ๖.  ปฐมนาวาวิมาน   
                         วาดวยนาวาวิมาน  ๑ 
               [๖]  พระโมคคัลลานะถามวา 
                              ดูกอนเทพนารี   ทานขึ้นนั่งนาวาวิมาน   อนัมุง 
        บังดวยทอง  ลงเลนสระโบกขรณี  หักดอกปทุมดวยมือ 
                   กูฏาคารนิเวศของทาน   จัดไวพิมพเดียวกัน  ประหนึ่ง 
                เนรมิตเปนสวนสัด     เมื่อสองแสงก็สวางไปโดยรอบ  
                ทั้งสี่ทิศ    เพราะบุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  
                เพราะบุญอะไร   ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน   อนึ่ง  โภคะ 
                ทกุอยาง   ที่นารักจึงเกิดแกทาน. 
                                   ดูกอนเทพผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
                ครัง้เกิดเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะ 
                       บุญอะไร      ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี       และ 
                วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                  เทวดาน้ัน    ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว   ดีใจ 
                ไดพยากรณปญหา  โดยอาการท่ีทานถามถึงกรรมทีม่ ี
                ผลอยางน้ีวา 
                          ในชาติกอน     ครั้งเหน็มนุษยอยูในหมูมนษุย 
        ในมนุษยโลก   ไดเหน็ภิกษุทั้งหลายผูลําบากกายกระ- 
                หายน้ํา     จึงขวนขวายถวายน้ําฉัน     อนัวาผูใดแล 
                ไดขวนขวายถวายน้ําฉันแกภิกษุทั้งหลาย  ผูลําบากกาย 
                กระหายน้ํามา  แมน้ําหลายสายมีน้ําเยือกเย็น  มีสวน  
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                  ไมมาก    มบีณุฑริกบัวขาวมาก    ยอมเกิดมีแกผูนั้น   
                  น้ําหลายสายยอมเรียงรายไหลลอมรอบวิมานนั้นเปน 
                  ประจํา  มแีมน้ําท้ังหลายท่ีลาดดวยทราย  น้ําเย็นสนิท 
                มตีนมะมวง  ตนสาละ  ตนหมากหอม ตนชมพู  ตน 
                  ราชพฤกษ และตนแคฝอยท่ีออกดอกสะพรั่ง  ผูทําบุญ 
                   ไวแลวยอมไดวิมานชั้นดีเยี่ยม  ประกอบดวยภูมิภาค  
                  เชนนั้น   สงางามนักหนา   นี้เปนวิบากแหงกรรมน้ัน 
                  ทั้งน้ัน ผูที่ทําบุญไวแลวตองยอมไดผลเชนนี้  กฏูาคาร- 
                  นิเวศของดีฉัน  จัดไวพิมพเดียวกัน  ประหนึ่งเนรมิต 
                  เปนสวนสัด   เมื่อสองแสงก็สวางไปโดยรอบท้ังส่ีทิศ 
                  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญน้ัน 
                   ผลน้ีจึงสําเร็จแกดิฉัน    อนึ่ง    โภคะทุกอยางท่ีนารัก  
                   จึงเกิดขึ้นแกดีฉัน. 
                                    ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก    ดิฉันขอบอก 
                  แกทาน   ครั้งเปนมนุษย   ดีฉันไดกระทําบุญอันใดไว 
                  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                  วรรณะของดิฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                             จบปฐมนาวาวิมาน 
              อรรถกถาปฐมนาวาวิมาน 
         นาวาวิมาน  มีคาถาวา สุวณฺณจฺฉทน  นาว  เปนตน.  วิมานเรือน้ัน 
เกิดข้ึนอยางไร.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 65 

         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงสาวัตถี   ภิกษุจํานวน  ๑๖ รูป   
จําพรรษาในอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง    ออกพรรษาแลว     ต้ังใจวาจักเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   และจักฟงธรรม   ก็พากันเดินทางไกล   ในฤดูรอน 
มุงกรุงสาวัตถี    ระหวางทางกันดารไมมีน้ํา.    ในทางกันดารน้ัน    ภิกษุ 
เหลาน้ัน    ถกูความรอนแผดเผา  ลําบากกาย  กระหายนํ้า     ไมไดน้ําด่ืม  
พากันเดินไปไมไกลหมูบานแหงหน่ึง.   ในหมูบานนั้น   หญิงผูหน่ึง   ถือ 
ภาชนะสําหรับใสน้ํา    เดินบายหนาไปยังบอนํ้า    เพ่ือตักนํ้า.    ขณะนั้น 
ภิกษุเหลาน้ันแลเห็นนาง  ก็คิดวา   เมื่อไปในท่ีหญิงผูนี้ไป   อาจไดน้ําด่ืม 
ถูกความกระหายนํ้าบังคับ  ก็พากันเดินบายหนาไปทิศนั้น  เห็นบอนํ้า  ก็ยนื 
ไมไกลหญิงนั้น.   หญิงน้ันไดน้ําจากบอนั้นแลว  ประสงคจะกลับ  แลเหน็ 
ภิกษุเหลาน้ัน  รูวา  พระผูเปนเจาเหลาน้ีกระหายนํ้าตองการนํ้า  จึงเขาไป 
แสดงความเคารพยําเกรง นิมนตใหฉันน้ํา. ภิกษุเหลาน้ัน ก็นําผากรองน้ํา 
ออกจากถุงบาตร    กรองน้ําแลวก็ดื่มน้ําจนพอแกความตองการ     เอานํ้า 
ลูบมือเทาใหเย็น  กลาวคําอนุโมทนาในปานียทาน  (ถวายน้ําดื่ม)  แกหญิง 
นั้นแลว   ก็พากันไป. 
         หญิงน้ันต้ังบุญน้ันไวในใจ    ราํลึกถึงในระหวาง ๆ   ตอมา  ก็ตาย 
ไปบังเกิดในภพดาวดึงส.    ดวยบุญญานุภาพของนาง  วิมานใหญงดงาม 
ดวยตนกัลปพฤกษก็เกิดข้ึน.   แมน้ํากลาดเกลื่อนดวยกองทรายและหาดทราย 
ขาว  ประหน่ึงประดับดวยเงิน  ประกอบดวยขายมุกดา   ไหลมาเฉพาะนํ้า 
ที่ใสไรมลทนิ  ดังกอนแกวมณี  ลอมรอบวิมานน้ัน.   ณ  สองฝงของแมน้ํา 
นั้น  และใกลประตูอุทยานและวิมาน   สระโบกขรณีขนาดใหญ   ประดับ 
ดวยดงปทุม  ๕ สี     ก็บังเกิดพรอมดวยเรือทอง.   เทวดาองคนั้นเมื่อเสวย 
ทิพยสมบัติในวิมานน้ัน  ก็เท่ียวระเริงเลนอยูในเรือ.   ตอมาวันหน่ึง  ทาน  
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พระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกไป    เห็นเทพธิดาองคนั้นกําลังเลนอยู   
ในเรือ  เมื่อจะถามถึงบุญกรรมที่นางทําไว   จึงถามวา 
                                   ดูกอนเทพนารี     ทานขึ้นเรอืปดทอง    ยืนอยู 
                  ทานลงเลนสระโบกขรณ ี หักดอกปทุมดวยมือ.  กฏูา- 
                   คารนิเวศของทาน    จัดไวพิมพเดียวกัน     ประหนึ่ง 
                   เนรมิตเปนสัดสวน  เมื่อสองแสงก็สวางไปรอบส่ีทิศ. 
                   เพราะบุญอะไร        วรรณะของทานจึงเปนเชนนั้น 
                    เพราะบุญอะไร    ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน    และโภคะ  
                    ทุกอยางท่ีนารัก    จึงเกิดแกทาน. 
                                   ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอถามทาน 
                   ครั้งเกิดเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไรไว     เพราะ 
                      บุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะ 
                   ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         ตอน้ัน   เพ่ือแสดงอาการท่ีเทวดาซึ่งถูกพระเถระถามแลวกลาวตอบ 
พระธรรมสังคาหกาจารย   พระเถระผูรวมทําสังคายนา   จึงกลาวคาถานี้วา 
                                 เทวดาองคนั้น    ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                   ดีใจ    ครั้นแลว    ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีล 
                   อยางน้ี. 
         อาการท่ีเทวดากลาวตอบดังนี้วา 
                           ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนษุย    ในชาติกอน 
                  ในมนุษยโลก    ดีฉันพบภิกษุทั้งหลาย   ลําบากกาย 
                     กระหายน้ํา  จึงขวนขวายถวายน้ําใหทานด่ืม.  ผูใดแล 
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                     ขวนขวายถวายน้ําด่ืมแกภิกษุทั้งหลาย   ผูลําบากกาย   
                   กระหายน้ํา แมน้ําหลายสายท่ีมีน้ําเย็น  มีสวนไมมาก 
                   มีบุณฑริกบวัขาวมาก    ยอมเกิดมีแกผูนั้น.    ลํานํ้า 
                   หลายสายเรียงรายไหลลอมรอบวิมานนั้นเปนประจํา 
                   มีแมน้ําท่ีมีน้าํเย็น  ลาดดวยทราย  มีมะมวง   สาละ  
                   หมากหอม    หวา   ราชพฤกษ    และแคฝอยมีดอก 
                   บานสะพรั่ง.   ผูทําบุญไวแลว   ยอมไดวิมานอันประ-  
                   เสริฐสุด    ประกอบดวยภูมิภาคเชนนั้น    ที่สงางาม 
                  หนักหนา   นี้เปนวิบากของกรรมนัน้ทั้งน้ัน   ผูทําบุญ 
                   ไวแลว    ยอมไดผลเชนนี้.  กูฏาคารนิเวศของดีฉัน 
                   จัดไวพิมพเดียวกัน  ประหนึ่งเนรมติเปนสัดสวน  เมื่อ 
                   สองแสงก็สวางไปรอบส่ีทิศ   เพราะบญุน้ัน    วรรณะ 
                   ของดีฉันจึงเปนเชนนั้น  เพราะบุญน้ัน  ผลน้ีจึงสําเร็จ 
                   แกดีฉัน  และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                                   ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ด ฉัน อบอก 
                    แกทาน  ดีฉนัครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด  เพราะ 
                      บุญนั้น   ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะ 
                   ของดีฉันจึงสองสวางไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สุวณฺณจฺฉทน  ไดแก ชื่อวา ปดทอง 
เพราะขางในกําบังดวยฝาทั้งสองขาง    อันทําดวยทองสีแดงจําหลักฝาอยาง 
วิจิตร    และเพราะปดขางบนดวยเครื่องประดับทําดวยทอง    โชติชวงดวย  
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รัตนะตาง ๆ.  บทวา  นาว  แปลวา  เรอื.   จริงอยู   เรือน้ัน  ชื่อวา โปตะ   
เพราะขามไปจากฝงน้ีสูฝงโนน    อน่ึง  ทานเรียกวานาวา  เพราะนําสัตวไป. 
บทวา  นาริ   เปนคําอาลปนะ  เรียก   เทพธิดาองคนั้น.  ผูใด   ยอมพา 
ยอมนําไป  เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา นระ  ผูนําไป ไดแกบุรุษผูชาย.  เหมือน 
อยางวา   สัตวแรกเกิดโดยปกติ   ยอมนอนกอน   เหตุนั้น  จึงเรียกกันวา 
บุรุษ  เพราะอรรถวา  เปนผูประเสริฐโดยปกตินอกจากน้ี   ฉันใด  ที่เรียก 
วานระ   ก็เพราะอรรถวา  นําไป   ฉันน้ัน.   จริงอยู   บุคคลแมเปนบุตร 
ผูพ่ี   ก็ต้ังอยูในฐานะบิดา   ฐานะมารดา  ของพวกพ่ีสาวได.  จะปวยกลาว  
ไปไยถึงบุคคลผูเปนสามี.    หญิงน้ันเปนของนระ    เหตุนั้น    หญิงน้ัน 
จึงชื่อวา นารี.    ก็ชื่อน้ีเขาเรียกกันอยางนั้น  แมในผูหญิงนอกน้ี    โดยท่ี 
ขยายความกันออกไปในพวกมนุษยผูหญิง.   บทวา  โอคาหสิ  โปกฺขรณึ  
ความวา  ดวยความยินดีในการอยูในน้ํา  จึงเขาไปยังสระทิพย  ที่ไดชื่อวา 
โบกขรณ ี   เพราะโดยมาก   ในนั้น   มีปทุมทิพย    ที่เรียกกันวาโปกขระ 
ในดอกไมน้ํา  ซึ่งทําดวยรัตนะมากชนิดมีบัวแดง  และบัวเขียวเปนตนอยู. 
บทวา ปทุม  ฉินฺทสิ ปาณินา ความวา  ทานหักดวยมือของทาน ก็เพราะ 
ประสงคจะทําดอกบัวที่มีลีลาดังบัวทิพย   ที่มชีัน้ชอและเกสรแหงกลีบที่ทํา 
ดวยทอง  ใหมีกานทําดวยเงิน  คูกับใบที่ทําดวยรัตนะ  คือบุษราคัม. 
         บทวา  ตสิเต  แปลวา กระหายนํ้า.   บทวา  กลินฺเต  ไดแก  มีกาย 
ลําบาก  เพราะกระหายนํ้าน้ัน  และเพราะเม่ือยลาในการเดินทาง.    บทวา 
อุฏาย  ไดแก ทําความขยันหม่ันเพียร.  อธิบายวา ไมเกียจคราน. 
         ดวยบทวา  โย  เว  เปนตน       เทวดาเมื่อจะแสดงวิธีอนุมานส่ิงที่ 
ไมเห็นกับสิ่งท่ีเห็นวา  แมชนเหลาอ่ืน  ก็ยอมไดผลเชนนี้   เพราะบุญท่ีเกิด  
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แตอุทกทาน  ถวายนํ้า  ที่เปนตนเหตุ   เหมือนอยางดีฉัน   จึงกลาวตอบ   
ความท่ีพระเถระถามโดยทั่วไป. บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ตสฺส และ  ต 
ยอมกินความถึงผูไมการทําบุญตามท่ีกลาวมาแลวดวย.  
         บทวา  อนุปริยนฺติ  ไดแกลอมรอบตามความเหมาะสม   ดวยการ 
ลอมรอบสถานท่ีอยูของผูนั้น แมผูนั้นก็ชื่อวาถูกลอมไวดวย.  บทวา  ติลกา 
ไดแก   ตนไมชนิดหน่ึง  ซึ่งมีดอกคลายดอกชบา.     บทวา  อุททฺาลกา 
ไดแก  ตนไมที่ใชกําจัดโรคลม  ที่เราเรียกกันวา  ราชพฤกษ  กม็ี. 
         บทวา  ต  ภูมิภาเคห ิ   แปลวา  ดวยภูมิภาคเชนนั้น.   อธิบายวา 
ดวยภูมิประเทศท่ีมีสระโบกขรณี   แมน้ําและสวน  ดังกลาวแลว.    บทวา 
อุเปตรูป    ไดแก ประกอบดวยความเปนวิมานท่ีควรสรรเสริญ.     ทาน 
อธิบายวา    เปนที่รวมรมณีสถานที่นารื่นรมย     มสีระโบกขรณีเปนตน 
เหลาน้ัน.   บทวา ภุสโสภมาน     ประกอบความวา   ไดวิมานอันประ- 
เสริฐสุด   ซึง่รุงเรืองหนักหนานัก.   คําท่ีเหลือมีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ันแล. 
                                  จบอรรถกถาปฐมนาวาวิมาน 
                            ๗.  ทุติยนาวาวิมาน 
                   วาดวยนาวาวิมาน   ๘  
        [๗]        พระโมคคัลลานะถามวา 
                              ดูกอนเทพนารี   ทานขึ้นนั่งนาวาวิมาน  อันมุง 
        บังดวยทอง  ลงแลนสระโบกขรณี  หักดอกปทุมดวยมือ  
        กูฏาคารนิเวศของทาน   จัดไวพิมพเดียวกัน  ประหนึ่ง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 70 

        เนรมิตเปนสวนสัด       เมื่อสองแสงก็สวางโดยรอบ    
         ทั้งส่ีทิศ     เพราะบญุอะไร     ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ 
        เพราะบุญอะไร   ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน   อนึง่  โภคะ 
          ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                     ดูกอนเทพผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
          ครั้งเกดิเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะ  
        บุญอะไร     ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี      และ 
         วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                              เทวดาถูกพระโมคคัลลานะถามแลว    ดีใจ 
        ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                             ในชาติกอน  ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนษุยใน 
        มนุษยโลก   ดีฉันไดเห็นภิกษุผูลาํบากกายกระหายน้ํา 
          จึงขวนขวายถวายน้ําฉัน  ทานผูใดและขวนขวายไดถวาย 
          น้ําฉันแกภิกษุผูลําบากกาย    กระหายน้ํามา    แมน้ํา 
        หลายสาย  มีน้ําเยือกเย็น  มีสวนไมมาก  มบีณุฑริก 
          บัวขาวมาก    ยอมเกิดมีแกผูนั้น    แมน้ําหลายสาย 
        ยอมเรียงรายไหลลอมรอบวิมานนั้นเปนประจํา  แมน้ํา 
          ทั้งหลายลาดดวยทราย   มีน้ําเย็นสนิท   มีตนมะมวง 
        ตนสาละ  ตนหมากหอม   ตนชมพู    ตนราชพฤกษ 
          และตนแคฝอยท่ีออกดอกสะพรั่ง  ผูทําบุญไวยอมได 
        วมิานชั้นดีเยี่ยม      ที่ประกอบดวยภูมิภาคเชนนั้น 
         สงางามหนักหนา      นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้นทั้งน้ัน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 71 

                  คนทั้งหลายท่ีทําบุญไวแลว  ยอมไดผลเชนนี้  เพราะ   
        บุญนั้น  ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะบุญน้ัน  ผลน้ีจึง 
                   สําเร็จแกดิฉัน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก 
                ดีฉัน. 
                                ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดีฉันขอบอก  
                  แกทาน    ครั้งเปนมนุษยอยู    ดีฉันไดทําบุญอันใดไว 
                    เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
                  วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                                         จบทุติยนาวาวิมาน 
                      อรรถกถาทุติยนาวาวิมาน 
         ทุติยนาวาวิมาน  มีคาถาวา  สุวณฺณจฺฉทน  นาว   เปนตน.  ทุติย- 
นาวาวิมานนั้น  เกิดข้ึนอยางไร.                                                   
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กรุงสาวัตถี พระเถระขีณาสพ 
รูปหน่ึง     เม่ือจวนวันจะเขาพรรษา     ประสงคจะจําพรรษา  ณ  วัดใกล 
หมูบาน    จึงออกจากกรุงสาวัตถี    เดินทางไกล   ภายหลังฉันอาหารแลว 
มุงเฉพาะหมูบานนั้น    ลาํบากกาย    กระหายนํ้า    เพราะเดินทางเหนื่อย 
ระหวางทาง   ถึงหมูบานแหงหน่ึง    ไมเห็นสถานที่ที่มีรมเงาและนํ้าพรอม 
เชนนั้น   นอกหมูบาน   ถกูความเหน็ดเหนื่อยครอบงํา   จึงหมจีวรเขาไป 
ยังหมูบาน   ยืนที่ประตูเรือนหลังใกล ๆ นั่นแล. ณ เรือนหลังน้ัน   หญิง 
ผูหน่ึงเห็นพระเถระ   จึงถามวา   ทานมาแตไหนเจาคะ   รูวาทานเดินทาง 
เหน่ือย    และกระหายนํ้า   จึงกลาววา  มาเถิดเจาขา   แลวนิมนตใหเขาไปยัง 
เรือน  กลาววา   นิมนตนัง่ตรงน้ีเจาคะ   แลวปูลาดอาสนะถวาย   เมื่อพระ-  
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เถระนั่งเหนืออาสนะนั้นแลว       นางก็ถวายนํ้าลางเทาและนํ้ามันชโลมเทา   
ถือพัดใบตาลพัดถวาย.    เมื่อความเรารอนสงบแลว    นางก็ปรุงน้ําปานะ 
หวานเย็นหอมถวาย.    พระเถระดื่มน้ําปานะน้ันแลว     ก็สงบความลําบาก 
กายลง   ทําอนุโมทนาแลวก็หลีกไป.   ตอมาภายหลัง   นางก็ตายไปบังเกิด 
ในภพดาวดึงส.  เรื่องทั้งหมดพึงทราบวา ก็เชนเดียวกับวิมานในลําดับกอน 
แมในคาถาท้ังหลาย   ก็เคยกลาวไวทั้งน้ัน.  
         ดวยเหตุนั้น    พระธรรมสังคาหกาจารย    จงกลาววา    ทานพระ- 
โมคคัลลานะ   ถามวา 
                                 ดูกอนเทพนารี      ทานขึ้นเรือปดทอง      ทาน 
                   ลงเลนสระโบกขรณ ี  หกัปทุมดวยมอื.  กูฏาคารนิเวศ 
                   ของทาน    จดัไวพิมพเดียวกัน   ประหนึ่งเนรมิตเปน 
                   สวนสัด   เมือ่สองแสงก็สองสวางรอบส่ีทิศ.   เพราะ 
                   บุญอะไร    วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้   เพราะบุญ 
                    อะไร     ผลน้ีจิตสําเร็จแกทาน     และโภคะทุกอยาง 
                     ที่นารักจึงเกิดแกทาน. 
                                ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก      อาตมาขอถาม 
                   ทาน  ครั้งเกดิเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะ 
                    บุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะ 
                   ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                                เทวดาน้ัน    ถูกทานพระโมคคัลลานะถามแลว 
                   ดีใจ   ก็พยากรณปญหา  โดยอาการท่ีทานถึงกรรม 
        ที่มีผลดังน้ีวา  
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                                     ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย    ในชาติกอน   
         ในมนุษยโลก   ดีฉนัพบพระภิกษุที่ลําบากกาย   กระหาย 
                  น้ํา  จึงขวนขวายถวายน้ําใหทานด่ืม.  ผูใดแล   ขวน- 
                  ขวายถวายน้ําแกพระภิกษผูุลําบากกาย    กระหายน้าํ 
                  ใหทานด่ืม  แมน้ําหลายสาย   ที่มีน้ําเย็น   มีสวนไม 
                  มากมีบัวขาวมากยอมเกิดมแีกผูนั้น  แมน้ําท่ีมีหลายสาย 
                  ยอมรายลอมวมิานนั้นเปนประจํา   มีแมน้ําท่ีมีน้ําเย็น 
                    ลาดดวยทราย   มมีะมวง  สาละ   หมากหอม   หวา 
                  ราชพฤกษ  และแคฝอยท่ีมีดอกบานสะพรั่ง.   คนทํา   
                  บุญแลว   ยอมไดวิมานอันประเสริฐสุด   ที่ประกอบ 
                    ดวยภูมิภาคเชนนั้น  อันสงางามหนักหนา  นี้เปนผล 
                    ของกรรมน้ันเทาน้ัน  ผูทําบุญแลวยอมไดรับผลเชนนี้. 
                   เพราะบุญน้ัน   วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้    เพราะ 
                  บุญนั้น   ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยาง 
                   ที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                                ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดิฉันขอบอก 
                   แกทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ดีฉันไดกระทําบุญใดไว 
                   เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                  วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         แมบรรดาอรรถกถาทั้งหลาย   ในอรรถกถานี้   ก็ตองกลาววา  เอโกว 
เถโร  พระเถระรูปหน่ึงเหมือนกัน. 
                                     จบอรรถกถาทุติยนาวาวิมาน  
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                                          ๘.  ตตินาวาวิมาน   
                       วาดวยนาวาวิมาน  ๓ 
         [๘]      พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
                              ดูกอนเทพนารี   ทานขึ้นนั่งนาวาวิมาน  อันมุง 
                     บังดวยทอง  ลงเลนสระโบกขรณ ี   หกัดอกปทุมดวย 
                   มือ  กูฏาคารนิเวศของทาน  จัดไวพิมพเดียวกัน  ประ- 
                   หน่ึงเนรมิตเปนสวนสัด   เมื่อสองแสงก็สวางไปโดย 
                   รอบท้ังส่ีทิศ   เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ 
                    เพราะบุญอะไร    ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน    และโภคะ  
                   ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                             ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  ตถาคตขอถามทาน 
                   ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญ 
                   อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะ  
                   ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                             เทวดาน้ัน   ถูกพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถาม 
                   แลวดีใจ      ครั้นแลวก็ทูลตอปญหาของกรรมทีม่ผีล 
                    อยางน้ีวา 
                 ในชาติกอน    ครั้งเปนมนษุยอยูในหมูมนุษย 
                  ในมนุษยโลก  ขาพระองคไดเห็นภิกษุหลายรูป   ลาํ- 
                     บากกาย     กระหายน้ํา      จงขึ้นขวายถวายนํ้าฉัน 
                   ผูใดแล  ขวนขวายไดถวายน้ําฉัน   แกภิกษุทั้งหลาย 
                   ผูลําบากกาย  กระหายน้ํามา  แมน้ําหลายสาย  มีน้าํ  
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        เยือกเยน็  มีสวนไมมาก  มีบุณฑริกบัวขาวมาก  ยอม   
        เกิดแกผูนั้น    แมน้าํหลายสาย    ยอมเรียงรายไหล 
        ลอมรอบวิมานนั้นประจํา  มีแมน้าํท้ังหลาย ลาดดวย 
        ทราย  น้ําเย็นสนิท   มีตนมะมวง    ตนสาละ   ตน 
        หมากหอม     ตนชมพู     ตนราชพฤกษ     และตน  
        แคฝอย  ที่ออกดอกสะพรั่ง   คนทําบุญก็ยอมไดวิมาน 
        ดีเย่ียมงาม  ที่ประกอบดวยภูมิภาคเชนนั้น   สงางาม 
        นักหนา   นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้นทั้งน้ัน  คนทั้งหลาย   
         ที่ทําบญุไวแลว   ยอมไดผลเชนนี้  กูฏาคารนิเวศของ 
        ขาพระองค     จัดไวพิมพเดียวกัน    ประหนึง่เนรมิต 
         เปนสัดสวน      เมื่อสองแสงก็สวางโดยรอบท้ังส่ีทิศ 
        เพราะบุญน้ัน   ขาพระองคจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะ 
         บุูนั้น     ผลน้ีจึงสําเร็จแกขาพระองค     และโภคะ 
        ทุกอยางท่ีนารัก   จงึเกิดแกขาพระองค  เพราะบุญน้ัน 
            ขาพระองคจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะ 
        ของขาพระองคจึงสวางไสวไปทุกทิศ    นี้เปนผลแหง 
         กรรมนั้น ของขาพระองค   เพราะพระพุทธเจาเสวย 
        น้ําด่ืม   เพ่ือประโยชนแกขาพระองคโดยแท. 
                                               จบตติยนาวาวิมาน          
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                  อรรถกถาตติยนาวาวิมาน   
         ตติยนาวาวิมาน   มีคาถาวา   สุวณฺณจฺฉทฺน  นาว  เปนตน.  ตติย- 
นาวาวิมานนั้น    เกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จจาริกไปในชนบท พรอมดวยภิกษุหมูใหญ 
เสด็จถึงตําบลบานพราหมณ    ชื่อ  ถูณะ   แควนโกศล.    พวกพราหมณ 
คหบดีชาว  ถูณะ   ไดยินมาวา   เขาวาพระสมณโคดมเสด็จถึงเขตบานของ 
พวกเราแลว.  ครั้งน้ัน  พราหมณคหบดีชาว  ถูณะ. ที่ไมเลื่อมใส  เห็นผิด 
ตระหน่ีเปนปกติ  คิดกันวา  ถาพระสมณโคดมเขาบานน้ีประทับอยู  ๒-๓ 
วัน ก็จะพึงทําชนนี้ทั้งหมดใหอยูในถอยคําของพระองค  แตนั้น พราหมณ- 
ธรรม  [ลัทธ ิ ธรรมเนียม  ประเพณี]     ก็จะไมไดที่พ่ึงพาอาศัย   จึงพา 
กันขวนขวาย        จะไมใหพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในบานตําบลน้ัน 
ชวยกันนําเรือท่ีเขาพักไวที่ทาน้ํา  ออกไปเสีย  [ไมใหขาม]  ชวยกันสราง 
สะพานทางเดินและแพไว   ทั้งสรางโรงประปาเปนตนไวดวย   ในหมูบาน 
ตําบลน้ัน  เวนบอนํ้าไวบอเดียว  บอน้ํานอกน้ี    กช็วยกันเอาหญาเปนตน 
ถมใหเต็มแลวปดเสีย.    ดวยเหตุนั้น     ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอุทานวา 
ครั้งน้ันแล    พราหมณคหบดีชาว   ถูณะ  พากันเอาหญาและฟางถมบอน้ํา 
จนถึงปากบอ  ดวยประสงควา  ขอสมณะโลนเหลาน้ัน   อยาไดดื่มน้ําเลย. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทราบอาการวิปริตของคนเหลานั้น   ทรง 
เอ็นดูพวกเขา  จึงพรอมดวยภิกษุหมูใหญ   ขามแมน้ําไปทางอากาศ  เสด็จ 
ไปถึง  ถูณะ  พราหมณคาม  ตามลําดับ   ทรงแวะออกจากทางประทับนั่ง 
เหนืออาสนะที่จัดไว  ณ โคนไมตนหนึ่ง.  สมัยนั้น  หญิงทาสีเทินหมอน้ํา 
จํานวนมาก  เดินผานไปไมไกลพระผูมีพระภาคเจา.  ในหมูบานตําบลน้ัน  
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เขาทํากติกานัดหมายกันไววา  ถาพระสมณโคดมจักเสด็จมา ณ ที่นี้  ไมพึง 
ทําการตอนรับพระองคเปนตน.   พระสมณโคดมและเหลาสาวกมาถึงเรือน   
ก็ไมพึงถวายแมแตอาหาร. 
         หญิงทาสีภริยาของพราหมณคนหนึ่ง  ในหมูบานตําบลน้ัน  เดินถือ 
หมอน้ํา   พบพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง   แวดลอมดวยหมูภิกษุ   รูวา 
หมูภิกษุลําบากกาย     กระหายนํ้า     เพราะเดินเหน่ือยมา      มจิีตเลื่อมใส 
ประสงคจะถวายน้ําด่ืม   จึงตกลงใจวา    ถึงหากวา   ชาวบานของเราจะต้ัง 
กติกากันไววา  ไมพึงถวายสิ่งไร ๆ ไมพึงทําสามีจิกรรมแกพระสมณโคดม  
ดังน้ี   แมเมือ่เปนดังน้ัน   ผิวาเราไดพระทักขิไณยบุคคล   ซึ่งเปนบุญเขต 
เชนนี้แลว    ไมทําท่ีพ่ึงแกตน    แมดวยเพียงถวายน้ําด่ืมไซร    ครั้งไรเลา 
เราจึงจักหลุดพนจากชีวิตลําเค็ญนี้ได   นายของเรา  ทั้งชาวบานเราทั้งหมด 
จะฆา  จะจองจําเราก็ตามทีเถิด  เราจักถวายปานียทาน  น้ําดื่ม   ในบุญเขต 
เชนนี้ละ   แมจะถูกเหลาทาสีที่เทินหมอนํ้า   คนอ่ืน ๆ จะหามปราม   ก็ไม 
อาลัยในชีวิต   ลดหมอน้ําลงจากศีรษะ   ประคองดวยมือทั้ง ๒    แลววาง 
ลง  ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง   เกิดปติโสมนัส    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ    นิมนตใหเสวยน้ําด่ืม.    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงเห็นจิตเลื่อมใสของนาง     เมื่อจะทรงอนุเคราะหนาง  จึงทรง 
กรองนํ้าลางพระหัตถและพระบาทแลวจึงเสวยนํ้าด่ืม.        น้ําในหมอมิได 
หมดสิ้นไปเลย.    นางเห็นแลวก็มีจิตเลื่อมใส    ไดถวายแกภิกษุรูปหน่ึงอีก 
ไดถวายแกภิกษุอ่ืน ๆ  จนครบทุกรูป.    น้ําก็มิไดสิ้นเปลืองหมดไป.   นาง 
ราเริงยินดี   ยกหมอที่เต็มน้ําอยางเดิม   เดินมุงหนาไปยังเรือน.   พราหมณ 
สามีของนางรูวา  นางถวายนํ้าด่ืม  เขาใจวาหญิงคนน้ีทําลายธรรมเนียมบาน  
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เสียแลว    เราก็ตองถูกครหาแนละ    กโ็กรธเปนฟนเปนไฟ    จึงตบตีทั้ง   
ตอยท้ังเตะนางลนกลิ้งไปท่ีพ้ืน    เพราะความพยายามน้ัน    นางก็สิ้นชีวิต 
ไปบังเกิดในภพดาวดึงส.  วิมานอยางเดียวกับที่กลาวไวในปฐมนาวาวิมาน 
ก็เกิดแกนาง. 
         ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงเรียกทานพระอานนทมาตรัส  
สั่งวา  อานนท     เธอจงนํานํ้าจากบอมาใหเราทีเถิด.      พระเถระทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ       บัดนี้ชาวถูณะถมบอนํ้าเสียแลว    ไมอาจนํานํ้ามา 
ถวายได  พระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงใชทั้งครั้งท่ีสอง   ทั้งครั้ง 
ที่สาม.    ในครั้งท่ีสาม    พระเถระถือบาตรของพระผูมีพระภาคเจา    เดิน 
บายหนาไปยังบอนํ้า    เมื่อพระเถระกําลังเดินไป    น้ําในบอก็เต็มลนไหล 
ไปโดยรอบ.   หญาฟางท้ังหมดก็ลอยไหลออกไปเอง.   น้ําที่ไหลน้ันก็เพ่ิม 
สูงข้ึน ๆ  เต็มแหลงนํ้าแหงอ่ืน ๆ ลอมหมูบานตําบลน้ัน ทวมพ้ืนที่หมูบาน 
ไว.   พวกพราหมณเห็นปาฏิหาริยนั้น   ก็เกิดอัศจรรยจิตไมเคยมี     จึงขอ 
ขมาพระผูมีพระภาคเจา.     น้ําหลากหลายก็หายวับไปทันที.     พราหมณ 
เหลาน้ันจัดแจงสถานที่อยูสําหรับพระผูมีพระภาคเจา  และหมูภิกษุ  นิมนต 
เพ่ือเสวยในวันพรุง  พอรุงข้ึน  ก็จัดมหาทาน  เลี้ยงดูหมูภิกษุมีพระพุทธเจา 
เปนประธาน  ดวยของเค้ียวของกินอันประณีต.  พราหมณคหบดีชาวถูณะ 
ทุกคน  เขาไปนั่งเฝาใกล ๆ พระผูมีพระภาคเจา  ซึ่งเสวยเสร็จชักพระหัตถ 
ออกจากบาตรแลว.      สมัยนั้น  เทวดาองคนั้น    พิจารณาสมบัติของตน 
ทบทวนถึงเหตุแหงสมบัตินั้น     กร็ูเหตุนั้นวา    ปานียทาน   ถวายนํ้าดื่ม 
เกิดปติโสมนัสวา    เอาเถิด     เราจักถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาเดี๋ยวนี้ 
แหละ    เกิดความอุตสาหะวา    จําเราจักการทําความท่ีสักการะแมเล็กนอย  
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ที่ทําใหทานผูปฏิบัติชอบ    มีผลอันโอฬาร    และปรากฏตัวในมนุษยโลก   
จึงมีอัปสรพันหน่ึงเปนบริวารมาพรอมกับวิมาน      ที่ประกอบดวยอุทยาน 
เปนตน ดวยเทวฤทธิ์  ดวยเทวานุภาพอันใหญยิ่ง  ทั้งท่ีหมูมหาชนเห็น ๆ 
อยูนั้นแหละ   ลงจากวิมานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ถวายบังคมแลว 
ยืนประคองอัญชลีอยู.  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   มีพระพุทธประสงค 
จะประกาศผลกรรมใหประจักษแกบริษัทนั้น     จึงตรัสถามเทวดาองคนั้น 
ดวย  ๔ คาถาวา   
                               ดูกอนเทพนารี   เจาขั้นนาวาวิมานปดทอง  เจา- 
                  ลงเลนสระโบกขรณ ี     หกัดอกปทุมดวยมือ  ถูฏาคาร 
                   นิเวศของเจา  จัดไวพิมพเดียวกัน  ประหนึ่งเนรมติเปน 
                  สดัสวน   เมื่อสองแสงก็สองแสงสวางโดยรอบส่ีทิศ. 
                               เพราะบุญอะไร     วรรณะของเจาจึงเปนเชนนี้  
                     เพราะบุญอะไร     ผลน้ีจึงสําเร็จแกเจา     และโภคะ 
                       ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกเจา. 
                                 ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  ตถาคตขอถามเจา 
                   ครั้งเกิดเปนมนุษยเจาไดทําบุญอะไร  เพราะบุญอะไร 
                     เจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และวรรณะของเจา 
                   จึงสวางไสวไปทุกทิศ.  พระสังคีติกาจารยกลาววา 
                               เทวดาองคนั้นดีใจ    ถูกพระสมัมาสัมพุทธเจา 
                     ตรัสถาม   ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผล 
                    อยางน้ี.   คาถาท่ีเทวดากลาวตอบมีวา 
                                ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย    ในชาติกอน 
                  ในมนุษยโลก  ขาพระองค  พบภิกษุทั้งหลาย  ลําบาก  
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        กาย   ระหายนํ้า   จึงไดขวนขวายถวายน้ําใหทานด่ืม   
        ผูใดแลขวนขวายถวายนํ้า  แกภกิษุทั้งหลาย ผูลําบาก 
        กาย   กระหายน้ํา    ใหทานด่ืม.    แมน้ําหลายสาย 
        ที่มีน้ําเย็น     มีสวนไมมาก     มบีุณฑริกบัวขาวมาก 
        ยอมเกดิมีแกผูนั้น.   แมน้ําหลายสาย   ยอมเรยีงราย 
        ไหลลอมวิมานนั้นเปนประจํา   มีแมน้ํา    ทีม่ีน้ําเย็น   
        ลาดดวยทราย     มมีะมวง     สาละ      หมากหอม 
        หวา     ราชพฤกษ      และแคฝอยท่ีออกดอกสะพรั่ง 
        ผูคําบุญแลวยอมไดวิมานอันประเสริฐสุด   ที่ประกอบ 
        ดวยภูมภิาคเชนนั้น    ซึ่งงดงามนักหนา    นี้เปนผล 
        ของกรรมน้ัน  ทั้งน้ัน   คนท่ีทําบุญแลว   ยอมไดผล  
        เชนนี้. 
                          กูฏาคารนิเวศ    ของขาพระองค    จัดไวพิมพ 
        เดียวกนั  ประหน่ึงเนรมิตเปนสัดสวน   เมื่อสองแสง 
        จึงสวางไปรอบทั้งส่ีทิศ.   เพราะบุญน้ัน   วรรณะของ 
        ขาพระองคจึงเปนเชนนี้  เพราะบุญน้ัน  ผลนี้จึงสําเร็จ 
        แกขาพระองค    และโภคะทุกอยางท่ีนารัก    จึงเกิด 
        แกขาพระองค.     เพราะบุญน้ัน      ขาพระองคจึงมี 
        อานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   วรรณะของขาพระองค   จึง 
        สวางใสไปทุกทิศ.    นี้เปนผลแหงกรรมนั้น    ของ 
        ขาพระองค  เพราะพระพุทธองค   เสวยนํ้าด่ืม   เพ่ือ 
        ประโยชนแตขาพระองคโดยแท.  
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         ในคาถาน้ัน   ในเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม  เทวดาองคนั้น   
ยังมิไดข้ึนเรือน้ัน      ยังมิไดลงเลนสระโบกขรณี     ทั้งยังมิไดหักดอกปทุม 
ก็จริงอยู   ถึงอยางนั้น   เทวดาองคนั้น   ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือน 
ถึงอานุภาพของกรรม  ก็ยงัขวนขวายจะอยูในน้ําเสมอ ๆ  จึงกระทําอยางนั้น 
เพราะฉะนั้น  ทานกลาวไวก็โดยจะแสดงการตัดกิริยา  [การการทํา]  นั้น 
ออกไปเสีย    ก็ความขอน้ี     มิใชจะพึงเห็นในคติยนาวาวิมานนี้แหงเดียว 
เทาน้ัน  ที่แท  แมในวิมานหนหลัง ๆ ก็พึงเห็นอยางนี้เหมือนกัน.  
         บทวา  กูฏาคารา ไดแก  มีคฤหาสนติดชอฟาอันทําดวยทอง. บทวา 
นิเวสา   แปลวา  นิเวศน.   อธิบายวา   กูฏาคาร   [สวนตัว]    ทัง้หลาย. 
ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   วิภตฺตา   ภาคโส   มิตา. 
จริงอยู    กูฏาคารเหลาน้ัน   เปนศาลาสี่หลัง   มรีูปจัดจําแนก    ประหน่ึง 
แบบพิมพของกันและกัน  ประหน่ึงกําหนดไวเปนสวนสัด   เพราะมีขนาด 
เทากัน.  บทวา  ททฺทลฺลมานา  แปลวา เมื่อสองแสง.    บทวา  อาภนฺติ 
ไดแก  สองแสงสวาง    ดวยขายรัศมีทองแกมแกวมณี.     ดวยบทวา  ภิกฺข ู
เทวดากลาวหมายถึงหมูภิกษุ  ที่มีพระพุทธเจาเปนประธาน. 
         คําวา  มม นี้  เพงคําตนและคําหลัง  ประกอบความในคําน้ี  อยางนี้วา 
แหงกรรมของขาพระองค     เพ่ือประโยชนแกขาพระองค.    คําวา  อุทก 
อปายิ  เทวดากลาวถึงอุทกทานถวายน้ําน้ีใด  ทิพยสมบัติก็เปนผลแหงบุญ 
กรรมน้ัน    เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจา    ทรงเปนทักขิไณยบุคคลเลิศ 
ในโลก    พรอมท้ังเทวโลก    ไดเสวยนํ้าท่ีขาพระองคถวายแลว     ก็เพ่ือ 
ประโยชนแกขาพระองค.   คําท่ีเหลือก็มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงการทําพระธรรมเทศนาเปน  สามุก-ฺ  
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กสิกา    [ยกข้ึนแสดงเอง]      ก็ทรงประกาศสัจจะ  ๔  แกเทวดา     ผูมีใจ   
เลื่อมใสแลว    ดวยประการฉะน้ี     จบเทศนา    เทวดาองคนั้นก็ต้ังอยูใน 
โสดาปตติผล.      พระธรรมเทศนาไดเปนประโยชนแมแกบรษัิทที่ประชุม 
กันดวย. 
                                       จบอรรถกถาตติยนาวาวิมาน 
                     ๙.  ปทีปวิมาน 
                 วาดวยปทีปวิมาน 
      [๙]       พระโมคคัลลานะถามวา  
                                 ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงาม   สองแสง 
                   สวางไปทุกทิศ   เหมือนกบัดาวประกายพรึก     เพราะ 
                    บุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้      เพราะบุญอะไร 
                    ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน       และโภคะทุกอยางท่ีนารัก 
                   จึงเกิดแกทาน  เพราะบญุอะไร  ทานจึงมีรัศมีสกุใส 
                   รุงโรจนล้ําเทวดาท้ังหลาย    เพราะบุญอะไร  ทุกทิศ 
                   จึงสวางไสวจากทุกสวนรางกายของทาน. 
                                 ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอถามทาน 
                  ครั้งเปนมนุษยอยูทานไดทําบุญอะไรไว      เพราะบุญ 
                    อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองถึงเชนนี้  และวรรณะ 
                    ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                  เทวดาน้ัน     ถูกพระโมคคัลลานะซักถามแลว  
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                  ดีใจ        ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผล   
                   อยางน้ีวา 
                          ในชาติกอน    ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนษุย 
                 ในมนุษยโลก   ดีฉันไดจุดประทีปถวาย  คราวท่ีควร 
        จุดประทีปในเวลาคํ่าคืนมืดมิด  อันวาผูใด   จุดประทีป 
                 ถวายคราวท่ีควรจุดประทีปในเวลาคํ่าคืนมืดมิด  วมิาน 
        อันมีรัศมีโชติชวง  มสีวนไมมาก  มีบุณฑริกบวัขาว 
                  มาก ยอมเกิดแกผูนั้น  เพราะบุญน้ัน  วรรณะของดีฉนั  
                  จงึเปนเชนนี้    เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน 
                   และโภคะทุกอยางท่ีนารัก    จึงเกิดแกดีฉัน    เพราะ 
                 บญุน้ัน  ดีฉันจึงมีรัศมีสุกใสรุงโรจนล้ําเทวดาท้ังหลาย 
                  ทุกทิศจึงสวางไสวจากทุกสวนของรางกายดีฉัน. 
                   ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดีฉันขอบอก 
                  แกทาน  ครั้งเปนมนุษย   ดีฉันไดทําบุญใดไว    เพราะ 
                    บุญนั้น    ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ 
                   ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                            จบปทีปวิมาน 
                     อรรถกถาปทีปวิมาน 
         ปทีปวิมาน  มีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  เปนตน.  ปทีปวิมาน 
นั้น   เกิดข้ึนอยางไร ? 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ประทบัอยูกรุงสาวัตถี  วันอุโบสถ  พวก  
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อุบาสกเปนจํานวนมาก   รักษาอุโบสถกอนอาหาร   ถวายทานตามสมควร   
แกทรัพยสมบัติ   กินอาหารแตเชา   นุงผาสะอาด   หมผาสะอาด   ถือของ 
หอมและดอกไมเปนตน     หลังอาหารแลวก็ไปวิหาร    เขาไปน่ังใกลพวก 
ภิกษุที่นาสรรเสริญ  เวลาเย็นก็ฟงธรรม. เมื่ออุบาสกเหลาน้ัน ซึ่งประสงค 
จะอยูในวิหาร  กําลังฟงธรรมอยูนั่นแล  ดวงอาทิตยตก  ก็เกิดมดื  ณ วิหาร 
นั้น  หญิงผูหน่ึงคิดวา  สมควรทําแสงประทีปในบัดนี้   ก็ไปนําเครื่องประทีป 
มาจากเรือนของตน   จุดประทีปข้ึน  ต้ังไวหนาธรรมาสน  แลวก็ฟงธรรม. 
ดวยปทีปทานนั้น  นางดีใจ  เกิดปติโสมนัส   ไหวแลวก็กลับบาน  ตอมา 
นางตาย  ไปบังเกิดในวิมานโชติชวง  ณ  ภพดาวดึงส.  ความงามแหงเรือน  
รางของนาง   มีรัศมีซานออกไปอยางยิ่ง   สองสวางไปท้ังสิบทิศขมเทวดา 
องคอ่ืน ๆ.   ตอมาวันหน่ึง   ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไป   คํา 
ทั้งหมดดังวามานี้    พึงทราบนัยที่มาแลวในหนหลงัน่ันแล.   แตในปทีป- 
วิมานน้ี  พระเถระถามดวย  ๔  คาถาวา                                         
                               ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงาม  สองแสงสวาง 
               ไปทุกทิศ     ดุจดาวประกายพรึก     เพราะบุญอะไร 
                    วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้  เพราะบุญอะไร  ผลนี้ 
                   จึงสําเร็จแกทาน      และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด   
                  แกทาน.  เพราะบุญอะไร   ทานจึงมีรัศมีสุกใส   รุง- 
                  โรจนล้ําเทวดาท้ังหลาย   เพราะบุญอะไร   ทุกทิศจึง 
                  สวางไสวจากสรรพางคกายของทาน. 
                                   ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
                 ทานครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไร เพราะบุญอะไร  
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           ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะของทาน   
        จึงสรางไสวไปทุกทิศ. 
                  เทวดาองคนั้นดีใจ    ถูกทานพระโมคคัลลานะ 
         ถาม   ครั้นแลว      ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผล 
           อยางน้ี. 
    เทวดากลาวตอบวา 
                               ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย    ในชาติกอน 
         ในมนุษยโลก    ดีฉนัไดจุดประทีปถวายคราวที่ควรจุด 
          ประทปีในเวลาคํ่าคืนมืดมิด ผูใดจุดประทีปถวายคราว  
        ที่ควรจุดประทีปในเวลาคํ่าคืนมืดมิด     วมิานท่ีโชติ- 
           ชวง   มีสวนไมมาก   มบีุณฑรกิบัวขาวมาก  ยอมเกิด 
        แกผูนั้น. 
                              เพราะบุญน้ัน      วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้ 
          เพราะบุญน้ัน     ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน    และโภคะ 
        ทุกอยางท่ีนารัก   จงึเกิดแกดีฉัน  เพราะบุญน้ัน   ดีฉัน 
          จึงมรีศัมีสุกใส   รุงโรจนล้ําเทวดาทั้งหลาย.   เพราะ 
        บุญนั้น      ทุกทิศจึงสวางไสวจากสรรพางคกายของ 
        ดีฉัน. 
                         ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก    ดีฉันครั้งเกิด 
         เปนมนุษย    ไดทําบุญใดไว  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึง 
           มีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี       และวรรณะของดีฉันจึง 
        สวางไสวไปทุกทิศ.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    ในบทวา   อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  นี้   อภิก-   
กันตศัพท  มาในอรรถวาส้ินไป   ไดในบาลีเปนตนวา  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต 
รตฺติ  นิกฺขนโฺต  ปโม  ยาโม  ขาแตพระองคผูเจริญ   ราตรีสิ้นไปแลว 
ปฐมยามลวงไปแลว.  มาในอรรถวาดี   ไดในบาลีเปนตนวา  อย   อิเมส 
จตุนฺน  ปุคฺคลาน  อภิกฺกนฺตตโร   จ  ปณีตตโร   จ  บุคคลผูนี้ดีกวา   ประณีต 
กวา  บุคคล ๔  จําพวกเหลาน้ี.   มาในอรรถวา  ยินดีนักหนา  ไดในบาลี 
เปนตนวา   อภิกฺกนต  ภนฺเต  อภิกฺกนฺต  ภนฺเต   ไพเราะจริง  พระเจาขา 
ไพเราะจริง  พระเจาขา.  มาในอรรถวางามไดในบาลีเปนตนวา อภิกฺกนฺเตน 
วณฺเณน  สพพฺา  โอภาสย  ทิสา  มีวรรณะงาม   สองสวางไปทุกทิศ.  
แมในท่ีนี้พึงเห็นวา   มาในอรรถวา   งามอยางเดียว.    บทวา   วณฺเณน 
แปลวา  มีผิวพรรณ.  บทวา  โอภาเสนฺติ  ทิสา  สพฺพา  ไดแก สองแสง 
สิบทิศทั้งหมด  ทําใหสวางเปนอันเดียวกัน.   ถามวา  ทานกลาววาเหมือน 
อะไร.     ตอบวา   เหมือนดาวประกายพรึก.   ดวงดาวท่ีไดชื่อวา   โอสธ ี
ประกายพรึก   เพราะมีรัศมีหนา   อันรศัมีนั้นต้ังไว   หรือเพราะรัศมีเพ่ิม 
พลังแกดาวประกายพรึกทั้งหลาย   กระทําแสงสวางโดยรอบต้ังอยู   ฉันใด 
ทานก็สองสวางไปทุกทิศต้ังอยู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         บทวา  สพฺพคตฺเตหิ   ไดแก จากอวัยวะของเรือนรางทุกอวัยวะ.  
อธิบายวา    สองสวาง    เพราะทั่วอวัยวะนอยใหญ.   คําน้ีเปนตติยาวิภัตติ 
ใชในเหตุ.  บทวา สพฺพา  โอภาสเต  ทิสา  ไดแก  สิบทิศสวางไปท้ังหมด. 
อาจารยบางพวกกลาววา โอภาสเร  ดงัน้ีก็มี.  คําวา  เตส  สพฺพา  ทิสา นี ้ 
พึงเห็นวาเปนพหุวจนะ. 
         บทวา  ปทีปกาลมฺหิ   แปลวา ในเวลาทําประทีป  คือเวลาควรจุด  
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ประทีป.   อธิบายวา   เวลามืดคํ่า.   ดวยเหตุนั้น    เทวดาจึงกลาววา  โย    
อนฺธการมฺห ิ   ติมีสิกาย  อธิบายวา  ในเวลามืดมิดมาก.    บทวา  ททาติ 
ทีป   ไดแก  ตามหรือไมตามประทีป   ถวายเปนปทีปทาน.   บริจาคเครื่อง 
อุปกรณประทีปอุทิศพระทักขิไณยบุคคล.     บทวา  อุปฺปชฺชติ   โชติรส 
วิมาน   ไดแก  วิมานอันโชติชวง   ยอมเกิดข้ึนโดยการถือปฏสินธิ.  คําท่ี 
เหลือ   มีนัยดังกลาวมาแลวท้ังน้ัน.  
         ครั้งน้ัน    เมื่อเทวดากลาวตอบขอความ    ตามท่ีพระเถระถามแลว 
พระเถระนําถอยคําน้ันนั่นแล  ใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง   รูวานางมี 
จิตเหมาะควรเปนตน  เพราะกถาวาดวยทานเปนอาทิ   จึงประกาศสัจจะ  ๔ 
จบสัจจะ  เทวดาองคนั้นกับบริวารก็ต้ังอยูในพระโสดาปตติผล.  พระเถระ 
กลับจากเทวโลกแลว   กก็ราบทูลเรื่องนั้น  ถวายพระผูมีพระภาคเจา.  และ 
เพราะเรื่องนั้น    พระผูมพีระภาคเจา   ก็ทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร   แก 
บริษัทที่ประชุมกัน.  เทศนานั้น   ก็เกดิประโยชนแกมหาชน.   โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง   มหาชนก็ไดเคารพในปทีปทานแล. 
                      จบอรรถกถาปทีปวิมาน 
          ๑๐.  ติลทักขิณวิมาน 
        วาดวยติลทักขิณวิมาน 
    [๑๐]       พระโมคคัลลานะถามวา 
                             ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงาม  สองแสงสวาง 
               ไปทุกทิศ  เหมอืนกับดาวประกายพรึกฉะน้ัน  เพราะ  
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         บุญอะไร   ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะบญุอะไร  ผลนี้   
        จึงสําเรจ็แกทาน  และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้น 
          แกทาน   เพราะบญุอะไร  ทานมีรัศมีสุกรสรุงโรจนล้ํา   
        เทวดาท้ังหลาย  เพราะบุญอะไร  ทุกทิศจึงสวางไสว 
         จากทุกสวนรางกายของทาน. 
                         ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  อาตมาของถามทาน 
         ครั้งเปนมนุษยอยู   ทานไดทําบุญอะไร  จึงมอีานุภาพ 
        รุงเรืองถึงเชนนี้   และวรรณะของทานจึงสวางไสวไป 
        ทุกทิศ. 
                            เทวดาน้ัน     ถูกพระโมคคัลลานะซักถามแลว  
         ดีใจ  ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมท้ังมีผลอยาง 
         นี้วา 
                          ในชาติกอน     ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนษุย 
          ในมนุษยโลก    ดีฉนัไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก 
         กิเลสดุจธุลี   ผองใสไมมัวหมอง  ก็เลื่อมใสท้ังท่ีมิได 
           ต้ังใจจะถวาย     กไ็ดถวายเมล็ดงาเปนทาน  อยาง 
         กะทันหัน  แดพระพุทธเจาผูเปนพระทักขิไณยบุคคล 
          ดวยมอืตนเอง  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ 
         เพราะบุญน้ัน  ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน    และโภคะทุก 
           อยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                        ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดีฉันขอบอก 
          แกทาน     ครั้งเปนมนุษยอยู     ดีฉันไดทําบุญใดไว  
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                   เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และ   
                   วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                             จบติลทักขิณวิมาน 
                    อรรถกถาติลทักขิณวิมาน 
         ติลทักขิณวิมาน  มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  เปนตน.  ติล- 
ทักขิณวิมานน้ัน  เกิดข้ึนอยางไร ?                                             
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อารามของทานอนาถ-  
บิณฑิกะ  กรงุสาวัตถี.  สมัยนั้น  ในกรุงราชคฤห  หญิงผูหน่ึงมีครรภ  อยาก 
จะด่ืมน้ํามันงา   จึงลางเมล็ดงาแลวใหตากแดดไว   แตหญิงผูนั้น  หมดอายุ 
แลว  ธรรมดาจะตองจุติในวันนั้น  เพราะกรรมของนาง   ที่จะใหไปนรก 
คอยโอกาสอยูแลว.    ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลกเวลา 
ใกลรุง  ทรงเห็นนางดวยทิพยจักษุ ทรงพระดําริวา วันนี้  หญิงผูนี้จักตาย 
ไปบังเกิดในนรก  ถากระไร  เราพึงทานางใหไปสวรรคดวยการรับอาหาร 
คืองา.   พระองคก็เสด็จจากกรุงสาวัตถี  ถึงกรุงราชคฤห  ขณะนั้นนั่นเอง 
เวลาเชาทรงนุงแลว   ก็ทรงถือบาตรและจีวรเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห 
เสด็จถึงประตูเรือนของนางโดยลําดับ.  หญิงผูนั้น  เห็นพระผูมีพระภาคเจา 
เกิดปติโสมนัส  รีบลุกข้ึนประคองอัญชลีประนม  ไมเห็นสิ่งอ่ืนที่ควรถวาย 
ลางมือเทาแลว    ตะลอมงาเปนกอง    กอบดวยมือท้ัง ๒ เกลี่ยงาเต็มอัญชลี 
ลงในบาตรของพระผูมีพระภาคเจา  แลวถวายบังคม.  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงอนุเคราะหนางจึงตรัสวา     จงเปนสุขเถิด      แลวเสด็จกลับไป.  
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เวลาใกลรุงของคืนนั้น    นางก็ตายไปบังเกิดในวิมานทอง    สบิสองโยชน   
ภพดาวดึงสเหมือนหลับแลวต่ืนข้ึน.    ครั้งน้ัน   ทานพระมหาโมคคัลลาน- 
เถระเที่ยวเทวจาริกเขาไปหาโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง   ถามวา 
                            ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงาม    สองแสง 
                   สวางไปทุกทิศ    ประหนึง่ดาวประกายพรึก    เพราะ 
                   บุญอะไร   วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้     เพราะบุญ 
                   อะไร   ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน    และโภคะทุกอยางท่ี 
                    นารักจึงเกิดแกทาน.  
                                  ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน 
                   เพราะบุญอะไร        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
                   และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                           เทวดานั้นดีใจ    ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                   แลว    ก็พยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ี.   จึง 
                     กลาวตอบวา 
                                 ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย     ในชาติกอน 
                  ในมนุษยโลก  ดีฉันไดเห็นพระพุทธเจา  ผูปราศจาก 
                     กิเลสดุจธุลีผองใสไมมัวหมอง  เลื่อมรสแลว  ไมตอง 
                     การงาอีกละ  จึงรวบรวมทักษิณาไทยธรรม   คืองา 
                   ถวายเห็นทาน  แดพระพทุธเจาผูเปนทักขิไณยบุคคล 
                   ดวยมือตนเอง. 
                                   เพราะบุญน้ัน    วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนั้น 
                   เพราะบุญน้ัน    ผลน้ีจึงสําเร็จแกดิฉัน     และโภคะ  
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                   ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน.   
                                ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก    ดีฉันขอบอก 
                  แกทาน  ดีฉันครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด   เพราะ 
                  บุญนั้น   ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะ 
               ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
         อาสัชช  ศัพทนี้วา   อาสชฺช   ในคาถากลาวตอบน้ันมาในอรรถวา 
กระทบ,   เสียดสี  ไดในบาลีเปนตนวา  อาสชฺช     น    ตถาคต   เสียดสี 
พระตถาคตน้ัน.  มาในอรรถวาประชมุ.  รวบรวม    ไดในบาลีเปนตนวา 
อาสชฺช  ทาน  เทติ   รวบรวมถวายทาน.   แมในที่นี้    พึงเห็นวามาใน 
อรรถวารวบรวมเทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น  จึงมีความวา  รวบรวมแลว  มาถึง 
แลวโดยความพรอมเพรียง.     ดวยเหตุนั้น     เทวดาจึงกลาววา   อกามา. 
จริงอยู   เทวดาองคนั้นไมไดคิดจะถวายทานมากอน   กอนท่ีจะจัดหาไทย- 
ธรรมหมายเอาติลทาน  ไทยธรรมคืองาที่เปนไปอยางฉุกละหุก   ในพระ- 
ผูมีพระภาคเจาซ่ึงเสด็จมาถึงอยางกะทันหัน     จึงกลาววา  อาสชฺช   ทาน 
อทาสึ   อกามา   ติลทกฺขณิ    ไมตองการงาอีกละ  จึงรวบรวมทักขิณา 
[คือไทยธรรม]   ถวายเปนทาน.  คําท่ีเหลือ  มีนัยท่ีกลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
                                        จบอรรถกถาติลทักขิณวิมาน  
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              ๑๑.  ปฐมปติพพตาวิมาน   
             วาดวยปติพพตาวิมาน   ๑ 
     [๑๑]      พระโมคคัลลานะถามวา 
                                 ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  นกกระเรียน  นก 
                  ยงูทอง  หงส   นกดุเหวา   ซึ่งลวนเปนทิพย  สงเสียง 
                  อยางไพเราะ   ชุมนมุกันอยู    วมิานนี้ดาดาษดวยดอกไม 
                  สด  งดงามมาก  เทพบุตรและเทพธิดามาคบหากับทาน 
                  นั่งอยูในวิมานนั้น   เหลาเทพผูมีฤทธ์ิ      สําแดงฤทธิ์ 
                  มรีูปแปลก ๆ กนัเปนอันมาก     อัปสรเหลาน้ีฟอนราํ  
                  ขบัรองอยูรอบขาง  ใหทานบันเทิงอยู. 
                                ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  ทานก็ไดเทพฤทธิ์ 
              ครั้งเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว   เพราะบุญอะไร 
                   ทานจึงมีอานุภาพมากรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะของ 
                  ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                เทวดาน้ัน      ถูกพระโมคัลลานะซักถามแลว 
                  ดีใจ   ก็ไดพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                               ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย   ดีฉันไดเปนผู 
                  ปฏิบัติซื่อตรงตอสามี   ไมประพฤตินอกใจ   ถนอมใจ 
                  สามี  เหมือนกนัมารดาถนอมบุตร   แมดีฉันจะโกรธ  
                    ไมกลาวคําหยาบ    ละการพูดเท็จ    ดํารงมั่นอยูใน 
                  ความสัตยยินดีในการใหทาน  ชอบอุทิศตนสงเคราะห  
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                   ผูอื่น   มีใจเลือ่มใส  เมื่อบริจาคขาวและน้ํา  ไดถวาย   
                  ทานอันไพบูลยโดยความเคารพ   เพราะบุญน้ัน   ดีฉัน 
                   จึงมีวรรณะอยางน้ี   เพราะบุญน้ัน  ผลนี้จึงสําเร็จแก 
                   ดีฉัน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                                 ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดีฉันขอบอก 
                   แกทาน  ครั้งเปนมนุษย  ดีฉันไดทําบุญใดไว  เพราะ 
                   บุญนั้น   ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะ 
                    ของดีฉันจึงสวางไหวไปทุกทิศ. 
                            จบปฐมปติพพตาวิมาน  
                     อรรถปฐมปติพพตาวิมาน 
         ปฐมปติพพตาวิมาน    มีคาถาวา    โกฺจา  มยุรา  ทิวิยา  หสา 
เปนตน.   ปฐมปติพพตาวิมาน  เกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี.  ในกรุง 
สาวัตถีนั้น    สตรีผูหน่ึงไดเปนผูปฏิบัติสามี    นางคลอยตามสามี    อดทน 
ถือโอวาทสามีโดยเคารพ   แมโกรธก็ไมหุนหันพลันแลน   ไมพูดคําหยาบ 
พูดแตเรื่องจริง     มีความเชื่อและเลื่อมใส    และใหทานตามควรแกทรัพย 
สมบัติ   นางเกิดเปนโรคบางอยาง   กต็ายไปบังเกิดในภพดาวดึงส.   ตอมา 
ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไป  โดยนัยกอน  ๆ นั่นแล  พบเทว- 
ธิดาองคนั้น     ซึ่งกําลังเสวยสมบัติอยางใหญ    จึงเขาไปใกล ๆ.  เทวธิดา 
องคนั้น     มอัีปสรพันหน่ึงแวดลอม   มีอัตภาพประดับดวยเครื่องอลังการ  
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มีภาระประมาณ  ๖๐  เลมเกวียน  ไหวดวยเศียรเกลา  [คอมศีรษะ]  ใกล ๆ   
เทาพระเถระแลวยืน  ณ  ที่สมควรสวนหน่ึง.  แมพระเถระ  เมือ่จะถามบุญ 
กรรมท่ีนางทําไว  จึงกลาววา 
                              นกกระเรียน  นกยงู  หงส  และดุเหวา  ลวน 
                   เปนทิพย  สงเสียงไพเราะ.   ชุมนมุกันอยู.   วมิานนี้ 
                   ดาดาษดวยปุปผชาติ.   นารื่นรมย   วิจิตรเปนอันมาก 
                  ทั้งเทพบุตรท้ังเทพธิดาก็มาคบหาสมาคมกัน.  
                                   ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก ทานน่ังอยูในวิมาน 
                  นี้  เหลาเทพผูมีฤทธ์ิ    กส็ําแดงฤทธิ์   มีรูปเปนอันมาก 
                    และเทพอัปสรเหลาน้ี     ก็ฟอนรําขับรองและรื่นเริงกัน 
                  รอบ ๆ ทาน. 
                                ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก    ทานก็บรรลเุทว- 
                  ฤทธิ์แลว     ครั้งเกิดเปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไร 
                  เพราะบุญอะไร  ทานจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                     เทวดาองคนั้นดีใจ    ถูกทานพระโมคคัลลานะ 
                  ถามแลว   ก็พยากรณปญหาโดยอาการท่ีทานถาม   ถึง 
                  กรรมทีม่ีผลดังน้ี. 
                   เทวดาองคนั้น  กลาวตอบวา 
                                  ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย  ดีฉันซื่อตรงตอ 
                 สามี   ไมนอกใจ    ถนอมใจสามีเหมือนมารดาถนอม 
                    บุตร   ดีฉันแมโกรธ  ก็ไมกลาวคําหยาบ   ดีฉันต้ังอยู  
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         ในสัจจะ     ละคําเท็จ    ยินดีในทาน    ชอบอุทิศตน   
                  สงเคราะหคนอื่น  มีจิตเลื่อมใส  [ ในพระรัตนตรัย ] 
                   เมื่อบริจาคขาวน้ํา       ก็ไดถวายเปนทานอยางไพบูล 
                   โดยเคารพ. 
                              เพราะบุญน้ัน  วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้ 
                   เพราะบุญน้ัน     ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน     และโภคะ 
                  ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน.  
                              ขาแตทานภิกษุผูมอีานุภาพมาก   ดีฉันขอบอก 
                   แกทาน  ดีฉนัครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด   เพราะ 
                    บุญนั้น   ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองเชนนี้   และวรรณะ 
                   ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โกฺจา  แปลวา นกกระเรียน ที่อาจารย 
บางพวกเรียกวา  นกกระไน  ก็ม.ี   บทวา  มยุรา  แปลวา นกยงู.   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 โกกลิา ไดแก นกดุเหวา   [กายขาวดํา].   บทวา 
สมฺปตนฺติ  ไดแก  เลนระเริงบินรอนไปรอบๆ เพ่ือความอภิรมยแหงเทวดา. 
จริงอยู   เหลาเทวดาท่ีเปนบริวารเลนระเริงโดยรูปของนกกระเรียนเปนตน 
เพ่ือใหเกิดความยินดีแกเทวดา   ทานจึงกลาวโดยคําวา  โกฺจา  เปนตน. 
บทวา  ปุปฺผาภิกิณฺณ    ไดแก เกลื่อนกลาดดวยดอกไมรัตนะชนิดตาง ๆ 
ที่รอยแลวและยังไมไดรอย   [ เปนพวง ].    บทวา  รม  ไดแก นารื่นรมย  
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นารื่นใจ.    บทวา อเนกจิตฺต  ไดแก  วิจิตรดวยอุทยาน   ตนกลัปพฤกษ    
และสระโบกขรณีเปนตน   เปนอันมาก  และดวยผนังวิเศษเปนตนเปนอัน 
มาก  ในวิมานท้ังหลาย.   บทวา นรนาริ  เสวิต   ไดแก ที่เหลาเทพบุตร 
และเหลาเทพธิดา   ซึ่งเปนบริวารคบหากัน. 
         บทวา อิทฺธิ  วิกพฺพนฺติ  อเนรูปา   ประกอบความวา   ผูมีฤทธิ์ 
ทั้งหลาย   ทีส่ําเร็จดวยอานุภาพแหงกรรม   มรีูปเปนอันมาก  เพราะสําแดง 
รูปไดตาง ๆ  ยอมสําแสดงฤทธ์ิ   ใชฤทธ์ิแปลก ๆ  ทานก็นั่งอยู  [ ในวิมาน 
นั้น. 
         บทวา อนฺมนา  ไดแก  ซื่อตรงตอสามี.  ใจของสตรีนั้น   ตกไป 
ในบุรุษอ่ืน   เหตุนั้น  สตรีนั้นชื่อวา  อัญญมานา  มีใจตกไปในบุรุษอ่ืน. 
สตรีนั้นไมมีใจตกไปในบุรุษอ่ืน  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  อนัญญมนา  ไมมีใจ 
ตกไปในบุรุษอ่ืน.  อธิบายวา   ดีฉันไมเกิดจิตคิดชั่วในบุรุษอ่ืน  นอกจาก 
สามีของดีฉันอยางนี้.    บทวา  มาตาว  ปุตฺต  อนรุกฺขมานา    ความวา 
กรุณาเอ็นดูสามีของดีฉัน   หรือแมทกุตัวสัตว  เพราะนําเขามาแตประโยชน 
และเพราะประสงคจะนําสิ่งท่ีมิใชประโยชนออกไปเสีย  เหมือนมารดาเอ็นดู 
บุตรฉะน้ัน.  บทวา  กุทฺธาปห  นปฺผรุส  อโวจ  ความวา  ดีฉันแมโกรธ 
อยู    เพราะผูอ่ืนทําความไมผาสุกให    ก็ไมกลาวคําหยาบคาย    อธิบายวา 
ที่แท  ก็กลาวแตคําท่ีนารักเทานั้น. 
         บทวา สจฺเจ   ิตา    ไดแก  ดํารงอยูในสัจจะ.    เพราะเหตุที่เปนผู 
ชื่อวา   ตั้งม่ันในสัจจะ    เพราะเจตนางดเวนกลาวคําเท็จ   มิใชต้ังม่ันโดย 
เพียงกลาวคําจริงในบางครั้งเทาน้ัน  ฉะนั้น  เทวดาจึงกลาววา  โมสวชฺช   
ปหาย ไดแก  ละมุสาวาทแลว. บทวา ทาเน รตา ไดแก  ยินดียิ่ง  อธิบายวา  
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ขวนขวายในทาน.  บทวา  สงฺคหิตตฺตภาวา  ประกอบความวา   ดีฉันชอบ   
อุทิศตนสงเคราะหคนอ่ืน ๆ  ดวยสังคหวัตถุ    และมีจิตเลื่อมใสเพราะเชื่อ 
กรรมและผลกรรม    จึงไดถวายขาว  น้ํา   โดยเคารพ    โดยอาการยําเกรง 
และไดถวายทานอยางอ่ืนมีผาเปนตน   อยางไพบูลย   อยางโอฬาร.   คําท่ี 
เหลือมีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ัน.  
                    จบอรรถกถาปฐมปติพพตาวิมาน 
         ๑๒.  ทติุยปติพพตาวิมาน 
          วาดวยปติพนตาวิมาน  ๒ 
       [๑๒]    พระโมคคัลลานะถามวา 
                                  ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  ทานขึ้นวิมานมีเสา 
                  อนัแลวดวยแกวไพฑูรยงดงาม  มรีัศมีประกายงดงาม 
                  มาก  ทานก็นั่งอยูในวิมานนั้น  สําแดงฤทธิ์ไดตาง ๆ 
                  ทั้งสูงท้ังตํ่า  เทพอัปสรเหลาน้ีก็ฟอนรําขับรองใหทาน 
                   ราเริงอยูรอบขาง  ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก    ทานก็ 
                    บรรลุเทวฤทธิ์แลว  ครั้งเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไร 
                  เพราะบุญอะไร  ทานจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                  เทวดาองคนั้น       ถูกพระโมคคัลลานะซักถาม 
                  แลวดีใจ    ก็ไดพยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ี 
                    วา 
                                  ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย     ดีฉันไดเปน 
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                  อบุาสิกาของพระผูมีจักษ ุ  เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว  
                  งดเวนจากการลักทรัพย        ยินดีเฉพาะสามีของตน   
                  ไมกลาวคําเท็จ  และไมด่ืมนํ้าเมา    อนึง่   ดีฉันมีใจ 
                   เลื่อมใส   เมื่อบริจาคขาวและนํ้า   ไดถวายทานอยาง 
                  ไพบูลโดยเคารพ    เพราะบุญน้ัน   ดีฉนัจึงมีวรรณะ 
                  อยางน้ี   เพราะบุญน้ัน  ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน   และ 
                  โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน.  
                   ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก    ดีฉนัขอบอก 
                 แกทาน     ครัง้เห็นมนุษยอยู     ดีฉันไดทําบุญใดไว 
                  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
                   วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                          จบทุติยปติพพตาวิมาน 
               อรรถกถาทุติยปติพพตาวิมาน 
         ทุติยปติพพตาวิมาน  มีคาถาวา  เวฬุริยถมฺภ  เปนตน.   ทติุยปติพพ- 
ตาวิมานน้ัน   เกิดข้ึนอยางไร ? 
         ดังไดสดับมา   อุบาสิกาผูหน่ึงในกรุงสาวัตถี   เปนผูชื่อตรงตอสามี 
มีความเชื่อเลื่อมใส   [ ในพระรัตนตรัย ]   รักษาศีล  ๕  ทําใหบริสุทธิ์  และ 
ไดใหทานตามสมควรแกทรัพยสมบัติ   ตายแลวก็ไปบังเกิดในภพดาวดึงส. 
คําท่ีเหลือมีนัยที่กลาวมาแลวในหนหลังท้ังน้ัน.       ทานพระโมคคัลลานะ  
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ถามวา   
                                   ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  ทานขึ้นวิมานมีเสา 
        เปนแกวไพฑูรย   นารื่นใจ   มีรัศมีผองใส   งดงาม 
                  มาก ทานก็นั่งอยูในวิมานนั้น  สําแดงฤทธิ์ไดแปลก ๆ 
                   ทั้งสูงและตํ่า  เทพอัปสรเหลาน้ี   ก็ฟอนรําขับรองและ 
                  รืน่เริงรอบ  ๆ  ทาน.  
                                     ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก     ทานก็บรรลุเทว- 
                  ฤทธิ์แลว     ทานครั้งเกิดเปนมนุษย    ไดทําบุญอะไร 
                  เพราะบุญอะไร  ทานจึงมอีานุภาพรุงเรื่องอยางน้ี  และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                     เทวดาองคนั้นดีใจ    ถูกทานพระโมคคัลลานะ 
                    ถาม  ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยาง 
                  นี้   เทวดาองคนั้น  ไดกลาวตอบวา 
                                     ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย       ดีฉนัเปน 
                  อบุาสิกาของพระผูมีจักษ ุ [พระพุทธเจา]    ไดงดเวน 
                  การฆาสัตว  งดเวนการลักทรัพย  ไมด่ืมน้ําเมา   ไมพูด 
                  เท็จ   ยินดีกบัสามีของตน   มีจิตเล่ือมใสแลว  เมื่อ 
                    บริจาคขาวนํ้าไดถวายเปนทานอยางไพบูล   โดยเคารพ. 
                                   เพราะเหตุนั้น      วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้  
                  เพราะบุญน้ัน     ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน  และโภคะ 
                  ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                                   ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดิฉันขอบอก 
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                  แกทาน  ดิฉันครั้งเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใด   เพราะ 
                  บุญนั้น   ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางน้ี    และวรรณะ 
                  ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เวฬุริยถมฺภ   แปลวา  มีเสาเปนแกว 
ไพฑูรย.     บทวา  รุจิร   ไดแก นารื่นรมย.    บทวา  ปภสฺสร    ไดแก 
สองสวางอยางยิ่ง.     บทวา  อุจฺจาวจา   แปลวา  สงูและตํ่า   อธิบายวา   มี 
อยางตาง ๆ.            
         บทวา  อุปาสิกา    ไดแก สตรีผูต้ังอยูในคุณลักษณะของอุบาสิกา 
ดวยการถึงสรณะ.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนเจามหานาม 
โดยเหตุเทาใดแล   อริยสาวกยอมถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ    ถึงพระธรรม 
เปนสรณะ  ถึงพระสงฆเปนสรณะ  ดกูอนเจามหานาม  ดวยเหตุเทาน้ันแล 
อริยสาวก  ชือ่วาเปนอุบาสก. 
         ดวยบทวา   จกฺขมุโต   เทวดาองคนั้นครั้นแสดงอาสยสุทธิ  [สรณะ 
ที่พ่ึง ]     ดวยการระบุความท่ีตนเปนอุบาสิกาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
ผูมีจักษุ โดยจักษุทั้ง  ๕  อยางนี้แลว  เพ่ือจะแสดงประโยคสุทธิ  [ ขอปฏิบัติ ] 
จึงกลาววา      งดเวนการฆาสัตวเปนตน.     นางกลาวถึงเจตนางดเวนการ 
ประพฤติผิด [ ในกาม ]   ดวยคําวา  สเกน  สามินา  อโหสึ  ตุฏา  ยินด ี
กับสามีของตน   ในคาถาคําตอบน้ัน  คําท่ีเหลือ  ก็เชนเดียวกับคําท่ีกลาว 
มาแลวในหนหลัง. 
                               จบอรรถกถาทุติยปติพพตาวิมาน  
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                                 ๑๓.  ปฐมสุณิสาวิมาน   
                                วาดวยสุณิสาวิมาน   ๑ 
        [๑๓]  พระโมคคัลลานะถามวา 
                   ดูกอนเทวดา    ทานมีวรรณะงาม     สองแสง 
                  สวางไปทุกทิศ   เหมือนกบัดาวประกายพรึก   เพราะ 
                    บุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะอยางน้ี     เพราะบุญอะไร 
                  ผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน  และโภคะทุกอยางท่ีนารัก 
                    จึงเกิดขึ้นแกทาน. 
                               ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
               ครัง้เปนมนุษยอยู ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญอะไร  
                  ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรื่องถึงอยางนี้    อนึ่ง  วรรณะ 
                  ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                       เทวดาน้ัน     อันพระโมคคัลลานะซักถาม 
                  แลวดีใจ   ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                        ครั้งเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย     ดีฉันไดเปน 
                 บตุรสะใภอยูในตระกูลแหงพอผัว  ไดเห็นภิกษุผู 
                ปราศจากกิเลสดุจธุลี  ผองใส   ไมขุนมัว  ก็เลื่อมใส 
                   ไดถวายขนมครึ่งหนึ่งแกภิกษุรูปน้ันดวยมือท้ังสองของ 
                    ตน   ครั้นถวายขนมครึ่งหนึ่งแลว   ดีฉันจึงมาบันเทิง 
                 อยูในสวนนันทนวัน  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีวรรณะ 
                  อยางน้ี    เพราะบุญน้ัน   ผลนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน   อนึง่ 
                  โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน     เพราะบุญน้ัน  
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                   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะของดีฉัน   
                  จงึสวางไสวไปทุกทิศ. 
                               จบปฐมสุณิสาวิมาน 
                    อรรถกถาปฐมสุณิสาวิมาน 
         ปฐมสุณิสาวิมาน     มีคาถาวา   อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน   เปนตน. 
ปฐมสุณิสาวิมาน้ัน  เกิดข้ึนอยางไร ?  
         สะใภของครอบครัวผูหน่ึง  ในเรือนหลังหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี  เห็น 
พระเถระขีณาสพเขามาบิณฑบาตยังเรือน    ก็เกิดปติโสมนัสวา   นี้บุญเขต 
อันยอดเยี่ยมมาปรากฏแกเราแลว      จึงแบงขนมสวนหนึ่งซ่ึงตนไดมาแลว 
นอมเขาไปถวายพระเถระดวยอาการเอ้ือเฟอ.   พระเถระรับขนมน้ันอนุโม- 
ทนาแลวก็ไป.    ตอมา  สะใภผูนั้นก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส.    คําท่ี 
เหลือท้ังหมด  ก็เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในหนหลังน่ันแล.  ดวยเหตุนั้น 
พระธรรมสังคาหกาจารยจงกลาววา  ทานพระโมคคัลลานะถามวา 
                                  ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงาม  สองสวางไป 
                  ทุกทิศ     ประหนึ่งดาวประกายพรึก     เพราะบุญอะไร 
        วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้    เพราะบุญอะไร    ผลน้ี  
                  จงึสําเร็จแกทาน        และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด 
        แกทาน. 
                                  ดูกอนเพพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน 
                ครัน้เกิดเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไร     เพราะบญุ  
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        อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ   
             ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                              เทวดาองคนั้นดีใจ      ถูกทานพระโมคคัลลานะ 
        ถามแลว     ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ี  
              จึงกลาวตอบวา  
                              ครั้งเกดิเปนมนุษยอยูในหมูมนษุย       ดีฉันเปน 
                  สะใภในเรือนพอผัว.    ดีฉนัเห็นพระภิกษุผูปราศจาก 
                  กเิลสดุจธุลี   ผองใสไมหมนหมองก็เลื่อมใส   จึงได 
                  ถวายขนมแกทานดวยมือตนเอง   ครัน้ถวายขนมครึ่ง 
                  หน่ึงแลว     ก็บันเทิงอยูในสวนนันทนวัน. 
                              เพราะบุญน้ัน      วรรณะของดิฉันจึงเปนเชนนี้  
                   เพราะบุญน้ัน    ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน     และโภคะ 
                  ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน.   เพราะบุญน้ัน  ดีฉัน 
                  จงึมีอานุภาพมากอยางน้ี       และวรรณะของดีฉันจึง 
                  สวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สุณิสา  ไดแก ภรยิาของบุตร.  จริงอยู 
บิดาของสามีแหงหญิง   เรียกกันวาสัสสุระ  พอผัว.  สวนหญิง  [ ภริยาของ 
บุตร]   ของบิดาสามีนั้น  เรียกกันวา  สุณิสา  สะใภ  เพราะเหตุนั้น  เทวดา 
หมายถึงบิดาของสามีนั้น  จึงกลาววา  ไดเปนสะใภ    ในเรือนของพอผัว. 
         บทวา  ภาคฑฺฒภาค  ความวา  ไดถวายขนมครั้งหนึ่ง   จากสวนท่ี 
ตนไดมา. ดวยบทวา โมทามิ  นนฺทเน  วเน  เทวดากลาว  เพราะพระเถระ  
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พบตนในสวนนันทนวัน.  คําที่เหลือ  มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ันแล.    
                   จบอรรถกถาปฐมสุณิสาวิมาน 
         ๑๔.  ทติุยสุณิสาวิมาน         
                        วาดวยสุณสิาวิมาร ๒         
    [๑๔]        พระโมคคัลลานะถามวา 
                               ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงาม  สองแสงสวาง 
                    ไปทุกทิศ    เหมือนกบัดาวประกายพรึก   เพราะบญุ 
                  อะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญอะไร   ผลน้ี 
                  จงึสําเร็จแกทาน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด   
                 แกทาน. 
                                 ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
               ครัง้เกิดเห็นมนุษยอยู   ทานไดทําบุญอะไรไว   ทานจึง 
                 มอีานุภาพอันรุงเรืองถึงอยางน้ี   และวรรณะของทาน 
                  จงึสวางไสวไปทุกทิศ.                            
                                 เทวดาน้ัน     ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                ดีใจ  ไดพยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                     ครั้งเปนมนษุยอยูในหมูมนุษย    ดีฉนัไดเปน 
                    บุตรสะใภอยูในตระกูลแหงพอผัว   ไดเห็นภิกษุผู 
             ปราศจากกิเลสดุจ    ผองใส  ไมขุนมัว   กเ็ลื่อมใส 
                  ไดถวายชิ้นขนมแกภิกษรุปูน้ันดวยมือตนเอง   ครัน้  
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                   ถวายแลว  จงึมาบันเทิงใจอยูในสวนนันทนวัน  เพราะ   
                   บุญนั้น  ดีฉนัจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญน้ัน  ผลนี้ 
                   จึงสําเร็จแกดีฉัน  อนึ่ง  โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด 
                   แกดีฉัน    เพราะบุญน้ัน    ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรือง 
                   อยางน้ี  และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                    จบทุติยสุณิสาวิมาน  
                      อรรถกถาทุติยสุณิสาวิมาน 
         ทุติยสุณิสาวิมาน  มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  เปนตน.   ก็ใน 
ทุติยสุณิสาวิมานน้ัน  เคยกลาวมาแลวท้ังน้ัน.    ในวัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง 
ตางกันเฉพาะถวายขนมสดเทาน้ัน.    ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย 
จึงกลาววา  ทานพระโมคคัลลานะถามวา 
                                  ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงาม   สองสวางไป 
                  ทุกทิศ   ประหนึ่งดาวประกายพรึก    เพราะบุญอะไร 
                  วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้    เพราะบุญอะไร   ผลน้ี  
                   จึงสําเร็จแกทาน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด 
                    แกทาน. 
                                  ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก      อาตมาขอถาม 
                  ทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไรไว 
                   เพราะบุญอะไร  ทานจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.   
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                                เทวดาองคนั้นดีใจ    ถูกทานพระโมคคัลลานะ   
                  ถามแลว     กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ี  
                       กลาวตอบวา 
                                 ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย   ดีฉันเปนบุตร 
                  สะใภในเรือนพอผัว  ดิฉันไดเห็นพระภิกษุผูปราศจาก 
                   กิเลสดุจธุลี     ผองใสไมหมนหมอง    ก็เลื่อมใสแลว 
                   จึงไดถวายขนมสดครั้งหน่ึงแกทานดวยมือตนเอง 
                  ครั้นถวายชิ้นขนมสดแลว    ก็บันเทิงอยูในสวน  
                  นันทนวัน. 
                                 เพราะบุญน้ัน      วรรณะของดีฉันจึงเปนเชนนี้ 
                   เพราะบุญน้ัน     ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน    และโภคะ 
                    ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                                 ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมา    ดีฉันขอบอก 
                   แกทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย     ดีฉันไดทําบุญใดไว 
                    เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
                  วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ภาค  ไดแก สวนของขนมสด   ดวย 
เหตุนั้น    เทวดาจึงกลาววา    ครั้นถวายชิ้นขนมสดแลว.     ขนมท่ีทําดวย 
ขาวเหนียว   ทานเรียกวากุมมาส  ขนมสด.   คําท่ีเหลือ  มีนัยทีก่ลาวไวแลว 
ทั้งน้ัน. 
                                   จบอรรถกถาทุติยสุณิสาวิมาน  
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                                      ๑๕.  อุตตราวมิาน   
                                      วาดวยอุตตราวิมาน 
    [๑๕]  พระโมคคัลลานะถามวา 
                                ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงาม สองแสงสวาง 
                  ไปทุกทิศ    เหมือนกบัดาวประกายพรึก    เพราะบญุ  
                  อะไร  ทานจึงมีวรรณะอยางน้ี  เพราะบุญอะไร  ผลนี้ 
                   จึงสําเร็จแกทาน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด 
                    แกทาน. 
                                  ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน 
                  ครั้งเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญอะไร 
                    ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    อนึ่ง    วรรณะของ 
                  ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                  เทวดาน้ัน     ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                  ดีใจ   ไดพยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                                  เมื่อดีฉันยังครองเรือนอยู  ดีฉันไมมีความริษยา 
                  ไมมีความตระหนี่   ไมตีเสมอ ไมโกรธ  อยูในโอวาท 
                  ของสามี    ไมประมาทเปนนิจในวันอุโบสถ    เขาจํา 
                  อโุบสถอันประกอบดวยองค  ๘  ประการ      ตลอดวัน 
                     ๑๔  คํ่า  วัน  ๑๕  คํ่า  และวัน  ๘  คํ่าแหงปกษ   และ 
                           ตลอดปาฏิหาริยปกษ   [ วันรับวันสง ]   สํารวมในศีล 
                    ระมัดระวังจําแนกทาน  เขาอยูประจําวิมาน  เวนจาก 
                  ปาณาติบาต  ๑  งดเวนจากความเปนขโมย ๑ ไมประ- 
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                   พฤติลวงประเวณี  ๑   เวนขาดจากการพูดเท็จ  ๑  หาง   
                     ไกลจากการดื่มน้ําเมา ๑  ยินดีในสิกขาบทท้ัง  ๕  ดีฉัน 
                   เปนผูฉลาดในอริยสัจธรรม    เปนอุบาสิกาของพระ- 
                  โคดมผูมีพระจักษุทรงพระยศ  ดีฉันนัน้เปนผูมียศโดย 
                   ยศก็เพราะศีลของตนเอง     ดิฉันไดเสวยผลแหงบุญ 
                   ของตนอยู    จึงสุขใจสขุกายไรโรค   เพราะบุญน้ัน 
                   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญน้ัน   ผูนี้จึงสําเร็จ 
                   แกดีฉัน   โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน.  
                              ขาแตทานภิกษุผูมอีานุภาพมาก   ดีฉันขอบอก 
                   แกทาน     ครั้งเปนมนุษยอยู     ดีฉันไดทําบุญใดไว 
                   เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  อนึ่ง 
                   วรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         ก็แลเทพธิดาส่ังความวา   ทานเจาขา   ขอทานไดกรุณานําความไป 
กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาตามคําของดีฉันดวยเถิดวา     นางอุตตรา- 
อุบาสิกา       ขอถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระเจาดวยเศียรเกลา 
ขาแตทานผูเจริญ      ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงพยากรณดีฉัน     ใน 
สามัญผลอยางใดอยางหน่ึงน้ัน    ไมนาอัศจรรยเลย      เพราะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงพยากรณดีฉันไวในสกทาคามิผลนั้นแลว.                         
                             จบอุตตราวิมาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 109 

              อรรถกถาอุตตราวิมาน   
         อุตตราวิมาน  มีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  เปนตน. อุตตรา- 
วิมานน้ัน  เกิดข้ึนอยางไร ?                                                     
         พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู  ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน  
กรุงราชคฤห.   สมัยนั้น   บุรุษเข็ญใจ  ชื่อปุณณะ   อาศัยราชคฤหเศรษฐี 
เลี้ยงชีพอยู.    ภริยาของเขาชื่อวาอุตตรา.    หญิงท่ีเปนคนในเรือน   ชื่อวา 
อุตตรา มี ๒  คน รวมทั้งธิดา  [ ของเขาดวย ]  ตอมาวันหน่ึง เขาโฆษณา 
วา  มหาชนในกรุงราชคฤหควรเลนนักษัตร ๗ วัน.    เศรษฐีฟงเรื่องนั้น 
แลว   พูดกะปุณณะซ่ึงมาแตเชาวา  พอเอย   คนใกลบานเรือนเคียงของเรา 
ประสงคจะเลนนักษัตรกนั       เจาเลาจักเลนนักษัตรหรือจักทํางานรับจาง. 
ปุณณะตอบวา  นายทาน  ธรรมดางานนักษัตร   กสํ็าหรับคนมีทรัพยดอก 
ขอรับ.    สวนในเรือนของกระผม    ไมมีแมแตทรัพยและขาวสารท่ีจะกิน 
ในวันพรุงน้ี  กระผมไมตองการงานนักษัตร ไดโคก็จักไปไถนา.  เศรษฐี 
กลาววา   ถาอยางนั้น   กจ็งรับเอาโคไป.   เขารับเอาโคงานและไถจางงาน 
ไป   กลาวกะภริยาวา  แมนาง  ชาวเมืองเลนงานนักษัตรกัน    เพราะเปน 
คนจน   ฉันก็ตองไปทํางานรับจาง    เจาหุงตมอาหารเปน  ๒  เทาในวันนี้  
กอนแลวคอยนําไปใหฉันนะ  แลวกไ็ปนา. 
         แมทานพระสารีบุตรเถระ    เขานิโรธสมาบัติ  ๗ วันแลว   ออกจาก 
นิโรธสมาบัตินั้น    สํารวจดูวา    วันนี ้   เราควรจะสงเคราะหใครเลาหนอ 
ก็เห็นปุณณะเขาอยูในขาย   คือญาณของตน   ใครครวญดูวา   ปุณณะผูนี้  
มีศรัทธาอาจสงเคราะหเราไหมหนอ   ก็รูวา  เขามีศรัทธาสามารถสงเคราะห 
ได    และเขาจะไดมหาสมบัติ     เพราะขอนั้นเปนปจจัย    จึงถอืบาตรจีวร  
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ไปยังท่ี เขาไถนา    เห็นกอไมกอหน่ึงใกลริมบอ    จึงยืนอยู.    ปุณณะเห็น 
พระเถระแลวหยุดไถนา      ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐ      คิดวา     
พระเถระคงตองการไมชําระฟน  จึงทํากัปปยะไมชําระฟนแลวถวาย.  พระ- 
เถระจึงนําบาตรและผากรองน้ําใหเขาไป.   เขาคิดวา   พระเถระคงตองการ 
น้ํา   จึงรับบาตรและผากรองน้ําน้ัน   กรองนํ้าแลวถวาย. 
         พระเถระคิดวา  ปุณณะน้ี   อยูหลังเรือนของคนอ่ืน ๆ   ถาเราจักไป  
ยังประตูเรือนของเขา    ภริยาของปุณณะน้ีคงจักไมอาจเห็นเราได     จําเรา  
จักอยูในที่ตรงนี้แหละ    จนกวาภริยาของเขานําอาหารเดินทางมา.    พระ- 
เถระรออยูหนอยหน่ึงในท่ีตรงนั้นนั่นแหละ   รูวา  ภริยาของเขตเดินทางมา 
แลว   ก็ออกเดินบายหนาไปภายในกรุง.    ระหวางทาง   นางเห็นพระเถระ 
ก็คิดวา    บางคราวเม่ือมีไทยธรรม    เราก็ไมพบพระผูเปนเจา   บางคราว 
เมื่อเราพบพระผูเปนเจา   ก็ไมมีไทยธรรม   แตวันนี้   เราพบพระผูเปนเจา 
ดวย     ไทยธรรมน้ีก็มีอยูดวย   พระผูเปนเจาจักสงเคราะหเราไดไหมหนอ. 
นางลดภาชนะอาหารลงแลว   ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐกลาววา 
ทานเจาขา   ขออยาคิดเลยวา   ของนี้ปอนหรือประณีต   โปรดสงเคราะห 
ดีฉันผูเปนทาสเถิด.    ขณะน้ัน    พระเถระก็นอมบาตรเขาไป    เมื่อนาง 
เอามือขางหน่ึงถือภาชนะ       เอามืออีกขางหน่ึงถวายอาหารจากภาชนะน้ัน 
เมื่อถวายไดครึ่งหนึ่ง ทานก็เอามือปดบาตรบอกวา พอละ.  นางจึงกลาววา 
ทานเจาขา    อาหารน้ีมีสวนเดียว    ไมอาจแบงเปนสองสวนได    ขอทาน 
โปรดอยาสงเคราะหเฉพาะโลกน้ีแกทาสของทานเลย       สงเคราะหถึงโลก 
หนาดวย     ดีฉันปรารถนาจะถวายหมดไมเหลือเลยเจาขา    แลวเอาอาหาร 
ทั้งหมด  วางลงในบาตรของทาน  ทั้งความปรารถนา ขอดีฉันวาจงมีสวน  
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แหงธรรมที่ทานเห็นแลวดวยนะเจาขา.   พระเถระกลาววา   จงสมปรารถนา   
เถิด   แลวยืนทําอนุโมทนา     นั่งฉัน  ณ  ที่สะดวกดวยนํ้าแหงหน่ึง.    แม 
นางก็กลับไปหาขาวสารหุงเปนขาวสวย. 
         สวนปุณณะไถท่ีประมาณ  ๘  กรีส  ไมอาจทนความหิวได   ก็ปลดโค  
เขาไปยังรมไมแหงหน่ึง   นั่งมองนางอยู.   ขณะนั้น  ภริยาของเขาถืออาหาร 
เดินไป   เห็นเขาแลวก็คิดวา  เขาหิวนั่งมองเรา  ถาจักตะคอกเราวา  ชางชา 
เหลือเกิน       แลวตีดวยดามปฏักไซร       กรรมที่เราทําก็จักไรประโยชน 
จําเราจักบอกกลาวเขาเสียกอน   จึงพูดอยางนี้วา   นายจา  วันนี้ดีฉันทําจิต 
ผองใสท้ังวัน   โปรดอยูทํากรรมท่ีดฉัีนทําไวแลวใหไรประโยชนเลย   ดฉัีน 
นําอาหารสําหรับนายมาแตเชา    ระหวางทาง   พบทานพระธรรมเสนาบดี 
จึงถวายอาหารสําหรับนายแกทาน แลวกลับบานหุงอาหารแลวจึงมา นายจา 
โปรดทําจิตใหผองใสเถิด.  ปุณณะน้ันถามวา  แมนางพูดอะไร  ฟงเรื่องนั้น 
สักครั้ง   แลวกลาววา  แมนาง   เจาถวายอาหารสําหรับฉันแกพระผูเปนเจา 
ชางทําดีแท      แมฉันก็ถวายไมชําระฟนและน้ําบวนปากแกทานเมื่อเชาตรู 
วันนี้    เขามีใจผองใส  ยินดีถอยคําน้ัน  ลําบากกายเพราะไดอาหารตอนสาย 
จึงวางศีรษะหนุนตักของนางแลวก็หลับไป. 
         ลําดับนั้น  เนื้อท่ี ๆ เขาไถตอนเชา  ละเอียดเปนฝุน  กลายเปนทอง 
สีแดงไปหมด   ปรากฏงดงามเหมือนกองดอกกรรณิการ.  เขาต่ืนแลวมองดู 
กลาวกะภริยาวา   แมนาง   เนื้อท่ี ๆ  ฉันไถไวแหงหนึ่ง   ปรากฏชัดแกฉัน 
เปนทองไปหมด หรือลกูตาของฉันฝาดไป  เพราะไดอาหารสายเกินไปหนอ 
ภริยากลาววา   นายจา  มนัปรากฏแกสายตาของดีฉันกอ็ยางนั้นเหมือนกัน 
จะ.  เขาลุกข้ึนเดินไปท่ีนั้นหยิบข้ึนมากอนหนึ่ง  ทุบที่หัวไถ  กร็ูวาเปนทอง  
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จริง ๆ  คิดวา   โอ !  ผลในทานท่ีเราถวายพระผูเปนเจาพระธรรมเสนาบดี    
แสดงในวันน้ีแลวสิหนอ      เราไมอาจปกปดทรัพยเทาน้ีไวบริโภคไดแลว 
บรรจุทองเต็มภาชนะอาหาร  ที่ภริยานํามา  ไปยังราชสกุล  พระราชาพระ- 
ราชทานโอกาสแลวเขาไปถวายบังคม    เมื่อตรัสถามวา   อะไรกัน  พอเอย 
จึงกราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  วันนี้เนื้อท่ี ๆ    ขาพระบาทไถนา  กลายเปน 
กองทองไปหมด  จะโปรดใหนําทองที่เกิดนาไวก็ควรดวยเกลา พระเจาขา. 
พระราชาตรัสถามวา   เจาเปนใคร.   กราบทูลวา  ขาพระบาท  ชื่อปุณณะ 
พระเจาขา.   ตรัสถามวา   วันนี้เจาทําบุญอะไร.   กราบทูลวา   ขาพระบาท 
ถวายไมชําระฟนและน้ําบวนปากแตเชาตรูแกทานพระธรรมเสนาบดี  สวน 
ภริยาของขาพระบาท   ถวายอาหารท่ีเขานํามาสําหรับขาพระบาทแกพระผู- 
เปนเจาเหมือนกัน   พระเจาขา.                                                        
         พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว     ตรัสวา  ทานท้ังหลาย     เขาวา 
ผลทานท่ีถวายทานพระธรรมเสนาบดีแสดงออกแลวในวันนี้นี่เอง    ตรัส 
ถามวา    พอเอย   เจาจะทําอยางไร.    กราบทูลวา    โปรดสงเกวียนหลาย 
พันเลมใหขนทองเขามาเถิด  พระเจาขา.   พระราชาก็ทรงสงเกวียนไปขน 
เมื่อพวกราชบุรุษถือเอาทอง   ดวยพูดวา    สมบัติของพระราชา    ทองที่ 
ถือเอาก็กลายเปนดินไป   จึงไปกราบทูลพระราชา.   ตรัสถานวา   พวกเจา 
พูดวา  กระไร  จึงถือเอา.   กราบทูลวา   สมบัติของพระองค  พระเจาขา. 
จึงทรงส่ังวา  พอเอย  พวกเจาจงไปใหม  กลาววา  สมบัติของปุณณะ.  แลว 
ถือเอามา.  พวกราชบุรุษกป็ฏิบัติตามท่ีทรงสั่งไว.   ทองที่ถือเอา ๆ ก็เปน 
ทองดังเดิม.  พวกเขาขนทองมาหมดแลว   ทําเปนกองไวที่พระลานหลวง 
กองสูงถึง  ๘๐  ศอก. พระราชาจึงทรงส่ังใหชาวกรุงประชุมกัน  ตรัสถามวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 113 

ในพระนครนี้   ทองของใครมีเทาน้ีบาง   กราบทลูวา   ไมม ี  พระเจาขา.   
ตรัสถามวา ควรใหอะไรแกเขาเลา. กราบทูลวา ฉัตรตําแหนงเศรษฐี  พระ- 
เจาขา   พระราชาตรัสวา  ปุณณะจงเปนเศรษฐีมีทรัพยมาก แลวพระราช- 
ทานฉัตรตําแหนงเศรษฐีแกเขาพรอมดวยโภคสมบัติยิ่งใหญ.                 
         ครั้งน้ัน   ปุณณะน้ันกราบทูลพระราชาวา    ขาแตสมมติเทพ   ขา 
พระบาทอยูในสกุลอื่นตลอดเวลาเทาน้ี      ขอโปรดพระราชทานท่ีอยูแกขา  
พระบาทดวย.  พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น  จงดู   นั่นกองไมปรากฏอยู 
จงใหนํากองไมนั้นมาปลูกเรือนเสีย   ตรัสบอกสถานท่ีเปนเรือนของเศรษฐี 
เกา.  ปุณณเศรษฐีนั้นใหปลูกเรือน  ๒-๓ วันเทานั้นตรงท่ีนั้น   รวมงาน 
มงคลข้ึนบานและงานมงคลฉลองฉัตรตําแหนงเปนงานเดียวกัน   ไดถวาย 
ทานแกภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ๗ วัน   ครั้งน้ัน  พระศาสดา 
เมื่อทรงอนุโมทนาทาน   ตรัสอนุปุพพีกถาแกเขา   จบธรรมกถา   ปุณณ- 
เศรษฐีภริยาและธิดาของเขา   ชื่ออุตตรารวม  ๓ คนไดเปนโสดาบัน. 
         ตอมา  ราชคหเศรษฐีขอธิดาของปุณณเศรษฐีใหบุตรของตน   ถูก 
ปุณณเศรษฐีปฏิเสธ จึงกลาววา อยาทําอยางนี้เลย  ทานอาศัยเราอยูตลอด 
เวลาเทาน้ีจึงไดสมบัติ    จงใหธิดาของทานแกบุตรเราเถิด    ปณุณเศรษฐี 
นั้นกลาววาพวกทานเปนมิจฉาทิฏฐิ  ธิดาของเราเวนพระรัตนตรัยเสีย ก็อยู 
ดวยไมได   เราจึงไมใหธิดาแกบุตรของทานน้ัน.  ครั้งน้ัน กุลบุตรเศรษฐี 
คฤหบดีเปนตนเปนอันมาก  พากันออนวอนปุณณเศรษฐีนั้นวา  ทานอยา 
ทําลายความคุนเคยกับราชคหเศรษฐีนั้นเลย  โปรดใหธิดาแกเขาเถิด   ปุณณ- 
เศรษฐีนั้นรับคําของคนเหลาน้ัน  แลวไดใหธิดาในดิถีเพ็ญเดือน   ๘  ครั้ง 
นั้นต้ังแตมีสามี  อุตตราธิดาน้ัน  ไมไดเขาไปหาภิกษุหรือภิกษุณี  ถวายทาน  
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หรือฟงธรรมเลย   เมื่อเวลาลวงไป  ๒  เดือนครึ่ง    จึงถามหญิงรับใชที่ยนื   
อยูใกล  ๆ  ตนวา  บัดนี้ในพรรษายังเหลืออยูเทาไร.  หญิงรับใชจึงตอบวา 
ครั้งเดือน  เจาคะแมเจา.  อุตตราธิดาน้ันจึงสงขาวบอกบิดามารดาวา เหตุไร 
บิดามารดาจึงจับลูกขังไวในเรือนจําอยางใน    บิดามารดาเฆ่ียนดีฉันประกาศ 
ใหเปนทาสของคนอ่ืนเสียยังจะดีกวา     ไมควรใหแกสกุลมิจฉาทิฏฐิเชนน้ี  
ต้ังแตดีฉันมาแลว    ก็ไมไดทําบุญแมสักอยางหนึ่ง    เปนตนวาเห็นภิกษุ. 
คราวนั้น  บิดาของนาง   จึงประกาศความเสียใจวา  ธิดาของเราตกทุกขจึง 
สงทรัพยไป  ๑๕,๐๐๐  กหาปณะ     และสงขาวไปวาในนครน้ีมีโสเภณีชื่อ  
สิริมา     รับทรัพยวันละพันทุกวัน     จงเอาทรัพยนี้นํานางมามอบแกสามี 
แลว  จงทําบุญตามชอบใจของตนเถิด.   นางอุตตราธิดาก็กระทําอยางนั้น 
เมื่อสามีเห็นนางสิริมาจึงถามวา  นี้อะไรกัน  จึงกลาววา  นายทาน   สหาย 
ของฉันจะปรนนิบัติทานตลอดครึ่งเดือนน้ี      สวนดีฉันประสงคจะใหทาน 
ฟงธรรมตลอดกึ่งเดือนน้ี.     สามีนั้นเห็นหญิงน้ันสวยก็เกิดความสิเนหาจึง 
รับคําวา   ดีซิจะ. 
         ฝายนางอุตตราธิดานิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอพระองคโปรดอยาไปท่ีอ่ืน    รับอาหารในที่นี้  
นี่แหละตลอดครึ่งเดือนน้ี     ถือเอาปฏิญญาของพระศาสดาดีใจวา    ต้ังแต 
บัดนี้ไป       เราจักไดบํารุงพระศาสดาและฟงธรรมจนถึงวันมหาปวารณา 
สั่งวา พวกเจาจงตมขาวตมอยางนี้  จงหุงขาวสวยอยางนี้   จงทอดขนมอยางนี้ 
เที่ยวจัดแจงกิจทุกอยางในโรงครัวใหญ.  ลําดับนัน้ สามีของนางมุงหนาไป 
ยังโรงครัวใหญดวยคิดวา    พรุงน้ีเปนวันมหาปวารณา    ยืนใกลหนาตาง 
ตรวจดูวา  หญิงโงง่ังคนน้ันกําลังเที่ยวทําอะไรหนอ  เห็นนางน้ันมอมแมม   
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ดวยเหง่ือเปรอะเปอนดวยเขมาเท่ียวจัดแจงอยูอยางนั้น   คิดวา   โอ   หญิง   
โงเงาไมไดเสวยสิริสมบัตินี้ในฐานะเชนนี้   เที่ยวปลื้มใจวา   จักบํารุงเหลา 
สมณะโลน  ดังน้ีหัวเราะแลวลับไป. 
         เมื่อสามีนั้นลับไปแลว   นางสิริมาซึ่งยืนอยูใกล ๆ สามีของนางน้ัน  
คิดวา   ผูนี้เห็นอะไรหนอจึงหัวเราะ    จึงมองไปทางหนาตางนั้นนั่นแหละ 
เห็นนางอุตตราธิดาก็คิดวา  ผูนี้เห็นหญิงน้ีเองจึงหัวเราะ   และผูนี้คงสนิท 
ชิดชมกับหญิงผูนี้แน.   ไดยินวา  นางสิริมานั้นเปนหญิงภายนอก  อยูเสวย 
สมบัตินั้นในเรือนน้ันครึ่งเดือน ไมรูความที่ตนเปนหญิงภายนอก สําคัญวา 
ตนเปนแมเรือน  นางจึงผูกอาฆาตในนางอุตตราธิดา  คิดวา  เราจะกอทุกข 
แกหญิงคนน้ี     ลงจากปราสาทเขาโรงครัวใหญ    ควากระบวยตักเนยใสที่ 
เดือดในท่ีทอดขนมไปตรงขางหนานางอุตตราธิดา     นางอุตตราธิดาเห็น 
นางสิริมากําลังเดินมา  จึงแผเมตตาไปยังนางวา  สหายของเราไดทําอุปการะ 
แกเรา   จักรวาลก็ยังแคบเกินไป   พรหมโลกก็ยังตํ่าเกินไป   สหายของเรา 
มีคุณย่ิงใหญ   ถึงเราก็อาศัยนางจึงไดใหทานฟงธรรม   ถาเรามีความโกรธ 
ในสหายผูนี้  เนยใสนี้จงลวกเรา  ถาเราไมมีความโกรธ  เนยใสกจ็งอยาลวกเรา 
ถึงเนยใสท่ีเดือดแมนางสิริมาราดลงบนศีรษะของนางอุตตราธิดาน้ัน      ก ็ 
เปนประหน่ึงน้ําเย็น.    ขณะน้ันนางสิริมาคิดวาเนยใสน้ีคงจักเย็น    จึงเอา 
กระบวยตักใหมถือเดินมา   พวกทาสีของนางอุตตราเห็นก็ตะคอกวา  เฮยอี 
หญิงด้ือ    เจาไมควรจะราดเนยท่ีเดือดบนศีรษะเจานายของขา    ลุกข้ึนรุม 
ตบถีบจนนางสิริมาลมลง   นางอุตตราธิดาแมจะหามก็หามไมได.   ครั้งน้ัน 
นางยืนอยูขางบนหามทาสีทุกคนแลวสอบสวนนางสิริมาวา   เหตุไร  เจาจึง 
ทํากรรมหนักเชนนี้      ใหอาบดวยนํ้าอุน     ชโลมดวยนํ้ามันยาที่เค่ียวถึง  
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รอยครั้ง.                                                
         ขณะนั้นนางสิริมารูสึกวาตนเปนหญิงภายนอกจึงคิดวา  เราราดเนยใส 
ที่เดือดบนศรีษะหญิงผูนี้  เพราะเหตุเพียงสามีหัวเราะ  กระทํากรรมหนักแลว 
หญิงผูนี้ไมสั่งทาสีจับเรา     แมเวลาท่ีพวกทาสีทํารายเราก็ยังหามปรามทาสี 
ทุกคน  ไดกระทําส่ิงท่ีควรทาแกเราทีเดียว   ถาเราไมขอมานาง    ศีรษะ 
ของเราก็คงจะแตก  ๗  เสี่ยง     จึงหมอบลงใกลเทาอุตตราธิดาน้ันกลาววา 
แมนาย  โปรดอดโทษแกดีฉันเถิด.  อุตตราธิดากลาววา  เราเปนธิดามีบิดา  
เมื่อบิดาของเราอดโทษ   เราก็จะอดโทษให  นางสิริมากลาววา  สุดแตแม 
นายเถิด     ดฉัีนจะใหปุณณเศรษฐีบิดาของทานอดโทษให    อุตตราธิดา 
กลาววา   ทานปุณณเศรษฐีเปนชนกบิดาในวัฏฏะของดีฉัน  แตเมื่อชนก- 
บิดาในวิวัฏฏะอดโทษแลว  ดีฉันจึงจะอดโทษให. นางสิริมาถามวา ก็ใคร 
เลาเปนชนกบิดาในวิวัฏฏะของทาน.   นางตอบวา  พระสัมมาสัมพุทธเจา. 
นางสิริมากลาววา     ดีฉันไมคุนกับพระองคนี้      ดฉัีนจะทําอยางไรเลา  ? 
นางอุตตราธิดากลาววา   พรุงน้ี    พระศาสดาจักทรงพาภิกษุสงฆมาในท่ีนี้  
เธอก็จงถือสักการะตามแตจะไดมาในที่นี้นี่แหละ     จงใหพระองคงดโทษ 
ให.   นางสิรมิากลาววา   ดีละแมเจา  แลวก็ลุกข้ึนไปเรือนตนส่ังหญิงรับใช 
๕๐๐  คน  จัดแจงของเค้ียวของกินและกับขาวตาง  ๆ   รุงข้ึนก็ถือสักการะ 
นั้นมายังเรือนของนางสิริมา     ไมอาจจะวางของลงในบาตรของภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุขได   จึงยืนอยู     นางอุตตราธิดาก็รับของนั้นมา 
ทั้งหมดแลวจัดการให. 
         ครั้นพระศาสดาเสวยเสร็จ   ฝายนางสิริมาพรอมกับบริวารก็หมอบลง 
แทบเบ้ืองบาทพระศาสดา.  ขณะนั้น  พระศาสดาตรัสถามนางวา เจามีความ  
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ผิดอะไร     นางสิริมากราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ    เม่ือวันวาน   
ขาพระองคกรทํากรรมชื่อนี้  ขณะนั้นสหายของขาพระองคจึงหามเหลาทาสี 
ที่จะทํารายขาพระองคไดกระทําอุปการะแกขาพระองคโดยแท  ขาพระองค 
นั้นสํานึกรูคุณของนางจึงขอขมานาง  แตนางกลาวกะขาพระองควา   เมื่อ 
พระองคงดโทษ นางจึงจะงดโทษ พระศาสดาตรัสถามวา  อุตตรา  เขาวา 
อยางนี้จริงหรือ   นางอุตตราธิดาทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     จริงเจาขา 
สหายราดเนยใสเดือดบนศรีษะของขาพระองคเจาขา   พระศาสดาตรัสถาม 
วา   เมื่อเปนดังน้ัน   เจาคิดอะไร  นางอุตตราธิดาทูลวา    ขาพระองคคิด  
อยางนี้วา     จักรวาลก็แคบเกินไป    พรหมโลกก็ตํ่าเกินไป      สหายของ 
ขาพระองคมีคุณยิ่งใหญ    ดวยวาขาพระองคอาศัยนางจึงไดใหทานและฟง 
ธรรม  ถาวาขาพระองคมีความโกรธในนาง  ขอเนยใสน้ีจงลวกขาพระองค 
ถาไมโกรธขอเนยใสอยาลวก   แลวกแ็ผเมตตาไปยังนางพระเจาคะ    พระ- 
ศาสดาตรัสวา  ดีละ  ดีละอุตตรา  ชนะความโกรธอยางน้ีก็สมควร  ดวยวาข้ึน 
ชื่อวาผูโกรธ  ผูไมโกรธพึงชนะ   ผูดา  ผูไมดาก็พึงชนะ   ผูบริภาษ  ผูไม 
บริภาษก็พึงชนะ   ผูตระหน่ีถี่เหนียว   อันเขาพึงชนะไดดวยการใหทรัพย 
สิ่งของของตน  ผูพูดเท็จ  อันเขาพึงชนะดวยการพูดจริง   เมื่อทรงแสดง 
ความขอน้ี  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  นางอุตตราธิดาก็ต้ัง   
อยูในสกทาคามิผล  สามี  บิดาของสามี  และมารดาของสามี  กระทําใหแจง 
ซึ่งโสดาปตติผล  แมนางสิริมากับบรวิาร ๕๐๐  กไ็ดเปนโสดาบัน.   ตอมา 
นางอุตตราธิดาตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส  ครั้งน้ันทานพระมหาโมคคัล- 
ลานะ     เที่ยวเทวจาริกตามนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง   พบนางอุตตรา- 
เทวธิดา   จึงถามดวยคาถาวา                                                           
                                 ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงาม สองแสงสวาง 
                  ไปทุกทิศ  ประหน่ึงดาวประกายพรึก  เพราะบุญอะไร 
                  วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้    เพราะบุญอะไร  ผลนี้ 
                   จึงสําเร็จแกทาน    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด  
                    แกทาน. 
                                ดูกอนเทพี    ผูมอีานุภาพมาก   อาตมาขอถาม 
                  ทาน  ทานครั้งเกิดเปนมนุษย   ไดทําบุญอะไร  เพราะ 
                     บุญอะไร     ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และ 
                 วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                              เทวดานั้น   ดีใจถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                  แลว  จึงพยากรณปญหาโดยอาการท่ีทานถามถึงกรรม 
                  ที่มีผลอยางน้ี  กลาวตอบวา 
                                ดีฉันอยูครองเรือน   ไมมีความริษยา    ความ 
                   ตระหนี่และการตีเสมอ   ดีฉันไมเปนคนมักโกรธ  อยู 
                  ในโอวาทของสามี   เปนผูไมประมาทเปนนิจ   ในวัน  
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              อุโบสถ  ดีฉันถืออุโบสถประกอบไปดวยองค  ๘  ตลอด 
                  วนั  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  ๘  คํ่า  แหงปกษ     และตลอด   
                 ปาฏิหาริยปกษ  วันรับ-วันสง  ดีฉันสาํรวมในศีลทุก 
                  เมื่อ  มีความระมัดระวัง   ชอบใหทาน  จึงครองวิมาน 
                  อยู   ดีฉันเวนขาดจากปาณาติบาต   มสุาวาท  อทนิ- 
                   นาทาน    กาเมสุมิจฉาจาร   และเวนไกลจากการด่ืม 
                  น้ําเมา     ยินดีในสิกขาบท  ๕  รอบรูอริยสัจ  เปน 
                 อบุาสิกาของพระโคดมผูมีพระยศ  ผูมีพระจักษ ุ ดีฉัน  
               นั้นมียศดวยยศเสวยบุญของตน  มีความสุข  มีอนามยั 
                 กด็วยศีลของตนเอง  เพราะบุญน้ัน    วรรณะของดีฉัน 
                  จงึเปนเชนนี้    เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึงสําเร็จแกดีฉัน 
                   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                                 ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ดีฉันขอบอก 
                      กลาวแกทาน  ดีฉันครั้งเกิดเปนมนุษย   ไดทําบุญใด 
                    ไว   เพราะบญุน้ัน   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
                  และวรรณะของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
        นางอุตตราเทพธิดา   สั่งความทานพระโมคคัลลานะวา  ทานผูเจริญ 
ขอทานพึงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา  ดวยเศียรเกลา   ตาม 
คําของดีฉันวาขาแตพระองคเจริญ   อุบาสิกาชื่อวาอุตตรา  ถวายบังคมพระ- 
บาทพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา    ขาแตทานผูเจริญ    ไมนาอัศจรรย 
เลย   ที่พระผูมีพระภาคเจา พึงพยากรณดีฉันไวในสามัญญผลอันใดอันหน่ึง  
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เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณดีฉันไวในสกทาคามิผลแลว.   
         ในคาถาน้ัน   บทวา  อิสฺสา  จ  มจฺฉริยมาโน   ปลาโส   นาโหสิ 
มยฺห    ฆรมาวสนฺติยา  ความวา ความริษยามีสมบัติของหญิงเหลาอ่ืนผูอยู 
ครองเรือนเปนตนเปนอารมณ   มีการริษยาสมบัติของผูอ่ืนเปนลักษณะ  ๑ 
ความตระหน่ี   มีลักษณะปกปดสมบัติของตน  เพราะไมประสงคจะใหแกผู 
มาขอส่ิงใดส่ิงหน่ึง  แมจะเปนการขอยืมเปนตนก็ดี  ๑   ความตีเสมอ  ซึ่ง 
มีการถือเปนคูแขงกับผูอ่ืน  โดยตระกูลและประเทศเปนตน ๑ บาปธรรม 
แมทั้ง ๓  ดังกลาวไมมี   ไมเกิดข้ึนแกดีฉันผูครองเรือน    ในเมือ่มีปจจัย  
พรอมแลว.  บทวา  อกฺโกธนา  ไดแก  มีสภาพไมโกรธเพราะพรั่งพรอม 
ดวยขันติ  เมตตา  และกรณุา.  บทวา  ภตฺตุ   วสานุวตฺตินี  ไดแก   มีปกติ 
อยูในอํานาจของสามี  โดยความคลอยตามสามีมีต่ืนกอนนอนหลัง   เปนตน 
อธิบายวา  มีปกติประพฤตินาพอใจ. บทวา  อุโปสเถ  นิจฺจหมปฺปมตฺตา 
ไดแก  ดีฉันไมประมาท    คืออยูดวยความไมประมาทเปนนิจในอันรักษา 
อุโบสถศีล.  
         อุตตราเทพธิดา     เมื่อแสดงความไมประมาทในอุโบสถน้ันนั่นแล 
เพ่ือจะแสดงวันรักษาอุโบสถ   วิธีรักษาอุโบสถ   จึงกลาววา   จาตุทฺหสึ  
เปนตน.  ในคําน้ัน   คําวา  จาตุทฺทสึ  ปฺจทสึ  สมัพันธกับคําวา  ปกฺขสฺส 
แปลวา  ตลอดจาตุททสีแหงปกษ   ปญจทสีแหงปกษ  คําน้ีเปนทุติยาวิภัตติ 
ใชในอรรถอัจจันตสังโยคแปลวา   ตลอด,  สิ้น.  ในคําวา  ยา  จ  ปกฺขสฺส 
อฏม ี  นี้  จ   ศัพทเปนเศษคํา.    บทวา   ปาฏิหารยิปกฺขฺจ  ความวา 
ไดแก  ตลอดปกษของผูรักษา    และปกษที่พึงรักษาอุโบสถศีลดวยการรับ  
การสง     คือวันตนและวันทายตามลําดับแหงวันจาตุททสี  วันปณณรสี  
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และวันอัฏฐมี  อธิบายวา  วัน ๑๓  คํ่า  วันแรมคําหน่ึง  วัน  ๗ คํ่า  และ   
วัน  ๙  คํ่า.  บทวา   อฏงฺคสุสมาคต  ไดแก มาพรอมดวยดี   ประกอบ 
พรอมดวยองค  ๘  มี  ปาณาติปาตา  เวรมณี  เปนตน. 
         บทวา  อุปวสิสฺส  แปลวาเขาอยู    จริงอยูคําน้ีเปนคําแสดงอนาคต 
ลงในอรรถแหงอดีต.   แตเกจิอาจารยสวดวา   อุปวสึ    อยางเดียว.   บทวา 
สทา    ไดแก ในวันอุโบสถท้ังหมด  พรอมท้ังวันปาฏิหาริยปกษ.   บทวา 
สีเลสุ  ไดแก  ในวันอุโบสถศีลที่พึงทําใหสําเร็จ.  จริงอยูคําน้ีเปนสัตตมี- 
วิภัตติ   ใชในอรรถที่ทําใหสําเร็จผล.  บทวา   สวุตา  ไดแก   สํารวมทาง 
กายวาจาจิต.    อีกอยางหน่ึง   บทวา    สทา   แปลวา  ทุกเวลา.   บทวา  
สีเลสุ   ไดแก   นิจศีล.   บทวา  สวุตา  ไดแก  สํารวมทางกายวาจา. 
         บัดนี้   เพ่ือจะแสดงนิจศีลนั้น  อุตตราเทพธิดาจึงกลาววา  เวนขาด 
จากปาณาติบาตเปนตน.  ในคําน้ัน   ปาณะโดยโวหารสมมติ  ไดแกสัตว  โดย 
ปรมัตถ ไดแก ชีวิตินทรีย.  การทําสัตวใหตกลวงไป  การฆาสัตว  การ 
ทําลายสัตว  ชื่อวา  ปาณาติบาต.  โดยอรรถ ไดแก  เจตนาฆาของผูมีความ 
สําคัญในสัตวมีชีวิตวามีชีวิต     ซึ่งเปนสมุฏฐานของความพยายามเด็ดชีวิ- 
ตินทรีย เปนไปทางกายทวารวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง.  เวน  อธิบายวา 
งดหันกลับจากปาณาติบาตนั้น. 
         ในบทวา มุสาวาทา วจีประโยคหรือกายประโยคท่ีหักรานประโยชน 
ของผูมุงจะใหคลาดเคลื่อน    ชื่อวามุสา.   เจตนาท่ีเปนสมุฏฐานของกาย- 
ประโยคและวจีประโยคที่ทําใหคลาดเคลื่อนตอผูอ่ืน     ดวยประสงคจะให 
คลาดเคลื่อน  ซึ่งวามุสาวาท.  อีกนัยหนึ่ง  บทวา มสุา ไดแก  เรือ่งที่ไม 
จริง  ไมแท.   บทวา  วาโท  ไดแก เจตนาของผูประสงคจะใหเขารูเรื่องที่  
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ไมจริงไมแทนั้น  เปนเรื่องจริงเรื่องแท  เปนสมุฏฐานของวิญญัติอยางนั้น  
สํารวม  อธิบายวา   งดเวนจากมุสาวาทนั้น.   จ  ศพัทเปนสัมปณฑนัตถะ 
รวมไว. 
         ในบทวา   เถยฺยา   ความเปนขโมย   เรียกเถยยะ   อธิบายวา  ขโมย 
ของเขาดวยเจตนาเปนขโมย.    โดยความเถยยเจตนาของผูที่สําคัญในของที่  
เจาของหวงแหนวาเจาของหวงแหน    เปนสมุฏฐานของความพยายามท่ีจะ 
ขโมยของเขาชื่อวาเถยยะ.  หรือสัมพันธความวา    เจตนาที่สํารวมหางไกล 
จากเถยยะ   เจตนาเปนขโมยนั้น.  
         ในบทวา  อติจารา  ความประพฤติลวง  ชื่อวาอติจารา  อธิบายวา 
ความประพฤติลวงขอบเขตของโลก     ดวยอํานาจความในฐานะท่ีไมควร 
ละเมิด  ชื่อวามิจฉาจาร.    หญิง  ๒๐  จําพวก   คือ  ๑๐  จําพวกไดแกหญิง 
ที่มารดารักษา   หญิงท่ีบิดารักษา   หญงิท่ีบิดามารดารักษา   หญงิท่ีพ่ีชาย 
รักษา    หญงิท่ีพ่ีสาวรักษา    หญิงท่ีญาติรักษา    หญิงท่ีโคตรสกุลรักษา 
หญิงท่ีธรรมเนียมรักษา     หญิงท่ีมีอารักขา    หญิงท่ีมีสินไหมแกผูละเมิด 
๑๐  จําพวก  ไดแก  หญิงท่ีเขาซื้อมาเปนภริยา    หญิงท่ียอมเปนภริยาโดย 
สมัครใจ  หญิงท่ียอมเปนภริยาโดยโภคสมบัติ   หญิงท่ีหอบผาหนีตามผูชาย  
หญิงท่ีแตงงาน   หญิงท่ีชายสวมเทริด  หญิงท่ีเปนทาสีและภริยา  หญิงท่ีเปน 
คนงานและภริยา  หญิงเชลย    หญิงท่ีชายอยูรวมชั่วขณะ    ชือ่วาอคมนีย- 
ฐาน ๆ ที่ไมควรละเมิด    สําหรับชายทั้งหลาย.     สวนชายอ่ืน ๆ กช็ื่อวา 
อคมนียฐานในหญิงท้ังหลาย    เฉพาะสําหรับหญิง  ๑๒  จําพวก   คือหญิง 
มีอารักขาและหญิงมีสินไหมรวม ๒  และหญิง  ๑๐ จําพวก มีหญิงท่ีชายซ้ือ 
มาเปนตน   อคมนียฐานนี้เทาน้ัน  ทานประสงคเอาในบทวามิจฉาจารนี่.  
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โดยลักษณะ  เจตนากาวลวงอคมนียฐานที่เปนไปทางกายทวาร ดวยประสงค   
อสัทธรรม  ชื่อวาอติจาร.  เจตนางดเวนจากอติจารน้ัน. 
         ในบทวา   มชชฺปานา  สุราและเมรัย  เรียกวามัชชะ  เพราะอรรถวา 
ทําใหมึนเมา.  คนทั้งหลายยอมด่ืมดวยมัชชะนั้น  เหตุนั้น  มัชชะน้ัน   จึง 
ชื่อวาปานะ  การด่ืมมัชชะ  ของมึนเมา  ชื่อวามัชชปานะ.  สุรา  ๕ ประเภท 
คือ   สุราทําดวยแปง   สรุาทําดวยขนม   สุราทําดวยขาว   สุราใสเชื้อ   สุรา 
ประกอบดวยเครื่องปรุง  หรือเมรัย  ๕ ประเภท   คือนํ้าดอกไมดอง   น้ํา 
ผลไมดอง   น้ําผ้ึงหมัก   น้ําออยงบหมัก    เมรัยทีป่ระกอบดวยเครื่องปรุง  
คนเอาใบพืชหอสุราเมรัยดื่มแมดวยปลายหญาคา ดวยเจตนาทุศีลใด  เจตนา 
นั้น  ชื่อวามัชชปานะ  เจตนาเวนไกลจากมัชชปานะนั้น. 
         อุตตราเทพธิดา       แสดงนิจศีลท่ีแยกแสดงโดยเปนธรรมท่ีควรละ 
ดวยบทวา  ปาณาติปาตา  วิรตา เปนตนอยางนี้แลว  รวมกันแสดงโดยเปน 
ธรรมที่ควรสมาทานอีกจึงกลาววา ปฺจสิกฺขาปเท  รตา ดังน้ี.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  สิกฺขาปท   แปลวา  บทที่ควรศึกษา.  อธิบายวา  สวน 
แหงสิกขา.  อีกนัยหน่ึง  กุศลธรรมแมทั้งหมดมีฌานเปนตน  ชื่อวาสิกขา 
เพราะเปนธรรมที่ควรศึกษา.        กบ็รรดาองคศีลทั้ง ๕ องคใดองคหน่ึง 
ชื่อวา  บท  เพราะอรรถวาเปนที่ต้ังแหงศีล  เหลาน้ัน   เพราะเหตุนั้น   จึง 
ชื่อวา  สิกขาบท   เพราะเปนบทที่ต้ังแหงสิกขาทั้งหลาย   ไดแกองคศีลทั้ง 
๕  ดีฉันอภิรมยยินดีในสิกขาบท  ๕  อยางนั้น     เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ยินดีแลวในสิกขาบทท้ัง  ๕.  บทวา  อริยสจฺจาน  โกวิทา  ไดแก  กุศล 
ละเอียดในอริยสัจ ๔  กลาวคือ  ทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค    ดวยอํานาจ 
ตรัสรู  ดวยปริญญากําหนดรู  ปหานละ  สัจฉิกิริยาทําใหแจง   ภาวนาทําให  
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มี.  อธิบายวา  มีสัจจะอันแทงทะลุปรุโปรงแลว.   อุตตราเทพธิดา   ระบ ุ
ถึงพระผูมีพระภาคเจาโดยมหาโคตรดวยบทวา     โคตมสฺส.     ระบุโดย 
พระเกียรติยศ  หรือปริวารยศ  ดวยบทวา  ยสสฺสิโน. 
         บทวา สาห  ไดแก  ดีฉันผูมีคุณตามท่ีกลาวแลวน้ัน.   บทวา สเกน 
สีเลน ไดแก  ดวยศีลตามสภาพของตนมีความเปนผูไมริษยาเปนตน   และ 
ดวยศีลสมาทานมีอุโบสถศีลเปนตน  เปนตัวเหตุ.   จริงอยู   ศีลน้ันเรียกวา 
สก   ของตน  โดยเฉพาะ  เพราะสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตนเอง  และ 
เพราะนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขมาให.   ดวยเหตุนั้นนั่นแล  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  
                          ต     หิ   ตสฺสส   สก     โหติ        ตฺจ  อาทาย  คจฺฉติ 
           ตฺจสฺส   อนุคฺค  โหติ                ฉายาว   อนุปายินี 
                                 บุญนั้นแล  ยอมเปนของเขา  เขาพาบุญน้ันไป 
           และบญุน้ัน  ยอมติดตามเขาไป  เหมือนเงาตามไป 
           ฉะนัน้. 
         บทวา  ยสสา   ยสสสฺินี   ไดแก  เปนผูมียศมีเกียรติ  ดวยกติติศัพท 
ที่แพรไปโดยรอบ   ดุจนํ้ามันที่แผไปเหนือพ้ืนน้ํา   โดยคุณตามเปนจริงท่ี 
ตนบรรลุแลว    เปนตนวา    อุตตราอุบาสิกาเปนผูพรั่งพรอมดวยศีลและ 
จรรยา  ไมรษิยา  ไมตระหน่ี  ไมมักโกรธ  และเปนตนวา   เปนผูบรรล ุ
ผลแลว    รูศาสนาแลว.   อีกอยางหนึ่ง   เปนผูมียศ   มีบริวารพรัง่พรอม 
แลวโดยปริวารยศ  ที่ตนไดแลวในที่นี้ดวยคุณคือศีลนั้น.  บทวา  อนุโภม ิ 
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สก   ปฺุ ไดแก เสวยบุญของตน   ตามท่ีสั่งสมไว.  จริงอยู   ผลบุญอัน   
ผูใดยอมเสวย  แมบุญนั้นของผูนั้น  ก็เรียกวา   อนภุูยติ   อันเขายอมเสวย 
เพราะเปนอุปจารใกลชิดกับผล.   อีกนัยหน่ึง  แมผลสุจริต   ทานก็เรียกวา 
บุญ    เพราะเปนของปุถุชน  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย      บุญน้ียอมเจริญอยางนี้     เพราะเหตุที่สมาทานธรรมฝายกุศล 
ทั้งหลาย. บทวา  สุขิตา  จมฺหิ  อนามยา ไดแก  ดฉัีน  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.    คําท่ี 
เหลือมีนัยกลาวมาแลวท้ังน้ันแล. 
                                      จบอรรถกถาอุตตราวิมาน 
                     ๑๖.  สิรมิาวิมาน 
                                 วาดวยสิริมาวิมาน 
        [๑๖]   พระวังคีสเถระประสงคจะใหนางสิริมาเทพธิดา  ไดประกาศ 
บุญกรรม  ทีน่างทําไวในครั้งกอน   จึงสอบถามนางดวยสองคาถาวา  
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                                       มาของทานเทียมรถ   ประดับดวยอลังการอยาง   
                  เยี่ยม  กมหนาไปในอากาศ  มกีําลังวองไว มาเหลาน้ัน 
                  เทียมรถ   ๕๐๐      อันบุญกรรมเนรมิตแลว   นายสารถี 
                   เตือนแลวก็พาตัวทานไป  ทานน้ันประดับองคแลวยืน 
                  อยูบนรถอันเพริศแพรว  ก็สวางไสวคลายดวงไฟกําลัง 
        โชติชวงอยูนี้. 
                                       ดูกอนเทพธิดาผูอาองค  นาดูไมจืด  อาตมาขอ 
                  ถามทาน  ทานมาจากเทพหมูไร  จึงเขาเฝาพระพุทธ- 
                  เจาผูที่ไมมีใครประเสริฐยิง่กวา.  
                                      สริิมาเทพธิดาจึงตอบดวยคาถาวา 
                                       บัณฑิตทั้งหลาย  กลาวถึงเทพซึ่งเปนผูเลิศดวย 
                  กามหมูใดวา     เปนทวยเทพท่ีเยี่ยมหาท่ีเปรียบมิได 
                 ยนิดีดวยกามสมบัติ   ที่ทวยเทพพวกอ่ืนมาเนรมิตให 
                 [ นิมมานรดี   ดีฉันเปนอัปสรท่ีมีวรรณะงาม  มาจาก 
                  เทพหมูนั้น     มาในมนุษยโลกน้ีก็เพ่ือจะถวายบังคม 
                  พระสัมมาสมัพุทธเจา  ผูที่ไมมีใครประเสริฐยิ่งกวา. 
                พระเถระใครจะถามถึงบุญกรรมท่ีนางกอสรางไวในชาติกอน    จึง 
ไดถามดวยสองคาถาวา 
                                  ชาติกอนแตจะมาในท่ีนี้     ทานไดสั่งสมสุจริต 
        กรรมอะไรไว    ทานจึงมียศนับประมาณไมได  เปยม 
                    ไปดวยความสุข  เพราะบญุอะไร   ตัวทานจึงมีฤทธิ์  ซึ่ง 
        ไมมฤีทธิ์ไร ๆ ประเสริฐยิ่งกวา  และเหาะได  (เชนนี้)  
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                  ทั้งวรรณะของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ     ดูกอน   
                  เทวดา  ทานมีทวยเทพหอมลอมสักการะ  ทานจุติมา 
                  จากท่ีไหนจึงถึงสุคตินี้   อนึ่ง ทานไดทําตามโอวาทา- 
                  นุสาสนีของศาสดาองคไร    หากทานเปนสาวิกาของ 
                  พระพุทธเจาไซร ขอทานไดโปรดบอกอาตมาดวย. 
         สิริมาเทพธิดา   เมื่อจะตอบเนื้อความตามที่พระเถระถาม    จึงกลาว 
ตอบดวยคาถาเหลาน้ีวา  
                                  ดีฉนัเปนปริจาริกานางบําเรอของพระเจาพิมพิ- 
        สารผูทรงคุณอันประเสริฐ  ทรงมีสิริ  ในมหานคร  ซึ่ง 
                  สถาปนาไวในระหวางภูผา   ดิฉันมีความชํานาญดวย 
                  ศลิปะการฟอนรําขับรองอยางเย่ียม   คนทั้งหลายใน 
                  กรุงราชคฤห    เขารูจกัดิฉันในนามวา  " สิรมิา " 
                  เจาขา.    พระพุทธเจาทรงเปนนิสภะยอดผูองอาจใน 
                  จาํพวกฤษีผูแสวงหาคุณอันประเสริฐ   ผูแนะนําสัตว 
                 โลกพิเศษ   ไดทรงแสดงทุกขสัจ  สมทุัยสัจ  ทุกข- 
                  นิโรธสัจความดับทุกข  อนัไมมีปจจัยปรุงแตง   และ 
                  มรรคสัจท่ีไมคดทางตรง เปนทางเกษมแกดีฉัน   ดีฉนั 
                  ครั้นฟงอมตบททางไมตาย   ไมมีปจจัยปรุงแตง  ซึ่ง 
                  เปนคําสอนของพระตถาคตผูประเสริฐแลว    จึงเปน 
                  ผูสํารวมอยางเครงครัดในศีลท้ังหลาย     ดํารงมั่นอยู 
                  ในธรรม  ที่พระพุทธเจาผูเลิศกวานรชนทรงแสดงไว 
                  แลว  ครั้นดีฉนัรูจักบทอันปราศจากกิเลสดุจธุลี   ซึง่ 
                    ปจจัยปรุงแตงมิได       ที่พระตถาคตผูประเสริฐทรง  
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          แสดงไวนั้น   ดีฉันจึงไดสัมผัสสมาธิอันเกิดจากความ   
          สงบในอัตภาพนั้นเอง     อันนัน้เปนความแนนอนใน 
          มรรคผลอันเย่ียมสําหรับดีฉัน   ครั้นไดอมตธรรมอัน 
          ประเสริฐ     อันทําใหแยกจากปุถุชนแลว  จึงเช่ือมั่น 
          โดยสวนเดียว   ในพระรัตนตรัย  บรรลุคุณพิเศษเพราะ 
          ตรัสรู  หมดความสงสัย     จึงเปนผูที่ชนเปนอันมาก  
             บูชาแลว      จึงเสวยความยินดีระเริงเลนไมนอยเลย 
          โดยประการดังกลาวมานี้   ดีฉนัจึงเปนเทพธิดาผูเห็น  
          นิพพาน  เปนสาวิกาของพระตถาคตผูประเสริฐ  เปน 
          ผูไดเห็นธรรมตามความเปนจริง     เปนผูต้ังอยูในผล 
         ขั้นแรก  คือ  เปนโสดาบัน   ทุคติเปนอันไมมีอีกละ 
          ดีฉันนัน้มาเพ่ือถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจาผู 
           ประเสริฐ    และนมัสการภิกษทุั้งหลายท่ีนาเลื่อมใส 
          ผูยินดีในธรรมฝายกุศล    เละเพ่ือจะนมัสการสมณะ 
          สมาคมอันเกษม     ดีฉันเปนผูมีความเคารพในพระ- 
            ธรรมราชาผูทรงพระสิริ   ครัน้ไดเห็นพระสัมพุทธมนุี  
        แลว      ก็ปลื้มใจอิม่เอิบ    ดีฉันขอถวายบังคมพระ- 
          ตถาคต  ผูเห็นสารถีฝกคนดีที่ควรฝก  ทรงตัดตัณหา 
           เสียได   ทรงยินดีแลวกุศลธรรม   ผูทรงแนะนํา 
          ประชมุชนใหพนทกุข  ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลกดวย 
             ประโยชนเกื้อกูลอยางย่ิง. 
                           จบสิริมาวิมาน  
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                                  อรรถกถาสิริมาวิมาน   
         สิริมาวิมาน  มีคาถาวา   ยุตฺตา   จ  เต  ปรมอลงฺกตา  เปนตน. 
สิริมาวิมานน้ัน  เกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวัน  กลันทกนวิาปสถาน  
กรุงราชคฤห.  สมัยนั้น   โสเภณีชื่อสิริมา   ทีก่ลาวไวในเรื่องติดตอมาใน 
หนหลัง    [อุตตราวิมาน]    สละงานท่ีเศราหมอง   [ การเปนโสเภณี ] 
เพราะบรรลุโสดาปตติผล   ไดต้ังสลากภัต  ๘ กอง    แกพระสงฆ.    ต้ังแต 
ตนมา    ภิกษุ  ๘ รูปก็มาเรือนนางเปนประจํา.    นางสิริมานั้น   กลาวคํา 
เปนตนวา  โปรดรับเนยใส    โปรดรบันมสด    แลวบรรจุบาตรของภิกษุ 
เหลาน้ันจนเต็ม.     ของท่ีภิกษุรูปหน่ึงไดไป   ยอมพอแกภิกษุ ๓  รูปบาง 
๔  รูปบาง  นางถวายบิณฑบาต โดยคําใชสอย  ๑๖ กหาปณะ  ทุกวัน.  
         ตอมาวันหน่ึง  ภิกษุรูปหน่ึงฉันสลากภัตกองที่ครบ ๘ ในเรือนของ 
นางแลวก็ไปยังวิหารแหงหนึ่งไกลออกไป  ๓  โยชน.  ครั้งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย 
จึงถามภิกษุรูปนั้น     ซึ่งน่ังในท่ีปรนนิบัติพระเถระเวลาเย็นวา    ผูมีอายุ 
ทานรับภิกษาที่ไหนจึงมาท่ีนี่.    ตอบวา   ผมฉันสลากภัตกองท่ี  ๘  ของ 
นางสิริมา.  ถามวา   ผูมอีายุ  นางสิริมา    ถวายสลากภัตน้ันยังนาพอใจอยู 
หรือ.  ภิกษุนั้นจึงพรรณนาคุณของนางวา  ผมไมอาจพรรณนาอาหารของ 
นางได นางถวายแตของประณีตเหลือเกิน  ของที่ภิกษุรูปหน่ึงไดไป   ยัง 
พอแกภิกษุ  ๓  รูปบาง  ๔  รูปบาง.      แตการเห็นนางตางหากที่สําคัญกวา 
ไทยธรรมของนาง.  จริงอยู  หญิงน้ันงามเห็นปานน้ี  งามเห็นปานน้ัน.  
         ลําดับนั้น      ภิกษุรูปหน่ึงฟงคําพรรณนาคุณของนางสิริมานั้นแลว 
แมไมไดเห็นตัวก็เกิดสิเนหาโดยไดยินเทาน้ัน   คิดวา  เราควรจะไปดูนางใน  
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ที่นั้น   จึงบอกพรรษาสุดทายของตนแลวถามภิกษุรูปนั้นซึ่งยังอยู    ฟงคํา   
ของภิกษุรูปนั้นวา  ผูมีอายุ   พรุงน้ีทานเปนสังฆเถระก็จักไดสลากภัตกอง 
ที่ ๘  ในเรือนหลังน้ัน  แลวก็ถือบาตรจีวรกลับไปในทันใดน่ันเอง   พอ 
อรุณข้ึนตอนเชาตรู     ก็เขาไปยืนยังโรงสลาก    เปนสังฆเถระไดสลากภัต 
กองที่ ๘  ในเรือนนาง ในเวลาท่ีภิกษุซึ่งฉันเมื่อวันวานกลับไปแลว  โรค 
ก็เกิดข้ึนในเรือนรางของนาง     เพราะฉะนั้น    นางจึงนอนเปลื้องเครื่อง 
ประดับทั้งหลาย.   ขณะนั้นเหลาทาสี  เห็นภิกษุทั้งหลายมาเพ่ือรับสลากภัต 
กองที่ ๘   จึงบอกนาง.   นางไมอาจจะไปวางอาหารลงในบาตรดวยมือตน  
เอง   หรือนิมนตใหทานนั่งได   ไดแตใชเหลาทาสี  สั่งวา  แมคุณเอย พวก 
เจาจงรับบาตรนิมนตใหทานน่ัง    ใหทานด่ืมขาวตม     แลวถวายของเค้ียว 
เวลาอาหารจงบรรจุบาตรใหเต็มแลวถวาย  ทาสีเหลาน้ัน  รับคําวาดีแลวแม 
นาย    แลวนิมนตใหทานเขาไปใหดื่มขาวตมถวายของเค้ียว     เวลาอาหาร 
บรรจุอาหารเต็มบาตรแลวก็บอกนาง.    นางกลาววา     พวกเจาจงชวยกัน 
พยุงเราไป   จักไหวพระผูเปนเจา   แลวทาสีเหลานั้นชวยกันพยุงนางไปหา 
ภิกษุทั้งหลาย  ไหวภิกษุทั้งหลายดวยเรือนรางที่สั่นเทาอยู.  ภิกษุนั้นดูนาง 
แลวก็คิดวา   นางกําลังปวย   รูปยังงามถึงเพียงนี้   เวลานางไมปวยประดับ 
ดวยอาภรณครบถวน  จักงามสักเพียงไหน.  ขณะนั้นกิเลสที่สะสมไวหลาย 
โกฏิปของภิกษุนั้น   ก็ฟุงข้ึน.   ภิกษนุั้นไมมีญาณ   ไมอาจฉันอาหารได 
ถือบาตรกลบัวิหารปดบาตรเก็บไว  ณ ที่แหงหน่ึง    คลี่ชายจีวรลงปูนอน. 
ขณะนั้น   ภิกษุผูสหายรูปหน่ึง    แมออนวอนก็ไมอาจใหเธอฉันอาหารได 
ภิกษุนั้น   กอ็ดอาหาร. 
         เวลาเย็นวันนั้นนั่นเอง    นางสิรมิาก็ตาย.    พระราชาทรงสงขาวไป  
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ทูลพระศาสดาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     นางสิริมานองสาวของหมอชีวก   
ตายเสียแลวพระเจาขา.     พระศาสดาทรงทราบขาวน้ันแลว     ทรงสงขาว 
ถวายพระราชาวา  อยาเพ่ิงทําฌาปนกิจสิริมา  ขอไดโปรดนําไปปาขาศพสด 
ใหนอนใหรักษาไว   โดยวิธีที่ฝูงกาเปนตนจะไมจิกกิน.   พระราชาก็ทรง 
ปฏิบัติตามพระพุทธประสงค.    ลวงเวลาไป ๓ วัน  ตามลําดับ.  วันที่  ๔ 
รางของนางก็พองข้ึน.    เหลาหนอนก็ไหลออกจากปากแผลท้ัง  ๙.    ทั่ว   
เรือนรางก็เปนเหมือนถาดขาวสาลีแตก.     พระราชาก็โปรดใหตีกลองปาว 
ประกาศไปในพระนครวา  ยกเวนเด็กเฝาบานเสีย   คนที่ไมมาดูนางสิริมา  
ตองเสียคาปรับไหม  ๘  กหาปณะ   ทรงสงขาวไปทูลพระศาสดาวา   เขาวา 
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  จะเสด็จมาดูนางสิริมา.  พระศาสดาจึง 
ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา  จักไปดูนางสิริมา. 
         ภิกษุหนุมแมรูปนั้น   ไมเธอฟงคําของใคร ๆ นอนอดอาหารอยู  ๔ 
วัน.  อาหารในบาตรก็บูด  บาตรก็ข้ึนสนิม.  ภิกษุรปูนั้น  ถูกเพ่ือนภิกษุ 
เขาไปหาพูดวาทาน  พระศาสดาจะเสด็จไปดูนางสิริมานะ   แมจะถูกความ 
หิวครอบงํา    แตพอไดยินเพ่ือนภิกษุออกชื่อวาสิริมา    ก็รีบลุกข้ึนถามวา 
ทานพูดอะไร    ถูกเพ่ือนภิกษุกลาววา   พระศาสดาจะเสด็จไปดูนางสิริมา 
ตัวทานจักไปไหมเลา.   ก็ตอบวา   ไปสิขอรับ    แลวเทอาหารท้ิงลางบาตร 
เก็บใสถลก      ก็ไปพรอมกับภิกษุสงฆ.     พระศาสดามีหมูภิกษุแวดลอม 
ประทับยืนอยูขางหน่ึง  ทั้งภิกษุสงฆ  ทั้งราชบุรุษ  ทั้งอุบาสกบริษัท  ทั้ง 
อุบาสิกาบริษัท   ก็พากันยืนอยูแตละขาง ๆ    พระศาสดาตรัสถามพระราชา 
วา  ถวายพระพรมหาบพิตร  นั่นใคร    พระราชาทลูวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     นองสาวของหมอชีวก   ชื่อสิริมา   พระเจาขา.   ตรัสถามวาน่ัน  
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สิริมาหรือ.  ทูลวา พระเจาขาขอรับ.  ตรัสวาถาอยางนั้น  โปรดใหตีกลอง   
ปาวประกาศไปในพระนครวา      คนท้ังหลายจงใหทรัพยพันหน่ึงแลวรับ 
สิริมาไป.   พระราชาตรัสสั่งใหปฏิบัติตามพระพุทธประสงค.    บรรดาคน 
เหลาน้ัน  ไมมีแมแตคนเดียวท่ีจะพูดวาฉันรับ   พระราชาจึงกราบทูลพระ- 
ศาสดาวา  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] 
บรรดาชนแมเหลาน้ัน  กไ็มมีใครพูดวา  ฉันรับ ๆ.  พระราชาจึงกราบทูล 
วา  ใหเปลา ๆ  ก็ไมมีคนรับ  พระเจาขา.   พระศาสดาทรงแสดงวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงดูมาตุคาม   ซึ่งเปนที่รักของมหาชน   แตกอน 
คนทั้งหลายในพระนครน้ี     ใหทรัพยพันหน่ึง   กไ็ดนางไปตลอดวันหน่ึง 
บัดนี้ใหเปลา ๆ ก็ไมมีคนรับ    นามรูปเห็นปานน้ี     ถึงความส้ินไปเส่ือม 
ไปเปนธรรมดา    ทําใหงดงามดวยเครื่องประดับภายนอกก็ยังมีแผล   โดย 
ปากแผลท้ัง ๙  อันกระดกู   ๓๐๐ ทอน สรางเปนโครงข้ึน  อาดูรเดือดรอน 
อยูเปนประจํา  ชื่อวา   มีความดําริมาก    เพราะมหาชนผูเขลา    ดําริโดย 
สวนมากอยางเดียว   อัตภาพที่ไมยั่งยืน   ดังน้ี    จึงตรัสพระคาถาวา 
               ปสฺส    จิตฺตกต   พิมฺพ               อรุกาย   สมุสฺสิต 
        อาตุร    พหุสงฺกปฺป                    ยสฺส  นตฺถิ   ธุว   ิตี  
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                          เธอจงดูรปูกาย  ที่ปจจัยทําใหงดงาม   มแีผล   
        กระดูกสรางเปนโครงขึ้น  มีความเดือดรอน   มีความ 
        ดําริมาก  ซึ่งไมมีความยืนยงคงท่ีเลย. 
         จบเทศนา     ภิกษุทีม่ีจิตติดพันนางสิริมา    กป็ราศจากฉันทราคะ 
เจริญวิปสสนาแลวก็บรรลุพระอรหัต.     สัตวประมาณ  ๘๔,๐๐๐     ก็ได 
ธรรมาภิสมัย  ตรัสรูธรรม.  
         สมัยนัน้     สิริมาเทพกัญญาสํารวจความสําเร็จแหงสมบัติของตน 
ตรวจดูที่มาก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา  มีภิกษุสงฆแวดลอมประทับยืน  และ 
หมูมหาชนประชุมกัน     ใกลเรือนรางของตนในอัตภาพกอน  จึงมีเทพ- 
กัญญา  ๕๐๐  หอมลอม    มาปรากฏกายกับรถ   ๕๐๐    ลงจากรถแลว  ม ี
บริวารตามมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   ยืนทําอัญชลีประนมมือ 
ไหว.    สมัยน้ัน    ทานพระวังคีสะยืนอยูไมไกลพระผูมีพระภาคเจา    จึง 
กราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  การถามปญหาขอหนึ่ง  แจมแจงกะ 
ขาพระองค พระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนวังคีสะ   การ 
ถามปญหาจงแจมแจงกะเธอเถิด     [ ทรงอนุญาตใหถามปญหากะเทพธิดา 
ได ]  ทานพระวังคีสะ  จึงไดถามสิริมาเทพธิดาวา 
                                  มาท้ังหลายของทาน    เทียมรถแลว    ประดับ  
                   อยางวิเศษ  บายหนาลงไปในอากาศ   [ เหาะได ]    ม ี
                   กําลังวองไว   มาท้ังหลายของทานเทียมรถ   ๕๐๐  อัน 
                    บุญกรรมเนรมิตแลว   สารถีเตือนแลวก็พาทานไป.  
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                                     ทานประดับองคแลว  สองแสงสวาง   ราวกะ   
                   ดวงไฟโชติชวง   ยืนอยูเหนือรถอันเพริศแพรว. 
                   ดูกอนเทพธิดาผูอาองค  ดูไมจืดเลย   อาตมาขอถาม 
                   ทาน   ทานมาจากเทพหมูไร  จึงเขาเฝาพระผูมีพระ- 
                   ภาคเจา  ผูไมมีผูใดประเสริฐยิ่งกวา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ยุตฺตา  จ   เต  ปรมอลงฺกตา   หยา 
ความวา   หยะคือมาท้ังหลายของทานคือท่ีเทียมรถของทาน    ประดับดวย 
อลังการอยางเยี่ยม   อยางเหลือเกิน   อยางวิเศษ     หรือประดับดวยเครื่อง   
อลังการของมา    อันเปนทิพยอยางยิ่ง   สูงสุด    หรือมาอาชาไนยอยางยิ่ง 
เลิศประเสริฐสุด  ประดบัดวยเครื่องอลังการทุกอยาง  หรือวา  มาที่เทียมรถ 
เหมาะแกทานและรถของทาน     หรอืเทียมรถแลวประกบเขากัน     เพราะ 
สมกันและกัน.  ก็บทวา  ปรมอลงฺกตา  ในคาถาน้ัน  พึงเห็นวาทานไมทํา 
สนธิในฝายแรก    นิเทศไมแจกในฝายท่ีสอง.    บทวา  อโธมุขา  แปลวา 
มีหนาตํ่า,  ก็หากมี  หนาของมาในครั้งน้ันต้ังอยูโดยปกติ  [ไมตํ่า ]  โดย 
เหตุที่ลงจากเทวโลก  มาเหลาน้ัน  ทานจึงกลาววา  อโธมุขา  มหีนาลง. 
บทวา   อฆสิคมา    แปลวา   ไปสูเวหาส   [คือเหาะได ].   บทวา  พล ี
แปลวา   มีกาํลัง.  บทวา  ชวา  แปลวา  เร็ว  อธิบายวา   มีกําลังและว่ิงเร็ว. 
บทวา   อภินมฺมิตา  ไดแก  อันบุญกรรมของทานเนรมิต  ทําใหบังเกิด. 
อีกอยางหนึ่ง สิริมาเทพธิดาหมายถึงท่ีตนเองเนรมิตแลวเทาน้ัน  จึงกลาววา 
อภินิมฺมิตา  เพราะนางเปนเทพธิดาชั้นนิมมานรดี. บทวา  ปฺจรถาสตา 
ทานกลาวทําทีฆะอักษร  และลิงควิปลาส   เพ่ือสะดวกแกคาถา.    หรือพึง  
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เห็นวาไมลบวิภัตติ.  อธิบายวา  รถ   ๕๐๐.  บทวา  อนฺเวนฺติ   ต  สารถิ-   
โจทิตา    หยา    ความวา   ดูกอนทานเทวดาผูเจริญ   มาเหลาน้ีเทียมรถ 
อันสารถีเตือนแลวยอมพาทานไป.     เกจิอาจารยกลาววา    สารถิอโจทิตา 
ความวา    อันสารถีทั้งหลายไมตองเตือนเลย     กพ็าทานไป.    อีกนัยหน่ึง 
บทหน่ึงวา  สารถิโจทิตา  หยา  ทานกลาวทําทีฆะ  เพ่ือสะดวกแกคาถา 
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  เปนชื่อท่ัวไปของดวงจันทร 
ดวงอาทิตยและดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย.   บทวา   วรตนุ  ไดแก   ผูทรงรูป 
สูงสุด  [ คือสวย ]  ผูงามทุกสวน.   ผูที่ดูไมจืดเลย  นาดูไมทราม  อธิบาย 
วานาดู   นาเลื่อมใส   เพราะงามทุกสวนน้ันนั่นเอง.   บทวา  กสฺมา    น 
กายา  อนธิวร  อุปาคม ิ ความวา    ทานมาแตหมูเทพชั้นไรหนอ   จึงมา 
เขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูยอดเยี่ยม. 
         เทวดาน้ันถูกพระเถระถามอยางน้ีแลว       เม่ือจะแสดงองคจึงกลาว 
คาถาวา       
                                  บณัฑิตกลาวเทพ  [ ชั้นปรนิมมิตวสวัดดี ]  ที่ 
         เปนผูเลิศดวยกาม  [กามวจร]  หมูใดวาเปนเทวดา 
                   ผูยอดเยี่ยมยินดีดวยกามสมบัติที่เหลาเทพชั้นนิม- 
                    มานรดีเนรมติให   ดีฉันเปนเทพอัปสรมีวรรณะงาม          
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                  จากเทพหมูนั้น   มาในท่ีนีก้็เพ่ือนมัสการพระสัมมา-   
        สมัพุทธเจาผูที่ไมมีใครประเสรฐิยิ่งกวา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  กามคฺคปตฺตาน  ยมาหุนุตฺตร   ความวา 
บัณฑิตทั้งหลายกลาวเทพหมูใด    วายอดเยี่ยมโดยยศและโดยโภคะเปนตน 
แหงเทพทั้งหลายชั้นปรนิมมิตวสวัดดี    ผูถึงความเปนผูเลิศดวยเครื่องอุป- 
โภคคือกามท้ังหลาย.  จากเทพหมูนั้น.  บทวา  นิมมฺาย  นมิฺมาย  รมนฺติ 
เทวตา  ความวาเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี    เนรมิต  ๆ   ตามความท่ีตน 
ปรารถนาดวยตนเอง  ยอมยินดีเลน  ระเริง  อภิรมย.  บทวา ตสฺมา  กายา 
ไดแก จากหมูเทพชั้นนิมมานรดีนั้น.  บทวา  กามวณฺณินี  ไดแก ผูทรง 
กามรูป  ผูทรงรูปตามท่ีปรารถนา.   บทวา   อิธาคตา  ไดแก มาในที่นี้   
คือมนุษยโลกน้ี  หรือสูมนุษยโลกน้ี. 
         เมื่อเทวดากลาวบอกความท่ีตนเปนเทวดาชั้นนิมมานรดีอยางนี้แลว 
พระเถระประสงคจะใหนางกลาวถึงภพกอน     บญุท่ีทําในภพนั้นและลัทธ ิ 
ของนาง   จึงไดกลาวสองคาถาวา 
                                  ทานสรางสมสุจริตอะไร    ในอัตภาพเทวดานี้ 
                  ไวในภพกอนเพราะบุญอะไรทานจึงน่ังมาเปนพาหนะ 
                  มยีศนับไมได  จําเริญสุข  และฤทธิ์ของทาน    ไมม ี 
                    ฤทธิ์อื่นประเสริฐกวา   ยังเหาะไดทั้งวรรณะของทาน 
                   รุงโรจนรูปท้ังสิบทิศ. 
                                       ดูกอนเทวดา     ทานอันทวยเทพแวดลอมและ 
                  สกัการะแลว   ทานจุติจากท่ีไหน   จึงถึงสุคติ  หรือ  
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                  ทานเชื่อฟงคําส่ังสอนของศาสดาองคใด     หากทาน  
        เปนพุทธสาวิกา   ขอทานโปรดบอกอาตมาดวยเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อาจริ  ทานกลาวทําทีฆะ  [ เสียงยาว ] . 
อธิบายวาส่ังสม.   บทวา   อิธ   เปนเพียงนิบาต.   หรือวา   อิธ    แปลวา 
ในอัตภาพเทวดานี้.  บทวา  เกนจฺฉสิ  ความวา  เพราะบุญอะไร   ทานจึง 
นั่งมาเปนพาหะ.   เกจิอาจารยกลาววา   เกนาสิ   ตฺว.   บทวา   อมิตยสา 
ไดแก  มียศนับไมได  มบีริวารยศไมนอย.  บทวา  สุเขธิตา  แปลวา  จําเริญ 
โดยสุข อธิบายวา มิทิพยสุขเพ่ิมพูนดี.  บทวา อิทฺธ ี ไดแก อานภุาพทิพย.   
บทวา  อนธริา  ไดแก  ชือ่วา อนธิวรา  เพราะไมมีฤทธิ์อ่ืนที่ยิ่งที่วิเศษ.  
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  สคุติคตาสิ  ไดแก  เปน 
ผูจุติจากคติไหน   ในคติทั้ง   ๕  จึงเขาถึงสุคติ   คือเทวคตินี้    โดยอํานาจ 
ปฏิสนธิ.  บทวา  กสฺส   วา   ตฺว  วจนกรานฺสาสนึ  ไดแก ทานทําตามคติ 
ดวยการรับโอวาทานุศาสนีในศาสนา คือธรรมวินัยของศาสดาองคไรหนอ. 
หรือวาพึงทราบความในขอน้ีวา       ทานทําตามคําของศาสดาองคไรหนอ 
ดวยการต้ังอยูในคําพร่ําสอน    ของศาสดาผูสั่งสอน.    พระเถระครั้นถาม 
ลัทธิของนางโดยไมตองแสดงศาสดาอยางนี้แลว        จึงถามโดยตองแสดง 
ศาสดาอีกวา  หากทานเปนพุทธสาวิกา    ขอโปรดบอกแกอาตมาดวยเถิด. 
ในคําถามน้ัน  บทวา  พุทฺธสาวิกา   ไดแก   ชื่อวาพุทธสาวิกา  เพราะเกิด  
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เมื่อสุดการฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา    ผูชื่อวาพุทธะ   เพราะตรัสรู   
ไญยธรรมแมทุกอยางดวยพระสยัมภูญาณ  โดยประจักษ  ประดุจผลมะขาม 
ปอมบนฝามือ.  
         เทวดาเม่ือจะกลาวความท่ีพระเถระถามอยางนี้         จึงไดกลาวคาถา 
เหลาน้ีวา 
                             ดีฉันเปนปริจาริกาของพระราชาผูทรงคุณอัน  
                   ประเสริฐ   ทรงมีสิริ ณ มหานคร  ซึง่สถาปนาไวเปน 
                  อนัดี  ณ  กลางภูผา  [ ๕ ลกู]    เปนผูชาํนาญเย่ียม 
                   ดวยศิลปะฟอนรําขับรอง. คนท้ังหลายในกรุงราชคฤห  
                   ไดรูจักดีฉันในนามวา   สริิมา  เจาขา.     พระพุทธเจา 
                    ผูเปนฤษีประเสริฐสุด    เปนผูแนะนํา    ไดทรงแสดง 
                  ทุกขสัจ  สมทุัยสัจ  ทุกขนิโรธสัจ  ทีป่จจัยปรุงแตง 
                     ไมได   และมรรคสัจนี้     ที่ไมคด      เปนทางตรง 
                    ทางเกษม. 
                 ดีฉันสดับอมตบท  ที่ปจจัยปรุงแตงไมได   เปน 
                   คําสอนของพระตถาคต     ผูที่ไมมีผูอื่นประเสริฐกวา 
                   ดีฉันเปนผูสํารวมอยางย่ิงในศีลท้ังหลาย     ต้ังอยูใน 
                       ธรรมอันพระพุทธเจา   ผูเปนนระประเสริฐทรงแสดง 
                      แลว.                     
                             ดีฉันรูบทที่ปราศจากกิเลสดุจธุลี  ที่ปจจัยปรุง 
                   แตงไมได    ซึ่งพระตถาคต   ผูที่ไมมผูีอื่นประเสริฐกวา  
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        ทรงแสดงแลว      ดีฉันไดสัมผัสสมาธิจากสมถะ   ใน   
          อัตภาพนั้นนั่นแล     อันนั้น     ไดเปนความแนนอน 
        อยางย่ิง  [ ที่จะบรรลุมรรคผล ]  สําหรับดีฉนั. 
                           ดีฉันไดอมตธรรมอนัประเสริฐ     ทําใหแปลก 
         จากปุถุชน   มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยสวนเดียว  
        บรรลุคุณวิเศษเพราะตรัสรู     ไมมีความสงสัยอันชน 
          เปนอนัมากบูชาแลว   ดีฉันเสวยความยินดีระเริงเลน 
           ไมนอยเลย.  
                             ดีฉันเปนเทวดาเห็นอมตธรรมอยางน้ี       เปน 
          สาวิกาของพระตถาคต      ผูที่ไมมีผูอื่นประเสริฐกวา 
          เห็นธรรมก็ต้ังอยูในผลระดับแรก    [ โสดาปตติผล] 
          เปนพระโสดาบัน  ทุคติเปนอันไมมีอีกละ. 
                          ดีฉันนั้นเขามาเพ่ือถวายบังคมพระองค   ผูที่ไมม ี
          ผูอื่นประเสริฐกวา  และเหลาภิกษุผูยินดีในกุศล  ที่นา 
          เล่ือมใส  เพ่ือนมัสการสมณสมาคมอันรุงเรื่อง   ดีฉัน 
          มีความเคารพในพระธรรมราชาผูทรงสิริ.      
                              ดีฉันพบพระมุนีแลว  กม็ีใจบันเทิงเอิบอิ่ม   ขอ 
          ถวายบังคมพระตถาคต      ผูทรงเปนสารถีฝกคนดีที่ 
        ควรฝก  ทรงตัดตัณหา  ยินดีในกศุล   เปนผูนําสัตว 
          ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูลอยางย่ิง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา นคนฺตเร ไดแก ในระหวางกลางภูผา 
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๕  ลูก  คืออิสิคิลิ  เวปุลละ  เวภาระ   ปณฑวะและคิชฌกูฏ.  สมัยที่นครน้ัน   
เขาเรียกกันวา   คิริพชนคร  [ ปญจคิรนีคร ].   บทวา    นครวเร   ไดแก 
ณ  นครสูงสุด.    สิริมาเทพธิดา  กลาวหมายถึงกรุงราชคฤห.     บทวา 
สุมาปเต  ไดแก  ที่มหาโควินทบัณฑิตสถาปนาโดยชอบ   ดวยวิธีใชวิชา 
ดูพ้ืนที่.   บทวา   ปริจาริกา   ไดแก  เปนผูปรนนิบัติดวยการบําเรอดวย 
สังคีตะ.   บทวา  ราชวรสฺส  ไดแก พระเจาพิมพิสารมหาราชผูประเสริฐ. 
อาจารยทั้งหลายกลาววา  คําวา  สิริ  ในคําวา  สิริมโต  นี้   เปนชื่อของ 
พุทธิความรูและบุญ.      อีกนัยหน่ึง    สมบัติมีความสงางามแหงเรือนราง  
เปนตน  อันบังเกิดเพราะบุญ     ทานเรียกวา   สิริ  เพราะอาศัยคนทําบุญ 
หรือคนทําบุญอาศัย.  สรินิั้นมีอยูแกพระราชานั้น  เหตุนั้น  พระราชานั้น 
จึงทรงชื่อวา  สิริมา  มีสริิ.   พระราชาพระองคนั้น   ผูทรงมีสิร.ิ  บทวา 
ปรมสุสิกฺขิตา  ไดแก ศึกษาแลวอยางยิ่งและโดยชอบ.  บทวา  อหุ แปลวา 
ไดเปนแลว.   บทวา   อเวทึสุ   แปลวา   รูกันทั่วแลว. 
         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  ครัง้ก็ไมทําใหหว่ันไหว  ชือ่วา  นิสภะ 
โคนิสภะนั้นประกอบดวยกําลังโคนิสภะ  ๔    เทาเหยียบแผนดิน  อันตราย 
ไร ๆ     ก็ทําใหหว่ันไหวไมได    ยืนมัน่ดวยการยืนไมไหวติง     ฉันใด 
พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันน้ัน     ทรงประกอบดวยกําลังของพระตถาคตทรง 
ใชพระบาท  คือ  เวสารัชชญาณท้ัง  ๔  เหยียบแผนดินคือบริษัท  ๘  อัน  
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ปจจามิตร   ผูขัดประโยชนไร ๆ   ในโลกพรอมท้ังเทวโลก    ทําใหทรง   
หว่ันไหวไมได  ทรงยืนหยัดดวยการยืนอยางไมไหวติง.  เพราะฉะนั้น   จึง 
ทรงเปนนิสภะ  เพราะทรงเปนเหมือนโคนิสภะ.   ชื่อวา   ทรงเปนนิสภะ 
ในเหลาผูแสวงคุณท่ีเปนเสกขะและอเสกขะ       ซึง่ไดชื่อวา     อิสิ     ฤษี 
เพราะอรรถวาแสวงหาธรรมขันธ    มีศีลเปนตน.    อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา 
ทรงเปนนิสภะของเหลาฤษีทั้งหลาย  หรือเปนฤษีดวย   เปนนสิภะนั้นดวย 
เหตุนั้น  จึงชื่อวา  อิสินิสภะ  เปนทั้งฤษีทั้งนิสภะ.   ทรงชื่อวา  วินายกะ 
เพราะทรงแนะนําเวไนยสัตวทั้งหลาย.    อีกนัยหนึ่ง    ทรงเวนจากนายกผู 
แนะนํา  เหตุนั้น  จึงทรงชื่อวา วินายก  อธิบายวา ทรงเปนสยัมภู  พระ- 
ผูเปนเอง   [ คือตรัสรูเอง ].                                              
         บทวา  อเทสยิ  สมทุยทุกฺขนิจฺจต    ไดแก ไดตรัสวา   สมุทัยสัจ 
ทุกขสัจ  ไมเที่ยง  สิ้นไปเปนธรรมดา  ดวยเหตุนั้น    สิริมาเทพธิดา   จึง 
แสดงอาการเปนไปแหงญาณ   คือ   การตรัสรูของตนวา    สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
มีความเกิดเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งหมดก็มีความดับไปเปนธรรมดา   อีก 
นัยหน่ึง    บทวา    สมุทยทุกฺขนิจฺจต    ไดแก  สมทุัยสัจ    ทุกขสัจและ 
อนิจจตา  ความเปนของไมเที่ยง.  ในบทน้ัน   เทพธิดาแสดงวิปสสนาภูมิ 
ดวยการถือสมุทัยสัจและทุกขสัจ    แสดงอาการเปนไปแหงวิปสสนาภูมินั้น 
ดวยการถือเอาความเปนของไมเที่ยง.    จริงอยู    เม่ือเจริญอาการคือความ 
ไมเที่ยงแหงสังขารทั้งหลาย   อาการคือทุกข  แมอาการคืออนัตตา   ก็เปน 
อันเจริญดวย   เพราะอาการทั้งสามนั้นเกี่ยวเนื่องกับสังขารน้ัน    ดวยเหตุ 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นก็เปนทุกข  สิ่งใด 
เปนทุกข  สิ่งนั้นก็เปนอนัตตา.  บทวา  อสงฺขต    ทุกฺขนิโรธสสสฺต  ไดแก  
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ชื่อวาอสังขตะ  เพราะปจจัยไร ๆ  ปรุงแตงไมได.   ประกอบความวา   ได   
ทรงแสดงอริยสัจจธรรม   ชื่อทุกขนิโรธ   เพราะดับทุกขในวัฏฏะหมดส้ิน 
ชื่อวา   สัสสตะ   เพราะเปนของจริงทุกสมัยแกดีฉัน.  บทวา   มคฺคฺจิม 
อกุฏิลมฺชส  สีว    ความวา    มรรคชือ่วา  อกุฏิละไมคด    เพราะเวน 
ขาดอันตะทางสุดทั้งสอง         [ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลถานุโยค ] 
และเพราะละกิเลสมีมายาเปนตนที่ทําใหคด   และความคดทางกายเปนอาทิ 
เสียได  ชื่อวา   อัญชสะทางตรง    ก็เพราะไมคดเค้ียวน้ันนั่นเอง.    ชื่อวา 
สิวะเกษม  คือนิพพาน ก็เพราะตัดกิเลสมีกามราคะเปนตนที่ทําใหไมเจริญ  
รุงเรืองไดเด็ดขาด.     บทวา    มคฺค   ประกอบความวา   ไดทรงแสดงแก 
ดีฉัน     ถึงอริยสัจกลาวคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาท่ีประจักษแลวแกทาน 
และดีฉันนี่  ซึ่งไดนามวา  มรรค  ก็เพราะผูตองการพระนิพพานแสวงหา 
กัน  หรือเพราะฆากิเลสทั้งหลายไป. 
         ในบทวา  สุตฺวานห  อมตปท  อสงฺขต   ตถาคตสฺส  อนธวิรสฺส 
สาสน  นี้  มคีวามยอดังน้ีวา    ดีฉันไดฟงพระสัทธรรมคําสอนของพระผู 
ชื่อวา   ตถาคต   เพราะอรรถมกีารเสด็จมาอยางนั้นเปนตน   ผูเปนพระ- 
สัมมาสัมพุทธะนี้ชื่อวา    อนธิวระ    เพราะเปนผูเลิศในโลก    พรอมท้ัง 
เทวโลก   อันชื่อวา  อมตบท   อสังขตะ   เพราะทรงแสดงเจาะจงถึงพระ- 
นิพพาน    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  ต้ังอยูในปฏิปตติธรรม.  
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         บทวา  ตฺวาน  ไดแก รูดวยการตรัสรูดวยการทําใหแจง.  บทวา   
ตตฺเถว  แปลวา  ในขณะนั้นนั่นเอง   หรือในอัตภาพน้ันนั่นแล.   บทวา 
สมถสมาธิมาผุส   ไดแก    สัมผัส   คือประสบ    โลกุตรสมาธิ    ที่เปน 
สมถะฝายปรมัตถ  เพราะสงบ    เพราะระงับ    โดยตัดธรรมฝายขาศึกได 
เด็ดขาด  ก็ผิวา  ขณะใด  ตรัสรูดวยการทําใหแจงซ่ึงนิโรธ  ขณะน้ันนั่น  
แหละ  ก็เปนอันตรัสรูดวยการเจริญมรรค  แตเที่ยวแสดงการรูทะลุปรุโปรง 
ซึ่งอารมณ  ทําใหเปนเหมือนเหตุที่การรูทะลุปรุโปรงดวยการเจริญ  สําเร็จ 
เปนเบื้องตน    เทวดาจึงกลาววา    ดีฉนัรูบทท่ีปราศจากกิเลสดุจธุลี  ที ่
ปจจัยปรุงแตงไมได  ซึ่งพระตถาคตผูที่ไมมีผูอื่นประเสริฐกวาทรงแสดง 
แลว   ดีฉันจึงไดสัมผัสสมาธิทางสมถะ    ในขณะนั้นนั่นเอง    เหมือนดัง 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    อาศัยจักษุและรูป    จักษุวิญญาณ   จึงเกิด 
ดังน้ี.  อีกนัยหนึ่ง  บทวา  ตฺวาน  พึงทราบวา  เทวดากลาวโดยท่ีการ 
เสมอกัน    [ พรอมกัน ]   เหมือนดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดวง- 
อาทิตยอุทัยสูทองฟา  กําจัดมืดไดหมด.   บทวา   สาเยว   แปลวา   ความ 
สัมผัสโลกุตรสมาธิ    ที่ไดแลวน่ันแหละ.    บทวา    ปรมนิยามตา  ไดแก 
เปนความแนนอนแหงมรรค   อยางยิ่งสูงสุด. 
         บทวา   วิเสส   ไดแก  แปลก  คือใหสําเร็จความผิดแผกจากปุถุชน 
ทั้งหลาย.  บทวา   เอกสิกา  ไดแก หมดความสงสัยในพระรัตนตรัย  ที่ม ี
การยึดมั่นสวนเดียววา      พระผูมีพระภาคเจา      เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ 
พระธรรม    อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว   พระสงฆเปนผูปฏิบัติดี 
แลว.   บทวา   อภิสมเย    วิเสสิย   ไดแก   บรรลุคุณวิเศษ    โดยการรู  
ทะลุปรุโปรงซ่ึงสัจจะ   เกจิอาจารยกลาววา   วิเสสินี  ก็ม ี อธบิายวา   มี  
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คุณวิเศษ  เพราะเหตุตรัสรู.  บทวา  อสสยา  ไดแก    ชื่อวา   ปราศจาก   
ความสงสัย      เพราะละความสงสัยที่มีวัตถุ   ๑๖    และวัตถ ุ ๘    ไดแลว. 
เกจิอาจารยกลาววา  อสสิยา.  บทวา    พหุชนปูชิตา   ความวา  มีคุณท่ีผู 
ไปสุคติอ่ืนพึงปรารถนา. บทวา  ขิฑฺฑา รตึ  ไดแก  ความยินดีเลน  อีกอยาง 
หน่ึง   เลนดวย  ยินดีดวย  คือ   อยูดวยการเลน  และสุขดวยความยินดี. 
         บทวา    อมตทสมฺห ิ   ไดแก  ดีฉันเปนผูเห็นอมตะ    เห็นพระ- 
นิพพาน.  บทวา   ธมมฺทสา  ไดแก  เห็นธรรมคือ  สัจจะ   ๔.    บทวา  
โสตาปนฺนา  ไดแก ผูถึงกระแสอริยมรรคเบื้องตน. บทวา  น   จ  ปนมตฺถิ  
ความวา  ก็แตดีฉันไมมีทุคติ  เพราะไมมีการตกตํ่าเปนธรรมดากันละ. 
         บทวา  ปาสาทิเก  ไดแก นํามาซึ่งความเลื่อมใส.  บทวา  กุสลรเต 
ไดแก ผูยินดีในกุศล  ธรรมท่ีไมมีโทษ  พระนิพพาน.  บทวา  ภกิฺขโว 
แปลวา  ซึ่งภิกษุทั้งหลาย.  บทวา  นมสฺสิตุ   อุปาคมึ ประกอบกบับทวา 
สมณสมาคม    สิว   เชื่อมความวา    และดีฉันเขามา    ก็เพ่ือจะน่ังใกล 
สมาคม   สังคม   ที่เจริญรุงเรือง   ที่มธีรรมเกษม    ของเหลาพระสมณะ 
ผูสงบบาป  พุทธสาวกของพระพุทธเจา.  บทวา   สิริมโต   ธมมฺราชิโน 
เปนฉัฏฐีวิภัตติ  อธิบายวาในพระธรรมราชา ผูทรงสิริ  ก็พวกเกจิอาจารย 
ก็กลาวกันดังน้ีทั้งน้ัน. 
         บทวา  มุทิตมนมฺห ิแปลวา   ดีฉันมีใจบันเทิงแลว.  บทวา  ปณิตา 
ไดแก ยินดีแลว  อีกอยางหนึ่ง  อ่ิมแลว   โดยรสแหงปติ.   บทวา   นรวร- 
ธมฺมสารถึ   ไดแก พระผูชื่อวา  นรวรทัมนสารถี   เพราะทรงเปนผูชื่อวา 
พระผูประเสริฐ    เพราะเปนบุคคลผูเลิศดวย    เปนผูชื่อวา   ทมัมสารถี  
เพราะทรงนําผูที่ควรฝก     คือ    เวไนยสัตวที่ควรฝกใหแลนมุงหนาไปสู  
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พระนิพพานดวย .  บทวา  ปรมหิตานุกมฺปก  ไดแก ทรงอนุเคราะหสัตว 
ทั้งปวง  ดวยประโยชนเกือ้กูล   อยางยิ่ง  อยางสูงสุด.   
         สิริมาเทพธิดา  ครั้นประกาศความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย โดยมุข 
คือประกาศลัทธิของตนอยางน้ีแลว    ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาและ 
ภิกษุสงฆ  ทําประทักษิณเวียนขวาแลว   ก็กลับเทวโลกแหงเดิม   พระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงทําเรื่องที่มาถึงแลวน้ันนั่นแหละ    ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ   
เกิดเรื่องแลวทรงแสดงธรรม.  จบเทศนา ภิกษุผูกระสันก็บรรลพุระอรหัต 
พระธรรมเทศนานั้น  เกิดประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุมกันแล.  
                                     จบอรรถกถาสิริมาวิมาน 
            ๑๗.  เปสการิยวิมาน 
           วาดวยเปสการิยวิมาน 
    [๑๗]       ทาวสักกเทวราชตรัสถามวา 
                                     วมิานนี้งดงามสองแสงรุงเรืองประจํา      มีเสา 
                  แกวไพฑูรย   สดใสไรมลทนิ  ตนไมทองคําปกคลุม 
                     โดยรอบ   เปนสถานท่ีเกิดดวยผลกรรมของเรา  เทพ- 
                   อัปสรท่ีมีอยูกอนต้ังแสนเหลาน้ัน   ก็เกิดในวิมานนั้น 
                    เพราะกรรมของตนเอง. 
                                      เจาเปนผูเพรียบพรอมดวยบริวารยศกเ็ขาอยู 
                   สงรัศมีขมเทวดาท่ีเกิดกอน  พระจันทรราชาแหง  
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                  ดาวนักษัตรสงขมหมูดาวฉันใด       เจาเมื่อสงแสงก็  
                  รุงโรจนขมเทพอัปสรท้ังหมด    โดยบรวิารยศฉันนั้น   
                   เหมือนกัน  ดูกอนเทพธิดาผูมีพักตรชวนพิศ   เจามา 
                  จากภพไหนจึงไดมาถึงภพของเรานี้  เราท้ังหมดไมอิ่ม 
                  ดวยการพบเจาเหมือนเทพเจาชาวไตรทศรวมหมดทั้ง 
                  พระอินทร  ไมอิ่มดวยการพบองคพระพรหมฉะนัน้. 
         เทพธิดา  อันทาวสักกเทวราชตรัสถามอยางนั้นแลว  เมื่อจะประกาศ 
เนื้อความน้ัน  จึงกลาวสองคาถาวา 
                                 ขาแตทานทาวสักกะ      พระองคตรัสถามขา- 
                  พระบาทถึงปญหาอันใดวา  จุติมาจากภพไหนจึงไดมา 
                   ถึงภพของเรานี้  กรุงพาราณสี  เปนราชธานีของแควน 
                  กาสี    เมื่อกอนขาพระบาทอยูในนครนั้น    เปนธดิา 
                   นายชางหูก  เปนผูมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระ- 
                   ธรรม  และพระสงฆ   เชื่อมั่นโดยสวนเดียว ไมสงสัย 
                   มีสิกขาบทอนัไดสมาทานแลวไมขาดวิ่น       ไดบรรล ุ
                   อริยผลเปนผูแนนอนในธรรม  คือความตรัสรู  เปนผูมี  
                  อนามัย. 
         ทาวสักกเทวราช    เม่ือจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติของเทพธิดาน้ัน 
จึงตรัสกึ่งคาถาวา 
                                  ดูกอนเทพธิดาผูรุงเรืองดวยยศโดยธรรม  มีใจ 
                    เลื่อมใสในพระพุทธเจา   พระธรรม   และพระสงฆ 
        เชื่อมั่นโดยสวนเดียว  ไมสงสัย   ผูมีสิกขาบทไมขาด  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 147 

