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內觀雜誌第 70 期【2010 年 1 月】 

 

內觀雜誌第 70 期 

 

【本期重點】轉法輪經、燃燒經、無我相經（巴泰英漢）對照。 

 

第 70 期內容： 
（1）轉法輪經（巴泰英漢）對照 

（2）燃燒經（巴泰英漢）對照 

（3）無我相經（巴泰英漢）對照 
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巴: Dhammacakkappavattanasutta 

泰: ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร(ปฐมเทศนา) 

英: The Discourse on Setting the Wheel of Dhamma in Motion 

漢: 轉法輪經 

 

 
1. 巴: Ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane 
migadāye. Tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi 

泰:( สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจา้เสด็จประทบัอยูท่ ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนัใกลเ้มอืง
พาราณส)ี1 
ล าดบัน ัน้ พระผูม้พีระภาครบัส ัง่กะพระปญัจวคัคยีว์า่  

英: I have heard that on one occasion the Blessed One was staying at 
Varanasi in the Game Refuge at Isipatana. There he addressed the 
group of five monks: 

漢: 如是我聞：一時世尊在波羅奈仙人墜處的鹿野苑。在那裏，他對五比丘說：
（註：五比丘是憍陳如 Kondañña、跋提 Bhaññiya、衛跋 Vappa、摩訶那摩 
Mahānama、阿說示 Assaji） 

 
2. 巴:“Dveme, bhikkhave, antā pabbajitena na sevitabbā. 
泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ทีส่ดุสองอยา่งนีอ้นับรรพชติไมค่วรเสพ คอื 
英: "There are these two extremes that are not to be indulged in by one 

who has gone forth — 
漢: 比丘們！有此兩邊，修行者不可耽著其中： 
 
3. 巴: Katame dve? Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhallikānuyogo hīno 

gammo pothujjaniko anariyo anatthasaṃhito, 
泰: การประกอบตนใหพ้วัพนัดว้ยกามสขุในกามท ัง้หลาย เป็นธรรมอนัเลว 
เป็นของชาวบา้น 
เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์๑  

英: That which is devoted to sensual pleasure in sensual objects: base, 
vulgar, common, ignoble, unprofitable; 

漢: 一是沉迷於感官的享樂：這是下劣、卑賤、凡俗、非聖、無益的。 
 
4. 巴: yo cāyaṃ attakilamathānuyogo dukkho anariyo anatthasaṃhito. 
泰: การประกอบความเหน็ดเหนือ่ยแกต่น เป็นความล าบาก ไมใ่ชข่องพระอรยิะ 
ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์๑ 

英: and that which is devoted to self-affliction: painful, ignoble, 
unprofitable. 

漢: 另一是折磨自己的苦行：這是痛苦、非聖、無益的。 
 
5. 巴: Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimā paṭipadā 
tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya 

                                                 
1 แปลภาษาไทยไมม่ปีระโยคนี ้แตใ่นบาลมีี 
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abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 
泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ปฏปิทาสายกลาง ไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุสองอยา่งน ัน้ 
น ัน่ตถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ดว้ยปญัญาอนัยิง่ ท าดวงตาใหเ้กดิ ท าญาณใหเ้กดิ 
ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสงบเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน 

英: Avoiding both of these extremes, the middle way realized by the 
Tathagata — producing vision, producing knowledge — leads to calm, 
to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding. 

漢: 比丘們！避此兩邊，如來體證中道──眼生（cakkhukaraṇī）、智生
（ñāṇakaraṇī）──導致寂靜（upasamāya）、增上智（abhiññāya）、正
覺（sambodhāya ）、涅槃。 

 
6. 巴: Katamā ca sā, bhikkhave, majjhimā paṭipadā tathāgatena 
abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya 
sambodhāya nibbānāya saṃvattati? 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ก็ปฏปิทาสายกลางทีต่ถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ดว้ยปญัญาอนัยิง่ 
ท าดวงตาใหเ้กดิ ท าญาณใหเ้กดิ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ 
เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน น ัน้ เป็นไฉน? 

英: And what is the middle way realized by the Tathagata that — 
producing vision, producing knowledge — leads to calm, to direct 
knowledge, to self-awakening, to Unbinding? 

漢: 比丘們！什麽是如來體證中道──眼生、智生──導致寂靜、增上智、正覺、
涅槃？ 

 
7. 巴: Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ sammādiṭṭhi 
sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. 

泰: ปฏปิทาสายกลางน ัน้ ไดแ้กอ่รยิมรรค มอีงค ์๘ นีแ้หละ คอืปญัญาอนัเห็นชอบ ๑ 
ความด ารชิอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลีย้งชวีติชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ 
ระลกึชอบ ๑ ต ัง้จติชอบ ๑ 

英: Precisely this Noble Eightfold Path: right view, right resolve, right 
speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, 
right concentration. 

漢:就是八聖道：正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 
 
8. 巴: Ayaṃ kho sā, bhikkhave, majjhimā paṭipadā tathāgatena 
abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya 
sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย นีแ้ลคอืปฏปิทาสายกลางน ัน้ ทีต่ถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ดว้ย 
ปญัญาอนัยิง่ ท าดวงตาใหเ้กดิ ท าญาณใหเ้กดิ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสงบ 
เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน. 

