
ชานิปติ/ชายาปตี/สามิโก-ภริยา 
(ภรรยาสามี) 

ชายา แปลว่า เมีย,ปติ แปลว่า ผัว 



ภริยา-สามิโก 



สามิเกน-ภริยา  
[ฉบับหลวง ๑๑/๒๐๑] ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอัน
สาม(ีสามิเกน)พึงบ ารุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ 
ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑ ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญใ่ห ้๑ 
ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบ ารุงด้วยสถาน ๕
เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ 
สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี ๑ ไม่ประพฤตนิอกใจผัว ๑ รักษาทรัพย์
ที่ผัวหามาได้ ๑ ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบ ารุงด้วยสถาน ๕ 
เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องหลังนั้น 
ชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมส าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะน้ี ฯ 

 



๓ ให้ กับ ๒ ไม่ ส ำหรับ สำมีภรรยำ 

สำมีพงึบ ำรุงภรรยำ 
• ให้เกียรต ิ

• ให้เป็นใหญ่ 

• ให้เคร่ืองแตง่กาย 

• ไม่ดหูมิ่น 

• ไม่นอกใจ 

ภรรยำพงึอนุเครำะห์สำมี 
• จดังานบ้านให้ 

• สงเคราะห์ญาตใิห้ 

• รักษาทรัพย์ให้ 

• ไม่นอกใจ 

• ไม่เกียจคร้าน เอางานทกุอย่าง 

ฉบบัหลวง ๑๑/๒๐๑ 



ชานิปต ิ
มีทัง้พทุธภาษิตและสาวกภาษิต 



ชายหญิงอยูร่่วมกนั ๔ แบบ 
[ฉบบัหลวง ๒๑/๕๓, ๒๑/๕๔] สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคเสด็จด าเนินหนทางไกลในระหวา่ง
เมืองมธรุาและเมืองเวรัญชาต่อกนั... คหบดีและคหปตานี... พากนัไปเฝา้พระผู้ มีพระภาค ๆ ตรัสว่า 

ดกูรคหบดแีละคหปตำนีทัง้หลำย กำรอยู่ ร่วม ๔ ประกำรนี ้๔ ประกำร
เป็นไฉนคือ ชำยผีอยู่ ร่วมกับหญิงผี(ฉโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ)๑ ชำยผีอยู่
ร่วมกับหญิงเทวดำ(ฉโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ)๑ ชำยเทวดำอยู่ ร่วมกับ
หญิงผี(เทโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ)๑ ชำยเทวดำอยู่ ร่วมกับหญิงเทวดำ(เทโว 
เทวิยา สทฺธึ สวสต)ิ๑ ดกูรคหบดแีละคหปตำนีทัง้หลำยก็ชำยผีอยู่
ร่วมกับหญิงผีอย่ำงไร สำมี(สามิโก)ในโลกนีเ้ป็นผู้มักฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์
ประพฤตผิิดในกำม พูดเทจ็ ดื่มน ำ้เมำคือสุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่ง
ควำมประมำทเป็นคนทุศีล มีบำปธรรม มีใจอันมลทนิคือควำมตระหน่ี
ครอบง ำ ด่ำและบริภำษ สมณพรำหมณ์ อยู่ครองเรือน... 



ชายหญิงอยูร่่วมกนั ๔ แบบ 
[ฉบบัหลวง ๒๑/๕๓ , ๒๑/๕๔]...แม้ภรรยำ(ภริยาปิสฺส)ของเขำกเ็ป็นผู้มักฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์
ประพฤตผิิดในกำม พูดเทจ็ ดื่มน ำ้เมำคือสุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำม
ประมำท เป็นคนทุศีล มีบำปธรรม มีใจอันมลทนิคือควำมตระหน่ีครอบง ำ  ด่ำและ
บริภำษสมณพรำหมณ์ อยู่ครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตำนีทัง้หลำยชำยผีอยู่
ร่วมกับหญิงผี อย่ำงนีแ้ล ฯ 

ดูกรคหบดีและคหปตำนีทัง้หลำย ก็ชำยผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดำ อย่ำงไร สำมีในโลก
นีเ้ป็นผู้มักฆ่ำสัตว์ ฯลฯ ด่ำและบริภำษสมณพรำหมณ์ อยู่ครองเรือนส่วนภรรยำ
ของเขำเป็นผู้งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ จำกกำรลักทรัพย์ จำกกำรประพฤติ
ผิดในกำม จำกกำรพูดเทจ็ จำกกำรดื่มน ำ้เมำคือ สุรำเมรัยอันเป็นที่ตัง้
แห่งควำมประมำท มีศีล มีกัลยำณธรรม มีใจปรำศจำกมลทนิคือควำม
ตระหน่ี ไม่ด่ำไม่บริภำษสมณพรำหมณ์ อยู่ครองเรือน ดูกรคหบดีและคหป
ตำนีทัง้หลำยชำยผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดำอย่ำงนีแ้ล ฯ... 

       



ชายหญิงอยูร่่วมกนั ๔ แบบ 
[ฉบบัหลวง ๒๑/๕๓ , ๒๑/๕๔]...ดกูรคหบดีและคหปตำนีทัง้หลำย ก็ชำย
เทวดำอยู่ ร่วมกับหญิงผีอย่ำงไรสำมีในโลกนีเ้ป็นผู้งดเว้นจำกกำรฆ่ำ
สัตว์ ฯลฯ อยู่ครองเรือน ส่วนภรรยำของเขำเป็นผู้มักฆ่ำสัตว์ ฯลฯ ด่ำ
และบริภำษสมณพรำหมณ์ อยู่ครองเรือน ดกูรคหบดแีละคหปตำนี
ทัง้หลำย ชำยเทวดำอยู่ ร่วมกับหญิงผีอย่ำงนีแ้ล ฯ 

      ดกูรคหบดแีละคหปตำนีทัง้หลำย ก็ชำยเทวดำอยู่ ร่วมกับหญิง
เทวดำอย่ำงไร สำมีในโลกนีเ้ป็นผู้งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ฯลฯ ไม่ด่ำไม่
บริภำษสมณพรำหมณ์ อยู่ครองเรือน แม้ภรรยำของเขำก็เป็นผู้งดเว้น
จำกกำรฆ่ำสัตว์ ฯลฯไม่ด่ำไม่บริภำษสมณพรำหมณ์ อยู่ครองเรือน 
ดกูรคหบดแีละคหปตำนีทัง้หลำยชำยเทวดำอยู่ ร่วมกับหญิงเทวดำ
อย่ำงนีแ้ล ดกูรคหบดแีละปตำนีทัง้หลำย กำรอยู่ ร่วม ๔ ประกำรนีแ้ล 
ฯ 



ผู้ มี “ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา” เสมอกนั 

[ฉบบัหลวง(สยามรัฐ) ๒๑/๕๕, ๒๑/๕๖]...พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูร
คฤหบดแีละคฤหปตำนี ถ้ำภรรยำและสำมี(ชำนิปตโย ชานิปติ 
แปลว่า เมียและผวัชายาปตี แปลว่า เมียและผวั ชายา แปลว่า เมีย,ปติ แปลว่า ผวั )ทัง้สอง หวังจะ
พบกันและกันทัง้ในปัจจุบันทัง้ในสัมปรำยภพ(อภิสมฺปราย
 ฺจ โลกหน้า ภพหน้า)ไซร้ ทัง้สองเทยีว พงึเป็นผู้มีศรัทธำ

เสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจำคะเสมอกัน มีปัญญำเสมอกัน
(สมสทฺธา สมสีลา สมจาคา สมป  ฺ า) ภรรยำและสำมีทัง้
สองนัน้ ย่อมได้พบกันและกันทัง้ในปัจจุบัน ทัง้ใน
สัมปรำยภพ ฯ 
 



