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บทนำ�
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว
การสวดมนต์ภาวนาเป็นหนึ่งในวัตรปฏิบัติของชาว
พุทธทีพ่ ระพุทธองค์ทรงกระทำ� แนะนำ� และมีการสืบสานอย่าง
แพร่หลาย ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเจริญสติภาวนาที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูงในทุกวันนี้
ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
แห่ ง การตรั ส รู ้ ข องพระพุ ท ธองค์ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๕ นี ้
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงได้ประมวลและเรียบ
เรียง “บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล ที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดงเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว” ด้วยเห็นว่าเป็นบทสวด
ภาวนาสำ�คัญทีพ่ ระพุทธองค์ทรงกระทำ�และแสดงในวาระแรกสุด
แก่เหล่าสาวกชุดแรก ๆ หลังทรงตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนแต่เป็นหัวใจสำ�คัญของพระพุทธศาสนา และ ส่งผลอย่างยิง่ ใหญ่แก่เหล่าสาวกทีไ่ ด้สดับพระธรรม
ที่ทรงแสดงนั้น ดังที่ได้เรียบเรียงให้เห็นถึงความเป็นมาและ
อานิสงส์แห่งการแสดงและสดับพระธรรมนัน้ เมือ่ ๒๖๐๐ ปีทแ่ี ล้ว
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๓

ในการเรียบเรียงครั้งนี้ ได้จัดเรียงตามลำ�ดับการแสดง
ของพระพุทธองค์ตั้งแต่บทแรกในคืนเพ็ญวิสาขบูชาแรก ผ่าน
อาสาฬหบูชาแรก และสิ้นสุดบทที่ ๙ ในคืนเพ็ญมาฆบูชาแรก
โดยแสดงที่มาจากพระไตรปิฎกเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อของผู้
สนใจ พร้อมด้วยการเรียบเรียงแสดงความเป็นมาอย่างสังเขป
เพื่อประกอบการเจริญสติภาวนา พร้อมคำ�แปลที่ได้คัดลอก
จากหลายแหล่ง ได้แก่ พระไตรปิฎก หนังสือสวดมนต์ฉบับสวน
โมกขพลาราม คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์ โดยธรรมสภา
ธรรมะในพุทธมนต์ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย –
เนปาล (ฉบับปรับปรุง ๙๘๐) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์
วีรยุทฺโธ) โดยได้รับเมตตาจาก พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาคโม วัด
สร้อยทอง ช่วยสอบทานความถูกถ้วนสมบูรณ์ให้ และจัดพิมพ์
เป็นหนังสือสวดมนต์ฉบับพกพา สำ�หรับการสวดมนต์ภาวนา
โดยทั่วไปในโอกาสอันสำ�คัญยิ่งนี้ รวมทั้งในงานเทศกาล
พุทธลีลา งานวัดลอยฟ้า ที่ภาคีเครือข่ายชาวพุทธทั่วประเทศ
กว่าร้อยองค์กรได้มาร่วมกันจัดขึ้น ณ รอยัลสยามพารากอน
ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถเลือกสลับ
สวดได้ ต ามแต่ เวลาจะอำ�นวย ซึ่งหากสวดครบทั ้ ง ๙ บท
อย่างต่อเนื่อง จะใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง
๔

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ขอทุ ก ท่ า นได้ ใช้ ห นั ง สื อ สวดมนต์ นี้ อ ย่ า งสมคุ ณ ค่ า
แห่งพระสูตรที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นปฐม
เมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว จนพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมาถึง
ทุกวันนี้ ในวาระอันสำ�คัญยิ่ง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีนี้ ด้วยการ
น้อมนำ�ให้การสวดมนต์ภาวนาได้เป็นไปด้วยอาการแห่งการ
เจริญในไตรสิกขา : ศีล สมาธิ และ ปัญญา อย่างครบถ้วนตาม
ที่พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาชี้นำ�ไว้สืบไป.
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คำ�บูชาพระรัตนตรัย
คำ�กล่าว บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน. (กราบ)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,
ตรัสไว้ดีแล้ว;

ธัมมัง นะมัสสามิ.

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,
ปฏิบัติดีแล้ว ;

สังฆัง นะมามิ.

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. (กราบ)
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๗

ปุพพภาคนมการ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงทำ�ความนอบน้อมอันเป็น
ส่วนเบื้องต้นแด่พระพุทธเจ้าเถิด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ;
อะระหะโต, 			
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ;
สัมมาสัมพุทธัสสะ.		
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
(๓ ครั้ง)

๘

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาทปาฐะ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
สังยุตตนิกาย นิทานวรรคสังยุต
นิทานสังยุต ๒.อาหารวรรค
ปัจจยสูตรที่ ๑๐
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำ�
อโนมา หลังจากบรรพชาแล้วทรงเข้าไปศึกษากับอาฬารดาบส
และอุทกดาบสแต่ยังพบว่ามิใช่หนทางตรัสรู้ จึงทรงปฏิบัติตาม
ความนิยมสมัยนั้นคือการบำ�เพ็ญทุกกรกิริยาด้วยการทรมาน
ตนให้ได้รับความลำ�บากเพื่อหวังปลดเปลื้องกิเลสเป็นเวลาถึง
๖ ปี จนแทบจะสิ้นพระชนม์ สุดท้ายทรงพบว่าการทรมานตน
ก็ยังไม่ใช่หนทางตรัสรู้ ระหว่างที่ทรงทรมานตนนี้มีนักบวช
ปัญจวัคคีย์มาอยู่คอยปรนนิบัติ เมื่อทรงเลิกการบำ�เพ็ญทุกกร
กิริยาปัญจวัคคีย์ก็หลีกหนีไป พระองค์จึงทรงมีเวลาใคร่ครวญ
และพิจารณาธรรมอย่างสงบตามลำ�พัง พระองค์ได้ทรงตั้งพระ
สติและเดินทางสายกลาง คือ การปฏิบัติในความพอเหมาะ
พอควร ในตอนเช้าวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
พระมหาบุรุษประทับที่โคนต้นไทรด้วยอาการสงบ นางสุชาดา
คิดว่าเป็นเทวดาจึงถวายข้าวมธุปายาส ทรงฉันแล้วเสด็จไปริมฝัง่
แม่น�ำ้ เนรัญชรา ตอนเย็นวันนัน้ เองพระองค์ได้กลับมายังต้นโพธิ์
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๙

พบคนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ คนหาบหญ้าได้ถวายหญ้า ๘ กำ�มือ
ให้พระองค์ปูลาดเป็นอาสนะ ณ ใต้ต้นโพธิ์ แล้วประทับหันพระ
พักตร์ไปทางทิศตะวันออก ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่า “แม้เลือดใน
กายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตาม ถ้า
ยังไม่พบโพธิญาณแล้วจะไม่ยอมหยุดความเพียรโดยลุกจากที่นี้
เป็นอันขาด” เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานแล้ว พระองค์ก็ทรงสำ�รวม
จิตให้สงบแน่วแน่ พระองค์เริ่มบำ�เพ็ญเพียรทางจิต และในที่สุด
ทรงชนะความลังเลพระทัยจิตพ้นจากกิเลสทั้งปวง ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ในวันเพ็ญ
เดือน ๖ วิสาขมาส ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้น คือ อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท

๑๐
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อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาทปาฐะ

(หันทะ มะยัง ปะฏิจจะสะมุปปาทะธัมเมสุ
อิทัปปัจจะยะตาทิธัมมะปาฐัง ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวธัมมปาฐะเรื่องกฎอิทัปปัจจยตา
ในปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้งหลาย เป็นต้นเถิด

กะตะโม จะ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, ก็ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไรเล่า ?

(๑) ชาติปัจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเป็นปัจจัย,
ชรามรณะย่อมมี.

* อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง,
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, เพราะเหตุทพ่ี ระตถาคตทัง้ หลาย,
จะบังเกิดขึ้น ก็ตาม, จะไม่บังเกิดขึ้น ก็ตาม,

ฐิตาวะ สา ธาตุ,

ธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้ว นั่นเทียว,

ธัมมัฏฐิตะตา,

คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา,

ธัมมะนิยามะตา,

คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๑๑

อิทัปปัจจะยะตา,

คือความทีเ่ มือ่ มีสง่ิ นีส้ ง่ิ นี้ เป็นปัจจัย, สิง่ นีส้ ง่ิ นี้ จึงเกิดขึน้ .

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ,
ซึ่งธรรมธาตุนั้น,

อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา,

ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว,

อาจิกขะติ เทเสติ,

ย่อมบอก ย่อมแสดง,

ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้,

วิวะระติ วิภะชะติ,

ย่อมเปิดเผย ย่อมจำ�แนกแจกแจง,

อุตตานีกะโรติ,

ย่อมทำ�ให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ�,

ปัสสะถาติ จาหะ, ชาติปัจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณัง,

และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทัง้ หลายจงมาดู, เพราะชาติเป็นปัจจัย, ชรามรณะ
ย่อมมี.

๑๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

** อิติ โข ภิกขะเว,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะเหตุดังนี้แล,

ยา ตัต๎ระ ตะถะตา,

ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้น, อันเป็น ตถตา, คือความเป็น
อย่างนั้น,

อะวิตะถะตา,

เป็น อวิตถตา, คือความไม่ผดิ ไปจากความเป็นอย่างนัน้ ,

อะนัญญะถะตา,

เป็น อนัญญถตา, คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น,

อิทัปปัจจะยะตา,

เป็น อิทปั ปัจจยตา, คือความทีเ่ มือ่ มีสง่ิ นีส้ ง่ิ นี้ เป็นปัจจัย,
สิ่งนี้สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, ธรรมนี้ เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท,
(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น).

