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 นโม ตสฺสตฺถุ ดูรา โสตุชนะ สัปปุริสสะทังหลาย จุ งจักต้ังโสตาปราสาทหูดาฟ$งยังรัสสะธัมม�เทสนาอัน

ชื่อว า พรานสังกาปุจฉา ดั่งอ้ันจักได�เทสนาต อไพนี้เทิอะ อถโข ภควา ในกาละนั้น พระพุทธเจ�าแห งเรายังสถิตย�

สําราญอยู ในป3าเชตวัณณาอาราม อันเปนอารามแห งนายอนาฏบิณฑิกมหาเสฏฐีหากห้ือเปนทางวันน้ัน กับด�วย

อรหันตาทังหลาย ๕๐๐ พระองค�อันมีมหาโกญฑัณญะเปนพระประธานวันนั้นแล ยังมีอรหันตาตน ๑ ชื่อว า 

มหากัจจายะนะเถรตนทรงอิทธิริทธีอันประเสิฏอันสลาดรู�ด�วยธัมม� ๘ หม่ืน ๔ พันขันธ�มีอภิธัมมา ป=ฎกทัง ๓ 

เปนเคล�าเปนต�น รู�แจ�งหันแจ�งเซ่ิงนิพพานเจ�าว าเปนสุขกว าสุขทังมวร ลวดได�ตัดเสียยังกิเลสพันปลาย ๕ ร�อยบ 

ติดแปดเท าผงเผ า // 

 ธุลี ค็หาบ ได� ท านค็ไพบิณฑิบาตมาสันทุกวันห้ันแล เอก ทิวสํ ยังมีในวัน ๑ ท านค็ไพสู เมืองพาราณสี ค็

จรเดินไพสู บ�านอันชื่อว า วิตถุนคาม ท านค็ไพบิณฑิบาตเข�าแล�วค็พอกฅืนมา อยํ ราชา มโคจนิ โพธิรุกขา ยังมี

ไม�นิโครธต�น ๑ อันมีที่จีมใกล�หนทางหลวง อันมีร มเงาอันกว�างเปนที่ฅนเทียวทางมาจุจอดยั้งอยู ทุกเม่ือบ ขาด

สายห้ันแล เถโร ห้ือมหาเถรเจ�า ค็เข�าไพสู เข�าไปยังร มไม�นิโครธต�นนั้นห้ันแล ค็มาสันยังเข�าบิณฑิบาตนั้นอยู ห้ัน

แล ภุญชิตวา คันว าสันแล�วแห งพิชชะอันสันเข�านั้นแล�ว ค็มานั่งอยู ตามสุขสําราญแห งตนห้ันแล เอกมานจะ ผู� 

๑ ชื่อว า หัฏฐกาพรานป3า อันอยู ในเมืองสุวัณณพรมมาอันเปนจันทประเทสเขตบ�านห�วยแลเมืองป3า ส วนพระ

ยาผู�นั้นมันค็เทียรย อมไพแสวงหาเนื้อกวางฟานมาขายกินเลี้ยงชีวิตมัน // 

 ผู�บ ขาดสายสักวันห้ันแล มันค็บ รู�จักแก�วทัง ๓ สักเทื่อ ค็บ ห อนได�หันเจ�าภิกขุสังฆะสักเทื่อแล เพื่อว า

บ�านเรือนมันเท าอยู ในป3าในห�วยในดอยพุ�นแล เอก ทิวสํ วเนจาร ยังมีในวันนึง มันค็นําเอามายังเนื้อแห�งแลมธุ

ข้ีเผิ้งเข�ามารําดับหนทางได� ๗ วัน ๗ ฅืนค็มาจอดมาเถิงในเมืองพาราณสีแล�วเอาเข�าไพสู ในกลางเมืองพาราณสี

ขายยังเนื้อแห�งแลข้ีเผิ้งแล�ว ค็คระนิงใจว าคูจักเมือหาบ�านเรือนแห งคูชะแล ว าอ้ัน ค็ไต ทางค็มาพบใส มหาเถร

เจ�าอันยั้งอยู ร มไม�นิโครธต�นนึง ทิสวา คันมันหันแล�วค็คระนิงในว าชายผู�นี้เปนดั่งรือชาแล มาขูดหัวหมดแล นุ ง

ผ�าเหลืองแล มีทังหม�อเงินหม�อฅําสันนี้ชานอ ค็บ ห อนหันสักเทื่อแล มันเปนชาวอะสังแล มาเปนสันน้ี มา คูจัก

ถามดูห้ือรู�จักบานแห งมันเทิอะ ห้ือรู�จักชื่อมันมันลุกแต ที่ใดมายั้งอยู ท่ีนั้นชา ว าอ้ันแล�ว ส วนว า // 

 อถกา พรานผู�นั้น ค็เข�าไพสู ที่ร มไม� อันมหาเถรเจ�าหากนั่งอยู ห้ันแล เถรํ อันว า มหาเถรเจ�า ทิสวา คัน

หันแล�ว หัฏฐกายังพรานป3าค็กล าวว า ดูรา อุบาสก ท านลุกแต ที่ใดมานี้ชา ท านอยู บ�านเมืองที่ใดชา หัฏฐกา อัน

ว า พรานป3า มันค็กล าวว า ข�าลุกแต เมืองสุวัณณพรหมพุ�นมาแล ข�าค็นํามายังเนื้อเถ่ือนกวางฟานอันแห�งแล�ว ค็



 

 

คระนิงใจว าจักพิกพอกเมือบ�านเมืองแห งผู�ข�าแล�วแล ว าอ้ันแล�ว มันค็ถามมหาเถรเจ�าว าดังนี้ ตวํ อันว าท านน้ี