 



 



 





 



 



 



 



ความสุขของผู้บริโภคกาม(กามโภค)ีพึงได้รับตาม
กาลสมัย 



ความสุขของผู้บริโภคกามพึงได้ ๔ ประการ 
[ฉบบัหลวง ๒๑/๖๒] ครัง้นัน้แล ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝา้พระผู้ มีพระภาคถึงที่ประทบั
ถวายบงัคมแล้วนัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ ครัน้แล้วพระผู้ มีพระภาคได้ตรัสวา่ ดกูรคฤหบด ีสุข ๔ 
ประกำรนี ้อันคฤหสัถ์ผู้บริโภคกำม(กำมโภคนิำ)พงึได้รับตำมกำลตำมสมัย 
สุข ๔ ประกำรเป็นไฉน คือ สุขเกิดแต่ควำมมีทรัพย์ ๑ สุขเกิดแต่กำรจ่ำย
ทรัพย์บริโภค ๑ สุขเกิดแต่ควำมไม่เป็นหนี ้๑ สุขเกิดแต่ประกอบกำรงำน
ที่ปรำศจำกโทษ ๑ ดกูรคฤหบด ีก็สุขเกิดแต่ควำมมีทรัพย์เป็นไฉน โภค
ทรัพย์ของกุลบุตรในโลกนี ้เป็นของที่เขำหำมำได้ด้วยควำมขยันหม่ัน 
เพียรส่ัง สมขึน้ด้วยก ำลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ได้มำโดย
ธรรมเขำย่อมได้รับควำมสุขโสมนัสว่ำ โภคทรัพย์ที่หำมำได้ด้วยควำม
ขยันหมั่นเพียรส่ังสมขึน้ด้วยก ำลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม 
ได้มำโดยธรรมของเรำมีอยู่ นีเ้รียกว่ำ สุขเกดิแต่ควำมมีทรัพย์... 



ความสุขของผู้บริโภคกามพึงได้ ๔ ประการ 
[ฉบบัหลวง ๒๑/๖๒]...ดกูรคฤหบดี ก็สุขเกิดแต่กำรจ่ำยทรัพย์บริโภคเป็น
ไฉน กุลบุตรในโลกนี ้ย่อมใช้สอยโภคทรัพย์ และย่อมกระท ำบุญ 
ทัง้หลำยด้วยโภคทรัพย์ที่ตนหำมำได้ด้วยควำมขยันหมั่นเพียร ส่ังสมขึน้
ด้วยก ำลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ได้มำโดยธรรม เขำ
ย่อมได้รับควำมสุขโสมนัสว่ำ เรำย่อมใช้สอยโภคทรัพย์ และย่อมกระท ำ
บุญทัง้หลำยด้วยโภค ดกูรคฤหบด ีก็สุขเกิดแต่ควำมไม่เป็นหนีเ้ป็นไฉน 
กุลบุตรในโลกนี ้ย่อมไม่เป็นหนีอ้ะไรๆ ของใครๆ น้อยก็ตำม มำกก็ตำม 
เขำย่อมได้รับควำมสุขโสมนัสว่ำ เรำ ไม่เป็นหนีอ้ะไรๆ ของใครๆ น้อยก็
ตำม มำกก็ตำม นีเ้รียกว่ำ สุขเกิดแต่ควำมไม่เป็นหนี.้.. 

 



ความสุขของผู้บริโภคกามพึงได้ ๔ ประการ 
[ฉบบัหลวง ๒๑/๖๒]...ดกูรคฤหบด ีก็สุขเกิดแต่กำรประกอบกำรงำนที่
ปรำศจำกโทษเป็นไฉนอริยสำวกในธรรมวินัยนี ้เป็นผู้ประกอบด้วย
กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหำโทษมิได้ เขำย่อมได้รับควำมสุข
โสมนัสว่ำ เรำประกอบด้วยกำยกรรม วจีกรรมมโนกรรม อันหำโทษ
มิได้ นีเ้รียกว่ำ สุขเกิดแต่กำรประกอบกำรงำนที่ปรำศจำกโทษ  

ดกูรคฤหบดี สุข ๔ ประกำร(อตฺถิสุข โภคสุข อนณสุข อนวชฺชสุข)นีแ้ล 
อันคฤหบดผู้ีบริโภคกำมพงึได้รับ ตำมกำลตำมสมัย ฯ 

 



กามโภคี(ผู้บริโภคกาม) ๑๐ จ าพวก 



 



ผู้บริโภคกาม ๑๐ จ าพวก: หาทรัพย์ เลี้ยงตน ท าบุญ ก าหนัด 
กามโภคีสูตร [ฉบับหลวง ๒๔/๙๑]       ติเตียน         สรรเสริญ 

กำมโภคี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

หำทรัพย์ 
ชอบธรรมฯ 

ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

ใช่ ใช่ ใช่ 

เลีย้งตน 
เป็นสุขฯ 

ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ 

แจกจ่ำย
ท ำบุญ 

ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ 

ไม่ก ำหนัด 
เหน็โทษ 
ปัญญำสลัด
ออกบริโภคฯ 

-- -- -- -- -- -- -- -- ไม่ ใช่ 
(เลิศ 

ประเสริฐ 
เป็นใหญ่ 
สูงสุด 
ดีกว่ำ) 



ควำมรัก ๔ แบบ 
รักเกิดจากรัก รักเกิดจากเกลียด 

เกลียดเกิดจากรัก เกลียดเกิดจากเกลียด 



ควำมรัก ควำมเกลียด ๔ แบบ 

(๑) ความรักเกิดจากความรัก [ฉบบัหลวง จตกฺุก. อ . ๒๑/๒๙๐-๒๙๑/
๒๐๐]..ภกิษุทัง้หลำย ! ในกรณีนี ้มีบุคคลซึ่ง เป็นที่ปรำรถนำรักใคร่
พอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอื่น มำประพฤตกิระท ำต่อ
บุคคลนัน้ ด้วยอำกำรที่น่ำปรำรถนำ น่ำรักใคร่ น่ำพอใจ; บุคคลโน้น
ก็จะเกิดควำมพอใจขึน้มำอย่ำงนีว่้ำ “บุคคล เหล่ำนัน้ประพฤติ
กระท ำต่อบุคคลที่เรำปรำรถนำ รักใคร่ พอใจ ด้วยอำกำรที่น่ำ
ปรำรถนำ น่ำรักใคร่ น่ำพอใจ” ดังนี;้ บุคคลนัน้ช่ือว่ำ ย่อมท ำควำม
รักให้เกิดขึน้ในบุคคลเหล่ำนัน้.ภกิษุทัง้หลำย ! อย่ำงนีแ้ล เรียกว่ำ
ควำมรักเกิดจำกควำมรัก. 



ควำมรัก ควำมเกลียด ๔ แบบ 

(๒) ความเกลียดเกิดจากความรัก [ฉบบัหลวง จตกฺุก. อ . ๒๑/๒๙๐-๒๙๑/
๒๐๐].. ภกิษุทัง้หลำย ! ในกรณีนี ้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรำรถนำรักใคร่
พอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอื่นมำประพฤตกิระท ำต่อ
บุคคลนัน้ ด้วยอำกำรที่ไม่น่ำปรำรถนำ ไม่น่ำรักใคร่พอใจ; บุคคล
โน้นก็จะเกิดควำมไม่พอใจขึน้มำอย่ำงนีว่้ำ “บุคคลเหล่ำนัน้ประพฤติ
กระท ำต่อบุคคลที่ เรำปรำรถนำรักใคร่พอใจ ด้วยอำกำรที่ไม่น่ำ 
ปรำรถนำ ไม่น่ำรักใคร่พอใจ” ดังนี;้ บุคคลนัน้ช่ือว่ำ ย่อมท ำควำม
เกลียดให้เกิดขึน้ในบุคคลเหล่ำนัน้. ภกิษุทัง้หลำย ! อย่ำงนีแ้ล 
เรียกว่ำ ควำมเกลียดเกิดจำกควำมรัก. 



