
แหล่งการเรียนรู้เพื่อการแข่งขนั 
ตอบปัญหาศีลธรรมในพระพทุธศาสนา  

เร่ือง ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 

 

 



ประวติัวนัอาสาฬหบูชา 

ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร และ วนัอาสาฬหบูชา เก่ียวข้องกนัอย่างไร? 

 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันส าคัญวันหนึ่ งของพระพุทธศาสนา ตรงกับ 
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค ่ า  เดือน ๘ ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น ๔ 
ประการ ดงัต่อไปนี้ 

๑. เป็นวนัท ีพ่ระพทุธเจ้าทรงประกาศศาสนาพทุธ  
๒. เป็นวนัท ีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง “ปฐมเทศเทศนา” คอื ธัมมจกักปัปวัตตน

สูตร ประกาศสัจธรรมอนัเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ แก่ปัญจวัคคีย์ 
ทัง้ ๕ ท ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั ใกล้เมอืงพาราณส  ี 
      ๓. เป็นวันทีพ่ระอรยิสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอญัญา
โกณฑัญญะ โดยภายหลังจากได้บรรลุโสดาบันแล้วจึงได้กราบทูลขอ
อปุสมบท พระพทุธองค์จงึทรงประทาน เอหภิกิขุอปุสมัปทา ในวนันัน้ 

๔. เป็นวันที่บังเกิดสังฆรตันะ ยังให้พระร ัตนตรยัครบบรบูิรณ์ คือมี  
"พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์"  

เม ื่ อมีพระส งฆ์ เกิดขึ้ นเ ป็นพยาน ในกา รตรัส รู้ธ รรม คว าม เ ป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบรบูิรณ์ คือ มิใช่เพยีงแค่
ตรสัรูธ้รรมล าพงัเพยีงพระองค์เดยีวโดยมไิด้สอนใครอย่างพระปัจเจกพทุธเจ้า 

 

 
                                                                                         วีดโิอวันอาสาฬหบูชา 
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บคุคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

พุทธประวติัในช่วงก่อน-หลงั ในการแสดงธมัมจกักปัวตัตนสูตร 

เร ิม่ต้นจากในครัง้พุทธกาล หลงัจากพระศาสดาตรสัรูใ้นวันเพ็ญเดอืน ๖ 
แล้วทรงเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา ๗ สัปดาห์ 
หลงัจากนั ้นทรงพระปรวิติกว่า ธรรมทีพ่ระองค์ตรสัรูน้ี้ลึกซึ้งมาก หมู่สตัว์ท ีย่งัม ี
กเิลสหนายากทีจ่ะรูเ้หน็ตามได้ ท้าวสหมับดพีรหมเมื่อทราบความปรวิติกของ
พระองค์ จึงมาทูลอาราธนาใหพ้ระพทุธองค์ทรงแสดงธรรม เพราะสตัว์ท ี่มธีุลใีน
จกัษุน้อย มกีเิลสน้อยยงัมอียู่ 

 

ท้าวสหัมบดพีรหมมาทูลอาราธนาให้พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่สตัว์  



 

 พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหากรณุาในหมู่ส ัตว์ผูย้งัเว ียนตายเวยีน
เกิดอยู่ในภพสาม จึงทรงตรวจดูหมู่สตัว์ด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นหมู่ส ัตว์ท ี่ม ี
กเิลสน้อยก็มี มกีิเลสมากก็มี มอีนิทรยี์แก่กล้าก็มี มอีนิทรยี์อ่อนก็ม ีท ี่สอนงา่ย
ก็ม ีสอนยากก็มี เหมือนดอกบัวท ี่เกิดและเจรญิเติบโตในน ้ า บางพวกก็อยู่ในน ้ าลึก 
บางพวกก็อยู่เสมอน ้ า บางพวกก็พ้นจากน ้าแล้ว คือ บางจ าพวกยงัไม่พร้อมที่
จะบาน บางจ าพวกก็พร้อมทีจ่ะบาน เช่นเดยีวกนักบัหมู่สตัว์ท ีพ่อสอนได้ก็มอียู่ 
จงึทรงรบัอาราธนาของทา้วสหมับดพีรหม 

    เม ื่อทา้วสหมับดีพรหมกลบัไปสู่พรหมโลกแล้ว พระผู้มพีระภาคเจ้าก็
ทรงด ารวิ่า “เราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อน ใครจะพงึรู้ท ัว่ถงึธรรมนี้ ได้เร็ว” ทรง
ด ารต่ิอว่า “อาฬารดาบสและอทุกดาบส เป็นผูฉ้ลาดเฉียบแหลม มกีเิลสเบาบาง
มานาน หากได้ฟังธรรมก็จะพงึรูท้ ัว่ถึงธรรมได้เร็ว เราควรแสดงธรรมแก่ท่าน
ทัง้สองก่อน”  



 
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงพจิารณาบุคคลที่จะรองรบัธรรม 

คอือาฬารดาบสและอุทกดาบส แต่ดาบสทัง้สองไดส้ิน้ชีพเสยีแลว้  

    

 เทวดาตนหนึ่ งได้มากราบทลูพระผู้มพีระภาคเจ้าว่า ดาบสทัง้สองนั ้นได้
ส ิ้นชีวติแล้ว พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจงึทรงตรวจดูก็ทรงทราบว่า ดาบสทัง้สองนั ้น
สิ้นชพีแล้ว จงึทรงด ารวิ่า “ดาบสทัง้สองเป็นผู้ประสบความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงแล้ว 
เพราะถ้าเขาได้ฟังธรรมก็จะพงึรูไ้ด้ตลอดทัง้หมดโดยฉับพลัน” คร ัน้แล้ว จึงทรง
ด ารถิงึปัญจวคัคยี์ท ัง้ ๕ ผูม้ ีอปุการะแก่พระองค์มาก เพราะได้ตามมาอุปัฏฐาก
เมื่อคร ัง้ก่อนตรสัรู ้ จงึเสด็จไปโปรด ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 



 
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงด ารถิงึปัญจวัคคยี์ทัง้ ๕ ผูม้อุีปการะแก่พระองคม์าก 

  

    ปัญจวัคคีย์ท ัง้ ๕ ได้เหน็พระผู้ม ีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล จึงได้ 
นัดหมายกันและกันว่า  “ท่านทัง้หลาย พระสมณโคดมนี้ เ ป็นผู้ม ักมาก  
คลายความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเป็นคนมกัมากก าลงัเสด็จมา พวกเราไม่พงึ
อภิวาท ไม่พงึลุกขึ้นต้อนรบัพระองค์ ไม่พงึรบับาตร และจีวร ของพระองค์ 
เพยีงแต่วางอาสนะไว้ก็พอ ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทบันัง่เอง” 

    คร ัน้พระผูม้พีระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถงึ ด้วยพุทธานุภาพจงึท าให้เหล่า
ปัญจวัคคีย์นั ้นไม่ตั ้งอยู่ในกติกาของตน ต่างลุกขึ้นต้อนรบัพระผู้ม ีพระภาคเจ้า  



คนหนึ่งรบับาตร จวีร ของพระผู้มพีระภาคเจ้า คนหนึ่งปูอาสนะ คนหนึ่ งจัดหา
น ้าล้างพระบาท คนหนึ่ งวางตัง่รองพระบาท คนหนึ่งน ากระเบื้องเช็ดพระบาท
เข้าไปถวาย พระผู้ม ีพระภาคเจ้าประทบันัง่บนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์จ ัดถวาย 
แล้วทรงล้างพระบาท หลงัจากดูแลต้อนรบัพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว พวกปัญจ
วคัคีย์ ได้เรยีกทกัทายพระผูม้ ีพระภาคเจ้าโดยไม่เคารพด้วยการระบุพระนาม 
และใช้ค าว่า “อาวุโส” (ค าว่า อาวุโส ในภาษาบาลี เป็นค าทกัทายที่ผู้ใหญ่  
ใช้เรยีกผูน้้อยกว่า ซึ่งแตกต่างจากความหมายในภาษาไทย) 