(๒) ภะวะปัจจะยา ภิกขะเว ชาติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะภพเป็นปัจจัย,
ชาติย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, ภะวะปัจจะยา ภิกขะเว ชาติ,

และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๑๓

ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะภพเป็นปัจจัย,
ชาติย่อมมี. ....(**)

(๓) อุปาทานะปัจจะยา ภิกขะเว ภะโว,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย,
ภพย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, อุปาทานะปัจจะยา ภิกขะเว ภะโว,
และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย,
ภพย่อมมี. ....(**)

(๔) ตัณหาปัจจะยา ภิกขะเว อุปาทานัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะตัณหาเป็นปัจจัย,
อุปาทานย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, ตัณหาปัจจะยา ภิกขะเว อุปาทานัง,
และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะตัณหาเป็นปัจจัย,
อุปาทานย่อมมี. ....(**)

(๕) เวทะนาปัจจะยา ภิกขะเว ตัณหา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย,
ตัณหาย่อมมี. ....(*)

๑๔

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ปัสสะถาติ จาหะ, เวทะนาปัจจะยา ภิกขะเว ตัณหา,
และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทัง้ หลายจงมาดู, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย,
ตัณหาย่อมมี. ....(**)

(๖) ผัสสะปัจจะยา ภิกขะเว เวทะนา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย,
เวทนาย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, ผัสสะปัจจะยา ภิกขะเว เวทะนา,
และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย
เวทนาย่อมมี. ....(**)

(๗) สะฬายะตะนะปัจจะยา ภิกขะเว ผัสโส,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย,
ผัสสะย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, สะฬายะตะนะปัจจะยา ภิกขะเว ผัสโส,
และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย,
ผัสสะย่อมมี. ....(**)

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๑๕

(๘) นามะรูปะปัจจะยา ภิกขะเว สะฬายะตะนัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย,
สฬายตนะย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, นามะรูปะปัจจะยา ภิกขะเว
สะฬายะตะนัง,

และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย,
สฬายตนะย่อมมี. ....(**)

(๙) วิญญาณะปัจจะยา ภิกขะเว นามะรูปัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย,
นามรูปย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, วิญญาณะปัจจะยา ภิกขะเว นามะรูปงั ,
และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย,
นามรูปย่อมมี. ....(**)

(๑๐) สังขาระปัจจะยา ภิกขะเว วิญญาณัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะสังขารเป็นปัจจัย,
วิญญาณย่อมมี. ....(*)

ปัสสะถาติ จาหะ, สังขาระปัจจะยา ภิกขะเว วิญญาณัง,
๑๖

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะสังขารเป็นปัจจัย,
วิญญาณย่อมมี. ....(**)

(๑๑) อะวิชชาปัจจะยา ภิกขะเว สังขารา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย,
สังขารทั้งหลายย่อมมี.

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง,
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย,
จะบังเกิดขึ้น ก็ตาม, จะไม่บังเกิดขึ้น ก็ตาม,

ฐิตาวะ สา ธาตุ,

ธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้ว นั่นเทียว,

ธัมมัฏฐิตะตา,

คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา,

ธัมมะนิยามะตา,

คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา,

อิทัปปัจจะยะตา,

คือความทีเ่ มือ่ มีสง่ิ นีส้ ง่ิ นี้ เป็นปัจจัย, สิง่ นีส้ ง่ิ นี้ จึงเกิดขึน้ .

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๑๗

ซึ่งธรรมธาตุนั้น,

อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา,

ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว,

อาจิกขะติ เทเสติ,

ย่อมบอก ย่อมแสดง,

ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้,

วิวะระติ วิภะชะติ,

ย่อมเปิดเผย ย่อมจำ�แนกแจกแจง,

อุตตานีกะโรติ,

ย่อมทำ�ให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ�,

ปัสสะถาติ จาหะ, อะวิชชาปัจจะยา ภิกขะเว สังขารา, 		

และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,
ท่านทั้งหลายจงมาด,ู เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย, 		
สังขารทั้งหลายย่อมมี.

อิติ โข ภิกขะเว,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะเหตุดังนี้แล,

ยา ตัต๎ระ ตะถะตา,

ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้น, อันเป็น ตถตา, คือความเป็น
อย่างนั้น,

๑๘

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

อะวิตะถะตา,

เป็น อวิตถตา, คือความไม่ผดิ ไปจากความเป็นอย่างนัน้ ,

อะนัญญะถะตา

เป็น อนัญญถตา, คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น,

อิทัปปัจจะยะตา,

เป็น อิทัปปัจจยตา, คือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ เป็นปัจจัย,
สิ่งนี้สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท,
อิติ.

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, ธรรมนี้ เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท,
(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น),
ดังนี้แล.

(หมายเหตุ) เมื่อต้องการสวดเต็ม ข้อที่ ๑ สวดเต็มอย่างไร
ข้อที่ (๒)-(๑๐) ก็สวดเต็มอย่างนั้น แต่สำ�หรับ
ข้อ (๑๑) นั้น พิมพ์ไว้เต็มอย่างข้อที่ (๑) แล้ว

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๑๙

ปฐมพุทธภาสิตคาถา
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิตวิ ตุ ตกะ-สุตตนิบาต
คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑
อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑
อรรถกถา ๘. เรื่องปฐมโพธิกาล [๑๒๕]
เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้หมดกิเลสอาสวะทั้งปวงใน
เวลาก่อนรุ่งอรุณ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำ�เนรัญชรา
ตำ�บลอุรุเวลา แคว้นมคธ ทรงเปล่งอุทานเย้ยตัณหาด้วยความ
เบิกบานพระทัย เป็นพระคาถาว่า “อเนกชาติ สํสารํ......ตณฺ
หานํ ขยมชฺฌคา” ต่อมาพระอานนท์ทูลถาม จึงทรงตรัสเล่าให้
พระอานนท์ฟังอีกครั้ง.

๒๐

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ปฐมพุทธภาสิตคาถา

(หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาปฐมพุทธภาษิตเถิด

อะเนกะชาติสังสารัง

สันธาวิสสัง อะนิพพิสงั ,

คะหะการัง คะเวสันโต 		

ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง,

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ 		

ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ,

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา

คะหะกูฏัง วิสังขะตัง,

วิสังขาระคะตัง จิตตัง 		

ตัณ๎หานัง ขะยะมัชฌะคา.

เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสาร		
เป็นอเนกชาติ;
แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน, คือตัณหาผู้สร้างภพ;
การเกิดทุกคราว เป็นทุกข์ร่ำ�ไป.
นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน! เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว; เจ้าจะ
ทำ�เรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป.
โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว;
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว;

จิตของเราถึงแล้วซึง่ สภาพทีอ่ ะไรปรุงแต่งไม่ได้อกี ต่อไป;
มันได้ถงึ แล้วซึง่ ความสิน้ ไปแห่งตัณหา (คือ ถึงนิพพาน).

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๒๑

(พุทธอุทานคาถา ๑, ๒, ๓)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔
มหาวรรค มหาขันธกะ
๑. โพธิกถา ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้
เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แล้ว ทรงประทับพักผ่อนเสวยวิมุตติสุข คือความสุขที่เกิดจาก
การหลุดพ้นจากกิเลสที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำ�
เนรัญชราเป็นเวลา ๗ วัน ระหว่างนัน้ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท
ทั้งแบบตามลำ�ดับ และทวนลำ�ดับ ตลอดช่วงหัวค่ำ�ตั้งแต่เวลา
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. (ปฐมยาม) พร้อมกับทรงเปล่งอุทานคาถา
สลับกับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในเวลานั้นด้วย

๒๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

พุทธอุทานคาถา

(หันทะ มะยัง พุทธะอุทานะคาถาโย ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาพุทธอุทานเถิด

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา,
อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ,

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความ
เพียรเพ่งอยู่

อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา,

เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป

ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง.

เพราะมารู้แจ้งธรรมพร้อมทั้งเหตุ.

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา,
อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ,

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความ
เพียรเพ่งอยู่

อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา,

เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป

ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อเวทิ.

เพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลาย.
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๒๓

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา,
อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ,

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความ
เพียรเพ่งอยู่

วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง,

เมื่อนั้น พราหมณ์นั้น ย่อมกำ�จัดมารและเสนาเสียได้

สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ ฯ

ดุจพระอาทิตย์อุทัยกำ�จัดความมืดและส่องแสงสว่าง
อยู่ในอากาศ ฉะนั้น.

