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บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
      อะนุตตะรัง  อะภิสัมโพธิง       สัมพุชฌิต๎วา  ตะถาคะโต 
 ปะฐะมัง  ยัง  อะเทเสสิ                  ธัมมะจักกัง  อะนุตตะรัง 
 สัมมะเทวะ  ปะวัตเตนโต               โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง 
 ยัตถากขาตา  อุโภ  อันตา             ปะฏิปัตติ  จะ มัชฌิมา 
 จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ                       วิสุทธัง  ญาณะทัสสะนัง 
 เทสิตัง  ธัมมะราเชนะ                สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง 
 นาเมนะ  วิสสุตัง  สุตตัง                ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง 
 เวยยากะระณะปาเฐนะ        สังคีตันตัมภะณามะ  เส ฯ 
 คําแปล  พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว้ เม่ือจะทรงประกาศธรรมท่ีใครๆ ยังมิได้ให้
เป็นแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ ทรงแสดงอนุตตรธรรมจักรใด คือในธรรมจักรใด พระองค์ตรัสซ่ึงที่สุด ๒ 
ประการ และข้อปฏิบัติเป็นกลาง และปัญญาอันรู้เห็นที่หมดจดแล้ว ในอริยสัจท้ัง ๔ เราท้ังหลายจงสวดธรรมจักรนัน้
ที่พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาทรงแสดงแล้ว  ปรากฏโดยชื่อวา่ ธัมมจักกัปปวัตตนสตูร เปน็สูตรประกาศพระสัมมา
สัมโพธิญาณ อันพระสังคีติกาจารย์ ร้อยกรองไว้โดยเวยยากรณปาฐะเทอญ  

อานิสงส์แห่งการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 บทสวดธรรมจักรท่านใดได้สวด จะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง กิจการมีความเจริญก้าวหน้า  ทําให้ผู้สวดมี
อายุยืน มีความสุขกายสุขใจ  ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย  ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่าง ๆ นานาได้ ส่ิงเลวร้ายจะกลับ
กลายเป็นแก้วสารพัดนึกข้ึนมาได้ หากสวดประจาํจะเป็นม่ิงมงคลแก่ตัวมีความก้าวหน้าสถาพร  ทรัพย์สมบัติ
ข้าวของบริบูรณ์  ตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

  เอวัมเม  สุตังฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา พาราณะสิยัง  วิหะระติ  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย ฯ  
ตัต๎ระ  โข  ภะคะวา  ปัญจะวัคคิเย  ภิกขู อามันเตสิ ฯ 
 เทวเม  ภิกขะเว  อันตา  ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย  จายัง กาเมสุ  กามะสุขัลลิกานุโยโค  หี
โน  คัมโม  โปถุชชะนิโก อะนะริโย  อะนัตถะสัญหิโต  โย  จายัง  อัตตะกิละมะถานุโยโค  ทุกโข  อะนะริโย  
อะนัตถะสัญหิโต ฯ 
 เอเต  เต  ภิกขะเว  อุโภ  อันเต  อะนุปะคัมมะ  มัชฌิมา ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ  
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี  อุปะสะมายะ  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัต
ตะติ ฯ  
 กะตะมา  จะ สา  ภิกขะเว  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา  จักขุกะระณี  
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตะติ ฯ 
 อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ ฯ 
 อะยัง  โข สา ภิกขะเว  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา  จักขุกะระณี  ญาณะ
กะระณี  อุปะสะมายะ  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 
 อิทัง โข ปะนะ  ภิกขะเว ทุกขัง  อะริยะสัจจงั ฯ ชาติปิ ทกุขา  ชะราปิ  ทุกขา  มะระณัมปิ  ทุกขัง 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  ทุกขา  อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข  ปิเยหิ วิปปะโยโค  ทุกโข  
ยัมปิจฉัง  นะ ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง สังขิตเตนะ  ปญัจุปาทานักขันธา  ทุกขา ฯ 
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 อิทัง โข  ปะนะ  ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง ฯ  ยายัง  ตัณหา  โปโนพภะวิกา  นันทิ
ราคะสะหะคะตา  ตัต๎ระ  ตัต๎ราภินันทินี ฯ  เสยยะถีทัง ฯ  กามะตัณหา  ภะวะตัณหา  วิภะวะตัณหา ฯ 
 อิทัง  โข ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจงั ฯ  โย  ตัสสาเยวะ  ตัณหายะ  อะเสสะ
วิราคะนิโรโธ  จาโค  ปะฏินิสสัคโค  มุตติ  อะนาละโย ฯ 
 อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง ฯ   
 อะยะเมวะ     อะรโิย  อัฏฐังคิโก  มัคโค ฯ  เสยยะถีทัง  ฯ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ ฯ  
 อิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจันติ เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาท ิ 
ญาณัง  อุทะปาทิ ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก   อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทงั  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ปะรญิเญยยันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเม
สุ  จักขุง  อุทะปาทิ ญาณงั อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาท ิ วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง  โข  ปะนิทัง ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ปะริญญาตันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเม
สุ  จักขุง อุทะปาทิ  ญาณงั อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาท ิ วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 อิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะ
ปาทิ  ญาณงั  อุทะปาทิ  ปญัญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข  ปะนิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง  ปะหาตัพพันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ       อะนะ
