


ปพุพภาคนมการ
ค านอบน้อมพระพทุธเจ้า

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ

ขอนอบน้อม แด่พระผูมี้พระภาคเจ้า พระองคนั์น้ 
ซ่ึงเป็นผูไ้กลจากกิเลส ตรสัรู้ชอบได้โดยพระองคเ์อง

บทน าพระธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 

อะนุตตะรงั  อะภสิมัโพธงิ สมัพชุฌติวา  ตะถาคะโต 

ปะฐะมงั  ยงั  อะเทเสส ิ ธมัมะจกักงั  อะนุตตะรงั 
สมัมะเทวะ  ปะวตัเตนโต โลเก  อปัปะฏวิตัตยิงั 
ยตัถากขาตา  อุโภ  อนัตา ปะฏปิตัต ิ จะ มชัฌมิา 
จะตสูวารยิะสจัเจส ุ  วสิทุธงั  ญาณะทสัสะนงั 
เทสติงั  ธมัมะราเชนะ  สมัมาสมัโพธกิติตะนงั 
นาเมนะ วสิสตุงั สตุตงั  ธมัมะจกักปัปะวตัตะนงั 
เวยยากะระณะปาเฐนะ  สงัคตีนัตมัภะณามะ  เส. 



 ๒ 

พระธมัมจกักปัปวตัตนสตูร  
  
 

(๑. นิทานพจน์) 
 

      เอวมัเม  สตุงั.  เอกงั สะมะยงั ภะคะวา,  พาราณะสยิงั      
วหิะระต,ิ อสิปิะตะเน มคิะทาเย. ตตัระโข ภะคะวา,  ปญัจะ
วคัคเิย  ภกิข ูอามนัเตส.ิ 
 

(๒. ทางสดุโต่ง ๒ สาย) 
 

 ทเวเม  ภกิขะเว อนัตา ปพัพะชเิตนะ นะ  เสวติพัพา, 
โย จายงั กาเมสุ กามะสขุลัลกิานุโยโค, หโีน คมัโม โปถุชชะ
นิโก อะนะรโิย อะนตัถะสญัหโิต,  โย  จายงั อตัตะกลิะมะถา
นุโยโค ทุกโข อะนะรโิย  อะนตัถะสญัหโิต. 
 

(๓. เรื่องของทางสายกลาง) 
 

 เอเต เต ภกิขะเว อุโภ อนัเต อะนุปะคมัมะ, มชัฌมิา  
ปะฏปิะทา ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพุทธา, จกัขกุะระณี 
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภญิญายะ สมัโพธายะ นิพ 
พานายะ สงัวตัตะต.ิ 
 กะตะมา จะ สา ภกิขะเว มชัฌมิา ปะฏปิะทา ตะถาคะ
เตนะ อะภสิมัพุทธา จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมา
ยะ อะภญิญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะต.ิ 



 ๓ 

 อะยะเมวะ อะรโิย อฏัฐงัคโิก มคัโค.  เสยยะถทีงั.  
สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัโป, สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัโต 
สมัมาอาชโีว, สมัมาวายาโม  สมัมาสะต ิ สมัมาสะมาธ.ิ 
 อะยงั โข สา ภกิขะเว มชัฌมิา ปะฏปิะทา  ตะถาคะเต
นะ อะภสิมัพุทธา, จกัขกุะระณี  ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ 
อะภญิญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะต.ิ 
 
 

 

(๔. การตรสัถึงทุกขสจัจะ) 
 

 อทิงั โข  ปะนะ ภกิขะเว, ทุกขงั  อะรยิะสจัจงั. ชาตปิิ  
ทุกขา ชะราปิ ทุกขา พยาธปิิ ทุกโข  มะระณมัปิ  ทุกขงั,   
อปัปิเยห ิ สมัปะโยโค ทุกโข, ปิเยห ิ วปิปะโยโค ทุกโข 
ยมัปิจฉงั นะ ละภะต ิ ตมัปิ ทุกขงั, สงัขติเตนะ ปญัจุปาทา
นกัขนัธา ทุกขา. 
 

 

(๕. การตรสัถึงสมทุยัสจัจะ) 
 

 อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทุกขะสะมทุะโย อะรยิะสจัจงั, 
ยายงั ตณัหา โปโนพภะวกิา นนัทริาคะสะหะคะตา ตตัระ 
ตตัราภนินัทนีิ, เสยยะถทีงั, กามะตณัหา ภะวะตณัหา วภิะ
วะตณัหา. 

 

 



 ๔ 

(๖. การตรสัถึงนิโรธสจัจะ) 
 

 อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทุกขะนิโรโธ  อะรยิะสจัจงั, โย  
ตสัสาเยวะ ตณัหายะ อะเสสะวริาคะนิโรโธ, จาโค ปะฏนิิส
สคัโค มตุต ิ อะนาละโย. 
 

(๗. การตรสัถึงมรรคสจัจะ) 
 

 อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทุกขะนิโรธะคามนีิ  ปะฏปิะทา  
อะรยิะสจัจงั, อะยะเมวะ อะรโิย อฏัฐงัคโิก มคัโค, เสยยะถี
ทงั, สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป, สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัโต 
สมัมาอาชโีว,  สมัมาวายาโม สมัมาสะต ิ สมัมาสะมาธ.ิ 
 

(๘. การตรสัถึงสจัญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 

 อทิงั  ทุกขงั อะรยิะสจัจนัต ิ  เม  ภกิขะเว,  ปุพเพ  
อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมสุ,  จกัขงุ   อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิ 
ปญัญา อุทะปาท ิวชิชา  อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาท.ิ 
 

(๙. การตรสัถึงกิจญาณ ในทกุขอริยสจั) 
 

 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะรยิะสจัจงั  ปะรญิเญยยนัต ิ เม  
ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมสุ,  จกัขงุ อุทะปาท ิ
ญาณงั  อุทะปาท ิ ปญัญา  อุทะปาท ิ วชิชา  อุทะปาท ิ  
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 

 



 ๕ 

(๑๐. การตรสัถงึกตญาณ ในทกุขอริยสจั) 
 

 ตงั  โข  ปะนิทงั ทุกขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิญาตนัต ิ เม  
ภกิขะเว,  ปุพเพ  อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมสุ, จกัขงุ  อุทะปาท ิ 
ญาณงั  อุทะปาท ิ ปญัญา  อุทะปาท ิ  วชิชา  อุทะปาท ิ 
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 

(๑๑. การตรสัถงึสจัญาณ ในสมทุยัอริยสจั) 
 

 อทิงั ทุกขะสะมุทะโย อะรยิะสจัจนัต ิ เม ภกิขะเว, ปุพ
เพ อะนะนุสสเุตส ุธมัเมส,ุ จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิ
ปญัญา อุทะปาท ิวชิชา  อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท.ิ 
 

(๑๒. การตรสัถงึกิจญาณ ในสมทุยัอริยสจั) 
 

 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมทุะโย อะรยิะสจัจงั ปะหาตพั
พนัต ิเม  ภกิขะเว,  ปุพเพ  อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมสุ,   จกัขงุ 
อุทะปาท ิ ญาณงั อุทะปาท ิ ปญัญา อุทะปาท ิ วชิชา อุทะ
ปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 

(๑๓. การตรสัถงึกตญาณ ในสมทุยัอริยสจั) 
 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมทุะโย  อะรยิะสจัจงั ปะหนีนัต ิ 
เม ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมสุ,  จกัขงุ  อุทะ
ปาท ิญาณงั  อุทะปาท ิ  ปญัญา  อุทะปาท ิ  วชิชา  อุทะ
ปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

 



 ๖ 

(๑๔. การตรสัถงึสจัญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

อทิงั ทุกขะนิโรโธ  อะรยิะสจัจนัต ิเม  ภกิขะเว,  ปุพเพ 
อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมสุ,  จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั  อุทะปาท ิ
ปญัญา อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

 

(๑๕. การตรสัถงึกิจญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

ตงั โข ปะนิทงั  ทุกขะนิโรโธ  อะรยิะสจัจงั  สจัฉิกาตพั
พนัต ิเม ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุธมัเมสุ, จกัขงุ อุทะ
ปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปญัญา  อุทะปาท ิวชิชา  อุทะปาท ิ
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

 

(๑๖. การตรสัถงึกตญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะรยิะสจัจงั สจัฉิกะตนัต ิ
เม ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมสุ, จกัขงุ  อุทะ
ปาท ิ  ญาณงั อุทะปาท ิ ปญัญา อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิ 
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

 

(๑๗. การตรสัถงึสจัจญาณ ในมรรคสจั) 
 

อทิงั ทุกขะนิโรธะคามนีิ ปะฏปิะทา  อะรยิะสจัจนัต ิ เม 
ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ  ธมัเมสุ, จกัขงุ  อุทะปาท ิ 
ญาณงั อุทะปาท ิปญัญา  อุทะปาท ิวชิชา  อุทะปาท ิ อาโล
โก  อุทะปาท.ิ 