                  วิน่   บรรลุอรยิผล  ผูแนนอนในธรรมคือความตรัสรูผูมี   
                  อนามัย   เราขอแสดงความยินดีตอบุญสมบัตินั้นของ 
                  ทาน  และการมาดีของทาน. 
                                         จบเปสการิยวิมาน 
                  อรรถกถาเปสการิยวิมาน  
         เปสการิยวิมาน  มีคาถาวา  อิท  วิมาน  รุจิร  ปภสฺสร  เปนตน. 
เปสการิยวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ ปาอิสิปตนมิคทายวัน       กรุง- 
พาราณสี    สมัยนั้น  เวลาเชา  ภิกษุเปนอันมากนุงแลว   ถือบาตรจีวรเขา 
ไปบิณฑบาตยังกรุงพาราณสี.  ภิกษุเหลาน้ันเดินเขาไปใกลประตูเรือนของ 
พราหมณผูหนึ่ง  ในเรือนหลังน้ันธิดาของพราหมณ   ชื่อเปสการี   กําลัง 
เก็บเหาจากศรีษะของมารดา  ใกลกับประตูเรือน   เห็นภิกษุเหลาน้ันกําลัง 
เดินไป    จึงพูดกะมารดาวา   แมจา  นกับวชเหลาน้ี    ยังหนุมแนนอยูใน 
ปฐมวัย สะสวย  นาดูนาชม  ละเอียดออน   ชะรอยจะสูญเสียอะไรบางอยาง 
ไปกระมัง  เหตุไรหนอจึงพากันบวชในวัยนี้นะแมนะ  มารดาพูดกะธิดาวา 
ลูกเอย    มโีอรสเจาศากยะ  ออกผนวชจากราชตระกูลศากยะเกิดเปนพระ- 
พุทธเจาข้ึนในโลก.    พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน    งามใน 
ทามกลาง     งามในท่ีสุด     ทรงประกาศพรหมจรรย      พรอมท้ังอรรถ 
พรอมท้ังพยัญชนะ   บรสิุทธิ์บริบูรณส้ินเชิง   นักบวชเหลาน้ีฟงธรรมของ  
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พระองคแลว   ก็พากันออกบวช  จะลูก.   
         สมัยนัน้  อุบาสกผูหน่ึง  บรรลผุลรูแจมแจงคําส่ังสอน  เดินไปตาม 
ถนนนั้น   ไดยินคํากลาวน้ันแลว   ก็เขาไปหาสตรีทั้งสองน้ัน.    ขณะนั้น 
พราหมณจึงกลาวกะอุบาสกผูนั้นวา  ทานอุบาสก  เดี๋ยวน้ี   กุลบุตรจํานวน 
มาก    สละโภคสมบัติเปนอันมาก    สละเครือญาติใหญ  ๆ พากันบวชใน 
ลัทธิสมัยของพระศากยเจา      กลุบุตรเหลาน้ันเห็นอํานาจประโยชนอะไร 
หนอ  จึงพากันบวช   อุบาสกฟงคําน้ันแลวกลาววา   เห็นโทษในกามท้ัง 
หลาย    เห็นอานิสงสในการออกบวช    แลวจึงขยายความน้ันตามสมควร 
แกกําลังความรูของตน     โดยพิสดาร      พรรณนาคุณของพระรัตนตรัย  
ประกาศคุณานิสงสของศีล  ๕  ทั้งปจจุบัน  ทั้งภายหนา   ลําดับนั้น   ธิดา 
ของพราหมณจึงถามอุบาสกน้ันวา   แมเราก็สามารถต้ังอยูในสรณะและศีล 
แลวบรรลุคุณานิสงสที่ทานกลาวไดหรือ  อุบาสกนั้นกลาววา  ธรรมเหลาน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสทั่วไปแกคนทุกคน          เหตุไรจะไมสามารถเลา 
แลวไดใหสรณะและศีลแกนาง   ธิดาพราหมณนั้น   รับสรณะ   สมาทาน 
ศีลแลว  ถามอีกวา  กิจท่ีควรทํายิ่งกวาน้ีมีอีกไหม.   อุบาสกน้ันกําหนดวา 
นางเขาใจ   รูวานางคงจักพรักพรอมดวยอุปนิสัย    เมื่อจะประกาศสภาวะ 
ของรางกาย     จึงบอกกรรมฐานคืออาการ  ๓๒   ใหนางเกิดคลายความรัก 
ในกายสูงข้ึนไปก็ใหสลดใจดวยธรรมกถา   ที่ประกอบดวยไตรลักษณ   ม ี
ความไมเที่ยงเปนตน   บอกทางวิปสสนาใหแลวก็ไป.   ธิดาของพราหมณ 
นั้น  สนใจทุกคํา   ที่อุบาสกน้ันกลาวนัยไวแลว   มีจิตม่ันคงในการใสใจ 
ปฏิกูลสัญญา     เริ่มต้ังวิปสสนา     เพราะความพรักพรอมแหงอุปนิสัยไม 
นานนัก    กต้ั็งอยูในโสดาปตติผล     สมัยตอมา  นางก็ตายไปบังเกิดเปน  
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บริจาริกาของทาวสักกเทวราช    มีบรวิารถึงแสนหน่ึง    ทาวสักกเทวราช   
เห็นนางแลว    เกิดอัศจรรยจิตมีหฤทัยบันเทิง    จึงตรัสถามถึงกรรมที่นาง 
ทําดวย  ๔  คาถาวา 
                                วมิานนี้  นารัก  มีรัศมีสวางเปนประจํา  มีเสา 
                    แกวไพฑูรย    เนรมิตไวดีแลว     ตนไมทองท้ังหลาย 
                   ปกคลุมโดยรอบ    เปนสถานท่ีเกิดดวยวิบากกรรมของ  
                   เรา    อัปสรท่ีมีอยูกอนเหลาน้ี    เกิดอยูแลวในที่นัน้ 
                   จํานวนแสนหน่ึง  ดวยกรรมของตนเอง ตัวเจาผูมียศ 
                   ก็เกิดในที่นั่น สองรัศมขีมเหลาเทวดาเกา ๆ ดวงจันทร 
                    ราชาแหงดวงดาว  รุงโรจนขมหมูดาว  ฉันใด  ตัวเจา 
                   รุงเรืองอยูดวยยศก็รุงโรจน    ขมอัปสรหมูนี ่  ฉนันั้น 
                  เหมือนกัน. 
                                ดูกอนเทพธิดาผูมีพักตรชวนพิศ  ตัวเจามาจาก 
                   ไหน    จึงมาถึงภพนี้ของเรา    พวกเราทุกองคไมอิ่ม 
                   ดวยการเห็นเจาเลย เหมือนทรงเทพชั้นไตรทศ  พรอม 
                   ดวยองคอินทร      ไมอิ่มดวยกายเห็นองคพระพรหม 
        ฉะนั้น. 
         ทาวสักกเทวราชตรัสวา  อิท   อมิาน  ในคาถาน้ัน    ทรงหมายเอา 
วิมานของพระองค    ซึ่งเทวดานั้นเกิดแลว.    บทวา    สสต    ประกอบ 
ความวา  นารัก  มีรัศมีสวางทุกเวลา  อีกนัยหน่ึง  บทวา  สสต   ไดแก 
แผไปโดยชอบ   อธิบายวา   กวางขวางอยางยิ่ง.   บทวา  สมนตฺโมตฺถต  
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ไดแก  ปกคลุมโดยรอบ.    ทาวสักกเทวราชตรัสวา   าน   ทรงหมายเอา   
วิมานน่ันเอง.  จริงอยูวิมานนั้น  เรียกวา  ฐานะ สถาน  เพราะเปนที่คน 
ทําบุญดํารงอยู. บทวา กมฺมวิปากสมภฺูต  ไดแก  เกิดโดยเปนวิบากของกรรม 
หรือเกิดพรอมกับวิบากของกรรม.   บทวา  มม   พึงประกอบเขากับสอง 
บทวา  อิท  มม  าน  มม  กมมฺวิปากสมฺภว  สถานของเราน้ี  เกิดดวย 
วิบากกรรมของเรา. 
         ในคาถาวา    ตตฺรูปปนฺนา    มีความยออยางน้ีวา   เหลาบุพเทวดา 
เพราะเกิดข้ึนกอน   ชื่อวาอัปสรมีอยูกอนเหลาน้ี     จํานวนแสนหนึ่งเขาถึง  
คือเกิดข้ึน   ในวิมานน้ัน  คือในวิมานตามท่ีกลาวแลวน้ัน.  บทวา  ตุวสิ 
ไดแก  ตัวเจาเปนผูเขาถึง  เกิดข้ึนดวยกรรมของตนเอง.  บทวา  ยสสฺสินี  
ไดแก ผูพรักพรอมดวยปริวารยศ  อธบิายวา ตัวเจาสองรัศมีรุงโรจนต้ังอยู 
ดวยกรรม  คือ  อานุภาพกรรมของตนน้ันนั่นแล. 
         บัดนี้   ทาวสักกเทวราช  เมื่อจะทรงประกาศรัศมีนั้นดวยอุปมา  จึง 
ตรัสคาถาวา  สสี  เปนตน.   ความของคาถานั้นวา   ดวงจันทรไดชื่อวา 
สสี       เพราะประกอบดวยตรารูปกระตาย      และชื่อวาราชาแหงดวงดาว 
เพราะมีคุณยิ่งกวาดวงดาวทั้งหลาย    ยอมรุงโรจนรุงรวง     ขมงําดวงดาว 
ทุกหมู     ฉันใด    ตัวเจาเม่ือรุงเรื่องดวยยศของตน    กร็ุงโรจนโชติชวง 
ล้ําอัปสรเทพกัญญาหมูกลุมนี้  ฉันนั้นเหมือนกัน  กคํ็าวา  อิมา  และ อิม 
เปนเพียงนิบาต.  แตเกจิอาจารยกลาววา     เจารุงโรจนเหมือนราชาแหง 
ดวงดาว  รุงโรจนล้ําหมูดาวฉะนั้น. 
         บัดนี้   ทาวสักกเทวราช    เมื่อจะตรัสถามถึงภพกอนของเทวดาน้ัน 
และบุญท่ีเทวดานั้นทําไวในภพน้ัน  จึงตรัสถามวา   กุโต  น ุ  อาคมฺม  
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เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา   กุโต  นุ  อาคมฺม  ความวา   ดูกอน   
นวลนางผูดูไมจืดเลย  คืองามทุกสวนสัด   เพราะบุญกรรมอะไรหนอ เปน 
ตัวเหตุ   ตัวเจาจึงมาเขาถึง   คือเขาถึงโดยการถือกาํเนิด    ยังภพของเรานี้. 
ทาวสักกเทวราช  เมื่อจะทรงประกาศความท่ีตรัสวา  อโนมทสสฺเน  นี่แล 
ดวยอุปมา   จึงตรัสวา  พฺรหฺมว   เทวา  ติทสา   สหนิฺทกา   สพฺเพน 
ตปฺปามเส  ทสฺสเนน  ต.  ในคาถาน้ัน  ความวา   ทวยเทพชั้นดาวดึงส 
ที่ชื่อวา สหินทกะ เพราะพรอมดวยองคอินทร  เมื่อพบทาวสหัมบดีพรหม 
หรือสนังกุมารพรหมที่เสด็จถึง   ยอมไมอ่ิมดวยการเห็น  ฉันใด  พวกเรา 
ทวยเทพทุกองคยอมไมอ่ิม  ดวยการเห็นเจา   ฉันนั้น. 
         ก็เทวดาองคนั้น    ถกูทาวสักกะ   จอมทวยเทพตรัสถามอยางนี้แลว  
เมื่อจะประกาศความน้ัน   จึงกลาว  ๒   คาถาวา 
                               ขาแตทานทาวสักกะ    พระองคทรงพระกรุณา 
                    ตรัสถามขาพระบาทถึงปญหาขอนี้ไดวา   เจาจุติจาก 
                  ที่ไหนจึงมา  ณ  ที่นี้   ขาพระบาทขอทูลตอบปญหาขอ 
                     นั้นวา   ราชธานีของแควนกาลีมีอยูชือ่วา   พาราณสี 
                   ขาพระบาทเกิดในราชานี้นั้น     มีชื่อวา    เปสการ ี
        เพคะ. 
                                 ขาพระบาทมีใจเลื่อมใส    มีความเชื่อมั่นสวน 
                    เดียว   ไมสงสัยในพระพุทธเจา   พระธรรม    และ 
                   พระสงฆ    รักษาสิกขาบทไมขาดวิ่น     บรรลุผลแลว 
                   เปนผูแนนอนในธรรม  คือการตรัสรู   ไมมีโรคภัย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยเมต  ความวา   ปญหานั้นใด.  บทวา   
อนุปุจฺฉเส  ไดแก พระองคตรัสถาม  โดยอนุกูล.  บทวา  มม   แปลวา 
ขาพระบาท. ปุรตฺถิ  ตัดบทวา  ปุร  อตฺถิ  แปลวา  บรุีมีอยู.  บทวา  กาสีน 
ไดแก  แควนกาสี.    เทวดาระบุนามตนในอัตภาพกอน    วา    เปสการี 
ประกาศบุญของตน  ดวยบทวา  พุทฺเธ   จ   ธมฺเม  จ  เปนตน. 
         ทาวสักกะ    เมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติและทิพยสมบัตินั้นของ 
นาง   จึงตรัสวา  
                               ดูกอนเวลานาง  ผูมีใจเลื่อมใส  มีความเชือ่มั่น 
                  สวนเดียว   ไมสงสัยในพระพุทธเจา  พระธรรม  และ 
                  พระสงฆ    รักษาสิกขาบทไมขาดวิ่น   บรรลุผลแลว 
                  เปนผูแนนอนในธรรมคือการตรัสรู  ไมมีโรคภัยเราขอ 
                   แสดงความยินดีสมบัติของเจา  และการมาดีของเจา 
                  เจารุงโรจนดวยธรรมและยศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตนฺตฺยาภินนฺทามเส   ไดแก  เรายินดี 
อนุโมทนา  สมบัติแมทั้งสองของเจานั้น.  บทวา   สฺวาคตฺจ   เต  ไดแก 
และการมาในท่ีนี้ของเจา  ทีช่ื่อวา   สวฺาคต    มาดี   เปนที่จําเริญสติและ 
โสมนัสของเรา.   คําท่ีเหลือมีนัยที่กลาวมาแลวท้ังนั้น. 
         ทาวสักกเทวราชตรัสบอกเรื่องนั้น   ถวายทานพระมหาโมคคัลลาน- 
เถระ.   พระเถระจึงกราบทูลถวายพระผูมีพระภาคเจา.  พระผูมีพระภาคเจา     
ทรงทําความขอน้ันใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง    จึงทรงแสดงธรรมแก 
บริษัทที่ประชุมกัน. เทศนานั้น  เกิดประโยชนแกโลกพรอมท้ังเทวโลกแล. 
                                จบอรรถกถาเปสการิยวิมาน  
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         จบอรรถกถาปฐวรรคที่  ๑    ประดับดวย    เรือ่ง  ๑๗  เรื่อง  ใน  
วิมานวัตถุ  แหงปรมัตถทีปนี้  อรรถกถาขุททกนิกาย  ดวยประการฉะน้ี.   
                                   จบอรรถกถาอิตถีวิมาน 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ปฐมปฐวิมาน  ๒. ทุติยปฐวิมาน  ๓. ตติยปฐวิมาน   ๔. จตุตถ- 
ปฐวิมาน    ๕.  กญุชรวิมาน   ๖. ปฐมนาวาวิมาน   ๗.  ทุติยนาวาวิมาน 
๘. ตติยนาวาวิมาน   ๙. ปทีปวิมาน  ๑๐.  ติลทักขิณาวิมาน   ๑๑. ปฐม- 
ปติพพตาวิมาน   ๑๒. ทุติยปติพพตาวิมาน  ๑๓.ปฐมสุณิสาวิมาน  ๑๔.  ทุติย- 
สุณิสาวิมาน   ๑๕  อุตตราวิมาน   ๑๖.  สิริมาวิมาน     ๗.  เปสการิยวิมาน  
และอรรถกถา.   
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                              จิตตลดาวรรคท่ี ๒   
                              ๑.  ทาสีวิมาน 
                            วาดวยทาสีวิมาน 
    [๑๘]       ทานพระมหาโมคคัลลานะถามวา 
                              ทานแวดลอมดวยหมูนางเทพนารี  เท่ียวชมไป 
             โดยรอบในสวนจิตตดาวันอันนารื่นรมย      ประดุจ 
             ทาวสักกเทวราชทําทิศท้ังปวงใหสวางไสว       เหมือน 
             ดาวประกายพรึก    เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะ  
        เชนนี้    เพราะบุญอะไร  อิฐผลนีจ้ึงยอมสําเร็จแกทาน 
              และโภคสมบัติทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแกทาน. 
                                   ดูกอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอ 
        ถามทาน      ครั้งเกดิเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว 
              ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองเชนนี้   และรัศมีของทานจึง 
        สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
                                    เทพธิดาน้ัน       ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
              ดีใจ  จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                         ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย  ดิฉันเปน 
        ทาสีหญิงรับใชในตระกูลอื่น   ดิฉันนั้นเปนอุบาสิกา 
        ของพระโคดม   ผูมพีระจักษุและพระเกียรติยศ  พาก- 
        เพียรออกไปจากกิเลส  ในศาสนาของพระโคดมผูทรง  
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        พระคณุคงท่ี   เพราะมีมนสิการมั่นอยูในจิตวา  แมถึง   
        รางกายนี้จะแตกทําลายไปก็ตามที        การท่ีจะหยุด 
         ความเพียรในการเจริญกรรมฐาน     เปนอนัไมมีเปน 
        อันขาด  ทาง  [ มรรค   แหงสิกขาบท  ๕    [ศลี   ๕] 
         เปนทางสวัสดี     มคีวามเจริู    ไมมีหนาม    ไมรก 
        เปนทางตรง     อันสัตบุรุษท้ังหลาย     ประกาศแลว  
         โปรดดูผลแหงความพากเพียรคือ   ที่ดีฉันบรรลุอริย- 
        มรรคตามอุบายท่ีตองการเกิด   ดีฉันถูกทาวสักกเทว  
         ราชผูมอีํานาจเชิญมา   เหลาอริยเทพหกหมื่นชวยกัน 
        ปลุกดีฉนั  คือ เทพบตุรอันมีนามวาอาลัมพะ  คัคคมะ 
         ภีมะ  สาธุวาทิ ปสังสยะ โปกขระ และสุผัสสะ และ 
        เหลาเทพธิดานอย  ๆ  อันมีนามวา   วีณา   โมกขา  
        นันทา  สุนันทา  โสณทินนา  สุจมิหิตา  อาลมัพุสา 
        มิสสเกสี  และบุณฑริกา  และนางเทพกัญญาอีกพวก 
         หน่ึงเหลาน้ี   คือ  นางเอนิปสสา  นางสุปสสา  นาง 
        สุภัททา  นางมุทุกาวที  ผูประเสรฐิกวานางเทพอัปสร 
         ทั้งหลาย      ก็ชวยปลุกเทพอัปสรน้ัน      ไดเขามา  
        หาดีฉันตามกาลอันควร  พากันพูดดวยวาจาที่นายินดี 
         วา   เอาเถิด   พวกเราจักฟอนรํา   ขับรอง  จกันําทาน 
        ใหรื่นรมย  ดังน้ี  นนัทนวัน  มหาวัน เปนที่ไมเศราโศก 
         เปนที่นารื่นรมยของทวยเทพชั้นไตรทศนี้  มิใชสําหรับ  
        ผูที่มิไดทําบุญไว       หากสําหรบัผูที่ทําบุญไวเทาน้ัน 
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        ทั้งมใิชความสุขในโลกน้ีและโลกหนาสําหรับผูที่มิได   
        ทําบุญไว      หากเปนความสุขในโลกน้ีและโลกหนา 
        สําหรับผูที่ทําบุญไวเทาน้ัน   รวมกับทวยเทพช้ันไตรทศ 
        เหลาน้ัน   ควรจะบาํเพ็ญกุศลไวใหมาก   เพราะวาผู 
        ทําบุญไวแลว       ยอมเพรียบพรอมดวยโภคสมบัติ  
        บันเทิงอยูในสวรรค.  
                                      จบทาสีวิมาน  
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                               จิตตลดาวรรคท่ี  ๒ 
           ๑.  อรรถกถาทาสีวิมาน   
         วรรคท่ี  ๒  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         ทาสีวิมานมีคาถาวา  อป   สกฺโกว   เทวินฺโท  ดังน้ีเปนตน.  ทาส-ี 
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ?                                                       
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู ณ พระเชตวัน อุบาสกคนหน่ึง 
ชาวกรุงสาวัตถี  ไปพระวิหารในเวลาเย็น    กับอุบาสกเปนอันมาก     ฟง 
ธรรมแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อบริษัทออกไปแลว    กราบ  
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    แตวันนี้ไป   ขาพระองคจักถวายภัตตาหาร 
ประจํา  ๔  สาํรับ  แกสงฆลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัธรรมกถา  
อันสมควรแกเขา  ทรงปลอยเขากลับไป.  อุบาสกนั้น   เรียนพระภัตตุท- 
เทสกวา    ขาแตทานผูเจริญ    ขาพเจาจัดภัตตาหารประจําไว   ๔    สํารับ 
ถวายสงฆ วันพรุงน้ี ขอพระเปนเจา โปรดมาเรือนของขาพเจาเถิดดังน้ีแลว 
กลับไปเรือนของตนบอกเร่ืองนั้นแกทาสีแลว        สั่งสําทับวาเจาไมพึงลืม 
เรื่องนั้นตลอดเวลาเปนนิตยเชียวนะ  ทาสีนั้นก็รับคํา.   ตามปกติ   นางมี 
ศรัทธาสมบูรณ    อยากไดทําบุญมีศีล    เพราะฉะน้ัน    จึงต่ืนเชาทุกวัน 
ตระเตรียมขาวและน้ําอันประณีต  กวาดท่ีนั่งของพวกภิกษุ  จัดเครื่องเรือน 
ใหเปนระเบียบเรียบรอย    ปูอาสนะ     นิมนตภิกษุผูเขาไปกอนใหนั่งบน 
อาสนะเหลานั้นแลว จึงไหวบูชาดวยของหอมดอกไมธูปและเทียน  อังคาส 
โดยเคารพ.  
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         ตอมาวันหน่ึง   นางเขาไปหาภิกษุผูฉันเสร็จไหวแลว   จึงถามอยาง   
นี้วา    ทานเจาขา  จะหลุดพนจากทุกขมีชาติเปนตนนี้   ไดอยางไรเจาคะ. 
ภิกษุทั้งหลายใหสรณะและศีล  ๕   แกนางแลว      ประกาศใหรูสภาพของ 
รางกาย ประกอบนางไวในปฏิกูลมนสิการใสใจวาปฏิกูล  ภิกษุอีกพวกหนึ่ง 
กลาวธรรมมีกถาที่เกี่ยวดวยความไมเที่ยง.    นางรกัษาศีลอยู  ๑๖  ป    ทํา 
โยนิโสมนสิการติดตอกันมาตลอดวันหน่ึง   ไดความสบายในการฟงธรรม 
และเจริญวิปสสนาเพราะญาณแกกลา          ก็ทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. 
สมัยตอมา        นางทํากาละแลวไปเกิดเปนนางบําเรอสนิทเสนหาของทาว 
สักกเทวราช.  นางอันดุริยเทพหกหมื่นบําเรออยู  มีอุปสรแสนหนึ่งแวดลอม 
เสวยทิพยสมบัติใหญ  ราเริงบันเทิงพรอมดวยบริวาร   เที่ยวไปในอุทยาน  
เปนตน.  ทานพระมหาโมคคัลลานะ  เห็นนางแลว  ไดถามโดยนัยที่กลาว 
ในหนหลังน่ันแหละวา 
                                    ทานแวดลอมดวยหมูเทพนารี   เท่ียวชมไปโดย 
                  รอบในสวนจติตลดาวันอันนารื่นรมย      ประดุจทาว 
                  สกักเทวราช  สองแสงสวางไสวไปทุกทิศ   เหมือนดาว 
                  ประกายพรึก     เพราะบญุอะไร      ทานจึงมีวรรณะ. 
                   เชนนี้    เพราะบุญอะไร      อิฐผลนี้จึงสําเร็จแกทาน 
                   และโภคทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน.   
                                      ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก    อาตมาขอถาม 
                  ทาน  ครั้งเกดิเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว   ทาน 
                   จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี       และรัศมีของทานจึง 
                  สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ.  
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                             นางเทพธิดาน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว   
        ดีใจ  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ี    เทวดา 
        ตอบวา               
                           ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย   ดีฉันไดเปน 
        ทาสีหญิงรับรูในตระกูลอื่น     ดิฉันนั้นเปนอุบาสิกา 
        ของพระโคดม  ผูมพีระจักษุและพระเกียรติยศ  พาก- 
         เพียงออกไปจากกิเลส   ในศาสนาของพระโคดมผูทรง 
         พระคุณคงท่ี   เพราะมีมนสิการมั่นอยูในจิตวา  แมถึง 
         รางกายน้ี     จะแตกทําลายไปก็ตามท่ี     การจะหยุด 
         ความเพียรในการเจริญกัมมัฏฐานนี้   ไมมีเปนอันขาด 
        ทาง  [ มรรค ]  แหงสิกขาบท  ๕  [ศีล  ๕]  เปนทาง 
        สวัสดี  มีความเจริ ูไมมหีนาม   ไมรก  เปนทางตรง 
          สัตบุรษุประกาศแลว    ทานโปรดดูผลแหงความเพียร 
         คือท่ีดีฉันบรรลุอรยิมรรค      ตามอุบายท่ีตองการเกิด 
        ดีฉันถูกทาวสักกเทวราชผูมีอํานาจเชิญมา        เหลา 
        ดุริยเทพหกหมื่น   ชวยกันปลุกดีฉัน  คือ   เทพบุตร 
         นามวา  อาลมัพะ  คัคคมะ   ภีมะ  สาธุวาทิ  ปสังสยะ 
          โปกขระ  และสุผัสสะ  และเหลาเทพธิดาวัยรุน  นาม 
           วา  วณีา  โมกขา  นันทา   สุนนัทา   โสณทินนา 
         สุจิมหติา   อาลัมพุสา   มิสสเกสี    บณุเฑรกิา    และ 
        เทพกัญญาอีกพวกหน่ึงเหลาน้ีคือ        นางเอนิปสสา  
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                  นางสุปสสา    นางสุภัททา   นางมุทุกาวที  ผูประเสริฐ   
                   กวาเทพอัปสรท้ังหลาย  กช็วยกันปลุกเทพอัปสรเหลา 
                   นั้น  ไดเขามาหาดีฉันตามกาลอันควร  พากันพูดดวย  
                   วาจาท่ีนายินดีวา   เอาเถิดพวกเราจักฟอนรํา   ขบัรอง 
                จักนําทานใหรืน่รมยดังน้ี   นันทนวัน   มหาวัน  เปน 
                   ที่ไมเศราโศก        เปนทีน่ารื่นรมยของทวยเทพชั้น 
                   ไตรทศน้ี   มใิชสําหรับผูที่มิไดทําบุญไว  หากเปนของ 
                  สาํหรับผูทําบญุไวเทาน้ัน     มิใชสุขท้ังในโลกน้ีและ 
                  โลกหนา         หากเปนสุขท้ังในโลกนี้และโลกหนา 
                   สําหรับผูทําบุญไวเทาน้ัน   อันบุคคลผูปรารถนารวมกับ  
                  ทวยเทพชั้นไตรทศเหลาน้ัน     ควรจะบําเพ็ญกุศลไว  
                  ใหมาก   เพราะวาผูทําบุญไวแลว   ยอมเพรียบพรอม 
                  ดวยโภคสมบติับันเทิงอยูในสวรรค. 
         ในบทเหลาน้ันอปศัพท ในบทวา อป  สกฺโกว  เทวินฺโท  นี้  ใชใน 
สัมภาวนะความยกยอง.     อิวศัพท    ทานลบสระอิออกกลาวความอุปมา. 
เพราะฉะนั้น  จึงมีความวาประดุจทาวสักกะจอมทวยเทพ  ทานกลาวยกยอง 
เทวดานั้นดุจทาวสักกะ  กเ็พ่ือแสดงบริวารสมบัติของเทวดาน้ัน.   อาจารย 
บางพวกกลาววา อป  เปนเพียงนิบาต.  บทวา  จิตฺตลตาวเน   ไดแก  ที ่
บังเกิดดวยอานุภาพแหงบุญของนางเทพธิดาชื่อจิตตา.    อนึ่ง  เทวอุทยาน 
ไดนามวาจิตตลดาวัน     เพราะโดยมากในสวนน้ันมีเถาไมอันเปนทิพยชื่อ 
สันตานกะเปนตน     อันวิจิตรคือประกอบดวยความวิเศษแหงดอกไมและ  
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ผลไมเปนตนอันงดงาม.   
         บทวา   ปรเปสฺสิยา    ไดแก   หญงิรับใชในกิจน้ัน ๆ ในตระกูล 
แหงชนเหลาอ่ืน.   อธิบายวา  ขวนขวายงานของคนเหลาอ่ืน. 
         บทคาถาวา     ตสฺสา  เม  นิกฺกโม  อาสิ  สาสเน   ตสฺส   ตาทิโน 
ความวา  เมื่อดีฉันนั้นเปนทาสีอยู  เปนอุบาสิกาของพระผูมีพระภาคพุทธ- 
เจา    ผูมีพระจักษุ  ๕    รกัษาศีลทํามนสิการกัมมัฏฐานอยู  ๑๖ ป    ครั้น  
กัมมัฏฐานกลาวคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗  เมื่อเกิดข้ึนแกดีฉันดวยอานุภาพ 
แหงมนสิการ  ความเพียรชอบซึ่งนับเขาในสัตถุศาสนนั้นไดชื่อวา นิกกมะ 
เพราะออกไปจากฝายสังกิเลสธรรม     ไดมีไดเปน คือ ในสัตถศุาสนของ 
พระโคดมผูชื่อวามีพระคุณคงท่ี   เพราะถึงพรอมดวยสมบัติคือลักษณะของ 
ผูคงที่ในโลกธรรมมีอิฏฐารมณเปนตน. 
         ก็เพ่ือแสดงอาการท่ีเปนไปสวนเบ้ืองตน ของความเพียรนั้น.   เทวดา 
จึงกลาววา    กาม  ภิชฺชตุย  กาโย  เนว   อตฺเถตฺถ   สนฺถน   ดังน้ี     คาถา 
นั้นมีอธิบายวา      ดีฉันปลุกความเพียรวา     ถาวารางกายของเราจะแตก 
ทําลายไปก็ตามที    ดีฉันไมทําความเย่ือใย   แมเพียงเล็กนอยในกายนี้เสียไป 
เราจะไมหยุดความเพียร  คือทําความเพียรใหหยอน ในการเจริญกัมมัฏฐาน 
นี้เปนอันขาด  แลวขวนขวายวิปสสนา. 
         บัดนี้   เทวดาเม่ือจะแสดงคุณท่ีตนขวนขวายวิปสสนานั้น  อยางนั้น 
ไดมาแลว   จึงกลาววา 
                                 ทาง   [ มรรค]   แหงสิกขาบท    ๕    เปนทาง 
                  สวัสดี    มีความเจริญ   ไมมีหนาม   ไมรก    เปนทาง          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 162 

                   ตรง     สัตบรุุษประกาศแลว      โปรดดูผลแหงความ   
                  พากเพียรออกจากกิเลส      คือท่ีดีฉันบรรลุอริยมรรค 
                    ตามอุบายท่ีตองการ. 
         ในขอน้ัน  มีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้   มรรคใด  ชื่อวาตอเนื่อง 
สิกขาบทท้ัง  ๕    เพราะไดมาโดยเปนอุปนิสัยแหงสิกขาบท   คือสวนแหง  
สิกขาทั้ง ๕ ที่สมาทานเปนนิจศีล และสิกขาบทท้ัง  ๕  นั้นบริบรูณ  เกิดข้ึน 
ในสันดานใด  มรรคน้ัน  ชื่อโสวัตถิกะคือสวัสดี  เพราะทําสันดานน้ันให 
สําเร็จผลเปนความสวัสดี    และมีประโยชนดี   โดยอาการทุกอยาง   ชื่อวา 
สิวะ   เพราะไมถูกสังกิเลสธรรมเบียดเบียน    และเพราะเหตุถึงความเกษม 
ชื่อวาอกัณฏกะ  เพราะไมมีหนามคือราคะเปนตน   ชื่อวาอคหนะ   เพราะ 
ตัดรกชัฏ  คือกิเลส  ทฏิฐิ   และทุจริตไดเด็ดขาด  ชื่อวา  อุช ุ  เพราะเปน 
เหตุปราศจากคดงอโกงทุกอยาง     อรยิมรรค    ชื่อสัมภิปเวทิตะ    เพราะ 
สัปบุรุษมีพระพุทธเจาเปนตน    ประกาศไวแลว    ดีฉัน    แมมปีญหาแค 
สององคุลี       ตองการดวยความพากเพียรออกจากกิเลสอันใดที่เปนอุบาย 
บรรลุอริยมรรคนั้นโดยประการใด       ขอโปรดดผูลนี้ของความพากเพียร 
ออกจากกิเลส    คือความเพียรตามท่ีกลาวแลวน้ันเถิด     โดยประการน้ัน. 
ทานเรียกทาวสักกะ  ดังกลาวมานี้. 
         เทวดากลาววา    ดฉัีนถูกทาวสักกเทวราช    ผูมีอํานาจเชิญมา    ก ็
เพราะตนเองอยูในอํานาจทาวสักกะ.  อีกนัยหน่ึง   ทาวสักกะ   ชื่อวสวัตตี 
เพราะใชอํานาจความเปนใหญของตนในเทวโลกทั้งสอง    [คือชั้นจาตุม- 
มหาราชและชั้นดาวดึงส]                                                         
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         ดีฉันถกูทาวสักกเทวราชผูมีอํานาจนั้นเชิญมา    หรือทาวเธอพึงเชื้อ   
เชิญในเวลาเลนกีฬาพลางสนทนาปราศรัยไปพลาง.        ประกอบความวา 
ทานจงดูผลแหงความเพียรเปนเหตุกาวไปสูคุณเบ้ืองหนา.   ดนตรีมีองค  ๕ 
มีประเภทอาตตะกลองหนาเดียว    และวิตตะกลองสองหนาเปนตนบรรเลง 
พรอมกันกับ  ๑๒  มือ  [ ๑๒x๕ ]    จึงรวมเปน  ๖๐    ก็เทพธิดาหมายเอา  
ดนตรีเครื่อง ๕  เหลาน้ันประมาณพันหน่ึงปรากฏแลว   ดวยน่ังอยูใกล ๆ 
จึงกลาววา  สฏ ิ  ตุริยสหสฺสานิ  ปฏโิพธ  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   หรอืเปนเพียงชื่อ.   บทวา  เสยฺยาเส 
คือประเสริฐกวา.   บทวา  อจฺฉราน     คือนาสรรเสริญกวาในการขับรอง 
หมูในเหลาเทพอัปสร.  บทวา  ปโพธิกา  คือทําการปลุกใหต่ืน. 
         บทวา  กาเลน  คือตามกาลอันควร.  บทวา  อภิภาสนฺติ   ไดแก 
กลาวตอหนา  หรือนายินดียิ่ง   เทพอัปสรกลาวโดยประการใด  เพ่ือแสดง 
ประการนั้น    จึงกลาววา  หนฺท  นจฺจาม  คายาม  หนฺท  ต  รมยามเส 
ดังน้ี. 
         บทวา    อิท  ความวา  สถานที่อันเราไดแลวน้ี     หาความโศกมิได 
เพราะเหตุนั้น   ชื่อวาไมมีความโศก   เพราะมีพรอมแหงรูปเปนตนอันนา 
ใคร  นาปรารถนา  นารกัและนาพอใจ ชื่อวานาเพลิดเพลินเพราะเพิ่มพูน  
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ความยินดีตลอดกาลทุกเม่ือ  นั่นแล.  บทวา  ติทสาน   มหาวน   ไดแก   
อุทยานท้ังใหญ  ทั้งนาบูชาของทวยเทพชั้นดาวดึงส. 
         นางกลาวโดยนัยเจาะจงวา    ชื่อวาทิพยสมบัติเห็นปานน้ี    ยอมได 
ดวยอํานาจแหงบุญกรรมเทาน้ัน  เมื่อแสดงโดยนัยไมเจาะจงอีก   ไดกลาว  
คาถาวา   สุข  อกตปฺุาน  ดังนี้. 
         เมื่อกลาวธรรมโดยทิพยสถานอันตนไดแลว      เปนที่นาใครทั่วไป 
กับคนเหลาอ่ืนอีก  จึงกลาวคาถาสุดทายวา   เตส   สหพฺยกามาน   ดังน้ี. 
บทวา   เตส   คือ   ทวยเทพชั้นดาวดึงส.   บทวา   สหพฺยกามาน   คือ 
ปรารถนาอยูรวมกัน. ก็คําน้ีเปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถกัตตุ [ผูนํา].  ชื่อวา   
สหวะเพราะไปคือเปนไปรวมกัน . ภาวะแหงผูไปรวมกันนั้น  ชื่อวา สหพฺย 
เหมือนภาวะแหงผูกลาหาญ     ชื่อวา  วีริย.   พระเถระแสดงธรรมแกเทวดา 
นั้นพรอมกับบริวาร      เมือ่เทวดาทําบุญกรรมของตนใหแจมแจงแลว 
อยางนี้   กลบัมาจากเทวโลกแลวก็กราบทูลเรื่องนั้น  ถวายพระผูมีพระภาค 
เจา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงนําเนื้อความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง 
ทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน        พระธรรมเทศนาน้ันไดเปน 
ประโยชนแกโลกพรอมท้ังเทวโลกแล. 
                                  จบอรรถกถาทาสีวิมาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 165 

                   ๒.  ลขมุาวิมาน   
                          วาดวยลขุมาวิมาน 
    [๑๙]       พระมหาโมคคัลลานเถระ   ไดถามเทพธิดาวา 
                                  ดูกอนนางเทพธิดา   ทานผูมรีัศมีงามยิ่ง  สอง 
           สวางไสวไปทุกทิศ  ประดุจดาวประกายพรึก   ฉะนั้น  
           เพราะบุญอะไรทานจึงมีวรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ  และรัศม ี
           ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                 เทพธิดาน้ัน   ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
           ดีใจ  ก็ไดพยากรณปญหาแหงกรรมที่มีผลอยางน้ีวา 
                                 ครั้งเกิดเปนมนุษย       บานของดีฉันต้ังอยูใกล 
           ทางออกประตูบานชาวประมง    ดีฉันมใีจเลื่อมใสใน 
             พระอริยะผูตรงไดถวายขาวสุก ขนมสด ผักดอง และ 
        น้ําเครื่องด่ืม  เจือดวยรสตาง ๆ แกพระสาวกทั้งหลาย 
             ผูแสวงหาคุณอันใหญยิ่ง  ซึ่งกําลังทองเท่ียวไปในบาน 
        นั้น ประการหน่ึง  ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถอันประกอบ 
              ดวยองค  ๘ ประการ  ตลอดวัน ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  ๘ คํ่า 
        และตลอดปาฏิหาริยปกษ   เปนผูสังวรดวยดีในศีลทุก 
               เมือ่   เปนผูสํารวมและจําแนกทาน    จึงไดครอบครอง 
        วมิานนี้    เปนผูเวนจากปาณาติบาต    เวนขาดจากการ 
              เอาสิ่งของของผูอื่น   ดวยไถยจิต  จากการประพฤติ 
        ลวงละเมิดในกาม   สํารวมจากมสุาวาท    และจาก  
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                 การด่ืมน้ําเมา      เปนผูยินดีในเบญจศีล    ฉลาดใน   
                   อริยสัจ  เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษ ุ และ 
                   พระเกียรติยศ   เพราะบญุน้ัน    ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ 
                   ฯ ล ฯ  และรศัมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ    อีก 
                   ประการหน่ึง  ทานเจาขา  ขอพระคุณเจาถวายบังคม  
                   พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา 
                    แลวทูลตามคําของดีฉันวา        ขาแตพระองคผูเจริญ 
                  อบุาสิกาชื่อลขมุา   ถวายบังคมพระบาททั้งคูของพระผู 
                   มีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา   ขาแตทานผูเจริู   กข็อ 
                   ที่พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงพยากรณดีฉันในสามัญ 
                   ผลอยางใดอยางหนึ่ง    นัน้ไมนาอัศจรรยดอกเจาคะ 
                   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณดีฉันไวใน 
                   สกทาคามิผลแลวเจาคะ. 
                 จบลขุมาวิมาน 
                            อรรถกถาขุมาวิมาน 
         ลขุมาวิมานมีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  ดังนี้เปนตน.   ลขุมา 
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจา    ประทับอยู ณ กรงุพาราณสี.  พาราณสี- 
นครมีประตูอยูแหงหน่ึงชื่อวาประตูบานชาวประมง    แมหมูบานที่ต้ังอยูไม  
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หางไกลประตูนั้น  ก็รูจักกันวาประตูบานชาวประมง   ที่ประตูบานน้ัน   ม ี  
หญิงคนหนึ่งชื่อลขุมา  สมบูรณดวยศรัทธาและความรู  เห็นภิกษุทั้งหลาย 
เขาไปทางประตูนั้น    ไหวแลวนิมนตไปเรือนของตน    ถวายภิกขาทัพพี 
หน่ึง   เพราะความคุนเคยน้ันแล   เมื่อศรัทธาเพ่ิมพูนข้ึนจึงใหสรางโรงฉัน  
หลังหนึ่ง     นําอาสนะเขาไปถวายภิกษุทั้งหลาย     ที่เขาไปในโรงฉันนั้น 
ต้ังนํ้าฉัน   น้าํใชไว   ไดถวายขาวสุก   ขนมกุมมาส    ผักดองซ่ึงมีอยูใน 
เรือนแกภิกษุทั้งหลาย.    นางฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย    ต้ังอยู 
ในสรณะและศีล  เปนผูมั่นคง   เรียนวิปสสนากัมมัฏฐาน    เมื่อขวนขวาย 
วิปสสนาอยู   ไมนานนักก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล    เพราะตนถึงพรอมดวย 
อุปนิสัย.      เวลายอมานางทํากาละตายไปบังเกิดในมหติวิมานภพดาวดึงส 
มีนางเทพอัปสรพันหน่ึงเปนบริวาร         เสวยทิพยสมบัติอยูในวิมานน้ัน 
บันเทิงอยู.  ทานพระมหาโมคคัลลานะ   เที่ยวเทวจาริกไปไดถามวา 
                                ดูกอนเทพธิดา    ทานผูมีรัศมงีามสวางไสวไป 
                   ทุกทิศ  ประดุจดาวประกายพรึก   เพราะบุญอะไรทาน 
                   จึงมีวรรณะเชนนี้   และรศัมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                เทพธิดาน้ัน       ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                   ดีใจ  ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                               บานของดีฉันต้ังอยูใกลทางออกประตูบานชาว 
                   ประมง  ดีฉนัมีใจเลื่อมใสในทานผูตรง  ถวายขาวสุก 
                   ขนมกมุมาส  ผักดองและน้ําสม  เจือรสเค็มแกพระ- 
                   สาวกท้ังหลาย  ผูแสดงหาคุณอันใหญยิ่ง   ซึ่งทองเท่ียว  
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               อยูที่ประตูบานชาวประมง  ประการหน่ึง   ดีฉันไดเขา   
               รักษาอุโบสถศีล      อันประกอบดวยองค  ๘  ประการ 
               ตลอดวัน  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  ๘  คํ่า     แหงปกษ   และ 
               ตลอดปาฏิหาริยปกข    [ วนัรับ- สง]     เปนผูสังวร 
             ดวยดีในศีลทุกเมื่อ      เปนผูสาํรวมและจําแนกทาน  
               จึงไดครอบครองวิมานนี้     ดีฉันเวนจากปาณาติบาต 
               เวนจากถือเอาสิ่งของของผูอื่นดวยไถยจิต     จากการ 
               ประพฤติลวงละเมิดในกาม  สํารวมจากมุสาวาทและ 
               หางไกลจากการด่ืมน้ําเมา      เปนผูยินดีในเบญจศีล 
               ฉลาดในอริยสัจ  เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระ-  
               จักษุ   และมีพระเกียรติยศ   เพราะบุญน้ันดีฉันจึงมี 
               วรรณะเชนนี้  เพราะบุญกรรมนั้น  ฯ ล ฯ   รัศมขีอง 
               ดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         ประการหนึ่ง   ขอทานผูเจริญ พึงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระ- 
ผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา   แลวทูลตามคําของดีฉันวา      ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    อุบาสิกาชื่อลขุมา  ถวายบังคมพระบาทท้ังคูของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยเศียรเกลา      ขาแตทานผูเจริญ      ก็การท่ีพระผูมีพระภาคเจาพึงทรง 
พยากรณดีฉันในสามัญผลอยางใดอยางหนึ่ง    นัน่ไมนาอัศจรรย     เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงพยากรณดีฉันในสกทาคามิผลแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    เกวฏฏทฺวารา   นิกฺขมฺม   ความวา 
ใกลที่ออกไปจากประตูบานชาวประมง.  
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         บทวา    ฑาก    ไดแก   ผักดองและกับมีกะเพราเปนตน.   บทวา  
โลณโสวีรก   ความวา   น้ําปานะอยางหน่ึง    ที่เขาปรุงพรอมดวยเครื่อง 
ปรุงมากอยางนั้นมีขาวเปลือกเปนตน.     บางพวกเรียกน้ําขาวตังวา    น้ํา 
เกลือก็มี.  
         เวลาจบการถามและการตอบ   นางบรรลุสกทาคามิผล    ดวยธรรม 
เทศนาของพระเถระ.     คําท่ีเหลือ    เหมือนนัยที่กลาวมาในอุตตราวิมาน 
นั้นแล. 
                                     จบอรรถถถาขุมาวิมาน. 
                    ๓.  อาจามทายิกาวิมาน                 
                วาดวยอาจามทายิกาวิมาน 
         [๒๐]   ทาวสักกเทวราชเมื่อจะตรัสถามถึงท่ีเกิดแหงหญิงนั้น      กะ 
พระมหากัสสปเถระ   จึงตรัสคาถาสองคาถา  ความวา 
                            หญิงขดัสน    ยากไร   อาศัยชายคาเรือนของ 
                   คนอื่นอยู    มีจิตเลื่อมใส   ไดถวายขาวตังแกพระคุณ 
                   เจาผูเท่ียวไปบิณฑบาต    ซึ่งมาหยุดยืนนั่งอยูเฉพาะ 
                  หนา   ดวยมอืของตนเอง   ครั้นละจากอัตภาพมนุษย 
                   แลว    ไดไปสวรรคชั้นไหนหนอเจาขา. 
         พระมหากัสสปเถระถวายพระพรวา  
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                               หญิงขัดสน  ยากไร  อาศัยชายคาเรือนของคน  
          อื่นอยู   มีจิตเลื่อมใส    ไดถวายขาวตังแกอาตมภาพผู   
        กําลังเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต   ซึง่มายืนหยุดน่ิงเฉพาะ 
          หนา   ดวยมือของตนเองนั้น  ครั้นละจากอัตภาพมนุษย 
        จุติจากมนุษยโลกนีพ้นไปแลว      เทวดาผูมีฤทธิ์มาก 
          ชื่อนมิมานรดีมีอยู  นางผูถวายเพียงขาวตังเปนทานก็ 
        ถึงความสุขอันเปนทิพย  บันเทิงใจอยูในชั้นนิมมาน- 
        รดีนั้น. 
        ทาวสักกเทวราชกลาวสรรเสริญทานน้ันวา 
                              นาอัศจรรยจริงหนอ ทานอันหญิงยากไรต้ังไวดี  
        แลวในพระคุณเจามหากัสสป    ไดทักษิณาสําเร็จผล 
           แลว    ดวยไทยทานท่ีนํามาแกผูอื่นหนอ.   นางผูงาม 
        ทั่วสรรพางค  สามีมองไมจืด   ไดรับอภิเษกเปนเอก 
           อัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ      ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี  
        ๑๖  ของอาจามทานน้ี  ทองคํารอยนิกขะ  มาต้ังรอย 
          ตัว  รถเทียมมาอัสดรรอยคัน หญิงสาวผูสวมกุณฑล- 
        มณีแสนนาง   ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี  ๑๖  ของอาจามทาน 
          นี ้ พระยาชางตระกูลเหมวตะ   เปนชางรางใหญ  มี  
        งางอน     มีสายรัดทองคํา    มขีายเครื่องประดับเปน 
          ทองรอยเชือก  ก็ยงัไมเทาเสี้ยวท่ี  ๑๖  ของอาจามทาน 
        นี ้   ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ     จะครองความเปนเจา  
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                    มหาทวีปท้ังส่ี     ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี  ๑๖   ของอาจาม-  
         ทานน้ี.                                                  
                                                  จบอาจามทายิกาวิมาน 
                 อรรถกถาอาจามทายิกาวิมาน 
         อาจามทายิกาวิมานมีคาถาวา  ปณฺฑาย   เต   จรนฺตสฺส  ดงัน้ีเปนตน. 
อาจามทายิกาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  
กรุงราชคฤห.  สมัยนั้น ในกรุงราชคฤหมีครอบครัวหนึ่งเปนอหิวาตกโรค 
คนในครอบครัวน้ันตายกันหมด  เหลือหญิงคนหนึ่ง.  หญิงน้ัน  ทิ้งเรือน 
และทรัพยและขาวเปลือกท่ีอยูในเรือนท้ังหมด    กลัวมรณภัย   หนีไปทาง 
ชองฝาเรือน   หมดที่พ่ึง   ไปเรือนของคนอ่ืน    อยูขางหลังเรือนของเขา. 
พวกผูคนในเรือนน้ัน    คิดสงสาร    ใหขาวตมขาวสวยและขาวตังเปนตน 
ที่เหลือในหมอขาวเปนตนแกนาง.     นางเลี้ยงชีวิตอยูดวยขาวตังของผูคน 
เหลาน้ัน. 
         สมัยนัน้    ทานมหากัสสปะ    เขานิโรธสมาบัติ  ๗ วัน   ออกจาก 
นิโรธนั้นแลวคิดวา   วันนี้เราจักอนุเคราะหใคร    ดวยการรับอาหารหนอ 
จักเปลื้องใคร   จากทุคติและจากทุกข   เห็นหญิงน้ันใกลตาย    และกรรม 
ของนางที่จะนําไปนรก   และโอกาสแหงบุญท่ีนางไดทําแลว    คิดวา  เมื่อ 
เราไป หญิงคนน้ีจักถวายขาวตังท่ีตนไดแลว  เพราะบุญน้ันนั่นแหละ  นาง 
จักเกิดในเทวโลกชั้นนิมมานรดี   เมื่อเปนดังน้ัน   เอาเถิดจําเราจักชวยนาง  
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จากการตกนรก  ใหนางสําเร็จสวรรคสมบัติ   ดังน้ี    ในเวลาเชา    นุงแลว  
ถือเอาบาตรและจีวรไป    เดินมุงหนาไปยังท่ีอยูของนาง.   ครัง้น้ัน   ทาว 
สักกะ  จอมทวยเทพจําแลงเพศ  [ปลอมตัว]  นอมอาหารทิพยหลายรสมี 
แกงและกับหลายอยางเขาไปถวาย.   พระเถระรูขอน้ัน  ไดหามวา ทานทาว 
โกสิยะ     พระองคไดทรงทํากุศลไวแลว    เหตุอะไร    จึงทรงทําอยางนี้ 
ขอพระองคโปรดอยาไดแยงสมบัติของคนเข็ญใจยากไรเลย     จึงยืนอยูขาง 
หนาของหญิงน้ัน. 
         นางเห็นพระเถระแลว      คิดวา    พระเถระนี้เปนผูมีอานุภาพใหญ   
ในที่นี้ก็ไมมีของกิน   หรอืของเค้ียว    ซึ่งควรถวายแกพระเถระนี้    เพียง 
น้ําขาวขาวดังอันจืดเย็นไมมีรสเกลื่อนไปดวยหญาและผงธุลี        ซึ่งอยูใน 
ภาชนะสกปรกน้ี    เราไมอาจจะถวายแกพระเถระเชนนี้ได   จึงกลาววาขอ 
ทานจงโปรดสัตวขางหนาเถิด.     พระเถระยืนนิ่งไมขยับเทาแมแตขางเดียว 
ผูคนอยูในเรือนนําภิกขาเขาไปถวาย.   พระเถระก็ไมรับ.   หญิงเข็ญใจนั้น 
รูวาพระเถระประสงคจะรับเฉพาะของเรา   จึงมาในท่ีนี้ก็เพ่ืออนุเคราะหเรา 
เทาน้ัน  มีใจเลื่อมใส  เกิดความเอ้ือเฟอ   ก็เกลี่ยขาวตังนั้นลงในบาตรของ 
พระเถระ         พระเถระแสดงอาการวาจะฉันเพ่ือใหความเลื่อมใสของนาง 
เจริญเพ่ิมข้ึน.   ผูคนปูอาสนะแลว   พระเถระก็นั่งบนอาสนะน้ันฉันขาวตัง 
นั้น   ดื่มน้ําแลวชักมือออกจากบาตร    ทําอนุโมทนากลาวกะหญิงเข็ญใจ 
นั้นวา    ทานไดเปนมารดาของอาตมาในอัตภาพท่ีสามจากนี้ดังนี้แลวก็ไป. 
นางยังความเลื่อมใสใหเกิดในพระเถระยิ่งนัก      ทาํกาละตายไปในยามตน 
แหงราตรีนั้นแลว       ก็เขาไปอยูรวมกับเหลาเทพนิมมานรดี.      ครั้งน้ัน 
ทาวสักกเทวราชทรงทราบวานางทํากาละแลว   ทรงรําพึงอยูวา    นางเถิด  
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ที่ไหนหนอดังนี้   ไมทรงเห็นในดาวดึงส   จึงเขาไปหาทานมหากัสสปะใน   
ยามกลาง   [ เที่ยงคืน ]    แหงราตรี    เมื่อถามถึงสถานท่ีเกิดของหญิงน้ัน 
ไดตรัสคาถา ๒ คาถาวา                                                         
                                     เมื่อพระคุณเจา     เท่ียวไปบิณฑบาตยืนนิ่งอยู 
                  หญิงผูใด   เข็ญใจยากไร   อาศัยชายคาเรือนคนอ่ืน 
                   เลื่อมใสแลวถวายขาวตังดวยมือตนเองแกพระคุณเจา 
                  หญิงผูนั้นละกายมนุษยแลว    ไดไปสวรรคชั้นไรหนอ 
                       เจาขา.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปณฑฺาย   คือเพ่ือบิณฑบาต.   คําวา 
ตุณฺหีภูตสิส  ติฏโต  นี้แสดงอาการเท่ียวบิณฑบาต.  อธิบายวา  เจาะจง 
ยืน.   บทวา   ทลิทฺทา   แปลวา  เข็ญใจ.   บทวา  กปณา  แปลวา  ยากไร. 
ดวยบทวา   ทลิทฺทา   นี ้    ทานแสดงความเสื่อมโภคทรัพยของหญิงน้ัน. 
ดวยบทวา   กปณา  นี้   แสดงความเสื่อมญาติ.  บทวา  ปราคาร  อวิสฺสิตา 
ความวา  อาศัยเรือนคนอ่ืน   คืออาศัยชายคาเรือนของคนเหลาอ่ืน. 
         บทคาถาวา  ก  น ุ สาทิสต   คตา  ความวา  ไดไปทิศอะไร  โดย 
เกิดในเทวโลกกามาวจร ๖  ชั้น   ดังน้ัน    ทาวสักกะ   ทรงดําริวาหญิงท่ี 
พระเถระทําอนุเคราะหอยูอยางนั้น  มีสวนแหงทิพยสมบัติอันโอฬาร    แต 
ก็มิไดเห็นเลย   เมื่อไมทรงเห็นในเทวโลกชั้นตํ่าสองชั้น    ทรงนึกสงสัยจึง 
ตรัสถาม.  ลาํดับนั้น  พระเถระเม่ือทูลคําตอบโดยทํานองท่ีทาวเธอทูลถาม 
แลวน่ันแล  ไดทูลบอกสถานที่บังเกิดของหญิงน้ันแกทาวสักกะนั้นวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 174 

                                      เมื่ออาตมาเท่ียวไปบิณฑบาตยืนนิ่งอยู   หญิงผู   
                   ใดเข็ญใจยากไร   อาศัยชายคาเรือนคนอ่ืน   เลื่อมใส 
                   แลวถวายขาวตังดวยมือตนเองแกอาตมา    หญิงผูนั้น 
                    ละกายมนุษยแลว   เคลื่อนพนจากความลําเค็ญนี้แลว 
                  ทวยเทพมีฤทธิ์มาก  ชื่อชั้นนิมมานรดีมอยู   หญิงผู 
                   ถวายเพียงขาวตังน้ัน     ก็บันเทิงสุขอยูในสวรรคชั้น 
                 นมิมานรดีนั้น.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วิปฺปมุตฺตา   ไดแก  หลุดพนไปจาก 
ความมีโชครายของมนุษย   จากความเปนอยูที่นากรุณาเปนอยางยิ่งนั้น. 
         บทวา  โมทิตา   จามทายิกา    ความวา  ก็หญิงชื่อน้ันถวายทาน 
เพียงขาวตัง        ยังบันเทิงอยูดวยทิพยสมบัติในกามาวจรสวรรคชั้นที่  ๕ 
ทานแสดงวา  ขอทานจงดูผลของทานซ่ึงพรั่งพรอมดวยเขตสัมปทา  [ คือ 
พระทักษิไณยบุคคลผูเปนปฏิคาหก] 
         ทาวสักกะ    สดับวาทานของหญิงน้ันมีผลใหญ    และมีอานิสงสผล 
ใหญแลว   เม่ือทรงสรรเสริญทานน้ันอีก   จึงตรัสวา 
                               นาอัศจรรยจริงหนอ   ทานท่ีหญิงผูยากไรต้ังไว 
                   ดีแลว    ในพระคุณเจากัสสปะ   ดวยไทยทานท่ีนาง 
                   นํามาแตผูอื่น  ทักษณิายังสําเร็จผลไดจริงหนอ   ขอท่ี 
                   นารีผูงามทั่วสรรพางค  สามีมองไมจืด  ไดรับอภิเษก 
                   เปนเอกอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ   ก็ยังไมเทา 
                    เส้ียวท่ี  ๑๖      ของอาจามทานน้ี      [ถวายขาวตัง]  
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                   ทองคํารอยนิกขะ   มารอยตัว   รถเทียมมาอัสดรรอย   
                   คัน    หญิงสาวผูสวมกุณฑลมณีจํานวนแสนนางก็ยัง 
                    ไมเทาเสี้ยวท่ี   ๑๖    ของอาจามหานน้ี    พระยาชาง 
                          ตระกูลเหมวตะ     มงีางอน    มีกาํลังและวองไว    ม ี
                   สายรัดทองคํา   มีตัวใหญ    มีเครื่องประดับเปนทอง 
                    รอยเชือก    ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี   ๑๖  ของอาจามทานน้ี 
                      ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ   ทรงครองความเปนเจา  
                   ทวีปใหญทั้งส่ี   ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี   ๑๖   ของอาจาม-  
                 ทานน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อโห   เปนนิบาต   ใชในอรรถวา 
อัศจรรย.   บทวา   วรากิยา   แปลวา    หญิงยากไร.    บทวา   ปราภเตน 
ไดแก  ไทยทานที่เขานํานาแตคนอ่ืน.   อธิบายวา  ที่ไดมาดวยการเที่ยวขอ 
จากเรือนของคนอ่ืน.   บทวา   ทาเนน    ไดแก   ดวยไทยธรรม    เพียง 
ขาวตังท่ีพึงถวาย.    บทวา    อิชฺฌิตฺถ   วต    ทกฺขิณา    ความวา      นา 
อัศจรรยจริงหนอ    ทักษิณาทานสําเร็จผลแลว   คือไดมีผลมาก   รุงเรือง 
มาก   กวางใหญมากจริงหนอ. 
         บัดนี้   ทาวสักกะตรัสคําเปนตนวา  ยา  มเหสิตฺต   กาเรยยฺ   ดังน้ี  
ก็เพ่ือแสดงวา   ถึงนางแกวเปนตน  ก็ไมถึงท้ังสวนรอย     ทั้งสวนพันของ 
ทานน้ัน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพงฺคกลฺยาณี    ความวา   สวยงาม 
ดีดวยสวนคือเหตุทั้งหมด หรืออวัยวะทุกสวนท่ีทานกลาวไวอยางนี้วา   ไม 
สูงนัก   ไมตํ่านัก    ไมผอมนัก      ไมอวนนัก    ไมดําไมขาวนัก    เกิน  
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วรรณมนุษย  แตไมถึงวรรณทิพย.   
         บาทคาถาวา    ภตฺตุ    จาโนมทสฺสิกา    ไดแก   สามีดูไมจืดจาง 
คือ   นาดู   นาเลื่อมใสอยางดียิ่ง.    บทวา   เอตสฺสา   จามทานสสฺ    กล 
นาคฺฆติ  โสฬสึ   ความวา    แมความเปนนางแกวของพระเจาจักรพรรดิ 
ก็มีคาไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖   กลาวคือสวนที่เขาแบงผลของอาจามทาน    ที่นาง 
ถวายแลวน้ันใหเปน  ๑๖  สวน   จาก  ๑๖  สวนนั้น  แบงสวนหนึ่งใหเปน 
อีก  ๑๖  สวน.  อาจารยบางพวกกลาววา   ทองคํา  ๑๕  ธรณะ   เปนนิกขะ 
อีกพวกกลาววารอยธรณะ   [ เปนนิกขะ ].  
         บทวา   เหมวตา   ไดแก   พระยาชางเกิดในปาหิมพานต   หรือมี 
กําเนิดในตระกูลชางเหมวตะ.    ก็พระยาชางเหลานั้นตัวใหญถงึพรอมดวย 
กําลังและความเร็ว.  บทวา   อีสา  ทนฺตา  ไดแก มงีาดุจงอนรถ.   อธิบายวา 
มีงาคดแตนอยหน่ึง   [งอน]   เพราะงางอนน้ัน    จึงกันงาขยายกวางออก 
ไปได.   บทวา   อุรฬฺูหวา   ไดแก  เพ่ิมพูนดวยกําลังความเร็ว   และความ 
บากบ่ัน  อธบิายวา  สามารถนํารบใหญได.  บทวา สุวณฺณกจฺฉา  ไดแก 
สวมเครื่องประดับคอทองคํา.      ก็ทานกลาวสวนประกอบชางทั้งหมดดวย 
สายรัดกลางตัวชางเปนสําคัญ.   บทวา   เหมกปฺปนิวาสสา   ไดแก  พรั่ง 
พรอมดวยเครื่องประดับชางมีเครื่องลาดและปลอกชางขลิบทองเปนตน. 
         หลายบทวา  จตุนฺน  มหาทีปาน  อิสฺสริย  ความวา  เปนเจามหา- 
ทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปเปนตน      ซึ่งมีทวีปนอยเปนบริวารทวีปละสองพัน. 
ดวยบทน้ันทานกลาวเอาสิริของพระเจาจักรพรรดิทั้งส้ิน      นีรุ้งเรืองดวย 
รัตนะ  ๗ ประการ.  ก็คําซ่ึงขาพเจาไมกลาวไวในท่ีนี้   ก็มีนัยอยางที่กลาวมา 
แลวในหนหลัง. ทานมหากัสสปเถระ  กราบทูลคําท้ังหมดท่ีทาวสักกเทวราช  
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กับตนกลาวแลวในที่นี้     ถวายพระผูมีพระภาคเจา.    พระผูมพีระภาคเจา   
ทรงทําคําน้ันใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว     จึงทรงแสดงธรรมโดย 
พิสดารโปรดบริษัทที่ประชุมกัน.    พระธรรมเทศนานั้นไดมีประโยชนแก 
มหาชนแล. 
                   จบอรรถกถาอาจามทายิกาวิมาน 
                    ๔.  จัณฑาลวิิมาน 
               วาดวยจัณฑาลิวิมาน           
    [๒๑]      พระมหาโมคคัลลานเถระไดกลาวคาถาสองคาถาวา 
                     ดูกอนนางจัณฑาลี    ทานจงถวายอภิวาทพระ- 
                    บาทยุคลของพระโคดมผูมีพระเกียรติยศ   พระผูเปน 
                  พระพุทธเจาองคที่   ๗       ประทับยืนอยูเพ่ือทรง 
                  อนุเคราะหทานคนเดียว   ทานจงทําใจใหเลื่อมใสยิง่ 
                  ในพระพุทธเจา    ผูเปนพระอรหันต   คงท่ี  แลวจง 
                  ประคองอัญชลีถวายอภิวาทโดยเร็วเถิด  ชีวิตของทาน 
                 ยงันอยเต็มที. 
         เพ่ือจะแสดงประวัติของนางจัณฑาลีนั้นโดยตลอด  พระสังคีติกาจารย 
จึงกลาวคาถาสองคาถานี้วา 
                                หญิงจัณฑาลีผูนี้     อันพระมหาเถระผูมีตนอัน 
                  อบรมแลว     ดํารงไวซึ่งสรีระอันที่สุด   ตักเตือนแลว  
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         จึงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระโคดม   ผูมีพระ-   
          เกียรติยศ   แมโคไดขวิดนางในขณะที่กําลังยืนประ- 
         คองอัญชลี    นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูสอง 
          แสงสวางในโลกมืด. 
            เพ่ือประกาศเรื่องไปของตน  เทพธิดาจึงกลาววา  
                          ขาแตทานวีรบุรุษผูมอีานุภาพมาก   ดีฉันถึงแลว 
            ซึ่งเทวฤทธิ์        เขามาหาทานผูสิ้นอาสวะปราศจาก 
          กิเลสธุลี  เปนผูไมหว่ันไหว    นั่งเรนอยูผูเดียวในปา 
            ขอไหวทานผูนั้นเจาคะ. 
             พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาวกะนางน้ันวา 
                          ดูกอนเทพธิดาผูสวยงาม  ทานเปนใคร  มีรัศม ี
        ดังทองงามรุงโรจน    มีเกียรติยศมาก    งามตระการ 
          มิใชนอย       แวดลอมดวยหมูอัปสรพากันลงมาจาก 
           วิมาน   จึงไหวอาตมา. 
             เทพธิดาน้ัน  ถูกพระมหาเถระถามอยางนี้  จึงกลาวคาถา  ๔  คาถาวา 
                          ทานเจาขา  ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก 
         ดิฉันเปนหญิงจัณฑาล  ถูกทานผูเปนวีรบุรุษสงไปเพ่ือ 
          ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจา    ดีฉันไดถวาย 
         บังคมพระบาทยุคล  ของพระโคดมผูเปนพระอรหันต 
          มีพระเกียรติยศอันงาม    ครั้นไดถวายบังคมพระบาท 
          ยุคลแลว     จุติจากกําเนิดหญิงจัณฑาลก็เขาถึงวิมาน 
         อันจําเริญโดยประการทั้งปวง  ในเทวอุทยานมีนามวา  
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                  นันทนวัน เทพอัปสรประมาณพันหนึ่งพากันมายืนหอม   
                    ลอมดีฉัน   ดีฉันเห็นผูประเสริฐเลิศกวาเทพอัปสรน้ัน 
                   โดยรัศมี     เกยีรติยศ    และอายุ    ดีฉันไดกระทํา 
                  กลัยาณธรรมไวมาก   มีสติสัมปชัญญะ   ทานเจาขา  
                  ดีฉันมาในโลกครั้งน้ี   ก็เพ่ือถวายนมัสการทานปราชญ 
                   ผูประกอบดวยความกรณุาเจาคะ   เทพธิดาน้ัน   ครั้น 
                     กลาวถอยคําน้ีแลว     เปนผูประกอบดวยความกตัญู 
                   กตเวที  ไหวเทาท้ังสองของพระมหาโมคคัลลานเถระ 
                   องคอรหันตแลวก็อันตรธานไป ณ    ที่นั้นนั่นเอง. 
                  จบจัณฑาลิวิมาน 
          อรรถกถาจัณฑาลิวิมาน 
         จัณฑาลิวิมานมีคาถาวา   จณฺฑาลิ   วนฺท   ปาทานิ   ดังน้ีเปนตน. 
จัณฑาลิวิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร   ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กรุงราชคฤห     ในเวลาใกลรุง 
ทรงเขามหากรุณาสมาบัติ    ที่พระพุทธเจาปฏิบัติกันมาแลว   เม่ือทรงออก 
แลวตรวจดูโลกอยู       ไดทรงเห็นหญิงจัณฑาลแกคนหน่ึง      ซึ่งอยูใน 
จัณฑาลิคาม      ในนครน้ันนั่นเองส้ินอายุ     ก็กรรมของนางที่นําไปนรก 
ปรากฏชัดแลว.  พระองคทรงมีพระทัยอันพระมหากรุณาใหขะมักเขมนแลว 
ทรงดําริวา     เราใหนางทํากรรมอันนําไปสูสวรรค     จักหามการเกิดใน 
นรกของนางดวยกรรมนัน้          ใหดาํรงอยูบนสวรรค       จึงเสด็จเขาไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 180 

บิณฑบาตยังกรุงราชคฤหพรอมดวยภิกษุหมูใหญ  ก็สมัยนั้น  หญิงจัณฑาลี 
นั้น     ถือไมออกจากนคร      พบพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาไดยืน 
ประจันหนากันแลว.       แมพระผูมีพระภาคเจา        ประทับยนืตรงหนา   
เหมือนหามมิใหนางไป. ครั้งน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะ  รูพระทัยของ 
พระศาสดา  และความหมดอายุของหญิงนั้นแลว  เมื่อจะใหนางถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา  
                                ดูกอนแมจัณฑาล   ทานจงถวายบังคมพระบาท 
                  ยคุลของพระโคดม ผูมีพระเกียรติยศเถิด พระโคดม 
                   ผูเปนพระพุทธเจาองคที่  ๗   ประทับย่ืนเพ่ืออนุเคราะห 
                   ทานคนเดียว ทานจงทําจิตใหเลื่อมใสยิ่ง  ในพระองค 
                   ผูเปนพระอรหันต   ผูคงท่ี   แลวจงรบีประคองอัญชลี 
                   ถวายบังคมเถิด   ชีวิตของทานนอยเต็มท่ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    ดวยบทวา  จณฺฑาลิ   พระเถระเรียกนางที่มี 
ชื่อมาแตกําเนิด.  บทวา   วนฺท  ไดแก จงถวายบังคม.  บทวา  ปาทานิ 
ไดแก จรณะคือพระบาทอันเปนสรณะของโลก  พรอมดวยเทวโลก.  บาท 
คาถาวา  ตเมว  อนุกมฺปาย  ไดแก เพ่ืออนุเคราะหทานเทาน้ัน.  อธิบายวา 
เพ่ือปองกันการเกิดในอบายมาใหบังเกิดในสวรรค. บทวา อฏาสิ  ไดแก 
ประทับยืนไมเสด็จเขาไปสูพระนคร.     บทวา     อิสิสตฺตโม    ความวา 
พระองคเปนผูสูงสุด คือ อุกฤษฏ  กวาฤษีชาวโลก  พระเสขะ  พระอเสขะ 
พระปจเจกพุทธเจา    อีกอยางหน่ึง    ชื่อวา   อิสิสตฺตโม   เพราะบรรดา 
พุทธฤษีทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน  เปนฤษี  [พระพุทธเจา]   พระองค 
ที่  ๗.  
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         บาทคาถาวา  อภิปฺปสาเทหิ   มน  ความวา   จงทําจิตของทานให   
เลื่อมใสวา      พระผูมีพระภาคเจา     เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ.     บทวา 
อรหนฺตมฺห ิ  ตาทิเน  ความวา   ชื่อวาพระอรหันต   เพราะกิเลสทั้งหลาย 
หางไกล    เพราะกําจัดกิเลสเหลาน้ัน    ซึ่งเปนขาศึก    เพราะกําจัดกําแหง 
สังสารจักร    เพราะเปนผูควรแกปจจัยท้ังหลาย    และเพราะไมมีความลับ 
ในการทําบาป  ชื่อวา  ตาทิ  เพราะถึงความคงที่ในโลกธรรมมีอิฏฐารมณ  
เปนตน.  บาทคาถาวา  ขปฺิป  ปฺชลิกา  วนฺท   ความวา ทานจงประคอง 
อัญชลีแลวจงถวายบังคมเร็ว ๆ  เถิด.  หากถามวา  เพราะเหตุไร ?   ตอบวา 
เพราะชีวิตของทานนอยเต็มที่    เพราะชีวิตของทานจะตองแตกเปนสภาพ 
ในที่นี้   จึงยังเหลือนอย  คือนิดหนอย.    
         พระเถระ  เมื่อระบุพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา  ๒  คาถา 
อยางนี้    อยูในอานุภาพของตน    ทํานางใหสลดใจดวยการชี้ชดัวา  นาง 
หมดอายุ   ประกอบนางไวในการถวายบังคมพระศาสดา.   ก็นางไดฟงคํา 
นั้นแลว     เกิดสลดใจ     มีใจเลื่อมใสในพระศาสดา      ถวายบังคมดวย 
เบญจางคประดิษฐ     ประคองอัญชลนีมัสการอยู     ไดยืนมีจิตเปนสมาธิ 
ดวยปติอันซานไปในพระพุทธคุณ.     พระผูมีพระภาคเจา     เสด็จเขาไป 
พระนครพรอมดวยภิกษุสงฆดวยทรงดําริวา     เทาน้ีก็พอจะใหนางเกิดใน 
สวรรคไดดังน้ี.    ตอมา    แมโคลูกออนตัวหนึ่ง   หันว่ิงตรงไปจากท่ีนั้น 
เอาเขาขวิดนางจนเสียชีวิต.    ทานพระสังคีติกาจารย    เพ่ือแสดงเรื่องนั้น 
ทั้งหมด  ไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                                 หญิงจัณฑาลผูนี้     อันพระมหาเถระผูมีตนอัน 
                    อบรมแลว  ธํารงไวซึ่งสรีระอันสุดทาย  ตักเตือนแลว  
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                   จึงถวายบังคมพระบาทยคุลของพระโคดม   ผูมีพระ-  
                   เกียรติยศ  แมโคไดขวิดนางในขณะท่ีกําลังยืนประ- 
                   คองอัญชลี    นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูสอง 
                   แสงสวางในโลกมืดดังน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ปชฺลึ   ิต   นมสฺสมาน   สมพฺุทฺธ 
ความวา    เม่ือพระผูมีพระภาคเจาแมเสด็จไปแลว   นางก็ยังมีจิตเปนสมาธิ 
ดวยปติมีพระพุทธคุณเปนอารมณ  ยนืประคองอัญชลีเหมือนอยูเฉพาะพระ- 
พักตร. 
         บทวา    อนฺธกาเร   ไดแก   ในโลกอันมืดดวยความมืดคืออวิชชา 
และมืดดวยกิเลสทั้งสิ้น.   บทวา  ปภงฺกร   คือ  ผูทาํแสงสวางคือญาณ. 
         ก็นางจุติจากน้ันไปบังเกิดในภพดาวดึงส.      นางมีอัปสรแสนหนึ่ง 
เปนบริวาร.  ก็แลในทันใดน่ันเอง  นางมาพรอมกับวิมาน   ลงจากวิมาน 
แลว   ไดเขาไปหาทานพระมหาโมคัลลานะถวายนมัสการ.  เพ่ือแสดงความ 
ขอน้ัน  นางเทพธิดา  ไดกลาววา 
                                     ขาแตทานวีรบุรุษผูมีอานุภาพมาก   ดีฉันบรรล ุ
                  เทวฤทธิ์แลว    เขามาหาทานผูสิ้นอาสวะปราศกิเลสธุลี  
                  เห็นผูไมหว่ันไหว    นั่งเรนอยูผูเดียวในปา     ขอไหว  
                   ทานเจาคะ. 
         พระเถระไดถามเทพธิดานั้นวา 
                                     ดูกอนเทพธิดาผูสงางาม  ทานเปนใคร   มีรัศม ี
                   ดังทองงามรุงโรจน    มีเกียรติยศมาก    งานตระการ 
*  อรรถกถาวา  นางมีอัปสรแสนหน่ึง  บาลีวา  มีอัปสรพันหนึ่ง  
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                   มิใชนอย  แวดลอมดวยหมูเทพอัปสรพากันลงมาจาก   
                   วิมาน  จึงมาไหวอาตมา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชลิตา  ไดแก  รุงโรจนโชติชวงดวย 
รัศมีแหงสรีระผาและอาภรณเปนตนของตน.    บทวา   มหาสยา   ไดแก 
มีบริวารมาก.   บทวา   วมิานโมรุยฺห    แปลวา   ลงจากวิมาน.    บทวา  
อเนกจิตฺตา ไดแก  ประกอบดวยความงามหลากหลาย. บทวา สุเภ แปลวา 
ผูมีคุณอันงาม.  บทวา  มม  แปลวา  อาตมา. 
         เทพธิดาน้ัน ไดถูกพระเถระถามอยางน้ีแลว  จึงกลาวคาถา ๔ คาถา 
อีกวา 
                               ทานเจาขา   ดิฉันเปนหญิงจัณฑาล    ถูกทานผู  
                   เปนวีรบุรุษสงไปถวายบังคมพระบาทยุคลของพระ- 
                   โคดม  ผูเปนพระอรหันต   มีพระเกียรติยศ  ครั้นได 
                   ถวายบังคมพระยุคลบาทแลว       จติุจากกําเนิดหญิง 
                   จัณฑาลไปเขาถึงวิมาน    อันเพรียบพรอมดวยสมบัติ  
                  ทั้งปวง   ในอุทยานนันทนวัน  เทพอปัสรพันหน่ึงพากัน 
                   มายืนหอมลอม     ดีฉันเปนผูประเสริฐเลิศกวาเทพ- 
                   อัปสรเหลาน้ัน โดยวรรณะ  เกียรติยศ  และอายุ  ดีฉัน 
                  ไดกระทํากรรมอันงามมากมาย      มีสติสัมปชัญญะ 
                   ทานเจาขา     ดิฉันมามนุษยโลกครั้งน้ี    ก็เพ่ือถวาย 
                   นมัสการพระมุนีผูมีกรุณา  เจาคะ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เปสิตา   ความวา   หญิงจัณฑาลถูก  
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ทานผูเปนวีรบุรุษสงไปเพ่ือถวายนมัสการดวยคําเปนตนวา       ดูกอนแม-    
จัณฑาล ทานจงถวายพระยุคลบาทเถิด.  บุญท่ีสําเร็จดวยการถวายบังคมน้ัน 
ถึงจะนอยโดยชั่วขณะประเด๋ียวก็จริง     ถึงกระน้ัน     กช็ื่อวามากเกินที่จะ 
เปรียบได  เพราะมีเขต  [เขตตสัมปทา]  ใหญ  และมีผลใหญ   เพราะเหตุ 
นั้น  นางจึงไดกลาววา  ปหูตกตกลฺยาณา  ดังนี้  อน่ึง  นางหมายถึงความ 
บริสุทธิ์ของปญญาและสติ  ในขณะความเปนไปแหงปติมีพระพุทธคุณเปน 
อารมณ  จึงไดกลาววา  สมฺปชานา  ปติสฺสตา  ดังนี้.   ทานพระสังคีติ- 
กาจารย   ต้ังคาถาไวอีกวา                                                              
                                  เทพธิดาจัณฑาลี   ผูกตัญูกตเวที    ครัน้กลาว 
                   ถอยคําน้ีแลว   ไหวเทาท้ังสองของทานพระมหาโมค- 
                   คัลลานเถระ   องคพระอรหันตแลว    ก็อันตรธานไป 
                   ณ  ที่นั้นนั่นเองแล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จณฑฺาลี  ทานกลาววา  เคยเปนหญิง 
จัณฑาล.    คําใด    เปนการกลาวเรียกกันติดปากในมนุษยโลก     คําน้ีก็ 
ปฏิบัติติดมาในเทวโลกเชนกัน.   คําท่ีเหลือมีนัยดังท่ีกลาวมาแลว. 
         สวนทานพระมหาโมคคัลลานเถระ  กราบทลูเรื่องถวายพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว.  พระผูมีพระภาคเจาทรงทําขอความน้ันใหเปนอัตถุปปตติเหตุ 
เกิดเรื่อง  ทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน    พระธรรมเทศนานั้นได 
เปนประโยชนแกประชาชนแล. 
                                  จบอรรถกถาจัณฑาลิวิมาน  
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                ๕.  ภัททิตถิกาวิมาน   
            วาดวยภัททิตถิกาวิมาน 
         [๒๒]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามถึงบุรพกรรมท่ี  ภัททาเทพธิดา 
นั้นไดกระทําไววา 
                                     ดูกอนเทพธิดาผูมีปญญาดี   ทานสวมไวเหนือ 
                ศีรษะ    ซึ่งมาลัยดอกมณฑารพ    ซึ่งมีสตีาง ๆ  คือ 
                    คํา   แดงเขม   และแดง   แวดลอมดวยกลีบเกสรจาก 
                    ตนไมเหลาใด   ตนไมเหลาน้ีไมมีในหมูเทพเหลาอ่ืน  
                  เพราะบุญอะไร      ทานผูมียศจึงเขาถึงหมูเทวดาชั้น 
                   ดาวดึงส      ดูกอนเทพธิดา       ทานถูกเราถามแลว 
                  โปรดบอกสิวาน้ีเปนผิของบุญกรรมอะไร. 
         เทพธิดาถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว   จึงทูลพยากรณ 
ดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                                  ชนท้ังหลายรูจักขาพระองควา        ภัตทิตถิกา 
                  ขาพระองคเปนอุบาสิกาอยูในกิมพิลนคร   เปนผูสม- 
                  บูรณดวยศรทัธา   และศลี   ยินดีในการจําแนกทาน 
                  ทุกเมื่อ    มีจติอันเลื่อมใสในพระอริยเจาผูปฏิบัติตรง 
                  ไดถวายผานุงหม   อาหาร   เสนาสนะ   และเครื่อง 
                  ประทีป    ขาพระองคไดเขารักษาอุโบสถอันประกอบ 
                  ดวยองค  ๘  ประการตลอดดิถีที่  ๑๔-๑๕  และดิถีที่  ๘ 
                  ของปกษ    และตลอดปาฏิหาริยปกษ     เปนผูสํารวม  
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         แลวดวยดีในศีลทุกเมื่อ  งดเวนจากปาณาติบาต   เปน   
        ผูเวนจากการถือเอาส่ิงของของผูอื่นดวยไถยจิต   จาก 
        การประพฤติผิดในกาม   สํารวมจากมุสาวาท   และ 
        จากการดื่มน้ําเมา  เปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง  ๕   และ 
        เปนผูฉลาดในอริยสัจ      มีปกติเปนอยูดวยความไม  
        ประมาท          เปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีพระ- 
        สมันตจักษุ ขาพระองคบําเพ็ญสุจริตกุศลธรรมสําเร็จ 
        แลว  จติุจากมนุษยโลกนั้นแลว  เปนนางเทพธิดาผูมี  
        รัศมีในกายตัวเอง เท่ียวชมอยูรอบ ๆ สวนนนัทนวัน 
        อนึ่ง  ขาพระองคไดเลี้ยงดูซึ่งทานภิกษุผูเปนอัครสาวก 
        ทั้งสอง     ผูอนุเคราะหชาวโลกดวยประโยชนเกื้อกูล 
        อยางย่ิง  เปนมหาปราชญ  และไดบําเพ็ญสุจริตกุศล- 
         ธรรมไวมาก    ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้นแลว     ได 
        บังเกิดเปนเทพธิดา  ผูมีรัศมีในกายของตนเอง  เท่ียว 
          ชมอยูรอบ  ๆ  สวนนันทนวัน  ขาพระองคไดเขารักษา 
        อุโบสถ    อันประกอบดวยองค  ๘  ประการ    นํามา 
            ซึ่งความสุขอันกาํหนดมิไดเนืองนิตย     และไดสราง 
         สุจริตกุศลธรรมความชอบไวบริบูรณแลว ครั้นจุติจาก 
          มนุษยโลกน้ันแลว      ไดบังเกิดเปนนางเทวดาผูมี 
         รัศมใีนกายตัวเอง  เท่ียวชมอยูรอบ ๆ นันทนวัน. 
                         จบภัททิตถิกาวิมาน  
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                    อรรถกถาภัททิตถิกาวิมาน   
         ภัททิตถิกาวิมานมีคาถาวา  นีลา  ปตา  จ  กาฬา  จ  ดังนีเ้ปนตน. 
ภัททิตถิกาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถ-  
บิณฑิกะ   กรุงสาวัตถี   สมัยนั้น   ในกิมิลนคร   มคีหบดีบุตรผูหน่ึงชื่อ 
โรหกะ    มีศรัทธาปสาทะ    ถึงพรอมดวยศีลและอาจาระ  ในนครน้ันแล 
มีทาริกาเด็กหญิงคนหน่ึง   ในตระกูลท่ีมีโภคทรัพยมาก   ทัดเทียมกับนาย 
โรหกะนั้น    เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส  มีนามวา  ภัททา    เพราะเจริญแม 
ตามปกติ  ครั้นตอมา  มารดาบิดาของโรหกะ  ไดเลือกกุมารีนัน้  นํานาง 
มาในเวลาน้ัน  ไดทําอาวาหวิวามงคลกัน.   สองสามีภริยานั้น   ก็อยูรวม 
กันดวยสามัคคี  ก็เพราะอาจารสมบัติของตน  นางจึงไดเปนคนเดน  รูจัก 
กันไปท่ัวพระนครน้ันวา  ภัททิตถี   แมหญิงภัทรา. 
         ก็สมัยน้ัน    พระอคัรสาวกท้ัง  ๒ มีภิกษุเปนบริวาร   รปูละ   ๕๐๐ 
จาริกเท่ียวไปในชนบท  ถึงกิมิลนคร.  นายโรหกะ  รูวาพระอัครสาวกน้ัน 
ไปท่ีกิมิลนครนั้น   เกิดโสมนัสเขาไปหาพระเถระท้ังสองรูป  ไหวแลวนิมนต  
ฉันในวันพรุงน้ี      อังคาสทานพรอมดวยบริวารใหอ่ิมหนําสําราญดวยของ 
เค้ียวของฉันอันประณีตในวันรุงข้ึน    พรอมดวยบุตรและภรรยา    ไดฟง 
พระธรรมเทศนาที่ทาแสดงแลว      ต้ังอยูในโอวาทของทาน     รับสรณะ 
สมาทานเบญจศีล.  สวนภรรยาของเขา   ก็เขารักษาอุโบสถศีลเปนวัน ๘  คํ่า 
๑๔  คํ่า ๑๕  คํ่า    และวันปาฏิหาริยปกษ.    เฉพาะอยางยิ่งนางไดเปนผูถึง 
พรอมดวยศีลและอาจาระ   และเทวดาท้ังหลาย    อนุเคราะหแลว    ก็ดวย  
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ความอนุเคราะหของเทวดาน้ันแล       นางก็ปลดเปลื้องคําวารายผิด  ๆ  ที่   
ตกมาเหนือตนหายไปได       กลายเปนผูมีเกียรติยศแพรไปท่ัวโลกอยางยิ่ง 
เพราะนางมีศีลและอาจาระหมดจดดวยดีแล. 
         ก็ภรรยานั้น  อยูในกิมิลนครนั้นเอง  สวนสามีของนางอยูคาขายใน 
ตักกศิลานคร  ในวันมหรสพรื่นเริงกัน    เมื่อถูกพวกเพื่อนรบเราก็เกิดคิด  
อยากเลนงานมหรสพตามเทศกาล   เทวดาผูประจําเรือนก็ชวยนํานางไปใน 
ตักกศิลานครน้ันดวยอานุภาพทิพยของตนแลว  สงไปรวมกับสามี  เพราะ 
อยูรวมกันนั่นแล    ก็ต้ังครรภ   เทวดาชวยนํากลับกิมิลนคร    เมื่อครรภ 
ปรากฏชัดข้ึนโดยลําดับ  ถูกแมผัวเปนตน  รังเกียจวานางประพฤตินอกใจ 
สามี   เมื่อกระแสนํ้าในแมน้ําคงคาถูกเทวดานั้นแล   บันดาลใหเปนเหมือน 
หลงมาทวมกิมิลนคร   ดวยอานุภาพของตน   ประสบความยุงยาก  ซึ่งตก 
ลงมาเหนือตนดังกระแสนํ้าในแมน้ําคงคาที่มีเกลียวคลื่นเกิดเพราะแรงลม 
ดวยการสมถะมีสัจจาธิษฐานเปนเบ้ืองตน    ซึ่งพิสูจนวาตนเปนหญิงจงรัก 
สามี   ถึงจะกลับมาอยูรวมกับสามี   สามีนั้นก็รังเกียจ  เหมือนแมผัวเปนตน 
รังเกียจมากอน   และตองอางสัญญาณเครื่องหมาย    ซึ่งสามีนั้นประทับชื่อ 
ใหไวในตักกศิลานคร    จึงแกความรังเกียจนั้นได    กลายเปนผูที่ญาติฝาย 
สามีและมหาชนยกยอง   ดวยเหตุนั้น   ขาพเจาจึงกลาววา   สุวิสทฺุธสีลา- 
จารตาย  อติวิย  โลเก  ปตฺถฏยสา  อโหสิ   ไดเปนผูมีเกียรติยศแพรไป 
ในโลกอยางยิ่ง   เพราะเปนผูมีศีลและอาจาระหมดจดดี. 
         สมัยตอมา    นางทํากาละตาย  ไปบังเกิดในภพดาวดึงส    ครั้งเมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาจากกรุงสาวัตถีไปยังภพดาวดึงส      ประทับนั่ง 
บนบัณฑุกัมพลศิลา  ณ  โคนตนปาริฉัตร    และเม่ือเทพบริษัทเขาไปเฝา  
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พระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลว    นั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   แม   
ภัททิตถีเทพธิดาก็ไดเขาไปเฝาถวายบังคมแลว      ไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง.    ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือจะทรงถามบุญกรรมท่ี 
เทพธิดาน้ันทําไว  ณ  ทามกลางเทวดาบริษัทและพระพรหมบริษัทที่ประชมุ 
พรอมกันในหมื่นโลกธาตุ  ไดตรัสวา  
                                   ดูกอนเทพธิดาผูมีปญญาดี       ทานทัดทรงไว 
                  เหนือศีรษะ      ซึ่งพวงมาลัยดอกมณฑารพ     อันมีสี  
                    ตาง ๆ กัน  คือ เขียว เหลอืง  ดํา  แดงเขม  และแดง 
                  ที่หอมลอมดวยกลีบเกสร  จากตนไมเหลาใด  ตนไม 
                  เหลาน้ี   ไมมใีนเทพหมูอืน่  เพราะบญุอะไร   ทานผู 
                  เลอยศจึงเขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส    ดูกอนเทพธิดา 
                  ทานถูกเราถามแลว    จงบอกมาสิวาน้ีเปนผลของบุญ 
                   อะไร. 
         ในคาถาน้ัน  จ  ศัพทในบาทคาถานี้วา   นีลา   ปตา  จ  กาฬา  จ 
มฺชิฏา อถ โลหิตา  เปนการกลาวควบบท  จ  ศพัทนั้น  พึงประกอบ 
แตละบทโดยเปนตนวา   นีลา   จ  ปตา  จ.  ศัพทวา  อถ   เปนนิบาตใช 
ในอรรถอ่ืน.  ดวย  อถ ศพัทนั้น ทานรวมวรรณะที่ไมไดกลาวมีสีขาวเปนตน 
ไวดวย.    พึงทราบวาอิติศัพททานลบเสียแลวแสดงไว    [ไมมอิีติศัพท] 
อีกอยางหนึ่ง  จ  ศัพท   ควบขอความท่ีไมไดกลาวไว   อิติ  ศัพท   เปน 
นิบาต.  บทวา  อุจฺจาวจาน.  ในบาทคาถาวา  อุจฺจารจาน   วณฺณาน  นี้  
พึงเห็นวาไมลบวิภัตติ   อธิบายวา   มีสีสูงและตําคือมีสีตาง ๆ กัน.  อน่ึง  
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บทวา  วณฺณาน แปลวา ซึง่มีรัศมีคือสี.  บาทคาถาวา  กิฺชกฺขปริวาริตา 
ไดแก   แวดลอมดวยกลบีเกสรดอกไม.  ที่จริงบทน้ันเปนปฐมาวิภัตติแต 
ใชในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ.  มคํีาอธิบายดังน้ีวา ดูกอนเทพธิดา  ทานทัดทรง 
ประดับไวเหนือเศียร  ซึ่งมาลัยดอกมณฑารพ   คือพวงมาลัยที่ทําดวยดอก   
มณฑารพเหลาน้ัน เพราะดอกมณฑารพเหลาน้ัน ซึ่งสีสรรตางๆ คือ เขียว 
เหลือง  ดํา แดงเขม  แดงและสีอ่ืน ๆ มีสีขาวเปนตน อันหอมลอมดวยกลีบ 
เกสรคือละออง  ตามท่ีเปนอยูมีสัณฐานทรวดทรงงามเปนตน  หรือเพราะ 
สีแหงวรรณะตามท่ีกลาวแลวตาง ๆ กนั  เกิดจากตนมณฑารพ.  
         เพ่ือแสดงวาตนไมที่มีดอกเหลาน้ันไมทั่วไปแกสวรรคชัน้อ่ืน เพราะ 
ดอกไมเหลานั้น    มีสีพิเศษแปลกออกไป    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
นยิเม  อฺเสุ  กาเยสุ  รกฺุขา  สนฺติ  สุเมธเส  ดังนี้.     ในบทเหลาน้ัน 
บทวา  อิเม   ประกอบความวา   ตนไมมีดอกประกอบดวยสีและสัณฐาน 
เปนตน  ตามท่ีกลาวแลวไมมี.  บทวา  กาเยสุ  แปลวา ในหมูเทพทั้งหลาย. 
บทวา  สุเมธเส  แปลวา  ดูกอนเทพธิดาผูมีปญญาดี.      
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นีลา  ไดแก  มีสีเขียว โดยมณีรัตนะ 
มีอินทนิลและมหานิลเปนตน.   บทวา   ปตา   ไดแก  มีสีเหลือง    โดย 
มณีรัตนะ  มบีุษราคัมกักเกตนะและปุลกะเปนตน  และทองสิงคี.    วา 
กาฬา  ไดแก มีสีดํา    โดยมณีรัตนะมีแกวหินอัสมกะ    แกวหินอุปลกะ 
เปนตน.  บทวา มฺชิฏา   ไดแก  มีสแีดงเขม โดยมณีรัตนะมีแกวโชติรส 
แกวโคปุตตาและแกวโคเมทกะเปนตน.   บทวา   โลหิตา   ไดแก มีสีแดง 
โดยมณีรัตนะมีแกวทับทิม   แกวแดง  แกวประพาฬเปนตน    สวนอาจารย 
บางพวก  เอาบทมีนีละ  เปนตนกับบทนี้วา  รุกฺขา   ประกอบกนักลาววา  
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นีลารุกฺขา     เปนตน.    ทีจ่ริง    แมตนไมยอมไดโวหารวาเขียวเปนตน   
เพราะประกอบดวยสีเขียวเปนตน    เหตุปกคลุมดวยดอกไมมีสีเขียวเปนตน 
เพราะเหตุนั้น    ดวยบทเหลาน้ันวา    นีลา  ปตา  จ  กาฬา   จ   ฯ ป ฯ 
นยิเม  อฺเสุ  กาเยสุ  รกฺุขา  สนฺติ  สุเมธเส   ดังน้ี   พึงประกอบ 
ความวา  ทานทัดทรงพวงดอกมณฑารพ  ซึ่งมีสีสรรตาง ๆ  ฯลฯ  หอม  
ลอมดวยกลบีเกสรจากตนไมใด   การแสดงตนไมไวแผนกหน่ึง   ดวยการ 
ระบุดอกไมอันประกอบดวยสีแปลกออกไปตามท่ีเห็นแลว    ดวยการแสดง 
ถึงภาวะท่ีดอกไมเหลาน้ันเปนของไมทั่วไป   จัดเปนปฐมนัย.    การแสดง 
ดอกไมไวแผนกหนึ่ง    ดวยการแสดงภาวะท่ีตนไมเปนของไมทั่วไป    จัด 
เปนทุติยนัย.    สีเปนตน    ในปฐมนัยทานถือเอาโดยสภาพ.   ในทุติยนัย 
ทานถือเอาโดยมุข   คือตนไมอันเปนท่ีอาศัย   [ ของสี ]   ในขอน้ันสีและ 
ตนไมเหลาน้ัน  แปลกกันดังกลาวมานี้. 
         บทวา   เกน  ประกอบความวา  เพราะบุญกรรมอะไร  ทานจึงเขา 
ถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส.  บทวา  ปุจฺฉิตาจิกฺข   ความวา   ทานถูกเราถาม 
แลว   จงบอกจงกลาวมาเถิด. 
         เทพธิดาน้ัน  ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว   จึงไดทูล 
พยากรณดวยคาถาเหลานี้วา 
                              ชนท้ังหลายรูจักขาพระองควา  ภัททิตถิกา  แม 
                  หญิงภัทรา  ขาพระองคเปนอุบาสิกาอยูในกิมพิลนคร 
                   เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล  ยินดีในการจําแนก  
                     ของเปนทานทุกเมื่อ  มจีิตผองใส    ไดถวายผานุงหม  
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        อาหาร   เสนาสนะ  และเครื่องประทีป    ในพระอริย-   
        เจาผูปฏิบัติตรง   ขาพระองคไดเขารักษาอุโบสถ  อัน 
         ประกอบดวยองค  ๘  ประการ     ตลอดดิถีที่  ๑๔-๑๕ 
        และดิถีที่   ๘   ของปกษ   และตลอดปาฏิหาริยปกษ 
         ขาพระองคเปนผูสํารวมแลวดวยดีในศีลทุกเมื่อ     ม ี  
        สัญญมะ  และแจกทาน  จึงครอบครองวิมาน.   ดีฉัน 
         งดเวนจากปาณาติบาต   เปนผูเวนจากการถือเอาส่ิงของ 
        ของผูอื่นดวยไถยจิต      จากการประพฤติผิดในกาม 
          สํารวมจากมุสาวาท    และจากการด่ืมนําเมา    เปนผู 
        ยินดีในสิกขาบททั้ง ๕     และเปนผูฉลาดในอริยสัจ 
         เปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีพระสมันตจักษุ    ม ี 
        ปกติเปนผูอยูดวยความไมประมาท. 
                   ขาพระองคไดโอกาสบําเพ็ญกุศลธรรม  จุติจาก 
        มนุษยโลกน้ันแลว  เปนเทพธิดา   มีรัศมขีองตนเอง 
        เท่ียวชมสวนนันทนวันอยู  อนึง่   ขาพระองคไดเลี้ยงดู 
        ทานภิกษุอัครสาวกท้ังสอง  ผูอนุเคราะหชาวโลกดวย  
        ประโยชนเกื้อกูลอยางย่ิง  เปนมหาปราชญ  และได 
        โอกาสบําเพ็ญกุศลธรรม   ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้น 
         แลว   ไดบังเกิดเปนเทพธิดาผูมีรัศมีในตนเอง   เท่ียว 
        ชมสวนนันทนวันอยู   ขาพระองคไดเขารักษาอุโบสถ  
        อันประกอบดวยองค  ๘ ประการ    อันนําความสุขมา 
        หาประมาณมิไดอยูเนืองนิตย     และไดโอถาสราง  
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                    กุศลธรรม  ครั้นจุติจากมนุษยโลกนัน้แลว   ไดบงัเกิด   
                  เปนนางเทพธิดา   ผูมรีัศมีในตนเอง    เท่ียวชมสวน 
        นันทนวันอยู. 
         ในบทเหลาน้ัน  บาทคาถาวา  ภทฺทิตฺถิกาติ   ม  อฺ ึสุ  กมิฺพิลาย  
อุปาสิกา  ความวา  หญิงน้ีเจริญดี    เกิดการตัดสินใจไววา    เปนผูมีศีล 
ไมขาด     เพราะกลับกระแสน้ําใหญที่กําลังเบียดเบียน    ดวยอาจารสมบัติ 
ดวยการการทําสัจ     เพราะฉะนั้น   ชาวกิมพิลนครจึงรูจักขาพระองควา 
อุบาสิกาชื่อวา  ภัททิตถิกา.  บาทคาถาเปนตนวา  สทฺธาสีเลน   สมฺปนฺนา 
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน  เพราะมีนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง. 
         อีกอยางหนึ่ง   เทพธิดาแสดงทรัพยคือศรัทธาดวยบทน้ีวา  สทฺธา. 
ทรัพยคือจาคะดวยบทน้ีวา      ขาพระองคยินดีในการจําแนกของเปนทาน 
มีจิตผองใส   ไดถวายผานุงหม    อาหาร    เสนาสนะและเครื่องประทีปใน 
พระอริยะ    ผูปฏิบัติตรง.    ทรัพยคือศีล   ทรัพยคือหิริ    และทรัพยคือ 
โอตตัปปะดวยบทน้ีวา   ขาพระองคสมบูรณดวยศีล  ตลอดดิถ ี ๑๔-๑๕  คํ่า 
ฯ ล ฯ  มีสิกขาบท  ๕ ประการ แสดงทรัพยคือสุตะ   และทรัพยคือปญญา 
ดวยบทน้ีวา  อริยสจฺจาน   โกวิทา.    เทพธิดาน้ันแสดงการไดอริยทรัพย 
๗  ประการของตนดังกลาวมาฉะน้ี.   เทพธิดาชี้แจงอานิสงสของอริยทรัพย 
๗  นั้น      ทัง้ท่ีเปนปจจุบัน       ทั้งท่ีเปนภายหนา     ดวยบาทคาถานี้วา 
อุปาสิกา   จกฺขุมโต  ฯ เป ฯ  อนุวิจรามิ   นนฺทน.   ในบทเหลาน้ัน 
บทวา    กตาวาสา     ไดแก    ไดบําเพ็ญสุจริตกรรมเครื่องอยูสําเร็จแลว. 
จริงอยู   สุจรติกรรมเรียกวาอาวาสท่ีอยูแหงสุขวิหารธรรม    เพราะเหตุอยู  
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เปนสุขในปจจุบันและอนาคต  ดวยเหตุนั้น เทพธิดาจึงกลาววา  กตกุสลา   
ดังน้ี. 
         เทพธิดากลาวบุญสําเร็จดวยทานของตนอันเปนเขตพิเศษที่มิไดแตะ  
ตองมากอนแลว  บัดนี ้ เพ่ือจะแสดงความท่ีเขตพิเศษเปนบอเกิดแหงบุญ 
นั้น  จึงกลาวคําวา   ภิกขฺู    จ   เปนตน.   ในบทเหลาน้ัน    วา  ภกิฺข ู
ชื่อวาภิกษุเพราะเปนผูทําลายกิเลสมิใหเหลือ.    บทวา  ปรมหติานุกมฺปเก 
ไดแก  ผูอนุเคราะหประโยชนเกื้อกูลในปจจุบันเปนตน    เปนอยางยิ่งคือ 
เหลือเกิน.   บทวา  อโภชยึ   ไดแก  ขาพระองคไดใหทานฉันโภชนะอัน 
ประณีต.    บทวา     ตปสฺสิยุค    ความวาคู   [สองอัครสาวก]    ผูมีตบะ 
เพราะเผาผลาญตัดกิเลสมลทินทั้งหมดไดเด็ดขาดดวยตบะอันสูงสุด.  บทวา 
มหามุน ึ  ความวา    เปนผูแสวงคุณใหญเพราะตบธรรมน้ันนัน่แล   หรือ 
ชื่อวามหาปราชญเพราะรูคือกําหนดวิสัยของตนไดดวยญาณอยางใหญนั่น 
เที่ยว.   คําน้ันทั้งหมด   เทพธิดากลาวหมายเอาพระอัครสาวกทั้งสอง. 
         บทวา    อปรมิิต  สขุาวห    ทานกลาวมิไดลบนิคหิต    ไดแกอัน 
ใหเกิดหิตสุขมีปริมาณเกินพระดํารัสแมของพระผูมีพระภาคเจา       เพราะ 
พระบาลีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอน้ีผูบอกจะทําใหบรรลุ    ตลอดถึง 
สุขบนสวรรคไมงายนัก    หรือนําสุขมาหาประมาณมิได   คือนําสุขมาดวย 
อานุภาพของตน.  บทวา  สตต   แปลวา   ทุกเวลา.    ประกอบความวา 
ไมลดวันรักษาอุโบสถน้ัน ๆ   หรือทําวันรักษาอุโบสถน้ันไมใหขาด    ทํา 
ใหบริบูรณนาํความสุขมาใหเนืองนิตย หรือทุกเวลา.  คําท่ีเหลือเหมือนนัยที่ 
กลาวมาแลวในหนหลัง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 195 

         ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจา    ทรงแสดงอภิธรรมปฎกตลอดสาม   
เดือนโปรดหมูเทวดาและพรหม  ผูอยูในหมื่นโลกธาตุ  มีพระมารดาเทพ- 
บุตรเปนประธาน    เสด็จกลับมายังมนุษยโลกแลว   ทรงแสดงภัททิตถิกา- 
วิมานโปรดแกภิกษุทั้งหลาย.  พระธรรมเทศนาน้ัน   ไดเปนประโยชนแก 
บริษัทผูประชุมกันแล.  
                                จบอรรถกถาภัททิตถิกาวิมาน 
              ๖.  โสณทินนาวิมาน 
          วาดวยโสณทินนาวิมาน  
         [๒๓]  พระมหาโมคคัลลานเถระ   ไดสอบถามนางเทพธิดาดวย 
คาถาวา 
                                     ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม  สองสวาง 
                  ไสวไปทุกทิศ   เหมือนดาวประกายพรึก     เพราะบญุ 
                   อะไร     ทานจึงมีผิวพรรณเชนนี้   เพราะบุญอะไร 
                   อิฐผลนี้จึงสําเร็จแกทาน    และโภคสมบัติทุกอยางท่ี 
                   นารักจึงเกิดขึ้นแกทาน. 
                                     ดูกอนเทพธิดา   ผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอ 
                   ถามทาน    ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดกระทําบุญอะไร 
                     ไว   และเพราะบุญอะไร    ทานจึงมีอานุภาพรุงเรือง 
                   อยางน้ี  และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
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                            เทพธิดาน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว   
        ดีใจ  กพ็ยากรณปญหาแหงกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                            ชนชาวนาลันทานครรูจักดิฉันวา    โสณทินนา 
        ดีฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองนาลันทา   เปนผูสมบูรณ 
         ดวยศรัทธาและศีล  ยินดีแลวในทานบริจาคเสมอ  ม ี 
        จิตผองใส  ไดถวายผานุงหม อาหาร  เสนาสนะ  และ  
         เครื่องประทีป   เครื่องอุปกรณ  ในพระอริยะผูปฏิบัติ 
        ตรง  ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค 
         ๘ ประการ   ตลอดวัน  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  และวัน  ๘  คํ่า 
        แหงปกษ   และตลอดปาฏิหาริยปกษ    เปนผูสํารวม 
         ดวยดีในศีลทุกเมื่อ    คือเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต 
        เวนหางไกลจากอทินนาทาน  จากการประพฤติผิดใน 
         กาม  สาํรวมจากมุสาวาท  และจากการด่ืมน้ําเมา  ดีฉัน 
        เปนผูยินดีในสิกขาบทท้ัง  ๕   มีปญญาเฉลียวฉลาด 
        ในอริยสัจ     เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษ ุ
        และพระเกียรติยศ  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมรีศัมีเชนนี้  
         ฯลฯ   และรัศมขีองดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                              จบโสณทินนาวิมาน  
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        อรรถกถาโสณทินนาวิมาน  
         โสณทนินาวิมานมีคาถาวา   อภกิฺกนฺเตน   วณฺเณน  ดังนี้เปนตน. 
โสณทินนาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  กรุงสาวัตถี.  ก็สมัย  
นั้น  อุบาสิกาคนหน่ึงชื่อโสณทินนาในเมืองนาลันทามีศรัทธาเลื่อมใส  บํารุง 
ภิกษุทั้งหลายดวยปจจัย  ๔  โดยเคารพ  มีนิจศีลอันบริสุทธิ์ดี    เขารักษา 
แมอุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ.   นางโสณทินนาน้ัน    ไดความ 
สบายในการฟงธรรม เมื่อเพ่ิมพูนกัมมัฏฐานในสัจจะ  ก็ไดเปนโสดาบัน 
เพราะถึงพรอมดวยอุปนิสัย    ตอมา    นางเปนโรคชนิดหน่ึงแลวก็ตายไป 
เกิดในชั้นดาวดึงส.  ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดสอบถามเทพธิดานั้น 
ดวยคาถาสามคาถาเหลานั้นวา 
                                  ดูกอนเทพธิดา     ทานมีวรรณะงาม    มีรศัมี  
                  สองสวางไสวไปทุกทิศ      เหมือนดาวประกายพรึก 
                   เพราะบุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญ 
                   อะไร       อิฐผลน้ีจึงสําเร็จแกทาน     และโภคสมบัติ 
                   ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแกทาน. 
                  ดูกอนเทพธิดา   ผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอ 
                   ถามทาน  ครัง้เกิดเปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไรไว 
                    และเพราะบุญอะไร   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
                   และรัศมขีองทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
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                         เทพธิดาน้ัน   ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว   
        ดีใจ  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                        ชนชาวเมอืงนาลันทา   รูจักดิฉันวาโสณทินนา 
        ดีฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองนาลันทา  เปนผูสมบูรณ 
        ดวยศรทัธาและศีลยินดีแลว  ในทานบริจาคเสมอ  มีจิต   
        ผองใส   ไดถวายผานุงหม   อาหาร   เสนาสนะและ 
        เครื่องประทีปเครื่องอุปกรณ  ในพระอริยะผูปฏิบัติตรง 
        ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีล   อันประกอบดวยองค   ๘ 
        ประการ   ตลอดวัน  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  และวัน  ๘  คํ่า 
        แหงปกษ   และตลอดปาฏิหาริยปกษ    เปนผูสํารวม 
        ดวยดีในศีลทุกเมื่อ.      เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต  
        เวนหางไกลจากอทินนาทาน  จากการประพฤติผิดใน 
        กาม สํารวมจากมุสาวาท และจากการด่ืมน้ําเมา   ดีฉัน 
        เปนผูยินดีในสิกขาบทท้ัง  ๕  มปีญญาเฉลียวฉลาดใน 
        อริยสัจ  เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจกัษุ  และ 
        พระเกียรติยศ  เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้  
        อิฐผลนีจ้ึงสําเร็จแกดีฉัน     และโภคสมบัติทุกอยาง 
        ที่นารักจึงเกิดขึ้นแกดีฉัน. 
                          ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ดีฉันขอบอก 
        แกทาน    ครั้งเกิดเปนมนุษยดีฉนัไดกระทําบุญใดไว  
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                   เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
                 รศัมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.   
        คําน้ันทั้งหมด  เหมือนนัยที่กลาวมาในหนหลัง. 
                    จบอรรถกถาโสณทินนาวิมาน 
                  ๗.  อุโบสถาวิมาน 
              วาดวยอุโบสถาวิมาน  
         [๒๔]  ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ    ไดถามถึงบุรพกรรมของ 
เทพธิดาน้ันวา 
                              ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม  มีรัศมีสอง 
                  สวางไสวไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก    เพราะ 
                   บุญอะไร   ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ  และรัศม ี
                   ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                 นางเทพธิดาน้ัน   ถูกพระโมคคัลลานเถระถาม 
                   แลว     ดีใจ     ก็ไดพยากรณปญหาแหงกรรมทีม่ผีล 
                     อยางน้ีวา 
                                     ประชาชนรูจักดิฉันวาแมอุโบสถา     ดีฉนัเปน 
                   อุบาสิกาอยูในเมืองสาเกต   เปนผูสมบูรณดวยศรทัธา 
                   และศีล...  ไดเปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจกัษ ุ
                  สมบูรณดวยพระเกียรติยศ   เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึง 
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               มีวรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ  และรัศมีของดีฉนัจึงสวางไสว 
               ไปทุกทิศ.   
         เมื่อจะแสดงโทษอยางหน่ึงของตน   เทพธิดาน้ันจึงไดกลาวคาถา  ๒ 
คาถาอีกวา 
                                   ฉันทะความพอใจเกิดแกดีฉัน   เพราะฟงเรื่อง 
           นันทนวันอยูเน่ือง ๆ   เพราะเหตุที่ต้ังใจไปในนันทนวัน 
                   นั้น   ดีฉันจึงเขาถึงนันทนวันชั้นดาวดึงสพิภพ   ดีฉัน  
          มิไดทําตามพระวาจาของพระศาสดาพุทธเจาเผาพันธุ 
          แหงพระอาทิตย   ต้ังจิตไวในภพอันเลว    จงึมีความ 
          รอนใจในภายหลัง. 
        เพ่ือจะปลุกใจนางเทพธิดาน้ัน     พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาว 
คาถาน้ีวา 
                               ดูกอนอุโบสถาเทพธิดา   ทานจะอยูในวิมานนี้ 
               นานเทาไร   ทานถูกอาตมาถามแลว     โปรดบอกเถิด 
              ถาทานรูอายุ. 
         เทพธิดาน้ันตอบวา 
                                            ขาแตทานมหาปราชญ       ดีฉันจักดํารงอยูใน 
                    วิมานนี้   สามโกฏิหกหมืน่ป  จุติจากท่ีนี้แลว  จึงจักไป 
                    บังเกิดเปนมนุษย. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระ      ปลุกเทพธิดาน้ันใหอาจหาญดวยคาถา 
นี้วา  
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                             ดูกอนอุโบสถาเทพธิดา    ทานอยากลับไปเลย   
        ทานเปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพยากรณไว  
                  แลววา      ทานจักถึงคุณวิเศษ      เปนพระโสดาบัน 
                  ทุคติทานก็ละไดแลวน่ี. 
                                จบอุโบสถาวิมาน          
           อรรถกถาอุโบสถาวิมาน 
         อุโบสถาวิมานมีคาถาวา    อภิกกฺนฺเตน    วณฺเณน    ดังน้ีเปนตน. 
อุโบสถาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         อัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องในขอน้ีมีแปลกกันเทาน้ีวา  อุบาสิกาคนหน่ึง 
ชื่ออุโบสถาในเมืองสาเกต.   คําท่ีเหลือเชนเดียวกับวิมานติด ๆ กัน.   ดวย 
เหตุนั้น  พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา  ทานพระมหาโมคคัลลานะถามวา 
                            ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม  ฯ ล ฯ  รศัมี  
                  ของทานจึงสองสวางไปทุกทิศ. 
                                 เทพธิดาน้ัน  ถูกพระโมคัลลานเถระถามแลว 
                   ดีใจ   ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                                 ดีฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองสาเกต  ประชาชน 
                   รูจักดิฉันวา  อุโบสถา  เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและ 
                    ศีล  ยินดีแลวในจําแนกทานเสมอ   มจีิตผองใส    ได 
                    ถวายผานุงหม  อาหาร  เสนาสนะ  และเครื่องประทีป 
                    ในพระอริยะผูปฏิบัติตรง   ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีล  
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                    อันประกอบดวยองค  ๘  ประการ    ตลอดวัน  ๑๔  คํ่า   
                     ๑๕  คํ่า  และวัน  ๘  คํ่า   แหงปกษ    และตลอดปาฏิ- 
                   หาริยปกษดวย   เปนผูสํารวมดวยดีในศีลเสมอ  เปน 
                   ผูงดเวนจากปาณาติบาต   เวนหางไกลจากอทินนาทาน 
                    จากการประพฤติผิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และ 
                   จากการด่ืมน้ําเมา   ดีฉันเปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง   ๕ 
                    มีปญญาเฉลียวฉลาดในอริยสัจ      เปนอุบาสิกาของ 
                   พระโคดมผูมีพระจักษ ุ  และพระเกียรติยศ   เพราะ  
                     บุญกรรมน้ัน  ดีฉันจึงเปนผูมีรัศมีเชนนี้   ฯ ล ฯ  และ 
                   รัศมีของดีฉนัจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพธิดาน้ัน    เมื่อจะแสดงโทษอยางหน่ึงของตน    จึงไดกลาวคาถา 
๗  คาถาอีกวา 
                               ฉันทะความพอใจเกิดขึ้นแกดีฉัน  เพราะไดฟง 
                   เรื่องสวนนันทนวันอยูเนือง ๆ  ดีฉันจงึต้ังจิตไปในสวน 
                  นันทนวันนั้น   ก็เขาถึงสวนนันทนวันไดจริง ๆ  ดีฉัน 
                  มไิดทําตามพระวาจาของพระศาสดาพุทธเจาเผาพันธุ 
                   แหงพระอาทิตย      ดีฉันนั้นต้ังจิตใจไวในภพอันเลว 
                   จึงรอนใจในภายหลัง. 
         ในบทเหลาน้ัน  บาทคาถาวา   อโุปสถาติ   ม  อฺ ึสุ  ความวา 
คนทั้งหลายรูจักดีฉันโดยชื่อน้ีวา  อุโบสถา.  บทวา  สาเกตาย   แปลวา 
ในเมืองสาเกต.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 203 

         บทวา  อภิกฺขณ  แปลวาเนือง ๆ.  บทวา  นนฺทน  สุตฺวา  ความวา   
เพราะไดทราบทิพยสมบัติมีอยางตาง  ๆ     ในภพดาวดึงสนั้นวา    ชื่อวา 
นันทนวัน  ในภพดาวดึงสเปนเชนนี้     และเปนเชนนี้.    บทวา   ฉนฺโท 
ไดแก  ความพอใจในกุศลเปนเหตุแหงบุญกรรมท่ีจะใหบังเกิดในภพดาว- 
ดึงสนั้น   หรอืความพอใจดวยอํานาจตัณหา    อันเปนความปรารถนาท่ีจะ  
เกิดในภพดาวดึงสนั้น.   บทวา   อุปปชฺชถ  แปลวา  เกิดข้ึนแลว.  บทวา 
ตตฺถ  ไดแก  ในภพดาวดึงส.  จริงอยู  เทพธิดากลาวถึงเทวโลกน้ัน  แมดวย 
การอางถึงสวนนันทนวัน.  บทวา  อปุปนฺนามฺหิ  ความวา  ดีฉันเกิดแลว 
คือไดบังเกิดแลว.                                 
         บาทคาถาวา   นากาสึ   สตฺถุ  วจน  ความวา   ดีฉันไมไดทําตาม 
พระดํารัสที่พระศาสดาไดตรัสไวโดยนัยเปนตนวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราสรรเสริญภพแมมีประมาณนอย  ก็หามิได.  อธิบายวา ไมละฉันทราคะ 
ในภพท้ังหลาย.   พระอาทิตยเปนโคดมโคตร  แมพระผูมีพระภาคเจาก็เปน 
โคดมโคตร  เพราะเหตุนั้น  เทพธิดาจึงกลาววา   พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน 
เพราะทรงมีพระโคตร.   อีกอยางหนึ่ง    เผาพันธุของพระอาทติย    ชื่อวา 
อาทิจฺจพนฺธุ  คือพระผูมีพระภาคเจา.  อีกอยางหนึ่ง  เผาพันธุชื่อวาพระ- 
อาทิตย    เพราะทรงอาศัยพระอาทิตยนั้นแลวเกิดในอริยชาติ    หรือชื่อวา 
อาทิจจพันธุ เพราะทรงเปนบุตรเกิดแตอกของพระอาทิตยนั้น คือพระผูมี- 
พระภาคเจา.   สมจริงดังท่ีทานกลาวไวแลววา                                     
                               พระอาทิตยใดสองแสงสวาง    กําจัดความมืด 
                   ในยามมืด  รุงโรจนเปนมณฑลดวงกลม  มีอํานาจ  
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                  ความรอนสูง  ดูกอนราหุ  ทานอยากลืนพระอาทิตยนั้น   
                    ซึ่งกําลังโคจรอยูในอากาศเลย    ดูกอนราหู  ทานจง 
                   ปลอยพระอาทิตยประชา   [ บุตร ]  ของเราเถิด. 
         บทวา  หีเน  คือตํ่าทราม  เทพธิดากลาวถึงความยินดีในภพของตน. 
บทวา  สามหฺิ   ตัดบทเปน  สา   อมฺห ิ แปลวาดีฉันนั้น. 
         เมื่อเทพธิดาน้ันประกาศความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนอันความยินดีในภพ 
สรางไวอยางนี้แลว     พระเถระเพ่ือจะปลอบใจดวยมุข    คือชี้แจงอายุของ 
ภพที่กําหนดไววา    การตั้งอยูในอัตภาพมนุษยตอไปแลวกาวลวงทุกขใน  
วัฏฏะเสีย    จะทําก็ทําไดงาย    และวาความเปนผูสิ้นอาสวะทุกประการ   ม ี
อานิสงสมาก   จึงกลาวคาถาวา 
                                ดูกอนอุโบสถาเทพธิดา   ทานจะอยูในวิมานนี้  
                   นานเทาไร  ทานถูกอาตมาถามแลวโปรดบอกดวย   ถา 
                  ทานทราบอายุ. 
                นางเทพธิดานั้นตอบวา 
                                 ขาแตทานมหาปราชญ  ดีฉันดํารงอยูในวิมาน 
                  นี้  ประมาณสามโกฏิหกหมื่นป   จุติจากท่ีนี้แลว  จัก  
                  ไปบังเกิดเปนมนุษย. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระ   ทานางเทพธิดานั้นใหอาจหาญดวยคาถา 
นี้อีกวา 
                                  ดูกอนอุโบสถาเทพธิดา  ทานอยากลัวเลย  พระ- 
                  สมัมาสัมพุทธเจาก็ทรงพยากรณไวแลววา        ทาน  
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                    บรรลุคุณพิเศษเปนโสดาบัน     ทุคติ      ทานก็ละได   
                     แลวน่ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กีวจิร   แปลวานานเทาไร.    บทวา 
อิธ   คือในเทวโลกนี้    หรือในวิมานน้ี.  บทวา  อายุโน  แปลวา  อายุ. 
บทวา    โน    เปนเพียงนิบาต.     หรือรูวาอายุนานหรือไมนาน.    อน่ึง  
อธิบายวา   ถาทราบอายุ.   ดวยบทวา   มหามุน ิ  เทพธิดาเรียกพระเถระ. 
         บาทคาถาวา   มา   ตฺว   อุโปสเถ  ภายิ  ความวา  ดูกอนอุโบสถา 
ผูเจริญ  ทานอยากลัวเลย  เพราะอะไร ?  เพราะทานถูกพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจา    ไดทรงพยากรณไวแลว.    พยากรณวาอยางไร.    พยากรณวาบรรลุ 
คุณวิเศษเปนโสดาบัน.    ทานถึงคือบรรลุคุณวิเศษที่เขาใจวาเปนมรรคผล 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวาวิเสสยิ   เพราะถึงคุณวิเศษแมนี้วา   ทุคติแมทั้งปวง 
ทานละไดแลว.   คําท่ีเหลือเหมือนนัยที่กลาวมาแลว. 
                      จบอรรถกถาอุโบสถาวิมาน 
                  ๘.  สุนิททาวิมาน 
                            วาดวยสุนิททาวิมาน 
         [๒๕]   พระมหาโมคคัลลานเถระ    เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของ 
เทพธิดาน้ัน    จึงกลาวคาถาน้ีวา 
                     ดูกอนเทพธิดา   ทานเปนผูมีวรรณะงาม   มีรัศม ี
                   สองสวางไปทุกทิศ   เหมอืนดาวประกายพรึก  เพราะ  
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                   บุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  ฯลฯ  และรัศมีของ   
                   ทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                  เทพธิดาน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                   ดีใจ  จึงไดพยากรณปญหาแหงกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                                 ประชาชนเรียกดีฉันวา  สุนิททา  ดีฉันเปน 
                   อุบาสิกาอยูในกรุงราชคฤห  เปนผูสมบูรณดวยศรทัธา 
                   และศีล. . . เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุ 
                  สมบูรณดวยพระเกียรติยศ  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงม ี  
                   วรรณะเชนนี้    ฯ ล ฯ    รัศมีของดีฉนัจึงสวางไสวไป 
                ทกุทิศ. 
                                              จบสุทิทาวิมาน 
           อรรถกถาสุนิททาวิมาน 
         อัฏฐมวิมาน   วิมานท่ี ๘  ราชคหนิทาน  เรื่องเกิดในกรุงราชคฤห 
ในอัตถุปปตติ   เหตุเกิดเรื่องที่พึงกลาวตามลําดับวา   อุบาสิกา   ชื่อสุนิททา 
ฯลฯ  ของพระโคดมผูมีพระเกียรติยศ.  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีผิวพรรณ 
เชนนี้    ฯ ล ฯ   อุบาสิกาชื่อสุนิททา.    คําท่ีเหลือเหมือนนัยที่กลาวมาแลว 
แมในคาถาก็เคยกลาวมาแลวท้ังน้ัน   จริงอยางนั้น     ในบางคัมภีร   ทานก็ 
ต้ังบาลีไว    โดยใชเปยยาลแล.    ดวยเหตุนั้น    พระสังคีติกาจารยจึงกลาว 
ไววา  ทานพระมหาโมคคัลลานะถามวา  
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                               ทานผูมีวรรณะงาม   ฯ ล ฯ  และรัศมีของทาน   
               จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพธิดาน้ัน  ถูกพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว  ดีใจ  ก็พยากรณ 
ปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางนี้วา 
                                ชนท้ังหลายในกรงุราชคฤห      ไดรูจักดิฉนัวา  
               สุนทิทา   ดีฉันเปนอุบาสิกาผูสมบูรณดวยศรัทธาและ 
               ศีล  ยินดีแลวในการจําแนกทานเสมอ   มจีิตผองใส 
               ในอริยเจาผูตรง   ไดถวายผานุงหม  อาหาร  เสนาสนะ 
               และเครื่องประทีป      ดีฉันไดเขารักษาอุโบสถศีลอัน 
               ประกอบดวยองค  ๘ ประการ  ตลอดวัน  ๑๔  คํ่า   ๑๕  คํ่า 
               และวัน  ๘  คํ่า  แหงปกษ   และตลอดปาฏิหาริยปกษ 
               ดวย    เปนผูสํารวมดวยดีในศีลทุกเมื่อ   เปนผูงดเวน 
               จากปาณาติบาต   เวนหางไกลจากอทินนาทาน   จาก 
               การประพฤติผิดในกาม   สํารวมจากมุสาวาท    และ 
               จากการด่ืมน้ําเมา   ดีฉันเปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง  ๕ 
               มีปญญาเฉลียวฉลาดในอริยสัจ      เปนอบุาสิกาของ 
               พระโคดมผูมีพระจักษุ    และพระเกียรติยศ   เพราะ 
               บญุน้ัน    ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้    อิฐผลนี้ยอม 
               สําเร็จแกดีฉัน   และโภคสมบัติทุกอยางท่ีนารัก   จึง 
               เกิดขึ้นแกดีฉัน  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงเปนผูมีอานุภาพ  
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                   รุงเรืองอยางน้ี         และรศัมีของดิฉันจึงสวางไสวไป   
        ทุกทิศ. 
                                   จบอรรถกถาสุนิททวิมาน 
                  ๙.  สุทินนาวิมาน          
                           วาดวยสุทินนาวิมาน         
         [๒๖]  พระมหาโมคคัลลานเถระ    เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของ 
เทพธิดาน้ัน  จึงกลาวคาถาน้ีวา 
                                  ดูกอนเทพธิดา  ทานเปนผูมีวรรณะงาม   มีรัศมี  
                  สองสวางไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก  เพราะ 
                  บุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้    ฯ ล ฯ   และรัศม ี
                  ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                  เทพธิดาน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                  ดีใจ  จึงไดพยากรณปญหาแหงกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                                  ประชาชนเรียกดีฉันวา  แมสุทินนา  ดีฉนัเปน 
                  อบุาสิกาอยูในกรุงราชคฤห   เปนผูสมบรูณดวยศรัทธา 
                  และศีล . . . เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษ ุ
                  สมบูรณดวยพระเกียรติยศ  เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงม ี
                    วรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ  และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไป 
                ทกุทิศ. 
                                            จบสุทินนาวิมาน  
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                        อรรถกถาสุทินนาวิมาน   
         นวมวิมาน  วิมานที่  ๙  ราชคหนิทาน เรื่องเกิดในกรุงราชคฤห  ใน 
อัตถุปปตติ  เหตุเกิดเรื่องที่พึงกลาวตามลําดับวา  อุบาสิกาชื่อสุทินนา  ฯ ล ฯ 
ของพระโคดม  ผูมีพระเกียรติยศ.  เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ 
ฯ ล ฯ  อุบาสิกาชื่อสุทินนา.   คําท่ีเหลือเหมือนนัยที่กลาวมาแลว    แมใน 
คาถาก็ไดกลาวมาแลวท้ังนั้น     จริงอยางนั้น   บางคัมภีรทานก็ต้ังบาลีไว 
โดยใชเปยยาลแล.    ดวยเหตุนั้น   พระสังคีติกาจารยจึงกลาวไววา   ทาน 
พระมหาโมคคัลลานะถามวา  
                                  ทานผูมีวรรณะงาน  ฯ ล ฯ  และรัศมขีองทานจึง 
                  สวางไสวไปทุกทิศ.  
         เทพธิดาน้ัน   ถูกพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว  ดีใจ  ก็พยากรณ 
ปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางนี้วา 
                           ชนท้ังหลายในกรุงราชคฤห  ไดรูจักดีฉันวา 
                  สทุินนา   ดีฉนัเปนอุบาสิกา ฯ ล ฯ  เปนอุบาสิกาของ 
                 พระโคดมผูมีพระจักษุ  ผูมีพระเกียรติยศ.  เพราะบญุ 
                 นัน้   ดีฉันจึงมวีรรณะเชนนี้   เพราะบญุกรรมนั้น  ฯ ล ฯ 
                 และรัศมีของดิฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                 จบอรรถกถาสุทินนาวิมาน  
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                  ๑๐.  ปฐมภิกษาทายิกาวิมาน   
             วาดวยภิกษุทายิกาวิมาน 
      [๒๗]    พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาน้ัน  ดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                      ดูกอนเทพธิดา  ทานเปนผูมีวรรณะงาม   มีรัศมี  
                  สองสวางไสวไปทุกทิศ       เหมือนดาวประกายพรึก  
                  เพราะบุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้     ฯ ล ฯ 
                  และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                               เทพธิดาน้ัน    ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                  ดีใจ  จึงไดพยากรณปญหาแหงกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                               ในชาติกอนครั้งเกิดเปนมนุษย   ดีฉันอยูในหมู 
                  มนุษยในมนุษยโลก    ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก  
                  กเิลสธุลีผองใสไมขุนมัว  ก็เลื่อมใส  ไดถวายภิกษาแด 
                  พระองคดวยมือของดีฉนัเอง  เพราะบุญอันนั้น  ดิฉัน 
                  จงึมีวรรณะเชนนี้   ฯ ล ฯ  และรัศมขีองดีฉันจึงสวาง 
         ไสวไปทุกทิศ. 
                          จบปฐมภิกษาทายิกาวิมาน 
             อรรถกถาปฐมภิกษาทายิกาวิมาน 
         ปฐมภิกษาทายิกาวิมาน  มีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน   วณฺเณน  ดังนี ้
เปนตน.  ปฐมภิกษาทายิกาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ?  
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         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  กรุงสาวัตถี.  สมัยนั้น   
หญิงคนหนึ่ง    อยูในอุตตรนธุรานคร    จะส้ินอายุ    ควรเกิดในอบายภูมิ 
พระผูมีพระภาคเจา     เสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติเวลาใกลรุง    ทรง 
ตรวจดูโลก     ทรงเห็นหญิงน้ันควรเกิดในอบายภูมิ     มีพระทัยอันพระ- 
มหากรุณาเตือนแลว     มพุีทธประสงคจะใหนางดํารงอยูในสุคติภูมิ    จึง 
เสด็จไปมธุรานครพระองคเดียวหามีเพ่ือนไม   ครัน้เสด็จถึงแลว   ในเวลา 
เชาทรงนุงแลวถือบาตรและจีวรเสด็จไปบิณฑบาตนอกพระนคร.   สมัยนัน้ 
หญิงน้ันจัดแจงอาหารไวในเรือนเสร็จแลว    เก็บงําไวในที่สวนหนึ่ง   ถือ  
หมอน้ําไปทานํ้า  ก็เอาหมอน้ําตักน้ํา   กําลังไปเรอืนของตน   ก็พบพระ- 
ศาสดาระหวางทาง  ทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ทรงไดบิณฑบาตแลว 
หรือเจาคะ   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ก็คงจักได  ก็ทราบวาพระองค 
ยังไมไดบิณฑบาต  วางหมอน้ําเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคม 
แลว   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคจักถวายบิณฑบาต 
โปรดทรงรบัเถิดเจาคะ  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ. หญิงน้ัน 
ทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว    เดินลวงหนาไปกอน  ปูลาด 
อาสนะเหนือท่ีแหงและเกลี้ยงเกลา  ยนืคอยดูพระผูมีพระภาคเจาอยู.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  เสด็จเขาไปยังเรือนประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูถวาย.  ดังน้ัน 
นางไดอาราธนาใหพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว.        พระผูมีพระภาคเจา 
เสวยเสร็จแลว   ทรงชักพระหัตถออกจากบาตร   ทรงทําอนุโมทนาแกนาง 
แลวก็เสด็จหลีกไป.  นางฟงอนุโมทนา  รูสึกปติและโสมนัสมใิชนอย  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. 
                                เทพธิดาน้ัน     ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                   ดีใจ  ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางไรวา 
                                ในชาติกอน ครั้งเกิดเปนมนุษย  ดีฉันอยูในหมู 
                  มนุษยในมนุษยโลก    ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก 
                    กิเลสธุลีผองใสไมขุนมัว  ดีฉันเลื่อมใส   ก็ถวาย 
                   ภิกษาแดพระองคดวยมือของตนเอง     เพราะบญุน้ัน 
                   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ   และรัศมีของดีฉนัจึง 
                  สวางไสวไปทุกทิศ. 
         คําท่ีเหลือท้ังหมดมีเนื้อความงายท้ังน้ัน   เพราะมีนัยอันกลาวมาแลว 
ในหนหลัง. 
                             จบอรรถกถาปฐมภิกษาทายิกาวิมาน  
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            ๑๑.   ทุติยภิกษาทายิกาวิมาน   
         วาดวยภิกษุทายิกาวิมาน 
    [๒๘]          พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาน้ัน ดวยคาถานี้วา 
                              ดูกอนเทพธิดา  ทานเปนผูมีวรรณะงาม  มีรศัมี 
             สองสวางไสวไปทุกทิศ       เหมือนดาวประกายพรึก  
             เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้   ฯ ล ฯ   และ 
             รัศมขีองทานสวางไสวไปทุกทิศ. 
                            เทพธิดาน้ัน   ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
        ดีใจ   จงึไดพยากรณปญหาแหงกรรมที่มีผลอยางน้ีวา 
                               ในชาติกอน   ครั้งเกิดเห็นมนุษย   ดีฉันอยูใน 
             หมูมนุษยในมนุษยโลก  ไดพบพระพุทธเจาผูปราศ- 
               จากกิเลสธุลี   ผองใสไมขุนมัว  ก็เลื่อมใส   ไดถวาย 
        ภิกษาแดพระองคดวยมือของดีฉันเอง   เพราะบุญอัน 
             นั้น  ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ ฯ ล ฯ  และรัศมีของดีฉัน 
        จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                        จบทุติยภิกษาทายิกาวิมาน         
            อรรถกถาทุติยภิกษาทายิกาวิมาน 
         ทุติยภิกษาทายิกาวิมาน   มีคาถาวา อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  ดังนี้เปน 
ตน.   ทุติยภิกษาทายิกาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ?  
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         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ พระเวฬุวันกลันทกนวิาปสถาน   
กรุงราชคฤห.  ในกรุงราชคฤหนั้น  มีหญิงคนหนึ่ง  มีศรัทธาเลื่อมใส  ได  
เห็นพระขีณาสพรูปหน่ึงกําลังเที่ยวบิณฑบาต     นิมนตใหทานเขาไปเรือน 
ของตนแลว   ไดถวายโภชนาหาร.   สมัยตอมา   นางทํากาละตายไปบังเกิด 
ในภพดาวดึงส.  คําท่ีเหลือก็เหมือนกับวิมานติด ๆ กันนั่นเอง. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาน้ัน   ดวยคาถานี้วา 
                                  ทานมีวรรณะงาม     มรีัศมสีวางไสวไปทุกทิศ 
                  เหมือนดาวประกายพรึก  เพราะบุญอะไร   ทานจึงมี   
                    วรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ    และรัศมีของทานจึงสวางไสว 
        ไปทุกทิศ. 
                                   เทพธิดาน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                  ดีใจ  ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                                   ในชาติกอน   ครั้งเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก 
                  ดีฉันไดพบพระพุทธเจา   ผูปราศกามกิเลสธุลี  ผองใส 
                  ไมขุนมัว       ดีฉันเล่ือมใสไดถวายภิกษาแดพระองค 
                  ดวยมือตนเอง  เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้ 
                  ฯ ลฯ  และรัศมีของดีฉันจงึสวางใสไปทุกทิศ.  
               จบอรรถกถาทุติยภิกษาทายิกาวิมาน 
         จบกถาพรรณนาความแหงจิตตลดาวรรคท่ี  ๒  ซึ่งประดับดวยเรื่อง 
๑๑   เรื่องในวิมานวัตถุ  ในอรรถกถาขุททกนิกาย  ชื่อปรมัตถทีปนี  ดวย 
ประการฉะนี.้  
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                                รวมวิมานที่มีในวรรคนี้คือ   
         ๑. ทาสวิีมาน  ๒. ลขุมาวิมาน  ๓. อาจามทายิกาวิมาน  ๔  จัณฑาลิ- 
วิมาน   ๕. ภัททิตถิกาวิมาน   ๖.  โสณทินนาวิมาน  ๗.  อุโบสถาวิมาน 
๘.  สุนิททาวิมาน     ๙.  สุทินนาวิมาน     ๑๐.  ปฐมภิกษาทายิกาวิมาน 
๑๑.  ทุติยภิกษาทายิกาวิมาน  และอรรถกถา.  
                     จบวรรคท่ี  ๒  ในอิตถีวิมาน         
                              จบปฐมภาณวาร          
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                          ปาริฉัตตกวรรคท่ี  ๓   
                       ๑.  อุฬารวิมาน 
                             วาดวยอุฬารวิมาน           
    [๒๙]   พระมหาโมคคลัลานเถระถามนางเทพธิดา  ดวยคาถาวา 
                               ดูกอนนางเทพธิดา     ยศและวรรณะของทาน 
             ยิ่งใหญ   สวางไสวรูปท่ัวทุกทิศ    เหลาเทพนารีและ  
        เหลาเทพบุตรท้ังหลายประดับประดาดีแลว    ฟอนรํา 
             ขับรอง  ทําใหทานราเริง หอมลอมเพื่อบําเรอทานอยู 
            วมิานของทานเหลาน้ีลวนแตเปนวิมานทองคํา    นาดู 
        นาชมมาก    ทั้งทานเลาก็เปนใหญกวาเทพเจาเหลาท่ี 
             สมบูรณดวยความปรารถนาทุกอยาง   มคีวามเปนอยู 
        อันยิ่งใหญ   ราเริงใจอยูในหมูทวยเทพ.    ดูกอนนาง 
             เทพธิดา    ทานอันอาตมาถามแลว     ขอจงบอกผลนี้  
        แหงกรรมอะไร. 
         นางเทพธิดาตอบวา 
                            ในชาติกอน   ดีฉันเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก  
        เปนบุตรสะใภในตระกูลของคนทุศีล  ซึ่งเปนตระกูล 
            ที่มีพอผัวแมผัวไมมีศรัทธา    เปนคนตระหน่ี    ดีฉัน 
        ถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล      ยินดีในการแจกทาน 
             ตลอดกาล  ไดถวายขนมเบื้องแกสมณะซ่ึงกําลังเท่ียว          
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         บิณฑบาตอยู   แลวจึงไดบอกแกแมผัววา  มพีระสมณะ   
        มาที่นี่  ดีฉันเล่ือมใส   ไดถวายขนมเบื้องแกทานดวย 
         มือของตน แมผัววาดีฉันวา  นางสูรู   ทําไมเธอจึงไม 
        ถามฉันเสียกอนวา     จะถวายทานแกสมณะดังน้ีเลา 
           เพราะการถวายขนมเบื้องน้ัน    แมผัวเกรี้ยวกราดเอา  
        ทุบตีดีฉันดวยสาก     ดีฉันไมอาจมีชีวิตอยูไดนานจึง 
         สิ้นชีพลง    พนจากการทรมานอยางสาหัส    จุติจาก 
        มนุษยนั้นแลวจึงไดมาเกิดบนสวรรค    เปนพวกเดียว 
         กันกับเทพเจาชั้นดาวดึงส  เพราะบุญกรรมนัน้   ดีฉัน 
        จึงมีวรรณะงามเชนนี้  ฯลฯ  และมีรัศมีสวางไสวไป 
        ทั่วทุกทิศ  เพราะบุญกรรมนั้น. 
                             จบอุฬารวิมาน  
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             ปาริฉัตตกวรรควรรณนาที่  ๓   
                อรรถกถาอุฬารวิมาน          
         ปาริฉัตตกวรรคท่ี   ๓   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้     อุฬารวิมานมี 
คาถาวา  อุฬาโร  เต   ยโส   วณฺโณ   ดังน้ีเปนตน.    อุฬารวิมานน้ัน 
เกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  เวฬุวันมหาวิหาร อันเปนที่ให 
เหยื่อแกกระแต   ใกลกรงุราชคฤห.  สมัยนั้น  ในตระกูลอุปฏฐากของทาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ  ไดมีหญิงสาวคนหน่ึงชอบใหทาน  ยินดีในการ 
แจกจายทาน.    นางใหของเค้ียวของบริโภคกอนอาหารอันเกิดข้ึนในเรือน 
นั้น  ครึ่งหนึ่ง   จากสวนแบงที่ตนได.   ตนเองบริโภคครึ่งหนึ่ง   หากยัง 
ไมใหก็ไมบริโภค      เมือ่ยังไมเห็นผูที่ควรใหก็เก็บไวแลวใหในเวลาท่ีตน 
เห็น.   นางใหแมแกยาจก.    ครั้นตอมามารดาของนาง    ชื่นชมยินดีวาลูก 
สาวขอเราชอบใหทาน      ยินดีในการแจกจายทาน       จึงใหเพ่ิมข้ึนเปน 
สองสวนแกนาง.   อนึ่ง  มารดาเม่ือจะให   ยอมใหเพ่ิมข้ึนอีกในเมื่อลูกสาว 
ไดแจกจายสวนหนึ่งไปแลว.   นางทําการแจกจายจากสวนน้ันนั่นเอง. 
         เมื่อกาลเวลาผานไปอยางนี้  มารดาบิดาไดยกลูกสาวน้ัน  ซึ่งเจริญวัย 
แลวแกกุมารในตระกูลหน่ึงในเมืองน้ันนั่นเอง.   แตตระกูลนั้นเปนมิจฉา- 
ทิฏฐิ  ไมมีศรัทธา  ไมมีความเลื่อมใส. ครั้งน้ันทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ออกบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในกรุงราชคฤห       ไดไปยืนอยูที่ประตู 
เรือนของพอผัวของนาง       นางครั้นเห็นพระมหาโมคคัลลานะนั้นก็มีจิต  
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เลื่อมใส  นิมนตใหเขาไปในบาน  ไหวแลว    เมื่อไมเห็นแมผัว นางจึงถือ 
วิสาสะเอาขนมท่ีแมผัววางไวดวยคิดวา        เราจักบอกใหแมผัวอนุโมทนา   
แลวไดถวายแกพระเถระ.  
         พระเถระการทําอนุโมทนาแลวกลับไป.       นางจึงบอกแกแมผัววา 
ฉันไดใหขนมที่แมวางไวแกพระมหาโมคคัลลานเถระไปแลว.    แมผัวครั้น 
ไดฟงดังน้ัน  จึงตะคอกตอวานางวา  นี่มันเรื่องอะไรกันจะ  ไมบอกกลาว 
เจาของกอน   เอาไปใหสมณะเสียแลว     แมโกรธจัด    ไมไดนึกถึงส่ิงควร 
ไมควร    ควาสากท่ีวางอยูขางหนาทุบเขาท่ีจะงอยบา      เพราะนางเปน 
สุขุมาลชาติ    และเพราะจะส้ินอายุ  ดวยการถูกทุบนั้นเองไดรับทุกขสาหัส 
ตอมา ๒-๓  วัน   นางก็ถงึแกกรรมไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส    แม 
เมื่อกรรมสุจริตอ่ืนก็มีอยู   แตทานท่ีนางถวายแกพระเถระเปนทานนาพอใจ 
ยิ่ง  ไดปรากฏแกนาง.   ทานพระมหาโมคคัลลานะไดไปโดยนัยที่กลาวแลว 
ในหนหลัง  จึงถามนางนั้นดวยคาถาวา 
                                ดูกอนเทพธิดา    ยศผิวพรรณของทานโอฬาร 
                   ยิ่งนัก  ยังทิศท้ังหมดใหสวางไสว   เหลานารีฟอนรํา 
                      ขับรอง  เทพบุตรตกแตงงดงาม ตางบันเทิง แวดลอม 
                   เพ่ือบูชาทาน   ดูกอนสุทัสสนา วิมานเหลาน้ีของทาน 
                   เปนสีทอง   ทานเปนใหญกวาเทพเหลาน้ัน   มีความ 
                   สําเร็จในสิ่งท่ีใครทั้งหมด  ทานเกิดย่ิงใหญ   บันเทิง 
                   ในหมูเทพ  ดูกอนเทพธิดา  เราขอถามทาน  ทานจง 
                   บอกวา   นี้เปนผลของกรรมอะไร.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 220 