    เม ื่อพวกปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั ้นแล้ว พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรสั
หา้มเหล่าปัญจวัคคีย์ว่า “ดูก่อนภกิษุท ัง้หลาย พวกเธออย่าเรยีกตถาคตโดย
ระบุชื่อ และอย่าใช้ค าว่า อาวุโส ดูก่อนทา่นทัง้หลาย ตถาคตเป็นอรหนัต์ ตรสัรู้
เองโดยชอบแล้ว พวกทา่นจงเง ี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสัง่สอน
จะแสดงธรรม พวกทา่นปฏบิตัิตามทีเ่ราสัง่สอนแล้ว ไม่ช้าก็จะท าให้แจ้งซึ่งคุณ
อนัยอดเยี่ยม อนัเป็นทีสุ่ดแหง่พรหมจรรย์” 

    เม ื่อพระผู้มพีระภาคเจ้าตรสัอย่างนี้แล้ว เหล่าปัญจวัคคยี์ได้ทลูค้าน
พระผู้ม ีพระภาคเจ้าว่า “อาวุโสโคดม ที่ผ่านมานั ้นท่านได้บ าเพ็ญทุกรกิรยิา
อย่างยิ่งยวด แต่ก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมอนัประเสรฐิ ก็บัดนี้ท่านเป็นผู้มกัมาก 
คลายความเพยีร เวยีนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ไฉนจะบรรลุธรรมเป็น 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้เล่า” 

    เม ื่อพวกปัญจวัคคีย์กราบทลูอย่างนี้แล้ว พระผู้ม ีพระภาคเจ้าตรสัว่า 
“ตถาคตไม่ใช่เป็นคนมกัมาก ไม่ได้เป็นคนคลายความเพยีร ไม่ได้เวยีนมาเพื่อ
ความเป็นคนมกัมาก ดูก่อนทา่นทัง้หลาย ตถาคตเป็นอรหนัต์ ตรสัรูเ้องโดยชอบ



พวกทา่นจงเง ีย่โสตสดบั เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสัง่สอนจะแสดงธรรม 
พวกทา่นปฏบิัตติามทีเ่ราสัง่สอนแล้ว ไม่ช้าก็จะท าใหแ้จ้งซึ่งคุณอนัยอดเยี่ยม 
อนัเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์” พระผู้ม ีพระภาคเจ้าได้ตรสัเช่นนี้ถึง ๓ คร ัง้  
แล้วพระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรสัต่อไปอกีว่า “ดูก่อนทา่นทัง้หลาย ถ้อยค าเช่นนี้
เราไม่เคยพดูทีไ่หนมาก่อน เราเพิง่พดูในบดันี้เทา่นัน้” 

 
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงแสดงธมัมจกักัปปวัตตนสูตร แก่เหล่าปัญจวัคคยี์ทัง้ ๕ 

    พวกปัญจวัคคีย์  เม ื่อได้ฟังถ้อยพระด าร ัสยืนยันอย่างหนักแน่น  
จงึยินยอมเชื่อฟังและตัง้ใจฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงแสดง 



พระผู้ม ีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์  ตร ัสถึงข้อปฏิบัติ  
๒ อย่างท ีบ่รรพชติ (นักบวช) ไม่พงึปฏบิตั ิได้แก่ 

      ๑. การประกอบตนให้พวัพนัด้วยกามสุขในกามทัง้หลาย เป็นธรรม
อนัเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอรยิะ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ 

      ๒. การทรมานตนเองใหล้ าบาก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัตขิองพระอรยิะ
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

 
 

ท่านอญัญาโกณฑญัญะไดบ้รรลุโสดาปัตตผิล 



 
  พระพุทธองค์ทรงยกย่องทางสายกลาง คือ ข้อปฏิบัติท ี่พระตถาคตได้
ตรสัรู้ด้วยปัญญาอนัยิ่ง ไ ด้แก่ อรยิมรรคมีองค์ ๘ และ อรยิส ัจ  ๔ เมื่อจบ 
พระธรรมเทศนา ทา่นอญัญาโกณฑญัญะได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปัตตผิล 
ด้วยเหตุนี้เอง พระรตันตรยัจงึได้บงัเกดิขึ้นครบถ้วนเป็นครัง้แรก 

 
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันเกิดขึ้นของพระรตันตรยั คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

 

เม ื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว บรรดาเทวดา 
ทัว่ทุกชั ้นฟ้าก็บันลือเส ียงสาธุการ ตั ้งแต่ภุมมเทวาไปจนถึงชัน้พรหมโลก 
ต่างชื่นชมอนุโมทนา ทัว่ท ัง้หมื่นโลกธาตุได้ไหวสะเทอืนสะทา้น ท ัง้แสงสว่าง
อนัยิ่งใหญ่ หาประมาณมิได้ก็สว่างรุ่งเร ืองไปทัว่  สว่างกว่าแสงของเหล่า
เทวดาทัง้มวล 

 



 
 

ปัญจวคัคีย์ คือใคร? 

 ปัญจวัคคีย์ คอื กลุ่มบุคคลซึ่งเคยเป็นนักบวชพราหมณ์ต่อมาจึงได้บวช
เ ป็นพระส า ว กชุ ดแรก ใ นพระพุทธศาสนา  มีท ั ้งหมด  ๕  รูป  ไ ด้แ ก่   
โกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ มหานามะ และอสัสช ิ

แต่เดิมปัญจวัคคีย์เป็นนักบวชที่ออกบวชติดตามปรนนิบัติพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าตัง้แต่เส ด็จออกผนวชใหม่ ๆ ท ัง้หมดเป็นชาวกรุงกบิลพสั ด์ุ  
เป็นกลุ่มบุคคลทีไ่ด้ฟังปฐมเทศนาเป็นรุน่แรก ได้เป็นภิกษุรุน่แรก และได้เป็น 
พระอรหนัต์รุน่แรกในพระพทุธศาสนา 

เฉพาะท่านโกณฑัญญะเป็นผู้เคยท านายลักษณะพระพุทธเจ้าตัง้แต่ 
ตอนประสูตใิหม่ ๆ ส่วนอกี ๔ ท่าน เป็นบุตรของพราหมณ์ที่ท านายลกัษณะ



ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกับ ท่านโกณฑัญญะ เพราะมีความเชื่อว่า
เจ้าชายสทิธตัถะจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าจงึได้ออกบวชตาม 

ในวนัขึ้น ๑๕ ค ่า เดอืน ๘ พระพทุธองค์ได้แสดงปฐมเทศนา คอื ธมัมจัก

กปัปวัตตนสูตร ท่านโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปัตติผล 

ต่อมาได้รบัการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทคัคะในด้านรัตตัญญู  
แปลว่า มรีาตรนีาน (ผา่นคืนวันมายาวนาน) คือเป็นผูรู้้ธรรมก่อนใคร และได้
บวชมานานก่อนผูอ้ ื่นในพระพทุธศาสนา จากนั ้นพระพทุธองค์ทรงแสดงธรรม
แก่ปัญจวัคคีย์ท ี่เหลืออ ีก ๔ ท่าน ให้บรรลุโสดาปัตติผลตามแล้วประทาน
เอหภิกิขุอปุสมัปทาให ้

หลังจากนั ้นในวันแรม ๕ ค ่ า เดือน ๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 
พระธรรมเทศนากัณฑ์ท ี ่๒ ชื่อว่า “อนัตตลักขณสูตร” คอืสูตรที่ว่าด้วยขันธ์ 

๕ เป็นอนัตตา ใหแ้ก่พระปัญจวัคคีย์ฟัง เม ื่อจบพระธรรมเทศนา ทัง้ ๕ องค์  
ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต์พรอ้มกัน 

 

 

 

 

 

 