ลุกแต ที่ใดมาน้ีชา เม่ือท านอยู บ�านเมืองใดชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�า กล าวว า เราอยู เมืองกัปป=ลวัตถุ เราลุกแต 

เมืองพุ�นมาแล พรานป3าซํ้าถามแถมว า ท านเปนชาวภาสาอันใด มานุ งผ�าเหลืองขูดหัวหมดสันน้ีอ้ันชา เม่ือนั้น 

มหาเถรเจ�า กล าวว า ดูรา พรานเราน้ีเปนชาวโสมม*// 

 บวชอยู ในสาสนาแลฆาวาสอยาวเรือนเสียแล�วแล พระยาเหิย ส วนว า หัฏฐกาพรานป3าได�ยินแล�ว ค็ซํ้า

ถามแถมว า ท านมีนามกรชื่อว าสันใดชา มีอายุได�เท าใดชา เถโร อันว า มหาเถรเจ�าว าเรานี้มีอายุได� ๔๐ ปลีน้ีแล 

เรานี้มีนามกรชื่อว า มหากัจจายนะเถระ เปนลูกสิกข�แห งพระพุทธเจ�าแลอุบาสกเลิย คันมันได�ยินแล�ว ค็ซํ้าถาม

ไพพายหน�าแถมว า ตวํ อันว า ท านเปนลูกสิกข�พระพุทธเจ�าน้ีนุ งผ�าเหลืองขูดหัวหมดเถือน้ีจักเยียะเปนสันใดชา 

ท านจักประโยชนะด�วยเยื่องใดชา ท านค็บ กะทําไร นากินเหมือนดั่งตูข�าน้ีชา เถโร อันว ามหาเถรเจ�าอันจักบอก

ห้ือปู3พรานค็กล าวว าเราอันเปนลูกสิกข�พระพุทธเจ�าน้ี ค็เทียรย อมไกลจากทุกในโลกนี้แล เราค็บ เยียะไร ใส นา

การสังสักเท่ือเหมือนดั่งท านแล เราค็สันแต เวลาเดียวบ ดายแล กายาจิวรํ // 

 อันว า ผ�านุ งผ�าทรง เราค็บ นุ งบ ห มหลายผิวหลายสีเหมือนดั่งท านแล เราค็นุ งผ�าย�อมฝาดองค�เดียวแล 

อันว า การแสวงหากินแห งเราค็มีแต บาตลูกนี้ คันรุ งเช�าค็จระเดินหาบิณฑิบาตเข�ามาสันทุกวันบ ขาดแล พราน

เหิย อันว า ปุคคละผู�ใดได�เปนลูกสิกข�พระพุทธเจ�าน้ีค็เทียรย อมกะทําเมตตาภาวนาอยู ไจ�ๆ ปรารถนาเอา

นิพพานธัมม�เจ�าห้ือดับเสีย ยังทุกข�ทังมวรเท าเอาโอวาทคําสอนแห งพระพุทธเจ�ามาเปนท่ีเพิ่งสิ่งเดียวแล 

อุบาสกเหิย ตํ สุตวา หตฺถกา พรานป3าผู�นั้นได�ยินแล�ว อันมหาเถรเจ�าหากบอกห้ือแก ตนแล�วค็ซ้ําถามไพพาย

หน�าแถมว า อันว า พระพุทธเจ�าอันเปนครูท านนั้นอยู ที่ใดชา บ�านเมืองแห งท านชื่อสันใดชา พ อแม แห งท านชื่อ

ว าสันใดชา ลูกเมียท านมีคา ญาติกาวงสากระกูลท านเปนเชื้อชาติภาสา // 

 อันใดชา พระพุทธเจ�ากะทําการสันใดรู�ว าบ เยียะไร ใส นากินอ้ันชา ท านนุ งผ�าเหลืองขูดหัวเหมือนท าน

อ้ันชา ตํ สุตวา มหาเถโร อันว ามหาเถรเจ�าคันได�ยินแล�วยังคําพรานหากถามตนดั่งอ้ัน ค็กล าวว า ดูรา อุบาสก

เหิย กรียาอันท านปุจฉาถามสันนี้ค็ปุนดีใคร หัวเสียแท�แลนา กรียาอันคนบ รู�เข�าใจค็เปนสันนี้แท�แล ว าอ้ันแล�ว ค็

บอกปู3พรานป3าว า ดูรา อุบาสกเหิย พระพุทธเจ�านั้นท านค็อยู ในเมืองกัปป=ลละวัตถุพุ�นแล พ อแม แห ง

พระพุทธเจ�านั้นชื่อว า พระยาสรีสุทโธธนะ แม แห งพระพุทธเจ�าน้ันชื่อว านางสรีมหามายาแล ตนแห ง

พระพุทธเจ�านั้นค็นุ งผ�าเหลืองแล ขูดหัวหมดเหมือนเรานี้แล ปางเม่ือท านได�มาบวชเปนพระเจ�าชื่อว า สิทธัตถะ 

ว าอ้ันแล เมียแห งท านมีนามกรชื่อว า นางยโสธรานิพพานแล // 

 ลูกแห งท านชื่อว า ราหุลเถร แล อันว าพี่น�องวงสากระกูลแห งพระพุทธเจ�านั้นค็เปนชาวสากยะเปน

ชาติเชื้อขัตติยะอันท านเปนช�าวพระยามหากระสัตรเสี้ยงชุฅนแล อุบาสกเหิย ปางเม่ืออายุพระพุทธเจ�าเรานี้ได� 

๒๙ ปลีท านค็หน ายจากสงสารคือหน ายจากอันเถ�าฅําชราแล เปนพยาธิเจ็บปวดร�อนทุกขเวทนานี้ ท านจิ่งหนี