英: This is the middle way realized by the Tathagata that — producing 
vision,producing knowledge — leads to calm, to direct knowledge, to 
self-awakening, to Unbinding. 

漢:比丘們！這就是如來體證中道──眼生、智生──導致寂靜、增上智、正覺、
涅槃。 
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9a. 巴: Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ 
泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ขอ้นีแ้ลเป็นทกุขอรยิสจั คอื 
英: Now this, monks, is the noble truth of stress: 
漢:比丘們！這是苦聖諦： 
 
9b. 巴: jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, byādhipi dukkho, maraṇampi 

dukkhaṃ, 
泰: ความเกดิก็เป็นทกุข ์ความแกก็่เป็นทกุข ์ความเจ็บไขก็้เป็นทกุข ์
ความตายก็เป็นทกุข ์

英: Birth is stressful, aging is stressful, death is stressful,(pali= Birth is 
suffering, aging is suffering, sickness is suffering, death is suffering) 

漢:生苦、老苦、病苦、死苦， 
 
9c. 巴: appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, 

yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ 
泰: ความประจวบดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นทีร่กัก็เป็นทกุข ์
ความพลดัพรากจากสิง่เป็นทีร่กัก็เป็นทกุข ์ 
ปรารถนาสิง่ใดไมไ่ดส้ ิง่น ัน้ก็เป็นทกุข ์

英: Association with things disliked is stressful, separation from things 
liked is stressful, not getting what one wants is stressful, 

漢:怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦， 
 
9d. 巴: saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā. 
泰: โดยยน่ยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์
英: In short, the five clinging-aggregates are stressful. 
漢:略攝一切五取蘊苦。 
 
10a. 巴: Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ 
泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ขอ้นีแ้ลเป็นทกุขสมทุยัอรยิสจั คอื 
英: And this, monks, is the noble truth of the origination of stress: 
漢:比丘們！這是苦的集聖諦： 
 
10b. 巴: yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā nandirāgasahagatā  
tatratatrābhinandinī, seyyathidaṃkāmataṇhā, bhavataṇhā, 
vibhavataṇhā. 

泰:ตณัหาอนัท าใหเ้กดิอกีประกอบดว้ยความก าหนดัดว้ยอ านาจความเพลนิม ี
ปกตเิพลดิเพลนิ ในอารมณ์น ัน้ๆ คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา. 

英: the craving that makes for further becoming — accompanied by 
passion & delight, relishing now here & now there — i.e., craving for 
sensual pleasure, craving for becoming, craving for no-becoming. 

漢:此愛能引導再生，伴有喜、貪，隨處歡喜的愛，即：欲愛、有愛、無有愛。 
 
11a. 巴: Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ 
泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ขอ้นีแ้ลเป็นทกุขนโิรธอรยิสจั คอื 
英: And this, monks, is the noble truth of the cessation of stress: 
漢: 比丘們！這是苦的滅聖諦： 
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11b. 巴: yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo 
mutti anālayo. 

泰: ตณัหาน ัน่แลดบั โดยไมเ่หลอืดว้ยมรรคคอืวริาคะ สละ สละคนื ปลอ่ยไป 
ไมพ่วัพนั 

英: the remainderless fading & cessation, renunciation, relinquishment, 
release,& letting go of that very craving. 

漢: 對愛的無餘離欲、滅盡、捨離、棄捨、解脫、無著（anālayo）。 
 
12a. 巴: Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā 

ariyasaccaṃ 
泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ขอ้นีแ้ลเป็นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั คอื 
英: And this, monks, is the noble truth of the way of practice leading to 

the cessation of stress: 
漢:比丘們！這是導致苦滅的道聖諦： 
 
12b. 巴: ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ 
sammādiṭṭhi…pe…sammāsamādhi. 

泰: อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้หละ คอื ปญัญาเห็นชอบ ๑ ... ต ัง้จติชอบ ๑. 
英: precisely this Noble Eightfold Path — right view, right resolve, right 

speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, 
right concentration. 

漢:就是八聖道──正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 
 
13a. 巴: „Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccan‟ti me, bhikkhave, pubbe 

ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลาย ทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ นีท้กุขอรยิสจั. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This is the noble truth of stress.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生（cakkhuṃ udapādi）、智生（ñāṇaṃ 
udapādi）、慧生（paññā udapādi）、明生（vijjā udapādi）、光明生
（āloko udapādi）：『這是苦聖諦』。 

 
13b. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyyan‟ti me, 
bhikkhave, pubbe…pe…udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขอรยิสจันีน้ ัน้แล ควรก าหนดรู.้ 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of stress is to be comprehended.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『苦聖諦應
遍知』。 
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13c. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññātan‟ti me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, 
ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขอรยิสจันีน้ ัน้แล 
เราก็ไดก้ าหนดรูแ้ลว้. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of stress has been comprehended.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『苦聖諦已
遍知』。 

 
14a. 巴:  „Idaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccan‟ti me, bhikkhave, 

pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, 
paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลาย ทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ นีท้กุขสมทุยัอรยิสจั 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This is the noble truth of the origination of stress.' 

