ธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร (แปล)
(พระไตรปิ ฎกเล่ มที่ ๑๙ พระสุ ตตันตปิ ฎกเล่ มที่ ๑๑สั งยุตตนิกาย มหาวารวรรค)
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :สมัยหนึ่ ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี ณ ที่น้ นั แล
พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุปัญจวัคคียม์ าแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุท้งั หลาย ส่วนสุด๒ อย่างนี้ อันบรรพชิตไม่
ควรเสพ (ส่วนสุด ๒ อย่างนั้นเป็ นไฉน?)
คือ การประกอบตนให้พวั พันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็ นของเลว เป็ นของชาวบ้าน เป็ นของ
ปุถุชน ไม่ประเสริ ฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑
การประกอบความลาบากแก่ตน เป็ นทุกข์ ไม่ประเสริ ฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑
ข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุด ๒ อย่างเหล่านี้ อันตถาคตได้ตรัสรู ้แล้ว กระทา
จักษุ กระทาญาณ ย่อมเป็ นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู ้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู ้ เพื่อนิ พพาน
ก็ขอ้ ปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลางนั้น ... เป็ นไฉน? คือ อริ ยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ แหละ ซึ่ง
ได้แก่ ความเห็นชอบ ความดาริ ชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ
ข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลางนี้ แล อันตถาคตได้ตรัสรู ้แล้ว กระทาจักษุ กระทาญาณ ย่อมเป็ นไปเพื่อ
ความสงบ เพื่อความรู ้ยงิ่ เพื่อความตรัสรู ้ เพื่อนิ พพาน
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ก็ทุกขอริ ยสัจนี้ แล คือ ความเกิดก็เป็ นทุกข์ ความแก่ก็เป็ นทุกข์ ความเจ็บก็เป็ น
ทุกข์ ความตายก็เป็ นทุกข์ (ความเศร้าโศก ความร่ าไรราพัน ความเสี ยใจ และความคับแค้นใจก็เป็ น
ทุกข์) ความประจวบด้วยสิ่ งอันไม่เป็ นที่รักก็เป็ นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่ งอันเป็ นที่รักก็เป็ นทุกข์
ปรารถนาสิ่ งใดไม่ได้ แม้ขอ้ นั้นก็เป็ นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์
ก็ทุกขสมุทยอริ ยสัจนี้ แล คือ ตัณหาอันทาให้มีภพใหม่ประกอบด้วยความกาหนัดด้วยอานาจความ
พอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์น้ นั ๆ ได้แก่กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ก็ทุกขนิ โรธอริ ยสัจนี้ แล คือ ความดับด้วยการสารอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละ ความสละ
ความวาง ความปล่อย ความไม่อาลัย
ก็ทุกขนิ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจนี้ แล คือ อริ ยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ซึ่งได้แก่
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
ดูกรภิกษุท้งั หลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า นี้ ทุกขอริ ยสัจ ฯลฯ ทุกขอริ ยสัจนั้นควรกาหนดรู ้ ฯลฯทุกขอริ ยสัจนั้นเรากาหนดรู ้แล้ว
ดูกรภิกษุท้งั หลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า นี้ ทุกขสมุทยอริ ยสัจ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริ ยสัจนั้นควรละ ฯลฯทุกขสมุทยั อริ ยสัจนั้นเราละแล้ว
ดูกรภิกษุท้งั หลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า นี้ ทุกขนิ โรธอริ ยสัจ ฯลฯ ทุกขนิ โรธอริ ยสัจนั้นควรกระทาให้แจ้ง ฯลฯ ทุกขนิ โรธอริ ยสัจนั้นเรา
กระทาให้แจ้งแล้ว

ดูกรภิกษุท้งั หลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมา
ก่อนว่า นี้ ทุกขนิ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจ ฯลฯ ทุกขนิ โรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจนั้นควรเจริ ญ จักษุ ญาณ
ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขนิ โรธคามินีปฏิปทา
อริ ยสัจนั้นเราเจริ ญแล้ว
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ก็ญาณทัสสนะ (ความรู ้ความเห็น) ตามความเป็ นจริ งมีวนรอบ ๓ อย่างนี้ มีอาการ
๑๒ ในอริ ยสัจ ๔ เหล่านี้ ของเรา ยังไม่บริ สุทธิ์ เพียงใด เราก็ยงั ไม่ปฏิญาณตนว่า เป็ นผูต้ รัสรู ้อนุตตรสัมมา
สัมโพธิ ญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตั ว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์เทวดา
และมนุษย์ เพียงนั้น
ก็เมื่อใด ญาณทัสสนะ(ความรู ้ความเห็น) ตามความเป็ นจริ ง มีวนรอบ ๓ อย่างนี้ มีอาการ ๑๒ ใน
อริ ยสัจ ๔ เหล่านี้ ของเรา บริ สุทธิ์ ดีแล้ว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตนว่า เป็ นผูต้ รัสรู ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ
ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตั ว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์
ก็ญาณทัสสนะได้บงั เกิดขึ้นแก่เราว่า วิมุติของเราไม่กาเริ บ ชาติน้ ี เป็ นชาติที่สุดบัดนี้ ภพใหม่ไม่มี
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์น้ ี แล้ว ภิกษุปัญจวัคคียป์ ลื้มใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูม้ ีพระภาค
ก็เมื่อพระผูม้ ีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้ อยู่ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะ ว่า สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งมีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดาสิ่ งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็ น
ธรรมดา
ก็เมื่อพระผูม้ ีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแล้ว พวกภุมมเทวดาได้ประกาศว่า นัน่ ธรรมจักรอัน
ยอดเยี่ยม อันพระผูม้ ีพระภาคทรงประกาศแล้ว ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี อันสมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรื อใครๆ ในโลกประกาศไม่ได้
พวกเทพชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสี ยงของพวกภุมมเทวดาแล้ว ... พวกเทพชั้นดาวดึงส์ได้ฟังเสี ยงของ
พวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว ... พวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสี ยงของพวกเทพชั้นดาวดึงส์แล้ว ... พวกเทพชั้น
ดุสิตได้ฟังเสี ยงของพวกเทพชั้นยามาแล้ว ... พวกเทพชั้นนิ มมานรดีได้ฟังเสี ยงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้ว ...
