
ธมัมจกัรกปัปวตันสูตร - Dhammachakkapavattana Sutta, or 

Dhammachakka (ธรรมจกัร) 
 

Dhammachakka in Pali verses and translation 
 
เอวมัเม สุตงั เอกงั สะมะยงั ภะคะวา พาราณะสิยงั วหิะระติ อิสิปะตะเนมิคะทาเย ตตัระ โข ภะคะวา ปัญจะวคัคิเย ภิกข ูอามนัเตสิ  
(ขา้พเจา้ ( คือพระอานนท ์) ไดส้ดบัมาอยา่งน้ี  สมยัหน่ึง  พระพุทธเจา้ผูท้รงไวซ่ึ้งพระมหากรุณาธิคุณ  เสด็จประทบัอยูท่ี่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  ใกลเ้มือง
พาราณสีในเวลานั้น  พระองคไ์ดต้รัสเตือนพระภิกษุเบญจวคัคียว์า่) 
Evam-me sutam, Ekam samayam Bhagavā, Bārānasiyam viharati isipatane 

migadāye Tatra kho Bhagavā panca-vaggiye bhikkhū āmantesi:  
-I heard that one time the Buddha was staying at Isipatana, near Varanasi 
At that time, the Blessed One expounded the supreme knowledge he had realized 

to the group of five ascetics:  
 

 

The two extreme practices 
 
เทวเม ภิกขะเว อนัตา (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ท่ีสุดแห่งการกระท าสองอยา่งเหล่าน้ี  มีอยู)่ 
Dveme bhikkhave antā 

-The two extremes that one has gone forth from worldly life 

 
ปัพพะชิเตนะ นะ เสวติพัพา (เป็นส่ิงท่ีบรรพชิตไม่ควรขอ้งแวะเลย) 
pabbajitena na sevitabbā  
-(they are monk, recluse, ascetic, etc.) should not practice, 
 

โย จายงั กาเมสุ กามะ สุขลัลิกานุโยโค (น้ีคือการประกอบตนพวัพนัอยูด่ว้ยความใคร่ในกามทั้งหลาย) 
Yo cāyam kāmesu kāma-sukhallikānuyogo, - 1. Attachment to worldly sense 

pleasures, 
 
หีโน(เป็นของต ่าทราม) 
Hīno - Which is low, 

 
คมัโม (เป็นของชาวบา้น) 
gammo - household life 

 
โปถุชชะนิโก (เป็นของชั้นปุถุชน) 
pothujjaniko –vulgar 

 
อะนะริโย (ไม่ใช่ขอ้ปฏิบติัของพระอริยะเจา้) 
Anariyo –unworthy 
 
อะนตัถะสัญหิโต (ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์เลย  น้ีอยา่งหน่ึง)  
anattha-sanhito -useless 
 

 
โย จายงั อตัตะกิละมะถานุโยโค (อีกอยา่งหน่ึง  คือการประกอบการทรมานตนให้ล าบาก) 

Yo cāyam atta-kilamathānuyogo, - 2. Devotion to self-mortification 
 
ทุกโข  (เป็นส่ิงน ามาซ่ึงทุกข)์ 
Dukkho – Painful 

 
อะนะริโย  (ไม่ใช่ขอ้ปฏิบติัของพระอริยะเจา้) 
Anariyo - unworthy 
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อะนตัถะสัญหิโต (ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์เลย) 

Anattha-sanhito - useless  
 

 
The Middle Path (ทางสายกลาง) 

 
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อนัเต อะนุปะคมัมะ มชัฌิมา ปะฏิปะทา (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ขอ้ปฏิบติัเป็นทางสายกลาง  ไม่เขา้ไปหาส่วนสุดแห่งการกระท าสองอยา่ง
นั้น  มีอยู)่ 
Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma, Majjhimā patipadā  

– the Middle Path, the practice to avoid these 2 extremes:  
 
ตะถาคะเตนะ อภิสัมพุทธา (เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีตถาคตไดต้รัสรู้พร้อมเฉพาะแลว้) 

Tathāgatena abhisambuddhā,  

- This knowledge is realized through penetrative insight by the Tathagata, 
 
จกัขกุะระณี (เป็นเคร่ืองกระท าให้เกิดจกัษุ) 
Cakkhu-karannī - Produces vision 

 

ญาณะกะระณี (เป็นเคร่ืองกระท าให้เกิดญาณ) 

nāna-karanī – Produces knowledge, 
 
อุปะสะมายะ (เพื่อความสงบ) 
Upasamāya– Leads to tranquility 

 

อะภิญญายะ (เพื่อความรู้ยิง่) 
Abhinnāya – Leads to insight 

 
สัมโพธายะ (เพื่อความรู้พร้อม) 

Sambodhāya – Leads to the extinction of defilements 

 

นิพพานายะ สังวตัตะติ (เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน)  
nibbānāya samvattati. – Leads to to Nibbana. 
 

