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บทขัดอนัตตลักขณสูตร 
      ยันตัง  สัตเตหิ  ทุกเขนะ          เญยยัง  อะนัตตะลักขะณัง 
 อัตตะวาทาตตะสัญญานัง            สัมมะเทวะ  วิโมจะนัง 
 สัมพุทโธ  ตัง ปะกาเสสิ               ทิฏฐะสัจจานะ  โยคินัง 
 อุตตะริง  ปะฏิเวธายะ                  ภาเวตุง  ญาณะมุตตะมัง 
 ยันเตสัง  ทิฏฐะธัมมานัง              ญาเณนุปะปะริกขะตัง 
 สัพพาสะเวหิ  จิตตานิ                  วิมุจจิงสุ  อะเสสะโต 
 ตะถา  ญาณานุสาเรนะ                 สาสะนัง  กาตุมิจฉะตัง 
 สาธูนัง  อัตถะสิทธัตถัง                ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส ฯ 
 คําแปล อนัตตลักขณะอันใด อันสัตว์ท้ังหลายพึงรู้ได้โดยยาก พระสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศอนัตตลัก
ขณะน้ันเป็นธรรมอันปลดเปลื้องการถือม่ันด้วยอันกล่าวว่าตนและความสาํคัญว่าตนโดยชอบแท้ แก่เหล่าโยคี
คือ ปัญจวัคคีย์ ผู้มีสัจจะอันเห็นแล้ว เพ่ือให้เจริญญาณอันอุดม เพื่อตรัสรู้ธรรมอันย่ิง  จิตของพระปัญจวัคคีย์
เหล่านั้น ผู้มีธรรมอันได้เห็นแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยญาณ    พ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวงโดยไม่เหลือ ด้วยพระ
สูตรใด เราท้ังหลายจงสวดพระสูตรนั้น เพ่ือสาํเร็จประโยชน์แก่สาธุชนท้ังหลาย ผู้ปรารถนาจะทําคําสอน โดย
ระลึกตามญาณอย่างน้ัน เทอญฯ 
  

อนัตตลักขณสูตร 
 (ผู้สวดถึงอนัตตลักขณสูตร จะทําให้งานที่ยังค่ังค้างอยู่ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ปรารถนาอะไร ก็สําเร็จ
ได้ดังใจหวัง) 
 เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  พาราณะสิยัง  วิหะระติ  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย ฯ  
ตัต๎ระ โข  ภะคะวา  ปัญจะวัคคิเย  ภิกขู อามันเตสิ ฯ 
 รูปัง  ภิกขะเว อะนัตตา ฯ  รูปัญจะหิทงั  ภิกขะเว  อัตตา  อะภะวิสสะ  นะยิทัง  รูปงั        อา
พาธายะ  สังวัตเตยยะ  ลัพเภถะ  จะ  รูเป  เอวัง  เม รูปัง โหตุ  เอวัง  เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ      ยัส๎มา  
จะ โข  ภิกขะเว รูปัง  อะนัตตา  ตัส๎มา รูปัง  อาพาธายะ  สังวัตตะติ  นะ จะ ลัพภะติ  รูเป  เอวัง  เม รูปัง  
โหตุ  เอวัง  เม รูปัง  มา  อะโหสีติ ฯ 
 เวทะนา  อะนัตตา  ฯ  เวทะนา  จะ หิทัง  ภิกขะเว  อัตตา  อะภะวิสสะ  นะยิทัง  เวทะนา  อา
พาธายะ สังวัตเตยยะ  ลัพเภถะ  จะ  เวทะนายะ  เอวัง เม  เวทะนา  โหตุ  เอวัง  เม เวทะนา  มา  อะโห
สีติ  ฯ  ยัส๎มา  จะ โข  ภิกขะเว  เวทะนา  อะนัตตา  ตัส๎มา  เวทะนา อาพาธายะ  สังวัตตะติ  นะ จะ 
ลัพภะติ  เวทะนายะ  เอวัง  เม  เวทะนา โหตุ  เอวัง  เม เวทะนา  มา อะโหสีติ  ฯ 
 สัญญา  อะนัตตา  ฯ สัญญา  จะ หทิัง  ภิกขะเว อัตตา  อะภะวิสสะ  นะยิทัง  สัญญา         อา
พาธายะ  สังวัตเตยยะ  ลัพเภถะ  จะ  สัญญายะ  เอวัง  เม สัญญา โหตุ  เอวัง  เม สัญญา มา  อะโหสีติ 
ฯ  ยัส๎มา  จะ โข ภิกขะเว สัญญา  อะนัตตา  ตัส๎มา  สัญญา  อาพาธายะ   สังวัตตะติ  นะ จะ  ลัพภะติ  
สัญญายะ  เอวัง  เม สัญญา  โหตุ  เอวัง  เม สัญญา  มา อะโหสีติ ฯ 
 สังขารา  อะนัตตา  ฯ สังขารา  จะ หิทัง  ภิกขะเว อัตตา  อะภะวิสสังสุ  นะยิทัง  สังขารา  อา
พาธายะ  สังวัตเตยยุง  ลัพเภถะ  จะ  สังขาเรสุ  เอวัง  เม สังขารา  โหนตุ  เอวัง  เม สังขารา  มา  อะเห
สุนติ ฯ  ยัส๎มา  จะ โข  ภิกขะเว  สังขารา  อะนัตตา  ตัส๎มา  สังขารา  อาพาธายะ  สังวัตตันติ  นะ จะ  
ลัพภะติ  สังขาเรสุ  เอวัง  เม สังขารา  โหนตุ  เอวัง  เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ 
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 วิญญาณงั  อนัตตา ฯ วิญญาณัญจะ  หทิัง  ภิกขะเว อัตตา  อะภะวิสสะ  นะยิทัง วิญญาณัง  อา
พาธายะ  สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ  จะ วิญญาเณ  เอวัง  เม วิญญาณัง  โหตุ  เอวัง  เม วิญญาณัง  มา  
อะโหสีติ  ฯ ยัส๎มา จะ โข  ภิกขะเว  วิญญาณัง  อะนัตตา  ตัส๎มา  วิญญาณัง  อาพาธายะ  สังสัตตะติ  
นะ จะ  ลัพภะติ  วิญญาเณ  เอวัง  เม  วิญญาณงั  โหตุ  เอวัง เม  วิญญาณัง มา  อะโหสีติ ฯ  
 ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว รูปัง  นิจจัง  วา อะนิจจัง  วาติ ฯ  อะนิจจัง  ภันเต  ฯ  ยัมปะนานิจ
จัง  ทุกขัง  วา ตัง สุขัง วาติ ฯ  ทุกขัง  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง    กัลลัง  นุ 
ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส๎มิ  เอโส  เม อัตตาติ  ฯ โน  เหตัง  ภันเต ฯ 
 ตัง กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว เวทะนา  นิจจา  วา อะนิจจา  วาติ ฯ  อะนิจจา  ภันเต ฯ  ยัมปะนา
นิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง  สุขัง วาติ ฯ  ทุกขัง  ภันเต  ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะรณิามะธัมมัง  กัลลัง นุ  
ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส๎มิ  เอโส  เม อัตตาติ ฯ  โน เหตัง  ภันเต ฯ 
 ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  สัญญา นิจจา  วา  อะนิจจา  วาติ ฯ  อะนิจจา  ภันเต ฯ  ยัมปะนา
นิจจัง  ทุกขัง  วา ตงั  สุขัง  วาติ ฯ  ทุกขัง  ภันเต ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  กัลลัง  
นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส๎มิ  เอโส  เม อัตตาติ ฯ  โน  เหตัง  ภันเต ฯ 
 ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว สังขารา นิจจา  วา อะนิจจา  วาติ ฯ  อะนิจจา ภันเต  ฯ  ยัมปะนา
นิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง  สุขัง  วาติ  ฯ ทุกขัง  ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  กัลลัง  นุ 
ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส๎มิ  เอโส  เม อัตตาติ ฯ  โน เหตัง ภันเต ฯ  
 ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  วิญญาณัง  นิจจัง  วา อะนิจจัง  วาติ  ฯ  อะนิจจัง  ภันเต  ฯ   ยัม
ปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา ตัง  สุขัง  วาติ  ฯ  ทุกขัง  ภันเต  ฯ  ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณามะธัมมัง  
กัลลัง  นุ ตัง  สะมะนุปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส๎มิ  เอโส  เม  อัตตาติ ฯ  โน เหตัง  ภันเต ฯ 
 ตัส๎มาติหะ  ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง  อัชฌัตตัง  วา พะหทิธา  วา  
โอฬาริกัง  วา  สุขุมัง  วา หีนัง  วา  ปะณีตัง  วา ยันทูเร  สันติเก วา สัพพัง รูปัง  เนตัง  มะมะ เนโส
หะมัส๎มิ  นะ เมโส  อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ 
 ยา  กาจิ  เวทะนา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา  อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา  วา  โอฬาริกา  วา  
สุขุมา  วา หีนา วา  ปะณีตา  วา ยา  ทูเร  สันติเก  วา  สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ  เนโสหะมัส๎มิ นะ  
เมโส  อัตตาติ ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ          
 ยา  กาจิ  สัญญา  อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนา  อัชฌัตตา วา  พะหิทธา  วา  โอฬาริกา  วา สุขุ
มา  วา หีนา  วา ปะณีตา  วา ยา  ทูเร  สันติเก  วา สัพพา  สัญญา  เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส๎มิ  นะ 
เมโส  อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ 
 เย  เกจิ  สังขารา  อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนา  อัชฌัตตา วา  พะหิทธา  วา  โอฬาริกา  วา สุขุ
มา วา หีนา  วา ปะณีตา  วา เย ทูเร    สันติเก  วา สัพเพ  สังขารา  เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส๎มิ  นะ 
เมโส  อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ 
 ยังกิญจิ  วิญญาณัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา  พะหิทธา  วา โอฬาริกัง  วา 
สุขุมัง  วา หีนัง  วา ปะณีตงั วา  ยันทูเร  สันติเก วา  สัพพัง วิญญาณงั  เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส๎มิ  นะ  
เมโส  อัตตาติ  ฯ  เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ  ทัฏฐัพพัง ฯ 
 เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุต๎วา  อะริยะสาวะโก  รูปัส๎มิงปิ  นิพพินทะติ เวทะนายะป ิ นิพพินทะติ  
สัญญายะปิ  นิพพินทะติ  สังขาเรสุป ินิพพินทะติ  วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ  ฯ นิพพินทัง  วิรัชชะติ ฯ 
วิราคา วิมุจจะติฯ วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ  ขีณา  ชาติ  วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง  กะตัง  กะระณี
ยัง  นาปะรัง  อิตถัตตายาติ  ปะชานาตีติ ฯ 
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 อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ฯ  อัตตะมะนา  ปญัจะวัคคิยา  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุง ฯ  
อิมัส๎มิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัส๎มิง  ภัญญะมาเน  ปัญจะวัคคิยานัง  ภิกขูนัง  อะนุปาทายะ  อาสะเวห ิ
จิตตานิ  วิมุจจิงสูติ ฯ 
 คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างน้ี   สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
เขตกรุงพาราณส ีณ ท่ีนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพระปัญจวัคคีย์มาตรัสว่า  
 ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา ถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ รูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึง
ได้ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างน้ี รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างน้ัน ก็เพราะรูปเป็นอนัตตา ฉะนั้น รูปจึงเป็นไป
เพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี ้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างน้ัน 