漢: 比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『這是苦的
集聖諦』。 

 
14b. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ 
pahātabban‟ti me, bhikkhave, pubbe…pe…udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขสมทุยัอรยิสจันีน้ ัน้แล ควรละเสยี. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of the origination of stress is to be 
abandoned.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『苦的集聖
諦應永斷』。 

 
14c. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ pahīnan‟ti 

me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, 
ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขสมทุยัอรยิสจันีน้ ัน้แล เราไดล้ะ 
แลว้ 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of the origination of stress has been 
abandoned.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『苦的集聖
諦已永斷』。 
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15a. 巴: „Idaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccan‟ti me, bhikkhave, pubbe 

ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ นีท้กุขนโิรธอรยิสจั. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This is the noble truth of the cessation of stress.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『這是苦的
滅聖諦』。 

 
15b. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ 
sacchikātabban‟ti me, bhikkhave, pubbe…pe…udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขนโิรธอรยิสจันีน้ ัน้แล 
ควรท าใหแ้จง้. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of the cessation of stress is to be directly 
experienced.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『苦的滅聖
諦應作證』。 

 
15c. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ sacchikatan‟ti 

me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, 
ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขนโิรธอรยิสจันีน้ ัน้แล 
เราท าใหแ้จง้แลว้. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of the cessation of stress has been directly 
experienced.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『苦的滅聖
諦已作證』。 

 
16a. 巴:„Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccan‟ti me, 

bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, 
ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This is the noble truth of the way of practice leading to the 
cessation of stress.' 
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漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『這是導致
苦滅的道聖諦』。 

 
16b. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ 
bhāvetabban‟ti me, bhikkhave, pubbe…pe…udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจันีน้ ัน้แล 
ควรใหเ้จรญิ. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of the way of practice leading to the 
cessation of stress is to be developed.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『導致苦滅
的道聖諦應修習』。 

 
16c. 巴: „Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ 
bhāvitan‟ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสวา่ง ไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่รา 
ในธรรมท ัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมากอ่นวา่ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจันีน้ ัน้แล 
เราใหเ้จรญิแลว้. 

英: Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, 
illumination arose within me with regard to things never heard 
before: 'This noble truth of the way of practice leading to the 
cessation of stress has been developed.' 

漢:比丘們！我對前所未聞的法，眼生、智生、慧生、明生、光明生：『導致苦滅
的道聖諦已修習』。 

 
17a. 巴: Yāvakīvañca me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ 

tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ na 
suvisuddhaṃ ahosi, neva tāvāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke 
samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya 
sadevamanussāya „anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho‟ti 
paccaññāsiṃ. 

泰: (ญาณทสัสนะ มรีอบ ๓ มอีาการ ๑๒)  
ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ปญัญาอนัรูเ้ห็นตามเป็นจรงิ ของเราในอรยิสจั ๔ นี ้
มรีอบ ๓มอีาการ ๑๒ อยา่งนี ้ยงัไมห่มดจดดแีลว้ เพยีงใด ดกูรภกิษุท ัง้หลาย 
เรายงัยนืยนัไมไ่ดว้า่เป็นผูต้รสัรูส้มัมาสมัโพธญิาณ อนัยอดเยีย่มในโลก 
พรอ้มท ัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์พรอ้มท ัง้สมณะ พราหมณ์ 
เทวดาและมนษุย ์เพยีงน ัน้. 

英: And, monks, as long as this knowledge & vision of mine — with its 
three rounds & twelve permutations concerning these four noble 
truths as they actually are — was not pure, I did not claim to have 
directly awakened to the right self-awakening unexcelled in the 
cosmos with its deities, Maras, & Brahmas, with its contemplatives & 
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priests, its royalty & common people. 
漢:比丘們！只要我對此四聖諦之三轉十二相的如實知見尚不純淨，比丘們！在諸

天魔、梵、沙門婆羅門、剎利、天人眾的世界中，我不宣稱已證得無上圓滿正
覺。 

 
17b. 巴: Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ 

tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ 
suvisuddhaṃ ahosi, athāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke samārake 
sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya 
„anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho‟ti paccaññāsiṃ. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ก็เม ือ่ใดแล ปญัญาอนัรูเ้ห็นตามเป็นจรงิของเรา ในอรยิสจั ๔ 
นี ้มรีอบ ๓ มอีาการ ๑๒ อยา่งนี ้หมดจดดแีลว้ ดกูรภกิษุท ัง้หลาย เมือ่น ัน้ เราจงึ 
ยนืยนัไดว้า่ เป็นผูต้รสัรูส้มัมาสมัโพธญิาณ อนัยอดเยีย่มในโลก พรอ้มท ัง้ 
เทวโลก มารโลก พรหมโลกในหมูส่ตัว ์พรอ้มท ัง้สมณะ 
พราหมณ์ เทวดาและมนษุย.์ 

英: But as soon as this knowledge & vision of mine — with its three 
rounds & twelve permutations concerning these four noble truths as 
they actually are — was truly pure, then I did claim to have directly 
awakened to the right self-awakening unexcelled in the cosmos with 
its deities, Maras, & Brahmas, with its contemplatives & priests, its 
royalty & commonfolk. 

漢:然而，一旦我對此四聖諦之三轉十二相的如實知見真正純淨，比丘們！在諸天
魔、梵、沙門婆羅門、剎利、天人眾的世界中，我宣稱已證得無上圓滿正覺。 

 
18. 巴: Ñāṇañ ca pana me dassanaṃ udapādi  „akuppā me vimutti, 
ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavo‟”ti. 