ไพบวชได�ตรัสประหญาสัพพัญLูเปนพระเจ�าตราบโลกฝดลกาแลนา พรานเหิย อันว า ตนแห งพระพุทธเจ�านั้นมี



 

 

ลักขณะอันเลางามล�วนถ�วนควรพ่ําเพ็งเต็มไพด�วยทวตึงสาลักขณาปุริสสะ ๓๒ แล กะทําตนอยู ในพรหมจริยา

กัมม�ทัง ๔ อันหมดใสจากมละมุนทินแลกิเลสพันปลาย ๕ ร�อยแล ตรัสรู�ยังธัมเมยยะทัง ๕ จิ่งได�ชื่อว า สัมมาสัม

พุทโธ เปนพระพุทธเจ�าว าอ้ันแล อุบาสกเหิย ตํสุตวา หตฺถกา // 

 ส วนว า ปู3พรานได�ยินยังคํามหาเถรเจ�าหากบอกกล าวเท าน้ันแล�ว ค็สาธุการใส เกล�าแล ปุจฉะ สันโต 

อห มันค็ซํ้าถามไพพายหน�าว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า พระพุทธเจ�าตั้งสาสนาไว�ว าอ้ัน ในสาสนานั้นยังเปน 

หลักฐานน้ันชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสก อันว า สาสนาน้ันมีแก�วทัง ๓ เปนหลักแล อุบาสกเหิย 

เม่ือนั้น หัตถกาพรานซํ้าถามไพพายหน�าเล�าว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า แก�วทัง ๓ น้ันเปนสันใดชา มันเชื่อได�

ว า เปนแก�วทัง ๓ นั้นชา เม่ือนั้น มหาเถรจิ่งกล าวว า อุบาสก อันว าแก�วทัง ๓ คือว า พระพุทธเจ�า ๑ พระธัมม

เจ�า ๑ พระสังฆเจ�า ๑ เท านี้แล เปนแก�วทัง ๓ แล อุบาสกเหิย หัฏฐกา ส วนว า ปู3พรานซํ้าถามไพพายหน�าแถม

ว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า พระธัมมเจ�าน้ันท านลุกไหนมาอยู ห้ันชา บ�านเมืองท านมีไหนชา เม่ือนั้น มหา // 

 เถรเจ�ากล าวว า อันว า พระธัมมน้ันค็บ ลุกที่ใดมา ค็เปนโอวาทคําสอนส วนของพระพุทธเจ�าน้ันแล ส วน

ว า ปู3พรานได�ยินแล�ว ค็ซํ้าถามไพแถมเล�าว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า พระสังฆเจ�านั้นท านลุกแต ที่ไหนมาชา 

บ�านเมืองของท านมีท่ีไหนชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว า พระสังฆะนั้น คือว าหมู ที่เขา

บวชแล�วปฏิบัติชอบโอวาทของพระพุทธเจ�านั้นแล เปนพระสังฆน้ันแล อุบาสกเหิย ตํ สุตวา ส วนว า ปู3พรานคัน

มันได�ยินแล�วค็ซํ้าถามไพพายหน�าแถมเล�า ปุจฉนฺโต มหามันค็กล าวว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า พระธัมม�นั้น

เปนคําสั่งสอนมันสอนเชื้อใดชา เถโร อันว า มหาเถรเจ�า สุตวา ได�ยินแล�วอันพรานหากถามตนค็กล าวว า ดูรา 

อุบาสก อันว าพระธัมม�เปนคําสอนบ ห้ือไพตกในบาปกัมม� บ ห้ือฅนทังหลายกะทําอันเปนบาปแล เทียรย อมพิก

พักรักสาผู�อันฟ$งธัมม�แลปฏิบัติปู // 

 ชาย อมห้ือวุฑฒิจําเริญไพทางสุคติ คมนะ ค็บ ห อนว าจักไพตกในบาปกัมม�อันร�ายสักเท่ือแล อุบาสก

เหิย อุปป สันโต มห อันซํ้าถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า พระธัมม�สั่งสอนบ ห้ือกะทําผิด

อันเปนบาปนั้น บ ห้ือกะทําเปนสันใดน้ันชา มหาเถรเจ�าค็กล าวว า ดูรา อุบาสก อันว า บ ห้ือกะทําผิดห้ือรักสา

ตัวตนตีนมืออย าได�ไพหยุบกําอันผิดคําสอน อย าได�ไพกะทําท่ีอันเปนบาปแล ห้ือรักสาปากอย าไพกล าวอันคํา

อันเปนบาปเปนโทสแล อันว า หัวใจอย าได�คึดใจอันเปนบาปเปนโทสแล พระธัมม�สั่งสอนสันนี้แล อุบาสกเหิย 

ส วนปู3พรานป3า คันมันได�ยินแล�วค็ปุจฉาถามว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า รักสาเน้ือตัวตีนมืออย าได�หยุบกํา

อันเปนบาปเปนโทส หยุบกําอะสังนั้นชา มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา พรานคือว าอย าได�ลักของท าน ๑ อย าข�า

สัตต� ๑ อย าบีบเบียนห้ือสัตต�แลฅนได�เถิงทุกข� ๑ ห้ือรักสาตีนมืออย างน้ีแล ห้ือรักสายังสบปากน้ัน คือว า // 

 อย าได�กล าวฅําอันหึกหยาบ คือว าถามข�าฟ$นแทง ๑ อย ากล าวฅําจุร�ายท านผู�อ่ืนได�ฟ$งห้ือเสียประโย

ชนะ ๑ อย าอู�ฟู3สนส อห้ือท านผิดกัน ๑ อย ามักปากบอน ๑ ห้ือรักสาสบปากนี้แล อันว า ห้ือรักสาใจน้ัน คือว า