ควำมรัก ควำมเกลียด ๔ แบบ 

(๓) ความรักเกิดจากความเกลียด [ฉบบัหลวง จตกฺุก. อ . ๒๑/๒๙๐-๒๙๑/
๒๐๐].. ภกิษุทัง้หลำย ! ในกรณีนี ้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรำรถนำรัก
ใคร่พอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอื่นมำประพฤตกิระท ำต่อ
บุคคลนัน้ ด้วยอำกำรที่ไม่น่ำปรำรถนำไม่น่ำรักใคร่พอใจ; บุคคล
โน้นก็จะเกิดควำมพอใจขึน้มำอย่ำงนีว่้ำ “บุคคลเหล่ำนัน้ประพฤต ิ
กระท ำต่อบุคคลที่เรำไม่ปรำรถนำรักใคร่พอใจ ด้วยอำกำรที่ไม่น่ำ 
ปรำรถนำไม่น่ำรักใคร่พอใจ” ดังนี;้ บุคคลนัน้ช่ือว่ำ ย่อมท ำควำมรัก
ให้เกิดขึน้ในบุคคลเหล่ำนัน้. ภกิษุทัง้หลำย ! อย่ำงนีแ้ล เรียกว่ำ 
ควำมรักเกิดจำกควำมเกลียด. 



ควำมรัก ควำมเกลียด ๔ แบบ 

(๔) ความเกลียดเกิดจากความเกลียด [ฉบบัหลวง จตกฺุก. อ . ๒๑/๒๙๐-
๒๙๑/๒๐๐].. ภกิษุทัง้หลำย ! ในกรณีนี ้มีบุคคลซึ่งไม่เป็น ที่
ปรำรถนำรักใคร่พอใจของบุคคลคนหน่ึง, มีบุคคลพวกอื่นมำ 
ประพฤตกิระท ำต่อบุคคลนัน้ ด้วยอำกำรที่น่ำปรำรถนำน่ำรักใคร่น่ำ
พอใจ; บุคคลโน้นก็จะเกิดควำมไม่พอใจขึน้มำอย่ำงนีว่้ำ “บุคคล
เหล่ำนัน้ประพฤตกิระท ำต่อบุคคลที่เรำไม่ปรำรถนำรักใคร่พอใจ 
ด้วยอำกำรที่น่ำปรำรถนำน่ำรักใคร่น่ำพอใจ” ดังนี;้ บุคคลนัน้ช่ือว่ำ 
ย่อมท ำควำมเกลียดให้เกิดขึน้ในบุคคลเหล่ำนัน้. ภกิษุทัง้หลำย ! 
อย่ำงนีแ้ล เรียกว่ำ ควำมเกลียดเกิดจำกควำมเกลียด 
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รัก-เกลียด ๔ แบบ 
[ฉบบัหลวง ๒๑/๒๙๐-๒๙๑/๒๐๐] 
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ชนในเรือนอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธา  
ย่อมเจริญด้วย 

ความเจริญ ๕ ประการ  



ชนภายในเรือนอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธา ย่อมเจริญ
ด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 

[ฉบบัหลวง ๒๒/๔๐] ดกูรภกิษุทัง้หลำย ต้นสำละใหญ่อำศัยขุนเขำหมิ
วันต์ ย่อมเจริญด้วยควำมเจริญ ๕ ประกำร ๕ ประกำรเป็นไฉน คือ 
ย่อมเจริญด้วยกิ่งและใบ ๑ ย่อมเจริญด้วยเปลือก ๑ ย่อมเจริญด้วย
กะเทำะ ๑ ย่อมเจริญด้วยกระพี ้๑ ย่อมเจริญด้วยแก่น ๑ ดกูรภกิษุ
ทัง้หลำย ต้นสำละใหญ่อำศัยขุนเขำหมิวันต์ ย่อมเจริญด้วยควำม
เจริญ ๕ ประกำรนีแ้ล ฉันใด ชนภำยใน(อนฺโตชโน)อำศัยเจ้ำบ้ำนผู้มี
ศรัทธำย่อมเจริญด้วยควำมเจริญ(วฑฒฺต)ิ ๕ ประกำร ฉันนัน้
เหมือนกันแล ควำมเจริญ ๕ ประกำรเป็นไฉน คือ ย่อมเจริญด้วย
ศรัทธำ ๑ ย่อมเจริญด้วยศีล ๑ ย่อมเจริญด้วยสุตะ ๑ ย่อมเจริญด้วย
จำคะ ๑ ย่อมเจริญด้วยปัญญำ ๑ ดกูรภกิษุทัง้หลำยชนภำยในอำศัย
เจ้ำบ้ำนผู้มีศรัทธำ ย่อมเจริญด้วยควำมเจริญ ๕ ประกำรนีแ้ล ฯ 

 



ตระกูลที่ถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์  
ย่อมตั้งอยู่นานเพราะ... 



ตระกลูที่ถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์ ย่อม  
ตัง้ / ไมต่ัง้ อยู่ได้นานเพราะสถาน ๔  

[ฉบบัหลวง ๒๑/๒๕๘] ดกูรภกิษุทัง้หลำย ตระกูลใดตระกูลหน่ึงถงึ
ควำมเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมไม่ตัง้อยู่ได้นำนเพรำะสถำน ๔ 
หรือสถำนใดสถำนหน่ึงบรรดำสถำน ๔ นัน้ สถำน ๔ เป็นไฉน คือ 
ไม่แสวงหำพัสดุที่หำยแล้ว(นฏฺ น คเวสนฺต)ิ๑ ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่
คร ่ำคร่ำ(ชิณฺณ น ปฏิสงฺขโรนฺต)ิ๑ ไม่รู้จักประมำณในกำรบริโภค(อปริ
มิตปานโภชนา)๑ ตัง้สตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นพ่อบ้ำนแม่เรือน(ทุสฺสีล
อิตฺถึ วา ปุริส วา อาธิปจฺเจ เปนฺติ)๑ ดกูรภกิษุทัง้หลำย ตระกูลใด
ตระกูลหน่ึงถงึควำมเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมไม่ตัง้อยู่ได้นำน
เพรำะสถำน ๔ นีห้รือสถำนใดสถำนหน่ึงบรรดำสถำน ๔ นัน้... 



