
 
ธัมมจักกปัปวตัตนสูตร (แปล) 

(พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) 
 
     ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาแลว้อยา่งน้ี :- 
 
     สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลพ้ระนครพาราณสี ณ ท่ีนั้นแล 
พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวคัคียม์าแลว้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุด๒ อยา่งน้ี อนับรรพชิตไม่
ควรเสพ (ส่วนสุด ๒ อยา่งนั้นเป็นไฉน?) 
     คือ การประกอบตนใหพ้วัพนัดว้ยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นของเลว เป็นของชาวบา้น เป็นของ
ปุถุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ ๑ 
     การประกอบความล าบากแก่ตน เป็นทุกข์  ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ ๑ 
     ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลาง ไม่เขา้ไปใกลส่้วนสุด ๒ อยา่งเหล่าน้ี อนัตถาคตไดต้รัสรู้แลว้ กระท า
จกัษุ กระท าญาณ ยอ่มเป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
     ก็ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลางนั้น ... เป็นไฉน?  คือ อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ น้ีแหละ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ความเห็นชอบ ความด าริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ 
     ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลางน้ีแล อนัตถาคตไดต้รัสรู้แลว้ กระท าจกัษุ กระท าญาณ ยอ่มเป็นไปเพ่ือ
ความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสจัน้ีแล คือ ความเกิดก็เป็นทุกข ์ความแก่ก็เป็นทุกข ์ความเจ็บก็เป็น
ทุกข ์ความตายก็เป็นทุกข ์(ความเศร้าโศก ความร ่าไรร าพนั ความเสียใจ และความคบัแคน้ใจก็เป็น
ทุกข)์  ความประจวบดว้ยส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์ความพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์
ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมข้อ้นั้นก็เป็นทุกขโ์ดยยอ่อุปาทานขนัธ์ ๕ เป็นทุกข์ 
     ก็ทุกขสมุทยอริยสจัน้ีแล คือ ตณัหาอนัท าใหมี้ภพใหม่ประกอบดว้ยความก าหนดัดว้ยอ  านาจความ
พอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนกัในอารมณ์นั้นๆ ไดแ้ก่กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา 
     ก็ทุกขนิโรธอริยสจัน้ีแล คือ ความดบัดว้ยการส ารอกโดยไม่เหลือแห่งตณัหานั้นแหละ ความสละ 
ความวาง ความปล่อย ความไม่อาลยั 
     ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจัน้ีแล คือ อริยมรรคประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ ซ่ึงไดแ้ก่
สมัมาทิฏฐิ ฯลฯ สมัมาสมาธิ 
             ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ไดเ้กิดข้ึนแก่เรา ในธรรมท่ีเราไม่เคยไดฟั้งมา
ก่อนว่า น้ีทุกขอริยสจั ฯลฯ ทุกขอริยสจันั้นควรก าหนดรู้ ฯลฯทุกขอริยสจันั้นเราก าหนดรู้แลว้ 
             ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ไดเ้กิดข้ึนแก่เราในธรรมท่ีเราไม่เคยไดฟั้งมา
ก่อนว่า น้ีทุกขสมุทยอริยสจั ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสจันั้นควรละ ฯลฯ ทุกขสมุทยัอริยสจันั้นเราละแลว้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ไดเ้กิดข้ึนแก่เราในธรรมท่ีเราไม่เคยไดฟั้งมา
ก่อนว่า น้ีทุกขนิโรธอริยสจั ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสจันั้นควรกระท าใหแ้จง้ ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสจันั้นเรา
กระท าใหแ้จง้แลว้ 
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              ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ไดเ้กิดข้ึนแก่เรา ในธรรมท่ีเราไม่เคยไดฟั้งมา