 

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ขอ้ปฏิบติัเป็นทางสายกลางนั้น  เป็นอยา่งไรเล่า) 
Katamā ca sā bhikkhave majjhimā patipadā – What is the Middle Path, 
 

 
The Noble Eightfold Path (มรรค 8) 

 
อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค (ขอ้ปฏิบติัเป็นทางสายกลางนั้น  คือขอ้ปฏิบติัเป็นหนทางอนัประเสริฐ  ประกอบดว้ย องค ์8 ประการ  น้ีเอง) 
Ayameva ariyo atthangiko maggo, - the middle way to cease all defilements is 

the Noble Eightfold Path,  
 
เสยยะถีทงั (ไดแ้ก่ส่ิงเหล่าน้ี  คือ) 
Seyyathīdam, - Namely 
 

1. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)  
Sammā-ditthi - Right view  
 
2. สัมมาสังกปัโป (ความด าริชอบ)  
Sammā-sankappo, - Right opinion  
 



3. สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)  
Sammā-vācā - Right speech  
 
4. สัมมากมัมนัโต (การท าการงานชอบ)  
Sammā-kammanto - Right action  
 
5. สัมมาอาชีโว (การเล้ียงชีพชอบ)  
Sammā-ājīvo, - Right livelihood  
 
6. สัมมาวายาโม (ความพากเพียรชอบ)  
Sammā-vāyāmo - Right effort  
 
7. สัมมาสะติ (ความระลึกชอบ)  
Sammā-sati - Right mindfulness  
 
8. สัมมาสะมาธิ (ความตั้งใจมัน่ชอบ)  
Sammā-samādhi. - Right concentration - Samadhi 
 
อะยงั โข สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  น้ีแล  คือขอ้ปฏิบติัเป็นทางสายกลาง) 
Ayam kho sā bhikkhave majjhimā patipadā – This is the Middle Path,  
 
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา (เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีตถาคตไดต้รัสรู้พร้อมเฉพาะแลว้) 
Tathāgatena abhisambuddhā, - realized by the Tathagata 
 
จกัขกุะระณี (เป็นเคร่ืองกระท าให้เกิดจกัษุ) 
Cakkhu-karannī - Produces vision 

 
ญาณะกะระณี (เป็นเคร่ืองกระท าให้เกิดญาณ) 

nāna-karanī – Produces knowledge, 
 
อุปะสะมายะ (เพื่อความสงบ) 
Upasamāya– Leads to tranquility 

 

อะภิญญายะ (เพื่อความรู้ยิง่) 
Abhinnāya – Leads to insight 

 
สัมโพธายะ (เพื่อความรู้พร้อม) 

Sambodhāya – Leads to the extinction of defilements 

 

นิพพานายะ สังวตัตะติ (เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน)  
nibbānāya samvattati. – Leads to to Nibbana. 
 
Dukkha (Suffering – ทุกข์) 

 
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขงั อะริยะสัจจงั (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยสัจคือทุกขน้ี์  มีอยู)่ 
Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam, - the Noble Truth of Suffering 

- Dukkha 
 
ชาติปิ ทุกขา (คือ  ความเกิดก็เป็นทุกข)์ 
Jātipi dukkhā - Birth is suffering 
 

ชราปิ ทุกขา (ความแก่  ก็เป็นทุกข)์ 
Jarāpi dukkhā - Aging is suffering 
 



มะระณมัปิ ทุกขงั (ความตาย  ก็เป็นทุกข)์ 
Maranampi dukkham - Death is suffering 
 
โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนสั สุปายาสาปิ ทุกขา (ความโศก  ความร ่ าไรร าพนั  ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคบัแคน้ใจ ก็เป็นทุกข)์ 
Soka-parideva-dukkha-domanas supāyāsāpi dukkhā, - Sorrow, lamentation, 

physical/mental discomfort, pain, grief, distress, despair, and resentment are 

suffering 
 

อปัปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข (ความประสพกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจ  ก็เป็นทุกข)์ 
Appiyehi sampayogo dukkho – Association with those are unpleasant is suffering 
 
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข (ความพลดัพรากจากส่ิงเป็นท่ีรักท่ีพอใจ  ก็เป็นทุกข)์ 
Piyehi vippayogo dukkho – Separation from those are pleasant is suffering 
 

ยมัปิจฉัง นะ ละภะติ ตมัปิ ทุกขงั (มีความปรารถนาส่ิงใด  ไม่ไดส่ิ้งนั้น  นัน่ก็เป็นทุกข)์ 
Yampiccham na labhati tampi dukkham, - Desire to get, to attain something but 

not getting it, not attaining it is suffering 
 
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานกัขนัธา ทุกขา (วา่โดยยอ่  อุปาทานขนัธ์ทั้งห้า  เป็นตวัทุกข)์ 
Sankhittena pancupādānakkhandhā dukkhā. – In brief, the Five Aggregates* 

(rupa and nama) of clinging (attachment) is suffering.  
 