泰: อนึง่ ปญัญาอนัรูเ้ห็นไดเ้กดิข ึน้แลว้แกเ่ราวา่ ความพน้วเิศษของเราไม่ 
กลบัก าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นทีส่ดุ ภพใหมไ่มม่ตีอ่ไป. 

英: The knowledge & vision arose in me: 'My release is unshakable. This 
is the last birth. There is now no further becoming.'" 

漢:我內心生起智與見: 『我的解脫是不可動搖的。這是我的最後一生，不再有未
來的投生（不受後有）。』 

 
19. 巴: Idamavoca bhagavā. Attamanā pañcavaggiyā bhikkhū 
bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. 

泰: ก็แลเมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัไวยากรณภาษตินีอ้ยู ่
英: That is what the Blessed One said. Gratified, the group of five 

monks delighted at his words. 
漢:世尊如是說已，五比丘歡喜、隨喜於世尊之所說。 
 
20. 巴:Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne āyasmato 

koṇḍañ ñ assa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi 
泰: ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลปีราศจากมลทนิ 
ไดเ้กดิข ึน้แกท่า่นพระโกณฑญัญะวา่ 

英: And while this explanation was being given, there arose to Ven. 
Kondañ ñ a the dustless, stainless Dhamma eye: 
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漢:如是解說時，尊者憍陳如生起遠塵、離垢的法眼： 
 
21. 巴: “yaṃ kiñ ci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ 
nirodhadhamman”ti. 

泰: สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิข ึน้เป็นธรรมดาสิง่น ัน้ท ัง้มวล มคีวามดบัเป็นธรรมดา. 
英: "Whatever is subject to origination is all subject to cessation." 
漢:「凡是集法，皆是滅法。」 
 
22a. 巴: Pavattite ca pana bhagavatā dhammacakke bhummā devā 
saddamanussāvesuṃ 

泰: คร ัน้พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ เหลา่ภมุมเทวดาได ้
บนัลอืเสยีงวา่ 

英: Now when the Blessed One had set the Wheel of Dhamma in motion, 
the earth deities cried out: 

漢:世尊如是轉法輪時，地神們大呼: 
 
22b. 巴: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ 

dhammacakkaṃ pavattitaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena vā 
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā 
lokasmin‟ti. 

泰: น ัน่พระธรรมจกัรอนัยอดเยีย่ม พระผูม้พีระภาคทรงประกาศใหเ้ป็นไปแลว้ ณ 
ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตพระนครพาราณส ีอนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 
พรหม หรอื ใครๆ  ในโลก จะปฏวิตัไิมไ่ด.้ 

英: "At Varanasi, in the Game Refuge at Isipatana, the Blessed One has 
set in motion the unexcelled Wheel of Dhamma that cannot be 
stopped by priest or contemplative, deity, Maara, Brahma, or anyone 
at all in the cosmos." 

漢:「在波羅奈仙人墜處的鹿野苑，世尊轉無上法輪，沙門婆羅門、諸天、魔梵，
或世間任何者，皆不能阻止。」 

 
23. 巴: Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātumahārājikā devā 
saddamanussāvesuṃ“etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane 
migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ, appaṭivattiyaṃ 
samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā 
kenaci vā lokasmin”ti. 

泰: เทวดาช ัน้จาตมุหาราช ไดย้นิเสยีงของพวกภมุมเทวดาแลว้ ก็บนัลอืเสยีงตอ่ไป. 
英: On hearing the earth deities' cry, the deities of the Heaven of the 

Four Kings took up the cry. 
漢:聽到地神的呼聲，四大王天們大呼…。 
 
24. 巴: Cātumahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tāvatiṃsā 
devā…pe… saddamanussāvesuṃ  

泰:เทวดาช ัน้ดาวดงึส ์ไดย้นิเสยีงของพวกเทวดาช ัน้จาตมุหาราชแลว้ 
ก็บนัลอืเสยีงตอ่ไป. 

英: On hearing the cry of the deities of the Heaven of the Four Kings, 
the deities of the Heaven of the Thirty-three took up the cry. 
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漢: 聽到四大王天的呼聲，三十三天們大呼…。 
 
25. 巴: …tāvatiṃsā devā… 
泰: เทวดาช ัน้ยามา ... 
英: On hearing the cry of the deities of the Heaven of the Thirty-three, 

the Yama deities took up the cry. 
漢: 聽到三十三天的呼聲，夜摩天們大呼…。 
 
26. 巴:…yāmā devā… 
泰: เทวดาช ัน้ดสุติ ... 
英: On hearing the cry of the Yama deities, the Tusita deities took up 

the cry. 
漢: 聽到夜摩天的呼聲，兜率天們大呼…。 
 
27. 巴:…tusitā devā… 
泰: เทวดาช ัน้นมิมานรด ี... 
英: On hearing the cry of the Tusita deities, the Nimmanarati deities 

took up the cry. 
漢: 聽到兜率天的呼聲，化樂天們大呼…。 
 
28. 巴:…nimmānaratī devā…  
泰: เทวดาช ัน้ปรนมิมติวสวด ี... 
英: On hearing the cry of the Nimmanarati deities, the Paranimmita-

vasavatti deities took up the cry. 
漢: 聽到化樂天的呼聲，他化自在天們大呼…。 
 
29a. 巴:…paranimmitavasavattī devā…pe…brahmakāyikā devā… 
泰: เทวดาทีน่บัเนือ่งในหมูพ่รหม ไดย้นิเสยีงของพวกเทวดา 
ช ัน้ปรนมิมติวสวดแีลว้ ก็ บนัลอืเสยีงตอ่ไปวา่น ัน่พระธรรมจกัรอนัยอดเยีย่ม 
พระผูม้พีระภาคทรงประกาศใหเ้ป็น ไปแลว้ 