นุสสุเตสุ ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญัญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก   อุ
ทะปาทิ ฯ  
 ตัง  โข  ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ  เม  ภิกขะเว ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัม
เมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญัญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 อิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง       อุทะ
ปาทิ  ญาณงั  อุทะปาทิ  ปญัญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง  โข  ปะนิทงั  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง  สัจฉิกาตัพพันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ       อะนะ
นุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณงั  อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุ
ทะปาทิ ฯ    
 ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง  สัจฉิกะตันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  
ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญัญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 อิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ  
จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญัญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง  ภาเวตัพพันติ  เม ภิกขะเว  ปุพ
เพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง อุทะปาทิ   ญาณัง  อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาท ิ 
อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง  ภาวิตันติ  เม ภิกขะเว ปุพเพ  
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง  อุทะปาท ิ ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญัญา  อุทะปาท ิ วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  
อุทะปาทิ ฯ 
 ยาวะกีวัญจะ เม  ภิกขะเว  อิเมสุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ  เอวันติปะริวัฏฏัง  ท๎วาทะสาการัง  ยะ
ถาภูตัง  ญาณะทัสสะนัง นะ  สุวิสุทธัง  อะโหสิ ฯ 
 เนวะ  ตาวาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก  สะพ๎รัห๎มะเก  สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา  
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ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  ปัจจัญญาสิง ฯ 
 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว  อิเมสุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ  เอวันติปะริวัฏฏัง  ท๎วาทะสาการัง  ยะถา
ภูตัง  ญาณะทัสสะนัง  สุวิสุทธัง  อะโหสิ ฯ  
 อะถาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก  สะพ๎รัห๎มะเก  สัสสะมะณะพ๎ราหม๎ะณิยา  ปะ
ชายา  สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  ปัจจญัญาสิง ฯ  
 ญาณัญจะ  ปะนะ  เม ทัสสะนัง  อุทะปาทิ  อะกุปปา เม  วิมุตติ  อะยะมันติมา  ชาติ  นัตถิทานิ  
ปุนัพภะโวติ ฯ 
 อิทะมะโวจะ  ภะคะวาฯ  อัตตะมะนา ปญัจะวัคคิยา  ภิกขู ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุง ฯ 
อิมัส๎มิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัส๎มิง  ภัญญะมาเน  อายัสมะโต  โกณฑัญญัสสะ  วิระชัง   วีตะมะลัง  
ธัมมะจักขุง  อุทะปาทิ  ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง  นิโรธะธัมมันติ ฯ 
 ปะวัตติเต  จะ  ภะคะวะตา  ธัมมะจักเก  ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  เอตัมภะคะวะตา  พา
ราณะสิยัง   อิสิปะตะเน   มิคะทาเย  อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง  อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ  
วา  พ๎ราห๎มะเณนะ  วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา  วา  เกนะจิ  วา  โลกัส๎มินติ ฯ 
 ภุมมานัง เทวานัง สัททัง  สุต๎วา 
 จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง สัททงั  สุต๎วา 
 ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  ตาวะติงสานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
 ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  ยามานัง เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
 ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  ตุสิตานัง  เทวานัง  สัททงั  สุต๎วา 
 นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  นิมมานะระตีนัง  เทวานัง  สัททงั  สุต๎วา  
 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง  สัททัง 
สุต๎วา   
 (เม่ือจะสวดย่อเพียงสวรรค์ ๖ ชั้น  คร้ันสวดมาถึงตรงน้ีแล้วสวด  พ๎รัห๎มะกายิกา เทวา สัททะมะนุส
สะเวสุง  แล้วลง เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน  มิคะทาเย  ฯลฯ  เหมือนกันไปจนจบ)   

 พ๎รัห๎มะปาริสัชชา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  พ๎รัห๎มะปาริสัชชานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
 พ๎รัห๎มะปะโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาสเวสุง ฯ พ๎รัห๎มะปะโรหิตานัง  เทวานัง  สัททงั สุต๎วา 
 มะหาพ๎รัห๎มา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  มะหาพ๎รัหม๎านัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
 ปะริตตาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  ปะริตตาภานัง เทวานัง  สัททัง สุต๎วา 
 อัปปะมาณาภา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  อัปปะมาณาภานัง  เทวานัง สัททัง สุต๎วา 
 อาภัสสะรา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  อาภัสสะรานัง  เทวานัง  สัททัง สุต๎วา 