ตระกลูที่ถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์ ย่อม  
ตัง้ / ไมต่ัง้อยู่ได้นานเพราะสถาน ๔  

[ฉบบัหลวง ๒๑/๒๕๘] ...ดกูรภกิษุทัง้หลำย ตระกูลใด ตระกูลหน่ึงถึง
ควำมเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตัง้อยู่ได้นำนเพรำะสถำน ๔ 
หรือสถำนใดสถำนหน่ึงบรรดำสถำน ๔ นัน้ สถำน ๔ เป็นไฉน คือ 
แสวงหำพัสดุที่หำยแล้ว(นฏฺ คเวสนฺต)ิ๑ ซ่อมแซมพัสดุที่คร ่ำคร่ำ
(ชิณฺณ ปฏิสงฺขโรนฺต)ิ๑ รู้จักประมำณในกำรบริโภค(ปริมิตปานโภชนา)
๑ ตัง้สตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นพ่อบ้ำนแม่เรือน(สีลวนฺต อิตฺถึ วา ปุ
ริส วา อาธิปจเฺจ เปนฺติ)๑ ดกูรภกิษุทัง้หลำยตระกูลใดตระกูลหน่ึง
ถึงควำมเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตัง้อยู่ได้นำนเพรำะสถำน ๔ 
นี ้หรือสถำนใดสถำนหน่ึงบรรดำสถำน ๔ นัน้ ฯ 

 



ภริยา 



 



 



 



 



 



 



 



ภริยาของบุรุษ ๗ จ าพวก 
[ฉบับหลวง ๒๓/๖๐]...นางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ภริยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์
เกื้อกูล ยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์ พยายาม
จะฆ่าผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกว่า วธกาภริยา ภริยาเสมอด้วย
เพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบด้วย ศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิ
กรรม ได้ทรัพย์ใดมา ภริยา ปรารถนาจะยักยอกทรัพย ์แม้มีอยู่น้อยนั้น
เสีย ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า โจรภริยา ภริยาเสมอด้วยโจร ภริยา
ทีไ่ม่สนใจการงาน เกียจคร้าน กิน มาก ปากร้าย ปากกล้า ร้ายกาจ กล่าว
ค าหยาบ ข่มขี่ผัวผู้ขยันขันแข็ง ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า อัยยา
ภริยา ภริยาเสมอด้วยนาย ภริยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุก
เมื่อ ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้  
ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า มาตาภริยา ภริยาเสมอด้วยมารดา... 



ภริยาของบุรุษ ๗ จ าพวก 
[ฉบับหลวง ๒๓/๖๐]...ภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาว น้องสาว มีความเคารพใน
สามขีองตน เป็นคนละอายบาป เป็นไปตาม อ านาจสามี ภริยาของบุรุษ
เห็นปานนี้เรียกว่า ภคินีภริยา ภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว ภริยาใดใน
โลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินด ีเหมือน เพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมา 
เป็นหญิงมีตระกูล มีศีล มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้
เรียกว่า สขีภริยา ภริยาเสมอด้วยเพื่อน ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอกก็ไม่
โกรธ ไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้ เป็นไปตามอ านาจสามี ภริยา
ของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า ทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วยทาสี  
ภริยาทีเ่รียกว่า วธกาภริยา ๑ โจรีภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๓ จ าพวกน้ัน ล้วน
แต่เป็นคนทุศีลหยาบช้า ไม่เอื้อเฟื้อ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก  ส่วนภริยาที่เรียกว่า 
มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑ ทาสีภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๔ จ าพวกนั้น เพราะ
ตั้งอยู่ในศีล ถนอมรักไว้ยั่งยืน เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ... 



มาตุคาม (ผู้หญิง) 

ทุกข์ของผู้หญิงที่สามไีม่ม ีและควรเห็นใจภรรยา 



ทกุข์ของผู้หญิง ๕ อย่ำง (ที่ผู้ชำยไม่มี) 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๖๒] ดกูรภกิษุทัง้หลำย ควำมทุกข์แผนกหน่ึงของ
มำตุคำมที่ตนจะต้องเสวย เว้นจำกบุรุษ ๕ อย่ำงนี ้ควำมทุกข์ ๕ 
อย่ำงเป็นไฉน คือ มำตุคำมในโลกนี ้เม่ือยังก ำลังสำว ไปสู่สกุลผัว
เว้นจำกญำต ิอันนีเ้ป็นควำมทุกข์แผนกหน่ึงของมำตุคำมข้อต้นที่ตน
จะต้องเสวย เว้นจำกบุรุษ ฯ 

[๑๘/๔๖๓] อีกประกำรหน่ึง มำตุคำมมีระด ูอันนีเ้ป็นควำมทุกข์
แผนกหน่ึงของมำตุคำมข้อที่ ๒ ที่ตนจะต้องเสวย เว้นจำกบุรุษ ฯ 

[๑๘/๔๖๔] อีกประกำรหน่ึง มำตุคำมมีครรภ์ อันนีเ้ป็นควำมทุกข์ 
แผนกหน่ึงของมำตุคำมข้อที่ ๓ ที่ตนจะต้องเสวย เว้นจำกบุรุษ ฯ 



ทกุข์ของผู้หญิง ๕ อย่ำง (ที่ผู้ชำยเว้นไว้) 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๖๕] อีกประกำรหน่ึง มำตุคำมคลอดบุตร อันนีเ้ป็น
ควำมทุกข์แผนกหน่ึงของมำตุคำมข้อที่ ๔ ที่ตนจะต้องเสวย เว้นจำก
บุรุษ ฯ 

[๑๘/๔๖๖] อีกประกำรหน่ึง มำตุคำมเข้ำถงึควำมเป็นหญิงบ ำเรอของ
บุรุษ  อันนีเ้ป็นควำมทุกข์แผนกหน่ึงของมำตุคำมที่ ๕ ที่ตนจะต้อง
เสวย เว้นจำกบุรุษ  

ดกูรภกิษุทัง้หลำย ควำมทุกข์แผนกหน่ึงของมำตุคำมที่ตนจะต้อง
เสวย เว้นจำกบุรุษ ๕ อย่ำงนีแ้ล ฯ 

 



[ฉบบัหลวง ๒๒/๓๒๓] ครัง้นัน้แล ชานสุโสนิพราหมณ์เข้าไปเฝา้พระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั 
ได้ปราศรัยกบัพระผู้ มีพระภาค ครัน้ผ่านการปราศรัยพอให้ระลกึถึงกนัไปแล้ว จึงนัง่ ณ ท่ีควรสว่น
ข้างหนึง่ ครัน้แล้วได้ทลูถามพระผู้ มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ กษัตริย์...ทัง้หลาย ย่อมมี
ความประสงค์อะไร นิยมอะไร มัน่ใจอะไร ต้องการอะไร มีอะไรเป็นท่ีสดุ พระผู้ มีพระภาคตรัสว่า...

ดกูรพรำหมณ์ ธรรมดำคฤหบดทีัง้หลำย ย่อมประสงค์โภคทรัพย์
นิยมปัญญำ ม่ันใจในศิลป ต้องกำรกำรงำน มีกำรงำนที่ส ำเร็จแล้ว
เป็นที่สุด ฯ...  

ดกูรพรำหมณ์ ธรรมดำสตรีทัง้หลำย ย่อมประสงค์บุรุษ นิยมเคร่ือง
แต่งตัว ม่ันใจในบุตร ต้องกำรไม่ให้มีสตรีอื่นร่วมสำมี มีควำมเป็น
ใหญ่ในบ้ำนเป็นที่สุด ฯ... 

 

ธรรมดำของกษัตริย์ พรำหมณ์ คฤหบด ีสตรี โจร สมณะ  
ย่อมประสงค์.. นิยม.. มั่นใจ.. ต้องกำร.. มี..เป็นที่สุด 



ธรรมดำของสตรี ย่อม... 
ประสงค์.. นิยม.. มั่นใจ.. ต้องกำร.. มี..เป็นที่สุด 

ธรรมดำของ ย่อมประสงค์ นิยม.. มั่นใจใน.. ต้องกำร... มี..เป็นที่สุด 

กษัตริย์ โภคทรัพย์ ปัญญำ ก ำลังทหำร แผ่นดนิ ควำมเป็นใหญ่ 

พรำหมณ์ โภคทรัพย์ ปัญญำ มนต์ บูชำยญั พรหมโลก 

คฤหบด ี โภคทรัพย์ ปัญญำ ศลิป์ กำรงำน กำรงำนส ำเร็จ 

สตรี บุรุษ เคร่ืองแต่งตัว บุตร ไม่มีสตรีอื่น
ร่วมสำม ี

ควำมเป็นใหญ่
ในบ้ำน 

โจร ลักทรัพย์ ที่ลับเร้น ศำสตรำ ที่มืด ผู้อื่นไม่เหน็ 

สมณะ ขันตโิสรัจจะ ปัญญำ ศีล ไม่มีห่วงใย นิพพำน 

[ฉบบัหลวง ๒๒/๓๒๓] 
 