 



 ๗ 

(๑๘. การตรสัถงึกิจญาณ ในมรรคสจั) 
 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามนีิ ปะฏปิะทา อะรยิะสจั
จงั ภาเวตพัพนัต ิเม ภกิขะเว, ปุพเพ  อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเม
ส,ุ จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปญัญา อุทะปาท ิวชิชา  
อุทะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

 

(๑๙. การตรสัถงึกตญาณ ในมรรคสจั) 
 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามนีิ ปะฏปิะทา  อะรยิะ
สจัจงั ภาวตินัต ิเม ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสเุตส ุ ธมัเมสุ,  
จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปญัญา  อุทะปาท ิวชิชา  
อุทะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

 

(๒๐. การยงัไม่รบัรองตอนก่อนท่ีตรสัรู้เป็นพระพทุธเจ้า) 
 

ยาวะกวีญัจะ เม ภกิขะเว,  อเิมส ุจะตสู ุ อะรยิะสจัเจสุ,     
เอวนัต ิ ปะรวิฏัฏงั ทวาทะสาการงั ยะถาภตูงั ญาณะทสั
สะนงั นะ สวุสิทุธงั  อะโหส.ิ 

เนวะ  ตาวาหงั  ภกิขะเว  สะเทวะเก  โลเก สะมาระเก  
สะพรหัมะเก,  สสัสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายะ สะเทวะ
มะนุสสายะ, อะนุตตะรงั สมัมาสมัโพธงิ อะภสิมัพุทโธ  
ปจัจญัญาสงิ. 

 

 



 ๘ 

(๒๑. การรบัรองตอนท่ีตรสัรู้แล้ว) 
 

ยะโต จะ โข  เม  ภกิขะเว อเิมส ุจะตสู ุ อะรยิะสจัเจสุ,  
เอวนัต ิ ปะรวิฏัฏงั ทวาทะสาการงั  ยะถาภตูงั  ญาณะทสั
สะนงั สวุสิทุธงั  อะโหส.ิ 

อะถาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรหั
มะเก, สสัสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายะ สะเทวะมะนุสสา
ยะ,  อะนุตตะรงั  สมัมาสมัโพธงิ,  อะภสิมัพุทโธ  ปจัจญัญา
สงิ. 

 

(๒๒. จดัเป็นการรูเ้หน็ด้วยปัจจเวกขณญาณ) 
 

ญาณญัจะ ปะนะ  เม  ทสัสะนงั  อุทะปาท,ิ  อะกุปปา  
เม  วมิตุต,ิ  อะยะมนัตมิา  ชาต,ิ  นตัถทิานิ  ปุนพัภะโวต.ิ 

 

 

(๒๓. พระปัญจวคัคีย ์พากนัช่ืนชมยินดีรสพระธรรม) 
 

อทิะมะโวจะ ภะคะวา, อตัตะมะนา ปญัจะวคัคยิา ภกิข ู 
ภะคะวะโต ภาสติงั อะภนินัทุง.  

 

(๒๔. พระอญัญาโกณฑญัญะได้เป็นพระโสดาบนั) 
อมิสัสมญิจะ ปะนะ เวยยากะระณสัมงิ ภญัญะมาเน, 

อายสัสมะโต, โกณฑญัญสัสะ วริะชงั  วตีะมะลงั  ธมัมะ
จกัขงุ  อุทะปาท,ิ  ยงักญิจ ิ สะมทุะยะธมัมงั  สพัพนัตงั  นิ
โรธะธมัมนัต.ิ 

 



 ๙ 

(๒๕. พวกเทพและพรหมพากนัยินดี ป่าวประกาศกนัต่อไป) 
 

ปะวตัตเิต  จะ  ภะคะวะตา ธมัมะจกัเก,  ภุมมา  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ, เอตมัภะคะวะตา พาราณะสยิงั อสิปิะ
ตะเน มคิะทาเย อะนุตตะรงั ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั,  
อปัปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา  เทเวนะ  
วา มาเรนะ  วา  พรหัมนุา  วา  เกนะจ ิ วา  โลกสัมนิต.ิ 

 

ภุมมานงั เทวานงั สทัทงั สตุวา, จาตุมมะหาราชกิา  เท
วา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

จาตุมมะหาราชกิานงั เทวานงั สทัทงั  สตุวา,  ตาวะตงิ
สา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

ตาวะตงิสานงั เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  ยามา  เทวา    
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

ยามานงั เทวานงั สทัทงั สตุวา, ตุสติา  เทวา  สทัทะ-   
มะนุสสาเวสงุ. 

ตุสติานงั เทวานงั สทัทงั สตุวา,  นิมมานะระต ี  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

นิมมานะระตนีงั เทวานงั สทัทงั สตุวา,  ปะระนิมมติะ
วะสะวตัต ี เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

ปะระนิมมติะวะสะวตัตนีงั เทวานงั สทัทงั สตุวา *,   
พรหัมะปารสิชัชา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

 



 ๑๐ 

* ( บางแหง่นิยมสวดยอ่เพยีงสวรรค ์  ๖  ชัน้ คอื สวดถงึตรงนี้แลว้ให้

สวดวา่ พรหัมะกายิกา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. แลว้สวด

ต่อทีห่น้า ๑๑ ตัง้แต่  ** เอตมัภะคะวะตา  พาราณะสิยงั  
อิสิปะตะเน  มิคะทาเย ฯลฯ ไปจนจบ  

แต่ในทีน้ี่ประสงคจ์ะสวดเตม็ โดยขยายหมู่พรหมเป็น ๑๕ ชัน้ 

เพือ่เป็นความรู้และเพือ่ความสมบรูณ์ ) 
 
 

พรหัมะปารสิชัชานงั เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  พรหัมะ
ปะโรหติา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

พรหัมะปะโรหติานงั เทวานงั สทัทงั สตุวา,  มะหา 
พรหัมา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

มะหาพรหัมานงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  ปะรติตาภา  
เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

ปะรติตาภานงั เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  อปัปะมาณา
ภา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

อปัปะมาณาภานงั เทวานงั สทัทงั  สตุวา,  อาภสัสะรา  
เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

อาภสัสะรานงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  ปะรติตะสภุา  
เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

ปะรติตะสภุานงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  อปัปะมาณะ
สภุา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 



 ๑๑ 

อปัปะมาณะสภุานงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  สภุะกณิ
หะกา  เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

สภุะกณิหะกานงั เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  เวหปัผะลา  
เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

เวหปัผะลานงั เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  อะวหิา  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

อะวหิานงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  อะตปัปา  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

อะตปัปานงั เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  สทุสัสา  เทวา  
สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 

สทุสัสานงั เทวานงั  สทัทงั  สตุวา,  สทุสัส ี เทวา  สทั
ทะมะนุสสาเวสงุ. 
 สทุสัสนีงั เทวานงั  สทัทงั  สุตวา,  อะกะนิฏฐะกา  เท
วา  สทัทะมะนุสสาเวสงุ. 
 

 ** เอตมัภะคะวะตา  พาราณะสยิงั อสิปิะตะเน  มคิะ

ทาเย อะนุตตะรงั ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั,  อปัปะฏวิตัตยิงั  
สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา  เทเวนะ  วา มาเรนะ  วา  
พรหัมนุา  วา  เกนะจ ิ วา  โลกสัมนิต.ิ 
 อติหิะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มหุุตเตนะ,  ยาวะ พรหัมะ
โลกา สทัโท  อพัภุคคจัฉิ. 



 ๑๒ 

(๒๖. หมื่นโลกธาตหุวัน่ไหว) 
 

อะยญัจะ  ทะสะสะหสัส ี โลกะธาตุ, สงักมัปิ สมัปะกมัปิ 
สมัปะเวธ,ิ อปัปะมาโณ จะ, โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุ
ระโหส,ิ อะตกิกมัเมวะ เทวานงั เทวานุภาวงั. 
 

( ๒๗. พระผูมี้พระภาคทรงเปล่งอทุาน) 
 

 อะถะโข  ภะคะวา อุทานงั  อุทาเนส,ิ  อญัญาส ิ วะตะ  
โภ  โกณฑญัโญ, อญัญาส ิ วะตะ  โภ  โกณฑญัโญต.ิ 
 อติหิทิงั อายสัมะโต โกณฑญัญสัสะ, อญัญาโกณ
ฑญัโญ ตเววะ,  นามงั  อะโหส ิ(สตี)ิ . 
 

