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บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 
อะนุตตะรัง  อะภิสัมโพธิง            สัมพุชฌิตวา  ตะถาคะโต 
ปะฐะมัง  ยัง  อะเทเสสิ                 ธัมมะจักกัง  อะนตุตะรัง 
สัมมะเทวะ  ปะวัตเตนโต              โลเก  อัปปะฏิวตัติยัง 
ยัตถากขาตา  อุโภ  อันตา             ปะฏปิตติ  จะ มฌิัมา 
จะตูสวาริยะสัจเจสุ                       วิสทุธัง  ญาณะทัสสะนัง 
เทสิตัง  ธัมมะราเชนะ                   สัมมาสัมโพธิกติตะนัง 
นาเมนะ  วิสสุตัง  สุตตัง               ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง 
เวยยากะระณะปาเฐนะ                 สังคีตันตัมภะณามะ  เส. 

 
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 

เอวัมเม  สุตัง.   เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  พาราณะสิยัง  วิหะระติ  อสิิปะตะเน          
มิคะทาเย.   ตัตระ  โข  ภะคะวา  ปญจะวัคคิเย  ภกิขู  อามันเตสิ. 

เทวเม ภิกขะเว  อันตา  ปพพะชิเตนะ นะ  เสวิตัพพา โย  จายัง  กาเมสุ                      
กามะสุขัลลกิานุโยโค  หีโน  คัมโม  โปถุชชะนิโก อะนะริโย  อะนัตถะสัญหิโต  โย  จายัง  
อัตตะกิละมะถานุโยโค  ทุกโข  อะนะริโย  อะนัตถะสัญหิโต. 

เอเต  เต  ภิกขะเว  อุโภ  อันเต  อะนุปะคัมมะ  มัชฌิมา ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ  
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี  ญาณะกะระณี  อปุะสะมายะ  อะภิญญายะ  สมัโพธายะ              
นิพพานายะ  สังวัตตะติ.  

กะตะมา  จะ สา  ภิกขะเว  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา       
จักขุกะระณ ี  ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ              
สังวัตตะติ. 

อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค.  เสยยะถทัีง.   สมัมาทิฏฐิ  สมัมาสังกัปโป  
สัมมาวาจา สัมมากัมมนัโต สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ. 

อะยัง  โข สา ภิกขะเว  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา             
จักขุกะระณ ี  ญาณะกะระณี  อุปะสะมายะ  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ              
สังวัตตะติ. 
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อิทัง โข ปะนะ  ภิกขะเว ทุกขัง  อะริยะสัจจัง. ชาติป ทุกขา  ชะราป  ทุกขา  
มะระณัมป  ทุกขัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป  ทุกขา  อัปปเยหิ  สัมปะโยโค  
ทุกโข  ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข  ยัมปจฉัง  นะ ละภะติ  ตัมป  ทุกขัง  สังขติเตนะ                
ปญจุปาทานักขันธา  ทุกขา. 

อิทัง โข ปะนะ  ภิกขะเว ทุกขะสะมทุะโย  อะริยะสัจจัง.  ยายงั  ตัณหา โปโนพภะวิกา  
นันทิราคะสะหะคะตา  ตัตระ  ตัตราภินันทินี.  เสยยะถีทัง.  กามะตัณหา  ภะวะตณัหา      
วิภะวะตัณหา . 

อิทัง  โข ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง.   โย  ตัสสาเยวะ  ตัณหายะ     
อะเสสะวิราคะนิโรโธ  จาโค  ปะฏินิสสัคโค  มุตติ  อะนาละโย. 

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะรยิะสัจจัง. 
อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค.  เสยยะถีทัง.    สมัมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโก  

สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ.  
อิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจันติ เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จักขุง       

อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ. 
ตัง โข ปะนิทัง  ทุกขงั  อะริยะสจัจัง  ปะริญเญยยันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ           

อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมส ุ  จักขุง  อทุะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา              
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 

ตัง  โข  ปะนิทัง ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ            
อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมส ุ  จักขุง อุทะปาทิ  ญาณัง อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา              
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 

อิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมส ุ 
จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อทุะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ. 

ตัง โข  ปะนิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง  ปะหาตัพพันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ  
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมส ุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาท ิ  วิชชา             
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 

ตัง  โข  ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจงั ปะหีนันติ  เม  ภิกขะเว ปุพเพ      
อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมส ุ  จักขุง  อทุะปาทิ  ญาณัง   อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา           
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อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 
อิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะรยิะสัจจันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมส ุ 

จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อทุะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 
ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะรยิะสัจจัง  สจัฉิกาตัพพันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  

อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมส ุ  จักขุง  อทุะปาทิ  ญาณัง   อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา           
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ.  