ก่อนว่า น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจันั้นควรเจริญ จกัษุ ญาณ 
ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ไดเ้กิดข้ึนแลว้แก่เราในธรรมท่ีเราไม่เคยไดฟั้งมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสจันั้นเราเจริญแลว้ 
              ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณทสัสนะ (ความรู้ความเห็น) ตามความเป็นจริงมีวนรอบ ๓ อยา่งน้ี มีอาการ 
๑๒ ในอริยสจั ๔ เหล่าน้ีของเรา ยงัไม่บริสุทธ์ิเพียงใด เราก็ยงัไม่ปฏิญาณตนว่า เป็นผูต้รัสรู้อนุตตรสมัมา
สมัโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว ์พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดา
และมนุษย ์เพียงนั้น 
     ก็เม่ือใด ญาณทสัสนะ(ความรู้ความเห็น) ตามความเป็นจริง มีวนรอบ ๓ อยา่งน้ี มีอาการ ๑๒ ใน
อริยสจั ๔ เหล่าน้ีของเรา บริสุทธ์ิดีแลว้ เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณตนว่า เป็นผูต้รัสรู้อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ
ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว ์พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ 
     ก็ญาณทสัสนะไดบ้งัเกิดข้ึนแก่เราว่า วิมุติของเราไม่ก าเริบ ชาติน้ีเป็นชาติท่ีสุดบดัน้ี ภพใหม่ไม่มี 
พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพทุธพจน์น้ีแลว้ ภิกษุปัญจวคัคียป์ล้ืมใจ ช่ืนชมภาษิตของพระผูมี้พระภาค 
              ก็เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู ่ดวงตาเห็นธรรมอนัปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน 
ไดเ้กิดข้ึนแก่ท่านโกณฑญัญะ ว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดาส่ิงนั้นทั้งมวลลว้นมีความดบัเป็น
ธรรมดา 
     ก็เม่ือพระผูมี้พระภาคทรงประกาศธรรมจกัรแลว้ พวกภุมมเทวดาไดป้ระกาศว่า นัน่ธรรมจกัรอนั
ยอดเยี่ยม อนัพระผูมี้พระภาคทรงประกาศแลว้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลพ้ระนครพาราณสี อนัสมณะ 
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกประกาศไม่ได ้ 
       พวกเทพชั้นจาตุมหาราชไดฟั้งเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว้ ... พวกเทพชั้นดาวดึงส์ไดฟั้งเสียงของ
พวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว้ ... พวกเทพชั้นยามาไดฟั้งเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงส์แลว้ ... พวกเทพชั้น
ดุสิตไดฟั้งเสียงของพวกเทพชั้นยามาแลว้ ... พวกเทพชั้นนิมมานรดีไดฟั้งเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแลว้ ... 
พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวตัตีไดฟั้งเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแลว้ ... พวกเทพท่ีนบัเน่ืองในหมู่พรหม
ไดฟั้งเสียงของพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวตัตีแลว้ ไดป้ระกาศว่า นัน่ธรรมจกัรอนัยอดเยี่ยม อนัพระผูมี้พระ
ภาคทรงประกาศแลว้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลพ้ระนครพาราณสี อนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลก ประกาศไม่ได ้
              โดยขณะนั้น โดยครู่นั้น เสียงไดร้ะบือข้ึนไปจนถึงพรหมโลกดว้ยประการฉะน้ี ก็หม่ืนโลกธาตุน้ี
สะเทือนสะทา้นหวัน่ไหว ทั้งแสงสว่างอนัยิ่ง หาประมาณมิได ้ไดป้รากฏแลว้ในโลก ล่วงเทวานุภาพของ
พวกเทพดาทั้งหลาย 
              คร้ังนั้น พระผูมี้พระภาคไดท้รงเปล่งอุทานว่า โกณฑญัญะไดรู้้แลว้หนอโกณฑญัญะไดรู้้แลว้หนอ 
เพราะเหตุนั้นค  าว่า อญัญาโกณฑญัญะ จึงไดเ้ป็นช่ือของท่านโกณฑญัญะดว้ยประการฉะน้ีแล 
 