 

 

(ในปัจจบุนันิยมสวดจบถึงตอนที ่๒๗ แต่ในทีน้ี่ได้น าตอนที ่
๒๘ และ ๒๙ มาลงไว้เพือ่ความสมบรูณ์ โดยอ้างอิงจากพระ
ไตรปิฏก ฉบบัฉัฏฐสงัคายนา)  
 

 

 

 

( ๒๘. พระอญัญาโกณฑญัญะทลูขออปุสมบท) 
 

อะถะ โข อายสัมา, อญัญาส ิโกณฑญัโญ, ทฎิฐะธมัโม
ปตัตะธมัโม, วทิติะธมัโม ปรโิยคาฬหะธมัโม, ตณิณะวจิกิจิ
โฉ วคิะตะกะถงักะโถ,  เวสารชัชปัปตัโต อะปะรปัปจัจะโย, 
สตัถุสาสะเน ภะคะวนัตงั, เอตะทะโวจะ, “ละเภยยาหงั ภณั
เต, ภะคะวะโต สนัตเิก ปพัพชัชงั, ละเภยยงั อุปะสมัปะทนั



 ๑๓ 

ต,ิ” 
 

 

(๒๙. พระอญัญาโกณฑญัญะได้บวชโดยเอหิภิขอุปุสมัปทา) 
 

เอห ิภกิขตู,ิ ภะคะวา อะโวจะ, “สวากขาโต ธมัโม, จะ
ระ พรหัมะจรยิงั สมัมา, ทุกขสัสะ อนัตะกริยิายาต.ิ สาวะ 
ตสัสะ อายสัมะโต, อุปะสมัปะทา อะโหสตี.ิ” 
 

 

 
ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตุตงั นิฎฐติงั 

จบ ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 
 

        

 

 
 

 
 
 
 
 

ค ำแปล 



 ๑๔ 

บทน ำพระธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 
 

     พระตถาคตทรงตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ
แลว้ เมือ่จะทรงประกาศธรรม ทีย่งัไมม่ใีครแสดงโดย
ถกูตอ้งในโลก ไดท้รงแสดงพระธรรมจกัรใด ซึง่กล่าวถงึ
สว่นสดุสองประเภทและทางสายกลาง เป็นปญัญารูแ้จง้
หมดจดในอรยิสจัสี ่   
  ขอเราทัง้หลาย จงสวดพระธรรมจกัรนัน้ ทีพ่ระ
ธรรมราชาทรงแสดง ปรากฏสมญานามวา่ พระธมัมจกั
กปัปวตัตนสตูร  เป็นสตูรประกาศพระสมัมาสมัโพธญิาณ 
และพระสงัคตีกิาจารยไ์ดเ้รยีบเรยีงไว ้ โดยความเป็นพระ
บาลปีระเภทรอ้ยแกว้ 
 

พระธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 
ปฐมเทศนำ 

 

(๑. นิทานพจน์) 
 

 ขา้พเจ้า (พระอานนท์) ได้สดบัมาแล้วอย่างน้ี  สมยัหน่ึง  
พระผูม้พีระภาคเจา้ประทบัอยู่  ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 
กรุงพาราณส ี  ณ  ทีน่ัน้แล   พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัเรยีก
ภกิษุปญัจวคัคยีม์าแลว้ตรสัวา่ 

 (๒. ทางสดุโต่ง ๒ สาย) 



 ๑๕ 

 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย ส่วนสุด  ๒  อย่าง   อนับรรพชติ
ไมค่วรเสพ คอื   
 กำมสุขลัลิกำนุโยค  การประกอบตนให้พวัพนัด้วย
กามสขุในกามทัง้หลาย เป็นธรรมอนัเลว  เป็นของชาวบา้น  
เป็นของปุถุชน  ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ ๑ 
 อตัตกิลมถำนุโยค  การประกอบความเหน็ดเหน่ือย
ให้แก่ตน  เป็นความล าบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่
ประกอบดว้ยประโยชน์ ๑ 
 

(๓. เรื่องของทางสายกลาง) 
 

 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  มชัฌิมำปฏิปทำ ขอ้ปฏบิตัสิาย
กลาง   ไม่เขา้ไปใกลส้ว่นสุดสองอย่างเหล่านัน้  อนัตถาคต
ไดต้รสัรูแ้ล้วด้วยปญัญาอนัยิง่  ท าดวงตาให้เกดิ  ท าญาณ
ให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ  เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อ
ความตรสัรู ้ เพือ่พระนิพพาน 
 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  มชัฌิมำปฏิปทำ ขอ้ปฏบิตัสิาย
กลาง  ที่ตถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ ดว้ยปญัญาอนัยิง่  ท าดวงตา
ให้เกิด  ท าญาณให้เกิด  ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อ
ความรูย้ ิง่  เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่พระนิพพาน นัน้เป็นไฉน? 
 มัชฌิมำปฏิปทำ  ข้อปฏิบัติสายกลางนั ้นได้แก่  



 ๑๖ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ เท่านัน้คอื 
 สมัมาทฏิฐ ิ    ความเหน็ถกูตอ้ง   (ในอรยิสจั ๔) 
 สมัมาสงักปัปะ   ความด ารถิกูตอ้ง   (ในกุศลสงักปัปะ ๓) 
 สมัมาวาจา    การเจรจาถกูตอ้ง   (เวน้จากวจทีุจรติ ๔) 

สมัมากมัมนัตะ  การงานถกูตอ้ง    (เวน้จากกายทุจรติ ๓)              
       สมัมาอาชวีะ การเลี้ยงชีวิตถูกต้อง (เลี้ยงชีพที่เว้น                               

จากกายทุจรติ ๓ วจทีุจรติ๔) 
 สมัมาวายามะ    ความพยายามถกูตอ้ง  (สมัมปัปธาน ๔) 
 สมัมาสต ิ    ความระลกึถกูตอ้ง  (สตปิฏัฐาน ๔) 
 สมัมาสมาธ ิ    ความตัง้จติมัน่ถกูตอ้ง  (ฌาน ๔) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  น้ีแลคือมชัฌิมำปฏิปทำ  ข้อ
ปฏบิตัสิายกลางนัน้ ที่ตถาคตได้ตรสัรูแ้ล้ว ด้วยปญัญาอนั
ยิง่ ท าดวงตาใหเ้กดิ ท าญาณใหเ้กดิ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
สงบ  เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้ เพื่อพระนิพพาน 
 

(๔. การตรสัถึงทุกขสจัจะ) 
 

ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขอริยสจั  คือ 
ความเกิดก็เป็นทุกข์  ความแก่ก็เป็นทุกข์  ความเจ็บไข้ก็
เป็นทุกข ์ ความตายกเ็ป็นทุกข ์ ความประสบกบัสิง่ไม่เป็น
ที่รกัที่พอใจก็เป็นทุกข ์ ความพลดัพรากจากสิง่เป็นที่รกัที่
พอใจกเ็ป็นทุกข์  ปรารถนาสิง่ใดไม่ไดส้ิง่นัน้นัน่ก็เป็นทุกข ์ 



 ๑๗ 

วา่โดยยอ่  อุปาทานขนัธท์ัง้  ๕ เป็นตวัทุกข ์
 
 

(๕. การตรสัถึงสมทุยัสจัจะ) 
 

ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  ขอ้น้ีแลเป็นทุกขสมุทยัอริยสจั  
คอื ตณัหาที่ท าให้เกิดในภพใหม่ ด้วยความก าหนัด  ด้วย
อ านาจความเพลดิเพลนิ  มปีกตเิพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ๆ 
คือ  กำมตณัหำ (ความเพลิดเพลินพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส 
สมัผสั)  ภวตณัหำ  (ความเพลดิเพลนิพอใจในรปูภพ อรปูภพ หรอื
ตัณหาอันประกอบกับสัสตทิฏฐิ)  วิภวตัณหำ  (ตัณหาที่เกิด
รว่มกบัอุจเฉททฏิฐ ิ ทีม่คีวามเชือ่วา่สตัวต์ายแลว้สญู) 

 
 

(๖. การตรสัถึงนิโรธสจัจะ) 
 

ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธอริยสจั  
คอื ตณัหานัน่แลดบั  โดยการละคลายดว้ยอรยิมรรคโดยไม่
มีส่วนเหลือ การสละ การสละคืน การปล่อยไป  การไม่
พวัพนั 

 

(๗. การตรสัถึงมรรคสจัจะ) 
 

ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธคำมินี
ปฏิปทำอริยสจั  ไดแ้ก่ อรยิมรรคมอีงค ์๘ เท่านัน้คอื 
 สมัมาทฏิฐ ิ    ความเหน็ถกูตอ้ง  (ในอรยิสจั ๔) 



 ๑๘ 

 สมัมาสงักปัปะ   ความด ารถิกูตอ้ง  (ในกุศลสงักปัปะ ๓) 
 สมัมาวาจา    การเจรจาถกูตอ้ง   (เวน้จากวจทีุจรติ ๔) 
 สมัมากมัมนัตะ  การงานถกูตอ้ง  (เวน้จากกายทุจรติ ๓) 
       สมัมาอาชวีะ การเลี้ยงชีวิตถูกต้อง (เลี้ยงชีพที่เว้น                               