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะรยิะสัจจัง  สจัฉิกะตันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  
อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมส ุ  จักขุง  อทุะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา            
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 

อิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจันติ  เม ภิกขะเว  ปุพเพ            
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมส ุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปามิ  วิชชา             
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง  ภาเวตัพพันติ  เม 
ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ  จกัขงุ อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา             
อุทะปาทิ  วชิชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนโิรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง  ภาวิตันติ  เม ภิกขะเว 
ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมส ุจักขุง  อุทะปาทิ   ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ. 

ยาวะกีวัญจะ เม  ภิกขะเว  อิเมส ุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ  เอวันตปิะริวัฏฏัง             
ทวาทะสาการัง  ยะถาภูตัง  ญาณะทัสสะนัง นะ  สวุิสุทธัง  อะโหสิ. 

เนวะ  ตาวาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก  สะพรัหมะเก                   
สัสสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง  
อะภิสัมพุทโธ  ปจจัญญาสิง. 

ยะโต  จะ โข เม ภกิขะเว  อิเมส ุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ  เอวันติปะริวัฏฏัง               
ทวาทะสาการัง  ยะถาภูตัง  ญาณะทัสสะนัง  สุวิสทุธัง  อะโหส.ิ 

อะถาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก  สะพรัมหะเก                        
สัสสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายา  สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง  
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อะภิสัมพุทโธ  ปจจัญญาสิง.  
ญาณัญจะ  ปะนะ  เม ทัสสะนัง  อุทะปาทิ  อะกปุปา เม  วิมตุติ  อะยะมนัติมา  ชาติ  

นัตถิทานิ  ปุนัพภะโวติ. 
อิทะมะโวจะ  ภะคะวา.  อัตตะมะนา ปญจะวัคคิยา  ภิกข ู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง  

อะภินันทุง.   อิมัสมญิจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง  ภัญญะมาเน  อายัสมะโต                  
โกณฑัญญัสสะ  วริะชัง  วีตะมะลัง  ธมัมะจกัขุง  อุทะปาทิ  ยังกิญจ ิ  สะมุทะยะธัมมัง        
สัพพันตัง   นิโรธะธัมมนัติ. 

ปะวัตติเต  จะ  ภะคะวะตา  ธมัมะจักเก  ภมุมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง       
เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย  อะนุตตะรัง  ธัมมะจกักัง  ปะวัตติตัง  
อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ  วา  พราหมะเณนะ  วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ วา พรหัมุนา  วา  
เกนะจิ  วา  โลกัสมินติ. 

ภุมมานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา  จาตมุมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง สัททัง  สุตวา  ตาวะติงสา  เทวา                        

สัททะมะนุสสนาเวสุง.   
ตาวะติงสานัง  เทวานัง   สัททัง  สุตวา  ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
ยามานัง เทวานัง  สัททัง  สุตวา  ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
ตุสิตานัง  เทวานัง  สัททัง   สุตวา  นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
นิมมานะระตีนัง   เทวานัง  สัททัง  สุตวา   ปะระนมิมิตะวะสะวัตตี  เทวา                

สัททะมะนุสสาเวสุง.   
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง  สัททัง สุตวา  พรัหมะกายิกา เทวา                   

สัททะมะนุสสะเวสุง   
เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสปิะตะเน  มคิะทาเย  อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง  

ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ  วา  พราหมะเณนะ วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ  วา 
พรัหมุนา  วา  เกนะจิ  วา โลกัสมินติ. 

อิติหะ  เตนะ  ขะเณนะ  เตนะ มุหุตเตนะ  ยาวะ  พรัหมะโลกา  สัทโท  อพัภุคคัจฉิ. 
อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี  โลกะธาตุ  สังกัมป  สมัปะกัมป  สัมปะเวธิ.   อัปปะมาโณ  จะ 
โอฬาร  โอภาโส  โลเก  ปาตุระโหสิ  อะติกกัมเมวะ เทวานัง  เทวานุภาวัง. 
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อะถะโข  ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ  อญัญาสิ  วะตะ  โภ  โกณฑญัโญ  อัญญาสิ  วะตะ  
โภ  โกณฑัญโญติ. 

อิติหิทัง  อายสัมะโต  โกณฑัญญัสสะ  อัญญาโกณฑัญโญเตววะ  นามัง  อะโหสีติ.  
 

 
-------------------------------------- 