เน้ือหา สาระ ค าแปล และความส าคญั 

ธมัมจกักปัปวตัตนสูตรคืออะไร? 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ พระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมา  
สมัพุทธเจ้าท ี่ประทานแก่ปัญจวัคคีย์ จนบังเกิดประจักษ์พยานแหง่การบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรยิสาวกองค์แรกในพระพทุธศาสนา คือ พระอญัญาโกณฑญัญะ 

ธมัมจกักัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาอนัเป็นแม่บทแห่งธรรมทัง้ปวง 
ขบักงล้อแหง่ธรรมใหเ้คลื่อนรุดหน้าไป เพื่อร ือ้สตัว์ขนสตัว์ท ัง้หลายให้ข้ามพ้น
วฏัสงสารไปสู่ดนิแดนอนัเกษม คอื พระนิพพาน 

 

สาระส าคญัของธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

การที่ปฐมเทศนานี้ ได้รบัการขนานนามว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ดังกล่าว ก็เนื่องด้วยปฐมเทศนานี้ เปรยีบประดุจธรรมราชรถ ซึ่งพระสัมมา  
สัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะใช้บรรทุกเวไนยสัตว์ท ัง้หลายออกจากห้ว ง
วฏัสงสารไปสู่แดนเกษม คอื พระนิพพาน ส่วนประกอบส าคญัประการหนึ่งท ีจ่ะ
ท าให้รถแล่นไปสู่ท ี่หมายก็คือ ล้อรถ หรอืท ี่เร ียกว่า “จักร” นั น่เอง ดังนั ้น  
ล้อแหง่ธรรมราชรถจงึได้ชื่อว่า “จกัรธรรม” หรอื “ธรรมจกัร” 

ตามธรรมดา “ล้อ” หรอื “จกัร” ย่อมประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๓ ส่วน คือ
ดุม ก า และ กง ส่วน “จักรธรรม” นี้  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมา
เปรยีบโพธปัิกขยิธรรมเป็นดุม ปฏจิจสมุปบาทธรรมเป็นก า และอรยิสจั ๔ เป็นกง 



สาระส าคัญของธมัมจักกปัปวัตตนสูตรนี้ คอื การประกาศทางสายกลาง 
(มชัฌมิาปฏปิทา) ซึ่งเป็นข้อปฏบิัตทิ ีไ่ม่เอยีงไปทางกามสุขัลลกิานุโยค อนัเป็น
การประกอบตนแสวงหาความสุขจากกามคุณทัง้ ๕ และไม่เอยีงไปทาง 
อตัตกิลมถานุโยค อนัเป็นการทรมานตนโดยหาประโยชน์มิได้ ซึ่งข้อปฏิบัติ
ทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทานี้ เป็นข้อปฏิบัติอ ันกระท าเคร ื่องเห็น 
(ดวงตา) และเคร ื่องรู้  (ญาณ) ให้เ ป็นปกติ เ ป็นไปเพื่อความสงบระง ับ  
เพ ื่อความรู้ย ิง่ เพ ื่อความรู้พรอ้ม หรอืรู้ดี เพ ื่อความดับตัณหา เพื่อพน้ไปจาก
ข้าศกึ คอื กเิลส เป็นทางของพระอรยิเจ้าผูล้ะจากสภาวะฆราวาสออกบรรพชา
ใ นพระพุทธศ าสนาแ ล้วพึงปฏิบัติตา มหนทา งส ายก ลา งนี้ เ ท่า นั ้ น  
ซึ่งมชัฌมิาปฏปิทานี้ประกอบด้วยองค์ ๘ คอื  

๑. สมัมาทฏิฐ ิ 
๒. สมัมาสงักปัปะ  
๓. สมัมาวาจา  
๔. สมัมากมัมนัตะ  
๕. สมัมาอาชวีะ  
๖. สมัมาวายามะ  
๗. สมัมาสต ิ 
๘. สมัมาสมาธ ิ 
มชัฌิมาปฏปิทานี้เป็นแนวปฏิบตัอินัเป็นปัจจัยใหเ้จ้าชายสทิธตัถะบรรลุ

พระสมัมาสมัโพธญิาณตรสัรูเ้ป็น พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และท าใหป้ระจักษ์แจ้ง
ในอรยิสจั ๔ อนัประกอบด้วย 



๑. ทกุขอรยิสจั คอื ทกุข์อย่างแทจ้รงิ 
๒. ทกุขสมุทยัอรยิสจั คอื เหตุใหเ้กดิทกุข์อย่างแทจ้รงิ 
๓. ทกุขนิโรธอรยิสจั คอื ความดบัทกุข์อย่างแทจ้รงิ 
๔. ทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั คอื ข้อปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุข์อย่าง

แทจ้รงิ (อรยิมรรค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
ญาณทสัสนะหรือปัญญาอนัรู้เห็นในอริยสจั ๔ นัน้ มีรอบ ๓ อาการ ๑๒ คือ 

  

อริยสจัจญาณ ทกุขอริยสจั 
ทกุขสมทุยั
อริยสจั 

ทกุขนิโรธ
อริยสจั 

ทกุขนิโรธคา
มินีปฏิปทา
อริยสจั 

สจัจญาณ 
(ญาณหยัง่รู้อริยสจัตาม

สภาวะ) 

ทรงหยัง่รู้ว่านี้คอื  
ทุกข ์

ทรงหยัง่รู้ว่านี้คอื  
เหตุแหง่ทุกข ์

ทรงหยัง่รู้ว่านี้คอื 
ความดบัทุกข ์

ทรงหยัง่รู้ว่านี้
คอื 

วิธดีบัทุกข ์

กิจจญาณ 
(ญาณหยัง่รู้กจิทีต่อ้งท าใน

อริยสจั) 

เป็นสิง่ทีค่วร 
รู้เทา่ทนั 

เป็นสิง่ทีค่วรละ 
เป็นสิง่ทีค่วร 
ท าใหแ้จง้ 

เป็นสิง่ควรเจริญ 
หรือปฏิบัต ิ

กตญาณ 
(ญาณหยัง่รู้กจิทีก่ระท าแลว้

ในอริยสจั) 

ทรงก าหนดรู้แลว้
ซึ่งทุกข ์

ทรงละแลว้ซึ่ง 
เหตุแหง่ทุกข ์

ทรงท าใหแ้จง้แลว้
ซึ่ง 

ความดบัทุกข ์

ทรงเจริญแลว้ซึ่ง 
วิธดีบัทุกข ์



ญาณทสัสนะในอรยิสัจ ๔ อนัมีรอบ ๓ อาการ ๑๒ ของพระองค์นั ้น
หมดจดดีแล้วพระพุทธองค์จึงทรงกล้ายืนยันว่า พระองค์ตรสัรู้พระสัมมา
สัมโพธิญาณอนัยอดเยี่ยมทัง้ในโลกมนุษย์ เทวโลก มารโลก พรหมโลก  
ในหมู่สตัว์ หมู่สมณะ พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ อาสวกเิลสของพระองค์
ไม่กลบัก าเรบิขึ้นอกีแล้ว พระชาตนิี้เป็นท ีสุ่ด จะมภีพใหม่อกีก็หาไม่ 

จากหลักฐานอนัมีปรากฏอยู่นั ้น พบว่าพระสัมมา สัมพุทธเจ้าตร ัส
เทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวคัคีย์ภ ิกษุท ัง้ ๕ เป็นปฐมแล้ว มิได้
ตร ัสแสดงสูตรนี้ อ ีกเลยตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่งการเผยแผ ่
พระศาสนาโปรดสรรพสตัว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสวดธมัมจกักปัปวตันสูตร พร้อมค าแปล 

 

เอวมัเม สุตงั 
( ขา้พเจ้า ( คอืพระอานนทเ์ถระ ) ไดส้ดบัมาแลว้อย่างนี้ ) 

เอกงั สะมะยงั ภะคะวา   
( สมยัหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ) 