จากกายทุจรติ ๓ วจทีุจรติ๔) 
 สมัมาวายามะ    ความพยายามถกูตอ้ง  (สมัมปัปธาน ๔) 
 สมัมาสต ิ    ความระลกึถกูตอ้ง  (สตปิฏัฐาน ๔) 
 สมัมาสมาธ ิ    ความตัง้จติมัน่ถกูตอ้ง  (ฌาน ๔) 
 
 

(๘. การตรสัถึงสจัญาณ ในทุกขอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย ดวงตา  ญาณ  ปญัญา  วิชชา  
แสงสวา่ง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คย
ไดฟ้งัมาก่อนวา่ น้ีทุกขอรยิสจั 

 

 

(๙. การตรสัถึงกิจญาณ ในทกุขอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วชิชา แสง
สวา่ง  ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยได้
ฟงัมาก่อนวา่ ทุกขอรยิสจัน้ีนัน้แล ปรญิญา ควรก าหนดรอบ
รู ้
 
 
 
 
 

(๑๐. การตรสัถงึกตญาณ ในทกุขอริยสจั) 



 ๑๙ 

 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา  ญาณ  ปญัญา  วชิชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยไดฟ้งัมาก่อนว่า ทุกขอรยิสจัน้ีนัน้แล เราไดก้ าหนดรอบ
รูเ้สรจ็แลว้ 

 

(๑๑. การตรสัถงึสจัญาณ ในสมทุยัอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา ญาณ  ปญัญา  วิชชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยไดฟ้งัมาก่อนวา่  น้ีทุกขสมทุยัอรยิสจั 
 

(๑๒. การตรสัถงึกิจญาณ ในสมทุยัอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา ญาณ  ปญัญา  วิชชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยไดฟ้งัมาก่อนว่า    ทุกขสมุทยัอรยิสจัน้ีนัน้แล  ปหานะ 
ควรละเสยี  
 

(๑๓. การตรสัถงึกตญาณ ในสมทุยัอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา  ญาณ  ปญัญา  วชิชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยได้ฟงัมาก่อนว่า ทุกขสมุทยัอริยสจัน้ีนัน้แล เราได้ละ
เสรจ็แลว้ 

(๑๔. การตรสัถงึสจัญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 



 ๒๐ 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา  ญาณ  ปญัญา  วชิชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยไดฟ้งัมาก่อนวา่   น้ีทุกขนิโรธอรยิสจั  
 

(๑๕. การตรสัถงึกิจญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา  ญาณ  ปญัญา  วชิชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยไดฟ้งัมาก่อนว่า  ทุกขนิโรธอรยิสจัน้ีนัน้แล  สจัฉิกริยิา 
ควรท าใหแ้จง้  
 

(๑๖. การตรสัถงึกตญาณ ในนิโรธอริยสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา  ญาณ  ปญัญา  วชิชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยไดฟ้งัมาก่อนวา่ ทุกขนิโรธอรยิสจัน้ีนัน้แล เราท าใหแ้จง้
เสรจ็แลว้   
 

(๑๗. การตรสัถงึสจัจญาณ ในมรรคสจั) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ดวงตา  ญาณ  ปญัญา  วชิชา  
แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่
เคยไดฟ้งัมาก่อนวา่ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจั 
 

(๑๘. การตรสัถงึกิจญาณ ในมรรคสจั) 
 



 ๒๑ 

 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วชิชา แสง
สวา่ง  ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ทีเ่ราไมเ่คยได้
ฟงัมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ีนั ้นแล  
ภาวนา ควรเจรญิ  
 

(๑๙. การตรสัถงึกตญาณ ในมรรคสจั) 
 

 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วชิชา แสง
สวา่ง  ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา ในธรรมทัง้หลาย ทีเ่ราไมเ่คยได้
ฟงัมาก่อนวา่ ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจัน้ีนัน้แล เราได้
เจรญิเสรจ็แลว้  
 

(๒๐. การยงัไม่รบัรองตอนก่อนท่ีตรสัรู้เป็นพระพทุธเจ้า) 
 

 ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ปญัญาอนัรู้เห็นตามความเป็น
จรงิของเราในอรยิสจั ๔ น้ี  มรีอบ ๓  มอีาการ ๑๒  อยา่งน้ี  
ยงัไมห่มดจดดแีลว้เพยีงใด   
 ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย  เรายงัยนืยนัไมไ่ดว้า่  เป็นผูต้รสัรู้
สมัมาสมัโพธญิาณอนัยอดเยี่ยม ในโลก  พรอ้มทัง้เทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก  ในหมู่สตัว์  พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์  
เทวดาและมนุษยเ์พยีงนัน้ 
 
 
 

 
(๒๑. การรบัรองตอนท่ีตรสัรู้แล้ว) 



 ๒๒ 

 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  กเ็มื่อใดแล ปญัญาอนัรูเ้หน็ตาม
ความเป็นจรงิของเราในอรยิสจั ๔ น้ี มรีอบ ๓ มอีาการ  ๑๒  
อยา่งน้ีหมดจดดแีลว้  ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  เมื่อนัน้เราจงึ
ยืนยนัได้ว่า เป็นผู้ตรสัรู้สมัมาสมัโพธิญาณอนัยอดเยี่ยม     
ในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมู่สตัว์
พรอ้มทัง้  สมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย ์
 

(๒๒. จดัเป็นการรูเ้หน็ด้วยปัจจเวกขณญาณ) 
 อน่ึง ปญัญาอนัรูเ้หน็ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เราว่า  ความพน้
วเิศษของเราไม่กลบัก าเรบิ  ชาติน้ีเป็นที่สุด ภพใหม่ไม่มี
ต่อไป 

(๒๓. พระปัญจวคัคีย ์พากนัช่ืนชมยินดีรสพระธรรม) 
พระปญัจวคัคยีพ์ากนัดใีจ ชื่นชมยนิดพีระภาษติของ

พระผูม้พีระภาคแลว้ 
(๒๔. พระอญัญาโกณฑญัญะได้เป็นพระโสดาบนั) 

  กแ็ล เมื่อพระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัไวยากรณภาษติน้ีอยู่  
ดวงตาเหน็ธรรมปราศจากธุล ี ปราศจากมลทนิ  (โสดาปตัติ
มรรค เหน็อรยิสจั)  ไดเ้กดิขึน้แก่ท่านพระโกณฑญัญะวา่  สิง่ใด
สิง่หน่ึงมคีวามเกิดขึ้นเป็นธรรมดา (เห็นทุกขสจัและสมุทัยสจั)  
สิง่นัน้ทัง้มวลมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา (เห็นนิโรธสจั คอื พระ
นิพพาน) 
 

(๒๕. พวกเทพและพรหมพากนัยินดี ป่าวประกาศกนัต่อไป) 



 ๒๓ 

 

 ครัน้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงประกาศพระ
ธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้  เหล่าภุมมเทวดาไดบ้นัลอืเสยีงว่า 
นัน่พระธรรมจกัรอนัยอดเยี่ยม  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ประกาศใหเ้ป็นไปแลว้ ณ  ปา่อสิปิตนมฤคทายวนั  เขตพระ
นครพาราณส ี อนัสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม  หรอื 
ใครๆ ในโลกจะปฏวิตัไิมไ่ด ้
 

 เทวดาชัน้จาตุมหาราช  ได้ยินเสียงของพวกภุมม
เทวดาแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
 เทวดาชัน้ดาวดงึส์   ไดย้นิเสยีงของพวกเทวดาชัน้จาตุ
มหาราชแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
 เทวดาชัน้ยามา  ไดย้นิเสยีงของพวกเทวดาชัน้ดาวดงึส์
แลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
 เทวดาชัน้ดุสิต  ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชัน้ยา
มาแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
 เทวดาชัน้นิมมานรดี  ได้ยนิเสยีงของพวกเทวดาชัน้
ดุสติแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
 เทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี ไดย้นิเสยีงของพวกเทวดา
ชัน้นิมมานรดแีลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป * 
 
*  ( บางแหง่นิยมสวดยอ่เพยีงสวรรค ์ ๖  ชัน้ คอื สวดถงึตรงน้ีแลว้ใหส้วดวา่ 



 ๒๔ 

เทวดำท่ีนับเน่ืองในหมู่พรหม  ได้ยินเสียงของพวก
เทวดำชัน้ปรนิมมิตวสวตัดีแล้ว กบ็นัลือเสียงต่อไปว่ำ 

และสวดต่อหน้า ๒๖ วา่ ** นัน่พระธมัมจกัรอนัยอดเย่ียม ฯลฯ 
จนจบ 

แต่ในทีน่ี้ประสงคจ์ะสวดเตม็ โดยขยายหมูพ่รหมเป็น ๑๕ ชัน้ 
เพือ่เป็นความรูแ้ละเพือ่ความสมบรูณ์ ) 
 
 
 
 

ปารสิชัชาพรหม  ไดย้นิเสยีงของพวกเทวดาชัน้ปรนิม
มติวสวตัดแีลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 