英: On hearing the cry of the Paranimmita-vasavatti deities, the deities 
of Brahma's retinue took up the cry: 

漢: 聽到他化自在天的呼聲，梵衆天們大呼： 
 
29b. 巴: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ 

dhammacakkaṃ pavattitaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena vā 
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā 
lokasmin”ti. 

泰: ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตพระนครพาราณส ีอนัสมณะ พราหมณ์  
เทวดา มาร พรหมหรอืใครๆ  ในโลก จะปฏวิตัไิมไ่ด.้ 

英: "At Varanasi, in the Game Refuge at Isipatana, the Blessed One has 
set in motion the unexcelled Wheel of Dhamma that cannot be 
stopped by priest or contemplative, deity, Maara, Brahma, or anyone 
at all in the cosmos." 

漢: 「在波羅奈仙人墜處的鹿野苑，世尊轉無上法輪，沙門婆羅門、諸天、魔梵，
或世間任何者，皆不能阻止。」 
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30. 巴:Itiha tena khaṇena tena layena tena muhuttena yāva 
brahmalokā saddo abbhuggacchi. 

泰: ช ัว่ขณะการครูห่น ึง่น ัน้ เสยีงกระฉอ่นขึน้ไปจนถงึพรหมโลก ดว้ยประการฉะนีแ้ล . 
英: So in that moment, that instant, the cry shot right up to the Brahma 

world. 
漢:如是，於那時刻、那瞬間，呼聲直達梵天界。 
 
31. 巴: Ayañca dasasahassilokadhātu saṅkampi sampakampi 
sampavedhi, appamāṇo ca uḷāro obhāso loke pāturahosi atikkamma 
devānaṃ devānubhāvanti. 

泰: ท ัง้หมืน่โลกธาตนุีไ้ดห้ว ัน่ไหวสะเทอืนสะทา้น ท ัง้แสงสวา่งอนัย ิง่ใหญห่า 
ประมาณมไิดไ้ดป้รากฏแลว้ในโลก ลว่งเทวานภุาพของเทวดาท ัง้หลาย. 

英: And this ten-thousandfold cosmos shivered & quivered & quaked, 
while a great, measureless radiance appeared in the cosmos, 
surpassing the effulgence of the deities. 

漢: 此十千世界在顫動、抖動、震動，有一道廣大、無量的光明出現在世界，勝於
諸天的光輝。 

 
32.巴: Atha kho bhagavā imaṃ udānaṃ udānesi   “aññāsi vata bho, 

koṇḍañño, aññāsi vata bho, koṇḍañño”ti. Iti hidaṃ āyasmato 
koṇḍaññassa “aññāsikoṇḍañño”tveva nāmaṃ ahosīti. 
Paṭhamaṃ. 

泰: ล าดบัน ัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเปลง่พระอทุานวา่ ทา่นผูเ้จรญิ โกณฑญัญะ 
ไดรู้แ้ลว้หนอ ทา่นผูเ้จรญิ โกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ เพราะเหตนุ ัน้ ค าวา่ 
อญัญาโกณฑญัญะนี ้จงึไดเ้ป็นชือ่ ของทา่นพระโกณฑญัญะ ดว้ยประการฉะนี.้ 

英: Then the Blessed One exclaimed: " Kondañ ñ a knows！ Kondañ ñ a   
knows！ " And that is how Ven. Kondañ ñ a acquired the name Añ ñ a-
Kondañ ñ a — Kondañ ñ a who knows.  

漢:是時，世尊大聲道:「憍陳如覺悟了！憍陳如覺悟了！」故此尊者憍陳如獲得這   

名字：「阿若（覺悟的）憍陳如」。 

◎資料說明（Data Source）： 
巴：Tipiṭaka Studies in Theravāda Buddhasāsana, 

http://studies.worldtipitaka.org/tipitaka/14S5/12/12.2/12.2.1 
泰：

บบัสยามรฐั,ttp://ฉwww.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line
.php?B=4&A=355&pagebreak=1 

英：Thanissaro Bhikkhu, 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.than.
html 

漢：林崇安教授（Chung-An Lin）譯漢。 
 
 

http://studies.worldtipitaka.org/tipitaka/14S5/12/12.2/12.2.1
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巴:Ādittasutta 

泰:อาทติตปรยิายสตูร 

英: The Fire Sermon 

漢:燃燒經 
 
1.巴: Ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati gayāsīse saddhiṃ 
bhikkhusahassena. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi 