๒๔

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
๑๒. สัจจสังยุต ๒. ธัมมจักกัปปวัตตนวรรค
๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ต้น
อชปาลนิโครธ (ต้นไทร) ในสัปดาห์ที่ ๕ ทรงพิจารณาถึงพระ
ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสิ่งลึกซึ้ง ยากที่มนุษย์โดยทั่วไปจะ
เข้าใจได้ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปัญญาคุณของ
พระองค์ ทรงเห็นว่าบุคคลที่มีกิเลสเบาบาง มีความเห็นแก่ตัว
น้อยแสวงหาสัจธรรมเพื่อการหลุดพ้น เหมือนดังดอกบัวที่โผล่
พ้นน้ำ�รับแสงอาทิตย์ก็มีอยู่ พระองค์ไม่ควรที่จะเก็บความรู้อัน
ประเสริฐไว้แต่เพียงลำ�พัง ควรจะเผยแผ่ให้รู้กันทั่วๆ ไป เพื่อ
คนเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์จากความรู้อันประเสริฐนี้ด้วย
เมื่ อ ทรงตกลงพระทั ย ที่ จ ะประกาศคำ � สอนให้ แ พร่ ห ลายไป
จึงทรงระลึกถึงบุคคลทีจ่ ะรับฟังคำ�สอน อันดับแรกทรงระลึกถึง
อาฬารดาบสและอุ ท กดาบสอดี ต อาจารย์ ข องพระองค์
แต่ได้ทราบว่ า ท่ า นทั ้ ง สองได้ ถ ึ ง แก่ ก รรมไปแล้ ว ในที ่ ส ุ ด
ก็ ท รงระลึ ก ถึ ง ปัญจวัคคีย์ที่ได้เคยอยู่ปรนนิบัติพระองค์เมื่อ
ตอนบำ�เพ็ญทุกกรกิริยา ซึ่งตอนนี้ได้ไปอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนบทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๒๕

มฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี จึงทรงเสด็จจากอุรุเวลาตรง
ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จไป
ใกล้จะถึงที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระองค์เสด็จ
มาได้ตกลงกันว่าจะไม่ต้อนรับพระองค์ แต่เมื่อทรงอยู่ต่อหน้า
ปั ญ จวั ค คี ย์ ไ ด้ สั ง เกตเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงปรากฏอยู่ ที่
พระองค์ มีความสง่างาม มีแววแห่งความประเสริฐซึ่งแตกต่าง
จากอดีต ลืมข้อตกลงเดิมได้เข้าไปต้อนรับอย่างดีเมื่อพระพุทธองค์ ป ระทั บ บนอาสนะแล้วก็ไ ด้ท รงกล่าวกับปัญจวั คคี ย์ ว่า
จะทรงแสดงธรรมให้ฟัง เหล่าปัญจวัคคีย์มีความสงสัยเกิดขึ้น
ไม่ยอมเชื่อง่าย ๆ ได้กล่าวโต้ตอบพระองค์มากมายจนที่สุด
พระองค์กล่าวตอบว่า “ตลอดเวลาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันครัง้ ก่อนพระองค์
เคยกล่าวว่าได้บรรลุธรรมสูงสุดที่ทำ�ให้อยู่เหนือความเกิดและ
ความตายหรือไม่?” ปัญจวัคคีย์ยอมรับว่าพระองค์ไม่เคยกล่าว
เช่นนี้มาก่อน จึงยอมรับที่จะฟังธรรมจากพระพุทธองค์คืนนั้น
พระพุทธองค์ทรงพักค้างคืนกับปัญจวัคคีย์ รุ่งขึ้นเป็นวันเพ็ญ
อาสาฬหะพระพุทธองค์ทรงแสดงเทศนากัณฑ์แรกชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เมื่อพระพุทธองค์ตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตร
นีจ้ บลงพราหมณ์โกณฑัญญะได้มดี วงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน
พระพุทธองค์ถึงกับทรงเปล่งอุทานว่า “อัญญาสิ วตโภ โกณ
ฑัญโญ ๆ – โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ๆ” จากนั้นท่านจึงมีชื่อ
ว่า อัญ ญาโกณฑั ญ ญะพร้อมทั้งทูลขออุปสมบท พระพุ ท ธ
๒๖

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

องค์ จึงทรงประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ทรงเปล่งพระวาจาว่า “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรา
กล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำ�ที่สุดแห่งทุกข์
โดยชอบเถิด” พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นสาวกองค์แรกใน
พระพุทธศาสนา วันนั้นตรงกับวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะ
หรือเดือน ๘ เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก
คือมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๒๗

ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ

(หันทะ มะยัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวธัมมจักกัปวัตตนสูตรเถิด

เท๎วเม ภิกขะเว อันตา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ที่สุดแห่งการกระทำ�สองอย่าง
เหล่านี้, มีอยู่,

ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา,

เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลย.

โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค,
หีโน,
คัมโม,

นี้ คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ ในกาม
ทั้งหลาย ;
เป็นของต่ำ�ทราม,
เป็นของชาวบ้าน,

โปถุชชะนิโก,

เป็นของคนชั้นปุถุชน,

อะนะริโย,

ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า,

๒๘

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

อะนัตถะสัญหิโต,

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย, นี้อย่างหนึ่ง,

โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค,
ทุกโข,

อีกอย่างหนึง่ , คือการประกอบการทรมานตนให้ล�ำ บาก,
เป็นสิ่งนำ�มาซึ่งทุกข์,

อะนะริโย,

ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า,

อะนัตถะสัญหิโต,

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย.

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ
มัชฌิมา ปะฏิปะทา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง, ไม่
เข้าไปหาส่วนสุดแห่งการกระทำ�สองอย่างนั้น, มีอยู่,

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,

เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว,

จักขุกะระณี,

เป็นเครื่องกระทำ�ให้เกิดจักษุ,

ญาณะกะระณี,

เป็นเครื่องกระทำ�ให้เกิดญาณ,

อุปะสะมายะ,

เพื่อความสงบ,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๒๙

อะภิญญายะ,

เพื่อความรู้ยิ่ง,

สัมโพธายะ,

เพื่อความรู้พร้อม,

นิพพานายะ สังวัตตะติ,

เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน.

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค,

ข้อปฏิบตั เิ ป็นทางสายกลางนัน้ คือข้อปฏิบตั เิ ป็นหนทาง
อันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปดประการ นี้เอง,

เสยยะถีทัง,

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ :-

สัมมาทิฏฐิ,

ความเห็นชอบ,

สัมมาสังกัปโป,

ความดำ�ริชอบ,

สัมมาวาจา,

การพูดจาชอบ,

สัมมากัมมันโต,

การทำ�การงานชอบ,

๓๐

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

สัมมาอาชีโว,

การเลี้ยงชีวิตชอบ,

สัมมาวายาโม,

ความพากเพียรชอบ,

สัมมาสติ,

ความระลึกชอบ,

สัมมาสมาธิ,

ความตั้งใจมั่นชอบ.

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, นีแ้ ล คือข้อปฏิบตั เิ ป็นทางสายกลาง,

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,

เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว,

จักขุกะระณี,

เป็นเครื่องกระทำ�ให้เกิดจักษุ,

ญาณะกะระณี,

เป็นเครื่องกระทำ�ให้เกิดญาณ,
อุปะสะมายะ,
เพื่อความสงบ,

อะภิญญายะ,

เพื่อความรู้ยิ่ง,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๓๑

สัมโพธายะ,

เพื่อความรู้พร้อม,

นิพพานายะ สังวัตตะติ,

เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็อริยสัจคือทุกข์นี้, มีอยู่,

ชาติปิ ทุกขา,

คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์,

ชราปิ ทุกขา,

ความแก่ ก็เป็นทุกข์,

มะระณัมปิ ทุกขัง,

ความตาย ก็เป็นทุกข์,

โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,

ความโศก ความร่ำ�ไรรำ�พัน ความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์,

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข,

ความประสพกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์,

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,

ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์,

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง,

มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์,

๓๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา,

ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้งห้า เป็นตัวทุกข์.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์น,้ี มีอยู,่

ยายัง ตัณหา,

นี้คือ ตัณหา,

โปโนพภะวิกา,

อันเป็นเครื่องทำ�ให้มีการเกิดอีก,

นันทิราคะสะหะคะตา,

อันประกอบอยูด่ ว้ ย ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความเพลิน,

ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี,

เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ,

เสยยะถีทัง,

ได้แก่ตัณหาเหล่านี้ คือ :-

กามะตัณหา,

ตัณหาในกาม,

ภะวะตัณหา,

ตัณหาในความมีความเป็น,

วิภะวะตัณหา,

ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น.
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๓๓

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือ
แห่งทุกข์นี้, มีอยู่,

โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ,
จาโค,

นี้ คื อ ความดั บ สนิ ท เพราะจางไปโดยไม่ มี เ หลื อ ของ
ตัณหานั้น นั่นเอง,
เป็นความสละทิ้ง,

ปะฏินิสสัคโค,
มุตติ,

เป็นความสลัดคืน,
เป็นความปล่อย,

อะนาละโย,

เป็นความทำ�ไม่ให้่มีที่อาศัย, ซึ่งตัณหานั้น.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำ�สัตว์
ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้, มีอยู่,

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค,

นี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ
ประกอบด้วยองค์แปดประการ,

๓๔

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

เสยยะถีทัง,

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ :-

สัมมาทิฏฐิ,

ความเห็นชอบ,

สัมมาสังกัปโป,

ความดำ�ริชอบ,

สัมมาวาจา,

การพูดจาชอบ,

สัมมากัมมันโต,

การทำ�การงานชอบ,

สัมมาอาชีโว,

การเลี้ยงชีวิตชอบ,

สัมมาวายาโม,

ความพากเพียรชอบ,

สัมมาสะติ,

ความระลึกชอบ,

สัมมาสะมาธิ,

ความตั้งใจมั่นชอบ.

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๓๕

อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ญาณเกิด
ขึ้นแล้วแก่เรา, ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกิดขึ้น
แล้วแก่เรา, แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ในธรรมที่เรา
ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่าอริยสัจคือทุกข์ เป็นอย่างนี้
อย่างนี้ ดังนี้,

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแล เป็นสิ่งที่ควรกำ�หนดรู้ ดังนี้,

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปริญญาตันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแล เรากำ�หนดรู้ได้แล้ว ดังนี้.

อิทัง ทุกขะสมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปัญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ญาณเกิด
ขึ้นแล้วแก่เรา, ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกิดขึ้น
แล้วแก่เรา, แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ในธรรมที่เรา
ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่า อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์
เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ดังนี้,

ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปหาตัพพันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแล เป็นสิ่งที่ควรละ
เสีย ดังนี้,

๓๖

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแล เราละได้แล้ว
ดังนี้.