อย ามีใจคึดไพโลภเอายังเข�าของแห งท าน อย าคึดปลูกเวรหมายหม้ันแก ท านชะแล อย าถือยังมิจฉาทิฏฐิอันผิด



 

 

นั้น มาเปนหลักฐานชะแล อุบาสกเหิย อันว าห้ือรักสาตัวตนใจแลปากน้ีค็บ เรียกว าวจีกัมม� มโนกัมม�แลว าอ้ัน 

อุบาสกเหิย หัฏฐะพรานป3าผู�นั้นซํ้าถามไพพายหน�าแถมเล�าว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า สรณาคมนั้นมันเปน

อันใดชา มหาเถรเจ�ากล าวว า สรณาคม น้ันคือว า พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมมํ สรณํ คจฺฉามิ สังฆํ สรณํ คจฺฉามิ ดั่ง

นี้แล สรณา คมนะ ทัง ๓ แล ปุคคละผู�ใดได�ถือเอาพระพุทธเจ�า พระธัมมเจ�า พระสังฆเจ�า เปนท่ีเพิ่งอยู ไจ�ๆ แล 

เรียกว าปุคคละผู�น้ัน // 

 ได�เถิงสรณาคมนะทัง ๓ แล อุบาสกเหิย ส วนว า หัตถาพรานซํ้าถามว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคูอันว าสีล ๕ 

นั้นมันเปนใดชา ว าเปนสันใดว าเปนสีล ๕ อ้ันชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าสีล ๕ นั้น 

คือว า เปนลัวะเปนขร าวเปนเขียนขร าวหมาสัตต�ทังหลาย บ ห้ือล วงล้ํากะทําผิดอันเปนกัมม�เปนเวรเปนบาปอัน

หนักหยาบนั้นแล จิ่งได�ชื่อว า สีล ๕ ดั่งน้ีแล ชื่อว า ปานา อทินนา กาเม มุสา สุรา ดั่งน้ีแล ปานาน้ันอย าได�

หิงสาข�าสัตต�ตัวใหย น�อย อทินนาอย าได�ลักเอาของแห งท าน กาเมอย าได�ลักเหล�นชู�สู เมียท าน มุสาวาทา อย าได�

กล าวฅําอันบ มี คือว าจุล ายท านชะแล อย ามักอู�อวดด�วยข�าวของตัวอันบ มีท่ีบ รู�ว ารู� บ หันว าหันนั้นแล สุราเมนั้น 

อย าได�กินของอันข้ึนอันเมาถ�าได�กินของอันเมาสุราแล�ว ค็พาห้ือจิตใจ ห้ือฟุNงซ านไพในอารมณ�ทังหลาย บ รู�จัก

อันร�ายอันดีนั้นเท าน้ี // 

 เปนสีล ๕ แล อุบาสกเหิย ปุจฉนฺโต อห ส วนว า ปู3พรานด�วยอันฅวามสังกาบ เส้ียง ค็ซํ้าถามไพพาย

หน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า บาปนั้นมันเปนชะใดชา มหาเถรเจ�ากล าวว า บาปน้ันปุคคละผู�ใดกะทํา

ผิดแล�วตายไพตกนารกทรงทุกขเวทนาอยู เมินตามโทสแห งตนแล อุบาสกเหิย หัฏฐกาพรานมันได�ยินแล�วซํ้า

ถามไพพายหน�าแถมเล�าว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว ากัมม�เวรนั้น มันเปนตัวเชื้อใดชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�าอันจัก

บอกห้ือปู3พรานผู�บ เข�าใจค็กล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว า กัมม�เวรน้ันมันย อมตอบส�ายใช�แทนทันกันไพมา 

อุปมาเปนด่ังฅนทังหลายเปนหนี้เปนสินกัน แม นว าบ ได�ใช�แทนกันแท�ดั่งอ้ัน ตายแล�วเกิด เกิดแล�วตาย หม่ืน

ชาติแสนชาติ ค็บ พ�นหนีเสียกันแล โส ปุคคโล อันว า ปุคคละผู�ใดกะทําฅวามผิด คือว า ข�าสัตต�ลักของท าน    

เหล�นชู�สู เมียท าน //  

 เสียสัจจะ มุสาวาทา อย าได�จุล ายสนส อ สุราอยาราเสพด่ืมของข้ึนเมามีเหล�าแลอยาเมาเปนต�นแล 

อย าบีบเบียนท านผู�อ่ืนห้ือได�เถิงทุกข� คันเที่ยงตายจักได�ไพตกนารก คันพ�นออกมาแล�วค็ได�มาเกิดเปนสัตตริสาน

ตัวหน�อยตัวใหย แล ได�มาเกิดเปนช�างมล�างัวฅวาย ห้ือฅนทังหลายได�ใช�สับกินแล เกิดมาเปนฅนแข�งหักขาหักตา

บอดตาซุม หูหนวก ดังตัน ข้ีตอดข้ีโม� ผีกะผีสือผีโหงแล เปนเปลี้ยเปนพยาธิอันบ รู�หายสักเทื่อนั้น ฅนทัง

หลายเปนพยาธิน้ันแล เปนบาปเปนกัมม�เวรแล อุบาสกเหิย ตํ สุตวา หัฏฐกา ส วนว า ปู3พราน คันมันได�ยินแล�ว 

ค็ซํ้าถามไพพายหน�าแถมเล�าว า ภนฺเต ข�าแด เจ�าคู อันว า หม�อนารกไผเปนเจ�า ปุคคละผู�ใดไพส�างไว�ห้ันชา 

ไผเปนเจ�ามันชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าหม�อนารกนั้นบ ใช ไผแต งแปลงก อส�างไว�

ห้ันแล มันหาก // 



 

 