泰: ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาแลว้อยา่งนีส้มยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
ต าบลคยาสสีะ รมิฝั่งแมน่ า้คยาพรอ้มกบัภกิษุ ๑,๐๐๐ รปู ณ ทีน่ ัน้แล 
พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะภกิษุท ัง้หลายวา่ 

英: I have heard that on one occasion the Blessed One was staying in 
Gaya, at Gaya Head, with 1,000 monks. There he addressed the 
monks: 

漢:  如是我聞：一時，世尊與一千名比丘住在伽耶山的伽耶山頂。在那裏，他對比
丘們說: 

 
2.巴: “sabbaṃ, bhikkhave, ādittaṃ. Kiñ ca, bhikkhave, sabbaṃ ādittaṃ? 
Cakkhu, bhikkhave, ādittaṃ, rūpā ādittā, cakkhuviññāṇaṃ ādittaṃ, 
cakkhusamphasso āditto. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā 
uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā 
tampi ādittaṃ. Kena ādittaṃ? „Rāgagginā, dosagginā, mohagginā 
ādittaṃ, jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upāyāsehi ādittan‟ti vadāmi…pe… 
mano āditto, dhammā ādittā, manoviññāṇaṃ ādittaṃ, 
manosamphasso āditto. 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย สิง่ท ัง้ปวงเป็นของรอ้น ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ก็ส ิง่ท ัง้ปวงเป็น 
ของรอ้น คอือะไร คอื จกัษุ รปู จกัษุวญิญาณ จกัษุสมัผสั เป็นของรอ้น 
แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข ึน้เพราะจกัษุสมัผสัเป็น 
ปจัจยั ก็เป็นของรอ้น รอ้นเพราะอะไร เรากลา่ววา่ รอ้นเพราะไฟ คอื ราคะ 
โทสะ โมหะ รอ้นเพราะชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั 
และอปุายาส ฯลฯ 

英: "Monks, the All is aflame. What All is aflame? The eye is aflame. 
Forms are aflame. Consciousness at the eye is aflame. Contact at the 
eye is aflame. And whatever there is that arises in dependence on 
contact at the eye — experienced as pleasure, pain or neither-
pleasure-nor-pain — that too is aflame. Aflame with what? Aflame 
with the fire of passion, the fire of aversion, the fire of delusion. 
Aflame, I tell you, with birth, aging & death, with sorrows, 
lamentations, pains, distresses, & despairs. 

漢:  比丘們！一切都在燃燒。哪一切都在燃燒? 眼在燃燒，色在燃燒，眼識在燃
燒，眼觸在燃燒，依賴於眼觸所生起者──樂、苦、不樂不苦受──也在燃
燒。以何燃燒? 以貪火燃燒、以瞋火燃燒、以癡火燃燒。我說：以生、老、死燃
燒，以愁、嘆、苦、憂、惱燃燒。 

 



 14 

3.巴: (… Sota, bhikkhave, ādittaṃ, Sadda ādittā, Sotaviññāṇaṃ ādittaṃ, 
Sotasamphasso āditto. Yampidaṃ Sotasamphassa…) 

泰: (…ห ูเสยีง โสตะวญิญาณ โสตะสมัผสั …โสตะสมัผสั…) 
英: "The ear is aflame. Sounds are aflame... 
漢: 耳在燃燒，聲在燃燒…… 
 
4.巴: (…Ghāna bhikkhave, ādittaṃ, Gandha ādittā, Ghānaviññāṇaṃ 
ādittaṃ, Ghāna samphasso āditto. Yampidaṃ Ghānasamphassa…) 

泰: (…จมกู กลิน่ ฆานะวญิญาณ ฆานะสมัผสั …ฆานะสมัผสั…) 
英: "The nose is aflame. Aromas are aflame... 
漢: 鼻在燃燒，香在燃燒…… 
 
5.巴:jivhā ādittā, rasā ādittā, jivhāviññāṇaṃ ādittaṃ, jivhāsamphasso 
āditto. Yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ 
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ādittaṃ. Kena 
ādittaṃ? „Rāgagginā,  dosagginā, mohagginā ādittaṃ, jātiyā jarāya 
maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi 
ādittan‟ti vadāmi…pe… 

泰: (…ลิน้ รส ชวิหาวญิญาณ ชวิหาสมัผสั …ชวิหาสมัผสั…) 
英: "The tongue is aflame. Flavors are aflame... 
漢:舌在燃燒，味在燃燒…… 
 
6.巴: (…Kāya bhikkhave, ādittaṃ,    Phoṭṭhabba ādittā, Kāyaviññāṇaṃ 
ādittaṃ, Kāya samphasso āditto. Yampidaṃ Kāyasamphassa…) 

泰: (…กาย สมัผสัทางกาย กายวญิญาณ กายสมัผสั …กายสมัผสั…) 
英: "The body is aflame. Tactile sensations are aflame... 
漢: 身在燃燒，所觸在燃燒…… 
 
7.巴:Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ 
vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ādittaṃ. Kena ādittaṃ? 
„Rāgagginā, dosagginā, mohagginā ādittaṃ, jātiyā jarāya maraṇena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi ādittan‟ti vadāmi. 