         ในบทเหลาน้ัน บทวา ยโส  ไดแกบริวาร.  บทวา วณฺโณ  ไดแก   
รัศมีวรรณะ  คือ  แสงสรรีะ.  สวนบทวา  อุฬาโร  นี้เปนอันทานกลาวถึง 
บริวารสมบัติและวรรณสมบัติของเทวดาน้ัน       เพราะกลาวถึงความวิเศษ. 
ในสมบัติเหลาน้ัน     เพ่ือแสดงถึงวรรณสมบัติที่ทานกลาวไวโดยสังเขปวา  
อุฬาโร  เต  วณฺโณ  โดยพิสดาร  ดวยอํานาจแหงวิสัยจึงกลาววา  สพฺพา 
โอภาสเต    ทิสา   เพ่ือแสดงถึงบริวารสมบัติที่ทานกลาวไววา    อุฬาโร 
เต  ยโส  ดวยสามารถแหงวัตถุโดยพิสดาร  จึงกลาววา  นาริโย  นจฺจนฺติ 
เปนอาทิ. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพา  โอภาสเต  ทิสา   ไดแก  รุงเรือง 
ในทิศทั้งหมด   หรือยังทิศทั้งหมดใหสวางไสว.  อธิบายวา   ยอมรุงเรือง. 
อาจารยบางพวก     กลาวเน้ือความแหงบทวา     โอภาสยเต     เปนตน 
เปนโอภาสนฺเต ดวยความคลาดเคลื่อนของคํา.  อาจารยพวกน้ันพึงเปลี่ยน 
วิภัตติเปน   วณฺเณน. 
         อน่ึง บทวา  วณฺเณน  เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถวาเหตุ.  อธิบาย 
วา  เพราะเหตุ  คือ  เพราะความเปนเหตุ   อน่ึง  บทวา   สพฺพา     ทิสา 
เมื่อไมเพงถึงทิศธรรมดา    โดยกําเนิด    ก็ไมตองประกอบวจนะใหคลาด 
เคลื่อน  แมในบทวา  นาริโย  นี ้ พึงนําบทวา  อลงฺกตา  มาเชื่อมดวย. 
ในบทวา   เทวปุตฺตา   นี้แสดงวาไดลบ   จ   ออก.   ควรใชวา   นาริโย 
เทวปุตฺตา  จ  ดังนี้. 
         บทวา  โมเทนฺติ   แปลวา  ยอมบันเทิง.   บทวา   ปูชาย   ไดแก 
เพ่ือบูชา  หรอืเปนเครื่องหมายแหงการบูชา.   โยชนาวา  ฟอนรําขับรอง. 
บทวา   ตวิมานิ   ตัดบทเปน   ตว   อมิานิ.  
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         บทวา  สพฺพกามสมทิฺธีนิ  ไดแก  สําเร็จดวยกามคุณ  ๕ ทั้งหมด    
หรือดวยวัตถุที่ทานใครแลวปรารถนาแลว   ทั้งหมด.   บทวา    อภิชาตา 
ไดแก เกิดดีแลว.  บทวา  มหนฺตาสิ  ไดแก   ทานเปนใหญคือมีอานุภาพ 
มาก.   บทวา   เทวกาเย   ปโมทสิ   ไดแก   ทานยอมบันเทิงดวยความ 
บันเทิงอยางยิ่ง   อันเปนเหตุใหไดสมบัติในหมูเทพ. 
                                   ดิฉัน   ในชาติกอนเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก 
                   ในหมูมนษุยทั้งหลาย        ไดเปนสะใภในตระกูล 
                   คนกุศีล    ในเมื่อเขาไมมศีรัทธา    ตระหนี่    ดีฉันม ี
                    ศรัทธาและศีล   ยินดีในการแจกตลอดกาล   ไดถวาย 
                   ขนมเบื้องแกทานผูออกไปบิณฑบาต      ดีฉันจึงบอก 
                     แกแมผัววา    สมณะมาถึงท่ีนี่แลว    ดีฉันจึงไดถวาย 
                   ขนมเบื้องแกสมณะน้ันดวยมือของตน. 
                                    ดวยเหตุนี้แหละ  แมผัวน้ันจึงบริภาษวา  เองเปน 
                    สาวไมมีใครสงสอน       ไมถามฉันเสียกอนจะถวาย 
                    ทานแกสมณะ  แมผัวก็โกรธดีฉัน  จึงเอาสากทุบดีฉัน 
                   ที่จะงอยบา  ดีฉันไมสามารถจะมีชีวิตอยูไดนาน  ครั้น 
                   ดีฉันสิ้นชีพ    จึงจุติจากท่ีนั้น    มาเถิดเปนสหายกับ 
                     พวกเทวดาชั้นดาวดึงส. 
                                    เพราะบุญกรรมน้ัน   ผิวพรรณของดีฉนัจึงเปน 
                   เชนนั้น    และผิวพรรณของดีฉันยอมสวางไสวไปทุก 
                  ทิศ  ดังน้ี.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อสฺสทฺเธสุ   โยชนาแกวา   ดีฉันมศีรัทธา   
ถึงพรอมดวยศีล    ในเมื่อแมผัวเปนตนไมมีศรัทธา    เพราะไมมีความเชื่อ  
ในพระรัตนตรัยและความเชื่อผลของกรรม  ตระหนี่ เพราะเปนผูมีมัจฉริยะ 
จัด.  
         บทวา  อปูว  คือขนมเบื้อง.  บทวา  เต  เปนเพียงนิบาต.  อธิบายวา 
ขาพเจาบอกแกแมผัวเพ่ือใหรูวาเอาขนมมาแลว    และเพ่ือใหอนุโมทนา. 
         บทวา    อสฺสา   ในบทวา   อิติสสฺา  นี้เปนเพียงนิบาต.   บทวา 
สมณสฺส  ททามห  ไดแก  ขาพเจาถวายขนมเบื้องแกสมณะ   โยชนาแกวา 
แมผัวบริภาษวา   เพราะเองไมเชื่อฟงขา   ฉะน้ัน    เองเปนหญิงสาวท่ีไมมี 
ใครส่ังสอน. 
         บทวา   ปหาสิ   แปลวา   ประหารแลว.   บทวา  กูฏ    ในบทวา 
กูฏงฺคจฺฉิ  อวธิ   ม  นี ้  ทานกลาววาจะงอยบา.   ชือ่วา   กูฏังคะ   เพราะ 
เปนอวัยวะยอดนั่นเอง   โดยลบบทตนเสีย   ชื่อวา  กูฏงฺคจฺฉ ิ เพราะทําลาย 
จะงอยบาน้ัน.   แมผัวโกรธจัดอยางนี้จึงทุบตีฉัน   คือตีจะงอยบาของดีฉัน 
อธิบายวา    แมผัวฆาดีฉันจนตายดวยความพยายามนั้น.   ดวยเหตุนั้นทาน 
จึงกลาววา  นาสกฺขึ   ชีวตุิ   จิร  ไมอาจมีชีวิตอยูไดนานดังนี้. 
         บทวา  วิปฺปมุตฺตา ไดแก  พนดวยดีจากทุกขนั้น.  บทที่เหลือมีนัย 
ดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                   จบอรรถกถาอุฬารวิมาน  
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                             ๒.  อุจฉุทายิกาวิมาน 
                          วาดวยอจุฉุทายิกาวิมาน  
         [๓๐]     พระมหาโมคคัลลานเถระ     ถามนางเทพธิดาน้ันดวยคาถา 
ความวา 
                ดูกอนนางเทพธิดา    ทานมสีิริ     มีผิวพรรณ    
                   เปลงปลั่ง  มยีศและเดช   สวางไสวไพโรจนทั่วแผนดิน  
                   รวมท้ังเทวโลกเหมือนกบัพระจันทร   เปนผูประเสริฐ 
                   เหมือนทาวมหาพรหม  รุงเรืองกวาเทพเจาเหลาไตร- 
                   ทศพรอมท้ังอินทร    อาตมาขอถามทานผูทัดทรงดอก 
                   อุบล    ยินดีแตพวงมาลัยประดับเศียร    มีผิวพรรณ 
                   เปลงปลั่งด่ังทองคํา     ประดับประดาอาภรณสวยงาม 
                   นุงหมผาอยางดี   ดูกอนเทพธิดาผูเลอโฉม  ทานเปน 
                   ใครมาไหวอาตมาอยู     เมือ่กอน     ครัง้เมื่อเกิดเปน 
                   มนุษยในชาติกอน     ทานไดทํากรรมอะไรไวดวยตน 
                  ไดใหทานหรอืรักษาศีลอยางไรไว  ทานไดเขาถึงสุคติ 
                   มีเกียรติยศ    เพราะกรรมอะไร    ดูกอนนางเทพธิดา 
                   อาตมาถามแลวขอจงบอก   ผลน้ีแหงกรรมอะไร. 
         นางเทพธิดาน้ัน   อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว   กลาวตอบ 
ดวยคาถาวา 
                                  ขาแตทานผูเจริญ    พระเถระรูปหนึ่งเขามายัง 
                  บานของดีฉนัเพ่ือบิณฑบาต   ในกรุงราชคฤหนี้  ทันใด  
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          นั้น    ดีฉันมีจิตเลื่อมใสเพราะปติ    สุดท่ีจะหาส่ิงใดมา    
          เทียบได  จึงไดถวายทอนออยแกทาน  ภายหลังแมผัว 
         ไดถามถึงทอนออยที่หายไปวา  ทอนออยหายไปไหน 
         จึงตอบวา    ทอนออยนั้นดีฉันไมไดทิ้ง    ทัง้ไมไดรับ 
        ประทาน  แตดีฉันไดถวายแกภิกษุผูสงบระงับ  ทันใด 
         นั้นแมผัวไดบริภาษดีฉันวา    เธอหรือฉันเปนเจาของ 
        ทอนออยน้ัน    วาแลวก็ควาเอาต่ังฟาดดีฉันจนถึงตาย 
           เมื่อดีฉันจุติจากมนุษยโลกนั้นแลว   จึงมาเกิดเปนนาง 
        เทพธิดา  ดีฉันไดทํากุศลกรรมนัน้ไวอยางเดียว  เพราะ 
          กรรมนั้นเปนเหตุ     ดีฉันจึงมาเสวยความสุขดวยตน 
        เอง  เพรียบพรอมดวยเทพเจาผูรับใช  ราเริงบันเทิงใจ 
         อยูดวยเบญจกามคุณ  อนึ่ง  ดีฉนัไดทํากุศลกรรมน้ัน         
        เทาน้ัน    เพราะกรรมน้ันเปนเหตุ    ดีฉันจึงมาเสวย 
          ความสุขดวยตนเอง     เปนผูทีท่าวสักกะจอมเทพคุม 
        ครองแลว     และเปนผูอันเทพเจาขาวไตรทศอารักขา 
          ดวย  จึงเปนผูเพรียบพรอมไปดวยเบญจกามคุณ ผล 
        บุญเชนนี้มิใชนอย   การถวายทอนออยของดีฉันมีผล 
         อันยิ่งใหญ      ดีฉันเพรียบพรอมดวยเทพเจาผูรับใช 
        ราเริงบนัเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณ     ผลบญุเชนนี้ 
         มิใชนอย การถวายทอนออยของดีฉันมีผลรุงเรืองมาก 
        ดีฉันเปนผูที่ทาวสักกะจอมเทพทรงคุมครองแลว   ทั้ง 
         เทพเจาไตรทศก็ใหอารักขาดวย      ดังทาวสหัสนัยน  
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                  ในสวนนันทนวันฉะนั้น  ขาแตทานผูเจริญ    ก็ดีฉนัเขา   
                  มานมัสการทานผูมีความกรุณา     มีปญญารูแจงและ 
                   ถามถึงความไมมีโรคภัยดวย  เพราะฉะน้ัน   ดีฉันม ี
                  ใจเลื่อมใสดวยปติสุดท่ีจะหาส่ิงใด  ๆ  มาเทียบเคียง 
                    ได    ไดถวายทอนออยแกพระคุณเจาในครั้งน้ัน. 
                             จบอุจฉุทายิกาวิมาน  
        อรรถกถาอุจฉุทายิกาวิมาน 
         อุจฉุทายิกาวิมาน   มีคาถาวา  โอภาสยิตฺวา   ปวึ   สเทวก  ดังนี้  
เปนตน.   อุจฉุทายิกาวิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร ? 
         บทมีอาทิวา   ภควา  ราชคเห  วหิรติ    ทั้งหมดเชนเดียวกับที่ได 
กลาวมาแลว ในวิมานเปนลําดับไป  แตในที่นี้ตางกันที่นางถวายออย.  นาง 
ถูกแมผัวประหารดวยต่ังตายในขณะน้ันทันทีแลว   ไปบังเกิดในสวรรคชั้น 
ดาวดึงส   ในคืนนั้นเอง    นางมาปรนนิบัติพระเถระมีรัศมีรุงเรือง    ดุจ 
พระจันทรและพระอาทิตย   ยังภูเขาคิชฌกูฏ     ใหสวางไสวไปทั่ว    ยืน 
ประคองอัญชลีไหวพระเถระอยู  ณ   สวนหนึ่ง.  ลาํดับนั้น  พระเถระถาม 
นางดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                          ทานยังปฐพีพรอมดวยเทวโลกใหสวางไสวรุง- 
                    เรื่องย่ิง  ดวยสิริ  ดวยวรรณะ  ดวยยศ  และดวยเดชดุจ 
                  พระจันทร  และพระอาทิตย  ดุจพระพรหมในไตรทศ  
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                  เทวโลกพรอมดวยพระอินทร  เราขอถามทาน   ดูกอน   
                   เทวดาผูงาม   มีหนังสีทอง   ตกแตงงดงาม  ทานคลอง 
                  มาลัยดอกบัว  สวมดอกไมทําดวยแกวบนศีรษะ นุงผา 
                  ชัน้ยอด  ทานเปนใครจึงไหวเรา  เมื่อกอนทานไดทํา 
                  กรรมอะไรไวดวยตน      ทานเปนมนุษยในชาติกอน 
                  สะสมทานและสํารวมในศลี   เขาถึงสุคติมียศ  ดวย 
                  กรรมอะไร.  
                                   ดูกอนเทพธิดา   เราถามทาน   ทานจงบอกวา 
              นี้เปนผลของกรรมอะไร.    
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โอภาสยิตฺวา  ปวึ   สเทวก  ความวา  ยัง 
ปฐพีนี้อันเปนภูมิภาคที่เขาไปถึงได    พรอมกับอากาศเทวโลกใหรุงโรจน 
เพราะรุงโรจนดวยรัศมีอันซานออกจากขางภูเขาสิเนรุปนกับรศัมีพระจันทร 
และพระอาทิตย. อธิบายวา ทําใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน คือใหมีความ 
รุงโรจนเปนอันเดียวกัน .   โยชนาแกวา    ยังปฐพีใหสวางไสว   ดุจพระ- 
จันทรและพระอาทิตย.   บทวา  อติโรจสิ ไดแก รุงเรืองยิ่งนัก.  ก็พระ- 
เถระกลาวความรุงเรืองยิ่งนักนั้นวา  ดวยกรรมอะไร  ดุจอะไร หรือเพราะ 
อะไร มีคําตอบวา  ดวยสิริเปนตน.  ในบทเหลาน้ัน บทวา สิรยิา ไดแก 
ดวยความวิเศษมีความงามเลิศเปนตน. บทวา เตชสา ไดแก  ดวยอานุภาพ 
ของตน.   บทวา  อาเวฬินิ  ไดแก พวงบุปผาทําดวยแกว. 
         พระเถระถามอยางนี้แลว   เทพธิดาจึงตอบดวยคาถาเหลานี้วา  
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               ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ.   บัดน้ีพระคุณเจาเขา   
        ไปยังเรือนของดีฉัน  เพ่ือบิณฑบาตในบานน้ี  แตนั้น 
        ดีฉันมจีิตเล่ือมใส    ไดถวายทอนออย.   มีปติเปนลน 
        พน.   ภายหลังแมผัวซักไซดีฉันวา  นี่แนแมหญิงสาว 
         เจาท้ิงออยไวที่ไหน.  ดีฉันตอบวา   ฉันไมไดทิ้งและ 
        ไมไดกนิ     ฉันไดถวายแกภิกษผูุสงบดวยตนเองจะ. 
         แมผัวไดบริภาษดีฉนัวา  เอ็งเปนใหญหรือขาเปนพระ 
        แลวแมผัวก็ยกต่ังขั้นทุบดีฉันจนถึงตาย   ดีฉันจุติจาก  
         มนุษยโลกแลวจึงมาเกิดเปนเทพธิดา     ดีฉนัทํากุศล 
        กรรมนัน้  จึงไดเสวยสุขดวยตน   ดีฉันรื่นเริงบันเทิง 
        ดวยกามคุณ  ๕  ดังเหลาเทพ.    ดีฉันอันจอมเทพคุม 
        ครอง ทวยเทพในไตรทศรักษา  เอิบอิ่มไปดวยกามคุณ 
             ๕  จงึไดเสวยความสุขดวยตนเอง.    ผลบญุเชนนี้ไม 
        ใชเล็กนอย การถวายออยของดีฉนัเปนผลบุญย่ิงใหญ 
         ดีฉันรืน่เริงบันเทิงดวยกามคุณ ๕  กับหมูเทพท้ังหลาย. 
        ผลบุญเชนนี้ไมใชเลก็นอย    การถวายออยของดีฉัน 
          มีผลรุงเรืองมาก  จอมเทพคุมครอง  ทวยเทพในไตร- 
        ทศรักษา   ดุจทาวสหสันัยนในสวนนันทนวันฉะนั้น. 
         ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     ดีฉนัเขาไปหาทานผูอนุ-  
        เคราะหผูมีปญญาแลวไหวและถามถึงกุศล     แตนั้น 
         ดีฉันมจีิตใจเล่ือมใส     มีปติอันลนพนไดถวายทอน 
        ออยแกพระคุณเจา   ดังน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 228 

         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อิทานิ  ไดแก  เทพธิดากลาวเพราะเปน   
วันที่ลวงไปแลวเปนลําดับ.   อธิบายวา   เดี๋ยวน้ี.   บทวา  อิมเมว   คาม 
ไดแก  ในบานนี้นั่นเอง.   เทวดากลาวหมายถึงกรุงราชคฤห.    ดังท่ีทาน 
กลาววา  บานก็ดี  นิคมกด็ี   เมืองก็ดี  ทานเรียกวา คาม  ทั้งนั้น.  อนึ่ง 
บทวา    อมิเมว    คาม    นี้เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. 
บทวา   อุปาคมิ    ไดแก   เขาไปแลว.   บทวา   อตุลาย    ไดแก   ไมม ี
เปรียบ  หรือไมมีประมาณ.  
         บทวา    อวากิร ิ   ไดแก  นําออกไป  คือท้ิง  หรือทําใหเสียหาย. 
บทวา  สนฺตสฺส  ไดแกเปนผูสํารวมดี  มีกิเลสสงบหรือไมถึงความด้ินรน. 
         นุ   ศัพทในบทวา   ตุยฺห   นุ   เปนนิบาตลงในอรรถอันสองถึง 
ความไมมีตัวตน.   นุ   ศัพทนั้นพึงนํามาประกอบแมในบทวา   มม   เปน 
มม  น ุ  ดังน้ี.   บทวา   อทิ   อิสฺสริย   แมผัวกลาวหมายถึงความเปน 
ใหญในเรือน.  บทวา  ตโต  จุตา  ไดแก จุติจากมนุษยโลกนั้น.   เพราะ 
แมไปจากท่ีที่ดํารงอยู     ทานก็เรียกวา    จุตา  ฉะนั้น  เพ่ือใหตางกับจุติ 
ทานจึงกลาววา   กาลคตา.  อน่ึง   แมถงึแกกรรมแลว   ก็ยังไมเกิดในที่ใด 
ที่หน่ึง.   ก็แลเมื่อเทพธิดาแสดงวา   ดฉัีนถึงความเปนเทพธิดา จึงกลาววา 
อมฺห ิ  เทวตา   ดีฉันเปนเทพธิดา  ดังนี้. 
         บทวา   ตเทว  กมมฺ  กุสล    กต  มยา  ความวา   ดีฉันทํากรรม 
เปนกุศลเพียงถวายทอนออยน้ันเทาน้ัน.    อธิบายวา    ดีฉันไมรูอยางอ่ืน. 
บทวา  สุขจฺ  กมฺม  ไดแก ผลของกรรมอันเปนความสุข.  จริงอยูในที่ 
นี้ทานกลาวผลของกรรมวา   กมมฺ   ดวยลบบทหลงัหรือใกลเคียงกับเหตุ 
ดุจในประโยคมีอาทิวา  
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         กุสลาน   ภิกฺขเว  ธมฺมาน  สมาทานเหตุ  เอวมิท  ปฺุ  ปวฑฺฒติ   
ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บญุน้ียอมเจริญอยางนี้   เพราะเหตุแหงการ 
สมาทานธรรมเปนกุศล   และในประโยคมีอาทิวา   อนุโภมิ  สก   ปฺุ   
ความวา ขาพเจาเสวยบุญของตนดังน้ี.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา กมมฺ  เปน 
ทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ    ความวา     กมฺเมน    แปลวา 
ดวยกรรม.  อีกอยางหนึ่ง  กรรมเกิดในกรรนชื่อยถากรรม.  อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวากรรมเพราะอันบุคคลพึงใคร   เพราะวากรรมน้ันเขาไปประกอบดวย  
กาม  เพราะติดในความสุข  จึงชื่อวา  กมนียะ  เพราะควรใคร.   บทวา 
อตฺตนา   คือ  ดวยตนเอง    อธิบายวา    ดวยตนเองโดยความเปนอิสระ 
เพราะตนเองมีอํานาจ.  บทวา    ปริจารยามห   อตฺตาน    ในคาถากอน 
กลาววา  อตฺตนา  ควรต้ังบทวา  อตฺตาน  เพราะเปลี่ยนวิภัตติ. 
         บทวา   เทวินฺทคุตฺตา   ไดแก  ทาวสักกะจอมเทพคุมครอง  หรือ 
คุมครองดุจจอมเทพเพราะมีบริวารมาก. บทวา  สมปฺปตา  ไดแก  เอิบอ่ิม 
ดวยดี    คือถงึพรอมดวยดี.    บทวา    มหาวิปากา    คือ  มีผลไพบูลย. 
บทวา   มหาชุติกา  คือ  มเีดชมาก  มีอานุภาพมาก. 
         บทวา   ตุว   คือ  ซึ่งทาน.  บทวา  อนุกมฺปก   คือ มีความกรุณา.  
บทวา  วิทุ   คือ   มีปญญา.  อธิบายวา  ถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมี.  บทวา 
อุเปจฺจ   แปลวา   เขาไปหา.   บทวา   วนฺทึ   ไดแก  กราบดวยเบญจางค- 
ประดิษฐ.   ขาพเจาไดถามถึงกุศลคือความไมมีโรค.   อธิบายวา   ขาพเจา 
ระลึกถึงกุศลน้ีดวยปติอันลนพน.     บทที่เหลือมีนัยดังไดกลาวแลวในหน 
หลังน่ันแล. 
                             จบอรรถกถาอุจฉุทายิกาวิมาน 
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                 ๓.  ปลลังกวิมาน   
                                         วาดวยปลลังกวิมาน   
         [๓๑]  พระมหาโมคคัลลานเถระ     ถามนางเทพธิดาน้ันดวยคาถา 
ความวา 
                              ดูกอนนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก     ทานอยู 
                  บนท่ีนอนใหญเปนบัลลังกอันประเสริฐ    อันบุญกรรม 
                     ตกแตงใหวจิิตรดวยแกวมณีและทองคํา   โรยดอกไม 
                  ไวเกลื่อนกลน  อนึ่ง  รอบ ๆ  ตัวทาน เหลานางเทพ-  
                  อปัสรมีรางสมทรง  แผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ     ฟอนรํา 
                   ขับรอง   ใหทานราเริงบันเทิงใจอยูเปนนิจ   ทานเปน 
                   นางเทพธิดาผูศักด์ิสิทธิ์มีฤทธ์ิอานุภาพมาก  ครั้งเมื่อ 
                   ทานยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญอะไรไว     ทานเปนผูมี  
                    อานุภาพอันรุงเรือง      และมีรัศมีกายสวางไสวไปท่ัว 
                   ทุกทิศอยางน้ี   เพราะบญุกรรมอะไร. 
         นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
                              ดีฉันเมื่อเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก   เปน 
                   บุตรสะใภในตระกูลอันมัง่ค่ังตระกูลหนึ่ง      ดีฉันเปน 
                   ผูไมโกรธ   เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชาของสามี 
                   ไมประมาทในวันอุโบสถ      เมื่อดีฉันยังเปนสาวอยู 
                   เปนผูภักดีดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม  ดีฉัน  
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        เปนที่โปรดปรานของสามีเปนอยางย่ิง   ก็เพราะดีฉัน   
        มีน้ําใจผองใส   ดีฉนัไดประพฤติตนใหเปนที่ชื่นชอบ 
        ใจของสามีทั้งกลางวันและกลางคืน     ชาติกอนดีฉัน 
        เปนผูมศีีล  เปนผูบําเพ็ญในสิกขาบททั้งหลาย  อยาง 
        ครบถวน  คือ  เวนขาดจากการฆาสัตว    ไมลกัทรัพย 
        มีการงานทางกายบริสุทธ์ิ     ประพฤติพรมจรรยอยาง 
         สะอาดไมกลาวคําเท็จ     และเวนขาดจากด่ืมนํ้าเมา  
        ดีฉันมใีจเลื่อมใส  ประพฤติตามธรรม  ปลาบปลื้มใจ 
         เขารักษาอุโบสถประกอบดวยองค  ๘  ประการ    ใน 
        วัน  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  และวัน  ๘  คํ่า  แหงปกษ   และ 
        ตลอดปาฏิหาริยปกษ   ครั้นดีฉนัสมาทานกุศลธรรม 
        อันประกอบดวยองค  ๘   ประการอยางประเสริฐเปน 
         อริยะ   มีความสขุเปนกําไร   เชนนี้แลว    ชาติกอน 
        ดีฉันไดเปนสาวิกาของพระสุคตเจา    ไดเปนผูอยูใต 
        บังคับบญัชาของสามีเปนอันดี   ครั้นดีฉันทํากุศลกรรม 
        เชนนี้   ในขณะที่ยังมีชีวิตอยูในมนุษยโลก   เปนผูมี  
         สวนแหงภพอันวิเศษ  พอส้ินชพีลงแลว   ดีฉันจึงถึง 
        ความเปนนางเทพธดาผูมีฤทธ์ิ     ในอภิสัมปรายภพ 
        มาสูสวรรค   หอมลอมดวยหมูนางเทพอัปสรในวิมาน 
          มีปราสาทอยางประเสริฐ  นารืน่รมย     คณะเทพเจา 
        และเหลานางเทพธิดาท้ังหลาย     ซึ่งมีรัศมีซานออก   
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               จากกายตน   พากันมาชื่นชมยินดีกับดีฉนัผูมีอายุยืน   
               มาสูเทพวิมาน.   
                                  จบปลลังกวิมาน 
             อรรถกถาปลลังกวิมาน  
         ปลลังกวิมาน   มีคาถาวา    ปลลฺงฺกเสฏเ       มณิโสวณฺณจิตฺเต  
ดังน้ี   เปนตน.  ปลลังกวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  เชตวันมหาวิหาร       อารามของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลกรุงสาวัตถี. ก็สมัยนั้น ธดิาของอุบาสิกาคนหน่ึง 
ในกรุงสาวัตถี        มารดาบิดายกใหกุลบุตรคนหน่ึงในกรุงสาวัตถีนั้นเอง 
เสมอกันทางตระกูลและประเทศเปนตน.    ธิดาน้ันเปนหญิงไมโกรธ   ถึง 
พรอมดวยศีลและมารยาท    นับถือสามีดุจเทวดา    สมาทานศีล ๕   และ 
ในวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถโดยเครงครัด.   ตอมานางถึงแกกรรมเกิดใน 
สวรรคชั้นดาวดึงส.    ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไปเหมือนอยางที่กลาว 
มาแลวในหนหลัง  ถามเทพธิดาน้ันวา 
                         ดูกอนเทวีผูมีอานุภาพมาก   ทานแผลงฤทธ์ิได 
                    ตาง ๆ อยูบนท่ีนอนอันโอฬาร  เปนบลัลังกประเสริฐ 
                   วิจิตรดวยแกวมณีและทองคํา        ลาดดวยดอกไม. 
                  นางอัปสรเหลาน้ี     ฟอนรําขับรอง    ใหความบันเทิง 
                  แกทานโดยรอบ.    เทวีผูมอีานุภาพมาก  ทานเปนผู  
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        สําเร็จฤทธ์ิ        เมื่อเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว  
           ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     ผิวพรรณของทาน 
        สวางไปทั่วทิศดวยธรรมอะไร  ดังน้ี. 
           แมเทพธิดาน้ันก็ไดตอบดวยคาถาทั้งหลายเหลาน้ีวา 
                        ดีฉันเปนมนุษยในหมูมนุษย   ไดเปนสะใภใน 
        ตระกูลมั่งค่ัง.   ดีฉนัไมโกรธ   อยูในอํานาจของสาม ี
          ในวันอุโบสถก็มิไดประมาท.   ดีฉันเปนมนุษยวัยสาว 
        มิไดเหลวไหล    มีฐติเลื่อมรสใหสามีโปรดปรานเปน  
          ที่ยิ่ง เมื่อกอนดีฉันไดเปนหญิงมีศีล  มีความประพฤติ 
        เปนที่พอใจ.   ดีฉันเวนฆาสัตว   เวนลักทรัพย  มีกาย 
          บริสุทธิ์    เปนพรหมจารีนีที่สะอาด  ไมด่ืมนํ้าเมา  ไม 
        พูดเท็จ   ทําใหบรบิูรณในสิกขาบทท้ังหลาย.    ดีฉัน 
          มีใจเลือ่มใส   ประพฤติตามธรรม   มีใจปลาบปลื้ม 
           เขารกัษาอุโบสถประกอบดวยองค  ๘ ประการ  ในวัน 
        ๑๔   คํ่า  ๑๕ คํ่า  และวัน  ๘  คํ่า  แหงปกษ และตลอด 
           ปาฏิหาริยปกษ    ครั้นดีฉันสมาทานกุศลอันประกอบ  
         ดวยองค  ๘   เปนอริยะน้ี  มีความสุขเปนกําไรแลว 
             ชาติกอนดีฉันไดเปนสาวิกาของพระสุคต    ไดอยูใน 
         อํานาจของสามีเปนอยางดี   ครัน้ดีฉัน  ทํากุศลกรรม 
           เชนนี้ในขณะที่ยังมีชาติอยู    เปนผูมีสวนแหงภพอัน 
         วิเศษ  เมื่อถึงแกกรรมลง     ดีฉันไดเปนเทพธิดาผูมี  
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              ฤทธิ์   ในอภิสมัปรายภพ  มาสูสวรรค  หมูเทพซ่ึงมี   
                  รศัมีซานออกจากกายตน  หอมลอมดวยหมูนางอัปสร 
                  ในวิมานมีปราสาทอันประเสริฐ   นารืน่รมย   พากนั 
                 ชืน่ชมดีฉันผูมีอายุยืนมาสูเทพวิมาน.  
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา ปลฺลงฺกเสฏเ  ไดแก บัลลังกอันประเสริฐ 
คือบัลลังกอันสูงสุด   เพ่ือแสดงความท่ีที่นอนน้ันประเสริฐที่สุดจึงกลาววา 
มณิโสวณฺณจิตฺเต  วิจิตรดวยแกวมณีและทองคํา.  บนที่นอนเปนบัลลังก 
อันประเสริฐ    ที่ทานกลาววา     ตตฺถ  ในท่ีนั้น   และ   สยเน    บนที่ 
นอนอันวิจิตรดวยแกวมณีรุงเรืองดวยตาขายรัศมีแกวหลายอยาง.      ชื่อวา 
บัลลังกประเสริฐที่สุดเปนที่ที่ควรนอน.  บทวา  เต   คือ โดยรอบตัวทาน. 
ควรเปลี่ยนวิภัตติเปน   ต   เพราะเพงถึงบทวา    ปโมทยนฺติ.    อีกอยาง 
หน่ึง   บทวา  ปโมทยนฺติ  ไดแก  ทําความบันเทิง  อธิบายวา   ยังความ 
บันเทิงใหเกิดแกทาน. 
         บทวา  ทหรา  อปาปกา  ไดแก แมเปนสาวก็ไมเปนคนเหลวไหล  
ปาฐะวา   ทหรา  สุปาปกา   ดังน้ีบาง.  ความอยางเดียวกัน  คือไมนอกใจ 
ในสามีหนุม.  อาจารยบางพวกกลาววา   ทหรสฺสา    ปาปกา   ดงัน้ีบาง 
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    ดังน้ีบาง   
อธิบายวา  เวนจากความเปนขโมย.   บทวา  สสุทฺธกายา  ไดแก  มีกาย 
บริสุทธิ์ดวยดี  เพราะทําการงานทางกายบริสุทธิ์.  จากน้ันเปนผูประพฤติ 
พรหมจรรยอยางสะอาด     เพราะไมประพฤติพรหมจรรยในผูอ่ืนนอกจาก 
สามี.  สมดังท่ีทานกลาวไววา  
                            พวกเราไมนอกใจภรรยา   แมภรรยาก็ไมนอก 
                   ใจพวกเรา    พวกเราประพฤติพรหมจรรย    ยกเวน 
                   ภรรยาเหลาน้ัน   เพราะฉะน้ันแล  พวกเราจึงไมตาย 
                    ตอนยังเปนหนุมสาว  ดังน้ี. 
         อีกอยางหนึ่ง   บทวา   สุพฺรหฺมจารินี     ไดแก   เปนผูประพฤติ 
พรหมจรรยสะอาด   ดวยสามารถแหงมรรคพรหมจรรย   คือ   อุโบสถศีล 
อันสะอาดบริสุทธิ์ประเสริฐ   ประเสรฐิที่สุด  หรือพรหมจรรยอันเปนสวน 
เบื้องตนความสมควร. 
         บทวา  อนุธมฺมจารนิี  ไดแก  มปีกติประพฤติธรรมสมควรแกธรรม 
ของพระอริยะท้ังหลาย.  โยชนาแกไววา  ขาพเจาเขารักษาอุโบสถประกอบ 
ดวยองค ๘   อันประเสริฐเปนอริยะ    เพราะไมมีโทษดังท่ีทานกลาวแลว 
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 
สวรรคดังน้ีบาง.  บทวา   ห ิ    ในบทน้ันเปนเพียงนิบาต     หรอืมีความ 
เปนเหตุ.   โยชนาแกวา   เพราะมาสูสุคติ  ฉะน้ัน  จึงเปนผูมีสวนแหงภพ 
วิเศษ.  
         บทวา   วิมานปาสาทวเร    ไดแก   ในปราสาทอันสูงสุดในวิมาน 
ทั้งหลาย   หรือในปราสาทอันเลิศกลาวคือวิมาน   หรือดีฉัน  อันหมูนาง 
อัปสรแวดลอมแลวในวิมาน     อันเปนปราสาทประเสริฐใหญหาประมาณ 
มิได  คํานวณไมได  มีรศัมีซานออกจากกายตนเองบันเทิงอยู.    อีกอยาง 
หน่ึง ควรนําบทวา  อมฺห ิ มาประกอบดวย.  บทวา  ทีฆายุกึ   โยชนาแก 
วา  หมูเทพพากันยินดีกับขาพเจาผูมีอายุยืน   เพราะมีอายุยืนกวาพวกเทพ 
ชั้นตํ่า    และเพราะมีอายุไมนอยกวาพวกเทพที่เกิดในวิมานน้ัน    ผูมาคือ 
เขาถึงเทพวิมานตามที่กลาวแลว.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                     จบอรรถกถาปลลังกวิมาน 
                      ๔. ลตาวิมาน 
                           วาดวยลตาวิมาน 
         [๓๒]              นางเทพนารี  ๕ องค มีความรุงเรือง  มีปญญา 
            งดงามดวยคุณธรรม  เปนธิดาของทาวเวสสวัณมหา- 
                   ราช  คือ  นางลดาเทพธิดา  ๑  นางสัชชาเทพธิดา   ๑    
                   นางปวราเทพธิดา  ๑    นางอัจฉิมุตีเทพธิดา  ๑ นาง  
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           สุดาเทพธิดา  ๑   ตางเปนนางบําเรอของทาวสักกเทว-   
        ราชผูประเสริฐ  มีสริิ   ไดพากันไปยังแมน้ําอันไหล  
          มาจากสระอโนดาต   มีน้ําเยือกเย็น    มีดอกอุบลนา 
        รื่นรมย   ในปาหิมพานต   เพ่ือสรงสนาน   ครั้นสรง 
          สนาน  ฟอนรําขับรอง  รื่นเริงสําราญใจในแมน้ําแลว 
        จึงนางสุดาเทพธิดาไดถามนางลดาเทพธิดาผูพ่ีองค-  
          ใหญวา    เจาพ่ีจา   ผูมีดวงตาเหลืองปนแดง   มีราง  
        ประดับดวยพวงมาลัยอุบล   มีพวงมาลัยประดับเศียร 
          ผิวพรรณก็งดงามเปลงปลั่งดังทองคํา      มอีวัยวะทุก  
        สวนงดงามผองใส     เหมือนทองฟาท่ีปราศจากเมฆ 
         หมอก  มีอายุยืน   ดีฉันขอถามเจาพ่ี   เพราะทําบุญ 
        อะไรไว      เจาพ่ีจึงไดมียศมาก     ทั้งเปนที่รักและ 
         โปรดปรานของพระภัสดา      มีรปูงานสะสวยยิ่งนัก 
        ทั้งฉลาดในการฟอนรําขับรอง  และบรรเลงเปนเย่ียม 
        จนพวกเทพบุตรและเทพธิดาไตถามถึงเสมอ ๆ  ขอ 
          โปรดไดบอกแกหมอมฉันดวยเถิด. 
         นางเทพธิดาจึงตอบวา 
                     ครั้งพ่ียังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก   เปนบุตร 
        สะใภในตระกูลมั่งค่ังตระกูลหนึ่ง   พ่ีมิไดเปนคนมัก 
        โกรธ   เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชาของสามี  ไม 
         ประมาทในวันอุโบสถ  เมื่อพ่ียังเปนสาวอยู   เปนผู 
        ภักดีดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม    พ่ีเปนที่   
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           โปรดปรานของสามีเปนอยางย่ิง     ก็เพราะพี่มีน้ําใจ   
        ผองใส   ไดทําตัวใหเปนที่โปรดปรานของสามพีรอม 
          ทั้งญาติชั้นผูใหญ  และบิดามารดาของสามี   ตลอดจน 
        คนใชชายหญิง  พ่ีจึงไดมีบริวารยศอันบุญกรรมจัดมา 
          ใหถึงอยางน้ี เพราะกุศลกรรมนั้น  พ่ีจึงไดเปนผูพิเศษ 
        กวานางฟาพวกอ่ืน  ในท่ี  ๔  สถาน  คือ  อายุ  วรรณะ 
         สุขะ   พละ  ไดเสวยความยินดีมิใชนอย.              
         เมื่อนางสุดาเทพธิดาไดฟงดังน้ีแลว   จึงไดพูดกับพ่ีสาวท้ังสามวา 
                          ขาแตเจาพ่ีทั้งสาม   เจาพ่ีลดาไดแถลงถอยคํา 
        นาฟงมากมิใชหรือจะ      หมอมฉันทูลถามถึงเรื่องท่ี   
          พวกเราชอบสงสัยกันมาก    ก็กลาวแกไดอยางไมผิด 
        พลาด  เจาพ่ีลดาควรเปนตัวอยางอันดีเย่ียมสําหรับ  
           เราท้ังส่ีและนารีทั้งหลาย    มาเราทั้งปวงพึงประพฤติ 
        ธรรมในสามีทั้งหลาย  เราท้ังปวงพึงประพฤติในสามี 
        เหมือนอยางสตรีที่ดี  ประพฤติยําเกรงสามี     ฉะนั้น 
          ครั้นเราทั้งหลายปฏิบัติธรรม   คือ  การอนุเคราะห 
        ตอสามดีวยสภาพท้ัง  ๕ อยางน้ี   ก็จะไดสมบัติอยาง 
          ที่เจาพ่ีลดาพูดถึงอยูประเด๋ียวน้ี        พญาราชสีหตัว 
        สัญจรไปตามราวไพรใกลเชิงเขา  อาศัยอยูบนบรรพ  
          เขาหลวง     แลวก็เท่ียวตะครุบจับสัตว  ๔  เทาใหญ 
        นอยทุก ๆ  ชนิดกัดกินเปนอาหารได  ฉันใด   สตรี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 239 

               ที่มศีรัทธาเปนอริยสาวิกาในศาสนาน้ี    กฉ็ันนั้น   เมื่อ   
               ยังอาศัยภัสดาอยู  ควรประพฤติยําเกรงสามี  ฆาความ 
              โกรธเสีย     กําจัดความตระหน่ีเสียไดแลว     เขาผู 
               ประพฤติธรรมโดยชอบ  จึงรื่นเริงบันเทิงใจอยูบน 
               สวรรค. 
                                                 จบลตาวิมาน         
               อรรถกถาลตาวิมาน  
         ลตาวิมาน  มีคาถาวา   ลตา   จ   สชฺชา  ปวรา   จ   เทวตา   ดังน้ี 
เปนตน.  ลตาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         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.  นางลดาเทพธิดาไดมีนองสาวอ่ืนอีก 
๔  นาง คือ  นางสัชชาเทพธิดา  นางปวราเทพธิดา  นางอัจฉิมุตีเทพธิดา 
และนางสุดาเทพธิดา  ทาวสักกเทวราชนํานางทั้ง  ๕ นั้นมาต้ังไวในฐานะ  
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เปนนางบําเรอโดยใหเปนหญิงฟอนรํา.        แตนางลดาเทพธิดาไดเปนที่ 
โปรดปรานของทาวสักกะมากเพราะนางฉลาดในการฟอนรําขับรอง.   
        เมื่อนางเหลาน้ันมานั่งประชุมรวมกันอยางมีความสุข       จึงเกิดถก 
เถียงกันเกี่ยวกับความสามารถในการสังคีต.        นางทั้งหมดจึงไปเฝาทาว 
เวสสวัณมหาราชถามวา  พอจา  บรรดาลูก ๆ คนไหนฉลาดในการฟอน  
เปนตนจะพอ   ทาวเวสสวัณมหาราชตรัสอยางนี้วา   ลูก  ๆ  จงไปท่ีฝงสระ 
อโนดาต   ลกู ๆ เลนสังคีต    ในเทวสมาคมเถิด     ณ ที่นั้น  จักปรากฏ  
ความวิเศษของพวกลูก.    นางเหลาน้ันไดทําตาม  ณ  เทวสมาคมน้ัน  เมื่อ 
นางลดาฟอน พวกเทพบุตรไมสามารถจะดํารงอยูโดยสภาพของตนได. พวก 
เทพบุตรพากันชื่นชมยินดี  ไมเคยมีความอัศจรรยใจมากอนเลย    ตางให 
สาธุการไมขาดสาย   โหรองดวยความยินดี    ยกผืนผาโบกไปมา    ไดเกิด 
โกลาหลยกใหญดุจทําปาหิมพานตใหสะทานหว่ันไหว.   ก็เม่ือนางนอกนั้น 
ฟอน   พวกเทพบุตรตางนั่งน่ิงดุจนกดุเหวาอยูในโพรง.    ความวิเศษได 
ปรากฏแกนางลดาเทพธิดา   ในการขับกลอมน้ันดวยประการฉะน้ี. 
         จึงบรรดาเทพธิดาเหลานั้น    ความสงสัยไดเกิดแกนางสุดาเทพธิดา 
วา    พ่ีลดานี้ทํากรรมอะไรไวหนอจึงครอบงําพวกเราไวไดทั้งวรรณะและ 
ยศ    ถากระไรเราจะตองถามกรรมท่ีพ่ีลดาทําไว.   นางสุดาเทพธิดาจึงได 
ถามนางลดาเทพธิดา.     แมนางลดาเทพธิดาก็ไดตอบใหนางสุดาเทพธิดา 
ทราบ. 
         ทาวเวสสวัณมหาราช    ไดบอกความท้ังหมดน้ีแกทานมหาโมคคัล- 
ลานเถระผูจาริกไปยังเทวโลก     พระเถระเม่ือจะกราบทูลความน้ัน     แด 
พระผูมีพระภาคเจาต้ังแตมูลเหตุของคําถาม   จึงกราบทูลวา  
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                          คําถามของนางสุดาเทพธิดาวาเทพนารี  ๕  องค   
          มีความรุงเรือง  มปีญญางามดวยคุณธรรม  เปนธิดา 
        ของทาวเวสสวัณมหาราช   คือ  นางลดาเทพธิดา  ๑ 
          นางสชัชาเทพธิดา  ๑    นางปวราเทพธิดา ๑    นาง  
        อัจฉมิุตีเทพธิดา  ๑     นางสุดาเทพธิดา ๑     ตางเปน 
           นางบาํเรอของทาวสักกเทวราชผูประเสริฐ       ผูมีสริ ิ
        ไดพากันไปยังแมน้ําอันไหลมาจากสระอโนดาต    ม ี
           น้ําเย็น   มีดอกบัวนารื่นรมย   ในปาหิมพานต  เพ่ือ  
        สรงสนาน     ครั้นสรงสนานฟอนรําขับรอง   รื่นเริงใน 
           แมน้ําน้ันแลว  นางสุดาเทพธิดาไดถามนางลดาเทพ- 
          ธิดาวา   พ่ีจา   ผูทรงพวงมาลัยดอกบัว  มีพวงมาลัย 
        ประดับเศียร   มีผิวงามเปลงปลั่งดังทองคํา   มีดวงตา 
           เหลืองปนแดง    มีอวัยวะทุกสวนงามผองใสดุจทองฟา 
        ปราศจากเมฆหมอก    มีอายุยืน    นองขอถามเจาพ่ี 
          เจาพ่ีทําบุญอะไรไวจึงมียศ  ทั้งเปนที่รักของพระสวามี  
        มีรูปงามสะสวยย่ิงนัก  ทั้งฉลาดในการฟอนรําขับรอง 
            และบรรเลงเปนเย่ียม     จนเทพบุตรเทพธิดาไตถาม 
        ถึงเสมอ  ๆ   ขอเจาพ่ีโปรดบอกแกนองดวยเถิด. 
          นางลดาเทพธิดาตอบวา 
                         พ่ีเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย    ไดเปนสะใภใน 
          ตระกลูมีสมบัติมาก   พ่ีเปนผูไมโกรธ   พ่ีประพฤติ  
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        ตามอํานาจของสาม ี   ไมประมาทในวันอุโบสถ  เมื่อ   
        พ่ียังเปนสาว  พ่ีไมนอกใจสามี   มีจิตเล่ือมใส  เปน 
        ที่โปรดปรานของสามี  พรอมทั้งพ่ีนอง   บิดามารดา 
        ของสามี   ตลอดคนใชชายหญิง   พ่ีจึงไดยศอันบุญ 
          กรรมจัดมาใหถึงอยางน้ี   เพราะกุศลกรรมนั้น   พ่ีจึง 
        ไดวิเศษกวานางฟาพวกอ่ืนในฐานะ  ๔   คือ    อายุ 
        วรรณะ   สุขะ   พละ     ไดเสวยความดีมิใชนอย.  
        เมื่อนางสุดาเทพธิดาไดฟงดังน้ันแลว     จึงไดพูดกับ  
          เจาพ่ีทั้ง  ๓  วา   ขาแตเจาพ่ีทั้ง ๓   เจาพ่ีลดาไดบอก 
        ถอยคํานาฟงมากมิใชหรือ นองถามถึงเรื่องท่ีพวกเรา 
        สงสัยกันมาก  ก็บอกไดอยางไมผิดพลาด  เจาพ่ีลดา 
        ควรเปนตัวอยางอันดี  สําหรบัพวกเราท้ัง  ๔  และนาร ี
         ทั้งหลาย   พวกเราท้ังหมดพึงประพฤติในสามี   เหมือน 
        อยางสตรีที่ดีประพฤติยําเกรงสามีฉะนั้น      ครั้นเรา 
         ทั้งหลายปฏิบัติธรรม   คือการอนุเคราะหตอสามีดวย 
        ฐานะทัง้  ๕  อยางแลว   ก็จะไดสมบัติอยางท่ีเจาพ่ี 
        ลดาพูดถึงอยูเด๋ียวน้ี  พญาราชสีหตัวสัญจรไปตามราว  
        ปาใกลเชิงเขา  อาศัยอยูบนภูเขา  แลวก็เท่ียวตะครุบ  
        จับสัตว  ๔  เทาใหญนอยทุก ๆ  ชนิดกัดกินเปนอาหาร 
        ไดฉันใด   สตรีทีม่ีศรัทธาเปนอริยสาวิกาในศาสนาน้ี 
           ก็ฉันนั้น  เมื่อยังอาศัยสามีอยู  ควรประพฤติยําเกรง 
        สาม ี  ฆาความโกรธเสีย   กําจัดความตระหน่ีเสียได  
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               แลว     เขาผูประพฤติธรรมโดยชอบจึงรื่นเริงบันเทิง   
               ใจอยูบนสวรรค. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ลตา  จ  สชฺชา  ปวรา  อจฺฉมิุตี   สตุา 
เปนชื่อของเทพธิดาเหลานั้น.   บทวา  ราชวรสฺส  ไดแก ทาวเทวราช  ผู  
ประเสริฐ คือประเสริฐที่สุดกวามหาราช  ๔.    อธิบายวา  เปนบริจาริกา  
ของทาวสักกะ  บทวา   รฺโ  ไดแก  มหาราช.   ดวยเหตุนั้น  ทานจึง 
กลาววา   เวสฺสวณสฺส  ธตีา  ธิดาของทาวเวสสวัณ.   บทนี้ประกอบเปน 
เอกพจน    เปนคําคลาดเคลื่อน    ที่ถกูควรเปน      ธีตโร    ธิดาท้ังหลาย. 
ชื่อวา   ราช ี  เพราะรุงเรืองคือรุงโรจน.   บทวา   ราชี   ไดแก  มคีวามรู 
มีปญญา  มีความรุงเรือง   บทนี้เปนวิเสสนะของเทพนารีทั้งหมดเหลาน้ัน. 
อาจารยบางพวกกลาววา    บทนี ้   เปนชื่อของเทพธิดาน้ี.    ตามมติของ 
อาจารยบางพวกเหลาน้ัน บทวา ปวรา  เปนวิเสสนะของเทพนารีเหลาน้ัน. 
บทวา  ธมฺมคุเณหิ  ไดแก ดวยคุณอันประกอบดวยธรรม  คือ  ไมปราศ- 
จากธรรม    อธิบายวา    ดวยคุณตามความเปนจริง.    บทวา    โสภิตา 
ไดแก  รุงเรือง. 
         บทวา   ปฺเจตฺถ  นาริโย  ไดแก   เทพธิดามีชื่อตามท่ีกลาวแลว 
๕  องค   ในหิมวันตประเทศน้ี.   บทวา   สีโตทก  อุปฺปลินึ  สิว   นท ึ
ทานกลาวหมายถึงปากนํ้าอันไหลนาจากสระอโนดาต.   บทวา    นจฺจิตฺวา 
คายิตฺวา       ทานกลาวดวยสามารถการฟอนรําขับรองที่เทพธิดาเหลาน้ัน 
กระทําแลวในเทวสมาคมตามคําส่ังของทาวเวสสวัณผูเปนพระบิดา.  บทวา 
สุตา  ลต  พฺรวิ    ไดแก นางสุดาเทพธิดาบอกกับนางลดาเทพธิดาพ่ีสาว  
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ของตน.   อาจารยบางพวกกลาววา  สตุา   ลต  พฺรวุ   ดังน้ีก็มี  ความวา   
นางสุดาเทพธิดา  ธิดาของทาวเวสสวัณมหาราชบอกกับนางลดาเพพธิดา.  
         บทวา  ติมิรตมฺพกฺข ิ ไดแก มีดวงตาประกอบดวยสีแดงคลายเกสร 
ดอกจิก.   บทวา   นเภว   สโภเณ  ไดแก งานเหมือนทองฟา  อธิบายวา 
สดใสเพราะอวัยวะนอยใหญบริสุทธิด์ุจทองฟาพนจากสวนเล็กนอย   ที่เกิด 
ข้ึนมีหมอกเมฆเปนตนในสรทสมัยงดงามอยูฉะนั้น.  อีกอยางหน่ึง   บทวา  
นเภว    ตัดบทเปน    นเภ    เอว    บนทองฟาน่ันเอง.    เอวศัพทเปน 
สมุจจยัตถะ  ( ความรวม).   อธิบายวา   งามในทุกแหงคือในวิมานอันต้ัง 
อยูบนอากาศ   และในที่อันเนื่องกับพ้ืนดินมีภูเขาหิมวันต   และเขายุคนธร 
เปนตน. บทวา เกน กโต ไดแกเกิดข้ึนดวยบุ  อะไร คือเชนไร. บทวา 
ยโส ไดแก  บริวารสมบัติ   และชื่อเสียง.  อน่ึง  คุณท้ังหลายอันเปนเหตุให 
มีชื่อเสียงทานใชดวยศัพทวา  กิตฺติสทฺท. 
         บทวา  ปติโน   ปยตรา  ไดแก เปนที่รักของสามี คือเปนที่โปรด- 
ปรานของสามี.   ทานแสดงถึงความงามของนางลดาเทพธิดาน้ันดวยบทวา 
ปติโน  ปยตรา  นั้น.   บทวา         วิสฏิกลฺยาณิตรสฺสุ  รูปโต        ไดแก 
วิเศษสุด  งามยิ่ง  ดียิ่ง  ดวยรูปสมบัติ.  บทวา  อสสฺุ   เปนเพียงนิบาต. 
อน่ึง   อาจารยบางพวกกลาววา   วิสิฏกลฺยาณิตราสิ  รูปโต     มีรูปราง 
สะสวยย่ิงนัก.   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  เพ่ือเห็นรูปและเพ่ือดูศิลปะ.   
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         ชื่อเทวร  เพราะยินดีดุจเทวดาเพราะไมคลุกคลีทางกายเปนนิจ  หรือ   
เพราะเปนญาติผูใหญ.  ชือ่วา   สเทวร    เพราะพ่ีนองของสามีพรอมดวย 
ญาติผูใหญ.  แมผัวพอผัวชื่อวา  สสุระ    พรอมดวยพอผัวแมผัวจึงชื่อวา 
สัสสสุระ.  พรอมดวยทาสชายและหญิงชื่อวา  สทาสก   เชื่อมดวยบทวา 
ปติมาภิราธยึ    เปนที่โปรดปรานของสามี.   บทวา   ตมฺห ิ กโต  คือใน 
ตระกูลนั้น.   อธิบายวา    ไดมีบริวารยศอันบุญกรรมจัดมาใหในขณะเปน  
สะใภ    ดวยการเกิดแหงบุญท่ีไดทําไวในขณะที่เกิดนั้น.  บทวา  มม  นี ้ 
เปลี่ยนเปน  มยา  ไมเพงถึงบทวา  กโต. 
         บทวา  จตุพฺภิ   าเนหิ     ไดแก   ดวยเหตุ   ๔   อยาง    หรือเปน 
นิมิตในฐานะ ๔ อยาง.  บทวา  วิเสสมชฺฌคา  ไดแก   ถึงความเปนผู 
วิเศษกวานางฟาพวกอ่ืน.      แสดงโดยสรุปของคําที่กลาววา    ดวยฐานะ 
๔ อยางคือ   อายุ  วรรณะ สุขะ  และพละ.  อน่ึง ทานกลาววา  อายุเปนตน 
ของนางลดาเทพธิดานั้นชื่อวา วิเศษ  เพราะมีสภาพวิเศษที่สุดกวาเทพธิดา 
เหลาอ่ืน   อนึ่ง   ชื่อวาเปนฐานะ  เพราะความเปนเหตุ  ที่นางลดาเทพธิดา 
นั้นควรถือเปนแบบอยางดวยการยกยอง     คือ     ไดถึงความเปนผูวิเศษ. 
โยชนาวา  อายุ  วรรณะ  สุขะ และพละ  เปนเชนไร. 
         บทวา  สุต  นุ  ต  ภาสติ  ย  อย  ลตา  ความวา นางสุดาเทพธิดา 
ถามเจาพ่ีทั้ง  ๓  นอกน้ีวา  เจาพ่ีลดานี้เปนพ่ีสาวของพวกเรากลาวคําใดไว 
พวกพ่ีก็ไดยินคําน้ันแลวมิใชหรือ หรอืไมไดยิน. บทวา ย  โน  ไดแก  คํา 
ใดที่พวกเราสงสัย.   บทวา  โน  เปนเพียงนิบาต.   บทวา  โน   อีกคําหนึ่ง 
คือ    ของพวกเรา.   หรือลงในอวธารณะดุจในประโยคมีอาทิวา  น  โน 
สม  อตฺถิ  ความวา   ไมเหมือนพวกเรา.  ดวยเหตุนั้น เจาพ่ีพยากรณไม  
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ผิดพลาด.  อธิบายวา  พยากรณไมวิปริต.   
         บทวา   ปติโน  กิรมหฺาก  วิสฏิา  นารีน  คติ   จ  ตาส  ปวรา  จ 
เทวตา     ความวา     เจาพ่ีเปนตัวอยางอันดีเยี่ยมของพวกเราและของนารี 
ทั้งหลาย   และเปนที่พ่ึงของนารีเหลาน้ัน    ธรรมดาสามีชื่อวาเปนเจาของ 
เพราะคุมครองจากความพินาศ    และเปนเทวดาผูประเสริฐสงสุด   เพราะ 
เปนที่พ่ึงของแมบานทั้งหลายเหลาน้ัน  ทําใหเกิดความยินดีโดยชอบ  เปน 
ผูนําประโยชนสุขมาใหทั้งเดี๋ยวน้ีและตอไป.  
         บทวา   ปตีสุ  ธมฺม   ปริจราม   สพฺพา  ความวา  พวกเราท้ังหมด 
จงประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติมีการต่ืนกอนเปนตน     ในสามีของตน ๆ. 
บทวา ยตฺถ ไดแก นิมิตใด.   หรือเมื่อประพฤติสิ่งท่ีควรประพฤติในสามี 
ทั้งหลาย   ชือ่วาเปนหญิงยําเกรงสามี.  บทวา   ลจฉฺามเส  ภาสติ ย  อย 
ลตา    ความวา    พวกเราประพฤติธรรมในสามีทั้งหลาย      จักไดสมบัติ 
อยางที่เจาพ่ีลดาพูดวาจะไดในบัดนี้. 
         บทวา ปพฺพตสานุโคจโร  ไดแก  พญาราชสีหตัวเท่ียวไปตามราวปา 
ใกลภูเขา.  บทวา มหินฺธร  ปพฺพตมาวสิตฺวา   ความวา อาศัยอยูบนภูเขา 
ชื่อวามหินธร  เพราะทรงแผนดินไว   ไมหว่ันไหว.    ในบทนั้นความวา 
อาศัยอยู.  กบ็ทวา  มหินธฺร   ปพฺพตมาวสิตฺวา  นี ้    เปนทุติยาวิภัตติลง 
ในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติเพราะไมเพงถึงบทวา อาวสิตฺวา.  บทวา ปสยฺห 
แปลวา  ขมขู.    บทวา    ขุทฺเท  ความวา   พญาราชสีหนั้นฆาสัตวมีชาง 
เปนตน นอยใหญโดยประมาณดวยกําลัง.          
         บทวา    ตเถว      ความวา    นี้เปนการอธิบายความพรอมดวยขอ 
เปรียบเทียบเชิงอุปมาดวยคาถา  เหมือนอยางวา   สหีะอาศัยอยูบนภูเขาอัน  
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เปนที่อยู      และที่หาอาหารของตนยอมสําเร็จประโยชนตามท่ีตนตองการ   
ฉันใด  สตรทีี่มีศรัทธาเลื่อมใสเปนอริยสาวิกา  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  อาศัย 
อยูกับสามีผูเปนใหญเปนภัสดา   เพราะหาเลี้ยงหาใชดวยของกินและเครื่อง 
นุงหมเปนตน   ประพฤติยําเกรงสามีดวยปฏิบัติเกื้อกูลสามีในทุก ๆ อยาง 
ฆาคือละความโกรธ     อันเกิดข้ึนในเพ่ือนบานใกลเรือนเคียง     กําจัดคือ 
ครอบงําไมใหเกิดความตระหนี่อันเกิดข้ึน  ในของที่ครอบครองไว  ชื่อวา 
เปนหญิงประพฤติธรรม       เพราะพระพฤติธรรมคือความยําเกรงสามีและ 
ธรรมของอุบาสิกาโดยชอบ   สตรีนัน้ยอมรื่นเริงคือยอมถึงความบันเทิงใน 
สวรรค  คือเทวโลก.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
                    จบอรรถกถาลดาวิมาน 
               ๕.  คุตติลวิมาน 
                                     วาดวยคุตติลวิมาน 
         [๓๓]  พระมหาสัตวนามวาคุตติลบัณฑิต  อันสมเด็จอมรินทราธิราช 
ทรงจําแลงองคเปนพราหมณโกสิยโคตร     เสด็จเขาไปหาทรงซักถามแลว 
ไดทูลตอบแสดงความเจ็บใจของตนใหทาวเธอทรงทราบดวยคาถา   ความ 
วา 
          ขาแตทาวโกสีย   ขาพระองคไดสอนวิชาดีดพิณ 
        ๗  สาย  อันมีเสียงไพเราะมาก   นารื่นรมย    ใหแก 
        มุสิละผูเปนศิษย  เขาต้ังใจจะดีดพิณประชันกับขา-  
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               พระองคบนกลางเวที     ขอพระองคทรงเปนที่พ่ึงของ  
               ขาพระองคดวย. 
         สมเด็จอมรินทราธิราช  ทรงสดับคําปรับทุกขนั้นแลว   เม่ือจะทรง 
ปลอบยาจารย  จึงตรัสปลกุใจดวยคาถา  ความวา  
                                จะกลัวไปทําไมนะ  ทานอาจารย  ขาพเจาจะเปน 
                    ที่พ่ึงของทานอาจารย    เพราะขาพเจาเปนผูบูชาทาน 
                    อาจารย         ขาพเจาผูเปนศิษยจะไมปลอยใหทาน 
                   อาจารยปราชัย  ทานอาจารยตองเปนผูชนะนายมุสิละ 
                    ผูเปนศิษยแนนอน. 
         เมื่อสมเด็จอมรินทราธิราชตรัสปลอบใจเชนนี้    คุตติลบัณฑิตก็โลง 
ใจคลายทุกข    พอถึงวันนัดก็ไปประลองศิลปกันบนเวทีหนาพระโรง  ใน 
ที่สุด คุตติลบัณฑิตผูอาจารยเปนฝายชนะ  นายมุสิละผูเปนศิษยเปนฝายแพ 
ถึงแกความตายกลางเวที    เพราะอาชญาของปวงชน    สมเด็จอมรินทรา- 
ธิราชทรงกลาววาจาแสดงความยินดีดวยคุตติลบัณฑิตแลว   เสด็จกลับเทว- 
สถาน    ครัน้กาลตอมา   สมเด็จอมรินทราธิราชตรัสใชใหพระมาตลีเทพ 
สารถี  นําเวชยันตราชรถลงมารับคุตติลบัณฑิตไปยังเทวโลกเพ่ือใหดีดพิณ- 
ถวาย    คุตติลบัณฑิตจึงกราบทูลทาวโกสียในทามกลางเทพบริษัท    เพ่ือ 
ไตถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาทั้งหลาย  ณ  ที่นัน้    เปนรางวัลแหงการ 
ดีดพิณเสียกอน    เมื่อไดรับพระอนุญาตแลว    จึงไดถามถึงบุรพกรรมของ 
เทพธิดาเหลาน้ันวา                     
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                            ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  ม ี   
          รัศมีสองแสงสวางไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมือนดาว  
        ประกายพรึก  เพราะบุญกรรมอะไร  ทานจึงมีวรรณะ 
          งามเชนนี้  ฯ ล ฯ    และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
        เพราะบุญกรรมอะไร. 
                          นางเทพธิดาน้ัน   อันคุตติลบัณฑิตถามเหมือน 
          ทานพระโมคคัลลานเถระถามแลว    มีใจยินดี   ได 
        พยากรณปญหาแหงผลกรรมทีถู่กถามนั้นวา  
                             ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระ        และนาร ี
          ทั้งหลาย    ไดถวายผาอยางดีผืนหน่ึงแกภิกษุรูปหนึ่ง 
        ดีฉันไดถวายผาอันนารักอยางน้ี   จึงมาไดทิพยวิมาน 
          อันนาปลิมใจถึงเชนนี้     เชิญดูวิมานของดีฉันนั้นเถิด 
        ยิ่งกวานั้น  ดีฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณ 
          นารัก       ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีก 
        ดวย      เชิญดูผลแหงบุญ      คือการถวายผาอยางดี  
           ทั้งหลายน้ันเถิด  เพราะบุญกรรมนั้น  ดีฉันจึงมีวรรณะ 
        งามเชนนี้   ฯ ล ฯ    และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
          เพราะบุญกรรมนัน้.  
                           วิมานทัง้  ๔  ที่จะกลาวตอไปนี้   มีความพิสดาร 
        เหมือนวัตถทายิกวิมาน. 
        (๑)   พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา  
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                         ดูกอนแมเทพธิดา       ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก   
        ฯ ลฯ  และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    เพราะบุญ 
            กรรมอะไร. 
                        นางเทพธิดาน้ัน  อันพระโมคคัลลานเถระถาม  
        แลว   มคีวามปลาบปลื้มใจ    ไดพยากรณปญหาแหง 
         ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา  
                         ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้ง- 
            หลาย ไดถวายดอกมะลิอยางดีแกภิกษุหน่ึง   ดีฉัน 
        ไดถวายดอกมะลิอนันารักอยางน้ี   จึงมาไดทิพยวิมาน 
          นาปลืม้ใจถึงเชนนี้      นมินตพระคุณเจาดูวิมานของ 
        ดีฉันนัน้เถิด  ยิ่งกวาน้ัน  ดีฉันยงัเปนนางฟาท่ีมีรูปราง 
            และผิวพรรณนารัก   ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ัง 
        พันอีกดวย  นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ   คือการ 
          ถวายดอกมะลิอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด       เพราะบุญ 
        กรรมนัน้  ดีฉันจึงมวีรรณะงามเชนนี้   ฯ ล ฯ   และม ี 
         รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมน้ัน. 
         (๒)     พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                         ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  มี  
          รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมือนดาว 
        ประกายพรึก  เพราะบุญกรรมอะไร  ทานจึงมีวรรณะ 
          งามเชนนี้  ฯ ล ฯ    และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
        เพราะบุญกรรมอะไร.  
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                       นางเทพธิดาน้ัน   อันพระโมคคัลลานเถระถาม 
        แลว  มคีวามปลาบปลื้มใจ    ไดพยากรณปญหาแหง  
         ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา  
                             ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้ง- 
        หลาย     ไดถวายจุรณของหอมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง 
          ดีฉันไดถวายอุรณของหอมอันนารักอยางน้ี    จึงมาได 
        ทิพยวิมานอันนาปลื้มใจเชนนี้     นิมนตพระคุณเจาดู 
          วมิานของดีฉันนี้เถิด  ยิ่งกวาน้ัน   ดีฉันยังเปนนางฟา 
        ที่มรีูปรางและผิวพรรณนารัก      ทั้งยังเปนผูเลิศกวา 
          นางอปัสรต้ังพันนางอีกดวย    นิมนตพระคุณเจาดูผล 
        แหงบญุ  คือ การถวายอุรณของหอมอยางดีทั้งหลาย 
           นั้นเถิด   เพราะบญุกรรมนั้น    ดีฉันจึงมีวรรณะงาม 
        เชนนี้  ฯ ล ฯ   และมีรัศมีสองสวางไปทั่วทุกทิศ  เพราะ 
         บุญกรรมน้ัน. 
        (๓)   พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                               ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก  ม ี
        รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมอืนดาว 
          ประกายพรึก  เพราะบุญกรรมอะไร  ทานจึงมีวรรณะ 
        งามเชนนี้  ฯ ล ฯ    และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
          เพราะบุญกรรมอะไร. 
                          นางเทพธิดาน้ัน  อันพระโมคคัลลานเถระถาม  
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             แลว  มีความปลาบปลื้มใจ   ไดพยากรณปญหาแหง   
        ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา 
                       ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้ง- 
          หลาย   ไดถวายผลไมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง      ดีฉัน 
        ไดถวายผลไมอันนารักอยางน้ี     จึงมาไดทิพยวิมาน 
        อันนาปลื้มใจถึงเชนนี้   นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของ 
           ดีฉันนั้นเถิด  ยิ่งกวาน้ัน   ดีฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปราง 
        และผิวพรรณนารัก  ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ัง  
          พันนางอีกดวย    นมินตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ   คือ 
        การถวายผลไมอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด      เพราะบุญ 
           กรรมนั้น  ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้  ฯ ล ฯ    และม ี 
        รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมนัน้. 
        (๔)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                       ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก   ม ี 
        รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ   สถิตอยูเหมือนดาวประ- 
           กายพรึก  เพราะบญุกรรมอะไร   ทานจึงมวีรรณะงาม 
        เชนนี้ ฯ ล ฯ  และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  เพราะ 
          บุญกรรมอะไร. 
                       นางเทพธิดาน้ัน  อันพระโมคคัลลานเถระถาม 
        แลว  มคีวามปลาบปลื้มใจ    ไดพยากรณปญหาแหง 
          ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา  
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                       ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้ง-   
          หลาย      ไดถวายอาหารมีรสอยางดีแกภิกษุรปูหนึ่ง 
        ดีฉันไดถวายอาหารอันนารักอยางน้ี     จึงมาไดทิพย- 
         วิมานอนันาปลื้มใจถึงเชนนี้      นิมนตพระคุณเจาดู 
        วมิานของดีฉันนั้นเถิด  ยิ่งกวาน้ัน   ดีฉันยังเปนนางฟา 
           ที่มีรปูรางและผิวพรรณนารัก      ทั้งยังเปนผูเลิศกวา 
        นางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย    นมินตพระคุณเจาดูผล   
          แหงบญุ  คือการถวายอาหารมรีสอยางดีทั้งหลายนั้น 
        เถิด  เพราะบุญกรรมน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้  
          ฯ ล ฯ  และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    เพราะบุญ 
        กรรมนัน้. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                                ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก  มี  
          รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ   สถิตอยูเหมือนดาวประ- 
         กายพรกึ  เพราะบุญกรรมอะไร  ทานจึงมีวรรณะงาม 
           เชนนี้      ฯ ล ฯ      และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
         เพราะบุญกรรมอะไร. 
                                นางเทพธิดาน้ัน  อันพระโมคคัลลานเถระถาม 
          แลว    มีความปลื้มใจ    ไดพยากรณปญหาแหงผล  
            กรรมที่ถูกถามนั้นวา 
                             ดีฉันไดนําของหอม  ๕  อยาง  ไปประพรมที่  
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                 องคพระสถูปทองคํา   สําหรับบรรจุพระบรมธาตุของ   
        พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา     นิมนตพระคุณเจาดู 
                 วมิานของดีฉนันี้เถิด  ยิ่งกวาน้ัน  ดีฉันยังเปนนางฟาท่ี 
            มีรูปรางและผิวพรรณนารัก   ทั้งยังเปนผูเลิศกวานาง 
                อปัสรท้ังพันนางอีกดวย  นมินตพระคุณเจาดูผลแหง 
               บญุคือการถวายของหอม  ๕   อยางน้ันเถิด    เพราะ 
                 บุูกรรมนั้น   ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้  ฯ ล ฯ  และ 
             มีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมนั้น.  
         วิมานท้ัง  ๔  จะกลาวตอไปนี้     มีเนื้อความพิสดารเหมือนกับคันธ-   
ปญจังคลิกวิมาน 
         (๑)   พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                                 ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก  มี  
                รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมือนดาว  
        ประกายพรึก  เพราะบุญกรรมอะไร  ทานจึงมีวรรณะ 
                งามเชนนี้   ฯ ล ฯ   และมีรศัมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
              เพราะบุญกรรมอะไร. 
                                นางเทพธิดาน้ัน  อันพระโมคคัลลานเถระถาม  
                 แลว   มีความปลาบปลื้มใจ   ไดพยากรณปญหาแหง 
               ผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
                                 ดีฉันไดเห็นภิกษุและภิกษุณทีั้งหลาย    พากัน 
              เดินทางไกล       ไดฟงธรรมเทศนาของทานเหลาน้ัน 
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           ไดเขารักษาอุโบสถอยูวันหนึ่งคืนหน่ึง    นมินตพระ-   
        คุณเจาดูวิมานของดีฉันนั้นเถิด  ยิ่งกวาน้ัน   ดิฉันยัง 
          เปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก    ทั้งยังเปน 
        ผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย  นิมนตพระคุณ 
          เจาดูผลแหงบุญท้ังหลายเถิด      เพราะบุญกรรมนั้น 
        ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ล ฯ และมรีัศมสีวางไสว 
         ไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมนัน้. 
         (๒)      พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา  
                          ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  ม ี 
        รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมอืนดาว 
           ประกายพรึก   เพราะบุญกรรมอะไร   ทานจึงมีวรรณะ 
        งามเชนนี้   ฯ ล ฯ    และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญกรรมอะไร. 
                          นางเทพธิดาน้ัน  อันพระโมคคัลลานเถระถาม 
        แลว   มคีวามปลาบปลื้มใจ    ไดพยากรณปญหาแหง 
          ผลกรรมที่ถูกถามวา 
                           ดีฉันยืนอยูในนํ้า   มจีิตเล่ือมใส    ไดถวายนํ้า 
        ใชและน้ําฉันแกภิกษุรูปหนึ่ง     นิมนตพระคุณเจาดู    
          วมิานของดีฉันนั้นเถิด     ยิ่งกวาน้ัน     ดีฉันยังเปน 
        นางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก  ทั้งยังเปนผูเลิศ 
           กวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย  นมินตพระคุณเจาดู  
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        ผลแหงบุญท้ังหลายเถิด   เพราะบุญกรรมนัน้   ดีฉัน   
        จึงมีวรรณะงามเชนนี้   ฯ ล ฯ    และมีรัศมีสวางไสว 
          ไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมนัน้. 
        (๓)    พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา  
                           ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  ม ี
        รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมอืนดาว  
           ประกายพรึก  เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ 
        งามเชนนี้   ฯ ล ฯ   และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญกรรมอะไร. 
                          นางเทพธิดาน้ัน   อันพระโมคคัลลานเถระถาม 
        แลว   มคีวามปลาบปลื้มใจ   ไดพยากรณปญหาแหง 
         ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา 
                          ดีฉันไมคิดมุงราย  ต้ังใจปฏิบัติเปนอยางดี  ซึ่ง 
        ไมผัวและพอผัวผูดุราย ผูมักโกรธงายและหยาบคาย 
        เปนผูไมประมาทในการรักษาศลีของตน  นมินตพระ- 
          คุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด   ยิ่งกวาน้ัน   ดีฉันยัง 
        เปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก    ทัง้ยังเปน 
          ผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย     นมินตพระ- 
        คุณเจาดูผลแหงบุญท้ังหลายเถิด  เพราะบุญกรรมนั้น 
          ดีฉันจงึมีวรรณะงามเชนนี้    ฯลฯ   และมรีศัมีสวาง 
        ไสวไปท่ัวทุกทิศ   เพราะบุญกรรมนั้น. 
         (๔)      พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา  
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                      ดูกอนเทพธิดา    ทานมวีรรณะงามยิง่นัก   มี    
        รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมอืนดาว 
           ประกายพรึก   เพราะบุญกรรมอะไร   ทานจึงมีวรรณะ 
          งามเชนนี้  ฯ ล ฯ    และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
        เพราะบุญกรรมอะไร.  
                      นางเทพธิดาน้ัน   อันพระโมคคัลลานเถระถาม 
           แลว   มีความปลาบปลื้มใจ     ไดพยากรณปญหาแหง 
        ผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา 
                       ดีฉันเปนหญิงรับใช   รบัจางทํากิจการงานของ 
          คนอื่น   ไมเกียจคราน   ไมเปนคนโกรธงาย    ไมถือ 
        ตัว      ชอบแบงปนสิ่งของอันเปนสวนของตนที่ไดมา 
           แกปวงชนท่ีตองการ     นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของ 
        ดีฉันนัน้เถิด  ยิ่งกวาน้ัน  ดีฉันยงัเปนนางฟาท่ีมีรูปราง 
           และผิวพรรณนารกั   ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ัง 
        พันนางอีกดวย     นมินตพระคุณเจาดูผลแหงบุญท้ัง- 
          หลายเถิด  เพราะบุญกรรมนั้น   ดีฉันจึงมีวรรณะงาม 
        เชนนี้  ฯลฯ   และมรีัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
          เพราะบุญกรรมนัน้. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                                ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก  มี  
          รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    สถิตอยูเหมือนดาว  
        ประกายพรึก  เพราะบุญกรรมอะไร  ทานจึงมีวรรณะ  
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               งามเชนนี้  ฯลฯ    และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ   
               เพราะบุญกรรมอะไร.  
                               นางเทพธิดาน้ัน  อันพระมหาโมคคัลลานเถระ 
               ถามแลว  มีความปลาบปลื้มใจ    จึงพยากรณปญหา 
               แหงผลกรรมทีถู่กถามนั้นวา  
                               ดีฉันไดถวายขาวสุกคลุกนมวัวสดแกภิกษุรปู- 
               หน่ึง    ผูกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยู  นมินตพระคุณเจา- 
               จงดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด     ยิ่งกวาน้ัน    ดีฉันเปน 
               นางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก   ทั้งยังเปนผูเลิศ 
               กวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย    เพราะบุญกรรมนัน้ 
               ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้   ฯ ล ฯ    และมีรัศมีสวาง 
               ไสวไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมนั้น. 
         ในวิมานเหลาน้ัน  ๒๕  วิมานท่ีจะกลาวตอไปนี้   มีเนื้อความพิสดาร 
เหมือนกับขีโรทนทายิกาวิมาน. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                               ดูกอนแมเทพธิดา      ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก 
              ฯ ล ฯ  และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    เพราะบุญ 
              กรรมอะไร. 
                                นางเทพธิดาน้ัน  อันพระมหาโมคคัลลานเถระ 
         ถามแลว  มีความปลาบปลื้มใจ  จึงพยากรณปญหา 
              แหงผลกรรมทีถู่กถามนั้นวา    ดีฉันไดถวาย 
                          ๑.  น้ําออยงบ  ฯ ล ฯ  
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          ๒.  ผลมะพลับสุก   ฯ ล ฯ   
        ๓.  ออยทอนหน่ึง  ฯ ล ฯ 
            ๔.  แตงโมผลหนึ่ง  ฯ ล ฯ 
                 ๕.  ฟกทองผลหน่ึง   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. แปงคลุกงาค่ัว    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 
                  แกภิกษุรูปหนึง่ผูกําลังบิณฑบาตอยู       นมินตพระ- 
                  คุณเจาดูวิมานของดีฉันนั้นเถิด     ยิ่งกวาน้ัน    ดีฉัน 
                  ยงัเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปน 
                  ผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย เพราะบุญกรรม 
                  นั้น   ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้   ฯ ล ฯ   และมีรศัมี 
                  สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมน้ัน.   
         เมื่อนางเทพธิดาเหลานั้น   เฉลยผลกรรมทีไ่ดทํามาเปนอันดีอยางนี้  
แลว  คุตติลบัณฑิตราเริง  บันเทิงใจ  เมื่อจะแสดงความชื่นชมยินดีของตน 
จึงกลาววา  
                                 ขาพเจามาถึงเมืองสวรรควันนี้      เปนการดีแท 
                   เปนฤกษงามยามดีที่ขาพเจาไดเห็นนางเทพธิดาท้ัง- 
                   หลาย    ที่เปนนางฟามีรูปรางและผิวพรรณนารักใคร 
                   ทั้งยังไดฟงธรรมอันแนะนําทางบุญกุศลจากเธอเหลา- 
                   นั้นดวย  แตนี้ไป  ขาพเจาจักการทําบุญกุศลใหมาก 
                   ดวยการใหทาน     ดวยการประพฤติธรรมสม่ําเสมอ 
                   ดวยการรักษาศีลสังวร        และดวยการฝกอินทรีย 
                   ขาพเจาจักไดไปสูสถานท่ี  ๆ  ไปแลวไมเศราโศก. 
                         จบคุตติลวิมาน  
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                  อรรถกถาคุตติลวิมาน   
         คุตติลวิมาน  มีคาถาวา  สตฺตตนฺตึ  สุมธรุ  ดังน้ีเปนตน.   คุตติลวิมาน 
นั้นเกิดข้ึนอยางไร ? 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กรุงราชคฤห      ทานพระ- 
มหาโมคคัลลานะ  จาริกไปยังเทวโลก  ตามนัยทีก่ลาวแลวในหนหลังน่ันแล 
ครั้นไปถึงภพดาวดึงส    เห็นเทพธิดา ๓๖ นาง     แตละนางมีนางอัปสร 
เปนบริวาร  เสวยทิพยสมบัติใหญใน  ๓๖  วิมาน  ซึ่งต้ังอยู  ณ  ภพดาวดึงส  
นั้น   จึงถามถึงกรรมที่เทพธิดาเหลาน้ันไดกระทํามาในกาลกอนตามลําดับ 
ดวยคาถาทั้งหลาย  ๓  คาถา มีอาทิวา  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  มีวรรณงาม 
ยิ่งนัก   ดังน้ี.   แมเทพธิดาเหลาน้ันก็ไดตอบตามลําดับคําถามของพระมหา 
โมคคัลลานเถระ    โดยนยัมีอาทิวา  วตฺถุตฺตมทายิกา  นาร ี  ดฉัีนเปนนารี 
ไดถวาย  ผาเน้ือดี   ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น  พระเถระจึงออกจากเทวโลกลงมาสูมนุษยโลก  ไดกราบ 
ทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นไดสดับดัง 
นั้นแลว  จึงตรัสวา  โมคคัลลานะ   เทพธิดาเหลาน้ันมิไดตอบอยางท่ีเธอ 
ถามในบัดนี้อยางเดียวเทาน้ัน   เมื่อกอนก็ไดตอบอยางท่ีเราถามเหมือนกัน. 
พระเถระกราบทูลขอรองใหตรัส   พระองคจึงไดตรัสเลาเรื่องของพระองค 
ครั้งเปนคุตติละอาจารยในอดีตใหฟงดังตอไปนี้  
         ในครั้งอดีต เมื่อพระเจาพรหมทตัเสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี  
พระโพธิสัตวอุบัติอยูในตระกูลคนธรรพ    ไดเปนอาจารยปรากฏชื่อเสียง 
เปนที่รูจักกันทั่วไปในทุกทิศโดยชื่อวา  คุตติละ  เชนเดียวกับติมพรูนารทะ 
เพราะเปนผูมีศิลปะบริสทุธิ์ในศิลปะของคนธรรพ.   คุตติละนั้นเลี้ยงดูมารดา  
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บิดาผูแกเฒาตาบอด.  คนธรรพ  ชื่อมสุิละ  ชาวอุชเชนี  ไดทราบถึงความ   
สําเร็จทางศิลปะของอาจารยคุตติละนั้น   จึงเขาไปหาทําความเคารพแลวยืน 
ณ สวนขางหน่ึง เมื่ออาจารยคุตติการละกามวา ทานมีธุระอะไรหรือ จึงบอกวา 
ประสงคจะเรียนศิลปะในสํานักของอาจารย.      อาจารยคุตติละมองดูมุสิละ 
คนธรรพนั้น  เพราะเปนผูฉลาดในการดูลักษณะ  คิดวา   เจาน้ีมีอัธยาศัย 
ไมเรียบรอยหยาบคาย  จักเปนคนไมรูจักคุณคน  ไมควรสงเคราะห  ดังน้ี 
จึงไมใหโอกาสที่จะเรียนศิลปะ     มุสลิะจึงเขาไปหามารดาบิดาของอาจารย 
คุตติละ    ขอรองใหมารดาบิดาชวย.   อาจารยคุตติละ   เมื่อถูกมารดาบิดา 
แคนได  จึงคิดวา  ถอยคําของครู   ควรแกคา   ดังนี้    จึงเริ่มบอกศิลปะแก  
มุสิละ    เพราะอาจารยคุตติละปราศจากความตระหนี่     และเพราะมีความ 
กรุณาจึงไมทําอาจริยมุฏฐิ  (หวงความรู)  ใหมุสิละศึกษาศิลปะโดยส้ินเชิง. 
         แมมุสิละนั้น     เพราะเปนคนฉลาด     เพราะสะสมบุญมากอนและ 
เพราะไมเกียจคราน  ไมชาก็เรียนจบศิลปะจึงคิดวา   กรุงพาราณสีนี้   เปน 
นครเลิศในชมพูทวีป  ถากระไร  เราควรแสดงศิลปะแกบริษัทหนาพระที่นั่ง 
ในนครน้ี   เมื่อเปนเชนนั้น  เราก็จักปรากฏชื่อเสียงเปนที่รูจักยิ่งกวาอาจารย 
ในชมพูทวีป  ดังนี้.   มุสลิะ   จึงบอกแกอาจารยวา    กระผมประสงคจะ 
แสดงศิลปะหนาพระที่นั่ง ขอทานอาจารยไดโปรดนํากระผมเขาเฝาดวยเถิด. 
พระมหาสัตว  มีความกรุณาวา  มุสิละนี้   เรียนศิลปะในสํานักของเราจงได 
รับอุปถัมภ   ดังน้ี    จึงนําเขาเขาเฝาพระราชา   แลวกราบทูลวา    ขอเดชะ 
ฝาละอองธุลีพระบาท        ขอพระองคไดโปรดทอดพระเนตรดูความชํานิ 
ชํานาญในการดีดพิณของลูกศิษย    ของขาพระพุทธเจาผูนี้เถิด  พระเจาขา 
พระราชาตรัสสั่งวา  ดีแลว  ทรงสดับการดีดพิณของมุสิละนั้น   พอพระทัย   
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ยิ่งนัก   ครั้นมุสิละกราบทูลลา  ทรงหามแลวตรัสวา    เจาจงอยูรับราชการ   
กับเราเถิด  เราจักใหครึ่งหน่ึงจากสวนที่ใหแกอาจารย.   มุสิละกราบทูลวา 
ขอเดชะ.  ขาพระองคจะไมขอรับตํ่ากวาอาจารย   ขอพระองคไดโปรดพระ- 
ราชทานเทากับอาจารยเถิด   พระเจาขา   เมื่อพระราชาตรัสวา   เจาอยาพูด 
อยางนั้นซิ  ธรรมดาอาจารยเปนผูใหญ เราจักใหเจาครึ่งหน่ึงเทานั้น  มุสิละ 
กราบทูลวา   ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา ฯ    ขอพระองคไดโปรดทอด  
พระเนตรศิลปะของขาพระองคและอาจารยเถิด  พระเจาขา  แลวก็ออกจาก 
กรุงราชคฤห  เที่ยวโฆษณาไปในท่ีนั้น ๆ วา  จากน้ีไป  ๗  วัน จักมีการ 
แสดงศิลปะ     ที่หนาพระลานหลวง     ระหวางขาพเจาและอาจารยคุตติละ 
ขอเชิญผูประสงคจะชมศิลปะนั้นจงพากันนาชมเถิด. 
         พระมหาสัตว  สดับดังน้ันแลวคิดวา  มุสิละนี้   ยังหนุมมีกําลัง สวน 
เราแกแลวกําลังก็นอย   ถาเราแพ   เราตายเสียดีกวา   เพราะฉะน้ัน   เราจะ 
เขาไปปาผูกคอตายละ   จึงไปปา   เกดิกลัวตายก็กลับ    อยากตายอีกไปปา 
กลัวตายอีกก็กลับ   เมื่อพระมหาสัตวไป ๆ มา ๆ อยูอยางนี้  ที่นั้นเตียนโลง 
ไมมีหญาเลย.    ลําดับนั้น    เทวราชเขาไปหาพระมหาสัตวปรากฏรูปประ- 
ดิษฐานอยูบนอากาศ    กลาวอยางนี้วา     ทานอาจารยทําอะไร.     พระ- 
มหาสัตวไดทูลตอบแสดงความเจ็บใจของตนวา 
                                ขาแตทาวโกสีย  ขาพระองคไดสอนวิชาดีดพิณ 
                    ๗   สาย   มีเสียงไพเราะมากนารื่นรมย   แกมุสิละผู 
                   เปนศิษย     เขาต้ังใจจะดีดพิณประชันกับขาพระองค 
                    กลางเวที  ขอพระองคไดโปรดเห็นที่พ่ึงแกขาพระองค 
                   ดวยเกิด.  
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         อธิบายความวา    ขาแตเทวราช ขาพระองคไดสอนศิลปะของคนธรรพ   
มิใหเสียงขับรอง  ๔  อยาง   มีเสียงเหมือนนกยูงรองเปนตน  เส่ือมไปจาก 
การจําแนกเสียงเปนตน   อันไดแกวิชาชื่อวา   พิณ  ๗  สาย    เพราะแสดง 
เสียง  ๗  อยาง  มีเสียงเหมือนนกยูงรองเปนตน  เพราะมีสาย ๗ สาย  ชื่อวา 
มีเสียงไพเราะมาก    เพราะทําเสียงน้ันไมใหเสื่อมไปจากชนิดของเสียง  ๒๒ 
อยาง  ตามสมควร  ดังนี้จึงชื่อ  สุมธุระ  ชื่อวา  นารืน่รมย  เพราะเสียง 
และพิณนารื่นรมยอยางยิ่งแกผูฟงโดยการเทียบกันและกัน      เพราะเปนผู 
ฉลาดในการปรับเสียงครบ   ๕๐  เสียง     ตามท่ีเรียนมา     เพราะเหตุนั้น  
ขาพระองคไดสอนไดใหเรียนไดใหศึกษาแกลูกศิษย  ชื่อวา  มสุิละ.  มุสิละ 
นั้นเปนลูกศิษย    จะดีดพิณประชันกับขาพระองคผูเปนอาจารยของตนบน 
เวที  คือ  ทาทาย    เพ่ือแสดงความวิเศษของตนดวยการแขงดี     เขาบอก 
กะขาพระองควา  อาจารยจงมาแสดงศิลปะกันเถิด  ดังน้ี    ขาแตทาวโกสีย- 
เทวราช  ขอพระองคจงเปนที่พ่ึงอาศัยแกขาพระองคดวยเถิด.                
         ทาวสักกเทวราชไดสดับดังน้ัน   เมื่อจะทรงปลอบวา    อาจารยอยา 
กลัวเลย    ขาพเจาเปนที่พ่ึง   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.  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ศิษยจักไมชนะทานอาจารยได.  ทานอาจารยนั่นแหละจักชนะนาย  
มุสิละผูเปนศิษยอยางแนนอน.  อธิบายวา  นายมุสิละนั้นเม่ือแพแลวจักถึง 
ความพินาศ.    ก็แลครั้นทาวสักกเทวราชตรัสอยางนี้ แลวจึงปลอบวา    ใน 
วันที่  ๗  ขาพเจาจักมายังโรงแข็งขันกัน    ขอใหทานอาจารยวางใจ    เลน 
ดนตรีไปเถิด  แลวก็เสด็จไป.  
         ครั้นถึงวันที่  ๗   พระราชาพรอมดวยขาราชบริพารประทับนั่ง  ณ 
ทองพระโรง.    อาจารยคุตติละและนายมุสิละ   เตรียมตัวเพ่ือแสดงศิลปะ 
เขาไปถวายบังคมพระราชา  นั่งบนอาสนะท่ีตนได  แลวดีดพิณ  ทาวสักกะ 
เสด็จยืนบนอากาศ. พระมหาสัตวเห็นทาวสักกะน้ัน  แตคนนอกน้ันไมเห็น. 
พวกบริษัทไดต้ังใจฟงในการดีดพิณของท้ัง ๒  คณะ     ทาวสักกะตรัสกับ 
อาจารยคุตติละวา      ทานอาจารยจงดีดสายท่ี   ๑.      เมื่อดีดสายท่ี  ๑   แลว 
พิณไดมีเสียงกังวานไพเราะ   ทาวสักกะตรัสตอไปวา  ทานอาจารยจงดีดสาย 
ที่ ๒  ที ่ ๓  ที่ ๔  ที่ ๕   ที่  ๖ ที ่ ๗.  เมื่อดีดพิณเหลาน้ันแลว  พิณก็ไดมี 
เสียงกองกังวานไพเราะยิ่งข้ึน.   นายมุสิละเห็นดังนั้น   เห็นทีวาตนแพแน 
ถึงกับคอตก.  พวกบริษัทตางราเริงยินดี  ยกผืนผาโบกไปมา  ซองสาธุการ 
แกอาจารยคุตติละ.   พระราชาตรัสสั่งใหนํานายมุสิละออกจากทองพระโรง. 
มหาชนเอากอนดินทอนไมเปนตนขวางปา  จนนายมุสิละถึงแกความตายใน 
ที่นั้นนั่นเอง. 
         ทาวสักกเทวราชแสดงความชื่นชมยินดีกับพระมหาบุรุษ   แลวเสด็จ 
กลับสูเทวโลกทันที.  ทวยเทพทูลถามทาวสักกะวา   ขาแตมหาราช  พระองค  
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เสด็จไปไหนมา  ครั้นไดฟงเรื่องราวน้ันแลว  จึงพากันกราบทูลวา  ขาแต   
มหาราช  พวกขาพระองคอยากเห็นพระอาจารยคุตติละ ขอประทานโอกาส 
ขอพระองคทรงนําอาจารยคุตติละมาแสดงแกพวกขาพระองค ณ  ที่นี้เถิด 
ทาวสักกะสดับคําของทวยเทพแลว  มีเทวบัญชาใหมาตลี  เอาเวชยันตรถไป 
รับอาจารยคุตติละมาใหพวกเรา   ทวยเทพอยากจะเห็นอาจารยนั้น.   มาตล ี
ไดทําตามเทวบัญชา.     ทาวสักกะทรงทําความชื่นชมยินดีกับพระมหาสัตว 
แลวตรัสวา ทานอาจารยโปรดดีดพิณ  ทวยเทพอยากฟง.   อาจารยคุตติละ 
ทูลวา    ขาพระองคเลี้ยงชีพดวยศิลปะ   เม่ือไมมีคาจางก็จะไมแสดงศิลปะ.  
ทาวสักกะตรัสถามวา   ก็อาจารยตองการคาจางเชนไรเลา.   อาจารยคุตติละ 
ทูลวา     ขาพระองคไมตองการคาจางอยางอ่ืน     แตขอใหทวยเทพเหลานี้  
บอกถึงกุศลกรรมที่ตนทํามาแลวในชาติกอนน่ันแล      เปนคาจางของขา- 
พระองคละ.   ทวยเทพตางรับวาดีแลว.                                           
         ลําดับนั้น พระมหาสัตว  เมื่อจะถามถึงความประพฤติชอบท่ีทวยเทพ 
เหลาน้ันกระทําแลวในอัตภาพกอน อันเปนเหตุแหงสมบัตินั้นโดยการประ- 
กาศถึงสมบัติที่ทวยเทพเหลาน้ันไดในครั้งน้ันเฉพาะตน  จึงถามดวยคาถามี 
อาทิวา  ภิกฺกนฺเตน   วณฺเณน  ดังนี้   ดจุทานมหาโมคคัลลานะถามฉะนั้น. 
แมทวยเทพเหลาน้ันก็ตอบแกอาจารยคุตติละ   เหมือนอยางที่ตอบแกพระ- 
เถระ    ดวยบทมีอาทิวา   วตฺถุตฺตมทายิกา  นารี  ดังนี้.   ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ดกูอนโมคคัลลานะ    เทวดาเหลาน้ันมิได 
ตอบอยางเดียวกับที่เธอถามเทาน้ัน      เมื่อกอนก็ไดตอบเหมือนอยางที่เรา 
ถามเหมือนกันดังน้ี. 
         ไดยินวา  หญิงเหลาน้ัน  ครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  เกิด  
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เปนมนุษย  ไดกระทําบุญอยางนั้น ๆ.  บรรดาหญงิเหลาน้ัน   คนหน่ึงได   
ถวายผา   คนหน่ึงไดถวายพวงดอกมะลิหน่ึงพวง  ตนหน่ึงไดถวายของหอม 
คนหน่ึงไดถวายผลไมอยางดี   คนหน่ึงไดถวายออย    คนหน่ึงไดถวายของ 
หอม  ๕  อยางประพรมในเจดียของพระผูมีพระภาคเจา      คนหน่ึงรักษา 
อุโบสถ   คนหน่ึงไดถวายน้ําแกภิกษุผูฉันที่เรือในเวลาเขาไปใกล  คนหน่ึง 
เมื่อแมผัวพอผัวโกรธก็ไมโกรธตอบ    ไดทําการปรนนิบัติ     คนหน่ึงเปน 
ทาสี   ไมเกียจครานมีมารยาทดี  คนหน่ึงไดถวายขาวเจือดวยนํ้านมแกภิกษุ 
ผูออกบิณฑบาต คนหน่ึงไดถวายนํ้าออย  คนหน่ึงไดถวายทอนออย  คน  
หน่ึงไดถวายมะพลับ  คนหน่ึงไดถวายแตงกวา  คนหนึ่งไดถวายฟกเหลือง 
คนหน่ึงไดถวายยอดผัก   คนหน่ึงไดถวายลิ้นจ่ี   คนหน่ึงไดถวายเชิงกราน 
คนหน่ึงไดถวายผักดองกําหนึ่ง   คนหน่ึงไดถวายดอกไมกําหนึ่ง   คนหน่ึง 
ไดถวายหัวมัน    คนหน่ึงไดถวายสะเดากําหนึ่ง    คนหน่ึงไดถวายผักดอง 
คนหน่ึงไดถวายแปงงา    คนหน่ึงไดถวายผารัดเอว  คนหน่ึงไดถวายผาอังสะ 
คนหน่ึงไดถวายพัด      คนหน่ึงไดถวายพัดสี่เหลี่ยม    คนหน่ึงไดถวายพัด 
ใบตาล   คนหน่ึงไดถวายกําหางนกยูง    คนหน่ึงไดถวายรม    คนหน่ึงได 
ถวายรองเทา  คนหน่ึงไดถวายขนม  คนหน่ึงไดถวายขนมกอน   คนหน่ึง 
ไดถวายนํ้าตาลกรวด.   เทพธิดาเหลานั้น  องคหน่ึง ๆ มีนางอัปสรพันหน่ึง 
เปนบริวารรุงเรืองดวยเทวฤทธิ์ใหญ     บังเกิดเปนบริจาริกาของทาวสักก- 
เทวราช   ในภพดาวดึงส  ถูกอาจารยคุตติการละกาม   จึงตอบถึงกุศลที่ตนทํา 
ตามลําดับ  โดยนัยมีอาทิวา   วตฺถุตฺตมทายิกา   นารี  ดังนี้. 
         อาจารยคุตติละไดถามบุรพกรรมของเทพธิดาเหลาน้ันวา 
                  ดูกอนแมเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก   ยัง 
      ทิศท้ังปวงใหสวางไสว  สถิตอยูเหมือนดาวประกายพรึก  
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         เพราะกรรมอะไร  ทานจึงมีวรรณะงานเชนนั้น   เพราะ   
        กรรมอะไร  จึงสําเรจ็แกทานในเทวโลกน้ี   โภคะท้ัง- 
        หลายไร ๆ เห็นที่รัก  ยอมเกิดแกทาน  เพราะกรรม 
        อะไร. 
                          ดูกอนเทวี    ผูมีอานุภาพมาก   ขาพเจาขอถาม  
          ทาน   เมื่อครั้งทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว  เพราะ 
        กรรมอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และรัศม ี 
            ของทานรุงเรืองไปท่ัวทิศ   เพราะกรรมอะไร. 
                          เทพธิดาน้ัน     อันอาจารยคุตติละถามเหมือน 
        พระโมคคัลลานะถาม    แลวมใีจยินดี     จึงตอบถึง 
        ผลกรรมนั้นวา 
                          ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้ง- 
        หลาย ไดถวายผาเน้ือดีแกภิกษุหน่ึง   ดีฉันไดถวาย 
        ผาอันนารักอยางน้ี      จึงไดเขาถึงฐานะอันเปนทิพย 
        อยางน้ี  เชิญดูวิมานของดีฉันเถิด  ดีฉันยังเปนนางฟา 
        ที่มีผิวพรรณนารัก   ทั้งเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพัน 
         เชิญดูผลแหงบุญท้ังหลายเถิด   เพราะผลแหงบุญน้ัน 
        ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ความสําเร็จในท่ีนี้ของดีฉัน 
        เพราะผลบุญน้ัน   โภคะท้ังหลายอันเปนที่รักยอมเกิด 
        แกดีฉัน  เพราะผลบญุน้ัน. 
                            แกภกิษผูุมีอานุภาพมาก  ดีฉันขอบอกทานวา 
        เมื่อครั้งดีฉันเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญ  
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        นั้น  ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ันและมีรัศมีสวาง   
          ไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
         วิมาน  ๔ นอกน้ี   มคีวามพิสดารเหมือนวัตถุตตมทายิกาวิมาน. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                          ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  ฯ ล ฯ 
           และมรีัศมีสวางไปทั่วทุกทิศ   เพราะกรรมอะไร. 
                           นางเทพธิดาน้ัน  อันพระโมคคัลลานะถามแลว  
          มีความปลื้มใจ  ไดตอบถึงผลแหงกรรมนั้นวา 
                           ดีฉันเปนสตรีประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย 
            ไดถวายดอกไมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง     ดีฉันไดถวาย 
           ดอกไมนารักอยางน้ี     จึงไดเขาถึงฐานะอันเปนทิพย 
          นาปลืม้ใจอยางน้ี   นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดีฉัน 
           เถิด  ดีฉันเปนนางฟาท่ีมีผิวพรรณนารัก  ทั้งยังเปนผู 
           เลิศกวานางอัปสรต้ังพัน  เพราะบุญกรรมนัน้   ดีฉันจึง 
          มีวรรณะงามเชนนี้  และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
          พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
                                  ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก ฯ ล ฯ 
           และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญกรรมอะไร. 
          นางเทพธิดาตอบวา 
                                  ดีฉนัเปนนารีผูประเสริฐในนระและนารทีั้ง-  
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        หลาย ไดถวายของหอมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง  ฯ ล ฯ   
          เพราะบุญกรรมนัน้   ดีฉันจึงมวีรรณะงามเชนนี้  และม ี
        รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
             พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                           ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก   และ  
          มีรัศมสีวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  ฯ ล ฯ   เพราะบุญกรรม 
        อะไร  ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้  และมีรัศมีสวางไสว 
         ไปท่ัวทุกทิศ.  
              เทพธิดาตอบวา 
                             ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้ง- 
        หลาย    ไดถวายผลไมอยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง   ฯ ล ฯ 
           เพราะบุญกรรมนัน้    ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้  และมี  
        รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
              พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                            ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก   และ 
           มีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  ฯ ล ฯ   เพราะบุญกรรม 
        อะไร ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้  และมีรัศมีสวางไสว 
          ไปท่ัวทุกทิศ. 
               เทพธิดาตอบวา 
                          ดีฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย 
        ไดถวายอาหารมีรสอยางดีแกภิกษุหน่ึง  เพราะบุญ  
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           กรรมนั้น   ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้  และมีรัศมีสวาง   
        ไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
             พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                       ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก  มีรัศม ี
        สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  ฯ ล ฯ   เพราะบุญกรรมอะไร. 
              เทพธิดาตอบวา                                                   
                       ดีฉันไดถวายของหอม  ๕  อยางประพรมท่ี 
        พระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ   ของพระผูมีพระภาคเจา  
        พระนามวากัสสป     เพราะบุญกรรมนั้น    ดีฉันจึงม ี
        วรรณะงามเชนนี้   และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
             วิมาน  ๔ นอกน้ี   มีความพิสดารเหมือนคันธปญจังคุลิกวิมาน. 
             พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                               ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  มีรัศม ี
            สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ   ฯ ล  ฯ    เพราะบญุกรรมอะไร 
            ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้  และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
         ทุกทิศ. 
              เทพธิดาตอบวา 
                               ดีฉันไดเห็นภิกษุและภิกษุณีพากันเดินทางไกล 
            ไดฟงธรรมของทานเหลาน้ัน   ไดเขารักษาอุโบสถอยู 
           วันหนึ่งคืนหน่ึง  เพราะบุญกรรมนั้น  ดีฉันจึงมีวรรณะ 
        งามเชนนี้   และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ.  
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          พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา   
                          ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  มีรศัมี 
        สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  ฯ ล ฯ  เพราะบุญกรรมอะไร  ทาน 
          จึงมีวรรณะงามเชนนี้   และมรีศัมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
            เทพธิดาตอบวา  
                          ดีฉันยืนอยูในนํ้ามีจติเล่ือมใส   ไดถวายนํ้าแก 
        ภิกษุรูปหนึ่ง  เพราะบุญกรรมนัน้    ดีฉันจึงมีวรรณะงาม 
          เชนนี้  และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
            พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                          ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  มีรศัมี  
        สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ  ฯ ล ฯ   เพราะบุญกรรมอะไร 
           ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้  และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
        ทุกทิศ. 
            เทพธิดาตอบวา 
                          ดีฉันไมคิดรายต้ังใจปฏิบัติเปนอยางดี       ซึ่ง 
            แมผัวและพอผัวผูดุราย       โกรธงายและหยาบคาย 
        ดีฉันไมประมาทในการรักษาศีลของตน   ฯ ล ฯ  เพราะ 
           บุญกรรมนั้น   ดีฉนัจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯ ลฯ  และ 
          มีรัศม ี       สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
             พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                          ดูกอนเทพธิดา    ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก   ม ี 
           รัศมสีวางไสวไปท่ัวทุกทิศ   ฯ ล ฯ   เพราะบุญกรรม  
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                  อะไร  ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้  ฯ ล ฯ  และมรีัศมี    
                 สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
            เทพธิดาตอบวา 
                           ดีฉันเปนหญิงรับใชรับจางทําการงานของคนอื่น 
                  ไมเกียจคราน  ไมโกรธงาย  ไมถือตัว  ชอบแบงปน 
                  สิง่ของอันเปนสวนของตนใหแกตนท่ีตองการ   ฯ ล ฯ 
                  เพราะบุญกรรมนั้น   ดีฉนัจึงมีวรรณะงามเชนนี้    ฯ ล ฯ 
                  และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ.  
            พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
                          เทพธิดา ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก  มีรัศมีสวาง- 
                  ไสวไปท่ัวทุกทิศ  ฯ ล ฯ  เพราะบุญกรรมอะไร ทาน 
                    จึงมีวรรณะงามเชนนี้    ฯ ล ฯ    และมีรัศมีสวางไสว 
                 ไปท่ัวทุกทิศ. 
            เทพธิดาตอบวา 
                                  ดีฉนัไดถวายขาวสุกคลุกน้ํามันสด     แกภิกษ ุ
                  รปูหนึ่งกําลังออกบิณฑบาตอยู   ฯ ล ฯ    เพราะบุญ- 
                     กรรมนั้น  ดีฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้  ฯ ล ฯ   และมี  
                   รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ    ดีฉันทํากรรมดีจึงเขาถึง 
                   สุคติบันเทิงเริงรมยอยูอยางน้ี. 
         ในวิมานเหลาน้ัน    วิมาน  ๒๕  นอกน้ี    มีความพิสดารเหมือนกับ  
ขีโรทนทายิกาวิมาน. 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา  
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                       ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงามย่ิงนัก   และม ี  
          รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ   ฯลฯ   เพราะบญุกรรม 
           อะไร. 
      เทพธิดาตอบวา 
                         ดีฉันไดถวาย 
                       ๑. น้ําออย    ฯ ล ฯ  
               ๒.  ทอนออย   ฯ ล ฯ 
                ๓.  ผลมะพลบัสุก  ฯ ล ฯ 
                      ๔.   แตงกวา   ฯ ล ฯ 
                      ๕.  ฟกทอง  ฯ ล ฯ 
               ๖.  ยอดผักตม  ฯ ล ฯ 
                      ๗.  ผลลิ้นจี ่  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  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 275 

              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.  น้าํตาลกรวด  ฯ ล ฯ 
                 แกภิกษุรูปหนึง่ผูกําลังบิณฑบาตอยู   ฯ ล ฯ    เพราะ 
                  บุญกรรมนัน้  ดีฉันจึงมวีรรณะงามเชนนี้  ฯ ล ฯ  และ 
                  มรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
         พระมหาสัตว     เมือ่เทพธิดาเหลานั้นตอบผลกรรมที่ตนทํามาเปน 
อันดีอยางนี้แลว    ก็มใีจยินดี   เมื่อจะแสดงความยินดีของตน   และเม่ือจะ 
ประกาศความท่ีตนขวนขวายในการประพฤติสุจริต        และความท่ีตนมี 
อัธยาศัยในนิพพาน  จึงกลาววา 
                                  วันนี้ขาพเจามาดีแลว      เปนฤกษงามยามดีที่ 
                    ขาพเจาไดเห็นเทพธิดาท้ังหลาย   ที่เปนนางฟามีรูป- 
                   รางผิวพรรณนารักใคร  ทั้งไดฟงธรรมอันแนะนําทาง 
                     บุญกุศล  จากเทพธิดาเหลาน้ันดวย  ตอไปน้ี  ขาพเจา 
                     ทําบุญกุศลใหมากดวยการใหทาน   ดวยการประ- 
                  พฤติธรรมสม่ําเสมอ   ดวยการสํารวม  ดวยการฝกฝน  
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                   ขาพเจาจักไดไปสูสถานท่ีที่ไปแลวไมเศราโศก.   
         ในบทเหลาน้ัน    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   อุปจจฺ   ไดแก เขาถึง  คือต้ังใจ  อธิบายวา  ดําริแลววา   เราพึงได 
สิ่งน้ีดังน้ี.   บทวา   าน  ไดแก  ฐานะมีวิมานเปนตน   หรือความอิสระ. 
ปาฐะวา    มนาปา   ดังนี้บาง.   อธิบายวา   เปนที่เจริญใจของผูอ่ืน. 
         บทวา  ปสฺส   ปฺุาน   วิปาก  ความวา  เทพธิดาภูมิใจสมบัติที่ 
ตนได   จึงกลาววา   เชิญดูผลแหงการถวายผาอยางดีเชนนี้เถิด. 
         บทวา  ปุปฺผุตฺตมทายิกา   ไดแก   ถวายดอกไมอยางดี   เพ่ือบูชา 
พระรัตนตรัย.    พึงเห็นบทวา    คนฺธุตฺตมทายิกา    ก็เหมือนอยางนั้น. 
ดอกไมอยางดีในบทวา     ปุปฺผุตฺตมทายิกา    ไดแก   ดอกมะลเิปนตน. 
ของหอมอยางดี  ไดแก จันทนหอมเปนตน.  ผลไมอยางดี  ไดแก  ผลขนุน 
เปนตน.  พึงทราบวาอาหารมีรสอยางดี  มีเนยใสคลุกดวยนมโคสดเปนตน.  
         บทวา  คนฺธปฺจงฺคุลิก  ไดแก ถวายของหอม  ๕ อยาง  สาํหรับ 
ประพรม.  บทวา  กสฺสปสฺส  ภควโต   ถูปมฺหิ  ไดแก  พระสถูปทองคํา 
สูงโยชนหน่ึง  บรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา. 
         บทวา  ปนฺถปฏิปนฺเน  ไดแก  เดนิไปตามทาง.  บทวา เอกูโปสถ  
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ไดแก อยูรักษาอุโบสถตลอดวันหน่ึง.   
         บทวา  อุทกมทาสึ   ไดแก  ดีฉันไดถวายนํ้าใช  น้ําฉันสําหรับบวน                   
ปากและสาหรับดื่ม. 
         บทวา   จณฺฑิเก    ไดแก  ดรุาย.   บทวา  อนุสสฺุยฺยิกา  ไดแก 
เวนจากความริษยา.  บทวา  ปรกฺกมมฺการี  ไดแก  รับจางทําการงานแก 
ผูอ่ืน.  บทวา  อตฺเถน   ไดแก  กิจท่ีเปนประโยชน.  บทวา  สวิภาคินี  
สกสฺส  ภาคสฺส  ไดแก  มีปกติแจกสวนท่ีตนไดแกผูอ่ืน.  
         บทวา  ขีโรทก  ไดแก ขาวสุกเจือดวยนมสด.  หรือขาวสุกกับนม 
สด.  บทวา  ติมฺพรูสก  ไดแก  ผลมะพลับ. มะพลบัเปนไมเถาชนิดหน่ึง 
คลายแตงโม.  อาจารยบางพวกกลาววา  ผลแตงโมน้ัน  คือ  ติมพรุสกะ. 
         บทวา   กกฺการิก   ไดแก  ฟกทอง อาจารยบางพวกกลาววา ไดแก 
แตงกวา.  บทวา  หตฺถปฺปตาปก  ไดแก เชิงกราน. บทวา  อมพฺกฺชิก 
ไดแก  น้ําผักดอง.  บทวา โทณินิมฺมชฺชนึ  ไดแก แปงคลุกงาค่ัว.  บทวา 
วิธูปน  ไดแก พัดสี่เหลี่ยม.  บทวา  ตาลปณฺณ  ไดแก  พัดกลมทําดวย 
ใบตาล.   บทวา   โมรหตฺถ   ไดแก  พัดไลยุงทําดวยหางนกยูง.  บทวา 
สฺวาคต  วต  เม  ความวา   ขาพเจามาในท่ีนี้    ดีแท    ดีเหลือเกนิ.   บทวา 
อชฺช  สุปภาต  สุหุฏ ิต   ไดแก   วันนีฤ้กษงามยานดีไดเกิดแกขาพเจาใน 
กลางคืน   แมลุกจากท่ีนอนก็มีฤกษดี   คือลุกข้ึนดวยดี.  ถามวา    เพราะ 
เหตุไร  พระมหาสัตวจึงกลาวอยางนั้น.  ตอบวา  เพราะเหตุที่ไดเห็นเทพ- 
ธิดาเหลาน้ัน. 
         บทวา   ธมมฺ  สุตฺวา  ความวา  ไดฟงธรรมอันเปนกุศลท่ีพวกทาน 
ทําไว  โดยเห็นประจักษถึงผลกรรม. บทวา  กาหามิ  แปลวา   จักกระทํา.  
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บทวา  สมจริยาย  ไดแก ดวยการประพฤติสุจริตอันเปนความประพฤติ   
ชอบทางกาย.    บทวา   สฺเมน   ไดแก  ศลีสังวร.  บทวา   ทเมน 
ไดแก ดวยการฝกอินทรียมีใจเปนที่หก.   บัดนี ้  พระมหาสัตว   เพ่ือจะ 
แสดงความท่ีกุศลน้ัน และโลกของตนเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ (นิพพาน) 
จึงกลาววา 
         สฺวาห   ตตฺถ  คมิสฺสามิ   ยตฺถ  คนฺตวา  น โสจเร  ความวา 
ขาพเจาจักไปในที่ที่ไปแลว   ไมเศราโศก   ดังน้ี.  
         ผิวา  เทศนานี้จัดเขาในวิมาน ๓๖  มีวัตถุตตมทายิกาวิมานเปนตน 
เปนไปแลว     ดวยการชี้แจงของอาจารยคุตติละ      ดุจของทานพระมหา- 
โมคคัลลานะไซร   ก็จัดเขาในคุตติลวิมานน่ันแล.   แตวิมานท่ีเกี่ยวกับหญิง 
จัดเขาใน  อติถิวิมาน  ทัง้น้ัน. 
         อน่ึง  พึงทราบวา  หญิงเหลาน้ัน    เมื่อครั้งศาสนาของพระทศพล 
พระนามวากัสสป   ไดทองเท่ียวไปในเทวโลกตลอดพุทธันดรหน่ึง   ต้ังแต 
อัตภาพที่สองดวยเจตนาอันเกิดสืบตอกันมาในการประพฤติธรรม    ดังได 
กลาวแลว   ครั้นถึงศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย    หญงิ 
เหลาน้ัน   ไดเกิดในภพดาวดึงสนั้นเอง   อันพระมหาโมคคัลลานะไดถาม 
ปญหา  หญิงเหลาน้ันก็ไดตอบปญหา เหมือนอยางในเวลาที่อาจารยคุตติละ 
ถาม  เพ่ือใหเห็นผลกรรมคลาย ๆ กัน. 
                                       จบอรรถกถาคุตติลวิมาน 
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                                    ๖.  ทัททัลลวิมาน   
                              วาดวยทัททัลลวิมาน 
         [๓๔]  นางภัททาเทพธิดาผูพ่ีสาว    ไดถามนางสุภัททาเทพธิดาผู 
นองสาววา 
                         ทานรุงเรืองดวยรัศมี   ทั้งเปนผูเรื่องยศ   ยอม 
                   รุงโรจนลวงเทพเจาชาวดาวดึงสทั้งหมด     ดวยรศัมี 
                   ดีฉันไมเคยเห็นทาน    เพ่ิงจะมาเห็นในวันนี้เปนครั้ง 
                    แรก   ทานมาจากเทวโลกช้ันไหน     จงมาเรียกดีฉัน 
                   โดยชื่อเดิมวา   ภัททา  ดังน้ีเลา.  
            นางสุภัททาเทพธิดาผูนองสาวตอบวา 
                                ขาแตพ่ีภัททา  ฉันชื่อวาสุภัททา  ในภพกอน 
                   ครั้งยังเปนมนุษยอยู   ดีฉนัไดเปนนองสาวของพ่ี   ทั้ง 
                     ไดเคยเปนภริยารวมสามเีดียวกับพ่ีมาดวย  ดีฉันตาย 
                    จากมนุษยโลกน้ันมาแลว      ไดมาเกิดเปนเทพธิดา 
                   ประจําสวรรคชั้นนิมมานรดี. 
           นางภัททาเทพธิดาจึงถามตอไปอีกวา 
                             ดูกอนแมสุภัททา    ขอเธอไดบอกการอุบัติของ 
                    เธอในหมูเทพเจาเหลานิมมานรดี  ซึง่เปนที่ ๆ สัตว 
                    ไดสั่งสมบุญกุศลไวมาก    แลวจึงไดมาบังเกิด  เธอ 
                      ไดมาเกิดในที่นี้เพราะทําบุญกุศลสิ่งใดไว    และใคร 
                      เปนครูผูแนะนําส่ังสอนเธอ   เธอเปนผูเรืองยศ  และ  
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            ถึงความสุขพิเศษไพบูลยเชนนี้    เพราะไดใหทาน   
        และรักษาศีลเชนไรไว    ดูกอนแมเทพธิดา   ฉันถาม 
             เธอแลว  นี่เปนผลแหงกรรมอะไร  โปรดตอบฉันดวย. 
                นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา 
                            เมื่อชาติกอน     ดีฉนัมีใจเลื่อมใส    ไดถวาย 
           บิณฑบาต  ๘ ที ่ แกสงฆผูเปนทักขิไณยบุคคล  ๘  รูป 
        ดวยมือของตน  เพราะบุญกรรมน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะ 
            งามเชนนี้    ฯ ล ฯ   และมรีัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
        เพราะบุญกรรมนัน้.  
          นางภัททาเทพธิดาไดถามตอไปอีกวา 
                          พ่ีเลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลาย     ผูสาํรวมดี      ผู 
        ประพฤติพรหมจรรย  ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวและ 
            น้ํา   ดวยมือของตนเอง   มากกวาเธอ    ครัน้ใหทาน 
        มากกวาเธอแลว      ก็ยังไดบังเกิดในเหลาเทพเจาตํ่า 
              กวาเธอ  สวนเธอไดถวายทานเพียงเล็กนอย อยางไร 
        จึงมาไดผลอยางพิเศษไพบูลยถึงเชนนี้เลา    แนะแม 
              เทพธิดา  ฉันถามเธอแลว    นี่เปนผลแหงกรรมอะไร 
        โปรดตอบฉันดวย. 
          นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา 
                        เมื่อชาติกอน      ดีฉันไดเห็นพระภิกษุผูอบรม 
           ทางจิตใจเพ่ือคุณอันยิ่งใหญ      จึงไดนิมนตทานรวม  
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                  ๘  รูปดวยกนั    มีพระเรวตเถระเปนประธาน    ดวย   
                   ภัตตาหาร    ทานพระเรวตเถระน้ันมุงจะใหเกิดประ- 
                   โยชน  อนุเคราะหแกดีฉัน   จึงบอกดีฉนัวา จงถวาย 
                   สงฆเถิด    ดีฉันไดทําตามคําของทาน    ทักขิณาของ 
                  ดีฉันนั้นจึงเปนสังฆทาน   ดีฉันใหเขาไปต้ังไวในสงฆ 
                   เปนทานท่ีไมอาจปริมาณผลไดวา  มีอยูเทาไร   สวน 
                   ทานท่ีคุณพ่ีไดถวายแกภิกษุ    ดวยความเลื่อมใสเปน 
                  รายบุคคล    จงึมีผลไมมาก.  
           นางภัททาเทพธิดา  เมื่อจะรับรองความขอนั้นจึงกลาววา 
                            พ่ีเพ่ิงรูเด๋ียวน้ีเองวา    การถวายสังฆทานน้ี   ม ี
                   ผลมาก  ถาวาพ่ีไดไปบังเกิดเปนมนุษยอีก  จักเปนผู 
                   รูความประสงคของผูขอ        ปราศจากความตระหน่ี 
                   ถวายสังฆทาน  และไมประมาทเปนนิตย. 
         เมื่อสนทนากันแลว   นางสุภัททาเทพธิดาก็กลับไปสูทิพยวิมานของ 
ตน   บนสวรรคชั้นนิมมานรดี    ทาวสกักเทวราชไดทรงสดับการสนทนา 
นั้น  เมื่อนางสุภัททาเทพธิดากลับไปแลว   จึงตรัสถามนางเทพธิดาวา 
                           ดูกอนนางภัททา    เทพธิดาผูนั้นเปนใคร   มา 
                    สนทนาอยูกับเธอ       ยอมรุงโรจนกวาเทพเจาเหลา 
                   ดาวดึงสทั้งหมดดวยรัศมี. 
         นางภัททาเทพธิดา       เมื่อจะบรรยายขอท่ีสังฆทานของเทพธิดาผู 
นองสาว  วามีผลมาก   จึงทูลวา  
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                            ขอเดชะ   ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ  เทพ-   
        ธิดาผูนั้น  เมื่อชาติกอนยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก 
         เปนนองสาวของหมอมฉัน     และยังไดเคยรวมสาม ี
        เดียวกนักับหมอมฉันดวย  เธอสั่งสมบุญกุศลคือถวาย 
        สังฆทาน  จึงไดไพโรจนถึงอยางน้ีเพคะ.  
        สมเด็จอมรินทราธิราช   เมื่อจะทรงสรรเสรญิสังฆทาน   จึงตรัสวา 
                   ดูกอนนางภัททา  นองสาวของเธอไพโรจนกวา 
         เธอ  ก็เพราะเหตุในปางกอน คือ  การถวายสังฆทาน 
        ที่ไมอาจจะปริมาณแผลได   อันที่จริง   ฉันไดทูลถาม 
        พระพทุธเจา   ครั้งประทับอยู  ณ  ภูเขาคิชฌกูฏ  ถึง 
        ผลแหงไทยธรรมที่ไดจัดแจงถวายในเขตที่มีผลมาก 
          ของมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญใหทานอยู     หรือทําบุญ 
        ปรารภเหตุแหงการเวียนเกิดเวียนตาย     จะถวายใน 
         บุคคลประเภทใดจึงจะมีผลมาก     พระพุทธเจาตรัส 
        ตอบขอความน้ัน     แกฉันอยางแจมแจงวา     ทานผู 
        ปฏบิัติเพ่ืออริยมรรค  ๔  จําพวก  และทานผูต้ังอยูใน 
        อริยมรรค  ๔  จําพวก    พระอรยิบุคคล  ๘   จําพวกน้ี 
         ชื่อวาสงฆ  เปนผูปฏิบัติตรงดํารงมั่นอยูในปญญาและ 
        ศีล      เมื่อมนษุยทั้งหลายผูมุงบญุถวายทานในทาน 
          เหลาน้ี         หรือทําบุญปรารภการเวียนเกิดเวียนตาย 
        ทานท่ีถวายในสงฆยอมมีผลมาก   พระสงฆนี้เปนผูมี  
        คุณความดีอันยิ่งใหญ  ยังผลใหเกิดแกผูถวายทานใน  
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         ทานอยางไพบูลย   ยากท่ีใครจะปริมาณวาเทาน้ี ๆ  ได   
        เหมือนทะเลยากท่ีจะคาดคะเนไดวามีนําเทานี้  ๆ  ได 
         ฉะนั้น     พระสงฆเหลาน้ีแล      เปนผูประเสริฐสุด 
        เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียรเปนเย่ียมใน  
         หมูนรชน  เปนแหลงสรางแสงสวาง คือ  ญาณของ 
        ชาวโลก  ไดแก  นําเอาแสงสวาง  คือ  พระสัทธรรม 
          ที่พระพุทธเจาทรงประกาศไวแลวมาชี้แจง  ปวงชนผู 
        ใครตอบุญเหลาใด  ถวายทานมุงตรงตอสงฆ  ทักขิณา 
         ของเขาเหลาน้ัน       ชื่อวาเปนทกัขิณาท่ีถวายดีแลว 
        เปนยัญวิธีที่เซนสรวงถูกตอง จัดเปนบูชากรรมท่ีบูชา 
         แลวชอบ    เพราะทักขิณาน้ันจัดเปนสังฆทาน  มีผล 
        มาก    อันพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายผูรูแจงโลก 
         ทรงสรรเสริญ  ชนเหลาใดยังทองเท่ียวอยูในโลก  มา 
        หวนระลึกถึงบุญเชนนี้ได  เกิดปติโสมนัส  กจ็ะกําจัด 
         มลทิน  คือ    ความตระหนี่พรอมท้ังความรูเทาไมถึง 
        การณ   ความลังเลในใจ   และความวิปลาส  อันเปน 
         มูลฐานเสียได  ทั้งจะไมเปนผูถูกผูรูติเตียน  ชนเหลา 
        นั้นก็จะเขาถึงสถานท่ี ๆ  เปนแดนสวรรค. 
                            จบทัททัลลวิมาน  
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                            อรรถกถาทัททัลลวิมาน   
         ทัททัลลวิมาน มีคาถาวา   ททฺทลฺลมานา  วณฺเณน   ดังน้ีเปนตน. 
ทัททัลลวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  เชตวันมหาวิหาร    อารามของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกลกรุงสาวัตถี.    ก็สมัยนัน้  กุฎมพีคนหน่ึงเปน 
อุปฏฐากของทานพระเรวตเถระ  จากนาลกคาม ไดมีธิดาสองคน  คนหน่ึง 
ชื่อ ภัททา  อีกคนหน่ึงชื่อ  สุภัททา. ในธิดาสองคนนั้น  นางภัททาไปสู 
ตระกูลสามี  นางมีศรัทธาเลื่อมใสฉลาด  และเปนหมัน.  นางภัททาพูดกะ 
สามีวาฉันมีนองสาวอยูคนหนึ่ง  ชื่อสุภัททา  พ่ีไปนําเขามาเถิด   หากนอง 
สุภัททาน้ันพึงมีบุตร  บุตรนั้นก็จะเปนบุตรของฉันดวย    และวงศตระกูล 
นี้ก็จะไมสูญ.   สามีรับคําไดทําตามที่ภรรยาบอก. 
         จึงนางภัททาไดสอนนางสุภัททาวา  นองสุภัททา  นองตองยินดีใน 
การแจกทาน     ไมประมาทในการประพฤติธรรม       ดวยอาการอยางนี้  
ประโยชนในปจจุบันและสัมปรายภพ  ก็จะอยูในเง้ือมมือของนองแนนอน. 
นางสุภัททาต้ังอยูในโอวาทของพ่ีสาว    ปฏิบัติตามที่พ่ีสาวสอน    วันหน่ึง 
 นางนินนททานพระเรวตเถระ  เปนรูปที่ ๘   พระเถระหวังใหนางสุภัททา 
สรางสมบุญจึงพาภิกษุ  ๗  รูป  โดยเปนองคสงฆ ไปเรือนของนาง.  นาง 
สุภัททามีจิตเลื่อมใส    อังคาสทานพระเรวตเถระและภิกษุเหลานั้นดวยของ 
เค้ียว  ของบริโภคดวยนํ้ามือของตนเอง.   พระเถระทําอนุโมทนาแลวกลับ  
ครั้นตอมา นางสุภัททาถึงแกกรรมไปเกิดเปนสหายกับเทวดาชั้นนิมมานรดี. 
สวนนางภัททาไดใหทานในบุคคลท้ังหลาย      แลวก็ไปเกิดเปนบริจาริกา 
ของทาวสักกะจอมเทพ .  
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         ครั้งน้ัน  นางสุภัททาพิจารณาถึงสมบัติของตนครุนคิดอยูวา   เรามา   
เกิดในสวรรคนี้ดวยบุญอะไรหนอ    จึงเห็นวา    เราต้ังอยูในโอวาทของพ่ี  
ภัททา  จึงประสบสมบัตินี้ดวยทักษิณาที่มุงไปในสงฆ     พ่ีภัททาไปเกิดที่ 
ไหนหนอ    ไดเห็นนางภัททาน้ันไปเกิดเปนบริจาริกาของทาวสักกะ    จึง 
หวังจะอนุเคราะห  ไดเขาไปยังวิมานของนางภัททาเทพธิดา. 
         นางภัททาเทพธิดา     จึงถามนางสุภัททาเทพธิดา     ดวยคาถา ๒ 
คาถาวา  
                                  ทานรุงเรืองดวยรัศมี    ทั้งเปนผูเรื่องยศ  ยอม  
                   รุงโรจนเกินทวยเทพชั้นดาวดึงสทั้งหมด     ดวยรัศม ี
                   ขาพเจาไมเคยเห็นทาน   เพ่ิงจะมาเห็นในวันนี้   เปน 
                   ครั้งแรก    ทานมาจากเทวโลกช้ันไหน    จึงไดเรียก  
                      ขาพเจาโดยชื่อเดิมวา  ภทัทา  ดังน้ีเลา. 
         นางสุภัททาเทพธิดาจึงบอกแกนางภัททาเทพธิดา       ดวยคาถา  ๒ 
คาถาวา 
                                  พ่ีภทัทา   นองชือ่สุภัททา   ในภพครั้งยังเปน 
                   มนุษยอยู  นองไดเปนนองสาวของพ่ีทั้งไดเปนภรรยา 
                   รวมสามีกันกับพ่ีดวย   นองตายจากมนุษยโลกนัน้มา 
                    แลว     ไดมาเถิดเปนเทพธิดา   รวมกบัเทวดาช้ันนิม- 
                   มานรดี. 
         ในบทเหลาน้ัน  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    ชือ่สุภัททา. 
อธิบายวา   ในภพครั้งยังเปนมนุษยอยู     นองเปนภรรยารวมสามีเดียวกัน 
กับพ่ี  คือเปนภรรยามีสามีคนเดียวกัน. 
         นางภัททาเทพธิดา  จึงถามตอไปดวยคาถา  ๓  คาถาวา 
                                 แมสภุัททา   เธอจงบอกถึงการอุบัติของเธอใน 
                   หมูเทพเจาเหลานิมมานรดี    ซึ่งเปนที่ที่สัตวทั้งหลาย 
                    ไดสั่งสมบุญไวอยางเพียงพอ  จึงจะมาบังเกิดได  เธอ 
                    ไดมาบังเกิดในที่นี้   เพราะทําบุญส่ิงใดไว     และใคร 
                   เปนผูสั่งสอน   เธอเปนผูรุงเรืองยศ   และถึงความสุข 
                  พิเศษไพบูลยถึงเชนนี้   เพราะไดใหทานและรักษาศีล 
                     เชนไรไว  แมเทพธิดา ฉันถามเธอแลว นี่เปนผลแหง 
                   กรรมอะไร  โปรดบอกฉันดวย. 
         นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา 
                               เมื่อชาติกอน  ฉันมีใจเลื่อมใส  ไดถวายบิณฑ- 
                    บาต  ๘  ที่  แกสงฆผูเปนทักขิไณยบคุคล  ๘  รูป ดวย 
                  มอืของตนเอง  เพราะบุญกรรมนั้น  ดีฉนัจึงมีวรรณะ 
                  งามเชนนี้   ฯ ล ฯ  และมรีศัมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ.  
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         ในบทเหลาน้ัน   บทวา ปหูตถตกลฺยาณา   เต    เทเว  ยนฺติ ความวา  
สัตวมีชีวิตท้ังหลายตองทําความดีไวมาก  คือ  มีบญุมาก จึงจะไป  คือไปเกิด 
ในสวรรคชัน้นิมมานรดี.  โยชนาแกวา  เธอจงบอกกลาวการอุบัติของตน 
ในระหวางเทพเจาเหลานิมมานรดีทั้งหลายใด.  
         บทวา    เกน   วณฺเณน   ไดแก  เหตุอะไร.    เอวศัพทในบทวา 
กีทิเสเนว   เปนสมุจจยัตถะ    (มีความรวม)  ไดแก  เชนไร.  ปาฐะวา 
อยเมว   วา  หรือวานี้แล.   บทวา  สุพฺพเตน   คือมีวัตรงาม.  อธิบายวา 
มีศีลบริสุทธิเ์ปนอยางดี.                   
         บทวา  อฏเว   ปณฑฺปาตานิ    นางสุภัททาเทพธิดากลาวหมายถึง 
บิณฑบาตท่ีถวายแกภิกษุ  ๘  รูป.   บทวา  อทท   แปลวา  ไดถวายแลว. 
         เมื่อนางสุภัททาเทพธิดา  บอกอยางนี้แลว  นางภัททาเทพธิดา  จึง 
ถามตอไปวา 
                                พ่ีไดอังคาสภิกษุทั้งหลาย    ผูสํารวม  ประพฤติ  
                   พรหมจรรย  ดวยขาวและน้ํา   ดวยมอืของตนเองมาก 
                     กวาเธอ    ครั้นถวายทานมากกวาเธอแลว    ก็ยังเกิด 
                     ในเหลาเทพเจาตํ่ากวาเธอ      สวนเธอไดถวายเพียง 
                   เล็กนอย      ทําไมจึงไดรับผลวิเศษไพบูลยเชนนี้เลา 
                   ดูกอนเทพธิดา  ฉันถามเธอแลว  จงบอกวาน่ีเปนผล 
                    กรรมอะไร. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตยา  เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถปญจมีวิภัตติ. 
         นางสุภัททาไดบอกถึงกรรมที่ตนทําตอไปวา              
                               เมื่อชาติกอน      ฉนัไดเห็นภิกษุผูอบรมจิตใจ   
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                  จงึไดนิมนตทานรวม  ๘  รปู       มีพระเรวตเถระเปน   
                   ประธานดวยภัตตาหาร     พระเรวตเถระมุงจะใหเกิด   
                  ประโยชน  เพ่ืออนุเคราะหแกฉัน   จึงบอกฉันวา  จง 
                  ถวายสงฆเถิด    ฉันไดทําตามคําของทาน    ทักขิณา 
                  นั้นจึงเปนสังฆทานอันต้ังไว    ในสงฆซึ่งหาประมาณ 
                  มไิด  สวนทานท่ีพ่ีไดถวายแกภิกษุเปนรายบุคคล จึง 
           มีผลไมมาก.  
         ในบทเหลาน้ัน บทวา มโนภาวนีโย  ไดแก  ยังใจใหเจริญ คืออบรม 
เพ่ือคุณอันยิ่ง.  บทวา  สนฺทิฏ ไดแก บอกกลาวดวยนิมนต.  ดวยเหตุ 
นั้น  นางสุภัททาเทพธิดาจึงกลาววา   ตาห   ภตฺเตน    นมินฺเตสึ     เรวต 
อตฺตนฏม   ความวา ไดนิมนตภิกษุ  ๘  รูป  มีพระเรวตเถระเปนประธาน 
ดวยภัตตาหาร   ความวา   ฉันนิมนตพระคุณเจาเรวตะผูอบรมใจนั้น   รวม 
๘  รูป  กับทาน  ดวยภัตร. 
         บทวา โส   เม  อตฺถปุเรกฺขาโร  ความวา  พระคุณเจาเรวตะน้ัน  มุง 
จะใหเกิดประโยชน  คือ   แสวงหาประโยชนเพ่ือฉัน    โดยการทําทานที่มี 
ผลมาก.   บทวา   สงฺเฆ   เทหีติ   ม  อโวจ   ความวา  พระคุณเจาเรวตะ 
ไดบอกฉันวา    ดูกอนสุภัททา    หากวาทานประสงคจะถวายทานแกภิกษุ 
๘  รูปไซร  เพราะการถวายทานท่ีเปนไปในสงฆมีผลมากกวาการถวายทาน 
ที่เปนไปในบุคคล   ฉะน้ัน   ทานจงถวายทานในสงฆเถิด    จงถวายทาน 
เฉพาะสงฆเถิด  ดังน้ี.  บทวา ต  คือ ทานน้ัน. 
         เมื่อนางสุภัททาเทพธิดากลาวอยางนี้แลว   นางภัททาเทพธิดา   เมื่อ  
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จะรับรองความขอน้ัน      และประสงคจะปฏิบัติอยางนั้นใหยิ่ง ๆ  ข้ึน  จึง   
กลาวคาถาวา 
                                    พ่ีเพิ่งรูเด๋ียวน้ีเองวา   การถวายสังฆทานมีผลมาก 
                  หากพ่ีไปเกิดเปนมนุษยอกี   จักเปนผูรูความประสงค 
                   ของผูขอ     จักเปนผูปราศจากความตระหน่ี    ถวาย 
                   สังฆทานและไมประมาทเปนนิจ.  
         สวนนางสุภัททาเทพธิดาก็กลับไปสูเทวโลกของตน.        ลําดับนั้น 
ทาวสักกะจอมเทพ      ทอดพระเนตรเห็นนางสุภัททาเทพธิดา     รุงเรือง 
ครอบงําทวยเทพชั้นดาวดึงสทั้งหมดดวยรัศมีแหงสรีระ     และไดสดับการ 
สนทนาของเทพธิดาท้ังสอง    เม่ือนางสุภัททาเทพธิดาหายไปในทันใดนั้น 
เอง   เมื่อไมรูจักชื่อ  จึงตรัสถามนางภัททาเทพธิดาวา 
                                    ดูกอนนางภัททา    เทพธิดาผูนั้นเปนใคร   มา 
                   สนทนาอยูกับเธอ         มรีัศมีรุงโรจนกวาเทวดาชั้น 
                   ดาวดึงสทั้งหมด. 
                 นางภัททาเทพธิดาจึงทูลแดทาวสักกะวา 
                                      ขอเดชะ  ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ   เทพธิดา 
                  ผูนั้น  เมื่อชาติกอนเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก   เปน 
                   นองสาวของหมอมฉัน   และยังเคยรวมสามีเดียวกัน 
                   กับหมอมฉนัดวย  เธอทําบุญถวายสังฆทานจึงรุงเรือง 
                    ถึงเพียงน้ี   เพคะ. 
         จึงทาวสักกะเมื่อจะสรรเสริญความท่ีสังฆทานมีผลมากจึงตรัสวา  
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                  ดูกอนนางภัททา    นองสาวของเธอรุงเรืองกวา   
        เธอ  ก็เพราะในชาติกอนไดถวายสังฆทานซ่ึงมีผลไม 
        มี่ที่เปรียบได   ความจริง   ฉันไดทูลถามพระพุทธเจา 
        ครั้งประทับอยู ณ   ภูเขาคิชฌกูฏ  ถึงผลแหงไทยธรรม  
        ที่ใหแลวในเขตท่ีมีผลมากของมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญ 
        ใหทานอยู     หรือทําบุญปรารภเหตุแหงการเวียนเกิด 
        เวียนตาย   จะถวายในบุคคลประเภทใด    จึงจะมีผล 
        มาก.    พระพุทธเจาตรัสตอบขอความน้ันแกฉันอยาง 
        แจมแจง   ถึงผลแหงการถวายทานในเขตท่ีมผีลมาก 
        กวา   ทานผูปฏิบัติอริยมรรค  ๔  และทานผูต้ังอยูใน 
        อริยผล  ๔  ชื่อวาสงฆเปนผูปฏิบัติตรง   ต้ังมัน่อยูใน 
        ปญญาและศีล  เมื่อมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญถวายทาน 
        ในทานเหลาน้ี    หรอืทําบุญปรารภการเวียนเกิดเวียน 
        ตาย  ทานท่ีถวายในสงฆยอมมีผลมาก.                
                          พระสงฆแลเปนผูมคุีณยิ่งใหญไพบูลย  ไมมทีี่ 
        เปรียบได    เหมอืนทะเลยากท่ีจะคาดคะเนไดวามีน้ํา 
        เทาน้ี  ๆ   ได.   ฉะนัน้  พระสงฆเหลาน้ีแลเปนผูประ- 
        เสริฐสดุ      เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร 
        เปนเย่ียมในหมูนรชน เปนผูทําแสงสวาง ไดแกนําแสง 
        สวาง  คือพระสัทธรรมที่พระพทุธเจาทรงประกาศแลว  
         มาชี้แจง  เขาเหลาใดถวายทานมุงตรงตอสงฆ  ทักขิณา 
        ของเขาเหลาน้ัน    ชือ่วาเปนทักขิณาท่ีถวายดีแลว  เชน  
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                   สรวงดีแลว   บูชาชอบแลว  เพราะทักขิณาน้ันจัดเปน   
                   สังฆทาน มผีลมาก อันพระสัมมาสมัพุทธเจาผูรูแจง 
                   โลก  ทรงสรรเสริญ ชนเหลาใดยังทองเท่ียวอยูในโลก 
                  ระลึกถึงบุญเชนนี้ได   กําจัดมลทิน  คือความตระหน่ี 
                   พรอมดวยรากเหงา  ไมมใีครติเตียนได   ชนเหลาน้ัน 
                   ยอมเขาถึงฐานะอันเปนสวรรค.  
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา ธมฺเมน คือ โดยเหตุ หรือโดยความถูกตอง.  
บทวา  ตยา  เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ. 
         บัดนี้ทาวสักกะเมื่อจะทรงแสดงถึงเหตุที่กลาววา   ธมฺเมน  ดังนี้นั้น 
จึงตรัสวา  ย   สงฺฆสมฺึ   อปฺปเมยฺเย  ปติฏาเปสิ   ทกฺขิณ   การถวาย 
สังฆทานไมมีอะไรเปรียบได.   บทวา  อปฺปเมยฺเย    ไดแก   ไมอาจคาด 
คะเนดวยคุณภาพ  และผลวิเศษของการกบุคคลท่ีถวายในทานได. 
         ทาวสักกะเมื่อจะทรงแสดงวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับความน้ี  
เฉพาะพระพักตร   และทรงกําหนดเฉพาะพระพักตร   จึงตรัสคํามีอาทิวา 
ปุจฺฉิโต   ฉันไดทูลถามแลว  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ยชมานาน  คือ   ใหอยู.     แสดงถงึการ 
ลบนิคหิต  ในบทวา  ปฺุเปกฺขาน  ปาณิน  ไดแก  ของสัตวทั้งหลาย 
ผูหวังผลแหงบุญ.  บทวา โอปธิก  คือ  ขันธ ๕ ชื่ออุปธิ  ชื่อวา โอปธิกะ 
เพราะสรางขันธ  ๕  เปนปกติ  หรือขวนขวายใหเกิดขันธ  ไดแก  ใหเกิด 
อัตภาพ  คือใหวิบากอันเปนไปในปฏสินธิ. 
         บทวา  ชาน  กมฺมผล   สก  ไดแก รูบญุและผลแหงบุญของสัตว  
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ทั้งหลายดวยตนเอง  ดุจมะขามปอมบนฝามือฉะนั้น  หรือบทวา  สก  ทาน   
แผลง  ย  เปน  ก  อธิบายวา  สย   อตฺตนา  คือดวยตนเอง. 
         บทวา  ปฏิปนฺนา  ไดแก ปฏิบัติอยู   คือท้ังอยูในมรรค.   บทวา 
อุชุภูโต   ไดแก   ทักขิไณยบุคคลผูถึงความเปนผูตรงดวยการปฏิบัติตรง. 
บทวา  ปฺาสฺลสมาหิโต  ไดแก ต้ังม่ันแลวดวยปญญาและศีล    เปน 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิและศีล   คือประกอบแลวดวยทิฏฐิอันเปนอริยะ   และ  
ดวยศีลอันเปนอริยะ.    ทานชี้ถึงความเปนสงฆชั้นเย่ียมของผูถึงพรอมดวย  
ทิฏฐิและศีลน้ัน   ดวยบทวา   อุชุภูโต   นั้น.   กช็ือ่วา  สงฆ  เพราะสืบ 
ตอกันมาดวยทิฏฐิและศีลเสมอกัน.  อีกอยางหนึ่ง จิตต้ังมั่นแลว  เปนสมาธิ. 
ชื่อวา   ปฺาสีลสมาหโิต   เพราะมีปญญา  ศลี  และสมาธิ.  ทานชี้ถึง 
ความเปนทักขิไณยบุคคลของสงฆนั้นเพราะเปนผูถึงพรอมแลวดวยไตร- 
สิกขา  เปนตน  ดวยบทวา  ปฺาสีลสมาหิโต  นัน้. 
         บทวา  วิปุโล  มหคฺคโต   ชื่อวา   มหัคคตะ    เพราะพระสงฆถึง 
ความเปนผูยิ่งใหญดวยคุณท้ังหลาย.   ชื่อวา  วิปุละ   เพราะเปนเหตุใหเกิด 
ผลไพบูลยแกการกบุคคลผูถวายทานในทาน.    บทวา    อุทธีว    สาคโร 
ความวา  พระสงฆนั้นวาโดยคุณหาอะไรเปรียบมิได  เหมือนอยางสาครมีชื่อ 
วา  อุทธิ   เพราะเปนที่ทรงน้ําไว    ยากท่ีจะหาอะไรเปรียบไดวา    มีน้ํา 
เทาน้ี  ๆ ทะนาน.  ห ิ ศัพทในบทวา เอเตหิ  เปนนบิาตลงในอวธารณะ 
มีความวา   เอเต    เจว   เสฏา    พระสงฆเหลาน้ีแลเปนผูประเสริฐที่สุด. 
สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ยาวตา  ภิกขฺเว  สงฺฆา  วา  คณา 
วา   ตถาคตสาวกสงฺโฆ  เตส  อคฺคมกขฺายติ  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้ง- 
หลาย  หมูกด็ี  คณะก็ดี  เรากลาววา  สงฆผูเปนสาวกของตถาคต   เปนผู  
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เลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น  ดังนี้.  บทวา   นรวีรสาวกา  ไดแก  สาวก   
ของพระพุทธเจาผูมีความเพียรในหมูนรชนทั้งหลาย.    บทวา    ปภงฺกรา 
ไดแก ทําแสงสวาง  คือญาณแกชาวโลก.  บทวา   ธมฺมมุทีรยนฺติ  ไดแก 
แสดงธรรม.  ถามวา  อยางไร.   ตอบวา  เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประดิษฐานแสงสวางแหงพระธรรมไวในอริยสงฆ.       
         บทวา  เย  สงฺฆมุททฺิสฺส   ททนฺติ   ทาน  ความวา  สัตวเหลาใด 
ถวายทานมุงตออริยสงฆ   ในสมมติสงฆ   แมโดยที่สุดโคตรภูสงฆ   เปน 
อันวาสัตวเหลาน้ันถวายทานดีแลว  แมการบูชาดวยการเคารพและตอนรับ 
ก็เปนการบูชาดีแลว         แมบูชาดวยเครื่องบูชาใหญก็เปนการบูชาดีแลว 
เหมือนกัน.  ถามวา   เพราะเหตุไร.   ตอบวา   เพราะทักขิณาน้ันจัดเปน 
สังฆทานมีผลมาก   อัน พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว  อธิบายวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรูแจงโลก   ทรงสรรเสรญิยกยองชมเชยถึงทานท่ี 
มีผลมากโดยนัยมีอาทิวา  ดูกอนอานนท   เราไมกลาววา  ปาฏิบคุลิกภาพ 
มีผลมากกวา  สังฆทานดวยปริยายอะไร  ๆ เลย  สงัฆทานเปนประมุข 
ของผูหวังบญุ    พระสงฆนั่นแลเปนประมุขของผูบูชา  และพระสงฆ 
เปนเน้ือนาบุญของชาวโลก  ไมมีเน้ือนาบุญอื่นยิ่งกวา  ดังนี้ 
         บทวา  เอตาทิส   ปฺุมนุสฺสรนฺตา   ความวา ระลึกถึงทานท่ีตน 
ทํามุงสงฆเชนนี้.  บทวา  เวทชาตา  ไดแก   เกิดโสมนัส. 
         บทวา  วิเนยฺย  มจฺเฉรมล  สมูล  ความวา   ความตระหน่ีชื่อวา 
เปนมลทิน  เพราะทําจิตใหเศราหมอง  หรือวา ความตระหน่ีดวย   มลทิน 
มีริษยา   โลภะและโทสะเปนตนดวย   ชื่อวา   มจเฺฉรมล   ความตระหน่ี 
และมลทิน.  โยชนาแกวา  กําจัด  คือ นําออก  ขมมลทินคือความตระหน่ี   
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พรอมท้ังรากเหงามีความไมรูความสงสัย    และความผันแปรเปนตนเสียได    
ทั้งไมถูกติเตียน   ยอมเขาถึงฐานะ คือ สวรรค.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
         ก็ทาวสักกะจอมเทพทรงบอกความเปนไปท้ังหมดนี้     แกทานมหา 
โมคคัลลานะดวยคาถามีอาทิวา   ททฺทลฺลมานา  วณฺเณน   ดังน้ี.    ทาน 
มหาโมคัลลานะจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทําขอน้ันใหเปนเหตุเกิดเรื่องราวแลว ทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุม 
พรอมเพรียงกัน.  เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชนดวยประการฉะน้ี.  
                                   จบอรรถกถาทัททัลลวิมาน 
                  ๗.  เสสวดีวมิาน         
                                        วาดวยเสสวดีวิมาน 
         เมื่อพระวังคีสเถระจะไดถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดาน้ัน   จึง 
สรรเสริญวิมานของเธอเสียกอนเปนปฐม   ดวยคาถา ๗ คาถา   ความวา 
         [๓๕]   ดูกอนแมเทพธิดา   อาตมาไดเห็นวิมานของทาน 
                     นี้   อันมุงและบังดวยขายแกวผลึก   ขายเงินและขาย 
                   ทองคํา        มีพ้ืนที่เต็มไปดวยตนไมมีผลวิจิตรนานา 
                   พรรณเปนระเบียบเรียบรอย นารื่นรมย  เปนวิมานซึ่ง 
                   เกิดสําหรับผูมีบุญ  มีซุมประตูแลวดวยแกว   ๗ ประการ 
                   ที่ลานวิมานเรี่ยรายไปดวยทรายทองงดงามมาก     มี   
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         รัศมีสองสวางไปท่ัวทุกทิศ  เหมือนพระอาทิตย   มีรัศม ี  
        ต้ังพัน        ซึ่งกําจัดความมืดมนไดเปนปกติในยาม 
         สรทกาล    หรือเหมอืนกับแสงเปลวเพลิงซ่ึงกําลังลุก 
        อยูบนยอดเขาในเวลากลางคืน   หรือคลายกบัการลืม 
        ตาขึ้นขณะท่ีฟาแลบในอากาศฉะนั้น       วิมานนี้เปน 
        วมิานลอยอยูในอากาศ  กองกังวานไปดวยเสียงดนตรี 
         คือ  พิณเครื่องใหญ กลองและกังสดาล ประโคมอยู 
        มิไดขาดระยะ   สุทัสนเทพนคร   อันเปนเมืองพระ-  
         อินทร   ซึ่งมั่งค่ังไปดวยสมบัติทิพยฉันใด   วมิานของ 
        ทานน้ีกฉ็ันนั้น   วิมานของทานน้ีฟุงไปดวยกลิ่นหอม 
        อยางยอดเย่ียมหลายอยางตาง ๆ  กัน คือ  กลิน่ดอก 
          ปทุม ดอกโกมุท  ดอกอุบล  ดอกจงกลนี    ดอกคัดเคา 
        ดอกพุดซอน ดอกกหุลาบ ดอกองักาบ  ดอกรงั  ดอก 
          อโศก   แยมกลีบสงกลิ่นหอมระรื่น    ทั้งต้ังอยูริมฝง 
        สระโบกขรณ ี  นารืน่รมย   เรียงรายไปดวยไมหูกวาง 
        ขนุนสํามะลอ   และตนไมกลิ่นหอม  มีทั้งไมเลื้อยชู 
          ดอกออกชอหอมระรื่น     หอยยอยเกาะกายลงมาจาก 
        ปลายใบตนตาล  และมะพราว  คลายกับขายแกวมณ ี
           และแกวประพาฬ จัดเปนของทิพย  มขีึ้นสาํหรับทาน 
        ผูเรืองยศ  อนึ่ง   ตนไมและดอกไมผลท้ังหลายซึ่งเปน 
           ตนไมเกิดอยูในน้าํและบนบก      ทั้งเปนรุกขชาติมีอยู 
        ในเมืองมนุษย    และไมมีในเมอืงมนุษย   ตลอดจน  
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        พรรณไมทิพยประจําเมืองสวรรค  ก็ไดมีพรอมอยูใกล   
        วมิานของทาน     ทานไดสมบัติทิพยทั้งน้ีเปนผลแหง 
        การประพฤติทางกาย   วาจา ใจ  และการฝกฝนอินทรีย 
           อยางไร  เพราะผลกรรมอะไร ทานจึงมาเกิดในวิมาน 
        นี.้ 
                          ดูกอนนางเทพธิดา  ผูมีขนตางอนมาก  ขอทาน 
          จงตอบถึงผลกรรมเปนเหตุไดวิมานที่ทานไดแลวน้ี   ไป 
            ตามคําท่ีอาตมาถามทานแลวตามลําดับดวยเถิด. 
             ลําดับนั้น    นางเทพธิดาตอบวา  
                         ก็วิมานทีดี่ฉันไดแลวน้ี   มีฝูงหงส  นกกระเรียน 
          ไกฟา  นกกด   และนกเขาไฟ   เที่ยวรอนรองไปมา 
        ทั้งเต็มไปดวยหมูนกนางนวล   นกกระทุง  และพญา 
          หงสทอง  ซึ่งเปนนกทิพยเท่ียวบินไปมาอยูตลอดลํานํ้า 
        และอึงคะนึงไปดวยฝูงนกประเภทอื่น ๆ  อีก คือ  นก- 
          เปดน้ํา  นกคอนหอย  นกดุเหวาลาย  นกดุเหวาขาว 
        มีทั้งตนไมดอก ไมตน   ไมผล อนัเกิดเองหลายอยาง 
            ตางพรรณ คือ  ตนแคฝอย  ตนหวา   ตนอโศก   พระ- 
        คุณเจาขา   ดีฉันไดวิมานนี้ดวยเหตุผลอันใด    ดีฉัน 
          จะเลาเหตุผลอันนั้นถวายพระคุณเจา    นิมนตฟงเถิด 
        คือ  มหีมูบานหมูหน่ึงชื่อนาฬกคาม      ต้ังอยูทางทิศ 
           ตะวันออกของพระนครราชคฤห  ดีฉันเปนบุตรสะใภ 
        ประจําตระกูลของบานน้ันต้ังอยูภายในบุร ี ชุมชน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 297 