ปุโรหติาพรหม  ได้ยนิเสยีงของพวกปารสิชัชาพรหม
แลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 

มหาพรหม ไดย้นิเสยีงของพวกปุโรหติาพรหมแลว้  ก็
บนัลอืเสยีงต่อไป 

ปรติตาภาพรหม  ได้ยนิเสยีงของพวกมหาพรหมแล้ว  
กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 

อปัปมาณาภาพรหม  ได้ยนิเสยีงของพวกปรติตาภา
พรหมแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 

อาภัสราพรหม  ได้ยินเสียงของพวกอัปปมาณาภา
พรหมแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 

 
ปรติตสุภาพรหม  ได้ยนิเสยีงของพวกอาภสัราพรหม



 ๒๕ 

แลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
อปัปมาณสุภาพรหม  ได้ยนิเสยีงของพวกปรติตสุภา

พรหมแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
สุภกิณหาพรหม  ได้ยนิเสยีงของพวกอปัปมาณสุภา

พรหมแลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
เวหปัผลาพรหม  ไดย้นิเสยีงของพวกสุภกณิหาพรหม

แลว้  กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
อวหิาพรหม  ไดย้นิเสยีงของพวกเวหปัผลาพรหมแลว้  

กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
อตปัปาพรหม  ไดย้นิเสยีงของพวกอวหิาพรหมแลว้  ก็

บนัลอืเสยีงต่อไป 
สุทสัสาพรหม  ไดย้นิเสยีงของพวกอตปัปาพรหมแล้ว  

กบ็นัลอืเสยีงต่อไป 
สทุสัสพีรหม  ไดย้นิเสยีงของพวกสทุสัสาพรหมแลว้  ก็

บนัลอืเสยีงต่อไป 
 อกนิฏฐาพรหม  ไดย้นิเสยีงของพวกสุทสัสพีรหมแล้ว  
กบ็นัลอืเสยีงต่อไป ว่ำ 
 
 

      ** นัน่พระธรรมจกัรอนัยอดเย่ียม พระผูม้พีระภาค



 ๒๖ 

เจา้ทรงประกาศใหเ้ป็นไปแลว้ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 
เขตพระนครพาราณสี  อันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร 
พรหม  หรอืใครๆ ในโลกจะปฏวิตัไิมไ่ด ้
 ชัว่ขณะกาลครู่หน่ึงนัน้  เสยีงได้กระฉ่อนขึ้นไปจนถึง
พรหมโลก  ดว้ยประการฉะนี้แล 
 

(๒๖. หมื่นโลกธาตหุวัน่ไหว) 
 

   ทัง้หมื่นโลกธาตุน้ี ได้หวัน่ไหวสะเทือนสะท้าน  ทัง้
แสงสว่างอนัยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้  ปรากฏแล้วในโลก   
ลว่งเทวานุภาพของเทวดาทัง้หลาย 
 

( ๒๗. พระผูมี้พระภาคทรงเปล่งอทุาน) 
 

 ล าดบันัน้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานว่า  
ท่านผู้เจรญิ โกณฑญัญะได้รู้แล้วหนอ  ท่านผู้เจรญิ โกณ
ฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ 
 เพราะเหตุนัน้ ค าวา่อญัญาโกณฑญัญะน้ี  จงึไดเ้ป็นชื่อ
ของท่านพระโกณฑญัญะ ดว้ยประการฉะนี้แล. 
 
 
 

(ในปัจจบุนั นิยมสวดจบถึงตอนที ่๒๗ แต่ในทีน้ี่ได้น าตอนที ่๒๘ 
และ ๒๙ มาลงไว้เพือ่เป็นความรู้และเพือ่ความสมบรูณ์) 
 
 

( ๒๘. พระอญัญาโกณฑญัญะทลูขออปุสมบท) 
 



 ๒๗ 

 ครัง้นัน้แล ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะ ผูม้ธีรรมอนัตน
เหน็แลว้ มธีรรมอนับรรลุแลว้ มธีรรมทีต่นเหน็แจง้แลว้ เป็น
ผู้มธีรรมอนัเข้าถึงด้วยญาณแล้ว มีความสงสยัอนัข้ามได้
แลว้ เป็นผูป้ราศจากกเิลส เป็นผูก้ล่าวอยา่งไรแลว้ บรรลุถงึ
ความแกลว้กลา้อาจหาญแลว้ เป็นผูม้คีวามไม่เลื่อมใสลทัธิ
อื่นเป็นที่พึ่งอีกต่อไป ได้กราบทูลค าน้ีกะพระผู้มพีระภาค
เจา้ ในศาสนาของพระบรมศาสดาวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 
ขา้พระองค์พงึได้บรรพชาในส านักของพระผูม้พีระภาคเจ้า 
ขา้พระองคพ์งึไดก้ารอุปสมบท” ดงัน้ีฯ 
 
 

(๒๙. พระอญัญาโกณฑญัญะได้บวชโดยเอหิภิขอุปุสมัปทา) 
 

       พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรสัว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด 
ธรรมอนัเรากล่าวไว้ดแีล้ว ขอเธอจงประพฤติพรหมจรรย ์
เพื่อกระท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”  ดงัน้ีฯ เอหิภิกขุ
อุปสมบทนัน้แล ได้เป็นการอุปสมบทของท่านพระโกณ
ฑญัญะนัน้แลว้แลฯ 
 

จบ ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 



 ๒๘ 

 ในบรรดาพระปัญจวคัคีย์เหล่านัน้  เมื่อพระโกณฑญัญะส่ง
ญาณไปตามกระแสของพระธรรมเทศนา  ในเวลาจบพระธมัมจกั
กปัปวตัตนสตูร ไดด้ ารงอยู่ในโสดาปัตติผล พร้อมกบัพรหม  ๑๘ 
โกฏิ 

พระศาสดาทรงเขา้จ าพรรษาแรก ณ ปา่อสิปิตนมฤคทายวนั
นัน้ ต่อมา พระผูม้พีระภาคเจา้ไดท้รงประทานโอวาท สัง่สอนภกิษุ
ปญัจวคัคยีท์ีเ่หลอืดว้ยธรรมกีถา (ธรรมทีเ่หมาะสมกบัอธัยาศยัของ
ภกิษุปญัจวคัคยีท์ีเ่หลอื) เมือ่พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงโอวาทอยู่ 
ดวงตาเหน็ธรรมปราศจากธุล ี ปราศจากมลทนิ ไดเ้กดิขึน้แก่ ท่าน
พระวปัปะ และท่านพระภทัทิยะว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดขึน้
เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้มวลมีความดบัไปเป็นธรรมดา 
 ท่านพระวัปปะ และท่านพระภัททิยะได้ทูลขอบรรพชา
อุปสมบทได้รบัอุปสมบท โดยนัยเดียวกับท่านพระอัญญาโกณ
ฑญัญะ ครัง้นัน้พระผูม้พีระภาคเจา้เสวยพระกระยาหาร ทีท่่านทัง้
สาม (ท่านทีบ่รรลุแลว้) น ามาถวาย 
 วนัต่อมา เมื่อพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงประทานโอวาท สัง่สอน
ดว้ยธรรมมกีถาอยู่ ดวงตาเหน็ธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทนิ 
ไดเ้กดิขึน้แก่ท่านพระมหานามะ และท่านพระอสัสชิว่า ส่ิงใดส่ิง
หน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้มวลมีความดบัเป็น
ธรรมดา ท่านทัง้สองไดเ้หน็ธรรมแลว้ ไดบ้รรลุธรรมแลว้ ไดรู้ธ้รรม
แจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยัง่ลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว 
ปราศจากถ้อยค าที่แสดงความสงสยัถงึความเป็นผู้แกล้วกล้า  ไม่
ตอ้งเชือ่ผูอ้ื่นในค าสอนของพระศาสดา ไดท้ลูพระผูม้พีระภาคเจ้าว่า 



 ๒๙ 

ขอข้าพระองคพึ์งได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในส านักพระผู้มี
พระภาคเจ้า พระพทุธเจ้าข้า 
 พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัว่า เธอจงเป็นภกิษุมาเถดิ ดงัน้ี แล้ว
ตรัสต่อไปว่า  ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย ์เพ่ือท าท่ีสุดแห่งทุกขโ์ดยชอบเถิด พระวาจานัน้แล
ไดเ้ป็นอุปสมบทของท่านพระมหานามะ และท่านพระอสัสช ิ
 ใน สมนัตปาสาทกิา อรรถกถา มหาขนัธกะ อุโภตาปสาทกิถา 
มวีนิิจฉยัวา่ :- 
 วันเพ็ญเดือน ๘ พระโกณฑัญญะ ตัง้อยู่ในโสดาปตัติผล 
พรอ้มเทวดา ๑๘ โกฏ ิ
 วนัแรม ๑ ค ่า ดวงตาเหน็ธรรมไดเ้กดิขึน้แก่พระวปัปะเถระ 
 วนัแรม ๒ ค ่า ดวงตาเหน็ธรรมไดเ้กดิขึน้แก่พระภทัทิยเถระ 
 วนัแรม ๓ ค ่า ดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่พระมหานาม
เถระ 
 วนัแรม ๔ ค ่า ดวงตาเหน็ธรรมไดเ้กดิขึน้แก่พระอสัสชิเถระ 
 ครัน้วนัแรม ๕ ค า่แห่งปักษ์  พระองค์ให้เธอทัง้หมด
ประชุมพร้อมกนั แล้วตรสัสอน ด้วยอนัตตลกัขณสตูร 
 ในวนัแรม ๕ ค ่าเดอืน ๘ น้ี มนุษย ์๖ คน เป็นพระอรหนัต์
ในโลก 