มาตุคามตายไป เป็นสหายเทวดาด้วยธรรม ๘ ประการ 

[ฉบบัหลวง ๒๓/๑๓๖]...ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมประกอบด้วยธรรม ๘ 
ประกำร เม่ือตำยไป ย่อมเข้ำถงึควำมเป็นสหำยของเทวดำเหล่ำมนำป
กำยกิำ ธรรม ๘ ประกำรเป็นไฉน ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมในโลกนี ้ที่
มำรดำบดิำผู้มุ่งประโยชน์แสวงหำควำมเกือ้กูล อนุเครำะห์ เอือ้เอน็ด ู
ยอมยกให้แก่ชำยใดผู้เป็นสำมีส ำหรับชำยนัน้ เธอต้องตื่นก่อน นอน
ภำยหลัง คอยฟังรับใช้ประพฤตใิห้ถูกใจกล่ำวถ้อยค ำเป็นที่รัก ๑ ชน
เหล่ำใดเป็นที่เคำรพของสำมี คือ มำรดำ บดิำ หรือสมณพรำหมณ์ เธอ
สักกำระเคำรพนับถือบูชำชนเหล่ำนัน้ และต้อนรับท่ำนเหล่ำนัน้ผู้มำถงึ
แล้วด้วยอำสนะและน ำ้ ๑ กำรงำนใดเป็นงำนในบ้ำนของสำมี คือกำรท ำ
ผ้ำขนสัตว์หรือผ้ำฝ้ำย เธอเป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้ำนในกำรงำนนัน้ 
ประกอบด้วยปัญญำอันเป็นอุบำยในกำรงำนนัน้ สำมำรถจัดท ำ ๑... 



มาตุคามตายไป เป็นสหายเทวดาด้วยธรรม ๘ ประการ 
[ฉบบัหลวง ๒๓/๑๓๖]... ชนเหล่ำใดเป็นคนภำยในบ้ำนของสำมี คือ ทำส 
คนใช้ หรือกรรมกร ย่อมรู้ว่ำกำรงำนที่เขำเหล่ำนัน้ท ำแล้วและยังไม่ได้
ท ำ ๑ ย่อมรู้อำกำรของคนภำยในผู้เป็นไข้ว่ำ ดีขึน้หรือทรุดลง ๑ ย่อม
แบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขำตำมควร ๑ สิ่งใดที่สำมีหำมำได้จะ
เป็นทรัพย์ ข้ำว เงนิหรือทอง ย่อมรักษำคุ้มครองส่ิงนัน้ไว้ และไม่เป็น
นักเลงกำรพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ผลำญทรัพย์ให้พนิำศ ๑ 
เป็นอุบำสิกำถงึพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ว่ำเป็นสรณะ เป็นผู้มี
ศีล งดเว้นจำกปำณำตบิำต อทนินำทำน กำเมสุมิจฉำจำร มุสำวำท และ
กำรดื่มน ำ้เมำคือ สุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำมประมำท ๑ เป็นผู้มี
กำรบริจำค มีใจปรำศจำกมลทนิ คือ ควำมตระหน่ี อยู่ครองเรือน มี
จำคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ำมืออันชุ่ม ยนิดีในกำรสละ ควรแก่กำรขอ ยนิดี
ในกำรจ ำแนกทำน ๑... 



มาตุคามผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ด้วยธรรม ๔ ประการ 
[ฉบบัหลวง ๒๓/๑๓๙]...ดกูรวิสำขำ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ 
ประกำร ช่ือว่ำเป็นผู้ปฏิบัตเิพื่อชัยชนะในโลกนี ้ช่ือว่ำปรำรภโลกนีแ้ล้ว 
ธรรม ๔ ประกำรเป็นไฉน ดกูรวิสำขำ มำตุคำมในโลกนี ้เป็นผู้จัดกำร
งำนด ี๑ สงเครำะห์คนข้ำงเคียงของสำมีดี ๑ ประพฤตเิป็นที่พอใจของ
สำมี ๑ รักษำทรัพย์ที่สำมีหำมำได้ ๑ ดกูรวิสำขำ มำตุคำมเป็นผู้จัดกำร
งำนดอีย่ำงไร ดกูรวิสำขำ มำตุคำมในโลกนีเ้ป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้ำนใน
กำรงำนภำยในบ้ำนของสำมี คือ กำรท ำผ้ำขนสัตว์หรือกำรท ำผ้ำฝ้ำย 
ประกอบด้วยปัญญำเคร่ืองพิจำรณำอันเป็นอุบำยในกำรงำนนัน้ อำจท ำ 
อำจจัดได้ ดกูรวิสำขำมำตุคำมเป็นผู้จัดกำรงำนดอีย่ำงนีแ้ล ฯ ดกูร 
วิสำขำ มำตุคำมเป็นผู้สงเครำะห์คนข้ำงเคียงของสำมีดอีย่ำงไร ดกูร
วิสำขำ มำตุคำมในโลกนี ้ย่อมรู้กำรงำนที่อันโตชน(คนในสกลุ)ภำยใน
บ้ำนของสำมี คือ ทำสคนใช้หรือกรรมกรท ำแล้วว่ำท ำแล้ว... 



มาตุคามผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ด้วยธรรม ๔ ประการ 
[ฉบบัหลวง ๒๓/๑๓๙]...ที่ยังไม่ได้ท ำว่ำยังไม่ได้ท ำ รู้คนที่ป่วยไข้ว่ำดี
ขึน้หรือทรุดลง และแบ่งของเคีย้วของบริโภคให้ตำมเหตุที่ควร ดกูร
วิสำขำมำตุคำมเป็นผู้สงเครำะห์คนข้ำงเคียงของสำมีดี อย่ำงนีแ้ล ฯ 
ดกูรวิสำขำ มำตุคำมเป็นผู้ประพฤตเิป็นที่พอใจสำมีอย่ำงไร ดกูร
วิสำขำ มำตุคำมในโลกนี ้ไม่ละเมิดส่ิงอันไม่เป็นที่พอใจของสำมีแม้
เพรำะเหตุแห่งชีวิต ดกูรวิสำขำ มำตุคำมประพฤตเิป็นที่พอใจของ
สำมีอย่ำงนีแ้ล ฯ  ดกูรวิสำขำ มำตุคำมรักษำทรัพย์ที่สำมีหำมำได้
อย่ำงไร ดกูรวิสำขำ  มำตุคำมในโลกนีจ้ัดกำรทรัพย์ ข้ำวเปลือก เงนิ
หรือทอง ที่สำมีหำมำได้ให้คงอยู่ ด้วยกำรรักษำ คุ้มครองและไม่เป็น
นักเลงกำรพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ผลำญทรัพย์ให้พนิำศ  
ดกูรวิสำขำ  มำตุคำมรักษำทรัพย์ที่สำมีหำมำได้อย่ำงนีแ้ล... 



มาตุคามผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าด้วยธรรม ๔ ประการ 

[ฉบบัหลวง ๒๓/๑๓๙]...ดกูรวิสำขำ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ 
ประกำร ช่ือว่ำ  ปฏิบัตเิพื่อชัยชนะในโลกหน้ำ ช่ือว่ำปรำรภโลกหน้ำ
แล้ว ธรรม ๔ ประกำรเป็นไฉน ดกูรวิสำขำ มำตุคำมในโลกนี ้เป็นผู้
ถึงพร้อมด้วยศรัทธำ ๑ เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยศีล ๑ เป็นผู้ถงึพร้อมด้วย
จำคะ ๑ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญำ ๑ ฯ 



อุปาสโก (อุบาสก อุบาสิกา) 



พุทธัง สะระณัง คะโต ธรรมมัง สะระณัง คะโต สังฆัง สะระณัง คะโต 

[สยามรัฐ ๑๙/๑๕๙๐]...ยโต โข  มหานาม   พุทฺธ สรณ คโต โหติ   
ธมฺม สรณ คโต โหติ    สงฺฆ สรณ คโต โหติ ฯ เอตฺตาวตา โข 
มหานาม อุปาสโก โหตีติ ฯ 

[ฉบับหลวง ๑๙/๑๕๙๐]...ดูกรมหาบพิตร บุคคลผู้ถึงพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ด้วย
เหตุเพียงเท่านี้แล บุคคลจึงจะชื่อว่า เป็นอุบาสก. 



มาตุคามในสกลุ ถูกรังแก ? 



รูปสวย มีโภคสมบัติ มารยาท ขยัน ได้บุตร 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๕๘] ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยองค์ 
๕ ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดยีว องค์ ๕ เป็นไฉน คือ
รูปไม่สวย ๑ ไม่มีโภคสมบัต ิ๑ ไม่มีมำรยำท ๑ เกียจคร้ำน ๑ ไม่ได้
บุตรเพื่อเขำ ๑ ดูกรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่ำนีแ้ล ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจ
ของบุรุษโดยส่วนเดียว ฯ 

[๑๘/๔๕๙] ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อม
เป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดยีว องค์ ๕ เป็นไฉน คือ มีรูปสวย ๑ 
มีโภคสมบัต ิ๑ มีมำรยำท ๑ ขยันไม่เกียจคร้ำน ๑ ได้บุตรเพื่อเขำ ๑ 
ดูกรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่ำนีแ้ล ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดียว ฯ 

 



รูปสวย มีโภคสมบัติ มารยาท ขยัน ได้บุตร 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๖๐] ดกูรภกิษุทัง้หลำย บุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ 
ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของมำตุคำมโดยส่วนเดียว องค์ ๕ เป็นไฉน คือ 
รูปไม่สวย ๑ ไม่มีโภคสมบัต ิ๑ ไม่มีมำรยำท ๑ เกียจคร้ำน ๑ ไม่ได้
บุตรเพื่อเขำ ๑ ดูกรภกิษุทัง้หลำย บุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่ำนีแ้ลย่อมไม่เป็นที่
ชอบใจของมำตุคำมโดยส่วนเดียว ฯ 

[๑๘/๔๖๑] ดกูรภกิษุทัง้หลำย บุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อมเป็นที่
ชอบใจของมำตุคำมโดยส่วนเดยีว องค์ ๕ เป็นไฉน คือ มีรูปสวย ๑ 
มีโภคสมบัต ิ๑ มีมำรยำท ๑ ขยันไม่เกียจคร้ำน ๑ ได้บุตรเพื่อเขำ ๑ 
ดูกรภกิษุทัง้หลำย บุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่ำนีแ้ล ย่อมเป็นที่ชอบใจของมำตุคำม
โดยส่วนเดียว ฯ 

 



เช้าตระหนี่ เที่ยงริษยา เย็นกามราคะ กลุ้มรุม 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๖๗] ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ 
ประกำรโดยมำกเม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก 
ธรรม ๓ ประกำรเป็นไฉน คือ มำตุคำมในโลกนี ้ 

เวลำเช้ำมีใจอันมลทนิ คือควำมตระหน่ีกลุ้มรุมแล้วอยู่ครองเรือน  

เวลำเที่ยงมีใจอันควำมริษยำกลุ้มรุมแล้วอยู่ครองเรือน 

เวลำเยน็มีใจอันกำมรำคะกลุ้มรุมแล้วอยู่ครองเรือน  
ดูกรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำรนีแ้ล โดยมำกเมื่อแตกกำยตำยไป ย่อม
เข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก ฯ 



ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ มักโกรธ ปัญญาทราม 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๖๙] พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ 
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย 
ทุคต ิวินิบำต นรกธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉน คือ 

มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑  

ไม่มีหริิ ๑  

ไม่มีโอตตปัปะ ๑  

มักโกรธ ๑  

มีปัญญำทรำม ๑  
ดูกรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำรนีแ้ล เมื่อแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึ
อบำย ทุคต ิวินิบำตนรก ฯ 



ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ ผูกโกรธ/ริษยา ปัญญาทราม 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๗๐] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก 
ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉนคือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่
มีโอตตัปปะ ๑ มักผูกโกรธ ๑มีปัญญำทรำม ๑ ... 

[๑๘/๔๗๑] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เม่ือ
แตกกำยตำยไปย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก ธรรม ๕ ประกำร
เป็นไฉนคือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่มีโอตตปัปะ ๑ มี
ควำมริษยำ ๑ มีปัญญำทรำม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕
ประกำรนีแ้ลเมื่อแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก ฯ 

 



ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ ตระหนี่/นอกใจ ปัญญาทราม 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๗๒] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก 
ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉนคือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่
มีโอตตัปปะ ๑ มีควำมตระหน่ี ๑ มีปัญญำทรำม ๑... 

[๑๘/๔๗๓] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เม่ือ
แตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก ธรรม ๕ ประกำร
เป็นไฉนคือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่มีโอตตปัปะ ๑ 
ประพฤตนิอกใจ ๑ มีปัญญำทรำม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ ประกอบด้วยธรรม 
๕ ประกำรนีแ้ล เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก ฯ 



ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ ทุศีล/สุตะน้อย ปัญญาทราม 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๗๔] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก 
ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉนคือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่
มีโอตตัปปะ ๑ เป็นคนทุศีล ๑มีปัญญำทรำม ๑... 

[๑๘/๔๗๕] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เม่ือ
แตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก ธรรม ๕ ประกำร
เป็นไฉน  คือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่มีโอตตปัปะ ๑ 
มีสุตะน้อย ๑ มีปัญญำทรำม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประกำรนีแ้ลเมื่อแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ินิบำต นรก ฯ 



ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน/สติหลง ปัญญาทราม 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๗๖] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก 
ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉนคือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่
มีโอตตัปปะ ๑ เกียจคร้ำน ๑มีปัญญำทรำม ๑...  

[๑๘/๔๗๗] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เม่ือ
แตกกำยตำยไปย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิ วินิบำต นรก ธรรม ๕ ประกำร
เป็นไฉนคือ มำตุคำมเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ ๑ ไม่มีหริิ ๑ ไม่มีโอตตปัปะ ๑ มี
สตหิลง ๑ มีปัญญำทรำม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำรนี ้
แลเมื่อแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก ฯ 



ศีลห้า 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๗๘] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึอบำย ทุคต ิวินิบำต นรก 
ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉนคือ  

มำตุคำมเป็นผู้ฆ่ำสัตว์ ๑  

ลักทรัพย์ ๑  

ประพฤตผิิดในกำม ๑  

พดูเทจ็ ๑  

ดื่มน ำ้เมำคือสุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำมประมำท ๑  
ดูกรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำรนีแ้ล เมื่อแตกกำยตำยไปย่อมเข้ำถงึ
อบำย ทุคตวิินิบำต นรก ฯ 