 เกิดมาด�วยบาปกัมม�แห งฅนทังหลาย อุบาสกเหิย ว าอ้ันแล�ว ซํ้าถามไพพายหน�าแถมเล�าว า อันว า 

หม�อนารกห้ันมันมีที่ใดชา ไผรักสาผ อคอยมันชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�า กล าวว า หม�อนารกนั้นมีใต�ชุมพูทวีปนอก

ขอบจักรวาลพุ�นแล มีพระยายมและยมบาลเปนผู�รักสาผ อคอยแลอยู ห้ันแล อุบาสกเหิย ว าอ้ันแล�ว ปุจฉนฺโต 

อาหะ อันคําสังกาบ เสี้ยงค็ซ้ําถามไพพายหน�าแถมว า ถ�าผู�ใดได�ไพตกนารกทุกข�แลสุขทังมวรบ ควรอยังชาใดชา 

เม่ือน้ัน มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย กรียาอันได�ตกนารกเทียรย อมได�ทรงทุกข�ลําบากเหลือใจด�วย

เปOยวไฟมาเผาไหม�อยู ทุกวันบ ขาด เปนทุกข�ด�วยอันก้ันเข�าอยากนํ้า อยู ชุวัน มีเหล็กแดงหากเปนอาหารแห ง

สัตต�นารกแลจักหาฅวามสุขเท าฝูงผงธุลีค็หาบ ได�แล อุบาสกเหิย ลางทีอันเอยนก็เอยนล้ําเหลือคะด�างเสี้ยงถ�าน

อ้ันว าจัก // 

 เอาหินผาเข�าใส ยามเดียวค็ลวดเปนขระจวรไพชะแล ส วนหัฏฐกาพรานป3าได�ยินค็ซ้ําถามไพพายหน�าว า 

ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า ปุคคละผู�ใดได�กะทําผิดเปนบาปตายไพแล�ว หลีกเว�นบ ได�ทางหม�อนารกได�บ ได�ชา 

เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา พราน อันว ากรียาอันได�กะทําผิดเสียแล�วจักเว�นจากหม�อนารกนั้นค็บ ห อนได�

สักเทื่อแล คือว าบาปกัมม�อันกะทําผิดนั้นหากมืดมัวกว ากุมหัวใจห้ือมีจิตใจไหวใคร ไพทางนั้น อุปมาเปนดั่งแมง

เผิ้งแลต อแตนแมงมายทังหลาย อันท านหากดังไฟไว�ที่จีมใกล�แล�วค็พากันบินเข�าไพสู กองไฟไหม�ตายเสียนั้นแล�ว 

อุปมาอันเปนดั่งอ้ันแล คันผู�ใดใคร เว�นจากหม�อนารก ค็ควรเว�นเสียเม่ือจิตใจยัง คือว า ห้ือรักสาเนื้อตัวตนมือสบ

ปากจิตใจ อย ากะทําอันเปนบาป อันว า วจีกัมม� มโนกัมม� กายกัมม�นั้นเทิอะ ห้ือรักสาเสีย ห้ือรักสาเสีย สัสสะ 

// 

 เม่ือตายเท่ือ ผู�ใดกะทําผิดเสียแล�ว คึดใจจักเว�นบาปน้ัน ค็บ ได�สักเทื่อแล อุบาสกเหิย เปนชายผู� ๑ 

กะทําผิดคือเปนโทสเทียรย อมไพแสวงหาข�าฅน เอาข�าวของเงินฅําท านอยู บ ชาด ยังมีในวันนึง พระยาพิมพิสาร

ใช�พวกข�าฅนจับยับเอามาไว�แล�วค็มาใส ทัณฑกัมม� คือเอามาเสียบเสียปลายไม�เหลี้ยมเสียบด�วยข�างซ�ายผดออก

ข�างขวา เปนทุกขเวทนาลําบากเหลือใจลวดตายไพวันนั้นแล แม นว า ขอเพิ่นค็บ ปล อยได�เพื่อว ามันได�กะทําผิด

แล�ว เม่ือมันยังบ เปนเหตุเทื่อไผสอนค็บ ฟ$งฅําแล อุบาสกเหิย หุฏฐ วเน ชรา อันว าพรานผู�นั้นมันได�ยินยังคํา

มหาเถรเจ�า หากบ สั่นนั้นแล�ว ค็สาธุการใส เกล�าว า สาธุ สาธุ ว าอ้ัน ห้ันแล ปุจฉนฺโต อห อันจักถามไพพายหน�า

แถมเล�า ค็กล าวว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า ฅนทังหลาย ที่บ ได�กะทําบาปค็บ ได�ไพตกนารก เทียรย อมรักสาตัว

ตีนมือสบปากจิตใจบ ห้ือเปนโทสสัน // 

 นี้เรียกว าเปนเชื้อใดชา เม่ือน้ัน มหาเถรเจ�ากล าวว า กรียาอันได�รักสาจิตใจบ ห้ือได�เปนโทสนี้ค็เรียกว า 

ปุคคละผู�มีบุญแล พรานเหิน ส วนว าปู3พรานค็ซํ้าถามไพพายหน�าแถมเล�าว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า บุญนั้น

มันเปนเชื้อใดชาว าเปนบุญแล ว าอ้ัน เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิยอันว าบุญน้ัน คือว า มีฅวาม

สุขสบายมากนัก ปริบุณณธนะ เทียรย อมประกอบด�วยข�าวของสมป$ตติในเมืองฅนน้ีแล บ ห อนว าจักได�ทุกข�สัก

เทื่อ ค็บ ห อนว าจักได�เจ็บปวดเปนพยาธิอันร�ายลําบากสักเทื่อ เกดมาเปนฅนภวะอันใดค็เทียรย อมมีรูปโสมนม 