พระวนิยัปิฏก มหาวรรค 
 

 



 ๓๐ 

บทน ำอนัตตลกัขณสตูร 
 

อนตัตลกัษณะใด  อนัสตัวท์ัง้หลายพงึหยัง่รูโ้ดยนยัเป็น
ทุกข ์ ท าใหผู้ม้คีวามส าคญัหมายและความเหน็วา่เป็นอตัตา  
หลุดพน้ไดโ้ดยถูกต้อง  พระสมัพุทธเจา้ทรงประกาศอนัตต
ลกัษณะนัน้  แก่พระโยคทีัง้หลายผูเ้หน็สจัจะแลว้  เพื่อการ
แทงตลอดธรรมเบือ้งสงู  ท าญาณชัน้เลศิใหเ้กดิขึน้. 

ท่านผูม้ธีรรมอนัเหน็แลว้เหล่านัน้  ใคร่ครวญพจิารณา
ดว้ยปญัญา  โดยประการใด จงึมจีติหลุดพน้แลว้จากอาสวะ
ทัง้ปวงโดยไม่มสี่วนเหลอื  เราทัง้หลายจงสวดพระสตูรนัน้  
เพื่อความส าเรจ็ประโยชน์แก่สาธุชนทัง้หลาย  ผู้ปรารถนา
กระท าตามค าสอน  ด้วยการใช้ญาณน้อมนึกไปตาม โดย
ประการนัน้ เทอญ. 
 

อนัตตลกัขณสตูร 
(ประกำศอนัตตลกัษณะโดยทกุขลกัษณะคืออำพำธ) 

 

สมยัหน่ึง พระผูม้พีระภาคเจา้ประทบัอยู่ ณ ป่าอสิปตน
มฤคทายวนั กรุงพาราณส ีณ ที่นัน้แล พระผูม้พีระภาคเจา้
ตรัสเรียกภิกษุปญัจวัคคีย์มาแล้ว ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ
ทัง้หลาย    

 



 ๓๑ 

รปูเป็นอนัตตำ ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย กห็ากว่ารปูน้ีจกั
เป็นอตัตาแลว้ไซร ้ รปูน้ีกค็งไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทัง้ยังจะ
ไดต้ามความปรารถนาในรปูว่า ขอรปูของเราจงเป็นอย่างน้ี
เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย      

 

ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย ก็เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตา 
ฉะนั ้นรูปจึง เ ป็นไปเพื่ออาพาธ และไม่ได้ตามความ
ปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ อย่าได้
เป็นอยา่งนัน้เลย 

 

เวทนำเป็นอนัตตำ ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย กห็ากเวทนา
น้ีจกัเป็นอตัตาแล้วไซร ้เวทนาน้ีก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ 
ทัง้ยงัจะไดต้ามความปรารถนาใน เวทนาว่า  ขอเวทนาของ
เราจงเป็นอยา่งน้ีเถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย   

   

ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย ก็เพราะเหตุที่เวทนาเป็นอนัตตา 
ฉะนัน้เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ  และไม่ได้ตามความ
ปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ 
อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย   

 

สัญญำเป็นอนัตตำ   ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย ก็หาก
สญัญาน้ีจกัเป็นอตัตาแลว้ไซร ้ สญัญาน้ีกค็งไม่เป็นไปเพื่อ
อาพาธ ทัง้ยังจะได้ตามความปรารถนาใน สัญญาว่า       



 ๓๒ 

ขอสญัญาของเราจงเป็นอยา่งน้ีเถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย    
 

ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  กเ็พราะเหตุทีส่ญัญาเป็นอนัตตา 
ฉะนัน้สญัญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ  และไม่ได้ตามความ
ปรารถนาในสญัญาว่า  ขอสญัญาของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ  
อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย  

     

สังขำรเป็นอนัตตำ  ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย  ก็หาก
สงัขารน้ีจกัเป็นอตัตาแล้วไซร ้ สงัขารน้ีก็คงไม่เป็นไปเพื่อ
อาพาธ   ทัง้ยงัจะได้ตามความปรารถนาในสงัขารว่า ขอ
สงัขารของเราจงเป็นอยา่งน้ีเถดิ  อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย 

     

ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  กเ็พราะเหตุทีส่งัขารเป็นอนัตตา 
ฉะนัน้สงัขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม่ได้ตามความ
ปรารถนาในสงัขารว่า  ขอสงัขารของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ 
อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย      

 

วิญญำณเป็นอนัตตำ ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย ก็หาก
วญิญาณน้ีจกัเป็นอตัตาแล้วไซร้ วญิญาณน้ีก็คงไม่เป็นไป
เพื่ออาพาธ ทัง้ยงัจะได้ตามความปรารถนาในวญิญาณว่า     
ขอวญิญาณของเราจงเป็นอย่างน้ีเถดิ อย่าได้เป็นอย่างนัน้
เลย      

ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย กเ็พราะเหตุทีว่ญิญาณเป็นอนตัตา   



 ๓๓ 

ฉะนัน้วญิญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม่ได้ตามความ
ปรารถนาในวญิญาณว่า ขอวญิญาณของเราจงเป็นอย่างน้ี
เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย 

 

(ประกำศอนิจจลกัษณะและทกุขลกัษณะ) 
 

         ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายจะส าคญัความขอ้
นัน้เป็นไฉน รปูเท่ียงหรือไม่เท่ียง 

ภกิษุเหล่านัน้กราบทลูวา่  ไมเ่ทีย่งพระเจา้ขา้ 
  พ. กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง  สิง่นัน้เป็นทุกขห์รอืเป็นสขุเล่า  
  ภ.ิ เป็นทุกขพ์ระเจา้ขา้ 
  พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา
(ดว้ยตณัหา) เราเป็นนัน่ (ดว้ยมานะ) นัน่เป็นอตัตาของเรา
(ดว้ยทฏิฐ)ิ 

ภ.ิ ไมค่วรเหน็อยา่งนัน้เลย พระเจา้ขา้ 
ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะส าคญัความขอ้นัน้

เป็นไฉน เวทนาเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  
ภ.ิ ไมเ่ทีย่งพระเจา้ขา้ 
พ. กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง  สิง่นัน้เป็นทุกขห์รอืเป็นสขุเล่า   
ภ.ิ เป็นทุกขพ์ระเจา้ขา้ 
พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น



 ๓๔ 

ธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา 
(ดว้ยตณัหา) เราเป็นนัน่ (ดว้ยมานะ) นัน่เป็นอตัตาของเรา 
(ดว้ยทฏิฐ)ิ 

ภ.ิ ไมค่วรเหน็อยา่งนัน้เลย  พระเจา้ขา้ 
ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะส าคญัความขอ้นัน้

เป็นไฉน สญัญาเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  
ภ.ิ ไมเ่ทีย่งพระเจา้ขา้ 
พ. กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เป็นทุกขห์รอืเป็นสขุเล่า   
ภ.ิ เป็นทุกขพ์ระเจา้ขา้ 

 พ. ก็สิง่ใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มคีวามแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนัน้ว่านัน่ของเรา 
(ดว้ยตณัหา) เราเป็นนัน่ (ดว้ยมานะ) นัน่เป็นอตัตาของเรา 
(ดว้ยทฏิฐ)ิ 
 ภ.ิ ไมค่วรเหน็อยา่งนัน้เลย  พระเจา้ขา้  
      ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะส าคญัความขอ้นัน้
เป็นไฉน สงัขารเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  

ภ.ิ ไมเ่ทีย่งพระเจา้ขา้ 
พ. กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง  สิง่นัน้เป็นทุกขห์รอืเป็นสขุเล่า   
ภ.ิ เป็นทุกขพ์ระเจา้ขา้ 
พ. ก็สิง่ใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มคีวามแปรปรวนเป็น

ธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา 



 ๓๕ 

(ดว้ยตณัหา) เราเป็นนัน่ (ดว้ยมานะ) นัน่เป็นอตัตาของเรา 
(ดว้ยทฏิฐ)ิ 

ภ.ิ ไมค่วรเหน็อยา่งนัน้เลย  พระเจา้ขา้  
ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะส าคญัความขอ้นัน้