มีศรัทธา หิริ โอตตัปปะ ไม่มักโกรธ/ไม่ผูกโกรธ/ไม่มคีวามริษยา ปัญญา 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๗๙] ครัง้นัน้แล ท่านพระอนรุุทธะเข้าไปเฝา้พระผู้มีพระภาคถงึท่ีประทบั ฯลฯ ครัน้แล้วได้ทลู
ถามพระผู้ มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระองค์เห็น มาตคุามเมื่อแตกกายตายไปเข้าถึง
สคุติโลกสวรรค์ ด้วยทิพยจกัษุอนับริสทุธ์ิ ลว่งจกัษุของมนษุย์ ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญมาตคุามผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอ 

เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสคุติ โลกสวรรค์ พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรอนุรุทธะ 
มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อม
เข้ำถงึสุคตโิลกสวรรค์ ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉน คือ มำตุคำมเป็นผู้มี
ศรัทธำ ๑ มีหริิ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไม่มักโกรธ ๑ (๔๘๐ ไม่ผูกโกรธ, ๔๘๑ 
ไม่มีควำมริษยำ)  มีปัญญำ ๑ ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๕ ประกำรนีแ้ล เม่ือแตกกำยตำยไป  ย่อมเข้ำถงึสุคตโิลกสวรรค์ 
ฯ 



มีศรัทธา หิริ โอตตัปปะ ไม่ตระหนี่/ไม่นอกใจ/มีศีล/สุตะ/..... ปัญญา 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๘๒] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประกำร เม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึสุคตโิลกสวรรค์ ธรรม ๕ 
ประกำรเป็นไฉน คือมำตุคำมเป็นผู้มีศรัทธำ ๑ มีหริิ ๑ มีโอตตปัปะ ๑ 
ไม่มีควำมตระหน่ี ๑ มีปัญญำ ๑ฯลฯ ไม่ประพฤตนิอกใจ ๑ มีปัญญำ ๑ 
ฯลฯ มีศีล ๑ มีปัญญำ ๑ ฯลฯ มีสุตะมำก ๑ มีปัญญำ ๑ ฯลฯ ปรำรภ
ควำมเพียร ๑ มีปัญญำ ๑ ฯลฯ มีสตติัง้ม่ัน ๑ มีปัญญำ ๑...  

[๔๘๓] ดกูรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร เม่ือแตก
กำยตำยไปย่อมเข้ำถงึสุคตโิลกสวรรค์ ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉน คือ
มำตุคำมเป็นผู้งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ๑ จำกกำรลักทรัพย์ ๑ จำกกำร
ประพฤตผิิดในกำม ๑ จำกกำรพูดเทจ็ ๑ จำกกำรดื่มน ำ้เมำ คือสุรำและ
เมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำมประมำท ๑ ดูกรอนุรุทธะ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม 
๕ ประกำรนีแ้ลเม่ือแตกกำยตำยไป ย่อมเข้ำถงึสุคตโิลกสวรรค์ ฯ 



ก าลังของมาตุคาม คือ รูป โภคะ ญาติ บุตร และศีล 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๘๔] ดกูรภกิษุทัง้หลำย ก ำลังของมำตุคำม ๕ ประกำร
นี ้๕ ประกำรเป็นไฉน ก ำลังคือรูป ๑ ก ำลังคือโภคะ ๑ ก ำลังคือญำต ิ๑ 
ก ำลังคือบุตร ๑ ก ำลังคือศีล ๑ ก ำลังของมำตุคำม ๕ นีแ้ล ดกูรภกิษุ
ทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยก ำลัง ๕ ประกำรนีแ้ล เป็นผู้สำมำรถ
อยู่ครองเรือน ฯ [๑๘/๔๘๕] ...ย่อมบังคับสำมีอยู่ครองเรือนได้ ฯ 

[๑๘/๔๘๖]...ย่อมประพฤตข่ิมขี่สำมีได้ ดกูรภกิษุทัง้หลำย ส่วนบุรุษผู้
ประกอบด้วยก ำลังอย่ำงเดยีว ย่อมประพฤตข่ิมข่ีมำตุคำมได้ ก ำลัง
อย่ำงเดยีวเป็นไฉนได้แก่ ก ำลังคือควำมเป็นใหญ่   

ก ำลังคือรูป ย่อมป้องกันมำตุคำมผู้ถูกบุรุษข่มข่ีแล้วได้  ก ำลังคือโภคะ 
ก ำลังคือญำต ิก ำลังคือบุตร ก ำลัง คือศีล ป้องกันไม่ได้ ฯ 
 



ก าลังของมาตุคามครบ ๕ พวกญาติย่อมให้อยู่ในสกุล 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๙๐] ดกูรภกิษุทัง้หลำย ก็มำตุคำมผู้ประกอบด้วย
ก ำลังคือรูป แต่ไม่ประกอบด้วยก ำลังคือศีล พวกญำตย่ิอมยัง
มำตุคำมนัน้ให้พนิำศ คือไม่ให้อยู่ในสกุล มำตุคำมผู้ประกอบด้วย
ก ำลังคือรูปและก ำลังคือโภคะ แต่ไม่ประกอบด้วยก ำลังคือศีล... 
มำตุคำมผู้ประกอบด้วยก ำลังคือรูป ก ำลังคือโภคะ และก ำลังคือ
ญำต ิแต่ไม่ประกอบด้วยก ำลังคือศีล... มำตุคำมผู้ประกอบด้วยก ำลัง
คือรูป ก ำลังคือโภคะ ก ำลังคือญำต ิและก ำลังคือบุตร แต่ไม่
ประกอบด้วยก ำลังคือศีล พวกญำตย่ิอมยังมำตุคำมนัน้ให้พนิำศ คือ
ไม่ให้อยู่ในสกุล แต่เม่ือมำตุคำมประกอบด้วยก ำลังคือรูป ก ำลังคือ
โภคะ ก ำลังคือญำต ิก ำลังคือบุตร และก ำลังคือศีล พวกญำตย่ิอมยัง
มำตุคำมนัน้ให้อยู่ในสกุล ย่อมไม่ให้พนิำศ... 



ก าลังของมาตุคามคอื “ศีล” พวกญาติย่อมให้อยู่ในสกุล 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๙๐] ...มำตุคำมผู้ประกอบด้วยก ำลังคือศีล แต่ไม่
ประกอบด้วยก ำลังคือรูป พวกญำตย่ิอมยังมำตุคำมนัน้ให้อยู่ในสกุล 
ย่อมไม่ให้พนิำศ ก็มำตุคำมผู้ประกอบด้วยก ำลังคือศีล แต่ไม่
ประกอบด้วยก ำลังคือโภคะ พวกญำตย่ิอมยังมำตคุำมนัน้ให้อยู่ใน
สกุล ย่อมไม่ให้พนิำศ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยก ำลังคือศีล แต่ไม่
ประกอบด้วยก ำลังคือญำต ิพวกญำตย่ิอมยังมำตุคำมนัน้ให้อยู่ใน
สกุล ย่อมไม่ให้พนิำศ มำตุคำมผู้ประกอบด้วยก ำลังคือศีล แต่ไม่
ประกอบด้วยก ำลังคือบุตร พวกญำตย่ิอมยังมำตุคำมนัน้ให้อยู่ใน
สกุล ย่อมไม่ให้พนิำศ  ดกูรภกิษุทัง้หลำย ก ำลังของมำตุคำม ๕ 
ประกำรนีแ้ล ฯ 
 



ก าลังของมาตุคามคอื ศีล เป็นเหตุตายไปเข้าถึงสุคต ิ
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๙๒] ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมเม่ือแตกกำยตำย
ไป ย่อมเข้ำถงึสุคตโิลกสวรรค์เพรำะก ำลังคือรูปเป็นเหตุ เพรำะ
ก ำลังคือโภคะเป็นเหตุ เพรำะก ำลังคือญำตเิป็นเหตุ หรือเพรำะก ำลัง
คือบุตรเป็นเหตุ หำมิได้ แต่ย่อมเข้ำถงึสุคตโิลกสวรรค์เพรำะก ำลัง
คือศีลเป็นเหตุ ดกูรภกิษุทัง้หลำย ก ำลังของมำตุคำม๕ ประกำรนีแ้ล 
[๑๘/๔๙๓] ดกูรภกิษุทัง้หลำย ฐำนะ ๕ ประกำรนี ้อันมำตุคำมผู้มิได้
ท ำบุญไว้ยำกที่จะได้ ฐำนะ ๕ ประกำรเป็นไฉน คือ ขอเรำพงึเกิดใน
สกุลอันสมควรนีเ้ป็นฐำนะข้อที่ ๑ อันมำตุคำมผู้มิได้ท ำบุญไว้ยำกที่
จะได้ เกิดในสกุลอันสมควรแล้ว ขอเรำพงึไปสู่สกุลอันสมควร นีเ้ป็น
ฐำนะข้อที่ ๒...  