*Five Aggregates (khandha – ขนัธ์ทั้งห้า or เบญจขนัธ์): five conditioned elements of 

existence forming a being or entity. Nama – mind phenomena. 
1. Material form, appearance (รูป - rupa),  

2. (Pleasant/ unpleasant) feeling, sensation (เวทนา - vedana),  

3. Perception, recognition or remembrance (สัญญา - sanna),  

4. Mental formation, conditioning (สังขาร - sankhara),  

5. Consciousness (วญิญาณ - vinnana) 

Dukkha-Samudaya (origin of suffering - ทุกขสมุทัย) 

 
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะ สัจจงั (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขน้ี์  มีอยู)่ 

Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayo ariya-saccam– the Noble Truth of 

Origin of Suffering 
 
ยายงั ตณัหา (น้ีคือ ตณัหา) 
Yāyam tanhā  

-Tanha (craving)  
 
โปโนพภะวกิา (อนัเป็นเคร่ืองท าให้มีการเกิดอีก) 
Ponobbhavikā – Produces new round of becoming, rebirth, new existence 
 

นนัทิ ราคะ สะหะคะตา (อนัประกอบอยูด่ว้ยความก าหนดั  ดว้ยอ านาจความเพลิน) 
Nandi-rāga-sahagatā, – Bounded with pleasures, passion 
ตตัระ ตตัราภินนัทินี (เป็นเคร่ืองให้เพลินอยา่งยิง่ในอารมณ์นั้นๆ) 
Tatra tatrābhinandinī, - Delight and indulge in every sensual objects, every 

existences: here, there, everywhere, - clinging, attachment 
 

เสยยะถีทงั (ไดแ้ก่ตณัหาเหล่าน้ี  คือ) 
Seyyathīdam, - Namely 
 
1. กามะตณัหา (ตณัหาในกาม) 
Kāma-tanhā – Craving for sensual pleasures* 



2. ภวตนัหา (ตณัหาในความมีความเป็น) 
Vhava-tanhā – Craving for existence  
 
3. วภิวตณัหา (ตณัหาในความไม่มีไม่เป็น) 
Vibhava-tanhā, - Craving for non-existence or self-annihilation (because of wrong 

views) 
 
*phassa – ผสัสะ (sensorial impressions from contacting): sight (eyes), sound (ears), 

smell (nose), taste (tongue), touch (body), and think (mind). 
 

 
Dukkha-Nirodha (cessation of suffering – ทุกขนิโรธ) 

 
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อริยะสัจจงั (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยสัจคือความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน้ี์  มีอยู ่ ) 
Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodho ariya-saccam, - the Noble Truth of 

Cessation of Suffering 
 
โย ตสัสา เยวะ ตณัหายะ อะเสสะ วริาคะ นิโรโธ  (น้ีคือความดบัสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตณัหานั้น  นัน่เอง) 
Yo tassā yeva tanhāya asesa-virāga-nirodho 

 
จาโค (เป็นความสละท้ิง) 
Cāgo - The complete cessation of craving is giving up 

 
ปะฏินิสสัคโค (เป็นความสลดัคืน) 

Patinissaggo - relinquishing 

 
มุตติ (เป็นความปล่อย) 
Mutti - liberating 

 
อะนาละโย ฯ (เป็นความท าไม่ให้มีท่ีอาศยั  ซ่ึงตณัหานั้น) 

anālayo - detaching from craving. 

 
 

Dukkha-Nirodha-Gamini-Patipada (the Path, Magga – มรรค) 

 
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สัจจงั (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยสัจคือขอ้ปฏิบติัท่ีท าสัตวใ์ห้ลุถึงความดบัไม่เหลือแห่งทุกข์
น้ี  มีอยู)่ 

Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-saccam,  

- the Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering - Magga 
 
อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค (ขอ้ปฏิบติัเป็นทางสายกลางนั้น  คือขอ้ปฏิบติัเป็นหนทางอนัประเสริฐ  ประกอบดว้ย องค ์8 ประการ  น้ีเอง) 
Ayameva ariyo atthangiko maggo,  

- the middle way to cease all defilements is the Noble Eightfold Path,  
 

เสยยะถีทงั (ไดแ้ก่ส่ิงเหล่าน้ี  คือ) 
Seyyathīdam, - Namely 
 

1. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)  
Sammā-ditthi - Right view  
 
2. สัมมาสังกปัโป (ความด าริชอบ)  
Sammā-sankappo, - Right opinion  
 



3. สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)  
Sammā-vācā - Right speech  
 

