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บทขัดอาทิตตปริยายสูตร 
      เวเนยยะทะมะโนปาเย        สัพพะโส  ปาระมิง  คะโต     
 อะโมฆะวะจะโน  พุทโธ           อะภิญญายานุสาสะโก 
 จิณณานุรูปะโต  จาปิ         ธัมเมนะ  วินะยัง  ปะชัง  
 จิณณาคคิปาริจะริยานัง          สัมโพชฌาระหะโยคินัง 
 ยะมาทิตตะปะริยายัง          เทสะยันโต มะโนหะรงั 
 เต  โสตาโร  วิโมเจสิ        อะเสกขายะ  วิมุตติยา 
 ตะเถโวปะปะริกขายะ          วิญญูนัง  โสตุมิจฉะตัง 
 ทุกขะตาลักขะโณปายัง       ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส ฯ 
 คําแปล พระพุทธเจ้าได้ถึงพระบารมีแล้วโดยประการทั้งปวง ในอุบายฝึกเวไนยสัตว์ มีพระวาจาไม่
เปล่าจากประโยชน ์ทรงพร่าํสอนเพื่อความตรัสรู้ยิ่ง  และทรงแนะนําหมู่สัตว์โดยธรรมตามสมควรแก่อุปนิสัยท่ี
เคยประพฤติมา  ทรงแสดงอาทิตตปริยายใดเป็นเครื่องนําใจ  ของเหล่าพระโยคีผู้ควรจะตรัสรู้ซ่ึงเป็นชฏิลเคย
บําเรอไฟ  ได้ทรงยังพระโยคีผู้สดับเหล่าน้ันให้พ้นแล้วด้วยอเสกขวิมุตติ เราท้ังหลายจงสวดอาทิตตปริยายสูตร
นั้นเป็นอุบายเครื่องกําหนดความทุกข์เพ่ือวิญญูชนท้ังหลาย ผู้ปรารถนาเพื่อจะฟังโดยความใคร่ครวญอย่างนั้น
เทอญ 
  

อาทิตตปริยายสูตร 
 (ผู้สวดอาทิตตปริยายสูตร  จะทําให้ทุกข์โศกโรคภัยไม่เบียดเบียน  ปรารถนาสิ่งใด  ก็สําเร็จสมใจ
ปรารถนา  มีความสุข มีความเกษมสําราญทุกเม่ือ) 
 เอวัมเม  สุตัง ฯ    เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา   คะยายัง   วิหะระติ   คะยาสีเส  สัทธิง  ภิกขุสะหัส
เสนะ ฯ  ตัต๎ระ โข  ภะคะวา ภิกขู  อามันเตสิ ฯ 
 สัพพัง  ภิกขะเว  อาทิตตัง ฯ  กิญจะ  ภิกขะเว  สัพพัง  อาทิตตัง ฯ  จักขุง  ภิกขะเว           อา
ทิตตัง  รูปา  อาทิตตา  จักขุวิญญาณัง  อาทิตตัง จักขุสัมผัสโส  อาทิตโต  ยัมปิทัง  จักขุสัมผัสสะปัจจะยา  
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา  ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ  เกนะ  อาทิตตัง ฯ  อา
ทิตตัง  ราคัคคินา โทสัคคินา  โมหัคคินา  อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ  โสเกหิ  ปะรเิทเวหิ  ทุก
เขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ ฯ  วะทามิ ฯ 
 โสตัง อาทิตตัง สัททา  อาทติตา  โสตะวิญญาณัง  อาทติตัง  โสตะสัมผัสโส  อาทิตโต  ยัมปิทัง 
โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปชัชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ    อาทิตตัง 
ฯ  เกนะ   อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา  อาทิตตัง ชาติยา  ชะรามะระเณนะ 
โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ 
 ฆานัง  อาทิตตัง  คันธา  อาทิตตา  ฆานะวิญญาณัง  อาทิตตัง  ฆานะสัมผัสโส  อาทิตโต ยัมปิทัง 
ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ  อาทิตตัง ฯ  
เกนะ  อาทิตตัง ฯ  อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา  อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ  โส
เกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ 
 ชิวหา  อาทิตตา  ระสา  อาทิตตา  ชิวหาวิญญาณัง  อาทิตตัง  ชิวหาสัมผัสโส  อาทิตโต  ยัมปิทัง  
ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง ฯ  วา  ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง  วา  ตัมปิ  อาทิต
ตัง ฯ  เกนะ  อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง  ราคัคคินา โทสัคคินา  โมหัคคินา  อาทิตตัง  ชาติยา ชะรามะระเณนะ  
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โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ วะทามิ  ฯ 
 กาโย  อาทิตโต  โผฏฐัพพา  อาทิตตา  กายะวิญญาณัง  อาทิตตัง  กายะสัมผัสโส อาทิตโต  ยัมปิ
ทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง  วา ตัมปิ  อาทิต
ตัง  ฯ  เกนะ  อาทิตตัง  ฯ  อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณ
นะ  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ 
 มะโน  อาทิตโต  ธัมมา  อาทิตตา  มะโนวิญญาณงั  อาทิตตัง  มะโนสัมผัสโส อาทิตโต  ยัมปิทงั  
มะโนสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง วา  ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง  วา ตัมปิ อาทิตตัง 
ฯ  เกนะ  อาทิตตัง  ฯ อาทิตตัง  ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา  อาทิตตัง  ชาติยา ชะรามะระเณนะ  โส
เกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ  อาทิตตันติ  วะทามิ ฯ 