พาราณะสิยงั วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ   
( เสดจ็ประทบัอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลเ้มืองพาราณสี ) 

ตตัระ โข ภะคะวา ปัญจะวคัคิเย ภิกข ูอามนัเตสิ ฯ   
( ในกาลนัน้แล พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรสัเตอืนภิกษุปัญจวคัคยี์ ว่า ) 

เทวเม ภิกขะเว อนัตา   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย ที่สุด ๒ อย่างนี้ ) 



ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตพัพา   
( บรรพชติไม่ควรเสพ ) 

โย จายงั กาเมสุ กามะสุขลัลิกานุโยโค   
( คอื การประกอบตนใหพ้วัพนัดว้ยกามในกามทัง้หลาย นี้ใด ) 

หีโน  ( เป็นธรรมอนัเลว ) 

คมัโม  ( เป็นของชาวบา้น ) 

โปถชุชะนิโก  ( เป็นของคนมีกเิลสหนา ) 

อะนะริโย  ( ไม่ใชข่องพระอริยะ ) 

อะนัตถะสญัหิโต  ( ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ ) 

โย จายงั อตัตะกิละมะถานุโยโค   
( คอื การประกอบความเหน็ดเหนื่อยล าบากตน นี้ใด ) 

ทุกโข  ( เป็นทกุข ์) 

อะนะริโย  ( ไม่ใชข่องพระอริยะ ) 

อะนัตถะสญัหิโต  ( ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ ) 

เอเต เต ภิกขะเว อโุภ อนัเต อะนุปะคมัมะ มชัฌิมา ปะฏิปะทา  
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย ขอ้ปฏบิตัอินัเป็นกลาง ไม่เขา้ไปใกลท้ี่สุดสองอย่างนัน้ ) 

ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพุทธา   
( อนัตถาคตไดต้รสัรู้แลว้ ดว้ยปัญญาอนัย่ิง ) 

จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี   
( กระท าดวงตาใหเ้กดิ ท าญาณเครื่องรู้ใหเ้กดิ ) 



อปุะสะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะติ ฯ   
( ย่อมเป็นไปเพื่อเขา้ไปสงบระงบั เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ด ีเพื่อความดบั ) 

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย กข็อ้ปฏบิตัอินัเป็นกลางนัน้ ) 

ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพุทธา   
( อนัตถาคตไดต้รสัรู้แลว้ ดว้ยปัญญาอนัย่ิง ) 

จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี   
( กระท าดวงตาใหเ้กดิ ท าญาณเครื่องรู้ใหเ้กดิ ) 

อปุะสะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะติ ฯ   
( ย่อมเป็นไป เพื่อเขา้ไปสงบระงบั เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ด ีเพื่อความดบั  
เป็นอย่างไร ) 

อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค ฯ   
( ทางมีองค ์๘ เครื่องไปจาก ขา้ศกึ คอืกเิลส นี้เอง ) 

เสยยะถีทงั  ( ไดแ้กส่ิ่งเหลา่น้ีคอื ) 

สมัมาทิฏฐิ  ( ปัญญาเหน็ชอบ ) 

สมัมาสงักปัโป  ( ความด าริชอบ ) 

สมัมาวาจา  ( วาจาชอบ ) 

สมัมากมัมนัโต  ( การงานชอบ ) 

สมัมาอาชีโว  ( ความเลีย้งชวีิตชอบ ) 

สมัมาวายาโม  ( ความเพยีรชอบ ) 



สมัมาสะติ  ( ความระลกึชอบ ) 

สมัมาสะมาธิ  ( ความตัง้จิตชอบ ) 

อะยงั โข สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย อนัน้ีแลขอ้ ปฏบิตัทิี่เป็นกลางนัน้ ) 

ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพุทธา   
( ที่ตถาคต ตรสัรู้แลว้ ดว้ยปัญญาอนัย่ิง ) 

จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี   
( กระท าดวงตาใหเ้กดิ ท าญาณเครื่องรู้ใหเ้กดิ ) 

อปุะสะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะติ ฯ   
( ย่อมเป็นไป เพื่อความเขา้ไปสงบระงบั เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ด ีเพื่อความดบั ) 

อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขงั อะริยะสจัจงั   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย กน็ี้แลเป็นตวัทกุขอ์ย่างแทจ้ริง คอื ) 

ชาติปิ ทุกขา  ( แม้ความเกดิกเ็ป็นทกุข ์) 

ชะราปิ ทุกขา  ( แม้ความแกก่เ็ป็นทกุข ์) 

มะระณัมปิ ทุกขงั  ( แม้ความตายกเ็ป็นทกุข ์) 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา   
( แม้ความโศก ความร ่าไรร าพนั ความไม่สบายใจ ความคบัแคน้ใจ กเ็ป็นทกุข์ ) 

อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุกโข   
( ความประสบสิ่งอนัไม่เป็นที่รกัท ัง้หลาย กเ็ป็นทกุข ์) 



ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข   
( ความพลดัพรากจากสิ่งอนัเป็นที่รกั กเ็ป็นทกุข ์) 

ยมัปิจฉัง นะ ละภะติ ตมัปิ ทุกขงั   
( ปรารถนาสิ่งใด ไม่ไดส้ิ่งนัน้ กเ็ป็นทกุข ์) 

สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขนัธา ทุกขา ฯ   
( ว่าโดยย่อ อุปาทานขนัธ์ ๕ เป็นทกุข ์) 

อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย กข็อ้นี้แล เป็นเหตใุหท้กุขเ์กดิขึน้ อย่างแทจ้ริง คอื ) 

ยายงั ตณัหา  ( ความทะยานอยากนี้ ) 

โปโนพภะวิกา  ( ท าใหม้ีภพอีก ) 

นันทิราคะสะหะคะตา  ( เป็นไปกบัความก าหนดั ดว้ยอ านาจความเพลนิ ) 

ตตัระ ตตัราภินันทินี  ( เพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ) 

เสยยะถีทงั  ( ไดแ้กส่ิ่งเหลา่น้ี คอื ) 

กามะตณัหา  ( ความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่ ) 

ภะวะตณัหา  ( ความทะยานอยากในความมี ความอยากเป็น ) 

วิภะวะตณัหา  ( ความทะยานอยากในความไม่มี ไม่อยากเป็น ) 

อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย กข็อ้นี้แล เป็นความดบัทกุขอ์ย่างแทจ้ริง คอื ) 

โย ตสัสาเยวะ ตณัหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ   
( ความดบัโดยสิ้นก าหนดั โดยไม่เหลอืตณัหานัน้นัน่แหละใด ) 



จาโค  ( ความสละตณัหานัน้ ) 

ปะฏินิสสคัโค  ( ความวางตณัหานัน้ ) 

มุตติ  ( การปลอ่ยตณัหานัน้ ) 

อะนาละโย  ( ความไม่พวัพนัแหง่ตณัหานัน้ ) 

อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย กน็ี้แล เป็นขอ้ปฏบิตัใิหถ้ึงความดบัทกุขอ์ย่างแทจ้ริง คอื ) 

อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค   
( ทางมีองค ์๘ เครื่องไปจากขา้ศกึ คอืกเิลสนี้เอง ) 

เสยยะถีทงั  ( ไดแ้ก ่สิ่งเหลา่น้ี คอื ) 

สมัมาทิฏฐิ  ( ปัญญาเหน็ชอบ ) 

สมัมาสงักปัโป  ( ความด าริชอบ ) 

สมัมาวาจา  ( วาจาชอบ ) 

สมัมากมัมนัโต  ( การงานชอบ ) 

สมัมาอาชีโว  ( ความเลีย้งชวีิตชอบ ) 

สมัมาวายาโม  ( ความเพยีรชอบ ) 

สมัมาสะติ  ( ความระลกึชอบ ) 