 เวทนาเป็นอนัตตา ถ้าเวทนานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เวทนาน้ีไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้
ในเวทนาว่า เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้ เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตา ฉะนั้น 
เวทนาจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่า เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี ้เวทนาของเราอย่าได้
เป็นอย่างน้ัน 
 สัญญาเป็นอนัตตา ถ้าสัญญาน้ีจักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้
ในสัญญาว่า สัญญาของเราจงเป็นอย่างน้ี สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตา ฉะนั้น 
สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่า สัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้ สัญญาของเรา
อย่าได้เป็นอย่างนั้น 
 สังขารเป็นอนัตตา ถ้าสังขารนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สังขารน้ีไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้
ในสังขารว่า สังขารของเราจงเป็นอย่างนี้ สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ก็เพราะสังขารเป็นอนัตตา ฉะนั้น 
สังขารจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารว่า สังขารของเราจงเป็นอย่างนี้ สังขารของเราอย่าได้
เป็นอย่างน้ัน 
 วิญญาณเป็นอนัตตา ถ้าวิญญาณนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคล
พึงได้ในวิญญาณว่า วิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ี วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างน้ัน ก็เพราะวิญญาณเป็น
อนัตตา ฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่า วิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ี 
วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างน้ัน 
 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง  
 ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
 เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
เราเป็นน่ัน นั่นเป็นอัตตาของเรา 
 ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
 เวทนาเท่ียงหรือไม่เที่ยง  
 ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
 เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
เราเป็นน่ัน นั่นเป็นอัตตาของเรา 
 ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
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 สัญญาเที่ยงหรือไม่เท่ียง  
 ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
 เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
เราเป็นน่ัน นั่นเป็นอัตตาของเรา 
 ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
 สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง  
 ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
 เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา 
 ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
 วิญญาณเท่ียงหรือไม่เที่ยง 
 ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
 เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
 ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
เราเป็นน่ัน นั่นเป็นอัตตาของเรา 
 ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
 ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ัน รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม รูปทั้งหมดน้ันเธอท้ังหลายพึงเห็นด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา 
 เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม เวทนาท้ังหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 
 สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม สัญญาท้ังหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 
 สังขารเหล่าใดเหล่าหน่ึง ท้ังที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม สังขารทั้งหมดนั้นเธอท้ังหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความจริง
อย่างนี้ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 
 วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม วิญญาณทั้งหมดน้ันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 
 ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เม่ือเบื่อหน่ายย่อมคาย
กําหนัด เพราะคายกําหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เม่ือจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
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พรหมจรรย์แล้ว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้จบแล้ว พระปัญจวัคคีย์มีใจยินดี ต่างชื่นชมพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาค เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนี้อยู่ พระปัญจวัคคีย์ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ
เพราะไม่ถือม่ัน 
 