                ในหมูบานน้ันเรียกดิฉันวา   เสสวดี  ดีฉนัมีใจช่ืนบาน   
          ไดกอสรางกุศลกรรมไวในชาตินั้น  คือ  ไดบูชาพระ- 
                  ธาตุของพระธรรมเสนาบดี   นามวา   อปุติสสะ  ซึ่ง 
        เปนที่บชูาของทวยเทพและมนุษยทั้งหลายผูมากไป 
                ดวยคุณความดีมีศีลเปนตนหาประมาณมิได     ซึ่ง 
                  นิพพานไปแลวดวยเครื่องสักการะหลายอยาง    ลวน  
                   แตรัตนะและดอกคํา    กแ็หละครั้นบชูาพระธาตุของ 
                  พระผูแสวงหาซ่ึงคุณอยางยอดย่ิง  ผูถึงอนุปาทิเสส- 
                  นิพพานธาตุแลว    ซึ่งในท่ีสุดยังเหลืออยูแดพระธาตุ 
                  เทาน้ัน  ครั้นดิฉันละกายมนุษยนั้นแลว  จึงไดมาเถิด 
                  ในดาวดึงสชั้นไตรทศ   อยูประจําวิมานในเทวโลก. 
                                  จบเสสวดีวิมาน 
                             อรรถกถาเสสวดีวิมาน 
         เสสวดีวิมาน   มีคาถาวา  ผลิกรชตเหมชาลจฺฉนฺน  ดังนี้เปนตน. 
เสสวดีวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเชตวันพาวิหาร  ใกลกรุง 
สาวัตถี.  สมยันั้น  ไดมีลกูสะใภของตระกูลชื่อ   เสสวดี   ในตระกูลคหบดี 
มหาศาลตระกูลหน่ึง  ณ  นาลกคาม  ในแควนมคธ. 
         ไดยินวา     นางเสสวดีนั้น      เมื่อเขากําลังสรางสถูปทองประมาณ   
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โยชนหน่ึง   ของพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสป   เปนเด็กหญิงไดไปยัง   
ฐานเจดียกับมารดา    ไดถามมารดาวา    แมจา    คนเหลาน้ีทําอะไรกันจะ 
มารดาตอบวา   เขาทําอิฐทองคําเพ่ือสรางเจดีย  ลูก.   เด็กหญิงไดฟงดังน้ัน 
มีใจเลื่อมใส   บอกกะมารดาวา   แมจา   ที่คอของลูกมีเครื่องประดับเล็ก   ๆ 
ทําดวยทองคํา   ลูกจะใหเครื่องประดับนี้เพ่ือสรางเจดียนะแม  มารดาพูดวา 
ดีแลวลูก    ใหไปเถิด    แลวก็ปลดเครือ่งประดับนั้นจากคอมอบใหแกชาง 
ทอง   กลาววา    เด็กหญงิคนน้ีบริจาคเครื่องประดับนี้    ทานจงใสเครื่อง 
ประดับนี้ลงไปแลวทําอิฐเถิด.   ชางทองไดทําตาม.  ครั้นตอมาเด็กหญิงน้ัน 
ไดถึงแกกรรม    ดวยบุญนั้นเองไดไปบังเกิดในเทวโลก   ทองเท่ียวไปมาใน 
เทวโลก      ครั้นถึงศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาของเรา      ไดมาเกิดใน 
นาลกคามจนอายุได  ๑๒  ขวบตามลําดับ.  
         วันหน่ึง   เด็กหญิงน้ันไดรับเงินท่ีมารดาสงไปให  จึงไปตลาดแหง 
หน่ึงเพ่ือซ้ือน้ํามัน.  ก็ที่ตลาดนั้นบุตรกุฎมพีคนหน่ึง  เปนพอคา  กําลังขุด 
เพ่ือจะเอาเงินทองแกวมุกดาแกวมณีเปนอันมากท่ีบิดาฝงเก็บไว  ดวยกําลัง 
กรรมจึงเห็นสมบัติที่ขุดข้ึนมานั้นเปนกระเบื้อง    หิน    และกรวดไปหมด 
แตนั้นจึงเอารวมเปนกองไวสวนหน่ึง    เพ่ือทดสอบวาเงินและทองเปนตน 
จักเปนของผูมีบุญบางกระมัง. 
         ลําดับนั้น  เด็กหญงิเห็นพอคาบุตรกุฎมพีนั้นจึงถามวา  ทําไมจึงเอา 
แกวมากองไวที่ตลาดอยางนี้เลา         ควรจะเอาไปไวเปนอยางดีมิใชหรือ. 
พอคาไดฟงดังน้ันคิดวา    เด็กหญิงผูนี้มีบุญมาก    ของท้ังหมดน้ีเปนเงิน 
เปนตนข้ึนมาไดดวยอํานาจบุญของเด็กหญิงผูนี้   เราทั้งสองจักเปนผูครอบ- 
ครองรวมกัน   เราจักสงเคราะหเด็กหญิงน้ัน    จึงไปหามารดาของเด็กหญิง  
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แลวขอวา     ทานจงใหเด็กหญิงน้ีแกขาพเจาเพ่ือจะไดบุตรเถิด    แลวให   
ทรัพยเปนอันมาก  ทําพิธีอาวาหวิวาหมงคล  นําเด็กหญิงน้ันมาสูเรือนของ 
ตน. 
         ตอมา   พอคาผูสามีไดเห็นศีลาจารวัตรของเด็กหญิงผูเปนภรรยานั้น 
จึงเปดหองคลังแลวถามวา   นองเห็นอะไรในหองคลังน้ีบาง    เมื่อภรรยา  
ตอบวา  นองเห็นเงิน   ทองคํา   แกวมณีกองอยู   จึงกลาวตอไปวา     ของ 
เหลาน้ีไดหายไปดวยกําลังกรรมของพี่    ดวยบุญวิเศษของนองจึงเปนของ 
วิเศษอยางเดิม. เพราะฉะน้ันต้ังแตนี้ไป  นองคนเดียวจงดูแลสมบัติทั้งหมด 
ในเรือนน้ี  พ่ีจักใชเฉพาะสวนท่ีนองใหเทาน้ัน  ต้ังแตนั้นมา  ชนทั้งหลาย  
จึงทั้งชื่อเด็กหญิงน้ันวา  เสสวดี. 
         ก็สมัยน้ัน  ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรรูวาคนจะสิ้นอายุ   จึงคิด 
วา  เราจักใหคาเลี้ยงดู   แกนางสารีพราหมณีผูเปนมารดาของเราแลวจึงจัก 
ปรินิพพานแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ขออนุญาตปรินิพพาน 
ไดแสดงปาฏิหาริยครั้งใหญตามพระพุทธบูชา     สรรเสริญพระผูมีพระ- 
ภาคเจาดวยบทสรรเสรญิพันบท  แลวมุงหนาไปจนพนทัศนวิสัย  แตยังไม 
หลีกไปกลับมาถวายบังคมอีก   หอมลอมดวยภิกษุสงฆออกจากวิหาร   ให 
โอวาทแกภิกษุสงฆ    แลวปลอบทานพระอานนท    ใหบริษัท  ๔   กลับ 
ไปถึงนาลกคามโดยลําดับ      ใหมารดาต้ังอยูในโสดาปตติผล      รุงเชาก็ 
ปรินิพพานท่ีหองที่ทานเกิดนั่นเอง.        เมื่อพระสารีบุตรปรินิพพานแลว 
ทวยเทพแตมนุษยทั้งหลายตางทําสักการะศพ   ลวงไปถึง ๗ วัน   พากัน 
กอเจดียสูงรอยศอกดวยกฤษณาและไมจันทน. 
         นางเสสวดีไดทราบขาวการปรินิพพานของพระเถระจึงคิดวา  เราจัก  
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ไปบูชาศพ    หมายใจวา    จะใหคนรับใชถือผอบเต็มดวยดอกไมทองคํา   
และของหอมไป  จึงไปลาพอผัว    แมพอผัวจะพูดวาเจามีขาวของหนัก ๆ 
และจะถูกผูคนในท่ีนั้นเหยียบเอา  สงดอกไมและของหอมไปก็พอแลว  จง 
อยูในบานน้ีแหละ  นางมีศรัทธากลาคิดวา   ถึงแมเราจะตายลงไปในที่นั้น 
เราก็จักไปทําบูชาสักการะใหได   นางไมฟงคําพอผัว    จึงพรอมดวยหญิง 
รับใชพากันไป  ณ  ที่นั้น       ยืนประณมมือบูชาดวยของหอมและดอกไม 
เปนตน.  
         ขณะเม่ือขาราชบริพารมาเพ่ือบูชาพระเถระ  ชางตกมันเชือกหน่ึงได 
เขาไปยังท่ีนั้น.   เมื่อผูคนกลัวตายพากันหนี  เพราะเห็นชางนั้น  หมูชนได 
เหยียบนางเสสวดี    ซึ่งลมลงแลวถกูคนเหยียบจนตาย.     นางเสสวดีนั้น 
กระทําบูชาสักการะมีจิตถึงพรอมดวยความเลื่อมใสในพระเถระ     ครั้นถึง 
แกกรรมแลวก็ไปบังเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส.     นางไดมีนางอัปสรหน่ึง 
พันเปนบริวาร.  
         ในทันทีนั่นเอง  นางเทพธิดาแลดูทิพยสมบัติของตน ใครครวญถึง 
เหตุแหงทิพยสมบัตินั้นวา    เราไดสมบัตินี้ดวยบุญเชนไรหนอ    ครั้นเห็น 
การบูชาสักการะท่ีตนทําเฉพาะพระเถระ    จึงมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  
ยิ่งข้ึน     นางประดับรางกายดวยเครื่องประดับบรรทุกเกวียนได  ๖๐  เลม 
เกวียน   แวดลอมดวยนางอัปสรหน่ึงพันเพ่ือถวายบังคมพระศาสดา   ดวย 
เทพฤทธ์ิอันยิ่งใหญ  ยังสิบทิศใหสวางไสวดุจพระจันทรและดุจพระอาทิตย 
มาพรอมกับวิมาน    ลงจากวิมานยืนประคองอัญชล ี  ถวายบังคมพระผูมี- 
พระภาคเจา.   ขณะน้ันทานพระวังคีสะนั่งอยูใกลพระผูมีพระภาคเจา    จึง 
ทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ปญหายอมปรากฏ  
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แกขาพระองค    เพ่ือจะทูลถามถึงกรรมที่เทพธิดานี้กระทําไว.    พระผูมี-   
พระภาคเจาไดตรัสวา  วังคีสะ   ปญหาจงปรากฏแกเธอเถิด  ดงัน้ี.   จึงทาน 
วังคีสะประสงคจะถามถึงกรรมท่ีเทพธิดาน้ันทําไว   เมื่อจะสรรเสริญวิมาน 
ของเทพธิดาน้ันเสียกอนเปนปฐม  จึงกลาววา                         
                                 ดูกอนเทพธิดา  อาตมาไดเห็นวิมานของทานน้ีมุง 
                    ดวยแกวผลึก    ขายเงินและขายทองคํา   มีพ้ืนวิจิตร 
                   หลายอยาง  นารื่นรมย  เปนภพท่ีนาอยู    เนรมิตไว 
                  เปนอยางดี  มีซุมประตูแลวดวยแกว  ๗  ประการ  ที่  
                   ลานวิมานเรี่ยรายไปดวยทรายทอง  งดงามมาก สอง 
                   แสงไปท่ัวสิบทิศ   เหมอืนพระอาทิตยบนทองฟา   ม ี
                   รัศมีต้ังพัน   กําจัดความมืดไดในสรทกาล   วมิานของ 
                   ทานน้ียอมสองแสงเหมือนกับแสงเปลวไฟ   ซึ่งกําลัง 
                   ลุกอยูบนยอดภูเขาในเวลากลางคืน หรือคลายกับการ 
                   ลืมตาขึ้นขณะท่ีฟาแลบในอากาศฉะน้ัน  วมิานนี้เปน 
                    วิมานลอยอยูบนอากาศ  กองกังวานไปดวยเสียงดนตรี  
                    คือ  พิณ   กลอง  และกังสดาล   ประโคมอยูมิไดขาด 
                   ระยะ   สุทัสนเทพนครอันเปนเมืองพระอินทร    ซึ่ง 
                  มัง่ค่ังไปดวยสมบัติทิพยฉันใด      วมิานของทานน้ีก็   
                   ฉันนั้น      วมิานของทานน้ีฟุงไปดวยกลิ่นหอมอยาง 
                   เย่ียมหลายอยางตาง ๆ กัน  คือกลิ่นดอกปทุม  ดอก- 
                   โกมุท   ดอกอบุล   ดอกจงกลนี    ดอกคัดเคา   ดอก-  
                   พุดซอน   ดอกกุหยาบ  ดอกอังกาบ   ดอกรัง   ดอกอโศก   
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                   แยมกลีบสงกลิ่นหอม  ทัง้ต้ังอยูบนริมฝงสระโบกขรณี   
                     นารื่นรมย   เรียงรายไปดวยไมหูกวาง  ขนุนสํามะลอ 
                  และตนไมกลิ่นหอม    มีทั้งไมเลื้อย    ชูดอกออกชอ 
                   หอมระรื่น     หอยยอยเกาะกายลงมาจากใบตนตาล 
                      และมะพราว   คลายกับขายแกวมณ ี   และแกวประ- 
                   พาฬ  อันเปนของทิพย    มขีึ้นสําหรบัทานผูเรื่องยศ  
                   อนึ่ง  ตนไมและดอกไมผลไม  ซึ่งเกิดอยูในนํ้า  และ 
                   บนบก    ทั้งเปนรุกขชาติที่มีอยูในเมืองมนุษย   และ 
                   ไมมีในเมอืงมนุษย     ตลอดจนพรรณไมทิพยประจํา 
                   เมืองสวรรค  ก็ไดมีพรอมอยูใกลวิมานของทาน  ทาน 
                   ไดสมบัติทิพย      ทั้งน้ีเปนผลแหงการประพฤติชอบ 
                    ทางกาย     วาจา   ใจ    และการสํารวม    การฝกฝน 
                   อินทรียอยางไร   เพราะผลกรรมอะไร   ทานจึงมาเกิด 
                   ในวิมานนี้. 
                                  ดูกอนเทพธิดา  ผูมีขนตางอนงาม.    ขอทานจง 
                   ตอบถึงผลกรรม      เปนเหตุไดวิมานที่ทานไดแลวน้ี  
                   ตามคําท่ีอาตมาถามเถิด. 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ผลิกรชตเหมชาลจฺฉนนฺ   ไดแก   เราได 
เห็น    คือเห็นวิมานมุงบังดวยแกวผลึก      และดวยขายเงินและขายทองคํา 
ทั้งขางลางขางบนมุงบังโดยรอบดวยฝาทําดวยแกวผลึก       และดวยขายทํา 
ดวยเงินและทองคํา  มีพ้ืนวิจิตรหลายอยาง   โดยพ้ืนมีสีตาง ๆ  และจัดไว  
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อยางสวยงาม.   บทวา   สุรมฺม    ไดแก  นารื่นรมยดวยดี.    วิมานชื่อวา   
พยมฺห    เพราะเปนที่ที่ผูมีบุญอยู  ไดแก  ภพ.    บทวา   โตรณูปปนฺน 
ไดแก  ประกอบซุมประตูแลวดวยแกว  ๗  ประการ   วิจิตรไปดวยดอกไม 
ประดับหลายชนิด.   อีกอยางหน่ึง  บทวา  โตรณ    เปนชื่อของซุมประตู 
ปราสาท.   วิมานน้ันประกอบดวยซุมประตูนั้น  ซึง่มีการตกแตงอยางวิจิตร 
หลายชั้น.   บทวา  รุจกปุกิณฺณ  ไดแก   วิมานมีลานเรี่ยรายไปดวยทราย 
ทอง.    เพราะทรายมีสีเหมือนทอง     เชนเดียวกับทราย     ทรายนั้นแหละ  
ทานเรียกวา   รุจกะ.   บทวา  สุภ  คือ  งาม.  หรือชือ่วา  สุภะ  เพราะยอม 
สองแสงไปดวยดี.   บทวา   วมิาน   คือ   เห็นสูงท่ีสุด    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 
อาทิตยมีรัศมีต้ังพันในสรทกาล.    อนึ่ง   วิมานของทานน้ีสองแสง    คือ 
สวางไสว.  ม   อักษรเปนบทสนธิ   (ม  อาคม).  บทวา  ชลมวิ  ธมูสิโข 
คือ  ดุจไฟโพลงอยู.   จรงิอยู  ไฟทานเรียกวา  ธูมสิขะและธูมเกตุ    เพราะมี 
ควันปรากฏบนยอดไฟนั้น.  บทวา  นเิส  คือ  โปรย  ไดแก  ในกลางคืน. 
บทวา  นภคฺเค  คือ สวนของฟา.   ทานอธิบายวา  ทองที่บนอากาศ.  ปาฐะ 
วา   นคคฺเค  ไดแก  ยอดภูเขา.   โยชนาแกวา   วิมานของทานน้ี. 
         บทวา   มุสตี   ว  นยน  ความวา  ดุจลืมตามองดู    กระทบเขากับ 
แสงสวางมากเกินไป  ทําใหมองไมเห็น.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาว  สเตรตา 
วา   อธิบายวา   ดุจสายฟาแลบ.   บทวา   วีณามรุชสมฺมตาลฆุฏ 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  มอียูลงไป. 
ในบทนั้น  แมบุณฑริกทานก็ใชศัพทวา   ปทุม.   ดอกโกมุททุกชนิดทั้ง 
ประเภทสีขาวและแดงทานใชศัพทวา     กมุุท.    ดอกอุบลสีแดง    หรือ 
ดอกอุบลทุกชนิดทานใชศัพทวา  อุปปละ  พึงทราบวา   นีลุปละ  (บัวขาบ) 
เทาน้ัน   ทานใชศัพทวา   กุวลยะ   จ  ศัพท  ในบทวา     โยธิกพนฺธุก- 
โนชกา  จ  สนฺติ  เปนเพียงนิบาต.  อธิบายวา  มีดอกพุดซอน  ดอกชบา 
ดอกอังกาบ.  อาจารยบางพวกกลาวปาฐะวา   อโนชกาป   สนฺติ   มีดอก- 
อังกาบ  และกลาวเปนใจความวา  เปนอันทานกลาววา  อโนชกาป   ดังน้ี. 
บทวา  สาลกุสุมิตปุปฺผิตา อโสกา  พึงประกอบวา  ดอกรัง  ดอกอโศก 
แยมบานดังนี้.  บทวา   ววิิธทุมคฺคสุคนฺธเสวิตมิท   ความวา   วิมานของ 
ทานน้ีอบอวลไปดวยกลิน่หอมระรื่นของรุกขชาติยอดเยี่ยมหลายอยาง. 
         บทวา  สฬลลพุชภุชกสยุตฺตา  ไดแก  เรียงรายไปดวยตนหูกวาง 
ขนุนสํามะลอ       และตนไมมีกลิ่นหอมต้ังอยูริมฝง.     ตนไมมีกลิ่นหอม 
ตนหน่ึง    ชือ่ภุชกะ   มีอยูในเทวโลก   และที่ภูเขาคันธมาทน.   อาจารย 
บางพวกกลาววา  ไมมีในที่อ่ืน. 
         บทวา  กุสกสุผุลฺลิตลตาวลมฺพินี   โยชนาแกวา    ประกอบดวยไม 
เลื้อยหอยยอยลงมาจากใบตาลและใบและใบมะพราว   และเถาดอกไมบานสะพรั่ง 
มีเถาวัลยเปนสายตอกันลงมา.  บทวา  มณิชาลสทิสา  ไดแก  รุงเรือง  
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เชนกับขายแกวมณี.  บาลวีา   มณชิลสทิสา  บาง  แปลวา  คลายกับแสง   
แกวมณี   อธิบายวา  รุงเรืองเชนกับแกวมณี.  บทวา  ยสสฺสิน ี  เปนคํา 
เรียกเทพธิดา.  บทวา  อุปฏ ิตา  เต  ความวา   สระโบกขรณีนารื่นรมย 
มีคุณคาตามทีกลาวแลวต้ังอยูใกลวิมานของทาน.  
         บทวา    อุทกรหุา    พระวังคีสเถระกลาวหมายถึงดอกปทุมเปนตน 
ดังท่ีกลาวแลว.  บทวา  เยตฺถิ   ตัดบทเปน   เย   อตฺถิ.   บทวา   ถลชา 
ไดแก  คัดเคา.   บทวา  เย  จ  สนฺติ  ไดแก รุกขชาติเหลาอ่ืน   ที่มีดอก 
และมีผล  มอียูใกลวิมานของทาน. 
         บทวา   กิสฺส   สยมทมสฺสย   วิปาโก  ความวา นี้เปนผลของความ 
สํารวมเชนไร   ในการสํารวมทางกายเปนตน    และของการฝกเชนไรใน 
การฝกอินทรียเปนตน.  บทวา  เกนาสิ  พระวังคีสเถระกลาววา   เพราะ 
ผลกรรมอะไร ทานจึงเกิดในที่นี้  คือผลกรรมอ่ืนทําใหเกิดข้ึนเอง  ผลกรรม 
อ่ืนทําใหเกิดอุปโภคสุข  แลวกลาวตอไปวา  ทานไดวิมานน้ีมาไดอยางไร. 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา  กมฺมผเลน  เปนบทเหลือมาจากคําวา  กมฺมผเลน 
วิปจฺจิตุ  อารทฺเธน  มีผลกรรมเริ่มจะใหผล.  บทวา  กมฺมผเลน  นี้  เปน 
ตติยาวิภัตติลงในลักษณะอิตถัมภูต  (ม,ี ดวย, ทั้ง).   บทวา   ตทนุปท 
อวจาสิ  ความวา  ขอทานจงตอบถึงกรรมน้ันตามลําดับ  คือ  ตามสมควร 
แกเรื่องราวท่ีอาตมาถามเถิด. บทวา  อุฬารปมุเข  ไดแก  มีขนตางอนงาม. 
อธิบายวา  มีดวงตาเหมือนดวงตาลูกโค. 
         ลําดับนั้น  เทพธิดาตอบวา 
                        ก็วมิานที่ดีฉันไดแลวน้ี  มีฝูงหงส   นกกระเรียน  
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          ไกฟา   นกกด   และนกเขาไฟ   เท่ียวรอนรองไปมา   
        ทั้งเต็มไปดวยหมูนกนางนวล  นกกระทุง   พญาหงส 
          ซึ่งเปนนกทิพย   ซึ่งบินไปมาอยูตามลํานํ้า    และอึง 
        คะนึงไปดวยฝูงนกประเภทอื่น ๆ  อีก   คือนกเปดน้ํา 
        นกคอนหอย  นกดุเหวาลาย   นกดุเหวาขาว    มีทั้ง 
        ตนไมดอก     ไมตนไมผล     อันเกิดเองหลายอยาง 
        เชนตนแคฝอย    ตนหวา    ตนอโศก    ขาแตทาน 
        ผูเจริญ   ดีฉันไดวิมานนี้มาดวยเหตุอันใด  ดีฉันจะเลา  
        เหตุอันนั้นถวาย  นิมนตฟงเถิด   คือมหีมูบานหมูหน่ึง 
        ชื่อวา   นาลกคาม   ต้ังอยูทางทิศเบื้องหนาของแควน 
        มคธ    ดีฉันเปนบุตรสะใภประจาํตระกูลของบานน้ัน 
        อันต้ังอยูภายในบุร ี  ประชาชนในหมูบานน้ัน  เรียก 
        ดีฉันวาเสสวดี   ดีฉนัมีน้ําใจชื่นบาน    ไดสรางกุศล- 
        กรรมไวในชาตินั้น คือไดบูชาพระธาตุของพระธรรม- 
        เสนาบดี     นามวา    อุปติสสะ    ซึ่งเปนที่บูชาของ 
        ทวยเทพและมนุษยทั้งหลายผูมากไปดวยคุณความดี 
        มีศีลเปนตนหาประมาณมิได        ซึ่งนิพพานไปแลว 
         ดวยเครื่องสักการะหลายอยาง       ลวนแตรัตนะและ 
        ดอกดํา       ครั้นบูชาพระธาตุของทานผูแสวงหาคุณ 
         อยางยอดย่ิง   ผูถึงอนุปาทิเสสนิพพานแลว    ซึ่งใน 
        ที่สุดยังเหลือแตพระธาตุเทาน้ัน      ครั้นดีฉันละกาย 
        มนุษยนั้นแลว      จงึไดมาเกิดในดาวดึงสสวรรคชั้น  
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                   ไตรทศอยูประจําวิมานในเทวโลกน้ี.   
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   โกฺจมยุรจโกรสงฺฆจริต  ไดแก  หมูนก- 
กระเรียน  ไกฟา   นกกด    นกเขาไฟและไกฟา  เที่ยวไปมาในท่ีนั้น ๆ. 
บทวา    ทิพฺยปลวหสราชจิณฺณ     ไดแก  พญาหงส    ซึ่งเปนนกน้ํามี 
ชื่อวา    ปลวะ  เพราะลองลอยไปในน้ํา    เที่ยวไปในท่ีนั้น ๆ.    บทวา 
ทิชการณฺฑวโกกิลาภินาทิต  ไดแก  อึงคะนึงไปดวยนกเปดน้ํา  นกกระทุง 
นกดุเหวา  และนกอ่ืน ๆ.  
         บทวา  นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา  ไดแก ไมดอกตาง ๆ คือ 
ไมดอกเกิดเองหลายชนิด  มีกิ่งใหญกิ่งเล็กหลายอยางตางพรรณ.   จากไม 
ดอกเหลาน้ัน    มีสีหลายอยางลักษณะงดงาม    ชื่อวาไมดอกเกิดเองหลาย 
ชนิด.   ควรจะกลาววา   วิวิธ   แตทานกลาววา  วิวิธา.  บทวา  สนฺตานกา 
ไดแก  เถาวัลยที่เกิดเอง.  อน่ึง  มีไมดอกหลายอยางอยูในเถาวัลยนั้น.   อีก 
อยางหน่ึง ชื่อวา นานาสนฺตานกปุปฺผรุกฺขวิวิธา  เพราะมีไมดอกเหลาน้ัน 
หลายอยาง   ไดแก  ไมดอกเกิดเองหลายชนิด.     อาจารยบางพวกกลาววา 
ปาฏลิชมฺพุอโสกรุกฺขวนตฺ   มีตนแคฝอย   ตนหวาและตนอโศก.   ควรนํา 
บทวา  ปุปฺผรุกฺขา   สนฺติ    มีไมดอกมาเชื่อมกับบทนั้น.    อีกอยางหนึ่ง 
บทวา  ปุปฺผรุกฺข   ยังไมไดแจกวิภัตติ.   ทานจึงกลาววา  ปุปฺผรุกฺข. 
         บทวา  มคธวรปุรตฺถิเมน คือต้ังอยูทางทิศตะวันออกในแควนมคธ 
เพราะทางทิศตะวันออกในแควนมคธน้ันเปนที่ที่ตรัสรู.     บทวา    ตตฺถ 
อโหสิ  ปุเร  สุณิสา   ความวา    เม่ือกอนดีฉันไดเปนลูกสะใภในตระกูล 
คหบดีตระกูลหน่ึงในนาลกคามน้ัน.  
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         บทวา  สา  แปลวา  นี้.   ชื่อวา  อตัถธัมมกุสล  เพราะเปนผูฉลาด   
ในอรรถและในธรรม    คือ   พระผูมีพระภาคเจา.    ชื่อวา   อปจติตฺถ- 
ธมฺมกุสโล  เพราะมีความฉลาดในอรรถและธรรมส้ินไปแลว  คือ  พระ- 
ธรรมเสนาบดี.     พระธรรมเสนาบดีนั้นในรูปแลว     จึงชื่อวา  อปจยะ 
(สิ้นไป )   คือนิพพาน.    ฉลาดในนิพพานน้ัน   และในอรรถและธรรม 
ไมมีเหลือ.   อีกอยางหนึ่ง ฉลาดในอรรถในธรรม คือ ในนิโรธและมรรค 
อันนานับถือ  คือนาบูชา.  ชื่อวา  มหนฺต  (ใหญ ) เพราะประกอบดวย  
ศีลขันธเปนตนอันยิ่งใหญ.   บทวา  กุสุเมหิ   ไดแก  ดวยดอกไมทําดวย 
รัตนะและดวยอยางอ่ืน.  
         บทวา  ปรมคติคต    ไดแก   บรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน.   บทวา 
สมุสฺสย  คือรางกาย.   บทวา  ติทสคตา   ไดแก  ไปสวรรคชั้นไตรทศ 
คือเขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส.   บทวา  อิธ  ไดแก  ในเทวโลกน้ี.   บทวา 
อวสามิ  าน   คืออยูประจําวิมานนี้ .  บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํากถามรรค ทีท่านพระวังคีสะและเทพ 
ธิดากลาวใหเปนเรื่องเกิดข้ึน      แลวจึงทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุม 
กันโดยพิสดาร.  เทศนาไดมีประโยชนแกมหาชน  ดวยประการฉะนี้ 
                   จบอรรถกถาเสสวดีวิมาน  
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                              ๘.  มลัลิกาวิมาน      
                         วาดวยมลัลิกาวิมาน 
                   พระนารทเถระไดถามนางมัลลิกาเทพธิดาวา 
                  [๓๖]     ดูกอนนางเทพธิดา   ผูมีผานุงหมและธง 
              ลวนแตสีเหลือง ประดับประดาดวยเครื่องก็ลวนเหลือง 
        เธอถึงจะไมประดับดวยเครื่องประดับอันงดงามเหลือง 
           อรามเชนนี้   ก็ยังงามโดยธรรมชาติ   ดูกอนนางเทพ- 
        ธิดา         ผูมีเครื่องประดับลวนแตทองคําธรรมชาติ 
            แกวไพฑูรย   จินดา    มีกายาปกคลุมไวดวยรางแห 
        ทองคําเหลืองอราม   เปนระเบียบงดงามดวยสายแกว 
            สีตาง ๆ สายแกวเหลาน้ัน  ลวนแตสําเร็จดวยทองคํา 
        ธรรมชาติ   แกวทับทิม    แกวมกุดา    แกวไพฑูรย 
               บางสายก็ลวนแลวดวยแกวลายคลายตาแมว    บางก ็
        สําเร็จดวยแกวแดงคลายสีเลือด       บางก็สําเรจ็ดวย 
              แกวอันสดใสเหมอืนสีตานกพิราบ    เครื่องประดับ 
        ทั้งหมดท่ีตัวของทานน้ีทุก ๆ สาย     ยามตองลมพัด 
            มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกยูง  พูาหงสทองหรือ 
        เสียงนกการเวก    หรือมฉิะนั้นก็เสียงเบญจางคดุริย- 
            ดนตรี  ที่พวกคนธรรพพากันบรรเลงเปนคู ๆ  อยาง 
        ไพเราะนาฟงก็ปานกัน  อนึ่ง  รถของทานงดงามมาก  
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                  หลากไปดวยเนาวรัตนนานาพรรณ    อันบุญกรรมจัด   
                  สรรมาใหจากธาตุนานาชนิด     ดูมลูมองพิจิตรจรัส 
                  จาํรูญ        ยามทานยืนอยูเหนือสุพรรณรถขับไปถึง 
                   ประเทศใด  ที่ตรงนั้นก็สวางไสวไปท่ัวถึงกัน   ดูกอน 
                   นางเทพธิดา อาตมาถามทานแลว  ทานจงตอบอาตมา 
                    วา    นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.  
           นางมัลลิกาเทพธิดาตอบวา        
                  พระคุณเจาขา   ดีฉันมีรางกายซ่ึงปกปดไวดวย 
                      รางแหทองคําวิจิตรไปดวยแกวแดงออน ๆ   และแกว 
                   มุกดา     นับวาดีฉันคลุมรางไวดวยตาขายทองเชนนี้  
                     ก็เพราะดีฉันมีจิตผองใส    ไดบูชาพระโคดมบรมคร ู
                   ผูทรงพระคุณหาประมาณมิได  ซึ่งเสด็จเขาสูนิพพาน 
                      ไปแลว ครัน้ดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาท้ังหลาย 
                    สรรเสริญแลว   จึงสรางโศก    หมดโรคภัย     ไดรบั 
                     แตความสุขกาย   สขุใจ   รื่นเริงบันเทิงใจเปนนิตย. 
                               จบมัลลิกาวิมาน         
          อรรถกถามัลลิกาวิมาน 
         มัลลิกาวิมาน    มีคาถาวา   ปตวตฺเถ   ปตธเช  ดังนี้เปนตน. 
มัลลิกาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจ  เริ่มตนทรงแสดงพระ-  
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ธัมมจักกปปวัตตนสูตร  จนถึงทรงโปรดสุภัททปริพาชกแลว ปรินิพพาน   
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในเวลาใกลรุง ณ วันเพ็ญ   เดือน ๖ ในระหวาง 
ตนสาละทั้งคู  ณ  สาลวันแหงมัลลราช   ใกลกรุงกุสินารา   พวกเทวดาและ 
มนุษยตางพากันทําการบูชาพระสรีระของพระองค  ในครั้งน้ัน   ราชบุตร ี
ของกษัตริยมัลละเปนภรรยาของพันธุลมัลละ      ในกรุงกุสินารา      ชื่อ 
มัลลิกา  เปนอุบาสิกามีศรัทธาเลื่อมใส         เอานํ้าหอมลางเครื่องประดับ 
มหาลดาของตน   เชนเดียวกับของนางวิสาขามหาอุบาสิกา  ขัดดวยผาเนื้อดี 
และถือเอาของหอมและดอกไมเปนตน  เปนอันมากอยางอ่ืนบูชาพระสรีระ  
ของพระผูมีพระภาคเจา.  นี้เปนความยอในเรื่องนี้.   สวนเรื่องนางมัลลิกา 
โดยพิสดารมาแลวในอรรถกถาธรรมบท. 
         ครั้นตอมา     นางมัลลิกาน้ัน      สิ้นชีพิตักษัยไปบังเกิดในสวรรค 
ชั้นดาวดึงส.       ดวยอานุภาพแหงการบูชานั้น      นางมัลลิกาไดมีทิพย- 
สมบัติอันโอฬาร ไมสาธารณดวยผูอ่ืน.  วิมานประดับดวยผา  รุงเรืองดวย 
แกว  ๗  ประการ   โดยเฉพาะอยางยิ่งมีรัศมีสีทอง   ผองใสยิ่งนัก   ปรากฏ 
เหมือนสายนํ้าสีทอง   แดงเรื่อโปรยลงมาจากทุกทิศ. 
         ครั้งน้ัน  ทานพระนารทะ  จาริกไปยังเทวโลกเห็นเทพธิดาจึงเขาไป 
หา.  เทพธิดาครั้นเห็นทานพระนารทะ      จึงยืนประคองอัญชลีนมัสการ. 
ทานพระนารทะจึงถามเทพธิดาน้ันวา 
                            ดูกอนเทพธิดา     ผูมีผานุงหมและธงลวนแต 
                    สีเหลือง    เครื่องประดับก็ลวนแตสีเหลือง    ทานถึง 
                    ไมประดับดวยเครื่องประดับอันงดงาม         ก็ยังงาม   
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                  ดูกอนเทพธิดา  ผูมีเครื่องประดับลวนแตทองคํา แกว-    
                   ไพฑูรย     จนิดา    มีกายปกคลุมดวยรางแหทองคํา  
                   เหลืองอราม   เปนระเบียบงดงามดวยสายแกวตาง ๆ 
                   สายแกวเหลาน้ัน  ลวนสําเร็จดวยทองคํา  แกวทับทิม  
                     แกวมุกดา      แกวไพฑูรย      แกวลายคลายตาแมว 
                   แกวแดงคลายสีเลือด    บางอยางก็สดใสเหมือนสีตา 
                  นกพิราบ         เครื่องประดับท้ังหมดท่ีตัวของทานน้ี   
                  ทุก ๆ สาย      ยามตองลมพัดมีเสียงไพเราะเหมือน 
                   เสียงนกยูง   เสียงพญาหงสทอง    เสียงนกการเวก 
                  มฉิะนั้นก็เสียงเบญจางคดุริยดนตรี    ทีพ่วกคนธรรพ  
                   พากันบรรเลงเปนคู  ๆ  อยางไพเราะนาฟง   อนึ่ง  รถ 
                  ของทานก็งดงามมาก      หลากไปดวยรัตนะสีตาง ๆ 
                  อนับุญกรรมจดัสรรมาใหจากธาตุนานาชนิด  ดูงดงาม 
                  ยามทานยืนอยูบนรถ  ขับไปถึงท่ีใด   ที่นั้นก็สวางไสว 
                  ไปทั่ว. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปตวตฺเถ  ไดแก มีผานุงหมสีเหลือง  เพราะ 
มีแสงเหมือนทองคําอันบริสุทธิ์.   บทวา   ปตธเช    ไดแก  มีธงสีเหลือง 
เพราะเปนธงวิเศษสําเร็จดวยทองซึ่งยกข้ึน  ณ  ประตูวิมานและบนรถ. 
         บทวา   ปตาลงฺการภูสิเต  ไดแก ประดับดวยเครื่องอาภรณสีเหลือง 
ก็เครื่องอาภรณของเทพธิดานั้นมีรัศมีสีเหลืองเปนพิเศษ      เพราะรุงเรือง 
ดวยขายมีรัศมีสีทองบริสุทธิ์          โดยเหตุที่เครื่องประดับเหลาน้ันเกิดข้ึน  
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เพราะความประพฤติดีเชนนั้นเปนพิเศษ     ในความวิจิตรดวยรัตนะหลาย    
อยางลวนรุงเรืองดวยขายรัศมีนานาชนิด.  บทวา  ปตนฺตราหิ  ไดแก  ผา 
หมสีเหลือง   อันตรศัพทใชในผานุงหมในบทมีอาทิวา    สนฺตรตฺุตรปรม 
เตน   ภิกขฺุนา   ตโต  จีวร  สาทิตพฺพ     ภิกษุนั้นพึงยินดีผานุงหมเปน  
อยางยิ่ง.  แตในที่นี้พึงเห็นวาใชใน  อตุตริยะ  ดุจในบทมีอาทิวา  อนฺตร- 
สาฏกา  ผานุง.  ศัพทเหลาน้ีคือ  อนฺตรา  (ผานุง)  อุตฺตริย   อุตฺตรา- 
สงฺโค   อุปสมพฺยาน   (ผาหม)   เปนปริยายศัพท  (ศัพทสําหรับพูด). 
บทวา  วคฺคูหิ  ไดแก ดวยเครื่องประดับอันงดงาม.  บทวา อปลนฺธา  ว 
โสภสิ  ความวา  ทานแมถึงจะไมประดับดวยเครื่องประดับเหลาน้ี    ก็งดงาม 
ดวยรูปสมบัติของตนอยูแลว    แตพอเครื่องประดับเหลาน้ันสวมสรีระของ 
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    กมพฺุ    ไดแก  ทองคํา. 
เพราะฉะนั้น    จึงมีความวา    ผูประดบัดวยเครื่องอาภรณที่แขนแลวดวย 
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   เทพธิดาน้ันมีพวง 
มาลัยแกวตาง  ๆ  ลวนเปนพวกแกวประดับ.   ความเห็นเกี่ยวกับพวงมาลัย  
แกวเหลาน้ันมีดังน้ี.   ในบทเหลาน้ัน    บทวา   โสวณฺณมยา     ไดแก 
มาลัยสําเร็จดวยทองคํา.   บทวา   โลหิตงฺกมยา   ไดแก  มาลัยสําเร็จดวย 
แกวมณีสีแดงคลายแกวสีทับทิมเปนตน.    บทวา    มสารคลฺลา     ไดแก 
มาลัยสําเร็จดวยแกวลายคลายตาแมว.    บทวา    สหโลหิตงฺกา     ความวา 
มาลัยสําเร็จดวยแกวมณีคลายเพชรตาแมว   กับมาลัยแลวดวยแกวมณีสีแดง 
และมาลัยสําเร็จดวยแกวแดงคลายสีเลือด.     บทวา    ปเรวตกฺขีห ิ มณีห ิ
จิตฺตตา    อธิบายวา    มาลัยแกวท่ีศีรษะและมือของทานเหลาน้ี      มีสภาพ 
สวยงามทําดวยแกวมณี   เชนกับสีตานกพิราบ  และแกวมณีตามท่ีกลาวแลว.  
         บทวา  โกจิ  โกจิ  ไดแก เครื่องประดับทุก ๆ  สาย.  บทวา  เอตฺถ 
คือ  ในพวงมาลัยเหลาน้ี.   บทวา  มยรูสุสฺสโร   ไดแก  มีเสียงไพเราะเหมือน 
เสียงนกยูง.  บทวา  หสสฺสรฺโ ไดแก มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงพญา- 
หงส  คือ  มีเสียงคลายกับเสียงพญาหงส.  บทวา  กรวิกสุสฺสโร   ไดแก  ม ี
เสียงไพเราะดุจเสียงนกการเวก   คือเสียงพวงมาลัยเหลาน้ัน   มีเสียงเหมือน 
เสียงนกยูง      เสียงพญาหงส      เสียงนกการเวก     ไดยินแตเสียงไพเราะ 
ออนหวานอยางนี้.   ถามวา  เหมือนอะไร    ตอบวา   เหมือนเบญจางคิก- 
ดุริยดนตรี    ประโคม.    อธิบายวา    เสียงของเครื่องประดับเหลาน้ันฟง 
ไพเราะ    เหมือนคนฉลาดประโคมเบญจางคิกดุริยดนตรีฉะนั้น      บทวา  
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ปฺจงฺคิก    ตุริยมิวปฺปวาทิต  นี้    เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมี-   
วิภัตติ. 
         บทวา   นานาวณฺณาหิ   ธาตูหิ  ไดแก  จากธาตุอันมีสวนตาง ๆ 
เปนตนวา  เพลา  ลอ  และงอนไถเปนตน.  บทวา  สุวิภตฺโต   ว  โสภติ 
ไดแก  งามดุจจัดสรรมาอยางดี   เพราะสวนตาง  ๆ  มีขนาดเหมาะเจาะกัน 
และกัน  ทั้งมีฝาพรอม.   อีกอยางหนึ่ง  บทวา  สุวภิตฺโต  ว  ไดแก  แม 
เกิดดวยกรรมอยางเดียวก็ยังงาม  ดุจอาจารยศิลปะผูเชี่ยวชาญบรรจงตกแตง 
ไวฉะนั้น.  
         บทวา  กฺจนพิมฺพวณฺเณ  ไดแก  บนรถน้ันเชนกับรูปทอง เพราะ 
มีแสงเหลืองอรามงามย่ิงนัก.   อีกอยางหน่ึง   บทวา   กฺจนพิมฺพวณฺเณ 
เปนคําเรียกเทพธิดาน้ัน.     อธิบายวา    เชนกับรูปเปรียบทองคําท่ีเขาเอา 
น้ําหอมลางแลวขัดดวยสีแดงชาด   แลวเอาผาเนื้อดีขัดอีก.  บทวา  ภาสสิม 
ปเทส  ไดแก  ภูมิประเทศท้ังสิ้นนี้ยอมสวางไสวรุงโรจน. 
         ครั้นพระเถระถามอยางนี้แลว   เทพธิดาก็ตอบดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                           ดีฉันมีรางกายปกคลุมไวดวยขายทองคํา วิจิตร 
                   ไปดวยแกวมณีทองคําและแกวมุกดา    เพราะดีฉันมี  
                   จิตผองใส     ไดบูชาพระโคดมผูทรงคุณหาประมาณ 
                   มิได  ซึ่งเสด็จปรินิพพานไปแลว.                     
                            ดีฉันทํากุศลกรรมทีพ่ระพุทธเจาทรงสรรเสรญิ 
                    ไว     จึงสรางโศกถึงความสุขรื่นเริงบนัเทิงใจอยูเปน 
                  นิตย.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โสวณฺณชาล  ไดแก ขายสําเร็จดวยทองคํา   
ทําใหพอดีกับสรีระ.  บทวา  มณิโสณณฺจิตฺติต  ไดแก  วิจิตรดวยแกวมณี 
และทองคําหลายอยาง    โดยเปนเครื่องประดับมีสวมศีรษะและสวมคอเปน 
ตน. บทวา มตฺุตาจิต  ไดแกสวมสายแกวมุกดาที่เกี่ยวพันกันเปนลําดับ  ๆ. 
บทวา  เหมชาเลน  ฉนฺน   ไดแก  คลุมดวยขายรัศมีสีทอง.    ก็ขายนั้น  
วิจิตรดวยแกวนานาชนิด   และดวยทองคํา   ตกแตงดวยสายแกวมุกดาคลุม 
ดวยขายรัศมีสีทอง   สองแสงยิ่งนักในเม่ือสัมผัสกับแสงอาทิตย  มีแสงสวาง  
เปนอันเดียว  ต้ังอยูดุจกระจกทองคํา.   บทวา  ปรนิิพฺพุเต   ไดแก ปร-ิ 
นิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.  บทวา  โคตเม   อางถงึพระผู 
มีพระภาคเจาโดยพระโคตร.   บทวา  อปฺปเมยฺเย  ไดแก  ไมสามารถจะ 
ประมาณไดโดยคุณานุภาพ.  บทวา  ปสนฺนจิตฺตา   ไดแก  มีจิตเลื่อมใส 
ดวยศรัทธาอันเปนวิสัยแหงผลกรรมและพุทธารมณ.    บทวา    อภิโรปย ึ 
ไดแก ดิฉันสวมใสไวที่สรีระเพ่ือบูชา. 
         บทวา   ตาห   ตัดบทเปน  ต   อห.  บทวา  กสุล   ชื่อวา  กุศล 
เพราะอรรถวา  ขจัดความนาเกลียดออกไปเปนตน.  บทวา   พุทฺธวณฺณิต 
ไดแก    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญแลวดวยบทมีอาทิวา    ยาวตา 
ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา   ทฺวิปทา  วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สตัวทั้ง- 
หลายไมมีเทาก็ดี   มีสองเทาก็ดี  ประมาณเทาใด  ดังน้ี.  บทวา  อเปตโสกา 
ความวา   ชื่อวาปราศจากความโศก    เพราะไมมีความพินาศแหงโภคะเปน 
ตน  อันเปนเหตุของความโศก.  ดวยบทน้ัน    เทพธิดากลาวถึง    ความ 
ไมมีทุกขใจ.   บทวา  สุขติา   ไดแก   มีสุข  เกิดแลว   คือ  ถึงความสุข. 
ดวยบทน้ี    เทพธิดากลาวถึงความไมมีทุกขกาย.    ก็เทพธิดาน้ันถึงความ  
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บันเทิง  เพราะไมมีทุกขใจ.  ความไมมีโรค  เพราะไมมีทุกขกาย.    ดวย    
เหตุนั้น  เทพธิดาจึงกลาววา    สมฺปโมทามนามยา    ดิฉันบันเทิงเพราะ 
ไมมีโรค.  บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
         อน่ึง   เน้ือความน้ี    ทานพระนารทะไดแจงแกพระธรรมสังคาห- 
กาจารย     ครั้งทําสังคายนาโดยทํานองเดียวกันกับที่คนและเทพธิดากลาว 
แลวในครั้งน้ัน.    พระธรรมสังคาหกาจารยเหลาน้ันจึงยกคําบอกเลาน้ันข้ึน 
สูการสังคายนา  ดวยประการนั้นเอง.  
                                   จบอรรถกถามัลลิกาวิมาน 
                 ๙.  วิสาลักขิวิมาน 
                                        วาดวยวิสาลักขิวิมาน 
       สมเด็จอมรินทราธิราชตรัสถามนางสุนันทาเทพธิดาวา 
                                  [๓๗]   ดูกอนแมเทพธิดาผูมีในตางาม  เธอช่ือไร  ได 
        ทํากรรมอะไรไว  จงึไดมีหมูนางฟาแวดลอมเปนบริวาร 
                   เดินวนเวียนอยูรอบ  ๆ  ในสวนจิตรลดาอันนารื่นรมย 
                   ในคราวท่ีพวกเทวดาชั้นดาวดึงสลวนแตขึ้นมา  ขึ้นรถ 
                     ตกแตงรางกายวิจิตรงดงาม เขาไปยังสวนน้ันแลว  จึง 
                   มาในท่ีนี้  แตเมื่อพอเธอมาถึงในท่ีนี้    กําลังเท่ียวชม 
                   สวน   รัศมีกส็วางไสวไปท่ัวจิตรลดาวัน  โอภาสของ 
                   สวนมิไดปรากฏ  รัศมีของเธอมาขมเสีย   ดูกอนแม  
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            เทพธิดา   ฉันถามเธอแลว    ขอเธอจงบอกวา   นี้เปน   
        ผลแหงกรรมอะไร.  
            นางสุนันทาเทพธิดาผูเปนอัครชายาทูลตอบวา 
                          ขอเดชะ    ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ  ผูทรง 
        บําเพ็ญทานมาแตเกากอน  รูปอนัสวยงาม   คติ  ฤทธิ์   
           และอานุภาพของหมอมฉัน ยอมมีไดดวยกรรมอันใด 
        ขอพระองคจงทรงสดับกรรมอันน้ัน     หมอมฉันเปน  
          อบุาสิกามีนามวาสุนันทา        อยูในกรุงราชคฤหอัน 
        นารินรมย  ถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล  ยินดีในการ 
           จําแนกทานทุกเมื่อ   คือหมอมฉันมีจิตเล่ือมใสในทาน 
        ผูประพฤติตรง       จึงไดถวายผานุงหม     ภตัตาหาร 
           เสนาสนะและประทีป   ทั้งไดรักษาอุโบสถอันประกอบ  
        ดวยองค  ๘  ประการ  ตลอด  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  และ 
           ๘ คํ่า   แหงปกษ  และตลอดปาฏิหาริยปกษ   เปนผู 
        สํารวมอยูในศีล  ๕  เปนนิตย   คือเวนจากการฆาสัตว 
        ระวังจากการพูดเท็จ    จากการเปนขโมย    จากการ 
        ประพฤตินอกใจ  ไกลจากการด่ืนนําเมา  เปนผูฉลาด 
           ในอรยิสัจจธรรม   เปนอุบาสกของพระโคดมผูมีจักษ ุ
        ผูมียศ   ทาสีจากตระกูลญาติของหมอมฉัน  นําดอก 
          ไมมาใหทุกวัน  หมอมฉันไดบูชาท่ีสถูปของพระผูมี- 
        พระภาคเจาทุกวัน.  
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                         อนึ่ง   ในวันอุโบสถ  หมอมฉันมใีจเลื่อมรสได   
                    ถือเอาดอกไมของหอม  และเครื่องลูบไลไปบูชาพระ- 
                  สถูปดวยมือของตนเอง.                                    
                              ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ   รูป   คติ   ฤทธิ์   
                  และอานุถาพ   เชนนี้   มขีึน้แกหมอมฉนัเพราะกรรม 
                 นัน้  มิใชวาผลที่หมอมฉันบูชาพระสถูปดวยพวงมาลัย 
                  และท่ีหมอมฉนัไดรักษาศีลจะใหผลเทาน้ันก็หามิได  
                    ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ      หมอมฉันยังไดเปน 
                  พระสกทาคามี   ตามความหวังของหมอมฉันอกีดวย. 
                               จบวิสาลักขิวิมาน 
          อรรถกถาวิสาลักขิวิมาน 
         วิสาลักขิวิมาน  มีคาถาวา  กา  นาม   ตฺว  วิสาลกฺขิ   ดังน้ี   เปนตน. 
วิสาลักขิวิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร  ?  
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว  พระเจาอชาตสัตตุทรง 
รับพระบรมสารีริกธาตุของพระผูมีพระภาคเจา    ที่พระองคไดรับมาสราง 
พระสถูป  และฉลองในกรุงราชคฤห  ลูกสาวชางทําดอกไมคนหนึ่งอยูกรุง 
ราชคฤห  ชือ่สุนันทา  เปนอุบาสิกา เปนอริยสาวิกา บรรลุโสดาบัน ไดสั่ง 
พวงมาลัยและของหอมเปนอันมากท่ีสงมาจากเรือนของบิดา    ทําการบูชา 
พระเจดียทุก ๆ วัน.  ทุกวันอุโบสถนางไดไปทําการบูชาดวยตนเอง.  
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         ตอมานางมีโรคอยางหน่ึง     เบยีดเบียนถึงแกกรรม  ไดไปเกิดเปน   
บริจาริกาของทาวสักกเทวราช.    วันหนึ่ง    นางไดเขาไปยังสวนจิตรลดา 
กับทาวสักกะจอมเทพ.    ณ  ที่นั้น  รศัมีของทวยเทพเหลาอ่ืนถูกรัศมีของ 
ดอกไมเปนตนกําจัด     มีสีวิจิตรตระการตายิ่งนัก.    แตรัศมขีองเทพธิดา 
สุนันทามิไดถูกรัศมีดอกไมเหลาน้ันครอบงํา คงอยูเหมือนเดิม.  ทาวสักก- 
เทวราชทรงเห็นดังน้ัน   มีพระประสงคจะรูสุจริตกรรมท่ีเทพธิดาน้ันทํามา 
จึงไดสอบถามดวยคาถาเหลาน้ีวา  
                             ดูกอนแมเทพธิดาผูมีตางาม   เธอชื่อไร  จึงได 
                   มีหมูนางฟาแวดลอม   เดินวนเวียนอยูรอบ ๆ  ในสวน 
                   จิตรลดาอันนารื่นรมย      ในคราวท่ีพวกเทวดาชั้น 
                     ดาวดึงส   ลวนแตขึ้นน้ําขึ้นรถตกแตงรางกายงดงาม 
                   เขาไปยังสวนน้ันแลวจึงมาในท่ีนี้. 
                            แตเมื่อเธอมา   พอมาถึงท่ีนี้กําลังเที่ยวในสวน 
                   รัศมีก็สวางไสวไปท้ังสวนจิตรลดา แสงสวางของสวน 
                   มิไดปรากฏ  รัศมีของเธอมาขมเสีย  ดูกอนแมเทพธิดา 
                    ฉันถามเธอแลว  ขอเธอจงบอกวา  นี้เปนผลของกรรม  
                     อะไร.  
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   กา   นาม  ตฺว   คือ ในอัตภาพกอน  เธอ 
ชื่ออะไร.    อธิบายวา    สมบัติคืออานุภาพเชนนี้ของเธอไดมีข้ึนเพราะทํา 
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 
เปนเหตุแหงการมาถึงในท่ีนี้. 
         บทวา   อิธ   ปตฺตาย   คือ  เมื่อเทพธิดาเขามาถึงท่ีนี้.   บทวา  เกน 
รูป  ตเวทิส  ความวา    เพราะเหตุไร  รูป  คือ  สรีระของเธอจึงเปนเชนนี้  
คือมีรูปอยางนี้.  อธิบายวา  รูปของเธอขมรัศมีสวนจิตรลดาจนหมด. 
         ครั้นทาวสักกะตรัสถามอยางนี้แลว   เทพธิดาน้ันจึงไดตอบดวยคาถา  
เหลาน้ีวา 
                                ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพผูทรงบําเพ็ญทาน 
                   มาแตกาลกอน   รูป    คติ   ฤทธิ์     และอานุภาพของ 
                   หมอมฉันมขีึ้นดวยกรรมใด    ขอพระองคจงทรงสดับ 
                     กรรมนั้นเถิด. 
                                หมอมฉันชื่อสุนนัทา    เปนอุบาสิกาอยูใรนกรุง 
                   ราชคฤหอันนารื่นรมย    ถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล 
                   ยินดีในการแจกจายทานทุกเมื่อ   หมอมฉันมใีจเลือ่ม 
                  ใสในทานผูประพฤติตรง  จึงไดถวายผานุงหม  ภัตตา- 
                   หาร  เสนาสนะ  และประทีป  ทั้งไดรักษาอุโบสถอัน 
                   ประกอบดวยองค  ๘ ประการ   ตลอด  ๑๔  คํ่า ๑๕  คํ่า 
                   และ ๘  คํ่า     แหงปกษ     และตลอดปาฏิหาริยปกษ  
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                  เปนผูสํารวมอยูในศีล  ๕  เปนนิตย  คือ   เวนจากการ   
                  ฆาสัตว  เรนจากการพูดเท็จ  จากการเปนขโมย  จาก 
                  การประพฤตินอกใจ    ไกลจากการด่ืมน้ําเมา   เปนผู 
                  ฉลาดในอริยสัจจธรรม    เปนอุบาสิกาของพระโคดม 
                 ผูมีจักษ ุ ผูมียศ   ทาสีจากตระกูลญาติของหมอมฉนั 
                  นําดอกไมมาใหทุกวัน    หมอมฉันไดบูชาท่ีสถูปของ 
                  พระผูมีพระภาคเจาทุกวัน  อนึ่ง  ในวันอุโบสถหมอม 
                   ฉันมีใจเลื่อมใสไดถือเอาดอกไมของหอม และเครื่อง  
                  ลบูไลไปบูชาพระสถูปดวยมือของตนเอง. 
                                ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ   รูป   คติ   ฤทธิ์  
                  และอานุภาพเชนนี้     มขีึน้แกหมอมฉนัเพราะกรรม 
                 นัน้    มิใชวาผลท่ีหมอมฉนัไดบูชาพระสถูปดวยพวง 
                  มาลัย     และทีห่มอมฉันไดรักษาศีลจะใหผลเทาน้ัน 
                  กห็ามิได   ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ   หมอมฉนั 
                  ยงัไดเปนสกทาคามี       ตามความหวังของหมอมฉนั 
                  อกีดวย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  คติ  ไดแก เทวคตินี้   หรือการเกิด.  บทวา 
อิทฺธิ  ไดแก  เทพฤทธ์ินี้   หรือความสําเร็จส่ิงท่ีประสงค.   บทวา  อานุ- 
ภาโว  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   มิไดใชดอกไมและของอ่ืน ๆ ทุกชนิดมีของหอมเปนตน   ที ่
ทาสีนํามาจากเรือนของบิดาเพ่ือประดับหมอมฉันดวยตนเอง    แตไดนําไป 
บูชาพระสถูปของพระผูมีพระภาคเจา.   บทวา   อโุปสเถ   จห   คนฺตฺวา 
ความวา    ในวันอุโบสถหมอมฉันไปยังท่ีต้ังพระสถูป.   บทวา   ย  มาล 
อภิโรปยึ     ความวา   ดวยกรรมที่หมอมฉันไดบูชาดอกไมและของหอมท่ี 
พระสถูปของพระผูมีพระภาคเจาในครั้งน้ัน.  โยชนาแกเปน  เตน  กมฺเมน 
คือ  ดวยกรรมน้ัน.  
         บทวา   น  ต   ตาว   วิปจฺจติ  ความวา  หมอมฉันเปนผูมีศีล.   การ 
รักษาศีลนั้น คือ ศีลที่หมอมฉันรักษาน้ันยังไมใหโอกาสที่จะไดผลดวยกําลัง 
ของบุญอันสําเร็จดวยการบูชากอน   คือ  ยังไมเริ่มใหผล.   อธิบายวา  ใน 
อัตภาพตอไป  กรรมนั้นจึงจะมีผล. 
         บทวา  อาสา   จ  ปน  เม   เทวินทฺ  สกทาคามินี   สิย   ความวา  
ขาแตจอมเทพ    ก็ความปรารถนาของหมอนฉันวา    หมอมฉันจะพึงเปน 
สกทาคานีไดอยางไรหนอ       เปนความปรารถนาเพื่ออริยธรรม      มิใช 
ปรารถนาเพ่ือภพอันวิเศษ.     เทพธิดาแสดงวา    ความปรารถนานั้นยังไม 
สําเร็จเหมือนเนยใสที่หุงจากนมสมตามตองการ.   บทที่เหลือมีนัยนี้เหมือน 
กัน. 
         ทาวสักกะจอมเทพไดทรงบอกความน้ันแกทานพระวังคีสเถระ  ตาม 
นัยที่พระองคและเทพธิดานั้นกลาวแลว.   ทานพระวังคีสะไดบอกแกพระ-  
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มหาเถระทั้งหลายผูเปนพระธรรมสังคาหกาจารย   ครั้งทําสังคายนา.  พระ-   
มหาเถระเหลาน้ันไดยกเรื่องนั้นข้ึนสูการสังคายนา  ดวยประการน้ันเอง. 
                       จบอรรถกถาวิสาลักขิวิมาน         
               ๑๐.  ปริฉัตตกวิมาน 
                          วาดวยปาริฉัตตกวิมาน 
                     พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาองคหนึ่งวา 
                                 [๓๘]   ดูกอนเทพธิดา  ทานมาเก็บดอกไมสวรรค 
                   ปาริฉัตตกะ  หอมหวนนารื่นรมยมารอยกรองเปนพวง 
                   มาลัยทิพย  ขันรองสําเรงิอยู  เมื่อทานกําลังฟอนรําอยู  
                    เสียงทิพยนาฟงวังเวงใจ       เปลงออกมาจากอวัยวะ      
                  นอยใหญพรอม ๆ กัน  ทัง้กลิ่นทิพยหอมหวนยวนใจ 
                    ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุก ๆ สวน    เมื่อทาน 
                 ไหวกายไปมา  เสียงเครื่องประดับอันทานประดับไวที่ 
                   ชองผมทุก  ๆ  สวน  ถูกลมพัดมาตองเขาก็เปลงเสียง 
                     ไพเราะคลายดนตรีเครื่อง  ๕. 
                               อนึ่ง    เสียงมาลัยประดับเศียรที่ถูกลมพัดตอง 
                    เขาแลว  ก็กังวานไพเราะคลายกับเสียงดนตรีเครื่อง  ๕ 
                   แมกลิ่นดอกไมที่ทานสอดแซมไวบนผมก็มีกลิ่นหอม 
                  หวน  นาชื่นใจ  ฟุงไปท่ัวทุกทิศ   ดุจไมสวรรคฉะน้ัน  
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                  ทานสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนั้น      ทั้งไดเห็นรูปทิพย   
                   อันมิใชของมนุษย.                                 
                                  ดูกอนเทพธิดา  อาตมาถามแลว  ขอทานจงบอก 
                   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
            นางเทพธิดาน้ันตอบวา  
                                  ดีฉนัไดนอมนําเอาดอกอโศกซ่ึงมีเกสรงามเลื่อม 
                  ประภัสสร  มีกลิ่นหอมฟุงไปบูชาพระพุทธเจา  ครั้น 
                     ดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลวจึง 
                   ปราศจากความโศกไมมีโรครื่นเริงบันเทิงอยูเปนนิตย. 
                   จบปาริฉัตตกวิมาน 

                อรรถกถาปาริฉัตตกวิมาน 
         ปาริฉัตตกวิมาน   มคีาถาวา  ปาริจฺฉตฺตเก  โกวิฬาเร  ดังนี้เปนตน. 
ปาริฉัตตกวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร    ใกลกรุง 
สาวัตถี.  สมยันั้น อุบาสิกาคนหน่ึงอยูในกรุงสาวัตถี  เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  นิมนตฉันภัตทาหารในวันรุงข้ึน  จึงจัดปะรําใหญใกลประตูเรือน 
ของตนวงมานโดยรอบ      ผูกเพดานเบ้ืองบน      ยกธงชัยและธงแผนผา 
เปนตน  แขวนผาสีสดสวยตาง  ๆ และพวงของหอม   พวงดอกไม   พวง 
มาลัย      ปลูาดอาสนะ  ณ   สถานที่ราบเรียบแลวกราบทูลอาราธนาพระผูมี 
พระภาคเจาตามกําหนดเวลา.  
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         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  ในตอนเชาทรงนุงสบงหมจีวร  ถือ   
บาตร    เสด็จเขาไปยังปะรําท่ีตกแตงประดับประดาดุจเทพวิมาน    ยังหวง 
อรรณพใหสวางไสวดุจมีรัศมีต้ังพันดวง      ประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูไว. 
อุบาสกไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยของหอม  ดอกไมธูปและประทีป. 
         สมัยนัน้  หญิงหาฟนคนหน่ึง    เห็นตนอโศกมีดอกบานสะพรั่งใน 
นันทนวัน  จึงถือเอาดอกอโศกเปนอันมากทําเปนชอพรอมดวยข้ัวและกาน  
เดินมาเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง  ณ ที่นั้น  มีจิตเลื่อมใส   จึงเอา 
ดอกไมเหลานั้นปูลาดเปนเครื่องลาดดอกไมโดยรอบอาสนะ     ทําการบูชา 
พระผูมีพระภาคเจาแลวทําประทักษิณ  ๓ รอบถวายนมัสการกลับไป.  ครัน้ 
ตอมา    นางไดถึงแกกรรมไปบังเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส    มนีางอัปสร 
หน่ึงพันเปนบริวาร   โดยมากนางฟอนรําขับรองอยูที่สวนนันทนวัน  รอย 
กรองมาลัยดอกไมปาริฉัตตกะรื่นเริงบันเทิง   เลนกีฬา  เสวยแตความสุข. 
         ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานเถระขึ้นไปบนสวรรคชั้นดาวดึงส 
ตามนัยที่กลาวมาแลว  ครั้นเห็นเทพธิดาน้ัน  จึงถามถึงกรรมท่ีเทพธิดาน้ัน 
ไดทํามาดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                    ดูกอนเทพธิดา        ทานมาเก็บดอกไมสวรรค 
                  ปาริฉัตตกะ หอมหวนนารื่นรมยมารอยกรองเปนมาลัย 
                  ทิพย   ขับรองสําเริงอยู   เมื่อทานกําลังฟอนรําอยูเสียง 
                  ทิพยนาฟงวังเวงใจ     เปลงออกจากอวัยวะนอยใหญ 
               พรอม ๆ กัน   ทัง้กลิ่นทิพยหอมหวนยวนใจ     ก็ฟุง 
                  ออกจากอวัยวะนอยใหญทุก ๆ  สวน    เมื่อทานไหว  
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                  กายไปมา       เสียงเครื่องประดับอันทานประดับไวที่  
                  ชองผมทุก ๆ สวน ถูกลมพัดมาตองเขา  ก็เปลงเสียง 
                   ไพเราะคลายดนตรีเครื่อง   ๕. 
                            อนึ่ง  เสียงมาลัยประดับเศียร  ที่ถูกลมพัดตอง 
                    เขาแลวก็กังวานไพเราะคลายกับเสียงดนตรีเครื่อง  ๕ 
                  แมกลิ่นดอกไมที่ทานสอดแซมไวบนผม      ก็มีกลิน่ 
                  หอมหวนนาช่ืนใจ    ฟุงไปท่ัวทุกทิศ    ดุจไมสวรรค 
               ฉะน้ัน   ทานสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนัน้   ทั้งไดเห็น  
           รูปทิพยอันมิใชของมนุษย.                          
                           ดูกอนเทพธิดา    อาตมาถามแลว    ขอทานจง 
                   บอกวา   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปาริจฺฉตฺตเก  โกวิฬาเร  โยชนาแกวา  เทพธิดา 
ถือเอาดอกไมสวรรคอันมีชื่อวาปาริฉัตตกะ  ชาวโลกเรียกดอกไมสวรรควา 
ปาริชาต   แตในภาษามคธเรียกวา  ปาริฉัตตกะ  สวน  โกวิฬาโร  เปน 
กําเนิดของดอกไมสวรรค     ทั้งในมนุษยโลก     ทั้งในเทวโลก   เรียกวา 
โกวิฬาร   อาจารยบางพวกกลาววา   เปนกําเนิดของดอกไมสวรรคนั้น. 
         ก็ในเวลาท่ีเทพธิคําน้ันฟอน    เสียงไพเราะเพราะพริ้งเปลงออกจาก 
สรีระอันเปนสวนของอวัยวะ   และจากเครื่องประดับ.    แมกลิ่นก็ซานออก 
ไปท่ัวทุกทิศ.  ดวยเหตุนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกลาวคําเปนอาทิวา 
ตสฺสา   เต    นจฺจมานาย   เมื่อทานกําลังฟอนรําอยู. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สวนียา  ไดแก  ควรฟง  หรือเปนประโยชน  
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แกการฟง.   อธิบายวา   สบายหู.  บทวา   วิวตฺตมานา    กาเยน  ไดแก   
กาย คือ   สรรีะของทานไหวไปมา.  บทวา  วิวตฺตมานา  กาเยน  นี้เปน 
ตติยาวิภัตติลงในอิตถัมภูต   (มี).  บทวา  ยา   เวณสีุ  ปลนฺธนา  ไดแก  
เครื่องประดับที่ชองผมของทาน.  พึงเห็นวา  ในบทนี้   ลบวิภัตติหรือเปน  
ลิงควิปลาส.  
         บทวา   วฏสกา    ไดแก   พวงมาลัยคลองเศียรเปนชอทําดวยแกว. 
บทวา   วาตธุตา   ไดแก ถูกลมออนพัดมาตองเขา.     บทวา     วาเตน 
สมฺปกมฺปตา  ไดแก ถูกลมพัดไปโดยรอบ ๆ โดยเฉพาะ.  อีกอยางหนึ่ง 
บทวา   วฏสกา  วาตธุตา   วาเตน  สมปฺกมฺปตา  ไดแก  พวกมาลัย 
คลองเศียร  ทั้งท่ีไมถูกลม  ทั้งที่ถูกลม   ก็ยังไหวได.    ประกอบความวา 
มาลัยประดับเศียรนั้น   ฟงแลวมีเสียงกองกังวาน. 
         บทวา   วาติ   คนฺโธ   ทิสา  สพฺพา  ไดแก กลิน่ของมาลัยทิพย 
บนเศียรของทานน้ันฟุงไปทั่วทิศ.  ถามวา เหมือนอะไร. ตอบวา   เหมือน  
ไมสวรรค  ความวา  เหมือนไมสวรรคมีดอกบานสะพรั่ง    มกีลิ่นแผซาน 
ไปหลายโยชน  ฟุงไปท่ัวทิศฉันใด  กลิ่นของมาลัยเครื่องประดับเศียรของ 
ทานก็ฉันนั้น.   นัยวา   ตนไมนั้นข้ึนอยูทามกลางบริเวณท่ีทําอุโบสถของ 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  ที่เขาคันธมาทน   มีดอกหอมท้ังในเทวโลก 
และมนุษยโลก ดอกไมเหลาน้ันเกิดที่ปลายกิ่งของตนไมนั้น.   ดวยเหตุนั้น 
ไมสวรรคจึงมีกลิ่นหอมยิง่นัก   เหมือนกลิ่นของมาลัยที่เทพธิดาน้ันประดับ. 
ฉะน้ัน  พระมหาโมคคัลลานะจึงกลาววา  รุกฺโข  มฺชุสโก  ยถา   เหมือน 
ตนไมสวรรค.  
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         ก็เพราะอารมณทั้งหลายในที่นั้น   แมทั้งหมดน้ันเปนปยรูปอยางเดียว   
เพราะสวรรคนั้นมีผัสสายตนะ  ๖     ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกลาววา 
ฆายเส  ต  สจุิคนฺธ  รูป  ปสฺสสิ  อมานุส  ความวา  ทานสูดดมกล่ินอัน 
หอมหวนนั้น  ทั้งไดเห็นรูปทิพยอันมิใชของมนุษย เพราะคันธรูป (กลิ่น 
หอม)  อันเปนของวิเศษที่เทพธิดาน้ันได. 
         เทพธิดาจึงตอบดวยคาถา  ๒  คาถาวา 
                            ดีฉันไดนอมนําเอาดอกอโศกซ่ึงมีเกสรงามเลือ่ม 
                  ประภัสสรมกีลิ่นหอมฟุงไปบูชาพระพุทธเจา    ครั้น  
                   ดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว จึง 
                   ปราศจากความโศก   ไมมีโรค  รื่นเรงิบันเทิงอยูเปน 
                 นติย. 
         เทพธิดากลาววา   ปภสฺสร   อจฺจมินฺต   เกสรงามเลื่อมประภัสสร 
เปนตน  หมายถึงดอกอโศกเปนดอกไมสูงสุดดุจขายรัศมีดวงอาทิตยปรากฏ 
อยูในครั้งน้ัน    เพราะมีเกสรดอกไมเกิดข้ึน     คลายกอนแกวประพาฬท่ี 
ขัดสีดีแลว.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                            จบอรรถกถาปาริฉัตตกวิมาน 
         จบปาริฉัตตกวรรควรรณนาท่ี  ๓    มีอยู  ๑๐ เรื่อง   ในวิมานวัตถุ 
แหงอรรถกถาขุททกนิกาย  ชื่อวา  ปรมัตถทีปนี  ดวยประการฉะน้ี.  
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                               รวมวิมานที่มีในวรรคนี้    คือ 
         ๑. อุฬารวิมาน  ๒.  อัจฉุวิมาน  ๓. ปลลังกวิมาน   ๔.  ลตาวิมาน   
๕. คุตติลวิมาน  ๖. ทัททลัลวิมาน  ๗.  เสสวดีวิมาน   ๘.  มลัลกิาวิมาน 
๙.  วิสาลักขิวิมาน    ๑๐.  ปาริฉัตตกวิมาน  และอรรถกถา.   
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                                    มญัชิฏฐกวรรคที่  ๔   
                                    ๑.  มัญชิฏฐกวมิาน 
                                   วาดวยมัญชิฏฐกวิมาน 
             พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                  [๓๙]  ดูกอนเทพธิดา   ทานรื่นรมยอยูในวิมาน 
           แกวผลึก  มีพ้ืนดาดาษไปดวยทรายทอง  กกึกองไปดวย  
         ดนตรีเครื่อง   ๕  เมือ่ทานลงจากวิมานแกวผลึก   อัน 
             บุญกรรมแตงไว        เขาไปสูปาสาละอันมีดอกบาน 
        สะพรั่งตลอดกาลท้ังปวง     ยืนอยูที่โคนตนสาละตน 
          ใด ๆ   ตนสาละน้ัน ๆ  ซึ่งเปนไมอุดมก็นอมกิง่โปรย 
        ดอกลงมา    ปาสาละน้ันตองลมแลวโบกสะบดัไปมา 
          เปนทีอ่าศัยแหงฝูงสกุณชาติ  โชยกล่ินหอมพุงไปท่ัว 
        ทิศ  ดุจตนอุโลกฉะนั้น  ทานสูดดมกลิ่นอันหอมหวน 
          นั้น  ทัง้ไดชมรูปทิพย   ซึ่งมิใชของมนุษย    ดูกอน 
        เทพธิดา  อาตมาถามแลว   ขอทานโปรดบอก  นี้เปน 
             ผลแหงกรรมอะไร. 
         เทพธิดาตอบวา 
                        เมื่อชาติกอน     ดีฉันเกิดเปนมนุษย    อยูใน 
        มนุษยโลก   เปนทาสอยูในตระกลูเจานาย    ไดเห็น  
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           พระพุทธเจาประทับนั่งอยู    มีจิตเล่ือมใส   ไดโปรย   
        ดอกสาละรอบอาสนะ  และไดนอมนําพวงมาลัยดอก  
        สาละอันรอยกรองอยางดี    ถวายพระพุทธเจาดวยมือ 
        ของตน    ครั้นดีฉันไดทํากุศลกรรม   ที่พระพุทธเจา 
         ทรงสรรเสริญแลว  ก็สรางโศกหมดโรคภัย   สุขกาย 
        สขุใจ    รื่นเริงบันเทิงอยูเปนนิจ.  
                           จบมัญชฏิฐกวิมาน                 
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                มญัชิฏฐกวรรควรรณนาที่  ๔   
                      อรรถกถามัญชิฏฐกวิมาน 
         มัญชฏิฐกวิมาน    มคีาถาวา   มฺชิฏเก   วมิานสฺมึ   โสวณฺณ- 
วาลุกสนฺถเต  เปนตน.  วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ?                          
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงสาวัตถี.    อุบาสกคนหน่ึงในกรุง 
สาวัตถีนั้นนิมนตพระผูมีพระภาคเจา       จัดสรางมณฑปแลวบูชาสักการะ 
ถวายทานในมณฑปน้ัน   โดยนัยที่กลาวแลวในวิมานติด ๆ กัน. สมัยนั้น  
หญิงรับใชประจําตระกูลคนหน่ึง     เห็นตนสาละในสวนอันธวันออกดอก 
บานสะพรั่ง   จึงเก็บดอกสาละในสวนน้ันมา    เอาเถาไมรอยเปนมาลัยสวม 
คอ   ทั้งเก็บดอกที่ขาวอยางมุกดาและดอกงาม  ๆ  เปนอันมากเขาพระนคร 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเปลงพระพุทธรังสีมีวรรณะ  ๖  ประการ 
ในมณฑปน้ัน  เหมือนดวงอาทิตยออนทอแสงสองเทือกภูเขายุคนธร   ก็ม ี
จิตเลื่อมใส   เอาดอกไมเหลาน้ันบูชา  วางพวงมาลัยไวรอบพระพุทธอาสน 
โปรยดอกไมอีกจํานวนหนึ่ง   ถวายบังคมโดยเคารพ    ทําประทักษิณสาม 
ครั้งแลวไป.  ตอมานางไดตายไปเกิดในดาวดึงส.   ที่ดาวดึงสนั้น   นางมี 
วิมานแกวผลึกแดง     และขางหนาวิมานมีสวนสาละใหญ    พ้ืนที่สวนลาด 
ทรายทอง.    ยามท่ีนางออกจากวิมานเขาสวนสาละ    กิ่งสาละทั้งหลายโนม 
ลงโปรยดอกในเบ้ืองบน    ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหานางตามนัย 
ที่กลาวแลวในหนหลัง   ถามถึงกรรมท่ีนางทําไว   ดวยคาถาเหลาน้ีวา  
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                                  ดูกอนเทพธิดา    ทานรื่นรมยอยูในวิมานแกว-  
                  ผลึก   มีพ้ืนดาดาษไปดวยทรายทอง  กกึกองไปดวย 
                   ดนตรีเครื่อง  ๕   เมือ่ทานลงจากวิมานแกวผลึก  อัน 
                   บุญกรรมแตงไวเขาไปสูปาสาละ        อันมีดอกบาน 
                  สะพรั่งตลอดกาลท้ังปวง     ยืนอยูที่โคนตนสาละตน 
                  ใด  ๆ    ตนสาละน้ัน ๆ  ซึ่งเปนไมอุดม    ก็นอมกิ่ง 
                  โปรยดอกลงมา  ปาสาละนั้นตองลมแลว  โบกสะบดั  
                  ไปมา  เปนที่อาศัยแหงฝูงสกุณชาติ   โชยกลิ่นหอม 
               ฟุงไปท่ัวทิศ  ดุจตนอุโลกฉะนั้น  ทานสูดดมกลิ่นอัน 
          หอมหวนน้ัน   ทั้งไดชมรูปทิพย    ซึ่งมใิชของมนุษย 
                  ดูกอนเทพธิดา  อาตมาถามแลว  ขอทานโปรดจงบอก 
                   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   มชฺิฏเก   วมิานสฺมึ    ไดแก  ใน 
วิมานแกวผลึกแดง.        วิมานท่ีมีสีเหมือนพวงดอกยางทรายและดอกย่ีโถ 
ทานเรียกวา มัญชิฏฐกะ.  บทวา  โสวณฺณวาลุกสนฺถเต  ความวา  มีพ้ืน 
ลาดดวยทรายทองเกล่ือนอยูรอบ ๆ.  บทวา  รมส ิ 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    ถูกลมพัดกระโชกโดยอาการท่ีดอก   
รวงพรู.  บทวา    อาธุต    ความวา   ถกูลมออน ๆ  โชยเบา  ๆ.  บทวา 
ทิชเสวิต   ความวา   มีฝูงนกยูงและนกดุเหวาเปนตนเขาอาศัย.    พระเถระ 
ถามอยางนี้แลว   เทพธิดาน้ันไดพยากรณดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                            เมื่อชาติกอน   ดีฉนัเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษย- 
                   โลก    เปนทาสีอยูในตระกลูเจานาย    ไดเห็นพระ- 
                   พุทธเจาประทับนั่งอยู   มจีิตเล่ือมใส   ไดโปรยดอก 
                   สาละรอบอาสนะ. และไดนอมนําพวงมาลัยดอกสาละ  
                   อันรอยกรองอยางดี      ถวายพระพุทธเจาดวยมือของ             
                   ตน     ครั้นดีฉันทํากุศลกรรมที่พระพทุธเจาทรงสรร- 
                   เสริญแลว    ก็สรางโศกหมดโรคภัย    สุขกายสุขใจ 
                    รื่นเริงบันเทิงอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อยฺยริกุเล  แปลวา  ในตระกูลเจานาย 
อธิบายวา  ในเรือนสามี.   บทวา   อหุ   แปลวา    ไดเปนแลว.    บทวา 
โอกิรึ   ไดแก  โปรยดวยดอกไมสีมุกดา.    บทวา   อุปนาเมสึ   ความวา 
นําเขาไปบูชา.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                  จบอรรถกถามัญชิฏฐกวิมาน  
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                                        ๒.  ปภัสสรวิมาน   
                                  วาดวยปภัสสรวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                 [๔๐] ดูกอนเทพธิดาผูงาม  มีรัศมีงามผุดผองย่ิงนัก 
           นุงผาสีแดงงาม  มฤีทธิ์มาก  มรีางกายงามลูบไลดวย 
          จุณจันทน  ทานเปนใครมาไหวอาตมาอยู  อนึ่ง ทาน 
        นั่งบนบัลลังกใด  ยอมไพโรจนดังทาวสักกเทวราชใน 
           นันทนวโนทยาน  บลัลังกของทาน้ันมีคามาก  งาม 
        วิจิตรดวยรัตนะตาง  ๆ   ดูกอนเทพธิดาผูเจริญ   เมื่อ  
             ชาติกอน     ทานไดสรางสมสุจริตอะไร     ไดเสวย 
            วิบากแหงธรรมอะไร    ในเทวโลก    อาตมาถามแลว 
        ขอทานโปรดบอก  นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
        เทพธิดาตอบวา 
                                 ขาแตทานผูเจริญ      ดีฉันไดถวายพวงมาลัยและ 
           น้ําออยแดพระคุณเจาผูเท่ียวบิณฑบาตอยู     ดีฉันจึง 
        ไดเสวยผลแหงกรรมน้ันในเทวโลก       ขาแตทานผู 
           เจริญ  แตดีฉันยังมีความเดือดรอนผิดพลาด  เปนทุกข 
        เพราะดีฉันไมไดฟงธรรม        อนัพระพุทธเจาผูเปน 
            ธรรมราชาทรงแสดงแลว    ขาแตทานผูเจริญ  เพราะ 
        เหตุนั้น   ดีฉันจึงกราบเรียนพระคุณเจา   ซึ่งเปนผู 
          ควรอนุเคราะหดีฉัน  โปรดชักชวนผูที่ควรอนุเคราะห  
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                  นั้นดวยธรรม      ที่พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชา   
                   ทรงแสดงดีแลว       ทวยเทพท่ีมีศรัทธาความเชื่อใน 
                  พระพุทธรัตนะ   พระธรรมรัตนะ  และพระสังฆรัตนะ 
                  กร็ุงโรจนล้ําดีฉัน  โดยอาย ุ ยศ   สริิ  ทวยเทพอื่น ๆ 
                  กย็ิ่งยวดกวา    โดยอํานาจและวรรณะ    มีฤทธ์ิมาก 
                  กวาดีฉัน.  
                                   จบปภัสสรวิมาน         
 
            อรรถกถาปภัสสรวิมาน   
         ปภัสสรวิมาน   มีคาถาวา  ปภสฺสรวรวณฺณนเิภ   เปนตน.   วิมาน 
นั้นเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงราชคฤห.   สมัยนั้น   อุบาสกคน  
หน่ึงในกรุงราชคฤห   ไดเลื่อมใสในพระมหาโมคคัลลานเถระเปนอยางยิ่ง 
ธิดาของเขาคนหน่ึงมีศรัทธาปสาทะ    นางมีความเคารพนับถือในพระเถระ 
มาก.      อยูมาวันหน่ึง    ทานพะระมหาโมคคัลลานะเที่ยวบิณฑบาตในกรุง 
ราชคฤหเขาไปยังตระกูลนั้น.    นางเห็นพระเถระแลวเกิดโสมนัส    ปลูาด 
อาสนะ   เมื่อพระเถระน่ังบนอาสนะน้ันแลว    นางบูชาดวยมาลัยดอกมะลิ 
แลวเอาน้ําออยงบหวานอรอยเกลี่ยลงในบาตรของพระเถระ  พระเถระประ- 
สงคจะอนุโมทนาจึงไดนั่ง.      นางแจงใหทราบเรื่องที่ฆราวาสไมมีโอกาส 
(จะฟง)  เพราะมีกิจมาก   กลาววาดีฉันจักฟงธรรมในวันอ่ืน  ไหวพระ- 
เถระแลวสงไป.    และในวันนั้นเอง   นางตายไปบังเกิดในดาวดึงส.   ทาน  
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พระมหาโมคคัลลานะเขาไปพบนาง  ไดถามดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                              ดูกอนเทพธิดาผูงาม   มีรัศมีงามผุดผองย่ิงนัก   
                    นุงผาสีแดงงาม   มีฤทธ์ิมาก  มรีางกายงามลูบไลดวย 
                   จุณจันทน   ทานเปนใครมาไหวอาตมาอยู  อนึ่ง  ทาน 
                   นั่งบนบัลลังกใด  ยอมไพโรจน  ดังทาวสักกเทวราช 
                  ในนันทนวโนทยานบัลลังกของทานน้ันมีคามาก  งาม  
                   วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ   ดูกอนเทพธิดาผูเจริญ    เมื่อ 
                     ชาติกอน  ทานไดสรางสมสุจริตอะไร   ไดเสวยวิบาก 
                     แหงกรรมอะไรในเทวโลก   อาตมาถามแลว   ขอทาน 
                    โปรดบอก   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปภสสฺรวรวณฺณเนิเภ   ความวา  ชื่อวา 
นิภา    เพราะอรรถวา    สวาง    คือ    สองแสง.    แสงสวางคือ    วัณณา 
ชื่อวา   วัณณนิภา.  เทพธิดาชื่อวา   มีรศัมีงามผุดผองยิ่งนัก     เพราะเธอ 
มีแสงสวางคือวัณณะประภัสสร   เพราะสวางเหลือเกิน   ประเสริฐคือสูงสุด 
รองเรียก   [ คําอาลปนะ ].   บทวา  สรุตฺตวตฺถนิวาสเน   แปลวา   นุงผา 
สีแดงงาม.   บทวา  จนฺทนรุจิรคตฺเต   ไดแก  มีองคงามเหมือนลูบไลดวย  
จุณไมจันทน.   อธิบายวา  ทุกสวนแหงเรือนรางนารักนาพึงใจ   ดุจลูบไล 
ดวยจันทน เทศหนา ๆ หรือมีรางกายงดงาม เพราะลูบไลดวยจุณไมจันทน. 
พระเถระถามอยางนี้แลว   เทพธิดาไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้วา  
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                                ขาแตทานผูเจริญ    ดีฉันไดถวายพวงมาลัยและ   
                  น้ําออยแดพระคุณเจาผูเท่ียวบิณฑบาตอยู     ดีฉนัจึง 
                    ไดเสวยผลแหงกรรมนั้นในเทวโลก        ขาแตทานผู 
                    เจริญ   แตดีฉันยังมีความเดือดรอน   ผิดพลาด   เปน 
                  ทุกข  เพราะดีฉันไมไดฟงธรรม    อันพระพุทธเจาผู 
                     เปนธรรมราชาทรงแสดงดีแลว       ขาแตทานผูเจริญ 
                  เพราะเหตุนั้น  ดีฉันจึงมากราบเรียนพระคุณเจา  ซึ่ง 
                  เปนผูควรอนุเคราะหดีฉัน        โปรดชกัชวนผูที่ควร  
                  อนุเคราะหนั้นดวยธรรม    ที่พระพุทธเจาผูเปนพระ- 
                   ธรรมราชาทรงแสดงดีแลว   ทวยเทพท่ีมีศรัทธาความ 
                   เชื่อในพระพุทธรัตนะ   พระธรรมรัตนะ    และพระ- 
                   สังฆรัตนะ    ก็รุงโรจนล้ําดีฉัน   โดยอายุ   ยศ  สริ ิ
                    ทวยเทพอื่น  ๆ  ก็ยิ่งยวดกวา   โดยอํานาจและวรรณะ 
                   มีฤทธ์ิมากกวาดีฉัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มาล    ไดแก   ดอกมะลิ.    บทวา 
ผาณิต  ไดแก  น้ําออยท่ีเอารสคือนําของออยทํา. 
         บทวา   อนุตาโป   ไดแก   ความรอนใจ.    เทพธิดากลาวเหตุแหง 
ความรอนใจวา     ขาแตทานผูเจริญ  แตดีฉันยังมีความเดือดรอน  ผิดพลาด 
เปนทุกข    ดงัน้ี.    บัดนี้เทพธิดาแสดงเหตุโดยสรุปวา     ดีฉันนั้นไมได 
ฟงธรรม.  ในกาลน้ัน  ดฉัีนนั้นไมไดฟงธรรมของทานผูประสงคจะแสดง. 
เชนไร คือ ทีพ่ระธรรมราชาทรงแสดงดีแลว.  บทวา สุเทสิต   ธมฺมราเชน  
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ความวา    อันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสดีแลว     เพราะเปนธรรมงามใน   
เบื้องตนเปนตน  และเพราะเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกขโดยสวนเดียว.  
         บทวา  ต   ความวา   เพราะเหตุนั้น    คือเพราะเปนธรรมท่ีพระ- 
พุทธเจาผูเปนธรรมราชาทรงแสดงดีแลว   และเพราะการไมไดฟงเปนเหตุ 
แหงความเดือดรอนสําหรับคนเชนพวกเรา.      บทวา    ต    ไดแก   ตุว 
แปลวา ทาน  อธิบายวา  แกทาน.  บทวา  ยสฺส   ตัดบทเปน  โย  อสฺส. 
บทวา   อนุกมฺปโย   แปลวา    ควรอนเุคราะห.    บทวา  โกจิ    ไดแก 
คนใดคนหน่ึง.  บทวา  ธมฺเมสุ  ไดแก ในธรรมมีศลีเปนตน    ปาฐะวา  
ธมฺเมห ิ ก็มี   ความวา   ในศาสนธรรม.    บทวา  หิ    เปนเพียงนิบาต 
หรือเปนวจนวิปลาส.   บทวา  ต  ไดแก  บุคคลท่ีพึงอนุเคราะห    บทวา 
สุเทสิต   ไดแก  ที่ทรงแสดงแลวดวยดี.  
         บทวา   เต    ม  อติวิโรจนฺติ  ความวา  เทพบุตรผูเลื่อมใสในพระ- 
รัตนตรัยอยางยิ่งเหลาน้ัน  ยอมรุงโรจนล้ําดีฉัน.   บทวา   ปตาเปน  ไดแก 
ดวยเดช   คืออานุภาพ.   บทวา   อฺเ   ไดแก   เหลาใดอ่ืน.     บทวา 
มยา  เปนตติยาวิภัตติ   ใชในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ.    เทพธิดาแสดงวา 
ทวยเทพ    ผูมีวรรณะยิ่งกวา    และมีฤทธ์ิมากกวา   [ ดีฉัน ].    ทวยเทพ 
เหลาน้ัน   ลวนแตเลื่อมใสอยางยิ่งในพระรัตนตรัยทั้งน้ัน    คําท่ีเหลือมีนัย 
ดังกลาวนั้นนั่นแล. 
                                จบอรรถกถาปภัสสรวิมาน  
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                                                    ๓.  นาควิมาน 
                        วาดวยนาควิมาน  
        พระวังคีสเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                       [๔๑]  ทานประดับองคแลว   ขึ้นนั่งคชสารตัวประ- 
        เสริฐ  ซึ้งมีขนาดใหญ  งามไปดวยแกวและทองวิจิตร 
            ดวยขายทอง   ผูกสายรัดประคนเรียบรอย  เลื่อนลอย 
        ในอากาศเวหามาในที่นี้      ที่งาท้ังสองของคชสารมี   
           สระโบกขรณีที่เนรมิตไว     มนี้ําใสสะอาดดาดาษไป 
        ดวยดอกปทุมบานสะพรั่ง     ดอกปทุมท้ังหลาย    ม ี 
        หมูเทพอัปสรนักดนตรีพากันมาขับรองประสานเสียง 
             และฟอนรํา      ชวนใหเกิดความประทับ      ดูกอน 
        เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก       ทานบรรลุเทวฤทธ์ิแลว 
            ครั้งเกิดเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะ 
        บุญอะไร    ทานจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และ 
            วรรณะของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทิศ. 
         เทพธิดาน้ันตอบวา 
                             ดีฉันไดเขาเฝาพระพุทธเจาท่ีกรุงพาราณสี  ได 
         ถวายผาคูแดพระพุทธเจา   ถวายบังคมพระยุคลบาท 
            แลวนั่งอยูที่พ้ืนดิน       ดีฉันปล้ืมใจไดกระทําอัญชลี 
        อนึ่ง     พระพุทธเจามีพระฉวีวรรณผุดผองดุจทองคํา  
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                     ธรรมชาติ   ไดทรงแสดงทุกขสัจและสมุทัยสัจ  และ   
                    ไดทรงแสดงทุกขนิโรธ         อันปจจัยปรุงแตงไมได 
                     และมรรคสจัแกดีฉัน   โดยประการท่ีดีฉันจักรูแจงได 
                    ดีฉันเปนคนมีอายุนอย   ทํากาละ  (ตาย)  จุติจาก 
                      ชาตินั้นแลว    ไปเกิดในช้ันไตรทศ  ( ดาวดึงส)   เปน 
                   ผูเรืองยศ  เปนปชาบดีองคหน่ึงของทาวสักกะ   นามวา 
                  ยสุตตรา  ปรากฏไปทุกทิศ.  
                                  จบนาควิมาน 
                             อรรถกถานาควิมาน 
         นาควิมาน     มีคาถาวา    อลงฺกตา    มณกิฺจนาจิต    เปนตน. 
นาควิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ    อิสิปตนมฤคทายวัน  กรุง- 
พาราณสี.  สมัยนั้น  อุบาสิกาชาวพาราณสีคนหน่ึงมีศรัทธาปสาทะ  สมบูรณ 
ดวยศีลและจรรยา     นางใหทอผาคู    อุทิศพระผูมีพระภาคเจา     ใหซัก 
ยอมดีแลว  เขาเฝาวางผาไวแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา  แลว 
กราบทูลอยางน้ีวา    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    ที่คอของกุญชรน้ันมีมณฑป 
แกวมณี    กลางมณฑปก็บังเกิดรัตนบัลลังกที่ตกแตงไวอยางดี     และที่งา 
ทั้งสองของกุญชรน้ัน     ปรากฏมีสระโบกขรณี  ๒  สระ    ดาดาษไปดวย 
ดอกปทุมบานสะพรั่งนารื่นรมย  ในดอกปทุมนั้น  ๆ  มีเทพธิดายืนอยูตาม 
กลีบปทุม  ประโคมดนตรีเครื่อง  ๕  และขับรองกัน.  
         พระศาสดาประทับที่กรุงพาราณสี     ตามพระพุทธอัธยาศัย     แลว 
เสด็จจาริกไปยังกรุงสาวัตถี.     ครั้นเสด็จถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับแลว    ได 
ยินวา  ในสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ัน  เทพธิดาน้ันตรวจดู 
ทิพยสมบัติที่คนเสวยอยู    ทบทวนถงึเหตุที่ไดเสวยทิพยสมบัติ    ทราบวา 
เหตุคือถวายผาคูแดพระศาสดา   เกิดโสมนัส   เลื่อมใสในพระผูมีพระภาค- 
เจามาก  ประสงคจะถวายบังคม   ครั้นลวงราตรีปฐมยาม   นางนั่งเหนือคอ 
ชางตัวประเสริฐ    เหาะมาลงจากคอชางนั้นแลว    ถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว   ยืนประคองอัญชลีอยู  ณ  ที่ควรแหงหนึ่ง.    ทานพระวังคีสะ 
โดยพระพุทธานุญาติ    ไดถามนางดวยคาถาเหลานี้วา 
                                ทานประดับองคแลว   ขึ้นนั่งคชสารตัวประเสริฐ  
                    ซึ่งมีขนาดใหญ     งามไปดวยแกวและทอง    วิจติร 
                   ดวยขายทอง  ผูกสายรัดประคนเรียบรอย  เล่ือนลอย 
                      ในอากาศเวหามาในท่ีนี้    ที่งาท้ังสองของคชสาร  มี  
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                  สระโบกขรณทีี่เนรมิตไว   มีน้ําใสสะอาด   ดาดาษไป 
                  ดวยดอกปทุมบานสะพรั่ง   ดอกปทุมท้ังหลาย   มหีมู  
                   เทพอัปสรนักดนตรีพากันมาขับรองประสานเสียง 
                   และฟอนรํา     ชวนใหเกิดความประทับใจ. 
                                ดูกอนเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ทานบรรลุเทว- 
                   ฤทธิ์แลว  ครัง้เกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว 
                   เพราะบุญอะไร       ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   
                   และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อลงฺกตา  ไดแก  ประดับประดาดวย  
อาภรณทุกอยาง.  บทวา  มณิกฺจนาจิต  ความวา  ประดับดวยแกวและ 
ทองซึ่งนับวาเปนทิพยเหลาน้ัน.  บทวา สุวณฺณชาลจิต  ไดแก  คลุมดวย 
ขายทอง.  บทวา  มหนฺต  ไดแกไพบูลย  [สูงใหญ ].  บทวา สุกปฺปต 
ความวา  ผูกสอดอยางดีดวยเครื่องผูกสอดสําหรับเดิน.   บทวา   เวหาสย 
ไดแก  เหนือหลังชางกลางหาว.   บทวา   อนฺตลิกฺเข   ไดแก  ในอากาศ. 
ปาฐะวา    อลงฺกตมณิกฺจนาจิต    ดังนี้ก็มี    และในขอน้ีมีความยอดัง 
ตอไปนี้      ดูกอนเทพธิดา     ทานประดับองคดวยเครื่องอลังการทั้งปวง 
ข้ึนชางตัวประเสริฐ   คือชางสูงสุดเปนชางขนาดใหญ    คือใหญเหลือเกิน 
งามดวยแกวและทองที่ประดับแลว     ระยับดวยแกวและทองซ่ึงนับวาเปน 
ทิพยอยางยิ่ง   โดยทําใหเปนของท่ีประดับอยูแลว    คอบคลุมดวยขายทอง 
คือเครื่องประดับชาง  ตางโดยเครื่องประดับกระพองเปนตน   นั่งบนหลัง 
ชางเหาะลงในท่ีนี้เขามาหาเรา.                       
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         บทวา  นาคสฺส  ทนฺเตสุ  ทุเวสุ  นมิฺมิตา   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  ดวยคาถาเหลาน้ีวา  
                                ดีฉันไดเขาเฝาพระพุทธเจาท่ีกรุงพาราณสี   ได   
                  ถวายผาคูหน่ึงแดพระพุทธเจา  ถวายบังคมพระยุคล- 
                   บาท      แลวนั่งอยูที่พ้ืนดิน    ดีฉันปล้ืมใจไดกระทาํ 
                  อญัชลี  อนึ่ง   พระพุทธเจามีพระฉวีวรรณผุดผองดุจ 
                  ทองคําธรรมชาติ   ไดทรงแสดงทุกขสัจและสมุทยัสัจ  
                   และไดทรงแสดงทุกขนิโรจสัจ      อันปจจัยปรุงแตง 
                    ไมได  และมรรคสัจแกดีฉัน  โดยประการท่ีดีฉันจักรู 
                   แจงได    ดีฉนัเปนคนมีอายุนอย   ทํากาละ     [ ตาย ] 
                   จุติ   จากชาตินั้นแลว   ไปเกิดในชั้นไตรทศ    [ ดาว- 
                  ดึงส ]   เปนผูเรืองยศ   เปนปชาบดีองคหน่ึงของทาว- 
                  สกักะ  นามวา  ยสุตตรา  ปรากฏไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ฉมา  แปลวา  ที่พ้ืนดิน.  จริงอยู  บท 
นี้เปนปฐมาวิภัตติ   ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.   บทวา  วิตฺตา  แปลวา 
ยินดีแลว.   บทวา   ยโต   แปลวา  โดยประการใด  คือ   โดยพระศาสดา  
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ทรงแสดงสามุกังสิกธรรมเทศนายกข้ึนแสดงเอง      ( ไมตองปรารภคําถาม   
เปนตนของผูฟง   ไดแกเทศนาเรื่องอริยสัจ ).   บทวา  วิชานิสฺส  ความวา 
จักแทงตลอดอริยสัจ  ๔. 
         บทวา  อปฺปายุกี  ความวา   เปนผูมีอายุนอย    เพราะกรรมสิ้นสุด 
ดุจท่ีเกิดตอเนื่องกันวา  เพราะทําบุญอันโอฬารเชนนี้  ทานจึงไมตองดํารง  
อยูอยางนี้ในอัตภาพมนุษยที่มากไปดวยความทุกขนี้.   บทวา    อฺตรา 
ปชาปติ  ความวา  เปนปชาบดี  องคหนึ่ง บรรดาปชาบดีหม่ืนหกพันองค 
[ของทาวสักกะ].  บทวา  ทิสาสุ  วิสฺสตุา  ความวา  ปรากฏ  คือ  รูจัก 
ทั่วไปในทิศทั้งปวง      ในเทวโลกท้ังสอง.     คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลว 
นั่นแล. 
                                   จบอรรถกถานาควิมาน 
                     ๔.  อโลมวิมาน 
                            วาดวยอโลมวิมาน 
                   พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                                 [๔๒]   ดูกอนเทพธิดา    ทานมีวรรณะงามเปลง 
                      รัศมีสวางไปทุกทิศ   เหมือนดาวประกายพรึก  เพราะ 
                    บุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญอะไร 
                     ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน   และโภคะทุกอยางท่ีนารัก 
                      จึงเกิดแกทาน.  
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                          ดูกอนเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก       อาตมาขอ   
         ถามทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไร 
           เพราะบุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
         รัศมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                     เทพธิดาน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว  
         ก็พยากรณปญหาของกรรม    ทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                         ดีฉันอยูในกรุงพาราณสี  มีจิตเล่ือมใส  ไดถวาย 
            ขนมแหง  แดพระพุทธเจาผูเผาพันธุพระอาทิตย  ดวย 
         มือของตน  ขอพระคุณเจาโปรดดูผลของชิ้นขนมแหง 
          อันหารสเค็มมิได    ครั้นเห็นวาถวายขนมแหงไมเค็ม 
          แลวไดความสุข    ใครเลาจักไมทําบุญ   เพราะบุญน้ัน 
           ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญน้ัน     ผลอันนี้จึง 
           สําเร็จแกดีฉัน    และโภคะทุกอยางท่ีนารัก  จึงเกิดแก 
        ดีฉัน. 
                               ขาแตทานภิกษุผูมอีานุภาพมาก    ดีฉันขอบอก  
         แกทาน    ครั้งเกิดเปนมนุษย    ดีฉันไดกระทําบุญใด 
         ไว  เพราะบุญน้ัน    ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
         และรัศมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                         จบอโลมวิมาน          
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                                อรรถกถาอโลมวิมาน   

         อโลมวิมาน  มีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน   วณฺเณน  เปนตน.  อโลมวิมาน 
นั้นเกิดข้ึนอยางไร ? 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุง-  
พาราณสี    เวลาเชาทรงนุงแลว    ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑ- 
บาตยังกรุงพาราณสี.      ในกรุงพาราณสีนั้น      มหีญิงเข็ญใจคนหนึ่งชื่อ 
อโลมา     เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวเลื่อมใส    ไมเห็นสิ่งอ่ืนท่ีควรถวาย 
นางคิดวา    ของท่ีถวายแดพระผูมีพระภาคเจาแมเชนนี้      ก็จักมีผลมากแก 
เรา    จึงนอมถวายขนมแหงไมเค็มมีผิวราน.     พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
ขนมน้ัน.    นางไดยึดทานน้ันเปนอารมณ    เสวยโสมนัสความดีใจ   กาล 
ตอมา  นางตายบังเกิดในภพดาวดึงส.  ทานพระมหาโมคคัลลานะถามนางวา 
                                ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงาม  เปลงรศัมี  
                   สวางไปทุกทิศ   เหมือนดาวประกายพรึก  เพราะบญุ 
                   อะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญอะไร  ผลอัน 
                     นี้จึงสําเร็จแกทาน    และโภคะทุกอยางท่ีนารัก    จงึ 
                     เกิดแกทาน. 
                                ดูกอนเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถาม 
                    ทาน   ครั้งเกดิเปนมนุษย ทานไดทําบุญอะไร  เพราะ 
                      บุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และรัศมี  
                   จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพธิดาแมนั้นไดตอบปญหาแกพระเถระแลว.   เพ่ือจะแสดงขอน้ัน 
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา     
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                                เทวดาน้ันดีใจ    ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว    
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                               ดีฉันอยูในกรุงพาราณสี     มีจติเล่ือมใส    ได 
                    ถวายขนมแหง         แดพระพุทธเจาผูเผาพันธุพระ- 
                  อาทิตยดวยมือของตน   ขอพระคุณเจาโปรดดูผลของ 
                    ชิ้นขนมแหง    อันหารสเค็มมิได    ครัน้เห็นวาขนม  
                   แหงไมเค็มแลวไดความสุข   ใครเลาจักไมทําบุญ. 
                               เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะ 
                  บุญนั้น  ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน  และโภคะทุกอยาง 
                    ที่นารักจึงเกิดแกดีฉัน. 
                               ขาแตทานภิกษุผูมอีานุภาพมาก    ดีฉันขอบอก 
                  ทาน    ครั้งเกิดเปนมนุษย    ดีฉันไดกระทําบุญใดไว 
                   เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                  รศัมีจึงสวางไสวไปทุกทิศ.     
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อโลม  สุขิต   ทิสวฺา   ความวา    เห็น 
วาถวายขนมแหงแมชื่อ   อโลมะ     แลวยังไดสุขโดยความสุขอันเปนทิพย  
อยางนี้.   บทวา    โก   ปฺุ  น  กริสสฺติ  ความวา    ใครเลาเมื่อหวัง 
ประโยชนเกือ้กูลและความสุขสําหรับตน    จักไมกระทําบุญ.    คําท่ีเหลือมี  
นัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                  จบอรรถกถาอโลมวิมาน  
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                     ๕.  กัญชิกทายิกาวิมาน 
                    วาดวยกัญชิกทายิกาวิมาน   
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                       [๔๓]  ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงามเปลง 
        รัศมีสวางไปทุกทิศ  ดุจดาวประกายพรึก   เพราะบุญ 
           อะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้     เพราะบุญอะไร   ผล 
           อันนีจ้ึงสําเร็จแกทาน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึง 
            เกิดแกทาน.  
                          ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
           ครั้งเกิดเปนมนุษย   ทานทําบุญอะไร   เพราะบุญอะไร 
        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และรัศมีจึงสวางไสว 
          ไปทุกทิศ. 
                           เทพธิดาน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
         ก็พยากรณปญหาแหงกรรม  ทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                          เมื่อชาติกอน   ดีฉันเกิดเปนมนุษย   ดีฉันมีใจ 
           เลื่อมใสในพระพุทธเจาผูซื่อตรง    ไดถวายนํ้าขาวท่ี 
          ปรุงดวยพุทรา     อบดวยนํ้ามนั   และผสมดวยดีปลี 
            กระเทียม   และรากผักชี     แดพระพุทธเจาผูเปนเผา- 
        พันธุแหงพระอาทิตย  ณ  อันธกวินทนคร   นารีผูงาม 
            ทั่วสรรพางค  สามีมองไมจืด   ครองความเปนมเหสี  
        ของพระเจาจักรพรรดิ    ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี  ๑๖  แหง 
            การถวายนํ้าขาวน้ัน      ทองคํารอยแทง      มารอยตัว  
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                    รถเทียมแมมาอัสดรรอยคัน     สาวนอยประดับตุมหู      
                      แกวมณีแสนนาง   ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี  ๑๖   แหงการ 
                    ถวายนํ้าขาวครั้งหนึ่ง   ชางตัวประเสริฐตระกูลเหมวตะ 
                    มีงาดุจงอนไถ    มีสายรัดทองคํา    มีทีอ่ยูอาศัยเปน 
                      ทอง     ( ถํ้าทอง )    รอยเชือก   ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี   ๑๖ 
                     แหงการถวายน้ําขาวครั้งหนึ่ง       ถึงแมพระเจาจักร- 
                     พรรดิ    ครองความเปนใหญแหงทวีปท้ัง  ๔  ก็ยงัไม 
                       เทาเสี้ยวท่ี  ๑๖    แหงการถวายน้ําขาวครั้งหนึ่ง.  
                        จบกัญชิกทายิกาวิมาน 
                อรรถกถากัญชิกทายิกาวิมาน 
         กัญชิกทายิกาวิมาน  มีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน    เปนตน.  
กัญชิกทายิกาวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         สมัยนัน้  พระผูมีพระภาคเจาประชวรโรคลมในพระนาภี    จึงตรัส 
เรียกทานพระอานนทสั่งวา   อานนท     เธอจงไปเท่ียวบิณฑบาต   นํา 
น้ําขาวมาเพ่ือทํายาแกเรา.    ทานพระอานนททูลตอบรับพระพุทธดํารัสวา 
พระพุทธเจาขา.     ถือบาตรท่ีทาวมหาราชถวาย      ยืนอยูที่ประตูนิเวศน 
ของหมอผูเปนอุปฏฐากของตน   ภริยาของหมอเห็นทาน   ก็ออกไปตอน- 
รับไหวแลวรับบาตรพลางถามพระเถระวา       ตองการยาอะไร      เจาขา. 
เลากันวา  ภริยาของหมอน้ันเปนคนมีปญญา  สังเกตรูวา  เมื่อจะประกอบ 
ยา      พระเถระจึงมาที่นี้      มิใชมาเพ่ือภิกษา.     และเมื่อพระเถระบอกวา  
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ตองการนํ้าขาว   นางคิดวา   นี้มิใชยาสําหรับพระผูเปนเจาของเรา   บาตร   
นี้ก็เปนบาตรของพระผูมีพระภาคเจาโดยแท    เอาละ   เราจะจัดน้ําขาวอัน 
เหมาะแกพระโลกนาถ   นางดีใจเกิดความนับถือมาก   จึงปรุงยาคู   ขาวตม 
ดวยพุทราและถั่วพูใสเต็มบาตร      และจัดโภชนะอยางอ่ืนเปนบริวารของ 
ยาคูนั้นสงไปถวาย.   พอพระผูมีพระภาคเจาเสวยยาคูนั้นเทาน้ัน   อาพาธ 
นั้นก็สงบ  ตอมา นางตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส  เสวยทิพยสมบัติยิ่งใหญ 
บันเทิงอยู.    ทานพระมหาโมคคัลลานะถามเทพธิดาน้ันดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                                ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม    เปลงรัศม ี
                   สวางไปทุกทิศ  ดุจดาวประกายพรึก   เพราะบุญอะไร  
                   ทานจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญอะไร  ผลน้ีจึงสําเร็จ 
                   แกทาน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแกทาน. 
                               เปนมนุษยทานทําบุญอะไร    เพราะบุญอะไร 
                   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และรัศมีจึงสวางไสว 
                 ไปทุกทิศ. 
                                เทวดานั้นดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ี      เทพธิดา 
                  แมนั้นพยากรณวา   ดีฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา 
                  ผูซื่อตรงไดถวายน้ําขาวท่ีปรุงดวยพุทรา  อบดวยนํ้ามัน 
                  และผสมดวย   ดีปลี   กระเทียม  และรากผักชี    แด 
                  พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ณ อันธก- 
                  วนิทนคร.    นารีผูงามทั่วสรรพางค    สามีมองไมจืด  
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                   ครองความเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ    ก็ยงัไม 
                    เทาเสี้ยวท่ี   ๑๖    แหงการถวายน้ําขาวน้ัน.    ทองคํา   
                    รอยแหง   มารอยตัว  รถเทียมดวยแมมาอัสดรรอยคัน 
                   สาวนอยประดับตุมหูแกวมณีแสนนาง     ก็ยังไมเทา 
                     เส้ียวท่ี  ๑๖   แหงการถวายนําขาวครั้งหนึ่ง.   ชางตัว 
                   ประเสริฐตระกูลเหมวตะ  มีงาดุจงอนไถ    มีสายรดั 
                   ทองคํา  มีทีอ่ยูอาศัยเปนทอง  [ ถํ้าทอง ]  รอยเชือก 
                    ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี  ๑๖  แหงการถวายน้ําขาวครั้งหนึ่ง.  
                    ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ  ครองความเปนใหญแหงทวีป 
                    ทั้ง  ๔   ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี   ๑๖    แหงการถวายน้ําขาว 
                   ครั้งหนึ่ง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อทาสึ  โกลสมฺปาก  กฺชิก  เตลธูปต 
เทพธิดาแสดงวา     ดีฉันเอานํ้าพุทราและมะซางเติมน้ําส่ีสวน     เค่ียวยาคู 
ขาวตมเหลือสวนท่ีสี่  ปรงุดวยของเผ็ดรอนท้ังหลายมีของเผ็ดรอน  ๓  อยาง 
ผักชีมหาหิงคุยี่หราและกระเทียมเปนตน     อบอยางดีใหขาวยาคูนั้นจับกลิ่น 
พริกไทย     แลวเกลี่ยลงในบาตรของพระผูมีพระภาคเจา     ไดถวายเฉพาะ 
พระศาสดาดวยจิตเลื่อมใส.    ดีฉันวางไวในมือของพระเถระ.    เพราะเหตุ 
นั้น   เทพธิดาจึงกลาววา 
                                ดีฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจาผูซื่อตรงได 
                   ถวายนํ้าขาวท่ีผสมดวยดีปลี  กระเทียมและพริกไทย 
                  ดังน้ี.  
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         คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวท้ังน้ัน.                                            
         เมื่อเทวดานั้นชี้แจงถึงกรรมสุจรติท่ีตนส่ังสมไวแลว   ทานพระมหา 
โมคคัลลานะก็แสดงธรรมแกเธอพรอมท้ังบริวารอยางนี้แลว      กลับมายัง 
มนุษยโลก  กราบทูลเรื่องนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทําเนื้อความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดข้ึนแหงเรื่องทรงแสดงธรรม 
ในทามกลางบริษัท  ๔.    เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                  จบอรรถกถากัญชิกทายิกาวิมาน  
                         ๖. วิหารวิมาน 
                               วาดวยวิหารวิมาน 
         ทานพระอนุรุทธะถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                             [๔๔]   ดูกอนเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม  เปลงรัศมี  
                    สวางไปทุกทิศ    เหมือนดาวประกายพรึก    เมื่อทาน 
                   ฟอนรําอยู   เสียงอันเปนทิพย   นาฟง   นารื่นรมยใจ 
                  กเ็ปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน   กลิ่นทพิยที่ 
                   หอมหวนยวนใจ     ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุก 
                   สวน  เมื่อทานเคล่ือนไหวกาย  เครื่องประดับชองผม 
                   ก็เปลงเสียงกังวานฟงไพเราะ       ดุจดนตรีเครื่อง   ๕ 
                   มาลัยประดับศีรษะที่ตองลม  ถูกลมพัดไหว  ก็สงเสียง 
                    ดังกังวานไพเราะดุจดนตรีเครื่อง  ๕  แมพวงมาลยั 
                   บนศีรษะของทาน   กม็ีกลิ่นขโมยหวนยวนใจ  หอมฟุง  
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         ไปทุกทิศ  ดุจตนอุโลกฉะนั้น   ดูกอนเทพธิดา  ทาน   
         สูดดมกลิ่นที่หอมหวน  เห็นรปูทิพยซึ่งมิใชของมนุษย 
          ทานถูกอาตมาถามแลวโปรดบอกทีเถิด  นี้เปนผลของ 
          กรรมอะไร. 
           เทพธิดาน้ันตอบวา  
                             ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ        นางวิสาขามหา 
          อบุาสิกาสหายของดีฉันอยูในกรุงสาวัตถี      ไดสราง 
          มหาวหิารถวายสงฆ      ดีฉันเห็นมหาวิหารและการ 
          บริจาคทรัพยอุทิศสงฆ  ซึ่งเปนที่รักของดีฉัน  เลื่อมใส 
          ในบุญน้ันจึงอนุโมทนา     ดีฉันไดวิมานที่อัศจรรยนา 
          ทัศนา  ดวยอนุโมทนาอันบริสทุธิ์นั้นเอง   วิมานลอย 
          ไปในเวหาเปลงรัศมี   ๑๒ โยชนโดยรอบ   ดวยฤทธิ์   
          ของดีฉัน   หองรโหฐานท่ีอยูอาศัยของดีฉัน   อันบุญ 
           กรรมจัดไวเปนพิมพเดียวกัน   ประหนึ่งเนรมิตไวเปน 
           สวน ๆ  เมื่อสองแสง   ก็สองสวางไปรอยโยชนโดย 
         รอบทิศ  อนึ่ง  ที่วมิานของดีฉนันั้น  มีสระโบกขรณ ี
           มีหมูมัจฉาชาติอยูอาศัยประจํา  มีน้ําใสสะอาดปูลาด 
          ดวยทรายทอง  ดาดาษไปดวยปทุมบัวหลวงหลากชนิด 
           อันบณุฑริกบัวขาวรายลอมไวรอบ  ยามลมรําเพยพัด ก็  
        โชยกล่ินระรื่นจรุงใจ  มีรุกขชาตินานาชนิด  คือ หวา 
           ขนุน    ตาล    มะพราว   และวนะท้ังหลาย   เกิดเอง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 356 

                   ภายในนิเวศน  มิไดมีใครปลูก  วมิานนี้กึกกองไปดวย 
                     นานาดนตรี    เหลาอัปสรเทพนารีก็สงเสียงเจื้อยแจว 
                   แมนรชนท่ีฝนเห็นแลว  กจ็ะพึงปลื้มใจ  วมิานมีรศัมี   
                   สวางไสวไปทุกทิศ  นาอศัจรรยจิตใจ  นาทัศนาเชนนี้  
                   บังเกิดเพราะกุศลกรรมของดีฉัน  (ฉะน้ัน)   จึงควร 
                   แทที่สาธุชนจะทําบุญกันไว.  
         พระอนุรุทธเถระประสงคจะใหนางบอกสถานท่ีที่นางวิสาขาบังเกิด 
จึงไดกลาวคาถาน้ีวา 
                           ทานไดวิมานท่ีอัศจรรยนาทัศนา   ดวยอนุโมทนา 
                   อันบริสุทธิ์นัน้เอง    ขอทานจงบอกคติของนางวิสาขา 
                   ผูที่ไดถวายทานนั้น  นางวิสาขานั้นเกิดท่ีไหน. 
        เทพธิดาน้ันตอบวา 
                                 ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     วสิาขาอุบาสิกาน้ัน 
                   เปนสหายของดีฉัน ไดสรางมหาวิหารถวายสงฆ  เธอ 
                    รูแจงธรรมไดถวายทาน  เกิดในสวรรคชั้นนิมมานรดี 
                  เปนปชาบดีของทาวสุนิมมิตนั้น  วบิากแหงกรรมของ      
                  นางวิสาขามหาอุบาสิกาน้ัน   อันใคร  ๆ   ไมควรคิด 
                  ดีฉันไดพยากรณที่เกิดของนางวิสาขา   ที่พระคุณเจา 
                   ถามวา   นางวิสาขานั้นเกิดท่ีไหน  โดยถูกตอง  ดังน้ี.   
                  ถาอยางน้ัน     ขอพระคุณเจาโปรดชักชวน    แมคน 
                  อืน่  ๆ  วา   พวกทานจงปล้ืมใจถวายทานแดสงฆเถิด  
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        และจงมีใจเลื่อมใสฟงธรรม ลาภคือการไดความเปน 
         มนุษย      เปนการไดแสนยาก      พวกทานกไ็ดแลว   
        พระพทุธเจามีพระสุรเสียงด่ังพรหม    มีพระฉวีวรรณ 
         ดังทองคํา  เปนอธิบดีแหงมรรคา   ไดทรงแสดงมรรคา 
        ไรเลาไว   ทานท้ังหลายจงปล้ืมใจถวายทานแดสงฆ  ซึ่ง 
        เปนเขตท่ีทักษิณามีผลมาก  บุคคลเหลาใด  ๘  จําพวก 
        ๔  คู  ทีท่านผูรูสรรเสริญแลว บคุคลเหลาน้ันเปนพระ- 
        ทักขิไณยบุคคลเปนสาวกของพระสุคต    ทานท่ีถวาย   
        ในบุคคลเหลาน้ี  มีผลมาก ทานท่ีปฏิบัติอริยมรรค  ๔ 
        และทานท่ีดํารงอยูในอริยผล  ๔   นี้คือสงฆ    เปนผู 
        ซื่อตรง  มั่นคงอยูในปญญาและศีล     เมื่อมนษุยทั้ง 
        หลายผูมุงบุญ   บูชากระทําบุญอยางย่ิง  ทานท่ีถวายใน 
        สงฆยอมมีผลมาก     ดวยวา    พระสงฆนี้เปนเขตท่ี 
        กวางใหญ   คํานวณนับมิได  เหมือนสาครมหาสมุทร 
        นับจํานวนน้ํามิได  ก็พระสงฆเหลาน้ี  เปนผูประเสริฐ  
         สุด   เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร  เปนผู 
        สรางแสงสวาง   กลาวสอนธรรม   ชนเหลาใดถวาย 
        ทานอุทศิพระสงฆ ทานของชนเหลาน้ัน  เปนอันถวาย 
        ดีแลว   เชนสรวงดีแลว   บูชาดีแลว    ทักษิณาน้ันถึง 
        สงฆ   ดํารงมั่น  มผีลมาก  พระผูรูโลกทรงสรรเสริญ  
        แลว   ชนเหลาใดยังทองเท่ียวอยูในโลก   หวนระลึก 
          ถึงบุญเชนนี้ได  เกิดความรู  พึงกําจัดมลทินคือความ  
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               ตระหนี่   พรอมท้ังมูลราก  ไมถูกเขาติเตียน  ยอมเขา  
               ถึงสัคคสถานแดนสวรรค  ดังน้ี.   
                       จบวิหารวิมาน 
                               จบภาณวารท่ี  ๒ 
                          อรรถกถาวิหารวิมาน 
         วิหารวิมาน  มีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  เปนตน.  วิหาร 
วิมานน้ันเกิดข้ึนไดอยางไร  ?                                                    
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  กรุงสาวัตถี.   สมัย  
นั้น    มหาอุบาสิกาวิสาขาพรอมดวยเพ่ือนหญิงและบริวารชน    ตางขะมัก 
เขมนอาบน้ําแตงตัว  เพ่ือจะเท่ียวอุทยานในวันรื่นเริงวันหน่ึง   นางบริโภค 
โภชนะอยางดี   ประดับมหาลดาประสาธนแวดลอมไปดวยเพ่ือนหญิงประ- 
มาณ  ๕๐๐  คน    ออกจากเรือนดวยอิสริยะอันยิ่งใหญ      ดวยการกําหนด 
การท่ียิ่งใหญ   กําลังเดินตรงไปยังอุทยาน  คิดวา   ประโยชนอะไรของเรา 
ดวยการเลนที่เปลาประโยชน    เหมือนเด็กหญิงโง  ๆ    เอาละ    เราจักไป 
วิหาร       ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาและไหวพระคุณเจาท้ังหลายที่นา 
เจริญใจ   และจักฟงธรรม   ถึงวิหารแลวหยุดในทีส่มควรแหงหน่ึง  เปลื้อง 
มหาลดาประสาธนมอบไวในมือของหญิงรับใช    ถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลวน่ัง  ณ ที่สมควรแหงหน่ึงพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม 
แกวิสาขามหาอุบาสิกานั้น.  
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         นางฟงธรรมถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวทําประทักษิณ   และ   
ไหวภิกษุทั้งหลายที่นาเจริญใจ   ออกจากวิหารไปไดหนอยหน่ึง    กลาวกะ 
หญิงรับใชวา   เอาละแมสาวใช   ฉันจักประดับเคร่ืองประดับ.   หญิงรับใช 
นั้นหอเครื่องประดับวางไวในวิหารแลวเท่ียวไปในท่ีนั้น ๆ ลืมของไว  เม่ือ 
ประสงคจะกลับนึกข้ึนไดจึงพูดวา      ดิฉันลืมของไวเจาคะ      หยุดกอน 
นายทาน   ดฉัีนจักไปนํามา.   นางวิสาขากลาววา   นี่เจา   ถาเจาลืมเครื่อง 
ประดับนั้นไวในวิหาร    ฉันจักบริจาคเครื่องประดับเพ่ือสรางวิหารน้ันนั่น  
แหละ       นางไปวิหารเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวแจงความ 
ประสงคของตน   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคจักสราง- 
วิหาร    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดอนุเคราะหรับไวเถิด     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ.                                                    
         นางวิสาขาสละเครื่องประดับนั้น   ซึ่งมีราคาถึงเกาโกฏิเจ็ดพันเหรียญ 
สรางปราสาทหลังใหญสมควรเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา    และ 
เปนที่อยูของภิกษุสงฆ   ประดับดวยหองหน่ึงพันหอง    คือชัน้ลางหารอย 
หอง    ชั้นบนหารอยหอง    เชนเสมือนเทพวิมานมีภูมิพ้ืนดุจคลังแกวมณี 
มีสวนของเรือนเปนตนวา   ฝา  เสา  ข่ือ   จันทัน    ชอฟา   บานประตู  
หนาตางและบันได   ที่ทานพระมหาโมคคัลลานเถระผูควบคุมการกอสราง 
จัดไวอยางดี      นาจับใจ      งานไมที่นารื่นรมยก็ตกแตงสําเร็จเปนอยางดี 
งานปูนก็พิถีพิถันทําอยางดีนาปลื้มใจ  วิจิตรไปดวยจิตรกรรมมมีาลากรรม 
ลายดอกไม  และลดากรรมลายเถาไมเปนตนที่ประดับตกแตงไวอยางงดงาม 
และสรางปราสาทหองรโหฐานหนึ่งพันปราสาทเปนบริวารของปราสาท 
ใหญนั้น  และสรางกุฎีมณฑป  และที่จงกรมเปนตนเปนบริวารของปราสาท  
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เหลาน้ัน   ใชเวลา  ๙  เดือนจึงสรางวิหารเสร็จ    เมื่อวิหารสําเร็จเรียบรอย 
แลว   นางวิสาขาใชเงินฉลองวิหารถึงเกาโกฏิเหรียญ   นางพรอมดวยหญิง   
สหายประมาณ  ๕๐๐  คนข้ึนปราสาท   ไดเห็นสมบัติของปราสาทน้ัน  ดีใจ 
กลาวกะพวกเพ่ือนหญิงวา    เมื่อฉันสรางปราสาทหลังน้ีงามถึงเพียงนี้    ขอ 
เธอทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญท่ีฉันขวนขวายน้ัน  ฉันขอใหสวนบุญแกพวก 
เธอ.  เพ่ือนหญิงท้ังหมดมีใจเลื่อมใสตางอนุโมทนาวา   อโห  สาธุ  อโห 
สาธุ  ดีจริง ๆ  ดีจริง ๆ.     
         บรรดาเพ่ือนหญิงเหลาน้ัน     เพ่ือนอุบาสิกาคนหน่ึงไดใสใจถึงการ 
แผสวนบุญใหนั้นเปนพิเศษ     ตอมาไมนาน  นางไดตายไปบังเกิดในภพ 
ดาวดึงส    ดวยบุญญานุภาพของนางไดปรากฏวิมานหลังใหญ    ยาวกวาง 
และสูงสิบหกโยชน       ประดับประดาดวยหองรโหฐาน    กําแพงอุทยาน 
และสระโบกขรณีเปนตนมิใชนอย   ลองลอยอยูในอากาศ   แผรัศมีของตน 
ไปไดรอยโยชน  อัปสรน้ัน  เมื่อจะเดินก็เดินไปพรอมกับวิมาน   สําหรับ 
มหาอุบาสิกาวิสาขา   เพราะมีจาคะไพบูลและมีศรัทธาสมบูรณจึงบังเกิดใน 
สวรรคชั้นนมิมานรดี   ไดดํารงตําแหนงอัครมเหสีของทาวสุนิมมิตเทวราช 
ครั้งน้ัน  ทานพระอนุรุทธะเท่ียวจาริกไปเทวโลก   เห็นเพ่ือนหญิงของนาง 
วิสาขาน้ันเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส   จึงถามดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                                   ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม  เปลงรศัมี 
                   สวางไปทุกทิศ   เหมือนดาวประกายพรึก    เมื่อทาน 
                   ฟอนรําอยู   เสียงอันเปนทิพย  นาฟง   นารื่นรมยใจ 
                   ก็เปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน   กลิ่นทิพยที่  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 361 