4. สัมมากมัมนัโต (การท าการงานชอบ)  
Sammā-kammanto - Right action  
 

5. สัมมาอาชีโว (การเล้ียงชีพชอบ)  
Sammā-ājīvo, - Right livelihood  
 

6. สัมมาวายาโม (ความพากเพียรชอบ)  
Sammā-vāyāmo - Right effort  
 
7. สัมมาสะติ (ความระลึกชอบ)  
Sammā-sati - Right mindfulness  
 

8. สัมมาสะมาธิ (ความตั้งใจมัน่ชอบ)  
Sammā-samādhi. - Right concentration - Samadhi 
 

Three phases of Knowledge, twelve aspects 
 
1. Sacca nana – สัจจญาณ (knowledge of truth) regarding dukkha 

 
อิทงั ทุกขงั อะริยะ สัจจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณงั อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วชิชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ 

(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จกัษุเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  ญาณเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  ปัญญาเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  วชิชาเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  แสงสวา่งเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  ในธรรมท่ี
เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน  วา่  อริยสัจคือทุกขเ์ป็นอยา่งน้ีอยา่งน้ี   ดงัน้ี) 

Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, 

Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi  
-Vision (eyes of Dhamma) arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge 

arose, light (knowledge discerns all phenomena, light to get rid of darkness of 

ignorance) arose in me regarding those unheard before, This is the Noble Truth of 

Suffering. 
 

 

2. Kicca nana – กิจจญาณ (knowledge of function) regarding dukkha 

 
ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะ สัจจงั ปะริญเญยยนัติ (วา่  ก็อริยสัจคือทุกขน์ั้นแล  เป็นส่ิงท่ีควรก าหนดรู้  ดงัน้ี) 

Tam kho panidam dukkham ariya-saccam parinneyyanti  

-Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of Suffering should be 

rightly and fully comprehended. 
 

 
3. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done) regarding 

dukkha 
 
ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะ สัจจงั ปะริญญาตนัติ (วา่  ก็อริยสัจคือทุกขน์ั้นแล  เราก าหนดรู้ไดแ้ลว้  ดงัน้ี) 
Tam kho panidam dukkham ariya-saccam parinnātanti  

 

Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of Suffering has been rightly 

and fully comprehended. 
 

 

4. Sacca nana - สัจจญาณ (knowledge of truth) regarding dukkha-samudaya  

 



อิทงั ทุกขะ สะมุทะโย อะริยะ สัจจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณงั อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วชิชา อุทะปาทิ อาโลโก อุ
ทะปาทิ (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จกัษุเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  ญาณเกิดข้ึนแลว้แก่เรา ปัญญาเกิดข้ึน แลว้แก่เรา  วชิชาเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  แสงสวา่งเกิดข้ึนแลว้แก่
เรา  ในธรรมท่ีเราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน  วา่  อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขเ์ป็นอยา่งน้ีอยา่งน้ี   ดงัน้ี) 

Idam dukkha-samudayo ariya-saccanti me bhikkhave, Pubbe ananussutesu 

dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko 

udapādi.  
 

Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, This is the Noble Truth of Origin of Suffering. 
 

 

5. Kicca nana – กิจจญาณ (knowledge of function) regarding dukkha-samudaya 

 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะ สะมุทะโย อะริยะ สัจจงั ปะหาตพัพนัติ (วา่  ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขน์ั้นแล  เป็นส่ิงท่ีควรละเสีย  ดงัน้ี) 

Tam kho panidam dukkha-samudayo ariya-saccam pahātabbanti  
 

Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of Origin of Suffering should 

be eradicated. 
 

 
6. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done) regarding 

dukkha-samudaya 
 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะ สะมุทะโย อะริยะ สัจจงั ปะหีนนัติ (วา่  ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขน์ั้นแล  เราละไดแ้ลว้  ดงัน้ี) 

Tam kho panidam dukkha-samudayo ariya-saccam pahīnanti me bhikkhave, 

Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā 

udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.  
 

Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of Origin of Suffering has 

been completely eradicated. 
 

 
7. Sacca nana – สัจจญาณ (knowledge of truth) regarding dukkha-nirodha 

 
อิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณงั อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วชิชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะ
ปาทิ (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จกัษุเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  ญาณเกิดข้ึนแลว้แก่เรา ปัญญาเกิดข้ึน แลว้แก่เรา  วชิชาเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  แสงสวา่งเกิดข้ึนแลว้แก่
เรา  ในธรรมท่ีเราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน  วา่  อริยสัจคือความดบัไม่เหลือแห่งทุกขเ์ป็นอยา่งน้ีอยา่งน้ี   ดงัน้ี) 

Idam dukkha-nirodho ariya-saccanti me bhikkhave, Pubbe ananussutesu 

dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko 

udapādi.  
-Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, This is the Noble Truth of the Cessation of 

Suffering. 
 