สมัมาสะมาธิ  ( ความตัง้จิตชอบ ) 



อิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ 

จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ 

อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา ในธรรมทัง้หลาย ที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า นี่เป็น ทกุขอริยสจั ) 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญเญยยนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 

อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา  

อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า กท็กุขอริยสจัน้ีนัน้แล อนัเราพงึก าหนดรู้ ) 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญญาตนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 

อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา  

อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า กท็กุขอริยสจัน้ีนัน้แล  อนัเราไดก้ าหนดรู้แลว้ ) 

อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 

ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาทิ วิชชา  

อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ                                           
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 



วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า นี้เป็น ทกุขส์มุทยัอริยสจั ) 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ปะหาตพัพนัติ เม ภิกขะเว 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา 

อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ  
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ได้เคย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า กท็กุขสมุทยัอริยสจัน้ี นัน่แล อนัเราพงึละเสีย ) 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ปะหีนันติ เม ภิกขะเว   

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา 

อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ได้เคย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า นี่ทกุขสมุทยัอริยสจัน้ีนัน่แล อนัเราไดล้ะแลว้ ) 

อิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  

ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาทิ วิชชา อทุะ

ปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า นี่ เป็น ทกุขนิโรธอริยสจั ) 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั สจัฉิกาตพัพนัติ เม ภิกขะเว 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ  จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา 



อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า กท็กุขนิโรธอริยสจัน้ี นัน่แล ควรท าใหแ้จ้ง ) 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั สจัฉิกะตนัติ เม ภิกขะเว  

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ  จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา 

อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา ในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า กท็กุขนิโรธอริยสจัน้ี นัน่แล เราท าใหแ้จ้งแลว้ ) 

อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 

อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ  จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา  

อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า  นี้เป็นทกุขนิโรธคามินีปฏปิทาอริยสจั ) 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั ภาเวตพัพนัติ 

เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง  

อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า ก ็ทกุขนิโรธคามินีปฏปิทาอริยสจันีน้ ัน่แล ควรใหเ้จริญ ) 



ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั ภาวิตนัติ  

เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ  จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง  

อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย จกัษุไดเ้กดิขึน้แลว้ ญาณไดเ้กดิขึน้แลว้ ปัญญาไดเ้กดิขึน้แลว้ 
วิชชาไดเ้กดิขึน้แลว้ แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายที่เราไม่ไดเ้คย
ฟังแลว้ในกาลกอ่นว่า  ก ็ทกุขนิโรธคามินีปฏปิทาอริยสจันีน้ ัน่แล อนัเราเจริญแลว้ ) 

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ เอวนัติปะริวัฏฏัง 

ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง  อะโหสิ ฯ  
( ดูก่อนภิกษุท ัง้หลาย ปัญญาอนัรู้ เหน็ตามความเป็นจริงอย่างไร ในอริยสัจ ๔ 
เหลา่น้ีของเรา ซ่ึงมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ ยงัไม่หมดจดเพยีงใดแลว้ ) 

เนวะ ตาวาหงั ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรหัมะเก  

สสัสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรงั 

สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพุทโธ ปัจจญัญาสิง ฯ 
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย เราไดย้ืนยนัตนว่า เป็นผู้ตรสัรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งปัญญาเครื่อง
ตรสัรู้ชอบ ไม่มีความตรสัรู้อื่นยิ่งกว่า ในโลก ที่เป็นไปกบัดว้ยเทวดา มาร พรหม 
ในหมู่สตัว์ที่เป็นไปกบัดว้ยสมณพราหมณ์ เทวดา มนุษย์ ไม่ได ้เพยีงนัน้ ) 

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ เอวนัติปะริวฏัฏงั 

ทวาทะสาการงั ยะถาภตูงั ญาณะทสัสะนัง สุวิสุทธงั อะโหสิ ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย กเ็มื่อใดแล ปัญญาอนัรู้เหน็ตามเป็นจริงอย่างไร ในอริยสจั ๔ 
เหลา่น้ีของเรา ซึ่งมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ หมดจดดแีลว้ ) 

อะถาหงั ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรหัมะเก  

สสัสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรงั 



สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพุทโธ ปัจจญัญาสิง ฯ   
( ดกูอ่นภิกษุท ัง้หลาย เมื่อนัน้ เราจึงไดย้ืนยนัตนว่า เป็นผู้ตรสัรู้พร้อมเฉพาะซึ่ง
ปัญญาเครื่องตรสัรู้ชอบ ไม่มีความตรสัรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลก ที่เป็นไปกบัดว้ยเทวดา 
มาร พรหม ในหมู่สตัว์ที่เป็นไปกบัดว้ย สมณพราหมณ์ เทวดา มนุษย์ ) 

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทสัสะนัง อทุะปาทิ   
( กแ็ล ปัญญาอนัรู้เหน็ไดเ้กดิขึน้แลว้ แกเ่รา ) 

อะกปุปา เม วิมุตติ อะยะมนัติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ   
( ว่า ความพน้วิเศษ ของเราไม่กลบัก าเริบ ชาตนิี้เป็นที่สุดแลว้ บดันี้ภพใหม่ไม่มอีีก ) 

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ   
( พระผู้มีพระภาคเจ้า ไดต้รสัธรรมปริยายนี้แลว้ ) 

อตัตะมะนา ปัญจะวคัคิยา ภิกข ูภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินันทุง ฯ   
( ภิกษุปัญจวคัคยี์ กม็ีใจยินด ีเพลดิเพลนิภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ) 

อิมสัมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภญัญะมาเน   
( กแ็ล เมื่อเวยยากรณ์นี ้อนัพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรสัอยู่ ) 

อายสัมะโต โกณฑญัญสัสะ วิระชงั วีตะมะลงั ธมัมะจกัขงุ อทุะปาทิ   
( จกัข ุอนัปราศจากธุล ีปราศจากมลทนิ ไดเ้กดิขึน้แลว้ แกพ่ระผูม้ีอายุโกณฑญัญะ ) 

"ยงักิญจิ สะมุทะยะธมัมงั สพัพนัตงั นิโรธะธมัมนัติ ฯ" 

( ว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่ งมีอนัเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแลว้ สิ่งท ัง้ปวงนัน้ มีอ ันดบัไปเป็น
ธรรมดา" ) 

ปะวตัติเต จะ ภะคะวะตา ธมัมะจกัเก   
( ก ็ครัน้เมื่อ ธรรมจกัร อนัพระผูม้ีพระภาคเจ้าใหเ้ป็นไปแลว้ ) 



ภมุมา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง   
( เหลา่ภุมมเทวา กย็งัเสียงใหบ้นัลอืล ัน่ขึน้ว่า ) 

เอตมัภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรงั 

ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ 

วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรหัมุนา วา เกนะจิ วา โลกสัมินติ ฯ   
(  นัน่จกัรคอืธรรม ไม่มีจกัรอื่นสู้ได ้อนัพระผู้มีพระภาคเจ้า ใหเ้ป็นไปแลว้  
ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลเ้มืองพาราณสี อนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 
พรหม และใคร ๆ  ในโลกยงัใหเ้ป็นไปไม่ได ้ดงันี้ ) 

ภมุมานัง เทวานัง สทัทงั สุตวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา สทัทะมะ

นุสสาเวสุง ฯ   
( เหลา่เทวดาช ัน้จาตมุหาราชกิา ไดฟั้งเสียงของเหลา่ภุมมเทววาแลว้ กย็งัเสียงให้
บนัลอืล ัน่ ) 

จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สทัทงั สุตวา ตาวะติงสา เทวา สทัทะมะ

นุสสาเวสุง ฯ   
( เหลา่เทวดาช ัน้ดาวดงึส์ ไดฟั้งเสียงของเหลา่เทวดาช ัน้จาตมุหาราชกิาแลว้  
กย็งัเสียงใหบ้นัลอืล ัน่ ) 