          หอมหวนยวนใจ     ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุก   
        สวน  เมื่อทานเคลื่อนไหวกาย   เครื่องประดับชองผม 
           ก็เปลงเสียงกังวานนาฟงไพเราะ    ดุจดนตรีเครื่อง  ๕ 
        มาลัยประดับศีรษะที่ชองผมถูกลมพัดไหว  ก็สงเสียง 
            กังวานไพเราะดุจดนตรีเครื่อง   ๕    แมพวงมาลัยบน 
        ศีรษะของทาน  ก็มกีลิ่นหอมหวนยวนใจ  หอมฟุงไป 
          ทุกทิศ    ดุจตนอุโลกฉะนั้น    ดูกอนเทพธิดา   ทาน 
        สูดดมกลิ่นที่หอมหวน เห็นรูปทิพยซึ่งมิใชของมนุษย  
          ทานถูกอาตมาถามแลวโปรดบอกทีเถิด  นี้เปนผลของ 
        กรรมอะไร. 
             แมเทพธิดาน้ันก็ไดพยากรณแกพระอนุรุทธเถระอยางนี้วา 
                              ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ        นางวิสาขามหา- 
        อบุาสิกาสหายของดีฉันอยูในกรุงสาวัตถี     ไดสราง 
        มหาวิหารถวายสงฆ       ดีฉันเหน็มหาวิหารและการ 
           บริจาคทรัพยอุทิศสงฆ   ซึ่งเปนที่รักของดีฉัน เลื่อมใส 
           ในบญุน้ันจึงอนุโมทนา     ดีฉนัไดวิมานที่อัศจรรยนา 
        ทัศนา  ดวยอนุโมทนาอันบริสุทธิ์นั้นเอง   วมิานลอย 
           ไปในเวหาเปลงรัศมี    ๒ โยชน   โดยรอบดวยฤทธิ์ 
        ของดีฉัน   หองรโหฐานท่ีอยูอาศัยของดีฉัน   อันบุญ 
           กรรมจัดไวเปนพิมพเดียวกัน  ประหนึ่งเนรมิตไวเปน  
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                   สวน  ๆ     เมือ่สองแสงก็สองสวางไปรอยโยชนโดย 
                  รอบทิศ  อนึ่ง   ที่วิมานของดีฉันนั้น  มสีระโบกขรณี   
                   ที่หมูมัจฉาชาติอยูอาศัยประจํา  มีน้ําใสสะอาดปูลาด 
                   ดวยทรายทอง  ดาดาษไปดวยปทุมบัวหลวงหลากชนิด 
                   อันบุณฑริกบัวขาวรายลอมไวรอบ       ยามลมรําเพย 
                    พัดก็โชยกล่ินหอมระรื่น   จรุงใจ    มรีุกขชาตินานา- 
                   ชนิด    คือ   หวา  ขนุน  ตาล  มะพราว  และวนะ  
                   ทั้งหลาย     เกิดเองภายในนิเวศน     มิไดมีใครปลกู 
                   วิมานนี้กึกกองรูปดวยนานาดนตรี     เหลาอัปสรเทพ- 
                     นารี      ก็สงเสียงเจื้อยแจว     แมนรชนท่ีฝนเห็นแลว 
                    ก็จะพึงปลื้มใจ   วิมานมรีัศมีสวางไสวไปทุกทิศ   นา 
                    อัศจรรยจิต  นาทัศนาเชนน้ี   บังเกิดเพราะกุศลกรรม 
                     ของดีฉัน    ( ฉะนั้น )    จึงควรแทที่สาธุชนจะทําบุญ 
                      กันไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    สาวตฺถิย    มยหฺ    สขี     ภทนฺเต  
สงฺฆสฺส   กาเรสิ   มหาวิหาร   ความวา   ขาแตทานพระอนุรุทธะ   มหา- 
อุบาสิกาวิสาขา      เพ่ือนคือสหายของดีฉันผูนี้แหละ     ไดสรางวิหารใหญ 
นามวา  บุพพาราม    ดานทิศตะวันออก   แหงกรุงสาวัตถี  ดวยการบริจาค 
ทรัพยเกาโกฏิเหรียญ    อุทิศภิกษุสงฆทั้งสี่ทิศที่พากันมา.  
         บทวา   ตตฺถ   ปสนฺนา   อหมานุโมทึ     ความวา    เม่ือสรางวิหาร 
นั้นสําเร็จเรียบรอยแลว   กําลังมอบถวายแดสงฆอยู     และนางทําปตติทาน  
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ใหสวนบุญ    ดีฉันเลื่อมใสวา   โอ !   เขาบริจาคสมฐานะจริง ๆ    และเกิด       
ปสาทะในพระรัตนตรัยและผลแหงกรรม     จึงไดอนุโมทนา.    เพ่ือแสดง 
วาการอนุโมทนาของนางโอฬารย่ิงใหญ    เพราะอํานาจวัตถุ    เทพธิดาจึง 
กลาววา  ทิสฺวา  อคารฺจ   ปยฺจ   เมต  ดังน้ี  ประกอบความวา    ดีฉัน 
เห็นอาคารน้ันคือปราสาทใหญ       มหีองหน่ึงพันหองนารื่นรมยเหลือเกิน 
คลายเทพวิมาน    และเห็นการบริจาคทรัพยมากเชนนั้น   อุทิศภิกษุสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประมุข  ซึ่งเปนที่รักของดีฉัน  จึงอนุโมทนา. 
         บทวา  ตาเยว  เม  สทฺุธนุโมทนาย  ความวา    ดวยอนุโมทนา 
อันบริสุทธิ์   สิ้นเชิง   เพราะไมมีการบริจาคไทยธรรมดังกลาวแลว.  บทวา 
ลทฺธ   วิมานพฺภูตทสฺสเนยฺย  ความวา  วิมานน้ี   ชือ่วา  อัศจรรยเพราะ 
ไมเคยมีวิมานเชนนี้มากอน   และชื่อวา   นาทัศนา   เพราะนาเจริญใจรอบ 
ดาน    และเพราะนารักเหลือเกิน   ดฉัีนก็ไดแลว    คือประสบแลว.   ครั้น 
แสดงวาวิมานนั้นสวยงามอยางน้ีแลว       บัดนี้ถึงจะแสดงวาวิมานน้ันใหญ 
โดยขนาด   ใหญโดยอํานาจ   และใหญโดยเปนของใช    เทพธิดาจึงกลาว 
คําเปนตนวา  สมนฺตโต  โสฬสโยชนานิ    ดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  อิทฺธิยา  มม  ความวา  ดวยบุญฤทธิ์ของดีฉัน. 
         บทวา  โปกฺขรฺโ  แปลวา   สระโบกขรณี.   บทวา  ปุถุโลม- 
นิเสวิตา   แปลวา   มัจฉาทิพยทั้งหลายเขาอยูอาศัย. 
         บทวา   นานาปทุมสฺฉนฺนา   ความวา   ปกคลุมดวยปทุมแดงและ 
บัวแดงหลากอยางตางโดยชนิดรอยกลีบและพันกลีบเปนตน.          บทวา 
ปุณฺฑรีกสโมตตา     ความวา     มีบัวขาวชนิดตาง  ๆ  รายลอมโดยรอบ 
ประกอบความวา    รุกขชาตินานาชนิด  ที่มิไดมใีครปลูก   โชยกลิ่นหอม  
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ตลบอบอวล.  บทวา  โสป   ไดแก  ผูนัน้  คือคนแมที่ฝนเห็น.    บทวา 
วิตฺโต    แปลวา   ยินดีแลว.   
         บทวา   สพฺพโส  ปภ   ความวา    สองสวางอยูโดยรอบ.    บทวา 
กมฺเม  แปลวา  ในเพราะกรรม.  บทวา   ห ิ  เปนเพียงนิบาต.  อีกอยางหนึ่ง 
ทานกลาววา   กมฺเมหิ   เพราะอปราปรเจตนาท่ีเกิดข้ึนดีมาก.   บทวา  อล 
แปลวา   ควร.   บทวา   กาตเว   แปลวา   เพ่ือทํา. 
                บดันี้   พระอนุรุทธเถระประสงคจะใหนางบอกสถานท่ี ที่นางวิสาขา 
บังเกิด   จึงไดกลาวคาถาน้ีวา                             
                                ทานไดวิมานท่ีอัศจรรยนาทัศนา  ดวยอนุ- 
                     โมทนาอันบริสุทธิ์นั้นเอง    ขอทานจงบอกคติของนาง 
                     วิสาขา  ผูที่ไดถวายทานน้ัน   นางวิสาขานั้นเกิดท่ีไหน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ยา   เจว   สา   ทานมทาสิ  นารี 
ความวา  ทานไดเฉพาะสมบัติเชนนี้     ดวยอนุโมทนาทานใด     พระเถระ 
กลาวทานน้ันหมายถึงมหาอุบาสิกาวิสาขาวา   ยา   เจว    สา   นารี    อทาสิ 
ดังน้ี.    พระอนุรุทธเถระประสงคจะใหเทพธิดาน่ันแหละบอกถึงสมบัติของ 
นางวิสาขา   จึงไดกลาววา   ตสฺสา   คตึ  พฺรูห ิ กหุึ  อุปฺปนฺนา  สา  ดังนี้. 
บทวา   ตสฺสา   คตึ  ไดแก  การบังเกดิของนางวิสาขาน้ันคือเทวคติ. 
         บัดนี้      เมื่อเทพธิดาจะแสดงเนื้อความท่ีพระเถระนั้นถาม     จึงได 
กลาววา                    
                              ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ    วิสาขามหาอบุาสิกา 
                     นั้นเปนสหายของดีฉัน   ไดสรางมหาวิหารถวายสงฆ  
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                    เธอรูแจงธรรม     ไดถวายทานเกิดในสวรรคชั้นนมิ-  
                   มานรดี  เปนปชาบดีของทาวสุนิมมิตนั้น  วิบากแหง 
                   กรรมของนางวิสาขามหาอุบาสิกาน้ัน  อันใคร ๆ ไม 
                   ควรคิด        ดีฉันไดพยากรณที่เกิดของนางวิสาขาที่  
                    พระคุณเจาถามวา    นางวิสาขานั้นเกิดท่ีไหน    โดย 
                   ถูกตอง  ดังน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วิฺาตธมฺมา  ไดแก  รูแจงศาสน- 
ธรรม   อธิบายวา  เปนผูแทงตลอดธรรม   คืออรยิสัจ ๔.                    
         บทวา   สุนิมมฺิตสฺส    ไดแก   ของทาวสุนิมมิตเทวราช.   บทวา 
อจินฺติโย  กมมฺวิปาก  ตสสฺา    เปนนิทเทสชี้แจงท่ีลบวิภัตติ.   ความวา 
วิบากแหงกรรมของเพื่อนหญิงของดีฉันผูเกิดในสวรรคชั้นนิมมานรดีนั้น 
เปนวิบากแหงบุญกรรม       คือเปนทิพยสมบัติอันใคร  ๆ ไมพึงคิด   คือ 
ประมาณไมได.   บทวา   อนฺถา   ไดแก  ไมผิด    คือตามเปนจริง.  
ถามวา      กน็างเทพธิดานี้รูถึงสมบัติของนางวิสาขาไดอยางไร.     ตอบวา 
แมวิสาขาเทพธิดาก็ไปหาเทพธิดาองคนั้น    เหมือนเทพธิดานางสุภัททาไป 
หานางภัททา.  บัดนี้   เทพธิดาเมื่อจะแนะพระเถระใหชวยชักชวนคนอ่ืน ๆ 
ถวายทาน   จึงแสดงธรรมดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                              ถาอยางน้ัน   ขอพระคุณเจาโปรดชักชวน  แม 
                    คนอื่น ๆ  วา    พวกทานจงปลื้มใจถวายทานแดสงฆ 
                    เถิด    และจงมีใจเลื่อมใสฟงธรรม    ลาภคือการได 
                     ความเปนมนุษยเปนการไดแสนยาก  พวกทานก็ได  
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         แลว   พระพุทธเจามีพระสุรเสียงดังพรหม   มีพระ-   
        ฉวีวรรณดังทองคํา    เปนอธิบดีแหงบรรดา    ไดทรง 
          แสดงมรรคาไรเลาไว    ทานท้ังหลายจงปล้ืมใจถวาย 
        ทานแดสงฆ  ซึ่งเปนเขตท่ีทักษิณามีผลมาก   บุคคล 
         เหลาใด  ๘  จําพวก  ๔  คู    ทีท่านผูรูสรรเสริญแลว  
        บุคคลเหลาน้ันเห็นพระทักขิไณยบุคคลเปนสาวกของ 
        พระสุคต   ทานท่ีถวายในบุคคลเหลาน้ี     มีผลมาก 
        ทานท่ีปฏิบัติอริยมรรค  ๔       และทานท่ีดํารงอยูใน 
        อริยผล  ๔  นั้น   คือสงฆ  เปนผูซื่อตรง   มั่นคงอยูใน 
        ปญญาและศีล        เมื่อมนุษยทั้งหลายผูมุงบญุบูชา 
         กระทําบุญอยางย่ิง  ทานท่ีถวายในสงฆยอมมผีลมาก 
        ดวยวา   พระสงฆนี้เปนเขตท่ีกวางใหญ  คํานวณนับ 
         มิไดเหมือนสาครมหาสมุทร    นับจํานวนนํ้ามิได  ก ็
        พระสงฆเหลาน้ีเปนผูประเสริฐสุด      เปนสาวกของ 
          พระพทุธเจาผูมีความเพียร       เปนผูสรางแสงสวาง 
        กลาวสอนธรรม   ชนเหลาใดถวายทานอุทิศพระสงฆ 
         ทานของชนเหลาน้ันเปนอันถวายดีแลว      เชนสรวง 
        ดีแลว   บูชาดีแลว   ทักษิณาน้ัน   ถึงสงฆดํารงมั่น  มี  
        ผลมาก   พระผูรูโลกทรงสรรเสรญิแลว  ชนเหลาใด 
        ยังทองเท่ียวอยูในโลก       หวนระลึกถึงบุญเชนนี้ได  
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                   เกิดความรู   พึงคําจัดมลทินคือความตระหน่ีพรอมท้ัง 
                   มูลราก ไมถูกเขาติเตียน  ยอมเขาถึงสัคคสถานแดน   
                   สวรรค  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    เตนหฺเป  ตัดบทเปน  เตนหิ 
อฺเป   และบทวา  เตน  ไดแก  ดวยเหตุนั้น.   บทวา   ห ิ  เปนเพียง 
นิบาต.   เทพธิดากลาววา  สมาทเปถ   แลวกลาวคําเปนตนวา   สงฺฆสฺส 
ทานานิ    ททาถ    ดังนี้     เพ่ือแสดงอาการชักชวน.     เทพธิดากลาววา 
สุทุลฺลโภ  ลทฺโธ  มนุสฺสลาโภ  ดังน้ี   หมายเอาความเปนมนุษยซึ่งเวน  
จากอขณะ  ๘  อยาง.    ในขอน้ัน   อขณะ  ๘  ไดแก อบายสวนอรูป  ๓ 
อสัญญีสัตว  ๑    ปจจันตประเทศ  ๑    อินทรียบกพรอง  ๑    ความเปน 
นิยตมิจฉาทิฏฐิ  ๑  ความไมปรากฏพระพุทธเจา  ๑. 
         บทวา  ย   มคฺค  ไดแก ทานใด  ที่กระทําในเขตอันพิเศษ   ทํา 
ทานน้ันใหเปนทางไปสูสุคติ      เพราะใหถึงสุคติโดยสวนเดียว     ใหเปน 
อธิบดีแหงทาง   เพราะเปนทางประเสริฐเหลือเกิน    กวาทางอบาย    และ 
กวาทางเดินเทาเปนตน    ความจริง    แมทาน    ทานก็เรียกวา     ทางไป 
เทวโลก    เหมือนศรัทธาและหิริ     เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา 
                               ศรัทธา   หิร ิ  และกุศลทาน    ธรรมเหลาน้ีไป 
                    ตามสัตบุรุษ     สัตบุรษุกลาวธรรมนี้แหละวาเปนทาง 
                    ทิพย    เพราะสัตวยอมไปเทวโลกดวยทางทิพยนี้.  
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         ปาฐะวา   มคฺคาธิปติ   ดังน้ีก็มี.   พึงเห็นเนื้อความของปาฐะนั้นวา   
พระศาสดาทรงเปนอธิบดีของโลกพรอมท้ังเทวโลกดวยอริยมรรค.   เทพ- 
ธิดาเมื่อจะประกอบชนไวในการจําแนกทานในทักขิไณยบุคคลอีก       จึง 
กลาวดวยคําเปนตนวา  สงฺฆสฺส  ทานานิ  ททาถ  ดงัน้ี. 
         บัดนี้  เมื่อจะแสดงอริยสงฆผูเปนทักขิไณยบุคคลน้ันโดยยอ  เทพธิดา 
จึงกลาวคาถาวา  เย  ปุคฺคลา  อฏ   สต   ปสตฺถา  ดังน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เย   เปนนิทเทสชี้แจงโดยไมแนนอน. 
บทวา  ปุคฺคลา    ไดแก   สัตว.  บทวา   อฏ   เปนการกําหนดจํานวนพระ- 
อริยบุคคลเหลาน้ัน  ดวยวา  พระอริยบคุคลเหลาน้ันมี  ๘  คือ  ผูต้ังอยูใน 
มรรค  ๔     และผูต้ังอยูในผล ๔. 
         บทวา  สต  ปสตฺถา  ความวา  อันสัตบุรุษท้ังหลาย  คือ   พระ- 
พุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา    พระสาวก    และเทวดาและมนุษยอ่ืน  ๆ 
สรรเสริญแลว   เพราะเหตุไร  ?    เพราะประกอบดวยคุณมีศีลที่เปนสหชาต 
เกิดพรอมกันเปนตน  ความจริง  คุณทั้งหลายมีศีลและสมาธิที่เกิดพรอมกัน 
เปนตน    ของพระอริยบุคคลเหลาน้ัน    เหมือนสีและกลิ่นที่เกดิพรอมกัน 
เปนตน      ของดอกไมทั้งหลายมีดอกจําปาและดอกพิกุลเปนตน      ดวย 
เหตุนั้น   คุณเหลาน้ันจึงเปนคุณท่ีรักที่ชอบใจและเปนที่สรรเสริญของสัตบุรุษ 
ทั้งหลาย  เหมือนดอกไมที่สมบูรณดวยสีและกลิ่นเปนตน  เปนที่รักที่ชอบ 
ใจของเทวดาและมนุษยทั้งหลายฉะน้ัน   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   เย 
ปุคฺคลา  อฏ  สต  ปสตฺถา  ดังนี้. 
         อน่ึง  พระอริยบุคคลเหลาน้ัน  โดยสังเขปมี  ๔  คู  คือ  พระอริย-  
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บุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค  พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในผล    รวมเปน   
คู ๑   จนถึงพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในอรหัตมรรค    พระอริยบคุคลผูต้ังอยู 
ในผล  รวมเปนคู  ๑   ดวยประการฉะน้ี     ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา 
จตฺตาริ  เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ  เต  ทกขฺเิณยฺยา  ดังนี้. 
         บทวา  เต  เปนบทแสดงกําหนดแนนอนถึงพระอริยบุคคลท่ียกข้ึน 
แสดงไวไมแนนอนทีแรก   จริงอยู   พระอริยบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  ยอม  
ควรทักษิณา       กลาวคือไทยธรรมทีบุ่คคลเชื่อกรรมและผลแหงกรรมพึง 
ถวาย  ดังนั้น จึงชื่อวา  ทักขิเณยยะ  ผูควรทักษิณา  เพราะทําทานใหสําเร็จ 
เปนทานมีผลมาก    เพราะประกอบดวยคุณวิเศษ    [คุณาติเรกสัมปทา]. 
บทวา  สุคตสฺส  สาวกา  ความวา ชื่อวา สาวก  เพราะฟงธรรมนั้นของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะเกิดโดยอริยชาติ   เมื่อฟงธรรมจบ. 
         บทวา  เอเตสุ  ทินฺนานิ  มหปฺผลานิ   ความวา    ทานท้ังหลายแม 
นอย  ที่ถวายสาวกของพระสุคตเหลาน้ี   ก็ชื่อวามีผลมาก    เพราะทักษิณา 
บริสุทธิ์โดยปฏิคาหก  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  หมูก็ตาม คณะก็ตาม มีประมาณเพียงใด หมูสาวกของตถาคต 
เรากลาววาเปนยอดของหมูคณะเหลาน้ัน  ดังนี้เปนตน. 
         บทวา  จตฺตาโร   ปฏิปนฺนา   เปนตน   มีเน้ือความดังกลาวมาแลว 
ในหนหลัง.   บทที่เหลือกม็ีนัยดังกลาวแลวเหมือนกันแล. 
         สวนในที่นี้      ทานพระอนุรุทธะกลับมนุษยโลกแลว  ไดกราบทูล 
เนื้อความท่ีตนและเทพธิดาพูดกัน  ถวายพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดทรงทําเนื้อความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง    ทรงแสดง          
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ธรรมแกบรษัิทที่ประชุมกัน       พระธรรมเทศนานั้นไดเปนประโยชนแก   
มหาชน  ดังน้ีแล. 
                                              จบอรรถกถาวิหารวิมาน         
                   ๗.  จตุริตถีวิมาน 
                            วาดวยจตุริตถีวิมาน 
                 เทพธิดาองคที่  ๑  
           พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                [๔๕]  ดูกอนเทพธิดา   ทานมีวรรณะงาม  ฯ ล ฯ 
                   เปลงรัศมีสวางไปทุกทิศ      เหมือนดาวประกายพรึก 
                   เพราะบุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้     เพราะบุญ 
                   อะไร   ผลอนันี้จึงสําเร็จแกทาน   และโภคะทุกอยาง 
                    ที่นารักจึงเกิดแกทาน. 
                  ดูกอนเทพธิดา   ผูมีอานุภาพมาก   อาตมาขอ 
                  ถาม  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไร  เพราะ 
                     บุญอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และมีรัศม ี
                  สวางไสวไปทุกทิศ. 
                             เทวดานั้นดีใจ    ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                                 ดีฉันไดถวายดอกราชพฤกษกํามือหนึ่ง    แด 
                ภกิษุผูเท่ียวบิณฑบาตในนครปณณกตะ  ซึ่งต้ังอยูบน  
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        เนิน  เปนนครชั้นดี  นารื่นรมยของแควนเอสิกะ   ดวย   
        บุญนั้น  ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้  ดวยบุญน้ัน  ผลอัน 
         นี้จึงสําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด 
        แกดีฉัน    เพราะบุญน้ัน    ดีฉันจงึมีอานุภาพรุงเรือง 
         อยางน้ี   และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                          เทพธิดาองคที่  ๒ 
                                 ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม  ฯ ล ฯ   เปลง 
         รัศมีสวางไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก  เพราะ 
        บุญอะไร. 
                                เทพธิดาน้ันดีใจ        ถูกพระโมคคัลลานะถาม 
         แลว     ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางน้ีวา 
                          ดีฉันไดถวายดอกบัวขาบกํามือหนึง่  แกภิกษุผู 
        เท่ียวบณิฑบาตในนครปณณกตะ     ซึ่งต้ังอยูบนเนิน 
          เปนนครชั้นดี  นารื่นรมยของแควนเอสิกะ  ดวยบุญน้ัน 
        ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้   ดวยบญุน้ัน  ผลอนันี้จึงสําเร็จ 
          แกดีฉนั      และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน 
        เพราะบุญน้ัน   ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
         รัศมขีองดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                            เทพธิดาองคที่  ๓ 
                  ดูราเทพธิดา   ทานมีวรรณะงาม  ฯ ล ฯ  เปลง 
          รัศมีสวางไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก  เพราะ  
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                     บุญอะไร.   
                       เทพธิดาน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
         ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                          ดีฉันไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหน่ึง   ซึ่งมีราก 
        ขาวกลบีเขียว  เกิดในสระนํ้าแกภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาต  
        ในนครปณณกตะ   ซึ่งต้ังอยูบนเนิน  เปนนครชั้นดีนา 
          รื่นรมยของแควนเอสิกะ    เพราะบุญน้ัน    ดีฉันจึงมี   
        วรรณะเชนนี้    เพราะบุญน้ัน    ผลอันนี้จึงสําเร็จแก 
          ดีฉัน และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน  เพราะ 
        บุญนั้น   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และรัศม ี
            ของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                     เทพธิดาองคที่  ๔ 
                         ดูราเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม  ฯ ล ฯ  เปลง 
        รัศมีสวางไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก   เพราะ 
          บุญอะไร. 
                          เทพธิดาน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                       ดีฉันชื่อสมุนา  เจาคะ   มีจิตงาม  ไดถวายดอก  
          มะลิตูม  มีสีดังงาชางแกภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาตในนคร 
        ปณณกตะ  ซึ่งต้ังอยูบนเนิน  เปนนครชั้นดีนารื่นรมย 
           ของแควนเอสิกะ  เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมวีรรณะเชนนี้  
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                  ฯ ล ฯ  และรัศมีของดีฉันจงึสวางไสวไปทุกทิศ.   
                    จบจตุริตถีวิมาน         
            อรรถกถาจตุริตถีวิมาน 
         จตุริตถีวิมาน  มีคาถาวา  อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน เปนตน   จตุริตถี 
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ?  
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กรุงสาวัตถี    ทานพระมหา- 
โมคคัลลานะเมื่อจาริกไปเทวโลก    ไดไปถึงสวรรคชั้นดาวดึงส   ทานเห็น 
เทพธิดา ๔  องค  มีอัปสรเปนบริวารองคละหน่ึงพัน  เสวยทิพยสมบัติอยู 
ในวิมาณ  ๔ หลัง  ซึ่งต้ังเรียงกันอยูในดาวดึงสนั้น   เมื่อจะถามถึงกรรมท่ี 
เทพธิดาเหลาน้ันทําไวในปางกอน   จึงถามตามลําดับ   [ เรียงตัว ]   ดวย 
คาถาเหลาน้ีวา 
                                  ดูราเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม  เปลงรัศมีสวาง 
                   ไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก   เพราะบุญอะไร 
                   ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะบุญอะไร  ผลอันนี้จึงสํา 
                   เร็จแกทาน  โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                         ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก    อาตมาขอถาม 
                   ทาน   ครั้งเกดิเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไร   เพราะ 
                      บุญอะไร    ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และม ี
                  รศัมีสวางไสวไปทุกทิศ.  
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         เทพธิดาแมนั้นไดพยากรณ   เรียงตัวตอจากคําถามของพระเถระนั้น   
เพ่ือจะแสดงความน้ัน  พระสังคีติกาจารยจึงกลาวคาถาน้ีวา 
           เทวดานั้นดีใจ    ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
            ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ี.   
         เลากันวา  ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ  เทพธิดาเหลา 
นั้นเกิดในครอบครัวผูมีอันจะกินในนครปณณกตะ   ในรัฐซึ่งมีชื่อวาเอสิกะ 
ครั้นเจริญวัยแลว     ไปมีสามีอยูรวมพรอมเพรียงกันในนครน้ันนั่นแหละ 
บรรดานางเหลาน้ัน    นางหน่ึงเห็นภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร  [ถือปณฑ- 
ปาติกธุดงค]    รูปหน่ึง    มีจิตเลื่อมใส    ไดถวายดอกราชพฤกษกําหนึ่ง 
อีกนางหน่ึงไคถวายดอกบัวขาบกํามือหนึ่งแกภิกษุอีกรูปหน่ึง      นางหน่ึง 
ไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหนึ่งแกภิกษุอีกรูปหน่ึง     อีกนางหนึ่งไดถวาย 
ดอกมะลิตูมแกภิกษุอีกรูปหน่ึง  ตอมานางเหลาน้ันตายไปบังเกิดในสวรรค 
ชั้นดาวดึงส  มีอัปสรเปนบริวารพันหน่ึง  เทพธิดาเหลาน้ันเสวยทิพยสมบัติ 
อยูจนตลอดอายุในดาวดึงสนั้น   จุติจากดาวดึงสแลว   ก็ยังเวียนวายไป ๆ 
มา ๆ อยูในดาวดึงสนั้นแหละ    ดวยเศษวิบากแหงกรรมน้ันเอง    แมใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   ก็ไดเกิดในดาวดึงสนั้นอีก  ถูกทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ถามปญหาตามนัยที่กลาวแลว.                    
         บรรดาเทพธิดาทั้งส่ีนั้น    เทพธิดาองคหน่ึงเมื่อจะบอกถึงบุญกรรม 
ที่ตนทํา  ตอบวา                                                      
                                  ดีฉนัไดถวายดอกราชพฤกษกํามือหนึ่ง  แกภิกษ ุ
                  ผูเท่ียวบิณฑบาตในนครปณณกตะ   ซึง่ต้ังอยูบนเนิน 
                  เปนนครชั้นดี  นารื่นรมยของแควนเอสิกะ ดวยบญุน้ัน  
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            ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนั้น    ดวยบุญน้ัน    ผลอันนี้จึง   
        สําเร็จแกดีฉัน    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก 
           ดีฉัน  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
        และรัศมีของดีฉันจงึสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพธิดาอีกองคหน่ึงตอบวา 
                           ดีฉันไดถวายดอกบัวขาบกํามือหนึ่ง    แกภิกษุ  
           ผูเท่ียวบิณฑบาตในนครปณณกตะ   ซึ่งต้ังอยูบนเนิน 
        เปนนครชั้นดีนารื่นรมยของแควนเอสิกะ   ดวยบุญน้ัน 
           ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้  ดวยบญุน้ัน  ผลอนันี้จึงสําเร็จ 
        แกดีฉัน      และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน 
            เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
        รัศมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพธิดาอีกองคหน่ึงตอบวา 
                            ดีฉันไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหน่ึง  ซึ่งมีราก 
             ขาวกลีบเขียว  เกิดในสระน้ํา  แกภกิษุผูเท่ียวบิณฑ- 
        บาตในนครปณณกตะ    ต้ังอยูบนเนิน   เปนนครชั้นดี  
            นารืน่รมยของแควนเอสิกะ   เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึง 
        มีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญน้ัน.  ผลอันนี้จึงสําเร็จแก 
            ดีฉัน      และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกดีฉัน 
        เพราะบุญนั้น   ดีฉนัจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
           รัศมขีองดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
          เทพธิดาอีกองคหนึ่งตอบวา  
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                      ดีฉันชื่อสมุนา  เจาคะ   มีจิตงาม    ไดถวายดอก    
                   มะลิตูม  มีสดัีงงาชาง  แกภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาตใน 
                  นครปณณกตะ   ซึ่งต้ังอยูบนเนิน  เปนนครชั้นดี  นา 
                   รื่นรมยของแควนเอสิกะ    เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมี  
                     วรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ  และรัศมีของดีฉันจึงสวางไสว 
                  ไปทุกทิศ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อินฺทีวราน  หตฺถก  ไดแก  ดอกราชพฤกษ 
กํามือหนึ่ง  คือ  กําดอกไมที่มีคุณสมบัติกําจัดโรคลม.    บทวา  เอสิกาน 
ไดแก  เอสิกรัฐ. 
         บทวา  อุณฺณตสฺมึ    นคเร   วเร   ไดแก  ในนครอันอุดมซึ่งต้ังอยู 
ในภูมิประเทศท่ีเปนเนิน    โดดเดน    ดวยปราสาทและเรือนยอดเปนตน 
ซึ่งสูงข้ึนรูปเปนชั้น ๆ  ดังกะเสียดกอนเมฆ. 
         บทวา  ปณฺณกเต  ไดแก ในนครซึ่งมีชื่ออยางนั้น.  
         บทวา  นีลุปฺปหตฺถก  ไดแก กําดอกบัวธรรมดา. 
         บทวา  โอทาตมูลก  ไดแก  มีรากขาว.   ทานกลาวหมายเอากําดอก 
บัวหลวงที่กลาวแลว  เพราะมีเหงาขาวสะอาด   ดวยเหตุนั้น  นางจึงกลาววา 
หริตปตฺต    เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา หริตปตฺต   ไดแก  มีกลีบเขียว  อธิบายวา 
ธรรมดากลีบนอกของดอกบัวหลวงที่กลีบตูมยังไมหลุด    ยอมมีสีเขียวโดย 
แท.   บทวา  อุทกสฺมึ   สเร   ชาต  ความวา  เกิดในน้ําในสระ   อธิบายวา 
ข้ึนในสระ. 
                บทวา   สุมนา   คือ  เทพธิดามีชื่ออยางนั้น.     บทวา  สุมนสฺส  
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ไดแก  มีจิตงาม.    บทวา   สุมนมกุลานิ   แปลวา  มะลิดอกตูม.    บทวา   
ทนฺตวณฺณานิ  ไดแก มีสเีสมือนงาชางที่ขัดใหมเอ่ียม. 
         เมื่อเทพธิดาท้ัง  ๔  นั้น         กลาวถึงกรรมท่ีตนการทําแลวอยางนี้  
พระเถระก็ไดกลาวอนุปุพพิกถา    แลวประกาศอริยสัจแกเทพธิดาเหลาน้ัน 
จบอริยสัจ  เทพธิดาเหลานั้นทั้งหมดพรอมกับบรวิาร ไดเปนพระโสดาบัน. 
พระเถระกลบัมามนุษยโลก      กราบทูลเรื่องนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง      ทรง 
แสดงธรรมโปรดบริษัททีป่ระชุมกัน      พระธรรมเทศนานั้นไดเปนประ- 
โยชนแกมหาชนแล.  
                                     จบอรรถกถาจตุริตถีวิมาน 
                       ๘.  อมัพวมิาน  
                 วาดวยอัมพวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                 [๔๖]  สวนมะมวงทิพยของทานนารื่นรมย  ใน 
                   สวนนี้มีปราสาทหลังใหญกึกกองไปดวยดนตรีตาง ๆ 
                    เจ้ือยแจวไปดวยหมูเทพอัปสร   อนึ่ง ในปราสาทน้ีม ี
                    ประทีปทองดวงใหญสวางไสวอยูเปนนิตย   ปราสาท 
                    ของทานแวดลอมดวยตนไมที่ออกผลเปนผา  โดยรอบ 
                    ดวยบุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้   ดวยบุญอะไรจึง 
                      สําเร็จแกทาน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก 
                    ทาน.  
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                          ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพใหญ    อาตมาขอถาม  
          ทาน   ครั้งเกิดเปนมนุษยทานทําบุญอะไรไว   เพราะ 
        บุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางน้ี  และรัศมี     
          ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                          เทพธิดาน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                          เมื่อชาติกอน  ครั้งเกดิเปนมนุษยในหมูมนุษย 
          ในมนุษยโลก   ดีฉนัมีจิตเล่ือมใสไดสรางวิหารถวาย 
        สงฆ    แวดลอมไปดวยตนมะมวง    เมื่อสรางวิหาร 
           สําเร็จเรียบรอยแลวไดทําการฉลอง      เอาผาหุมตน 
        มะมวงทั้งหลาย   ทําผลมะมวงดวยผา  ตามประทีปไว 
         ที่ตนมะมวงน้ัน  ๆ  นิมนตหมูสาวกของพระผูมีพระ- 
        ภาคเจา ซึ่งเปนหมูสงูสุดใหฉันแลว  มอบถวายวิหาร 
          นั้นแกสงฆ  ดวยมอืของตน  เพราะบุญน้ัน  ดีฉันจึงมี 
        มะมวงที่นารื่นรมย      มีปราสาทหลังใหญในสวนน้ี  
            ซึ่งกกึกองไปดวยดนตรีตาง  ๆ   เจ้ือยแจวไปดวยหมู 
        เทพอัปสร  อนึ่ง ปราสาทน้ี  จึงมปีระทีปทองดวงใหญ 
        สวางไสวอยูเปนนิตย   ปราสาทของดีฉันจึงแวดลอม 
         ดวยตนไมที่ออกผลเปนผาโดยรอบ      เพราะบุญน้ัน 
        ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้     เพราะบุญน้ัน.     ผลอันนี้จึง 
           สําเร็จแกดีฉัน    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก 
        ดีฉัน.  
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                             ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก       ดีฉันเปน   
               มนษุยไดกระทําบุญอันใดไว  เพราะบุญอันนั้น  ดีฉัน 
                   จึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี       และรัศมีของดีฉนัจึง 
                  สวางไสวไปทุกทิศ. 
                            จบอัมพวิมาน  
          อรรถกถาอัมพวิมาน 
         อัมพวิมาน   มีคาถาวา   ทิพฺพ   เต    อมฺพวน   รมมฺ   เปนตน. 
อัมพวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน       กรุงสาวัตถี. 
สมัยนั้น  อุบาสิกคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี  ไดฟงวา  การถวายอาวาสมีผลมาก 
และมีอานิสงสมาก   เกิดฉันทะความพอใจ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวกราบทูลอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคมีความประสงค 
จะสรางอาวาสแหงหน่ึง  ขอไดโปรดตรัสบอกโอกาสเชนนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงสั่งภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุทั้งหลายไดแสดงที่ใหอุบาสิกาน้ัน   นาง 
ไดสรางอาวาสท่ีนารื่นรมยในท่ีนั้นแลวใหปลูกตนมะมวงรอบอาวาสน้ัน. 
         อาวาสน้ันมีตนมะมวงเรียงรายลอมรอบ    สมบูรณดวยรมเงาและนํ้า 
มีภูมิภาคขาวสะอาดเกลื่อนกลาดดวยทราย       คลายขายแกวมุกดานาจับใจ 
เหลือเกิน. 
         นางตกแตงวิหารนั้นดวยผาสีตาง  ๆ    และดวยพวงดอกไมพวงของ  
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หอมเปนตนจนดูคลายเทพวิมาน    ติดต้ังตะเกียงน้ํามันและเอาผาใหมพันตน   
มะมวงทั้งหลายแลวมอบถวายแดสงฆ. 
         ตอมา   นางทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส   วิมาน 
หลังใหญแวดลอมไปดวยสวนมะมวงไดปรากฏแกนาง.  
                นางแวดลอมไปดวยหมูอัปสรเสวยทิพยสมบัติอยูในวิมานน้ัน   ทาน 
พระมหาโมคคัลลานะเขาไปหานางแลว   ถามดวยคาถาเหลานี้วา  
                              สวนมะมวงทิพยของทานนารื่นรมย   ในสวนน้ี  
                  มปีราสาทหลังใหญกึกกองไปดวยดนตรีตาง ๆ  เจื้อย 
                  แจวไปดวยหมูเทพอัปสร  อนึ่ง  ในปราสาทน้ีมีประ- 
                  ทีปทองดวงใหญ   สวางไสวอยูเปนนิตย  ปราสาทของ 
                  ทานแวดลอมดวยตนไมที่ออกผลเปนผาโดยรอบดวย 
                   บุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้   ดวยบุญอะไร  ผลอัน 
                   นี้จงสําเร็จแกทาน    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิด 
                    แกทาน. 
                                  ดูราเทพธิดาผูมีอานุภาพใหญ   อาตมาขอถาม 
                  ทาน   ครั้งเกดิเปนมนุษยทานทําบุญอะไรไว   เพราะ 
                   บุญอะไร   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และรัศมี  
                  ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                                  เทพธิดาน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                  จงึพยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                              เมื่อชาติกอน  ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษยอยู 
                  ในมนุษยโลก    ดีฉันมีจิตเลื่อมใสไดสรางวิหารถวาย  
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                  สงฆ    แวดลอมไปดวยตนมะมวง     เมือ่สรางวิหาร   
                   สําเร็จเรียบรอยแลวไดทําการฉลอง       เอาผาหุมตน 
                  มะมวงท้ังหลาย  ทําผลมะมวงดวยผา  ตามประทีปไว 
                ทีต่นมะมวงน้ัน ๆ  นมินตหมูสาวกของพระผูมีพระ- 
                  ภาคเจา    ซึ่งเปนหมูสูงสุดใหฉัน     แลวมอบถวาย 
                  วหิารน้ันแดสงฆดวยมือของตน   เพราะบุญน้ัน  ดีฉัน 
                จึงมีสวนมะมวงท่ีนารื่นรมย    มีปราสาทหลังใหญใน  
                  สวนน้ี   ซึ่งกึกกองไปดวยดนตรีตาง ๆ  เจื้อยแจวไป 
                  ดวยหมูเทพอปัสร     อนึ่ง    ในปราสาทนี้จึงมีประทีป 
                  ทองดวงใหญสวางไสวอยูเปนนิตย       ปราสาทของ 
                  ดีฉันจึงแวดลอมดวยตนไมที่ออกผลเปนผาโดยรอบ 
                  เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญน้ัน 
                  ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยางท่ีนารัก 
                  จงึเกิดแกดีฉัน         ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก 
                ดีฉันเปนมนุษยไดกระทําบุญอันใดไว  เพราะบุญขอนั้น 
                   ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และรัศมีของดีฉัน 
                  จงึสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพธิดาน้ันไดพยากรณ  ดวยประการฉะน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มหลลฺโก  แปลวา  ใหญ   อธิบายวา 
ไพบูลย   คือโอฬารที่สุด   ทั้งโดยสวนยาวสวนกวางและสวนสูง.    บทวา 
อจฺฉราคณโฆสิโต    ความวา    สนกุสนานครื้นเครงไปดวยหมูเทพอัปสร 
ขับรองบาง   เจรจานารักบาง   ทําเทพธิดานั้นใหบันเทิงใจ.  
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                บทวา  ปทีโป   เจตฺถ    ชลติ  ความวา  ประทีปแกวมีรัศมีรุงเรือง   
แผกระจายไปดุจรัศมีพระอาทิตย  ยอมรุงเรืองยิ่งในท่ีนี้   คือในปราสาทน้ี. 
บทวา   ทุสฺสผเลหิ   ความวา  ผลทั้งหลายของตนมะมวงเหลาน้ันเปนผา 
เหตุนั้น    ตนมะมวงเหลาน้ันจึงชื่อวาออกผลเปนผา    อธิบายวา  ดวยตน 
มะมวงเหลานั้น  คือ  ที่คายผลออกมาเปนผาทิพย.  
         บทวา  กาเรนฺเต   นฏิ ิเต  มเห  ความวา   เมื่อทําการบูชาใน 
การฉลองวิหารที่สรางสําเร็จแลว.  บทวา  กตฺวา  ทสฺุสมเย  ผเล  ความวา 
ทําผาทั้งหลายนั่นแหละใหเปนผลของมะมวงเหลาน้ัน. 
         บทวา  คณุตฺตม  ไดแก หมูพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ซึ่ง 
สูงสุดแหงหมูทั้งหลาย.  บทวา  นิยฺยาเทสึ  ความวา ไดมอบ  คือไดถวาย 
แลว.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                       จบอรรถกถาอัมพวิมาน 
                      ๙.  ปตวิมาน 
                                         วาดวยปตวิมาน         
         ทาวสักกเทวราชตรัสถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                           [๔๗]   ดูราเทพธิดาผูเจริญ   ผูมผีาเหลือง  มธีง 
                  เหลือง ประดับดวยอลังการเหลือง  มีกายลูบไลดวย 
                  จนัทนเหลือง  ทัดทรงดอกอุบลเหลือง  มีปราสาท 
                  เหลือง  มีที่นอนท่ีนั่งเหลือง  มภีาชนะเหลือง  มีฉัตร 
                  เหลือง  มีรถเหลือง  มีผาเหลือง  มีพัดเหลือง  ครั้งเกิด  
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        เปนมนุษยในชาติกอน  เจาไดทํากรรมอะไรไว   เจาถูก   
           เราถามแลว  ขอจงบอกทีเถิด   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
          เทพธิดาน้ันตอบวา 
                             ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระบาทไดนอมนํา 
         ดอกบวบขม   ซึ่งมรีสขมไมมีใครปรารถนา   จํานวน 
           ๔  ดอก    บูชาพระสถูป  ขาพระบาทมีใจผองใส  มุง 
         เฉพาะพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดา       ไมทัน 
           พิจารณาหนทางท่ีมาแหงแมโค  มิไดนึกไปท่ีแมโคน้ัน  
        ทันใดนัน้แมโคไดขวิดขาพระบาท   ผูมีความปรารถนา 
           แหงใจยังไมถึงพระสถูป   ถาขาพระบาทพึงส่ังสมบุญ 
        นั้นยิ่งขึน้ไซร   ทิพยสมบัติพึงมียิง่กวาน้ีเปนแน     ขา 
            แตทาวนฆวานเทพกุญชรจอมเทพ    เพราะบุญกรรม 
        นั้น  ขาพระบาทละกายมนุษยแลว    จึงมาอยูรวมกับ  
            พระองค. 
                            ทาวมฆวานเทพกุญชร   ผูเปนอธิบดีในสวรรค 
        ชั้นไตรทศ   ทรงสดับคําน้ีแลว    เมื่อจะยังเทวดาชั้น 
            ดาวดึงสใหเลื่อมใส  จึงไดตรสัคําน้ีกะมาตลีเทพสารภี 
        วา  ดูกอนมาตลี     ทานจงดูผลแหงกรรมอันวิจิตรนา 
            อัศจรรยนี้  ไทยธรรมที่เทพธดิาน้ีกระทําแลว   ถึงจะ 
        นอย   บุญก็มีผลมาก  เมือ่จิตเลื่อมใสในพระตถาคต 
           สัมพุทธเจา  หรือในสาวกของพระองคก็ตาม   ทักษณิา  
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                      ไมชื่อวานอยเลย   มาเถิด  มาตลี   แมชาวเราท้ังหลาย   
                    ก็ควรจะพากันบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคตใหยิ่ง   
                    ยวดขึ้นไป  เพราะการสั่งสมบุญ  นําสุขมาให   เมือ่ 
                    พระตถาคตยังทรงพระชนมอยูก็ตาม    เสด็จปรินิพ- 
                    พานแลวก็ตาม     เมื่อจิตสม่ําเสมอ     ผลบุญก็ยอม 
                    สม่ําเสมอ  เพราะเหตุที่ต้ังจิตไวชอบ   สัตวทั้งหลาย 
                    ยอมไปสูสุคติ        ทายกท้ังหลายกระทําสักการะใน  
                     พระตถาคตเหลาใดแลว  ยอมไปสูสวรรค   พระตถา- 
                  คตเหลาน้ัน     ยอมอุบัติขึน้เพ่ือประโยชนแกชนเปน 
                   อันมากหนอ. 
                                      จบปตวิมาน 
               อรรถกถาปตวิมาน         
         ปตวิมาน  มีคาถาวา ปตวตฺเถ  ปตธเช  เปนตน.  ปตวิมานน้ัน 
เกิดข้ึนไดอยางไร  ? 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน   พระเจาอชาตศัตรู 
นําพระบรมสารีริกธาตุที่พระองคไดรับสวนแบง       มาสรางพระสถูปและ 
ทําการฉลอง    อุบาสิกาชาวราชคฤหคนหนึ่งปฏิบัติกิจของรางกายแตเชาตรู 
คิดจักบูชาพระศาสดาถือดอกบวบขม  ๔  ดอกตามท่ีไดมา     มีศรัทธาเกิด 
ฉันทะอุตสาหะข้ึนในใจอยางฉับพลัน       มิไดคํานึงถึงอันตราย ในหนทาง  
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เดินมุงหนาไปสูยังพระสถูป.   
         ขณะนั้น  โคแมลกูออนว่ิงสวนทางมาอยางเร็ว    ขวิดอุบาสิกาน้ันให 
สิ้นชีวิต.  นางทํากาลกิริยาตายในขณะนั้นเอง  บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส 
เมื่อทาวสักกเทวราชเสด็จทรงกรีฑาในอุทยาน     นางไดปรากฏองคพรอม 
กับรถ     ขมเทพธิดาทั้งหมดดวยรัศมีแหงสรีระของตน    ทามกลางเทพ- 
นาฏกะนักฟอนสองโกฏิครึ่งซ่ึงเปนบริวาร  ทาวสักกเทวราชทอดพระเนตร 
เห็นดังน้ัน  มีพระทัยพิศวง   เกิดอัศจรรยไมเคยเปน    ทรงดํารวิา    ดวย 
กรรมอันยิ่งใหญเชนไรหนอ      เทพธิดาผูนี้จึงไดเทพฤทธิ์ที่ยิ่งใหญเชนนี้  
แลว  ตรัสถามเทพธิดาน้ันดวยคาถาเหลาน้ีวา  
                                      ดูราเทพธิดาผูเจริญ  ผูมีผาเหลือง  มีธงเหลือง 
                  ประดับดวยอลังการเหลอืง     มีกายลูบไลดวยจันทน  
                   เหลือง    ทัดทรงดอกอุบลเหลือง    มปีราสาทเหลือง 
                  มทีี่นอนที่นั่งเหลือง  มีภาชนะเหลือง    มีฉัตรเหลือง 
                   มีรถเหลือง   มีมาเหลือง    มีพัดเหลือง   ครั้งเกิดเปน 
                   มนุษยในชาติกอน  เจาไดทํากรรมอะไรไว   เจาถูกเรา 
                   ถามแลว   ขอจึงบอกทีเถิด   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
         เทพธิดาแมนั้น   ก็ไดพยากรณแกทาวสักกะนั้นดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                              ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระบาทไดนอมนํา  
                  ดอกบวมขม   ซึ่งมีรสขมไมมีใครปรารถนา    จํานวน 
                  ๔  ดอก    บชูาพระสถูป    ขาพระบาทมีใจผองใส   มุง 
                   เฉพาะพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดา      ไมทัน 
                   พิจารณาหนทางท่ีมาแหงแมโคมิไดนึกไปท่ีแมโคน้ัน  
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                   ทันใดนั้นแมโคไดขวิดขาพระบาทผูมคีวามปรารถนา      
                  แหงใจยังไมถึงพระสถูป    ถาขาพระบาทพึงส่ังสมบุญ 
                   นั้นยิ่งขึ้นไซร  ทิพยสมบติัพึงมียิ่งกวาน้ีเปนแน    ขา 
                   แตทาวมฆวานเทพกุญชรจอมเทพ     เพราะบุญกรรม 
                   นั้น   ขาพระบาทละกายมนุษยแลว   จงึมาอยูรวมกบั  
                  พระองค.                                          
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปตจฺทนลิตฺตงฺเค  ไดแกมีสรีระลูบไล 
ดวยจันทนมีสีดังทอง.     บทวา   ปตปาสาพสยเน  ไดแก  ประกอบดวย 
ปราสาททองท้ังหมดและที่นอนขลิบทอง   ดวยปตศัพทในที่ทุกแหงท้ังขาง 
ลางขางบน  พึงทราบวา ทานหมายความถึงทองท้ังน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา     ลตตฺถิ   ตัดบทเปน   ลตา    อตฺถิ   แปลวา    มีเครือเถา. 
เทพธิดาเรียกทาวสักกเทวราชดวยความเคารพ   วา    ภนฺเต.        บทวา 
อนภิจฺฉิตา   แปลวา  ไมมใีครปรารถนา. 
         บทวา  สรีร    ไดแก พระธาตุที่เปนพระสรีระ.     อน่ึง    นี้เปน 
โวหารเรียกรวมสวนยอย   เหมือนขอความวา    ผาไฟไหมแลว    ทะเลเขา 
เห็นแลว.    บทวา  อสฺส  ประกอบ โครูปสฺส  แปลวา ของโคนั้น.  บทวา 
มคฺค  ไดแก ทางที่มา.  บทวา  น   อเวกฺขิสฺส   ไดแก  ไมทันตรวจดู. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะใจไมนึกถึงโคนั้น.   บทวา  น   ตคฺคมนสา  สตี  
ความวา     มไิดมีใจไปจดจอท่ีแมโคนั้น     ที่แทมีใจจดจอท่ีพระสถูปของ 
พระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน.   ปาฐะวา   ตทงฺคมานสาสตี  ดังนี้ก็มี.     ใจ 
ของเทพธิดาน้ันมีในองคนั้น คือในองคแหงพระธาตุของพระผูมีพระภาค- 
เจาพระองคนั้น    เหตุนั้น  เทพธิดาน้ันจึงชื่อวา   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    เพราะมโนรถท่ีเกดิข้ึนวา    เราจักเขาไป 
ยังพระสถูปแลวบูชาดวยดอกไมทั้งหลาย  ดังน้ียังไมสมบูรณ.   แตจิตท่ีคิด 
บูชาพระสถูปเจดียดวยดอกไมทั้งหลายสําเร็จแลวโดยแท     จึงเปนเหตุให 
เทพธิดาน้ันเกิดในเทวโลก.  
         บทวา  ตฺจาห   อภสิฺเจยฺย   ความวา   ถาขาพระบาทพึงส่ังสม 
อธิบายวา   ถาขาพระบาทพึงส่ังสม   คือเขาไปสั่งสมโดยชอบทีเดียวซ่ึงบุญ 
นั้น     ดวยการบูชาดวยดอกไม    คือดวยการไปถึงพระสถูปแลวบูชาตาม 
ความประสงค.  บทวา  ภยิฺโย   นูน   อโิต   สิยา  ความวา   สมบัติเห็น 
ที่จะพึงมีโดยยิ่ง  คือยิ่ง ๆ  ข้ึนไปกวานี้   คือกวาสมบัติตามท่ีไดอยูแลว. 
         บทวา   มฆวา   เทวกฺุชร    เปนคําเรียกทาวสักกะ.   ในสองบทน้ัน 
บทวา  เทวกฺุชร   ความวา    เชนกับกุญชรในเทวโลก   โดยคุณวิเศษมี 
ความบากบ่ันเพ่ือผลท้ังปวงเปนตน.  บทวา  สหพฺย  ไดแก   ความเปน 
รวมกัน. 
                          ทาวมฆวานเทพกุญชร     ผูเปนอธิบดีในสรรรค 
                    ชั้นไตรทศทรงสดับคําน้ีแลว      เมื่อจะยังเทวดาชั้น 
                    ดาวดึงสใหเลื่อมใสจึงไดตรัสคําน้ีกะมาตลีเทพสารถี 
         นี้เปนคําของพระธรรมสังคาหกาจารย. 
         ต้ังแตนั้น  ทาวสักกะทรงแสดงธรรมแกหมูเทวดา   ซึ่งมีพระมาตลี  
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เทพสารถีเปนประมุข   ดวยคาถาเหลานี้วา  
                               ดูกอนมาตลี   ทานจงดูผลแหงกรรมอันวจิิตรนา 
                   อัศจรรยนี้  ไทยธรรมที่เทพธิดาน้ีกระทําแลว    ถึงจะ 
                  นอย  บุญก็มผีลมาก  เมื่อจิตเล่ือมใสในพระตถาคต- 
                  สมัพุทธเจา หรือในสาวกของพระองคก็ตาม  ทักษิณา 
                      ไมชื่อวานอยเลย   มาเถิด  มาตล  แมชาวเราท้ังหลาย 
                   ก็ควรจะพากันบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคตใหยิ่ง  
                   ยวดขึ้นไป    เพราะการสั่งสมบุญนําสุขมาให     เมือ่ 
                  พระตถาคตยังทรงพระชนมอยูก็ตาม    เสด็จปรินิพ- 
                   พานแลวก็ตาม  เมื่อจิตสม่ําเสมอ  ผลบุญก็ยอมสม่ํา 
                   เสมอ  เพราะเหตุที่ต้ังจิตไวชอบ  สัตวทั้งหลายยอมไป 
                  สูสุคติ    ทายกทั้งหลายกระทําสักการะในพระตถาคต  
                   เหลาใดแลว  ยอมไปสูสวรรค   พระตถาคตเหลาน้ัน 
                   ยอมอุบัติขึ้นเพ่ืออประโยชนแกชนเปนอันมากหนอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปสาเทนฺโต  ไดแก   กระทําใหเลื่อมใส. 
อธิบายวา  ใหเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย. 
         บทวา  จิตฺต  ไดแก  วิจิตร   คือไมควรคิด.     บทวา  กมฺมผล 
ประกอบความวา    ถึงไทยธรรมไมยิง่ใหญ    ก็จงดูผลแหงบุญกรรมซ่ึงยิ่ง 
ใหญ   เพราะถึงพรอมดวยเขต   และถงึพรอมดวยเจตนา.    ในประโยควา 
อปฺปกมฺป   กต  เทยฺย  ปฺุ  โหติ  มหปฺผล  นี ้ บทวา  กต  ไดแก 
ประกอบไวในอายตนะ    โดยเปนตัวเหตุ    โดยเปนตัวสักการะ.    บทวา 
เทยฺย  ไดแก วัตถุที่ควรถวาย.  บทวา  ปฺุ  ไดแก  บุญกรรมทีเ่ปน  
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ไปอยางนั้น.   
         บัดนี้     ทาวสักกเทวราชเม่ือจะแสดงขอท่ีทําบุญถึงจะนอยแตก็มีผล 
มากน้ัน  ใหปรากฏ  จึงตรัสคาถาวา   นตฺถิ  จิตฺเต   ปสนฺนมฺห ิ เปนตน. 
ขอน้ันเขาใจงาย.  
         บทวา   อมฺเหป   ไดแก  แมชาวเราทั้งหลาย.     บทวา  มหามเส 
ไดแก ควรบูชา.  บทวา  เจโตปณิธิเหตุ  ห ิ ความวา  เพราะต้ังจิตของ 
คนไวชอบทีเดียว  อธิบายวา  เพราะต้ังตนไวชอบ.  ดวยเหตุนั้น  พระ-  
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                                     มารดาบิดาก็ดี  ญาติเหลาอ่ืนก็ดี  พึงทําผูนั้น 
                   ใหประเสริฐไมได   สวนจิตท่ีต้ังไวชอบ   พึงทําผูนั้น 
                   ใหประเสริฐไดกวาน้ัน. 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว      ทาวสักกะจอมทวยเทพไดสั่งระงับการ 
เลนกรีฑาในอุทยาน  เสด็จกลับจากอุทยานน้ันแลว ทรงทําการบูชา  ๗  วัน 
ที่พระจุฬามณีเจดีย  ซึ่งเปนสถานที่พระองคทรงบูชาเนือง ๆ. 
         สมัยตอมา      ทาวสักกเทวราชไดเลาเรื่องนั้นถวายทานพระนารท- 
เถระผูจาริกไปยังเทวโลก       พระเถระไดบอกกลาวแกพระธรรมสังคาห- 
กาจารยทั้งหลาย  ทานจงไดยกเรื่องนั้นข้ึนสูสังคายนาอยางนั้นแล. 
                    จบอรรถกถาปตวิมาน  
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                            ๑๐.  อุจฉุวิมาน   
                                    วาดวยอุจฉุวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                          [๔๘]    ทานสองสวางตลอดปฐพี       เหมือน 
           ดวงจันทรและดวงอาทิตย     รุงโรจนล้ําโลกพรอมทั้ง 
           เทวโลก  ดวยสิร ิ  วรรณะ   ยศ  และเดช    เหมือน  
         ดังทาวมหาพรหมรุงโรจนล้ําทวยเทพชั้นไตรทศพรอม 
           ทั้งองคอินทร  ดูราเทพธิดาผูเลอโฉม   ทัดทรงมาลัย 
        ดอกอุบล    มีดอกไมกรองบนศีรษะ  มีผิวพรรณผุดผอง 
           ดังทองประดับองคทรงภูษาอันสูงสุด.  อาตมาถามทาน 
        ทานเปนใครมาไหวอาตมา    เมือ่กอนทานไดทํากรรม 
           อะไรไวดวยตน  ครั้งเกิดเปนมนุษยในชาติกอน ทาน 
        สั่งสมทานหรือรักษาศีล     เพราะบุญอะไร    ทานจึง 
           เขาถึงสุคติ  มียศ  (อิสริยะ,   เกียรติ,   บริวาร). 
                           ดูราเทพธิดา    ทานถูกอาตมาถามแลว     ขอ 
        ทานโปรดบอกทีเถิด   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร. 
         เทพธิดาน้ันตอบวา 
                            ขาแตทานผูเจริญ    ปจจุบันพระคุณเจาเขาไป 
        บณิฑบาตยังบานตําบลนี้นี่แหละ  มาถึงเรือนของ 
           พวกดีฉัน   ขณะนั้นดีฉันมีจิตเลื่อมใส   เปยมดวยปติ 
        ไมมีอะไรเปรียบได  ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา 
          แตภายหลัง   แมผัวมาซักถามดีฉันวา   อใีจราย   เจา  
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        เอาออยไปไวที่ไหน   ดีฉันตอบวา   ฉันไมไดทิ้งและ   
        ไมไดรบัประทาน  ฉันเองไดถวายแดภิกษุผูสงบ  แม 
        ผัวผูนัน้ไดบริภาษดีฉันวา   ออยนี้ของเจาหรือ   ที่แท 
        ขาเปนเจาของดังน้ีแลว        นางควากอนดินทุมดีฉัน 
        ดีฉันกต็าย     จุติจากมนุษยโลกนั้นแลวมาเปนเทวดา 
        ดีฉันไดกระทํากุศลกรรมนั่นแหละ   จึงไดเสวยความ 
        สขุดวยตน   ไดรวมบํารุงบําเรออยูกับเทวดาท้ังหลาย  
         และบนัเทิงใจอยูดวยกามคุณหา  ดีฉันไดกระทํากุศล- 
        กรรมนัน่แหละ   จึงไดเสวยความสุขดวยตน   มีทาว 
        สักกะจอมเทพคุมครอง    มีทวยเทพชั้นไตรทศรักษา 
        เพรียบพรอมไปดวยกามคุณหา  ผลบุญเชนนี้มิใชนอย 
         การถวายออยของดีฉันมีผลมาก      ดีฉันไดรวมบํารุง 
        บําเรออยูกับเทวดาท้ังหลาย     และบนัเทิงใจอยูดวย 
        กามคุณหา    ผลบุญเชนนี้มิใชนอย    การถวายออย 
        ของดีฉันมีผลรุงเรืองมาก     ดีฉนัมีทาวสักกะจอมเทพ 
         คุมครอง    มีทวยเทพชั้นไตรทศรักษา     เพียงดังวา 
        ทาวสหสันัยนในสวนนันทนวัน     ขาแตทานผูเจริญ 
        ดีฉันสํานึกถึงพระคุณเจาผูอนุเคราะห    จึงเขามาถวาย 
        นมัสการและบอกกลาวถึงกรรมที่เปนกุศล  ขณะนั้น 
        ดีฉันมจีิตเลื่อมใส  เปยมดวยปติ  ไมมีอะไรเปรียบได 
         ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา  ดังน้ี. 
                                                          จบอุจฉุวิมาน  
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                อรรถกถาอุจฉุวิมาน  
         อุจฉุวิมาน  มีคาถาวา  โอภาสยิตฺวา    ปวึ  สเทวก  เปนตน. 
อุจฉุวิมาน  นั้น  เชนเดียวกับวิมานออยในหนหลัง    ทั้งโดยพระบาลีและ 
โดยเหตุเกิดเรื่องนั่นเอง.  
         ในเรื่องน้ัน      แมผัวใชต่ังอยางเดียวตีลูกสะใภตาย     แตในเรื่องนี้  
ใชกอนดิน   ความตางกันดังน้ีเทาน้ัน.   แตเพราะวัตถุ    (ที่ใชประหาร) 
ตางกัน   ทั้งสองเรื่องจึงข้ึนสูสังคายนาแยกกัน   บัณฑิตพึงทราบดังน้ี. 
         ทานพระมหาโมคคลัลานเถระถามวา 
                                  ทานสองสวางตลอดปฐพี     เหมือนดวงจันทร 
                   และดวงอาทิตยรุงโรจนล้ําโลกพรอมทั้งเทวโลกดวย 
                  สริิ  วรรณะ   ยศและเดช   เหมือนดังทาวมหาพรหม 
                  รุงโรจนล้ําทวยเทพชั้นไตรทศพรอมท้ังองคอินทร  ดู- 
                  ราเทพธิดาผูเลอโฉม  ทัดทรงมาลัยดอกอุบล    มีดอก 
                 ไมกรองบนศีรษะ   มีผิวพรรณผุดผองดังทอง   ประ- 
                  ดับองค      ทรงภูษาอันสูงสุด      อาตมาขอถามทาน 
                  ทานเปนใคร  มาไหวอาตมา  เมื่อกอนทานไดทํากรรม 
                  อะไรไวดวยตน  ครั้งเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ทาน 
                  สัง่สมทานหรือรักษาศีล  เพราะบุญอะไร  ทานจึงเขา 
                  ถึงสุคติ    มียศ  [อิสริยะ,    เกียรติ,   บริวาร]    ดูรา 
                 เทวดา  ทานถูกอาตมาถามแลว   ขอทานโปรดบอกที 
                เถิด   นี้เปนผลแหงกรรมอะไร.  
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ลําดับนั้น  เทวดาไดกลาวตอบดวยคาถาเหลาน้ีวา    
                           ขาแตทานผูเจริญ      ปจจุบันพระคุณเจาเขาไป 
          บณิฑบาตยังบานตําบลน้ีนี่แหละ    มาจนถึงเรือนของ 
        พวกดีฉนั   ขณะนั้น   ดีฉันมีจิตใจเลื่อมใส   เปยม 
          ดวยปติไมมีอะไรเปรียบได      ไดถวายทอนออยแด 
        พระคณุเจา  แตภายหลัง     แมผัวมาซักถามดีฉันวา  
           อีใจราย   เจาเอาออยไปไวที่ไหน   ดีฉันตอบวา   ฉัน 
        ไมไดทิง้และมิไดรับประทาน        ฉันเองไดถวายแด 
           ภิกษผูุสงบ  แมผัวผูนั้นไดบริภาษดีฉันวา   ออยนีข้อง 
        เจาหรือ    ที่แทขาเปนเจาของ    ดังน้ีแลว     นางควา 
          กอนดินทุมดีฉัน    ดีฉันก็ตาย   จุติจากมนุษยโลกนั้น 
        แลวมาเปนเทวดา    ดีฉันไดกระทํากุศลกรรมนั้นแหละ 
           จึงไดเสวยความสุขดวยตน  ไดรวมบํารุงบาํเรออยูกับ 
           เทวดาท้ังหลาย       และบันเทิงใจอยูดวยกามคุณหา 
        ดีฉันไดกระทํากุศลกรรมนั่นแหละ   จึงไดเสวยความ 
           สุขดวยตน    มีทาวสักกะจอมเทพคุมครอง     มีทวย 
        เทพชั้นไตรทศรักษา  เพรียบพรอมไปดวยกามคุณหา 
          ผลบญุเชนนี้มิใชนอย     การถวายออยของดีฉันมีผล 
        มาก      ดีฉนัไดรวมบํารุงบําเรออยูกับเทพดาท้ังหลาย 
           และบนัเทิงใจอยูดวยกามคุณหา    ผลบุญเชนนี้มิใช 
        นอย  การถวายออยของดีฉันมีผลรุงเรืองมาก   ดีฉัน 
          มีทาวสักกะจอมเทพคุมครอง   มีทวยเทพชั้นไตรทศ  
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         รักษา  เพียงดังวาทาวสหัสนัยนในสวนนันทนวัน    ขา   
        แตทานผูเจริญ    ดีฉนัสํานึกถึงพระคุณเจาผูอนุเคราะห 
         จึงเขามาถวายนมัสการ   และบอกกลาวถึงกรรมที่เปน 
        กุศล   ขณะนั้น   ดีฉันมีจิตเล่ือมใส    เปยมดวยปติ 
         ไมมีอะไรเปรียบได   ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา 
        ดังน้ี.        คําท่ีเหลือก็เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวน่ันเอง   
          แล. 
                                                  จบอรรถกถาอุจฉุวิมาน 
                          ๑๑.  วันทนวิมาน 
                       วาดวยวันทนวิมาน 
                        [๔๙]     ดูราเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม   เปลง 
        รัศมีสวางไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก   เพราะ 
         บุญอะไร  ทานจึงมวีรรณะเชนนี้   เพราะบญุอะไร  ผล  
        อันนี้จึงสําเร็จแกทาน    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึง 
         เกิดแกทาน. 
                ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก      อาตมาขอถาม 
        ทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไรไว 
         เพราะบุญอะไร        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
        และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
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                 เทวดาน้ันดีใจ    ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว   
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                          ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก   ดีฉันเห็น 
                  สมณะท้ังหลายผูมีศีล        ไหวเทาท้ังหลายทําใจให 
                  เลื่อมใส    อนึง่     ดีฉันปล้ืมใจ     ไดกระทําอัญชลี 
                  เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญน้ัน 
                   ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยางท่ีนารัก 
                    จึงเกิดแกดีฉัน.  
                                ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก    ดีฉันขอบอก 
                  พระคุณเจา   ครั้งเกิดเปนมนุษยดีฉันไดกระทําบุญอัน 
                  ใดไว     เพราะบุญอันนั้น  ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรือง 
                  อยางน้ี   และรศัมีของดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                  จบวันทนวิมาน         
            อรรถกถาวันทนวิมาน 
         วันทนวิมาน    มีคาถาวา     อภิกกฺนฺเตน     วณฺเณน     เปนตน. 
วันทนวิมานน้ันเกิดข้ึนไดอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   กรุงสาวัตถี   สมัยนั้น   ภิกษุมาก 
รูปดวยกัน    อยูจําพรรษาในอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง    ครั้นออกพรรษา 
ปวารณาแลว   เก็บงําเสนาสนะ    ถือบาตรจีวรเดินมุงไปกรุงสาวัตถี   เพ่ือ  
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เฝาพระผูมีพระภาคเจา    ผานไปกลางหมูบานตําบลหน่ึง.  หญงิคนหนึ่งใน   
หมูบานนั้น     เห็นภิกษุทั้งหลาย    มีจิตเลื่อมใสเกิดความเคารพอยางมาก 
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ   แลวประคองอัญชลีไวเหนือศีรษะ  ยืนลืมตา 
ที่แสดงความเลื่อมใส  แลดูอยูจนภิกษุทั้งหลายลับตาไป. 
        สมัยตอมา   หญิงน้ันทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส 
ครั้งน้ัน    ทานพระมหาโมคคัลลานะไดสอบถามเทพธิดาน้ัน    ผูเสวยทิพย- 
สมบติัอยูในดาวดึงสนั้น   ดวยคาถาเหลาน้ีวา                      
                              ดูกอนเทพธิดา  ทานมีวรรณะงาม    เปลงรศัมี 
                   สวางไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก   เพราะบญุ 
                   อะไร  ทานจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะบญุอะไร    ผล 
                   อันนี้จึงสําเร็จแกทาน    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึง 
                    เกิดขึ้นแกทาน.         
                                 ดูกอนเทพีผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
                   ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว   เพราะบุญ 
                   อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และรัศมขีอง 
                  ทานจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศ. 
                                 เทพธิดาน้ันดีใจ       ถูกพระโมคคัลลานะถาม 
                  แลว  ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                                 ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก   ดีฉันเห็น 
              สมณะท้ังหลายผูมีศีล       ไหวเทาท้ังหลายทําใจให 
        เลื่อมใส    อนึ่ง    ดีฉนัปลื้มใจ     ไดกระทําอัญชลี  
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                   เพราะบุญน้ัน   ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะบุญ  
                    นั้น    ผลอันนี้จึงสําเร็จแกดีฉัน   และโภคะทุกอยาง 
                     ที่นารักจึงเกิดขึ้นแกดีฉัน.  
                                ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ดีฉันขอบอก 
                   พระคุณเจา ครั้งเปนมนุษยดีฉันไดกระทําบุญอันใดไว 
                   เพราะบุญอันนั้น      ดีฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
                   และรัศมขีองดีฉันจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
             เทพธิดาไดพยากรณดวยคาถาเหลาน้ี    ดังกลาวมาฉะน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สมเณ   ไดแก ผูสงบบาป.    บทวา 
สีลวนฺเต    ไดแก    ผูประกอบดวยคุณคือศีล.    บทวา    มน    ปสาทยึ 
ความวา   ดฉัีนทําจิตใหเลื่อมใสปรารภคุณของสมณะเหลาน้ันวา พระคุณเจา 
เหลาน้ันดีหนอ    เปนธรรมจารี    เปนพรหมจารี    ( เปนผูประพฤติธรรม 
เปนผูประพฤติพรหมจรรย).   บทวา    วิตฺตา    จห    อฺชลิก    อกาสึ  
ความวา   ดฉัีนยินดี   เกดิโสมนัส   ไหวแลว.   อธิบายวา   แมเพียงลืมตาที่ 
แยมบานดวยความเลื่อมใส    แลดูภิกษุทั้งหลายผูนารัก    ยังมอุีปการะมาก 
แกสัตวเหลานี้     จะปวยกลาวไปไยถึงการไหวเลา.   ดวยเหตุนั้น   เทพธิดา 
จึงกลาววา   เพราะบุญนั้น    ดีฉันจึงมีวรรณะเชนนี้  ดังน้ีเปนตน.   คําท่ี 
เหลือมีนัยดังกลาวมาแลวน่ันแล. 
                      จบอรรถกถาวันทนวิมาน  
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                                        ๑๒.  รัชชุมาลาวิมาน  
                       วาดวยรัชชุมาลาวิมาน 
               พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองคหน่ึงวา 
                    [๕๐]  ดูกอนเทพธิดา          ทานมีวรรณะงาม 
             กรีดกรายมือและเทาฟอนรําไดเหมาะเจาะ      ในเมื่อ  
          ดนตรบีรรเลงอยูอยางไพเราะ    เมื่อทานน้ันรายรําอยู 
           เสียงทิพยอันนาฟงนารื่นรมยใจ        ก็เปลงออกจาก 
        อวัยวะนอยใหญทั่วสรรพางค    เมื่อทานน้ันรายรําอยู 
           กลิ่นทิพยที่มีกลิ่นอันหอมหวนนารื่นรมยใจ    ก็ฟุงขจร 
        ไปจากอวัยวะนอยใหญทั่วสรรพางค   เครื่องประดับท่ี  
            มวยผมท่ีแกวงไกวไปมาตามกาย  ก็เปลงเสียงกังวาน 
        ใหไดยิน  ปานประหน่ึงวา   ดนตรีเครื่อง  ๕   เทริดท่ี  
           ถูกลมกระพือพัดออนไหวไปมาตามสายลม    ก็เปลง 
        เสียงกังวานใหไดยิน  ปานประหนึ่งวา   ดนตรีเครื่อง   ๕ 
           เชนกนั    พวงมาลยัประดับเศียรของทานมกีลิ่นหอม 
        นารื่นรมยใจ  ก็สงกลิ่นหอมฟุงตลบไปทุกทิศ   ดังหนึ่ง 
          ตนมญัชูสกะ  (เหน็ชื่อตนไมสวรรค   วามกีลิ่นหอม 
        ยิ่งนัก)   ทานไดสูดดมกลิ่นหอมนัน้   ทั้งไดเห็นรูป 
            อันมใิชของมอียูในมนุษย    ดูกอนเทวดา     อาตมา 
        ถามทาน     ขอทานไดโปรดบอกวา   นี้เปนผลของ 
        กรรมอะไร.  
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         เทพธิดาน้ันตอบวา   
                           ในชาติกอนดีฉันเกิดเปนทาสีในบาน   ชือ่คยา 
          ของพราหมณ   มบีุญนอยไมมวีาสนา   คนท้ังหลาย 
        เรียกชื่อดีฉันวา    รัชชุมาลา    ดีฉนัเศราเสียใจมาก 
           เพราะถูกขูเข็ญของผูที่ดาทอและตบตี         จึงถือเอา  
        หมอน้ําออกไป  ทําเปนเหมือนจะไปตักน้ํา  ครั้นแลว 
           ไดวางหมอน้ําไวขางทาง     เขารูปยังปาชัฏดวยคิดวา 
        เราจักตายในปาน้ีแหละ       จะมปีระโยชนอะไรเลา 
            ดวยการเปนอยูของเรา    ดังน้ี     แลวจึงผูกเชือกเปน 
        บวงใหแนน   แลวเหว่ียงไปยังตนไม  ทีนั้น    ก็มองด ู
           ไปรอบทิศวา   จะมีใครไหมหนอ  อาศัยอยูในปาบาง 
        ในท่ีนั้นดีฉันไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูเปนมุนีบําเพ็ญ 
           ประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ประทับน่ังท่ีโคนตนไม 
        ทรงเพงพินิจอยู    มิไดทรงมีภยัแตที่ไหน ๆ    ความ 
           สังเวชใจทําใหเกิดขนพองสยองเกลาอยางไมเคยม ี
        ไดมีแกดิฉันนั้นวา    ใครหนอแลมาอยูในปาน้ี    เปน 
            เทวดาหรือมนุษยกันแน      ใจของดีฉันเล่ือมใสแลว 
        เพราะไดเห็นพระองคผูนาเลื่อมใส       ควรแกความ 
            เลื่อมใส   เสด็จออกจากปา   ( คือกิเลส )    บรรลุถึง 
        นิพพานอันปราศจากปาแลว  ทานผูนี้มิใชคนธรรมดา 
           สามญัเลย  ทานผูนี้มีอินทรียอนัคุมครองแลว   ยินดี 
        ในฌาน       มีใจไมวอกแวกไปตามอารมณภายนอก 
          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 400 

         ทรงเกื้อกูลโลกทั้งมวล    จักตองเปนพระพุทธเจาแน 
        ทานผูนีเ้ปนที่หวาดหว่ันของเหลาผูมิจฉาทิฏฐิ    หาผู 
         เขาใกลไดยาก    ดุจดังราชสีหอาศัยอยูในถํ้า    ทาน   
        ผูนี้ยากที่จะไดเห็น  เหมือนดอกมะเด่ือ  พระตถาคต  
         นั้น      ตรัสเรียกดีฉันดวยพระดํารัสอันออนหวานวา 
        นี่แนะ    รัชชุมาลา    พระองคทานไดตรัสกะดีฉันวา 
        เธอจงถึงตถาคตเปนท่ีพ่ึง     ดีฉันไดฟงพระดํารัสอัน  
         ปราศจากโทษ    ประกอบดวยประโยชน    เปนวาจา 
        สะอาด  นิ่มนวล   ออนโยน     ไพเราะ   ที่จะบรรเทา 
        ความโศกท้ังปวงไดนั้นแลว  พระตถาคตผูทรงบําเพ็ญ 
        ประโยชนแกโลกท้ังปวง    ทรงทราบวา    ดีฉนัมีจิต 
         อาจหาญดีแลว    จงึทรงส่ังสอนดีฉันผูเลื่อมใส   มีใจ 
        ใสสะอาดแลว    พระองคไดตรัสกะดีฉันวา    นีทุ้กข 
         นี้เหตุเกิดทุกข     นีค้วามดับทุกข     นี้ทางตรงใหถึง 
        อมตะ      ดีฉันต้ังตนอยูในพระโอวาทของพระองคผู 
         ทรงเอ็นดู     เฉลียวฉลาด    จึงไดบรรลุทางนิพพาน 
        อันเปนอมตะ  สงบ  ไมมีการจุติ  ดีฉันนั้น  มคีวามรัก 
         ต้ังอยูมั่นคงแลว    ไมมีที่จะหว่ันไหวในเรื่องทัสสนะ 
        เปนธิดาผูบังเกิดในพระอุระของพระพุทธองค    ดวย 
         ศรัทธาที่หย่ังรากลงแลว     ดีฉันนั้นรื่นรมยเที่ยวเลน 
        บันเทิงใจอยู    ไมมีสิง่นากลัวแตที่ไหน  ๆ   ทดัทรง 
         พวงมาลัยทิพย    ไดด่ืมน้ําหวานหอมท่ีทําใหรางกาย  
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        กระปรีก้ระเปรา        นางฟานักดนตรีนับไดหกหมื่น   
        กระทําการขับกลอมดีฉันอยู       เหลาเทพบตุรมีชื่อ 
          ตาง  ๆ กัน  คือ  ชื่ออาฬัมพะ   ชื่อคัคคระ   ชื่อภีมะ 
        ชื่อสาชวุาที    ชื่อสังสยะ   ชื่อโปกขระ   ชื่อสผัุสสะ 
         และเหลาอัปสรมีชือ่วาวีณา    ชือ่โมกขา    ชือ่นันทา 
        ชื่อสุนนัทา    ชื่อโสณทินนา  ชื่อสุจิมหิตา    ชื่อลัมพุสา 
        ชื่อมิสสเกสี   ชื่อปุณฑรีกา   ชื่ออติทารุณี  ชื่อเอณิปสสา 
        ชื่อสุปสสา   ชือ่สุภัททา   ชื่อมุทุกาวที   เหลาน้ีลวน  
         แตเลิศกวาอัปสรท้ังหลายในการขับกลอม      เทวดา 
        เหลาน้ันเขาไปหาดีฉันตามเวลา   แลวกลาวเชิญชวน 
         วา   มาเถิด   พวกเราจะฟอนรํา   จะขับรอง   จะทํา 
        ใหทานราเริง  ที่นี้มใิชที่ของผูมิไดทําบุญไว  แตเปน 
         ที่ของผูทําบุญไว    สวนมหาวันของเทพยเจาท้ังหลาย 
        เปนที่ไมเศราโศก      เปนที่นาบนัเทิง     นารืน่รมย 
        สําหรับผูที่มิไดทําบุญไว    สขุไมมีในโลกนีแ้ละโลก 
        หนา    สุขในโลกนี้และโลกหนาจะมีแกคนทําบุญไว 
         ผูมีความประสงคอยูรวมกับเทพเหลาน้ัน  ควรกระทํา 
        กุศลใหมากไว    เพราะผูที่มีบุญอันทําไวแลว  ยอม 
        พรั่งพรอมดวยโภคสมบัติ    บันเทิงในสวรรค   พระ- 
        ตถาคตท้ังหลายเปนผูควรรับทักษิณาทาน  เปนบอเกิด 
         แหงบญุเขตของมนุษยทั้งหลาย   ยอมอบุัติขึ้นมาเพ่ือ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 402 

                   ประโยชนแกชนหมูมากจริงหนอ   ที่ทายกกระทําบุญ   
                   ในทานแลวยอมบันเทิงในสวรรค. 
                 จบรัชชุมาลาวิมาน 
        อรรถกถารัชชุมาลาวิมาน  
         รัชชุมาลาวิมาน    มคีาถาวา    อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  เปนตน. 
รัชชุมาลาวิมานน้ันเกิดข้ึนไดอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน     กรุงสาวัตถี. 
สมัยนั้น    พราหมณคนหน่ึงในหมูบานคยาไดใหธิดา   แกบุตรพราหมณ 
คนหน่ึงในบานน้ันเอง    นางไปมีสามีแลว    ต้ังตนเปนใหญในเรือนน้ัน 
นางเห็นลูกสาวทาสีในเรือนน้ันแลวไมชอบหนา    นับแตเห็นมา    นางก็ 
แสดงอาการฮึดฮัดดาวาดวยความโกรธ      และชูกาํหมัดแกลูกสาวทาสีนั้น 
เมื่อลูกสาวทาสีเติบโตข้ึนพอจะทําการงานได  นางก็ใชเขา  ศอก   กําหมัด 
ทุบตีเธอ  เหมือนผูกอาฆาตกันมาในชาติกอน ๆ  หลายชาติทีเดียว. 
         เลากันมาวา  ทาสีนั้นไดเปนนายของนาง  ครั้งพระทศพลพระนาม 
วากัสสปะ   สวนนางเปนทาสี  เธอทุบตอยทาสีนั้นดวยกอนดินและกําหมัด 
เปนตนเนือง ๆ    ทาสีเหน่ือยหนายเพราะการกระทําน้ัน    ไดกระทําบุญ 
ทั้งหลายมีใหทานเปนตนตามกําลัง   ต้ังความปรารถนาวา   ในอนาคตกาล 
ขอเราพึงเปนนายมีความเปนใหเหนือหญิงน้ี.  
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         ภายหลัง   ทาสีนั้นจุติจากอัตภาพน้ันแลว   เวียนวายไป ๆ มา ๆ อยู    
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในตระกูลพราหมณ   ในหมูบานคยา   ไปมี 
สามี   ตามนัยดังกลาวแลว   สวนหญิงอีกคนหน่ึงไดเปนทาสีของนาง   นาง 
จึงเบียดเบียนเธอเพราะผูกอาฆาตกันไวอยางนั้น. 
         เมื่อเบียดเบียนอยูอยางนี้    โดยไมมีเหตุที่สมควรเลย   นางไดจิกผม 
ใชทั้งมือท้ังเทาตบถีบอยางเต็มที่    ทาสีนั้นไปศาลาอาบนํ้า    โกนผมเสีย 
เกลี้ยง   หญงิผูเปนนายกลาววา   เฮย   อีทาสีชั่ว   เพียงโกนผมเกลี้ยง    มึง 
จะพนหรือ  แลวเอาเชือกพันศีรษะ   จับนางใหกมลงเฆ่ียนตรงน้ัน   และ 
ไมใหนางเอาเชือกนั้นออก  นางทาสีจึงไดชื่อวา  รัชชมาลา    ต้ังแตนั้นมา. 
         ตอมาวันหน่ึง    ตอนใกลรุง   พระศาสดาเสด็จออกจากมหากรุณา- 
สมาบัติ     ทรงตรวจดูสัตวโลก     ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของ 
นางรัชชุมาลา        และการดํารงอยูในสรณะและศีลของนางพราหมณีนั้น 
จึงเสด็จเขาไปปาประทับนั่งที่โคนไมตนหน่ึง        ทรงเปลงพระพุทธรัศมี 
มีพรรณะ  ๖  ไป.     ฝายนางรัชชุมาลาเลา     ถูกเขาเบียดเบียนอยูเชนนั้น 
ทุก ๆ วัน  คิดวาจะมีประโยชนอะไรดวยชีวิตอันลําเค็ญเชนนี้ของเรา  ดังนี้  
เกิดความเบ่ือหนายในชีวิต      ประสงคจะตายเสีย    จึงถือเอาหมอน้ําออก 
จากเรือนไป    ทําทีเดินไปทานํ้า    เขาไปตามลําดับ    ผูกเชือกเขาท่ีกิ่งไม 
ตนหน่ึง   ที่ไมไกลตนไมที่พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง   ประสงคจะทํา 
เปนบวงผูกคอตาย    มองดูไปขางโนนขางน้ี      กเ็ห็นพระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่งอยู   ณ ที่นั้น   ดูนาพอใจ  นาเลื่อมใส  ทรงบรรลุความฝกและ 
ความสงบอยางสูงสุด     กําลังเปลงพระพุทธรัศมีมีพรรณะ  ๖ อยู.    ครั้น 
เห็นแลวมีใจถูกความเคารพในพระพุทธเจาเหน่ียวรั้งไวจึงคิดวา    ทําไฉน  
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พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงธรรมแมแกคนเชนเรา      ที่เราไดฟงแลว   
พึงพนจากชีวิตท่ีลําเค็ญน้ีไดหนอ. 
         ทีนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอาจาระความประพฤติทางจิต 
ของนางแลว    จึงตรัสเรียกวา    รัชชุมาลา.    นางไดยินพระดํารัสนั้นแลว 
เปนประหน่ึงวา    ถกูโสรจสรงดวยนํ้าอมฤต     ไดถูกปติสัมผัสไมขาดสาย 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ถวายบังคมแลวไดยืนอยู  ณ  ที่สมควรสวน  
หน่ึง.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสกถาวาดวยสัจจะ ๔   อันเปนลาํดับตอจาก 
อนุบุพพีกถาแกนาง. นางก็ไดต้ังอยูในโสดาปตติผล. พระศาสดาทรงดําริวา 
การอนุเคราะหแกนางรัชชุมาลาเพียงเทาน้ีก็พอแลว   บัดนี้นางเกิดเปนคน 
ที่ใคร ๆ จะกําจัดไมไดแลว  ดังนี้  จึงเสด็จออกจากปา  ประทบันั่งท่ีโคน 
ตนไมแหงหนึ่งไมไกลบาน.   ฝายนางรัชชุมาลา   เพราะเหตุที่นางเปนผูไม 
ควรท่ีจะฆาตัวตาย    และเพราะเหตุที่นายเปนผูสมบูรณดวยขันติ    เมตตา 
และความเอ็นดูแลว     จึงคิดวา    นางพราหมณีจะฆาหรือจะเบียดเบียนเรา 
หรือจะทําการอยางใดอยางหน่ึงก็ตามที   ดังน้ี   แลวเอาหมอตักนํ้ากลับไป 
เรือน.    สามียืนอยูที่ประตูเรือนเห็นนางแลวจึงถามวา    วันนี้เธอไปทานํ้า 
ต้ังนานแลวจึงมา     และสีหนาของเธอก็ดูผองใสยิ่งนัก     เธอปรากฏโดย 
อาการเปลี่ยนไป   (ไมเหมือนเดิม)   นี่อะไรกัน.   นางจึงเลาความเปนไป 
นั้นแกสามี. 
         พราหมณฟงคําของนางแลวยินดีไปยังเรือน    แลวกลาวแกลูกสะใภ 
ตอหนานางรัชชุมาลาวา   เธอไมตองทําอะไร   ดังน้ี    แลวมีใจยินดีรีบไป 
ยังสํานักของพระศาสดา  ถวายบังคมแลว   ทําปฏิสนัถารดวยความเอ้ือเฟอ 
นิมนตพระศาสดาแลวนํามาสูเรือนของตน   อังคาสเลี้ยงดูดวยของเค้ียวของ  
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ฉันอันประณีต    พอพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ    ชกัพระหัตถออกจาก 
บาตร  จึงเขาไปเฝาน่ัง  ณ  ที่ตรงสวนขางหน่ึง.   แมสะใภของพราหมณนั้น   
ก็เขาไปเฝาถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พวกพราหมณและคฤหบดี    แมที่อยูในหมูบานคยาคามไดฟงเรื่อง 
นั้นแลว   เขาไปเผาพระผูมีพระภาคเจา   บางพวกถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง      บางพวกก็เพียงแตกลาวทักทายปราศรัยแลวน่ัง  ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง.  
         พระศาสดาตรัสกรรมท่ีกระทําในชาติกอนของนางรัชชุมาลา    และ 
ของนางพราหมณีนั้น        โดยพิสดารแลวทรงแสดงธรรมตามสมควรแก 
บริษัทที่มาประชุมกัน.      นางพราหมณีและมหาชนที่ประชุมกนัในที่นั้น 
ฟงธรรมนั้นแลว  ตางดํารงอยูในสรณะ  และศีล.   พระศาสดาเสด็จลุกข้ึน 
จากอาสนะ  ไดเสด็จไปกรุงสาวัตถีตามเดิม.  พราหมณไดต้ังนางรัชชุมาลา 
ไวในตําแหนงเปนลูกสาว.      ลูกสะใภของพราหมณก็มองดูนางรัชชุมาลา 
ดวยนัยนตาแสดงความรัก     ปฏิบัติตอกันดวยความสิเนหานาพอใจทีเดียว 
ตราบเทาชีวิตหาไม.                                        
         ตอนานางรัชชุมาลาตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส         นางมี 
อัปสรพันหน่ึงเปนบริวาร.  นางประดับองคดวยเครื่องอาภรณอันเปนทิพย 
มีประมาณบรรทุกหกสิบเลมเกวียน  มีอัปสรพันหน่ึงหอมลอม   เสวยทิพย 
สมบัติอยางใหญหลวง  มใีจเบิกบานเท่ียวเตรไปในสวนนันทนวันเปนตน. 
ครั้งน้ันทานพระมหาโมคคัลลานะไปเที่ยวเทวจาริก     เห็นนางรุงโรจนอยู 
ดวยเทวานุภาพ  ดวยเทวฤทธ์ิอันยิ่งใหญ   จึงถามถึงกรรมที่นางไดกระทํา 
ไวดวยคาถาเหลาน้ีวา  
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                             ดูกอนเทวดา  ทานมีวรรณะงานย่ิง  กรีดกราย    
               มือและเทาฟอนรําไดเหมาะเจาะ         ในเมื่อดนตรี 
               บรรเลงอยูอยางไพเราะ           เมื่อทานน้ันรายรําอยู 
               เสียงทิพยอันนาฟง   นารื่นรมยใจ   ก็เปลงออกจาก 
               อวยัวะนอยใหญทั่วสรรพางค   เมือ่ทานน้ันรายรําอยู 
               กลิน่ทิพยที่มีกลิ่นอันหอมหวนนารื่นรมยใจ  ก็ฟุงขจร 
               ไปจากอวัยวะนอยใหญทั่วสรรพางค  เครื่องประดับท่ี 
               มวยผมท่ีแกวงไกวไปมาตามกาย   ก็เปลงเสียงกังวาน.  
               ใหไดยิน  ปานประหน่ึงวา   ดนตรีเครื่อง  ๕   เทริดท่ี  
               ถูกลมกระพือพัดเคลื่อนไหวไปตามสายลม    ก็เปลง 
               เสียงกังวานใหไดยิน   ปานประหน่ึงวา   เสียงดนตรี 
               เครื่อง  ๕   เชนกัน   พวงมาลัยประดับเศียรของทาน 
        มีกลิ่นหอมนารื่นรมยใจ    ก็สงกลิ่นหอมฟุงตลบไป 
        ทุกทิศ    ดังหนึ่งตนมัญชูสกะ    (เปนชื่อตนไมใน 
               สวรรค   วามีกลิ่นหอมย่ิงนัก)    ทานไดสูดดมกลิ่น 
        หอมน้ัน       ทั้งไดเห็นรูปอันมใิชของมีอยูในมนุษย 
               ดูกอนเทวดา   อาตมาถามทาน  ขอทานไดโปรดบอกวา 
               นี้เปนผลของกรรมอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  หตฺเถ  ปาเท  จ  วคฺิคยฺห   คือ ขยับมือ 
และเทาดวยอาการหลายอยาง     อธิบายวา    ขยับมือดวยอาการหลายอยาง 
แปลก ๆ กันออกไป   ดวยอํานาจการแสดงทารายรําตาง ๆ  อยาง   เปนตน 
วา  รํากําดอกไม  รําประนมดอกไม  และเย้ืองยางเทาดวยอาการหลายอยาง  
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หลาก  ๆ  ทาดวยอํานาจการแสดงทาแปลก  ๆ   แหงการยืน   มกีารวางเทา  
เสมอกันเปนตน.   ดวย  จ  ศัพททานรวมเอาทารายรําไวดวยกัน.   บทวา 
นจฺจสิ   แปลวา  รายรํา.   บทวา   ยา    ตฺว   ความวา  ทานใดกระทําการ 
ฟอนรําตามท่ีกลาวมาแลว.    บทวา    สุปฺปวาทิเต    ความวา   เมื่อมีการ 
บรรเลงที่เหมาะสม    คือ  เมื่อเครื่องดนตรีมีพิณ  ซอ   ตะโพน  และฉ่ิง 
เปนตนที่เขาบรรเลงอยูไดจังหวะกับการฟอนรําของทาน     ไดแก     เมื่อ 
ดนตรีเครื่อง ๕   ที่เขาประโคมอยู.    คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในวิมาน 
หนหลัง.  
         เทวดาถูกพระเถระไดถามอยางนี้แลว     จึงไดพยากรณชี้แจงถึงชาติ 
กอนเปนตน  ของตนใหทานทราบดวยคาถาเหลาน้ี  
                                ในชาติกอนดีฉันเกิดเปนทาสีในบานชื่อคยา 
                  ของพราหมณ  มีบุญนอย  ไมมีวาสนา  คนท้ังหลาย 
                    เรียกชื่อดีฉันวา    รัชชมุาลา    ดีฉันเศราเสียใจมาก  
                   เพราะถูกขูเข็ญของผูที่ดาทอและโดนตี  จึงถือเอาหมอ 
                    น้ําออกไปทําเปนเหมือนจะไปตักน้ํา   ครั้นแลวไดวาง 
                    หมอน้ําไวขางทางเขาไปยังปาชัฏ  ดวยคิดวา  เราจัก 
                    ตายในปาน้ีแหละ    จะมปีระโยชนอะไรเลาดวยการ 
                     เปนอยูของเราดังน้ี    แลวจึงผูกเชือกเปนบวงใหแนน 
                    แลวเหว่ียงไปยังตนไม      ทีนั้นกม็องดูไปรอบทิศวา 
                  จะมีใครไหมหนอ  อาศัยอยูในปาบาง  ในท่ีนั้นดีฉนัได 
                   เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนมุนีบําเพ็ญประโยชน  
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         เกื้อกูลแกสรรพสัตว  ประทับนัง่ท่ีโคนตนไม  ทรงเพง 
        พินิจอยู    มิไดทรงมีภัยแตที่ไหน ๆ  ความสังเวชใจ 
         ทําใหเกิดขนพองสยองเกลาอยางไมเคยมีไดมีแก   
        ดีฉันนัน้วา  ใครหนอแลมาอยูในปาน้ี  เปนเทวดาหรือ 
         มนุษยกันแน  ใจของดีฉันเล่ือมใสแลว   เพราะไดเห็น 
        พระองคผูนาเลื่อมใส  ควรแกความเลื่อมใส   เสด็จ 
        ออกจากปา   (คือกิเลส)   บรรลุถึงนิพพานอันปราศจาก 
        ปาแลว  ทานผูนี้มิใชคนธรรมดาสามัญเลย  ทานผูนี้   
        มีอินทรยีอันคุมครองแลว  ยินดีในฌาน  มใีจไมวอก 
        แวกไปตามอารมณภายนอก   ทรงเก้ือกูลโลกทั้งมวล  
         จักตองเปนพระพุทธเจาแน   ทานผูนี้เปนที่หวาดหว่ัน 
        ของเหลาผูมิจฉาทิฏฐิ   หาผูเขาใกลไดยาก   ดุจดัง 
        ราชสหีอาศัยอยูในถํ้า       ทานผูนี้ยากท่ีจะไดเห็น 
        เหมือนดอกมะเด่ือ พระตถาคตน้ันตรัสเรียกดีฉันดวย 
         พระดํารัสอันออนหวาน  นี่แนะรชัชุมาลา  พระองค 
        ทานไดตรัสกะดีกวา  เธอจงถึงตถาคตเปนที่พ่ึง  ดีฉัน 
         ไดฟงพระดํารัสอันปราศจากโทษ        ประกอบดวย 
        ประโยชน  เปนวาจาสะอาดน่ิมนวล  ออนโยนไพเราะ 
        ที่จะบรรเทาความโศกท้ังปวงไดนั้นแลว    พระตถาคต 
        ผูทรงบาํเพ็ญประโยชนแกโลกท้ังปวง    ทรงทราบวา 
        ดีฉันมจีิตอาจหาญดีแลว   จึงทรงส่ังสอนดีฉันผูเลื่อมใส 
        มีใจใสสะอาดแลว  พระองคไดตรัสกะดีฉันวา  นี้ทุกข  
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        นี้เหตุเกดิทุกข   นี้ความดับทุกข  นี้ทางตรงใหถึงอมตะ 
        ดีฉันต้ังตนอยูในพระโอวาทของพระองคผูทรงเอ็นดู   
         เฉลียวฉลาด     จึงไดบรรลุทางนิพพานอันเปนอมตะ 
        สงบไมมีการจุติ    ดีฉันนั้นมีความรักต้ังอยูมัน่คงแลว 
         ไมมีทีจ่ะหว่ันไหวในเรื่องทัสสนะ เปนธิดาผูบังเกิดใน 
        พระอรุะของพระพุทธองคดวยศรัทธาท่ีหย่ังรากลงแลว 
         ดีฉันนั้นรื่นรมยเท่ียวเลนบันเทิงใจอยู    ไมมีสิ่งนากลัว 
        แตที่ไหน ๆ  ทัดทรงพวงมาลัยทิพย   ไดด่ืมน้าํหวาน  
         หอมท่ีทําใหรางกายกระปรี้กระเปรา  นางฟานักดนตรี  
        นับไดหกหมื่นกระทําการขับกลอมดีฉันอยู       เหลา 
         เทพบุตรมีชื่อตาง ๆ กันคือ  ชื่ออาฬัมพะ  ชือ่คัคคระ  ชื่อ 
         ภีมะ  ชื่อสาธุวาที  ชื่อสังสยะ  ชือ่โปกขระ  ชือ่สุผัสสะ 
        และเหลานางอัปสรมีชื่อวาวีณา  ชื่อโมกขา  ชือ่นันทา 
        ชื่อสุนนัทา  ชื่อโสณทินนา  ชื่อโมกขา  ชื่อนนัทา 
        ชื่อมิสสเกสี  ชื่อปุณฑรีกา ชื่ออติทารุณี  ชื่อเอณิปสสา      
        ชื่อสุปสสา   ชือ่สุภัททา  ชื่อมุทุกาวที  เหลาน้ีลวนแต 
         เลิศกวานางอัปศรท้ังหลายในการขับกลอม     เทวดา 
           เหลาน้ันเขาไปหาดีฉันตามเวลาแลวกลาวเชิญชวนวา 
        มาเถิด  พวกเราจะฟอนรํา   จะขบัรอง   จะทาํใหทาน 
          ราเริง   ที่นี้มใิชที่ของผูมีไดทําบุญไว   แตเปนที่ของ 
        ผูทําบญุไว    สวนมหาวันของเทพยเจาท้ังหลาย   เปน 
          ที่ไมเศราโศก  เปนที่นาบันเทิง  นารื่นรมย  สําหรับ   
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                  ผูที่มิไดทําบุญไว  สุขไมมีในโลกน้ีและโลกหนา  สขุ 
                   ในโลกน้ีและโลกหนาจะมแีกคนทําบุญไว    ผูมีประ- 
                   สงคจะอยูรวมกับเทพเหลาน้ัน     ควรกระทํากุศลให   
                   มากไว    เพราะผูมีบุญอันทําไวแลว   ยอมพรั่งพรอม 
                   ดวยโภคสมบัติ    บันเทิงในสวรรค    พระตถาคตท้ัง 
                   หลาย  เปนผูควรรับทักษณิาทาน เปนบอเกิดแหงบญุ- 
                   เขตของมนุษยทั้งหลาย ยอมอุบัติขึ้นมาเพ่ือประโยชน 
                   แกชนหมูมากจริงหนอ ทีท่ายกกระทําบุญในทานแลว  
                   ยอมบันเทิงในสวรรค  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทาสี   อห   ปุเรอาสึ    ไดแก  ใน 
ชาติกอนคือมีในปางกอน    ดีฉันไดเปนนางทาสีในเรือนเบี้ย    ในบทนั้น 
นางกลาววา  ของใคร  ตอบวา  ของพราหมณในบานคยา.   ของพราหมณ 
คนหน่ึงในบานอันมีชื่อวาคยา.    บทวา    ห    เปนเพียงนิบาต.    บทวา 
อปฺปปฺุา  คือ  มีโชคนอยไมมีบุญ.  บทวา  อลกขฺิกา  คือ ปราศจาก 
สิริ  เปนกาลกรรณี.  บทวา  รชฺชมุาลาติ  ม   วิทู  คือ พวกมนุษยเรียกชื่อ 
ดีฉันวา   รัชชุมาลา   ก็เน่ืองดวยมีเชือกวงแหวนที่เขาผูกไวแนนแลววางไว 
บนศีรษะ  ในเม่ือเขาโกนศีรษะลําบากดวยจับเสนผมดึงมาดึงไป   เพ่ือเหตุ    
นี้นี่เอง. 
         บทวา   วธาน   แปลวา   เฆ่ียน.   บทวา    ตชชฺนาย   แปลวา 
ดวยการขูใหกลัว.   บทวา   อุกฺคตา  คือ    เพราะการเกิดข้ึนแหงโทมนัส 
อยางเหลือลน.   บทวา   อุทหาริยา   คือ   จะไปตักนํ้ามา   อธิบายวา  ทํา 
เปนเหมือนจะไปนําเอานํ้ามา.  
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         บทวา  วิปเถ   แปลวา  ในที่มิใชทางเดิน.  ความวา  หลีกออกจาก   
ทาง.  บทวา  กฺวตฺโถ  ตัดบทเปน  โก  อตฺโถ  (ประโยชนอะไร).  อีก 
นัยหน่ึง  บาลีก็เปนเชนเดียวกัน. 
         บทวา   ทฬฺห   ปาส   กริตฺวาน   คือ   การทําบวงที่ผูกไวใหมั่น 
ไมใหขาดได.   บทวา   อาสุมฺภิตฺวาน  ปาทเป   คือ  โยนไปที่ตนไมดวย 
ทําใหคลองไวที่คบไว.  บทวา  ตโต   ทิสาวิโลเกสึ  โก  น ุ โข  วนมสฺสิโต 
อธิบายวา   จะมีใครบางไหมหนอที่อยูโดยเขาไปสูปาน้ี   เพราะเหตุจะเปน 
อันตรายแกการตายของเรา.  
         บทวา  สมฺพุทฺธ   เปนตน     ทานกลาวไวดวยอํานาจความเปนเอง 
แมเม่ือนางจะไมมีความรูสึกตระหนักแนเชนนั้น ในกาลน้ันก็ตาม.  บทนั้น 
มีใจความวา    พึงทราบวา    ชื่อวาเปนสัมพุทธะ   เพราะพระองคตรัสรู 
ธรรมที่ควรตรัสรูแมทั้งสิ้นดวยพระองคเองโดยแทและโดยชอบดวย   ชือ่วา 
เปนผูเกื้อกูลแกโลกทั้งมวล  เพราะพระองคมีประโยชนเกื้อกูลโดยสวนเดียว 
แกโลกแมทัง้มวลท่ีแตกตางกันโดยประเภทเปนคนเลวเปนตน   เพราะทรง 
ประกอบดวยพระมหากรุณา  ชื่อวาเปนมุนี  เพราะทรงรูโลกทัง้สอง  ชื่อวา 
ประทับนั่งแลวดวยอํานาจแหงการประทับนั่ง    และดวยไมมีการเคลื่อนไป 
จากท่ีดวยอภิสังขารคือกิเลส   ชื่อวาทรงเพงพินิจอยูดวยอารัมมณูปนิชฌาน 
และลักขณูปนิชฌาน    ชือ่วาไมทรงมีภัยแตที่ไหน  ๆ    เพราะไมมีภัยแตที่ 
ไหน ๆ  เพราะเหตุที่ภัยพระองคตัดขาดแลวท่ีโคนตนโพธิ์นั่นแล. 
         ญาณประกอบดวยโอตตัปปะ   ชือ่วาความสังเวช.   ความสังเวชน้ัน 
เกิดข้ึนแกนางเพราะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา      เพราะเหตุนั้น   ทานจึง 
กลาววา    ตสฺมา    เม  อหุ    สเวโค   ดังน้ี.  
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         บทวา   ปาสาทิก    แปลวา    นํามาซึ่งความเลื่อมใส.    อธิบายวา   
เปนผูทําความเลื่อมใสใหเจริญยิ่งข้ึน     เพราะความถึงพรอมดวยความงาม 
แหงพระสรีระของพระองคอันประดับประดาดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒ 
พระอนุพยัญชนะ   ๘๐   พระรัศมีขางละวา   และพระเกตุมาลาท่ีกอใหเกิด 
ความเลื่อมใสท่ัวไป    เปนของใหสําเร็จประโยชนสําหรับชนผูขวนขวายจะ 
ดูพระรูปกาย.    บทวา  ปาสาทนิย  คือ  ทรงประกอบดวยพระธรรมกาย 
สมบัติอันพรั่งพรอมดวยพระคุณอันหาประมาณมิได  คือทศพลญาณ   จตุ- 
เวสารัชชญาณ   อสาธารณญาณ  ๖   และเปนแดนเกิดแหงพระพุทธธรรม  
อันประเสริฐ  ๑๘  ประการท่ีชนผูเห็นสมจะพึงเลื่อมใส.  อธิบายวา เปนที่ 
ต้ังแหงความเลื่อมใส.  บทวา   วนา   คือ  หลีกออกจากปาคือกิเลส.    บทวา 
นิพฺพนมาคต   คือ เขาถึง  ไดแกบรรลุธรรมที่ปราศจากตัณหา คือนิพพาน 
นั่นเอง. บทวา ยาทิสกีทิโส  คือ คนธรรมดาสามัญ  อธิบายวา  คนทั่ว  ๆไป. 
         พระพุทธเจาทรงพระนามวา      มีพระอินทรยีอันทรงคุมครองแลว 
เพราะพระอินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่  ๖  พระองคทรงคุมครองไดแลวดวย 
มรรคอันยอดเยี่ยม.  ทรงพระนามวา  ยินดีในฌาน   เพราะทรงยินดียิ่งใน 
ผลฌานอันเลิศ.      ทรงพระนามวา      มีพระทัยไมวอกแวกไปภายนอก 
เพราะทรงมีพระทัยหลีกออกจากอารมณมีรูปเปนตน       อันเปนภายนอก 
แลวหยั่งลงในพระนิพพานอันเปนอารมณภายใน.  ทรงพระนามวา  เปนที่ 
หวาดหว่ันของมิจฉาทิฏฐิกบุคคลผูนากลัว    เพราะอันมิจฉาทิฏฐิกบุคคลผู 
มีความหลงผิดดวยกลัวจะถูกปลดเปลือ้งจากการถือผิด    และเพราะใหเกิด 
ความกลัวแกเขาเหลาน้ัน.   ทรงพระนามวา หาผูเขาใกลไดยาก  เพราะอัน 
บุคคลผูประโยควิบัติและอาสยวิบัติเขาถึงไมได  และอันใคร ๆ จะพึงเขาใกล  
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ไมได.  บทวา  ทุลฺลภาย   ตัดบทเปน  ทุลฺลโภ  อย.  บทวา ทสฺสนาย   
คือ  แมเพ่ืออันเห็น.  บทวา  ปุปฺผ  อุทมฺุพร  ยถา  ความวา   ดอกท่ีมี 
ในตนมะเด่ือเปนของเห็นไดยาก   บางคราวก็มี   บางคราวก็ไมมี   ฉันใด 
การเห็นบุคคลผูสูงสุดเชนนี้  ก็ฉันนัน้. 
         พึงทราบโยชนาดังน้ี   พระตถาคตน้ันทรงรองเรียกคือตรัสเรียกดีฉัน 
วา รัชชุมาลา ดวยพระวาจาอันออนโยน คือดวยพระวาจาอันละเอียดออน 
แลวไดตรัสคือไดทรงบอกดีฉันวา  ทานจงถึงตถาคตท่ีกลาวโดยนัยเปนตน 
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  เพราะเปนวาจาท่ีมีความสะอาด.   วาจาชื่อวา   ละเอียด 
ออน   เพราะเปนวาจาไมหยาบคาย.   ชื่อวาออนโยน  เพราะการทําเวไนย- 
สัตวใหออนโยน.   ชื่อวา    ไพเราะ   เพราะความเปนวาจานาฟง.    บทวา 
สพฺพโสกาปนูทน      พึงทราบสัมพันธดังน้ี       ดฉัีนไดมีจิตเลื่อมใสแลว 
เพราะไดฟงพระดํารัสอันบรรเทาความโศก  ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุมีความ 
พินาศแหงญาติเปนตนไดหมดสิ้น.      นางกลาวหมายเอาอนุบุพพีกถาของ 
พระผูมีพระภาคเจาท่ีเริ่มตนแตทานกถาน้ันทั้งหมด       สืบตอเปนไปดวย 
อํานาจแหงการทําใหแจงซึ่งอานิสงสในเนกขัมมะ.   เพราะเหตุนั้น  นางจึง 
กลาวคําเปนตนวา  กลฺลจิตฺตฺจ  ม   ตฺวา   เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กลฺลจิตฺต  คือ  มจิีตอันควรแกการงาน. 
อธิบายวา        มีจิตเหมาะแกการงานโดยเขาถึงความเปนภาชนะของธรรม  
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เบื้องหนาจากโทษแหงจิตมีความไมมีศรัทธาเปนตนดวยเทศนาที่เปนไปใน   
หนหลัง  คือมีจิตเหมาะสมแกภาวนากรรม.  เพราะเหตุนั้น  นางจึงกลาววา 
ปสนฺน    สุทธฺมานส.    บรรดาบทเหลาน้ัน    นางกลาวถึงการปราศจาก 
ความไมมีศรัทธาดวยบทน้ีวา  ปสนฺน.  ดวยบทน้ีวา  สุทฺธมานส  นางแสดง 
ถึงความท่ีจิตออนและความท่ีจิตมีอารมณเลิศดวยการปราศจากนิวรณมีกาม  
ฉันทเปนตน.  บทวา  อนสุาสิ  แปลวา  ตรัสสอนแลว  อธิบายวา ทรง 
ยกข้ึนแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงแหงความเปนไปของธรรมเทศนาที่พระ- 
องคทรงยกข้ึนแสดงเองพรอมท้ังอุบาย     เพราะเหตุนั้น     นางจึงกลาววา 
อิท  ทุกขฺ   เปนตน.   เพราะคําน้ีเปนคําแสดงถึงอาการท่ีทรงพร่ําสอน. 
         พึงทราบสัมพันธในบรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ม 
อโวจ  ความวา  พระองคไดตรัสแกดีฉันวา    ธรรมชาติอันเปนไปในภูมิ 
๓  มีตัณหาเปนโทษนี้เปนของตํ่าชา       เพราะมีอันเบียดเบียนเปนสภาพ 
เปนทุกขอริยสัจ   เพราะเปนของวางเปลาเปนสภาพและเพราะเปนของแท. 
บทวา  อย   ทุกฺขสฺสสมฺภโว  ความวา   ตัณหาตางชนิดมีกามตัณหาเปน 
ตนนี้   เปนแดนเกิด คือ เปนแดนมีข้ึน  เปนการอุบัติข้ึนเปนเหตุ   ชื่อวา 
สมทุัยอริยสัจ.  บทวา  ทกฺุขนิโรโธ   มคฺโค   ความวา    ความสงบระงับ 
แหงทุกข    เปนสังขตธาตุ    จัดเปนนิโรธอริยสัจ.    ชื่อวา   เปนหนทาง 
เพราะเวนเสียไดซึ่งที่สุด  ๒  อยาง    ชื่อวา    หยั่งลงสูอมตะ    เพราะเปน 
ปฏิปทามีปกติใหถึงพระนิพพาน   ชือ่วา  มรรคอริยสัจ   พระองคไดตรัส 
กะดีฉันดังน้ี. 
         บทวา  กุสลสฺส  คือ ทรงฉลาดในการประทานพระโอวาทในการ 
ทรงฝกฝนเวไนยสัตว  ผูไมมีโทษเพราะเปนขอปฏิบัติเพ่ือความไมประมาท  
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หรือเพราะเปนเครื่องถึงธรรมอันสุดยอด.  บทวา  โอวาทมฺหิ  อห    ิตา   
ความวา    ดฉัีนต้ังม่ันแลวในพระโอวาท  คือ  ในคําพร่ําสอนตามท่ีกลาว 
แลว     โดยการะเทงตลอดซ่ึงสัจจะดวยการบําเพ็ญใหบริบูรณในสิกขา  ๓. 
เพราะเหตุนั้น  นางจึงกลาววา  อชฺฌคา  อมต   สนตึฺ  นิพฺพาน  ปทมจฺจุต 
คําน้ีเปนคําแสดงเหตุแหงการต้ังอยูในพระโอวาท.    นางไดบรรลุคือไดถึง 
ทางพระนิพพาน   ชื่อวา   อมตะ  เพราะไมมีความตาย.   เหตุเปนของเท่ียง 
ชื่อวา  สงบระงับ   เพราะเขาไปสงบระงับทุกขทั้งปวง.   ชื่อวา  อันไมมีจุติ 
เพราะเปนเหตุใหผูไดบรรลุแลวไมจุติ.   นางชื่อวาต้ังอยูในพระโอวาทของ 
พระศาสดาโดยสวนเดียว.  
         บทวา  อวฏ ิตา   เปมา   คือ  มีความภักดีมั่นคง  ไดแกมีความเยื่อใย 
ดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในพระรัตนตรัย.  นางเปนผูไมหว่ันไหว คือ 
อันใครใหหว่ันไหวมิไดในความเห็นชอบน้ีวา      พระผูมีพระภาคเจาเปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา   ธรรมอันพระองคตรัสดีแลว  พระสงฆปฏิบัติดีแลว 
ดังน้ี  เพราะเหตุที่นางชื่อวา  ไมหว่ันไหวในทัสสนะ.  กก็ารไมหว่ันไหวนั้น 
มีไดเพราะอะไร เพราะเหตุนั้น  นางจึงกลาววา เพราะศรัทธาท่ีเกิดรากเหงา 
ข้ึนแลว .  นางแสดงวา  ดีฉันมีปกติไมหว่ันไหวเพราะศรัทธาที่เกิดรากเหงา 
ข้ึนแลวดวยรากเหงา   กลาวคือการรูแจงสัจจะในพระสัมมาสัมพุทธเจาโดย 
นัยเปนตนวา แมเพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนพระอรหันต   ใน 
พระธรรมของพระองคโดยนัยเปนตนวา  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ดีแลว ในพระสงฆของพระองคโดยนัยเปนตนวา พระสงฆสาวกของพระผู- 
มีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว.   เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ   นางจึงชื่อวาเปนธิดา 
ผูบังเกิดจากพระอุระของพระพุทธเจา         คือเปนบุตรีผูเกิดจากพระอุระ  
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เพราะเปนผูมีกําเนิดดีอันเกิดจากความพยายามท่ีพระอุระของพระสัมมาสัม-   
พุทธเจา. 
         บทวา  สาห  รมาม ิ ความวา   ดฉัีนนั้นมาเกิดเปนเทพเจาในบัดนี้  
เพราะการเกิดเปนพระอริยเจาในครั้งนั้น     จึงยินดีในมรรค     และยินด ี
ในผล  ดีฉันเท่ียวเลนอยูดวยความยินดีในกามคุณ.   ดีฉันบันเทิงอยูแมดวย 
ความยินดีทั้งสอง.     ชื่อวา   ผูไมมีภัยแตที่ไหน   เพราะเปนผูมีภัยคือการ 
ติเตียนตนเปนตน   ไปปราศแลว.   บทวา  มธุมทฺทว   คือ  น้ําที่กระทํา 
ใหกระปรี้กระเปรา,   กระชุมกระชวย  กลาวคือน้ําผ้ึง  นางกลาวหมายเอาน้ํา  
ที่มีกลิ่นหอมท่ีนํามาซึ่งความกระปรี้กระเปราแหงเนื้อตัวและสุมเสียง    ใน 
เวลาฟอนรําและขับรอง.   บางอาจารยกลาววา   มธมุาทว   ความวา  ดีฉัน 
ดื่มน้ําหวานท่ีทําใหรื่นเริง   เพียงเลนสนุกสนานมีแตเที่ยวสนุกไป. 
         บทวา  ปฺุกฺเขตฺตานมากรา  ความวา   พระตถาคตเปนบอเกิด 
คือเปนสถานที่เกิดข้ึนแหงพระอริยะผูต้ังม่ันอยูในมรรคและผล  ผูเปนบญุ- 
เขตของโลกพรอมท้ังเทวโลก  คือพระอริยสงฆ.  บทวา  ยตฺถ  คือ  ใน 
บุญเขตใด.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ฟงประวัตินี้แลวกลับมามนุษยโลกกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา.  พระผู-  
มีพระภาคเจาทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนเหตุเกิดเรื่องแลว   ทรงแสดงธรรม 
แกบริษัทที่มาประชุมกัน.   เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชนแลวดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                      จบอรรถกถารัชชุมาลาวิมาน  
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         การพรรณนาเน้ือความแหงมัญชิฏฐกวรรคที่  ๔  ที่ประดบัดวยเรื่อง   
๑๒  เรื่อง    ในวิมานวัตถุแหงอรรถกถาขุททกนิกาย      ชื่อปรมัตถทีปนี 
จบแลวดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบอรรถกถาอิตถีวิมาน 
                รวมวิมานที่มใีนวรรคนี้คือ 
         ๑.  มัญชิฏฐกวิมาน  ๒. ปภัสสรวิมาน  ๓. นาควิมาน  ๔. อโลม- 
วิมาน    ๕.  กัญชิกทายิกาวิมาน     ๖.  วิหารวิมาน     ๗.  จตุริตถีวิมาน 
๘.  อัมพวิมาน    ๙.  ปตวิมาน     ๑๐.  อุจฉุวิมาน    ๑๑.  วันทนวิมาน 
๑๒.  รชัชุมาลาวิมาน   และอรรถกถา.   
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                                   ๒. ปุริสวิมานวัตถุ   

                      มหารถวรรคท่ี  ๕ 
                 ๑.  มัณฑูกเทวปุตตวิมาน 
                                          วาดวยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน         
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามเทพบุตรองคหนึ่งวา 
                              [๕๑]  ใครรุงเรืองดวยฤทธิ์   ดวยยศ  มีวรรณะ 
        งาม ทําทิศทุกทิศใหสวางไสว  กําลังไหวเทาของเรา. 
            เทพบุตรกราบทูลวา  
                          เมื่อชาติกอน      ขาพระองคเปนกบอยูในนํ้า 
         มีน้ําเปนถ่ินที่หากิน     กําลังฟงธรรมของพระองคอยู 
         คนเลี้ยงโคก็ฆาเสีย   ขอพระองคโปรดดูฤทธ์ิและยศ 
         ดูอานุภาพ     วรรณะ      และความรุงเรืองของความ 
          เลื่อนใสแหงจิตเพียงครูเดียว   ของขาพระองค    ขา- 
         แตทานพระโคดม    ชนเหลาใดไดฟงธรรมของพระ- 
          องคตลอดกาลยาวนาน    ชนเหลาน้ันก็ถึงฐานะที่ไม 
          หว่ันไหว  ซึ่งคนไปแลวไมเศราโศกเลย. 
                       จบมัณฑูกเทวปุตตวิมาน  
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                         ปุริสวิมานวัตถุ    

                                          มหารถวรรคท่ี ๕ 
               อรรถกถามัณฑูกเทวปุตตวิมาน         
         มัณฑูกเทวปุตตวิมาน  มีคาถาวา  โก   เม  วนฺทติ ปาทานิ  เปนตน. 
มัณฑกเทวปุตตวิมานเกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูริมฝงสระโบกขรณี    ชื่อ     คัคครา 
นครจัมปา  เวลาใกลรุง  พระองคทรงเขามหากรุณาสมาบัติอันเปนพุทธา- 
จิณวัตร    ทรงออกจากสมาบัตินั้น    แลวทรงตรวจดูเหลาสัตวพวกท่ีเปน 
เวไนยพอจะแนะนําได  ทรงเห็นวา เวลาเย็นวันนี้   เมื่อเรากําลังแสดงธรรม 
กบตัวหนึ่งถือนิมิตในเสียงของเรา    จักตายดวยความพยายามของผูอ่ืนแลว 
บังเกิดในเทวโลก       มาใหมหาชนเห็นพรอมดวยเทพบริวารเปนอันมาก 
คนเปนจํานวนมากจักไดตรัสรูธรรมในท่ีนั้น  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  มฺช ุ
ไพเราะ   ๓.  วิฺเยฺย  ชดัเจน  ๔. สวนีย  เสนาะโสต  ๕.  อวิสารี  ไม 
เครือพรา    ๖. พินฺทุ  กลมกลอม    ๗.  คมฺภรี   ลึก    ๘.   นินฺนาที   ม ี
กังวาน )   ราวกะวาพญาไกรสรสีหราชมิหวาดหว่ัน   บันลือสีหนาทเหนือ 
พ้ืนมโนศิลาฉะน้ัน   ทรงเริ่มแสดงธรรมดวยพระพุทธสีลาอันหาอุปมามิได 
ดวยพระพุทธานุภาพอันเปนอจินไตย.                          
         ในขณะนั้น     กบตัวหนึ่งมาแตสระโบกขรณี    จึงนอนถือนิมิตใน 
พระสุรเสียงดวยธรรมสัญญาวา นี้เรียกวาธรรม  อยูทายบริษัท ขณะนั้น  คน 
เลี้ยงลูกโคคนหน่ึงมายังที่นั้น   เห็นพระศาสดากําลังทรงแสดงธรรม    และ 
บริษัทกําลังฟงธรรมอยางสงบเงียบสงใจไปในเรื่องนั้น  ยืนถอืไม  [สําหรับ 
ตอนโค]  ไมทันเห็นกบจึงไดยืนปกไมบนหัวกบเขา   กบมีจิตเลื่อมใสดวย 
ธรรมสัญญา     ทํากาละตายในขณะนั้นเอง    ไปบังเกิดในวิมานทอง  ๑๒ 
โยชน  ในสวรรคชั้นดาวดึงส   เปนเหมือนหลับแลวต่ืนข้ึน    เห็นตนถูก 
หมูอัปสรแวดลอม  นกึดวูา  เรามาแตไหนจึงบังเกิดในที่นี้   เห็นชาติกอน 
นึกทบทวนดูวา  เราเกิดในที่นี้  และไดรับสมบัติเชนนี้  เราทํากรรมอะไร 
หนอ  ไมเห็นกรรมอ่ืน   นอกจากถือนิมิตในพระสุรเสียงของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา      เทพบุตรนั้นมาพรอมดวยวิมานในขณะน้ันเอง    ลงจากวิมาน 
ทั้งท่ีมหาชนเห็นอยูนั่นแล       เขาไปถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี  
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา   แลวยืนประคองอัญชลีนมัสการอยู    ดวยอานุ- 
ภาพทิพยยิ่งใหญ  ดวยบรวิารหมูใหญ.  
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         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบเทพบุตรนั้น    เพ่ือจะทรง   
ทําผลแหงกรรมและพุทธานุภาพใหประจักษแกมหาชน   จึงตรัสถามวา 
                                 ใครรุงเรืองดวยฤทธิ์     ดวยยศ    มีวรรณะงาม 
                   ทําทิศทุกทิศใหสวางไสว   กําลังไหวเทาของเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   โก   ไดแก   บรรดาเทวดานาคยักษ 
และมนุษยเปนตน   ใคร  ความวา  เปนประเภทไหน.  บทวา  เม  แปลวา 
ของเรา.  บทวา   ปาทานิ  แปลวา   เทาท้ังสอง.   บทวา   อิทฺธิยา   ไดแก 
ดวยเทพฤทธ์ินี้   คือเชนนี้.   บทวา    ยสฺสา  ไดแก  ดวยบริวารและดวย 
เกียรติที่กําหนดไวนี้   คือเชนนี้  บทวา  ชล  แปลวา  โชติชวงอยู.   วา  
อภิกฺกนฺเตน  ไดแก  นารกั  นาใคร  คืองามเหลือเกิน. บทวา  วณฺเณน 
ไดแก  ผิวพรรณ   ความวา  ประกายวรรณะของรางกาย. 
         ครั้งน้ัน  เทพบุตรเมื่อกระทําใหแจง    ซึ่งชาติกอนเปนตนของตน 
ไดทูลพยากรณดวยคาถาเหลาน้ันวา 
                                  เมื่อชาติกอน   ขาพระองคเปนกบอยูในนํ้า  ม ี
                  น้ําเปนถ่ินที่หากิน       กําลังฟงธรรมของพระองคอยู 
                   คนเลี้ยงโคก็ฆาเสีย   ขอพระองคโปรดดูฤทธิ์และยศ 
                   ดูอานุภาพวรรณะและความรุงเรืองของความเลื่อมใส 
                    แหงจิตเพียงครูเดียวของขาพระองค  ขาแตทานพระ- 
                  โคดม   ชนเหลาใด    ไดฟงธรรมของพระองคตลอด 
                  กาลยาวนาน  ชนเหลาน้ันก็ถึงฐานะท่ีไมหว่ันไหว  ซึ่ง 
                   คนไปแลวไมเศราโศกเลย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปุเร   แปลวา   ในชาติกอน.   บทวา   
อุทเก    นี้     เปนบทแสดงท่ีเกิดของตนในกาลน้ัน.    ดวยบทวา   อุทเก 
มณฺฑูโก  นั้น    ยอมเปนอันเทพบุตรทําการกลับชาติของกบ    ในเพราะ 
ผลของซากที่ข้ึนพองเปนตน.   ชื่อวา โคจร  เพราะอรรถวา   เปนที่เที่ยว 
ไปของโคทั้งหลาย  ชื่อวา  โคจร   เพราะเหมือนท่ีเที่ยวไปของโค    คือท่ี 
แสวงหาอาหาร   ชื่อวา   วาริโคจโร   เพราะอรรถวา   มีวารีคือนํ้า   เปนที ่
แสวงหาอาหารของกบน้ัน   ความจริง   สัตวไร ๆ มีเตาเปนตน    แมเท่ียว 
ไปในน้ํา   แตก็ไมใชเปนพวกวาริโคจร  มีน้ําเปนถิน่ที่กิน  ดังน้ัน   ทาน  
จึงกลาวใหแปลกไปวา วาริโคจโร.  บทวา ตว   ธมมฺ   สุณนฺตสสฺ  ความวา 
กําลังฟงธรรมของพระองคผูทรงแสดงอยู      ดวยพระสุรเสียงเพียงดังเสียง 
พรหม   ไพเราะดังเสียงรองของนกการเวก   ดวยถอืนิมิตในพระสุรเสียงวา 
นี้เรียกวาธรรม  ถือนิมิตในพระสุรเสียง.  ฉัฏฐีวิภัตตินั้น   พึงทราบวาลง 
ในอรรถอนาทร  (แปลวา  เมื่อ).   บทวา  อวชี  วจฺฉปาลโก  ความวา 
เด็กเลี้ยงโค    ชื่อวาคนเลี้ยงโค    รักษาลูกโคทั้งหลาย    มาใกลขาพระองค 
ยืนถือทอนไม    ปลอยทอนไมลงบนศีรษะขาพระองค    ทําใหขาพระองค 
ตาย. 
         บทวา  มุหุตฺต    จิตฺตปฺปสาทสฺส  ความวา   ความเลื่อมใสแหงจิต      
ที่เกิดข้ึนชั่วครูในพระธรรมของพระองค   เปนเหตุ.  บทวา  อทิฺธึ     แปลวา 
ความสําเร็จ  ความวา  ความสงาผาเผยอันเปนทิพย.   บทวา  ยส   ไดแก 
บริวารยศ. บทวา  อานุภาว  ไดแก อานุภาพอันเปนทิพยมีความเปนผูมี 
วรรณะงามเปนตน.  บทวา  วณฺณ   ไดแก ความพร่ังพรอมแหงรัศมีใน 
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 
บทนี้มีเนื้อความดังตอไปน้ี     ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูโคดม   สัตวเหลา 
ใด   ทําบุญไวแลว   มิไดฟงธรรมสิ้นเวลานิดหนอย    เหมือนขาพระองค 
ไดฟงแลว     คือไดโอกาสที่จะฟงพระธรรมของพระองคตลอดเวลานาน 
สัตวเหลาน้ัน    ชื่อวาทําลายสังสารวัฏเดนชัดตลอดกาลนาน    สัตวเหลาน้ี 
ไปในที่ใดไมพึงเศราโศก   สัตวเหลาน้ันถึงท่ีนั้นที่ไมเศราโศก    อันชื่อวา  
ไมหว่ันไหว   เพราะความเปนของเที่ยง    คือสันติบท    (พระนพิพาน) 
เพราะถึงสันติบทนั้น  สัตวเหลาน้ันจึงไมมีอันตราย. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของเทพ- 
บุตรนั้น  และของบริษัทท่ีประชุมกันอยู   แลวทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร 
จบเทศนา     เทพบุตรนั้นต้ังอยูในโสดาปตติผล     สัตวแปดหม่ืนสี่พันได 
ตรัสรูธรรม   เทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    ทําประทักษิณ 
ทําอัญชลีแดภิกษุสงฆ  พรอมดวยบริวารกลับเทวโลก. 
                 จบอรรถกถามัณฑูกเทวปุตตวิมาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 424 

                               ๒.  เรวตีวิมาน   
                                     วาดวยเรวตีวิมาน 
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                      [๕๒]  ญาติมิตรและสหายผูมีใจดี    ยอมยินดี  
        ตอนรับบุคคลผูรางแรมไปนาน        แลวกลับมาโดย 
           สวัสดีจากท่ีไกล   ฉันใด    แมบุญท่ีทําแลว  ก็ฉันนั้น 
        บุญท้ังหลายยอมตอนรับบุคคลผูทําบุญ   ผูไปจาก 
          โลกนีสู้โลกอื่น    เหมือนญาติตอนรับญาติที่รักผูกลับ 
        มาฉะนัน้.   
         ยักษสองคนกลาวกะนางเรวดีวา 
                           ลุกขึ้น     แมเรวดี      ตัวช่ัวรายผูไมปดประตู 
        (นรก)   ผูมีปกติไมใหทาน    เราจักนําเจาไปในท่ีที่  
          พวกสตัวนรก   ผูตกยาก  เพียบดวยทุกข  ตองถอน 
        ใจอยู. 
         พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาววา 
                            ยักษใหญนัยนตาแดงสองตนน้ัน   เปนทูตของ 
        พญายม    กลาวดังน้ีทีเดียว     แลวจับแขนนางเรวดี 
           คนละขาง  นําเขาไปใกลหมูเทวดา. 
         นางเรวดีถามยักษสองตนวา  
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                       วิมานงาม   มีรัศมีดังดวงอาทิตย   งามสวางจา   
          คลุมดวยขายทอง  มีเทพอัปสรเกลื่อนกลาด นั่นเปน 
        วมิานของใคร   รุงเรอืงเพียงแสงอาทิตย  หมูเทพนารี  
           ไลทาดวยแกนจันทน   ทําวิมานใหงดงามท้ังสองดาน 
        วมิานนั้นปรากฏมีรศัมีเสมอดวงอาทิตย        ใครขึ้น 
           สวรรคบันเทิงอยูในวิมาน. 
               ยักษเหลาน้ันไดบอกแกนางเรวดีวา  
                       ในกรุงพาราณสี     มีอุบาสกช่ือนันทิยะ    เปน 
          คนไมตระหนี่   เปนทานบดี   เปนผูรูถอยคํา  วิมานท่ี 
        มีอัปสรเกลื่อนกลาด  รุงเรืองเพียงแสงอาทิตย  นี้เปน 
          ของอบุาสกน้ัน       หมูเทพนารีไลทาดวยแกนจันทน 
        ทําใหวมิานงดงามท้ังสองดาน       วิมานนั้นปรากฏม ี 
          รัศมีเสมอดวงอาทิตย  นันทิยะอุบาสกน้ัน  ขึ้นสวรรค 
        บันเทิงอยูในวิมาน. 
         นางเรวดีกลาววา 
                               ดีฉันเปนภรรยาของนันทิยะ   เปนเจาของเรือน 
         เปนใหญของตระกูลทั้งหมด   บดัน้ี    ดีฉันจกัยินดีใน 
         วิมานของสามี   ไมปรารถนาเห็นนรก. 
         ยักษเหลาน้ันกลาววา 
                               แนะนางตัวช่ัวราย   นี่แหละนรกของเจา    เจา 
          ไมทําบุญในมนุษยโลก   ดวยวา  คนตระหนี ่ โกรธ   
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          เคือง   มีบาปธรรม  ยอมไมไดความเปนสหายของผู 
        ขึ้นสวรรค.   
              นางเรวดีถามนิรยบาลวา 
                          คูถ    มูตร   และของไมสะอาด    เห็นกันได 
          เฉพาะหรือหนอ  อจุจาระนี้มีกลิน่เหม็นหรอื  มันฟุง 
        ไปไดหรือ. 
              นิรยบาลกลาววา     
                   นรกนี้ชื่อสังสวกะ    ลึกชัว่รอยบุรษุ   เปนนรกท่ี 
          เจาจะตองหมกไหมอยูหลายพันป   นะเรวดี. 
              นางเรวดีถามวา 
                          ดีฉันทํากรรมชั่วดวยกาย  วาจา  ใจ   หรือหนอ 
         ดีฉันไดนรกสังสวกะ    ลึกชั่วรอยบุรุษ    เพราะบาป 
          กรรมอะไร. 
             นิรยบาลกลาววา 
                          เจาหลอกลวงสมณะ    พราหมณ   และวณิพก 
        ทั้งหลาย   ดวยมุสาวาท    เจาทําบาปน้ันไว    เพราะ 
            บาปนั้น     เจาจึงไดนรกสังสวกะ     ลึกชัว่รอยบุรษุ 
        เจาจะตองหมกไหมอยูในนรกนัน้หลายพันป  นะเรวดี 
          นิรยบาลท้ังหลายตัดมือและเทา   ตัดหูและจมูก  และ 
        ยังมีฝูงกามารุมจิกกนิเจาท่ีด้ินรนอยู. 
              นางเรวดีกลาววา  
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                          โปรดเถิด      ขอทานทั้งหลายชวยนําดีฉันกลับ    
         ดีฉันจักกระทําบุญใหมาก  ดวยทาน สมจริยา  สัญญมะ 
        และทมะ   ที่คนท้ังหลายทําแลวจะมีความสุข    และ 
           ไมตองเดือดรอนภายหลัง. 
              นิรยบาลกลาววา 
                           เมื่อกอนเจาประมาทแลว     บัดน้ีคร่ําครวญอยู 
        เจาจักเสวยวิบากแหงกรรมท้ังหลาย   ที่เจาทําไวเอง. 
              นางเรวดีกลาววา  
                          ใครจากเทวโลกไปสูมนุษยโลก    ถูกถามแลว 
          พึงกลาวคําของดีฉันอยางน้ีวา      ขอทานท้ังหลายจง 
        ถวายทาน   ผานุงหม  ที่นอน  ขาว  น้ํา  ในสมณ- 
           พราหมณ   ผูวางอาชญาแลว    ดวยวา    คนตระหนี่ 
        โกรธเคือง  มบีาปธรรม    ยอมไมไดความเปนสหาย 
          ของผูขึ้นสวรรค. 
                          ดีฉันนั้นไปจากท่ีนี้    ไดกําเนิดเปนมนุษยแลว 
        จักเปนผูรูถอยคําของผูขอทาน  สมบูรณดวยศีล  จัก 
          กระทาํกุศลใหมาก    ดวยทาน  สมจริยา  สญัญมะ 
        และทมะแน. 
                          ดีฉันจักปลูกตนไมใหรมรื่น    จกัตัดทางเขารูป 
          ในท่ีที่เดินไปลําบาก  จักขุดบอและต้ังนาด่ืมไว   ดวย 
        ใจท่ีผองใส.  
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                           ดีฉันจักเขาจําอุโบสถประกอบดวยองคแปด 
                    ตลอด  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า  ๘  คํ่า   แหงปกษ  และตลอด 
                   ปาฏิหาริยปกษ    สํารวมในศีลทุกเมื่อ    และจักไม   
                   ประมาทในทาน ผลกรรมนี้  ดิฉันเหน็แลวดวยตนเอง. 
                           ลําดับน้ัน  พวกนิรยบาลไดโยนนางเรวดีผูกําลัง 
                   รําพันเพอด้ินรนอยูอยางน้ัน จากท่ีนั้น  ลงนรกท่ีนากลัว 
                   หัวลงดินตีนชี้ฟา  ดวยประการฉะนี้. 
              นางเรวดีกลาวในท่ีสุดวา  
                           เมื่อกอน   ดีฉันเปนคนตระหน่ี   บริภาษสมณ- 
                     พราหมณ    และหลอกลวงสามีดวยเรื่องไมจริง   จึง 
                   หมกไหมในนรกท่ีนากลัว  ดังน้ี. 
                                    จบเรวตีวิมาน 
                อรรถกถาเรวตีวิมาน 
         เรวตีวิมาน  มีความวา    อฏุเห ิ  เรวเต    สุปาปธมฺเม   เปนตน 
เรวตีวิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน       กรุง 
พาราณสี  สมัยนั้น  ตระกูลที่สมบูรณดวยศรัทธาในกรุงพาราณสี   มีบุตร 
ชื่อนันทิยะ  เปนอุบาสก  ถึงพรอมดวย  ศรัทธา  เปนทายก  เปนทานบดี 
เปนผูบํารุงพระสงฆ   ครัง้น้ัน     บิดามารดาของเขามีความประสงคจะนํา  
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หญิงสาวชื่อ เรวดี  ธิดาของลุงมาแตเรือนท่ีพวกญาติอยูกันพรอมหนา  แต   
นางเปนคนไมมีศรัทธา     มีปกติไมใหทาน     นันทยิะจึงไมตองการนาง 
มารดาของนันทิยะพูดกะเรวดีวา   แมหนู   เจามาเรือนน้ีแลว   จงเอาโคมัย 
สดไลทาท่ีนั่งของภิกษุสงฆ  ปูลาดอาสนะ    ทั้งเชิงรองบาตร    เวลาภิกษุ 
ทั้งหลายมา  จงไหว  รับบาตร    นิมนตใหนั่ง    เอาท่ีกรองนํ้ากรองน้ําด่ืม 
แลวลางบาตรเวลาพระฉันเสร็จแลว       อยางนี้   จักเปนที่ยินดีของลูกฉัน 
นางก็ไดทําตามคําส่ังสอน  ลําดับนั้น  บิดามารดาบอกนันทิยะวา   เรวดีเปน 
หญิงท่ีพอสั่งสอนได  เมื่อนันทิยะรับวา  ดีแลว    จึงกําหนดวันแลวทําพิธี 
อาวาหมงคล.  
         ครั้งน้ัน  นันทิยะกลาวกะนางวา   ถาเธอจักบํารุงภิกษุสงฆและบิดา 
มารดาของฉัน   เมื่อเปนอยางนี้    เธอกอ็ยูในเรือนน้ีได    อยาประมาทนะ 
นางรับคําวา   ดีแลว   เปนเหมือนมีศรัทธาอยูตลอดเวลา   อนุวัตรตามสามี 
ตลอดบุตร  ๒  คน  บิดามารดาของนันทิยะไดทํากาละตายแลว  ความเปน 
ใหญทุกอยางในเรือนไดตกอยูแกนางคนเดียว      แมนันทิยะก็ไดเปนมหา- 
ทานบดี  เริ่มต้ังทานถวายภิกษุสงฆ  เริ่มต้ังปากวัตร  (หุงขาวเปนประจํา)  
ที่ประตูเรือนไวสําหรับคนยากไรและคนเดินทางเปนตน      เขาสรางศาลา 
๔  หลัง  ประดับดวยหอง  ๔  หอง  ที่อิสิปตนมหาวิหาร    ใหจัดต้ังเตียง 
ต่ังเปนตน    ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    แลว 
หลั่งนํ้าทักษิโณทกลงในพระหัตถของพระตถาคต  มอบถวาย.   พรอมกับ 
การถวายน้ําทักษิโณทก     ไดมีปราสาททิพย    ลวนแลวไปดวยรัตนะ  ๗ 
ประการ  ทั้งยาวและกวาง  ๑๒  โยชน  โดยรอบสูงรอยโยชน  เอิกเกริกไป 
ดวยหมูนางอัปสรพันหน่ึง  ไดผุดข้ึน  ณ สวรรคชั้นดาวดึงส.  
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         ครั้งน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะไปเที่ยวเทวจาริกเห็นปราสาทนั้น   
ถามพวกเทพบุตรที่มาไหววา  นี้ปราสาทของใคร. 
         เทพบุตรทั้งหลายกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ    เจาของปราสาทหลังน้ี 
ชื่อนันทิยะ  เปนบุตรของกุฎมพี  กรุงพาราณสี   ในโลกมนุษย  ไดสราง 
ศาลา  ๔  หลงั    ที่อิสิปตนมหาวิหาร    ถวายสงฆ   ปราสาทหลังน้ีบังเกิด 
ข้ึนสําหรับนันทิยะน้ัน    แมเหลาเทพอัปสรท่ีบังเกิดในปราสาทก็ไหวพระ- 
เถระ   กลาววา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     พวกดีฉันบังเกิดในปราสาทน้ี 
เพ่ือเปนบริจาริกาของอุบาสกชื่อนันทิยะ    กรุงพาราณสี    ขอพระคุณเจา 
โปรดบอกแกเขาอยางนี้วา      เหลาเทพธิดาท่ีบังเกิดเพ่ือเปนบริจาริกาของ  
ทาน   เมื่อทานชักชาอยู   ก็งุนงาน    ชือ่วาสมบัติในเทวโลก    ยอมเปนที่ 
พอใจยิ่ง   เหมือนทุบภาชนะดินแลวรับเอาภาชนะทองฉะนั้น  แลวกลาววา 
ขอพระคุณเจาโปรดบอกแกเขา    เพ่ือใหเขามาในท่ีนี้     พระเถระรับคําวา 
ดีแลว   รีบมาจากเทวโลก    ทลูถามพระผูมีพระภาคเจาทามกลางบริษัทวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ       ทิพยสมบัติยอมบังเกิดคอยทาคนท่ีทําบุญแลวแต 
ยังอยูในมนุษยโลกนี้หรอื   พระเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอน 
โมคคัลลานะ  ทิพยสมบติัที่บังเกิดคอยทานันทิยะในเทวโลก    เธอไดเห็น 
เองแลวมิใชหรือ   เหตุไรเธอจึงถามเรา    พระโมคคัลลานเถระกราบทูลวา 
ทิพยสมบัติ   บังเกิดข้ึนคอยทาอยูอยางนั้น   พระเจาขา   ครั้งน้ัน    พระ- 
ศาสดาเม่ือทรงแสดงแกพระเถระนั้นวา  มิตรและพวกพองทั้งหลายยอมยินดี 
ตอนรับคนท่ีจากไปนานแลวกลับมา  ฉันใด  บุญทัง้หลายของตน ๆ ยอม 
ตอนรับประดับประคองบุคคลท่ีทําบุญไว   ผูจากโลกนี้ไปปรโลก  ฉันนั้น 
ไดทรงภาษิตพระคาถาท้ังหลายวา   
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                            ญาติมิตรและสหายผูมีใจดี   ยอมยินดีตอนรับ 
                   บุคคลผูรางแรมไปนาน    แลวกลับมาโดยสวัสดีจากที่  
                    ไกลฉันใด    แมบุญท่ีทําแลวก็ฉันนั้น    บุญท้ังหลาย 
                  ยอมตอนรับบคุคลผูทําบุญ    ผูไปจากโลกน้ีสูโลกอื่น 
                  เหมือนญาติตอนรับญาติที่รักผูกลับมาฉะนั้น. 
         นันทิยะไดฟงดังน้ันแลว   ถวายทานท้ังหลาย    กระทําบุญท้ังหลาย 
มากมายย่ิงข้ึน    เมื่อเขาไปคาขายไดบอกกะเรวดีวา    ที่รัก    สงัฆทานก็ดี 
ปากวัตรเพ่ือคนอนาถาก็ดี   ที่ฉันต้ังไว    เธออยาลืมเสีย    จงใหดําเนินไป 
นางรับคําวา   ดีแลว.  
         แมเขาเดินทางไปพักอยูในที่ใด  ๆ    ก็คงถวายทานแกภิกษุทั้งหลาย 
และใหทานแกคนอนาถาทานสมควรแกทรัพย     ในที่นั้น  ๆ   เหมือนเดิม 
พระขีณาสพทั้งหลายมารับทานแมแตที่ไกล   เพ่ืออนุเคราะหเขา. 
         ฝายนางเรวดี   เมื่อนันทิยะไปแลว  นางใหทานอยูสองสามวันเทาน้ัน 
แลวงดอาหารสําหรับคนอนาถา     แมสําหรับภิกษุทั้งหลาย     นางไดถวาย 
ขาวตมผสมนํ้าตาลเปนภัตตาหาร       มีน้ําสมเปนที่สอง       นางไดโปรย  
เมล็ดขาวสุกซึ่งเหลือจากที่คนบริโภค   มีชิ้นปลาชิน้เนื้อปนอยู    มีกระดูก 
เกลื่อนกลาด     ในสถานท่ีฉันอาหารของภิกษุทั้งหลาย     แลวแสดงแกคน 
ทั้งหลายวา      ทานท้ังหลายจงดูการการทําของพวกสมณะ     พวกสมณะ 
ทิ้งขวางของที่เขาถวายดวยศรัทธากันอยางนี้. 
         ลําดับนั้น  นันทิยะเสร็จการคาขายไดกําไรแลวกลับมา     ไดทราบ 
ความเปนไปดังน้ัน  จึงไลนางเรวดีออกจากเรือนแลวตนเขาเรือน   ในวัน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 432 