 
8. Kicca nana – กิจจญาณ (knowledge of function) regarding dukkha-nirodha 

 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะ นิโรโธ อะริยะ สัจจงั สัจฉิกาตพัพนัติ (วา่  ก็อริยสัจคือความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน์ั้นแล  เป็นส่ิงท่ีควรท าให้แจง้  ดงัน้ี) 
Tam kho panidam dukkha-nirodho ariya-saccam sacchikātabbanti me bhikkhave, 

Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā 

udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.  
- Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of the Cessation of Suffering 



should be fully realized. 
 

 
9. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done) regarding 

dukkha-nirodha 
 
ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะ นิโรโธ อะริยะ สัจจงั สัจฉิกะตนัติ (วา่  ก็อริยสัจคือความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน์ั้นแล  เราท าให้แจง้ไดแ้ลว้  ดงัน้ี) 

Tam kho panidam dukkha-nirodho ariya-saccam sacchikatanti me bhikkhave, 

Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā 

udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.  
- Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of the Cessation of Suffering 

has been fully realized. 
 

 
10. Sacca nana – สัจจญาณ (knowledge of truth) regarding dukkha-nirodha-

gamini-patipada or magga 
 
อิทงั ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สัจจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุจกัขงุ อุทะปาทิ ญาณงั อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วชิชา อุทะ
ปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จกัษุเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  ญาณเกิดข้ึนแลว้แก่เรา ปัญญาเกิดข้ึน แลว้แก่เรา  วชิชาเกิดข้ึนแลว้แก่เรา  แสงสวา่ง
เกิดข้ึนแลว้แก่เรา  ในธรรมท่ีเราไม่เคย ฟังมาแต่ก่อน  วา่ อริยสัจคือขอ้ปฏิบติัท่ีท าสัตวใ์ห้ลุถึงความดบัไม่เหลือแห่งทุกข ์  เป็นอยา่งน้ีอยา่งน้ี   ดงัน้ี) 

Idam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-saccanti me bhikkhave, Pubbe 

ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi pannā udapādi vijjā 

udapādi āloko udapādi.  
- Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this is the Noble Truth of the Path leading to 

the Cessation of Suffering. 
 

 
11. Kicca nana – กิจจญาณ (knowledge of function) regarding dukkha-nirodha-

gamini-patipada or magga 
 
ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สัจจงั ภาเวตพัพนัติ (วา่  ก็อริยสัจคือขอ้ปฏิบติัท่ีท าสัตวใ์ห้ลุถึงความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน์ั้นแล  เป็น
ส่ิงท่ีควรท าให้เกิดมี ดงัน้ี) 
Tam kho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-saccam bhāvetabbanti 

me bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam 

udapādi pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.  
- Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of the Path leading to the 

Cessation of Suffering should be developed.  
12. Kata nana – กตญาณ (knowledge of function has been done) regarding 

dukkha-nirodha-gamini-patipada or magga 
 
ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะ นิโรธะ คามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สัจจงั ภาวิตนัติ  
(วา่  ก็อริยสัจคือขอ้ปฏิบติัท่ีท าสัตวใ์ห้ลุถึงความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน์ั้นแล  เราท าให้เกิดมีไดแ้ลว้  ดงัน้ี) 

Tam kho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya-saccam bhāvitanti me 

bhikkhave, Pubbe ananussutesu dhammesu, Cakkhum udapādi nānam udapādi 

pannā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.  
-Vision arose, insight arose, wisdom arose, clear knowledge arose, light arose in 

me regarding those unheard before, this Noble Truth of the Path leading to the 

Cessation of Suffering has been developed.  
 

 

 

 



ยาวะกีวญัจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะ สัจเจสุ เอวนั ติ ปะริวฏัฏงั ทวาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะ ทสัสะนงั นะ สุวสุิทธงั อะโหสิ ฯ 
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ปัญญาเคร่ืองรู้เห็นตามท่ีเป็นจริง  มีปริวฏัฏสาม  มีอาการสิบสอง เช่นนั้น  ในอริยสัจทั้งส่ีเหล่าน้ี  ยงัไม่เป็นของบริสุทธ์ิหมดจดดว้ยดีแก่
เรา  อยูเ่พียงใด) 

Yāvakīvanca me bhikkhave imesu catūsu ariya-saccesu, Evan-ti-parivattam 

dvādasākāram yathābhūtam nāna-dassanam na suvisuddham ahosi, 

-As my knowledge of these Four Noble Truths in 3 phases, 12 aspects 

altogether was not clearly and completely understood to me (Tathagata). 