ตาวะติงสานัง เทวานัง สทัทงั สุตวา ยามา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ  
( เหลา่เทวดาช ัน้ยามา ไดฟั้งเสียงของเหลา่เทวดาช ัน้ดาวดงึส์แลว้ กย็งัเสียงให้
บนัลอืล ัน่ ) 

ยามานัง เทวานัง สทัทงั สุตวา ตุสิตา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ  
( เหลา่เทวดาช ัน้ดสุิต ไดฟั้งเสียงของเหลา่เทวดาช ัน้ยามาแลว้ กย็งัเสียงใหบ้นัลอืล ัน่ ) 



ตุสิตานัง เทวานัง สทัทงั สุตวา นิมมานะระตี เทวา สทัทะมะนุสสาเว

สุง ฯ  
( เหลา่เทวดาช ัน้นิมมานรด ีไดฟั้งเสียงของเหลา่เทวดาช ัน้ดสุิตแลว้ กย็งัเสียงให้
บนัลอืล ัน่ ) 

นิมมานะระตีนัง เทวานัง สทัทงั สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี เทวา 

สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ   
( เหลา่เทวดาช ัน้ปรนิมมิตวสวตัด ีไดฟั้งเสียงของเหลา่เทวดาช ัน้นิมมานรดแีลว้  
กย็งัเสียงใหบ้นัลอืล ัน่ ) 

ปะระนิมมิตะวะสะวตัตีนัง เทวานัง สทัทงั สุตวา พรหัมะกายิกา เทวา 

สทัทะมะนุสสาเวสุง   
( เหลา่พรหมที่เกดิในช ัน้พรหมไดฟั้งเสียงของเหลา่เทวดาช ัน้ปรนิมมิตวสวตัตแีลว้ 
กย็งัเสียงใหบ้นัลอืล ัน่ขึน้ ) 

"เอตมัภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรงั 

ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ 

วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรหัมุนา วา เกนะจิ วา โลกสัมินติ ฯ"       
( "ว่า นัน่จกัรคอืธรรม ไม่มีจกัรอื่นสู้ได ้อนัพระผู้มีพระภาคเจ้า ใหเ้ป็นไปแลว้  
ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลเ้มืองพาราณสี อนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 
พรหม หรือใคร ๆ  ในโลก ใหเ้ป็นไปไม่ไดด้งันี้ ฯ" ) 

อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหตุเตนะ ยาวะ พรหัมะโลกา สทัโท 

อพัภคุคจัฉิ ฯ   
( โดยขณะหนึ่ง โดยครู่เดยีวนัน้ เสียงไดข้ึน้ไปถึงพรหมโลก ดว้ยประการฉะนี้ ) 



อะยญัจะ ทะสะสะหสัสี โลกะธาตุ สงักมัปิ สมัปะกมัปิ สมัปะเวธิ ฯ   
( ท ัง้หมื่นโลกธาตนุี ้ไดห้วัน่ไหว สะเทอืนสะทา้น ล ัน่ไป ) 

อปัปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ    
( ท ัง้แสงสว่างอนัยิง่ใหญ่ ไม่มีประมาณ ไดป้รากฏแลว้ในโลก ) 

อะติกกมัเมวะ เทวานัง เทวานุภาวงั ฯ   
( ลว่งเทวานุภาพ ของเทวดาทัง้หลาย ) 

อะถะ โข ภะคะวา อทุานัง อทุาเนสิ   
( ในล าดบันัน้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าไดท้รงเปลง่อุทานขึน้วา่ ) 

อญัญาสิ วะตะ โภ โกณฑญัโญ อญัญาสิ วะตะ โภ โกณฑญัโญติ   
( โกณฑญัญะผู้เจริญไดรู้้แลว้หนอ โกณฑญัญะผู้เจริญไดรู้้แลว้หนอ ) 

อิติหิทงั อายสัมะโต โกณฑญัญสัสะ "อญัญาโกณฑญัโญ" เตววะ นามงั 

อะโหสีติ ฯ   
( เพราะเหตนุัน้ นามว่า "อญัญาโกณฑญัญะ" นี้นัน้เทยีว ไดม้ีแลว้แกพ่ระโกณ
ฑญัญะผู้มีอายุ ดว้ยประการฉะนี้แล ) 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบติัขณะสวดมนต ์

วิธีสวดมนต์ ให้ดีท ี่สุ ดคือ ต้องสวดด้ว ยการให้จิตจดจ่ ออยู่ กับ 
บทสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยใจ 
ที่นอบน้อม อ่อนน้ อม ศร ัทธา และเชื่ อมั น่ในคุณธรรมของพระ สัมมา 
สมัพุทธเจ้า ส ารวมกาย วาจา ใจ ประดุจนัง่อยู่เบื้องพระพกัตรพ์ระสัมมา 
สมัพุทธเจ้า และควรจะสวดออกเสียงเพื่อท ากรรมทัง้สามให้สมบูรณ์ คือ 
มโนกรรม กายกรรม และวจกีรรม ผลของกุศลจงึจะเกดิขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 

ส าหร ับเร ื่องภาษาของบทสวดมนต์ที่ใช้นั ้น จะใช้ภาษาอะไรก็ได้  
แต่ต้องไม่ผ ิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ ยิ่งรู้ความหมายของบทสวดมนต์ 
ทีส่วดด้วยยิ่งดี เพราะเท่ากับเป็นการเจรญิปัญญาให้ถูกตรงได้ในอกีทาง
หนึ่ งด้วย หากบุญเก่าส่งผลถึงพร้อมสามารถท าใหบ้รรลุธรรมขณะทีก่ าลัง
สวดมนต์เลยก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวดมนต์อย่างไรให้ถกูวิธี? 

วิธีออกเสียงท่ีถกูต้องของบทสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

ค าอ่านน่ารู้ 
เทวเม อ่านว่า ทะ-เว-เม  เสยยะถีทงั   อ่านว่า ไส-ยะ-ถ-ีทงั 
ทวา... อ่านว่า ทะ-วา  ปะริญเญยยนัต ิ อ่านว่า ปะ-ริน-ไย-ยนั-ต ิ
ตตัระ อ่านว่า ตดั-ตระ  อิมสัมิญจะ อ่านว่า อิ-มดั-สะ-หมิน-จะ 
ตตัรา อ่านว่า ตดั-ตรา  เวยยา อ่านว่า ไว-ยา 
หโีน อ่านว่า ฮี-โน  กะระณสัมิง อ่านว่า กะ-ระ-นดั-สะ-หมิง 
ปะหนีนัต ิ อ่านว่า ปะ-ฮี-นนั-ต ิ  อายสัมะโต อ่านว่า อา-ยดั-สะ-มะ-โต 
พรหัมะ อ่านว่า พร า-มะ  โลกสัมินต ิ อ่านว่า โล-กดั-สะ-หมิน-ต ิ
พราหมะ อ่านว่า พราม-มะ  สุตวา อ่านว่า สุด-ตะ-วา 
พรหัมุนา อ่านว่า พร า-มุ-นา  เตววะ อ่านว่า ตะ-เว-วะ 

 

 
หลกัการอ่านค าบาลอีย่างง่ายๆ 

 

 

 



ท าไมชาวพุทธทุกคนควรสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตร? 