泰: ใจ ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ มโนสมัผสั เป็นของรอ้น แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา 
หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข ึน้เพราะมโนสมัผสั เป็นปจัจยั ก็เป็นของรอ้น 
รอ้นเพราะอะไร เรากลา่ววา่ รอ้นเพราะไฟ คอื ราคะ โทสะ โมหะ รอ้นเพราะชาต ิ
ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสัและอปุายาส 

英: "The intellect is aflame. Ideas are aflame. Consciousness at the 
intellect is aflame. Contact at the intellect is aflame. And whatever 
there is that arises in dependence on contact at the intellect — 
experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that 
too is aflame. Aflame with what? Aflame with the fire of passion, the 
fire of aversion, the fire of delusion. Aflame, I say, with birth, aging & 
death, with sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. 

漢: 意在燃燒，法（念頭）在燃燒，意識在燃燒，意觸在燃燒，依賴於意觸所生起
者──樂、苦、不樂不苦受──也在燃燒。以何燃燒? 以貪火燃燒、以瞋火燃
燒、以癡火燃燒。我說：以生、老、死燃燒，以愁、嘆、苦、憂、惱燃燒。 
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8.巴: Evaṃ passaṃ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako cakkhusmimpi 
nibbindati, rūpesupi nibbindati, cakkhuviññāṇepi nibbindati, 
cakkhusamphassepi nibbindati, yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā 
uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā 
tasmimpi nibbindati…pe… 

泰: ดกูรภกิษุท ัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งนี ้
ยอ่มเบือ่หนา่ยท ัง้ในจกัษุ ท ัง้ในรปู ท ัง้ในจกัษุวญิญาณ ท ัง้ในจกัษุสมัผสั ท ัง้ใน 
สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข ึน้เพราะจกัษุสมัผสัเป็น 
ปจัจยั ฯลฯ ยอ่มเบือ่หนา่ยท ัง้ในใจ ท ัง้ในธรรมารมณ์ ท ัง้ในมโนวญิญาณ ท ัง้ 
ในมโนสมัผสั ท ัง้ในสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข ึน้ 
เพราะมโนสมัผสัเป็นปจัจยั เม ือ่เบ ือ่หนา่ยยอ่มคลายก าหนดั เพราะคลายก าหนดั 
จติยอ่มหลดุพน้ เม ือ่หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหย ัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ 
ชาตสิ ิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรท า ท าเสร็จแลว้ กจิอืน่เพือ่ความ 
เป็นอยา่งนีม้ไิดม้ ี

英: "Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows 
disenchanted with the eye, disenchanted with forms, disenchanted 
with consciousness at the eye, disenchanted with contact at the eye. 
And whatever there is that arises in dependence on contact at the 
eye, experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain: 
With that, too, he grows disenchanted. 

漢:  如是見已，多聞聖弟子便厭離於眼、厭離於色、厭離眼識、厭離眼觸。厭離依
賴於眼觸所生起者──樂、苦、不樂不苦受。 

 
9.巴: (… sotasmimpi nibbindati, saddasupi nibbindati, cakkhuviññāṇepi 

nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, yampidaṃ 
sotasamphassapaccayā …) 

泰: (…ห ูท ัง้ในเสยีง ท ัง้ในโสตะวญิญาณ ท ัง้ในโสตะสมัผสั…โสตะสมัผสั…) 
英: "He grows disenchanted with the ear... 
漢: 他厭離於耳…… 
 
10.巴: (…ghānamimpi nibbindati, gandhasupi nibbindati, 
cakkhuviññāṇepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, 
yampidaṃ ghānasamphassapaccayā …) 

泰: (…จมกูท ัง้ในกลิน่ ท ัง้ในฆานะวญิญาณ ท ัง้ในฆานะสมัผสั…ฆานะสมัผสั…) 
英: "He grows disenchanted with the nose... 
漢: 他厭離於鼻…… 
 
11.巴: (…jivhāmimpi nibbindati, rasasupi nibbindati, cakkhuviññāṇepi 

nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, yampidaṃ 
jivhāsamphassapaccayā…) 

泰: (…ลิน้ท ัง้ในรส ท ัง้ในชวิหาวญิญาณ ท ัง้ในชวิหาสมัผสั…ชวิหาสมัผสั…) 
英: "He grows disenchanted with the tongue... 
漢: 他厭離於舌…… 
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12.巴: (…kāyamimpi nibbindati, Phoṭṭhabba supi nibbindati, 
cakkhuviññāṇepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, 
yampidaṃ kāyasamphassapaccayā…) 

泰: (…กายท ัง้ในสมัผสัทางกาย ท ัง้ในกายวญิญาณ 
ท ัง้ในกายสมัผสั…กายสมัผสั…) 
英: "He grows disenchanted with the body... 
漢: 他厭離於身…… 
 
13.巴: yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ 
vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati. 
Nibbindaṃ virajjati; virāgā vimuccati; vimuttasmiṃ vimuttamiti 
ñāṇaṃ hoti.„Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, 
nāparaṃ itthattāyā‟ti pajānātī‟ti. 