ที่สอง       นนัทิยะไดถวายทานเปนอันมากแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข   ไดใหนิจภัตรและอนาถภัตรดําเนินไปโดยชอบอยางเดิม     เขาต้ัง  
นางเรวดีที่พวกสหายของเขานํากลับมา       ใหเปนใหญในการดูแลอาหาร 
สมัยตอมา  เขาทํากาละบังเกิดในวิมานของตนน่ันเอง  ในสวรรคชั้นดาวดึงส. 
         ฝายนางเรวดีเลิกทานทุกอยาง      แลวเท่ียวดาบริภาษภิกษุสงฆดวย 
เขาใจวา    เพราะสมณะเหลาน้ี     ฉันจึงเส่ือมลาภสักการะ   ครั้งน้ัน   ทาว- 
เวสวัณมีบัญชากะยักษสองตนวา    พนาย    ทานท้ังสองจงไปปาวประกาศ 
ในนครพาราณสีวา  จากวันนี้ไปเจ็ดวัน  นางเรวดีจะถูกโยนใสนรกท้ังเปน 
มหาชนไดฟงดังน้ันเกิดสลดใจ  ทั้งกลวัและหวาดสะดุง.  
         ครั้งน้ัน    นางเรวดีข้ึนปราสาท   ปดประตูแลวน่ังอยู   ในวันที่เจ็ด 
ทาวเวสวัณซ่ึงถูกบาปกรรมของนางเรวดีเตือนบัญชาสั่งยักษสองตนผูมีผม 
และหนวดสีดําปนแดงแสงเรือง       มีจมูกเบ้ียวบิดผิดปกติ        มีเข้ียวโงง 
นัยนตาแดง       มีผิวพรรณเสมอดวยยางสน       มรีูปรางนากลัวเหลือเกิน 
เขาไปกลาวเปนตนวา  ลกุข้ึน  แมเรวดีผูชั่วราย  จับแขนท้ังสองประกาศวา 
มหาชนจงดู      ทําใหลมลุกคลุกคลานไปจากถนนหน่ึงไปอีกถนนหนึ่งท่ัว 
พระนคร    และเหาะข้ึนนําไปสวรรคชั้นดาวดึงส    แสดงวิมานและสมบัติ 
ของนันทิยะใหนางไดเห็น    แลวสงนางซ่ึงกําลังเพอรําพันอยูนั่นแลไปใกล 
อุสสทนรก   บุรุษของพระยายมไดโยนนางลงอุสสทนรก.    เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา        
                                ลุกขึน้   แมเรวดี     ตัวช่ัวราย    ผูไมปดประตู 
                   (นรก)   ผูมีปกติไมใหทาน    เราจักนาํเจาไปในท่ีที่ 
                   พวกสัตวนรกผูตกยาก  เพียบดวยทุกขตองถอนใจอยู.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุฏเหิ  แปลวา  จงลุกข้ึน  ความวา   
บัดนี้   ปราสาทหลังน้ีปกปกรักษาเจาจากภัยนรกไมไดดอก    เพราะฉะนั้น 
เจาจงรีบลุกข้ึนมา   เรียกนางโดยชื่อวา เรวดี  กลาวเหตุแหงการลุกข้ึนดวย 
บทวา   สุปาปธมฺเม    เปนตน    ความวา    เพราะเธอมีบาปธรรมลามก 
เหลือหลาย    ดวยการดาการบริภาษพระอริยะท้ังหลาย   และเพราะไมปด 
ประตูนรกเพ่ือเธอจะไดเขาไป   ฉะน้ัน    จงลุกข้ึน.   บทวา    อทานสีเล 
ไดแก  มีปกติไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ   เปนคนตระหน่ีถี่เหนียว  แมบท  
นี้ก็เปนคํากระทําการลุกข้ึนนั่นเอง  อธิบายวา    เพราะคนท่ีมีปกติใหทาน 
ไมตระหน่ี  เชนสามีของเจาอยูในสุคติ  สวนคนมีปกติไมใหทาน  มีความ 
ตระหน่ี  เชนเจาอยูในนรก  ฉะน้ัน  จงลุกข้ึน  เราจักไมใหเจาอยูในที่นี้แม 
เพียงครูหน่ึง.  บทวา  ยตฺถ  ถุนนฺติ  ทคฺุคตา  ความวา  ชื่อวา  ถงึยาก 
เพราะถึงความทุกข.  บทวา เนรยิกา  ความวา พวกสัตวนรก  เพรียบพรอม 
คือพรั่งพรอมดวยทุกขในนรก    ถอนใจอยูในนรกใด    ประกอบความวา 
บาปกรรมยังไมสิ้นสุดเพียงใด    สัตวนรกท้ังหลายเม่ือออกไปไมได    ยอม 
ทอดถอนอยูเพียงนั้น  เราจักนํา  คือพา  คือใสเจาลงในนรกน้ัน.  ตอไปนี้ 
เปนคําของสังคีติกาจารยวา 
                                  ยักษใหญนัยตตาแดงสองตนน้ัน  เปนทูตของ 
                    พระยายม   กลาวดังน้ีทีเดียว   แลวจับแขนนางเรวดี 
                    คนละขางนําเขาไปใกลหมูเทวดา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อิจฺเจว   วตฺวาน  ความวา  กลาวดังน้ี  
ทีเดียว  คือดวยคําวา  จงลุกข้ึนเปนตน  อธิบายวา  ตอจากพูดนั้นนั่นแหละ.  
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บทวา  ยมสสฺ   ทูตา  ความวา   เชนทูตของพระยายม    ผูเที่ยงธรรมท่ี   
ใคร ๆ  คานไมได.   ความจริง  ทาวเวสวัณสงเขาเหลาน้ันไป    จริงอยาง 
นั้น   พวกเขานํานางไปสวรรคชั้นดาวดึงส  อาจารยบางพวกเชื่อม  น  อักษร 
ในบทวา  น   ยมสฺส  ทูตา  กับบทวา  ยมสฺส  กลาวเน้ือความวา  เปน 
ทูตของทาวเวสวัณขอน้ันไมถูก    เพราะไมสําเร็จความวา     ไมใชทูตของ 
ทาวเวสวัณ  เพราะเปนทูตของพระยายม  ชื่อวา  ยกัษ    เพราะเปนที่บูชา  
คือนําเขาไปซ่ึงพลี.   บทวา  โลหิตกฺขา  แปลวา  มนีัยนตาแดง   ความจริง 
ยักษทั้งหลายยอมมีนัยนตาแดงจัด.  บทวา   พฺรหนฺตา    แปลวา    ใหญ. 
บทวา  ปจฺเจกพาหาสุ   ความวา    ที่แขนคนละขาง    คือคนหน่ึงท่ีแขน 
ขางหน่ึง   อีกคนหน่ึงที่แขนอีกขางหน่ึง.   บทวา  เรวตึ   แปลวา  นางเรวดี 
ชื่อของเธอวา   เรวตาก็มี   สมจริงดังท่ีกลาวไววา   เรวเต   ดังน้ี.    บทวา 
ปกฺกามยึสุ   แปลวา   หลกีไปแลว    ความวา    นําเขาไปแลว.    บทวา 
เทวคณสฺส   ไดแก   หมูเทวดา    ชั้นดาวดึงส    เม่ือยักษเหลานั้นนําไป 
สวรรคชั้นดาวดึงสแลวพักไวใกล ๆ  วิมานของนันทิยะอยางนี้     นางเรวดี 
เห็นวิมานน้ันสวางจาเหลือเกิน  เหมอืนดวงอาทิตย  จึงถามยักษเหลาน้ันวา 
                             วิมานงามมีรัศมีดังดวงอาทิตยงามสวางจา  คลุม 
                    ดวยขายทองมีเทพอัปสรเกลื่อนกลาด   นั่นเปนวิมาน 
                      ของใคร  รุงเรืองเพียงแสงอาทิตย  หมูเทพนารีไลทา 
                    ดวยแกนจันทน  ทําวิมานใหงดงามท้ังสองดาน  วิมาน 
                    นั้นปรากฏมรีัศมีเสมอดวงอาทิตย      ใครขึ้นสวรรค 
        บันเทิงอยูในวิมาน.  
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                แมยักษเหลาน้ันก็ไดบอกแกนางเรวดีวา   
                                 ในกรุงพาราณสี   มีอบุาสกชื่อนันทิยะ   เปนคน 
                   ไมตระหนี่   เปนทานบดี   เปนผูรูถอยคํา   วมิานที่มี  
                  อปัสรเกลื่อนกลาด   รุงเรืองเพียงแสงอาทิตย  นี้เปน 
                  ของอุบาสกน้ัน  หมูเทพนารีไลทาดวยแกนจันทน  ทํา 
                  วมิานใหงดงามท้ังสองดาน     วิมานนัน้ปรากฏมีรศัมี  
                  เสมอดวงอาทิตย    นันทิยะอุบาสกน้ัน    ขึ้นสวรรค 
                    บันเทิงอยูในวิมาน.  
                บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   จนฺทนสารลิตฺตา    แปลวา   มีสรรีะ 
ไลทาดวยแกนจันทน.  บทวา  อุภโต  วิมาน  ความวา  ทําวิมานใหงาม 
ทั้งสองสวน คือ ทั้งภายในและภายนอก  เพราะประกอบดวยสังคีตเปนตน. 
                ลําดับนั้น   นางเรวดีกลาววา 
                          ดีฉันเปนภรรยาของนนัทิยะ  เปนเจาของเรือน 
                  เปนใหญของตระกูลท้ังหมด    บัดน้ี   ดีฉันจักยินดีใน 
                    วิมานของสามี    ไมปรารถนาเห็นนรก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อคารินี   แปลวา    เปนเจาของเรือน 
อาจารยบางพวกกลาววา  ภริยา   สคามินี    ดังน้ีก็มี   ความวา   ภริยาผู 
รวมทาง. บทวา  สพฺพกุลสฺส  อิสฺสรา  ภตฺตุ  ความวา  ดีฉันเปนใหญ 
คือเปนเจาของทรัพยทั้งหมด     ของนันทิยะผูเปนสามีของดีฉัน     ฉะน้ัน 
นางเรวดีจึงกลาววา    แมในบัดนี้     ดฉัีนจักเปนใหญในวิมาน.    บทวา  
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วิมาเน  รมิสสฺามิ  ทานาน  ความวา  ยักษเหลาน้ันนํานางเรวดีไปท่ีนั้น   
ก็เพ่ือเลาโลมอยางนี้เอง. บทวา  น   ปตฺถเย  นิรย  ทสฺสนาย  ความวา 
นางเรวดีกลาววา    ทานทัง้หลายประสงคจะนําดีฉันมานรกใด     ดีฉันไม 
ปรารถนาแมจะเห็นนรกน้ัน  ที่ไหนเลาจะอยากเขาไป. 
         ยักษทัง้สองนํานางผูกําลังกลาวอยูอยางนั้นแหละ ไปใกลนรก  โดย  
กลาววา  เจาจะปรารถนาหรือไมปรารถนาก็ตาม  ไมมีประโยชนอะไรดวย 
การปรารถนาของเจา   แลวกลาวคาถาวา  
                              แนะนางตัวช่ัวราย  นี้แหละนรกของเจา  เจาไม 
                  ทําบุญในมนุษยโลก   ดวยวาคนตระหน่ี   โกรธเคือง 
                   มีบาปธรรมยอมไมไดความเปนสหายของผูขึ้นสวรรค. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  นี้แหละนรกของเจา   คือเปนสถานที่เจาจะ 
พึงเสวยทุกขใหญตลอดกาลนาน    เพราะเหตุไร     เพราะเจาไมทําบุญใน 
มนุษยโลก  ประกอบความวา  เพราะชื่อวาบุญแมมีประมาณนอย  เจามิได 
ทําไวในมนุษยโลก    อนึ่ง   สัตวเชนเจา  ไมทําบุญอยางน้ีแลวยังตระหน่ี 
คือประกอบดวยความตระหน่ีซึ่งมีลักษณะหวงแหนสมบัติของตน     เปนผู 
โกรธเคือง  ดวยการใหความโกรธเคืองเกิดข้ึนแกผูอ่ืน  เปนผูมีบาปธรรม 
เพราะพรั่งพรอมดวยบาปธรรมมีความโลภเปนตน     ยอมไมไดความเปน 
สหาย  คือภาวะรวมกัน   ของเทวดาท้ังหลายผูเขาถึงสวรรค. 
         ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลว   ยกัษสองคนน้ันไดอันตรธานไปในท่ี 
นั้นเอง  ฝายนางเรวดีเห็นนิรยบาลสองนายคลาย  ๆ กัน  กําลังฉุดครานาง 
เพ่ือใสในคูถนรกชื่อสังสวกะ  จึงถามถึงนรกนั้นวา  
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                                  คูถมูตรและของไมสะอาด    เห็นกันไดเฉพาะ   
               หรอืหนออุจจาระน้ีมีกลิ่นเหม็นหรือมนัฟุงไปไดหรือ. 
             เมื่อนิรยบาลกลาวคําน้ันวา 
                          นรกนีช้ือ่สังสวกะ   ลึกชั่วรอยบรุุษ  เปนนรกที่ 
                  เจาจะตองหมกไหมอยูหลายพันป   นะเรวดี. 
            นางถามถึงกรรมท่ีเปนเหตุใหตนบังเกิดในนรกน้ันวา  
                          ดีฉันทํากรรมชั่วดวยกายวาจาใจหรือหนอ  ดีฉัน 
                  ไดนรกสงัสรกะ    ลึกชั่วรอยบุรุษ    เพราะบาปกรรม 
                   อะไร.                                                                     
             นิรยบาลบอกกรรมน้ันของเธอวา 
                         เจาหลอกลวงสมณะ   พราหมณ   และวณิพก  
                  ทั้งหลาย   ดวยมุสาวาท  เจาทําบาปน้ันไว 
              แลวกลาวอีกวา 
                           เพราะบาปกรรมนั้น      เจาจึงไดนรกสังสวกะ 
                   ลึกชั่วรอยบรุุษ  เจาจะตองหมกไหมอยูในนรกนัน้ 
                  หลายพันป    นะเรวดี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    สสวโก  นาม    ความวา    ชือ่วา 
สังสวกะ   เพราะของไมสะอาดมีคูถและมูตรเปนตน  หลั่งไหล  คือไหลออก 
ตลอดกาลเปนนิจ       สําหรับเจา     มใิชไดนรกสังสวกะในท่ีนี้อยางเดียว 
เทาน้ัน.  
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         ลําดับนั้น   เพ่ือแสดงวา   นางหมกไหมในนรกนั้นหลายพันปมิใช   
นอยแลวพนข้ึนมาได   ยงัถูกตัดมือเปนตนอีก    นริยบาลไดกลาวถึงเหตุ- 
การณที่นางจะตองไดในนรกนั้นวา                                             
                                นิรยบาลท้ังหลายตัดมือและเทาตัดหูและจมูก 
                    และยังมีฝูงกามารุมจิกกินเจาท่ีด้ินรนอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กาโกลคณา  แปลวา  ฝูงกา  เลากันวา 
ฝูงกาเหลาน้ันรุมกันใชจะงอยปากเหล็ก    ประมาณเทาลําตาล   มีปลายคม 
จิกกินที่รางประมาณสามคาวุตของนาง            หลายรอยครั้งหลายพันครั้ง  
เนื้อในที่ที่ถูกควักเอาไป    ก็เต็มอยางเดิมดวยพลังกรรม     เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   กาโกลคณา  สเมจฺจ  สงฺคมฺม   ขาทนฺติ   วิผนทฺมาน 
ดังน้ี.  
         นางเรวดีไดรําพันเพอตอไปถึงเรื่องนั้น ๆ    เชนขอกลับมนุษยโลก 
เปนตน  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
                                โปรดเถิด     ขอทานท้ังหลายชวยนําดีฉันกลับ  
                   ดีฉันจักกระทําบุญใหมาก     ดวยทาน      สมจริยา 
                   สัญญมะและทมะ  ที่คนท้ังหลายทําแลวจะมีความสุข 
                    และไมตองเดือดรอนภายหลัง. 
             พวกนิรยบาลกลาวอีกวา 
                               เมื่อกอนเจาประมาทแลว     บดัน้ีคร่ําครวญอยู 
                     เจาจักเสวยวิบากแหงกรรมทั้งหลาย   ที่เจาทําไวเอง. 
             นางเรวดีกลาวอีกวา  
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                ใครจากเทวโลกไปสูมนุษยโลก    ถูกถามแลว   
            พึงกลาวคําของดีฉันอยางน้ีวา       ขอทานทั้งหลายจง 
        ถวายทาน   ผานุงหม  ที่นอน  ขาว  น้ํา    ในสมณ- 
        พราหมณผูวางอาชญาแลว   ดวยวาคนตระหน่ี  โกรธ  
          เคือง    มีบาปธรรม    ยอมไมไดความเปนสหายของ 
        ผูขึ้นสวรรค.  
                         ดีฉันนั้นไปจากท่ีนี้      ไดกําเนิดเปนมนุษยแลว 
          จักเปนผูรูถอยคําของผูขอทานสมบูรณดวยศีล     จัก 
        กระทํากุศลใหมาก   ดวยทาน   สมจริยา   สญัญมะ 
             และทมะแน. 
                        ดีฉันจักปลูกตนไมใหรมรื่น    จักตัดทางเขาไป 
           ในท่ีทีเ่ดินไปลําบาก   จักขุดบอ  และต้ังนํ้าด่ืมไว 
        ดวยใจที่ผองใส. 
                          ดีฉันจักเขาจําอุโบสถประกอบดวยองค   ๘ 
        ตลอด  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า ๘  คํ่า   แหงปกษ   และตลอด 
          ปาฏิหาริยปกษ    สาํรวมในศีลทุกเมื่อ    และจักไม 
        ประมาทในทาน      ผลกรรมนี ้     ดีฉันเห็นแลวดวย 
            ตนเอง. 
                         ลําดับน้ัน  พวกนิรยบาลไดโยนนางเรวดีผูกําลัง 
        รําพันเพอด้ินรนอยูอยางน้ัน      จากท่ีนั้นลงนรกท่ีนา 
          กลัว  หัวลงดินตีนชี้ฟา  ดวยประการฉะนี ้
         นี้เปนคําของพระสังคีติกาจารย.  
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         นางเรวดีไดกลาวคาถาสุดทายอีกวา   
                           เมื่อกอน    ดีฉันไดเปนคนตระหน่ี     บริภาษ- 
                    สมณพราหมณ    และหลอกลวงสามดีวยเรื่องไมจริง 
                   จึงหมกไหมในนรกท่ีนากลัว  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  คาถาวา  อห  ปุเร   มจฺฉรนิี  นี ้  นางเรวดีผู 
บังเกิดในนรกกลาว  นอกนี้    พึงทราบวานางยังไมบังเกิดในนรกกลาวไว 
คําท่ีเหลือ   เขาใจงายทั้งนั้นแล.  
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนางเรวดีถูกพวกยักษจับนําไป  แดพระ- 
ผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับดังนั้นแลว      ตรัสเรื่องนี้  
ต้ังแตตน     ทรงแสดงพระธรรมโดยพิสดารย่ิงข้ึน  จบเทศนา  ชนเปนอัน 
มากไดบรรลโุสดาปตติผลเปนตน   เรือ่งนี้    เรียกวา   เรวตีวิมาน    เพราะ 
โดยมากเปนเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกับนางเรวดีโดยแท   แตเพราะนางเรวดีไมใช 
เทวดาที่มีวิมาน  ทั้งเรื่องนี้ก็ประกอบดวยสมบติัมีวิมานของนันทิยเทพบุตร 
เปนตน  ฉะนั้น  พระสังคีติกาจารยจึงยกข้ึนสูสังคายนาไวในฝายปุริสวิมาน 
นั้นแล  บัณฑิตพึงทราบดังน้ี. 
                                         จบอรรถกถาเรวตีวิมาน  
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                              ๓.  ฉตัตมาณวกวิมาน   
                             วาดวยฉัตตมาณวกวิมาน 
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะฉัตตมาณพวา 
                       [๕๓]  บรรดาผูกลาวสอนอยู  (ศาสดา) ผูใด 
           เปนผูประเสริฐในมนุษย   เปนศากยมุนี   เปนภควา 
        ผูทํากิจเสร็จแลว   ถึงฝงแลว  พรัง่พรอมดวยพละและ 
          วิริยะ เธอจงเขาถึงผูนั้น  ผูเปนสุคต  เปนสรณะ  เธอ 
        จงเขาถึงพระธรรมที่สํารอกราคะ    ไมหว่ันไหว    ไม 
           เศราโศก    เปนอสงัขตธรรม     ไมปฏิกูล    ไพเราะ  
        ซื่อตรง  จําแนกไว    นี้เปนสรณะ  บณัฑิตท้ังหลาย 
           กลาวทานท่ีถวายในทานเหลาใดวามีผลมาก      ทาน 
        เหลาน้ัน  คือ อริยบคุคลสี่คู  เปนบุคคลแปด  ผูแสดง 
             ธรรม   เธอจงเขาถึงพระสงฆนี้เปนสรณะ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามเทพบุตรวา 
                      พระอาทิตยในทองฟาก็ไมสวาง    พระจันทรก ็
           ไมสวาง  ดาวฤกษผุสสะก็ไมสวางเหมือนวิมานนี้   ม ี
        รัศมีสวางมากไมมีทเีปรียบ  ทานเปนใคร  จากดาว- 
           ดึงสมาสูแผนดิน    มีรัศมีเกิน  ๒๐ โยชน   ตัดรังสี 
        พระอาทิตย   และทาํกลางคืนใหเปนเหมือนกลางวัน 
          วมิานของทานงามบริสุทธิ์ผุดผอง   มีดอกปทุมมาก 
        มีดอกบณุฑิกงาม          เกลื่อนกลาดไปดวยดอกไม  
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          ทั้งหลาย  งามไมนอย  คลุมดวยขายทองท่ีปราศจาก   
        ละอองธุลี     สวางอยูในอากาศ    เหมือนดวงอาทิตย 
           วิมานของทานบริบูรณดวยเหลาอัปสร    ผูทรงผาแดง 
        และผาเหลือง  หอมตลบดวยกฤษณา ประยงค  และ 
          จันทน  มีองคและผิวพรรณเปลงปลั่งดังทอง  เหมือน 
        ทองฟาเต็มไปดวยดวงดาวทั้งหลาย      ทวยเทพบุตร 
          และเทพธิดาในวิมานนี้มีมาก หลายหลากวรรณะ  มี  
        อาภรณประดับดวยดอกไม มใีจดี  มีกรองทอง  นุงหม  
          ดวยอาภรณที่เปนทอง    โชยกลิ่นหอมลอยไปตามลม 
        นี้เปนวบิากแหงการสํารวมอะไร   ทานเกิดในวิมานนี้  
           ดวยผลแหงกรรมอะไร  และทานไดวิมานนี้โดยวิธีใด 
        ทานถูกเราถามแลว     เชิญบอกตามสมควรแกวิธีนั้น 
           ดวยเถิด. 
             เทพบุตรกราบทูลวา 
                       พระศาสดาเสด็จมาพบมาณพในทางนี้     ดวย 
           พระองคเอง       เมือ่ทรงอนุเคราะหไดตรัสสอนแลว 
        ฉัตตมาณพฟงธรรม    ของพระองคผูเปนรัตนะ  อัน 
          ประเสริฐ    ไดกราบทูลวา  ขาพระองคจักกระทําตาม 
        พระองคตรัสสอนวา    เธอจงเขาถึงพระชินวรผูประ- 
           เสริฐ  ทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ   ขาแต 
        พระองคผูเจริู    ทแีรกขาพระองคไดกลาววา   ไมรู 
           แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส      ของพระองค  
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        อยางน้ันทีเดียว  พระองคตรัสสอนวา  จงอยาฆาสัตว   
        อยาประพฤติกรรมไมสะอาดตาง ๆ     ผูมีปญญา 
        ทั้งหลายไมสรรเสรญิความไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย 
        เลย    ขาแตพระองคผูเจริญ      ทแีรกขาพระองคได 
        กลาววา  ไมรู    แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส  
        ของพระองคอยางน้ันทีเดียว      พระองคตรัสสอนวา 
        อยาเปนผูมีความสําคัญของท่ีเจาของมิไดให     แมที ่
        ชนอื่นรกัษาไว   วาเปนของควรถือเอา    ขาแตพระองค 
          ผูเจรญิ   ทีแรกขาพระองคไดกลาววา    ไมรู   แตภาย 
        หลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองคอยางน้ัน 
        ทีเดียว   พระองคตรสัสอนวา    อยาไดลวงเกินภริยา 
        ของคนอื่น    ที่คนอ่ืนรักษา    นัน่เปนสิ่งไมประเสริฐ 
         ขาแตพระองคผูเจริญ     ทีแรกขาพระองคไดกลาววา 
        ไมรู  แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค 
        อยางน้ันทีเดียว   พระองคตรัสสอนวา   อยาไดกลาว 
        เรื่องจรงิเปนเท็จ      ผูมีปญญาท้ังหลายไมสรรเสริญ  
         มุสาวาทเลย   ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่แรกขาพระองค 
        ไดกลาววา     ไมรู   แตภายหลังไดกระทําตามพระ- 
        ดํารัสของพระองคอยางน้ันทีเดียว       พระองคตรัส 
        สอนวา      จงงดเวนน้ําเมา      ซึง่เปนเครื่องใหคน 
        ปราศจากสัญญาน้ันท้ังหมด     ขาแตพระองคผูเจริญ 
        ทีแรกขาพระองคไดกลาววา   ไมรู   แตภายหลังได  
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         กระทําตามพระดํารัสของพระองคอยางน้ันทีเดียว    
        ขาพระองคนั้นถือสิกขาบท  ๕  ในศาสนาน้ี  ปฏิบัติใน 
           ธรรมของพระตถาคต  ไดไปยังทางสองแพรง   ทาม 
        กลางพวกโจร   พวกโจรเหลาน้ันฆาขาพระองคที่ทาง 
         นั้นเพราะโภคะเปนเหตุ. 
                      ขาพระองคระลึกถึงกุศลนี้เพียงเทาน้ี   กุศลอื่น 
         นอกจากน้ัน     ของขาพระองคไมม ี   ดวยกรรมอัน 
        สุจริตนัน้   ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทวดาชาวไตรทิพย  
         พรั่งพรอมดวยส่ิงท่ีปรารถนา       ขอพระองคโปรดดู 
        วิบากแหงการสํารวมชั่วขณะครูหน่ึง   ดวยการปฏิบัติ 
           ธรรมตามสมควร  ซึ่งเหมือนรุงเรืองอยูดวยยศ   คน 
         เปนอันมาก ผูมีกรรมตํ่าทรามเพงดูขาพระองค   ก็นกึ   
        กระหย่ิม    โปรดดูเถิด      ขาพระองคถึงสุคติและถึง 
         ความสขุดวยเทศนาเล็กนอย  ก็เหลาสัตวผูที่ฟงธรรม 
        ของพระองคติดตอกันเหลาน้ัน  เห็นทีจะสัมผัสพระ- 
         นิพพานอันเปนแดนเกษมเปนแน   กรรมที่ทาํแมนอย 
        กม็ีวิบากใหญ  ไพบลูย  เพราะธรรมของพระตถาคต 
         แท ๆ    โปรดดูเถิด        เพราะเปนผูไดทําบุญไว 
        ฉัตตมาณพจึงเปลงรัศมีสวางตลอดแผนปฐพี  เหมือน 
         ดังดวงอาทิตย. 
               คนพวกหน่ึงประชุมปรึกษากันวา   กุศลนี้เปน  
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               อยางไร  พวกเราจะประพฤติกุศลอะไร   พวกเราน้ัน   
               ไดความเปนมนุษยแลว  พึงปฏิบัติมนุษยธรรม  มศีีล 
               กันอยูอีกทีเดียว    พระศาสดาทรงมีอุปการะมาก   ทรง 
               อนเุคราะหอยางน้ี  เมื่อขาพระองคถูกโจรฆาชิงทรัพย 
               ยังกลางวันแสก ๆ อยูเลย    ขาพระองคนั้น    เปนผู 
               เขาถึงพระผูมีพระนามอันเปนสัจจะ       ขอพระองค  
               โปรดอนุเคราะหเถิด   พวกขาพระองคทั้งหลายขอฟง 
               ธรรมอีก   ชนเหลาใดในศาสนาน้ีละกามราคะอนุสยั 
               คือภวราคะ    และโมหะ    ละไดขาด    ซนเหลาน้ัน  
               ยอมไมตองนอนในครรภ     คือเกิดอีก      เพราะถึง 
               ปรนิิพพานดับทุกข  เย็นสนิทแลว. 
                 จบอัตตมาณวกวิมาน 
        อรรถกถาอัตตมาณวกวิมาน 
         ฉัตตมาณวกวิมาน  มีคาถาวา  โย  วทต  ปวโร  มนุเชสุ   เปนตน. 
ฉัตตมาณวกวิมาณเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน     กรุงสาวัตถี 
สมัยนั้น  มีมาณพพราหมณชื่อฉัตตะ เปนบุตรที่ไดมาโดยยาก   ของพราหมณ 
คนหน่ึง  ในเสตัพยนคร    มาณพน้ันเจริญวัยแลว  บิดาสงไปอุกกัฏฐนคร  
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เรียนมนตและฐานวิชาทั้งหลายในสํานักของพราหมณชื่อโปกขรสาติ    ไม   
นานนักก็สําเร็จการศึกษาในศิลปพราหมณ   เพราะเปนคนมีปญญาและไม 
เกียจคราน    เขากลาวกะอาจารยวา    กระผมศึกษาศิลปะในสํานักของทาน 
อาจารยแลว กระผมจะใหทักษิณาคาบูชาครูแกทานอาจารยอยางไร อาจารย 
กลาววา    ธรรมดาทักษิณาคาบูชาครู    ตองพอเหมาะแกทรัพยสมบัติของ 
อันเตวาสิก  เธอจงนํากหาปณะมาพันหน่ึง   ฉัตตมาณพกราบอาจารยกลับ 
ไปเสตัพยนคร  ไหวบิดามารดา  บิดามารดาก็ชื่นชมยินดีกระทําปฏิสันถาร 
ตอนรับ   เขาบอกความน้ันแกบิดา   กลาววา   โปรดใหของท่ีควรจะใหแก 
ฉันเถิด     ฉันจักใหคาบูชาครูในวันนี้แหละแลวจักกลับมา     บิดามารดา 
กลาวกะเขาวา   ลูก   วันนีคํ่้าแลว  พรุงน้ีคอยไป แลวนํากหาปณะทั้งหลาย 
ออกมาผูกเปนหอแลววางไว.  
         พวกโจรรูเรื่องนั้น  แอบอยูในปาชัฏแหงหนึ่ง   ในทางที่ฉัตตมาณพ 
จะไป   ดวยคิดวา   จักฆามาณพแลวชิงเอากหาปณะท้ังหลายเสีย. 
         เวลาใกลรุง       พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ 
ทรงตรวจดูโลกอยู    ทรงเห็นวา    ฉัตตมาณพจะดํารงอยูในสรณะและศีล 
เขาจักถูกพวกโจรฆาตายไปบังเกิดในเทวโลก       มาจากเทวโลกกับวิมาน 
และบริษัทที่ประชุมกันในท่ีนั้นจะตรัสรูธรรม   จึงเสด็จไปกอนประทับนั่ง 
ณ โคนคนไมแหงหน่ึง  ในทางเดินของมาณพ  มาณพถือเอาทรัพยคาบูชา 
อาจารย  ไปจากเสตัพยนคร   มุงหนาไปอุกกัฏฐนคร    เห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาประทับนั่งอยูในระหวางทาง     จึงเขาไปเฝายืนอยู     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา     เธอจักไปไหน     กราบทูลวา      ขาแตทานพระโคดม 
ขาพระองคจักไปอุกกัฏฐนคร  เพ่ือใหทักษิณาคาบูชาครู    แกโปกขรสาติ  
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พราหมณผูเปนอาจารยของขาพระองค  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาตรัส   
วา  มาณพ   เธอรูสรณะ  ๓  และศลี  ๕  หรือ      เมื่อมาณพกราบทูลวา 
ขาพระองคไมรูสรณะ  ๓  และศลี  ๕   เหลาน้ันวามีและเปนเชนไร    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   ไมหว่ันไหว  ไมเศราโศก  
                   เปนอสังขตธรรม ไมปฏิกลู   ไพเราะ  ซื่อตรง  จําแนก  
                   ไวดีนี้   เปนสรณะ   บัณฑิตท้ังหลายกลาวทานท่ีถวาย 
                   ในทานเหลาใดวามีผลมาก  ทานเหลาน้ัน  คือ  อริย- 
                    บุคคลสี่คู   เปนบุคคลแปด  ผูแสดงธรรม  เธอจงเขา 
                  ถึงพระสงฆนี้  เปนสรณะ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา โย  เปนคําไมกําหนดแน.  ดวยบทวา  ต 
นี้    พึงทราบกําหนดแน  ของบทน้ัน.   บทวา  วทต  แปลวา  ผูกลาวอยู. 
บทวา   ปวโร   แปลวา   ประเสริฐ   อธิบายวา   สูงสุดของผูกลาวทั้งหลาย  
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คือประเสริฐในหมูนักพูด.  บทวา มนุเชสุ  เปนการแสดงไขอยางอุกฤษฏ   
เหมือนบทวา  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  ก็พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐ 
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลายบาง   ของพรหมท้ังหลายบาง   ของเหลาสัตว 
ทั้งปวงบาง.  อนึ่ง บทวา  มนุเชสุ  ทานกลาวเพราะความท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จอุบัติในหมูมนุษยในภพกอน    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   ชือ่วา    ปารคตะ     ( ถึงฝงแลว )    เพราะถึง    คือบรรลุดวย 
ญาณของพระสยัมภู    ผูตรัสรูเองซ่ึงฝง    คือฝงโนนของสักกายะ   ไดแก 
นิพพาน ชื่อวา พรั่งพรอมดวยพละและวิริยะ  เพราะประกอบดวยพลังกาย 
ซึ่งไมมีใครเหมือน    ดวยพลังญาณอันไมสาธารณทั่วไปแกผูอ่ืน   และดวย 
ความเพียรคือสัมมัปปธาน  ๔  อยาง   ชื่อวา  สุคต  เพราะเสด็จถึงฐานะท่ีดี 
เพราะเสด็จไปโดยชอบ    และเพราะตรัสโดยชอบ    เธอจงถึง     จงเขาถึง 
ซึ่งทานผูนั้น  ผูเปนสุคต  เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนสรณะ  คือเปน 
ที่พ่ึง  เปนที่เปนไปเบ้ืองหนา   เปนทีช่วยตอตานทุกขในอบายและทุกขใน 
วัฏฏะ   จําเดิมแตวันนี้ไป   เธอจงคบคือจงเสพวา  พระผูมีพระภาคเจาพระ- 
องคนี้   เปนสรณะ  เปนที่ชวยตอตาน  เปนที่เรน  เปนที่ไปในเบ้ืองหนา 
เปนคติ  เปนที่พ่ึงอาศัย    ของเรา    ดังนี้    ดวยการกับจากส่ิงที่ไมเปน  
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ประโยชน     ดวยการพัฒนาเจริญแตสิ่งท่ีเปนประโยชน     เธอจงรูอยางนี้  
หรือจงคบหา   [ เสพ ]   เน้ือความมีดังน้ี.   
         ทานกลาวอริยมรรค    ดวยบทวา   ราควิราค    จริงอยู   พระอริยะ 
ทั้งหลายยอมสํารอกราคะแมที่อบรมมาตลอดกาลท่ีไมมีเบื้องตน   ดวยอริย-  
มรรคนั้น.  บทวา  อเนฺชมโสก  ไดแก  อริยผล  จริงอยู   อริยผลน้ัน 
ทานเรียกวา    อเนญชะ        อโสกะ    เพราะสงบตัณหากลาวคือความอยาก 
เหลือเกิน    และกิเลสทั้งหลายท่ีมีความโศกเปนนิมิตสวนท่ีเหลือได    โดย  
ประการทั้งปวง.   บทวา    ธมมฺ   ไดแก สภาวธรรมท่ีพึงถือเอา   จริงอยู 
ธรรมที่พึงถอืเอาโดยสภาวะน้ี     ก็คือมรรคผลและนิพพาน    ไมพึงถือเอา 
โดยเปนบัญญัติธรรม   เหมือนอยางปริยัติธรรม.    อีกอยางหน่ึง    บทวา 
ธมฺม  ไดแก  ปรมัตถธรรม อธิบายวา  พระนิพพาน ที่ปจจัยเปนอันมาก 
ประชุมกันกระทํา  ชื่อ  สงัขตะ.  ชื่อ อสังขตะ  เพราะปจจัยเปนอันมาก 
ประชุมกันทาํมิได  อสังขตะน้ันแหละ  คือพระนิพพาน ชื่อวาไมเปนที่ปฏิกูล 
เพราะเปนที่ไมมีสิ่งปฏิกูลแมอะไร  ๆ  ชื่อวาไพเราะ    เพราะปรารถนากัน 
นักแมทุกเวลา  ไมวาเวลาฟง   เวลาสอบสวน   เวลาปฏิบัติ  ชือ่วา   ซื่อตรง 
เพราะทรงประกาศไวดี   เหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศดวยปฏิภาณ- 
สัมปทาท่ีมีพระสัพพัญุตญาณเปนที่พ่ึงพาอาศัยและเพราะเปนธรรมละเอียด 
ออน   ชื่อวา  จําแนกไวดี  เพราะจําแนกไดดวยดีซึ่งเนื้อความท่ีควรจําแนก 
โดยเปนขันธเปนตน    โดยเปนกุศลเปนตน   และเปนอุทเทสเปนตน  ดวย 
บททั้งสาม   ก็ตรัสเฉพาะปริยัติธรรมเทาน้ัน  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  จึงตรัส 
บทวา    อมิ    เพ่ือทรงแสดงใหประจักษทั้งสองฝาย      ตอหนาเขาซึ่งแม 
กําลังฟงอยูเหมือนท่ีพระองคตรัสอยู    แมในเวลาท่ีโจรฆาชิงทรัพยเหมือน  
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เวลาเหตุการณมาปรากฏในพระญาณ.   บทวา  ธมมฺ  ความวา  ชื่อวาธรรม 
เพราะอรรถวา  ทรงไวซึ่งเหลาสัตวผูปฏิบัติจริง  ไมใหตกไปสูทุกขในอบาย   
บทนี้เปนคําท่ัวไปแกธรรมทั้ง  ๔  อยาง  จริงอยู  ถึงประยัติธรรมก็ทรงสัตว 
ไวไมใหตกไปสูทุกขในอบาย   เพราะการปฏิบัติจริง    แมเพียงดํารงอยูใน 
สรณะและศีลทั้งหลาย   และวิมานน้ีแหละ   พึงทราบวา    สาธกความขอนี้ 
เพ่ือทรงแสดงธรรมตามท่ีกลาวแลวใหประจักษชัดโดยภาวะท่ัว  ๆ  ไป  จึง 
ไดตรัสวา  อิม  อีก.  
         บทวา   ยตฺถ    ไดแก   ในอริยสงฆใด.     บทวา    ทินฺน   ไดแก 
ไทยธรรมมขีาวเปนตนท่ีบริจาคแลว.   ในบทวา     ทินฺนมหปฺผล    ทาน 
ลบนิคหิตเพ่ือสะดวกในการผูกคาถา    ในคูบุรุษส่ี    ที่กลาวไวโดยคําเปน 
ตนวา  พระโสดาบัน    พระผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล    ดังน้ี  
ชื่อวาผูสะอาด เพราะหมดจดจากของไมสะอาดคือกิเลสอยางเด็ดขาดทีเดียว.  
บทวา  อฏ  ไดแก  บุคคลแปด   เพราะกําหนดเปนคน  ๆ  โดยมิไดจัด 
ทานท่ีต้ังอยูในมรรคกับทานท่ีต้ังอยูในผล  เปนคู ๆ และในบทวา ปุคฺคล- 
ธมฺมทสา  นี้  ทานทําใหสั้นแสดงไว  ก็เพ่ือสะดวกในการผูกคาถานั่นเอง. 
บทวา  ธมฺมทสา  ไดแก ผูเห็นธรรมคืออริยสัจ  ๔  และธรรมคือนิพพาน 
โดยประจักษ  ชื่อวาสงฆ  เพราะเบียดเสียดไมใชเสียดสีดวยทิฏฐิสามัญญตา. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวิธีถึงสรณะพรอมดวยทรงชี้คุณของสรณะ 
ดวยคาถา  ๓  คาถาอยางนี้แลว    มาณพเม่ือจะประกาศวิธีถึงสรณะต้ังอยูใน 
หทัยของตน     โดยมุขคือระลึกถึงคุณของสรณะน้ัน ๆ    ขึงนอมรับคาถา 
นั้น ๆ   โดยนัยเปนตนวา  โย   วทต  ปวโร   ในลําดับแหงคาถาน้ัน  ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศสิกขาบท  ๕  ทัง้โดยปฐมท้ังโดยผลานิสงส  
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ไดตรัสวิธีสมาทานสิกขาบทเหลาน้ัน      แกมาณพผูนอมรับอยางนี้แลว   
มาณพน้ันทบทวนแมวิธีสมาทานน้ันดวยดี     มใีจเลื่อมใส     กราบทูลวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคจักไปละ  แลวระลึกคุณพระรัตนตรัย 
เดินไปตามทางนั้นเอง     แมพระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธดําริวา    กุศล 
เพียงเทาน้ีของมาณพนี้    พอที่จะใหเกิดในเทวโลก    แลวไดเสด็จไปพระ- 
วิหารเชตวันอยางเดิม. 
         เมื่อมาณพมีจิตเลื่อมใส     ต้ังอยูในสรณะท้ังหลายดวยความเปนผูมี 
จิตตุปบาทเปนไปวา  ขาพเจาเขาถึงสรณะ    ดังนี้    โดยกําหนดคุณพระ- 
รัตนตรัย และทิ้งอยูในศีลทั้งหลาย  ดวยอธิฐานศีล  ๕  ตามนัยที่พระผูมี-  
พระภาคเจาตรัสไวนั้นแล  กําลังเดินระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยตามนัยนั่นแล 
พวกโจรก็กรกูันมาที่หนทาง  มาณพไมใสใจพวกโจรเหลาน้ัน   เดินระลึก 
ถึงคุณพระรัตนตรัยอยางเดียว  โจรคนหน่ึงยืนซอนในระหวางพุมไม  เอา 
ลูกธนูอาบยาพิษแทงอยางฉับพลัน  ทําใหเขาสิ้นชีวิต   แลวยึดหอกหาปณะ 
หลีกไปพรอมกับพวกสหายของตน    ฝายมาณพทํากาละแลวตายไปบังเกิด 
ในวิมานทอง ๓๐  โยชน    ในสวรรคชั้นดาวดึงส   เปนเหมือนหลับแลว 
ต่ืนข้ึน    มีอัปสรพันหน่ึงแวดลอม     มีอัตภาพประดับดวยเครื่องประดับ 
มีภาระ  ๖๐  เลมเกวียน  รศัมีของวิมานนั้นแผไปกวา  ๒๐  โยชน. 
         ครั้งน้ัน  พวกมนุษยชาวเสตัพยนครเห็นมาณพทํากาละแลว   จึงไป 
เสตัพยนคร  บอกแกบิดามารดาของมาณพน้ัน พวกชาวบานอุกกัฏฐะก็ไป 
อุกกัฏฐนคร     บอกแกโปกขรสาติพราหมณ    บดิามารดาของมาณพน้ัน 
พวกญาติและมิตร    และโปกขรสาติพราหมณพรอมดวยบริวาร    มีน้ําตา 
ไหลอาบหนารองไหไปประเทศน้ัน   สวนมากชาวเสตัพยะ    ชาวอุกกัฏฐะ  
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และชาวอิจฉานังคละ  ก็ไดประชุมกัน.   
         ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจามีพระดําริวา   เมื่อเราไป  ฉัตตมาณพ- 
เทพบุตรจะมาพบเรา    เราจักใหเขาผูมาแลวกลาวถึงกรรมท่ีทําไว    ใหทํา 
ผลแหงกรรมใหประจักษ   แลวเราจักแสดงธรรม    มหาชนจักตรัสรูธรรม 
ดวยอาการอยางน้ี   ครั้นมีพระดําริแลว  พรอมดวยภิกษุหมูใหญเสด็จเขาไป 
ยังประเทศน้ัน ประทับนัง่เปลงพระพุทธรังสีมีพรรณ ๖ ประการ  ณ  โคน 
ตนไมแหงหนึ่ง    ครั้งน้ัน    แมฉัตตมาณพเทพบุตรตรวจดูสมบัติของตน 
ทบทวนเหตุแหงสมบัตินั้น    เห็นการถึงสรณะและการสมาทานศีล    เกิด 
ความประหลาดใจ    เกิดความเลื่อมใสมากในพระผูมีพระภาคเจา    คิดวา  
เราจักไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  และไหวภิกษุสงฆ  ในบัดนี้แหละ 
และจักทําคุณพระรัตนตรัยใหปรากฏแกมหาชน   เทพบุตรอาศัยความเปน 
ผูกตัญู    กระทําประเทศแหงปาน้ันท้ังหมดใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน 
มาพรอมกับวิมาน    ลงจากวิมาน     ปรากฏองคใหเห็นพรอมดวยบริวาร 
หมูใหญ        เขาไปหมอบถวายบังคมดวยเศียรเกลาแทบพระยุคลบาทของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลวยืนประคองอัญชลีอยู      มหาชนเห็นดังน้ันมีความ 
ประหลาดอัศจรรยวา    นี้ใครหนอ    เทวดาหรือพรหมพากันเขาแวดลอม 
พระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือจะทรงทําบุญกรรมท่ีเทพบุตรนั้นกระทํา 
ไวใหปรากฏ  ไดตรัสไตถามเทพบุตรนั้นวา 
                              พระอาทิตยในทองฟาก็ไมสวาง  พระจันทรก็ 
                  ไมสวาง  ดาวฤกษผุสสะก็ไมสวางเหมอืนวิมานนี้  มี  
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                  รศัมีสวางมาก   ไมมีที่เปรยีบ   ทานเปนใคร     จาก   
               ดาวดึงสมาสูแผนดิน  รัศมมีีเกิน  ๒๐  โยชน  ตัดรังสี 
                  พระอาทิตย   และทํากลางคืนใหเปนเหมือนกลางวัน 
                วมิานของทานงามบริสุทธิ์ผุดผอง มีดอกปทุมมาก  ม ี 
               ดอกบุณฑริกงามเกลื่อนกลาดไปดวยดอกไมทั้งหลาย 
                  งามไมนอย       คลุมดวยขายทองท่ีปราศจากละออง 
                   ธุลี  สวางอยูในอากาศ  เหมือนดวงอาทิตย    วิมาน 
                  ของทานบริบรูณดวยเหลาอัปสรผูทรงผาแดงและผา  
                เหลือง หอมตลบดวยกฤษณา  ประยงค  และจันทน 
                  มอีงคและผิวพรรณเปลงปลั่งดังทอง    เหมือนทองฟา 
                   เต็มไปดวยดวงดาวทั้งหลาย  ทวยเทพบุตรและเทพธิดา 
                 ในวิมานนี้มีมาก     หลายหลากวรรณะ     มีอาภรณ 
             ประดับดวยดอกไม  มีใจดี   มีกรองทอง  นุงหมดวย 
                  อาภรณที่เปนทอง  โชยกล่ินหอมลอยไปตามลม   นี ้ 
                   เปนวิบากแหงการสํารวมอะไร     ทานเกิดในวิมานนี้  
                   ดวยผลแหงกรรมอะไร  และทานไดวิมานนี้โดยวิธีใด 
                   ทานถูกเราถามแลว     เชญิบอกตามสมควรแกวิธนีั้น 
                   ดวยเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ตปติ   แปลวา    ยอมสวาง.   บทวา 
นภสฺมึ  แปลวา ในอากาศ.  บทวา   ผุสโฺส  แปลวา  หมูดาวฤกษผุสสะ. 
บทวา  อตุล  แปลวา  ไมมทีี่เปรียบหรือประมาณไมได  ทานอธิบายคําน้ี  
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ไววา  วิมานของทานน้ี  ไมมีที่เปรียบ  ประมาณไมได  สวางมาก  คือสวาง   
ไปในอากาศ    จากวิมานน้ัน  ๆ  แหละ    เพราะผองใสฉันใด    ดวงดาว 
ทั้งหลายยอมไมสวางเหมือนฉันนั้น    พระจันทรก็ไมสวาง    ดาวเหลาน้ัน 
ไมตองพูดถึง     แมพระอาทิตยก็ยังไมสวางเทา      ทานเปนใครถึงไดเปน 
อยางนี้       จากเทวโลกมายังภูมิประเทศน้ี       ขอจงบอกกลาวแกมหาชนน้ี 
ทําความขอนั้นใหปรากฏ.  
         บทวา   ฉินฺทติ   แปลวา   ตัดขาด   ความวา  ตอตานไมใหเปนไป. 
บทวา   รสี    แปลวา   รัศมีทั้งหลาย.   บทวา   ปภงฺกรสฺส   แปลวา    ของ 
ดวงอาทิตย   ก็รัศมีของวิมานน้ัน  แผไปโดยรอบ  ๒๕  โยชน  เพราะเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา  สาธิกวีสติโยชนานิ  อาภา  ดังน้ี.  บทวา  รตฺติมฺป 
จ   ยถา  ทิว  กโรติ  ความวา  วิมานของทานกําจัดความมืดดวยรัศมีของ 
ตน  ทําแมภาคราตรีใหเปนเหมือนภาคกลางวัน  ชื่อวา  บริสทุธิ์   เพราะ 
สะอาดท้ังภายในและภายนอก   โดยรอบ  ๆ   ชื่อวา   ผุดผอง    เพราะไมมี 
มลทินโดยประการท้ังปวง   ชื่อวา  งาม   เพราะดี. 
         บทวา    พหุปทุมวิจตฺิรปุณฺฑรีก    ไดแก   ดอกบัวแดงหลายอยาง 
มากมาย  และดอกบัวขาวมีสีงดงาม  อาจารยบางพวกกลาววา   ดอกบัวขาว 
ชื่อวาปทุม    ดอกบัวแดงชื่อวา    บุณฑริก.   บทวา   โวกิณฺณ   กุสุเมห ิ
ความวา    เกลื่อนไปดวยดอกไมอ่ืน  ๆ  นานาชนิด.     บทวา    เนกจิตฺต 
ความวา  งามอยางตาง  ๆ   ดวยมาลากรรมและลดากรรมเปนตน.     บทวา 
อรชวิรชเหม   ชาลจฺฉนฺน   ความวา   ปราศจากละอองเอง   และคลุมดวย 
ขายทองที่ปราศจากธุลี  ไมมีโทษ.   
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         บทวา   รตฺตกมฺพลปตวาสสาหิ  แปลวา  ดวยผาแดงท้ังหลาย  และ   
ดวยผาเหลืองทั้งหลาย  จริงอยู  เทพธิดาองคหน่ึงนุงหมผาทิพยสีแดง   ยอม 
ทําใหผาทิพยสีเหลือง    เหลือยิ่งข้ึน    อีกองคหน่ึงนุงหมผาทิพยสีเหลือง 
ยอมทําใหผาทิพยสีแดง   แดงยิ่งข้ึน   ทานหมายความดังนั้น     จึงกลาววา 
รตฺตกมฺพลปตวาสสาหิ  ดงัน้ี.  บทวา  อครุปยงฺคุจนฺทนุสฺสทาหิ  ความวา 
หอมฟุงดวยกลิ่นกฤษณา  ดวยดอกประสงค   และดวยกลิ่นจันทนทั้งหลาย  
อธิบายวา       อบอวลไปดวยกลิ่นกฤษณาอันเปนทิพยเปนตน.      บทวา 
กฺจนตนุนฺนิภตฺตจาหิ  แปลวา มีผิวละเอียดออนคลายทอง. บทวา ปริปูร 
ความวา       เต็มไปดวยเทพธิดาผูเที่ยวไปในท่ีนั้น   ๆ     และขับรองเสียง 
ประสาน. 
         บทวา  พหุเกตฺถ  แปลวา  ในวิมานน้ีมาก.  บทวา   อเนกวณฺณา 
แปลวา  มีรูปตาง ๆ.  บทวา  กุสุมวิภูสติาภรณา  ความวา  มีทิพยาภรณ 
ประดับดวยดอกไมทิพยทั้งหลาย     เพ่ือโชยกลิ่นหอมเปนพิเศษ.    บทวา 
เอตฺถ   แปลวา   ในวิมานน้ี.   บทวา  สุมนา   แปลวา   มใีจดี    คือมีจิต 
เบิกบาน.  บทวา  อนิลปมฺุจิตา  ปวนฺติ  สุรภึ   ความวา  ยอมโชยกลิ่น 
หอมของดอกไมทั้งหลายที่มีกลิ่นลอยไปตามลม   เพราะเปนดอกไมแกและ 
บานแลว   เหมือนพวงกลีบหลุดดวยลม   อาจารยบางทานกลาววา   อนิล- 
ปธูปตา   อันลมขจัดแลวดังน้ีก็มี   ความวา   ดอกไมทองถูกลมพัดแผว  ๆ 
ชื่อวา    มีกรองทอง    เพราะเครื่องประดับมีเปลือกไมทองเปนตนแผไปท่ี 
ชองผมเปนตน  ชื่อวา  นุงหมดวยอาภรณที่เปนทอง   เพราะมีสรีระปกปด 
ดวยอาภรณอันเปนทองโดยมาก    ดวยบทวา    นรนาริโย    ทรงแสดงวา 
ในวิมานของทานน้ี   มีเทพบุตรและเทพธิดามาก.  
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         บทวา   อิงฺฆ    เปนนิบาต    ในอรรถวา  เตือน.   บทวา   ปุฏโ   
แปลวา     อันเราถามแลว     อธิบายวา     เพ่ือผลกรรมประจักษชัด     แก 
มหาชนน้ี. 
         ลําดับนั้น  เทพบุตรไดพยากรณดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                              พระศาสดาเสด็จมาพบมาณพในทางน้ี     ดวย 
                   พระองคเอง   เมื่อทรงอนุเคราะห     ไดตรัสสอนแลว 
                  ฉตัตมาณพฟงธรรมของพระองคผูเปนรัตนะอันประ- 
                   เสริฐ      ไดกราบทูลวา     ขาพระองคจักกระทําตาม 
                   พระองคตรัสสอนวา       เธอจงเขาถึงพระชินวรผู  
                  ประเสริฐ    ทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ    เปนสรณะ 
                    ขาแตพระองคผูเจริญ      ทีแรกขาพระองคไดกลาววา 
                   ไมรู       แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของ 
                  พระองค  อยางน้ันทีเดียว  พระองคตรสัสอนวา  จง 
                  อยาฆาสัตว  อยาประพฤติกรรมไมสะอาดตาง ๆ  ผูมี 
                      ปญญาท้ังหลายไมสรรเสริญความไมสํารวมในสตัว 
                   ทั้งหลายเลย   ขาแตพระองคผูเจริญ   ทีแรกขาพระ- 
                   องคไดกลาววา   ไมรู  แตภายหลังไดกระทําตามพระ- 
                  ดํารัสของพระองค   อยางนั้นทีเดียว    พระองคตรัส 
                  สอนวา  อยาเปนผูมีความสําคัญของท่ีเจาของมิไดให 
                    แมที่ชนอื่นรกัษาไว    วาเปนของควรถือเอา     ขาแต 
                  พระองคผูเจริญ   ทีแรกขาพระองคไดกลาววา    ไมรู  
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        แตภายหลังไดกระทํา  ตามพระดํารัสของพระองค   
        อยางน้ันทีเดียว  พระองคตรัสสอนวา  อยาไดลวงเกิน 
        ภริยาของคนอ่ืนที่คนอื่นรักษา  นั่นเปนสิ่งไมประเสริฐ 
        ขาแตพระองคผูเจริญ     ทีแรกขาพระองคไดกลาววา 
        ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของพระองค 
        อยางน้ันทีเดียว   พระองคตรัสสอนวา    อยาไดกลาว 
        เรื่องจรงิเปนเท็จ       ผูมีปญญาท้ังหลายไมสรรเสริญ 
        มุสาวาทเลย  ขาแตพระองคผูเจริญ    ทีแรกขาพระองค 
         ไดกลาววา  ไมรู  แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส  
         ของพระองค  อยางน้ันทีเดียว   พระองคตรัสสอนวา 
        จงงดเวนนําเมา  ซึงเปนเครื่องใหคนปราศจากสัญญา 
        นั้นทั้งหมด   ขาแตพระองคผูเจริญ  ทีแรกขาพระองคได 
        กลาววา ไมรู แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัสของ 
        พระองค  อยางน้ันทีเดียว    ขาพระองคนั้นถือสิกขา- 
        บท  ๕  ในศาสนาน้ี   ปฏิบัติในธรรมของพระตถาคต 
         ไดไปยังทางสองแพรง   ทามกลางพวกโจร   พวกโจร 
        เหลาน้ันฆาขาพระองค  ที่ทางนั้น    เพราะโภคะเปน 
        เหตุ  ขาพระองคระลึกถึงกุศลนี้เพียงเทาน้ี     กุศลอื่น 
        นอกจากน้ัน    ของขาพระองคไมม ี     ดวยกรรมอัน 
         สุจริตนั้น  ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทวดาชาวไตรทิพย 
        พรั่งพรอมดวยส่ิงท่ีนาปรารถนา    ขอพระองคโปรดดู 
         วิบากแหงการสํารวมชั่วขณะครูหน่ึง   ดวยการปฏิบัติ  
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         ธรรมตามสมควร   ซึ่งเหมือนรุงเรืองอยูดวยยศ   คน   
        เปนอันมากผูมีกรรมตํ่าทรามเพงดูขาพระองค    ก็นึก 
         กระหยิม่   โปรดดูเถิด  ขาพระองคถึงสุคติ  และถึง 
        ความสขุ      ดวยเทศนาเล็กนอย      ก็เหลาสัตวผูที่  
         ฟงธรรมของพระองคติดตอกันเหลาน้ัน       เห็นทีจะ 
        สมัผัสพระนิพพานอันเปนแดนเกษมเปนแน    กรรม 
         ที่ทําแมนอย    ก็มวีิบากใหญไพบูลย    เพราะธรรม 
        ของพระตถาคตแท  ๆ   โปรดดูเถิด    เพราะเปนผูได  
         ทําบุญไว     ฉัตตมาณพจึงเปลงรัศมีสวางตลอดแผน 
        ปฐพี     เหมือนดังดวงอาทิตย    คนพวกหน่ึงประชุม 
         ปรึกษากันวา   กุศลนี้เปนอยางไร    พวกเราจะประพฤติ 
        กุศลอะไร   พวกเราน้ันไดความเปนมนุษยแลว   พึง 
        ปฏบิัติมนุษยธรรม มีศีลกันอยูอกีทีเดียว   พระศาสดา 
        ทรงมีอปุการะมาก  ทรงอนุเคราะหอยางน้ี    เมื่อขา- 
         พระองคถูกโจรฆาชิงทรัพย    ยังกลางวันแสก ๆ อยู 
        เลย    ขาพระองคนั้นเปนผูเขาถึงพระผูมีพระนามอัน 
         เปนสัจจะ    ขอพระองคโปรดอนุเคราะหเถิด    พวก 
        ขาพระองคทั้งหลายขอฟงธรรมอีก     ชนเหลาใดใน 
        ศาสนานี้ละกามราคะ  อนุสัย  คือภวราคะ  และโมหะ 
        ละไดขาด  ชนเหลานั้นยอมไมตองนอนในครรภ   คือ 
         เกิดอีก   เพราะถึงปรินิพพานดับทุกข  เย็นสนิทแลว.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สยมิธ    ปเถ    สเมจฺจ   มาณเวน   
ความวา  มาประชุมกัน  คือรวมกันกับมาณพกุมารพราหมณ   ผูเขาไปหา 
เองทีเดียว   ในท่ีนี้ที่ทางนี้   คือท่ีทางใหญนี้     ประกอบบทวา  พระผูมี- 
พระภาคเจา ชื่อวา ศาสดา  เพราะทรงส่ังสอนเหลาสัตวดวยทิฏฐธัมมิกัตถ- 
ประโยชน    สัมปรายิกัตถประโยชน    และปรมัตถประโยชน    ตามควร 
ทรงเอ็นดูอนุเคราะหสั่งสอนมาณพใด    ตามธรรม  มาณพน้ัน  ชื่อฉัตตะ 
คือมาณพท่ีชื่อวาฉัตตะ   กลาวแลว   กราบทูลแลววา   ขาพระองคฟงธรรม 
นั้น  ของพระองคผูเปนรัตนะอันประเสริฐ   คือของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูเปนรัตนะชั้นเลิศ  จักกระทําตามธรรมน้ัน   คือปฏิบัติตามท่ีทรงสั่งสอน 
ดังน้ีอยางนี้.  
         เทพบุตรแสดงกรรมตามท่ีถูกถาม   โดยเหตุการณอยางนี้แลว   เมื่อ 
แสดงกรรมน้ันทั้งรวม ๆ  ทั้งแยกเปนสวน  ๆ    จึงกลาววา    ชนิวรปวร 
เปนตน   เพ่ือแสดงวาตนถูกพระศาสดาทรงชักชวน    และท่ีตนต้ังม่ันใน 
สรณะและศีลนั้นภายหลัง.    บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   โนติ   ปม 
อโวจห    ภนเฺต   ความวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ  ขาพระองค 
ถูกพระองคตรัสถามวา เธอรูสรณคมนหรือ  ทีแรกไดกราบทูลวา ไม   คือ 
ไมรู.   บทวา  ปจฺฉา  เต  วจน   ตเถวกาสึ    ความวา  ภายหลังขาพระองค 
เมื่อทบทวนพระดํารัส      ก็ไดกระทําคือปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค 
อยางนั้นทีเดียว   อธิบายวา  ไดเขาถึงสรณะทั้งสาม. 
         บทวา   วิวิธ   ไดแก  สูงและตํ่า   ความวา    มโีทษนอยและมีโทษ 
มาก.   บทวา  มาจรสฺสุ   ไดแก   อยาไดกระทํา.   บทวา  อสุจึ   ไดแก 
ไมสะอาด      เพราะเจือปนดวยของไมสะอาดคือกิเลส.   บทวา    ปาเณสุ  
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อสฺต  ไดแก   ไมงดเวนจากการฆาสัตว.  บทวา  น   ห ิ อวณณฺยึสุ 
ไดแก   ในปจจุบันก็ไมสรรเสริญ   ความจริง  บทนี้เปนคําอดีตกาล  ลงใน   
อรรถปจจุบันกาล   อีกอยางหน่ึง   คําวา   อวณฺณยสึุ    เปนกําหนดกาล 
ทั้งส้ินแตโดยเอกเทศ    เพราะฉะน้ัน    ทานจึงอธิบายวา    ไมสรรเสริญมา 
แลวในอดีตกาลฉันใด   กไ็มสรรเสรญิอยูในปจจุบันกาล   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   โดยประการอ่ืนเทียว  อธิบายวา  มีความสําคัญวาไมแท 
คือรูอยูวาไมแทอยางนี้   อยาไดกลาวอยางนี้. 
         บทวา   เยน    ไดแก   เพราะน้ําเมาใด    อธิบายวา    ที่ดื่มเขาไป  
บทวา  อเปติ  แปลวา  ไปปราศ.   บทวา   สฺา  ไดแก ธรรมสญัญา 
หรือโลกสญัญานั่นเอง.  บทวา  สพฺพ  ความวา ไมเหลือเลย  ต้ังแตพืช.  
         บทวา   สฺวาห   ความวา  ขาพระองค  คือเปนฉัตตมาณพครั้งน้ัน. 
บทวา   อิธ   ไดแก  ในทีแ่หงทางน้ี. อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อิธ   ไดแก  ใน 
ศาสนาของพระองคนี้    เพราะเหตุนั้น   จึงกลาววา  ตถาคตสฺส   ธมฺเม. 
บทวา  ปฺจ   สิกขฺา   ไดแก  สิกขาบท ๕.   บทวา   กริตฺวา   ความวา 
ถือ  คืออธิษฐาน.   บทวา  เทฺวปถ  ไดแก ทางที่อยูกลางเขตบาน  ๒  ตําบล 
อธิบายวา   ทางระหวางเขต.   บทวา  เต  ไดแก พวกโจรเหลาน้ัน.  บทวา 
ตตฺถ   ไดแก  ตรงทางระหวางเขตน้ัน.   บทวา  โภคเหตุ   ไดแก   เพราะ 
เห็นแกอามิส.  
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         ความวา  ไมม ี   คือไมไดกุศลอ่ืน  นอกเหนอืไปจากนั้น   คือจาก   
กุศลตามท่ีกลาวแลว   ทีข่าพระองคระลึกได.   บทวา   กามกามี    แปลวา 
พรั่งพรอมดวยกามคุณตามท่ีปรารถนา. 
         บทวา   ขณมุหุตฺตสฺมสฺส   ไดแก รักษาศีลชั่วขณะครูเดียว. 
บทวา    อนธุมฺมปฏิปตฺติยา    ความวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขอ 
พระองคโปรดดูวิบาก   ของบุคคลผูปฏิบัติธรรมตามสมควรแกผลตามท่ีได 
บรรลุแลว   อีกอยางหนึ่ง   ขอพระองคโปรดดูวิบากแหงการถึงสรณะ  และ 
แหงการสมาทานศีล   ดวยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม   คือโอวาท 
ของพระองค    โดยทํานองท่ีกลาวแลวน่ันแล.   บทวา    ชลมิว     ยสสา  
ความวา        เหมือนรุงเรืองอยูดวยฤทธิ์และดวยปริวารสมบัติ.        บทวา 
สเมกฺขมานา   แปลวา   เห็นอยู.   บทวา   พหุกา   แปลวา   มาก.   บทวา 
ปหยนฺติ   ความวา   ยอมปรารถนาวา   ทําอยางไรหนอ   พวกเราถึงจะเปน 
เชนนี้.    บทวา  หีนกมมฺา   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   ต้ังอยูในโอวาทคําสอนของพระ-  
ตถาคตกระทําตามแลว. เนื้อความท่ีกลาวไวในไดยกอะไรแสดงเลย  อยางนี้  
เทพบุตรเมื่อแสดงโดยยกตนข้ึนแสดง   จึงกลาวคําเปนตนวา  ปสฺส  ดังนี้. 
ดวยคําวา  ปสฺส  ในคําน้ัน   เทพบุตรกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา    อีก 
อยางหน่ึง   กลาวถึงตนเองน่ันแหละ   แตทําเหมือนเปนผูอ่ืน.  
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         บทวา  กิมิท  กุสล  กิมาจเรม   ความวา   ธรรมดาวากุศลนี้    ม ี  
สภาพยางไร   คือเปนเชนไร   อีกอยางหนึ่ง พวกเราพึงประพฤติกุศลน้ัน 
อยางไร.  บทวา อิจฺเจเก  หิ  สเมจฺจ   มนฺตยนฺติ   ความวา   คนพวกหน่ึง 
มาประชุม     คือมารวมกันปรึกษา    คือวิจารณวาทําไดแสนยาก    เหมือน 
พลิกแผนดิน   และเหมือนยกเขาสินรุ  [ พระสุเมรุ ]   อธิบายวา   แตพวก 
เราพึงประพฤติกันไดอีกโดยไมยากเย็นเลย   เพราะเหตุนั้นแหละ  เทพบุตร 
จึงกลาววา  มย   เปนตน.   
         บทวา   พหุกาโร    แปลวา  มีอุปการะมาก    หรือมีอุปการะใหญ. 
บทวา  อนุกมฺปโก  ไดแก  มีความกรณุา   ม  อักษรทําหนาท่ีเชื่อมบท. 
บทวา   อิติ    แปลวา    อยางนี้   เทพบุตรกลาวหมายถึงอาการที่พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงปฏิบัติในตน.   บทวา   เม  สติ   ความวา  เมื่อขาพระองค 
มี    คือมีอยู    ถูกพวกโจรฆาทีเดียว.   บทวา     ทิวา  ทิวสฺส    แปลวา 
กลางวันแมของวัน   อธิบายวา   ยังกลางวันอยู.    บทวา    สฺวาห   ไดแก 
ขาพระองคผูเปนฉัตตมาณพนั้น.  บทวา  สจฺจนาม ความวา ผูมีพระนาม 
ไมเท็จ   คือมีพระนามท่ีเปนจริง   โดยพระนามวา   ภควา  อรห  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ       พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน.     บทวา 
อนุกมฺปสฺสุ    แปลวา    โปรดอนุเคราะห.  บทวา  ปุนป   ความวา  พึง 
ฟงแมยิ่ง ๆ  ข้ึน  อธิบายวา   พึงฟงธรรมของพระองค. 
         เทพบุตรต้ังอยูในความเปนผูกตัญู      เมื่อแสดงความไมอ่ิมดวยดี 
ดวยการเขาไปใกล   และดวยการฟงธรรม    จึงกลาวคําน้ันทั้งหมด    ดวย 
ประการฉะน้ี   ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเทพ- 
บุตร    และบริษัทที่ประชุมกันในที่นัน้แลวทรงแสดงอนุปุพพิกถา    ทรง  
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ทราบวาชนเหลาน้ันมีจิตสงบ     จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่ทรงยก   
ข้ึนแสดงเอง   ( อริยสัจ )    จบเทศนา     เทพบุตรและบิดามารดาต้ังอยูใน 
โสดาปตติผลและมหาชนหมูใหญไดตรัสรูธรรม.  
         เทพบุตรต้ังอยูในปฐมผล   เมือ่ประกาศความเคารพหนักของตนใน 
มรรคชั้นสูง   และความท่ีการบรรลุมรรคนั้นมีอานิสงสมาก   จึงกลาวคาถา 
สุดทายวา   เย   จิธ  ปชหนฺติ   กามราค   ดังน้ี    เนื้อความของคาถาน้ันวา 
ชนเหลาใดดํารงอยูในศาสนานี้     ยอมละ  คือยอมถอนกามราคะไดขาดไม 
เหลือเลย    ชนเหลาน้ันยอมไมตองนอนในครรภอีก    เพราะถอนโอรัม- 
ภาคิยสังโยชน   [สังโยชนเบ้ืองตํ่าไดแลว]  อนึ่ง  ชนเหลาใดละโมหะ  คือ 
เพิกถอนโดยประการท้ังปวง  ชื่อวาละภวราคานุสัยไดดวย   จึงไมมีคําท่ีจะ 
ตองกลาววา  ชนเหลาน้ันยอมตองนอนในครรภอีก   ดังน้ี   เพราะเหตุไร. 
เพราะถึงปรินิพพานดับทุกข  เปนผูเย็นสนิทแลว.  จริงอยู    ชนเหลาน้ัน 
เปนอุดมบุรุษถึงปรินิพพานดับทุกข  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ดังนั้น 
จึงเปนผูเย็นสนิทแลว      เพราะความเรารอนทุกอยางที่สัตวทั้งปวงเสวยส้ิน 
สุดไปในปรินิพพานน้ันนั่นเอง. 
         เทพบุตรเมื่อประกาศความท่ีตนถึงกระแสอริยะแลว       จับเอายอด 
เทศนาดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  การทํา 
ประทักษิณแลวแสดงความนับถือแกภิกษุสงฆ       ลาบิดามารดาแลวกลับ 
เทวโลกอยางเดิม   แมพระศาสดาทรงลุกจากพุทธอาสนแลว เสด็จไปพรอม 
ดวยภิกษุสงฆ  บิดามารดาของมาณพ  โปกขรสาติพราหมณ  และมหาชน 
ทั้งหมด   สงเสด็จพระผูมีพระภาคเจาแลวพากันกลับ     พระผูมีพระภาคเจา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 464 

เสด็จไปพระวิหารเชตวัน     ตรัสวิมานน้ีโดยพิสดารแกบริษัททีป่ระชุมกัน   
เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชนแล. 
                      จบอรรถกถาฉัตตมาณวกวิมาน 
               ๔. กักกฏกรสทายกวิมาน 
                                 วาดวยกักกฏกรสทายกวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                              [๕๔]  วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒  โยชน  โดยรอบ 
                    มีหองรโหฐาน  ๗๐๐  หอง  โอฬาร  มเีสาแกวไพฑูรย  
                   ลาดดวยเครื่องลาดท่ีถูกใจ   สวยงาม  ทานอยู    ด่ืม 
                    กิน    ในวิมานนั้น  มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ   ม ี
                   เบญจกามคุณ  มีรสเปนทิพย  และเทพนารีแตงองค  
                    ดวยเครื่องทองฟอนรําอยู  เพราะบุญอะไร  วรรณะของ 
                     ทานจึงเปนเชนนั้น  เพราะบุญอะไร  ผลอันนี้จึงสําเร็จ 
                    แกทาน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก      อาตมาขอถาม 
                   ทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไรไว 
                    เพราะบุญอะไร   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                   วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
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                              เทพบตุรน้ันดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว    
         ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา     ปูทอง 
                  มสีิบขา    ยืนอยูที่ประตูคอยเตือนสติใหระลึก   (ถึง 
                  กรรม)    ไดสงางาม    เพราะบุญน้ัน    วรรณะของ 
                  ขาพเจาจึงเปนเชนนี้  เพราะบุญน้ัน  ผลอันนี้จึงสําเร็จ 
                    แกขาพเจา    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแก 
                   ขาพเจา  เพราะบุญน้ัน   ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรือง 
                  อยางน้ี  และรศัมีของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                       จบกักกฏกรสทายกวิมาน 
          อรรถกถากักกฏกรสทายกวิมาน  
         กักกฏกรสทายกวิมาน     มีคาถาวา     อุจฺจมิท   มณิถฺณ   วิมาน 
เปนตน.  กักกฏกรสทายกวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเวฬุวัน    กรงุราชคฤห 
สมัยนั้น  ภิกษุรปูหน่ึงเริ่มเจริญวิปสสนา   เกิดโรคปวดหูข้ึนมา    ไมอาจ 
ที่จะขวนขวายวิปสสนาได   เพราะมีรางกายไมสบาย  แมประกอบยาตาง ๆ 
ตามวิธีที่หมอทั้งหลายบอก  โรคก็ไมสงบ   ภิกษุนัน้ไดกราบทูลความน้ัน 
แดพระผูมีพระภาคเจา  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  โภชนะ 
ที่มีรสปูเปนสัปปายะแกเขา   จึงตรัสแกภิกษุรูปนั้นวา  ภิกษุ  เธอจงไปเท่ียว 
บิณฑบาตท่ีนาของชาวมคธ.  
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         ภิกษุนั้นคิดวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นการณไกล  คงจักทรง   
เห็นอะไร ๆ  เปนแน     จึงทูลรับพระพุทธดํารัสวา    สาธุ    พระเจาขา 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ถือบาตรจีวรไปนาของชาวมคธ  ไดยืน 
บิณฑบาตท่ีประตูกระทอมของคนเฝานาคนหน่ึง คนเฝานานั้น ปรุงอาหาร 
รสปูและหุงขาวแลว   คิดวาพักเสียหนอยหน่ึงแลวจึงจักกิน   นั่งอยู    เห็น 
พระเถระจึงรับบาตร     นิมนตใหนั่งในกระทอม    ไดถวายภัตตาหารท่ีมี 
รสปู    เมื่อพระเถระฉันภัตตาหารน้ันไดหนอยหน่ึงเทาน้ัน    โรคปวดหูก็ 
สงบ  เหมือนอาบนํ้ารอยหมอ  พระเถระนั้นไดความสบายใจเพราะอาหาร 
เปนสัปปายะ  นอมจิตไปโดยวิปสสนา  ยังฉันไมทันเสร็จ   ก็ทําอาสวะให  
สิ้นไปโดยไมเหลือ   ต้ังอยูในพระอรหัต    กลาวกะคนเฝานาวา    อุบาสก 
โรคของอาตมาสงบ   เพราะฉันบิณฑบาตของทาน   กายและใจสบาย  แม 
ทานก็จักปราศจากทุกขกายทุกขใจ     ดวยผลแหงบุญของทานนั้น      ทํา 
อนุโมทนาแลวหลีกไป.                                  
         สมัยตอมา    คนเฝานาตายไปบังเกิดในหองแกวไพฑูรย    ประดับ 
ดวยหองรโหฐาน  ๗๐๐  หอง   ในวิมานทองเสาแกวมณี  ๑๒  โยชน  ใน 
สวรรคชั้นดาวดึงส  อนึ่ง  ที่ประตูของวิมานน้ัน    มีปูทองอยูในสาแหรก 
แกวมุกดา  ซึง่พิสูจนถึงกรรมตามที่สั่งสมไว หอยอยู  ครั้งน้ัน ทานพระ- 
มหาโมคคัลลานะไปในดาวดึงสนั้น   โดยนัยที่กลาวแลวกอน    เห็นวิมาน 
นั้นแลว   ไดถามดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                           วิมานเสาแกวมณีนี้สงู  ๑๒ โยชน     โดยรอบ  
                   มีหองรโหฐาน  ๗๐๐  หอง  โอฬาร  มเีสาแกวไพฑูรย  
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                   ลาดดวยเครื่องลาดท่ีถูกใจ    สวยงาม  ทานอยู  ด่ืม   
                   กิน    ในวิมานนั้น    มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ    มี  
                   เบญจกามคุณ  มีรสเปนทิพย  และเทพนารีแตงองค     
                   ดวยเครื่องทองฟอนรําอยู    เพราะบญุอะไร  วรรณะ 
                   ของทานจึงเปนเชนนั้น  เพราะบุญอะไร  ผลอันนีจ้ึง 
                    สําเร็จแกทาน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก 
                  ทาน. 
                           ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก     อาตมาขอถาม 
                   ทาน    ครั้งเกิดเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไรไว  
                   เพราะบุญอะไร      ทานจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางน้ี 
                   และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรแมนั้นไดพยากรณแกพระเถระแลว     เพ่ือแสดงความน้ัน 
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาววา 
                           เทพบุตรน้ันดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา   ปูทองมี 
                  สบิขา   ยืนอยูที่ประตู   คอยเตือนสติใหระลึก  ( ถึง 
                     กรรม) ไดสงางาม  เพราะบุญน้ัน วรรณะของขาพเจา 
                    จึงเปนเชนนี้  เพราะบุญน้ัน ผลน้ีจึงสําเร็จแกขาพเจา 
                   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแกขาพเจา. 
                          ขาแกภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ขาพเจาขอบอกแก 
                   ทาน  ครั้งเกดิเปนมนุษย  ขาพเจาไดทําบุญใดไว  เพราะ  
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                    บุญนั้น    ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และ   
                    วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อุจจฺ   ไดแก   ข้ึนสูงไป.    บทวา 
มณิถูณ  ไดแก  เสาแกวมณีมีปทมราคทับทิมเปนตน.  บทวา สมนฺตโต 
ไดแก  ทั้ง  ๔  ดาน.    บทวา   รุจกตฺถตา     ไดแก    ลาดดวยแผนทอง 
บนพ้ืนที่นั้น ๆ. 
         บทวา  ปวสิ  ขาทส ิ จ  ทานกลาวหมายน้ําด่ืมที่หอมและสุธาโภชน 
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 
เกิดสติอยางน้ีวา   เจาไดสมบัตินี้เพราะถวายอาหารรสปู.  บทวา    นฏิ ิโต 
ชาตรูปสฺส  ไดแก  สําเร็จแลวดวยทอง    ชื่อวา  ชาตรูปมยะ     ปูชื่อวา 
มีขา  ๑๐   เพราะปูนั้นมีขา  ๑๐  แบงเปนขางละ  ๕  อยูที่ประตูยอมสงางาม 
ปูนั้นแหละประกาศบุญกรรมของขาพเจา   แกเหลาทานผูแสวงหาคุณใหญ 
เชนทาน  อธิบายวา  ในเรื่องนี้   ไมมีคําท่ีขาพเจาจะตองพูด  ดวยเหตุนั้น 
เทพบุตรจึงกลาววา  เตน  เม  ตาทิโส  วณฺโณ  เปนตน.  คําท่ีเหลือมี 
นัยดังกลาวนาแลวน้ันแล. 
                             จบอรรถกถากักกฏกรสทายกวิมาน  
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                      ๕.  ทวารปาลกวิมาน   
                               วาดวยทวารปาลกวิมาน 
              วมิานที่  ๕  ตอจากนี้  พึงใหพิสดารเหมือนกักกฏวิมาน 
        พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา 
                           [๕๕]   วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒  โยชน โดยรอบ 
                 มหีองรโหฐาน  ๗๐๐  หอง  โอฬาร  ฯ ล ฯ  และ 
                 วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                             เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา      พันป 
                 ทิพยเปนอายุของขาพเจา    มีการขบักลอมดวยวาจา 
        ใหเปนไปดวยใจ    ผูทําบุญไวจักดํารงอยูไดดวยเหตุ 
                  เพียงเทาน้ี    มีความพรั่งพรอมดวยกามอันเปนทิพย 
                  เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้   ฯ ลฯ 
                  และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                    จบทวารปาลกวิมาน 
                      อรรถกถาทวารปาลกวิมาน 
         ทวารปาลกวิมาน  มคีาถาวา  อุจจฺมิท  มณิถูณ  เปนตน.  ทวาร- 
ปาลกวิมานเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเวฬุวัน   กรุงราชคฤห  
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สมัยนั้น อุบาสกคนหน่ึงในกรุงราชคฤหถวายนิจภัต  ๔  ที่แดพระสงฆ  เรือน 
ของเขาอยูทายหมูบาน  โดยมากตองปดประตู   เพราะกลัวพวกโจร  ภิกษุ 
ทั้งหลายไปแลว   บางคราวไมไดภัตก็พากันกลับ   เพราะประตูปด  อุบาสก  
กลาวกะภริยาวา   ที่รัก    เธอถวายภิกษาแดพระคุณเจาท้ังหลายโดยเคารพ 
หรือ   ภริยากลาววา    พระคุณเจาท้ังหลายไมไดมาหลายวันแลว     เพราะ 
เหตุไร   เห็นจะเปนเพราะประตูปด   อุบาสกไดฟงดังน้ัน    สลดใจจึงแตง 
ต้ังบุรุษคนหนึ่งใหเปนคนเฝาประตู   สั่งวา   ต้ังแตวันนี้ไป   ทานจงน่ังเฝา 
ประตู   พระคุณเจาท้ังหลายมาเวลาใด   จงนิมนตทานใหเขาเรือนเวลานั้น 
แลวจงรูกิจท่ีตองจัดตองทําท้ังปวง      มีรับบาตรและปูลาดอาสนะเปนตน 
แกพระคุณเจาผูเขาเรือนแลว   บุรุษน้ันรับคําวา   สาธุ   เมื่อการทําตามส่ัง  
ไดฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย    เกิดศรัทธาเชื่อกรรมและผลแหง 
กรรม   ต้ังอยูในสรณะและศีลทั้งหลาย   ไดบํารุงภิกษุทั้งหลายโดยเคารพ. 
         เวลาตอมา     อุบาสกผูถวายนิจภัตตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นยามะ 
ฝายคนเฝาประตูบํารุงภิกษุทั้งหลายโดยเคารพ    เกิดข้ึนในสวรรคชั้นดาว- 
ดึงส       เพราะทําความขวนขวายในการบริจาคของผูอ่ืน       และเพราะ 
อนุโมทนา  สมบัติทุกอยางมีวิมานทอง  ๑๒  โยชน  เปนตนของเขา  พึง 
ทราบตามนัยที่กลาวแลวในกักกฏวิมานน่ันแล.     คาถาท่ีแสดงคําถามและ 
คําตอบ  มีมาอยางนี้  
                                  วมิานเสาแกวมณีนี้สูง   ๑๒ โยชน    โดยรอบ  
                   มีหองรโหฐาน   ๗๐๐  หอง  โอฬาร  มเีสาแกว 
        ไพฑูรย  ลาดดวยเครื่องลาดท่ีชอบใจ   สวยงาม  
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                ทานอยู    ด่ืม  กิน  ในวิมานนั้น  มีพิณทิพยบรรเลง   
          ไพเราะ  มีเบญจกามคุณ  มีรสเปนทิพย  และเทพนารี 
                 แตงองคดวยเครื่องประดับทองฟอนรําอยู   เพราะบุญ 
            อะไร     วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้    เพราะบุญ  
                  อะไร   ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน   และโภคะทุกอยาง 
                  ที่นารักจึงเกิดแกทาน. 
                                 ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก      อาตมาขอถาม 
                 ทาน     ครั้งเกดิเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไรไว  
                  เพราะบุญอะไร       ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
                  และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                          เทวบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
            ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา  พันปทิพย 
                   เปนอายุของขาพเจา  มีการขับกลอมดวยวาจา  ใหเปน 
                  ไปดวยใจ      ผูทําบุญไวจักดํารงอยูไดดวยเหตุเพียง 
                  เทาน้ี   มีความพรั่งพรอมดวยกามอันเปนทิพย   เพราะ 
                  บุญนั้น     วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนั้น  ฯ ล ฯ 
                   และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทิพฺพ  มม  วสฺสสหสฺสมายุ  ความวา 
ตนเองเกิดในเทพหมูใด    กลาวประมาณอายุของเทพหมูนั้น    คือเทวดา 
ในชั้นดาวดึงส  ดวยวารอยปโดยการนบัปของมนุษยทั้งหลาย  เปนคืนหน่ึง  
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วันหน่ึง    (ของสวรรค)    สามสิบราตรีโดยราตรีนัน้    เปนเดือนหนึ่ง   
สิบสองเดือนโดยเดือนน้ัน  เปนปหน่ึง  พันปโดยปนั้นเปนอายุ   อายุนั้น 
สามโกฏิหกลานป   โดยการนับของมนุษยทั้งหลาย.    บทวา    วาจาภิคีต 
ไดแก  ขับกลอมดวยวาจา   คือเพียงกลาวดวยวาจาวา   มากันเถดิ   พระผู 
เปนเจาท้ังหลาย   อาสนะปูลาดแลวในที่นี้    ขอทานท้ังหลายโปรดนั่งเหนือ 
อาสนะนี้เถิด   เปนตน   และดวยวาจาเปนการปฏิสนัถารวา    รางกายของ 
พระผูเปนเจาท้ังหลายไมมีโรคหรือ   ที่อยูสบายดีหรือ   เปนตน.   บทวา 
มนสา     ปวตฺติต     ความวา    เพียงความเลื่อมใสท่ีใหเปนไปดวยใจวา 
พระผูเปนเจาเหลาน้ีเปนผูนารัก    เปนผูประพฤติธรรม    เปนผูประพฤติ 
สมถะ   เปนพรหมจารี    เปนตน    แตไมแสดงวา    ของบริจาคบางอยาง  
อันเปนสมบัติของขาพเจา    มีอยู.    บทวา   เอตฺตาวตา   ไดแก  ดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ี       คือเพียงกลาวและเพียงเลื่อมใสอยางนี้.     บทวา     สฺสติ 
ปฺุกมฺโม   ความวา   ชือ่วาเปนผูทําบุญไว   จักต้ังอยู    คือจักเปนไป 
นาน   ในเทวโลก   อธิบายวา    เม่ือต้ังอยู   เปนผูพรั่งพรอมดวยกามอัน 
เปนทิพย    คือเปนผูพรั่งพรอมคือประกอบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย 
โดยทํานองเปนของใชสอย     สําหรบัเทวดาท้ังหลายในหมูเทพนั้นแหละ 
บํารุงบําเรออินทรียอยู.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน้ันแล.  
               จบอรรถกถาทวารปาลกวิมาน  
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                                       ๖.  ปฐมกรณยีวิมาน   
                     วาดวยปฐมกรณียวิมาน 
                  พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                          [๕๖]  วมิานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒ โยชน  โดยรอบ 
          มีหองรโหฐาน   ๗๐๐  หอง    โอฬาร   ฯ ล ฯ   และ 
          วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                          เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
         ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา  บณัฑิตผูรู 
           แจงพึงกระทําบุญท้ังหลาย     ในพระพุทธเจาผูเสด็จ  
          ไปแลวโดยชอบ  ซึ่งเปนเขตท่ีถวายทานแลวมีผลมาก 
        ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในพระองควา  พระพุทธเจา 
        เสด็จจากปามาสูบานเพ่ือประโยชนแกเราหนอ     จึง 
           เขาถึงดาวดึงส  เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจา 
        จึงเปนเชนนี้     เพราะบุญน้ัน    ผลอันนี้จึงสําเร็จแก 
           ขาพเจา     ฯ ล ฯ      และวรรณะของขาพเจาจึงสวาง 
        ไสวไปทุกทิศ. 
                                                      จบปฐมกรณียวิมาน  
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                 อรรถกถาปฐมกรณียวิมาน   
         ปฐมกรณียวิมาน  มีคาถาวา  อจฺุจมิท  มณิถูณ  เปนตน.  ปฐม- 
กรณียวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ พระวิหารเชตวัน   กรงุสาวัตถี 
สมัยนั้น    อุบาสกชาวสาวัตถีคนหน่ึง    ถือเครื่องอุปกรณอาบนํ้าไปแมน้ํา 
อจิรวดี    กําลังเดินมา    เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาบิณฑบาตยังกรุง 
สาวัตถี    เขาไปถวายบังคมแลวกราบทูลอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ใครนิมนตแลวหรือยัง  พระผูมีพระภาคเจาทรงดุษณี  อุบาสกน้ันทราบวา  
ยังไมมีใครนิมนต  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอนิมนตพระผูมี- 
พระภาคเจาโปรดอนุเคราะหรับภัตตาหารของขาพระองคเถิด      พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ     อุบาสกน้ันดีใจ    นําพระผูมี- 
พระภาคเจาไปเรือน   ปลูาดอาสนะที่สมควรแกพระพุทธเจา   แลวนิมนต 
พระผูมีพระภาคเจาใหประทับนั่งบนอาสนะน้ัน   เลี้ยงดูจนอ่ิมหนําดวยขาว 
น้ําอันประณีต     พระผูมพีระภาคเจาเสวยเสร็จแลว   ทรงทําอนุโมทนาแก 
อุบาสกน้ัน    เสด็จหลีกไป   เรื่องที่เหลือเชนกับวิมานกลาวมาติด ๆ กัน 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
                 วมิานเสาแกวมณีนี้สูง ๑๒  โยชน  โดยรอบมีหอง 
                   รโหฐาน  ๗๐๐  หอง  โอฬาร  มีเสาแกวไพฑูรย ลาด 
                   ดวยเครื่องลาดท่ีชอบใจ  สวยงาม  ทานน่ังด่ืมกิน  ใน 
                    วิมานนั้น   มพิีณทิพยบรรเลงไพเราะ  มีเบญจกามคุณ 
                    มีรสเปนทิพย   และเทพนารีแตงองคดวยอาภรณทอง 
                   ฟอนรําอยู    เพราะบุญอะไร  วรรณะของทานจึงเปน  
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                   เชนนี้   เพราะบุญอะไร  ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน  และ   
                   โภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                                  ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก      อาตมาขอถาม 
                  ทาน  ครั้งเกดิเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะ 
                   บุญอะไร     ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                          เทวบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางน้ีวา  บัณฑิต 
                  ผูรูแจงพึงกระทําบุญท้ังหลายในพระพุทธเจาผูเสด็จ  
                   ไปแลวโดยชอบ       ซึ่งเปนเขตท่ีถวายทานแลวมีผล 
                   มาก    ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในพระองควา   พระ- 
                   พุทธเจาเสด็จจากปามาสูบานเพ่ือประโยชนแกเรา 
                  หนอ   จึงเขาถึงดาวดึงส  เพราะบุญน้ัน  วรรณะของ 
                   ขาพเจาจึงเปนเชนนี้  เพราะบุญน้ัน  ผลอันนี้จึงสําเร็จ 
                    แกขาพเจา  และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก 
                    ขาพเจา. 
                           ขาแตภกิษุผูมีอานุภาพมาก     ขาพเจาขอบอก 
                   แกทาน   ครัง้เกิดเปนมนุษย   ขาพเจาไดทําบุญใดไว 
                    เพราะบุญน้ัน      ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
                   และวรรณะจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปณฑฺิเตน  ไดแก ผูมีปญญา.   บทวา 
วิชานตา ไดแก  รูประโยชนและมิใชประโยชนของตน. บทวา สมฺมคฺคเตสุ 
ไดแก ผูปฏิบติัโดยชอบ.  บทวา  พุทฺเธสุ ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา.  
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         บทวา  อตฺถาย  ไดแก   เพ่ือประโยชน  อีกอยางหนึ่ง   เพ่ือความ   
เจริญ.   บทวา   อรฺา    ไดแก   จากวิหาร    ทานกลาวหมายถึงพระ- 
เชตวัน .  บทวา  ตาวตึสูปโค  ความวา  เขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส  หรือ 
ภพชั้นดาวดึงส  โดยอุบติั.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.   
                        จบอรรถกถาปฐมกรณียวิมาน 
                 ๗.  ทุติยกรณียวิมาน 
                            วาดวยทุติยกรณียวิมาน 
            พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                             [๕๗]  วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒ โยชน  โดยรอบ 
                  มหีองรโหฐาน  ๗๐๐  หอง     โอฬาร  ฯ ล ฯ   และ 
                    วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                          เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา   บัณฑิต 
                  ผูรูแจงพึงกระทําบุญท้ังหลายในภิกษุทั้งหลายผูไป 
                   แลวโดยชอบ     ซึ่งเปนเขตท่ีถวายทานแลวมีผลมาก 
                    ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุเหลาน้ันวา     ภกิษุ 
                  ทั้งหลายจากปามาสูบานเพ่ือประโยชนแกเราหนอ  จึง 
                   เขาถึงดาวดึงส  เพราะบุญน้ัน   วรรณะของขาพเจาจึง 
                   เปนเชนนี้  ฯ ลฯ  และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสว 
                 ไปทุกทิศ. 
                                             จบทุติยกรณียวิมาน  
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                 อรรถกถาทุติยกรณียวิมาน   
         วิมานท่ี ๗  อยางเดียวกับวิมานท่ี ๖  ในวิมานท่ี ๖  นั้น  อุบาสก 
ถวายอาหารแดพระผูมีพระภาคเจาอยางเดียว   แตในวิมานท่ี  ๗  นี ้  ถวาย  
แดพระเถระรูปหน่ึง.    คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันและ.   เพราะเหตุนั้น 
พระธรรมสังคาหกาจารยจงกลาววา 
                                วมิานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒ โยชน    โดยรอบ 
                   มีหองรโหฐาน  ๗๐๐ หอง โอฬาร  มีเสาแกวไพฑูรย 
                   ลาดดวยเครื่องลาดท่ีชอบใจ  สวยงาม  ทานน่ังด่ืมกิน  
                   ในวิมานนั้น  มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ   มีเบญจ- 
        กามคุณ  มีรสเปนทิพย  และเทพนารีแตงองคดวย 
                   อาภรณทอง  ฟอนรําอยู  เพราะบุญอะไร  วรรณะของ 
                   ทานจึงเปนเชนนี้   เพราะบุญอะไร  ผลอันนี้จึงสําเร็จ 
                    แกทาน     และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                               ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
                   ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญ 
                    อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะ 
                   ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                เทวบตุรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา    บัณฑิต  
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          ผูรูแจงพึงกระทําบุญท้ังหลาย    ในภิกษุทั้งหลายผูไป   
        แลวโดยชอบ     ซึ่งเปนเขตท่ีถวายทานแลวมผีลมาก 
            ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุเหลาน้ันวา  ภิกษุทั้ง- 
        หลายจากปามาสูบาน  เพ่ือประโยชนแกเราหนอ  จึง 
            เขาถึงดาวดึงส  เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึง 
        เปนเชนนี้  เพราะบญุน้ัน ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา 
             และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา.   
                             ขาแตภกิษุผูมีอานุภาพมาก     ขาพเจาขอบอก 
        แกทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษย   ขาพเจาไดทําบุญใดไว 
        เพราะบุญน้ัน      ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
            และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
                   จบอรรถกถาทุติยกรณียวิมาน 
                                ๘.  ปฐมสูจิวิมาน 
                         วาดวยปฐมสูจิวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                 [๕๘]  วมิานเสาแกวมณีนีสู้ง  ๑๒ โยชน  โดยรอบ 
        มีหองรโหฐาน  ๗๐๐  หอง โอฬาร ฯ ล ฯ และวรรณะ 
           ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                           เทพบุตรน้ันดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว  
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                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา  ใหสิง่ใด 
        สิ่งน้ันไมมีผล   พึงใหสิ่งใด  สิ่งน้ันประเสริฐกวา 
                   ขาพเจาถวายเข็ม    เขม็น้ันแลประเสริฐกวา   เพราะ   
                  บุญนั้น  วรรณะของขาพเจาเปนเชนนี้  ฯ ล ฯ  และ 
                  วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                จบปฐมสูจิวิมาน 
           อรรถกถาปฐมสูจิวิมาน 
         ปฐมสูจิวิมาน มีคาถาวา  อุจฺจมทิ  มณิถูณ  เปนตน.  ปฐมสูจิวิมาน 
นั้นเกิดข้ึนอยางไร ?  
         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  ชางทองน้ันตายไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส. 
         ครั้งน้ัน   ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกถามเทพบุตรนั้น 
ดวยคาถาเหลาน้ีวา  
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                          วมิานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒ โยชน    โดยรอบ  
        มีหองรโหฐาน  ๗๐๐  หอง  โอฬาร  มีเสาแกวไพฑูรย 
         ลาดดวยเครื่องลาดท่ีชอบใจ  สวยงาม  ทานน่ังด่ืมกิน   
        ในวิมานนั้น    มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ    มีเบญจ- 
         กามคุณ   มีรสเปนทิพย    และเทพนารีแตงองคดวย 
        อาภรณทอง  ฟอนราํอยู  เพราะบุญอะไร   วรรณะของ 
         ทานจึงเปนเชนนี้    เพราะบุญอะไร  ผลอันนีจ้ึงสําเร็จ  
        แกทาน      และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                     ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถามทาน 
        ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะบุญ 
        อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะ 
         ของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ.  
                               เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา  ใหสิ่งใด 
        สิ่งน้ันไมมีผล     พึงใหสิ่งใด    สิง่น้ันประเสริฐกวา 
          ขาพเจาถวายเข็ม   เข็มนั่นแลประเสริฐกวา    เพราะ 
        บุญนั้น  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้    และโภคะ 
          ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา. 
                       ขาแตภิกษผูุมีอานุภาพมาก   ขาพเจาขอบอกแก 
        ทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย    ขาพเจาไดทําบุญใดไว 
        เพราะบุญน้ัน      ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
         และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไปทุกทิศ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 481 

         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ย   ททาติ    ความวา    ใหไทยธรรม   
เชนใด.   บทวา  น   ต  โหติ  ความวา  ไทยธรรมเชนนั้นแลของเขาไมมีผล 
ไทยธรรมยอมมีผลไพบูลกวาน้ัน    คือโอพารกวาทีเดียว    ดวยเขตสมบัติ 
( ผูรับ )   ดวย  ดวยจิตสมบัติ  ( ต้ังใจ )  ดวย  โดยแทแล  ฉะนั้น.  บทวา 
ยฺเจว   ทชชฺา   ตฺเจว   เสยฺโย  ความวา  พึงให   คือพึงถวายสิ่งท่ีมีอยู 
อยางใดอยางหนึ่งน่ันแหละ    การใหนัน้ประเสริฐกวา    คือการถวายไทย 
ธรรมที่ไมมโีทษอยางใดอยางหนึ่งน่ันแล     ประเสริฐกวา     เพราะเหตุไร 
เพราะขาพเจาถวายเข็ม เข็มนั่นแลประเสริฐกวา  คือการถวายเข็มของขาพเจา 
นั่นแหละประเสริฐกวา  อธิบายวา  เพราะขาพเจาไดสมบัติเชนนี้  แล.  
                      จบอรรถกถาปฐมสูจิวิมาน 
                 ๙.  ทุติยสูจิวิมาน 
                          วาดวยทุติยสูจิวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                               [๕๙]  วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒  โยชน  โดยรอบ 
                  มหีองรโหฐาน   ๗๐๐   หอง   โอฬาร   ฯล ฯ    และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
                   เทพบุตรน้ันดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา    ในชาติ 
                   กอน  ขาพเจาเกิดเปนมนุษย  อยูในหมูมนุษย    ใน  
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                   มนุษยโลก  ขาพเจาไดเห็นภิกษุปราศจากกิเลสมลทิน   
                   ผองใส  ไมขุนมัว   ก็เลื่อมใส  ไดถวายเข็มแดภิกษุ 
                   นั้นดวยมือของตน  เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจา 
                     จึงเปนเชนนี้   ฯ ล ฯ   และวรรณะของขาพเจาจึงสวาง 
                  ไปทุกทิศ. 
                                    จบทุติยสูจิวิมาน  
                         อรรถกถาทุติยสูจิวิมาน 
         ทุติยสูจิวิมาน  มีคาถาวา อุจฺจมิท  มณิถูณ  เปนตน.  ทุติยสูจิวิมาน 
เกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    พระวิหารเวฬุวัน   กรุงราชคฤห 
สมัยนั้น  ชางเย็บชาวราชคฤหคนหน่ึงมุงไปวิหาร  ก็ไปถึงพระวิหารเวฬุวัน 
ในพระเวฬุวันนั้น  เขาเห็นภิกษุรูปหน่ึงกําลังเย็บจีวรดวยเข็มท่ีทํากันเองใน 
พระเวฬุวัน  จึงไดถวายเข็มหลายเลมพรอมกลองเข็ม.  คําท่ีเหลือท้ังหมดมี 
นัยดังกลาวมาแลวน่ันแล. 
         ทานพระมหาโมคคัลลานะถามดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                           วิมานเสาแกวมณีนี้สงู   ๑๒ โยชน    โดยรอบ  
                   มีหองรโหฐาน  ๗๐๐ หอง โอฬาร  มีเสาแกวไพฑูรย 
                   ลาดดวยเครื่องลาดท่ีชอบใจ  สวยงาม  ทานน่ังด่ืมกิน 
                   ในวิมานนั้น    มีพิณทิพยบรรเลงไพเราะ    มีเบญจ-  
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         กามคุณ    มีรสเปนทิพย    และเทพนารีแตงองคดวย 
        อาภรณทองฟอนรําอยู   เพราะบญุอะไร    วรรณะของ   
         ทานจึงเปนเชนนี้   เพราะบุญอะไร  ผลอันจึงสําเร็จ 
        แกทาน   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                           ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน 
          ครั้งเกดิเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะ 
        บุญอะไร     ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และ 
         วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                      เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
         จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา  ในชาติ 
        กอน    ขาพเจาเกิดเปนมนุษย   อยูในหมูมนษุยใน 
         มนุษยโลก ขาพเจาไดเห็นภิกษุปราศจากกิเลสมลทิน 
        ผองใส  ไมขุนมัว   ก็เลื่อมใส  ไดถวายเข็มแดภิกษุนั้น 
          ดวยมอืของตน  เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึง 
        เปนเชนนี้  เพราะบญุน้ัน  ผลอนันี้จึงสําเร็จแกขาพเจา 
        และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา. 
                                 ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก     ขาพเจาขอบอก 
          แกทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ขาพเจาไดทําบุญใดไว  
        เพราะบุญน้ัน     ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
         และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         คําท้ังหมดมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.                
                                จบอรรถกถาทุติยสูจิวิมาน  
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                        ๑๐.  ปฐมนาควิมาน   
                                 วาดวยปฐมนาควิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                         [๖๐]  ทานเมื่อขึ้นชางตัวเผือกผอง  ไมมีตําหนิ 
            มีงา   มีพลัง   เร็วมาก    ก็ขับขี่ชางประเสริฐท่ีตกแตง 
        ไวงาม    เหาะเหินในอากาศมา  ณ  ที่นี้  ที่งาท้ังสอง  
           ของชาง   เนรมิตสระปทุมมีน้ําใส   มีดอกปทุมบาน 
        สะพรั่ง        ในดอกปทุมท้ังหลายมีคณะเทพดนตรี 
           บรรเลงอยู   และมีเหลาเทพอัปสรท่ีงามจับใจฟอนรํา 
        อยู  ทานบรรลุเทพฤทธ์ิ   มีอานุภาพมาก    ครั้งเกิด 
          เปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะบุญอะไร 
        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะของทาน 
           จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                       เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา   ขาพเจา 
          เลื่อมใส     ยกดอกไมกําแปดดอกขึ้นบูชาท่ีพระสถูป 
        ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสปะ  ดวยมือ 
            ตนเอง    เพราะบุญน้ัน    วรรณะของขาพเจาจึงเปน 
        เชนนี้    ฯ ล ฯ   และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสว 
          ไปทุกทิศ. 
                                                        จบปฐมนาควิมาน  
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        อรรถกถาปฐมนาควิมาน   
         ปฐมนาควิมาน  มีคาถาวา  สุสุกฺกขนฺธ  อภิรยฺุห  นาค   เปนตน. 
ปฐมนาควิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน      กรุงสาวัตถี 
สมัยนั้น    ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริก      ตามนัยที่กลาวแลว 
ในหนหลังน่ันแล  ไปถึงภพดาวดึงส  ไดเห็นเทพบุตรองคหน่ึงในดาวดึงส 
นั้น    ข่ีชางทิพยใหญเผือกปลอดไปทางอากาศ    ดวยบริวารเปนอันมาก 
ดวยทิพยานุภาพยิ่งใหญ   สวางไสวไปทุกทิศ  เหมือนพระจันทรและพระ- 
อาทิตย  ครั้นเห็นแลวจึงเขาไปหาเทพบุตรนั้น  ครัง้น้ัน  เทพบุตรนั้นลง 
จากชาง   กราบทานพระมหาโมคคัลลานะแลว  ยนืประคองอัญชลีอยู. 
         ลําดับนั้น     พระเถระไดถามถงึกรรมท่ีทําไว   โดยมุงประกาศสมบัติ 
ของเทพบุตรนั้นวา 
                                ทานเมื่อขึ้นชางตัวเผือกผอง  ไมมีตําหนิ  มีงา 
                    มีพลัง   เร็วมาก  ก็ขับขีช่างประเสริฐท่ีตกแตงไวงาม 
                   เหาะเหินในอากาศมา  ณ  ที่นี้     ที่งาท้ังสองของชาง 
                  เนรมิตสระปทุมมีน้ําใส   มีดอกปทุมบานสะพรั่ง   ใน 
                   ดอกปทุมท้ังหลายมีคณะเทพดนตรีบรรเลงอยู   และ 
                   มีเหลาเทพอัปสรท่ีงามจับใจฟอนรําอยู     ทานบรรลุ 
                   เทพฤทธิ์   มอีานุภาพมาก  ครั้งเกิดเปนมนุษย   ทาน 
                   ไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพ  
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                     รุงเรืองอยางน้ี      และวรรณะของทานจึงสวางไสวไป 
               ทุกทิศ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สุสกฺุกขนฺธ    ไดแก   มีตัวเผือกดี 
ชางเชือกนั้นเวนอวัยวะเพียงเทาน้ี    คือ   เทาท้ังส่ี   อัณฑะ  ปาก  หูทั้งสอง 
ขนหาง  มีตัวเผือกหมดก็จริง  ถึงอยางนั้น   ทานก็กลาววา   สุสุกกฺขนฺธ 
เพราะที่ลําตัวเผือกผองอยางยิ่ง.   บทวา   นาค    ไดแก  พระยาชางทิพย. 
บทวา  อกาจิน    ไดแก   ไมมีโทษ    อธิบายวา    เวนจากโทษของผิว 
เปนตนวา  รอยดาง   รอยแผล   และตกกระ   บาลีเปน   อาชานีย    ก็ม ี
อธิบายวา  ประกอบดวยลักษณะของอาชาไนย.     บทวา   ทนฺตึ    ไดแก 
บรรดาชางมีงาทั้งหลาย       ก็เปนชางมีงางามไพบูลย.       บทวา      พลึ  
แปลวา   มีกาํลัง   คือกําลงัมาก.   บทวา   มหาชว   แปลวา  มีความเร็วยิ่ง 
คือไปไดเร็ว.  ในบทวา อภิรุยฺห   นี ้ พึงทราบวาลบนิคหิตอีก  ความวา 
กําลังข้ึนอยู   มีคําอธิบายวา   นาขับข่ี.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
         เทพบุตรถูกพระเถระถามอยางนี้แลว   เมื่อกลาวกรรมทีต่นทํา   ได 
พยากรณดวยคาถาเหลานี้วา 
                                  ขาพเจาเลื่อมใส     ยกดอกไมกําแปดดอกขึ้น 
                  บูชาท่ีพระสถูปของพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา 
                  กสัสปะดวยมือตนเอง    เพราะบุญน้ัน   วรรณะของ 
                   ขาพเจาจึงเปนเชนนี้   เพราะบุญน้ัน  ผลอันนี้จึงสําเร็จ 
                    แกขาพเจา        และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแก 
                    ขาพเจา.  
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                                ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก    ขาพเจาขอบอก   
                   แกทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ขาพเจาไดทําบุญใดไว 
                   เพราะบุญน้ัน     ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
                   และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
         คาถาน้ันมีความวา  ขาพเจาไดดอกไมแปดดอกท่ีหลุดจากข้ัวหลนที่ 
โคนกอ    มจิีตเลื่อมใส   จึงยกข้ึนบูชาโดยถือดอกไมเหลาน้ันบูชาที่พระ- 
สถูปทองโยชนหน่ึง   ของพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากัสสปะ  ใน 
ชาติกอน. 
         เลากันวา      ในอดีตกาล     เมื่อพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ 
ปรินิพพาน    และมหาชนไดสรางพระสถูปทองโยชนหน่ึงแลว    พระเจา 
กาสีพระนามวากิงกิ  พรอมดวยราชบริพาร  ชาวนคร  ชาวนิคม   และชาว 
ชนบท  พากันบูชาดวยดอกไมทุก ๆ วัน    เมื่อคนเหลาน้ันกระทําอยางนั้น 
ดอกไมจึงเปนของมีคามากและหายาก   ครั้งน้ัน   อุบาสกคนหน่ึงเท่ียวไป 
ในถนนชางรอยดอกไม    หาซื้อดอกไมดอกละหนึ่งกหาปณะก็ไมได    จึง 
ถือเงินแปดกหาปณะไปสวนดอกไม  กลาวกะนายมาลาการวา  โปรดมอบ 
ดอกไมแปดดอกแลกกับเงินแปดกหาปณะนี้นะจะ     นายมาลาการกลาววา 
นายจา  ดอกไมที่จะเลือกคัดเอาแตที่ดี  ๆ ใหไป   ไมมีเลยจะ.  ฉันจะเขาไป 
ดูแลวเลือกเอานะจะ.   เชิญเขาสวนหาเอาเองเถิดจะ.   อุบาสกน้ันเขาไปหา  
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   จากเทวโลกเกิดในเทวโลกสูงข้ึนไปอีก    เที่ยวไปเที่ยวมาอยู 
ในเทวโลกทัง้หลายอยางน้ี     ในพุทธปุบาทกาลแมนี้     เกิดในภพดาวดึงส 
ดวยเศษวิบากของกรรมนั้นแล.   คําวา   ตตฺถ  อทฺทส  อฺตร   เทวปุตฺต 
เปนตนที่กลาวแลวในหนหลัง  หมายถึงเทพบุตรนั้น. 
         ทานพระมหาโมคคัลลานะกลับมามนุษยโลก     กราบทูลเรื่องนี้นั้น 
ถวายพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุป- 
ปตติเหตุเกิดเรื่อง      ทรงแสดงธรรมโปรดบริษัททีป่ระชุมกันโดยพิสดาร 
เทศนานั้นไดมีประโยชนแกมหาชนแล. 
                 จบอรรถกถาปฐมนาควิมาน 
          ๑๑.  ทติุยนาควิมาน 
                       วาดวยทุติยนาควิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                                [๖๑]  ทานขี่ชางใหญเผือกปลอดเปนชางอุดม 
                  แวดลอมไปดวยหมูอัปสร  เท่ียวไปตามอุทยานตาง ๆ 
                  ทําใหสวางไปทุกทิศ  เหมือนดาวประกายพรึก  เพราะ 
                    บุญอะไร  วรรณะของทานจึงเปนเชนน้ี   ฯ ล ฯ  และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.                                    
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                                  เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว   
               ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา    ขาพเจา 
                  เกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย  ไดเปนอุบาสกของพระผู 
                 มจีักษุ  เปนผูงดเปนจากปาณาติบาต  งดเวนจากอทิน-  
                  นาทานในโลก ไมด่ืมน้ําเมา  ไมกลาวเท็จ  และยินดี  
                  ดวยภริยาของตน  มีจิตเล่ือมใส    เมื่อบริจาคขาวนํ้า 
                  ไดถวายทานอยางไพบูลยโดยเคารพ   เพราะบุญน้ัน 
                    วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้   ฯ ล ฯ   และวรรณะ 
                    ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                                    จบทุติยนาควิมาน 
             อรรถกถาทุติยนาควิมาน 
         ทุติยนาควิมาน  มีคาถาวา  มหนฺต  นาค  อภริยฺุห  เปนตน.  ทุติยนาค 
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ?   
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเวฬุวัน   กรุงราชคฤห 
สมัยนั้น  อุบาสกคนหน่ึงในกรุงราชคฤห    เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใสต้ังอยู 
ในศีล ๕  สมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถ  เวลากอนอาหาร  ถวายทาน 
แดภิกษุทั้งหลาย   ทามสมควรแกสมบัติของตน  แลวจึงบริโภคเอง   นุงหม 
ผาสะอาด  เวลาหลังอาหาร  โดยมากใหคนถือนํ้าอัฐบานไปวิหาร    มอบ 
ถวายแดภิกษุสงฆแลว     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ฟงธรรม     เขา 
สั่งสมสุจริตมากท้ังดานทานและดานศีล   โดยเคารพดวยอาการอยางน้ี    จุติ   
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จากภพนี้     เกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส    ชางทิพยใหญเผือกปลอด    ได 
ปรากฏดวยบุญญานุภาพของเขา  เขาข่ีชางน้ันไปเลนอุทยานเสมอ ๆ  ดวย 
บริวารเปนอันมาก  ดวยทิพยานุภาพย่ิงใหญ.   
         ภายหลังวันหน่ึง  เทพบุตรนั้นถูกความกตัญูเตือน   เวลาเที่ยงคืน 
ข่ีชางทิพยนั้นมาจากเทวโลกดวยบริวารใหญ    ดวยหวังวา   จักถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจา   เปลงรัศมีสวางทั่วพระเวฬุวัน   ลงจากคอชาง  เขาไป 
เฝาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  ยืนประคองอัญชลีอยู  ณ ที่สมควร 
สวนหนึ่ง      ทานพระวังคีสะยืนอยูใกล ๆ  พระผูมีพระภาคเจา    ไดขอ 
อนุญาตพระผูมีพระภาคเจาไดถามเทพบุตรนั้น  ดวยคาถาเหลานี้วา  
                                ทานขี่ชางใหญเผือกปลอดเปนชางอุดม  แวด- 
                  ลอมไปดวยหมูอัปสร      เที่ยวไปตามอุทยานตาง  ๆ 
                   ทําใหสวางไปทุกทิศ เหมอืนดาวประกายพรึก  เพราะ 
                   บุญอะไร   วรรณะของทานจึงเปนเชนนี้    เพราะบุญ  
                    อะไร  ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน   และโภคะทุกอยาง 
                    ที่นารักจึงเกิดแกทาน. 
                                 ดูกอนเทวะผูมีอานุภาพมาก  ครั้งเกิดเปนมนุษย 
                   ทานไดทําบุญอะไรไว      เพราะบุญอะไร    ทานจึงมี  
                    อานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะของทานจึงสวาง 
                  ไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรแมนั้นถูกถามอยางนั้นแลว  ไดพยากรณแกทานพระวังคีสะ 
นั้นดวยคาถาหลายคาถาอยางนี้   เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารย 
ทั้งหลายจึงกลาววา  
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                                    เทพบุตรน้ันดีใจ     ถูกพระวังคีสะถามแลว   ก็   
                 พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา     ขาพเจา 
        เกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย  ไดเปนอุบาสกของพระผู 
                 มจีักษุ     เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต      งดเวนจาก 
           อทินนาทานในโลก  ไมด่ืมน้ําเมา  ไมกลาวเท็จ  และ 
                  ยนิดีดวยภริยาของตน  มจีิตเล่ือมใส  เมื่อบริจาคขาว 
                  น้ําไดถวายทานอยางไพบูลยโดยเคารพ  เพราะบญุน้ัน 
                  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้  เพราะบุญน้ัน   ผล  
                  อนันี้จึงสําเร็จแกขาพเจา   และโภคะทุกอยางท่ีนารัก 
                    จึงเกิดแกขาพเจา. 
                               ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ครัง้เกิดเปนมนุษย 
                  ขาพเจาไดทําบุญใดไว   เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึง 
                   มีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะของขาพเจาจึง 
                  สวางไสวไปทุกทิศ. 
          ในเรื่องน้ัน    ไมมีเรื่องที่ไมเคยมี    คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวใน 
หนหลังน่ันแล.  
                                   จบอรรถกถาทุติยนาควิมาน  
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                         ๑๒.  ตติยนาควิมาน   
                        วาดวยตติยนาควิมาน 
             บุรุษผูเปนบัณฑิตถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                           [๖๒]    ใครหนอมีชางเผือกปลอดเปนยานทิพย 
           มีดนตรีประโคมกึกกอง     เขาฉลองกันอยูในอากาศ 
           ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ   หรือเปนทาวสักกะผูให 
           ทานในกาลกอน  พวกเราไมรู  ขอถามทาน พวกเรา 
           จะรูจกัทานไดอยางไร.  
         เทพบุตรกลาววา          
                            เราไมใชเทวดา    ไมใชคนธรรพ    ไมใชทาว 
           สักกะผูใหทานในกาลกอน   ขาพเจาเปนเทพองคหน่ึง 
        ในบรรดาเหลาเทพท่ีชื่อสุธัมมา. 
               บุรษุผูเปนบัณฑิตถามวา 
                           เราท้ังหลายกระทําอัญชลีกรรมอยางใหญ  ขอ 
           ถามเทพพวกสุธัมมา  คนทํากรรมอะไรในมนุษยโลก 
        จึงจะเขาถึงเทพพวกสุธัมมา. 
         เทพบุตรกลาววา 
                             ผูใดถวายอาคารออย   อาคารหญา  และอาคาร  
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                    ผา    หรือถวายอยางใดอยางหนึ่ง    ในสามอยางน้ัน   
                   ผูนั้นยอมเขาถึงเทพพวกสุธัมมา. 
                           จบตติยนาควิมาน 
                  อรรถกถาตติยานาควิมาน 
         ตติยนาควิมาน   มีคาถาวา    โก  นุ  ทิพฺเพน  ยาเนน  เปนตน. 
ตติยนาควิมานเกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเวฬุวัน   กรงุราชคฤห 
สมัยนั้น  พระเถระขีณาสพ  ๓  องค    เขาจําพรรษาในอาวาสใกลหมูบาน 
ครั้นออกพรรษาปวารณาแลว     พระเถระเหลาน้ันประสงคจักถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจา    จึงเดินทางมุงกรุงราชคฤห    ในระหวางทาง    ถึงท่ี 
ใกลไรออยของพราหมณมิจฉาทิฏฐิ      ในหมูบานแหงหนึ่ง    ในเวลาเย็น 
ถามคนเฝาออยวา    พอคุณ    วันนี้อาจถึงกรุงราชคฤหไหน    คนเฝาออย  
กลาววา  ไมอาจดอก   ขอรับ   กรุงราชคฤหอยูหางจากท่ีนี้กึ่งโยชน  นิมนต 
ทานท้ังหลายอยูในท่ีนี้แหละ    พรุงน้ีคอยไป    พระเถระถามวา    พอคุณ 
ที่นี้มีอะไร  ๆ  ที่พอจะทําเปนที่อยูไดบางเลา.   ไมมี   ขอรับ    แตกระผมจัก 
จัดที่อยูถวายพวกทาน  พระเถระทั้งสามรับนิมนต. 
         คนเฝาออยน้ันผูกทอนไมเปนมณฑปกิ่งไม     ในไรออยที่ยืนตนอยู 
อยางเดิมนั่นแหละ    ใชใบออยมุงขางบน  ลาดฟางขางลาง   ถวายแดพระ- 
เถระองคหน่ึง   เอาออยสามลําผูกเปนสังเขปวาไมสามเสา   แลวมุงดวยหญา  
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ลาดพ้ืนดวยหญา      ถวายแดพระเถระองคที่สอง    นําไมสองสามทอนใน   
กระทอมของตนและกิ่งไมทั้งหลายแลวคลุมดวยจีวร   ทํากลดถวายแดพระ- 
เถระอีกองคหน่ึง  พระเถระเหลาน้ันอยูในที่นั้น. 
         พอราตรีสวาง   ไดเวลา  เขาหุงขาว     ถวายไมสีฟนและน้ําลางหนา 
แลว   ถวายภัตตาหารกับน้ําออย    เมื่อพระเถระเหลาน้ันฉันแลวอนุโมทนา 
แลว  กําลังจะไป   เขาไดถวายออยองคละลํา  ดวยกลาววา  จักเปนสวนของ 
กระผม     เขาไปสงพระเถระส้ินระยะทางหนอยหน่ึงแลวก็กลบั     เสวยปติ 
โสมนัสอยางโอฬาร  ปรารภการชวยขวนขวายและทานของตน   กลับบาน. 
         ฝายเจาของไรเดินมาสวนทางกับภิกษุ     ที่กาํลังเดินไป    ถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา   ไดออยมาแตไหน    ภิกษุทั้งหลายตอบวา    คนเฝาออยถวาย   
พราหมณไดฟงดังน้ันก็โกรธ  ไมพอใจ  ฮึดฮัดอยู   ถูกความโกรธครอบงํา 
ว่ิงตามไปขางหลังคนเฝาออย      เอาไมคอนตีเขา      ปลงชีพเขาดวยการตี 
ทีเดียวเทาน้ัน   คนเฝาออยระลึกถึงบุญกรรมท่ีตนทําไวนั่นแหละ    ตายไป 
บังเกิดในสุธัมมาเทวสภา  ชางพลายทิพยตัวประเสริฐ  ใหญ   เผือกปลอด 
บังเกิดดวยบุญญานุภาพของเขา. 
         บิดามารดาและญาติมิตรของเขา        ไดขาวทายของคนเฝาออยแลว 
น้ําตาอาบหนารองไหพากันไปยังที่นั้น   และชาวบานทั้งหมดไดประชุมกนั 
บิดามารดาของเขาปรารภจะการทําฌาปนกิจตรงท่ีนั้น  ในขณะนั้นเทพบุตร 
นั้นข่ีชางทิพยตัวน้ัน    แวดลอมไปดวยเทพผูชํานาญฉ่ิงท้ังหมด    มีดนตร ี
เครื่อง ๕ บรรเลงอยู  มาจากเทวโลกดวยบริวารเปนอันมาก  ดวยเทพฤทธ์ิ 
ยิ่งใหญ   ลอยอยูในอากาศปรากฏกายใหที่ประชุมนั้นเห็น    ครั้งน้ันบุรุษผู  
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เปนบัณฑิตในที่นั้น  ไดถามเทพบุตรนั้นถึงบุญกรรมท่ีเขาทําไว  ดวยคาถา   
เหลาน้ี 
                                ใครหนอมีชางเผือกปลอดเปนยานทิพย      ม ี
                   ดนตรีประโคมกึกกอง       เขาฉลองกนัอยูในอากาศ 
                   ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ  หรือเปนทาวสักกะผูให 
                   ทานในกาลกอน  พวกเราไมรู  ขอถามทาน พวกเรา 
                   จะรูจักทานไดอยางไร.                                                  
            เทพบุตรแมนั้นไดพยากรณความนั้นแกเขา   ดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                                เราไมใชเทวดา   ไมใชคนธรรพ    ไมใชทาว 
                   สักกะผูใหทานในกาลกอน  ขาพเจาเปนเทพองคหน่ึง 
                   ในบรรดาเหลาเทพท่ีชื่อสุธัมมา. 
             คนเปนบัณฑิตถามแมอีกวา 
                                เราท้ังหลายกระทําอัญชลีอยางใหญ    ขอถาม 
                   เทพพวกสุธัมมา  คนทํากรรมอะไรในมนุษยโลก  จึง 
                    จะเขาถึงเทพพวกสุธัมมา. 
              เทพบุตรไดพยากรณอีกวา 
                                 ผูใดถวายอาคารออย   อาคารหญา   และอาคาร 
                   ผา    หรือถวายอยางใดอยางหนึ่ง    ในสามอยางน้ัน 
                   ผูนั้นยอมเขาถึงเทพพวกสุธมมา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตุริยตาฬิตนิคฺโฆโส  ไดแก  กกึกอง   
ดวยทิพยดนตรีเครื่อง  ๕    ที่ประโคมแลว     คือเสียงทิพยดนตรีที่บรรเลง 
สําหรับตน.  บทวา   อนฺตลิกฺเข  มหิยฺยติ   ความวา   ลอยอยูในอากาศ 
มีบริวารมากท่ีอยูในอากาศน่ันแหละบูชาอยู.  
         บทวา   เทวตานุสิ   แปลวา   เปนเทวดาหนอ   ความวา   ทานเปน 
เทวดาหรือหนอ.  บทวา  คนฺธพฺโพ   ความวา   เปนเทพเปนไปในพวก 
คนธรรพเทพนักดนตรี.  บทวา  อาทู  สกฺโก  ปุรินทฺโท  ความวา  หรือ 
วาเปนทาวสักกะ    ที่ปรากฏวา   ปุรินททะ    เพราะอรรถวา  ใหทานใน 
กาลกอน    อธิบายวา    หรือวาเปนทาวสักกเทวราช    อน่ึง    เมื่อความท่ี 
ทาวสักกะและคนธรรพทั้งหลายเปนเทวะแมมีอยู   ก็พึงทราบเทวศัพทในที่ 
นี้วา   กลาวถึงเทวะอ่ืนจากน้ัน   โดยโคพลิพัททนัย  [ นัยอยางสูง ]  เพราะ 
เทวะเหลาน้ันทานกําหนดไวแผนกหน่ึง.                               
         ครั้งน้ัน    เทพบุตรคิดวา    ธรรมดาคําตอบ     จําตองเขากันไดกับ 
คําถาม  เมื่อปฏิเสธความท่ีตนเปนเทวดาคนธรรพหรือทาวสักกะ    ที่พวก 
เขาถามแลว   จึงกลาววา    ขาพเจาไมใชเทวดา    ไมใชคนธรรพ    ไมใช 
ทาวสักกะผูใหทานในกอน   ขาพเจาเปนเทวดาองคหน่ึงในบรรดาเทวดาท่ี 
ชื่อสุธัมมา   [ ประจําสุธัมมาเทวสภา ]. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   นามฺหิ  เทโว  ความวา   ขาพเจาไมใช 
เทวดา      ไมใชคนธรรพ     ไมใชทาวสักกะองคใดองคหน่ึงท่ีทานสงสัย 
ขาพเจาเปนเทวดาองคหนึ่งในบรรดาเทวดาท่ีชื่อสุธัมมา     คือเปนเทพหมู 
หน่ึงของทวยเทพชั้นดาวดึงส    ชื่อวาเทวดาสุธัมมา    โดยแทแล   อาจารย 
บางพวกกลาววา  ไดยินวา  คนเฝาออยนั้นไดฟงสมบัติของเทวดาเหลาน้ัน  
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มาแลว   จึงดังจิตมั่นอยูในสมบัติเหลาน้ันกอน.   
         บทวา  ปุถุ  แปลวา   ใหญ   อธิบายวา    ทําใหบริบูรณ   ก็คําน้ี 
ทานกลาวเพ่ือแสดงกิริยาเคารพ.   
         เทพบุตรถูกถามถึงหมูเทพสุธัมมา    เมื่อบอกบุญที่ตนทําไว    โดย 
กําหนดสมบัติเทาท่ีเห็นเทาน้ัน   เหมอืนบอกนิมิตกิ้งกา    จึงกลาวคาถาวา 
อุจฺฉาคาร  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ติณฺณมฺตร  ทตฺวา 
ความวา     เทพบุตรกลาวอยางนี้      โดยถือเอานัยวา     แมถาขาพเจาถวาย 
อาคารสามหลังไซร   ก็จะสําเร็จเนื้อความน้ีวา  หลังใดหลังหนึ่งในสามหลัง 
คําท่ีเหลือ   เขาใจงายทั้งนั้น. 
         เทพบุตรนั้นตอบเน้ือความท่ีบุรุษบัณฑิตนั้นถามอยางนี้แลว     เมื่อ 
ประกาศคุณพระรัตนตรัย    ชื่นชมกบับิดามารดาแลว   ก็กลับไปยังเทวโลก 
มนุษยทั้งหลายฟงคําของเทพบุตรแลว      เกิดความเลื่อมใสเปนอันมากใน 
พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ  ตระเตรียมเครื่องอุปกรณใหทานมากมาย 
บรรทุกเต็มหลายเลมเกวียนพากันไปพระวิหารเวฬุวัน     ถวายมหาทานแด 
ภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  กราบทูลเรื่องที่เปนไปน้ันถวายพระ- 
ศาสดา       พระศาสดาตรัสเรื่องนั้นเปนคําถามและคําตอบเหมือนอยางนั้น  
นั่นแหละ  ทรงทําขอความนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง   ทรงแสดง 
ธรรมโดยพิสดาร    ใหมนุษยเหลาน้ันต้ังอยูในสรณะและศีลทั้งหลาย   คน 
เหลาน้ันมีศรัทธาต้ังมั่น    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  กลับไปบาน 
ของตนแลว   ชวยกันสรางวิหาร   ตรงที่ที่คนเฝาออยตาย   แล. 
                 จบอรรถกถาตติยนาควิมาน  
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                          ๑๓.  จูฬรถวิมาน   
                       วาดวยจูฬรถวิมาน 
         พระมหากัจจายนเถระทูลถามพระกุมารวา 
                         [๖๓]  ทานสอดธนูไวมั่น    ยืนจองธนูไมแกน 
           อยู  ทานเปนกษัตริย  หรือราชกุมาร  หรอืเปนพราน 
         ปา. 
         พระกมุารตรัสตอบวา  
                               ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจาเปนโอรสของพระ- 
            เจาอสัสกะ   เท่ียวไปในปา     ขาแตภิกษุ   ขาพเจาขอ 
         บอกนามของขาพเจาแกทาน  คนท้ังหลายรูจักขาพเจา 
            วา  สชุาต    ขาพเจาแสวงหาเน้ือจึงหย่ังลงสูปาใหญ 
         ไมเห็นเนื้อ  เห็นแตทาน  จึงไดยินอยู. 
         พระเถระทูลวา 
                ทานผูมีบุญมาก  ทานมาดีแลว  ทานมาไมเลว 
             เลย   ทานจงรับเอาน้ําจากท่ีนี้ลางเทาท้ังสองของทาน 
             เถิด    นี้เปนน้ําด่ืม    เย็น     นาํมาแตซอกเขา    ทาน 
           ราชโอรส     ครั้นเสวยนํ้าแลว      โปรดเสด็จเขาไป 
        ประทับน่ังบนสันถัดเถิด. 
         พระกมุารตรัสวา 
                           ขาแตพระมหามุนี  วาจาของทานงามหนอ  นา 
            ฟง   ไมมีโทษ   มปีระโยชน   ไพเราะ    ทานรูแลว  
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           โปรดกลาวแตสิ่งท่ีเปนประโยชนเถิด.   
                          ทานอยูในปายินดีอะไร    ขาแตทานฤษีผูประ- 
          เสริฐสดุ  ทานถูกถามแลว     โปรดบอกท่ีเถิด    พวก 
          ขาพเจาพิจารณาคําของทานแลว     พึงประพฤติโดย 
          เอื้อเฟอ  ซึ่งบทที่ประกอบดวยอรรถและธรรม. 
             พระเถระทูลวา  
                          ดูกอนกมุาร  เราชอบใจการไมเบียดเบียนสัตว 
           ทั้งปวง      การงดเวนลักขโมย    งดเวนการประพฤติ 
          ลวงเกนิ    งดเวนด่ืมน้ําเมา    งดบาปธรรม   ความ 
         ประพฤติสงบ   ความเปนพหูสูต   ความเปนคนกตัญู 
          ธรรมเหลาน้ี    กลุบุตรสรรเสรญิในปจจุบัน  อันวิญ-ู 
             ชนพึงสรรเสริญ      ดูกอนราชโอรส    ทานจงรูเถิดวา 
         อีกหาเดือนขางหนา      ทานจักสิ้นพระชนม    ทาน 
           จงเปลื้องตนเถิด. 
             พระกุมารตรัสถามวา 
                          ขาพเจาจะไปชนบทไหนหนอ  จะทํากรรมอะไร 
           จะทํากิจของบุรษุอะไร  ๆ  หรอืจะใชวิชาอะไร   จึง 
        จะไมแกไมตาย. 
             พระเถระทูลวา 
                           ดูกอนราชโอรส     ไมมีประเทศท่ีสัตวไปแลว 
          ไมแกไมตาย  ไมมีกรรม  วิชา  และกิจของบุรษุ  ที ่
           สัตวทําแลวไมแกไมตาย    ผูมทีรัพยมาก    มีโภคะ  
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            มาก   แมเหลากษตัริยครองแวนแควน   มทีรัพยและ 
           ขาวเปลือกมาก    แมทานเหลาน้ัน  ไมแกไมตาย  ก ็  
           หาไม.                     
                          ทานท่ีเปนนักศึกษา    เปนบุตรของชาวอันธกะ 
            และชาวเวณฑุ   ผูสามารถแกลวกลา    ประหารฝาย 
          ปรปกษ  แมทานเหลาน้ัน   เสมอดวยส่ิงย่ังยืนก็ตอง  
          พินาศ   ถึงอายุขัยส้ินอายุ. 
                           กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  คนจัณฑาล 
          และปุกกุสะ   และพวกชาติอื่น  ๆ    แมคนเหลาน้ัน 
           ไมแกไมตาย  หามไีม    ทานท่ีรายมนตพรหมจินดา 
          มีองค  ๖  และทานท่ีใชวิชาอื่น ๆ   แมทานเหลาน้ัน 
          ไมแกไมตาย    หามไีม    อนึ่ง    พวกฤษี     ผูสงบ 
           สํารวมจิตบําเพ็ญตบะ      แมทานผูบําเพ็ญตบะเหลาน้ัน 
           ก็ตองละทิ้งรางกายไปตามกาล        แมพระอรหันต 
           ทั้งหลายผูอบรมตนแลว   ทํากิจเสร็จแลวไมมีอาสวะ 
           สิ้นบญุและบาปแลว  ก็ยังทอดทิ้งกายน้ี. 
             พระกุมารตรัสวา 
                           ขาแตพระมหามุนี  คาถาท้ังหลายของทาน  เปน 
           สุภาษติ  มีประโยชน   ขาพเจาเพงพินิจตามสุภาษิต 
           นั้นแลว   และขอทานโปรดเปนสรณะ   ของขาพเจา 
        ดวยเถิด. 
              พระเถระทูลวา  
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                   ทานจงอยาถึงอาตมาเปนสรณะเลย   อาตมาถึง             
        พระมหาวีรศากยบุตรใดเปนสรณะ    ทานจงถึงพระ- 
          มหาวรีศากยบุตรน้ันเปนสรณะเถิด. 
            พระกุมารตรัสถามวา 
                           ขาแตทานผูนิรทุกข  พระศาสดาของทานพระ- 
          องคนัน้  ประทับอยูในชนบทไหน  แมขาพเจาก็จักไป 
           เฝาพระชินะผูหาบุคคลเปรียบมิได.  
            พระเถระทูลวา 
                          พระศาสดาผูเปนบุรุษอาชาไนย  มีพระสมภพ 
        แตราชสกุลพระเจาโอกกากราช        ในชนบททิศ- 
           ตะวันออก  แตพระองคเสด็จปรินิพพานเสียแลว. 
              ราชโอรสตรัสวา 
                             ขาแตทานผูนิรทุกข      ถาพระพุทธเจาผูเปน 
          ศาสดาของทานยังดํารงพระชนมอยู       ถึงไกลหลาย 
        พันโยชน     ขาพเจาก็จะไปเฝาใกล ๆ    แตเพราะ 
           พระศาสดาของทานเสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจา 
        ขอถึงพระมหาวีระผูเสด็จปรินิพพานแลวเปนสรณะ 
           ขอถึงพระพุทธเจา    ทั้งพระธรรมอันยอดเยีย่ม   ทั้ง               
        พระสงฆ  ผูเปนสรณะของมนุษยและเทวดา  วาเปน 
         สรณะ. 
                           ขาพเจาของดเวนปาณาติบาตทันที    ของดเวน 
        อทินนาทานในโลก    ไมด่ืมน้ําเมา   และไมกลาวเท็จ  
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           เปนผูยินดีดวยภริยาของตน.   
              พระเถระถามเทวบุตรวา 
                       พระอาทิตยมีรัศมมีาก   สองแสงไปในทองฟา 
        ตามลําดับตลอดทิศ  ประการไร ๆ  รถใหญของทานน้ี 
           ก็มีประการอยางน้ัน      แผแสงไปโดยรอบกวางรอย 
        โยชน   หุมดวยแผนทองโดยรอบ   คานรถนั้นวิจิตร 
            ดวยแกวมุกดาและแกวมณี  มลีายทองและเงินทําดวย  
        แกวไพฑูรย  สรางไวอยางดีสงางาม  งอนรถสรางดวย 
            แกวไพฑูรย    แอกรถวิจิตรดวยแกวทับทิม     แมมา 
        ( เทียมรถ)   ก็ประดับดวยทองและเงินสงางาม    วิ่ง 
           เร็วทันใจ    ทานน้ันยืนสงาอยูในรถทอง    มีพาหนะ 
        เทียมมาพันหน่ึง  ดังทาวสักกะจอมทวยเทพ  ดูราทาน 
          ผูมียศ     อาตมาขอถามทานผูชาญฉลาด     ยศอัน 
        โอฬารนี้ทานไดมาอยางไร. 
              เทวบุตรตอบวา 
                       ขาแตทานผูเจริู   ขาพเจาเปนราชโอรส  ชื่อ 
          สุชาตในชาติกอน และทานไดอนุเคราะหใหขาพเจาได 
        ต้ังอยูในสัญญมะ  ทานทราบวาขาพเจาหมดอายุ  ได 
          มอบพระบรมสารีรกิธาตุของพระศาสดา  ดวยกลาววา 
        ดูกอนสชุาต   เธอจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้   การ 
           บูชาน้ันจักเปนประโยชนแกเธอเอง   ขาพเจาไดขวน-  
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               ขวายบูชาพระบรมสารรีิกธาตุนั้นดวยของหอมและ   
               ดอกไมทั้งหลาย    ครั้นละรางมนุษยแลว    ไดเขาถึง 
               นันทนอุทยาน    มีอัปสรหอมลอม  รื่นรมยดวยการ 
        ฟอนรําขับรองอยูในนันทนอุทยานอันนารมรืน่  ประ- 
               กอบดวยฝูงปกษานานาพรรณ.  
                     จบจูปรถวิมาน 
                           อรรถกถาจูฬรถวิมาน 
         จูฬรถวิมาน  มีคาถาวา  ทฬฺหธมมฺา  นิสารสฺส   เปนตน.  จูฬรถ- 
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว    พรอมดวยแบงพระ- 
บรมธาตุ  สถาปนาพระสถูปสําหรับพระศาสดาไวในที่นั้น ๆ  เมื่อพระสาวก 
ที่ไดคัดเลือกเพื่อสังคายนาพระธรรม      มีพระมหากัสสปเถระเปนประมุข 
อยูในที่นั้น ๆ  กับบริษัทของตน ๆ  ดวยเห็นแกเวไนยสัตว     จนถึงวัน 
เขาพรรษา    ทานพระมหากัจจายนะอยูในเขตปาแหงหนึ่ง    ในปจจันต- 
ประเทศ     สมัยนั้น   พระเจาอัสสกราชครองราชสมบัติอยูในโปตลินคร 
แควนอัสสกะ  กุมารพระนามวาสุชาต   เปนพระโอรสของอัครมเหสีของ 
พระเจาอัสสกราชน้ัน  มพีระชนมายุได  ๑๖  ป ถกูพระบิดาเนรเทศจากแวน 
แควนเพราะยื้อแยงราชสมบัติกับพระเทวีนอย  จึงเขาปา  อาศัยพวกพราน 
อยูในปา     เลากันมาวา    กุมารน้ันบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา  
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พระนามวากัสสปะ   ต้ังอยูในคุณเพียงศีล  ตายอยางปุถุชน บังเกิดในสวรรค   
ชั้นดาวดึงส   อยูในดาวดึงสนั้นชั่วอายุ    เที่ยวไปเที่ยวมาอยูในสุคตินั้นแล 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในครรภของอัครมเหสี  ของพระเจาอัสสกราช 
ในแควนอัสสกะ  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูได  ๓๐  ป  เขาไดมีนามวา 
สุชาต    เจริญดวยบริวารเปนอันมาก.  
         เมื่อพระชนนีของสุชาตกุมารน้ันสิ้นพระชนมแลว พระเจาอัสสกราช 
ไดต้ังราชธิดาองคอ่ืนไวในตําแหนงอัครมเหสี      ตอมาพระนางไดประสูติ 
พระโอรส  พระราชาทอดพระเนตรเห็นโอรสของพระนาง  กท็รงเลื่อมใส 
ไดประทานพรวา  ที่รัก   เจาจงถือเอาพรท่ีเจาปรารถนา   พระนางทําเปน 
รับพรไวแตพักไวกอน   (ยังไมกลาวขอพร )   เมื่อสุชาตกุมารมีพระชันษา 
ได  ๑๒  พรรษา       พระนางจึงกราบทูลพระราชาวา       ขาแตพระองค 
พระองคทอดพระเนตรเห็นลูกของหมอมฉันแลวมีจิตเลื่อมใส      ไดพระ- 
ราชทานพรไว   บัดนี้ขอพระองคโปรดพระราชทานพรน้ันเถิด     ตรัสวา 
จงรับเอาเถิดเทวี     พระนางกราบทูลวา    ขอพระองคโปรดพระราชทาน 
ราชสมบัติแกลูกของหมอมฉันนะเพคะ  ตรัสวา  ฉิบหายละอีถอย  สชุาต- 
กุมารลูกคนโตของฉัน  ซึ่งเปนเสมือนเทพกุมาร  ยังอยู  เหตุไร  เจาจึงกลาว 
อยางนี้  ทรงปฏิเสธ พระเทวียืนคําบอย ๆ ก็ผูกพระทัยไมได  วันหน่ึงทูลวา 
ขาแตเทวะ   ถาพระองคยังดํารงอยูในสัจจะ  ก็ขอไดโปรดพระราชทานเถิด 
พระราชาทรงเสียพระทัยวา   เราไดพลั้งใหพรแกหญิงผูนี้  และนางก็มาพูด 
อยางนี้   ตรสัเรียกสุชาตกุมารมาตรัสบอกความเรื่องนั้น  น้ําพระเนตรไหล 
พระกุมารเห็นพระบิดาทรงโศกเศรา  ก็เสียพระทัยน้ําพระเนตรไหล  กราบ 
ทูลวา  ขาแตเทวะ  โปรดทรงอนุญาตเถิด  ขาพระองคจักไปที่อ่ืน   พระราชา  
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ทรงสดับดังน้ันแลว    ตรัสวา   พอจักสรางเมืองใหมใหเจา   เจาควรอยูใน   
เมืองนั้น  พระกุมารก็ไมปรารถนา  เมือ่พระราชาตรัสวา   พอจักสงไปอยู 
ในสํานักพระราชาสหายของพอดังน้ี  ก็ไมทรงเห็นดวยแมขอนั้น  กราบทูล 
อยูอยางเดียววา  ขาแตเทวะ  ขาพระองคจักไปปา   พระราชาสวมกอดพระ- 
โอรส   จุมพิตท่ีพระเศียรตรัสวา    เม่ือพอลวงลับไปแลว    เจาจงมาครอง 
ราชสมบัติในนครน้ี  ทรงปลอยไปแลว. 
         พระกมุารน้ันเขาปาอาศัยพวกพรานอยู  วันหนึ่งไปลาเนื้อ  เทพบุตร 
องคหน่ึงเปนสหายท่ีประเสริฐในครั้งท่ีเขาเปนสมณะ     จําแลงรูปเปนเนื้อ 
มาลอเขาดวยความหวังดี      ว่ิงไปใกลที่อยูของทานพระมหากัจจายนะแลว 
หายไป  พระกุมารน้ันคิดจักจับเนื้อตัวนี้ในบัดนี้    จึงว่ิงเขาไปถึงท่ีอยูของ 
พระเถระ  ไมเห็นเนื้อ  เห็นแตพระเถระนั่งอยูนอกบรรณศาลา   จึงไดยืน  
กั้นปลายลูกธนูในที่ใกลพระเถระนั้น  พระเถระแลดูเขา  ทราบเรื่องที่เปน 
ไปของเขาท้ังหมดต้ังแตตน   เมื่อจะอนุเคราะห   ทําเปนไมรู     เมื่อทําการ 
สงเคราะหไดถามวา 
                           ทานสอดธนูไวมั่น   ยืนจองธนูไมแกนอยู  ทาน 
           เปนกษัตริย  หรือราชกุมาร  หรือเปนพรานปา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทฬฺหธมมฺา  แปลวา   สอดธนูไวมั่น 
ธนูที่ใชสองพันแรงคน     ทานเรียกวาสอดธนูไวมั่น     และทีว่าธนูที่ใช 
สองพันแรงคน   ไดแกธนูที่เมื่อยกข้ึน   น้ําหนักแหงหัวโลหะเปนตนที่ผูก 
ไวที่สาย  จับคันธนูยกข้ึนพันดินชั่วแคลูกธนู.  บทวา  นิสารสฺส   ไดแก 
ธนูของตนไมที่มีแกนดียิ่ง  คือมีแกนดีเลิศ  อธิบายวา  ธนูที่ทําดวยไมแกน.   
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บทวา โอลุพฺภ ไดแก กั้น. บทวา  ราชฺโ  แปลวา ราชกุมาร.  บทวา   
วเนจโร   แปลวา   ผูเที่ยวไปในปา. 
         ลําดับนั้น  พระกุมารน้ันเมื่อประกาศตน  จึงตรัสวา 
                                  ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจาเปนโอรสของพระ- 
                    เจาอัสสกะ   เท่ียวไปในปา   ขาแตภิกษุ   ขาพเจาขอ 
                   บอกนามของขาพเจาแกทาน  คนท้ังหลายรูจักขาพเจา 
                    วา  สุชาต    ขาพเจาแสวงหาเน้ือจึงหย่ังลงสูปาใหญ 
                    ไมเห็นเน้ือ  เห็นแตทาน  จึงไดยืนอยู.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อสสฺกาธิปติสฺส   แปลวา   พระเจา 
อัสสกะ   ผูเปนใหญในอัสสกรัฐ   พระกุมารเรียกพระเถระวา  ภิกษุ.  บทวา 
มิเค   คเวสมาโน   ความวา    แสวงหาเน้ือมีสุกรเปนตน   คือเที่ยวลาเนื้อ. 
         พระเถระไดฟงดังน้ัน  เมื่อกระทาํปฏิสันถารกับกุมารน้ัน  ทูลวา 
                                ทานผูมีบุญมาก    ทานมาดีแลว    ทานมาไม 
                     เลวเลย     ทานจงรับเอาน้ําจากท่ีนี้ลางเทาท้ังสองของ 
                    ทานเถิด   นี้เปนน้ําด่ืมเย็น  นํามาแตซอกเขา    ทาน 
                    ราชโอรส  ครั้นเสวยนํ้าแลวโปรดเสด็จเขาไปประทับ 
                   นั่งบนสันถัดเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อทุราคต   ความวา   ทานผูมีบุญมาก 
การมาในท่ีนี้ของทาน   เวนจากการมารายชื่อวามาดีแลว   อธิบายวา   การ 
มารายแมนอยของทานไมมี        เพราะใหเกิดปติโสมนัสทั้งแกทานและแก 
อาตมา.  ปาฐะวา  อธุนาคต  มาไมนาน  ดังนี้ก็มี  ความวา  มาในบัดนี้.  
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         บทวา  สนฺถตสฺมึ   อุปาวิส  ความวา   อยาประทับนั่งบนพ้ืนที่ไม   
มีเครื่องลาด  โปรดประทับนั่งบนเครื่องลาดหญาโนน. 
         ลําดับนั้น   พระราชกุมารรับการปฏิสันถารของพระเถระตรัสวา 
                               ขาแตพระมหามุน ี       วาจาของทานงามหนอ 
                  นาฟง  ไมมีโทษ   มีประโยชน   ไพเราะ  ทานรูแลว 
                  กลาวแตสิ่งท่ีเปนประโยชนเถิด.  
                               ทานอยูในปา     ยนิดีอะไร     ขาแตทานฤษีผู 
                   ประเสริฐสุด  ทานถูกถามแลวโปรดนอกทีเถิด   พวก 
                   ขาพเจาพิจารณาคําของทานแลว     พึงประพฤติโดย 
                   เอื้อเฟอซึ่งบทที่ประกอบดวยอรรถและธรรม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กลฺยาณี  แปลวา ดี  คือ งาม. บทวา 
สวนียา   แปลวา   ควรท่ีจะฟง.   บทวา   เนลา   แปลวา  ปราศจากโทษ. 
บทวา  อตฺถวตี   ความวา  ประกอบดวยประโยชน  คือประกอบดวยประ- 
โยชนมีประโยชนปจจุบันเปนตน.  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  ก็คําน่ันแล  ทานกลาววา 
วจนปถะ    เพราะเปนอุบายใหบรรลุประโยชน.   บทวา    อตฺถธมฺมปท 
สมาจเรมเส  ความวา    พวกขาพเจาจะปฏิบัติสวนแหงธรรมมีศีลเปนตน 
ที่นํามาซึ่งประโยชนในภพนี้และภพหนา.  
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         บัดนี้   พระเถระเม่ือกลาวสัมมาปฏิบัติของตน   ซึ่งสมควรแกพระ- 
ราชกุมารน้ัน   จึงทูลวา   
                              ดูกอนกุมาร   เราชอบใจการไมเบียดเบียนสัตว 
                   ทั้งปวง    การงดเวนลักขโมย     งดเวนการประพฤติ 
                   ลวงเกิน   งดเวนด่ืมน้ําเมา   งดบาปธรรม  ความประ- 
                  พฤติสงบ    ความเปนพหูสูต    ความเปนคนกตัญู 
                    ธรรมเหลาน้ี   กุลบุตรสรรเสริญในปจจุบัน  อันวิญู- 
                   ชนพึงสรรเสริญ.                                    
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อารติ   สมจริยา   จ   ไดแก  การงด 
เวนขาดจากบาปธรรมตามท่ีกลาวแลว   และความประพฤติสงบมีความสงบ 
กายเปนตน.  บทวา พาหุสจฺจ  ไดแก ความเปนพหูสูตทางปริยัติ.  บทวา 
กตฺุตา     ไดแก   การรูอุปการะที่คนเหลาอ่ืนกระทําแกตน.    บทวา 
ปาสสา    ความวา    อันกลุบุตรทั้งหลายผูตองการประโยชนพึงสรรเสริญ 
โดยการกระทําท่ัวไป.  บทวา   ธมมฺา  เอเต  ไดแก ธรรมมีอหิงสาเปนตน 
ตามท่ีกลาวแลว.  บทวา  ปสสิยา  แปลวา อันวิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ. 
         พระเถระกลาวสัมมาปฏิบัติที่สมควรแกพระราชกุมารน้ันอยางนี้แลว 
ตรวจดูอายุสังขารดวยอนาคตังสญาณ     เห็นวาอายุของเขาเหลือเพียงหา 
เดือนเทาน้ัน  เพ่ือจะใหเขาสลดใจแลวท้ังอยูในสัมมาปฏิบัตินั้นมั่นคง   จึง 
กลาวคาถานี้วา 
                              ดูกอนราชโอรส   ทานจงรูเถิดวา   อกีหาเดือน 
                   ขางหนาทานจักสิ้นพระชนม  ทานจงเปล้ืองตนเถิด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺตาน  ปริโมจย  ความวา  ทานจง   
เปลื้องตนจากทุกขในอบาย. 
         ตอน้ัน  พระกุมารเม่ือถามอุบายหลุดพนสําหรับตน  จึงตรัสวา 
                          ขาพเจาจะไปชนบทไหนหนอ  จะทําอะไร  จะ 
                   ทํากิจของบุรษุอะไร ๆ  หรือจะใชวิชาอะไร  จึงจะไม 
                     แกไมตาย.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กตม   สฺวาห  ไดแก   ขาพเจาจะไป 
ชนบทไหน  ความวา  ไหนหนอ  เพ่ิมคําวา  กตฺวา   ในบทวา   กึ  กมฺม 
กิฺจิ  โปริส.  บทวา  โปรสิ  แปลวา  กจิของบุรุษ. 
         ตอน้ัน   พระเถระเพ่ือจะแสดงธรรมแกเขา   ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                                ดูกอนราชโอรส      ไมมีประเทศท่ีสัตวไปแลว  
                   ไมแกไมตาย   ไมมีกรรม  วิชาและกิจของบุรษุ   ที ่
                   สัตวทําแลวไมแกไมตาย  ผูมีทรัพยมาก  มีโภคะมาก 
                     แมเหลากษตัริยครองแวนแควน       มีทรัพยและขาว  
                   เปลือกมาก  แมทานเหลาน้ันไมแกไมตาย   ก็หาไม. 
                ทานท่ีเปนนักศึกษา  เปนบุตรของชาวอันธกะ 
                    และชาวเวณฑุ    ผูสามารถแกลวกลา   ประหารฝาย 
                   ปรปกษ  แมทานเหลาน้ัน   เสมอดวยสิ่งย่ังยืนก็ตอง 
                   พินาศ    ถึงอายุขัยส้ินอายุ. 
                                 กษัตริย      พราหมณ      แพศย      ศูทร 
                   คนจัณฑาลและปุกกุสะ   และพวกชาติอื่น ๆ  แมคน 
                    เหลาน้ัน     ไมแกไมตาย  หามีไม  ทานท่ีรายมนต  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 510 

                     พรหมจินดามีองค  ๖  และทานท่ีใชวิชาอื่น ๆ  แม   
                    ทานเหลาน้ัน  ไมแกไมตาย   หามีไม  อนึ่ง  พวกฤษี 
                   ผูสงบ  สํารวมจิตบําเพ็ญตบะ  แมทานผูบําเพ็ญตบะ 
                    เหลาน้ันก็ตองละทิ้งรางกายไปตามกาล       แมพระ- 
                    อรหันตทั้งหลายผูอบรมตนแลว   ทํากิจเสร็จแลว   ไม  
                   มีอาสวะ  สิน้บุญและบาปแลว  ก็ยังทอดท้ิงกายน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยตฺถ   คนฺตฺวา  ความวา  ไปประเทศ 
ใด   เขาถึง    คือถึงกรรม    วิชา    และกิจของบุรุษดวยกายประโยค    และ 
ดวยประโยคนอกน้ี   พึงเปนผูไมแกไมตาย. 
         ชื่อวา    มีทรัพยมาก    เพราะมีทรัพยที่รวบรวมเก็บไวมากประมาณ  
รอยโกฏิเปนตนเปนอยางตํ่า      ชื่อวา    มีโภคะมาก    เพราะมีโภคะท่ีเปน 
เสบียงมาก  คือ  กหาปณะมีสามหมอเปนตน.  บทวา  รฏวนฺโต  ไดแก 
เจาของแวนแควน    อธบิายวา     ปกครองแวนแควนปริมาณหลายโยชน. 
บทวา  ขตฺติยา  แปลวา  ชาติกษัตริย.  บทวา  ปหูตธนธฺาเส  ไดแก 
สั่งสมทรัพยและขาวเปลือกมาก    คือส่ังสมทรัพยและขาวเปลือกพอกินพอ 
ใชไดเจ็ดแปดป    สําหรบัตนและบริวาร.    บทวา   โน   เตป      อชรามรา 
ความวา    มคีวามแกและความตายเปนธรรมดาทีเดียว     อธิบายวา     แม 
ความเปนผูมีทรัพยมากเปนตน       ก็หามความแกและความตายที่อยูเหนือ 
ทานเหลาน้ันไมได.                                                        
         บทวา  อนฺธกเวณฺฑุปุตฺตา     ความวา   ปรากฏวาเปนบุตรของชาว 
อันธกะและชาวเวณฑุ.   บทวา  สูรา   ไดแก  ผูมีความสามารถ.   บทวา  
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วีรา  ไดแก  ผูมีความกลา.   บทวา   วกิกนฺตปฺปหาริโน    ความวา    ม ี  
ปกติขมครอบกําลังของขาศึก   แลวประหารได    ดวยความเปนผูสามารถ 
และแกลวกลาน่ันแล.   บทวา    วิทฺธสฺตา   ไดแก   ทําใหพินาศ.   บทวา 
สสฺสตีสมา  ไดแก   เสมอดวยของยั่งยืนทั้งหลาย  มีพระจันทรและพระ- 
อาทิตยเปนตน   โดยสืบตระกูลกัน    ความวา    แมทานเหลาน้ันก็ไปตาม 
ตระกูลที่เปนไปไดไมนานเลย.    
         บทวา  ชาติยา   ไดแก   โดยชาติของตน    ความวา    แมชาติที่ 
ประเสริฐกวาก็หามชราและมรณะของคนเหลาน้ันไมได. 
         บทวา  มนฺต  ไดแก  เวท.   บทวา   ฉฬงฺค    ไดแก   มีองค ๖ 
โดยองคทั้ง ๖  กลาวคือ   กัปปศาสตร   พยากรณศาสตร   นริุตติศาสตร 
สิกขาศาสตร  ฉันโทวิจิติศาสตร  และโชติศาสตร.   บทวา  พฺรหฺมจินฺติต 
ไดแก   อันพรหมฤษีทั้งหลายมีอัฏฐกฤษีเปนตนคิดแลว  คือเห็นแลวดวย 
ปญญาจักษุ. 
         บทวา    สนฺตา    ไดแก    มีกายกรรมและวจีกรรมสงบระงับแลว. 
บทวา  สฺตตฺตา  ไดแก มีจิตสํารวมแลว.  บทวา  ตปสฺสิโน  ไดแก 
ผูอาศัยตบะ. 
         บัดนี้  พระกุมารเม่ือตรัสสิ่งท่ีตนพึงทํา  จึงตรัสวา 
                               ขาแตพระมหามุน ี       คาถาท้ังหลายของทาน 
                   เปนสุภาษิต     มีประโยชน     ขาพเจาเพงพินิจตาม 
                    สุภาษิตนั้นแลว       และขอทานโปรดเปนสรณะของ 
                     ขาพเจาดวยเถิด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นิชฌฺตฺโตมฺหิ  ไดแก เปนผูเพงพินิจ   
คือไปแลว ดวยความเขาใจ  ดวยสัญญาในโอชะแหงธรรม. บทวา สุภฏเน 
แปลวา   ที่กลาวแลวดวยดี.  
                 ลาํดับนั้น  พระเถระเม่ือพร่ําสอนพระกุมารน้ัน  ไดภาษิตคาถานี้วา 
                           ทานจงอยาถึงอาตมาเปนสรณะเลย   อาตมาถึง 
                     พระมหาวีรศากยบุตรใดเปนสรณะ    ทานจงถึงพระ- 
                     มหาวรีศากยบุตรน้ันเปนสรณะเถิด. 
         ตอน้ัน     พระราชกมุารตรัสอยางนี้วา 
                           ขาแตทานผูนิรทุกข  พระศาสดาของทานพระ- 
                      องคนั้นประทับอยูในชนบทไหน  แมขาพเจาก็จักไป 
                      เฝาพระชินะผูหาบุคคลเปรียบมิได. 
         พระเถระทูลอีกวา 
                            พระศาสดาเปนบุรุษอาชาไนย     มีพระสมภพ 
                   แตราชสกุลพระเจาโอกกากราช  ในชนบททิศตะวัน- 
                     ออก   แตพระองคเสด็จปรินิพพานเสียแลว.              
         พระเถระกลาววา    ปุรตฺถิมสฺมึ   ชนปเท    ในคาถาน้ัน    เพราะ 
มัชฌิมประเทศอยูทางทิศตะวันออก   จากประเทศท่ีพระเถระนั่งอยู. 
         ราชโอรสนั้นฟงธรรมเทศนาของพระเถระอยางน้ีแลว    มีใจเลื่อมใส 
ก็ต้ังอยูในสรณะและศีล   เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย 
จึงกลาววา  
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                                  ขาแตทานผูนิรทุกข       ถาพระพุทธเจาผูเปน   
                ศาสดาของทานยังดํารงพระชนมอยู     ถึงไกลหลาย 
                    พันโยชน   ขาพเจาก็จะไปเฝาใกล  ๆ แตเพราะพระ- 
                   ศาสดาของทานเสด็จปรินิพพานเสียแลว    ขาพเจาก็  
                  ขอถึงพระมหาวีระผูเสด็จปรินิพพานแลวเปนสรณะ 
                   ขอถึงพระพุทธเจา    ทั้งพระธรรมอนัยอดเยี่ยม   ทั้ง 
                    พระสงฆ  ผูเปนสรณะของมนุษยและเทวดา   วาเปน 
             สรณะ. 
                                  ขาพเจาของดเวนปาณาติบาตทันที   ของดเวน 
                  อทินนาทานในโลก  ไมด่ืมนํ้าเมา   และไมกลาวเท็จ 
                  เปนผูยินดีดวยภริยาของตน. 
         พระราชกุมารต้ังอยูในสรณะและศีลอยางน้ีแลว         พระเถระก็ทูล 
อยางนี้วา  ดูกอนราชกุมาร ไมมีประโยชนที่ทานจะอยูปาในท่ีนี้  ทานจะมี 
ชีวิตอยูไมนาน  ภายใน  ๕  เดือนเทานั้นทานจักสิ้นพระชนม  ฉะน้ัน  ทาน 
ควรไปยังสํานักพระราชบิดาของทาน ทําบุญท้ังหลายมีใหทานเปนตน พึง 
เปนผูมีสวรรค  เปนที่ไปในเบื้องหนา   ดังน้ีแลว  แบงพระบรมสารีริกธาตุ 
ในสํานักของตนให  ราชกุมารน้ันเมื่อจะไป   ตรัสวา    ขาแตทานผูเจริญ 
ขาพเจาจักไปจากท่ีนี้ตามคําของทาน      แมทานกพึ็งไปในท่ีนั้น      เพ่ือ 
อนุเคราะหขาพเจา   ทราบวาพระเถระรับนิมนตแลว  ไหว  ทําประทักษิณ 
แลวเสด็จไปนครของพระบิดาเขาไปยังอุทยาน    แจงใหกราบทูลพระราชา 
ทรงทราบวา  ตนมาแลว.  
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         พระราชาทรงสดับเรื่องนั้น   พรอมดวยบริวารเสด็จไปอุทยาน  สวม   
กอดพระกุมาร  นําเขาในเมือง   มีพระราชประสงคจะอภิเษก    พระกุมาร 
ทูลวา  ขาแตเทวะ   ขาพระองคมีอายุนอย  จากน้ีไป ๔  เดือน    ก็จักทาย 
ขาพระองคจะตองการอะไรดวยราชสมบัติ      ขาพระองคจักอาศัยพระองค 
ทําบุญเทาน้ัน   แลวประกาศคุณของพระเถระ  และอานุภาพของพระรัตน- 
ตรัย  พระราชาทรงสดับดังนั้น  ทรงสลดพระทัย  เลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
และพระเถระ      โปรดใหสรางวิหารใหญ      แลวทรงสงทูตไปสํานักของ  
พระมหากัจจายนเถระ  แมพระเถระก็ไดมาอนุเคราะหพระราชาและมหาชน 
พระราชาพรอมดวยขาราชบริวารเสด็จไปตอนรับแตไกลทีเดียว      นิมนต 
พระเถระใหเขาวิหาร   บํารุงดวยปจจัยสี่โดยเคารพ   ต้ังอยูในสรณะและศีล 
ทั้งหลาย  พระกุมารสมาทานศีลท้ังหลาย   บํารุงพระเถระและภิกษุทั้งหลาย 
โดยเคารพ  ใหทาน  ฟงธรรม  ลวงไปสี่เดือนก็สิ้นพระชนมไปบังเกิดใน 
ภพดาวดึงส   รถขนาดเจ็ดโยชนประดบัดวยรัตนะเจ็ดเกิดข้ึนดวยบุญญานุ- 
ภาพของเทวบุตรนั้น  เทวบุตรนั้นมีอัปสรเปนบริวารหลายพัน.  
         พระราชาทรงทําสักการะสรีระของพระกุมาร       และถวายมหาทาน 
แดภิกษุสงฆ  ทําการบูชาพระเจดีย  มหาชนประชุมกันในที่นั้น  แมพระ- 
เถระพรอมดวยบริวารก็ไดเขาไปยังประเทศน้ัน  ครั้งน้ัน  เทวบุตรตรวจดู 
กุศลกรรมทีต่นทําไว  คิดดวยความเปนผูกตัญูวา  เราจักไปไหวพระเถระ 
และจักทําศาสนคุณใหปรากฏ  ข้ึนรถทิพย  มาปรากฏรูปใหเห็นพรอมดวย  
บริวารเปนอันมาก  ลงจากรถไหวแทบเทาพระเถระ  ทําปฏิสนัถารกับบิดา 
เขาไปยืนประคองอัญชลอียูใกลพระเถระ        พระเถระไดถามเทวบุตรนั้น 
ดวยคาถาเหลาน้ันวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 515 

                                    พระอาทิตยมีรศัมีมาก   สองแสงไปในทองฟา   
                  ตามลําดับตลอดทิศ   ประการไร ๆ  รถใหญของทาน 
                  นี้      กม็ีประการอยางน้ัน    แผแสงไปโดยรอบกวาง 
                  รอยโยชน    หุมดวยแผนทองโดยรอบ    คานรถนั้น 
                    วิจิตรดวยแกวมุกดาและแกวมณี   มีลายทองและเงิน 
                  ทําดวยแกวไพฑูรย  สรางไวอยางดีสงางาม   งอนรถ 
                  สรางดวยแกวไพฑูรย     แอกรถวิจิตรดวยแกวทับทิม 
                   แมมา   ( เทียมรถ )   ก็ประดับดวยทองและเงิน  สงา  
                  งาม   วิ่งเร็วทันใจ   ทานน้ันยืนสงาอยูในรถทอง  ม ี
                  พาหนะเทียมมาพันหน่ึง    ดังทาวสักกะจอมทวยเทพ 
                   กอนทานผูมียศ      อาตมาขอถามทานผูชาญฉลาด 
                  ยศอันโอฬารน้ี   ทานไดมาอยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    สหสฺสรสี     แปลวา   พระอาทิตย 
ก็พระอาทิตยนั้น  ทานเรยีกวา  สหสสฺรสี   เพราะมีรัศมีหลายพัน.   บทวา 
ยถา    มหปฺปโภ   ไดแก   มีรัศมีเหมาะแกความใหญของตน    เหมือน 
อยางวา     ดวงไฟท่ีเสมอเหมือนกับดวงอาทิตยโดยความใหญ    ยอมไมมี 
ฉันใด  ที่เสมอเหมือน  แมโดยรัศมี  กไ็มมีฉันนั้น  จริงอยางนั้น  ดวงอาทิตย 
นั้นยอมแผแสงสวางถึงสามทวีปใหญในขณะเดียวกัน.    บทวา  ทิส  ยถา 
ภาติ  นเภ   อนุกฺกม   ความวา  พระอาทิตยเมื่อโคจรคลอยเคลื่อนไป 
ตลอดทิศ  อยางไรทีเดียว   ยอมสองแสงสวางโชติชวงในทองฟา    คือใน 
อากาศ   อยางไร    คือดวยประการใด.  บทวา   ตถาปกาโร   ไดแก  ม ี 