 เอวัง ปัสสัง  ภิกขะเว สุต๎วา  อะริยะสาวะโก  จักขุส๎มิงป ิ นิพพินทะติ  รูเปสุปิ  นิพพินทะติ  จักขุ
วิญญาเณปิ  นิพพินทะติ  จักขุสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ  ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา      อุปปัชชันติ  
เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง  วา ตัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ ฯ 
 โสตัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ  สัทเทสุปิ  นิพพินทะติ  โสตะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ  โสตะสัมผัสเสปิ  
นิพพินทะติ  ยัมปิทงั โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง 
วา  ตัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ ฯ 
 ฆานัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ  คันเธสุปิ  นิพพินทะติ  ฆานะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ฆานะสัมผัสเสปิ 
นิพพินทะติ ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 
วา  ตัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ ฯ 
 ชิวหายะปิ  นิพพินทะติ ระเสสุปิ นิพพินทะติ ฯ  ชิวหาวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ชิวหาสัมผัสเสปิ  
นิพพินทะติ  ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 
วา ตัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ ฯ  
 กายัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ  โผฏฐัพเพสุปิ  นิพพินทะติ  กายะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ  กายะสัมผัส
เสปิ  นิพพินทะติ  ยัมปิทัง  กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปชัชะติ  เวทะยิตัง สุขัง วา ทกุขัง  วา อะทุกขะมะ
สุขัง  วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ 
 มะนัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ  ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ  มะโนวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ มะโนสัมผัสเสปิ  นิ
พพินทะติ  ยัมปิทัง  มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง  สุขัง  วา ทุกขัง  วา อะทุกขะมะสุขัง 
วา  ตัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ ฯ   นิพพินทัง  วิรัชชะติ ฯ  วิราคา  วิมุจจะติ  ฯ    วิมุตตัส๎มิง  วิมุตตะมีติ  
ญาณัง โหติ  ขีณา  ชาติ  วุสิตา  พ๎รัห๎มะจะริยัง  กะตัง  กะระณียัง  นาปะรัง อิตถัตตายาติ  ปะชานาตีติ 
ฯ 
 อิทะมะโวจะ  ภะคะวาฯ  อัตตะมะนา เต ภิกขู  ภะคะวะโต ภาสิตัง  อะภินันทุงฯ อิมัส๎มิญจะ  ปะ
นะ  เวยยากะระณัส๎มิง  ภัญญะมาเน  ตัสสะ  ภิกขุสะหัสสัสสะ  อะนุปาทายะ  อาสะเวหิ     จิตตานิ  วิมุ
จจิงสูติ ฯ  
 คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตําบลคยาสีสะ ริมฝั่ง
แม่นํ้าคยา พร้อมกับภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ณ ท่ีนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา่  
 ภิกษุทั้งหลาย ส่ิงทั้งปวงเป็นของร้อน ก็อะไรเล่าชื่อวา่สิ่งท้ังปวงเป็นของร้อน  
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุ (ตา) เป็นของร้อน  ภิกษุทั้งหลาย รูปทั้งหลายเป็นของร้อน ภิกษุทั้งหลาย 
จักขุวิญญาณเป็นของร้อน ภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสเป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือ
ที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุขท่ีเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะ
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ไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่ เพราะความตาย เพราะ
ความโศก เพราะความครํ่าครวญ เพราะทุกข์ เพราะโทมนัส เพราะความคับแค้นใจ 
 โสตะ (หู) เป็นของร้อน เสียงทั้งหลายเป็นของร้อน ภิกษุทั้งหลาย โสตวิญญาณเป็นของร้อน ภิกษุ
ทั้งหลาย โสตสัมผัสเป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดข้ึนเพราะ
โสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ 
เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่ เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความคร่าํ
ครวญ เพราะทุกข์ เพราะโทมนัส เพราะความคับแค้นใจ 
 ฆานะ (จมูก)  เป็นของร้อน กลิ่นท้ังหลายเป็นของร้อน ภิกษุท้ังหลาย ฆานวิญญาณเป็นของร้อน ภิกษุ
ทั้งหลาย ฆานสัมผัสเป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดข้ึน
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าววา่ ร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือ
โทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่ เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความ
ครํ่าครวญ เพราะทุกข์ เพราะโทมนัส เพราะความคับแค้นใจ 
 ชิวหา (ลิ้น)  เป็นของร้อน รสทั้งหลายเป็นของร้อน ภิกษุท้ังหลาย ชิวหาวิญญาณเป็นของร้อน ภิกษุ
ทั้งหลาย ชิวหาสัมผัสเป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดข้ึน
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือ
โทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่ เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความ
ครํ่าครวญ เพราะทุกข์ เพราะโทมนัส เพราะความคับแค้นใจ 
 กายเป็นของร้อน โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายสัมผัสถูกต้อง)  ท้ังหลายเป็นของร้อน ภิกษุท้ังหลาย กาย
วิญญาณเป็นของร้อน ภิกษุท้ังหลาย กายสัมผัสเป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือท่ี
มิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดข้ึนเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟ
คือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่ เพราะความตาย เพราะ
ความโศก เพราะความครํ่าครวญ เพราะทุกข์ เพราะโทมนัส เพราะความคับแค้นใจ 
 มนะ (ใจ)  เป็นของร้อน ธรรม (อารมณ์)ทั้งหลายเป็นของร้อน มโนวิญญาณ  (ความรู้ทางใจ)เป็นของ
ร้อน มโนสัมผัส (การกระทบทางใจ) เป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่
สุขที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะ 
เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่เพราะความตาย เพราะความโศก 
เพราะความคร่าํครวญ เพราะทุกข์ เพราะโทมนัส เพราะความคับแค้นใจ 
 ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในรูป
ทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในจักขุสัมผัส ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในความเสวย
อารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลาย  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัส ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์หรือที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข ท่ี
เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย 
 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในฆานะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลาย ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในฆานวิญญาณ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในฆานสัมผัส ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์หรือที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข  ท่ี
เกิดข้ึนเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย 
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 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลาย ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข ท่ี
เกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย 
 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะท้ังหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่สุข  
ที่เกิดข้ึนเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย 
 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมนะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมท้ังหลาย ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในมโนวิญญาณ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข ท่ี
เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเป็นปจัจัย 
 เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมคายกําหนัด เพราะคายกําหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เม่ือจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณ
ว่า หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจท่ีควรทําได้ทําเสร็จแล้ว กิจอ่ืน
เพื่อความเป็นอย่างน้ีมิได้มีอีกต่อไป 
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอาทิตตสูตรน้ีแล้ว ภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดี ต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มี
พระภาค เม่ือพระองค์ตรัสเวยยากรณภาษิตนี้อยู่ ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปนั้นก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือม่ัน 
 
 