 
 เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ 
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง ปัจจญัญาสิง  
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตลอดกาลเพียงนั้น  เรายงัไม่ปฏิญญาวา่ไดต้รัสรู้พร้อมเฉพาะแลว้  ซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  
พรหมโลก   ในหมู่สัตว ์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย)์ 
Neva tāvāham bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake, Sassamana-

brāhmaniyā pajāya sadeva-manussāya, Anuttarma sammā-sambodhim 

abhisambuddho paccannāsim.  
-I did not declare to the worlds with deities, mara, brahma, and all beings that I 

had attained the incomparable perfect self-enlightenment. 
 

 
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะ สัจเจสุ เอวนั ติ ปะริวฏัฏงั ทวาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะ ทสัสะนงั สุวสุิทธงั อะโหสิ ฯ  
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เม่ือใด  ปัญญาเคร่ืองรู้เห็นตามท่ีเป็นจริง มีปริวฏัฏส์ามมีอาการ สิบสองเช่นน้ี  ในอริยสัจทั้งส่ีเหล่าน้ี  เป็นของบริสุทธ์ิหมดจด
ดว้ยดีแก่เรา) 
Yato ca kho me bhikkhave imesu catūsu ariya-saccesu, Evan-ti-parivattam 

dvādasākāram yathābhūtam nāna-dassanam suvisuddham ahosi, 

-As my knowledge of these Four Noble Truths in 3 phases, 12 aspects 

altogether was thoroughly purified and understood to me (Tathagata). 

 
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเท
วะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง ปัจจญัญาสิง 
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เม่ือนั้น  เราปฏิญญาวา่ไดต้รัสรู้พร้อมเฉพาะแลว้  ซ่ึงอุตตร- สัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก  พร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมู่
สัตว ์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย)์ 
Athāham bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake, Sassamana-

brāhmaniyā pajāya sadeva-manussāya, Anuttaram sammā-sambodhim 

abhisambuddho paccannāsim.  
 

- I did declare to the worlds with deities, mara, brahma, and all beings that I had 

attained the incomparable perfect self-enlightenment. 
 

 
ญาณญัจะ ปะนะ เม ทสัสะนงั อุทะปาทิ (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ญาณและทศันะไดเ้กิดข้ึนแลว้แก่เรา) 
Nānanca pana me dassanam udapādi, 
- The wisdom arose in me 

 
อะกุปปา เม วมุิตติ (วา่ความหลุดพน้ของเราไม่กลบัก าเริบ) 
Akuppā me vimutti, 

- my supreme deliverance from all defilements is firm and indestructible  

 

อะยะมนัติมา ชาติ (ความเกิดน้ีเป็นการเกิดคร้ังสุดทา้ย) 
Ayam-antimā jāti,  

- this is my last existence 

 
นตัถิทานิ ปุนพัภะโวติ ฯ (บดัน้ี  ความเกิดอีกยอ่มไม่มี  ดงัน้ี) 

Natthidāni punabbhavoti 
- there is no more renewed existence for me. 



 

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ (พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสธรรมปริยายอนัน้ีแลว้) 
Idam-avoca Bhagavā, 

-Lord Buddha had already spoken about it. 

 
อตัตะมะนา ปัญจะวคัคิยา ภิกข ูภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนัทุง ฯ (พระภิกษุปัญจวคัคีย ์ ก็มีใจยนิดี  เพลินภาษิตของพระผูมี้พระภาคเจา้) 
Attamanā panca-vaggiyā bhikkhū Bhagavato bhāsitam abhinandum  
-The group of five ascetics was glad and greatly rejoiced in this profound 

knowledge of the Blessed One. 
 
อิมสัมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณสัมิง ภญัญะมาเน (ก็แล  เม่ือไวยยากรณ์น้ี  อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสอยู)่ 
Imasminca pana veyyā-karanasmim bhannamāne, 

- After the discourse of these Noble Truths expounded by the Blessed One, 

 
อายสัมะโต โกณทญัญสัสะ วริะชงั วตีะมะลงั ธมัมะจกัขงุ อุทะปาทิ (จกัษุในธรรมอนัปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  ไดเ้กิดข้ึนแลว้แก่พระผูอ้าย ุ โกณ
ฑญัญะ) 

Āyasmato Kondannassa virajam vītamalam dhamma-cakkhum udapādi,  

- dhammachakku (vision of Truth, perception of right and wrong, free from 

impurities/defilements) arose in Venerable Kondanna 

 
"ยงักิญจิ สะมุทะยะธมัมงั สัพพนัตงั นิโรธะธมัมนัติ" ฯ (วา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีอนัเกิดข้ึนเป็นธรรมดา  ส่ิงทั้งปวงนั้นมีอนัดบัไปเป็นธรรมดา) 
Yankinci samudaya-dhammam sabban-tam nirodha-dhammanti 
-as „Whatever with the nature of arising has the nature of ceasing‟. 
 