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 516 

อาการเชนนั้น.   บทวา  ตวาย   ตัดบทเปน   ตว  อย  แปลวา  ของทานน้ี.   
         บทวา   สุวณฺณปฏเฏห  แปลวา  ดวยแผนที่สําเร็จดวยทอง.  บทวา 
สมนฺตโมตฺถโฏ   ไดแก ถกูปดโดยรอบ.  บทวา อุรสฺส   ตัดบทเปน  อุโร 
อสฺส   แปลวา  คานของรถนั้น  ทานเรียกโคนงอนรถ  วาคานของรถ  ก็ม.ี 
บทวา   เลขา   ไดแก   ลายมีมาลากรรมลายดอกไมและลดากรรมลายเครือ 
เถาเปนตน    ที่สําเร็จดวยแกวไพฑูรย    ทานกลาววา    สุวณฺณเสฺส    จ 
รูปยสฺส   จ    ดังน้ี      เพราะลายเหลานั้นปรากฏบนแผนทองและแผนเงิน 
ทั้งหลาย.   บทวา  โสเภนฺติ  แปลวา   ทํารถใหงาม.  
         บทวา  สีส   ไดแก   หัวทูบรถ.    บทวา    เวฬุริยสฺส   นิมมฺติ 
แปลวา   สรางดวยแกวไพฑูรย   ความวา   สําเร็จดวยแกวไพฑูรย.    บทวา 
โลหิตกาย   ไดแก   ดวยแกวทับทิม    หรือดวยแกวมณีแดงอยางใดอยาง 
หน่ึง.   บทวา   ยุตฺตา   แปลวา   ประกอบแลว.    อีกอยางหนึ่ง    บทวา 
โยตฺตา  สุวณฺณสฺส  จ   รูปยสฺส   จ  ความวา   เชือกสําเร็จดวยทอง 
และสําเร็จดวยเงิน   อธิบายวา   เครื่องผูกตีนชาง  [ ตกปลอก ]. 
         บทวา  อธิฏ ิโต   ความวา   ยืนขมที่นี้เสียสิ้นดวยเทวฤทธ์ิของตน. 
บทวา  สหสสฺวาหโน แปลวา  มีพาหนะเทียมดวยมาพันหน่ึง  อธิบายวา 
มีรถเทียนดวยมาอาชาไนยพันหน่ึง  เหมือนทาวสักกะจอมทวยเทพ.  บทวา 
ยสวนฺต  เปนอาลปนะคํารองเรียก  ความวา  ดูกอนทานผูมียศ.    บทวา 
โกวิท  ไดแก มีกุศลญาณ  หรือชาญฉลาดในกระบวนการขับรถ.   บทวา 
อย  อุฬาโร  อธิบายวา  ยศอันโอฬารคือใหญ  นี้.  
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         เทวบุตรถูกพระเถระถามอยางนี้แลว    ไดพยากรณดวยคาถาเหลาน้ี    
วา 
                                  ขาแตทานผูเจริญ    ขาพเจาเปนราชโอรส  ชื่อ 
                   สุชาต  ในชาติกอน  และทานไดอนุเคราะหใหขาพเจา 
                  ไดต้ังอยูในสัญญมะ    ทานทราบวาขาพเจาหมดอายุ 
                  ไดมอบพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาดวยกลาว  
                  วา   ดูกอนสุชาต    เธอจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้ 
                    การบูชาน้ันจักเปนประโยชนแกเธอเอง. 
                                ขาพเจาไดขวนขวายบูชาพระบรมสารรีิกธาตุ 
                  นั้น   ดวยของหอมและดอกไมทั้งหลาย  ครั้นละราง 
                  มนุษยแลว    ไดเขาถึงนันทนอุทยาน    มีอัปสรหอม 
                  ลอม  รื่นรมยดวยการฟอนรําขับรองอยูในนันทนอุท- 
                   ยาน   อันเลศินารมรื่น  ประกอบดวยฝูงปกษานานา- 
               พรรณ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สรรี  ไดแก   พระบรมสารีรกิธาตุ. 
บทวา  โหหติิ   แปลวา  จักเปน.  บทวา  สมุยฺยุโต   โดยความวา  ขวนขวาย 
โดยชอบ  คือ  กระวีกระวาด. 
         เทวบุตรตอบเน้ือความท่ีพระเถระถามอยางนี้แลวไหวพระเถระ  ทํา 
ประทักษิณ  ลาบิดามารดาแลวข้ึนรถกลับไปเทวโลกตามเดิม. 
         แมพระเถระก็ไดทําเนื้อความน้ัน     ใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง  
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กลาวธรรมีกถาโดยพิสดารแกบริษัททีป่ระชุมกัน      ธรรนกถาน้ันไดเปน   
ประโยชนแกมหาชน    ครั้งน้ัน    พระเถระไดบอกเรื่องทั้งหมดนั้น   แก 
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย    ในคราวปฐมสังคายนา   โดยทํานองที่ 
ตนและเทวบุตรพูดกันนั่นเทียว     พระธรรมสังคาหกาจารยเหลาน้ันไดยก 
เรื่องนั้นข้ึนสูสังคายนา   อยางนั้นแล.  
                        จบอรรถกถาจูฬรถวิมาน 
               ๑๔.  มหารถวิมาน 
                                         วาดวยมหารถวิมาน 
        พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทวบุตรวา 
                           [๖๔]    ทานขึ้นรถมางดงามมิใชนอยคันนี้   เทียม 
                   ดวยมาพันหน่ึง  เขามาใกลพ้ืนที่อุทยาน    รุงเรืองดัง 
                     ทาววาสวะผูใหทานในกอน        ผูเปนเจาแหงเทวดา 
                   ทูบรถทั้งสองของทานก็ลวนแลวดวยทอง     ประกอบ 
                   ดวยแผนทองสองขางสนิทดี   มีลูกกรงจัดไวไดระเบียบ 
                   เรียบรอย  เหมือนนายชางพากเพียรบรรจงจัด  โชติ- 
                     วงดุจพระจันทรในวันเพ็ญ      รถคันนี้คลุมดวยขาย 
                   ทอง     วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ  เปนอันมาก    เอิกอึง 
                    นาเพลิดเพลินดี  มรีัศมีรุงรวง   โชติชวงดวยหมูเทพ  
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         ผูถือพัดจามร   อนึง่    ดุมรถเหลาน้ีประดับตรงกลาง   
        ระหวางลอรถ    อันจิตจัดเนรมิต    วิจิตรไปดวยลาย 
         รอยลาย  พรางพรายดังสายฟาแลบ   รถคันนีด้าดาษ 
        ดวยลวดลายวิจิตรมิใชนอย      กงใหญมีรัศมต้ัีงพัน 
         เสียงของกงเหลาน้ันฟงไพเราะ  ดุจดนตรีเครื่องหาท่ี 
        เขาประโคม      ที่งอนรถงดงามตกแตงดวยดวงจันทร 
         แกวมณี   วิจิตร  บริสุทธิ์   ผุดผองทุกเมื่อ   ประกอบ  
        ดวยลายทองเนียนสนิท     โสภิตล้ําลายแกวไพฑูรย 
         มาเหลาน้ีผูกสอด  แลวดวยดวงจันทรแกวมณีสูงใหญ 
        วองไว  อุปมาไดดังผูเติบใหญมีอํานาจมาก  รางใหญ  
          มีกําลงั    เร็วมาก   รูใจของทาน   วิ่งไปไดรวดเร็วดัง 
        ใจนึก  มาท้ังหมดนีอ้ดทน   กาวไปดวยเทาท้ัง  ๔  รูใจ 
         ของทาน  วิ่งไปไดรวดเร็วดังใจนึก    เปนมาออนโอน 
        ไมลําพอง  วิ่งเรียบ  ทําใจผูขับขีใ่หเบิกบาน   เปนยอด 
         ของมาท้ังหลาย       ผูกสอดเครื่องประดับท่ีทําดีแลว 
        บางครัง้สะบัดขน   บางครั้งก็วิ่งเหยาะยางไปดวยเทา 
          บางครั้งก็เหาะไป   เสียงของมาเหลาน้ัน  ฟงไพเราะ 
        ดุจดนตรีเครื่องหาท่ีเขาประโคม  เสียงรถ  เสียงเครื่อง 
          ประดับ  เสียงกบีมา  เสียงรองคํารน  และเสยีงเทพผู 
        บรรเลงฟงไพเราะดี     ดุจดนตรีของคนธรรพในสวน 
         จิตรลดา. 
                          เหลาอัปสรท่ียืนอยูบนรถ       มีดวงตาออนดัง  
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        ลูกตาเนื้อทราย   มขีนตาดก    มีรอยยิ้มจากดวงหนา  
        พูดจานารัก  คลมุดวยขายแกวไพฑูรย  มีผิวละเอียด 
         อันคนธรรพและเทวดาผูเลิศบูชาทุกเมื่อทีเดียว  อัปสร 
        เหลาน้ันนุงหมผาแดงและผาเหลืองนายินดี     มีเนตร 
         ไพศาล  มีดวงตาออนนารักยิ่ง  เปนผูดีมีสกุล  มีองค 
        งาม    สรวลเสียงใส    อัปสรท้ังหลายยืนประนมมือ 
         เดนอยูบนรถ    เธอเหลาน้ันสวมทองตนแขน    แตง  
        องคดี   เอวสวนกลางงาม  มขีาและถันสมบูรณ   นิ้ว 
        มือกลม  หนาสวยนาชม อัปสรพวกอื่น ๆ ที่ยนิประ- 
        นมมือเดนอยูบนรถ  มีชองผมงาม  เปนสาวรุน ๆ ม ี
         ผมสอดแซมดวยแกวทับทิมและดอกไม   จดัลอนผม 
        เรียบรอยมีประกาย   อัปสรเหลาน้ันมีกิริยาเรยีบรอย 
         มีใจยินดีตอทาน    เหลาอัปสรท่ียืนประนมมอืเดนอยู 
        บนรถ   มีดอกไมกรองบนศีรษะ   คลุมดวยดอกปทุม 
        และดอกอุบล     ตกแตงแลว    ลบูไลดวยแกนจันทน 
        อัปสรเหลาน้ันมีกิรยิาเรียบรอย       มีใจยินดีตอทาน 
        เหลาอปัสรท่ียืนประนมมือเดนอยูบนรถเหลาน้ัน  สวม 
         พวงมาลัย  คลมุดวยดอกปทุมและดอกอุบล  ตกแตง 
        แลว   ลบูไลดวยแกนจันทน     อัปสรเหลาน้ันมีกิริยา 
         เรียบรอย  มีใจยินดีตอทาน  เหลาอัปสรท่ียินประนม 
        มือเดนอยูบนรถ    สองแสงสวางไปท่ัวสิบทิศ    ดวย 
         เครื่องประดับท่ีคอ  ที่มือ  ที่เทา  และที่ศีรษะ  เหมือน  
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        ดวงอาทิตยในสารทกาล   กําลังอุทัยขึ้นมา  ดอกไม   
        และเครือ่งประดับท่ีแขนทั้งสอง    ไหวพริ้วเพราะแรง 
         ลม   ก็เปลงเสียงกังวานไพเราะเพราะจับใจ  อันวิญู  
        ชนทุกคนพึงฟง  ดูราทานจอมเทพ  รถ   ชาง  (มา ) 
         และดนตรีทั้งหลายท่ีอยูสองขางพ้ืนอุทยาน  สงเสียง  
        ทําใหทานบันเทิงใจ  ดุจพิณท้ังหลายมีรางและคันถือ 
        ที่ปรับไวเรียบรอย  อันนักดีดพิณบรรเลงอยู  ยอมทํา 
        ชนผูฟงใหบันเทิงฉะน้ัน   เมื่อพิณเปนอันมากเหลาน้ี 
        มีเสียงไพเราะเจริญใจ  อันอัปสรทั้งหลายบรรเลงอยู 
        สนิทสนมกลมกลืนซาบซ้ึงตรึงใจ    เหลาเทพกัญญา 
        ผูชํานาญศิลป     พากันฟอนรําขบัรองอยูในดอกปทุม 
         ทั้งหลาย       เมื่อใดการขับรองการประโคมและการ 
        ฟอนรําเหลาน้ี  ผสมผสานเปนอันเดียวกัน    เมื่อนั้น  
        อัปสรพวกหน่ึงก็ฟอนรําอยูในรถของทานน้ี. 
                      อีกพวกหน่ึงซ่ึงเปนเทพกัญญาชั้นสูง   ก็สอง 
        รัศมีอยูสองขางในรถของทานน้ัน    ทานอันหมูดนตรี  
        ปลุกใหต่ืน  บันเทิงใจ   อันทวยเทพท้ังหลายบูชาอยู 
        ดุจทาวสักกะผูทรงวชิราวุธ  เมือ่พิณเปนอันมากเหลา 
        นีม้ีเสียงไพเราะเจริญใจ   ซาบซ้ึงตรึงใจ    อนัอัปสร 
           บรรเลงอยู    เมื่อกอนทานทํากรรมอะไรไวดวยตนเอง 
        ครั้งเกิดเปนมนุษยในชาติกอน   ทานไดรักษาอุโบสถ 
        หรือวาไดชอบใจการประพฤติธรรม  และการสมาทาน  
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        วัตรอะไร    นี้คงมใิชผลของกรรมเล็กนอยทีท่านทําไว 
        หรือฤทธานุภาพอันไพบูลของทานน้ี     คงมใิชวิบาก   
        ของอุโบสถท่ีทานประพฤติดีแลวในชาติกอน  ๆ   ซึ่ง 
        เปนเหตุใหทานรุงโรจนขมหมูเทพเปนนักหนา   นี้คง 
        เปนผลแหงทาน ศีล  หรืออัญชลกีรรมของทาน  ทาน  
        ถูกอาตมาถามแลว โปรดบอกกรรมนั้นแกอาตมาเถิด. 
                       เทวบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                        ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูชนะอินทรียแลว 
        มีความเพียรไมทราม ผูสูงสุดแหงนระท้ังหลาย  ทรง 
        พระนามวากัสสปะ  เปนอัครบุคคล  ผูเปดประตูแหง 
        อมตนคร  ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา  ผูมีบุญลักษณะ 
        ต้ังรอย   ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา  ผูมบีุญลักษณะ 
        พระรูปงามเชนกับทองสิงคีและทองชมพูนุท  ครั้นได 
        เห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นแลว ขาพเจาก็มใีจเลื่อม 
        ใสทันท ี ขาพเจาไดเห็นพระองคผูมีสุภาษิตเปนธง  ได 
        ถวายขาวและน้ําอันสะอาด ประณีต  ประกอบดวยรส 
        และจีวรในพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น    ในท่ีอยู 
        ของตน    อันเกลื่อนกลนไปดวยดอกไม  ขาพเจาน้ัน 
        มีใจไมของในอะไร  ๆ  ไดอังคาส  ( เลี้ยงดู )  พระ- 
        พุทธเจาพระองคนั้น    ผูสูงสุดกวาเหลาสัตวสองเทา 
         ดวยขาว   น้ํา   จีวร  ของเค้ียว   ของบริโภค    และ  
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               ของลิ้ม   จึงรื่นรมยอยูในสวรรคอันเปนเทวบุรี   โดย   
                 อบุายนี้  ขาพเจาไดบูชายัญชื่อนิรัคคฬะ  ( มีลิม่สลัก 
                อนัออกแลว  เพราะไดบริจาคสมบัติของตนท้ังหมด ) 
                  อนับริสุทธิ์   ๓  อยางน้ี    ละรางมนุษยแลว     เปนผู 
                  เสมอกับพระอินทร   รื่นรมยอยูในเทวบุรี.  
                                ขาแตทานพระมุนี   บุคคลเมือ่หวังอายุ  วรรณะ 
                  สขุะ  พละ  และรูปอันประณีต   พึงต้ังขาวและน้ําท่ี 
                   ปรุงแตงดีแลวเปนอันมาก    ถวายแดพระพุทธเจาผูมี  
                  พระทัยไมของเกี่ยวอะไร ๆ   ไมวาในโลกน้ีหรือโลก 
                  หนา   ไมมีผูประเสริฐสุดหรือเสมอดวยพระพุทธเจา 
                   พระพุทธเจาถึงแลวซ่ึงความเปนผูควรบูชาอยางย่ิง 
                  บรรดาผูควรบูชาท้ังหลายสําหรับชนผูตองการบุญ   ผู 
                    แสวงผลอันไพบูล. 
                                 จบมหารถวิมาน 
          อรรถกถามหารถวิมาน 
         มหารถวิมาน  มีคาถาวา  สหสฺสยุตฺต  หยวาหน  สุภ   เปนตน. 
มหารถวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน     กรงุสาวัตถี 
สมัยนั้น      ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกโดยนัยทีก่ลาวแลวใน 
หนหลัง  ไดปรากฏในทีไ่มไกลเทวบุตรชื่อวาโคปาละ  ในภพดาวดึงส  ผู  
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ออกจากวิมานของตน  ข้ึนรถทิพยคันใหญเทียมมาพันหน่ึง ไปเลนอุทยาน  
ดวยบริวารยศใหญ     ดวยเทวฤทธ์ิยิ่งใหญ     เทวบุตรเห็นทานพระมหา- 
โมคคัลลานะแลวเกิดความเคารพมาก      รีบลงจากรถเขาไปไหวดวยเบญ- 
จางคประดิษฐ  แลวยืนประคองอัญชลีไวเหนือเศียร.   
         เทวบุตรนั้นมีบุพกรรมดังตอไปนี้.  เลากันมาวา   เทวบุตรนั้นเปน 
พราหมณชื่อวาโคปาละ   เปนอาจารยของพระราชธิดาผูเสมือนเทพกัญญา 
เธอบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี   ดวยพวงดอกไมทอง  แลว 
ต้ังความปรารถนาไววา      ขอพวงดอกไมประดับอก     ที่เปนทองจงเกิด 
แกขาพเจาทุก  ๆ ภพ   ดวยอานุภาพแหงบุญน้ี   เธอทองเท่ียวอยูในสุคติ- 
ภพทั้งหลายนั่นแลหลายกัป      ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ 
เธอบังเกิดในครรภอัครมเหสีของพระเจากาสี   พระนามวากิกิ    ไดนามวา 
อุรัจฉทมาลา  เพราะไดพวงดอกไมทองตามปรารถนา    เทวบุตรไดถวาย 
มหาทานเชนอสทิสทานเปนตน   แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ 
พรอมดวยสงฆสาวก   แมฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงเฉพาะตน   และ 
ราชธิดาก็ไมอาจทําคุณวิเศษใหเกิดไดเพราะอินทรียยังไมแกกลา  ตายท้ังท่ี 
เปนปุถุชนน่ันเอง  บังเกิดในวิมานทองรอยโยชน   ในสวรรคชัน้ดาวดึงส 
มีอัปสรหลายโกฏิเปนบรวิาร    ดวยอานุภาพแหงบุญตามท่ีสั่งสมไว    อน่ึง 
รถเทียมมาอาชาไนยเปนทิพย     สําเรจ็ดวยรัตนะเจ็ด     เทียมมาพันหน่ึง 
วิจิตรดวยฝาที่จัดไวอยางดี      เอิกอึงดวยเสียงไพเราะนุมนวล      เหมือน 
บุคคลกระหยิ่มอยูดวยการเกิดแหงรัศมีของตน    ดังดวงทิพากร   ก็บังเกิด 
แกเทวบุตรนั้น. 
         เทวบุตรนั้นเสวยทิพยสมบัติในดาวดึงสนั้นชั่วอายุแลวทองเท่ียวไป ๆ  
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มา ๆ  อยูในเทวโลกทั้งหลาย     แมในพุทธุปบาทกาลน้ี     ก็บังเกิดเปน   
เทวบุตรนามวาโคปาละนั่นเอง   เสวยสมบัติตามท่ีกลาวแลว  ในสวรรคชั้น 
ดาวดึงส    ดวยเศษวิบากแหงกรรมนั้นแหละ     ทานหมายเอาเทวบุตรนั้น 
จึงกลาววา   เตน   จ   สมเยน   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน  ฯ  เป ฯ 
อฺชลึ  สริสิ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ  ดังนี้.  
         เทวบุตรนั้น  เขาไปหาแลวยืนอยูอยางนี้   ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
จึงถามดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                                 ทานขึ้นรถมางดงาม  มิใชนอยคันนี้  เทียมดวย 
                   มาพันหน่ึง  เขามาใกลพ้ืนที่อุทยาน    รุงเรืองดังทาว 
                    วาสวะ       ผูใหทานในกอน      ผูเปนเจาแหงเทวดา 
                   ทูบรถทั้งสองของทานก็ลวนแลวดวยทองประกอบ  
                   ดวยแผนทองสองขางสนิทดี  มีลูกกรงจัดไวไดระเบียบ 
                    เรียบรอย   เหมือนนายชางพากเพียรบรรจงจัด  โชติ 
                     ชวงดุจพระจันทรในวันเพ็ญ       รถคันนี้คลุมดวยขาย 
                   ทอง  วิจิตรดวยรัตนะตาง  ๆ เปนอันมาก  เอิกอึงนา 
                   เพลิดเพลินดี   มีรัศมรีุงรวง    โชติชวงดวยหมูเทพผู 
                   ถือพัดจามร     อนึ่ง   ดุมรถเหลาน้ีประดับตรงกลาง 
                   ระหวางลอรถ    อันจิตจัดเนรมิต    วจิิตรไปดวยลาย 
                    รอยลาย   พรางพรายดังสายฟาแลบ   รถคันนี้ดาดาษ 
                  ดวยลวดลายวิจิตรมิใชนอย      กงใหญมีรัศมีต้ังพัน 
                      เสียงของกงเหลาน้ันฟงไพเราะ   ดุจดนตรีเครื่องหาท่ี  
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         เขาประโคม      ที่งอนรถงดงามตกแตงดวยดวงจันทร   
        แกวมณ ี   วิจิตร   บริสุทธิ์ผุดผองทุกเมื่อ    ประกอบ 
         ดวยลายทองเนียนสนิม  โสภิตล้ําลายแกวไพฑูรย   มา 
        เหลาน้ีผูกสอดแลวดวยดวงจันทรแกวมณ ี     สูงใหญ  
         วองไว   อุปมาไดดังผูเติบใหญมีอํานาจมาก  รางใหญ 
        มีกําลังเร็วมาก รูใจของทาน  วิ่งรปูไดรวดเร็วดังใจนึก 
        มาท้ังหมดน้ีอดทนกาวไปดวยเทาท้ัง  ๔  รูใจของทาน 
        วิ่งไปไดรวดเร็วดังใจนึก  เปนมาออนโอน   ไมลําพอง 
         วิ่งเรียบ    ทําใจผูขบัขี่ใหเบิกบาน     เปนยอดของมา 
        ทั้งหลาย    ผูกสอดเครื่องประดับท่ีทําดีแลว   บางครั้ง 
         สะบัดขน  บางครั้งก็วิ่งเหยาะยางไปดวยเทา  บางครั้ง 
        ก็เหาะไป   เสียงของมาเหลาน้ัน   ฟงไพเราะดุจดนตรี 
         เครื่องหาท่ีเขาประโคม  เสียงรถ   เสียงเครือ่งประดับ 
        เสียงกบีมา   เสียงรองคํารน   และเสียงเทพผูบรรเลง 
          ฟงไพเราะดี   ดุจดนตรีของคนธรรพในสวนจิตรลดา.  
                   เหลาอัปสรท่ียืนอยูบนรถ  มีดวงตาออนดังตาลูก 
        เน้ือทราย   มีขนตาดก   มีรอยยิม้จากดวงหนา  พูดจา 
        นารัก.  คลุมดวยขายแกวไพฑูรย   มีผิวละเอยีด  อัน 
        คนธรรพและเทวดาผูเลิศบูชาทุกเมื่อทีเดียว    อัปสร 
        เหลาน้ันนุงหมผาแดงและผาเหลืองนายินดี    มีเนตร 
         ไพศาล  มีดวงตาออนนารักยิ่ง  เปนผูดีมีสกุล  มีองคงาม 
        สรวลเสียงรส อัปสรท้ังหลายยืนประนมมือเดนอยูบน  
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         รถ  เธอเหลาน้ันสวมทองตนแขนแตงองคดี   เอวสวน   
        กลางงาม  มขีาและถันสมบูรณ   นิ้วมือกลม  หนาสวย 
        นาชม  อัปสรพวกอื่น ๆ ที่ยืนประนมมือเดนอยูบนรถ 
        มีชองผมงาม  เปนสาวรุน ๆ  มีผมสอดแซมดวยแกว 
        ทับทิมและดอกไม  จัดลอนผมเรียบรอย   มีประกาย  
        อัปสรเหลาน้ันมีกิรยิาเรียบรอยมีใจยินดีตอทาน  เหลา 
        อัปสรท่ียืนประนมมอืเดนอยูบนรถ  มีดอกไมกรองบน 
        ศีรษะ  คลุมดวยดอกปทุมและดอกอุบล    ตกแตงแลว  
         ลูบไลดวยแกนจันทร   อัปสรเหลาน้ันมีกิริยาเรียบรอย 
        มีใจยินดีตอทาน    เหลาอัปสรท่ียืนประนมมอืเดนอยู 
        บนรถเหลาน้ัน  สวมพวงมาลัย    คลุมดวยดอกปทุม 
        และดอกอุบล         ตกแตงแลวลูบไลดวยแกนจันทน 
         อัปสรเหลาน้ันมีกิรยิาเรียบรอย       มีใจยินดีตอทาน 
        เหลาอปัสรท่ียืนประนมมือเดนอยูบนรถสองแสงสวาง 
          ไปท่ัวสิบทิศ    ดวยเครื่องประดับท่ีคอ    ทีม่ือ   ที่เทา 
        และที่ศรีษะ   เหมือนดวงอาทิตยในสารทกาล   กําลัง 
         อุทัยขึน้มา    ดอกไมและเครื่องประดับท่ีแขนท้ังสอง 
        ไหวพริว้เพราะแรงลม       ก็เปลงเสียงกังวานไพเราะ 
        เพราะจับใจ    อันวญิูชนทุกคนพึงฟง   ดูกอนทาน 
        จอมเทพ    รถชางมาและดนตรีทั้งหลายท่ีอยูสองขาง 
         พ้ืนที่อุทยาน    สงเสียงทําใหทานบันเทิงใจ   ดุจพิณ 
         ทั้งหลายมีรางและคันถือท่ีปรับไวเรียบรอย   อันนักดีด  
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          พิณบรรเลงอยู   ยอมทําชนผูฟงใหบันเทิงฉะน้ัน  เมื่อ   
         พิณเปนอันมากเหลาน้ีมีเสียงไพเราะเจริญใจ       อัน 
         อัปสรทั้งหลายบรรเลงอยูสนิทสนมกลมกลืน  ซาบซ้ึง 
        ตรึงใจ  เหลาเทพกัญญาผูชํานาญศิลป   พากันฟอนรํา 
          ขับรองอยูในดอกปทุมท้ังหลาย       เมื่อใดการขับรอง 
        การประโคมและการฟอนรําเหลาน้ี  ผสมผสานเปน 
           อันเดียวกัน   เมื่อนั้น    อัปสรพวกหน่ึงก็ฟอนรําอยูใน 
        รถของทานน้ี.  
                                 อีกพวกหน่ึงซ่ึงเปนเทพกัญญาช้ันสูง   ก็สอง 
           รัศมีอยูสองขางในรถของทานน้ัน         ทานอันหมู 
        ดนตรีปลุกใหต่ืน    บันเทิงใจ     อันทวยเทพท้ังหลาย 
          บชูาอยู  ดุจทาวสักกะผูทรงวชิราวุธ   เมื่อพิณเปนอัน 
        มากเหลาน้ี     มีเสียงไพเราะเจริญใจ   ซาบซ้ึงตรึงใจ 
          อันอัปสรบรรเลงอยู      เมื่อกอนทานทํากรรมอะไรไว 
        ดวยตนเอง   ครั้งเกดิเปนมนุษยในชาติกอน   ทานได 
         รักษาอโุบสถ      หรอืวาไดชอบใจการประพฤติธรรม 
        และการสมาทานวัตรอะไร      นี้คงมิใชผลของกรรม 
         เล็กนอยท่ีทานทําไว    หรือฤทธานุภาพอันไพบูลของ 
        ทานน้ีคงมิใชวิบากของอุโบสถ  ทีท่านประพฤติดีแลว 
        ในชาติกอน ๆ  ซึ่งเปนเหตุใหทานรุงโรจนขมหมูเทพ 
        เปนนักหนา  นี้คงเปนผลแหงทานศีล หรืออญัชลีกรรม 
         ของทาน   ทานถูกอาตมาถามแลว    โปรดบอกกรรม 
        นั้นแกอาตมาเถิด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สหสฺสยุตฺต   แปลวา    เทียมดวยมา  
หลายพัน   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   สหัสสยุตตะ    เพราะรถมีมาพันหน่ึง 
เทียมคือประกอบไว.    ถามวา จํานวนพันหน่ึงนั้นของอะไร.    ใคร ๆ ก ็
ยอมจะรูเนื้อความกันอยางนี้ทั้งน้ันวา  ของมาท้ังหลาย   เพราะทานจะกลาว 
ตอมาวา  หยวาหน.   ชื่อวา   หยวาหนะ   เพราะรถน้ันมีมาเปนพาหนะ 
เครื่องนําไป   แตอาจารยบางพวกพรรณนาเปนบทสมาสบทเดียวกัน     ลบ  
นิคหิตเสียวา    สหสฺสยุตฺตหยวาหน     เนื้อความในฝายนี้วา     พาหนะ 
เหมือนพาหนะมา   ดังน้ี   กถ็ูก  เนื้อความจริง ๆ วา    เทียนดวยพาหนะ 
มาพันหน่ึง  คือมีพาหนะมาพันหน่ึงอันเทียมแลว   แตอาจารยอีกพวกหนึ่ง 
กลาววา    บทวา   สหสฺสยุตฺต   แปลวา   เทียมดวยมาอาชาไนยทิพยพัน 
หน่ึง.    บทวา   สนฺทน  ไดแก  รถ.   บทวา   เนกจิตฺต   แปลวา    งาม 
มิใชนอย   คือมีความงามหลายอยาง.    บทวา  อุยฺยานภูมึ   อภิโต  ไดแก 
ในที่ใกลพ้ืนที่อุทยาน.  ความจริง  บทวา  อุยฺยานภูมึ  นี้เปนทุติยาวิภัตติ 
ลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ    เพราะเพงบท    อภิโต    แตอาจารยบางพวก 
กลาววา   อุยยฺานภูมฺยา  กม็ี   ทานเหลาน้ันกลาวโดยไมใครครวญถึงนัย 
แหงศัพท.   บทวา   อนุกกฺม  ไดแก  ไปอยู  เชื่อมความวา  ทานรุงโรจน 
ดังทาววาสวะผูใหทานในกอน   ผูเปนเจาแหงเทวดา. 
         บทวา  โสวณฺณมยา   แปลวา   ลวนแลวดวยทอง.    บทวา   เต  
แปลวา   ของทาน.   บทวา   รถกุพฺพรา  อุโภ  ไดแก ไพทีสองขางของรถ 
รั้วใดที่ทําไวโดยอาการของไพทีที่สองขางรถ   เพ่ือความงามของรถ    และ 
เพ่ือคุมกันคนที่อยูบนรถ  คือสวนพิเศษท่ีทําไวสําหรับมือยึด    ตลอดงอน 
รถทั้งสองขาง    ตอนหนาของรถนั้น   รั้วนั้นแหละ    ทานประสงคเอาวา  
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กุพพระ  ในที่นี้    เพราะเหตุนั้นเอง   ทานจึงกลาววา  อุโถ   แตในที่อ่ืน   
งอนรถทานเรียกวา   กุพพระ.    บทวา   ผเลห ิ ความวา  ปลายไมคํ้ารถ 
๒  งาม   คือขางขวาและขางซาย   ทานเรียกวา  ผละในที่นี้.   บทวา  อเสห ิ 
ไดแก   สวนลาง    ที่ต้ังอยูบนตัวทูบ.    บทวา   อตีว   สงฺคตา  ไดแก 
ปรับเรียบเหลือเกินคือดวยดี   คือติดกันสนิท  ไมมชีอง   ก็คําน้ีทานยกเอา 
ความวิเศษที่ไดในรถมีชือ่เสียงซึ่งกวีศิลปนรจนาไวมากลาวในที่นั้น     แต 
รถคันนั้นไมมีชื่อเสียงเพราะไมใชของมนุษย   เกดิเอง ใคร ๆ พยายามให  
เกิดมิได.   บทวา  สุชาตคุมฺพา  ไดแก  มีลูกกรงจัดไวเปนระเบียบเรียบ 
รอย.     จริงอยู   ลูกกรงเหลาใดมีสวนพิเศษมีปุมไมที่จัดไวเปนระเบียบ 
เปนตน  ต้ังอยูติด ๆ กับไพที  ดวยอํานาจของลูกกรงเหลาน้ันนั่นแล  ทาน 
จึงเรียกวา   สุชาตคุมฺพา.   บทวา   นรวีรนิฏ ิตา   ไดแก เหมือนอาจารย 
ศิลปะสรางเสร็จแลว   ความจริง   พวกอาจารยศิลปะ   ชื่อวา  มีความเพียร 
ในนระทั้งหลาย   เพราะไมคิดถึงความลําบากกายของตน    จัดศิลปะดวยดี 
ดวยกําลังความเพียร    เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา    นรวีร   ในที่นี้    อีก 
อยางหน่ึง   คําวา   นรวรี   เปนคําเรียกเทวบุตร.   บทวา   นิฏ ิตา   ไดแก 
ใหเสร็จส้ินแลว   คือมีความงามอันดียิ่งบริบูรณ    อีกอยางหนึ่ง    ปาฐะวา 
นรวีรนิมมฺิตา  ความวา   เหมือนท่ีคนผูสมบูรณดวยปญญาในนระทั้งหลาย 
เนรมิตไว   รถของทานน้ีรุงโรจนเพราะมีงอนรถอยางน้ี     รุงโรจนเหมือน 
อะไร  เหมือนพระจันทรวันเพ็ญ      คือราวกะพระจันทรในวันข้ึน  ๑๕  คํ่า 
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   สุนน-ฺ 
ทีโฆโส  ไดแก  มีเสียงอึงคะนึงนาเพลิดเพลินอยางดี   ความวา   มีความ 
กังวานไพเราะนาฟง.  อีกอยางหนึ่ง    บทวา  สุนนฺทิโฆโส   ไดแก  ม ี
เอิกอึงนาเพลิดเพลินที่ทําไวอยางดี    อธิบายวา  เอิกอึงนาบันเทิงท่ีทําดวย  
อํานาจเสียงสาธุการท่ีเปนไปในเพราะการดูการฟอนรําเปนตน     อาจารย 
บางพวกกลาววา   มีเสียงเอิกอึงนาเพลิดเพลินที่ประกอบดวยดีดวยอาเศียร- 
วาทกลาวสรรเสริญเยินยอเสมอ ๆ  ดงัน้ีก็มี.     บทวา  สุภสฺสโร  ไดแก 
มีสภาพสวางไสวดวยดีคืออยางยิ่ง    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อ สุภัสสระ    เพราะ 
เสียงขับรองและประโคมดนตรีที่ไพเราะ    ของเทวดาทั้งหลายที่ดําเนินไป 
อยูในรถนั้น.   บทวา  จามรหตฺถ  พาหุภิ   ความวา   ยอมรุงโรจนดวย  
แขนท่ีมือถือจามร       คือดวยแขนของเหลาเทวดาท่ีมีกําขนหางเน้ือทราย 
สะบัดปกไปขางโนนขางนี้    หรือดวยเทวดาทั้งหลายผูเปนอยางนั้น. 
         บทวา   นาโภฺย   ไดแก  ดุมลอรถ.    บทวา   มนสาภินิมฺมติา 
ความวา    เหมือนเนรมิตดวยใจวา    ขอส่ิงเหลาน้ีจงเปนเชนนี้.    บทวา 
รถสฺส  ปาทนฺตรมชฺฌภสูิตา    ความวา  ประดับดวยกงปลายของเทารถ 
คือลอรถ   และดวยทามกลางของชื่อท้ังหลายท่ีรุงโรจนดวยรัตนะตาง ๆ. 
บทวา   สตราชิจิตฺติตา   ความวา   งดงาม   คือถึงความงดงามดวยแถวคือ 
ลายหลายรอยหลายสี.   บทวา   สเตรตา   วิชชฺุริว   ความวา   สองประกาย 
โชติชวง   เหมือนวิชชุลดาคือสายฟาแลบ. 
         บทวา  อเนกจิตฺตาวตโต   ความวา  คลุม  คือ  ดาดาษ  ดวยมาลา 
กรรมลายดอกไมเปนตน    อันวิจิตรมิใชนอย      อาจารยบางพวกกลาววา  
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อเนกจิตตาวิตโต   ดังนี้ก็มี   เนื้อความก็อยางนั้นนั่นแหละ   แตทําใหยาว   
ออกไปก็เพ่ือสะดวกในการผูกคาถา.    บทวา  ปุถู   จ   เนมี  จ  แปลวา 
กงใหญ  อักษร จ  ตัวหนึง่เปนเพียงนิบาต.  บทวา สหสฺสรสิโก  แปลวา 
มีรัศมีหลายพัน  บาลีวา  สหสฺสรสิโย  ก็มี  แตอาจารยบางพวกกลาววา 
นตา  รสิโย  ก็มี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   นตา   ไดแก  ตัวกงรถ 
โคงเหมือนคันธนูไมมีสาย.    บทวา   สหสฺสรสิโย   ไดแก  มีเปลวรัศม ี
 แผกระจายเหมือนดวงอาทิตย.     บทวา   เตส   ไดแก   ตัวกงทั้งหลายมี 
กระดิ่งหอยอยู.  
         บทวา  สิรสฺมึ   แปลวา ที่หัว  ความวา  งอนรถ  หรืองอนที่รถนั้น.  
บทวา  จิตฺต  แปลวา  วิจิตร.  บทวา  มณิจนฺทกปฺปต   ความวา  แตง 
เปนดวงจันทรแกวมณี  คือ รอยดวยแกวมณีเหมือนดวงจันทร    ดวยบทวา 
รุจิร  ปภสฺสร  นี ้ ทานแสดงวา  งอนรถน้ันเหมือนดวงจันทรทีเดียว.   แต 
ดวยบทวา  สทา  วิสุทฺธ  นี้  แสดงวา    งอนรถน้ันวิเศษกวาดวงจันทร 
ดวยซํ้าไป.   บทวา  สุวณฺณราชีหิ   ไดแก  ลายทองท่ีทรวดทรงกลมใน 
ระหวาง  ๆ.   บทวา  สงฺคต   แปลวา   ประกบ.    บทวา   เวฬุริยราชีว 
ความวา     งามคลายลายแกวไพฑูรย      เพราะดวงจันทรแกวมณีขจิตดวย 
ลายทองในระหวาง ๆ   อาจารยบางพวกกลาววา   เวฬุริยราชีหิ   ลายแกว 
ไพฑูรย  ก็ม.ี 
         บทวา   วาฬี   แปลวา  มีขนหาง.    ทานกลาวหมายเอามาท้ังหลาย 
ที่มีขนหางสมบูรณ  ปาฐะวา  วาชี  กม็ี.  บทวา  มณิจนฺทกปฺปตา  ไดแก 
แตงแกวมณีเปนรูปดวงจันทร  ในที่ทีห่อยขนหางจามร.   บทวา  อาโรห- 
กมฺพู    แปลวา  ทั้งสูงท้ังใหญเหมาะแกมานั้น      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  มกีําลัง 
ทั้งกําลังกายและกําลังอุตสาหะ.      บทวา   มหาชวา   ไดแก  มกีําลังเร็ว. 
บทวา  มโน   ตวฺาย   แปลวา  รูใจของทาน.   บทวา   ตเถว  ไดแก 
หมายใจทีเดียว.   บทวา   สึสเร   แปลวา   ไป   ความวา   เปนไป ( ว่ิง ). 
         ดวยบทวา   อิเม   ทานกลาวหมายเอามาตามท่ีกลาวแลว.      บทวา 
สพฺเพ  ไดแก แมมีจํานวนถึงพัน.  บทวา  สหิตา ความวา พรักพรอม 
ในการไปดวยความเร็วสม่ําเสมอและเดินสม่ําเสมอ    อธิบายวา   ระยะเดิน 
ไมขาดไมเกิน    ชื่อวา    จตุกฺกมา    เพราะกาวไป    คือไปดวยเทาท้ังส่ี. 
บทวา  สม  วหนฺติ ยอมทําเนื้อความท่ีกลาวดวยบทวา  สหิตา   นั่นแล 
ใหชัดข้ึน.   บทวา  มุทุกา   แปลวา   มีสภาพออนโยน  ความวา   เปนมา 
ชั้นดี   คือมาอาชาไนย  เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา  อนุทฺธตา  ความวา 
เวนจากความฟุงซาน  คือไมทําควานกําเริบ   [ คะนอง ].   บทวา  อาโม- 
ทมานา   แปลวา  ใหเบิกบาน   ความวา    ทําผูใชรถเปนตนใหรูสึกยินด ี
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 
เหลาน้ัน.  
         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   ขรุสฺส   นาโท  ไดแก   เสียงกีบมา 
กระทบ   ทานกลาววา  มาทั้งหลายไปทางอากาศก็จริง   ถึงกระน้ันก็ยอม 
ไดการกระทบในการเหยาะยางกีบของมาเหลาน้ัน    ดวยกรรมอันเปนเหตุ   
ใหไดเสียงกระทบของกีบที่ไพเราะ.   บทวา  อภิหึสนาย  จ  ไดแก  เสียงน้ํา 
ลําพอง     ความวา   เสียงคํารนรองที่มาทั้งหลายใหเปนไปในระหวาง  ๆ 
อาจารยบางพวกกลาววา  อภิเหสนาย  เสียงมาคะนอง.  บทวา  สมิตสฺส 
ความวา  เสียงของเทวดาท่ีบันเทิงฟงไพเราะเพราะพริ้ง  เพ่ือจะตอบคําถาม   
วา  เหมือนอะไร  ทานกลาววา  คนฺธพฺพตุริยานิ  วจิิตฺตสวเน  ความวา 
เหมือนดนตรีเครื่อง  ๕    ของเหลาคนธรรพเทวบุตรในสวนจิตรลดา    ก ็
เสียงที่อาศัยดนตรี   ทานกลาววา   ตุรยิานิ    โดยนสิสยโวหาร.    ปาฐะวา 
คนฺธพฺพตุริยาน  จ  วิจิตฺตสวเน  ดังนี้กม็ี.    ทานนํานิคหิตมาประกอบ 
เปน  ตุริยานฺจ  อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา   คนฺธพฺพตุริยานิ  วิจิตฺร- 
ปวเน  ดนตรขีองคนธรรพ  ในสวนจิตรลดา. 
         บทวา   รเถ   ิตา  ตา ไดแก อัปสรท่ียืนอยูบนรถเหลาน้ัน.   บทวา 
มิคมนฺทโลจนา    ไดแก   มีดวงตาออนนารักเหมือนตาของลูกเนื้อทราย.  
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บทวา  อาฬารปมฺหา   แปลวา   มีขนตาดก   ความวา  มีขนตาเหมือนโค.  
บทวา  หสิตา   แปลวา  ราเริง   ความวา   มีหนาชวนใหรื่นเริง.   บทวา 
ปยวทา   แปลวา   มีวาจานารัก.   บทวา   เวฬุริยชาลาวตตา  ไดแก   ม ี
รางปกปดดวยขายแกวไพฑูรยและแกวมณี.    บทวา    ตนุจฺนิวา    แปลวา 
มีผิวพรรณละเอียด.   บทวา   สเทว  แปลวา  ทุกเม่ือทีเดียว  คือตลอดกาล 
ทั้งปวงน่ันแหละ.    บทวา  คนฺธพฺพสูรคฺคปูชิตา   ความวา    อันเทวดา 
คนธรรพและเทวดาผูเลิศอ่ืน ๆ ไดบชูาแลว.  
         บทวา  ตา   รตฺตรตฺตมฺพรปตวาสสา   ไดแก มีรูปนารักดวย   ม ี
ผาแดงและผาเหลืองดวย.   บทวา   อภริตฺตโลจนา   ไดแก   มีนัยนตางาม 
ซึ้งดวยแนวสีแดงเปนพิเศษ.    บทวา   กุเล    สุชาตา   ไดแก  เกิดดีใน 
ตระกูลสินธพ  คือเกิดในหมูเทพผูประเสริฐ.  บทวา  สุตนู   แปลวา   ม ี
รางงาม.   บทวา   สุจิมหฺติา   แปลวา   ยิ้มแยมอยางบริสุทธิ์. 
         บทวา   ตา  กมฺพุเกยูรธรา ไดแก  สวนกําไลแขนลวนแลวดวยทอง. 
บทวา  สุมชฌฺิมา  แปลวา  มีเอวนารัก.  บทวา  อรูุถนูปปนฺนา แปลวา 
มีลําขาและถันสมบูรณ        คือมีขาเหมือนตนกลวยและมีถันเหมือนผอบ. 
บทวา   วฏฏงฺคุลิโย  ไดแก  นิ้วมือกลมกลึง.    บทวา   สุมขุา   แปลวา 
มีหนางาม  หรือมีหนาเบิกบาน.  บทวา  สุทสฺสนา  แปลวา   นาทัศนา 
[ ชม ] .     บทวา   อฺา   ไดแก  บางเหลา.   บทวา   สุเวณี     แปลวา 
มีชองผมงาม.   บทวา  สุส ุ แปลวา  สาวรุน.   บทวา  มิสฺสเกสิโย ไดแก 
มีมวยผมสอดแซมดวยแกวทับทิมและพวงดอกไมเปนตน        คืออยางไร 
คือท่ีจัดไวเรียบรอยและมีประกายพรายพราว. 
         ประกอบความวา    มีผมสอดแซมดวยเกลียวผม    โดยจัดเปนแบบ  
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ตาง ๆ  เทา ๆ กัน    เหมือน ๆ กัน     ประดับดวยใยไมทองเปนตน   
มีประกายพรายพราวดังดอกอินทนิลและแกวมณีเปนตน.   บทวา   อนุพฺ- 
พตา   ไดแก  มีกิริยาอนุกลู.   บทวา   ตา   ไดแก  เหลาอัปสร. 
         บทวา จนฺทนสารวาสิตา ไดแก  ไลทา คือลบูไล  ดวยจันทนทิพย  
ที่นํามาจากแกนจันทน    ดวยบทวา   กณฺเสุ    เปนตน     ทานแสดงถึง 
เครื่องประดับสําหรับคอ สําหรับมือ สําหรับเทา  และสําหรับศีรษะเปนตน. 
บทวา โอภาสนนฺติ ประกอบความวา  ยอมสวางไสวไปดวยเครื่องประดับ 
ที่คอทั้งหลายเหลาน้ัน    แมในบทที่เหลือก็อยางนี้.    บทวา    อพฺภุทฺทย 
แปลวา  กําลงัอุทัยข้ึนไป.  ปาฐะวา  อพฺภุทฺทส  ก็ม ี เนื้อความก็เหมือน 
กันอยางนั้นแหละ.    บทวา  สารทิโก    แปลวา    ในสรทกาล.    บทวา 
ภาณุมา  แปลวา   พระอาทิตย   ความจริง   พระอาทิตยนั้น    ยอมสวาง 
ดวยดีตลอดทั้งสิบทิศ  เพราะเวนโทษมีหมอกเปนตน. 
         บทวา   วาตสฺส    เวเคน   จ   ความวา     อันกําลังของลมและกําลัง 
ของมาเทียมรถ    การทําการนํากลิ่นและเสียงเปนท่ีพอใจเขามา    กระพือ 
พัดเหมือนนําออกไป.  บทวา  มฺุจนติฺ ไดแก ปลอย  [ กลิ่น ].   บทวา 
รุจิร  ไดแก  ใหความชอบใจยิ่ง ๆ  ข้ึน   เหมือนดนตรีเครื่อง  ๕.   บทวา 
สุจึ   ไดแก  หมดจด  ไมมีอะไรเกี่ยวของ.   บทวา  สุภ   ไดแก   เปนที ่
พอใจ.  บทวา  สพฺเพหิ  วิฺูหิ   สุตพฺพรูป  ประกอบความวา   ยอม 
เปลงเสียงที่มีสภาพสูงสุด   นาฟง   อันวิญูชนที่รูลัทธิคนธรรพ    [ วิชา 
ดนตรี   พึงฟง. 
         บทวา  อุยฺยานภูมฺยา  แปลวา  เนื้อท่ีอุทยาน.   บทวา  ทุวทฺธโต  
ไดแก  กึ่งท้ังสองขางอุทยาน   อาจารยบางพวกกลาววา   ทุภโต   จ    ิตา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 537 

ดังน้ีก็มี   เน้ือความก็อยางนั้นแหละ.   บทวา   รถา   แปลวา   รถ.   บทวา   
นาคา   แปลวา   ชาง    บทนี้เปนปฐมาวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. 
บทวา    สโร    ไดแก   เสยีงที่อาศัย   [ ซึ่ง ]     รถ   ชาง   และดนตรีเกิด. 
ทานเรียกเทวบุตรวา  เทวินทะ.    บทวา  วีณา  ยถา  โปกฺขรปตตฺพาหุภิ 
ความวา    เหมือนพิณท่ีนักดนตรีถือรางและคันพิณท่ีปรับไวอยางดีแลว 
กําหนดใหเหมาะแกมุจฉนา      [ ระดับเสียง  ๓  คือ   แข็งออนปานกลาง ]   
ที่จะเปลงเสียงนั้น ๆ บรรเลงอยู   ยอมทําชนผูพึงใหบันเทิง   ฉันใด    รถ 
เปนตนยอมยังทานใหบันเทิงดวยเสียงของตน  ฉันนั้น   อธิบายวา   พิณท่ี 
บรรเลงดวยมือท้ังสองของนักบรรเลงพิณ     ที่ชํานาญชองพิณและเสียงพิณ 
เพราะตนชํานาญดีแลว    ยอมทํามหาชนใหบันเทิง  ฉันใด    รถเปนตน 
ยอมทําใหทานบันเทิงดวยเสียงของตน  ฉันนั้น. 
         คาถาวา  อิมาสุ  วีณาสุ  มีความยอดังตอไปนี้   เมื่อพิณเปนอันมาก 
เหลาน้ี     ตางโดยเสียงเปนตนวา   เสียงตรง เสียงปลา  เสียงคด  เสียงเพลิด 
เพลินมาก    ชื่อวา ไพเราะ   เพราะมีเสียงหวานสนิท   จากน้ัน   อัปสรได 
บรรเลงคือประโคมอยางจับใจ   ถึงใจ   ติดใจ   อ่ิมใจ มีปติเปนนิมิต เหลา 
อัปสร    คือสาวสวรรคพากันรายรํา    คือเท่ียวแสดงการฟอนรําอยูในดอก 
ปทุมทิพยทั้งหลาย     เพราะกําลังแหงปติพลุงข้ึน     และเพราะคนชํานาญ 
ดีแลว.                                                                                                 
         บทวา  อิมานิ   นี้   พึงประกอบเฉพาะบทวา  อิมานิ  คีตานิ   การ 
ขับรองเหลานี้    อมิานิ   วาทิตานิ   การบรรเลงเหลาน้ี    อมิานิ   นจฺจานิ 
จ   การฟอนรําเหลาน้ัน  ดังนี้.   บทวา  สเมนฺติ   เอกโต   ความวา  ยอม 
มีรสกลมกลนืกัน.    อีกอยางหน่ึง   บทวา  สเมนฺติ     เอกโต   ความวา  
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ยอมกระทําใหผสมผสานเปนอันเดียวกัน  คือรวมกัน  ใหมรีสกลมกลืนกัน   
อธิบายวา    เทียบเสียงพิณกับเสียงขับรอง    และเทียบเสียงขับรองกับเสียง 
พิณ   ไมลดรสมีรสหรรษาเปนตน   ตามท่ีไดแลวดวยการฟอนรํา   ชื่อวา 
ยอมผสมผสานกลมกลืนกัน.  บทวา  อเถตฺถ   นจฺจนฺติ  อเถตฺถ  อจฺฉรา 
โอภาสยนฺติ    ความวา    อัปสรเหลาอ่ืน    บางพวกก็กระทําการขับรอง 
เปนตน   ใหมีรสเหมาะกันอยางนี้    ฟอนรําอยูในรถนี้    คือรถของทานน้ี 
อีกพวกหนึ่ง    เปนอัปสรชั้นประเสริฐ     เปนอัปสรชั้นสูงสุด     ชมการ  
ฟอนรํา  ทําสิบทิศใหสวางไสว   คือใหโชติชวงไปสิ้น   ทั้งสองสวน  คือ 
ในทั้งสองขาง    ในนั้น    คือในที่นี้     ดวยแสงสวางแหงเรือนรางของตน 
และดวยแสงสวางแหงพัสตราภรณ. 
         บทวา  โส   ไดแก  ทานน้ันเปนอยางนั้น.  บทวา  ตุริยคณปฺป- 
โพธโน  ไดแก  อันหมูทิพยดนตรีปลุกปลื้มแลว.  บทวา   มหียฺยมาโน 
แปลวา    อันทวยเทพบูชาอยู.    บทวา    วชิราวุโธรวิ    แปลวา    ราวกะ 
พระอินทร.            
         บทวา  อุโปสถ   ก   วา  ตุว  อุปาวสิ   ความวา   พระมหาโมค- 
คัลลานเถระถามวา      แมคนอ่ืน ๆ กร็ักษาอุโบสถกัน      ทานเลารักษา 
อุโบสถอะไร  คือเชนไร.  บทวา   ธมมฺจริย  ไดแก บําเพ็ญบุญมีใหทาน 
เปนตน.   บทวา   วต   ไดแก  สมาทานวัต.   บทวา  อภิโรจยิ  แปลวา 
ชอบใจยิ่ง  ความวา  ชอบใจบําเพ็ญ   ปาฐะวา  อภิราธยิ    ก็ม ี  ความวา 
ใหเกิดประโยชน   คือใหสําเร็จประโยชน. 
         บทวา   อิท   เปนเพียงนิบาต   อีกอยางหนึ่ง   อธิบายวา   ผลนี้. 
บทวา  อภิโรจเส  แปลวา  โชติชวงขม.  
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         เทวบุตรนั้นถูกพระมหาเถระถามอยางนี้แลว    ไดบอกเน้ือความน้ัน   
เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                                เทวบตุรน้ันดีใจ  ลูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                   ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางน้ีวา  
                               ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูชนะอินทรียแลว 
                   มีความเพียรไมทราม        ผูสูงสุดแหงนระท้ังหลาย 
                   ทรงพระนามวา    กัสสปะ    เปนอัครบุคคล    ผูเปด 
                    ประตูแหงอมตนคร    ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา    ผู 
                  มบีุญลักษณะต้ังรอย     ผูเปนเชนกับกุญชร  ผูขาม 
                    โอฆะไดแลว       ผูมีพระรูปงามเชนกับทองสิงคีและ 
                  ทองชมพูนุท     ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น 
                    แลว    ขาพเจาก็มีใจเลื่อมใสทันที     ขาพเจาไดเห็น 
                   พระองคผูมีสุภาษิตเปนธง   ไดถวายขาวและน้ําอนั 
                   สะอาด    ประณีต    ประกอบดวยรส    และจีวรใน 
                  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ในที่อยูของตนอัน 
                   เกลื่อนกลนไปดวยดอกไม     ขาพเจาน้ันมีใจไมของ 
                   ในอะไร ๆ    ไดอังคาส    [ เลี้ยงดู ]    พระพุทธเจา 
                   พระองคนั้น  ผูสูงสุดกวาเหลาสัตวสองเทา   ดวยขาว 
                    น้ํา   จีวร   ของเค้ียว   ของบริโภค   และของลิ้ม   จึง 
                   รื่นรมยอยูในสวรรคอันเปนเทวบุรี         โดยอุบายนี ้
                  ขาพเจาไดบูชายัญ    ชือ่นริัคคฬะ  (มลีิ่มสลักอัน  
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                   ออกแลว      เพราะไดบริจาคสมบัติของตนท้ังหมด)    
                   อันบริสุทธิ์  ๓  อยางน้ี    ละรางมนุษยแลว    เปนผู 
                   เสมอกับพระอินทร    รื่นรมยอยูในเทวบุรี    ขาแต 
                  ทานพระมุนี  บุคคลเมือ่หวังอายุ   วรรณะ  สขุะ  พละ 
                    และรูปอันประณีต    พึงต้ังขาวและน้ําท่ีปรุงแตงดีแลว 
                   เปนอันมากถวาย   แดพระพุทธเจาผูมีพระทัยไมของ  
                   เกี่ยวอะไร ๆ     ไมวาในโลกน้ีหรือโลกหนา    ไมมผูี 
                   ประเสริฐสุดหรือเสมอดวยพระพุทธเจา  พระพุทธเจา 
                   ถึงแลวซ่ึงความเปนผูควรบูชาอยางย่ิง    บรรดาผูควร 
                   บูชาท้ังหลาย   สําหรับชนผูตองการบุญ   ผูแสวงผล 
               อันไพบูล.                               
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชิตินทฺฺริย  ความวา  ชื่อวา  มีอินทรีย 
อันชนะแลว      เพราะทรงชนะอินทรียมีใจเปนที่หกดวยมรรคอันยอดเยี่ยม 
ที่โคนโพธินั่นแล   คือทรงทําใหหมดพยศแลว   ชือ่วา   พุทธะ   เพราะ 
ตรัสรูธรรมท่ีควรรูยิ่งเปนตน    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 
สูงสุดแหงนระท้ังหลาย     คือสูงสุดแหงสัตวสองเทา     ทานเรยีกพระผูมี-  
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พระภาคเจาดวยพระโคตรวา   กัสสปะ.   บทวา   อปาปุรนฺต    อมตสฺส  
ทฺวาร  ความวา  ทรงเปดอริยมรรค   คือประตูมหานครนิพพาน   ที่ปด 
มาต้ังแตศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามโกนาคมนะอันตรธาน. 
บทวา    เทวาติเทว      ไดแก    เปนเทพยิ่งกวาเทพแมทั้งปวง.      บทวา 
สตปฺุลกฺขณ   ไดแก   มีลักษณะมหาบุรุษเกิดข้ึนดวยอํานาจบุญหลาย 
รอย.  
         บทวา  กฺุชร  ไดแก เหมือนชาง   เพราะย่ํายีขาศึกคือกิเลส  ความวา 
ชางยิ่งใหญ.   ชื่อวา   ขามโอฆะไดแลว   เพราะขามโอฆะใหญคือสังสารวัฏ 
แหงโอฆะทั้ง  ๔.   บทวา  สุวณฺณสิงฺคีนทพิมฺพสาทิส  ไดแก  เชนกับ 
รูปทองสิงดีและทองชมพูนุท   ความวา  มีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งดังทอง. 
บทวา  ทิสฺวาน  ต   ขิปฺปมหุ   สุจมีโน  ความวา   ขาพเจาเห็นพระกัสสป- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทันททีันใดน้ันเอง    ก็มีใจสะอาด  คือมีใจ 
หมดจด  เพราะปราศจากมลทินคือกิเลส  เหตุเลื่อมใสวา  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  
ภควา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูเองโดยชอบ   ดังน้ี.    ก็บทวา    ตเมว  
ทิสฺวาน  นั้นแล  ความวา  ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นน่ันเทียว. 
บทวา  สุภาสิตทฺธช  ไดแก ผูมีธรรมเปนธง. 
         บทวา  ตมนฺนปาน   ไดแก  ซึ่งขาวและน้ํา   ในพระผูมีพระภาค- 
เจาพระองคนั้น.   บทวา   อถ  วาป  จวีร  ไดแก  แมซึ่งจีวร.  บทวา 
รสสา   อุเปต  ไดแก ประกอบดวยรส   คือมีรสอรอย   ความวา  โอฬาร 
[ประณีต ].    บทวา    ปุปฺผาภิกิณฺณมหฺิ    ไดแก   เกลื่อนกลนไปดวย 
ดอกไมทั้งหลาย  ทีร่อยแลวก็มี   ที่ไมไดรอยก็มี  หอยไวก็มี   ลาดไวก็มี. 
บทวา    ปติฏเปสิ    ไดแก   มอบใหแลว    คือไดถวายแลว.    บทวา 
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อสงฺคมานโส  ประกอบความวา  ขาพเจาน้ันมีจิตไมของในอะไร ๆ.  
         บทวา  สคฺคโส  ไดแก ทุก ๆ  สรรค   เพราะเกิดเท่ียวไปเท่ียวมา 
ในเทวบุรี    คือในสุทัศนมหานคร   แมนั่นเอง.   บทวา   รมามิ   ไดแก 
เลนบันเทิงใจ. 
         บทวา    เอเตนุปาเยน    ความวา   โดยอุบายท่ีขาพเจาไดถวายอส- 
ทิสทานแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    กัสสปะ    พรอมดวยหมูพระ- 
สาวก  ครั้งเปนโคปาลพราหมณ.  บทวา  อิม  นิรคฺคฬ   ยฺ   ยชิตฺวา 
ติวิธ  วิสุทฺธ   ความวา  บูชายัญ  เพราะจาคะใหญ   เหตุบริจาคทรัพยนับ 
ไมได   คือ  ถวายมหาทาน   ชื่อวา  นริัคคฬะ   มลีิม่สลักออกแลว  เพราะ  
ไมปดประตูเรือนดวย   เพราะหลั่งจาคะดวย   ชื่อวา   สามอยาง   เพราะถึง 
พรอมดวยวิธีกระทําเอง    วิธีใชใหเขากระทํา   และวิธีระลึกถึง   ตามทวาร 
สาม   ในกาลแมทั้งสาม   ชื่อวา   บรสิุทธิ์   เพราะไมมีสังกิเลสในทานน้ัน 
เลย    ก็เทวบตุรถือเอาทานแมทําไวนานแลวน้ัน    ทําใหปรากฏ    ใกลชิด 
ผุดข้ึนชัดแกตน   ดวยระลึกถึงในระหวาง  ๆ   เพราะความท่ีสัมปทา   คือ 
เขต   [ทักขิไณย ]   วัตถุ   [ ไทยธรรม ]    และจิต   [เจตนา]    โอฬาร 
จึงกลาววา   อิม  ดังนี้. 
         เทวบุตรครั้นกลาวถงึกรรมท่ีตนทําไวแลวแกพระเถระอยางนี้แลว 
บัดนี้      เมื่อประกาศความท่ีตนปรารถนาจะใหผูอ่ืนต้ังอยูในสมบัติเชนนั้น 
บาง    และความเลื่อมใสมากของตนมีอยางสูงสุดในพระตถาคต    จึงกลาว 
สองคาถาดวยนัยวา   อายฺุจ   วณฺณจฺ  เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา   อภิกงฺขตา     แปลวา   เมื่อปรารถนา     เทวบุตรเรียกพระเถระวา 
มุนี   ขาแตทานพระมุนี.  
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         ดวยบทวา  นยิมสมฺึ   โลเก   เทวบุตรกลาวโลกท่ีประจักษแกตน.   
บทวา   ปรสมฺึ    แปลวา   อ่ืนจากโลกนั้น.    ดวยบทน้ี     ทานแสดงโลก 
พรอมท้ังเทวโลกไวหมด.    บทวา    สโมว  วิชฺชติ   ความวา    คนท่ี 
ประเสริฐสุด     จงยกไวกอน    คนที่เสมอกันเทานั้น    ก็ไมม.ี    บทวา 
อาหุเนยฺยาน   ปรมาหุตึ    คโต   ความวา   ชื่อวา  ผูท่ีควรบูชาทั้งหลาย 
มีประมาณเทาใดในโลกนี้        พระพทุธเจาทรงถึงแลวซ่ึงการบูชาอยางยิ่ง 
คือซ่ึงความเปนผูควรบูชาอยางยิ่ง     ในบรรดาผูควรบูชาเหลาน้ันทั้งหมด  
อีกอยางหนึ่ง   ปาฐะวา  ทกฺขิเณยฺยาน  ปรมคฺคต  คโต  ดังนี้.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  ปรมคฺคต   แปลวา  ความเปนผูเลิศอยางยิ่ง   ความ 
วา  ความเปนพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ   เพ่ือจะแกปญหาวา   สําหรับใคร 
ทานจึงกลาววา  สําหรับชนผูตองการบุญ     ผูแสวงผลอันไพบูลย  ความวา 
สําหรับชนผูมีความตองการดวยบุญ       ผูปรารถนาผลแหงบุญอันไพบูลย 
อยางใหญ    ทานแสดงวา    พระตถาคตเทาน้ันเปนบุญเขตของโลก    แต 
อาจารยบางพวกกลาววา   อาหุเนยฺยาน   ปรมคฺคต   คโต   เนื้อความก็ 
อยางนั้นแหละ. 
         พระเถระรูวา  เทวบุตรนั้นซึ่งกําลังกลาวอยูอยางนั้นแล  มีจิตสบาย  
มีจิตออน   มีจิตปราศจากนิวรณ   มีจิตรื่นเริง   และมีจิตเลื่อมใส   จึงได 
ประกาศสัจจะทั้งหลาย  เวลาจบสัจจะ  เทวบุตรนัน้ก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล 
ลําดับนั้น   พระเถระกลับมามนุษยโลก   ไดกราบทูลความน้ันแดพระผูมี- 
พระภาคเจา   ตามทํานองท่ีตนและเทวบุตรกลาวแลวน่ันแล   พระศาสดา  
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ทรงทําความน้ันใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง   ทรงแสดงธรรมแกบริษัท   
ที่ประชุมกัน  เทศนานั้นไดเปนประโยชนแกมหาชน  แล. 
                      จบอรรถกถามหารถวิมาน 
         กถาพรรณนาความแหงมหารถวรรคที่   ๕      ซึ่งประดับดวยเรื่อง 
๑๔ เรื่อง    ในวิมานวัตถุแหงอรรถกถาขุททกนิกาย    ชื่อ  ปรมัตถทีปนี 
จบแลวดวยประการฉะน้ี.         
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                                   ปายาสิกวรรคที่  ๖   
                   ๑.  ปฐมอคาริยวิมาน 
                วาดวยอคาริยวิมานที่  ๑ 
         พระมหาโมคคัลลานเถระ  ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                        [๖๕]  สวนจิตรลดาวันเปนวนะประเสริฐสูงสุด 
          ของทวยเทพชั้นไตรทศ   สองแสงสวางไสว   ฉันใด 
        วมิานของทานน้ีก็มีอุปมาฉันนั้น    สองแสงสวางไสว  
           อยูในอากาศ        ทานบรรลุเทวฤทธ์ิมีอานุภาพมาก 
        ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรวา        เพราะ 
            บุญอะไร     ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี      และ 
        สองแสงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                       เทพบุตรน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
           ดีใจ   ก็พยากรณปญหาของกรรมมีผลอยางน้ีวา 
                       ในมนุษยโลก   ขาพเจาและภรรยา   อยูครอง 
        เรือน    เปนดุจอูขาวอูน้ํา   มีจิตเลื่อมใส   ไดบริจาค 
           ขาวและนํ้าอยางไพบูลโดยเคารพ   เพราะบุญน้ัน 
        ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ   และวรรณะของ 
            ขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                              จบปฐมอคาริยวิมาน  
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                                          ปายาสิกวรรคที่  ๖   
                    อรรถกถาปฐมอคาริยวิมาน         
         ปฐมอคาริยวิมาน    มีคาถาวา    ยถา    วน   จตฺิตลต    ปภาสติ 
เปนตน.  ปฐมอคาริยวิมานนั้น  เกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวันวิหาร    กรงุราชคฤห 
สมัยนั้น   ตระกูล  [ ครอบครัว ]  หน่ึง  ในกรุงราชคฤห  เปนผูเลื่อมใส 
ทั้งสองฝาย     พรั่งพรอมดวยศีลและจรรยา     เปนดุจบอนํ้าของภิกษุและ 
ภิกษุณีทั้งหลาย   ทั้งสองภริยาสามีนั้นอุทิศพระรัตนตรัย   ทําบุญจนตลอด 
ชีวิต  จุติจากภพนั้น   แลวไปบังเกิดในเหลาภพชั้นดาวดึงส   เทพทั้งสอง 
นั้น   เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงสนั้น.    คําวา  ครั้งน้ัน   ทานพระมหา- 
โมคคัลลานะ  เปนตน  พึงทราบ  ตามนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง. 
         พระเถระถามวา 
                            จิตรลดาวัน   อุทยานอันประเสริฐสูงสุด  ของ 
                  เหลาเทพชั้นไตรทศ   ยอมสองรัศมี  ฉนัใด   วิมาน 
                    ของทานน้ี  ก็อุปมาฉันนัน้  สองรัศมอียูในอากาศ.   
                           ทานบรรลุเทวฤทธิ์   มีอานุภาพมาก   ครั้งเกิด 
                   เปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไร     เพราะบุญอะไร 
                    ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี และวรรณะของทาน 
                   จึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
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        เทวบุตรไดพยากรณสมบัติของตนวา  
                                  เทพบุตรน้ันดีใจ      ถูกพระโมคคัลลานะถาม 
                  แลว   ก็พยากรณ  [ตอบ]  ปญหาของกรรมทีม่ีผล 
                   อยางน้ีวา  
                           ในมนุษยโลก   ขาพเจากับภริยา  อยูครองเรือน 
                    เปนดุจบอน้ํา   มีจิตเลื่อมใสแลว   เมื่อบริจาคขาวนํ้า 
                   ไดถวายทานอยางไพบูล  โดยเคารพ. 
                            เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้ 
                    เพราะบุญน้ัน  ผลน้ีจึงสําเร็จแกขาพเจา   และโภคะ 
                     ทุกอยางท่ีนารัก   จึงเกิดแกขาพเจา. 
                            ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ขาพเจาขอ 
                     บอกทาน   ครั้งเกิดเปนมนุษย     ขาพเจาไดทําบุญใด 
                   เพราะบุญน้ัน      ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
                   และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         แมในคาถาทั้งหลาย      คําท่ีไมเคยกลาวไวไมมี     คือกลาวมาแลว 
ทั้งน้ัน. 
                               จบอรรถกถาปฐมอคาริยวิมาน  
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                         ๒.  ทุติยอคาริยวิมาน   
                      วาดวยอคาริยวิมานที่ ๒ 
         พระมหาโมคคัลลานเถระ  ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                        [๖๖] สวนจิตรลดาวันเปนวนะประเสริฐสูงสุด 
           ของทวยเทพชั้นไตรทศ   สองแสงสวางไสว   ฉันใด 
         วิมานของทานน้ีก็มีอุปมาฉันนัน้   สองแสงสวางไสว  
         อยูในอากาศ    ทานบรรลุเทวฤทธิ์      มีอานุภาพมาก 
        ครั้งเกิดเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะ 
           บุญอะไร     ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และ 
        วรรณะของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
                               เทพบุตรน้ัน   ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
           ดีใจ  จึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                         ในมนุษยโลก   เรา   คือ  ขาพเจาและภรรยา 
        อยูครองเรือน    เปนดุจบอขาวบอน้ํา    มีจติเล่ือมใส 
         เมื่อบรจิาคขาวนํ้าไดถวายทานอยางไพบูลย        โดย 
         เคารพ    เพราะบุญน้ัน     ขาพเจาจึงมีวรรณะอยางน้ี 
         และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                 จบทุติยอคาริยวิมาน          
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               อรรถกถาทุติยอคาริยวิมาน   
         ทุติยอคาริยวิมาน.  มีความวา   ยถา    วน  จิตฺตลต  เปนตน. 
ในทุติยอคาริยวิมานน้ัน   อัตถุปปตติ   เหตุเกิดเรื่อง  ก็เชนเดียวกบัปฐม 
อคาริยวิมาน   แล.                                                                        
         พระเถรถามวา 
                    จิตรลดาวัน   อุทยานอันประเสริฐสูงสุด   ของ 
                  ทวยเทพชั้นไตรทศ  ยอมสองรัศม ี  ฉันใด   วิมานนี้  
                  ของทานก็อุปมาฉันนั้น  สองรัศมีอยูในอากาศ.  
                                 ทานบรรลุเทวฤทธิ์     มีอานุภาพมาก    ครัง้เกิด 
                  เปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไรไว   เพราะบุญอะไร 
                  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะของทาน 
                    จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทวบุตรไดพยากรณสมบัติของตนวา 
                              เทพบตุรน้ันดีใจ      ถูกทานพระโมคคัลลานะ 
                    ถามแลว   กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีนี้ผลอยางน้ีวา 
                                 ในมนุษยโลก ขาพเจากับภริยา  อยูครองเรอืน 
                  เปนดุจบอน้ํา    มีจิตเลื่อมใสแลว   เมื่อบริจาคขาวนํ้า 
                    ไดถวายทานอยางไพบูลยโดยเคารพ. 
                               เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้  
                   เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึงสําเร็จแกขาพเจา   และโภคะ 
                   ทุกอยางท่ีนารัก  จึงเกิดแกขาพเจา.  
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                           เพราะบญุน้ัน      ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรือง   
           อยางน้ี     และวรรณะของขาพเจา    จึงสวางไสวไป 
         ทุกทิศ. 
         แมในคาถาทั้งหลาย   ก็กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
                          จบอรรถกถาทุติยอคาริยวิหาร 
                        ๓.  ผลทายกวิมาน 
                  วาดวยผลทายกวิมาน  
         พระมหาโมคคัลลานเถระ  ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                     [๖๗]  วิมานแกวมณีนีสู้ง   ๑๒   โยชน    โดย 
         รอบ     มีหองรโหฐาน   ๗๐๐     มีเสาแกวไพฑูรย 
          ปูลาดดวยเครื่องลาดอันสวยงาม    ทานน่ัง  ด่ืม  กิน 
        ในวิมานนั้น  อนึ่ง  พิณทิพยบรรเลงไพเราะ  เทพ- 
          อัปสร  ชั้นไตรทศ  ๖๔,๐๐๐  ชํานาญศิลป  ลวนแตผู 
        พากันมาฟอนรําขับรองใหบันเทิงใจ    ทานบรรลุเทว- 
          ฤทธิ์  มีอานุภาพมาก    ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานได 
        ทําบุญอะไรไว    เพราะบุญอะไร    ทานจึงมีอานุภาพ 
           รุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะของทานจึงสวางไสวไป 
        ทุกทิศ. 
                       เทพบุตรน้ัน    ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว   
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                    ดีใจ  ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา   
                           ผูมีจิตเลื่อมใส   เมื่อถวายก็ถวายผลมะมวงใน 
               หมูภิกษุผูปฏิบติัตรง  ยอมไดผลอันไพบูลย  ผูนั้นแล 
                    ไปสูสวรรคบันเทิงอยูในสวรรคชั้นไตรทิพย  เสวยผล   
                    บุญอันไพบูลย   ขาแตทานมหามุน ี ก็อยางน้ันเหมือน 
                   กัน    ขาพเจาไดถวายผลมะมวง  ๔  ผล. 
                           เพราะเหตุนั้นแล      มนุษยผูตองการความสุข  
                   ปรารถนาความสุข  อันเปนทิพย  หรอืปรารถนาความ 
                   สวยงามของมนุษย ควรถวายผลไมเปนนิตยทีเดียว. 
                           เพราะบญุน้ัน ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้  1 ล ฯ 
                   และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                  จบผลทายกวิมาน         
         อรรถกถาผลทายกวิมาน 
         ผลทายกวิมาน  มีดาถาวา  อุจฺจมทิ  มณิถูณ  เปนตน.  ผลทายก- 
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวันวิหาร    กรงุราชคฤห 
สมัยนั้น   พระเจาพิมพิสารเกิดความอยากจะเสวยผลมะมวง   ในเวลาท่ีมิใช 
ฤดูมะมวง  ทาวเธอตรัสกะพนักงานเฝาสวนวา  พนายเอย ขาเกิดอยากกิน 
ผลมะมวงข้ึนมาแลว   เพราะฉะน้ัน    เจาจงนํามะมวงมาใหขาทีเถิด.      เจา 
พนักงานกราบทูลวา   ขาแตเทวะ   ขณะนี้มะมวงทั้งหลายยังไมมีผล  พระ-  
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เจาขา   แตถาหากพระองคจะโปรดรอคอยชั่วเวลาสักเล็กนอย   ขาพระบาท   
ก็จะทําใหมันออกผลใหได  ไมนานเลย  พระเจาขา.   ตรัสวา  ดีสิ  พนาย 
ลงมือทําอยางนั้นเลย.   พนักงานเฝาสวนก็ไปสวน   เอาดินละเอียด   ทีโ่คน 
ตนมะมวงออกไปแลว   เกลี่ยดินละเอียดเชนนั้นลงใหม    รดนํ้าลงตรงน้ัน 
จนตนมะมวงสลัดใบ  ไมนานนัก  ครัน้แลว  ก็เอาดินละเอียดนั้นออกไป  
เกลี่ยดินละเอียดตามปกติ      ผสมกับกากมะปรางแลวใสน้ํารสหวานลงไป. 
ครั้งน้ัน   ไมนานเลย   ตนมะมวงทั้งหลายก็ออกชอตามกิ่ง  ตูมแลวก็บาน. 
ออกผลดิบออนแลวก็แก.   ในตนมะมวงเหลาน้ัน     ตนหน่ึง    ก็สุกกอน 
๔  ผล   มีสีแดงเรื่อดังผงชาด   มีกลิ่นรสหอมหวาน. 
         พนักงานเฝาสวนนั้น    กถ็ือผลมะมวงเหลานั้นเดินไปหมายจะถวาย 
พระราชา  ระหวางทาง    พบทานพระมหาโมคคัลลานะ   กําลังบิณฑบาต 
คิดวา   มะมวงเหลาน้ี   เปนผลไมชั้นยอด   จําเราจักถวายพระผูเปนเจาเสีย 
เถิด   พระราชาจะทรงฆา    หรือเนรเทศเราก็ตามที.     เพราะวา    เมื่อเรา 
ถวายพระราชา   ก็จะพึงมีผลเล็กนอยเพียงดาตอบแทนในปจจุบัน   แตเมื่อ 
เราถวายพระผูเปนเจาแลว   จักมีผลไมมีประมาณ    ทั้งปจจุบันท้ังภายหนา 
ครั้นคิดอยางนี้แลว     ก็ถวายผลมะมวงเหลาน้ันแกพระเถระ     แลวเขาเฝา 
กราบทูลเรื่องนั้นถวายแดพระราชา.    พระราชาทรงส่ังราชบุรุษวา  พนาย 
พวกเจาจงสอบสวน  อยางที่บุรุษผูนี้กลาวกอน.   สวนพระเถระ    นําผล 
มะมวงเหลานั้น   นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา.   ในผลมะมวงเหลาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาประทานแกทานพระสารีบุตรผล  ๑  ทานพระมหาโมค- 
คัลลานะผล ๑   ทานพระมหากัสสปะผล ๑    เสวยเองผล ๑   พวกราชบุรุษ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา  
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         พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว   ทรงปลื้มพระทัยวา   บรุุษผูนี้เปน   
บัณฑิต   ที่ยอมสละชีวิตคนขวนขวายแตบุญ    และไดสรางฐานความลําบาก 
ใจใหแกตนเอง     แลวพระราชทานบานสวยตําบล  ๑    และผาผอนเครื่อง 
ประดับเปนตนแกเขาแลวตรัสวา   พนาย   เจาขวนขวายบุญ    ดวยการถวาย 
ผลมะมวงเปนทาน   เจาจงใหสวนบุญจากทานน้ันแกเราบางสิ.    เขากราบ 
ทูลวา   ขาแตเทวะ   ขาพระบาท   ขอถวาย  โปรดทรงรับสวนบุญ    ตาม 
สมควรเถิด    พระเจาขา.    ตอมาพนักงานเฝาสวน     ก็ตายไปเกิดในเหลา 
เทพชั้นดาวดึงส  วิมานทอง ๑๖  โยชน    ประดับดวยหองรโหฐาน  ๗๐๐ 
ก็บังเกิดแกเขา.   ทานพระมหาโมคคัลลานะพบเทพบุตรนั้นแลวถามวา  
                               วิมานเสาแกวมณนีี้สูงขนาด  ๑๖*  โยชน  โดย 
                   รอบ     มีหองรโหฐาน  ๗๐๐  โอฬาร    ลวนเสาแกว 
                    ไพฑูรย    ปูลาดดวยเครื่องลาดอันสวยงาม    ทานนั่ง 
                   ด่ืม และกิน  อยูในวิมานนั้น  พิณทิพยบรรเลงไพเราะ 
                   เหลาเทพกัญญา  ชั้นไตรทศ  ๖๔,๐๐๐   ลวนแตดี  ผู 
                  ชาํนาญศิลป    พากันฟอนรําขับรอง  ทาํความบันเทิง 
                    อยางโอฬาร.    ทานบรรลเุทวฤทธิ์    แลวมีอานุภาพ 
                   มาก     ครั้งเกิดเปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไรไว 
                    เพราะบุญอะไร        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
                    และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                เทพบุตรน้ันดีใจ       ถูกทานพระโมคคัลลานะ 
* พระสูตร   ๑๒  โยชน.   
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                     ถามแลว  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา   
                                บุคคลผูมีใจเลื่อมใส  ในทานผูปฏิบัติตรง   เมื่อ 
                   ถวายทานก็เปนผูถวายผลไม   ยอมไดผลอันไพบูลย.  
                    แตจริงผูถวายผลไมนั้น   ถึงสวรรคแลว   ก็บันเทิงใน 
                   สวรรคชั้นไตรทิพย  และเสวยผลบุญอันไพบูลย.  
                                ขาแตทานมหามนุี   ขาพเจาก็อยางน้ันเหมือน 
                  กนั  ไดถวายผลมะมวง  ๔ ผล.  
                                 เพราะฉะน้ัน      มนุษยผูตองการสุข      หรือ 
                   ปรารถนาสุขทิพย    หรอืปรารถนาความสวยงามของ 
                   มนุษย   ก็ควรถวายผลไมเปนนิตยทีเดียว. 
                                เพราะบุญน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้  
                     เพราะบุญน้ัน   ผลน้ีจึงสําเร็จแกขาพเจา    และโภคะ 
                    ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา. 
                                ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก     ขาพเจาขอ 
                     บอกทาน   ครั้งเกิดเปนมนุษย   ขาพเจาไดทําบุญใด 
                   เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึงมีอานุภาพมากอยางน้ี  และ 
                   วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรองคนั้น  ก็พยากรณแกทานแลวดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  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 
ในสวรรคชัน้ไตรทิพย  คือ    ภพดาวดึงสอันเปนทิพยแมนั้น   อธิบายวา 
ถึงคนอ่ืนก็เหมือนขาพเจา. 
         บทวา   ตสฺมา   ไดแก  เพราะเหตุที่ประสบสมบัติเชนนี้     ดวยเหตุ 
เพียงถวายมะมวง  ๔  ผล.   บทวา   อลเมว   แปลวา   ควรโดยแท.   บทวา 
นิจฺจ  ไดแก  ทุกเวลา.   บทวา    ทิพฺพานิ  ไดแก   นับเนื่องในเทวโลก. 
บทวา  มนุสสฺโสภคฺคต  ไดแก  ความสวยงามในหมูมนุษย.   คําท่ีเหลือ 
มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังนั้น. 
                                จบอรรถกถาผลทายกวิมาน  
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                 ๔.  ปฐมอุปสสยทายกวิมาน   
                   วาดวยปฐมอุปสสยทายกวิมาน 
                 พระมหาโมคคลัลานเถระ  ถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                        [๖๘]   พระจันทรสองแสงสวาง  อยูในนภากาศ 
        อันปราศจากเมฆฝนฉันใด    วมิานของทานน้ีก็ฉันนั้น 
          สองแสงสวางอยูในอากาศ    ทานบรรลุเทวฤทธ์ิ    ม ี  
        อานุภาพมาก     ครัง้เปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว 
           เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
        วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
            เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานเถระถาม 
          แลว  ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางน้ีวา 
                          ขาพเจาและภรรยา     เมื่อยังอยูในมนุษยโลก 
           ไดถวายท่ีอยูแกพระอรหันต    มีจิตเล่ือมใส      เมื่อ 
          บริจาคขาวและน้ํา     ไดถวายทานอันไพบูลยเปนอัน 
          มากโดยเคารพ. 
                       เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้   ฯ ล ฯ 
          และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                จบปฐมอุปสสยทายกวิมาน  
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         อรรถกถาปฐมอุปสสยทายกวิมาน   
        ปฐมอุปสสยทายกวิมาน  มีคาถาวา จนฺโท  ยถา  วิคตพลาหเก  นเภ 
เปนตน.  ปฐมอุปสสยทายกวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    พระเวฬุวันวิหาร  กรุงราชคฤห 
สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึง  จําพรรษา ณ วัดใกลหมูบาน   ออกพรรษาปวารณา 
แลว      ก็เดินทางไปกรุงราชคฤห      เพ่ือถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
ระหวางทางก็เขาไปยังหมูบานตําบลหน่ึง  เวลาเย็น  แสวงหาที่อยู  พบอุบาสก 
ผูหน่ึงจึงถามวา    ทานอุบาสก    หมูบานนี้มีที่พอบรรพชิตอยูไดบางไหม. 
อุบาสกมีจิตเลื่อมใสอยูแลวจึงไปบานพรอมกับภริยา     นิมนตแลวกําหนด 
ที่พอพระเถระอยูได   ตกแตงอาสนะในท่ีนั้น   วางนํ้าลางเทา    ต่ังรองเทา 
แลว   นิมนตใหเขาไป   เมื่อพระเถระกําลังลางเทา   ก็จุดประทีป   ปูเครื่อง 
ลาดบนเตียงถวายและนิมนตฉันวันพรุงน้ี    วันรุงข้ึนก็ใหพระเถระฉันและ 
ถวายกอนนํ้าออยงบ   เพ่ือใสน้ําด่ืม   เดินไปสงพระเถระแลวก็กลับ   ตอมา 
อุบาสกน้ัน    ก็ตายพรอมกับภริยา     ไปบังเกิดในวิมานทอง  ๑๒ โยชน 
ภพดาวดึงส.  ทานพระมหาโมคคัลลานะ    จึงสอบถามเทพบุตรนั้น   ดวย 
สองคาถาวา 
                         ดวงจันทรโคจรอยูในอากาศ  สองแสงกระจาง 
                   ในทองฟา   ทีป่ราศจากพลาหก   [ เมฆฝน ]  ฉันใด 
                   วิมานนี้ของทาน    ก็เปรยีบฉันนั้น    ต้ังอยูในอากาศ 
                   สองรัศมีอยู  ทานบรรลุเทวฤทธ์ิแลว   มีอานุภาพมาก  
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        ครั้งเกิดเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไร   เพราะบุญ   
        อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะ 
           ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                        เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
        แลว  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา  
                           ในมนุษยโลก    ขาพเจากับภริยาไดถวายท่ีอยู 
            อาศัยแกพระอรหันต  มีจิตเลื่อมใสแลว   เมื่อบริจาค 
        ขาวนํ้าไดถวายทานอยางไพบูลย  โดยเคารพ. 
                            เพราะบุญน้ัน   วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้  
            เพราะบุญน้ัน   ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา  ฯ ล ฯ   และ 
        วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรนั้นไดพยากรณดวยสองคาถาดังน้ี. 
         คําท่ีจะพึงกลาวในคาถาน้ัน   ก็มนีัยที่กลาวมาแลวในหนหลังน้ันแล. 
                    จบอรรถกถาปฐมอุปสสยทายกวิมาน  
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              ๕.  ทุติยอุปสสยทายกวิมาน   
                 วาดวยทุติยอุปสสยทายกวิมาน 
        พระมหาโมคคัลลานนะเถระ  ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                  [๖๙]  พระอาทิตยสองแสงสวางอยูในนภากาศ 
                  อนัปราศจากเมฆฝน  ฉันใด   ฯ ล ฯ  พวกเราคือ 
                ขาพเจาและภรรยา  เมือ่ยังอยูในมนุษยโลก   ไดถวาย 
                   ที่อยูแกพระอรหันต     มจีิตเล่ือมใส  เมื่อบริจาคขาว  
                  และนํ้าอันไพบูลยเปนทานโดยเคารพ. 
                               เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึงมีวรรณะอยางน้ี   ฯ ล ฯ 
                   และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                       จบทุติยอุปสสยทายกวิมาน 

        อรรถกถาทุติยอุปสสยทายกวิมาน 
         ทุติยอุปสสยทายกวิมาน    มีคาถาวา    สรุิโย  ยถา   วิคตพลาหเก 
นเภ  เปนตน.  ทุติยอุปสสยทายกวิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวันวิหาร    กรงุราชคฤห 
สมัยนั้น    ภิกษุเปนอันมาก    จําพรรษาวัดใกลหมูบาน    พากันเดินทาง 
หมายกรุงราชคฤห   เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา    เวลาเย็นก็มาถึงหมูบาน  
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ตําบลหน่ึง.   คําท่ีเหลือ   ก็เชนเดียวกับวิมานกอน.   
       ทานพระมหาโมคคัลลานะ  สอบถามวา 
                ดวงอาทิตยโคจรไปในอากาศ    สองแสงสวาง 
                   ในทองฟา    ที่ปราศจากพลาหก   [ เมฆฝน ]   ฉนัใด 
                    วิมานนี้ของทาน      ก็เปรียบฉันนั้น    ฯ ล ฯ      และ 
                     วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.                          
               วิมานน้ีพึงทําใหพิสดารเหมือนวิมานกอนในหนหลัง. 
                แมในคาถาน้ัน   ก็กลาวไวแลวท้ังน้ัน. 
                                         จบอรรถกถาทุติยอุปสสยทายกวิมาน 
                   ๖.  ภิกขาทายกวิมาน 
                                  วาดวยภิกขาทายกวิมาน         
                    พระมหาโมคคัลลานเถระ  ไดถามเทพบุตรองคหนึ่งวา 
                                [๗๐]   วิมานแกวมณีของทานนี้สูง   ๑๒   โยชน 
                   โดยรอบ    มหีองรโหฐาน  ๗๐๐    มีเสาแกวไพฑูรย 
                   ปูลาดดวยเคร่ืองลาดอันสวยงาม   ทานบรรลุเทวฤทธ์ิ   
                    มีอานุภาพมาก    ฯ ล ฯ    และวรรณะของขาพเจาจึง 
                   สวางไสวไปทุกทิศ.  
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                               เทพบุตรน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว   
                  ดีใจ   ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                               ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย     ขาพเจาได 
                  เห็นภิกษุลําบากกาย  หิวโหย   ในกาลนั้น   ขาพเจา 
                  จดักับขาวอยางหนึ่ง  ถวายพรอมดวยขาวสวย   เพราะ 
                    บุญนั้น    ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้     ฯ ล ฯ    และ 
                    วรรณะของขาพเจาจึงวางไสวไปทุกทิศ. 
                จบภิกขาทายกวิมาน  
                 อรรถกถาภิกขาทายกวิมาน 
         ภิกขาทายกวิมาน  มีคาถาวา  อจฺุจมิท   มณถูิณ   วมิาน   เปนตน. 
ภิกขาทายกวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระเวฬุวันวิหาร   กรุงราชคฤห 
สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึง   เดินทางไกลเขาไปบิณฑบาตยังหมูบานตําบลหน่ึง 
ยืนใกลประตูเรือนหลังหน่ึง.    บุรุษผูหน่ึงในเรือนหลังน้ัน  ลางมือเทาแลว 
นั่งลงหมายจะบริโภคโภชนะ    เมื่อเขาจัดโภชนะใสในภาชนะ    เห็นภิกษุ 
นั้น  ก็เกลี่ยขาวสวยในภาชนะของตน  ลงในบาตรของภิกษุนั้น   แมภิกษุ 
นั้นจะบอกวา      ใหแตสวนเดียวเถิด      แตก็เกลี่ยลงหมดเลย     ภิกษุนั้น 
อนุโมทนาแลวก็กลับไป.     บุรุษผูนั้นกําลังระลึกวา     เราไมกนิแตถวาย 
ขาวสวยน้ันแกภิกษุผูหิวจัด    ก็ไดปติโสมนัสอันโอฬาร    ตอมา   เขาตาย  
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ก็ไปบังเกิดในวิมานทอง  ๑๒  โยชน    ในภพชั้นดาวดึงส    ทานพระมหา   
โมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกไป      พบเทพบุตรนั้นรุงโรจนดวยเทวฤทธ์ิยิ่ง 
ใหญ   จึงสอบถามดวยสองคาถานี้วา  
                               วิมานเสาแกวมณนีี้สูง  ๑๒ โยชน   โดยรอบ 
                   มีหองรโหฐาน  ๗๐๐    โอฬาร  ลวนเสาแกวไพฑูรย 
                   ปูลาดดวยเคร่ืองลาดอันงามดี  ทานบรรลุเทวฤทธ์ิแลว 
                   มีอานุภาพมาก    ฯ ล ฯ   และวรรณะของทานก็สวาง 
                  ไสวไปทุกทิศ. 
                                  เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                  แลว  ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                             ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย     ขาพเจาพบ  
                   ภิกษุ   ที่ลําบากกาย  หิวโหย  จึงปรุงกบัขาวอยางหน่ึง 
                   โดยถวายพรอมกับขาวสวยในเวลานั้น.     เพราะบุญ 
                    นั้น   วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้  ฯ ล ฯ   และ 
                   วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอกาห  ภิกฺข  ไดแก   ขาพเจาปรุง 
อาหารพอเปนกับอยางหน่ึง.    อธิบายวา   กับขาว    อยางหน่ึง.    บทวา 
ปฏิปาทยิสฺส    ไดแก  ปรงุถวาย.   บทวา   สมงฺคิ   ภตฺเตน   แปลวา 
พรอมกับขาวสวย  อธิบายวา  อาหารท่ีไดแลว   เมื่อเทพบุตรนั้นประกาศ 
สุจริตกรรมของตนอยางนี้แลว     พระมหาเถระจึงแสดงธรรมแกเทพบุตร 
นั้น  พรอมกบับริวารแลวกลับมามนุษยโลก     กราบทูลเรื่องนั้นถวายแด  
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พระสัมมาสัมพุทธเจา    พระศาสดาทรงทําเรื่องนั้นเปนอัตถุปปตติเหตุเกิด   
เรื่องแลว  ทรงแสดงธรรมแกมหาชนท่ีประชุมกัน  เทศนานั้น    ก็ไดเกิด 
ประโยชนแกมหาชนแล. 
                จบอรรถกถาภิกขาทายกวิมาน 
              ๗.  ยวปาลกวิมาน         
                       วาดวยยวปาลกวิมาน  
             พระมหาโมคคัลลานเถระ   ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                             [๗๑]    วิมานแกวมณีของทานน้ี  ฯ ล ฯ  และ 
                  วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                เทพบุตนั้น   ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
                  ดีใจ  ก็พยากรณปญหาของธรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                ครัง้เกิดเปนมนุษยในหมูมนษุย    ขาพเจาเปนคน 
                   เฝานาขาวเหนียว  ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสดุจธุลี 
                  ผองใส  ไมขุนมัว  มีความเลื่อมใส  จึงไดแบงขนม 
                  สดถวายทานดวยมือของตน     ครั้นแลวจึงบันเทิงอยู 
                  ในสวนนันนทวัน  เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึงมีวรรณะ 
                    เชนนี้   ฯ ล ฯ    และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสว 
        ไปทุกทิศ.  
                        จบยวปาลกวิมาน 
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            อรรถกถายวปาลกวิมาน   
         ยวปาลกวิมาน   มีคาถาวา   อุจฺจมิท  มณิถูณ  วิมาน  เปนตน. 
ยวปาลกวิมานนั้นเกิดข้ึนอยางไร  ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวันวิหาร   กรงุราชคฤห 
เด็กเข็ญใจคนหน่ึง  เฝานาขาวเหนียว.   วันหน่ึง   เขาไดขนมสดอยางหน่ึง 
สําหรับเปนอาหารมื้อเชา   คิดวาไปนาแลวจึงจักกิน  ถือนมสดน้ันเดินไป 
นาขาวเหนียว  นั่งลงใกลโคนไม  ขณะนั้น  พระเถระขีณาสพรูปหน่ึงเดิน 
ทางมาถึงท่ีนั้นในเวลากระชั้นชิด    เขาไปยังโคนไมที่เด็กเฝานาขาวเหนียว 
นั่งอยู.    เด็กเฝานาขาวเหนียวดูเวลาแลวถามวา    ทานไดอาหารแลวหรือ 
ขอรับ  พระเถระก็นิ่ง  เขารูวา  ทานยังไมไดฉัน  จึงกลาววา ทานขอรับ 
ใกลเวลาแลว  ทานไปเที่ยวบิณฑบาตฉันไมไดแลวละ  โปรดฉันขนมสดน้ี  
อนุเคราะหกระผมเถิด   แลวถวายขนมสดน้ันแกพระเถระ.    พระเถระเม่ือ 
จะอนุเคราะหเด็กนั้น   กฉั็นขนมสดน้ัน  ทั้งที่เขาเห็นอยู    อนโุมทนาแลว 
ก็กลับไป.   แมเด็กนั้นก็มีจิตเลื่อมใสวา    เราเม่ือถวายขนมสดเปนทานแก 
ภิกษุเชนนี้     ชื่อวาถวายดีแลวหนอ   ตอมา   เขาก็ตายไปบังเกิดในวิมาน 
ภพดาวดึงส  โดยนัยที่กลาวมาแลว  ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงสอบถาม 
เทพบุตรนั้น  ดวยคาถาหลายคาถาวา 
                                  วมิานเสาแกวมณีนี้สูง   ๑๒ โยชน     โดยรอบ  
                  มหีองรโหฐาน  ๗๐๐  โอฬาร      มีเสาแกวไพฑูรย 
                   ลาดดวยเครื่องลาดอันงามดี.   
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                        ทานน่ังด่ืมและกินอยูในวิมานนั้น   พิณทิพย  
        บรรเลงไพเราะ        และเหลาเทพกัญญาช้ันไตรทศ 
         จํานวน ๖๔,๐๐๐ นาง  ก็เปนผูดี  ลวนชํานาญศิลป 
        ฟอนรําขับรอง  ทําความบันเทิงอยางโอฬาร.  
                       ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลวมีอานุภาพมาก       ครั้ง 
          เกิดเปนมนุษย    ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะบุญ 
        อะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ 
            ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
        แมเทพบุตรนั้น   กพ็ยากรณแกทานดวยคาถาหลายคาถาวา 
                         เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
        แลว  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                     ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย     ขาพเจาได 
        เปนคนเฝานาขาวเหนียว ไดเห็นพระภิกษุผูปราศจาก  
           กิเลสดุจธุลี  ผองใสไมมัวหมอง  ก็เลื่อมใส  ไดแบง 
        ขนมถวายแกทานดวยมือตนเอง  ครั้นถวายขนมสวน 
         หน่ึงแลว  กบ็ันเทิงอยูในนันทนวัน. 
                         เพราะบญุน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนน้ี 
        เพราะบุญน้ัน  ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา   และโภคะ 
           ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา. 
                            ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก   ขาพเจาขอ  
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                    บอกทาน  ครั้งเกิดเปนมนุษย   ขาพเจาไดทําบุญใดไว   
        เพราะบุญน้ัน     ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
          และวรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
           แมในคาถาเหลาน้ัน  ที่ไมเคยกลาวไวไมมี  คือกลาวไวแลวท้ังน้ัน. 
                จบอรรถกถายวปาลกวิมาน  
                  ๘.  ปฐมกุณฑลีวิมาน 
                                วาดวยกุณฑลีวิมานท่ี  ๑ 
             พระมหาโมคคัลลานเถระ  ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                           [๗๒]  ทานแตงองค  ทรงมาลัย  ทรงพัสตรา-  
           ภรณสวย  ใสตุมหูอันงาม  แตงผมและหนวดเรียบรอย 
           สวมอาภรณประดับมือ  เรืองยศ  อยูในวิมานทิพย  ดุจ 
           พระจนัทร  อนึ่ง  พิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ  เทพอัปสร 
         ชั้นไตรทศจํานวน  ๖๔,๐๐๐  ก็เปนผูดี  ลวนชํานาญ 
          ศิลป  พากันมาฟอนรําขับรองทําใหบันเทิงใจ   ทาน 
             บรรลุเทวฤทธิ์     มีอานุภาพมาก     ครั้งเกิดเปนมนุษย 
          ทานไดทําบุญอะไรไว   เพราะบุญอะไร   ทานจึงมี 
           อานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะของทานจึงสวาง 
          ไสวไปทุกทิศ. 
                         เทพบุตรน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว  
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                   ดีใจ   พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา   
                          ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย  ขาพเจาได 
                  เห็นสมณะทัง้หลายผูมีศีล    มีวิชชาและจรณะพรัง่- 
                  พรอม  มียศ   เปนพหูสูต  บรรลุธรรมที่สิ้นตัณหา  ม ี
                   จิตเลื่อมใส  เมื่อบริจาคขาวและนํ้า  ไดถวายทาน 
                   อยางไพบูล  โดยความเคารพ  เพราะบญุน้ัน   ขาพเจา  
                    จึงมีวรรณะเชนนี้   ฯ ล ฯ   และวรรณะของขาพเจาจึง 
                  สวางไสวไปทุกทิศ. 
                               จบปฐมกุณฑลีวิมาน 
                  อรรถกถาปฐมกุณฑลีวมิาน 
        ปฐมกุณฑลีวิมาน   มีคาถาวา   อลงฺกโต     มาลฺยธโร    สวุตฺโถ 
เปนตน.  ปฐมกุณฑลีวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
        พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวันวิหาร     กรุงสาวัตถี. 
สมัยนั้น    ทานพระอัครสาวกทั้งสองพรอมดวยบริวาร    เที่ยวจาริกไปใน 
แควนกาสี  เวลาพระอาทิตยตก    ก็ถึงวิหารแหงหนึ่ง.   อุบาสกผูหน่ึงใน 
โคจรคาม  [ หมูบานที่พระเท่ียวบิณฑบาต ]   ของวิหารน้ันไดยินเรื่องนั้น 
แลว   ก็ไปหาพระเถระไหวแลว  นอมนํ้าลางเทา  น้ํามันทาเทา    เตียงต่ัง 
เครื่องปูลาด    และเครื่องประทีป    นมินตฉันวันพรุงน้ี      รุงข้ึนก็ถวาย 
มหาทาน   พระเถระทําอนุโมทนาแกอุบาสกน้ันแลวก็จาริกตอไป    ตอมา  
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อุบาสกน้ันก็ตายไปบังเกิดในวิมานทอง  ๑๒  โยชน    ภพดาวดึงส    ทาน   
พระมหาโมคคัลลานะจึงสอบถามเทพบุตรนั้น  ดวยคาถาเหลานี้วา 
                                  ทานแตงองค   ทรงมาลัย   มีพัสตราภรณสวย 
                  ใสตุมหูงาม  แตงผมและหนวดเรียบรอย สวมอาภรณ 
                  ประดับมือ  มียศ  [ เกียรติและบริวาร ]  อยูในวิมาน 
                  ทิพย   เหมือนพระจันทร  พิณทิพยกบ็รรเลงเพราะ  
                  และเหลาเทพกัญญาช้ันไตรทศจํานวน  ๖๔,๐๐๐  ก ็
                  เปนผูดี     ลวนชํานาญศิลป   พากันมาฟอนรําขับรอง 
                  ทําความบันเทิงอยางโอฬาร. 
                                 ทานบรรลุเทวฤทธิ์แลวมีอานุภาพมาก  ครัง้เกิด 
                 เปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะบุญอะไร 
                   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะของทาน 
             จึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                                เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                 แลว  ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                                ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนุษย    ขาพเจาเห็น 
          สมณะท้ังหลายมีศีล     มีวิชชาและจรณะพรักพรอม 
                มยีศ  เปนพหสููต   เขาถึงธรรมท่ีสิ้นตัณหา   ก็มีจิต 
          เลื่อมใส    เมื่อบริจาคขาวนํ้า  จงึไดถวายทายอยาง 
                  ไพบูลย    โดยเคารพ    เพราะบุญน้ัน    วรรณะของ  
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                    ขาพเจาจึงเปนเชนนี้   เพราะบุญน้ัน  ผลน้ีจึงสําเร็จแก   
                    ขาพเจา   และโภคะทุกอยางท่ีนารัก   ฯ ล ฯ    เพราะ 
                     บุญนั้น   ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และ 
                    วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สุกณฺุฑลี   ไดแก    มีหูประดับดวย 
ตุมหูคูงาม  ปาฐะวา  สกุณฺฑลี  ก็มี   ตุมหูเชนนั้น   ชื่อวา สกุณฑละ  ตุมหู 
เชนนั้นมีอยูแกเทพบุตรนั้น   เหตุนั้น   เทพบุตรนั้น   จึงชื่อ   สกุณฺฑล ี
ผูมีตุมหู    อธิบายวา    ผูมีตุมหูที่เหมาะ  มีตุมหูที่สมกันและกันแกทาน.  
บทวา    กปฺปตเกสมสฺสุ      ไดแก   แตงผมและหนวดเรียบรอย.   บทวา 
อามุตฺตหตฺถาภรโณ   ไดแก สวมเครื่องประดับมือ  มีนิ้วมือเปนตน. 
         บทวา  ตณฺหกฺขยูปปนฺโน  ไดแก เขาถึงธรรมที่สิ้นตัณหา ไดแก 
พระอรหัต     หรือนิพพานน่ันเอง    อธิบายวา    บรรลุธรรมท่ีคายกิเลส. 
คําท่ีเหลือ  มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
               จบอรรถกถาปฐมกุณฑลีวิมาน 
        ๙.  ทุติยกุณฑลีวิมาน 
                    วาดวยกุณฑลีวิมานที่ ๒ 
         พระมหาโมคคัลลานเถระ  ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                          [๗๓]  ทานแตงองคทรงมาลัย   มพัีสตราภรณ 
               สวย  ฯ ล ฯ  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และ 
               วรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
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                                เทพบุตรน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว  
                   ดีใจ   ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                               ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย  ขาพเจาได 
                   เห็นสมณะลวนแตดี   ฯ ลฯ  ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้  
                   เพราะบุญน้ัน  ฯ ล ฯ  และวรรณะของขาพเจาจึงสวาง 
                  ไสวไปทุกทิศ.  
                   จบทุติยกุณฑลีวิมาน 
         อรรถกถาทุติยกุณฑลีวิมาน 
         ทุติยกณุฑลีวิมาน  มีคาถาวา  อลงฺกโต  มาลยฺธโร  สุวตฺโถ 
เปนตน.   ทติุยกุณฑลีวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวันวิหาร    กรงุสาวัตถี. 
สมัยนั้น   ทานพระอัครสาวกท้ังสอง   เที่ยวจาริกไปในแควนกาสี.  คําดัง 
วามาเปนตนทั้งหมด  ก็เชนเดียวกับวิมานกอนน่ันแหละ. 
         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  ทานบรรลเุทวฤทธิ์แลวมีอานุภาพมาก  ฯ ล ฯ 
        และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                        เทพบุตรน้ันดีใจ        ถูกพระโมคคัลลานะถาม 
        แลว   กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                         ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนษุย   ขาพเจาเห็น 
          สมณะท้ังหลาย   ลวนแตดี  มีวชิชาและจรณะพรัก- 
        พรอม  มียศ  เปนพหูสูต   มีศีลผองใส  มีจิตเล่ือมใส 
           เมื่อบริจาคขาวนํ้าไดถวายทานอยางไพบูล   โดยเคารพ. 
                           เพราะบญุน้ัน   วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนนี้  
        เพราะบุญน้ัน   ผลนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา   และโภคะ 
           ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา  ฯ ล ฯ   เพราะบุญ   
        นั้น   ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และวรรณะ 
           ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         แมในคาถาทั้งหลาย   ก็ไมมีคําท่ีไมเคยมี. 
                   จบอรรถกถาทุติยกุณฑลีวิมาน  
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                      ๑๐.  อุตตรวิมาน   
                                   วาดวยอุตตรวิมาน 
            พระมหาโมคคัลลานเถระ   ไดถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                          [๗๔]  สภาใดของทาวสักกเทวราช      ชื่อ 
        สุธรรมา   หมูเทพนัง่กันอยางพรอมเพรียงในสภาใด 
           วิมานของทานน้ีก็อุปมาดวยสภาน้ัน    สองแสงสวาง 
        อยูในอากาศ    ทานบรรลุเทวฤทธิ์      มีอานุภาพมาก  
          ครั้งเกดิเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว   เพราะบุญอะไร 
        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และวรรณะของทาน 
           จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                          เทพบุตรน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานเถระถามแลว 
        ดีใจ   กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                         ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย  ขาพเจาเปน 
           มาณพรับใชของพระยาปายาสิ   ไดทรัพยมาแลว  ได 
        กระทําการแจกจาย  อนึ่ง ทานผูมีศีลท้ังหลาย    เปน 
         ที่รักของขาพเจา   ขาพเจามีจิตเล่ือมใส   เมือ่บริจาค 
          ขาวและนํ้าไดถวายทานอันไพบูลย        โดยเคารพ 
          เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้  ฯ ล ฯ   และ 
          วรรณะของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                              จบอุตตรวิมาน  
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                           อรรถกถาอุตตวิมาน   
         อุตตรวิมาน  มีคาถาวา  ยา   เทวราชสฺส  สภา  สุธมฺมา  เปนตน. 
อุตตรวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน  แจกพระธาตุกันแลว  พระสถูป 
ทั้งหลาย     ถูกสถาปนาไวในนครน้ัน ๆ    ครั้นพระมหาเถระมีพระมหา- 
กัสสปะเปนประมุข   คัดเลือกพระเถระอรหันตเพ่ือสังคายนาพระธรรมวินัย 
แลว    และเมื่อพระเถระอ่ืน ๆ  กับบริษัทของตน ๆ  อยูในที่นัน้ ๆ   จน 
เขาพรรษา  ทานพระกุมารกัสสปะพรอมกับภิกษุ  ๕๐๐ รูป  ถงึเสตัพยนคร 
อยู  ณ  สีสปาวัน    ครั้งน้ัน   พระยาปายาสิ    [ เจาเมืองเสตัพยะ ]    ฟงวา 
พระเถระอยูในที่นั้น  มีหมูชนเปนอันมากแวดลอมแลว  เขาไปหาพระเถระ 
ทําปฏิสันถารกันแลวก็นัง่ลง   ประกาศทิฏฐิของตน   พระเถระเม่ือประกาศ 
วา    ปรโลก    [โลกอ่ืน]    มีดวยอุทาหรณมีพระจันทรและพระอาทิตย 
เปนตน   ก็แสดงปายาสิสูตร   อันวิจิตรดวยนัยตาง  ๆ  ประดับดวยเหตุและ 
อุปมามากอยาง   เปลื้องปมทิฏฐิ  ทําพระยาปายาสินั้นใหดํารงอยูในทิฏฐิ 
สัมปทา  ถึงพรอมดวยความเห็นชอบ.                                          
         พระยาปายาสินั้น     มีทิฏฐิความเห็นหมดจดแลว     เมื่อใหทานแก 
สมณพราหมณคนยากไรคนเดินทางไกลเปนตน   ก็ใหแตของปอน ๆ  คือ 
ขาวปลายเกรียนกับน้ําสมพะอูม   พอแกหิว   และผาเนื้อหยาบ  เพราะตนมี 
อัธยาศัยไมโอฬาร      [ คือใจแคบ ]      ดังน้ัน    จึงใหทานโดยไมเคารพ 
ครั้นแตกกายทําลายขันธ   ก็เขาถึงหมูเทพชั้นตํ่า  คือเปนสหายของเหลาเทพ 
ชั้นจาตุมหาราช    [ ตํ่าสุดในสวรรค  ๖  ชั้น ].  สวนมาณพชื่ออุตตระ  ผู  
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จัดการในกิจใหญกิจนอยของพระยาปายาสินั้น   ไดเปนผูขวนขวายในทาน   
เขาใหทานโดยเคารพ   กเ็ขาถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส.   วิมาน  ๑๒  โยชน  ก ็
บังเกิดแกเขา  อุตตรเทพบุตร   เมื่อจะประกาศความกตัญู.    จึงเขาไปหา 
ทานพระกุมารกัสสปะพรอมท้ังวิมาน       ลงจากวิมานแลว       ไหวดวย 
เบญจางคประดิษฐ     ยืนประคองอัญชลีอยู.    พระเถระจึงสอบถามอุตตร- 
เทพบุตรนั้น  ดวยคาถาหลายคาถาวา  
                            วมิานนี้ของทาน    ต้ังอยูในอากาศ    สองรัศม ี 
                   เปรียบดวยสภาของทาวสักกเทวราช  ชื่อสุธรรมา  ม ี
                  หมูเทพน่ังอยูกันพรอมเพรียง.          
                                  ทานบรรลุเทวฤทธ์ิแลวมีอานุภาพมาก    ฯลฯ 
                   และวรรณะของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                 เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกทานพระโมคคัลลานะถาม 
                  แลว   ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ีวา 
                          ครั้งเกิดเปนมนุษยในหมูมนษุย     ขาพเจาได 
                  เปนมาณพรับใชของพระยาปายาสิ   ไดทรัพยมาแลว 
                  กเ็อามาจัดแจกเปนทาน  ภิกษุทั้งหลายท่ีมีศีลเปนที่รัก 
                     ของขาพเจา   ขาพเจามีจติเล่ือมใสแลว   เมื่อบริจาค 
                    ขาวนํ้าก็ไดถวายทานอยางไพบูลย  โดยเคารพ. 
                          เพราะบญุน้ัน  วรรณะของขาพเจาจึงเปนเชนน้ี  
                   เพราะบุญน้ัน    ผลน้ีจึงสําเร็จแกขาพเจา    และโภคะ  
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                   ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา  ฯ ล ฯ    เพราะบญุ   
                     นั้น   ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และวรรณะ 
                   ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรแมนั้น   ไดพยากรณดวยคาถาเหลานี้แล.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   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   อกาส ึ  ไดแก  ขาพเจาไมใช 
ทรัพยตามท่ีได   [ เปนสวนตัว ]   หากไดทําการจําแนกแจกจายโดยสละใน 
ทานเปนสําคัญ.   พึงประกอบคําท่ีเหลือ      [ซึ่งควรเพ่ิม ]  วา    เมื่อสละ 
ขาวและนํ้า   อีกอยางหนึ่ง    ไดถวายเปนทานอยางไพบูลย    ไดถวายทาน 
อยางไพบูลยอยางไร   ถวายทานเชนไร   โดยเคารพ   พึงประกอบวา   เมื่อ 
บริจาคขาวและน้ํา. 
                       จบอรรถกถาอุตตรวิมาน 
         จบอรรถกถาปายาสิวรรคที่  ๖  ประดับดวยเรื่อง  ๑๐  เรือ่ง  ในวิมานวัตถุ 
แหงปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  ดวยประการฉะน้ี.                                   
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                       รวมวมิานที่มีในวรรคนี้  คือ   
         ๑. ปฐมอคาริยวิมาน   ๒.  ทุติยอคาริยวิมาน     ๓.  ผลทายกวิมาน 
๔.  ปฐมอุปสสยทายกวิมาน  ๕.  ทุติยอุปสสยทายกวิมาน  ๖.  ภิกขาทายก- 
วิมาน  ๗. ยวปาลกวิมาน  ๘. ปฐมกุณฑลีวิมาน   ๙. ทุติยกุณฑลวิีมาน 
๑๐.  อุตตรวิมาน   และอรรถกถา.  
                                   จบวรรคท่ี  ๖  
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                           สุนิกขิตตวรรคที่  ๗   
                                    ๑. จิตตลดาวิมาน 
                  วาดวยจิตตลดาวิมาน 
        พระมหาโมคคัลลานเถระ  ถามเทพบุตรองคหนึ่งวา 
                       [๗๕]    สวนจิตรลดาเปนวนะประเสริฐท่ีสุด   สงู 
        สุดของทวยเทพชั้นไตรทศ   ยอมสวางไสว    ฉันใด   
          วมิานของทานน้ีก็อุปมาฉันนั้น  สวางไสวอยูในอากาศ 
         ทานไดเทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก    ครั้งเกิดเปนมนุษย            
         ทานไดทําบุญอะไรไว     เพราะบญุอะไร    ทานจึงมี  
           อานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และรศัมีของทานจึงสวางไสว 
         ไปทุกทิศ. 
                      เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
          ครั้งแลวกพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                       ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก     ขาพเจา 
          เปนคนยากจน   ไมมีที่พ่ึง ยากไรเปนกรรมกร  เลี้ยง 
          ดูบิดามารดาผูแกเฒา   อนึ่ง   สมณะผูมีศีลไดเปนที่ 
           รักของขาพเจา    ขาพเจามีจิตเล่ือมใส    เมือ่บริจาค 
           ขาวและนํ้า   ไดถวายทานอยางไพบูลย   โดยเคารพ.  
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                        เพราะบุญน้ัน   ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะ   
        บุญนั้น    ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา     และโภคะ 
         ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา.  ฯ ล ฯ   เพราะบุญ 
         นั้น ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรื่องอยางน้ี  และรัศมีของ 
          ขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.     
                            จบจิตตลดาวิมาน  
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                                 สุนิกขิตตวรรคท่ี ๗   
         อรรถกถาจิตตลดาวิมาน 
         จิตตลดาวิมาน  มีคาถาวา  ยถา  วน   จิตฺตลต  ปภาสติ  เปนตน. 
จิตตลดาวิมานนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร  ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  วิหารเชตวัน  กรุงสาวัตถี   สมัย 
นั้น  ในกรุงสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่ง  เปนคนยากจน   มีโภคะนอย    รับ 
จางทํางานของผูอ่ืนเลี้ยงชีพ  เขาเปนคนมีศรัทธาปสาทะ  เลี้ยงดูมารดาบิดา 
ซึ่งแกเฒา     เขาคิดวา     ข้ึนชื่อวาผูหญิงมีสามีมักแสดงตัวเปนใหญ     ที ่
ประพฤติใหถูกใจแมผัวพอผัว    หายาก    หลีกเลีย่งความรอนใจของบิดา 
มารดาจึงไมแตงาน   เลี้ยงดูทานเสียเอง   รักษาศลีถืออุโบสถ   ใหทานตาม 
กําลังทรัพย      ตอมาเขาทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในวิมาน   ๑๒   โยชน 
ในสวรรคชัน้ดาวดึงส  ทานพระมหาโมคคัลลานะไปสวรรคตามนัยที่กลาว 
แลวในหนหลัง      ไดสอบถามเทพบุตรนั้นถึงกรรมท่ีทําไว      ดวยคาถา 
เหลาน้ีวา 
                สวนจิตรลดาเปนสวนประเสริฐท่ีสุด     สูงสุด 
                    ของทวยเทพชั้นไตรทศ  ยอมสวางไสวฉันใด  วมิาน 
                   ของทานน้ีก็อุปมาฉันนั้น สวางไสวอยูในอากาศ  ทาน 
                    ไดเทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก  ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทาน 
                    ไดทําบุญอะไรไว  เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพ  
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                  รุงเรืองอยางน้ี        และรัศมีของทานจึงสวางไสวไป   
               ทุกทิศ. 
                            เทพบุตรนั้นดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว  
                  ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                            ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก    ขาพเจา 
                  เปนคนยากจน    ไมมีที่พ่ึง    ยากไร    เปนกรรมกร  
                  เลี้ยงดูบิดามารดาผูแกเฒา  อนึ่ง  สมณะผูมีศีลไดเปน 
                   ที่รักของขาพเจา   ขาพเจามีจิตเล่ือมใส   เมื่อบริจาค 
                  ขาวและน้ําไดถวายทานอยางไพบูลย    โดยเคารพ. 
                                  เพราะบุญน้ัน ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้  เพราะ 
                  บุญนั้น  ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา    และโภคะทุก 
                   อยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา.   ฯ ล ฯ   เพราะบญุน้ัน 
                   ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี      และรัศมีของ 
                    ขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรแมนั้นไดกลาวตอบพระมหาโมคคัลลานเถระนั้น       ดวย  
ประการฉะน้ี   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                  จบอรรถกถาจิตตลดาวิมาน  
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                                    ๒.  นันทนวิมาน   
                               วาดวยนันทนวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระ  ถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                       [๗๖]  สวนนันทนวันเปนวนะประเสริฐท่ีสุด  สงู 
          สุดของทวยเทพชั้นไตรทศ    ยอมสวางไสว    ฉันใด  
           วิมานของทานน้ี     ก็อุปมาฉันนั้น    สวางไสวอยูใน 
        อากาศ    ทานไดเทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก    ครัง้เกิด 
           เปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะบุญอะไร 
        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และรัศมขีองทาน 
           จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                       เทพบุตรน้ันดีใจ ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                       ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก    ขาพเจา 
           เปนคนยากจน   ไมมีที่พ่ึง   เปนกําพรา   เปนกรรมกร 
        เลี้ยงดูบิดามารดาผูแกเฒา อนึ่ง สมณะผูมีศีล  ไดเปน 
           ที่รักของขาพเจา   ขาพเจามีจิตเล่ือมใส   เมือ่บริจาค 
        ขาวและน้ํา   ไดถวายทานอยางไพบูลย   โดยเคารพ. 
                       เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้   เพราะ  
           บุญนั้น     ผลอันนีจ้ึงสําเร็จแกขาพเจา    และโภคะ 
        ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา   ฯ ล ฯ  เพราะบุญ  
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                   นั้น  ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และรศัมี   
                   ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                              จบนันทนวิมาน 
                      อรรถกถานันทนวิมาน  
         นันทนวิมาน  มีคาถาวา   ยถา  วน  นนฺทน  ปภาสติ  เปนตน. 
นันทนวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   พระวิหารเชตวัน       กรุงสาวัตถี 
เรื่องทั้งหมดเปนตนวา  สมัยนั้น   ในกรุงสาวัตถีมีอุบาสกคนหน่ึง   ดังน้ี  
เหมือนกับเรื่องของวิมานติด ๆ กัน  (ที่กลาวมาแลว )    แตอุบาสกคนน้ี  
แตงงานแลวเลี้ยงดูบิดามารดา   ตางกันตรงน้ีเทาน้ัน.  
         พระมหาโมคคัลลานเถระไดสอบถามเทพบุตรถึงกรรมทีท่ําไว   ดวย 
คาถาเหลาน้ีวา 
                          สวนนันทนวันเปนสวนประเสริฐสุด  สูงสุดของ 
                   ทวยเทพชั้นไตรทศ   สวางไสวฉันใด  วิมานของทาน 
                  นี้ก็อุปมาฉันนั้น    สวางไสวอยูในอากาศ    ทานได 
                   เทพฤทธิ์มีอานุภาพมาก    ครั้งเกิดเปนมนุษยทานได 
                   ทําบุญอะไรไว   เพราะบญุอะไร    ทานจึงมีอานุภาพ 
                    รุงเรืองอยางน้ี         และรศัมีของทานจึงสวางไสวไป 
                 ทุกทิศ.  
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                                  เทพบุตรน้ันถูกพระโมคคัลลานะถามแลว  ดีใจ   
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา 
                           ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก    ขาพเจา 
                    เปนคนยากจน   ไมมีที่พ่ึง   เปนกําพรา  เปนกรรมกร 
                  เลี้ยงดูบิดามารดาผูแกเฒา   อนึ่ง  สมณะผูมีศีล   ได  
                   เปนที่รักของขาพเจา    ขาพเจามีจิตเล่ือมใส    เมื่อ 
                  บริจาคขาวและนํ้า   ไดถวายทานอยางไพบูลย  โดย 
                   เคารพ. 
                                  เพราะบุญน้ัน         ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้ 
                    เพราะบุญน้ัน  ผลอันนี้จงึสําเร็จแกขาพเจา  และโภคะ 
                    ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา.   ฯ ล ฯ    เพราะบุญ   
                   นั้น     ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และรัศม ี
                   ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรไดพยากรณดวยคาถาทั้งหลา    ดวยประการฉะน้ี   แมใน 
คาถาเหลาน้ัน   เรื่องที่ไมเคยมีมิไดมี  คือมีมาแลวทั้งน้ัน. 
                     จบอรรถกถานันทนวิมาน  
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                      ๓.  มณิถูณวิมาน   
                 วาดวยมณิถูณวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระ  ถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                          [๗๗]    วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๒ โยชน  โดย 
        รอบ  มหีองรโหฐาน  ๗๐๐  ลวนเสาแกวไพฑูรย  ปูลาด 
          ดวยเครื่องปูลาดท่ีงดงามโอฬาร   ทานน่ังและด่ืมกิน  
           ในวิมานน้ัน  และพิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ  มีกาม-  
          คุณหามีรสเปนทิพย     และอัปสรเทพนารีที่แตงองค 
           ดวยทองฟอนรําอยู  เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีวรรณะ 
           เชนนี้     เพราะบญุอะไร    ผลอันนี้จึงสําเร็จแกทาน 
            และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                         ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถาม 
           ทาน     ครั้งเกิดเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไรไว 
            เพราะบุญอะไร       ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
            และรัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                         เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                       ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก    ขาพเจา 
             ไดสรางท่ีจงกรมไวในทางท่ีไมมีตนไม      และปลูก 
        ตนไมไวรมรื่น   อนึง่    สมณะผูมีศีล     ไดเปนที่รัก  
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                    ของขาพเจา     ขาพเจามีจิตเล่ือมใส       เมื่อบริจาค   
                    ขาวและน้ํา   ไดถวายทานอยางไพบูลย   โดยเคารพ. 
                           เพราะบญุน้ัน         ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้  
                    เพราะบุญน้ัน  ผลอันนี้จงึสําเร็จแกขาพเจา  และโภคะ 
                   ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา.   ฯ ล ฯ   เพราะบุญ 
                      นั้น   ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และรัศมี  
                    ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.    
                จบมณิถูณวิมาน 
                      อรรถกถามณิถูณวิมาน 
         มณิถูณวิมาน   มีคาถาวา   อุจฺจมทิ   มณิถูณ   วิมาน    เปนตน. 
มณิถูณวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน     กรงุสาวัตถี 
สมัยนั้น  ภิกษุผูเถระเปนจํานวนมากอยูในที่อยูในปา    ในทางที่พระเถระ 
เหลาน้ันไปบิณฑบาตยังหมูบานตําบลใกล  ๆ    อุบาสกคนหน่ึงปรับพ้ืนที่ 
ไมเรียบใหเรียบเอาหนามออกไป      ถางกอไมพุมไมออก     ผูกสะพานที่ 
เหมืองทั้งหลายในฤดูน้ํา  ปลูกตนไมมีเงารมรื่นในที่ไมมีตนไม  ลอกลําหวย 
และทําใหกวางและลึก   จัดทําทานํ้าไวพรอม   และใหทานตามกําลังทรัพย 
รักษาศีล    ตอมา   เขาทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดในวิมานทอง  ๑๒ โยชน 
ในสวรรคชัน้ดาวดึงส.                        
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         ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ    เขาไปหาสอบถามเทพบุตรนั้นดวย    
คาถาหลายคาถาวา 
                                       วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒  โยชน    โดยรอบ 
                  มหีองรโหฐาน  ๗๐๐   ลวนเสาแกวไพฑูรย     ปูลาด 
                   ดวยเครื่องปูลาดท่ีงดงามโอฬาร   ทานนั่ง    และด่ืม  
                  กนิในวิมานนัน้    และพิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ    ม ี 
                   กามคุณ  ๕   มีรสเปนทิพย  และอัปสรเทพนารีที่แตง 
                  องคดวยทองฟอนรําอยู   เพราะบุญอะไร    ทานจึงมี  
                    วรรณะเชนนี้    เพราะบญุอะไร   ผลอันนี้จึงสําเร็จแก 
                   ทาน และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                                       ดูกอนเทพบุตร  ผูมีอานุภาพมาก    อาตมาขอ 
                  ถามทาน   ครัง้เกิดเปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไรไว 
                   เพราะบุญอะไร ทานจึงมอีานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และ 
                  รศัมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
         เทพบุตรนั้นไดพยากรณแกพระมหาโมคคัลลานเถระ      ดวยคาถา 
หลายคาถาวา 
                                เทพบุตรน้ัน      ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                   ดีใจ       ครั้นถูกถามแลวก็พยากรณปญหาของกรรมที ่
                    มีผลอยางน้ีวา  
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                                ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย   ขาพเจาได   
                   สรางท่ีจงกรมไวในทางท่ีไมมีตนไม  และปลูกตนไม 
                   ไวรมรื่น  อนึ่ง  สมณะ  ผูมีศีล   ไดเปนที่รักของขาพเจา 
                     ขาพเจามีจติเลื่อมใส   เมื่อบริจาคขาวและนํ้า   ไดถวาย 
                   ทานอยางไพบูลยโดยเคารพ.  
                                เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึงมีวรรณะเชนนี้    เพราะ 
                      บุญนั้น      ผลอันนี้จึงสําเร็จแกขาพเจา     และโภคะ 
                    ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา.  ฯ ล ฯ   เพราะบุญ 
                     นั้น     ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี    และรัศม ี
                    ของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา     ววิเน    ไดแก   ในปา.    บทวา 
อารามรุกฺขานิ    ความวา    ขาพเจาไดปลูกตนไมทั้งหลายในท่ีนั้น    ทํา 
ตนไมทั้งหลายใหเปนที่รมรื่น     หรือทําตนไมทั้งหลายเนอารามใหรมรื่น 
คําท่ีเหลือท้ังหมดมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                    จบอรรถกถามณิถูณวิมาน  
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                ๔.  สุวรรณวิมาน           
                        วาดวยสุวรรณวิมาน 
        พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา 
                          [๗๘]   วมิานเหนือภูเขาทองของทานมีรัศมี  
          สวางไปทุกสวน  ปกคลุมดวยขายทองผูกขึงขายกระ- 
           ดึงไว     เสาวิมานทุกตนแปดเหลี่ยม     ทําไวอยางดี  
        ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย      ที่เหล่ียมหน่ึง ๆ  สราง 
           ดวยรตันะ  ๗  ประการ  มีพ้ืนอันนารื่นรมยใจ   วิจิตร 
           ดวยแกวไพฑูรยกับทอง   แกวผลึกกับเงิน   แกวลาย 
             ( เพชรตาแมว ) กับมุกดา และแกวมณีแดง ( กับทิม ) 
          ที่วิมานนั้น   ธุลีไมฟุง  หมูจันทันมีสีเหลืองท่ีสรางไว  
          ก็รบัชอฟา  สราง  ๔  บันไดไว  ๔  ทิศ  สวางไสวดวย 
           หองรตันะตาง  ๆ  ดุจดวงอาทิตย    ที่วิมานน้ันมีไพที  
            จัดไวเปนพิมพเดียวกัน       ประหนึ่งเนรมิมิตไวเปน 
          สัดสวน  เมื่อสองแสงจึงสวางไปโดยรอบท้ัง  ๔ ทิศ. 
                             ในวิมานอันประเสริฐนั้น       ทานเปนเทพบุตร 
           ผูมีรศัมีมาก  รุงโรจนดวยวรรณะดุจอาทิตยที่กําลัง 
          อุทัย   นี้เปนผลแหงทาน   หรือศีล   หรืออญัชลีกรรม 
           ของทาน   ทานถูกอาตมาถามแลว  โปรดบอกผลกรรม 
          นั้นแกอาตมาทีเถิด.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 589 

                         เทพบุตรน้ันดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว    
                  ครั้นแลวจึงพยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                            ขาพเจาอยูในเมืองอนัธกวินทะ    เลื่อมใสแลว 
                   ไดสรางวิหารถวายพระพุทธเจา  เผาพันธุพระอาทิตย 
                   ผูเปนพระศาสดา      ดวยมือของตน     ขาพเจามีใจ 
                  เลื่อมใสไดถวายของหอม  ดอกไมปจจัย  เครื่องลูบไล  
                    และวิหาร       แดพระศาสดาในเมืองอันธกวินทะน้ัน 
                  เพราะบุญน้ัน    ขาพเจาไดผลน้ี  จึงมีสทิธิในนันทนวัน 
                   ขาพเจามีหมูเทพอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอม   รืน่- 
                   รมยอยูในนนัทนวันอันประเสริฐ  ทีน่ารื่นรมยประกอบ 
                   ไปดวยสกุณชาตินานาชนิด. 
                           จบสุวรรณวิมานท่ี  ๔         
                    อรรถกกถาสุวรรณวิมาน 
         สุวรรณวิมาน    มคีาถาวา    โสวณฺณคเย  ปพฺพตสฺมึ  เปนตน. 
สุวรรณวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ นครอันธกวินทะ         สมัยนั้น 
อุบาสกคนหน่ึงมีศรัทธาปสาทะ    เปนผูสมบูรณดวยทรัพยสมบัติไดสราง 
พระคันธกุฎีที่สมควรเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา     ถึงพรอม 
ดวยอาการท้ังปวง     ที่ภูเขาโลนแหงหนึ่งไมไกลหมูบานนั้น     อาราธนา  
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พระผูมีพระภาคเจา   ใหประทับอยูในพระคันธกุฎีนั้นแลวบํารุงโดยเคารพ   
และตนเองก็ต้ังอยูในนิจศีล   เปนผูมีศีลสังวรบรสิุทธิ์ดี  ทํากาลกิริยาตายไป 
บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส    วิมานท่ีรุงเรืองดวยขายรัศมีของรัตนะนานา 
ชนิด    มีไพทีอันวิจิตรแวดลอม   งามพรอมไปดวยเครื่องอลังการประดับ 
ยอดหลากหลาย   มีฝา   เสา    และบนัไดจัดไวเปนอยางดี    เปนรมณีย- 
สถานที่นารื่นรมยสมที่ชีถ้ึงอานุภาพแหงกรรมของอุบาสกน้ัน    ไดเกิดข้ึน 
เหนือยอดภูเขาทอง    ทานพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปยังเทวโลก    เห็น 
เทพบุตรนั้นจึงไดถามดวยคาถาทั้งหลายวา  
                                วมิานเหนือภูเขาทอง   ของทานมีรัศมีสวางไป 
                   ทุกสวน   ปกคลุมดวยขายทอง   ผูกขงึขายกระดึงไว 
                    เสาวิมานทุกตน   แปดเหลี่ยมทําไวอยางดี    ลวนแลว 
                   ดวยแกวไพฑูรย   ที่เหลีย่มหน่ึง ๆ   สรางดวยรัตนะ 
                       ๗  ประการ    มีพ้ืนอันนารื่นรมยใจ    วิจิตรดวยแกว 
                    ไพฑูรยกับทอง   แกวผลกึกับเงิน   แกวลาย   [ เพชร 
                       ตาแมว ]    กันมุกดา    และแกวมณีแดง    [ ทับทิม ]   
                  ที่วิมานนั้น  ธุลีไมฟุง  หมูจันทันมีสีเหลือง   ที่สรางไว  
                  กร็ับชอฟา  สราง  ๔ บันไดไว  ๔ ทิศ  สวางไสวดวย 
                  หองรัตนะตาง ๆ  ดุจดวงอาทิตย  ที่วิมานนั้นมีไพท่ีจัด 
                  ไวเปนพิมพเดียวกัน   ประหนึ่งเนรมติไวเปนสัดสวน 
                  เมื่อสองแสงจึงสวางไปโดยรอบท้ัง  ๔  ทิศ.  
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                                  ในวิมานอันประเสริฐนั้น      ทานเปนเทพบุตร   
                   ผูมีรัศมมีาก     รุงโรจนดวยวรรณะ    ดุจดวงอาทิตย 
                  ที่กําลังอุทัย   นี้เปนผลแหงทาน  หรือศีล  หรืออัญ- 
                  ชลีกรรมของทาน  ทานถูกอาตมาถามแลว  โปรดบอก 
                  ผลกรรมนั้นแกอาตมาท่ีเถิด.  
         เทพบุตรแมนั้น   ไดพยากรณแกพระมหาโมคคัลลานเถระดวยคาถา 
เหลาน้ีวา 
                           เทพบุตรน้ันถูกพระโมคคลัลานะถามแลว   จงึ 
                 พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                           ขาพเจาอยูในเมืองอนัธกวินทะ   เลื่อมใสแลว  
                   ไดสรางวิหารถวายพระพุทธเจา  เผาพันธุพระอาทิตย 
                  ผูเปนพระศาสดา  ดวยมือของตน  ขาพเจามีใจเลื่อมใส 
                  ไดถวายของหอม    ดอกไม    ปจจัย    เครื่องลูบไล 
                  และวิหาร      แดพระศาสดาในเมืองอันธกวินทะน้ัน 
                  เพราะบุญน้ัน     ขาพเจาจึงไดผลน้ี       จึงมีสิทธิใน 
                  นันทนวัน   ขาพเจามีหมูเทพอัปสรฟอนรําขับรองหอม 
                  ลอม  รื่นรมยอยูในนันทนวันอันประเสริฐ   ที่นารื่น- 
                  รมยประกอบไปดวยสกุณชาตินานาชนิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สพฺพโตปภ   ไดแก สองรัศมี   คือ 
เปลงรัศมีออกไปจากทุกสวน.    บทวา  กิงฺกิณิชาลกปฺปต   ไดแก  มีขาย 
กระดึงท่ีจัดไวเรียบรอย.  
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         บทวา    สพฺเพ   เวฬุริยามยา   ความวา    เสาทุกตนลวนแลวไป   
ดวยแกวไพฑูรยและแกวมณี.   ก็บทวา   เอกเมกาย   อสิยา    ในคาถาน้ัน 
ไดแก   สวนที่เปนเหลี่ยมหน่ึง ๆ    ในเสาแปดเหลี่ยม.     บทวา   รตนา 
สตฺต  นิมฺมิตา  ไดแก อันกรรมสรางดวยรัตนะ  ๗   อธิบายวา  เหลี่ยม 
หน่ึง ๆ  สําเรจ็ดวยรัตนะ  ๗.  
         ดวยบทวา  เวฬุริยสุรณฺณสฺส  เปนตน  ทานแสดงถึงรัตนะตางๆ. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เวฬุริยสุวณฺณสฺส     ไดแก  สรางดวยแกว 
ไพฑูรยและทอง.    อีกอยางหน่ึง    ประกอบความวา    วิจิตรไปดวยแกว 
ไพฑูรยและทอง.     ก็คําน้ีเปนฉัฏฐีวิภัตติ    ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. 
แมในบทวา  ผลิการูปยสฺส   จ  นี้ก็นัยนี้แหละ.  บทวา  มสารคลฺลมุตฺตาหิ 
ไดแก   เพชรตาแมว   [ แกวลาย ].    บทวา    โลหติงฺคมณีหิ     ไดแก 
ทับทิม. 
         บทวา   น  ตตฺถุทฺธสตี  รโช  ความวา   ธุลีไมฟุงในวิมานน้ัน 
เพราะมีพ้ืนทําดวยแกวมณี.  บทวา  โคปานสีคณา  ไดแก  ประชุมกลอน 
[ จันทัน ].   บทวา   ปตา   ไดแก มีสีเหลือง   อธิบายวา   ทําดวยทองและ 
ทําดวยมณีบุษราคัมเปนตน.  บทวา  กฏู    ธาเรนฺติ   ความวา  ทรงไวซึ่ง 
ชอฟาท่ีสําเร็จดวยรัตนะ  ๗. 
         บทวา   นานารตนคพฺเภหิ   ไดแก   หองท่ีลวนแลวไปดวยรัตนะ 
ตาง  ๆ.     บทวา  เวทิยา   ไดแก  ไพท ี (แทน)      บทวา   จตสฺโส 
ไดแก  มี  ๔  ไพทีใน  ๔  ทิศ  ดวยเหตุนั้น    พระมหาโมคคัลลานเถระ 
จึงกลาววา  สมนฺตา   จตุโร  ทิสา  โดยรอบท้ัง  ๔  ทิศ.   
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         บทวา  มหปฺปโภ    แปลวา    รุงเรืองมาก.     บทวา   อุทยนฺโต   
แปลวา  ข้ึนไปอยู.   บทวา  ภาณมุา   แปลวา  พระอาทิตย. 
         บทวา  สเกหิ   ปาณหิิ  ประกอบความวา   ขาพเจาประสบบุญซ่ึง 
เปนสาระของกาย   เมื่อกระทํากิจน้ัน ๆ   ไดสรางวิหารถวายพระศาสดาดวย 
มือของตน.  อีกอยางหนึ่ง    บทวา  สเกหิ  ปาณิหิ  ไดแก   ดวยอํานาจ 
บูชาของหอม   ดอกไม  ปจจัยและเครื่องลูบไล   ในเมืองอันธกวินทะน้ัน. 
เหมือนอยางไร.    ในขอน้ีพึงทราบการประกอบความอยางนี้วา    ขาพเจา 
ไดถวาย   คือบูชาและมอบถวายวิหารท่ีสรางแลว   แดพระศาสดา   ดวยใจ  
เลื่อมใส. 
         บทวา   เตน   ไดแก    ดวยบุญกรรมตามท่ีกลาวแลวน้ันเปนเหตุ. 
บทวา   มยหฺ    แปลวา   อันขาพเจา.     บทวา   อิท     ไดแก     ผลบุญน้ี  
หรืออธิปไตยความเปนใหญอันเปนทิพยนี้.   เพราะเหตุนั้น   เทพบุตรนั้น 
จึงกลาววา  วส    วตฺเตมิ  ดังน้ี. 
         บทวา   นนฺทเน   ไดแก   ในเทวโลกน้ี     อันเปนสถานที่เกิดข้ึน 
แหงฤทธิ์ความสําเร็จ   อันเปนทิพย    ซึ่งเปนที่เพลิดเพลิน   แมในที่นั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ    ในสวนนันทนวันอันรื่นรมย    ประกอบความวา 
ขาพเจายินดีในนันทนวันนี้     ซึ่งเปนที่รื่นรมยอยางนี้.     คําท่ีเหลือมีนัย 
ดังกลาวแลวน่ันแล. 
         เมื่อเทวดาเลาแจงถึงบุญกรรมของตนอยางนี้แลว         พระเถระได 
แสดงธรรมแกเทพบุตรนั้นพรอมท้ังบริวาร     แลวกราบทูลความน้ันถวาย 
พระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุป-  
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ปตติเหตุเกิดเรื่อง    ทรงแสดงธรรมโปรดบริษัททีป่ระชุมกันอยู    เทศนา   
นั้นไดเกิดประโยชนแกมหา ชน  ดังน้ีแล. 
                       จบอรรถกถาสุวรรณวิมาน 
                     ๕.   อมัพวมิาน  
                             วาดวยอัมพวิมาน 
                พระมหาโมคคลัลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                                  [๗๙]     วมิานเสาแกวมณีนีสู้ง  ๑๒  โยชน 
                   โดยรอบ   มีหองรโหฐาน  ๗๐๐  ลวนเสาแกวไพฑูรย 
                   ปลาดวยเครื่องปูลาดท่ีงดงามโอฬาร     ทานน่ังและ 
                   ด่ืมกินในวิมานน้ัน       และพิณทิพยก็บรรลงไพเราะ 
                   มีกามคุณหามีรสเปนทิพย   และอัปสรเทพนารีที่แตง 
                   องคดวยทองฟอนรําอยู    เพราะบุญอะไร    ทานจึงมี  
                    วรรณะเชนนี้     เพราะบญุอะไร  ผลอันนี้จึงสําเร็จแก 
                    ทาน  และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                                    ฯ ล ฯ                                  
                                  เพราะบุญอะไร   ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยาง 
                   นี้  และรัศมขีองทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                                 เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                  กพ็ยากรณปญหาของกรรมท่ีมีผลอยางน้ีวา                  
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                      เมื่อพระอาทิตยกําลังแผดแสงในเดือนทายฤดูรอน     
        ขาพเจาเปนคนรับจางทํางานของผูอื่น  กําลังรดนํ้าสวน     
        มะมวงอยู  ในขณะนั้น  ภิกษุที่ปรากฏช่ือวา  สารีบุตร 
        ลําบากกาย  ไมลําบากใจ    ไดเดินไปทางสวนมะมวงน้ัน 
           ขาพเจากําลังรดน้ําตนมะมวง    ไดเห็นทานกําลังเดิน 
        มาจึงไดกลาววา   ขอโอกาสเถิดเจาขา  กระผมขอให  
         ทานสรงนํ้า    ซึ่งจะนําสุขใจมาให   ทานพระสารีบุตร 
        วางบาตรจีวรไว  เหลือจีวรผืนเดียวน่ังท่ีรมเงาโคนตน 
           ไม   เพ่ืออนุเคราะหแกขาพเจาน้ัน   ขาพเจาเปนคน 
        มีใจเลื่อมใส    เอาน้ําใสมาใหทาน   ซึ่งมีจีวรผืนเดียว 
        นั่งท่ีรมเงาโคนตนไมสรงน้ํา    มะมวงเราก็รดน้ําแลว 
          สมณะเราก็ใหทานสรงนําแลว   เราขวนขวายบุญแลว 
        มิใชนอย  บรุุษนั้นมปีติซาบซานไปท่ัวกายของตน  ดวย 
         ประการฉะนี้   ขาพเจาไดทํากรรมมีประมาณเทาน้ีนั้น 
          เองในชาตินั้น       ละรางมนุษยแลวเขาถึงนันทนวัน 
        ขาพเจามีเหลาเทพอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอม 
         รื่นรมยอยูในอุทยานนันทนวันอันนารื่นรมย  ประกอบ  
        ไปดวยฝูงสกุณชาตินานาชนิด. 
                              จบอัมพวิมานท่ี  ๕  
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                                 อรรถกถาอัมพวิมาน   
         อัมพวิมาน   มีคาถาวา  อุจฺจมิท   มณิถูณ  เปนตน.   อัมพวิมาน 
นั้นเกิดข้ึนอยางไร ?  
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเวฬุวัน  กรุงราชคฤห 
สมัยนั้น   ในกรุงราชคฤหมีบุรุษเข็ญใจคนหน่ึง  รับจางเฝาสวนมะมวงของ 
คนอ่ืนแลกภัตตาหาร    วันหน่ึง   เขาเห็นทานพระสารีบุตรมีเหง่ือทวมตัว 
กําลังเดินไปตามทางใกล ๆ สวนมะมวงนั้น      ในภูมิประเทศท่ีรอนดวย 
แสงแดด      ระอุดวยทรายรอน      มีขายพยับแดดเปนตัวยิบ  ๆ  แผไปใน 
ฤดูรอน  เกิดความเคารพนับถือมาก  เขาไปหาแลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา 
ฤดูรอนน้ีรอนมาก  ปรากฏเหมือนรางกายลําบากเหลือเกิน  ขอโอกาสเถิด 
เจาขา   ขอพระผูเปนเจาโปรดไปยังสวนมะมวงนี้    พักเสียสักครูหน่ึง   หาย 
เหน่ือยในการเดินทางแลวคอยไป      โปรดอนุเคราะหเถิด.      พระเถระ 
ประสงคจะเพ่ิมพูนจิตเลื่อมใสของเขาเปนพิเศษ   จึงเขาไปยังสวนน้ัน  นั่ง 
ที่โคนมะมวงตนหน่ึง. 
         บุรุษน้ันกลาวอีกวา  ทานเจาขา  ถาทานตองการจะสรงนํ้า  กระผม 
จักตักน้ําจากบอน้ีใหทานสรง      และจักถวายนาดื่มดวย.     พระเถระรับ 
นิมนตดวยดุษณีภาพ.  เขาตักน้ําจากบอเอากรองแลวใหพระเถระสรง  และ 
ครั้นใหสรงแลว   เขาลางมือเทาแลวนอมนํ้าดื่มเขาถวายแดพระเถระผูนั่งอยู 
พระเถระดื่มน้ําด่ืมแลว   ระงับความกระวนกระวายไดแลวกลาวอนุโมทนา 
ในการถวายน้ําและใหสรงน้ําแกบุรุษน้ันแลวหลีกไป.    ตอมา  บุรุษน้ันได 
เสวยปติโสมนัสอยางโอฬารวา       เราไดระงับความเรารอนของพระสารี- 
บุตรเถระผูเรารอนยิ่งเพราะฤดูรอน    เราไดขวนขวายบุญมากหนอ.    ภาย  
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หลังเขาทํากาลกิริยาตายไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส    ทานพระมหาโมค-   
คัลลานะเขาไปหาเขา   ถามถึงบุญท่ีเขากระทําดวยคาถาเหลาน้ีวา             
                                       วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒  โยชน    โดยรอบ  
                  มหีองรโหฐาน ๗๐๐  ลวนเสาแกวไพฑูรย  ปูลาดดวย 
                   เครื่องปูลาดท่ีงดงาม   ทานน่ังและด่ืมกินในวมิานนั้น  
                  พิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ  ในวมิานนีม้ีกามคุณหามีรส 
                  อนัเปนทิพย    และอัปสรเทพนารีที่แตงองคดวยทอง  
                  ฟอนรําอยู   เพราะบุญอะไร    ทานจึงมีวรรณะเชนนี้ 
                   เพราะบุญอะไร   ผลอันนีจ้ึงสําเร็จแกทาน  และโภคะ 
                   ทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                                                              ฯ ล ฯ 
                                 เพราะบุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยาง 
                  นี้  และรัศมขีองทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                               เทพบุตรน้ันถูกพระโมคคัลลานะถามแลว  ดีใจ 
                   ก็พยากรณปญหาของกรรมที่มีผลอยางน้ีวา 
                                เมื่อพระอาทิตยกําลังแผดแสงในเดือนทายฤดู- 
                   รอน   ขาพเจาเปนคนรับจางทํางานของผูอื่น    กําลัง 
                   รดน้ําสวนมะมวงอยู   ในขณะนั้น  ภิกษุที่ปรากฏช่ือวา 
                   สารีบุตร   ลาํบากกาย  ไมลําบากใจ    ไดเดินไปทาง 
                   สวนมะมวงนั้น    ขาพเจากําลังรดน้ําตนมะมวง    ได 
                   เห็นทานกําลังเดินมา     จงึกลาววา    ขอโอกาสเถิด  
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                  เจาขา   กระผมขอใหทานสรงนํ้า   ซึ่งจะนําสุขใจมา   
                  ให     ทานพระสารีบุตรวางบาตรจีวรไว     เหลือจีวร 
                   ผืนเดียวน่ังท่ีรมเงาโคนตนไม       เพ่ืออนุเคราะหแก 
                    ขาพเจาน้ัน  ขาพเจาเปนคนมีใจเลื่อมใส   เอาน้ําใส 
                  มาใหทาน      ซึ่งมีจีวรผืนเดียวน่ังท่ีรมเงาโคนตนไม 
                   สรงน้ํา   มะมวงเราก็รดน้ําแลว    สมณะเราก็ใหทาน  
                  สรงนํ้าแลว    เราขวนขวายบุญแลวมิใชนอย  บุรุษนัน้ 
        มีปติซาบซานไปท่ัวกายของตน  ดวยประการฉะนี้  
                  ขาพเจาไดทํากรรมมีประมาณเทาน้ีนั่นเอง     ในชาติ  
                  นั้น     ละรางมนุษยแลวเขาถึงนันทนวัน     ขาพเจา 
                    มีเหลาเทพอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอมรื่นรมยอยู 
                  ในอุทยานนันทนวันอันนารื่นรมย     ประกอบไปดวย 
                 ฝูงสกุณชาตินานาชนิด. 
         เทพบุตรแมนั้น    ไดพยากรณแกพระโมคคัลลานเถระนั้น     ดวย 
คาถาเหลาน้ี    ดวยประการฉะน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   คิมหฺาน   ปจฺฉิเม   มาเส   ไดแก 
ในอาสาฬหมาส   (เดือน ๘ ).   บทวา  ปตปนฺเต   ไดแก  สองแสงจา. 
อธิบายวา   ปลอยออกซ่ึงความรอนโดยประการท้ังปวง.  บทวา  ทิวงฺกเร 
ไดแก  พระอาทิตย.  อีกอยางหน่ึง  ปาฐะก็อยางนี้แหละ.  บทวา อสิฺจติ 
ไดแก  รดน้ํา  อ   อักษรเปนเพียงนิบาต,   ความวา  รดน้ํา  คือ  ทาํการ 
รดนํ้าเปนประจํา   ที่โคนตนมะมวงทั้งหลาย   ปาฐะวา   อสิฺจถ   ก็ม ี 
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ความวา  รดแลว.   บางทานกลาววา  อสิฺจห   กม็ี   ความวา  ขาพเจา 
เปนบุรุษรับจางของคนอ่ืน  ไดรดนํ้าสวนมะมวงในคราวน้ัน.   
         บทวา  เตน   ความวา  ไดไป   คือ  ไดเดินไปทางทิศาภาคท่ีสวน 
มะมวงต้ังอยู   (เดินไปทางสวนมะมวง).   บทวา  อกิลนฺโต   ว   เจตสา 
ประกอบความวา   พระเถระแมไมลําบากใจ   เพราะละทุกขใจไดแลวดวย 
มรรคนั่นเอง  แตก็เปนผูลาํบากกาย  ไดเดินไปตามทางนั้น.  
         ประกอบความวา   คราวนั้น    ขาพเจากําลังรดน้ําตนมะมวง    ได 
กลาวแลว.   อธิบายวา   มีจีวร   [ สบง ]   ผืนเดียว   ตองการจะสรงนํ้า. 
         บทวา   อิติ   ความวา   บุรุษนั้นมปีติที่เปนไปโดยอาการน้ีอยางนี้  
คือวา    มะมวงเราก็รดนํ้าแลว    สมณะเราก็ใหสรงน้ําแลว    บญุมิใชนอย 
เราก็ขวนขวายแลว     ดวยประโยคพยายามอยางเดียวเทาน้ัน     ก็ใหสําเร็จ 
ประโยชนไดถึง  ๓  อยาง  ดังน้ี     ซาบซานไปท่ัวกายของตน    ประกอบ 
ความวา  ทําใหมีปติถูกตองติดตอกัน.   และบทนี้เปนคําปจจุบันกาล   ใช 
ในขอความท่ีเปนอดีตกาล   อธิบายวา  ซาบซานแผไปแลว. 
         บทวา    ตเทว    เอตฺตก   กมฺม  ความวา    ขาพเจาไดทํากรรมมี 
ประมาณเทานี้นั้น  คือ เพียงถวายนํ้าดื่มอยางนั้น.  อธิบายวา  ในชาตินั้น 
ขาพเจามิไดระลึกถึงเรื่องอ่ืน.   คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                   จบอรรถกถาอัมพวิมาน  
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                        ๖.  โคปาลวิมาน            
                                 วาดวยโคปาลวิมาน 
         พระมหาโมคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา 
                                [๘๐]  ภิกษุเห็นเทพบุตรผูสวมเครื่องประดับ 
           มือ    ผูมียศ    ในวิมานสูง     ซึง่ต้ังอยูสิ้นกาลนาน 
        รุงโรจนอยูในทิพยวิมาน   ดุจพระจันทร   จงึไตถาม 
           วา   ทานเปนผูประดับองคทรงมาลัย   มีพัสตราภรณ 
        สวย   มกีุณฑลงาม   แตงผมและหนวดแลว   สวม 
           เครื่องประดับมือ    มียศ    รุงโรจนอยูในทิพยวิมาน 
        เหมือนพระจันทร  พิณทิพยทั้งหลายก็บรรเลงไพเราะ 
        เหลาเทพอัปสรชั้นไตรทศ   จํานวน  ๖๔,๐๐๐   ลวน 
           แตคนดี   ผูชํานาญศิลป   พากันฟอนรําขบัรอง    ทํา 
        ความบนัเทิงอยู  ทานบรรลุเทพฤทธิ์    มอีานุภาพมาก 
           ครั้งเกิดเปนมนุษย  ทานไดทําบุญอะไรไว       เพราะ 
        บุญอะไร     ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และ 
        รัศมีของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                            เทพบุตรนั้นดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
           ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                           ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก    ขาพเจา 
        ไดรับจางเล้ียงแมโคของคนเหลาอื่น    ตอมามีสมณะ 
          มาหาขาพเจา         โคท้ังหลายไดไปกินถ่ัวราชมาษ 
        ขาพเจาตองกระทํากิจสองอยางในวันนี้     ทานเจาขา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 601 

        ครั้งน้ันขาพเจาไดคิดอยางน้ัน        ภายหลังกลับได   
        สัญญาความสําคัญโดยแยบคาย    จึงวางหอขนมสด 
        ลงในมอืพระเถระ  พรอมกับกลาววา   ขาพเจาถวาย 
        เจาขา     ขาพเจาไดรีบรุดไปไรถ่ัว   กอนท่ีไรถ่ัวซ่ึง 
        เปนทรพัยของเจาของจะลูกฝูงโคทําลาย     ณ  ที่นั้น  
        งูเหามพิีษมากไดกัดเทาของขาพเจาผูกําลังเรงรีบไป 
          ขาพเจาลูกความทุกขเบียดเบียนบีบค้ัน   และภิกษุได 
        ฉันขนมสดท่ีขาพเจาถวายน้ันเอง      เพ่ืออนุเคราะห 
        ใหขาพเจา    ขาพเจากระทํากาลกิริยาตายไป   จุติ  
        จากอัตภาพน้ัน  บังเกิดเปนเทวดา   กุศลกรรมนั้นเอง 
        ขาพเจากระทําไว  ขาพเจาจึงไดเสวยผลกรรมอันเปน 
        สขุดวยตนเอง   ทานเจาขา   พระคุณเจาอนุเคราะห  
        ขาพเจามากแลว   ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย 
        ความเปนผูกตัญู   ในโลกพรอมท้ังเทวโลกและมาร 
        โลก        ไมมีมุนีอื่นท่ีอนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจา 
        ทานเจาขา    พระคณุเจาอนุเคราะหขาพเจามากแลว 
        ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู 
        ในโลกนี้หรือโลกอืน่   ไมมมีุนีอืน่ที่อนุเคราะหยิ่งกวา 
        พระคณุเจา    ทานเจาขา    พระคุณเจาอนุเคราะห 
           ขาพเจามากแลว    ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย 
        ความเปนผูกตัญู. 
                                                   จบโคปาลวิมานท่ี  ๖                         
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                          อรรถกถาโคปาลวิมาน   
         โคปาลวิมาน  มีคาถาวา  ทิสฺวาน   เทว   ปฏิปุจฺฉิ   ภิกฺข ุ เปนตน. 
โคปาลวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน  กรุงราชคฤห 
สมัยนั้น   คนเลี้ยงโคชาวราชคฤหคนหน่ึง   ถือขนมสดท่ีหอดวยผาเกาเพ่ือ 
เปนอาหารเชา       ออกจากเมืองไปถึงโคจรภูมิซึ่งเปนที่เท่ียวไปของแมโค 
ทั้งหลาย    ทานพระมหาโมคคัลลานะทราบวา    เขาผูนี้จักตายในบัดนี้เอง 
และจักเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเพราะถวายขนมสดแกเรา     ดังน้ี    จึงได  
ไปใกลเขา  เขาดูเวลาแลวประสงคจะถวายขนมสด   แดพระเถระ  ขณะนั้น 
แมโคทั้งหลายเขาไปยังไรถั่ว   ครั้งน้ัน   คนเลี้ยงโคคิดวา   เราควรจะถวาย 
ขนมสด      แดพระเถระ      หรือวาควรจะไลแมโคทั้งหลายออกจากไรถั่ว  
ตอนน้ันเขาคิดวา     พวกเจาของไรถั่วจงทํากะเราตามท่ีตองการเถิด     แต 
เมื่อพระเถระไปเสียแลว    เราจะไมไดถวายขนมสด   เอาเถิด    เราจักถวาย 
ขนมสด   แดพระผูเปนเจากอนละ  ไดนําขนมสดน้ันเขาถวายแดพระเถระ 
พระเถระรับเพ่ืออนุเคราะหเขา. 
         ขณะที่เขาว่ิงไปโดยเร็วเพ่ือจะไลตอนแมโคทั้งหลายใหกลับ     มิทัน 
ไดพิจารณาถึงอันตราย      งูพิษที่ถูกเขาเหยียบก็กัดเอา     แมพระเถระเมื่อ 
อนุเคราะหเขา   ก็เริ่มฉันขนมสดน้ัน   คนเลี้ยงโคตอนแมโคทั้งหลายกลับ 
มาแลว     เห็นพระเถระกําลังฉันขนมอยู    มีจิตเลื่อมใสน่ังเสวยปติโสมนัส 
อยางยิ่ง    พิษงูแลนทวมทั่วสรีระของเขาในขณะน้ันเอง     เมื่อพิษแลนถึง 
ศีรษะ   เขาตายในครูนั้นแหละ   ครั้นตายแลว   เขาไปบังเกิดในวิมานทอง  
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๑๒  โยชน   ในสวรรคชัน้ดาวดึงส   ทานพระมหาโมคคัลลานะไปพบเขา   
จึงไดถามดวยคาถาเหลานี้วา 
                                       ภิกษุเห็นเทพบุตรผูสวมเครื่องประดับมือ    ผู 
                  มยีศ   ในวิมานสูง   ซึ่งต้ังอยูสิ้นกาลนาน   รุงโรจน 
                  อยูในทิพยวิมาน  ดุจพระจันทร   จึงไตถามวา   
                                       ทานเปนผูประดับองค   ทรงมาลัย   มีพัสตรา- 
                   ภรณสวย     มีกุณฑลงาม     แตงผมและหนวดแลว 
                  สวมเครื่องประดับมือ    มยีศ    รุงโรจนอยูในทิพย-  
                  วมิาน เหมือนพระจันทร  พิณทิพยทั้งหลายก็บรรเลง 
                   ไพเราะ  เหลาเทพอัปสรชั้นไตรทศ  จํานวน   ๖๔,๐๐๐ 
                  ลวนแตคนดี   ผูชํานาญศิลป    พากันฟอนรําขับรอง 
                   ทําความบันเทิงอยู   ทานบรรลุเทพฤทธ์ิ    มีอานุภาพ 
                  มาก     ครั้งเกิดเปนมนุษย     ทานไดทําบุญอะไรไว  
                   เพราะบุญอะไร        ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
                   และรัศมขีองทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรแมนั้น  กไ็ดพยากรณแกพระมหาโมคคัลลานเถระนั้นวา 
                                เทพบุตรน้ัน  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลวดีใจ 
                   ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                                ครั้งเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก   ขาพเจา 
                     ไดรับจางเล้ียงโคของคนเหลาอื่น   ตอมามีสมณะมา 
                   หาขาพเจา โคท้ังหลายไดไปกินถ่ัวราชมาษ  ขาพเจา  
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        ตองกระทํากิจสองอยางในวันนี้   ทานเจาขา  ครั้งน้ัน   
        ขาพเจาไดคิดอยางน้ัน        ภายหลังกลับไดสัญญา 
        ความสาํคัญโดยแยบคาย   จึงวางหอขนมสดลงในมือ 
        พระเถระ    พรอมกบักลาววา   ขาพเจาถวาย    เจาขา 
          ขาพเจาน้ันไดรีบรุดไปไรถ่ัว  กอนท่ีไรถ่ัวซ่ึงเปน 
        ทรัพยของเจาของจะถูกฝูงโคทําลาย        ณ  ทีน่ั้น  
         งูเหามพิีษมากไดกัดเทาของขาพเจาผูกําลังเรงรีบไป 
        ขาพเจาถูกความทุกขเบียดเบียนบีบค้ัน  และภิกษุได 
        ฉันขนมสดท่ีขาพเจาถวายน้ันเอง      เพ่ืออนุเคราะห 
        ขาพเจา     ขาพเจากระทํากาลกิริยาตายไปจุติจาก 
        อัตภาพนั้น    บังเกิดเปนเทวดา    กุศลกรรมนัน้เอง 
        ขาพเจากระทําไว      ขาพเจาจึงไดเสวยผลกรรมอัน 
        เปนสุขดวยตนเอง   เจาขา  พระคุณเจาอนุเคราะห 
        ขาพเจามากแลว   ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย 
        ความเปนผูกตัญู       ในโลกพรอมทั้งเทวโลกและ 
        มารโลก     ไมมมีุนีอืน่ที่อนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจา 
         ทานเจาขา     พระคณุเจาอนุเคราะหขาพเจามากแลว 
        ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู 
        ในโลกนี้หรือในโลกอื่น ไมมุนีอืน่ที่อนุเคราะหยิ่งกวา 
        พระคณุเจา     ทานเจาขา     พระคุณเจาอนุเคราะห 
         ขาพเจามากแลว   ขาพเจาขออภิวาทพระคุณเจาดวย 
        ความเปนผูกตัญู.  
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         ครั้งน้ัน     ทานพระโมคคัลลานะไดกราบทูลเรื่องนั้นถวายพระผูมี-   
พระภาคเจา   ตามทํานองท่ีตนและเทพบุตรพูดกัน   พระศาสดาทรงภาษิต  
เนื้อความแลว      ทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง      ตรัส 
พระพุทธพจนวา   ทิสฺวาน  เทว   ปฏปุิจฺฉิ    ภิกขฺุ      เปนตน    เพ่ือทรง 
แสดงธรรมโปรดแดบริษัทที่ประชุมกนัอยู.                      
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เทว  ไดแก โคปาลเทพบุตร.   พระ- 
ศาสดาตรัสวา    ภิกฺข ุ  ทรงหมายถึงทานพระมหาโมคคัลลานะ    ดวยวา 
ทานพระโมคคัลลานะนั้น   ชื่อวา   ภิกษุ   เพราะทําลายกิเลสโดยประการ  
ทั้งปวง.    ตรัสวา   จริฏ ิติเก    เพราะวิมานต้ังม่ันตลอดกาลเปนอันมาก 
หรือต้ังอยูชั่วกัปทีเดียว.     บางทานกลาววา    จิรฏ ิติก  ก็มี.    บทวา 
จิรฏ ิติก  นัน้   พึงเชื่อมกับบท   เทว  นี้   ความจริง   เทวบุตรแมนั้น 
ควรจะเรียกไดวา     จิรฏ ิติเก    เพราะดํารงอยูในวิมานน้ันถึงสามโกฏิหก 
ลานป.  บทวา ยถาป   จนทฺินา  ความวา  เหมือนจันทเทพบุตรไพโรจน 
อยูในทิพยวิมานของตน    ซึ่งรุงเรืองดวยขายรัศมีที่นารักเย็นและเปนที่จับ 
ใจ.   พึงประกอบคําท่ีเหลือวา   ไพโรจนอยูฉันนั้น. 
         บทวา   อลงฺกโต  เปนตน   เปนบทแสดงอาการท่ีเทพบุตรนั้นถูก 
พระเถระถาม.  บทนั้นมนีัยดังกลาวแลวแมในหนหลังน่ันแล. 
         บทวา สงฺคมฺน  ไดแก เกี่ยวของ.  อีกอยางหน่ึง  บทวา สงฺคมฺน 
ไดแก สงเคราะห  แมจะมีอรรถวาเหตุในที่นี้ทานทําไวภายใน   อธิบายวา 
หลายคนรวมกัน.   บทวา   อาคา  แปลวา   มาแลว.   บทวา  มาเส  ได 
แก   กลาถั่วราชมาษ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 606 