 

 

พรันวัณณะอันงามล�วนถ�วนทุกอย างดีแล เปนท่ีรักแก ฅนทังหลายแล มีอายุจักหม้ันยืนยาวแล มีตาค็แจ�งดี มีหูค็

ได�ยินแจ�ง มีเกสาผมค็บ หงอก มีเข้ียวค็หม้ันคุงดี มีหัวเขาค็บ เจ็บปวด มีหลังค็บ โก ง มีอิหยาปถทัง ๔ คือ // 

 นอนอยืนเทียวไพมา ค็เสมิอกันแล คันว าได�ส�างสมพารมาหลายถ�านแท� ค็จักได�เถิงโสดาสกิทาคา เอ

นาคา อรหันต แล�วค็จักได�ข้ึนสู นิพพานอันเปนทางสุขยิ่งกว าสุขทังมวรน้ันชะแล อุบาสกเหิย อันว า บุญ นี้ค็  

เปนดังกล าวมานี้แล ตํ สุตวา หัตถกาพรานป3า ซํ้าถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต ภควา ข�าแห งเจ�าคู ฅนผู�ใดได�

กะทําบุญแล�ว คันว าตายแล�ว ค็ได�เมือเกิดชั้นฟNาน้ันพ�อยจักข้ึนไพทางใดชา หนทางข้ึนฟNาข�าค็บ ได�หันสักเทื่อแล 

เม่ือนั้น พระมหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าหนทางข้ึนฟNานั้นมันค็บ มีทางใดแล เท าห้ือทานรักสา

สีลฟ$งธัมม�เปนนิจจการบ ขาด คันมล�างป$ญจขันธะทัง ๕ จรณาวิถีจิต หากคระนิงสอดลอดข้ึนไพมาเหมือนดั่ง

ท าน จักคึดไพอยู อย�าวเรือนแห งตนนี้แล�ว อุบาสกเหิย เม่ือนั้น หัตถกา // 

 พรานได�ยินแล�ว ค็ซํ้าถามไพพายหน�าแถมว า ลุกแต เมืองฅนเรานี้ไพเถิงชั้นฟNานั้นสูงเท าใดชา เม่ือนั้น 

มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว า เมืองฟNาน้ันสูงมากนักแล สูงสัฏฐานว าจักเอาหินคะด�างลงมา

เมืองฅนเรานี้ ได� ๘ ปลีจิ่งมารอดเมืองฅนเรานี้ อุบาสกเหิย ตํ สุตวา ปู3พรานซํ้าถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต 

ข�าแห งเจ�าคู อันว า เมืองฟNานั้น มีก่ีชั้นชาไผส�างไว�ห้ันชา มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าชั้นฟNานั้นมี

หกชั้น กุสละบุญกัมม�แห งฅนทังหลาย ไพแต งแปลงไว�ห้ัน อุบาสกเหิย เม่ือน้ัน พรานอันมีฅวามสังกาบ เสี้ยงค็ 

กล าวว า สาธุ สาธุ แล�วปุจฉาถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า เมืองฟNานั้นจักว ามีแผ นดินอยู 

แถมชา เม่ือน้ัน มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา พราน อันว า ชั้นฟNา // 

 นั้นบ มีแผ นดินเท าเปนอากาสอันเปล า อุบาสกเหิย เม่ือนั้น ปู3พรานซํ้าถามไพพายหน�าว า ข�าแห งเจ�าคู 

อันว าชั้นฟNาแผ นดินน้ัน เทวบุตต�เทวดาทังหลาย อยู อยั่งอยายใดชา เทวบุตต�แทวดาทังหลายยังบ ข้ีบ เยี่ยวตกลง

มาใส หัวฅนทังหลายนี้พร องชา ว าอ้ัน เม่ือน้ัน มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าเมืองฟNานั้นบ มี

แผ นดิน คือของทิพพ�แล เทวตาโย อันว า เทวดา เทวบุตต�ค็เทียรย อมอยู ปราสาทอันเปนทิพพ�นั้น พระยาค็อยู 

ปราสาทอันเปนทิพพ�ห�อยอยู อากาสสันน้ันแล เทวบุตต�แลเทวดาพระยาอินท�พระยาพรหมทังหลาย ค็บ ห อนว า 

จักมีข้ีมีเยี่ยวเหมือนมนุสสโลกฅนเราน้ี ค็หาบ ได�แล เทียรย อมหมดจากมลมุนทินหมดจากข้ีแลเยี่ยวมาตราว า

เห่ือแลไคล ค็บ ได�แล เทวบุตต�เทวดาทังหลายกินเข�าน้ําโภชนะอาหารค็เปนทิพพ�ทรง // 

 เสื้อผ�าค็เปนทิพพ�ทุกอันชะแล อันว าเคร่ืองนุ งครัวทรงแล�ว บัวรโชติเนื้อตนเขาทังหลายค็บ ห อนจัก

หม นหมองสักเทื่อแล เทียรย อมมีรัสสมีเร่ือเรืองงามทุกบ ขาดสายแล อุบาสกเหิย ตํ สุตวา หัตถกา สคํ โลกํ สวัร 

อันว า หัตถกา ปู3พรานได�ยินแล�วค็ซํ้าถามไพพายหน�าแถมเล�าว า อ้ันว า ล้ําชั้นฟNาทัง ๖ น้ันข้ึนไพแถมเปน

บ�านเรือนสังชา เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย ล้ําช้ันฟNาทังหกน้ันข้ึนไพเปนเมืองพรหมทัง ๙ แล 

อุบาสกเหิย ส วนปู3พรานได�ยินแล�วค็ซ้ําถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า ลํ้าชั้นพรหมทัง ๙ นั้น