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ,
ปัญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ญาณเกิด
ขึ้นแล้วแก่เรา, ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกิดขึ้น
แล้วแก่เรา, แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ในธรรมที่เรา
ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่า อริยสัจคือความดับไม่เหลือ
แห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ดังนี้,

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เป็น
สิ่งที่ควรทำ�ให้แจ้ง ดังนี้,

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เรา
ทำ�ให้แจ้งได้แล้ว ดังนี้.

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม
ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ,
ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๓๗

อาโลโก อุทะปาทิ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ญาณเกิด
ขึ้นแล้วแก่เรา, ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกิดขึ้น
แล้วแก่เรา, แสงสว่างเกิดขึน้ แล้วแก่เรา, ในธรรมทีเ่ ราไม่
เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่า อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำ�สัตว์ให้
ลุถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนีอ้ ย่างนี้ ดังนี,้

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เป็นสิ่งที่ควรทำ�ให้เกิดมี ดังนี้,

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ,

ว่า ก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เราทำ�ให้เกิดมีได้แล้ว ดังนี้.

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว, อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ,
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง
ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, ปัญญาเครือ่ งรูเ้ ห็นตามทีเ่ ป็นจริง,
มีปริวัฏฏ์สาม มีอาการสิบสอง เช่นนั้น, ในอริยสัจทั้งสี่
เหล่านี้, ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เรา อยู่
เพียงใด,

๓๘

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพ๎รห๎มะเก, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ตลอดกาลเพียงนั้น, เรายังไม่
ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว, ซึ่งอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ, ในโลกพร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก,
ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดา
และมนุษย์.

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว, อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ,
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง
ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ,

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย, เมือ่ ใด, ปัญญาเครือ่ งรูเ้ ห็นตามที่
เป็นจริง,มีปริวฏั ฏ์สามมีอาการสิบสองเช่นนัน้ , ในอริยสัจ
ทั้งสี่เหล่านี้, เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เรา,

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รห๎มะเก,
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ,
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เมื่อนั้น, เราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้
พร้อมเฉพาะแล้ว, ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ, ในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก, ในหมู่สัตว์
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๓๙

พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์.

ญาณัญจะ ปะนะ เม ภิกขะเว ทัสสะนัง อุทะปาทิ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้ว
แก่เรา,

อะกุปปา เม วิมุตติ,

ว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำ�เริบ,

อะยะมันติมา ชาติ,

ความเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย,

นัตถิทานิ ปุนัพภะโว-ติ,

บัดนี้ ความเกิดอีกย่อมไม่มี ดังนี้.

๔๐

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

อนัตตลักขณสูตร
(สูตรที่ทำ�ให้ปัญจวัคคีย์เป็นพระอรหันต์)
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุต
มัชฌิมปัณณาสก์ ๑.อุปยวรรค
๗. อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา
นับจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๘ ที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจนท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุ
โสดาบัน วันต่อมาพระองค์ได้ทรงสั่งสอนแก่ปัญจวัคคีย์ที่เหลือ
ในอรรกถากล่าวว่าปัญจวัคคีย์ได้บรรลุโสดาบันวันละท่านตาม
ลำ�ดับคือ วันแรม ๑ ค่ำ� ท่านวัปปะ วันแรม ๒ ค่ำ� ท่านภัททิยะ
วันแรม ๓ ค่ำ� ท่านมหานามะ วันแรม ๔ ค่ำ� ท่านอัสสชิ เมื่อ
ถึงวันแรม ๕ ค่ำ� พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร หลัง
จากแสดงธรรมนี้จบลง พระปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ ตอนนี้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์
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๔๑

อนัตตลักขณสุตตปาฐะ

(หันทะ มะยัง อะนัตตะลักขะณะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวอนัตตลักขณสูตรเถิด

รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา,

ภิกษุทั้งหลาย รูปมิใช่ตัวตน,

รูปัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
นะ ยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ,
ถ้าหากว่ารูปนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซร้,
รูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ,

ลัพเภถะ จะ รูเป,
เอวัง เม รูปัง โหตุ, เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ,

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่า,
ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย,

ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา,
ก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตน,

ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ,

ฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,

นะ จะ ลัพภะติ รูเป,
เอวัง เม รูปัง โหตุ, เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ,
๔๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

และไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า,
ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย.

เวทะนา อะนัตตา,

ภิกษุทั้งหลาย เวทนามิใช่ตัวตน,

เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
ก็หากเวทนานี้จักเป็นตัวตนแล้วไซร้,

นะ ยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ,
ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ,

ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ,
เอวัง เม เวทะนา โหตุ, เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ,

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า, ขอเวทนา
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา,
ก็เพราะเหตุที่เวทนามิใช่ตัวตน,

ตัส๎มา เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ,

ฉะนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,

นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ,
เอวัง เม เวทะนา โหตุ, เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ,

และไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า, ขอเวทนา		
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

สัญญา อะนัตตา,

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๔๓

ภิกษุทั้งหลาย สัญญามิใช่ตัวตน,

สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
ก็หากสัญญานี้จักเป็นตัวตนแล้วไซร้,

นะ ยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ,
ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ,

ลัพเภถะ จะ สัญญายะ,
เอวัง เม สัญญา โหตุ, เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ,

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า, ขอสัญญา
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,

ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา,
ก็เพราะเหตุที่สัญญามิใช่ตัวตน,

ตัส๎มา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ,

ฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,

นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ,
เอวัง เม สัญญา โหตุ, เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ,

และไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า, ขอสัญญา
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

สังขารา อะนัตตา,

ภิกษุทั้งหลาย สังขารมิใช่ตัวตน,

สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ,
ก็หากสังขารนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซร้,

๔๔
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นะ ยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง,
ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ,

ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ,
เอวัง เม สังขารา โหตุ, เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ,

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า, ขอสังขาร
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา,
ก็เพราะเหตุที่สังขารมิใช่ตัวตน,

ตัส๎มา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ,

ฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,

นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ,
เอวัง เม สังขารา โหตุ, เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ,

และไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า, ขอสังขาร		
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

วิญญาณัง อะนัตตา,

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณมิใช่ตัวตน,

วิญญาณัญ จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
ก็หากวิญญาณนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซร้,

นะ ยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ,
ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ,

ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ,

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๔๕

เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ, เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีต,ิ

ทัง้ ยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า, ขอวิญญาณ
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,

ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา,
ก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช่ตัวตน,

ตัส๎มา วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ,

ฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,

นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ,
เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ, เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีต,ิ
และไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า, ขอวิญญาณ
ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,

รูปอย่างใดอย่างหนึง่ , ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั ,

อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,

เป็นภายในหรือภายนอก,

โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,

หยาบหรือละเอียด,

หีนัง วา ปะณีตัง วา,

เลวหรือประณีต,

ยัน ทูเร สันติเก วา,

ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้,

๔๖
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สัพพัง รูปงั เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ,
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง,

รูปทั้งหมดนั้น, เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า, นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่
เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา,

ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,
เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง, ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตและปัจจุบัน,

อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,

เป็นภายในหรือภายนอก,

โอฬาริกา วา สุขุมา วา,

หยาบหรือละเอียด,

หีนา วา ปะณีตา วา,

เลวหรือประณีต,

ยา ทูเร สันติเก วา,

ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้,

สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตา
ติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง,
เวทนาทั้งหมดนั้น, เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า, นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๔๗

ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง, ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต และปัจจุบัน,

อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,

เป็นภายในหรือภายนอก,

โอฬาริกา วา สุขุมา วา,

หยาบหรือละเอียด,

หีนา วา ปะณีตา วา,

เลวหรือประณีต,

ยา ทูเร สันติเก วา,

ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้,

สัพพา สัญญา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส อัตตาติ,
เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง,
สัญญาทั้งหมดนั้น, เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า, นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา,

เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,
สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง, ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต และปัจจุบัน,

อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,

เป็นภายในหรือภายนอก,

๔๘
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โอฬาริกา วา สุขุมา วา,

หยาบหรือละเอียด,

หีนา วา ปะณีตา วา,

เลวหรือประณีต,

เย ทูเร สันติเก วา,

ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้,

สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส อัตตาติ,
เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง,
สังขารทั้งหมดนั้น, เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า, นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา,

ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,
วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง, ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต และปัจจุบัน,

อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,

เป็นภายในหรือภายนอก,

โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,

หยาบหรือละเอียด,

หีนัง วา ปะณีตัง วา,

เลวหรือประณีต,

ยัง ทูเร สันติเก วา,
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๔๙

ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้,

สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส
อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง,
วิญญาณทั้งหมดนั้น, เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า, นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา

เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตะวา อะริยะสาวะโก,

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอย่างนี้,

รูปัส๎มิงปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป,

เวทะนายะปิ นิพพินทะติ,
แม้ในเวทนา,

สัญญายะปิ นิพพินทะติ,
แม้ในสัญญา,

สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ,
แม้ในสังขาร,

วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ,
แม้ในวิญญาณ,

นิพพินทัง วิรัชชะติ,

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด,

วิราคา วิมุจจะติ,
๕๐
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เพราะคลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น,

วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ,

เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว,

ขีณา ชาติ, วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง,

รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว, พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว,

กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ.

กิจที่ควรทำ�ทำ�เสร็จแล้ว, กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้
มิได้มี.