         บทวา  ทฺวยชฺช   ความวา   เราทํากิจสองอยางในวันนี้    คือเด๋ียวน้ี.   
บทวา    อภุยฺจ    การิย    เปนคําบรรยายเน้ือความท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
บทวา  สฺ  ไดแก   สญัญาโดยธรรม.  เพราะเหตุนั้นเทวดาจึงกลาววา 
โยนิโส   ดังน้ี.   บทวา  ปฏิลทฺธา   แปลวา   กลับไดแลว.  บทวา   ขิป  
ความวา  วางในมือเพ่ือใหรับ.   บทวา   อนนฺตก  ไดแก  ผาเปอน  คือ 
ผาเกาท่ีหอขนมสดวางไว.   ก ็อ อักษรในที่นี้เปนเพียงนิบาต. 
         บทวา  โส   ไดแก  ขาพเจาน้ัน.   บทวา   ตุริโต   ไดแก  หนัไป 
โดยดวน.      บทวา   อวาสรึ    แปลวา   เขาถึง   หรอืเขาไปแลว.     บทวา 
ปุราย   ภฺชติ  ยสฺสิท   ธน  ความวา   กลาถั่วราชมาษนี้เปนทรัพยของ 
เจาของไรคนใด   ฝูงโคนี้จะทําลายทรัพยนั้น   (ขาพเจาไดรีบไปยังไรถั่ว) 
กอน   คือกอนกวาฝูงโคจะทําลายคือย้ําเหยียบทรัพยของเจาของน้ันทีเดียว. 
บทวา  ตโต  ไดแก ในที่นัน้.  บทวา    ตุริตสฺส   เม   สโต  อธิบายวา 
เมื่อขาพเจากําลังหันไป         คือไปโดยไมแลดูงูเหาท่ีหนทางเพราะรีบไป. 
บทวา   อฏโฏมฺห ิ    ทุกฺเขน     ปฬิโต  ความวา      ขาพเจาอึดอัดมาก   ทรุน 
ทุราย    คือถกูมรณทุกขเบียดเบียน    เพราะถูกอสรพิษกัดนั้น.      บทวา 
อโหสิ  ไดแก   ไดฉัน  อธิบายวา  ไดบริโภค  (ฉัน).     บทวา     ตโต   
จุโต  กาลกโตมฺหิ   เทวตา  ความวา   จุติจากอัตภาพมนุษยนั้นเพราะถึง 
เวลาตาย.   อีกอยางหนึ่ง   ในบทนั้นมคีวามวา   ขาพเจาทํากาละ     เพราะทํา 
กาละกลาวคือส้ินอายุสังขาร      และเปนเทวดา      คือเปนเทวดาเพราะถึง 
อัตภาพของเทวดาในลําดับนั้นทีเดียว. 
         บทวา  ตยา   ความวา   มุนีอ่ืน    คือฤาษีที่ประกอบคุณคือความ 
เปนผูรูเชนทาน ไมมี.  อีกอยางหน่ึง  บทวา  ตยา  นี ้  เปนตติยาวิภัตติ  
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ลงในอรรถปญจมีวิภัตติ   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.    
                         จบอรรถกถาโคปาลวิมาน 
                     ๗.  กัณฐกวมิาน         
                             วาดวยกัณฐกวิมาน  
        พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหนึ่งวา 
                            [๘๑]   พระจันทรมรีอยรูปกระตายในเดือน 
                  เพ็ญ  อันหมูดาวแวดลอม  เปนอธิบดีของดาวท้ังหลาย 
                 ยอมโคจรไปโดยรอบ   ฉันใด     ทิพยวิมานนี้ก็อุปมา 
                  ฉนันั้น  ยอมรุงโรจนดวยรัศมีในเทพบรุี  เหมือนดวง 
                  อาทิตยกําลังอุทัยฉะนั้น  พ้ืนวิมานนารื่นรมยใจ  วิจติร 
                   ไปดวยแกวไพฑูรย     ทอง  แกวผลึก   เงิน   เพชร- 
                     ตาแมว   แกวมุกดา   และแกวทับทิม  ปูลาดดวยแกว 
                    ไพฑูรย  หองรโหฐานงาม  นารื่นรมยปราสาทของ 
                  ทานอันบุญกรรมสรางไวอยางดี     สระโบกขรณขีอง 
                    ทานนารื่นรมย  กวางขวาง   ประดับดวยแกวมณี  ม ี
                  น้ําใสสะอาด  ลาดดวยทรายทองดาดาษดวยปทุมชาติ 
                    ตาง ๆ  รายรอบดวยบัวขาว  ยามลมรําเพยก็โชยกลิ่น 
                  หอมฟุงจรุงใจ      สองขางสระโบกขรณีของทานน่ัน 
                  มพุีมไมสรางไวอยางดี   ประกอบดวยไมดอกและไม 
                  ผลท้ังสองอยาง  อัปสรทั้งหลายแตงองคดวยสรรพา-     
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         ภรณ  ประดับดวยมาลัยพวงดอกไมตาง ๆ  พากันมา   
        บํารุงบาํเรอทาวเทวราชผูประทับน่ังเหนือบลัลังก 
         (พระแทน)   เทาทองคําออนนุม  ลาดดวยผาโกเชาว 
        ตางก็รืน่รมย     ทานทําทาวเทวราชผูมีมหิทธิฤทธิ์นั้น 
         ใหบันเทิงดังทาววสวัตดีเทวราช   ทานพรั่งพรอมดวย 
        ความยนิดีในการฟอนรํา  ขับรอง และประโคมดนตรี  
         รื่นรมยอยูดวยกลอง    สังข   ตะโพน   พิณ    และ  
        บณัเฑาะว   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   และโผฏฐัพพะ 
         มีอยางตาง  ๆ     อันเปนทิพยของทานท่ีทานประสงค 
        แลว    นารื่นรมยใจ. 
                       ดูราเทพบุตร   ทานเปนผูมีรัศมมีาก    รุงโรจน 
         ยิ่งดวยวรรณะอยูในวิมานอันประเสริฐนั้น      ดังดวง 
        อาทิตยกําลังอุทัยฉะนั้น     นี้เปนผลแหงทานหรือศีล 
         หรืออญัชลีกรรมของทาน      ทานถูกอาตมาถามแลว  
        โปรดนอกขอนั้นแกอาตมาทีเถิด. 
                       เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
        ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                       ขาพเจาคือกัณฐกอัศวราช  สหชาตของพระ- 
        โอรสของพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ ราชธานี 
        ของกษตัริยแควนศากยะ   ครั้งใดพระราชโอรสเสด็จ 
        ออกมหาภิเนษกรมณเพ่ือโพธิญาณตอนเท่ียงคืน พระ- 
        องคใชฝาพระหัตถอันนุมและพระนขาที่แดงปลั่ง  
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         คอย ๆ   ตบขาขาพเจา และตรัสวา   พาไปสิสหาย  เรา   
        บรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมแลว   จักยังโลกใหขาม 
          โอฆสงสาร  เมื่อขาพเจาฟงพระดํารัสนั้น  ไดมีความ 
        ราเริงเปนอันมาก   ขาพเจามีใจเบิกบานยินดีไดรับคํา 
        ในครั้งน้ัน       ครั้นรูวา  พระศากโยรสผูมียศใหญ 
        ประทับน่ังเหนือหลงัขาพเจาแลว     ขาพเจามีใจเบิก 
         บานบนัเทิง       นําพระมหาบรุษุไปถึงแวนแควนของ         
        กษัตริยเหลาอื่น  เมือ่พระอาทิตยขึ้น   พระมหาบุรุษ   
        นั้นมิไดทรงอาลัย  ละทิ้งขาพเจาและฉันนอํามาตยไว 
        เสด็จหลีกไป   ขาพเจาไดเลียพระบาททั้งสอง  ซึ่งม ี
        พระนขาแดงของพระองค    รองไหแลดูพระมหาวีระ 
        ผูกําลังเสด็จไป  เพราะไมไดเห็นพระศากโยรสผูทรง 
        สิรินั้น   ขาพเจาปวยหนักก็ตายอยางฉับพลัน    ดวย 
        อานุภาพแหงบุญน้ันแหละ     ขาพเจาจึงมาอยูวิมาน 
        ทิพยนี้    ซึ่งประกอบดวยกามคุณทุกอยางในเทวนคร 
        อีกอยางหนึ่ง      ขาพเจาไดมีความราเริงเพราะไดฟง 
         เสียงเพ่ือพระโพธิญาณวาเราจักบรรลุความสิ้นอาสวะ 
        ดวยกุศลมูลนั่นเอง  ขาแตทานผูเจริญ ถาพระคุณเจา 
        จะพึงไปในสํานักของพระพุทธเจาผูศาสดาไซร   ขอ 
        พระคณุเจา   จงกราบทูลถึงการถวายบังคมดวยเศียร 
         เกลากะพระองคตามคําของขาพเจา   แมขาพเจาก็จัก 
        ไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอื่นเปรียบมิได  การได 
         เห็นพระโลกนาถผูคงท่ีหาไดยาก.  
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                 พระสังคีติกาจารยไดแตงคาถาไวสองคาถาดังนี้วา   
                          กัณฐกเทพบุตรน้ัน  เปนผูกตัญูกตเวที   เขาไป 
                  เฝาพระศาสดา   ฟงพระดํารัสของพระพุทธเจามีจักษ ุ
                  แลว   ชําระธรรมจักษใุหบริสุทธิ์   ชําระทิฏฐิวิจิกิจฉา  
                  และศีลพตปรามาสใหบริสทุธิ์แลว  ถวายบังคมพระ- 
                  ยคุลบาทของพระศาสดาแลวหายไปในที่นั้นเอง.       
                จบกัณฐกวิมานที่  ๗  
            อรรถกถากัณฐกวิมาน 
         กัณฐกวิมาน มีคาถาวา  ปุณฺณมาเส  ยถา  จนฺโท  เปนตน.  กัณฐก- 
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน     กรุงสาวัตถี 
สมัยนั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะเท่ียวจาริกไปในเทวโลก  ไปสวรรคชัน้ 
ดาวดึงส  ขณะนั้น  กัณฐกเทพบุตรออกจากวิมานของตน    ข้ึนยานทิพย 
ไปอุทยานดวยเทพฤทธ์ิอันยิ่งใหญพรอมบริวารเปนอันมาก        เห็นทาน 
พระมหาโมคคัลลานะเกิดความเคารพนับถือมาก     รีบลงจากยานเขาไปหา 
พระเถระ   ไหวดวยเบญจางคประดิษฐแลวยืนประคองอัญชลไีวเหนือเศียร 
ลําดับนั้น     พระเถระไดถามเทพบุตรนั้นถึงกรรมท่ีตนกระทํา      โดยมุง 
ประกาศสมบัติที่ไดบรรลุวา  
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                  พระจันทรมรีอยรูปกระตายในเดือนเพ็ญอันหมู   
        ดาวแวดลอม  เปนอธิบดีของหมูดาวท้ังหลาย    ยอม 
        โคจรไปโดยรอบ  ฉนัใด  ทิพยวิมานนี้ก็อุปมาฉันนั้น 
        ยอมรุงโรจนดวยรัศมีในเทพบุร ี  เหมือนดวงอาทิตย  
        กําลังอทุัยฉะนั้น    พ้ืนวิมานนารื่นรมยใจ    วิจิตรไป 
        ดวยแกวไพฑูรย  ทอง  แกวผลึก   เงิน  เพชรตาแมว 
         แกวมุกดา   และแกวทับทิม   ปูลาดดวยแกวไพฑูรย 
         หองรโหฐานงานนารื่นรมย    ปราสาทของทาน    อัน 
        บุญกรรมสรางไวอยางดี     สระโบกขรณขีองทานนา 
         รื่นรมยกวางขวาง  ประดับดวยแกวมณีมีน้ําใสสะอาด 
        ลาดดวยทรายทองดาดาษดวยปทุมชาติตาง ๆ รายรอบ 
         ดวยบวัขาว  ยามลมรําเพย   ก็โชยกลิ่นหอมฟุงจรุงใจ 
        สองขางสระโบกขรณีของทานน้ัน    มีพุมไมสรางไว 
         อยางดี    ประกอบดวยไมดอกและไมผลท้ังสองอยาง 
        อัปสรท้ังหลายแตงองคดวยสรรพาภรณ   ประดับดวย 
         มาลัยทองดอกไมตาง ๆ  พากันมาบํารุงบําเรอทาว 
         เทวราชผูประทับน่ังเหนือบัลลังก     [ 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  และโผฏฐพัพะมีอยางตาง  ๆ   
        อันเปนทิพยของทานท่ีทานประสงคแลว  นารื่นรมยใจ. 
                      ดูกอนเทพบุตร  ทานเปนผูมีรัศมมีาก  รุงโรจนยิง่ 
        ดวยวรรณะอยูในวิมานอันประเสริฐนั้น  ดังดวงอาทิตย 
        กําลังอทุัยฉะนั้น  นีเ้ปนผลแหงทาน  หรอืศีล   หรือ 
        อัญชลกีรรมของทาน   ทานถูกอาตมาถามแลว  โปรด  
        บอกขอนั้นแกอาตมาทีเถิด. 
                   เทพบุตรในดีใจ  อันพระโมคคัลลานะถามแลว 
          ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                            ขาพเจาคือกัณฐกอัศวราช     สหชาตของพระ- 
        โอรสของพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ  ราชธานี  
        ของกษตัริยแควนศากยะ   ครั้งใดพระราชโอรสเสด็จ 
        ออกมหาภิเนษกรมณเพ่ือโพธิญาณตอนเท่ียงคืน 
        พระองคใชฝาพระหัตถอันนุมและพระนขาท่ีแดงปลั่ง 
        คอย ฯ   ตบขาขาพเจา  และตรัสวา  พาเราไปเถิดเพ่ือน 
         เราบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมแลวจักยังโลกให 
        ขามโอฆสงสาร  [หวงนํ้าใหญ  คือสงสาร ]. 
                          เมื่อขาพเจาฟงพระดํารัสนั้น   ไดมคีวามราเริง 
        เปนอันมาก  ขาพเจามีใจเบิกบานยินดี    ไดรบคําใน 
        ครั้งน้ัน  ครั้นรูวาพระศากโยรสผูมียศใหญประทับนั่ง 
        เหนือหลังขาพเจาแลว   ขาพเจามีใจเบิกบานบันเทิง 
         นําพระมหาบุรษุไปถึงแวนแควนของกษัตริยเหลาอื่น  
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                  เมื่อพระอาทติยขึ้น    พระมหาบุรษุน้ันมิไดทรงอาลัย   
                  ละทิ้งขาพเจาและฉันนอํามาตยไว        เสด็จหลีกไป 
                   ขาพเจาไดเลียพระบาททั้งสองซ่ึงมีพระนขาแดงของ 
                  พระองค      รองไหแลดูพระมหาวีระผูกําลังเสด็จไป 
                  เพราะไมไดเห็นพระศากโยรสผูทรงสิรินั้น   ขาพเจา 
                     ปวยหนัก   ก็ตายอยางฉับพลัน  ดวยอานุภาพแหงบุญ  
                  นั้นแหละ   ขาพเจาจึงมาอยูวิมานทิพยนี้  ซึ่งประกอบ   
                  ดวยกามคุณทุกอยางในเทวนคร. 
                                อีกอยางหนึ่ง     ขาพเจาไดมีความราเริงเพราะ 
                  ไดฟงเสียงเพ่ือพระโพธิญาณ     วาเราจักบรรลุความ 
                  สิน้อาสวะ    ดวยกุศลมูลนัน้เอง    ขาแตทานผูเจริญ 
                    ถาพระคุณเจาจะพึงไปในสํานักของพระพุทธเจาผู 
                  ศาสดาไซร    ขอพระคุณเจาจงกราบทูลถึงการถวาย 
                  บังคมดวยเศียรเกลากะพระองคตามคําของขาพเจา 
                  แมขาพเจาก็จักไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอื่นเปรียบ  
                  มไิด  การไดเห็นพระโลกนาถผูคงท่ีหาไดยาก. 
         กัณฐกเทพบุตรแมนั้นไดกลาวถึงกรรมท่ีตนกระทําแลว  เรือ่งยอมีวา 
เทพบุตรนี้   คือกัณฐกอัศวราช   ผูเปนสหชาต   [เกดิพรอม]    กบัพระ- 
โพธิสัตวของพวกเราในอัตภาพติดตอกัน      อัศวราชน้ันใหพระโพธิสัตว 
ประทับบนหลัง       ในสมัยเสด็จมหาภิเนษกรมณพาพระมหาบุรุษลวงเลย 
ราชอาณาจักรท้ังสาม     ใหถึงฝงอโนมานที     โดยราตรีนั้นยังไมสิ้นเลย  
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ลําดับนั้น  อัศวราชน้ัน   เมื่อพระอาทิตยข้ึน   พระมหาสัตวทรงรับบาตร   
และจีวรที่ฆฏิการมหาพรหมนอมถวาย ทรงผนวชแลวปลอยใหกลับกบลิ- 
พัสดุพรอมกับฉันนอํามาตย        ใชลิน้ของตนเลียพระยุคลบาทของพระ- 
มหาบุรุษ   ดวยหัวใจที่หนักดวยความรัก   ลืมตาทั้งสองซ่ึงมีประสาทเปนที่ 
พอใจ   แลดูชั่วทัศนวิสัยที่จะเห็นได   แตเมื่อพระโลกนาถ   (ลบัตา )  ไป 
แลวมีใจเลื่อมใสวา  เราไดพาพระมหาบุรุษผูเปนนายกชั้นยอดของโลกชือ่ 
อยางนี้       รางกายของเรามีประโยชนหนอ       อดกล้ันวิโยคทกุขไวไมได 
เพราะอํานาจความรักที่เกาะเกี่ยวกันมาชานาน       ยังถูกธรรมดาเตือนดวย  
อํานาจทิพยสมบัติที่นายกยองอยูอีก    ก็ทํากาละตายไปบังเกิดในสวรรคชัน้ 
ดาวดึงส.  คําวา  ปุณฺณมาเส  ยถา  จนฺโท  ฯ เป ฯ  อห   กปลวตฺถุสฺม ึ
เปนตน  ทานกลาวหมายถึงเทพบุตรนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุณณฺมาเส  แปลวา  ในดิถีเดือนเพ็ญ 
คือในวันข้ึน  ๑๕  คํ่า.  บทวา  ตารกาธิปตี    แปลวา   เปนอธิบดีใหญยิ่ง 
ของดาวท้ังหลาย.  บทวา  สสี  แปลวา  มีตรากระตาย   บางทานกลาววา 
ปรากฏเปนใหญในหมูดาว    นิทเทสชีแ้จงไมประกอบวิภัตติของทานเหลา 
นั้นวา    ตารกาธิปา    พึงประกอบความวา    เปนใหญของดาวท้ังหลาย 
ปรากฏและหมุนเวียนไป. 
         บทวา  ทิพฺพ  เทวปุรมฺห ิ จ   ความวา    เปนทิพยแมในเทพบุรี 
เทพบุรีสูงสุดกวาท่ีอยูของมนุษยทั้งหลายฉันใด       แมเทพบุตรก็แสดงวา 
วิมานของทานนี้สูงสุดฉันน้ัน  ดวยเหตุนั้น  พระเถระจึงกลาววา อติโรจติ 
วณฺเณน  อุทยนฺโตว  รสิมา   เหมือนดวงอาทิตยกําลังอุทัย     อธิบายวา 
เหมือนพระอาทิตยกําลังข้ึน.  
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         บทวา  เวฬุริยสุวณฺณสฺส  ประกอบความดวยคําท่ีเหลือวา   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     แตงสรีระโดยประการท้ังปวง.     บทวา 
วสวตฺตี    วา    ไดแก   เหมือนทาววสวัตดีเทวราช.    บทวา   เภริสงฺข- 
มุทิงฺคาหิ  ทานกลาวผิดลิงค   [ ทางไวยากรณ ]  ประกอบความวา   ดวย 
กลอง   ดวยสังข  และดวยตะโพนท้ังหลาย.   บทวา  รติสมฺปนฺโน  ความ 
วา  พรั่งพรอมดวยความยินดีอันเปนทิพย.   บทวา  นจฺจคีเต   สวุาทิเต 
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  ตามท่ีประสงครื่นรมย   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  เทีย่งคืน   ความวา เวลามัชฌิมยาม 
ม อักษร     บทวา  โพธายมภินิกฺขมิ    ทําหนาท่ีเชื่อมบท    ความวา 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณเพ่ือพระอภิสัมโพธิญาณ        ทานกลาวความมี 
พระหัตถออนนุมซึ่งเปนลักษณะของพระมหาบุรุษ       ดวยบทวา    มุทูห ิ 
ปาณิหิ.  บทวา  ชาลิตมฺพนเขหิ  ไดแก  พระนขาแดงงามรุงเรือง   ดวย 
บทนั้น  ทานแสดงลักษณะของพระมหาบุรุษ  คือ ความมีพระหัตถรุงเรือง 
และแสดงอนุพยัญชนะ   คือ  ความมีพระนขาแดง. 
         แขง   ชื่อวา   สัตถ ิ  แตในที่นี้    ขาซึ่งมีที่ต้ังอยูใกลแขง   ทานเรียก 
วา  สัตถิ.  บทวา  อาโกฏยิตฺวาน  แปลวา  ตบ  [ ปรบ ].  บทวา   วห 
สมฺมาติ   จพฺรวิ   ความวา  ก็พระมหาสัตวตรัสวา  สหายกัณฐกะ   ทาน 
จงพาเราไปในวันนี้ราตรีเดียว     ทานจงเปนพาหะของเรา    ก็เม่ือตรัสถึง 
ประโยชนในการนําไปซ่ึงพระมหาสัตวทรงแสดงในคราวนั้น    ไดตรัสวา 
เราบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมแลว      จักยังโลกใหขามโอฆสงสาร 
หวงนํ้าใหญ   คือสงสาร   ดังน้ี    แตเมื่อจะตรัสที่พระมหาสัตวทรงแสดงไว 
ในครั้งน้ัน     จึงตรัสวา  อห      โลก       คารยิสฺส       สมฺโพธิมุตฺตม 
เราบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดแลว    จักยังโลกใหขามโอฆสงสาร    ดวย 
เหตุนั้น  จึงทรงแสดงความท่ีถึงประโยชนในการพาไป   ประโยชนในการ 
ไปยอดเยี่ยมวา      เราบรรลุคือสําเร็จพระอนุตรสมมาสัมโพธิญาณอันอุดม 
แลว       จักยงัโลกพรอมท้ังเทวโลกใหขามพนจากโอฆสงสารหวงน้ําใหญ 
คือสงสาร  ฉะนั้น  ทานไมพึงคิดวาการไปน้ีมีประโยชนอะไร.             
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         บทวา  หาโส   ไดแก ความยินดี.   บทวา  วิปุโล  ไดแก โอฬาร 
มาก.  บทวา  อภิสีสึ  ไดแก  หวัง  คือปรารถนา  รบั   [คํา].     บทวา 
อภิรุฬฺหฺจ   ม   ตฺวา  สกฺยปุตฺต  มหายส   ความวา  รูวาพระมหา-  
สัตวเปนพระโอรสศากยราช  มีพระยศไพบูลยแผไปแลว   ประทับนั่งข่ีเรา. 
บทวา  วหิสสฺ  แปลวา  พาไป  คือนําไป.  
         บทวา ปเรส   ไดแกพระราชาอื่น ๆ.   บทวา วชิิต   ไดแก  ประเทศ 
คือราชอาณาเขตของพระราชาอ่ืน.     บทวา   โอหาย     ไดแก  สละแลว. 
บทวา  อปกฺกมิ  ไดแก  เริ่มหลีกไป   บางทานกลาววา  ปริพฺพชิ   บวช 
ดังน้ีก็มี.  บทวา ปริเลหึ   ไดแก  เลียโดยรอบ    บทวา อุทิกฺขิส   แปลวา 
แลดูแลว. 
                บทวา  ครุกาพาธ    ไดแก  ปวยหนัก    คือมาก    อธบิายวา  ทุกข 
ถึงตาย    ดวยเหตุนั้น    เทพบุตรจึงกลาววา   ขิปฺป   เม   มรณ   อห ุ
ขาพเจาก็ไดตายอยางฉับพลัน     ดวยวากัณฐกอัศวราชน้ัน    มคีวามภักดี 
มั่นคงกับพระมหาสัตวมาหลาบชาติ   จึงมิอาจอดกลั้นวิโยคทกุขไวได   และ 
พอไดยินวา  ออกบวชเพ่ือบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ   ก็เกดิปติโสมนัส 
อยางยิ่งปราศจากอามิส      ดังน้ัน     พอตายจึงบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส 
และทิพยสมบัติไดปรากฏแกเขาเปนอันมาก   เหตุนั้น   พระเถระจึงกลาววา 
ตสฺเสว    อานุภาเวน    ดวยอานุภาพแหงบุญท่ีสําเร็จดวยความเลื่อมใสอัน 
ถึงท่ีแลว    บทวา  เทโว   เทวปุรมฺหิว   ความวา  เหมือนทาวสักกเทวราช 
ในสวรรคชัน้ดาวดึงส. 
         บทวา  ยฺจ   เม   อหุ  วา   หาโส  สทฺท   สุตฺวาน   โพธิยา 
ความวา    ขาพเจามีความราเริงในคราวนั้น     เพราะไดยินเสียงวา    โพธิ   
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เขากอน   ในบทวา  ปตฺโต   สมฺโพธิมุตฺตม   ไดบรรลุพระสัมโพธิญาณ  
อันอุดม     ดงัน้ี    ความเกิดแหงความราเริง     ชือ่วาความยินดี.     บทวา 
เตเนว    กุสลมูเลน     ไดแก  ดวยพืชคือกุศลนั่นเอง.    บทวา  ผุสิสฺส 
แปลวา   จักถูกตอง   คือถึง   ( สําเร็จ ).                                             
         เทพบุตรกลาวถึงกุศลกรรมของตน    ซึ่งเปนเหตุแหงภวสมบัติสวน 
อนาคตตามท่ีไดบรรลุแลวอยางนี้   บัดนี้   ถึงตนเองประสงคจะไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ก็ฝากการไหวพระศาสดาไปกับพระเถระ    จึงกลาวคาถา 
วา  สเจ  เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สเจ     คจฺเฉยฺยาสิ 
แปลวา   ถาทานจักไป    บางทานกลาววา  สเจ   คจฺฉสิ  ถาทานจะไป 
เนื้อความอยางนั้นแล.    บทวา   มมาป    น    วจเนน   ความวา  มิใชตาม 
สภาพของทานอยางเดียวเทาน้ัน    ที่แทจงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาตาม 
คําแมของขาพเจา.    บทวา   วชฺชาสิ    แปลวา   พึงกราบทูล    ประกอบ 
ความวา   พึงกราบทูลถึงการถวายบังคมดวยเศียรเกลาแมของขาพเจา. 
         เมื่อเทพบุตรแสดงวา       แมถึงขาพเจาจะฝากการถวายบังคมไปใน 
บัดนี้   ครั้นฝากไปแลว     ขาพเจาก็จะไมเฉยอยู     ดังน้ี    จึงกลาววา   แม 
ขาพเจาก็จักไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอ่ืนเปรียบมิได     อน่ึง   เพ่ือแสดง 
เหตุในการไปใหสําคัญยิ่งข้ึน    จึงกลาววา  การไดเห็นพระโลกนาถผูคงที่ 
หาไดยาก.   พระสังคีติกาจารยไดแตงคาถาไวสองคาถาดังนี้วา 
                                  กัณฐกเทพบุตรน้ัน  เปนผูกตัญูกตเวที  เขาไป 
                   เฝาพระศาสดา      ฟงพระดํารัสของพระพุทธเจาผูมี  
                   จักษุแลว     ชําระธรรมจกัษุใหบริสุทธิ์     ชําระทฏิฐิ   
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                  วจิิกิจฉาและศีลพตปรามาสใหบริสุทธิแ์ลว      ถวาย   
                   บังคมพระยคุลบาทของพระศาสดาแลวหายไปในที่ 
                   นั้นเอง.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สุตฺวา    คิร     จกฺขุมโต    ความวา 
ฟงพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจา      ผูมีจักษุดวยจักษุ  ๕.     บทวา 
ธมฺมจกขฺุ   ไดแก  โสดาปตติมรรค.   บทวา   วิโสธยิ   แปลวา  บรรล ุ
ความจริง  การชําระธรรมจักษุใหบริสุทธิ์   คือการบรรลุนั่นเอง. 
         บทวา  วิโสธยิตฺวา  ทิฏ ิคต   ไดแกถอนทิฏฐิ.   บทวา  วิจกิิจฺฉ 
วตานิ    จ    ประกอบความวา    ยังวิจิกิจฉาท่ีมีวัตถุ  ๑๖    และมีวัตถุ  ๘ 
และยังศีลพตปรามาสท่ีเปนไปวา   คนจะบริสุทธิ์ไดดวยศีลพรตดังน้ี   ให 
บริสุทธิ์    กป็รามาสท่ีเปนไปอยางนั้น   พรอมดวยปริยายท้ังหลาย   ทาน 
กลาววา    วตานิ  พรต  ในคาถานั้น  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                    จบอรรถกถากัณฐกวิมาน 
        ๘.  อเนกวัณณวิมาน 
                     วาดวยเอนกวัณณวิมาน 
         พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                               [๘๒]  ทานอันหมูอัปสรแวดลอม   ขึ้นวิมาน 
                    อันมีวรรณะมิใชนอย   เปนที่ระงับความกระวนกระวาย 
                   และความโศก     วิจิตรมาก     บันเทิงอยู     ดุจทาว  
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        สุนมิมติเทวราช    ผูเปนใหญในเทวดา      ไมมีใคร  
        เสมอเหมือน        จะมีใครท่ีไหนยิ่งกวาทานทางยศ   
         ทางบุญ      และทางฤทธิ์        หมูทวยเทพชั้นไตรทศ 
        ทั้งหมด    ชมุนุมกันไหวทาน    ดุจเทวดาและมนุษย 
         ทั้งหลาย     ไหวพระจันทรฉะนั้น     และเทพอัปสร 
        เหลาน้ี   ก็ฟอนรํา   ขับรอง   บันเทิงอยูรอบ  ๆ ทาน 
         ทานเปนผูบรรลุเทวฤทธ์ิ      มอีานุภาพมาก    ครั้งเกิด 
         เปนมนุษย   ทานไดทําบุญอะไรไว   เพราะบุญอะไร 
          ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี     และรัศมีของทาน 
        จึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                         เทพบุตรน้ันดีใจ      ถูกพระโมคคัลลานะถาม 
         แลว       ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                          ขาแตทานผูเจริญ       เมื่อกอนขาพเจาไดเปน 
        สาวกของพระชินพุทธเจาพระนามวา  สุเมธ  ขาพ- 
         เจาเปนปุถุชน    ยังมิไดตรัสรู    บวชอยู  ๗  พรรษา 
        เมื่อพระสุเมธชินพุทธเจาผูศาสดา  ผูขามโอฆะได 
          แลวเปนผูคงท่ี  เสด็จปรินิพพานแลว  ขาพเจาน้ันได 
        ไหวรัตนเจดียที่คลุมดวยขายทอง   ทําใจใหเลื่อมใส 
         ในพระสถูป   ขาพเจามิไดใหทาน   เพราะไมมีวัตถุ 
        ทานท่ีจะให    แตขาพเจาไดชักชวนคนอื่น ๆ  ใหให 
         ทานน้ันวา     ทานท้ังหลายจงบูชาพระธาตุของพระ- 
        พุทธเจาผูควรบูชาน้ันเถิด   ไดยินวา   ทานท้ังหลาย  
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                       ละอัตภาพนี้แลว         จักไปสวรรคดวยอาการอยางน้ี   
                   ขาพเจาไดทํากุศลกรรมอยางน้ันแล    จึงไดเสวยสุข 
                   อันเปนทิพยดวยตน   และบันเทิงอยูในทามกลางหมู 
                   เทพชั้นไตรทศ   ทั้งขาพเจาก็ยังไมสิ้นบุญนั้น.  
                              จบอเนกวัณณวิมานที่  ๘ 
        อรรถกถาอเนกวัณณวิมาน         
         อเนกวัณณวิมาน  มีคาถาวา อเนกวณฺณ   ทรโสกนาสน  เปนตน. 
อเนกวัณณวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน       กรุงสาวัตถี 
สมัยนั้น    ทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไปในเทวโลก    ตามนัยที่ 
กลาวแลวในหนหลัง    ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส    ครั้งน้ัน   เทพบุตรผูมี 
รัศมีมิใชนอย   เห็นทานพระมหาโมคคัลลานะนั้น   เกิดความเคารพนับถือ 
มาก   เขาไปหาแลวยืนประคองอัญชลีอยู   พระเถระถามถึงกรรมท่ีเทพบุตร 
กระทํา  ดวยมุข  คือ  มุงประกาศสมบัติที่ไดแลววา 
                           ทานอันหมูอัปสรแวดลอม        ขึน้วิมานอันม ี
                   วรรณะมใิชนอย      เปนท่ีระงับความกระวนกระวาย 
                   และความโศก     วิจิตรมาก    บันเทิงอยู     ดุจทาว 
                   สุนิมมิตเทวราช     ผูเปนใหญในเทวดา   ไมมีใคร  
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               เสมอเหมือน       จะมีใครท่ีไหนที่ยิ่งกวาทานทางยศ   
         ทางบุญ      และทางฤทธิ์     หมูทวยเทพชั้นไตรทศ 
               ทั้งหลาย   ชุมนมุกันก็ไหวทาน  ดุจเทวดาและมนุษย 
          ทั้งหลายไหวพระจันทรฉะนั้น     และเทพอัปสรเหลา 
               นี้  ก็ฟอนรํา   ขบัรอง   บันเทิงอยูรอบ ๆ ทาน  ทาน 
          เปนผูบรรลุเทพฤทธ์ิ    มีอานุภาพมาก   ครั้งเกิดเปน   
              มนษุย      ทานไดทําบุญอะไรไว      เพราะบุญอะไร 
          ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี      และรัศมีของทาน 
               จึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
             เพ่ือแสดงกรรมนั้น   ทานจึงกลาววา 
                              เทพบตุรน้ันถูกพระโมคคัลลานะถามแลว   ดีใจ 
         ก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ผีลอยางน้ี. 
             เทพบุตรแมนั้นไดกลาววา 
                                  ขาแตทานผูเจริญ        เมื่อกอนขางเจาไดเปน 
               สาวกของพระชินพุทธเจาพระนามวา  สุเมธ    ขาพ- 
           เจาเปนปุถุชนยังมิไดตรัสรู        บวชอยู  ๗ พรรษา 
         เมื่อพระสุเมธชินพุทธเจาผูศาสดา   ผูขามโอฆะได 
         แลว   เปนผูคงท่ี   เสด็จปรินิพพานแลว   ขาพเจาน้ัน 
               ไดไหวรัตนเจดียที่คลุมดวยขายทอง    ทาํใจให 
           เลื่อมใสในพระสถูป    ขาพเจามิไดใหทาน  เพราะ 
        ไมมีวัตถุทานท่ีจะให   แตขาพเจาไดชักชวนคนอื่น ๆ  
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                   ใหใหทานน้ันวา     ทานท้ังหลายจงบูชาพระธาตุของ   
                   พระพุทธเจาผูควรบูชาน้ันเถิด      ไดยินวา      ทาน 
                    ทั้งหลายละอัตภาพน้ีแลว      จักไปสวรรคดวยอาการ 
                    อยางน้ี         ขาพเจาไดกระทํากุศลกรรมอยางน้ันแล 
                   จึงไดเสวยสุขอันเปนทิพยดวยตน      และบันเทิงอยู 
                   ในทามกลางหมูเทพชั้นไตรทศ     ทั้งขาพเจาก็ยังไม 
             สิ้นบุญน้ัน.  
         เลากันมาวา     นับจากนี้ถอยหลังไปสามหม่ืนกัป     พระสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระนามวา  สุเมธ  เสด็จอุบัติข้ึนในโลก  ทรงทําโลกนี้กับเทวโลก 
ใหสวางเปนอยางเดียวกัน    ทรงบําเพ็ญพุทธกิจแลวเสด็จปรินิพพาน   เมื่อ 
มนุษยทั้งหลายเก็บพระบรมธาตุของพระผูมีพระภาคเจาสรางรัตนเจดีย 
บุรุษคนหนึ่งบวชในศาสนาของพระศาสดา     ประพฤติพรหมจรรยอยู  ๗ 
พรรษา    มีความรําคาญเพราะจิตไมต้ังม่ันจึงสึก     ครั้นสึกแลว     โดยที ่
เปนผูมีความสังเวชมากและมีฉันทะในธรรม     จึงทําการปดกวาดและดูแล 
ของใชเปนตนที่ลานพระเจดีย     รักษานิจศีลและอุโบสถศีล     ฟงธรรม 
และเท่ียวชักชวนคนอ่ืน ๆ ใหทําบุญ            เขาทํากาละตายในเม่ือส้ินอายุ 
บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส   เพราะความย่ิงใหญแหงบุญกรรม   เขาเปน 
เทพบุตรมีศักด์ิใหญ    มอีานุภาพมาก    เปนผูที่เทวดาทั้งหลายมีทาวสักกะ 
เปนตน   สักการบูชา   ดํารงอยูในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้นชั่วอายุ    จุติจาก 
ดาวดึงสนั้นทองเท่ียวไป  ๆ  มา  ๆ  อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี       บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงสดวยเศษวิบากแหงกรรม  
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นั้นแหละ    เทวดาทั้งหลายรูจักเทพนั้นวาเปนผูมีวรรณะมิใชนอย    หมาย   
เอาเทพบุตรองคนั้น      มหาสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา     อถ      น 
อเนกวณฺโถ   เทวปุตฺโต     ฯ เป ฯ   น   ตสฺส    ปฺุสฺส    ขยมปฺ 
อชฺฌคนฺติ  กเถสิ  ดังนี้.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อเนกวณฺณ    ความวา    มีวรรณะ 
หลายอยาง    เพราะมีสีหลายอยางมีสีเขียวและสีเหลีองเปนตน    และเพราะ 
วิมานติด ๆ กันเปนตน    มีสัณฐานหลายอยาง.    บทวา  ทรโสกนาสน 
ความวา      ชื่อวาเปนที่ระงับความกระวนกระวายและความโศก     เพราะ 
บรรเทาความกระวนกระวายและความเรารอนเพราะเปนวิมานที่เยือกเย็น 
และเพราะไมเปนโอกาสแหงความโศกเพราะเปนวิมานท่ีนาปลื้มใจ   เพราะ 
เปนวินานท่ีนาชม.     บทวา  อเนกจิตฺต    ไดแก  มีรูปวิจิตรหลายอยาง. 
บทวา  สุนิมมฺโิต    ภูตปตีว    ความวา  ทานแมเปนหมูเทพชั้นดาวดึงส 
ก็บันเทิง    ยนิดี    รื่นรมยยิ่งเหมือนทาวสุนิมมิตเทวราช    เพราะเปนผูมี 
ทิพยสมบัติอยางโอฬาร.                                                       
         บทวา  สมสฺสโม  ไดแก  ผูเสมอเหมือนน่ันเอง   พูดตรง ๆ  ก ็
คือ  ไมมีเทพที่เหมือนทาน.  จะมีใครท่ีไหน  คือดวยเหตุไร  ที่เหนือกวา 
คือยิ่งกวาเลา   เพ่ือจะเฉลยปญหาวา   เสมอยิ่งกวาทางไหน   ทานจึงกลาว 
วา  ยเสน   ปฺุเน  จ  อทิฺธิยา  จ  ทางยศ  ทางบุญ  และทางฤทธิ์ 
ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยเสน   ไดแก  บริวารยศ.     บทวา 
อิทฺธิยา    ไดแก   อานุภาพ    อีกอยางหนึ่ง    บทวา    ยเสน    ไดแก 
อิสริยยศ  ความเปนใหญ.   บทวา  อิทธฺิยา  ไดแก เทวฤทธ์ิ   ฤทธ์ิของ 
เทวดา   อีกอยางหนึ่ง บทวา  ยเสน  ไดแก  ความสมบูรณแหงสมบัติ.  
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บทวา  อิทฺธิยา  ไดแก  ความสําเร็จแหงกามคุณตามท่ีตองการ.   อีกอยาง   
หน่ึง  บทวา  ยเสน   ไดแก  เกียรติยศ   ชื่อเสียง   ทีง่าม.   บทวา อิทฺธิยา 
ไดแก    ความสําเร็จพรอม.    บทวา  ปฺุเน   ไดแก  ผลบญุท่ีเหลือลง 
ซึ่งกลาวไวในท่ีนั้น ๆ  หรือบุญกรรมนั่นเอง.                    
         บทวา   สพฺเพ   จ   เทวา   ทานกลาวทําเนื้อความที่ถือตามสามัญ 
ใหวิเศษดวยบทนี้วา  ติทสคณา.  เทวดาท้ังหลายเมื่อจะกระทําความเคารพ 
เฉพาะตนแกทานที่ควรเคารพ  บางทาน   ยอมไมกระทําท้ังท่ีกําลังบันเทิง 
กัน  สําหรับเทพบุตรนี้   ไมอยางนั้น  ที่ทานกลาววา  สเมจฺจ  ชุมนุมกัน 
เพ่ือแสดงวา   เทวดาทั้งหลายแมกําลังบันเทิงกัน     ก็กระทําความเคารพแก 
เทพบุตรนี้โดยแท.  บทวา   ต    ต   คือ   ต   ตฺว   ทานน้ัน. 
         บทวา  สสึว   เทวา ความวา  มนุษยและเทวดาทั้งหลายเกิดอาทร 
เอ้ือเฟอข้ึนมาก็นอบนอมสสิสิ่งท่ีมีตรากระตาย       คือพระจันทรที่ปรากฏ  
ในวันเพ็ญและวันแรมหนึ่งคํ่า  ฉันใด  หมูเทพชั้นไตรทศแมทั้งหมด  ยอม 
นอบนอมทานน้ัน   ก็ฉันนั้น   เทพบุตรเรียกพระเถระดวยความเคารพนับ  
ถือมากวา  ภทนฺเต.     บทวา  อหุวาสึ   แปลวา  ไดเปนแลว.     บทวา 
ปุพฺเพ  ไดแก  ในชาติกอน.    บทวา  สุเมธนามสฺส    ชินสฺส   สาวโก 
ความวา  เปนสาวกเพราะบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระ- 
นามปรากฏอยางนี้วา  สุเมธ.  บทวา  ปุถุชฺชโน  ไดแก  ไมใชพระอริยะ 
ชื่อวายังมิไดตรัสรู  เพราะไมมีแมเพียงการตรัสรูสัจจะท้ังหลายแมในศาสนา 
นั้น.  บทวา  โส   สตฺต  วสฺสานิ  ปริพฺพชิสฺสห   ความวา   ขาพเจาน้ัน 
เที่ยวไปโดยเพียงคุณคือบวช  ๗  ป     อธิบายวา    ไมไดบรรลอุุตริมนุส- 
ธรรม  คุณอันยิ่งของมนุษย.  
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         บทวา   รตนุจฺจย    ไดแก   รัตนเจดียที่ยกข้ึนซึ่งสรางดวยรัตนะมี   
แกวและทองเปนตน.     บทวา   เหมชาเลน   ฉนนฺ   ความวา  คลุมดวย  
ขายทองทั้งรอบขางและชั้นบน.    บทวา  วนฺหิตฺวา  ความวา  กระทําการ 
นอบนอมในท่ีนั้นๆ  ดวยเบญจางคประดิษฐ.  บทวา  ถูปสฺมึ   มน  ปสาทยึ 
ความวา    ขาพเจายังจิตใหเลื่อมใสในพระสถูปวา    นี้เปนพระสถูปบรรจุ 
พระธาตุ    ซึง่เปนที่ต้ังม่ันแหงคุณของพระสัพพัญูหนอ.   
         บทวา  น   มาสิ  ทาน   ความวา   มิไดมีทานท่ีขาพเจากระทําเลย  
เพราะเหตุไร   เพราะไมมีวัตถุที่จะถวาย.     บทวา   น   จ   มตฺถิ   ทาตุ 
ความวา  วัตถุทานท่ีกําหนดไว  ของขาพเจาไมมีที่จะให  คือส่ิงของท่ีควร 
จะใหอะไร ๆ ไมมี    แตขาพเจาไดชักชวนสัตวอ่ืน ๆ ในการใหทานน้ัน 
บางทานกลาววา  ปเรสฺจ  ตตฺถ  สมาทเปสึ   ไดชักชวนคนอ่ืน ๆ  ใน 
การใหทานน้ัน  ดังนี้ก็มี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปเรส  พึงทราบวา 
เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ.  บทวา ปูเชถ  น  เปนตน เปนบท 
 แสดงอาการชักชวน  ประกอบความวา  ซึ่งพระธาตุนั้น  กิร  ศพัท  ใน 
บทวา  เอว   กิร   มีอรรถความวาฟงตาม ๆ กันมา  ดวยบทวา  น  ตสฺส 
ปฺุสฺส   ขยมฺป      อชฌฺค   เทพบุตรแสดงวา   ขาพเจาไมถึงความหมด 
สิ้นแหงบุญน้ัน    คือบุญกรรมท่ีกระทําอุทิศพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
สุเมธในครั้งนั้น  ขาพเจายังเสวยเศษวิบากแหงกรรมน้ันแหละ ดังน้ี  ขอใด 
มิไดกลาวไวในที่นี้    ขอนั้น    พึงทราบวา   เขาใจงายทั้งน้ัน   เพราะมีนัย  
ดังกลาวมาแลวในหนหลงั. 
                             จบอรรถกถาอเนกวัณณวิมาน  
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                        ๙.  มัฏฐกณุฑลีวิมาน   
                     วาดวยมัฏฐกุณฑลีวิมาน 
                พราหมณ  ถามเทพบุตรนั้นวา 
                           [๘๓]   เจาแตงตัว    มีตุมหูเกล้ียง  ทรงมาลัย 
                   ดอกไม  ทาตัวดวยจันทนแดง  ประคองแขนคร่ําครวญ 
                   อยูในกลางปา   เจาเปนทุกขหรือ.  
         มัฏฐกณุฑลีเทพบุตรตอบวา 
                            เรือนรถทําดวยทองคํางามผุดผอง    เกิดขึ้นแก 
                   ขา   ขาหาคูลอรถนั้นยังไมได   ขาจะสละชีวิตเพราะ 
        ความทุกขนั้น. 
           พราหมณกลาววา 
                                 พอมาณพผูเจริญ  เจาอยากไดลอทองคํา  แกว- 
                      มณี   ทองแดง   หรือเงิน     ก็จงบอกแกขา   ขาจะจัด 
                   คูลอใหเจา. 
                                  มาณพนั้นกลาวตอบพราหมณนั้นวา      พระ- 
                  จนัทรพระอาทิตยทั้งสอง    ยอมปรากฏในทองฟาน้ัน 
                   รถทองของขา  ยอมงามดวยคูลอนั้น. 
            พราหมณกลาววา 
                              พอมาณพ   เจาเปนคนโง   ที่มาปรารถนาส่ิงท่ี 
                   ไมควรปรารถนา  ขาเขาใจวาเจาจักตาย  ( เสียกอน)  
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               จักไมไดพระจันทรและพระอาทิตยแน ๆ.   
             มาณพกลาววา 
                               แมการไปการมาของพระจันทรพระอาทิตย  ก ็
               ยังเห็นกันอยู   รศัมีของพระจันทรพระอาทิตย   ก็ยัง 
               เหน็กันอยูในวถีิทั้งสอง  คนท่ีตายลวงลับไปแลว  ใคร 
               ก็ไมเห็น เราสองคนท่ีรองไหคร่ําครวญอยูในท่ีนี้  ใคร 
               โงกวากัน.  
             พราหมณกลาววา 
                                 พอมาณพ    เจาพูดจริง    เราสองคนท่ีรองไห 
               คร่าํครวญอยู     ขาน้ีแหละเปนคนโงกวา    ปรารถนา 
               คนท่ีตายลวงลับไปแลว   เหมอืนทารกรองไหอยากได 
               พระจันทรฉะนั้น    เจามารดาขาผูเรารอนใหสงบ   ดับ 
               ความกระวนกระวายท้ังหมดได    เหมือนเอานํ้ารดไฟ 
               ที่ราดเปรียงฉะน้ัน    เจาผูที่บรรเทาความโศกเศราถึง 
               บุตรของขาผูเฝาแตเศราโศก       ชื่อวาไดถอนลูกศร 
               คือความโศกท่ีเกาะหัวใจของขาขึ้นไดแลว   พอมาณพ 
               ขาเปนผูที่เจาถอนลูกศร  คือความโศกขึ้นใหแลว   ก ็
               เปนผูดับรอน   เย็นสนิท  ไมตองเศราโศก    ไมตอง 
               รองให   เพราะฟงเจา   เจาเปนเทวดา   หรือเปนคน- 
               ธรรพ  หรือเปนทาวสักกะผูใหหานในชาติกอน   เจา  
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        เปนใคร      หรือเปนบุตรของใคร    เราจะรูจักเจาได    
                   อยางไร. 
           มาณพตอบวา 
                            ทานเผาบุตรท่ีปาชาเองแลว    คร่าํครวญรองไห 
                  ถึงบุตรคนใด   ขาคือบุตรคนนั้น   ทํากุศลกรรมแลว  
                       ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ.  
            พราหมณถามวา 
                            เมื่อทานใหทานนอยหรือมากในเรือนของตน 
                  หรือรักษาอุโบสถกรรมเชนนั้น   เรากม็ิไดเห็น  เพราะ 
                   กรรมอะไร  ทานจึงไปเทวโลกได. 
            มาณพตอบวา 
                             ขาปวยเปนไขไดรับทุกข   มีกายกระสับกระ- 
                  สายอยูในท่ีอยูของตน   ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศ- 
                  จากกิเลสธุลี   ขามพนความสงสัย    เสด็จไปดีแลว  
                  มพีระปญญาไมทราม  ขาน้ันมีใจเบิกบานเลื่อมใสได 
                  กระทําอัญชลีแดพระตถาคต  ขาทํากุศลกรรมนั้น  จึง 
                  ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ. 
           พราหมณกลาววา 
                                นาอศัจรรยหนอ   ไมเคยมหีนอ   อัญชลีกรรม 
        มีผลเปนไดถึงเชนนี้   แมขาก็มใีจเบิกบาน  มจีิต  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 630 

                  เลื่อมใส    จึงขอถึงพระพุทธเจาวา   เปนสรณะที่พ่ึง   
                ในวันนี้นี่แหละ. 
          มาณพกลาววา  
                          ทานจึงมจีิตเลื่อมใส   ถึงพระพุทธเจาพระธรรม 
                   และพระสงฆวา  เปนสรณะท่ีพ่ึงในวันนี้นี่แหละ  อนึ่ง 
                  ทานจงสมาทานสิกขาบท  ๕       อยาใหขาดและดาง 
                   พรอย   จงรบีงดเวนจากการฆาสัตวเสีย   จงเวนการ 
                   ถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใหในโลก     จงไมด่ืมน้ําเมา 
                  และไมกลาวเท็จ  จงยินดีดวยภรรยาของตน. 
          พราหมณกลาววา 
                            ขาแตเทวดาผูนาบูชา       ทานเปนผูปรารถนา 
                   ประโยชน   ปรารถนาเกื้อกูลแกขาพเจา   ขาพเจาจะ 
                  ทําตามคําของทาน ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา 
                   เถิด.   ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา    และพระธรรมวา 
                   เปนสรณะที่พ่ึงอันยอดเยี่ยม  และขาพเจาขอถึงพระ- 
                   สงฆสาวกของพระพุทธเจา  ผูทรงเปนนรเทพวา  เปน 
                   สรณะท่ีพ่ึง. 
                           ขาพเจางดเวนจากการฆาสัตวอยางฉับพลัน  งด 
                   การถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใหในโลก  ขาพเจาไมด่ืม  
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                    น้ําเมา  และไมกลาวเท็จ   และเปนผูยินดีดวยภรรยา                            
                  ของตน  ดังน้ี. 
                            จบมัฏฐกุณฑลีวิมานท่ี  ๙ 
        อรรถกถามัฏฐกุณฑลีวิมาน   
         มัฏฐกณุฑลีวิมาน   มีคาถาวา   อลงฺกโค   มฏกุณฺฑลี    เปนตน.   
มัฏฐกุณฑลีวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน      กรุงสาวัตถี 
สมัยนั้น พราหมณชาวสาวัตถีคนหน่ึง เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก 
เปนคนไมมีศรัทธา   ไมมีความเลื่อมใส   เปนมิจฉาทิฏฐิ   ไมใหอะไรแก 
ใคร ๆ  เพราะไมใหนั่นเอง   เขาจึงเปนท่ีรูกันทั่วไปวา   อทินนปุพพกะ 
ไมเคยให   เขาไมตองการเฝาพระตถาคต   ไมตองการแมจะเห็นสาวกของ 
พระตถาคต   เพราะความเปนคนโลภโดยเปนมิจฉาทิฏฐิ  เขาสอนบุตรของ 
ตนชื่อมัฏฐกณุฑลีวา  ลูก  เจาไมพึงไปหา  ไมพึงเห็นพระสมณโคดมและ 
สาวกของพระองค  แมตัวเขาเองก็ไดกระทําอยางนั้น   คราวนั้น  บุตรของ 
เขาปวย   พราหมณไมไดทํายารักษา    เพราะกลัวเปลืองทรัพย    เมื่อโรค 
กําเริบข้ึนจึงเชิญหมอมาดู  หมอทั้งหลายดูรางกายของเขาแลว  รูวาเด็กนั้น 
รักษาไมหายจึงหลีกไป    พราหมณคิดวา    เม่ือลูกตายในเรือน  นําออก 
ลําบาก  จึงอุมบุตรใหนอนท่ีนอกซุมประตู. 
         ณ  ราตรีปจจุสสมัยใกลรุง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระมหา-  
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กรุณาสมาบัติ    ทรงตรวจดูโลก   ทรงเห็นมัฏฐกุณฑลีมาณพหมดอายุ   จะ   
ตองตายในวันนั้นเอง  และทรงเห็นโอกาสท่ีมาณพนั้นการทํากรรมอันเปน 
ในเพื่อนรก   มีพระพุทธดําริวา  ถาเราไปในท่ีนั้น  มาณพน้ันจักทําจิตให 
เลื่อมใสเรา    จักบังเกิดในเทวโลก    จักเขาไปหาบิดาท่ีรองไหอยูในปาชา 
ใหบิดาสังเวช   เมื่อเปนเชนนั้น   ทั้งเขาและบิดาของเขาจักมาหาเรา   หมู 
มหาชนจักประชุมกัน  เมื่อเราแสดงธรรม  จักมีการตรัสรูธรรมกันมากใน 
ที่นั้น   ครั้นทรงทราบอยางนี้แลว   รุงเชา   ทรงนุงแลวทรงถือบาตรและ  
จีวร    เสด็จเขาบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี    ประทับยืนเปลงพระพุทธรังสีมี 
วรรณะ  ๖  ใกลเรือนบิดาของมาณพมัฏฐกุณฑลี  มาณพเห็นพระฉัพพัณณ- 
รังสีเหลาน้ันคิดวา    นั่นอะไร    เหลียวดูขางโนนขางน้ี     ไดเห็นพระผูมี 
พระภาคเจาผูฝกตนแลว  คุมครองตนแลว   มีพระอินทรียสงบโชติชวงอยู 
ดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒   ดวยอนพุยัญชนะ  ๘๐   และดวยพระเกตุมาลา 
อันมีรัศมีวาหน่ึง  ทรงรุงโรจนดวยพระพุทธสิริอันเปรียบมิได   ดวยพระ- 
พุทธานุภาพอันเปนอจินไตย  ครั้นเห็นแลว  มาณพนั้นไดมีความคิดอยาง 
นี้วา  พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จถึงที่นี้แลวหนอ ซึ่งพระองคมีรูปสมบัติ  
ที่จะงําแมพระอาทิตย  ดวยพระเดชของพระองค  งําพระจันทร ดวยพระ- 
คุณท่ีนารัก   งําสมณพราหมณทั้งหมด   ดวยความเปนผูสงบระงับ    อัน 
ความสงบระงับพึงมีในที่นี้นี่แหละ  อัครบุคคลในโลกน้ี   ก็เห็นจะผูนี้นี่เอง 
และก็เสด็จถึงท่ีนี้   ก็เพ่ือทรงอนุเคราะหเราแนแลว    มาณพน้ันมีเรือนราง 
อันปติที่มีพระพุทธคุณเปนอารมณสัมผัสแลวตลอดกาล     เสวยปติโสมนัส 
ไมนอย มีจิตเลื่อมใสนอนประคองอัญชล ี พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเขา 
แลว    มีพระดําริวา    เพียงเทาน้ีก็พอที่มาณพน้ีจะเขาถึงสวรรค     ดังน้ี   
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เสด็จหลีกไป.   
         แมมาณพน้ันไมละปติโสมนัสนั้นเลย       ทํากาละตายไปบังเกิดใน 
วิมานทอง  ๑๒ โยชน   ในสวรรคชัน้ดาวดึงส   ฝายบิดาของเขา   ใหทํา 
สักการะสรีระแลว  ในวันที่สองไปปาชาในเวลาเชามืด  คร่ําครวญวา  โธ 
เอย  มัฏฐกุณฑลี  โธเอย  มัฏฐกุณฑลี   เดินพลางรองไหพลาง   วนไป 
รอบ ๆ   ปาชา.  
         เทพบุตรตรวจดูความสมบูรณแหงสมบัติของตน  ทบทวนดูวา   เรา 
ทํากรรมอะไร  จากไหนจึงมาที่นี้   ไดรูอัตภาพกอนของตน  และเห็นความ 
เลื่อมใสแหงจิตท่ีเปนไปในพระผูมีพระภาคเจา    เพียงทําอัญชลีที่นาจับใจ 
ในเวลาจะตายในอัตภาพน้ัน       เกิดความเลื่อมใสและความนับถือเปนอัน 
มากในพระตถาคตอยางดียิ่งวา    โอ    พระผูมีพระภาคพุทธเจา     ทรงม ี
อานุภาพมาก  ใครครวญดวูา  อทินนปุพพกพราหมณทําอะไรหนอ  เห็น 
มารองไหอยูในปาชา  จึงคิดวา  พราหมณนี้   เมื่อกอน   ไมทําแมเพียงยา 
รักษาเรา  มาบัดนี้รองไหอยูในปาชา    หาประโยชนมิได   เอาเถอะ   เรา 
จักใหพราหมณนั้นสังเวชแลวใหดํารงอยูในกุศล  ดังน้ีแลว  มาจากเทวโลก 
แปลงตัวเปนมัฏฐกุณฑลีรองไหอยู     ยืนประคองแขนคร่ําครวญอยูใกล ๆ 
บิดาวา  โอ  พระจันทร  โอ  พระอาทิตย   ครั้งน้ัน  พราหมณคิดวา    นี ้ 
มัฏฐกุณฑลีมาแลว   ไดกลาวกะเขาดวยคาถาวา 
                                เจาแตงตัว   มีตุมหูเกลี้ยง   ทรงมาลัยดอกไม 
                   ทาตัวดวยจันทนแดง    ประคองแขนคร่ําครวญอยูใน 
                      กลางปา  เจาเปนทุกขหรือ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อลงฺกโต  แปลวา   ประดับแลว.  
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บทวา    มฏกุณฺฑลี   ไดแก   มีตุมหูที่ทําอยางเกลี้ยง ๆ   ไมแสดงลาย    
ดอกไมและเครือเถาเปนตน  เพ่ือไมครูดสีรางกาย   อีกอยางหนึ่ง    บทวา 
มฏกุณฺฑลี   แปลวา  ตุมหูที่บริสุทธิ์   อธิบายวา   ตุมหูที่ตมแลวเช็ดลาง 
ดวยหญิงคุธรรมชาติ     แลวเช็ดดวยขนสุกร.      บทวา    มาลธารี    ไดแก 
ทัดทรงมาลัยดอกไม  อธบิายวา  ประดับมาลัยดอกไม.  บทวา  หริจนฺท- 
นุสฺสโท  ความวา  เอาจันทนแดงไลทาท่ัวตัว.    บทวา   กึ    เปนคําถาม. 
บทวา  ทิกฺขิโต   แปลวา ถงึความทุกข  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ก ึ  ทุกขิโต 
เปนบทเดียวกัน  ความวา  ถึงทุกข  ดวยความทุกขอะไร.  
         ลําดับนั้น  เทพบุตรกลาวกะพราหมณวา 
                               เรือนรถทําดวยทองคํางามผุดผองเกิดขึ้นแกขา 
                   ขาหาคูลอรถนั้นยังไมได  ขาจะสละชีวติเพราะความ  
                    ทุกขนั้น. 
         ลําดับนั้น  พราหมณกลาวกะเทพบุตรนั้นวา 
                                พอมาณพผูเจริญ       เจาอยากไดคูลอทองคํา 
                    แกวมณี   ทองแดง  หรือเงินก็จงบอกแกขา   ขาจะจัด 
                   คูลอใหเจา. 
         มาณพไดฟงดังน้ัน   คิดวา  พราหมณนี้ไมทํายารักษาลูก   เห็นเรา 
คลายลูก  รองไหพูดวา   จะทําลอรถทองเปนตนให   ชางเถอะ   จําเราจัก 
ขมเขา  จึงกลาววา  ทานจักทําคูลอแกขาใหญเทาไร  เมื่อพราหมณกลาววา 
ใหเทาท่ีเจาตองการ    จึงขอวา     ขาตองการพระจันทรและพระอาทิตย 
ขอทานจงใหพระจันทรพระอาทิตยแกขาเถิด.  
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                                  มาณพนั้นกลาวตอบพราหมณนั้นวา  พระจันทร   
                  พระอาทิตยทั้งสองยอมปรากฏในทองฟาน้ัน   รถทอง 
                   ของขา  ยอมงามดวยคูลอนั้น.  
             ลําดับนั้น  พราหมณกลาวกะเทพบุตรวา 
                                พอมาณพ  เจาเปนคนโง   ที่มาปรารถนาส่ิงท่ี 
                   ไมควรปรารถนา  ขาเขาใจวาเจาจักตาย    [ เสียกอน ] 
                  จกัไมไดพระจันทรและพระอาทิตยแนนอน. 
                ลําดับนั้น  มาณพกลาวกะพราหมณวา  คนที่รองไหเพ่ือตองการส่ิง 
ปรากฏอยูเปนคนโง     หรือวาคนท่ีรองไหเพ่ือตองการส่ิงท่ีไมปรากฏอยู 
เปนคนโง   แลวกลาววา                                                               
                                แมการไปการมาของพระจันทรพระอาทิตย    ก ็
                ยังเห็นกันอยู    รัศมีของพระจันทรพระอาทิตย   ก็ยงั 
                  เห็นกันอยูในวิถีทั้งสอง  คนท่ีตายลวงลับไปแลว   ใคร 
                  กไ็มเห็น   บรรดาเราสองคนท่ีรองไหคร่ําครวญอยูใน 
              ที่นี้   ใครโงกวากัน. 
          พราหมณไดฟงดังนั้นแลว  กําหนดในใจวา   เจาน่ีพูดถูกจึงกลาววา 
                               พอมาณพ   ทานพูดจริง    บรรดาเราสองคนท่ี  
                  รองไหคร่ําครวญอยู     ขาน่ีแหละเปนคนโงกวา 
                  ปรารถนาบุตรท่ีตายลวงลับไปแลว  เหมือนทารกรองไห       
                 อยากไดพระจันทรฉะนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 636 

หายโศกเศราเพราะถอยคําของมาณพน้ัน    เมื่อจะชมเชยมาณพ    จึงกลาว   
คาถาเหลาน้ีวา 
                             เจามารดาขาผูเรารอนใหสงบ    ดับความกระวน 
                  กระวายท้ังหมดได    เหมือนเอานํ้ารดไฟที่ราดเปรียง 
                  ฉะน้ัน   เจาผูที่บรรเทาความโศกเศราถึงบุตรของขาผู 
                   เฝาแตเศราโศก    ชื่อวาไดถอนลูกศรคือความโศกท่ี 
                   เกาะหัวใจของขาขึ้นไดแลว   พอมาณพ   ขาเปนผูที่  
                   เจาถอนลูกศร   คือความโศกขึ้นไดแลว    ก็เปนผูดับ  
                  รอน   เย็นสนิท    ไมตองเศราโศก    ไมตองรองให 
                    เพราะฟงเจา   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   รถปฺชโร   ไดแก  ตัวรถ.   บทวา 
น  วินฺทาม ิ แปลวา  ยอมไมได.  บทวา  ภทฺทมาณว   เปนคํารองเรียก. 
บทวา  ปฏิปาทยามิ  แปลวา   จะจัดให  ประโยคสงคความวา   ทานอยาสละ 
ชีวิตเพราะไมมีคูลอ.  บทวา   อุภเยตฺถ   ทิสฺสเร   ความวา  พระจันทร 
และพระอาทิตย  แมทั้งสอง  ยังเห็นกันไดในทองฟาน้ี    ย  อักษรทําหนาที่ 
เชื่อมบท   อีกอยางหนึ่ง   แยกบทเปน  อุภเย   เอตฺถ. 
         บทวา  คมนาคมน   ความวา  การไปและการมาของพระจันทรและ 
พระอาทิตย  ยังเห็นกันได โดยลงและข้ึนทุก ๆ  วัน  บาลีวา คมโนคมน 
ก็มี  ความวาข้ึนและลง.  บทวา  วณฺณธาตุ  ไดแก  แสงสวางของวรรณะ 
ที่เหลือแตความเย็น  เปนแสงสวางนารัก   [ พระจันทร ]   ที่เหลือแตความ 
รอน  เปนแสงสวางที่กลา   [ พระอาทิตย ].   บทวา อุภยตฺถ  พึงประกอบ  
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ความวา    รศัมีแมในพระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองก็ยังเห็นกันอยู.   
บทวา  วิถิยา  ไดแก  ในวิถีที่เปนไป   หรือในวิถีมนีาควิถีเปนตน   ใน 
ทองฟา  บาลีวา  อุภเยตฺถ   ก็มีบาง   แยกบทวา  อุภเย   เอตฺถ.   บทวา 
พาลฺยตโร   แปลวา  โงกวา  คือโงอยางที่สุด.  
         พราหมณฟงคาถาน้ีแลว   ก็พิจารณาดูวา  เราปรารถนาเรื่องที่ไมนา 
จะไดแลวหนอ   จึงถูกไฟคือความโศกเผาอยูอยางเดียว   ทําไมเรายังจะตอง 
การดวยความพินาศและความทุกขซึ่งไรประโยชน    ครั้งน้ัน     เทพบุตร 
คลายรูปมัฏฐกุณฑลีกลบัเปนรูปทิพยของตนอยางเดิม   แตพราหมณไมได 
ตรวจดูเทพบุตรนั้น     พูดโดยใชโวหารวามาณพอยูอยางเดิม     กลาววา 
สจฺจ   โข  วเทสิ  มาณว   เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  จนฺท  วิย 
ทารโก  รุท   ความวา   เหมือนทารกรองไหอยากไดพระจันทร.   บทวา 
กาลกตาภิปตฺถยึ   ความวา  ปรารถนาถึงคนท่ีตายแลว  บาลีวา อภิปฺตฺถย 
ก็มี. 
         บทวา    อาทิตฺต    ไดแก   เรารอนดวยไฟคือความโศก.   บทวา 
นิพฺพาปเย   ทร   ความวา    ดับความกระวนกระวาย    คือความเรารอน 
เพราะความโศก.   บทวา   อพฺพุหิ  แปลวา   ถอน   คือยกข้ึน. 
         ลําดับนั้น    พราหมณบรรเทาความโศกไดแลว    เห็นผูใหคําชี้แจง 
แกตน  อยูในรูปเปนเทวดา  เมื่อจะถามวา  ทานชื่ออะไร   จึงกลาวคาถาวา 
                                ทานเปนเทวดา   หรือเปนคนธรรพ   หรือเปน 
                   ทาวสักกะผูใหทานในชาติกอน   ทานเปนใคร   หรอื 
                    เปนบุตรของใคร   เราจะรูจักทานไดอยางไร.  
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         เทพบุตรแมนั้นก็ไดชี้แจงตนแกพราหมณนั้นวา   
                                 ทานเผาบุตรท่ีปาชาเองแลว   คร่ําครวญรองไห 
        ถึงบุตรคนใด   ขาคือบุตรคนน้ัน   ทํากุศลกรรมแลว  
        ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยฺจ  กนฺทสิ  ยฺจ   โรทสิ  ความ 
วา  ทานรองไห   คือหลั่งนํ้าตา  ถึงมัฏฐกุณฑลีบุตรของทานคนใด. 
         ลําดับนั้น   พราหมณกลาวกะเทพบุตรนั้นวา 
                               เมื่อทานใหทานนอยหรือมากในเรือนของตน 
                   หรือรักษาอุโบสถกรรมเชนนั้น      พวกเราก็มิไดเห็น 
                   เพราะกรรมอะไร  ทานจึงไปเทวโลกได. 
         ในคาถาน้ันประกอบความวา     หรืออุโบสถกรรมเชนนัน้     เราก็ 
ไมเห็น.   
         ลําดับนั้น  มาณพกลาวกะพราหมณวา 
                                      ขาปวยเปนไขไดรับทุกข  มีกายกระสบักระสาย 
                  อยูในท่ีอยูของตน     ไดเหน็พระพุทธเจาผูปราศจาก 
                     กิเลสธุลี    ขามพนความสงสัย    เสด็จไปดีแลว   มี  
                  พระปญญาไมทราม  ขาน้ันมีใจเบิกบานเลื่อมใส   ได 
                    กระทําอัญชลีแดพระตถาคต    ขาทํากุศลธรรมนัน้จึง 
        ถึงความเปนสหายของทวยเทพชั้นไตรทศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อาพาธิโก  แปลวา   เพียบดวยความ 
เจ็บปวย.  บทวา  ทุกฺขิโต  ความวา  เกิดทุกขเพราะความเปนคนเจ็บปวย   
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นั้นแหละ.   บทวา  คิลาโน ไดแก กําลงัจับไข.   บทวา  อาตุรรูโป  แปลวา   
มีกายอันทุกขเวทนาเสียดแทง.   บทวา    วิคตรช   แปลวา  มีกเิลสดุจธุลี 
มีราคะเปนตนไปปราศแลว.  บทวา  วิติณฺณกงฺข  ความวา  ขามพนความ 
สงสัย   เพราะถอนความสงสัยไดทุกอยาง.   บทวา   อโนมปฺ   ไดแก 
มีปญญาบรบิูรณ   อธิบายวา   เปนพระสัพพัญู.  บทวา  อกรึ   แปลวา 
ไดกระทําแลว.  บทวา  ตาห    ตัดบทเปน   ต  อห. 
         เมื่อมาณพกําลังกลาวอยูอยางนี้นั่นแล     ทั่วเรือนรางของพราหมณ 
เต็มเปยมไปดวยปติ  เมื่อเขาจะประกาศปตินั้น  จึงกลาววา  
                          นาอัศจรรยหนอ  ไมเคยมีหนอ   อญัชลีกรรม  
        มีผลเปนไดถึงเชนนี้   แมขาก็มใีจเบิกบาน   มีจิต 
                   เลื่อมใส   จึงขอถึงพระพุทธเจาวา  เปนสรณะที่พ่ึงใน 
                   วันนี้นี่แหละ. 
         ในคาถาน้ัน  ชื่อวา  อัจฉริยะ  เพราะควรปรบมือ    โดยที่เปนไป 
ไมบอยนัก  ชื่อวา  อัพภตูะ   เพราะไมเคยมี    พราหมณครั้นแสดงความ 
ประหลาดใจดวยบทท้ังสองแลวกลาววา   แมขาก็มีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใส 
จึงขอถึงพระพุทธเจาวา  เปนสรณะที่พ่ึงในวันนี้นี่แหละ. 
         ลําดับนั้น   เทพบุตรเมื่อจะประกอบพราหมณนั้นไวในการถึงสรณะ 
และสมาทานศีล   จึงกลาวสองคาถาวา 
                                ขอทานจงมีจิตเลื่อมใส   ถึงพระพุทธเจา   พระ- 
                     ธรรมและพระสงฆวา  เปนสรณะที่พ่ึงในวันนี้นี่แหละ 
                   อนึ่ง ทานจงสมาทานสิกขาบท  ๕    อยาใหขาดและ  
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                   ดางพรอย   จงรีบงดเวนจากการฆาสัตวเสีย    จงเวน  
                   การถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใหในโลก  จงไมด่ืมน้ําเมา   
                   และไมกลาวเท็จ  จงยินดีดวยภรรยาของตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ตเถว   ความวา   ทานมีจิตเลื่อมใสถึง 
พระพุทธเจาวาเปนที่พ่ึง  วาพระผูมีพระภาคเจาผูเปนสัมมาสัมพุทธะ  ดังนี้ 
ฉันใด     ทานจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระธรรมและพระสงฆวาเปนที่พ่ึง     วา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว    พระสงฆปฏิบัติดีแลว  ดังนี้  
ฉันนั้นเหมือนกัน     อีกอยางหน่ึง     ทานมีจิตเลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยวา 
เปนที่พ่ึง   ฉันใด  ทานมจิีตเลื่อมใสวา   นี้นําประโยชนและความสุขมาทั้ง 
ในปจจุบันและอนาคตโดยสวนเดียว  จงสมาทาน    คือจงประพฤติถือม่ัน 
ซึ่งศีลหา    อันเปนบท   คือเปนสวนแหงสิกขาคืออธิศีลสิกขา    หรือเปน 
อุบายทางดําเนินถึงอธิจิตตสิกขา   และอธิปญญาสิกขา    ไมใหขาดและดาง 
พรอย  เพราะไมกําเริบและไมเศราหมอง  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         พราหมณถูกเทพบุตรประกอบไวในการถึงสรณะและการสมาทาน 
ศีลอยางน้ีแลว   เมื่อจะรับคําของเทพบุตรนั้นดวยเศียรเกลา   จึงกลาวคาถา 
วา 
                              ขาแตเทวดาผูนาบูชา       ทานเปนผูปรารถนา 
                   ประโยชน  ปรารถนาเกื้อกูลแกขาพเจา   ขาพเจาจะ 
                   ทําตามคําของทาน  ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา 
                   เถิด  ดังน้ี. 
         เมื่อดํารงอยูในคําน้ัน   ไดกลาวสองคาถาวา  
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                          ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาและพระธรรมวาเปน   
                   สรณะท่ีพ่ึงอันยอดเยี่ยม  และขาพเจาขอถึงพระสงฆ 
                   สาวกของพระพุทธเจาผูทรงเปนนรเทพวา  เปนสรณะ 
                       ที่พ่ึง.  
                         ขาพเจางดเวนจากการฆาสัตวอยางฉับพลัน 
                   งดการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใหในโลก   ขาพเจาไม 
                    ด่ืมน้ําเมา    และไมกลาวเท็จ    และเปนผูยินดีดวย 
                   ภรรยาของตน  ดังนี้. 
         แมคํานั้น  กร็ูงายเหมือนกัน. 
         แตนั้น  เทพบุตรคิดวา  กิจท่ีควรกระทําแกพราหมณ  เราก็กระทํา 
เสร็จแลว     บัดนี้พราหมณคงจักเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาเองดังน้ีแลวได 
อันตรธานไป  ณ  ที่นั้นเอง    แมพราหมณก็เกิดเลื่อมใสและนับถือมากใน 
พระผูมีพระภาคเจา  และถูกเทวดาเตือน  จึงบายหนาไปวิหารดวยหมายใจ 
จักเขาเฝาพระสมณโคดม  มหาชนเห็นดังนั้น   คิดวา   พราหมณนี้ไมเขา 
เฝาพระตถาคตตลอดกาลเทานี้    วันนี้เขาเฝาเพราะโศกถึงบุตร   จักมีพระ- 
ธรรมเทศนาเชนไรหนอ  จึงพากันติดตามพราหมณนั้นไป.                 
         พราหมณเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ทําปฏิสันถารแลว  กราบทูล 
อยางนี้วา  ขาแตทานพระโคดม   คนไมใหทานอะไร  ๆ  หรือไมรักษาศีล 
เพียงแตเลื่อมใสในพระองคอยางเดียว  จะบังเกิดในสวรรคไดหรือ  พระผู 
มีพระภาคเจาไดตรัสวา     ทานพราหมณ    เมื่อย้ํารุงวันนี้     มฏัฐกุณฑลี 
เทพบุตรไดบอกเหตุที่เขาถึงเทวโลกของตน  แกทานแลวมิใชหรือ   ขณะ  
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นั้น     มัฏฐกณุฑลีเทพบุตรมาปรากฏองคพรอมกับวิมาน    ลงจากวิมาน  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว      ยืนประคองอัญชลีอยู  ณ  ที่สมควร 
แหงหน่ึง.  
         ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงสุจริตท่ีเทพบุตรนั้นกระทํา 
แลว     ในทีป่ระชุมนั้น    ทรงทราบวาท่ีประชุมมีความสบายใจ    จึงทรง 
แสดงสามุกกังสิกเทศนา   ธรรมแบบยกข้ึนแสดงเอง.๑ 

               จบเทศนา  เทพบุตร  พราหมณ  และบรษัิทที่ประชุมกัน  รวมเปน 
สัตวแปดหม่ืนสี่พันไดตรัสรูธรรมแล.                           
                      จบอรรถกถามัฏฐกุณฑลีวิมาน 
                  ๑๐.  เสริสสกวิมาน 
                                         วาดวยเสริสสกวิมาน 
         พระควัมปติเถระกลาววา 
                                  [๘๔]  ขอทานทั้งหลายจงฟงคําของเทวดา 
                   และของพวกพอคาในทางทะเลทราย   ที่ไดมาพบกัน 
                   ในเวลาน้ัน     และฟงถอยคําท่ีเทวดาและพวกพอคา 
                      โตตอบกันโดยประการใด   ขอทานท้ังปวงจงฟงคําน้ัน 
๑.  สามุกฺกสิก  แปลตามอรรถกถาวา    พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงยกข้ึนถือเอาเอง   คือ 
ทรงเห็นดวยพระสยัมภูญาณ  (ตรัสรูเอง)   ไดแกอริยสัจจเทศนา ,  ตามแบบเรียน   แปลวา 
ธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงยกข้ึนแสดงเอง  คือ  ไมตองปรารภคําถามเปนตนของผูฟง  ไดแก 
เทศนาเร่ืองอริยสัจ.                                                                                 
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         โดยประการน้ันเถิด  ยังมีพระยานามวาปายาสิ   มียศ   
         ถึงความเปนสหายของภุมเทวดา        บันเทิงอยูใน 
          วมิานของตน  เปนเทวดาไดมาสนทนากะพวกมนุษย. 
        เสริสสกเทพบุตรถามพวกพอคาดวยคาถาวา  
                               ดูกอนมนุษยทั้งหลาย        พวกทานกลัวทางคด 
           เค้ียว   ใจเสียอยูในที่นาสงสัยวามีภัยในปา   ในถ่ิน 
         อมนษุย  ในทางกันดาร  ไมมีน้ํา  ไมมีอาหาร  เดิน 
           ไปไดแสนยาก     กลางทะเลทราย    ในทะเลทรายนี้  
         ไมมีผลไม  ไมมีเผือกมัน    ไมมีเช้ือไฟในที่นี้    จะม ี
            อาหารแตที่ไหน     นอกจากฝุนและทรายที่แดดแผด 
         เผาท้ังรอนท้ังทารุณ   เปนที่ดอน   รอนดังแผนเหล็ก 
           เผาไฟ  หาความสุขมิได   เทียบเทานรก   (ในปรโลก) 
          เปนทีอ่ยูของพวกมนุษยหยาบชายุคโบราณ      เปน 
        ภมูิประเทศเหมือนถูกสาปไว  เออก็พวกทานหวังอะไร 
            เพราะเหตุไรจึงไมพิจารณาใหถ่ีถวน    ตามกันเขามา 
          ยังประเทศถ่ินนี้พรอมกัน   เพราะความโลภความกลัว 
            หรือเพราะความหลง. 
           พวกพอคาตอบวา 
                              พวกขาพเจาเปนนายกองเกวียนอยูในแควน 
          มคธและแควนอังคะ    บรรทุกสินคามามาก   ตองการ 
           ทรัพยปรารถนากําไร     จะพากันไปยังสินธุประเทศ  
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             และโสวีระประเทศเวลากลางวัน    ขาพเจาทุกคนทน   
        ความระหายน้ําไมได        ทั้งมุงหมายจะอนุเคราะห 
           สัตวพาหนะ   รีบเดินทางมาในกลางคืน  ซึ่งเปนเวลา 
        กาล   ขาพเจาท้ังหลายจึงไดพลาดทาง     ไปผิดทาง 
           หลงทางไมรูทิศ      เดินเขาไปในปาท่ีไปไดแสนยาก 
        กลางทะเลทราย    วุนวายเหมือนคนตาบอด    ขาแต 
           ทานเทวะผูควรบูชา       พวกขาพเจาไดพบวิมานอัน 
        ประเสรฐิ  และตัวทานน้ี   ซึ่งไมเคยพบมากอน   จึง  
           หวังจะรอดชีวิตยิ่งกวาแตกอน   เพราะพบกัน   พวก 
        ขาพเจาจึงพากันราเริง   ดีใจและปลื้มใจ. 
             เทพบุตรถามวา 
                           ดูกอนพอท้ังหลาย       พวกทานไปทะเลทราย 
           ทั้งฝงโนน    ทั้งฝงน้ี    และไปทางท่ีมีเชิงหวายและ 
        หลักตอ   ไปหลายทิศท่ีไปไดยาก   คือมีแมน้ํา   และ 
        ที่ขรุขระของภูเขา   เพราะโภคทรัพยเปนตนเหตุ  พวก 
           ทานไปยังแวนแควนของเพราะราชาอื่น ๆ   ไดเห็นพวก 
        มนุษยชาวตางประเทศ   เราขอฟงส่ิงอัศจรรย  ที่พวก 
          ทานไดฟงหรือไดเห็นมาในสํานักของพวกทาน. 
            พวกพอคาตอบวา 
                          ขาแตพอกุมาร   สมบติัของมนุษยที่แลว ๆ มา 
        ทั้งหมด       พวกขาพเจาไมเคยไดยินหรือไดเห็น  
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         อัศจรรยกวาวิมานของทานน้ีเลย   พวกขาพเจาดูวิมาน   
        ของทานอันมีรัศมีไมทรามแลวไมอิ่มเลย  สระโบขรณี  
        เลื่อนลอยไปในอากาศ   มีสวนปาไมมาก   มบีุณฑริก 
        บัวขาวมาก   มีตนไมออกผลเปนนิตย   โชยกลิ่นหอม 
            ตลบไป     เสาวิมานเหลาน้ี      เปนเสาแกวไพฑูรย  
        สูงรอยศอก  สวนยาวประดับดวยศิลา  แกวประพาฬ  
         แกวลายและแกวทับทิม   มีรัศมีโชติชวง   วิมานงาม 
        ของทานน้ีมีเสาพันหน่ึง    มีอานุภาพหาท่ีเปรียบมิได 
        อยูบนเสาเหลาน้ัน  ประกอบดวยรัตนะภายใน    ภาย 
        นอกลอมดวยไพทีทอง     และกําบังอยางดีดวยแผน 
        ทอง   วมิานของทานน้ีสวางดวยทองชมพูนุท  สวน 
        นั้น ๆ ของวิมาน  เกลี้ยงเกลา  ประกอบดวยบันได 
         และแผนกระดานของปราสาท   มั่นคง   งดงาม   ม ี 
        สวนประกอบเขากันสนิทชวนพิศอยางย่ิง   นาลิงโลด 
        ใจ   ภายในวิมานรัตน    มีขาวนํ้าอุดมสมบรูณ    ตัว 
        ทานอันหมูเทพอัปสรหอมลอม      เอิกอึงดวยเสียง 
        ตะโพน   เปงมางและดนตรี  อันทวยเทพมากราบไหว 
        ดวยการสดุดีและวันทนา  ทานน้ันต่ืนอยูดวยหมูเทพ- 
           นารี     บันเทิงอยูในวิมานปราสาท    อันประเสริฐนา 
        รื่นรมยใจ   มอีานุภาพเปนอจินไตย  ประกอบไปดวย 
        คุณทุกอยาง    ดังทาวเวสวัณในนลินีสถานมีดอกบัว 
        ทานเปนเทวดา   หรือเปนยักษ    หรือเปนทาวสักกะ  
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          จอมเทพ  หรอืเหน็มนุษย  พวกพอคาเกวียนถามทาน  
        ขอทานโปรดบอกทีเถิด  ทานเปนเทวดาชื่อไร. 
            เทพบุตรตอบวา 
                             ขาพเจาเปนเทวดาชื่อเสริสสกะ    เปนผูรักษา 
           ทางกันดาร  คุมครองทะเลทราย   ทําตามเทวบัญชา 
        คําส่ังของทาวเวสวัณ   จึงดูแลรกัษาประเทศถ่ินนี้อยู. 
            พวกพอคาถามวา  
                           วิมานนีท้านไดมาเอง        หรือเกดิโดยความ 
           เปลี่ยนแปลง       ทานทําเองหรือเทวดาท้ังหลายให 
          พอคาเกวียนท้ังหลายถามทาน    วมิานที่นาภูมิใจน้ี 
        ทานไดมาอยางไร. 
            เทพบุตรตอบวา 
                           วิมานนี้   มิใชขาพเจาไดมาเอง   มิใชเกิดโดย 
        การเปลีย่นแปลง   มใิชขาพเจาทําเอง   มิใชเทวดา 
           ทั้งหลายให    วิมานท่ีนาภูมิใจน้ี   ขาพเจาไดมาดวย 
        บุญธรรมที่มิใชบาปของตน. 
             พวกพอคาถามวา 
                           อะไรเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของทาน   นี้  
        เปนวิบากแหงบุญอะไรท่ีทานส่ังสมไวดีแลว  พอคา 
        เกวียนทั้งหลายถามทาน   วมิานนี้ทานไดมาอยางไร. 
            เทพบุตรตอบวา                  
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                             ขาพเจามีนามวาปายาสิ      เมื่อครั้งรับราชการ   
          (เปนเจาเมืองเสตัพยะ)   แควนโกศล  ขาพเจาเปน 
        นัตถิกทิฏฐิ  ( มีความเห็นผิดวาไมมีบุญบาป)   เปน 
        คนตระหน่ี   มธีรรมอันลามก  มปีกติกลาววาขาดสูญ 
        ไดมีสมณะ  นามวากุมารกัสสปะ    ผูโอฬาร    เปน  
        พหูสูต   กลาวธรรมไดวิจิตร   ทานไดแสดงธรรมกถา 
        โปรดขาพเจาในครั้งน้ัน  ไดบรรเทาทิฏฐิ  ที่เปนขาศึก 
          ใจ  (มจิฉาทิฏฐิ)    ของขาพเจาได   ขาพเจาไดฟง 
        ธรรมกถาของทานน้ันแลว   ไดปฏิญาณตนเปนอุบาสก 
          งดเวนจากปาณาติบาต      เวนขาดจากอทินนาทานใน 
        โลก  ไมด่ืมนํ้าเมาและไมกลาวมุสา  ยินดีดวยภริยา 
        ของตน           ขอนัน้เปนวัตรและเปนพรหมจรรยของ 
          ขาพเจา   นี้เปนวิบากแหงบุญท่ีขาพเจาส่ังสมไวดีแลว  
        วมิานนี้ขาพเจาไดมาดวยบุญกรรมที่ไมใชบาปเหลา- 
          นั้นแหละ.                                                   
            พวกพอคาถามวา 
                           ไดยินวา   คนท้ังหลายท่ีมีปญญา  พูดแตคําจริง 
        คําของบัณฑิตท้ังหลาย    จึงไมแปรปรวนกลับกลาย 
          เปนอยางอื่น   คนทําบุญจะไปในท่ีใด ๆ   ยอมมีแต 
        ของที่นารักนาทานใคร   บันเทิงอยูในท่ีนั้น ๆ  ความโศก 
           ความร่ําให   การฆา   การจองจํา  และเหตุเกดิเรื่อง  
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          เลวราย   มีอยูในท่ีใด ๆ   คนทําบาปก็ยอมไปในท่ี   
        นั้น ๆ  ยอมไมพนทคุติไปไดไมวาในกาลไร  พอกุมาร 
           เพราะเหตุอะไรหนอ    เทพบรวิารจึงกลายเปนผูฟน- 
        เฟอนในชั่วครูนี้  เหมือนน้ําใสถูกกวนใหขุน   โทม- 
        นัสความเสียใจจึงไดมีแกเทพบริวารน้ีและตัวทาน. 
            เทพบุตรตอบวา  
                       ดูกอนพอคาท้ังหลาย     กลิ่นหอมทิพยเหลาน้ี 
          หอมฟุงจากปาไมซึก     หอมตลบอบอวลทัว่วิมานนี้ 
        กําจัดความมืดไดทั้งกลางวันกลางคืน   ลวงไปรอยป 
           เปลือกฝกของตนซึกเหลาน้ีจะแตกออกเปนฝก ๆ   เปน 
        อันรูวารอยปของมนุษยลวงไปแลว        ดูกอนพอคา 
           ทั้งหลาย   ต้ังแตขาพเจาเกิดในเทวดาหมูนี้  ดํารงอยู 
        ในวิมานนี้   ๕๐๐   ปทิพยแลวจึงจุติ      เพราะส้ินบุญ 
           เพราะส้ินอายุ   เพราะความโศกน้ันนั่นแล    ขาพเจา 
        จึงซบเซา. 
            พวกพอคากลาววา 
                         ทานไดวิมานซึ่งหาท่ีเปรียบมิไดเปนเวลานาน 
          ทานเปนเชนนั้นจะเศราโศกไปทําไมเลา  ผูมีบุญนอย 
           เขาอยูในวิมานชั่วเวลาสั้น  ๆ  ควรเศราโศกแท. 
             เทพบุตรกลาววา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 649 

                     ดูกอนพอคาท้ังหลาย   ขอท่ีทานท้ังหลายกลาว    
        วาจานารักตักเตือนขาพเจาน้ัน      สมควรแกขาพเจา 
           ขาพเจาจะตามคุมครองพวกทาน   ขอทานทั้งหลายจง 
        ไปยังท่ีที่พวกทานปรารถนาโดยสวัสดีเถิด. 
            พวกพอคากลาววา  
                       ขาพเจาท้ังหลาย       มคีวามตองการทรัพย 
           ปรารถนากําไร    จึงพากันไปยังสินธุประเทศ    และ 
        โสวีระประเทศ     พวกขาพเจาจักประกอบกรรมตาม 
           สมควร  จักเสียสละอยางบริบรูณ   กระทําการฉลอง 
        เสริสสกเทพบุตรอยางโอฬาร. 
            เทพบุตรกลาววา 
                       ทานท้ังหลายอยาไดทําการบูชาเสรสิสกเทพบุตร 
          เลย   สิ่งท่ีพวกทานพูดถึงท้ังหมด   จักมแีกพวกทาน 
        ทานท้ังหลายจงงดเวนการกระทาํท่ีเปนบาป    และจง  
           ต้ังใจประกอบตามซ่ึงธรรมเถิด   ในหมูพอคาเกวียนน้ี 
        มีอุบาสกผูเปนพหูสูต   สมบูรณดวยศีลและวัตร   ม ี
        ศรัทธา    มีจาคะ   มคีวามละมุนละไม    มีปญญา 
          ประจกัษ   เปนผูสันโดษ  เปนผูมีความรู   ไมพูดเท็จ  
        ทั้งรู   ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น    ไมพูดสอเสียดใหเขา 
           แตกกนั  พูดแตวาจาออนหวานนารัก   มีความเคารพ 
        มีความยําเกรง  มิวนิัย   ไมเปนคนเลว  เปนผูบริสุทธิ์     
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           ในอธศิีล   เปนคนเลี้ยงบิดามารดาโดยธรรม   มีความ   
        ประพฤติประเสริฐ     เขาแสวงหาโภคะท้ังหลายเพ่ือ 
           เลี้ยงบิดามารดา   มิใชเพ่ือตน   เมื่อบิดามารดาลวง 
        ลบัแลว    เปนผูนอมไปในเนกขัมมะ    จักประพฤติ 
           พรหมจรรย    เปนคนตรง     ไมคดโกง    ไมโออวด  
        ไมมีมายา     ไมพูดมีเลศนัย    เขาเปนผูทําแตกรรมดี 
             ต้ังอยูในธรรมเชนนี้     จะพึงไดความทุกขอยางไรเลา 
        เพราะอุบาสกน้ันเปนเหตุ   ขาพเจาจึงไดปรากฏตัว. 
                             ดูกอนพอคาท้ังหลายเอย    เพราะฉะน้ัน    พวก 
           ทานจงเห็นธรรมเถิด    เพราะเวนจากอุบาสกนั้นเสีย 
        แลว    ทานท้ังหลายจะวุนวายเหมือนคนตาบอดหลง 
           เขารปูในปาเปนเถาถานไป    อันคนอ่ืนทอดท้ิงสัตบุรุษ 
        (อุบาสก)  นั้น  กระทําไดงาย    การคบหาสตับุรุษ 
          นําสุขมาใหหนอ. 
             พวกพอคาถามวา 
                           ขาแตเทวดา  อุบาสกคนน้ัน   คือใคร   ทํางาน 
        อะไร   เขาชื่ออะไร   เขาโคตรอะไร    ทานมาในท่ีนี้ 
           เพ่ืออนุเคราะหอุบาสกคนใด    แมขาพเจาท้ังหลายก็ 
        ตองการจะเห็นอุบาสกคนน้ัน    ทานรักอุบาสกคนใด 
            ก็เปนลาภของอบุาสกคนนั้น. 
            เทพบุตรกลาววา   
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                        ผูใดเปนกลับกมีชื่อวาสัมภวะ  อาศัยการตัดผม   
        เลี้ยงชพี  เขาเปนคนรับใชของพวกทาน  ทานท้ังหลาย 
          จงรูผูนั้นวาเปนอุบาสก     ทานท้ังหลายอยาไดดูหมิ่น 
        อบุาสกน้ัน   อุบาสกนั้นเปนผูละมุนละไม  ( นารัก ). 
           พวกพอคากลาววา  
                          ขาแตเทวดา  พวกขาพเจารูจักชางตัดผมคนท่ี 
        ทานพูดถึง  แตไมรูวาเขาเปนเชนนี้เลย  ขาแตเทวดา 
          ขาพเจาท้ังหลายไดฟงคําของทานแลว  จักบชูาอุบาสก 
        นั้นอยางโอฬาร.  
            เทพบุตรกลาววา 
                   มนุษยในกองเกวียนน้ี      ไมวาคนหนุมคนแก  
          หรือคนปูนกลาง     หมดทุกคนนั้นแหละจงขึ้นวิมาน 
        พวกคนตระหน่ีจงดูผลของบุญท้ังหลาย. 
              พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวคาถาไวตอนจบเรื่องวา 
                       พอคาเหลาน้ันทั้งหมดในท่ีนั้น   ตางคนตางเขา 
        หอมลอมกัลบกนั้น  พากันขึ้นสูวิมาน  ดุจภพดาวดึงส 
            ของทาววาสวะ  (พระอินทร)  พอคาเหลาน้ันทั้งหมด 
           ในท่ีนั้น   ตางคนตางประกาศความเปนอุบาสก    ได 
         เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต    งดเวนจากอทินนาทาน 
        งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา      และไมกลาวเท็จ  ยินดี 
          ดวยภรรยาของตน.  
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                                พอคาเหลาน้ันทั้งหมดในท่ีนั้น     ครั้นตางคน   
                     ตางประกาศความเปนอุบาสกแลว      บันเทิงอยูดวย 
                   เทพฤทธิ์เนือง ๆ   ไดรบัอนุญาตแลวหลีกไป   พอคา 
                   เหลาน้ันมีความตองการทรัพย   ปรารถนากําไร    ไป 
                     ถึงสินธุประเทศและโสวีระประเทศ  พยายามคาขาย  
                  ตามปรารถนา   มีลาภผลบริบูรณ   กลับมาปาฏลิบุตร 
                   อยางปลอดภัย   พอคาเหลาน้ันไปสูเรือนของตน   ม ี
                     ความสวัสดี       พรอมหนาบุตรภรรยา       มีความ 
                   เพลิดเพลิน  ปลาบปลื้ม   ดีใจ   ชื่นใจ   ไดทําการบูชา 
                   เสริสสกเทพบุตรอยางโอฬาร   ชวยกนัสรางเทวาลัย 
                     ชื่อเสริสสกะขึ้น       การคบสัตบุรุษสําเร็จประโยชน               
                  เชนนี้     การคบผูมีคุณธรรมมีประโยชนมาก     เพ่ือ 
                   ประโยชนของอุบาสกคนเดียว      พอคาท้ังหมดก็ได 
         ประสบความสุข. 
                              จบเสรสิสกวิมาน 
            อรรถกถาเสรสีกวิมาน 
         เสรีสกวิมาน    มีคาถาวา    สุโณถ   ยกฺขสฺส   จ   วาณิชาน   จ  
เปนตน.   เสรีสกวิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร ? 
                เมือ่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวทานพระกุมาร- 
กัสสปะพรอมดวยภิกษุประมาณ  ๕๐๐   รูป  ไปถงึเสตัพยนคร   ไดเปลื้อง  
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พระยาปายาสิผูเขาไปหาตนในนครน้ัน    จากมิจฉาทิฏฐิ    ใหดาํรงอยูใน   
สัมมาทิฏฐิ   จําเดิมแตนั้นมา   พระยาปายาสิเปนผูขวนขวายในบุญ      เมื่อ 
ถวายทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย   ไดถวายทานโดยไมเคารพ  เพราะ 
มิไดเคยสรางสมในทานน้ัน      ในเวลาตอมาทํากาลกิริยาตายไปบังเกิดใน 
เสรีสกวิมาน   [ ใกลตนซกึ ]  ในสวรรคชั้นจาตุมหาราช.  
         เลากันมาวา   ในอดีตกาล    ครั้งพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา 
กัสสปะ  พระเถระขีณาสพองคหน่ึง  เที่ยวบิณฑบาตในบานแหงหนึ่งแลว 
ไดทําภัตกิจที่สวนแหงหน่ึงนอกบานทุกวัน       คนเลี้ยงโคคนหนึ่งเห็นดัง 
นั้น   คิดวา   พระผูเปนเจาลําบากเพราะแสงแดด    มีจิตเลื่อมใสไดเอาเสา 
ไมซีก ๔  ตน  กระทํามณฑปกิ่งไมถวาย   อาจารยบางพวกกลาววา  ปลูก 
ตนซีกใกลมณฑป  ดังนี้ก็มี   เขาทํากาละตายไปบังเกิดในสวรรคชั้นจาตุ- 
มหาราช    ดวยบุญกรรมนั้นเอง     ทีป่ระตูวิมานไดบังเกิดสวนไมซึกซ่ึงมี 
ดอกพรั่งพรอมดวยสีและกลิ่นงดงามอยูทุกเวลา     สองถึงกรรมเกาของเขา 
ดวยเหตุนั้น  วิมานน้ันจึงรูกันทั่ววาเสรีสกะ   อน่ึง  เทพบุตรนั้นเวียนวาย 
อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลายตลอดพุทธันดรหน่ึง   ในพุทธปุบาทกาลน้ี  
เปนพระควัมปติ   ในคฤหัสถ   ๔     คนมีวิมลเปนตนซึ่งเปนสหายของพระ- 
ยสเถระ    ต้ังอยูในพระอรหัตดวยพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา 
เห็นวิมานวางนั้น    จึงไปพักกลางวันอยูเนือง ๆ    ดวยอํานาจบุญกรรมท่ี 
สั่งสมไวในกาลกอน. 
         ตอมา  พระควัมปติเถระพบปายาสิเทพบุตรในท่ีนั้น   ถามวา   ผูม ี
อายุ     ทานเปนใคร      เม่ือปายาสิเทพบุตรตอบวา     ขาแตทานผูเจริญ 
ขาพเจาคอพระยาปายาสิ   มาเกิดในทีน่ี้   จึงกลาววา   ทานเปนมิจฉาทิฏฐิ  
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มีทัศนะวิปริตมิใชหรือ  มาเกิดในที่นี้ไดอยางไร  ครั้งน้ัน  ปายาสิเทพบุตร   
กลาวกะพระเถระวา        พระผูเปนเจากุมารกัสสปเถระเปลื้องขาพเจาจาก 
มิจฉาทิฏฐิ     แตขาพเจาบังเกิดในวิมานวางก็ดวยบุญกิริยาที่กระทําโดยไม 
เคารพ    ดีแลวเจาขา    เวลาทานกลับไปมนุษยโลก    ขอทานโปรดบอก 
กลาวแกชนบริวารของขาพเจาวา      พระยาปายาสิถวายทานโดยไมเคารพ 
มาเกิดในวิมานไมซึกซึ่งเปนวิมานวาง  ทานท้ังหลายจงทําบุญโดยเคารพ  จง 
ต้ังใจใหแนวแน   เพ่ือมาเกิดในวิมานน้ัน  พระเถระก็ไดกระทําอยางวาน้ัน 
เพ่ืออนุเคราะหเทพบุตรนั้น   แมพวกชนบริวารเหลาน้ัน   ฟงคําของพระ-  
เถระแลว   ต้ังใจทําบุญอยางนั้น    ไดบังเกิดในเสรีสกวิมานไมซึก    ทาว 
มหาราชเวสวัณไดแตงต้ังเสรีสกเทพบุตรใหเปนเจาหนาท่ีผูอารักขามรรคา 
เพ่ือจะปลดเปลื้องอันตรายแตอมนุษย     แกพวกมนุษยที่เดินทางในทางที่ 
ขาดรมเงาและน้ํา  ณ  พ้ืนที่ทะเลทราย. 
         สมัยตอมา  พวกพอคาชาวอังคะและมคธ   เอาสินคาบรรทุกเกวียน 
เต็มพันเลม  เดินทางไปสินธุประเทศและโสวีระประเทศ  ในทางทะเลทราย 
ไมเดินทางในกลางวัน   เพราะกลัวรอน   เดินทางในกลางคืน   เพราะใช 
ดวงดาวเปนสัญญาณเครื่องกําหนดหมาย   พวกเขาพากันเดินหลงทางไปยัง 
ทิศทางอ่ืน   ในระหวางพอคาเหลาน้ัน   มีอุบาสกคนหน่ึงเปนคนมีศรัทธา 
เลื่อมใส    สมบูรณดวยศีล    สมบูรณดวยอุปนิสัยที่จะไดบรรลุพระอรหัต  
ไปคาขายเพื่อบํารุงเลี้ยงบิดามารดา  เมื่อจะอนุเคราะหอุบาสกนั้น  เสรีสก- 
เทพบุตรจึงแสดงองคพรอมดวยวิมาน      และครัน้แสดงแลว     ไดถามวา 
เหตุไร  พวกทานจึงเดินทางสายน้ี   ซึ่งไมมีรมเงาและนํ้า  ทั้งยังเปนทะเล- 
ทราย   พวกเขาไดบอกถึงเรื่องที่พวกตนมาในที่นั้นแกเทพบุตรนั้น     การ 
แสดงขอความนั้น   เปนคาถารวบรวมคํากลาวคําโตตอบของเทพบุตรและ  
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ของพอคาท้ังหลายไว.    เพ่ือแสดงความสัมพันธของคาถาเหลานั้น  พระ-   
ธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายไดเริ่มดังคาถาตนไวสองคาถาวา                 
                           ขอทานท้ังหลายจงฟงคําของเทวดา   และของ 
                   พวกพอคาในทางทะเลทรายที่ไดมาพบกันในเวลานั้น 
                   และฟงถอยคําท่ีเทวดาและพวกพอคาโตตอบกันโดย  
                   ประการใด  ขอทานท้ังปวงจงฟงคําน้ัน  โดยประการ 
                   นั้นเถิด  ยังมีพระยานามวาปายาสิ   มียศ  ถึงความ 
                    เปนสหายของภุมเทวดา   บันเทิงอยูในวิมานของตน 
                   เปนเทวดา  ไดมาสนทนากะพวกมนุษย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สุโณถ  เปนคําบังคับใหฟง  ความวา 
ทานท้ังหลายจงพึงคําท่ีพวกเรากลาวอยูในบัดนี้.    บทวา   ยกฺขสฺส  ไดแก 
เทวดา  ดวยวาเทวดา  ทานเรียกวา  ยกัษ   เพราะเปนผูควรบูชาของพวก 
มนุษยและของเทวดาบางพวก   อนึ่ง  ทาวสักกะก็ดี   ทาวจาตุมหาราชก็ดี 
บริษัทของทาวเวสวัณก็ดี  บุรุษก็ด ี ทานก็เรียกวา  ยักษ. 
         จริงอยางนั้น  ทาวสักกะ ทานเรียกวา ยักษ  ไดในประโยคเปนตน 
วา    อติพาฬฺห  โข    อย     ยกฺโข   ปมตฺโต   วิหรติ    ยนฺนูนาห  อมิ 
ยกฺข   สเวเชยฺย   ทาวสักกะนี้อยูอยางประมาทหนักหนา   อยากระน้ันเลย 
เราพึงยังทาวสักกะนี้ใหสังเวช. 
         ทาวมหาราชทั้งหลาย   ทานเรียกวา ยักษ  ไดในประโยคเปนตนวา 
จตฺตาโร  ยกฺขา  ขคฺคหตฺถา  ทาวมหาราชท้ังส่ีถือพระขรรค. 
         บริษัทของทาวเวสวัณ  ทานเรียกวา  ยักษ   ไดในประโยคเปนตน 
วา    สนฺติ   หิ  ภนฺเต   อฬุารา    ยกฺขา   ภควโต    อปฺปสนฺนา   ขาแต  
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พระองคผูเจริญ       ยังมบีริษัทของทาวเวสวัณเปนอันมาก       ไมเลื่อมใส   
พระผูมีพระภาคเจา. 
         บุรุษ  ทานเรียกวา  ยักษ    ไดในประโยคเปนตนวา   เอตฺตาวตา 
ยกฺขสฺส  สุทธฺิ   เพียงเทานี้ก็เปนความสุทธิ์ของบุรุษ. 
         แตในที่นี้   ทานประสงคเอาบริษัทของทาวเวสวัณ.  
         บทวา   วาณิชาน  จ   ทานกลาวลบนิคหิต     เพ่ือสะดวกในการ 
ผูกคาถา. 
         บทวา สมาคโม  แปลวา  มาพบกัน.  บทวา  ยตฺถ  ไดแก  ใน 
ทะเลทรายใด.  บทวา   ตทา    ไดแก  ในเวลาท่ีหลงทางไปน้ัน.    บทวา 
อิตริตเรน   จาป   ไดแก กันและกัน  บทนี้    พึงประกอบกับบท   ยถา 
ในขอน้ีมีเนื้อความดังตอไปนี้       เสรสีกเทพบุตรและพวกพอคาไดพบกัน 
ณ  ที่ใด   [ทางทะเลทราย]    ในคราวน้ัน   ทานท้ังหลายจงฟงเรื่องนั้น 
อีกอยางหนึ่ง  ดวยคําท่ีพูดกันดี   เจรจากันไพเราะ  ที่เสรีสกเทพบุตรและ 
พวกพอคาเหลาน้ันใหเปนไปแลวโดยเรื่องใด    ขอทานท้ังปวงจงต้ังใจฟง 
เรื่องนั้น.  บทวา   ภุมมฺาน  ไดแก   เหลาภุมเทวดา. 
         บัดนี้    เปนคาถาถามของเทพบุตร  วา 
                                 ดูกอนมนุษยทั้งหลาย  พวกทานกลัวทางคดเค้ียว 
                  ใจเสียอยูในที่นาสงสัยวามีภัยในปาในถ่ินอมนุษยใน 
                  ทางกันดาร   ไมมีน้ํา ไมมอีาหาร  เดินไปไดแสนยาก 
                   กลางทะเลทราย    ในทะเลทรายนี้ไมมีผลไม    ไมมี  
                  เผือกมัน    ไมมีเช้ือไฟ  ในที่นี้   จะมีอาหารแตที่ไหน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 657 

                    นอกจากฝุนและทราย        ที่แดดแผดเผาท้ังรอนท้ัง   
                   ทารุณ เปนที่ดอน  รอนดังแผนเหล็กเผาไฟ   หาความ 
                   สุขมิได  เทียบเทานรก   [ในปรโลก]  เปนที่อยูของ 
                  พวกมนุษยหยาบชา    ยุคโบราณ    เปนภูมิประเทศ 
                   เหมือนถูกสาปไว  เออท่ีพวกทานหวังอะไร  เพราะ 
                  เหตุไรจึงไมพิจารณาใหถ่ีถวน  ตามกันเขามายังประ- 
                   เทศถ่ินนี้พรอมกัน  เพราะความโลภ   ความกลัว  หรือ  
                    เพราะหลงทาง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   วงฺเก   ไดแก  ทีน่าสงสัย  ซึ่งผูเขาไป 
แลว    มีความสงสัยในชีวิตวา   จักเปน   จักตายหนอ     ในปาเชนนั้น. 
บทวา อมนุสฺสฏาเน  ไดแก เปนที่สัญจรของพวกอมนุษยมีปศาจเปนตน 
หรือไมใชเปนทางโคจรของพวกมนุษย.  บทวา    กนฺตาเร  ไดแก  ทุงที ่
ไมมีน้ํา    ภูมิประเทศชื่อวา   กันดาร    เพราะอรรถวา   เปนที่ใหขามนํ้า 
นํานํ้าไปดวย  ไดแก  ที่ทีต่องถือเอานํ้าขามไป    ดวยเหตุนั้น    เทพบุตร 
จึงกลาววา  อปฺโปทเก  ไมมีน้ํา.   อปฺป  ศัพทในทีน่ี้    มีความวา  ไมมี 
เหมือนในประโยคเปนตนวา  อปฺปจฺโฉ  มีความปรารถนา  อปปฺนิคฺโฆโส 
ไมมีเสียงอึกทึก.    บทวา   วณฺณุปถสสฺ   มชฺเฌ   ความวา     ทามกลาง 
ทะเลทราย.   บทวา   วงฺกมฺภยา   แปลวา  กลัวแตทางคดเค้ียว  เม่ือควรจะ 
กลาววา   วงฺกภยา   เพราะอรรถวา  พวกเขามีแตความกลัวแตทางคดเค้ียว 
กลาวเสียวา  วงฺกมฺภยา  ลงนิคหิต    (แลวแปลงเปน  ม)    เพ่ือสะดวก 
ในการผูกคาถา     และบทน้ี      ทานกลาวหมายถึงภัยที่เกิดข้ึนแกพวกเขา  
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กอนท่ีจะเขาไปในทะเลทราย.  บทวา   นฏมนา  ไดแก  มีใจเสีย   เพราะ   
จําทางไมได  อธิบายวา  หลงทาง.  บทวา  มนุสฺสา   เปนคําเรียกพอคา 
เหลาน้ัน  [ อาลปนะ ].  
         บทวา  อิธ   ไดแก ในทะเลทรายนี้.  บทวา ผลา  ประกอบความวา 
ไมมีผลไมทั้งหลายมีมะมวง  ชมพู   ตาล    และมะพราวเปนตน.   บทวา 
มูลมยา  จ ความวา เหงานั่นแหละ  ชือ่วาสําเร็จแตเหงา  ทานกลาวหมายเอา 
เหงาท่ีเกิดแตไมเถาเปนตน.  บทวา  อุปาทาน   นตฺถิ ความวา  ไมมีอาหาร 
อะไร  ๆ  อีกอยางหน่ึง    เชื้อ   ชื่อวา    อุปาทาน    แมเพียงเชื้อไฟก็ไมมี 
แลว   จะมีอาหารในทะเลทรายนี้แตไหน  คือเพราะเหตุไร  ดังนี้ก็จริง   ถึง 
อยางนั้น  ทานกลาวคําเปนตนวา  อฺตฺร   ปสูหิ   ดังน้ี    ก็เพ่ือแสดง 
สิ่งท่ีมีอยูในทะเลทรายนั้น. 
         บทวา    อุชฺชงฺคล     ความวา    ภูมิประเทศเศราหมองสีเทามอ ๆ 
ไมมีน้ํา  เรียกวา  ชังคละ  ที่ดอน   ก็ทีต่รงนั้นเปนท่ีดอนมากกวาที่ดอน 
ทั่วไป  ดังนั้นเทพบุตรจึงกลาววา  อุชชฺงฺคล.    ดวยเหตุนั้น  เทพบุตรจึง 
กลาววา  ตตฺตคมิว  กปาล  ความวา  เหมือนแผนเหล็กถูกไฟเผา  และใน 
ที่นี้ทานกลาวลงนิคหิต  เพ่ือสะดวกในการผูกคาถา  พึงทราบวา   ตตฺตมิว 
นั่นเอง.  บทวา  อนายส   ความวา  ชื่อวา อนายะ เพราะอรรถวา  เปน 
ที่ไมมีอายะคือความสุข   ชื่ออนายสะ  เพราะอรรถวา  เสื่อมชวิีต   คือให 
ชีวิตพินาศ   เพราะไมมีความสุขนั้นแหละ   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อ   อนายสะ  
เพราะไมเปนสุข.  บทวา  ปรโลเกน   ไดแก  เปรียบดวยนรก   จริงอยู 
นรกเปนโลกปรปกษ คือเปนขาศึกของสัตวทั้งหลาย  เพราะทําความพินาศ 
ใหโดยสวนเดียว    ฉะน้ัน   ทานจึงเรียกวา   ปรโลก   เปนพิเศษ  อนึ่ง  
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นรกน้ี   ชื่อวา  อายสะ   เพราะทําดวยเหล็กโดยรอบ  สวนท่ีดอนน้ี   ชื่อวา   
อนายสะ  เพราะไมมีเหล็กนั้น  เทพบุตรแสดงวา  คลายนรก  เพราะเปน 
ที่เกิดทุกขมาก  บางพวกกลาววา  อนสฺสย    ความวา    ไมเปนที่ต้ังแหง 
ความสุข.   บทวา   ลุทฺทานมาวาสมิท   ปุราณ  ความวา  ที่นี้   ต้ังนาน 
มาแลวเปนที่อยูของพวกมนุษยหยาบชาทารุณมีปศาจเปนตน.  บทวา อภ-ิ 
สตฺตรูโน  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     ถกูผูไมหวังดีบางคนลอลวงเขาไปเพราะความโลภ     หรือถูก 
อมนุษยเปนตนบางคนทําใหตกใจ  เขาไปเพราะความกลัว. บทวา อถ  วา 
สมฺปมุฬฺหา  ไดแก เพราะไปผิดทาง   ประกอบความวา   เขาไปเรื่อย  ๆ 
ถึงประเทศถิ่นนี้. 
         บัดนี้   พวกพอคากลาววา 
                                 พวกขาพเจาเปนนายกองเกวียนอยูในแควนมคธ  
                    และแควนอังคะ   บรรทุกสินคามา   ตองการทรัพย 
                    ปรารถนากําไร        จะพากันไปยังสินธุประเทศและ 
                    โสวีระประเทศเวลากลางวัน  ขาพเจาทุกคนทนความ 
        ระหายน้ําไมได    ทัง้มุงหมายจะอนุเคราะหสัตว  
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                    พาหนะ    รบีเดินทางมาในกลางคืนซึ่งเปนเวลาวิกาล   
                   ขาพเจาท้ังหลายจึงไดพลาดทาง   ไปผิดทาง  หลงทาง 
                     ไมรูทิศ     เดินเขาไปในปาท่ีไปไดแสนยาก     กลาง 
                   ทะเลทราย  วุนวายเหมือนคนตาบอด  ขาแตทานเทวะ 
                   ผูควรบูชา       พวกขาพเจาไดพบวิมานอันประเสริฐ 
                   และตัวทานน้ี    ซึ่งไมเคยพบมากอน  จึงหวังจะรอด 
                    ชีวิตยิ่งกวาแตกอน    เพราะพบกัน    พวกขาพเจาจึง 
                    พากันราเริงดีใจและปลื้มใจ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    มคเธสุ   องฺเคสุ   จ   สตฺถวาหา 
ความวา   เปนทั้งนายกองเกวียน   เปนทั้งเจาของกองเกวียน    นําสินคามา 
แลกเปลี่ยนสินคา   เปนผูเกิดเติบโตในแควนมคธและในแควนอังคะ   เปน 
ชาวแควนนั้น.  บทวา  ปณิย  แปลวา    สินคา.  บทวา  เต   ไดแก  พวก 
ขาพเจาน้ัน.  บทวา  ยามเส  แปลวา  พากันไป.  บทวา  สินฺธุโสวีรภูม ึ
ไดแก    สินธุประเทศ   และโสวีระประเทศ.    บทวา    อุทฺทย    ไดแก 
ผลประโยชนเปนรายไดสวนเกิน    [ กําไร ].    บทวา    อนธิวาสยนฺตา 
แปลวา  ทนไมได.  บทวา  โยคฺคานุกมฺป    ไดแก  อนุเคราะหสัตวทั้ง- 
หลายมีโคเปนตน .   บทวา   เอเตน   เวเคน  ไดแก  ดวยความเร็ว  ที่เปน 
เหตุใหพวกขาพเจาพากันมา  คือเปนผูมากอนพบทาน. บทวา  รตฺตึ  มคฺคึ 
ปฏิปนฺนา   ความวา  เดินทางกลางคืน.   บทวา  วกิาเล  ไดแก  ไมถูกกาล  
ไมถูกเวลา.                                                                          
         บทวา  ทุปฺปยาตา  ไดแก ไปไดโดยยาก  คือไปไมถูกทาง  เพราะ  
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ไปไมถูกทางนั้นนั่นแหละจึงชื่อวาพลาดทาง.  บทวา อนฺธาคุลา   ความวา   
ชื่อวาบอด  เพราะไมมีจักษุคือปญญาท่ีสามารถรูทาง  จึงวุนวายเหมือนคน 
ตาบอด    เพราะบอดน้ันแหละจึงชื่อวาวุนวาย    และที่ชื่อวา    ไปผิดทาง 
เพราะเปนผูหลงทาง.  บทวา  ทิส  ไดแก  ทิศที่ควรจะไป  คือทิศที่สินธุ- 
ประเทศและโสวีระประเทศต้ังอยู.  บทวา  ปมุฬฺหจิตฺตา  ไดแก  มีจิตหลง 
สนิทโดยไมสงสัยทิศ.  บทวา  ตฺวฺจ   แปลวา  ซึ่งทานดวย.  บทวา  ยกฺข  
เปนคํารองเรียก  [อาลปนะ].  บทวา  ตตุตฺตรึ   ชีวิตมาสมานา  ความวา 
ความสงสัยในชีวิตอันใดเกิดข้ึนวา  ตอแตนี้   พวกเราคงไมรอดชีวิตกันละ 
มาบัดนี้        พวกเราก็หวังจะรอดชีวิตแมยิ่งกวาความสงสัยในชีวิตอันนั้น. 
บทวา  ทิสฺวา  แปลวา  เพราะเหตุที่พบ.  บทวา  ปตีตา   แปลวา   ราเริง. 
บทวา  สุมนา  แปลวา  ถงึโสมนัส  [ ดีใจ ].  บทวา  อุทคฺคา  แปลวา 
ปลื้มใจ  ดวยปติที่ฟูข้ึน. 
         เมื่อพวกพอคาเลาความเปนไปของตนอยางนี้แลว   เทพบุตรไดถาม 
ดวยคาถาสองคาถาอีกวา 
                          ดูกอนพอท้ังหลาย      พวกทานไปทะเลทราย 
                    ทั้งฝงโนน    ทั้งฝงน้ี    และไปทางท่ีมีเชิงหวายและ 
                   หลักตอ  ไปหลายทิศท่ีไปไดยาก    คือมีแมน้ําและที่ 
                     ขรขุระของภูเขา  เพราะโภคทรัพยเปนตนเหตุ   พวก 
                    ทานไปยังแวนแควนของพระราชาอื่น ๆ  ไดเห็นพวก 
                   มนุษยชาวตางประเทศ     เราขอฟงส่ิงอัศจรรยที่พวก  
                   ทานไดฟงหรือไดเห็นมา   ในสํานักของพวกทาน.  
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         เนื้อความของสองคาถานั้น   ดังตอไปนี้    บทวา  ปาร   สมุทฺทสฺส   
เปนตน  ความวา ไปทะเลทราย  คือหนทางที่ประกอบดวยทรายท้ังฝงโนน 
ฝงน้ี   ชื่อวา  ทางที่มีเชิงหวาย  เพราะเถาหวายพันกันจะตองไปใหดี  สูทาง 
ที่มีหลักตอ  เพราะจะตองกอนหลักตอทั้งหลายแลวจึงไปได  ทิศเปนอันมาก 
ที่ไปไดยาก    อยางนี้คือแมน้ํามีแมน้ําจันทรภาคาเปนตน   และประเทศที่ 
ไมเรียบราบของภูเขาทั้งหลาย    เพราะโภคทรัพยเปนเหตุ    และพวกทาน  
เมื่อไปอยางน้ี      กโ็ลดแลนเขาไปถึงแวนแควนของพระราชาอ่ืน ๆ  เห็น 
พวกมนุษยชาวตางประเทศ  คือผูอยูตางถิ่น  ในแวนแควนนั้น  สิ่งอัศจรรย 
คือควรยกน้ิวใหอันใด    ที่พวกทาน    คือทานท้ังหลายผูเปนอยางนี้    ได 
ฟงหรือไดเห็น   ดูกอนพอคาท้ังหลาย   เราขอฟงส่ิงอัศจรรยอันนั้น   ใน 
สํานักของพวกทาน     เทพบุตรประสงคจะใหพอคาเหลาน้ันกลาวถึงความ 
อัศจรรยแหงวิมานของตน  จึงถาม  ดวยประการฉะน้ี. 
                ถกูเทพบุตรถามอยางนี้แลว  พวกพอคากลาววา 
                             ขาแตพอกุมาร  สมบัติของมนษุยที่แลว  ๆ  มา 
                  ทั้งหมด       พวกขาพเจาไมเคยไดยินหรือไดเห็น 
                  อศัจรรยกวาวิมานของทานน้ีเลย พวกขาพเจาดูวิมาน 
                    ของทานอันมีรัศมีไมทรามแลวไมอิ่มเลย   สระโบก- 
                 ขรณีเลื่อนลอยไปในอากาศ    มีสวนปาไมมาก    ม-ี 
                   บุณฑริกบัวขาวมาก    มตีนไมออกผลเปนนิจ   โชย- 
                      กลิ่นหอมตลบไป         เสาวิมานเหลาน้ีเปนเสาแกว 
                 ไพฑูรย    สูงรอยศอก     สวนยาวประดับดวยศิลา  
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                  แกวประพาฬ  แกวลายและแกวทับทิม   มีรัศมีโชติ   
           ชวง   วิมานงามนี้ของทานน้ีมีเสาพันหนึ่ง    มีอานุภาพ 
                 หาท่ีเปรียบมิได   อยูบนเสาเหลาน้ัน   ประกอบดวย 
            รัตนะภายใน  ภายนอกลอมดวยไพทีทอง  และกําบัง 
                  อยางดีดวยแผนทอง    วิมานของทานน้ีสวางดวยทอง 
                 ชมพูนุท  สวนนั้น ๆ  เกลี้ยงเกลาประกอบดวยบันได 
                  และแผนกระดานของปราสาท   มั่นคงงดงาม   สวน  
          ประกอบเขากันสนิท   ชวนพิศอยางย่ิง   นาลิงโลดใจ 
                  ภายในวิมานรตัน    มขีาวนํ้าอุดมสมบรูณ    ตัวทาน 
                 อนัหมูเทพอัปสรหอมลอมเอิกอึง    ดวยเสียงตะโพน 
                  เปงมางและดนตรี        อันทวยเทพกราบไหวดวยการ 
           สดุดี   และวันทนา    ทานน้ันต่ืนอยูดวยหมูเทพนารี 
                  บันเทิงอยูในวิมานปราสาทอันประเสริฐนารื่นรมยใจ 
                 มอีานุภาพเปนอจินไตย  ประกอบไปดวยคุณทุกอยาง 
                  ดังทาวเวสวัณในนลินีสถานมีดอกบัว  ทานเปนเทวดา 
                  หรือเปนยักษ    หรือเปนทาวสักกะจอมเทพ   หรือ 
          เปนมนุษย  พวกพอคาเกวียนถามทาน  ขอทานโปรด 
         บอกทีเถิด   ทานเปนเทวดาชื่อไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  ทานเรียกเทพบุตรดวยบทวา  กุมาร    เพราะ 
อยูในปฐมวัย.  บทวา  สพฺพ    ทานกลาวหมายเอาเทพบุตรและสิ่งท่ีเกี่ยว  
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เนื่องดวยวิมานของเทพบุตรนั้น.  บทวา โปกฺขรฺโ แปลวา  สระโบก-   
ขรณี.  บทวา สตมุสฺสิตาเส   แปลวา สงูรอยศอก.  บทวา  สีลาปวาฬสฺส 
แปลวา   ดวยศิลาและแกวประพาฬ   ความวา   สําเร็จดวยศิลา   สําเร็จดวย 
แกวประพาฬ.   บทวา   อายตสา   แปลวา  สวนยาว  อีกอยางหน่ึง  ความ 
วา  กวางออกไป  ๘   สวน  ๑๘    สวน  และ  ๓๒  สวน  เปนตน.  
         บทวา   เตสูปริ   ไดแก  เบื้องบนเสาเหลาน้ัน.   บทวา  สาธุมิท 
ความวา  วิมานของทานนี้งาม.   บทวา  รตนฺนตร  ไดแก  มีรัตนะภายใน 
ภายนอกประกอบดวยรัตนะอ่ืน ๆ  มีหลายอยาง     ที่ฝาเสาและบันไดเปน 
ตน.  บทวา  กฺจนเวทิมิสฺส   ความวา  ประกอบ   คือลอมดวยไฟที่ทํา 
ดวยทอง.  บทวา  ตปฺปนียปฏเฏหิ  จ  สาธุฉนฺน  ความวา  กําบังอยางดี 
ในที่นั้น  ๆ  ดวยเครื่องกําบังท่ีสําเร็จดวยทอง    และท่ีสําเร็จดวยรัตนะมิใช 
นอย.                                                                    
         บทวา   ชมฺโพนทุตฺตตฺตมิท   ความวา    วิมานของทานน้ี    มีแสง 
ทองชมพูนุทสองสวางโดยมาก. บทวา สุมฏโ  ปาสาทโสปานผลูปปนฺโน 
ความวา   สวนนั้น  ๆ  ของวิมานน้ัน    เกลี้ยงดี    คือขัดไวอยางดี   และ 
ประกอบดวยปราสาทติด ๆ  กันนั้น ๆ   มีบันไดวิเศษและแผนกระดานที่ 
นารื่นรมย.  บทวา ทฬฺโห  แปลวา มัน่คง. บทวา  วคฺคุ  แปลวา งดงาม 
สูงเดน.  บทวา  สุสงฺคโต   ไดแก   มีสวนประกอบเขากันไดดี   มีสวน 
ประกอบปราสาทเหมาะกันและกัน.  บทวา  อตีว   นิชฺฌานขโม  ความวา 
ทนตอการพินิจอยางเหลือเกิน      เพราะความเปนของผุดผอง.    บทวา 
มนฺุโ  แปลวา  เปนที่รืน่รมยใจ.  
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         บทวา  รตนนฺตรสฺมึ   ความวา  สําเร็จดวยรัตนะ  คือ  ภายในวิมาน   
เปนรัตนะหรือเปนสาระ.  บทวา  พหอุนฺนปาน   ความวา  ขาวและน้ําท่ี   
นารักเปนอันมาก  ก็มี  คือหาได.   บทวา    มุรชอาลมฺพรตูริยสงฺฆุฏโ 
ความวา    เอิกอึงอยูเปนนิจดวยเสียงตะโพน   เปงมาง   และดนตรีอ่ืน  ๆ. 
บทวา  อภิวนฺทิโตสิ  ความวา  เปนผูอันหมูทวยเทพนมัสการแลว   หรือ 
ชมเชยแลว  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ถุติวนฺทนาย  ดังนี้.  
         บทวา  อจินฺตโย ไดแก มีอานุภาพเปนอจินไตยไมควรคิด.  บทวา 
นลินฺยา    ประกอบความวา     ทานบันเทิงอยูเหมือนทาวเวสวัณมหาราช 
บันเทิงอยูในสถานท่ีเลนซึ่งมีชื่ออยางนี้วา  นลินี. 
         บทวา  อาสิ  ไดแก  อสิ   ภวสิ    แปลวา    ทานเปน.    บทวา 
เทวินฺโท  ไดแก  ทาวสักกเทวราช.   บทวา  มนุสสฺภูโต   ไดแก  เกิดใน 
หมูมนุษย     คือเปนชาติมนุษย    พอคาท้ังหลายแมจะถามความเปนเทวะ 
เปนตน   แตยังสงสัยความเปนยักษอยู   จึงกลาววา   ยกฺโข. 
         บัดนี้   เทพบุตรนั้นเม่ือจะใหพวกพอคารูจักตน  จึงกลาวคาถาวา 
                             ขาพเจาเปนเทวดาชื่อเสรีสกะ  เปนผูรักษา 
                   ทางกันดาร   คุมครองทะเลทราย   ทําตามเทวบัญชา 
                   คําส่ังของทาวเวสวัณ   จงึดูแลรักษาประเทศถ่ินนี้อยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อหมหฺิ  ยกฺโข  ความวา ขาพเจาเปน 
เทวดา.  บทวา  กนฺตาริโย  ไดแก   เปนเจาพนักงานในทางกันดารคอย  
อารักขา.  บทวา  คุตฺโต   แปลวา คุมครอง  เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาว   
วา  อภิปาลยมิ   ดูแลรักษา.  
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                 บดันี้  พวกพอคาเมื่อถามถึงกรรมเปนตนของเทพบุตรนั้น  กลาววา   
                           วิมานนีท้านไดมาเอง        หรือเกดิโดยความ 
                   เปลี่ยนแปลง         ทานทําเองหรือเทวดาท้ังหลายให 
                   พอคาเกวียนท้ังหลายถามทาน       วมิานท่ีนาภูมิใจน้ี 
                   ทานไดมาอยางไร.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อธิจฺจลทฺธ    ไดแก    เกิดข้ึนเอง        
อธิบายวา  ไดอยางที่ตองการ.  บทวา ปริณามช   เต  ไดแก เปลี่ยนแปลง 
ดวยโชคและสังคมความเก่ียวของ    หรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาล.     บทวา 
สยกต  ความวา  ทานทําเอง   อธิบายวา   ทานใชเทพฤทธ์ิใหบังเกิดข้ึน 
เอง.  บทวา  อุทาหุ  เทเวหิ  ทินฺน  ความวา   เทวดาทั้งหลายท่ีทานทํา  
ใหยินดี  สละใหดวยอํานาจความเลื่อมใส. 
         บัดนี้  เทพบุตรเมื่อจะปฏิเสธประการท้ัง ๔    (ที่ถาม)    แลวอาง 
บุญเทาน้ัน    ไดกลาวคาถาวา 
                            วมิานนี้  มิใชขาพเจาไดมาเอง   มิใชเกิดโดย 
                    การเปลี่ยนแปลง    มใิชขาพเจาทําเอง    มิใชเทวดา 
                   ทั้งหลายให    วมิานที่นาภูมิใจน้ี    ขาพเจาไดมาดวย 
                  บุญกรรมทีม่ใิชบาปของตน. 
         พวกพอคาไดฟงดังนั้นแลว  ยกหลัก  ๘  ประการเหลาน้ัน  ในคาถา  
วา นาธิจฺจลทฺธ  เปนตน   วาเปนบุญญาธิการทีเดียว    และถามสรูปบุญ  
อีกวา                                                                           
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                           อะไรเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของทาน   นี้   
                   เปนวิบากแหงบุญอะไรท่ีทานส่ังสมไวดีแลว    พอคา 
                   เกวียนท้ังหลายถามทาน  วิมานนี้ทานไดมาอยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   วต   ไดแก   สมาทานวัตร.    บทวา 
พฺรหฺมจริย  ไดแก ความประพฤติประเสริฐที่สุด.  
         เทพบุตรปฏิเสธคําถามเหลาน้ันอีก  เมื่อจะแสดงตนและบุญตามท่ีได 
สั่งสมไว  กลาววา 
                           ขาพเจามีนามวาปายาสิ      เมื่อครั้งรับราชการ 
                    [เปนเจาเมืองเสตัพยะ]    แควนโกศล    ขาพเจาเปน 
                  นัตถิกทิฏฐิ   (มีความเห็นผิดวาไมมีบุญบาป )    เปน 
                  คนตระหน่ี   มีธรรมอันลามก   มีปกติกลาววาขาดสูญ 
                  ไดมีสมณะนามวากุมารกัสสปะ ผูโอฬาร  เปนพหูสตู 
                   กลาวธรรมไดวิจิตร      ทานไดแสดงธรรมกถาโปรด 
                   ขาพเจาในครั้งน้ัน        ไดบรรเทาทิฏฐิที่เปนขาศึกใจ 
                   [ มิจฉาทิฏฐ ิ]  ของขาพเจาได  ขาพเจาไดฟงธรรม- 
                  กถาของทานน้ันแลว  ไดปฏิญาณตนเปนอุบาสก  งด 
                   เวนจากปาณาติบาต   เวนขาดจากอทินนาทานในโลก 
                    ไมด่ืมน้ําเมา  และไมกลาวมุสา   ยินดีดวยภริยาของ 
                   ตน    ขอนั้นเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของขาพเจา 
                   นี้เปนวิบากแหงบุญท่ีขาพเจาส่ังสมไวดีแลว  วมิานนี้  
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                   ขาพเจาไดมาดวยบุญกรรมที่มใิชบาปเหลาน้ันแหละ.   
         ขอน้ัน     เขาใจงายทั้งน้ัน. 
         ลําดับนั้น      พวกพอคาไดเห็นเทพบุตรและวิมานของเทพบุตรนั้น 
ชัดแจง   จึงเชื่อผลแหงกรรม    เมื่อประกาศความเชื่อในผลแหงกรรมของ 
ตน  ไดกลาวสองคาถาวา  
                             ไดยินวา  คนท้ังหลายท่ีมีปญญา   พูดแตคําจริง 
                  คําของบัณฑิตท้ังหลาย     จึงไมแปรปรวนกลับกลาย 
                  เปนอยางอ่ืน    คนทําบุญจะไปในท่ีใด ๆ  ยอมมีแต 
                  ของท่ีนารักน้ําใคร  บันเทิงอยูในที่นั้น ๆ  ความโศก 
                    ความร่ําให   การฆา    การจองจํา    และเหตุเกิดเรื่อง 
                  เลวราย  มีอยูในท่ีใด  ๆ  คนทําบาป   กย็อมไปในท่ี 
                  นั้น ๆ  ยอมไมพนทุคติไปไดไมวาในกาลไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   โสกปริทฺทโว    แปลวา    ความโศก 
และความร่ําไห  เหตุเกิดความพินาศ  ทานเรียกวา  ปริกิเลส.  
         เมื่อพวกเขากําลงพูดกันอยูอยางนี้แล  เปลือกฝกซึก ที่แกจัด  ข้ัวหลุด 
เพราะความแกจัด      ก็หลนจากตนซึก    ใกลประตูวิมาน    ดวยเหตุนั้น 
เทพบุตรพรอมดวยเทพบริวารก็โทมนัสเสียใจ   พวกพอคาเห็นดังนั้น  จึง 
กลาวคาถาวา 
                           พอกุมาร  เพราะเหตุอะไรหนอ   เทพบริวารจึง 
                   กลายเปนผูฟนเฟอนในชั่วครูนี้      เหมือนน้ําถูกกวน  
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                  ใหขุน  โทมนัสความเสียใจ  จึงไดมีแกเทพบริวารน้ี 
                     และตัวทาน.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สมมฺฬฺุหรูโปว  ความวา   เหมือนผูมี 
สภาพหลงไปหมด  เพราะความโศก.  บทวา  ชโน  ไดแก  ชนคือเทวดา. 
บทวา  อสฺมึ   มุหุตฺเต   ไดแก  ในชั่วครูนี้.  บทวา   กลลีกโต     ไดแก 
ถูกทําใหเปนเหมือนเปอกตม   อธิบายวา   ขุนเหมือนนํ้าที่อยูกับเปอกตม.   
บทวา  ชนสฺสิมสฺส   ตุยหฺฺจ   ไดแก  แกเทพผูเปนบริวารของทานน้ี  
และแกตัวทาน.  บทวา  อปฺปจฺจโย  ไดแก ความโทมนัส. 
         เทพบุตรไดฟงดังนั้นแลว   กลาววา 
                                  ดูกอนพอคาท้ังหลาย      กลิน่หอมทิพยเหลาน้ี 
                   หอมฟุงจากปาไมซึก      หอมตลบอบอวลท่ัววิมานนี้  
                   กําจัดความมืด   ไดทั้งกลางวันกลางคืน  ลวงไปรอยป 
                   เปลือกฝกของตนซึกเหลาน้ี    จะแตกออกเปนฝก ๆ 
                    เปนอันรูวา     รอยปของมนุษยลวงไปแลว     ดูกอน 
                   พอคาท้ังหลาย        ต้ังแตขาพเจาเกิดในเทวดาหมูนี ้
                    ดํารงอยูในวิมานนี้  ๕๐๐  ปทิพยแลวจึงจุติ  เพราะ 
                   สิ้นบุญ    เพราะส้ินอายุ     เพราะความโศกนั้นนั่นแล 
                     ขาพเจาจึงซบเซา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สิรสีวนา   ไดแก  จากปาไมซึก 
เทพบุตรเรียกพวกพอคาวา  ตาตา   กลิ่นหอมทิพยเหลาน้ี   คือท่ีประจักษ  
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แกพวกทานและขาพเจา  มีกลิ่นหอมเหลือเกินทีเดียว    ยอมฟุง  คือตลบ   
ไปโดยรอบ      กลิ่นทิพยเหลาน้ัน      เม่ือฟุงไปอยางนี้       ยอมฟุงตลบ 
อบอวลท่ัววิมานน้ี         ใหรับกลิ่นไดอยางดีทีเดียว      มิใชแตหอมตลบ 
อยางเดียวเทาน้ัน     ที่จรงิยังกําจัดความมืดดวยรัศมีของตนอีกดวย  ดวยเหตุ 
นั้น  เทพบุตรจึงกลาววา  ทิวา   จ   รตฺโต   จ   ตม  นิหนฺตวา  ดงัน้ี.  
         บทวา   อิเมส   ไดแก    ตนซึกทัง้หลาย.   บทวา   สิปาฏิกา  ไดแก 
เปลือกฝกผลซึก.  บทวา  ผลติ   ความวา   สุกแลวหลนจากข้ัว   หรือวา 
ฝกแตกแลว    ก็รวงไป.   บทวา  มานุสฺสก   วสฺสสต  อตีต    ความวา 
เพราะลวงไปรอยป   เปลือกฝกตนซึกนี้จะแตก  และที่แตกแลวก็มี   ฉะน้ัน 
รอยปมนุษยของขาพเจาจึงลวงไปแลว       ต้ังแตคือจําเดิมแตขาพเจาเขาถึง 
คือบังเกิด   ในหมูนี้คือในเทพหมูนี้  ขาพเจามีอายุ  ๕๐๐  ปทิพย  เพราะ- 
ฉะน้ัน  อายุของขาพเจากําลังส้ิน   ดงัน้ัน    ขาพเจาจึงซบเซาเพราะความโศก 
ดังน้ี   เทพบุตรชี้แจงดังกลาวมาฉะน้ี    ดวยเหตุนั้น    เทพบุตรจึงกลาววา 
ทิพฺพานห   วสฺสสตานิ   ปฺจ  ฯ เป ฯ   เตเนว  โสเกน  ปมุจฉฺิโตสฺมิ 
ดังน้ี.                                                          
                ลําดับนั้น  พวกพอคาพากันพูดปลอบโยนเทพบุตรนั้นวา 
                           ทานไดวิมานซึ่งหาท่ีเปรียบมิไดเปนเวลานาน 
                  ทานเปนเชนน้ัน   จะเศราโศกไปทําไมเลา    ผูมีบุญ 
                   นอยเขาอยูวิมานชั่วเวลาสั้น  ๆ  ควรเศราโศกแท. 
         ในคาถาน้ัน  อธิบายวา  ใคร ๆ  กต็ามท่ีมีอายุนอยมีบุญนอย  ควรจะ 
เศราโศกเพราะอาศัยความตาย    แตเทพบุตรเชนทานพรั่งพรอมดวยอานุ-  
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ภาพทิพย  มีอายุถึง  ๙  ลานปอยางนี้   จะเศราโศกไปทําไมเลา   คือไมควร   
เศราโศกทีเดียว   เทพบุตรสบายใจดวยคําปลอบโยนเพียงเทาน้ันเอง   รับ  
คําพวกพอคาเหลาน้ัน   และเม่ือชี้แจงแกพอคาเหลาน้ันกลาวคาถาวา  
                          ดูกอนพอคาท้ังหลาย   ขอท่ีทานท้ังหลายกลาว 
                   วาจานารักตักเตือนขาพเจาน้ัน      สมควรแกขาพเจา 
                   ขาพเจาจะตองคุมครองพวกทาน   ขอทานท้ังหลายจง 
                  ไปยังท่ีที่พวกทานปรารถนาโดยสวัสดีเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    อนจฺุฉวึ   ไดแก  สมควร  คือ  การ 
กลาวตักเตือนของพวกทานน่ันแล  สมควร.  บทวา  โอวทิยฺจ    เม   ต 
ความวา  คํานั้นอันพวกทานกลาวอยู   คือพึงกลาวเปนโอวาท  แกขาพเจา 
ประกอบความวา    เพราะทานท้ังหลายกลาววาจานารัก     คือคําเปนที่รัก 
ดวยคําวา   กถ   น ุ  โสเจยฺย   เปนตน   กะขาพเจาคือแกขาพเจาใด    อีก 
อยางหน่ึง    การพูด   การกลาวดวยวาจานารัก    ใด    การกลาวนั้นของ 
พวกทานนั่นแหละสมควร    อีกอยางหนึ่ง   เพราะทานท้ังหลายกลาววาจา 
นารักใด  ฉะน้ัน  การกลาววาจานารักของทานท้ังหลายนั้น  เปนอันทาน 
ทั้งหลายตักเตือนคือพึงกลาวสอนดวย        ขาพเจาควรกระทําใหเหมาะแก 
โอวาทดวย   สมควรแกขาพเจา  อันขาพเจากระทําแลว  เพ่ือจะตอบคําถาม 
ที่จะมีข้ึนวา  ทําขอนั้นอยางไร  ดังนั้นเทพบุตรจึงกลาววา  ตุมฺเห  จ   โข  
ตาตา  เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มยานุคุตฺตา    ความวา 
ขาพเจาจะตามคุมครองรักษาพวกทาน      จนกวาพวกทานจะลวงพนทาง 
กันดาร  ในทะเลทรายท่ีพวกอมนุษยยึดครองนี้   ไปคือถึง   ทีท่ี่ปรารถนา  
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คือตามชอบใจ  สูความสวัสดี  คือโดยปลอดภัย.   
         ลําดับนั้น   พวกพอคาเมื่อจะประกาศความเปนผูกตัญู   ไดกลาว 
คาถาวา                             
                           ขาพเจาท้ังหลายมีความตองการทรัพย  ปรารถ-  
                   นากําไร      จึงพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระ- 
                  ประเทศ    พวกขาพเจาจักประกอบกรรมตามสมควร 
                   จักเสียสละอยางบริบูรณ    กระทําการฉลองเสรีสก- 
                  เทพบุตรอยางโอฬาร.                                      
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยถาปโยคา   ไดแก  ประกอบกรรม 
ตามสมควรแกปฏิญญาที่ทําไวในบัดนี้.   บทวา   ปริปุณฺณจาคา   แปลวา 
มีจาคะบริบูรณ  คือบริจาคของที่นาใครเพ่ืองานฉลองอยางโอฬาร.  บทวา 
มห  ไดแก  การฉลองเปนการบูชา  (บูชาดวยการฉลอง). 
         เทพบุตรปฏิเสธงานฉลองและชักชวนพอคาเหลาน้ัน    ในสิ่งท่ีควร 
ทําอีก   กลาวคาถาวา 
                           ทานท้ังหลายอยาไดทําการบูชาเสรีสกเทพบุตร 
                  เลย   สิ่งท่ีพวกทานพูดถึงท้ังหมด   จักมีแกพวกทาน 
                   ทานท้ังหลายจงงดเวนการกระทําท่ีเปนบาป    และจง 
                     ต้ังใจประกอบตามซึ่งธรรมเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ย   วเทถ   ความวา    ทานทัง้หลาย 
หวังเดินทางถึงสินธุประเทศและโสวีระประเทศโดยปลอดภัย       และหวัง  
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กําไรรายไดอันไพบูลยในประเทศน้ัน    กลาวคําเปนตนวา    คนฺตฺวา   มย   
ดังน้ี   ใด    ขอน้ันทั้งหมดจักมีแกพวกทาน    คือแกทานท้ังหลายอยางน้ัน 
ทีเดียว   ทานทั้งหลายจงอยาสงสัยในเรื่องนั้น     แตจําเดิมแตนี้ไป    ทาน 
ทั้งหลายตองงดเวนการกระทําท่ีเปนบาปมีปาณาติบาตเปนตน.        บทวา  
ธมฺมานุโยค     ไดแก  ประกอบเนือง ๆ ซึ่งกุศลธรรมมีใหทานเปนตน. 
บทวา  อธิฏหาถ   ไดแก จงตามศึกษา  นี้เปนการฉลองเสรีสกเทพบุตร 
เสรีสกเทพบุตรชี้แจงดังกลาวมาฉะน้ี. 
         เทพบุตรเมื่อจะอนุเคราะหอุบาสกผูใด         ก็ประสงคจะรักษาและ. 
ปองกันพอคาเหลาน้ันไว  เมื่อเทพบุตรระบุเกียรติคุณของอุบาสกผูนั้นแลว 
แนะนําอุบาสกผูนั้นแกพอคาเหลาน้ัน  ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                                     ในหมูพอคาเกวียนน้ี      มีอุบาสกผูเปนพหูสูต  
                   สมบูรณดวยศีลและวัตร  มีศรัทธา  มจีาคะ  มีความ 
                     ละมุนละไม  มีปญญาประจักษ  เปนผูสันโดษ   เปน 
                   ผูมีความรู    ไมพูดเท็จทั้งรู   ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น 
                    ไมพูดสอเสียดใหเขาแตกกัน   พูดแตวาจาออนหวาน 
                    นารัก   มีความเคารพ  มคีวามยําเกรง  มีวินัยไมเปน 
                   คนเลว    เปนผูบริสุทธิ์ในอธิศีล    เปนคนเลี้ยงบิดา 
                   มารดาโดยธรรม    มีความประพฤติประเสริฐ    เขา 
                   แสวงหาโภคะท้ังหลาย   เพ่ือเลี้ยงบิดามารดา   มใิช  
                    เพ่ือตน   เมือ่บิดามารดาลวงลับแลว   เปนผูนอมไป 
                  ในเนกขัมมะ  จักประพฤติพรหมจรรย  เปนคนตรง  
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                   ไมคดโกง   ไมโออวด   ไมมมีายา   ไมพูดมีเลศนัย   
                     เขาเปนผูทําแตกรรมดี    ต้ังอยูในธรรมเชนนี้   จะพึง 
                      ไดความทุกขอยางไรเลา    เพราะอุบาสกน้ันเปนเหตุ 
                    ขาพเจาจึงไดปรากฏตัว      ดูกอนพอคาท้ังหลายเอย 
                     เพราะฉะน้ัน     พวกทานจงเห็นธรรมเถิด      เพราะ  
                    เวนจากอุบาสกนั้นเสียแลว    ทานท้ังหลายจะวุนวาย 
                    เหมือนคนบอดหลงเขาไปในปา   เปนเถาถานไป   อัน 
                   คนอื่นทอดท้ิงสัตบุรุษ   อบุาสก]   นั้น    กระทําได 
                   งาย  การคบหาสัตบุรุษนําสุขมาใหหนอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สงฺเฆ  ไดแก  หมูพอคาเกวียน.  บทวา 
วิจกฺขโณ  ไดแก เปนผูฉลาดในส่ิงที่จะพึงทําน้ัน ๆ.  บทวา  สนฺตุสฺสิโต 
ไดแก  เปนผูสันโดษ.   บทวา   มุติมา   ความวา   เปนผูมีความรู   เพราะ 
รูถึงประโยชนโลกนี้และประโยชนโลกหนา   ดวยกัมมัสสกตาญาณเปนตน.  
         บทวา  สฺชานมาโน  น   มุสา  ภเณยฺย  ความวา   ไมพูดเท็จ 
ทั้งท่ีรู.   บทวา   เวภูติก    ความวา   ไมพึงทํา    คือไมพึงกลาวคําสอเสียด 
ที่ไดชื่อวา   เวภูติกะ   เพราะกระทําผูที่เกื้อกูลกันตองพรากจากกัน.  
         บทวา   สปฺปติสฺโส   ไดแก  มีความยําเกรง   คือมีความสงบเสง่ียม 
เพราะมีความประพฤติออนนอมถอมตน    ในบุคคลที่อยูในฐานะเปนครู 
ชื่อวา  สัปปติสสะ  เพราะอรรถวา  เปนไปกับดวยความยําเกรง.    บทวา 
อธิสีเล  ไดแก  ในอธิสลีสิกขาที่อุบาสกพึงรักษา.  บทวา  อริยวุตฺติ ไดแก 
มีความประพฤติบริสุทธิ์.  
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         บทวา   เนกฺขมมฺโปโณ  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   ผูต้ังอยูในธรรม   คือผูประพฤติธรรม 
ประพฤติสม่ําเสมอ  โดยนัยที่กลาวแลวอยางนี้   จะพึงได   คือพึงถึงความ 
ทุกข  อยางไร  คือดวยประการไร.  
         บทวา   ต  การณา   ไดแก   อุบาสกนั้นเปนนิมิต   คือเพราะเหตุ 
แหงอุบาสกน้ัน.   บทวา  ปาตุกโตมฺหิ  อตฺตนา    ความวา   ขาพเจาเอง 
นี่แหละ  ไดปรากฏตัวแกทานท้ังหลาย  ปาฐะวา  อตฺตาน  ก็มี  ความวา 
ขาพเจาไดทําตนของขาพเจาใหปรากฏแกทานท้ังหลาย.    บทวา    ตสฺมา 
ความวา  เพราะเหตุที่ขาพเจาประพฤติออนนอมซ่ึงพระธรรม    เมื่อรักษา 
พระธรรมนัน้     ก็ชื่อวารักษาพวกทานดวย    ฉะนั้น    พวกทานจงเห็น  
พระธรรม คือจงตรวจดูพระธรรมเทาน้ันวาควรประพฤติ.  บทวา  อฺตฺร 
เตนหิ  ภสฺม ิ ภเวถ   ความวา    ถาทานท้ังหลายเวนอุบาสกน้ันพากันมา 
ก็จะกลายเปนผูไมมีที่พ่ึง ไมมีที่อาศัย  ถึงความเปนเถาถานในทะเลทรายน้ี. 
บทวา   ขิปฺปมาเนน  ไดแก ทอดท้ิง  เยยหยัน  บีบค้ันอยูอยางนี้.  บทวา 
ลหุ   แปลวา  ทําไดงาย.   บทวา   ปเรน    แปลวา    ยิ่ง    อีกอยางหน่ึง 
แปลวา   ผูอ่ืน   เพราะเหตุนั้น   การคบสัตบุรุษจึงเปนสุขแทแล  อธิบายวา 
ผูที่ต้ังม่ันอยูในขันติและโสรัจจะ     ถึงถูกใคร  ๆ  วากลาวอะไร ๆ   ก็ไม 
โตตอบ.           
         พวกพอคาประสงคจะทราบวา     อุบาสกท่ีเทพบุตรกลาวถึงท่ัวไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 676 

อยางนี้   [ เปนใคร ]   โดยสรูปเจาะจง   จึงกลาวคาถาวา   
                              ขาแตเทวดา    อุบาสกน้ัน    คือใคร    ทํางาน 
                   อะไร   เขาชือ่อะไร   เขาโคตรอะไร    ทานมาในท่ีนี้ 
                   เพ่ืออนุเคราะหอุบาสกคนใด     แมขาพเจาท้ังหลายก็ 
                  ตองการจะเห็นอุบาสกคนนั้น    ทานรกัอุบาสกคนใด 
                  กเ็ปนลาภของอุบาสกคนนั้น.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    กินนฺาม   โส   ความวา    โดยชื่อ 
สัตวเกิด   คือสัตวผูนั้น  คือใคร.  บทวา  กิฺจ  กโรติ   กมมฺ   ความวา 
บรรดางานท้ังหลายมีกสิกรรมและวณิชยกรรมเปนตน    เขาทํางานเชนไร. 
บทวา  กึ   นามเธยฺย  ความวา  บรรดาชื่อมี   ติสสะ  ผุสสะ  เปนตน 
ชื่อท่ีบิดามารดาต้ังใหเขาชื่ออะไร  หรอืบรรดาโคตรมีภัคควะ  ภารทวาชะ 
เปนตน  เขาโคตรอะไร.  บทวา  ยสฺส   ตุว   ปเหส ิ ความวา   ทานรัก 
อุบาสกคนใด. 
         บัดนี้  เทพบุตรเมื่อแสดงอุบาสกน้ันโดยชื่อและโคตรเปนตน   กลาววา 
                                   ผูใดเปนกัลบกมีชื่อวาสัมภวะ  อาศัยการตัดผม 
                   เลี้ยงชีพ       เขาเปนคนรับใชของพวกทาน      ทาน 
                   ทั้งหลายจงรูผูนั้นวาเปนอุบาสก      ทานท้ังหลายอยา 
                   ไดดูหมิ่นอุบาสกน้ัน   อุบาสกน้ันเปนผูละมุนละไม 
                   [ นารัก ]. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กปฺปโก   แปลวา   ชางตัดผม.   บทวา 
สมฺภวนามเธยฺโย  แปลวา  มีชื่ออยางนี้วาสัมภวะ.  บทวา  โกจฺฉผลูปชีวี  
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แปลวา   ผูอาศัยเกาอ้ีหวายและผลเลี้ยงชีพ   [ชางตัดผม]  ที่ชื่อวา โกจฉะ   
ในบทวา   โกจฺฉผลูปชีวี   นั้น  ไดแก  เครื่องสําเร็จการหวีผมเปนตน 
เพ่ือจัดระเบียบทรงผมเปนตน.  บทวา  เปสิโย  ไดแก ผูรับใช  คือผูทํา 
การขวนขวายชวยเหลือ.  
         บัดนี้   พอคาท้ังหลายรูจักอุบาสกน้ันแลว  กลาววา 
                           ขาแตเทวดา   พวกขาพเจารูจักชางตัดผมคนท่ี 
                   ทานพูดถึง   แตไมรูวาเขาเปนเชนนี้เลย   ขาแตเทวดา 
                     ขาพเจาท้ังหลายไดฟงคําของทานแลว    จักบูชาอุบาสก 
                  นั้นอยางโอฬาร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ชานามเส  ความวา พวกขาพเจารูจัก 
ผูที่ทานกลาวถึงน้ันโดยเฉพาะ.  บทวา  เอทิโส  อธบิายวา   พวกเราไม 
รูเลยวา  อุบาสกน้ันเปนเชนนี้   อยางที่ทานประกาศเกียรติคุณ    คือมิไดรู 
อยางที่ทานประกาศ. 
         บัดนี้    เพ่ือจะยกพอคาเหลาน้ันข้ึนสูวิมานของตนแลวส่ังสอน    จึง 
กลาวคาถาวา 
                             มนุษยในกองเกวียนน้ี  ไมวาคนหนุม  คนแก 
                  หรือคนปูนกลาง     หมดทุกคนน่ันแหละจงขึ้นวมิาน 
                  พวกคนตระหน่ีจงดูผลของบุญท้ังหลาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   มหนฺตา   แปลวา   คนแก.  บทวา 
อาลมฺพนฺตุ  แปลวา  จงข้ึน.  บทวา  กทริยา  แปลวา  คนตระหน่ี   คือ 
คนมีปกติไมบริจาค.  
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         บัดนี้     พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาวคาถาไว  ๖   คาถา  
ตอนจบเรื่องวา 
                           พอคาเหลาน้ันทั้งหมดในท่ีนั้น  ตางคนตางเขา 
               หอมลอมกัลบกนั้น  พากันขึน้สูวิมาน  ดุจภพดาวดึงส 
                  ของทาววาสวะ  [ พระอินทร ]  พอคาเหลาน้ันทั้งหมด  
                  ในที่นั้น ตางคนตางประกาศความเปนอุบาสก ไดเปน  
                  ผูงดเวนจากปาณาติบาต        งดเวนจากอทินนาทาน 
                   งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา     และไมกลาวเท็จ     ยินดี  
               ดวยภรรยาของตน  พอคาเหลาน้ัน  ทั้งหมดในท่ีนั้น 
                  ครั้นตางคนตางประกาศความเปนอุบาสกแลว บันเทิง 
                  อยูดวยเทพฤทธิ์เนือง  ๆ  ไดรับอนุญาตแลว   หลีกไป 
                   พอคาเหลาน้ันมีความตองการทรัพย   ปรารถนากําไร 
                  ไปถึงสินธุประเทศ   และโสวีระประเทศ    พยายาม  
        คาขายตามปรารถนา     มีลาภผลบริบูรณ       กลับ  
                 มาปาฏลิบุตรอยางปลอดภัย   พอคาเหลาน้ันไปสูเรือน 
               ของตน   มีความสวัสดี    พรอมหนาบุตรภรรยา    ม ี 
                ความเพลิดเพลิน   ปลาบปลืม้   ดีใจ    ชืน่ใจ  ไดทํา 
               การบูชาเสรีสกเทพบุตรอยางโอฬาร     ชวยกันสราง 
                เทวาลัย   ชื่อเสรีสกะ  การคบสัตบุรุษสําเร็จประโยชน 
               เชนนี้   การคบผูมีคุณธรรม   มีประโยชนมาก   เพ่ือ 
                ประโยชนของอุบาสกคนเดียว       พอคาท้ังหมดก็ได 
        ประสบความสุข.   
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อห   ปุเร   ความวา   ตางชิงกันพูดวา  
ฉันกอน ๆ.  พระธรรมสังคาหกาจารยกลาววา  เต   ตตฺถ   สพฺเพว   พอคา 
เหลาน้ันทั้งหมดในที่นั้น  ดังนี้แลวกลาวคําวา   สพฺเพว   เต   พอคาเหลา 
นั้นทั้งหมด  ดังนี้อีก  ก็เพ่ือแสดงวา  พอคาเหลาน้ันท้ังหมดมีความขะมัก 
เขมนในการข้ึนวิมานดวยประการใด     พอคาท้ังหมดไดข้ึนวิมานน้ันดวย  
ประการนั้น  ไมมีอันตรายในการข้ึนแกใคร ๆ.  บทวา  มสกฺกสาร   ใน 
บาทคาถาวา   มสกฺกสาร   วิย  วาสวสฺส  ทานกลาวหมายถึงสวรรคชั้น 
ดาวดึงส   อีกอยางหนึ่งหมายถึงสวรรคทั้งหมด    แตในที่นี้     พึงทราบวา 
ภพทาวสักกะ  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  มสกฺกสาร  วิย  วาสวสฺส 
ดังน้ี. 
         ครั้งน้ัน   พอคาเหลาน้ันเห็นวิมานแลวมีจิตเลื่อมใส  ต้ังอยูในโอวาท 
ของเทพบุตรนั้น  ดํารงอยูในสรณคมนและศีลหา    ไดไปถึงประเทศท่ีตน 
ปรารถนา   โดยความสวัสดี   ดวยอานุภาพของเทพบุตรนั้น เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   เต  ตตฺถ   สพฺเพว   เปนตน  ในคาถานั้นประกอบความวา 
พอคาเกวียนบันเทิงอยูดวยเทพฤทธิ์เนือง ๆ  ไดรับอนุญาตแลว   หลกีไป 
ถามวา  ใครเปนผูอนุญาต  ตอบวา  เทพบุตร  ความปรากฏดังนี้แล. 
         บทวา   ยถาปโยคา    แปลวา  ทําความพยายามตามความมุงหมาย. 
บทวา  ปริปุณฺณลาภา   แปลวา   มลีาภสําเร็จแลว.   บทวา  อกขฺต   ไดแก 
ถึงกรุงปาลิบุตรโดยไมวุนวาย.    อีกอยางหน่ึง    บทวา  อกฺขต    แปลวา 
ไมปวยไข  ไมถูกเบียดเบียน  ความวา  โดยไมมีอันตราย. 
         บทวา  สงฺฆร   แปลวา  เรือนของตน.  บทวา โสตฺถิวนฺโจ   ไดแก 
ประกอบดวยความสวัสดี      คือมีความปลอดภัย     ดวยบทท้ัง ๔  บทวา  
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อานนฺที  เปนตน   ทานกลาวถึงความเปนผูมีความสบายใจท้ังน้ัน.   บทวา   
เสรีสก  เต  ปริเวณ  มาปยึสุ  ความวา เพ่ือต้ังอยูในความเปนผูกตัญู 
หลุดพนปฏสิวะการรับคํา    พวกพอคาไดสรางเทวาลัย    คือท่ีอยู   ชื่อวา 
เสรีสกะ  ตามชื่อของเทพบุตร  พรั่งพรอมดวยปราสาทเรือนยอดและที่พัก 
กลางคืนเปนตน   ลอมดวยกําแพง    ประกอบดวยซุมประตู   มบีริเวณโดย 
เพงพิจารณาโดยแบบแผนท่ีกําหนดไวนั่นแหละ.  
         บทวา  เอตาทิสา    แปลวา    เปนเชนนี้     คือปองกันสิ่งที่ไมเปน 
ประโยชน  และใหสําเร็จประโยชนไดอยางนี้.  บทวา  มหตฺถิกา  แปลวา 
มีประโยชนใหญ  มีอานิสงสมาก.  บทวา    ธมฺมคุณาน    แปลวา  มีคุณ 
ความดีไมผิดเพ้ียน    เพราะเพ่ือสัตวผูเดียว    สัตวทั้งหมด    คือสัตวที่นับ  
เนื่องในกองเกวียนเหลาน้ันทั้งหมดทีเดียว    ในทีน่ั้น    ก็พลอยมีความสุข 
ประสบความสุขถึงความเกษมสําราญ. 
         ฝายสัมภวอุบาสกเรียนคาถาประพันธที่ดําเนินไปโดยคํากลาวคําโต 
ตอบของปายาสิเทพบุตร  และพอคาเหลาน้ัน  โดยทํานองที่ไดฟงนั่นแหละ 
และบอกกลาวแกพระเถระท้ังหลาย      อาจารยบางพวกกลาววา    ปายาสิ- 
เทพบุตร  กลาวแกทานพระสัมภวเถระ.   พระมหาเถระท้ังหลายมีพระยส- 
เถระเปนประมุข  ไดยกเรื่องนั้นข้ึนสูสังคายนาในคราวสังคายนาครั้งท่ีสอง 
ฝายสัมภวอุบาสกบวชเม่ือบิดามารดาลวงลับไปแลว      ไดดํารงอยูในพระ- 
อรหัต. 
                              จบอรรถกถาเสรีสกวิมาน  
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                      ๑๑.  สุนิกขติตวิมาน   
                    วาดวยสุนิกขิตตวิมาน 
               พระมหาโมคคัลลานเถระ  ถามเทพบุตรองคหน่ึงวา 
                          [๘๕]     วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒  โยชน 
        โดยรอบมีหองรโหฐานงามโอฬาร ๗๐๐ หอง   ลวน  
           เสาแกวไพฑูรย  ปูลาดดวยเคร่ืองปูลาดท่ีงดงาม  ทาน 
          นั่งและด่ืมกินในวมิานนั้น       และพิณทิพยก็บรรเลง 
          ไพเราะ  มีกามคุณหา  มีรสเปนทิพย  และเทพนารีที่ 
           แตงองคดวยทองฟอนรําอยู  เพราะบุญอะไร  ทานจึงม ี
           วรรณะงามเชนนั้น  เพราะบญุอะไร  ผลอันนี้จึงสําเร็จ 
           แกทาน    และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                   ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก  อาตมาขอถาม 
          ทาน ครั้งเกิดเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว   เพราะ 
           บุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  และรัศม ี
        ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
                     เทพบุตรน้ันดีใจ   ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว  
          ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                    ขาพเจาไดจัดดอกไมที่เขาวางกันไวไมเรียบรอย 
           ใหเรียบรอย   แลววางไวที่พระสถูปของพระสุคต   จึง 
          เปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก   พรั่งพรอมไปดวย 
           กามท้ังหลายอันเปนทิพย   เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึง  
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                   มีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญน้ัน   ผลอันนี้จึงสําเร็จแก   
                    ขาพเจา   และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกขาพเจา 
                    เพราะบุญน้ัน      ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี  
                   และรัศมขีองขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ.  
                             จบสุนิกขิตตวิมาน 
                               จบภาณวารท่ี   ๔ 
        อรรถกถาสุนิกขิตตวิมาน 
         สุนิกขิตตวิมาน  มีคาถาวา  อุจจฺมิท  มณิถูณ   เปนตน.   สุนิกขิตต-  
วิมานน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ?                                                        
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน     กรุงสาวัตถี 
สมัยนั้น     ทานพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปในเทวโลก  ถึงสวรรคชั้น 
ดาวดึงส  ขณะนั้นเทพบุตรองคหน่ึงยืนอยูที่ประตูวิมานของตน   เห็นทาน 
พระมหาโมคคัลลานะเกิดความเคารพนับถือมาก      เขาไปหาแลวไหวดวย 
เบญจางคประดิษฐ  ยืนประคองอัญชลีอยู. 
         เลากันมาวา  เทพบุตรนั้น  ในอดีตกาล  ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวากัสสปะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  มหาชนไดสรางพระสถูปทอง 
โยชนหน่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค      บริษัท  ๔  ไดพากัน 
เขาไปบูชาพ่ีพระเจดียดวยของหอมดอกไมและธูปเปนตนเสมอ ๆ   เมื่อคน 
อ่ืน ๆ ไปบูชาดวยดอกไมที่พระเจดียนั้น    อุบาสกคนหน่ึงเห็นดอกไมที่  
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วางไวไมเรียบรอยในที่ทีค่นทั้งหลายเหลาน้ันบูชา    จึงจัดวางดอกไมเหลา   
นั้นอยางเรียบรอยทีเดียวในที่นั้นเอง    ไดบูชาดวยดอกไมซึ่งจัดอยางวิเศษ 
เปนสวน ๆ  มีสัณฐานนาดูนาเลื่อมใส   ครั้นแลวกย็ึดการบูชาดวยดอกไม 
นั้นเปนอารมณ  ระลกึถงึพระคุณของพระศาสดา   มีจิตเลื่อมใส    ต้ังบุญ 
นั้นไวในหทัย.                                                            
         เวลาตอมา อุบาสกนั้นทํากาละตายไปบังเกิดในวิมานทอง  ๑๒  โยชน 
ในสวรรคชัน้ดาวดึงส  ดวยอานุภาพแหงกรรมน้ันเอง    เขาไดมีอานุภาพ 
มากและบริวารมาก.  คําวา  ตสฺมึ   ขเณ  อฺตโร  เทปุตฺโต  ฯ เป ฯ 
อฏาสิ  ดังน้ี   กลาวหมายถึงเทพบุตรนั้น. 
         ลําดับนั้น    ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามถึงกรรมสุจริตท่ีเทพ- 
บุตรกระทํา  โดยมุงประกาศสมบัติตามที่ไดไว  ดวยคาถาเหลานี้วา         
                                 วิมานเสาแกวมณีนี้สูง  ๑๒ โยชน   โดยรอบม ี 
                   หองรโหฐานงามโอฬาร   ๗๐๐  หอง      ลวนเสาแกว 
                    ไพฑูรย    ปูลาดดวยเครื่องปูลาดท่ีงดงาม    ทานน่ัง 
                   และด่ืมกินในวิมานนั้น   และพิณทิพยก็บรรเลงไพเราะ 
                   มีกามคุณหา  มีรสเปนทิพย   และเทพนารีที่แตงองค 
                   ดวยทองฟอนรําอยู   เพราะบุญอะไร ทานจึงมีวรรณะ 
                    งามเชนนั้น    เพราะบุญอะไร    ผลอันนี้จึงสําเร็จแก 
                    ทาน  และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดแกทาน. 
                                 ดูกอนเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถาม 
                   ทาน   ครั้งเกดิเปนมนุษยทานไดทําบุญอะไรไว    เพราะ  
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                     บุญอะไร  ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี   และรัศมี    
                   ของทานจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         เทพบุตรนั้นไดกลาวถึงกรรมที่ตนการทําแกพระมหาโมคคัลลานเถระ 
นั้นดวยคาถาหลายคาถา        พระสังคีติกาจารยทั้งหลายเมื่อแสดงเรื่องนั้น 
กลาววา  
                            เทพบุตรนั้นดีใจ  ถูกพระโมคคัลลานะถามแลว 
                   ครั้นแลวก็พยากรณปญหาของกรรมทีม่ีผลอยางน้ีวา 
                           ขาพเจาไดจัดดอกไมที่เขาวางกันไวไมเรียบรอย 
                   ใหเรียบรอย   แลววางไวที่พระสถูปของพระสุคต   จึง 
                    เปนผูมีฤทธิ์มาก   มอีานุภาพมาก   พรั่งพรอมไปดวย 
                    กามท้ังหลายอันเปนทิพย   เพราะบุญน้ัน  ขาพเจาจึง 
                    มีวรรณะเชนนี้    เพราะบุญน้ัน  ผลอันนี้จึงสําเร็จแก 
                    ขาพเจา        และโภคะทุกอยางท่ีนารักจึงเกิดขึ้นแก 
                     ขาพเจา. 
                            ขาแตทานภิกษุผูมีอานุภาพมาก     ขาพเจาขอ 
                    บอกทาน      ครั้งเกิดเปนมนุษย    ขาพเจาไดทําบุญ 
                    ใดไว   เพราะบุญน้ัน   ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรือง 
                    อยางน้ี   และรัศมีของขาพเจาจึงสวางไสวไปทุกทิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทุนฺนกิฺขิตฺต  มาล  ไดแก   วางไวไม 
เรียบรอย     เพราะวางตามสะดวกใจ     ไมวางโดยจัดแตงเปนพิเศษมีวาง 
ติด ๆ  กันเปนตน   ในสถานท่ีกระทําการบูชาที่พระเจดีย    อีกอยางหนึ่ง  
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ดอกไมวางไวไมเรียบรอยเพราะถูกลมพัด.   บทวา   สุนิกขฺิปตฺวา   ไดแก   
วางไวเรียบรอย  คือวางใหนาดูนาเลื่อมใส  โดยจัดแตงเปนพิเศษ.   บทวา 
ปติฏเปตฺวา    ไดแก     ใหดอกไมต้ังอยูอยางวิเศษเปนสวน ๆ  เปนตน 
อีกอยางหนึ่ง  พึงเห็นเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา  เมื่อวางดอกไมนั้น   เพง 
พระเจดียของพระศาสดา    ใหกุศลธรรมต้ังอยูในสันดานของเรา.     คําท่ี 
เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
                    จบอรรถกถาสุนิกขิตตวิมาน 
         จบอรรถกถาสุนิกขิตตวรรคท่ี  ๗  ประดับดวยเรื่อง  ๑๑ เรื่อง  ใน 
วิมานวัตถุ   แหงปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  ดวยประการฉะน้ี. 
                         จบอรรถกถาปุริสวิมาน 
                     รวมวมิานทีม่ีในวรรคนี้คือ 
         ๑.  จิตตลดาวิมาน   ๒. นันทนวิมาน   ๓. มณิถูณวิมาน   ๔. สุวรรณ- 
วิมาน  ๕. อัมพวิมาน  ๖. โคปาลวิมาน   ๗. กัณฐกวิมาน    ๘.  อเนก- 
วัณณวิมาน  ๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน   ๑๐. เสริสสกวิมาน   ๑๑.  สนุิกขิตต- 
วิมาน  และอรรถกถา.           
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                           นิคมกถา   
                                    คําทายเรื่อง         
                                           ก็ดวยกถาเพียงท่ีกลาวมาน้ี         
                          เทศนาอนัใด  อํานวยประโยชนแกโลกท้ังปวง 
         เมื่อจะประกาศสมบัติมีวิมานเปนตน   ของเทวดาท้ัง- 
        หลาย  และเหตุของวิมานนั้นแกสัตวทั้งหลาย  ยอม  
        ชี้ชัดถึงความท่ีบุญท้ังหลายแมจํานวนเล็กนอย   ก็ม ี
        ผลโอฬารเพราะเจตนา    [ ของทายก ]    และพระ- 
        ทักขิไณยบุคคลพรั่งพรอม.  พระธรรมสังคาหกาจารย 
        ทั้งหลายผูฉลาดในกถาวัตถุ   และรูเรื่องอยางดี    รวม 
           กันสังคายนา  เทศนาใดไววา  วิมานวัตถุ     เพ่ือจะ 
        ประกาศความของวิมานวัตถุนั้น      ขาพเจาไดอาศัย 
         นัยท่ีมาในอรรถกถาเกา  จึงเริ่มแตงอรรถกถา   ซึ่งมี  
        ชื่อวา    ปรมัตถทีปนี     เพราะประกาศปรมัตถอรรถ 
         อยางสูง   ในวิมานวตัถุนั้น   ตามสมควรในเรือ่งน้ัน ๆ 
        อรรถกถาปรมัตถทีปนีนั้น  มบีาลีจํานวน  ๑๗  ภาณวาร 
         มีวินิจฉัยอันไมสับสน   ก็จบลงแลว   ดังน้ัน  ขาพเจา 
        ผูแตงอรรถกถาปรมัตถทีปนีนั้น   ไดประสบบุญอันใด 
         ดวยอานุภาพแหงบญุอันนั้น    ขอสัตวผูมีเรือนรางจง 
        หย่ังรากมั่นคงลงสูคําส่ังสอนของพระโลกนาถ   ดวย  
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              ขอปฏิบัติมีศีลเปนตนอันบริสุทธ์ิ      จงเปนภาคีมีสวน 
        แหงวิมตุติรสกันหมดทุกตัวสัตวเถิด.      ขอศาสนาของ   
               พระสัมมาสัมพุทธเจา  จงดํารงย่ังยืนอยูในโลก   ขอ 
        หมูปราณสัตวทุกหมูเหลา  จงมคีวามเคารพในศาสนา 
               ของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเปนนิจเถิด    ขอฝนจง 
        ตกตองตามฤดูกาล       ขอพระราชาผูเปนเจาแผนดิน 
               ผูแนบแนนในพระสัทธรรม    จงปกครองประชาชาว  
        โลก   โดยธรรม  เทอญ. 
         จบอรรถกถาขุททกนิกาย     วิมานวัตถุ   ชื่อปรมัตถทีปนี    ที่อาจารย 
ธรรมปาละผูอยูในพทรติตถวิหารแตงไว    ดวยประการฉะน้ี. 
                           จบอรรถกถาวิมานวัตถุ 