ปะวตัติเต จะ ภะคะวะตา ธมัมะจกัเก (ก็คร้ันเม่ือธรรมจกัร  อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ให้เป็นไปแลว้) 
Pavattite ca Bhagavatā dhamma-cakke, 

-After the Blessed One had declared this great discourse: the Wheel of Dhamma, 

 
ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  (เหล่าภุมเทวดาก็ยงัเสียงให้บนัลือลัน่) 

Bhummā devā saddamanussāvesum:  
- the earthbound deities (bhumadevas) did the proclamation of approval loudly 

that: 
 
“เอตมัภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตรัง ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ 
วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกสัมินติ" ฯ (วา่นัน่จกัรคือธรรม  ไม่มีจกัรอ่ืนสู้ได ้ อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ให้เป็นไปแลว้ในป่าอิสิปตนมฤคทายวนัใกลเ้มือง
พาราณสี  อนัสมณะพราหมณ์  เทวดา  มาร  พรหม  และใครๆในโลกยงัไม่ให้เป็นไปไดแ้ลว้  ดงัน้ี) 

"Etam-Bhagavatā Bārānasiyam isipatane migadāye anuttaram dhamma-cakkam 

pavattitam, Appativattiyam samanena vā brāhmanena vā devena vā mārena vā 

brahmunā vā kenaci vā lokasminti."  
-This is the supreme Wheel of Dhamma that has been set in motion by the 

Blessed One at Isipatana, near Veranasi, and cannot be set or reversed by deva, 

mara, brahma, recluses or anyone in the world. 
 
ภุมมานงั เทวานงั สัททงั สุตวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
(เทพเจา้เหล่าชั้นจาตุมหาราช  ไดฟั้งเสียงของเทพเจา้เหล่าภุมเทวดาแลว้ ก็ยงัเสียง ให้บนัลือลัน่) 
Bhummānam devānam saddam sutvā, Cātummahārājikā devā 

saddamanussāvesum  
-The Angel of Jatucharah hear the voices of the Angel of Bhumma . Still the sound 

of loudness 

 
จาตุมมะหาราชิกานงั เทวานัง สัททงั สุตวา  ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
(เทพเจา้เหล่าชั้นดาวดึงส์  ไดฟั้งเสียงของเทพเจา้เหล่าชั้นจาตุมหาราช  แลว้ ก็ยงัเสียงให้บนัลือลัน่) 

Cātummahārājikānam devānam saddam sutvā, Tāvatimsā devā 

saddamanussāvesum  



-The Angel of Tavati hear the voices of the Angel of Jatucharah . Still the sound of 

loudness 

 
ตาวะติงสานงั เทวานงั สัททงั สุตวา  ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
(เทพเจา้เหล่าชั้นยามา  ไดฟั้งเสียงของเทพเจา้เหล่าชั้นดาวดึงษแ์ลว้ ก็ยงัเสียงให้บนัลือลัน่) 

Tāvatimsānam devānam saddam sutvā, Yāmā devā saddamanussāvesum  
-The Angel of Yama hear the voices of the Angel of Tavati . Still the sound of 

loudness 

 

ยามานงั เทวานัง สัททงั สุตวา  ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
(เทพเจา้เหล่าชั้นดุสิต  ไดฟั้งเสียงของเทพเจา้เหล่าชั้นยามาแลว้ ก็ยงัเสียงให้บนัลือลัน่) 

Yāmānam devānam saddam sutvā, Tusitā devā saddamanussāvesum  
-The Angel of Tusita hear the voices of the Angel of Yama . Still the sound of 

loudness 

 
ตุสิตานงั เทวานงั สัททงั สุตวา  นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
(เทพเจา้เหล่าชั้นนิมมานรดี  ไดฟั้งเสียงของเทพเจา้เหล่าชั้นดุสิตแลว้ ก็ยงัเสียงให้บนัลือลัน่) 

Tusitānam devānam saddam sutvā,Nimmānaratī devā saddamanussāvesum  
-The Angel of Nimmanarati hear the voices of the Angel of Tusita . Still the sound 

of loudness 
 

นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททงั สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
 (เทพเจา้เหล่าชั้นปรนิมมิตวสดี  ไดฟั้งเสียงของเทพเจา้เหล่าชั้นนิมมานรดีแลว้ ก็ยงัเสียงให้บนัลือลัน่) 
Nimmānaratīnam devānam saddam sutvā, Paranimmita-vasavattī devā 

saddamanussāvesum  

-The Angel of Paranimmita-vasavatti hear the voices of the Angel of Nimmanaratī 

. Still the sound of loudness 

 
ปะระนิมมิตะวะสะวตัตีนงั เทวานงั สัททงั สุตวา พรัหมะกายกิา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  
(เทพเจา้เหล่าท่ีเกิดในหมู่พรหม  ไดฟั้งเสียงของเทพเจา้เหล่าชั้นปรนิมมิตวสวตัดีแลว้ ก็ยงัเสียงให้บนัลือลัน่)  