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๕๑

นาลกสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิตวิ ตุ ตกะ-สุตตนิบาต
มหาวรรค นาลกสูตรที่ ๑๑
อสิตดาบสหรืออีกชื่อหนึ่งว่า กาฬเทวิลดาบส ผู้เป็นที่
นับถือของศากยวงศ์เมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าสุทโธทนะมีพระ
โอรสจึงเข้าไปเยี่ยม พระราชาทรงนำ�พระราชโอรสออกมา
เพื่อจะให้นมัสการดาบส เมื่ออสิตดาบสพิจารณาพระลักษณะ
ของพระราชโอรสแล้ว มั่นใจว่าพระราชโอรสนั้นจักตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน จึงได้ก้มกราบพระกุมารและแย้มยิ้ม
แสดงความยินดี แต่เมื่อเห็นว่าตนจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงเวลา
แห่งการตรัสรู้ ก็เสียใจร้องไห้ อสิตดาบสจึงได้ไปบอกหลาน
ชายของท่าน ชื่อว่า นาลกะ ให้ออกบวชในวันนั้นรอเวลาที่พระ
โพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าหิมพานต์ ครั้น
พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ผ่านไปได้ ๗ วัน นาลกฤาษีได้มาทูลถามเรื่อง
โมไนยปฏิปทา (ข้อปฏิบัติของมุนี) เมื่อทรงแสดงข้อปฏิบัติของ
ความเป็นมุนีแก่ท่านแล้ว จึงทูลขออุปสมบททันที และขอยึด
ข้อปฏิบัติของมุนี ๓ ประการคือ มักน้อยในการเห็น มักน้อย
ในการฟัง และมักน้อยในการถาม จากนั้นกลับไปบำ�เพ็ญสมณ
๕๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ธรรมในป่าหิมพานต์ ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วดำ�รงอายุอยู่อีก ๗
เดือน เมื่อทราบว่าจะสิ้นอายุจึงชำ�ระร่างกาย ห่มสังฆาฏิสองชั้น
หันหน้าไปทางทิศที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ถวายบังคมด้วย
เบญจางคประดิษฐ์พนมมือ ยืนพิงภูเขาหิงคุลิกะ แล้วก็นิพพาน
พระพุทธองค์เมื่อทรงทราบว่าพระนาลกเถระนิพพานแล้ว จึง
เสด็จไปที่ภูเขานั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จัดการฌาปนกิจศพ
ท่าน แล้วนำ�อัฐิบรรจุในเจดีย์ที่ภูเขานั้น พระนาลกะท่านจัด
เป็นมหาสาวกองค์หนึ่งในอสีติมหาสาวกด้วย

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๕๓

นาลกสุตตปาฐะ

(หันทะ มะยัง นาละกะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวนาลกสูตรเถิด

โมเนยยัง เต อุปัญญิสสัง, ทุกกะรัง ทุระภิสัมภะวัง,
เราตถาคตจักบัญญัติข้อปฏิบัติของมุนี,
ที่บุคคลทำ�ได้ยาก ให้เกิดความยินดีได้ยากแก่ท่าน,

หันทะ เต นัง ปะวักขามิ,

เอาเถิด, เราตถาคตจักบอกข้อปฏิบตั ขิ องมุนนี น้ั แก่ทา่ น,

สันถัมภัสสุ ทัฬ๎โห ภะวะ,

ท่านจงเป็นผู้มั่นคงรักษาจิตของตนเถิด,

สะมานะภาคัง กุพเพถะ, คาเม อะกุฏฐะวันทิตัง,
การด่าและการไหว้ในหมู่บ้าน,
พึงกระทำ�ให้เสมอกันเถิด (คือ จิตไม่ฟูไม่แฟบ),

มะโนปะโทสัง รักเขยยะ,

พึงรักษาใจไม่ให้โกรธ,

สันโต อะนุณณะโต จะเร,

เป็นผู้สงบไม่เย่อหยิ่งเป็นอารมณ์,

อุจจาวะจา นิจฉะรันติ, ทาเย อัคคิสิขูปะมา,

อารมณ์ทั้งสูงและต่ำ� เหมือนอย่างเปลวไฟในป่า,

๕๔
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ย่อมมาสู่คลองจักษุเป็นต้น,

นาริโย มุนิง ปะโลเภนติ,

เหล่านารีย่อมประเล้าประโลมมุนีผู้เผลอสติ,

ตา สุ ตัง มา ปะโลภะยุง,

พวกนางอย่าพึงประเล้าประโลมท่านเลย,

วิระโต เมถุนา ธัมมา, หิต๎วา กาเม วะราวะเร,
มุนีละกามทั้งหลายที่น่ารักน่าพอใจ,
งดเว้นจากเมถุนธรรม,

อะวิรุทโธ อะสารัตโต, ปาเณสุ ตะสะถาวะเร,

ไม่ยินดียินร้ายในหมู่สัตว์ผู้สะดุ้งกลัวและมั่นคง,

ยะถา อะหัง ตะถา เอเต, ยะถา เอเต ตะถา อะหัง,
อัตตานัง อุปะมัง กัต๎วา,
กระทำ�ตนให้เป็นอุปมาว่า,
สัตว์เหล่านี้รักสุข เกลียดทุกข์ เหมือนกับเรา,
เราก็รักสุข เกลียดทุกข์ เหมือนกับสัตว์เหล่านี้,

นะ หะเนยยะ นะ ฆาตะเย,

ไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงสั่งให้คนอื่นฆ่า,

หิต๎วา อิจฉัญจะ โลภัญจะ, ยัตถะ สัตโต ปุถุชชะโน,
มุนีละความปรารถนาและความโลภ,
ในปัจจัยที่ปุถุชนติดข้องสยบอยู่,

จักขุมา ปะฏิปัชเชยยะ,

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๕๕

มีปัญญาจักษุ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติของมุนี,

ตะเรยยะ นะระกัง อิมัง,

จึงจะข้ามพ้นความทะยานอยากในปัจจัย,
ซึ่งเป็นเหตุแห่งมิจฉาชีพที่รู้กันว่าเป็นนรกนี้แล,

อะโนทะโร มิตาหาโร,

ท้องหิวก็ไม่เห็นแก่กนิ , รูจ้ กั บริโภคอาหารพอประมาณ,

อัปปิจฉัสสะ อะโลลุโป,

มีความมักน้อย ไม่โลภมาก,

สะทา อิจฉายะ นิจฉาโต, อะนิจโฉ โหติ นิพพุโต,
เป็นผู้หายหิว, ไม่ปรารถนาด้วยความปรารถนา,
ดับเย็นได้ทุกเวลา,

สะ ปิณฑะจารัง จะริต๎วา, วะนันตะมะภิหาระเย,
อุปัฏฐิโต รุกขะมูลัส๎มิง, อาสะนูปะคะโต มุนิ,

มุนีนั้น เที่ยวไปรับบิณฑบาตแล้ว พึงไปยังชายป่า, 		
เข้าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้,

สะ ฌานะปะสุโต ธีโร,

เป็นนักปราชญ์ชอบขวนขวายในฌาน,

วะนันเต ระมิโต สิยา,
พึงยินดีในป่า,

ฌาเยถะ รุกขะมูลัส๎มิง, อัตตานะมะภิโตสะยัง,

พึงทำ�จิตให้ยินดียิ่ง, เพ่งฌานอยู่ที่โคนต้นไม้เถิด,

๕๖
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ตะโต รัต๎ยา วิวะสะเน, คามันตะมะภิหาระเย,
เมื่อราตรีผ่านไป, พึงเข้าไปยังหมู่บ้าน,

อะวะหานัง นาภินันเทยยะ, อะภิหารัญจะ คามะโต,
โภชนะที่ยังไม่ได้ และโภชนะที่เขานำ�ไปแต่บ้าน,
ก็ไม่พึงยินดี,

นะ มุนี คามะมาคัมมะ, กุเลสุ สะหะสา จะเร,

ไปถึงหมูบ่ า้ นแล้ว, ไม่พงึ รีบร้อนเทีย่ วไปในสกุลทัง้ หลาย,

ฆาเสสะนัง ฉินนะกะโถ, นะ วาจัมปะยุตตัง ภะเณ,

สำ�รวมงดเจรจา, ไม่กล่าววาจาเกี่ยวเนื่องด้วยการ
แสวงหาของกิน,

อะลัตถัง ยะทิทัง สาธุ, นาลัตถัง กุสะลัง อิติ,
อุภะเยเนวะ โส ตาทิ, รุกขังวะ อุปาติวัตตะติ,

มุนีนั้น คำ�นึงถึงว่า, สิ่งที่เราได้ยังประโยชน์ให้สำ�เร็จ,
เราไม่ได้กเ็ ป็นความดี, เป็นผูค้ งทีเ่ พราะการได้และไม่ได้
ทั้งสองอย่างนั้นแล, ย่อมพ้นทุกข์ได้, เหมือนอย่างคน
ผู้แสวงหาผลไม้, เข้าไปถึงต้นไม้แล้ว, จะได้ หรือไม่ได้,
ก็ไม่ยินดี ไม่เสียใจ, วางจิตเป็นกลางกลับไป,

สะ ปัตตะปาณิ จะรันโต, อะมูโค มูคะสัมมะโต,
มุนีนั้น ถือบาตรเที่ยวไปอยู่, ไม่เป็นคนใบ้
ก็แกล้งเป็นคนใบ้,

อัปปัง ทานัง นะ หิเฬยยะ, ทาตารัง นาวะชานิยา,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๕๗

ไม่พึงดูหมิ่นทานว่าเป็นของเล็กน้อย,
ไม่ดูแคลนบุคคลผู้ให้,

อุจจาวะจา หิ ปะฏิปะทา, สะมะเณนะ ปะกาสิตา,

ความจริง, พระพุทธสมณะทรงประกาศข้อปฏิบัติ
ทั้งสูงและต่ำ�ไว้แล้ว,

นะ ปารัง ทิคุณัง ยันติ,

มุนีทั้งหลาย, ย่อมไม่ไปสู่นิพพานถึงสองครั้ง,

นะ ยิทัง เอกะคุณัง มุตัง,

นิพพานนี้, จะบรรลุได้ครั้งเดียว ก็หามิได้,

ยัสสะ จะ วิสะตา นัตถิ, ฉินนะโสตัสสะ ภิกขุโน,
กิจจากิจจัปปะหีนัสสะ,
อนึ่ง, ภิกษุผู้ไม่มีตัณหา ตัดกระแสกิเลสได้,
ละกิจน้อยใหญ่ได้เด็ดขาด,

ปะริฬาโห นะ วิชชะติ,

ย่อมไม่มีความเร่าร้อน คือ ดับเย็น.