 ปะริตตะสุภา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  ปะริตตะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
 อัปปะมาณะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง  สัททงั  สุต๎วา 
 สุภะกิณหะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  สุภะกิณหะกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
 (อะสัญญิสัตตา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  อะสัญญิสัตตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา)  
 เวหัปผะลา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  เวหัปผะลานัง  เทวานัง  สัททงั  สุต๎วา 
 อะวิหา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  อะวิหานัง เทวานัง  สัททัง สุต๎วา 
 อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง  ฯ  อะตัปปานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
 สุทัสสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  สุทัสสานัง เทวานัง  สัททัง สุต๎วา 
 สุทัสสี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  สุทัสสีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา 
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 อะกะนิฏฐะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
 เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย  อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง 
อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ  วา  พ๎ราห๎มะเณนะ วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ  วา พ๎รัห๎มุนา  วา      เกนะจ ิ 
วา โลกัส๎มินติ ฯ 
 อิติหะ  เตนะ  ขะเณนะ  เตนะ มุหุตเตนะ  ยาวะ  พ๎รัหม๎ะโลกา  สัทโท  อัพภุคคัจฉิ  ฯ      อะยัญ
จะ    ทะสะสะหัสสี  โลกะธาตุ  สังกัมปิ  สัมปะกัมปิ  สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ  จะ โอฬาโร  โอภาโส  
โลเก  ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง  เทวานุภาวัง ฯ 
 อะถะโข  ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ  อัญญาสิ  วะตะ  โภ  โกณฑัญโญ  อัญญาสิ  วะตะ  โภ  
โกณฑญัโญติ ฯ 
 อิติหิทัง อายัสมะโต  โกณฑัญญัสสะ  อัญญาโกณฑญัโญเตววะ  นามัง  อะโหสีติ ฯ 
 
 คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
เขตกรุงพาราณส ีณ ท่ีนั้นแล พระผู้มีพระภาครับส่ังเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาตรัสว่า  
 ภิกษุทั้งหลาย ท่ีสุด ๒ ประการ บรรพชิตไม่พึงเสพ  ท่ีสุด ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ กามสุขัลลิกานุ
โยค (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามท้ังหลาย) เป็นธรรมอันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่
ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน ์
 อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความเดือดร้อนแก่ตน) เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน ์
 มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ ประการนี้ท่ีตถาคตได้ตรัสรู้ อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ 
ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
 มัชฌิมาปฏิปทาท่ีตถาคตได้ตรัสรู้ อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิด ญาณ เป็นไปเพ่ือสงบระงับ 
เพื่อรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพานนั้น เป็นอย่างไร  คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ  สัมมา
สังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ นี้คือ
มัชฌิมาปฏิปทาน้ันที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาที่ก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือสงบระงับ 
เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
 ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็
เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบสิ่งอันไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ส่ิงนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์  
 ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทําให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลิน
และความกําหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
 ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ ความสละ
คืน ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา 
 ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่สัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สมัมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึน
แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ีทุกขอริยสัจ  
 จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้ควรกําหนดรู้ 
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 จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้ เราได้กําหนดรู้แล้ว 
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึน
แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ีทุกขสมุทยอริยสัจ 
 จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้ควรละ 
 จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้เราละได้แล้ว 
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึน
แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ีทุกขนิโรธอริยสัจ 
 จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ควรทําให้แจ้ง 
 จักษุเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราในธรรมท้ังหลายที่ไม่
เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้เราได้ทําให้แจ้งแล้ว 
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึน
แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณ
เกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ควรเจริญ 
 จักษุเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว แสงสว่างเกิดข้ึนแล้วแก่เราใน
ธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้เราได้เจริญแล้ว 
 ภิกษุทั้งหลาย ญาณทัสสนะ(ความรู้เห็น) ตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจ ๔ ประการนี้ มีวน ๓ 
รอบ มี ๑๒ อาการอย่างนี้ยงัไม่หมดจดดีตราบใด เราก็ยงัไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอด
เย่ียมในโลก พร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ตราบ
นั้น 
 ภิกษุทั้งหลาย เม่ือใด ญาณทัสสนะตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจ ๔ ประการนี ้ มีวน ๓ รอบ มี 
๑๒ อาการอย่างน้ีหมดจดดีแล้ว เม่ือนั้นเราจึงยืนยันได้วา่ เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก 
พร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนษุย์ ญาณทัสสนะเกิดข้ึน
แก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กําเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก 
 พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ภิกษุปัญจวัคคีย์มีใจยินดี ต่างชื่นชมพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาค  เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณะอยู่ ธรรมจักษุอันปราศจากธุล ีปราศจากมลทิน ได้เกิด
แก่ท่านพระโกณฑัญญะวา่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา 
 คร้ันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ทวยเทพชั้นภุมมะกระจายข่าวว่า นั่น
พระธรรมจักรอันยอดเย่ียมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณส ี อัน
สมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้  
 ทวยเทพชั้นจาตุมหาราชสดับเสียงของทวยเทพชั้นภุมมะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปวา่ นั่นพระ
ธรรมจักรอันยอดเย่ียมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณส ี อัน
สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ 
 ทวยเทพชั้นดาวดึงส ์สดับเสียงของทวยเทพช้ันจาตุมหาราชแล้วได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
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 ทวยเทพชั้นยามา สดับเสียงของทวยเทพชั้นดาวดึงส์แล้วได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นดุสิต สดับเสียงของทวยเทพชั้นยามาแลว้ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นนิมมานรดีสดับเสยีงของทวยเทพชั้นดุสิตแล้วได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีสดับเสียงของทวยเทพชั้นนิมมานรดีแล้วได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 (หมายเหตุ หากสวดย่อเพียง สรรค์ ๖ ชั้น  ก็แปลว่าทวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหมสดับเสียงของทวย
เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีแล้วก็กระจายข่าววา่) 
 ทวยเทพชั้นพรหมปาริสัชชา สดับเสียงของทวยเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นปโรหิตา สดับเสียงของทวยเทพชั้นพรหมปาริสัชชาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นมหาพรหม สดับเสียงของทวยเทพชั้นปโรหิตาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นปริตตาภา สดับเสยีงของทวยเทพชั้นอาภาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นอัปปมาณาภาสดับเสียงของทวยเทพชั้นปริตตาภาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นอาภัสสรา สดับเสยีงของทวยเทพชั้นอัปปมาณาภาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป  
 ทวยเทพชั้นปริตตสุภา สดับเสยีงของทวยเทพชั้นอาภัสสราแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นอัปปมาณสุภาสดับเสียงของทวยเทพชั้นปริตตสุภาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นสุภกิณหกาสดับเสียงของทวยเทพชั้นอัปปมาณสุภาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 (ทวยเทพชั้นอสัญญพรหม สดับเสียงของทวยเทพชั้นสุภกิณหกาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป  ฯลฯ) 
 ทวยเทพชั้นเวหัปผลาสดับเสียงของทวยเทพชั้นสุภกิณหกาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ  
 ทวยเทพชั้นอวิหาสดับเสียงของทวยเทพชั้นเวหัปผลาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นอตัปปาสดับเสียงของทวยเทพชั้นอวิหาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นสุทัสสาสดับเสียงของทวยเทพชั้นอตัปปาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นสุทัสสีสดับเสียงของทวยเทพชั้นสุทัสสาแล้ว ก็กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
 ทวยเทพชั้นอกนิฏฐาสดับเสียงของทวยเทพชั้นสุทัสสีแล้ว ก็กระจายข่าวว่า นั่นพระธรรมจักรอันยอด
เย่ียมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณส ีอันสมณพราหมณ์ เทวดา 
มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้  
 เพียงครู่เดียวเท่าน้ัน เสียงป่าวประกาศได้กระจายข้ึนไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้ ทั้งหม่ืน
โลกธาตุน้ีก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ท้ังแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณมิได้ ก็ปรากฏในโลก ล่วงเทวานุภาพของ
เทวดาท้ังหลาย  
 ลําดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้วา่ ผู้เจริญท้ังหลาย โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ผู้เจริญ
ทั้งหลาย โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ดังนั้น คําว่า อัญญาโกณฑัญญะ นี้จึงได้เป็นชื่อของพระโกณฑัญญะนั่นแล 
 