ฐานะของมาตุคามผู้ท าบุญไว้ได้โดยง่าย ๕ 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๙๒]...เกิดในสกุลอันสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอันสมควร
แล้ว ขอเรำพงึอยู่ครองเรือนปรำศจำกหญิงร่วมสำมี นีเ้ป็นฐำนะข้อที่ 
๓ ... เกิดในสกุลอันสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอันสมควรแล้ว อยู่ครองเรือน
ปรำศจำกหญิงร่วมสำมี ขอเรำพงึมีบุตร นีเ้ป็นฐำนะข้อที่ ๔...เกิดใน
สกุลอันสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอันสมควรแล้ว อยู่ครองเรือนปรำศจำก
หญิงร่วมสำมี มีบุตร ขอเรำประพฤตคิรอบง ำสำมี นีเ้ป็นฐำนะข้อที่ ๕ 
อันมำตุคำมผู้มิได้ท ำบุญไว้ยำกที่จะได้ ดกูรภกิษุทัง้หลำย ฐำนะ ๕ 
ประกำรนีแ้ล อันมำตุคำมผู้มิได้ท ำบุญไว้ยำกที่จะได้ ฯ 

[๑๘/๔๙๓]...เกิดในสกุลอันสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอันสมควรแล้ว อยู่
ครองเรือนปรำศจำกหญิงร่วมสำมีมีบุตร ขอเรำพงึประพฤตคิรอบง ำ
สำมี นีเ้ป็นฐำนะข้อที่ ๕ อันมำตุคำมผู้ท ำบุญไว้ ได้โดยง่ำย ดกูรภกิษุ
ทัง้หลำย ฐำนะ ๕ ประกำรนีแ้ล อันมำตุคำมผู้ท ำบุญไว้ได้โดยง่ำย ฯ 

 
 



มาตุคามผู้ถือศีล ๕ เป็นผู้สามารถอยู่ครองเรือน 

[ฉบบัหลวง ๑๘/๔๙๕] ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม 
๕ ประกำร เป็นผู้สำมำรถอยู่ครองเรือน ธรรม ๕ ประกำรเป็นไฉน คือ 
มำตุคำมเป็นผู้งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ๑  

จำกกำรลักทรัพย์ ๑  

จำกกำรประพฤตผิิดในกำม ๑  

จำกกำรพูดเทจ็ ๑  

จำกกำรดื่มน ำ้เมำคือสุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำมประมำท ๑
ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำตุคำมผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำรนีแ้ล เป็นผู้
สำมำรถอยู่ครองเรือน ฯ 

 
 



ปุตโต (บุตร) 



ปุตโต (บุตร) ๓ จ าพวก 
[ฉบบัหลวง ๒๕/๒๕๒] จริงอยู่ พระสตูรนีพ้ระผู้ มีพระภาคตรัสแล้ว พระสตูรนีพระผู้ มีพระภาคผู้
เป็นพระอรหนัต์ตรัสแล้ว เพราะเหตนุัน้ ข้าพเจ้าได้สดบัมาแล้วว่า ดูกรภกิษุทัง้หลำย บุตร ๓ 
จ ำพวกนีมี้ปรำกฏอยู่ในโลก ๓ จ ำพวกเป็นไฉนคือ อตชิำตบุตร(อตชิำโต)๑ 
อนุชำตบุตร(อนุชำโต)๑ อวชำตบุตร(อวชำโต)๑ ฯ ดกูรภกิษุทัง้หลำย ก็
อตชิำตบุตร เป็นอย่ำงไร ดกูรภกิษุทัง้หลำยมำรดำบดิำของบุตรใน
โลกนี ้ไม่ถึงพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ำเป็นสรณะ ไม่งดเว้น
จำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤตผิิดในกำม พูดเทจ็ กำรดื่มน ำ้เมำ คือ สุรำ
และเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำม ประมำท เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลำมก ส่วนบุตร
ของมำรดำและบดิำ เหล่ำนัน้ เป็นผู้ถงึพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ำเป็น
สรณะ งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤตผิิดในกำมพูดเทจ็ กำรดื่ม 
น ำ้เมำ คือ สุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำมประมำท มีศีลมีธรรมอันงำม 
ดกูรภกิษุทัง้หลำย อตชิำตบุตรเป็นอย่ำงนีแ้ล ฯ... 



ปุตโต (บุตร) ๓ จ าพวก 
[ฉบบัหลวง ๒๕/๒๕๒] ...ดกูรภกิษุทัง้หลำย ก็อนุชำตบุตรเป็นอย่ำงไร 
ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำรดำบดิำของบุตรในโลกนี ้ถงึพระพุทธเจ้ำ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ว่ำเป็นสรณะ(พุทฺธ สรณ คโต ธมฺม สรณ คโต สงฺฆ
สรณ คโต) งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤตผิิดในกำม พูด
เทจ็ กำรดื่มน ำ้เมำคือ สุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำมประมำท มี
ศีล มีธรรมอันงำม ส่วนบุตรของมำรดำบดิำเหล่ำนัน้ ถึง พระพุทธเจ้ำ 
พระธรรม พระสงฆ์ว่ำเป็นสรณะ งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤตผิิดในกำม พูดเทจ็ กำรดื่มน ำ้เมำ คือ สุรำและเมรัยอันเป็น
ที่ตัง้แห่งควำมประมำท เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงำม ดกูรภกิษุทัง้หลำย 
อนุชำตบุตรเป็นอย่ำงนีแ้ล ฯ... 



ปุตโต (บุตร) ๓ จ าพวก 
[ฉบบัหลวง ๒๕/๒๕๒] ...ดกูรภกิษุทัง้หลำย ก็อวชำตบุตรเป็นอย่ำงไร 
ดกูรภกิษุทัง้หลำย มำรดำบดิำของบุตรในโลกนี ้ถงึพระพุทธเจ้ำ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ว่ำเป็นสรณะ งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤตผิิดในกำม พูดเทจ็ กำรดื่มน ำ้เมำคือ สุรำและเมรัยอันเป็น
ที่ตัง้แห่งควำมประมำท เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงำม ส่วนบุตรของ
มำรดำบดิำเหล่ำนัน้ ไม่ถึง พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ำเป็น
สรณะ ไม่งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤตผิิดในกำม พูดเทจ็ 
กำรดื่มน ำ้เมำ คือ สุรำและเมรัยอันเป็นที่ตัง้แห่งควำมประมำท เป็นผู้
ทุศีล มีธรรมอันลำมก ดกูรภกิษุทัง้หลำย อวชำตบุตรเป็นอย่ำงนีแ้ล  

ดกูรภกิษุทัง้หลำยบุตร ๓ จ ำพวกนีแ้ล มีปรำกฏอยู่ในโลก ฯ 

  