๕๘

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

อาทิตตปริยายสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
๑. สฬายตนสังยุต ๑.ปฐมปัณณาสก์ ๓.สัพพวรรค
อาทิตตปริยายสูตรที่ ๖ ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
หลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระนาลกะ
แล้ว ระหว่างนั้นทรงได้พบกับยสกุลบุตรและเพื่อนรวม ๕๕
คน ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธองค์บรรลุอรหันต์ทั้งหมด เมื่อ
ออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ทรงส่งสาวกทั้ง ๖๐ องค์ออก
ไปประกาศศาสนาพร้อมทั้งทรงอนุญาตให้สาวกทั้ง ๖๐ องค์
สามารถบวชกุลบุตรผู้ศรัทธาได้ แล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปอุรุ
เวลาเสนานิคมเพียงลำ�พัง ระหว่างทางทรงพบกับภัททวัคคีย์
๓๐ คน ทรงแสดงธรรมแก่ภัททวัคคีย์บางคนบรรลุโสดาบัน
บางคนบรรลุสกิทาคามี บางคนบรรลุอนาคามี แต่ไม่มีผู้
ใดบรรลุอรหันต์ ภัททวัคคีย์ได้กราบทูลขออุปสมบทจึงทรง
ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เมื่อพระพุทธ
องค์เสด็จไปถึงอุรุเวลาเสนานิคม ทรงขอเข้าพักอาศัยกับอุรุเวลกัสสปผู้ถือตัวว่าเป็นพระอรหันต์ สร้างอาศรมสั่งสอนลัทธิ
ของตนอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำ�เนรัญชรา เพราะมีสกุลว่ากัสสปโคตร
และอยู่ ณ ตำ�บลอุรุเวลา จึงได้ชื่อว่า อุรุเวลกัสสป ท่านผู้นี้เป็น
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๕๙

อาจารย์ใหญ่ที่ชาวเมืองราชคฤห์นับถือมาก มีน้องชายสองคน
ชื่อนทีกัสสป และคยากัสสป ล้วนเป็นหัวหน้าชฎิลตั้งอาศรม
อยู่ถัดกันไปบนฝั่งแม่น้ำ�เนรัญชรา ไม่ห่างไกลจากอาศรมของ
พี่ชายใหญ่ พระพุทธองค์เสด็จมาทำ�ลายทิฏฐิมานะของพวก
ชฎิล จนอุรุเวลกัสสปะยอมรับนับถือ ขอบวชเป็นสาวกพร้อม
บริวาร ชฎิลพี่น้องทั้งสองพร้อมด้วยบริวารก็ตามมาขอบวช
ด้วยทั้งหมด รวม ๑๐๐๓ รูป หลังจากนั้นพระพุทธองค์พร้อม
ภิกษุสงฆ์หมูใ่ หญ่เดินทางไปยังตำ�บลคยาสีสะ ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร เมื่อฟังพระธรรมเทศนานี้จบลงภิกษุชฎิลได้บรรลุ
อรหันต์ทุกรูป

๖๐

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

อาทิตตปริยายสุตตปาฐะ

(หันทะ มะยัง อาทิตตะปริยายะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวอาทิตตปริยายสูตรเถิด

สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน,

กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็อะไรเล่าชื่อว่า สิ่งทั้งปวงเป็น
ของร้อน,

จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุ (คือตา) เป็นของร้อน,

รูปา อาทิตตา,

รูปทั้งหลายเป็นของร้อน,

จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง,

จักขุวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางตาเป็นของร้อน,

จักขุสัมผัสโส อาทิตโต,

จักขุสัมผัส คือสัมผัสทางตาเป็นของร้อน,

ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้, เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยจักขุสมั ผัส, คือสัมผัสทางตา เป็นปัจจัย แม้อนั ใด,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๖๑

สุขัง วา ทุกขัง วา,

เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี,

อะทุกขะมะสุขัง วา,

หรือไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ดี,

ตัมปิ อาทิตตัง,

แม้อันนั้นก็เป็นของร้อน,

เกนะ อาทิตตัง,

ร้อนเพราะอะไร?

อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,

ร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ,

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,

ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ และความตาย,

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,

ร้อนเพราะความโศก ความร่ำ�ไรรำ�พัน, ความไม่สบาย
กาย ความไม่สบายใจ, ความคับแค้นใจทั้งหลาย,

อาทิตตันติ วะทามิ,

เราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อน,

โสตัง อาทิตตัง,

โสตะ คือหูเป็นของร้อน,

สัททา อาทิตตา,
๖๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

เสียงทั้งหลายเป็นของร้อน,

โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง,

โสตวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางหูเป็นของร้อน,

โสตะสัมผัสโส อาทิตโต,

โสตสัมผัส คือสัมผัสทางหูเป็นของร้อน,

ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้, เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยโสตสัมผัส, คือสัมผัสทางหู เป็นปัจจัย แม้อนั ใด,

* สุขัง วา ทุกขัง วา,
เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี,

อะทุกขะมะสุขัง วา,

หรือไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ดี,

ตัมปิ อาทิตตัง,

แม้อันนั้นก็เป็นของร้อน,

เกนะ อาทิตตัง,

ร้อนเพราะอะไร?,

อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,

ร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ,

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,

ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ และความตาย,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๖๓

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,

ร้อนเพราะความโศก ความร่ำ�ไรรำ�พัน, ความไม่สบาย
กาย ความไม่สบายใจ, ความคับแค้นใจทั้งหลาย,

อาทิตตันติ วะทามิ,

เราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อน,

ฆานัง อาทิตตัง,

ฆานะ คือจมูกเป็นของร้อน,

คันธา อาทิตตา,

กลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อน,

ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง,

ฆานวิญญาณ คือความรูอ้ ารมณ์ทางจมูกเป็นของร้อน,

ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต,

ฆานสัมผัส คือสัมผัสทางจมูกเป็นของร้อน,

ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
ฆานสัมผัส, คือสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัย แม้อันใด,*...

ชิว๎หา อาทิตตา,

ชิวหา (คือลิ้น) เป็นของร้อน,

ระสา อาทิตตา,

รสทั้งหลายเป็นของร้อน,

๖๔

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ชิว๎หาวิญญาณัง อาทิตตัง,

ชิวหาวิญญาณ คือความรู้สึกเสวยอารมณ์ทางลิ้นเป็น		
ของร้อน,

ชิว๎หาสัมผัสโส อาทิตโต,

ชิวหาสัมผัส คือสัมผัสทางลิ้นเป็นของร้อน,

ยัมปิทัง ชิว๎หาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
ชิวหาสัมผัส, คือสัมผัสทางลิน้ เป็นปัจจัย แม้อนั ใด, * ...

กาโย อาทิตโต,

กายเป็นของร้อน,

โผฏฐัพพา อาทิตตา,

โผฏฐัพพะ (คือสิ่งที่ถูกต้องทางกาย) เป็นของร้อน,

กายะวิญญาณัง อาทิตตัง,

กายวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางกายเป็นของร้อน,

กายะสัมผัสโส อาทิตโต,

กายสัมผัส คือสัมผัสทางกายเป็นของร้อน,

ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
กายสัมผัส, คือสัมผัสทางกายเป็นปัจจัย แม้อนั ใด, * ...

มะโน อาทิตโต,

มนะ (คือใจ) เป็นของร้อน,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๖๕

ธัมมา อาทิตตา,

ธรรมทั้งหลาย (คืออารมณ์ที่เกิดแก่ใจ) เป็นของร้อน,

มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง,

มโนวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางใจ เป็นของร้อน,

มะโนสัมผัสโส อาทิตโต,

มโนสัมผัส คือสัมผัสทางใจเป็นของร้อน,

ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
มโนสัมผัส, คือสัมผัสทางใจเป็นปัจจัย แม้อันใด, *...

เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อริยสาวกผู้ได้สดับมาแล้ว
เห็นอยู่อย่างนี้,

จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในจักษุคือตา,

รูเปสุปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรูปทั้งหลาย,

จักขุวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในจักขุวิญญาณ,
คือความรู้อารมณ์ทางตา,

จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในจักขุสัมผัส, คือสัมผัสทางตา,

๖๖

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
จักขุสัมผัส, คือสัมผัสทางตาเป็นปัจจัย แม้อันใด,

** สุขัง วา ทุกขัง วา,

เป็นสุขก็ดี, เป็นทุกข์ก็ดี,

อะทุกขะมะสุขัง วา,

หรือไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ดี,

ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา, คือความรู้สึก
เสวยอารมณ์นั้น,

โสตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในโสตะ (คือหู),

สัทเทสุปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในเสียงทั้งหลาย,

โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบือ่ หน่าย แม้ในโสตวิญญาณ, คือความรูอ้ ารมณ์
ทางหู,

โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในโสตสัมผัส, คือสัมผัสทางหู,
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๖๗

ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
โสตสัมผัส, คือสัมผัสทางหูเป็นปัจจัย แม้อันใด, ** ...

ฆานัส๎มิงปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในฆานะ (คือจมูก),

คันเธสุปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในกลิ่นทั้งหลาย,

ฆานะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในฆานวิญญาณ,
คือความรู้อารมณ์ทางจมูก,

ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในฆานสัมผัส, คือสัมผัสทางจมูก,

ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
ฆานสัมผัส, คือสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัย แม้อนั ใด, ** ...

ชิวหายะปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในชิวหา (คือลิ้น),

ระเสสุปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรสทั้งหลาย,

ชิว๎หาวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,
๖๘

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในชิวหาวิญญาณ,
คือความรู้อารมณ์ทางลิ้น,

ชิว๎หาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในชิวหาสัมผัส, คือสัมผัสทางลิ้น,

ยัมปิทัง ชิว๎หาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
ชิวหาสัมผัส, คือสัมผัสทางลิน้ เป็นปัจจัย แม้อนั ใด, **...

กายัส๎มิงปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกาย,

โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะ,
คือสิ่งที่ถูกต้องทางกายทั้งหลาย,

กายะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณ,
คือความรู้อารมณ์ทางกาย,

กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัส, คือสัมผัสทางกาย,

ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
กายสัมผัส, คือสัมผัสทางกายเป็นปัจจัย แม้อนั ใด, ** ...
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๖๙

มะนัส๎มิงปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมนะ (คือใจ),

ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลาย,

มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณ,
คือความรู้อารมณ์ทางใจ,

มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัส, คือสัมผัสทางใจ,

ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

เวทนา คือความรูส้ กึ เสวยอารมณ์น,้ี เกิดขึน้ เพราะอาศัย
มโนสัมผัส, คือสัมผัสทางใจเป็นปัจจัย แม้อันใด, ** ...

นิพพินทัง วิรัชชะติ,

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด,

วิราคา วิมุจจะติ,

เพราะคลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น,

วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมิติ ญานัง โหติ,

เมื่อหลุดพ้นแล้ว, ก็มีญาณหยั่งรู้ว่า, หลุดพ้นแล้ว,

ขีณา ชาติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง,

อริยสาวกนั้น ย่อมทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว,
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พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว,

กะตัง กะระณียัง นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ,
กิจที่ควรทำ�ทำ�เสร็จแล้ว,
กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี,

(หมายเหตุ) เมือ่ จะสวดเต็มให้ยอ้ นไปสวดตามเครือ่ งหมาย * , **
จนจบ
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๗๑

ทีฆนขสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ปริพพาชกวรรค
๔. ทีฆนขสูตร เรื่องทีฆนขปริพาชก
พระพุทธองค์พร้อมภิกษุอดีตชฎิลเสด็จเข้าไปยังกรุง
ราชคฤห์ เพื่อไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามที่ทรงให้
สัญญาไว้ก่อนตรัสรู้ พระองค์แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร
และบริวารส่วนใหญ่บรรลุโสดาบัน บางส่วนขอรับไตรสรณคมน์
เป็นที่พึ่ง พระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสในพระพุทธองค์มากจนน้อม
ถวายอุทยานเวฬุวันเป็นอารามแห่งแรกในพระพุ ท ธศาสนา
ระหว่างทีพ่ ระพุทธองค์ประทับอยูท่ ก่ี รุงราชคฤห์ พระอัสสชิพระ
ในกลุ่มปัญจวัคคีย์ออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ระหว่างทาง
พบกับอุปติสสะ อุปติสสะเห็นท่านพระอัสสชิมีกิริยาอาการ
น่าเลื่อมใสจึงเข้าไปสนทนาด้วยและขอให้ท่านแสดงธรรม พระ
อัสสชิพึ่งบวชได้ไม่นานจึงกล่าวแต่ใจความสำ�คัญ เมื่ออุปติสสะ
ฟังแล้วบรรลุโสดาบันทันทีจึงกลับไปเล่าให้โกลิตะฟังก็ได้บรรลุ
โสดาบั น เช่ น กั น จึ งชวนกันไปเฝ้าพระพุท ธองค์แ ละทู ล ขอ
อุปสมบท เมือ่ บวชแล้วโกลิตะมีชอ่ื ว่าพระโมคคัลลานะ อุปติสสะ
มีชื่อว่าพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะบวชได้ ๗ วันก็บรรลุ
อรหันต์ พระสารีบุตรบวชได้ ๑๕ วัน ขณะนั้นพระพุทธองค์ทรง
๗๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ประทับอยู่ที่ถ้ำ�สุกรขาตา เชิงเขาคิชฌกูฏ ในเขตเมืองราชคฤห์
ครั้งนั้นปริพาชกชื่อทีฆนขะ (แปลว่าผู้มีเล็บยาว) ซึ่งเป็นหลาน
ชายของพระสารีบุตร ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับ
พูดถึงความไม่พอใจของตนต่อสิ่งทั้งปวง พระพุทธองค์จึงทรง
แสดงทีฆนขสูตรแก่ทีฆนขปริพาชก พระสารีบุตรนั่งถวายงาน
พัดอยู่ด้านหลัง ได้พิจารณาธรรมเทศนาที่ทรงแสดงก็บรรลุ
พระอรหันต์ ส่วนทีฆนขปริพาชกบรรลุโสดาบันประกาศตนขอ
ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
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๗๓

ทีฆนขสุตตปาฐะ

(หันทะ มะยัง ทีฆะนะขะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวทีฆนขสูตรเถิด

อะยัง โข ปะนะ อัคคิเวสสะนะ กาโย,
อัคคิเวสสนะ ก็กายนี้แล,

รูปี จาตุมมะหาภูติโก,

มีรูป เป็นที่ประชุมมหาภูตทั้ง ๔,

มาตาเปตติกะสัมภะโว,

เกิดแต่บิดามารดา,

โอทะนะกุมมาสูปะจะโย,

เจริญวัยด้วยข้าวสุกและขนมสด,

นิจจุจฉาทะนะปะริมัทธะนะเภทะนะวิทธังสะนะธัมโม,
ต้องอบขัดสีอยู่เป็นนิจ,
และมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดา,

อะนิจจะโต ทุกขะโต, โรคะโต คัณฑะโต, สัลละโต
อะฆะโต, อาพาธะโต ปะระโต, ปะโลกะโต สุญญะโต,
อะนัตตะโต สะมะนุปัสสิตัพโพ,
ท่านพึงพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์,
เป็นโรค เป็นดังหัวฝี, เป็นดังลูกศร เป็นความลำ�บาก,
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เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่น, เป็นสภาวะทรุดโทรม,
เป็นสภาวะว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องกับตน,
เป็นสภาวะมิใช่ตัวตน,

ตัสสิมัง กายัง อะนิจจะโต ทุกขะโต, โรคะโต คัณฑะโต,
สัลละโต อะฆะโต, อาพาธะโต ปะระโต,
ปะโลกะโต สุญญะโต, อะนัตตะโต สะมะนุปัสสะโต,
เมือ่ ท่านพิจารณาเห็นกายนี,้ โดยความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์,
เป็นโรค เป็นดังหัวฝี, เป็นดังลูกศร เป็นความลำ�บาก,
เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่น, เป็นสภาวะทรุดโทรม,
เป็นสภาวะว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องกับตน,
เป็นสภาวะมิใช่ตัวตนอยู่,

โย กายัส๎มิง กายัจฉันโท กายะสิเนโห,
กายันวะยะตา สา ปะหียะติ,

ท่านย่อมละความพอใจในกาย ความรักในกาย,
ความอยู่ในอำ�นาจของกายในกายได้,

ติสโส โข อิมา อัคคิเวสสะนะ เวทะนา, สุขา เวทะนา
ทุกขา เวทะนา อะทุกขะมะสุขา เวทะนา,
อัคคิเวสสนะ เวทนา ๓ อย่างเหล่านี้ คือ,
สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑,

ยัส๎มิง อัคคิเวสสะนะ สะมะเย สุขัง เวทะนัง เวเทติ,
อัคคิเวสสนะ เวลาใด ได้เสวยสุขเวทนา,
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๗๕

เนวะ ตัส๎มิง สะมะเย ทุกขัง เวทะนัง เวเทติ,
เวลานั้น ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา,

นะ อะทุกขะมะสุขัง เวทะนัง เวเทติ,
ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา,

สุขังเยวะ ตัส๎มิง สะมะเย เวทะนัง เวเทติ,
ได้เสวยสุขเวทนาอย่างเดียว,

ยัส๎มิง อัคคิเวสสะนะ สะมะเย ทุกขัง เวทะนัง เวเทติ,
เวลาใด ได้เสวยทุกขเวทนา,

เนวะ ตัส๎มิง สะมะเย สุขัง เวทะนัง เวเทติ,
เวลานั้น ไม่ได้เสวยสุขเวทนา,

นะ อะทุกขะมะสุขัง เวทะนัง เวเทติ,
ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา,

ทุกขังเยวะ ตัส๎มิง สะมะเย เวทะนัง เวเทติ,
ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างเดียว,

ยัส๎มิง อัคคิเวสสะนะ สะมะเย อะทุกขะมะสุขัง
เวทะนัง เวเทติ,
เวลาใด ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา,

เนวะ ตัส๎มิง สะมะเย สุขัง เวทะนัง เวเทติ,
เวลานั้น ไม่ได้เสวยสุขเวทนา,

นะ ทุกขัง เวทะนัง เวเทติ,
ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา,
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อะทุกขะมะสุขังเยวะ ตัส๎มิง สะมะเย เวทะนัง เวเทติ,
ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาอย่างเดียว,

สุขา อัคคิเวสสะนะ อะนิจจา,

อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไม่เที่ยง,

สังขะตา ปะฏิจจะสะมุปปันนา,

ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น,

ขะยะธัมมา วะยะธัมมา,

มีความสิ้นไป เสื่อมไปเป็นธรรมดา,

วิราคะธัมมา นิโรธะธัมมา,

มีความจางคลายไป ดับไปเป็นธรรมดา,

ทุกขาปิ โข อัคคิเวสสะนะ อะนิจจา,
แม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยง,