ท่ีมา: http://www.dmc.tv/pages/praying/Dhammajak.html 
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บทขดัธัมมจักกัปปวตัตนสูตร               
อะนุตตะรัง อะภิสมัโพธิง สมัพชุฌิตวา ตะถาคะโต 
ปะฐะมงั ยงั อะเทเสสิ  ธมัมะจกักงั อะนุตตะรัง 
สมัมะเทวะ ปะวตัเตนโต โลเก อปัปะฏิวตัติยงั 
ยตัถากขาตา อุโภ อนัตา ปะฎิปัตติ จะ มชัฌิมา 
จะตูสวาริยะสจัเจสุ วิสุทธงั ญาณะทสัสะนงั 
เทสิตงั ธมัมะราเชนะ สมัมาสมัโพธิกิตตะนงั 
นาเมนะ วิสสุตงั สุตตงั ธมัมะจกักปัปะวตัตะนงั 
เวยยากะระณะปาเฐนะ สงัคีตนัตมัภะณามะ เส ฯ         

บทสวดธัมมจักกัปปวตัตนสูตร 
     เอวมัเม สุตงั ฯ เอกงั สะมะยงั ภะคะวา พาราณะสิยงั  วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตตัระ โข ภะคะวา 
ปัญจะวคัคิเย ภิกข ูอามนัเตสิ ฯ 
     เทวเม ภิกขะเว อนัตา ปัพพะชิเตนะ  นะ เสวิตพัพา โย จายงั กาเมสุ กามะสุขลัลิกานุโยโค หีโน คมัโม 
โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนตัถะสญัหิโต โย จายงั  อตัตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนตัถะสญัหิ
โต ฯ 
     เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อนัเต อะนุปะคมัมะ มชัฌิมา ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพทุธา จกัขกุะระณี 
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะติ ฯ 
     กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา คะเตนะ อะภิสมัพทุธา จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี อุ
ปะสะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะติ ฯ   
     อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนั
โต  สมัมาอาชีโว สมัมาวายาโม สมัมาสะติ สมัมาสะมาธิ ฯ 
     อะยงั โข สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพทุธา จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี อุปะ
สะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานายะ สงัวตัตะติ ฯ 
     อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขงั อะริยะัสจัจงั ฯ ชาติปิ  ทุกขะ ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขงั โสกะปะริ
เทวะ ทุกขะ โทมะนสัสุปายาสาปิ ทุกขา อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุกโข  ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยมัปิจฉงั นะ 
ละภะติ ตมัปิ ทุกขงั สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานกัขนัธา ทุกขา ฯ 
     อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว  ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ฯ ยายงั ตณัหา โปโนพภะวิกา นนัทิราคะสะหะคะ
ตา ตตัระ ตตัราภิ นนัทินี ฯ เสยยะถีทงั ฯ  กามะตณัหา ภะวะตณัหา วิภะวะตณัหา ฯ 
     อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั ฯ โย ตสัสาเยวะ ตณัหายะ  อะเสสะวิราคะนิโรโธ จา
โค ปะฏินิสสคัโค มุตติ อะนาละโย ฯ 
     อิ ทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะ  สจัจงั ฯ 
     อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนั
โต สมัมา  อาชีโว สมัมาวายาโม สมัมาสะติ สมัมาสมาธิ ฯ 
     อิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา  อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
     ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญเญยยนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ  อุทะ
ปาทิ ญานงั อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ 
     ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญญาตนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ 
     อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณัง อุ
ทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
     ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ปะหาตพัพนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ 
จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
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     ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ปะหีนนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ จกัขงุ 
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
     อิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ
ปาทิ ฯ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
     ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั สจัจิกาตพัพนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ 
จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
     ตงั โข ปะนิทงั  ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั สจัจิกะตนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุ
ทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
     อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจนัติ  เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิฯ 
     ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั ภาเวตพัพนัติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุ
เตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
     ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั ภาวิตนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเต
สุ  ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิวิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
     ยาวะกีวญัจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ  เอวนัติปะริวฏัฏงั ทวาทะสาการัง ยะถาภูตงั 
ญาณะทสัสะนงั นะ สุวิสุทธงั อะโหสิ ฯ 
     เนวะ ตาวาหงั ภิกขะเว  สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สสัสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะ
เทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพทุโธ ปัจจญัญาสิง ฯ 
     ยะโต จะ โข เม  ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ เอวนัติ ปะริวฏัฏงั  ทวาทะสาการัง ยะถาภูตงั 
ญาณะทสัสะนงั สุวิสุทธงั อะโหสิ ฯ 
     อะถาหงั ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก  สะพรัหมะเก สสัสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะ
มะนุสสายะ อะนุตตะรัง สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพทุโธ  ปัจจญัญาสิง ฯ 
     ญาณัญจะ ปะนะ เม ทสัสะนงั อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมนัติมา ชาติ นตัถิทานิ ปุนพัภะโวติ ฯ 
     อิทะมะโว จะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะนา ปัญจะวคัคิยา ภิข ูภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนัทุง ฯ  อิมสัมิญจะ ปะ
นะ เวยยากะระณัสมิง ภญัญะมาเน อายสัมะโต โกณฑญัญสัสะ วิระชงั วีตะมะลงั ธมัมะจกัขงุ  อุทะปาทิ ยงั
กิญจิ สะมุทะยะธมัมงั สพัพนัตงั นิโรธะธมัมนัติ ฯ 
     ปะวตัติเต จะ ภะคะวะตา ธมัมะจกัเก ภุมมา เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสุง เอตมัภะคะวะตา พาราณะสิยงั 
อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั  อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา 
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกสัมินติ ฯ (หยดุ) 
     ภุมมานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา จาตุมมะหาราชิกา  เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 
     จาตุมมะหาราชิกานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา ตาวะติงสา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 
     ตาวะติงสานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา ยามา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 
     ยามานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา ตุสิตา  เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 
     ตุสิตานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา นิมมานะระตี เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ   
     นิมมานะระตีนงั เทวานงั สทัทงั สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 
     ปะระนิมมิตะวะสะวตัตีนงั เทวานงั สทัทงั สุตวา พรัหมะกายิกา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง 
     เอตมัภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย 
     อะนุตตะรัง ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วา 
     พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกสัมินติ ฯ 
     อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ  พรัหมะโลกา สทัโท อพัภุคคจัฉิฯ 
     อะยญัจะ ทะสะสะหสัสี โลกะธาตุ สงักมัปิ สมัปะกมัปิ สมัปะเวธิฯ   
     อปัปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกมัเมวะ เทวานงั เทวานุภาวงั ฯ 
     อะถะโข ภะคะวา  อุทานงั อุทาเนสิ อญัญาสิ วะตะ โภ โกณฑญัโญ อญัญาสิ วะตะ โภ โกณฑญัโญติ ฯ 
     อิติหิทงั อายสัมะโต โกณฑญัญสัสะ อญัญาโกณฑญัโญ เตววะ นามงั อะโหสีติ ฯ 