เป็นไฉน วิญญาณเทีย่งหรือไม่เทีย่ง  
ภ.ิ ไมเ่ทีย่งพระเจา้ขา้ 
พ. กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เป็นทุกขห์รอืเป็นสขุเล่า   
ภ.ิ เป็นทุกขพ์ระเจา้ขา้ 
พ. ก็สิง่ใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มคีวามแปรปรวนเป็น

ธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิง่นัน้ว่า นัน่ของเรา 
(ดว้ยตณัหา) เราเป็นนัน่ (ดว้ยมานะ) นัน่เป็นอตัตาของเรา 
(ดว้ยทฏิฐ)ิ 

ภ.ิ ไมค่วรเหน็อยา่งนัน้เลย พระเจา้ขา้  
 

 (พิจำรณำขนัธ ์ ๕  โดยกำรจ ำแนก  ๑๑  อย่ำง) 
 

ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  เพราะเหตุนัน้แหละ รปูอย่างใด
อย่างหน่ึง ทัง้ที่เป็นอดตี อนาคตหรอืปจัจุบนั เป็นภายใน
หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอียด ทรามหรอืประณีต ทัง้ที่
อยู่ไกลหรือใกล้ รูปทัง้หมดนัน้ เธอทัง้หลายพึงเห็นด้วย
ปญัญาอนัถูกต้อง ตามความเป็นจรงิอย่างน้ีว่า นัน่ไม่ใช่
ของเรำ (ด้วยทุกขำนุปัสสนำ) เรำไม่เป็นนัน่ (ด้วย



 ๓๖ 

อนิจจำนุปัสสนำ) นัน่ไม่ใช่อตัตำของเรำ (ด้วยอนัตตำ
นุปัสสนำ)  

 

เวทนำอย่างใดอย่างหน่ึง ทัง้ที่เป็นอดีต อนาคตหรอื
ปจัจุบนั เป็นภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด ทราม
หรอืประณีต  ทัง้ที่อยู่ไกลหรอืใกล้  เวทนาทัง้หมดนัน้ เธอ
ทัง้หลายพงึเห็นด้วยปญัญาอนัถูกต้อง ตามความเป็นจรงิ
อยา่งน้ีวา่ นัน่ไม่ใช่ของเรำ (ด้วยทุกขำนุปัสสนำ)  เรำไม่
เป็นนัน่ (ด้วยอนิจจำนุปัสสนำ) นัน่ไม่ใช่อตัตำของเรำ 
(ด้วยอนัตตำนุปัสสนำ)  

 

สญัญำอย่างใดอย่างหน่ึง ทัง้ที่เป็นอดีต อนาคตหรอื
ปจัจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด   
ทรามหรอืประณีต  ทัง้ที่อยู่ไกลหรอืใกล ้สญัญาทัง้หมดนัน้   
เธอทัง้หลายพงึเห็นด้วยปญัญาอนัถูกต้อง ตามความเป็น
จริงอย่างน้ีว่า นัน่ไม่ใช่ของเรำ (ด้วยทุกขำนุปัสสนำ)  
เรำไม่เป็นนัน่ (ด้วยอนิจจำนุปัสสนำ) นัน่ไม่ใช่อตัตำ
ของเรำ (ด้วยอนัตตำนุปัสสนำ)  

สงัขำรเหล่าใดเหล่าหน่ึง ทัง้ที่เป็นอดีต อนาคตหรือ
ปจัจุบนั เป็นภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด ทราม
หรือประณีต ทัง้ที่อยู่ไกลหรือใกล้ สังขารทัง้หมดนั ้น      
เธอทัง้หลายพึง เห็นด้วย ปญัญาอนัถูกตอ้ง ตามความ



 ๓๗ 

เป็นจรงิอยา่งน้ีวา่ นัน่ไม่ใช่ของเรำ (ด้วยทุกขำนุปัสสนำ)  
เรำไม่เป็นนัน่ (ด้วยอนิจจำนุปัสสนำ) นัน่ไม่ใช่อตัตำ
ของเรำ (ด้วยอนัตตำนุปัสสนำ)  

 

วิญญำณอยา่งใดอย่างหน่ึง ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคตหรอื
ปจัจุบนั เป็นภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด ทราม
หรือประณีต ทัง้ที่อยู่ไกลหรือใกล้ วิญญาณทัง้หมดนัน้   
เธอทัง้หลายพงึเห็นด้วยปญัญาอนัถูกต้อง ตามความเป็น
จริงอย่างน้ีว่า นัน่ไม่ใช่ของเรำ (ด้วยทุกขำนุปัสสนำ)  
เรำไม่เป็นนัน่ (ด้วยอนิจจำนุปัสสนำ) นัน่ไม่ใช่อตัตำ
ของเรำ (ด้วยอนัตตำนุปัสสนำ)  

 

 (นิพพิทำญำณ อริยมรรค ผล และปัจจเวกขณญำณ) 
 

ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย อรยิสาวกผู้ได้สดบัแล้ว เห็นอยู่
อยา่งน้ี ยอ่มเบื่อหน่าย แมใ้นรปู ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นเวทนา 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสญัญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสงัขาร  
ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นวญิญาณ      

เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด
จิตย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณหยัง่รู้ว่า    
หลุดพ้นแล้ว รู้ช ัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว    
กจิทีค่วรท าท าเสรจ็แลว้  กจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งน้ีมไิดม้ ี   

 



 ๓๘ 

          เมื่อพระผู้มพีระภาคเจ้าได้ตรสัอนัตตลกัขณสูตรน้ี
จบลงแล้ว ภิกษุปญัจวคัคีย์ต่างมใีจชื่นชมยนิดีพระภาษิต
ของพระผู้มพีระภาคเจ้า ก็แหละ เมื่อพระผู้มพีระภาคเจ้า
ก าลงัตรสัไวยากรณภาษติน้ีอยู่ ภกิษุปญัจวคัคยีก์ม็จีติหลุด
พน้จากอาสวะ เพราะไมถ่อืมัน่ (ดว้ยอุปาทาน ๔)   ดงัน้ีแล 

 
จบ อนตัตลกัขณสตูร 

 
 

ภกิษุปญัจวคัคยีท์ัง้หา้  บรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์



 ๓๙ 

 
 

              ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย อรยิสจัจ ์ คอื ทกุขน้ี์นัน้ เรา
ตถาคตตรสัรูแ้ลว้ แทงตลอดแลว้ อรยิสจัจ ์คอื สมทุยั เหตุ
เป็นแดนเกดิแห่งทุกข ์ เราตถาคตตรสัรูแ้ลว้แทงตลอดแลว้   
อรยิสจัจ ์คอื นิโรธ ความดบัทุกข ์เราตถาคตตรสัรูแ้ลว้แทง
ตลอดแลว้ อรยิสจัจ ์คอื อริยมรรค ทางปฏบิตัไิปสูค่วามดบั
ทุกข ์ เราตถาคตตรสัรูแ้ลว้ แทงตลอดแลว้ ตณัหาในภพ   
เราตถาคตถอนขึน้แลว้ ตณัหาน าไปสูภ่พสิน้ไปแลว้ บดัน้ี
ภพต่อไปไมม่ ี พระผูม้พีระภาคเจา้ไดต้รสัไวยากรณภาษติน้ี
แลว้   จงึตรสับทประพนัธ ์ ต่อไปวา่  
        เพราะไมเ่หน็อรยิสจัจ ์ ๔ ตามความเป็นจรงิ เรา
ตถาคตและเธอทัง้หลาย จงึเรร่อ่นไปในชาตทิัง้หลายเหล่า 
นัน้  นัน่แล ตลอดกาลยาวนาน 
        บดัน้ีอรยิสจัจ ์ ๔ น้ีนัน้ เราตถาคตเหน็แลว้ ตณัหา
น าไปสูภ่พ เรากถ็อนไดแ้ลว้ รากเหงา้ของทุกขเ์รากถ็อนทิง้
แลว้  บดัน้ี  จะไมม่เีกดิอกีต่อไป. 