ข้ึนไพเปนเมืองสังชา เม่ือน้ัน มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย ล้ําชั้นพรหมข้ึนไพเปนชั้นรูปพรหมแล ล้ํา



 

 

ชั้นน้ันไพบ มีเมืองสังแล�วแล อุบาสกเหิย หากเปนอากาสเปล าบ ดายแล หัตถกา พรานซํ้าถามไพแถมว า ภนฺเต 

ข�าแห งเจ�าคู อันว า เมืองฟNาแลเมืองพรหมนั้นมันม วนสุขเชื้อใดชา // 

 รือ ว าอ้ันชา เม่ือน้ัน มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าชั้นฟNาทัง ๖ เทียรย อมจําเริญไพด�วยตุ

รินนนตรีแลดีดสีตีเป3าส งเสพตามอันม วนเหล�นอันเปนสุข อันเคร่ืองของอันทิพพ�นั้นชุวันชุฅืนแล เทียรย อมได�

เสวิยโภชนะอาหารอันเปนทิพพ�ชุอันแล พรหมทังหลายมีพระยาอินทา อินทาธิราชาป$ตติเปนใหย แก เทวดาทัง

หลายแล อัฏฐโธ อันว า พยาธิทังหลาย คือว าเจ็บหัวแลปวดท�องเหน็ดเหนื่อยเม่ือยตนเม่ือยฅิงบ มีสักฅาบกาละ

นิด ๑ ค็หาบ ได� แก เทวบุตต�เทวดา อินทา พรหม ทังหลายแล เทียรย อมมีอายุยืนยาวมากนักแล คันว าจักเสี้ยง

อายุค็หากบ ลําบากด�วยสันใดแล อุปมาเปนดั่งเราห อควันไฟแล�วเอาเทผ อห้ันแล อุบาสกเหิย อันว าชั้นพรหมทัง 

๙ น้ันหากแฅวนสุขม วนชุอันแลกว าชั้นฟNาแล อุบาสกเหิย สคํโลกํ กล าวยังชั้นฟNาทัง ๖ ชั้นพรหมห้ือปู3พรานได�

ยินแล�ว ค็ปุจฉาถามไพ // 

 พายหน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว าชั้นฟNาแล เมืองชมพูนั้นอันใดจักประเสิฏเหลืออันใดนั้นชา 

เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ประเสิฏยิ่งกว าชั้นฟNาชั้นพรหมทังมวร กรียาอันปุคคละทังหลายได�อยู ชั้นฟNาเปน

อินเปนพรหมเปนเทวบุตรเทวดา กะทําบุญรักสาสีลในเมืองฅนแล ในเมืองชมพูทีปเราน้ีชุฅนแล จิ่งได�จักเมือ

เกิดชั้นฟNาดาย อห ส วน หัตถกา พรานป3าได�ยินแล�วค็กล าวว า สาธุสาธุ ดีแล ถามไพพายหน�าแถมว า นิพพาน

เจ�านั้นมีที่ใดชา รู�ว ามีทังบนแลทังลุ มอ้ันชา มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย ฅนทังหลายที่อยู ในมือง

นิพพานน้ัน เทียรย อมประกอบไพด�วยสุข มีอายุค็ยืน หาที่สุดบ ได� ค็บ ห อนว าจักตายสักเทื่อแล อันว า ฅวามค่ัง

แค�นร�องไห�แลทุกข�ใจค็บ ห อนมีสักเท่ือ แม นว าเคร่ืองบัวรโภค...(ชํารุด) จักได�เปนพยาธิดั่งอ้ัน จิ่งได�ชื่อว า นิพ

พานํ ปรมํ สุขํ เพื่ออ้ันแล อุบาสกเหิย หัตถกาพรานป3าซํ้าถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว าคํา

อันท านกล าวว าชุมพูทีปประเสิฏกว าชั้นฟNาแล มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูราอุบาสกเหิย ฅนทังหลายอยู ในเมืองชมพู

ทีปนี้ เทียรย อมพลันเกิดพลันตายเจ็บไข�ได�พยาธิมากนักแลมีอายุค็บ ยืน// (ชํารุด) 

 นั้นชา เม่ือน้ัน มหาเถรเจ�า กล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อุปมาเปนด่ังพิชชะเข�ากล�าถ่ัวงาทังหลาย ปลูก

ยังดินจิ่งจักเปนต�นเปนกอแล จิ่งจักเปนหน วยฅนทังหลายค็ย อมกินแล บัวรโภคแต หน วยพิชชะเข�ากล�าถ่ัวงาสิ่ง

เดียวดาย บ ใช ว าจักกินแผ นดินแล ท านเหิย ส วนว า หัตถกาพรานป3า คันมันได�ยินแล�วค็ซ้ําถามไพพายหน�าแถม

ว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู เปนดั่งผู�ข�านี้ค็ใคร เมือเกิดแลนิพพานผู�ข�าจักกะทําสันใดได�ไพเกิดนั้นชา เถโร อันว า มหา

เถรเจ�าตนมีฅวามกรูณาหมู สัตต�โลกทังหลาย จิ่งจักกล าวว า ดูราอุบาสกเหิย คันว าท านยังมีใจใคร ไพเกิดในเมือง

ฟNาแล นิพพานแท�ดั่งอ้ัน ห้ือรักสาสีลกินทาน เมตตาภาวนา ไพไจ�ๆ เปนดังกล าวแล แต พายหลังห้ือรักสาสีลแล 

อินทรีทัง ๖ คือว า จักขุตา หู ปาก ดัง จิตใจ ตนตัว ตีนมือแท�เทิอะ // 

 ค็จักได�รอดได�เถิงดั่งคําคระนิงใจแห งท านบ อย าชะแล อุบาสกเหิย เม่ือนั้น หัตถกา พรานได�ยินแล�ว ค็