 บทสวด “ธมัมจักกปัปวตัตนสูตร” เป็นบทสวดทีม่ ีความส าคัญมาก 

เพราะเป็นบททีป่ระกาศพระสมัมาสัมโพธิญาณ ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ทกุๆ พระองค์ท ีบ่งัเกดิขึ้นบนโลกนี้  

 ดงันั ้น ใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในยุคนี้  จงึถือเป็น
บุคคลส าคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวโลกก าลังส ับสน  
เกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ อกีท ัง้การสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตรนี้ถือว่า 
เป็นการช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยนืยาวต่อไปได้อกีด้วยเพราะ

ถงึแม้พระองค์จะดับขนัธปรนิิพพานไปแล้ว ก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มา
แสดงต่อ โดยการสาธยายบทมนต์อันเ ป็นค าสอนของพระพุทธองค์ 
ใหข้จรขจาย  

 ธรรมบทน้ีเป็นธรรมะท่ีท าให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมบูรณ์ เพราะเมื่อพระองค์ทรงแสดงแล้ว ได้มีผู้บรรลุธรรมตาม คือ 

พระอญัญาโกณฑัญญะ จึงเป็นเหตุใหเ้กิดองค์แห่งพระรตันตรยัครบถ้วน
สมบูรณ์ คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครัง้แรกของโลก 

 ดงันัน้ ใครก็ตามท่ีได้สวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตรเป็นนิจจะท าให้
ผู้นัน้ได้บุญมาก เม่ือคิดปรารถนาอะไรก็จะส าเร็จได้โดยง่าย !!! 

 เพราะบทสวดธัมมจกักัปปวตัตนสูตรนี้  หากน าไปปฏิบตัแิล้วจะท าให้
มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีว ิต และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
ทัง้หลาย จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานได้ และที่ส าคัญ 
ทุกคร ัง้ท ี่เ ราสวดมนต์ บุญก็จะเกิดกับตัว เรา เพราะใจเราจะถูกกลัน่  



ใหส้ะอาดบรสิุทธิ ์วบิากกรรมทีต่ดิมาข้ามภพข้ามชาตก็ิจะถูกกลัน่แก้ไปด้วย 
จากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง ดังนั ้น  
เราควรสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตรกนัทกุวนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประโยชน์และอานิสงสข์องการสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 
 

 
 

อานิสงส์ของการสวดธมัมจกักปัวตัตนสูตร  

 ผูส้วดจะประสบแต่ความส าเร็จท ัง้ทางโลกและทางธรรม จะมอีานิสงส์ 
คอื เสยีงจะไพเราะ มที ัง้ดวงปัญญา มอีปุกรณ์ในการพดูและการเปล่งเสยีงท ี่ดี

ลิ้นท ี่ใช้ส ัมผสัรสอาหารจะดี ฟันสวย ปากสวย กลิ่นปากจะหอมฟุ้งด้วย  

จะมีกลิ่นศีลกลิ่นธรรม เส ียงจะไพเราะ จะมีเส ียงที่ก้องกังวาน ไม่แหบ  
ไม่ เคร ือ ไม่พร่า  หูฟังเส ียงก็จะดี คือ หูจะไม่ตึง จะมีหูท ี่สวยงามและ 
จะมีอปุกรณ์ฟังเสยีงท ี่ด ีจะได้ยินเส ียงหยาบและละเอยีด จนกระทัง่ได้ยิน
เสยีงทพิย์เลย 



 ไม่เพยีงแค่นั ้น ดวงตาก็จะเห็นแต่สิ่งดีๆ เห็นอย่างตาทพิย์ และเห็น
ด้วยธัมมจักขุเลยทีเดียว มือท ี่พนมในการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
จะสวยงามและมีนิ้ วสวยกว่าล าเท ียน มีม ือเ ป็นทิพย์ เพราะพนมมือ 
ผา่นดวงใจบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เม ื่อจะหยบิจะจับอะไรก็เป็น
สมบัติ ไ ด้ร ับการเคารพนับถือกราบไหว้ บูชา ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่
สวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตร จะพบแต่เร ือ่งดีๆ  

 ยิง่มาสวดเป็นทมี จะมพีรรคมพีวก เมื่อมพีรรคมพีวก..ความสะดวกก็มี
ม ีบร ิวารสมบัติ และพรรคพวกแต่ละคนก็จะมีศีลธรรม เก่งและดีท ัง้นั ้น  
ยิง่ชวนมาสวดเยอะๆ ก็จะมพีรรคพวกทีด่ ี  

 นอกจากนัน้..การสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตรยงัเป็นการรกัษาไข้ใจได้ดี
เป็นธรรมโอสถ คอื สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากนิ ถ้าท ัง้กินท ัง้ทา  
ไม่ต้องฉีดก็หายแล้ว หายหมดเลย ทัง้ไข้กายและไข้ใจ... 

โอวาทโดย คุณครไูม่ใหญ่ 
 

 
อานิสงสก์ารสวดธมัมจกักัปปวัตตนสูตร พระครูปลดัสุวัฒนโพธคิุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) 

 



อานิสงสข์องการสวดมนต ์

๑. ท าให้มีสุขภาพดี การสวดมนต์ด้วยการออกเสียง ช่วยให้ปอด 

ได้ท างาน เลอืดลมเดนิสะดวก รา่งกายก็สดชื่นกระปรีก้ระเปรา่ 

๒. คลายความเครียด ในขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อกับบทสวด  

สมองจะปลอดโปรง่ ไม่คดิในเร ือ่งท ีท่ าใหเ้ครยีด จงึท าใหอ้ารมณ์ผอ่นคลาย 

๓. เกิดศรทัธาเล่ือมใสในพระรัตนตรัย บทสวดมนต์แต่ละบทเป็น

การระลกึถงึคุณพระรตันตรยั เมื่อสวดมนต์ไปก็เทา่กับว่าได้เพ ิม่พนูศรทัธา
ความเชื่อเลื่อมใสในพระรตันตรยัใหม้ ัน่คงยิง่ขึ้น 

๔. ขนัติบารมีย่อมเพ่ิมพูน ขณะที่สวดมนต์ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง 

เพ ื่อเอาชนะความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย รวมทัง้อารมณ์ฝ่ายต ่ า  
ทีจ่ะเข้ามากระทบจิตใจท าให้เกิดความเกียจครา้น ดังนั ้น ยิ่งสวดบ่อยๆ  
ความอดทนก็จะเพิม่มากยิง่ขึ้น 

๕. จิตสงบตัง้ม ัน่เป็นสมาธิ ขณะที่สวดมนต์จิตจะจดจ่ออยู่กับ 

บทสวด ไม่วอกแวกวุ่นวายไปในทีอ่ ืน่ จงึมคีวามสงบเกดิสมาธมิ ัน่คง สะอาด
บรสิุทธิผ์อ่งใส งดงาม แม้เพยีงระยะเวลาน้อยนิด ก็เป็นบุญกุศลประมาณค่าไม่ได้ 

๖. เพ่ิมพูนบุญบารมี ขณะทีส่วดมนต์จติใจจะสะอาด ปราศจากกเิลส

คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น จงึเป็นบ่อเกิดแหง่บุญบารมี 
เม ื่อส ัง่สมมากเข้าก็จะเป็นทนุสนับสนุนใหบ้รรลุผลตามทีต้่องการได้ 

๗. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา การแผ่เมตตาเป็นการมอบความรัก

ความปรารถนาดีให้แก่สรรพสัตว์ท ัง้หลาย เพื่ อลดละความเห็นแก่ตัว  
เป็นอบุายก าจดัความโกรธใหเ้บาบางลงไป พบแต่ความสุขสงบ 



๘. เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การสวดมนต์เป็นการท าความดที ัง้ทางกาย
คอืการสละเวลามาท า ทางวาจาคอืการกล่าวค าสวดทีถู่กต้อง และทางใจคือ
การตัง้ใจท าด้วยใจทีม่ ัน่คง ย่อมเกดิสริมิงคลแก่ผูส้วดภาวนาทกุประการ 

๙. เทวดาคุ้มครองรักษา ผู้ท ี่สวดมนต์เ ป็นประจ าย่อมเป็นที่ร ัก 
ของเทวดา จะท าอะไรก็ตามหรอืแม้แต่จะเดินทางไปที่ไหนๆ ก็ปลอดภัย
จากอนัตราย ประสบความส าเรจ็เหมอืนมเีทวดาใหพ้ร 