พวกเทพชั้นปรนิ มมิตวสวัตตีได้ฟังเสี ยงของพวกเทพชั้นนิ มมานรดีแล้ว ... พวกเทพที่นบั เนื่ องในหมู่พรหม
ได้ฟังเสี ยงของพวกเทพชั้นปรนิ มมิตวสวัตตีแล้ว ได้ประกาศว่า นัน่ ธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันพระผูม้ ีพระ
ภาคทรงประกาศแล้ว ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร
พรหม หรื อใครๆ ในโลก ประกาศไม่ได้
โดยขณะนั้น โดยครู่ น้ นั เสี ยงได้ระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้ ก็หมื่นโลกธาตุน้ ี
สะเทือนสะท้านหวัน่ ไหว ทั้งแสงสว่างอันยิ่ง หาประมาณมิได้ ได้ปรากฏแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของ
พวกเทพดาทั้งหลาย
ครั้งนั้น พระผูม้ ีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
เพราะเหตุน้ นั คาว่า อัญญาโกณฑัญญะ จึงได้เป็ นชื่อของท่านโกณฑัญญะด้วยประการฉะนี้ แล
ที่มา: http://www.dmc.tv/pages/praying/Dhammajak.html

บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร
อะนุตตะรัง อะภิสมั โพธิ ง สัมพุชฌิตวา ตะถาคะโต
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา ปะฎิปัตติ จะ มัชฌิมา
จะตูสวาริ ยะสัจเจสุ วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง
เทสิ ตงั ธัมมะราเชนะ สัมมาสัมโพธิ กิตตะนัง
นาเมนะ วิสสุตงั สุตตัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ สังคีตนั ตัมภะณามะ เส ฯ
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิ ยงั วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา
ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ
เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตพั พา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขลั ลิกานุโยโค หี โน คัมโม
โปถุชชะนิ โก อะนะริ โย อะนัตถะสัญหิ โต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริ โย อะนัตถะสัญหิ
โต ฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสมั พุทธา จักขุกะระณี
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิ พพานายะ สังวัตตะติ ฯ
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา คะเตนะ อะภิสมั พุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุ
ปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิ พพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อะยะเมวะ อะริ โย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมัน
โต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสมั พุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะ
สะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิ พพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริ ยะั สัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขะ ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริ
เทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิ จฉัง นะ
ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง ฯ ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะ
ตา ตัตระ ตัตราภิ นันทินี ฯ เสยยะถีทงั ฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิ โรโธ อะริ ยะสัจจัง ฯ โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิ โรโธ จา
โค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ
อิ ทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิ โรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะ สัจจัง ฯ
อะยะเมวะ อะริ โย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมัน
โต สัมมา อาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสมาธิ ฯ
อิทงั ทุกขัง อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขัง อะริ ยะสัจจัง ปะริ ญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญานัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขัง อะริ ยะสัจจัง ปะริ ญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุ
ทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง ปะหี นนั ติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทงั ทุกขะนิ โรโธ อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ
ปาทิ ฯ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขะนิ โรโธ อะริ ยะสัจจัง สัจจิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขะนิ โรโธ อะริ ยะสัจจัง สัจจิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุ
ทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทงั ทุกขะนิ โรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขะนิ โรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุ
เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิ ทงั ทุกขะนิ โรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะสัจจัง ภาวิตนั ติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเต
สุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิวิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ยาวะกีวญั จะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริ ยะสัจเจสุ เอวันติปะริ วฏั ฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตงั
ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิ ยา ปะชายะ สะ
เทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิ ง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิ ง ฯ
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริ ยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริ วฏั ฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตงั
ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิ ยา ปะชายะ สะเทวะ
มะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิ ง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิ ง ฯ
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนพั ภะโวติ ฯ
อิทะมะโว จะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิขู ภะคะวะโต ภาสิ ตงั อะภินนั ทุง ฯ อิมสั มิญจะ ปะ
นะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยัง
กิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิ โรธะธัมมันติ ฯ
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิ ยงั
อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ (หยุด)
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา นิ มมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
นิ มมานะระตีนงั เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิ มมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
ปะระนิ มมิตะวะสะวัตตีนงั เทวานัง สัททัง สุตวา พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิ ยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วา
พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ
อะยัญจะ 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 โกณฑัญโญติ ฯ
อิติหิทงั อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตววะ นามัง อะโหสี ติ ฯ