สาธุการ ด�วยคําว าอ้ันแล�ว ค็ถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า เคล�าสีลนั้นมีก อชา ค าว ามีตน



 

 

ชา อันใดเปนเคล�าสีลนั้น เม่ือนั้น มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าเคล�าสีลน้ันคือว า ขันติ ฅวาม

อดทนใจไว�ได�น้ันแล เคล�าสีลสัจจะ ๑ เปนเคล�าสีล คันว ามีสีลมีฅวามอดดีค็มีสีลแล�วแล อุบาสกเหิย ปุจฉนฺโต 

อาหะ อันว า จักถามไพพายหน�าแถมแล�ว ปู3พรานค็กล าวว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว าเคล�าแห งธัมม�นั้นเปนอัน

ใดชา มหาเถรเจ�ากล าวว า เคล�าแห งธัมม�น้ัน คือว า ฅวามกล าวบาปแล กรียาอันมีฅวามสะดุ�งตกใจกลัวบาปแล 

มีใจละอายต อบาปน้ีจิ่งจักได�ชื่อว า เคล�าธัมม�ทังมวรแล อุบาสกเหิย เม่ือน้ัน ปู3พรานซํ้า // 

 ถามไพพายหน�าแถมว า ข�าแห งเจ�าคู บาปนั้นเปนอันใดชามหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว า 

เคล�าบาปน้ัน คือว า ฅวามโขดเคียด ๑ หลงหลงบ รู�จักดีแลร�าย ๑ แล ๓ ประการนี้เปนเคล�าแห งบาปแล 

อุบาสกเหิย หัตถกา ส วนพรานผู�น้ันซํ้าถามไพพายหน�าแถมว า ภนฺเต ข�าแห งเจ�าคู อันว า เคล�าแห งบุญน้ันเปน

อันใดชา มหาเถรเจ�ากล าวว า ดูรา อุบาสกเหิย อันว าเคล�าแห งบุญนั้น คือว าบ มีใจโลภ ๑ บ มีฅวามโกรธ ๑     

ฅวามเคียด ๑ บ มีใจหลงมืดดํา ๑ แล ๓ ประการนี้เปนเคล�าแห งบุญแล อุบาสกเหิย เม่ือนั้น ปู3พรานซํ้าถามไพ

พายหน�าแถมว าข�าแห งเจ�าคู อันว า กะทําผิดเปนบาปน้ันมันหนักมันเบาเท ากัญชา มหาเถรเจ�า กล าวว า ดูรา 

หัตถกา อันว า บาปค็มีจําพวก ๑ ดาย อันกะทําผิดแล�วเปนโทสแล�วได�ไพตกนารกหา // 

 เม่ือจักพ�นบ ได�นั้น คือว า ปุคคละผู�ใดด าพ อตีแม แล มล�างสังฆะพระธัมม�ห้ือแตกจากเสียหมู แล มล�าง

พุทธรูปเจ�าแล ข�าฅนหาโทสบ ได�ได�ข�าช�างเอางากะทําทังหลายท่ีกล าวมานี้เปนบาปอันหนักหาที่สุดบ ได�แล แม น

ว า ตกนารกค็หาหว างจักพ�นบ ได�สักเทื่อแล อุบาสกเหิย เม่ือนั้น หัตถกาพรานป3าได�ยินยังรัสสะธัมม�เทสนาอัน

มหาเถรเจ�าตนชื่อว า กัจจายนะเถรเจ�า หากเทสนาแต เคล�าไม�นิโครธค็ลวดได�เถิงโสดาบันฟ$งเอาน้ําธัมม�คําสอน

แห งมหาเถรเจ�าแล�วค็ลวดขอเอามสณาคมนะทัง ๓ แล สีล ๕ ประการ แต สํานักมหาเถรเจ�าค็มาเปนสรณาคม

นะทัง ๓ แลสีล ๕ ประการห้ือแก หัตถกาพรานป3าเสียแล�วมันค็สั่งอําลามหาเถรเจ�าแล�วค็พิกพอกเมืองสู เรือน

แห งตน ค็มีวันน้ันแล ส วนว ามหาเถรเจ�า คันว าสั่งสอนแล�ว ค็สระเด็จเมือสู ที่อยู แห งตนค็มีวันนั้นแล ส วนอันว า

ปู3พรานหัตถกาเม่ือรอดเรือนแล�วมันค็ทอดละเสียยังแหล งปTน ค็บ ได�แสวงหายังเนื้อเถ่ือนกว�างแถมซํ้าค็เล�าแล  

เทียรย อมต้ังอยู ในสีล ๕ คือว า ข�าสัตต� ลักของท าน บ เหล�นชู�สู เมียท าน บ เสียสัจจะสุราบ เสพสวาทสุราเทียว

สงสารไพมาเถ�าแก แล�ว คันมล�างป$ญจขันธะทัง ๕ ค็ได�เถิง สคํโลกํ ค็ได�เอาตนข้ึนไพเกิดห�องช้ันฟNาเลิศตุสิตาสุข

ชมชื่นมีอายุได�หม่ืนปลีทิพพ�ได�ปรากฏชื่อว า หัตถกาเทวบุตต� ได�เปนเสนาแห งพระยาอินทาธิราช อันเปนเจ�า

โขงสวัรค�ตามบุญสมพารแห งตนอันได�กตาธิการมาแต ก อนค็มีวันน้ันแล กรียาอันกล าวยังธัมม�เทสนาอันชื่อว า ปู3

พรานสังกาปุจฉาค็แล�วเท านี้ก อนแล..// 

 

 