๑๐. จะท าให้มีสติและปัญญา การสวดมนต์เป็นการสัง่สมคุณความดี 
ท าใหม้สีตแิละมีจติส านึกท ี่ดใีนการด าเนินชวี ิต โดยเฉพาะถ้าสวดพรอ้มกับ
ได้ทราบค าแปลก็จะเกดิสตปัิญญาน ามาประยุกต์ใช้ในชวีติได้ 

๑๑. มีผิวพรรณผ่องใสจิตใจช่ืนบาน การสวดมนต์ด้วยการ 
เปล่งเส ียงเป็นการกระตุ้นเซลล์ผวิหนัง จะท าให้มผีวิพรรณผ่องใสใจเป็นสุข  
เพรา ะขณะที่สวดมนต์จิตจะตั ้งม ัน่ ใ นบุญกุศล ไม่คิดไปในเ ร ื่องอ ื่น 
ทีท่ าใหใ้จเศรา้หมอง 

๑๒. พิชิตใจผู้คนให้รักใคร่ การสวดมนต์เป็นประจ าจะท าให้ศัตรู
กลายเ ป็นมิตร ผู้ท ี่เ ป็นมิตรอยู่แล้ว ก็ร ักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น  
แม้คนทีเ่คยเป็นศตัรคูู่อาฆาตกนัก็จะหนักลับมาคนืดใีนทีสุ่ด 

๑๓. ท าให้แคล้วคลาดปลอดภยัจากอันตราย การสวดมนต์เป็น
ประจ าจะท าใหร้อดพ้นจากภยัอนัตราย ในยามมภีัย ประสบวบิากกรรมรา้ย 
ทีจ่ะมมีาถงึตวั เพราะจะท าใหม้สีตอิยู่ตลอดเวลา 

๑๔. ครอบครัวเป็นสุขสดใส การสวดมนต์เป็นการสรา้งความสุข 
และเกิดความสามัคคีในครอบครัว หากครอบครัวใดที่พ่อบ้านแม่ เรอืน 
สวดมนต์และสอนลูกหลานให้สวดมนต์เ ป็นประจ า จะมีความสงบสุข  
ไม่มกีารทะเลาะเบาะแว้ง ส่งผลใหส้งัคมมคีวามสงบสุข 



การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

การสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตรท่ีมีต่อความสามารถทางสติปัญญา 
ด้านการจดจ่อ ความจ าของนักเรียน 

 จากผลการเก็บข้อมูลการวิจัยกึ่งทดลอง โดยได้ท าการทดลองใหน้ักเรยีน
สวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตร โดยศูนย์วจิยัเพ ือ่ศลีธรรม สถาบนัพฒันาเยาวชนโลก
โดยแบ่งนักเรยีนเป็น ๓ กลุ่มกลุ่มละ ๑๐ คน คอื  

กลุ่มที ่๑ สวดสปัดาหล์ะ ๑ คร ัง้ 

กลุ่มที ่๒ สวดวนัละ ๑ คร ัง้  

กลุ่มที ่๓ สวดวนัละ ๓ คร ัง้ 

 แล้วท าการเก็บผลทดสอบนักเรยีน โดยการใหน้ักเรยีนชมสื่อว ีดทิศัน์ 
และท าแบบทดสอบความจ าจากเนื้อหาสื่อท ีไ่ด้ดู จ านวน ๑๕ ข้อ โดยได้ท า
การทดสอบครัง้แรกก่อนให้นักเรยีนสวดมนต์ หลังจากนั ้น ๖ สปัดาห์ จึงได้
ท าการทดสอบด้วยวิธกีารเช่นเดิมอกีคร ัง้ แต่เปลี่ยนสื่อว ีดิทศัน์ท ี่ม ีเนื้อหา
ความยากใกล้เคยีงกนั ผลปรากฏว่า 

- นักเรยีนกลุ่มที ่๑ สวดสปัดาหล์ะ ๑ คร ัง้ ผลคะแนนทดสอบความจ า
เฉลี่ยก่อนการสวดใกล้เคยีงกบัคะแนนหลงัการสวด  

- นักเรยีนกลุ่มที ่๒ สวดวนัละ ๑ คร ัง้ ผลคะแนนทดสอบความจ า
เฉลี่ย เพ ิม่มากขึ้น  ๑๒.๕% 

- นักเรยีนกลุ่มที ่๓ สวดวนัละ ๓ คร ัง้ ผลคะแนนทดสอบความจ า
เฉลี่ย เพ ิม่มากขึ้น  ๒๗.๔% 



จงึสามารถพอสรุปได้ว่าการที่นักเรยีนสามารถท าคะแนนได้มากขึ้น 
เป็นผลมาจากการทีเ่ด็กมสีมาธจิดจ่อในการสนใจท าส ิ่งใดสิง่หนึ่ งมากยิง่ขึ้น 
ท า ให้สามารถจดจ าเร ื่องราวรายละเอ ียดที่เพ ิ่งผ่านไปได้มากยิ่งขึ้น  
ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการทีเ่ด็กฝึกสมาธ ิจดจ่อกับการสวดมนต์เป็นประจ า
นัน่เอง 

 

 
 

 

 

 

 



ตวัอย่างของการสวดธมัมจกักปัวตัตนสูตรแล้ว 

เกิดผลอย่างน่าอศัจรรย์ 

 

ผลจากการสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตรในสถานศึกษา 

 

 
 

 
โรงเรียนจันทรวิชา กทม. 



 

 
โรงเรียนวดัสระบวั จ.ปทุมธานี 

 

 

 

 
โรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่ 

 

 

 



การสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตรท่ีประสบความส าเร็จในด้านการงาน 

 

 
 

 

 
ชมพู่ทองค า 

 



 
K&N Gems จันทบุรี 

 

 

 
ทุเรียนดกอศัจรรย ์ จาก ๓ ตนัเป็น ๒๐ ตนั 

 

 

 

 



การสวดมนต์ กบัผลการวิจยัของ ดร.มาซารุ เอโมโตะ 

มนีักวิจยัหลายคนได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัเร ื่องการสวดมนต์
หนึ่ งในนั ้นคือ "ดร.มาซารุ เอโมโตะ" นักวิจัยชาวญี่ปุ่นท ีน่ าน ้ าไปแช่แข็ง
ปรากฏว่าผลึกน ้ าท ี่ผ่านการสวดมนต์มีผลึกงดงาม  เปรยีบเทยีบกับน ้ า 
ทีผ่า่นการพดูบ่นหรอืด่าจะเป็นผลึกที่ไม่สวยงาม เพราะเสียงทีเ่กิดจากการ
สวดมนต์นัน้แฝงด้วยพลงัท ีย่ ิง่ใหญ่ 

หลังจากนั ้นได้มีการท าวิจ ัยพบว่า  เส ียงจากบทสวดมนต์มีแรงสัน่ 
สะเทอืนไปเขย่าโมเลกุลของน ้ าท ี่อยู่ในร่างกายใหเ้รยีงตัวกนัเป็นระเบียบ 
ท าใหเ้ลอืดไหลเวยีนได้สะดวกสามารถล าเลยีงแก๊สออกซเิจนได้ดี 

จากปกติท ี่เลือดเกาะกันท าให้ไม่สามารถกระจายตัวจึงล าเลียงแก๊ส
ออกซเิจนไปเลี้ยงเซลล์ได้น้อย เมื่อล าเลยีงแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงตามส่วน
ต่างๆของร่างกายได้น้อยก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยเพราะเลือดลมเดินไม่ดี  
รา่งกายไม่สามารถท าการแลกเปลี่ยนของดี เช่น แก๊สออกซเิจน,สารอาหาร
กับของเสีย  เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  และของเสียจากเซลล์ได้   
ไม่สามารถเอาเลอืดที่ใช้เลี้ยงรา่งกายแล้วกลบัมาฟอกทีป่อดได้ เช่นเดยีวกับ
คนทีเ่ป็นโรคหวัใจ 

 
ผลกึน ้า 