Paranimmita-vasavattīnam devānam saddam sutvā, Brahma-kāyikā devā 

saddamanussāvesum  
- The Angel that were born in the Brahma hear the voices of the Angel of 

Paranimmita-vasavattī . Still the sound of loudness 

 

(After hearing these agreeable words of Bhumadevas, the deities in the upper 

realms from Chatummharajika, then Tavatimsa to Yama to Tusita to Nimmanarati 

to Paranimmitavasavatti proclaimed……… and heard in the brahma realms, they 

proclaimed from Brahma-parisajja to Brahma-parohita to Maha-brahma to 

Parittabha to Appamanabha to Abhassara to Parittasubha to Appamanasubha to 

Subhakinhaka to Vehapphala to Aviha to Atappa to Sudassa to Sudassi to the 

highest realm* – Akanitthaka proclaimed that: 
 
31 realms or existences mentioned in the thread „Trai Bhum Pra Ruang‟) 

 

 

“เอตมัภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตรัง ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ 
วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกสัมินติ" ฯ 
(วา่นัน่จกัรคือธรรม  ไม่มีจกัรอ่ืนสู้ได ้ อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ให้เป็นไปแลว้  ในป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  ใกลเ้มืองพาราณสี  อนัสมณะ  พราหมณ์  เทวดา  มาร  
พรหม  แลใครๆในโลกยงัไม่ให้เป็นไปไดแ้ลว้  ดงัน้ี) 

"Etam-Bhagavatā Bārānasiyam isipatane migadāye anuttaram dhamma-cakkam 

pavattitam, Appativattiyam samanena vā brāhmanena vā devena vā mārena vā 

brahmunā vā kenaci vā lokasminti."  
-This is the supreme Wheel of Dhamma that has been set in motion by the 

http://www.thailandqa.com/forum/showthread.php?t=32080


Blessed One at Isipatana, near Veranasi, and cannot be set or reversed by deva, 

mara, brahma, recluses or anyone in the world. 
 
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อพัภุคคจัฉิ ฯ  
(โดยขณะหน่ึงครู่หน่ึงนั้น  เสียงข้ึนไปถึงพรหมโลกดว้ยประการฉะน้ี) 

Itiha tena khanena tena muhuttena, Yāva brahma-lokā saddo abbhuggacchi  
-Thus for that moment, the voices of this proclamation spread to the Brahma 

world 

 
อะยญัจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกมัปิ สัมปะกมัปิ สัมปะเวธิ ฯ (ทั้งหม่ืนโลกธาตุน้ี   ไดห้วัน่ไหวสะเทือนสะทา้นลัน่ไป) 

Ayanca dasa-sahassī loka-dhātu, Sankampi sampakampi sampavedhi, 

-All ten thousand worlds shaken and trembled in all directions, 

 

อปัปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ (ทั้งแสงสวา่งอนัยิง่ไม่มีประมาณ  ไดป้รากฏแลว้ในโลก) 
Appamāno ca olāro obhāso loke pāturahosi, 

- infinite sublime radiance appeared in the worlds, 

 
อะติกกมัเมวะ เทวานงั เทวานุภาวงั ฯ (ล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเสียหมด) 

Atikkammeva devānam devānubhāvam.  
-surpassing the effulgence and powers of all celestial beings.  
 
อะถะ โข ภะคะวา อุทานงั อุทาเนสิ อญัญาสิ วะตะ โภ โกณทญัโญ อญัญาสิ วะตะ โภ โกณทญัโญติ อิติหิทงั อายสัมะโต โกณทญัญสัสะ 
(ล าดบันั้นแล  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รงเปล่งอุทานวา่  โกณฑญัญะไดรู้้แลว้หนอ  ผูเ้จริญ  เพราะเหตุนั้นนามวา่  อญัญาโกณฑญัญะน้ี  นัน่เทียว) 
Atha kho Bhagavā udānam udānesi,"Annāsi vata bho Kondanno, Annāsi vata bho 

Kondannoti." Itihidam āyasmato Kondannassa, 

-Then the Blessed One uttered “Kondanna has realized (the Noble Truth), 

Kondanna has understood” thus, 

 
 "อญัญาโกณทญัโญ" เตววะ นามงั อะโหสีติ ฯ (ไดมี้แลว้แก่พระผูมี้อายโุกณฑญัญะ  ดว้ยประการ   ฉะน้ีแล) 

Anna-kondanno tveva nāmam, ahosīti 
- the name Anna Kondanna was given. 

 