จาก มหาปรนิิพพานสตูร  



 ๔๐ 

สงัเวชนียสถาน  ๔  ต าบล 
 

           ขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ  ในกาลก่อน    พวกภิกษุอยู่
จ าพรรษาในทิศทัง้หลาย พากันมาเพื่อเห็นพระตถาคต  
พวกขา้พระองค์ย่อมไดเ้หน็ไดเ้ขา้ไปนัง่ใกล้ภกิษุผูใ้หเ้จรญิ 
จเหล่านั ้น  พวกข้าพระองค์  โดยล่วงไปแห่งพระผู้มี     
พระภาคเจ้า จกัไม่ได้เหน็ จกัไม่ได้เขา้ไปนัง่ใกล้ภกิษุผู้ให้
เจรญิใจ. 
      ดกู่อนอานนท ์ สงัเวชนียสถาน ๔ แหง่เหล่าน้ี      เป็น
ทีค่วรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธา  

สงัเวชนียสถาน ๔ เป็นไฉน?      
สงัเวชนียสถาน เป็นทีค่วรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธา

ดว้ยระลกึวา่  พระตถาคตประสติูในท่ีน้ี  ๑  
สงัเวชนียสถาน เป็นทีค่วรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธา

ดว้ยระลกึวา่ พระตถาคตตรสัรู้อนุตตรสมัมาสมัโพธิ
ญาณในท่ีน้ี   ๑ 
      สงัเวชนียสถาน เป็นทีค่วรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธา
ดว้ยระลกึวา่ พระตถาคตยงัธรรมจกัรอนัยวดย่ิงให้
เป็นไปแล้ว ในท่ีน้ี  ๑  
 สงัเวชนียสถาน เป็นทีค่วรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธา
ดว้ยระลกึวา่   พระตถาคตเสดจ็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิ-



 ๔๑ 

เสสนิพพานธาต ุในท่ีน้ี  ๑   
อานนท ์สงัเวชนียสถาน ๔ แหง่เหล่านัน้แล     เป็นที่

ควรเหน็ของกุลบุตรผูม้ศีรทัธา ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก  
อุบาสกิา ผูม้ศีรทัธาจกัมาดว้ยระลกึถงึวา่ พระตถาคต
ประสตูใินทีน้ี่บา้ง พระตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธิ
ญาณในทีน้ี่บา้ง  พระตถาคตยงัธรรมจกัรอนัยวดยิง่ให้
เป็นไปในทีน้ี่บา้ง   พระตถาคตเสรจ็ปรนิิพพานแลว้ดว้ยอนุ
ปาทเิสสนิพพานธาตุในทีน้ี่บา้ง   

ดกู่อนอานนท ์  ชนเหลา่ใดเทีย่วจารกิไปยงัเจดยี ์ มจีติ
เลื่อมใส  จกักระท ากาละ   ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดเบือ้งหน้าแต่
ตายเพราะกายแตก   จกัเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค.์ 

 

มหาปรนิิพพานสตูร  

 

 
                                                                      

    สวนลุมพนิีวนั          พุทธคยา   สารนาถ        กุสนิารา  
    สถานทีป่ระสตู ิ              สถานทีต่รสัรู ้           สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา        สถานทีป่รนิิพพาน             

 



 ๔๒ 

บทสาธยายบารมี ๓๐ 
 

ทานะ ปาระมี สมัปันโน,  ทานะ อุปะปาระมี สมัปันโน,  

ทานะ ปะระมัตถะปาระมี สมัปันโน,   เมตตา ไมตรี กรุณา 

มทิุตา อุเปกขา ปาระมี สมัปันโน อิติปิโส ภควา 
 

สีละ ปาระมี สมัปันโน … 

เนกขมัมะ ปาระมี สมัปันโน …  ... อุปปะปาระมี สมัปันโน 

ปัญญา ปาระมี สมัปันโน …         ... ปะระมัตถะปาระมี 

วิริยะ ปาระมี สมัปันโน …       สมัปันโน 

ขนัติ ปาระมี สมัปันโน …               เมตตา ไมตรี กรุณา  

สจัจะ ปาระมี สมัปันโน   …           มทิุตา อุเปกขา ปาระมี   

อธิฏฐานะ ปาระมี สมัปันโน  …       สมัปันโน อิติปิโส ภควา   

เมตตา ปาระมี สมัปันโน …    

อุเปกขา ปาระมี สมัปันโน  … 
 

ทะสะ ปาระมี สมัปันโน, ทะสะ อุปะปาระมี สมัปันโน, 

ทะสะ ปะระมัตถะปาระมี สมัปันโน, เมตตา ไมตรี กรุณา 

มทิุตา อุเปกขา ปาระมี สมัปันโน อิติปิโส ภควา ติ.  
 

      พุทธงั สรณัง คัจฉามิ,  ธมัมัง สรณงั คัจฉามิ,  สงัฆงั 

สรณัง คัจฉามิ, นะมามิหัง. 

 



 ๔๓ 

กำรได้ควำมเป็นมนุษยแ์สนยำก 
 

 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนมหาปฐพน้ีีมนี ้าเป็นอนัเดยีวกนั  
บุรุษโยนบ่วงซึ่งมชี่องเดยีวลงไปในมหาปฐพนีัน้  ลมทศิตะวนัออก  พดัเอา
บ่วงนัน้ไปทางทศิตะวนัตก  ลมทศิตะวนัตกพดัเอาไปทางทศิตะวนัออก  ลม
ทศิเหนือพดัเอาไปทางทศิใต ้ ลมทศิใตพ้ดัเอาไปทางทศิเหนือ  มเีต่าตาบอด
อยู่ในมหาปฐพนีัน้  ผ่านไปรอ้ยปีมนัจะโผล่ขึ้นคราวหน่ึง  ผ่านไปรอ้ยปีมนั
จะโผล่ขึ้นคราวหน่ึง     เธอทัง้หลายจะส าคญัความขอ้นัน้เป็นไฉน  เต่าตา
บอดนัน้  ผ่านไปร้อยปีมนัจะโผล่ขึน้คราวหน่ึง  ผ่านไปรอ้ยปีมนัจะโผล่ขึ้น
คราวหนึ่ง  จะสอดคอใหเ้ขา้ไปในบ่วงซึง่มชีอ่งเดยีวโน้นไดบ้า้งหรอืหนอ 
 ภิกษุทัง้หลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้อที่เต่าตาบอด  
ผ่านไปร้อยปีมนัจะโผล่ขึน้คราวหน่ึง  ผ่านไปรอ้ยปีมนัจะโผล่ขึ้นคราวหน่ึง  
จะสอดคอเขา้ไปในบ่วงซึง่มชีอ่งเดยีวโน้นเป็นของยาก 
  

 พระผูมี้พระภำคตรสัตอบว่ำ  ฉนันัน้ภกิษุทัง้หลาย  การไดค้วามเป็น
มนุษยเ์ป็นของยาก  พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้อุบตัขิ ึน้ในโลกเป็น
ของยาก  ธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศแลว้รุง่เรอืงในโลก  กเ็ป็นของยาก 
 ควำมเป็นมนุษยน้ี์เรำได้แล้ว  พระตถำคตอรหนัตสมัมำสมัพทุธ
เจ้ำอุบติัแล้วในโลก   และพระธรรมวินัยท่ีตถำคตประกำศแล้วรุ่งเรือง
อยู่ในโลก 
 ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย  เพราะฉะนัน้แหละ  เธอทัง้หลายพงึกระท าความ
เพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจรงิในอรยิสจั ๔ อย่างน้ีว่าน้ีทุกข์  เพื่อรู้ตาม
ความเป็นจรงิอย่างน้ีว่าน้ีทุกขสมุทยั  เพื่อรู้ตามความเป็นจรงิอย่างน้ีว่าน้ี
ทุกขนิโรธ  เพือ่รูต้ามความเป็นจรงิอยา่งน้ีวา่น้ีทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ 
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สตัว์ทัง้หลายไม่มทีี่สุด  ไม่มปีระมาณ  จงมสี่วนแห่ง
บุญที่ขา้พเจา้ไดท้ าในบดัน้ี  และแห่งบุญอื่นที่ไดท้ าไวก้่อน
แลว้  คอืจะเป็นท่านเหล่าใด  ซึ่งเป็นที่รกัใคร่และมบีุญคุณ    
เชน่  มารดา   บดิา  ของขา้พเจา้เป็นตน้กด็ ี ทีข่า้พเจา้เหน็
แลว้  หรอืมไิดเ้หน็กด็ ี ทา่นเหล่าอื่นซึง่เป็นกลางๆ หรอืเป็น
คูเ่วรกนักด็ ี 
 สตัว์ทัง้หลายตัง้อยู่ในโลก  อยู่ในภูมิทัง้สาม  อยู่ใน
ก าเนิดทัง้สี ่ มขีนัธ์หา้ขนัธ์  มขีนัธ์ขนัธ์เดยีว  มขีนัธ์สีข่นัธ ์ 
ก าลงัท่องเทีย่วอยูใ่นภพน้อยใหญ่กด็ ี 
 ท่านเหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอท่าน
เหล่านัน้จงอนุโมทนาเองเถดิ  ส่วนท่านเหล่าใด  ที่ยงัไม่รู้
ส่วนแห่งบุญน้ี  ขอเทวดาทัง้หลาย  ได้โปรดบอกท่าน
เหล่านัน้ใหรู้ด้ว้ย 
 เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ขา้พเจ้าแผ่ให้แล้ว  
ขอท่านทัง้หลาย    จงเป็นผู้ไม่มีเวร  อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ
จนถึงพระนิพพาน  ความปรารถนาที่ดีงามของท่าน
เหล่านัน้จงส าเรจ็เถดิ 

        สพัพปตัตทิานคาถา 
พระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่๔ 
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