สังขะตา ปะฏิจจะสะมุปปันนา,

ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น,

ขะยะธัมมา วะยะธัมมา,

มีความสิ้นไป เสื่อมไปเป็นธรรมดา,

วิราคะธัมมา นิโรธะธัมมา,

มีความจางคลายไป ดับไปเป็นธรรมดา,

อะทุกขะมะสุขาปิ โข อัคคิเวสสะนะ เวทะนา อะนิจจา,
แม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยง,

สังขะตา ปะฏิจจะสะมุปปันนา,
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๗๗

ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น,

ขะยะธัมมา วะยะธัมมา,

มีความสิ้นไป เสื่อมไปเป็นธรรมดา,

วิราคะธัมมา นิโรธะธัมมา,

มีความจางคลายไป ดับไปเป็นธรรมดา,

เอวัง ปัสสัง อัคคิเวสสะนะ สุตะวา อะริยะสาวะโก,
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว, เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้,

สุขายะปิ เวทะนายะ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนา,

ทุกขายะปิ เวทะนายะ นิพพินทะติ,

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในทุกขเวทนา,

อะทุกขะมะสุขายะปิ เวทะนายะ นิพพินทะติ,
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอทุกขมสุขเวทนา,

นิพพินทัง วิรัชชะติ,

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด,

วิราคา วิมุจจะติ,

เพราะคลายกำ�หนัด จึงหลุดพ้น,

วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ,

เมื่อหลุดพ้นแล้ว, ก็มีญาณหยั่งรู้ว่า, หลุดพ้นแล้ว,

ขีณา ชาติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง,
กะตัง กะระณียัง นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาติ,
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ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสน้ิ แล้ว,พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว, กิจทีค่ วร
ทำ� ทำ�เสร็จแล้ว, กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี,

เอวัง วิมุตตะจิตโต โข อัคคิเวสสะนะ ภิกขุ,
ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แล,

นะ เกนะจิ สังวะทะติ, นะ เกนะจิ วิวะทะติ,
ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใคร ๆ,

ยัญจะ โข โลเก วุตตัง,

โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน,

เตนะ โวหะระติ อะปะรามะสันติ,

ก็พูดไปตามโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ.

เตนะ โข ปะนะ สะมะเยน อายัส๎มา สารีปุตโต,
ภะคะวะโต ปิฏฐิโต นิสินโน ภะคะวันตัง วีชิยะมาโน,

ก็โดยสมัยนัน้ แล, ท่านพระสารีบตุ รนัง่ ถวายงานพัดอยู,่
ณ เบื้องพระปฤษฎางค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า,

อะถะ โข อายัส๎มะโต สารีปุตตัสสะ เอตะทะโหสิ,
ได้มีความดำ�ริว่า,

เตสัง เตสัง กิระ โน ภะคะวา ธัมมานัง อะภิญญา
ปะหานะมาหะ,
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการละธรรมเหล่านั้น,
ด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย,

เตสัง เตสัง กิระ โน สุคะโต ธัมมานัง อะภิญญา
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๗๙

ปะฏินิสสัคคะมาหาติ,

พระสุคตเจ้าตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้น,
ด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย,

อิติ หิทัง อายัส๎มะโต สารีปุตตัสสะ ปะฏิสัญจิกขะโต,
เมื่อท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล,

อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตัง วิมุจจิ,

เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน
จิตจึงหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย,

ทีฆะนะขัสสะ ปะริพพาชะกัสสะ,
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ,

ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน,
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนขปริพาชกว่า,

ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ,
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา,
สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา.

๘๐

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

โอวาทปาติโมกขคาถา
พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิตวิ ตุ ตกะ-สุตตนิบาต
คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔
๔.ปัญหาพระอานนทเถระ
“โอวาทปาติโมกข์” พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระสงฆ์
เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา ๙ เดือน (๔๕ ปี
ก่อนพุทธศักราช) ในวันเพ็ญมาฆะ เดือน ๓ ที่วัดเวฬุวัน กรุง
ราชคฤห์ แคว้นมคธ (และทรงแสดงแก่สงฆ์ทุกกึ่งเดือน ตลอด
มาจนถึงพรรษาที่ ๒๐ จึงทรงบัญญัติให้สงฆ์ทำ�อุโบสถและ
แสดงปาติโมกข์กันเอง) ในวันนั้นมีเหตุการณ์สำ�คัญเกิดขึ้น ๔
ประการคือ
๑. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า
อย่างพร้อมเพรียงกัน
๒. พระสงฆ์ทง้ั หมดล้วนเป็นภิกษุทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงบวช
ให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
๓. พระสงฆ์ท ั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คื อ ผู ้ ไ ด้
อภิญญา ๖
๔.วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญ
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๘๑

เดือนมาฆะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๓)
พระอรหันต์ทั้งหลายที่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัด
เวฬุวันมหาวิหาร ประกอบด้วย ๔ คณะ คือ คณะศิษย์ของ
ชฎิล ๓ พี่น้อง คือ คณะพระอุรุเวลกัสสปะ (มีศิษย์ ๕๐๐ องค์)
คณะพระนทีกัสสปะ (มีศิษย์ ๓๐๐ องค์) คณะพระคยากัสสปะ
(มีศิษย์ ๒๐๐ องค์) และคณะของพระอัครสาวกคือพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ (มีศิษย์ ๒๕๐ องค์) รวมนับจำ�นวนได้
๑,๒๕๐ รูป (จำ�นวนนี้ไม่ได้นับรวมชฎิล ๓ พี่น้อง และพระ
อัครสาวกทั้งสอง) พระพุทธองค์เห็นเป็นโอกาสเหมาะที่สาวก
ต่างมาประชุมกันหมู่ใหญ่จึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เพื่อเป็น
หลักในการประพฤติธรรมและเผยแผ่ธรรม การประชุมในครั้ง
นั้นเป็นที่เล่าลือสืบมา และได้จัดพิธีมาฆบูชาเพื่อรำ�ลึกถึง
เหตุการณ์ครั้งนั้นมาจนบัดนี้

๘๒

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

โอวาทปาติโมกขคาถา

(หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาโอวาทปาติโมกข์เถิด

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง,
การไม่ทำ�บาปทั้งปวง;

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,

การทำ�กุศลให้ถึงพร้อม;

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,

การชำ�ระจิตของตนให้ขาวรอบ;

เอตัง พุทธานะสาสะนัง.

ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำ�สัง่ สอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย.
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, 		
ขันตี คือความอดกลัน้ เป็นธรรมเครือ่ งเผากิเลสอย่างยิง่ ;

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,

ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง;
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, 		
ผู้กำ�จัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย;

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.

ผู้ทำ�สัตว์อื่นให้ลำ�บากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย.
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๘๓

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,

การไม่พูดร้าย, การไม่ทำ�ร้าย;

ปาติโมกเข จะ สังวะโร,

การสำ�รวมในปาติโมกข์;
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง, 		
ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, 		
การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด;
อะธิจิตเต จะ อาโยโค, 			
ความหมั่นประกอบในการทำ�จิตให้ยิ่ง;
เอตัง พุทธานะสาสะนัง. 			
ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย.

๘๔

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

ที่มาของพระสูตร คาถา และสำ�นวนแปล
ธรรมทานมูลนิธ.ิ “อิทปั ปัจจยตาปฏิจจสมุปปาทปาฐะ” ในสวดมนต์แปล
บทพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในสวนโมกขพลาราม. หน้า ๑๑ – ๑๔.
สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๙.
ธรรมทานมูลนิธิ. “ปฐมพุทธภาสิตคาถา” ใน คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค
๑ – ๒ ทำ�วัตรเช้า – เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบทแปล
ไทย. หน้า ๓๒. กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๕๔.
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ). “พุทธอุทานะคาถา” ใน ธรรมะ
ในพุทธมนต์ ฉบับตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย – เนปาล.
หน้า ๒๐๐. กรุงเทพฯ : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, ๒๕๕๔.
ธรรมทานมูลนิธิ. “ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ” ใน สวดมนต์แปล
บทพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในสวนโมกขพลาราม. หน้า ๑ – ๕.
สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๙.
ธรรมสภา. “ปัญจวัคคิยสูตร (อนัตตลักขณสูตร สูตรทีท่ �ำ ให้ปญ
ั จวัคคีย์
เป็นพระอรหันต์)” ใน คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์. หน้า
๕๙ – ๖๕. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. “นาลกสุตตํ” ใน ทยฺยรฏฺฐสฺส
เตปิตกํ เล่มที่ ๒๕ หน้า ๔๙๙ – ๕๐๖. พระมหาชัยวัฒน์
ปญฺญาคโม แปล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
๒๕๔๙.
ธรรมสภา. “อาทิตตปริยายสุตตปาฐะ” ใน คูม่ อื พุทธบริษทั ฉบับสมบูรณ์.
หน้า ๕๙ – ๖๕. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. “ทีฆนขสุตฺตํ” ใน ทยฺยรฏฺฐสฺส
บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

๘๕

เตปิตกํ เล่มที่ ๑๓ หน้า ๒๓๙ – ๒๔๕. พระมหาชัยวัฒน์
ปญฺญาคโม แปล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
๒๕๔๙.
ธรรมทานมูลนิธิ. “โอวาทปาติโมกขคาถา” ใน คู่มืออุบาสกอุบาสิกา
ภาค ๑ – ๒ ทำ�วัตรเช้า – เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท
แปลไทย. หน้า ๓๐ – ๓๑. กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ,
๒๕๕๔.
ตรวจทานโดย

๘๖

พระอาจารย์มหาชัยวัฒน์ ปญฺญาคโม วัดสร้อยทอง

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ๒๖๐๐ ปี