泰: (…ใจท ัง้ในธรรมารมณ์ ท ัง้ในมโนวญิญาณ ท ัง้ในมโนสมัผสั…มโนสมัผสั…) 
英: "He grows disenchanted with the intellect, disenchanted with ideas, 

disenchanted with consciousness at the intellect, disenchanted with 
contact at the intellect. And whatever there is that arises in 
dependence on contact at the intellect, experienced as pleasure, pain 
or neither-pleasure-nor-pain: He grows disenchanted with that too. 
Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is 
fully released. With full release, there is the knowledge, 'Fully 
released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the 
task done. There is nothing further for this world.'" 

漢: 他厭離於意，厭離於法，厭離意識，厭離意觸，厭離依賴於意觸所生起者──
樂、苦、不樂不苦受。厭離故離欲，離欲故遍解脫，遍解脫故自證：『遍解脫
了。』他也自知：『我生已盡、梵行已立、所作已作、不受後有。』」 
 
14.巴: Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ 

abhinanduṃ. Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne tassa 
bhikkhusahassassa anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti. 

泰: พระผูม้พีระภาคไดต้รสัไวยากรณ์ภาษตินีจ้บลงแลว้ ภกิษุเหลา่น ัน้ 
ตา่งชืน่ชมยนิดภีาษติของพระผูม้พีระภาค ก็แหละเมือ่พระองคไ์ดต้รสัไวยากรณ์ 
ภาษตินีอ้ยู ่ภกิษุ ๑,๐๐๐ รปูน ัน้ ตา่งมจีติหลดุพน้จากอาสวะ เพราะไมถ่อืม ัน่ 
ดงันีแ้ล ฯ 

英: That is what the Blessed One said. Gratified, the monks delighted at 
his words. And while this explanation was being given, the hearts of 
the 1,000 monks, through no clinging (not being sustained), were 
fully released from fermentation/effluents. 

漢: 世尊如是說已，比丘們歡喜、隨喜於世尊之所說。在講解時，這千位比丘，於
諸有漏，心得解脫。 

 
◎資料說明（Data Source）： 
巴:Tipiṭaka Studies in Theravāda Buddhasāsana, 
http://studies.worldtipitaka.org/tipitaka/13S4/1/1.1/1.1.3/1.1.3.6 
泰:http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=18&A=378&Z=4
03 
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英: Thanissaro Bhikkhu, 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn35/sn35.028.than.
html 

漢:林崇安教授（Chung-An Lin）譯漢。 
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巴: Pañcavaggiyakathā（Anatta-lakkhana Sutta） 

泰:อนตัตลกัขณสตูร 

英: The Discourse on the Not-self Characteristic 

漢: 無我相經 

 
 
1.巴:Atha kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi—  
泰:（ทรงแสดงอนตัตลกัขณสตูร） 
คร ัง้น ัน้ พระผูม้พีระภาครบัส ัง่กะพระปญัจวคัคยีว์า่ ดกูรภกิษุท ัง้หลาย 

英: I have heard that on one occasion the Blessed One was staying at 
Varanasi in the Game Refuge at Isipatana. There he addressed the 
group of five monks: 

漢:如是我聞：一時，世尊在波羅奈仙人墜處的鹿野苑。在那裏，他對五比丘說： 
 
2.巴: “Rūpaṃ, bhikkhave, anattā. Rūpañca hidaṃ, bhikkhave, attā 

abhavissa, nayidaṃ rūpaṃ ābādhāya saṃvatteyya, labbhetha ca 
rūpe—  „evaṃ me rūpaṃ hotu, evaṃ me rūpaṃ mā ahosī‟ti. Yasmā ca 
kho, bhikkhave, rūpaṃ anattā, tasmā rūpaṃ ābādhāya saṃvattati, 
na ca labbhati rūpe—  „evaṃ me rūpaṃ hotu, evaṃ me rūpaṃ mā 
ahosī‟ti. 

泰: รปูเป็นอนตัตา ดกูรภกิษุท ัง้หลายถา้รปูนีจ้กัไดเ้ป็นอตัตาแลว้รปูนีไ้มพ่งึเป็น 
เพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นรปูวา่ รปูของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ รปูของเรา 
อยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ก็เพราะรปูเป็นอนตัตา ฉะน ัน้รปู 
จงึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นรปูวา่รปูของเราจงเป็นอยา่ง 
นีเ้ถดิ รปูของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. 

英: "Form, monks, is not self. If form were the self, this form would not 
lend itself to disease. It would be possible [to say] with regard to 
form, 'Let this form be thus. Let this form not be thus.' But precisely 
because form is not self, form lends itself to disease. And it is not 
possible [to say] with regard to form, 'Let this form be thus. Let this 
form not be thus.' 

漢:「比丘們！色非我。若色是我，色不會讓自己受苦。它對色將說：『讓色這
樣。讓色不要這樣。』然而正因爲色非我，色自己受苦；並對色不能說：『讓色
這樣。讓色不要這樣。』 
 
 
 
3.巴: Vedanā anattā. Vedanā ca hidaṃ, bhikkhave, attā abhavissa, 

nayidaṃ vedanā ābādhāya saṃvatteyya, labbhetha ca vedanāya—  
„evaṃ me vedanā hotu, evaṃ me vedanā mā ahosī‟ti. Yasmā ca kho, 
bhikkhave, vedanā anattā, tasmā vedanā ābādhāya saṃvattati, na ca 
labbhati vedanāya—  „evaṃ me vedanā hotu, evaṃ me vedanā mā 
ahosī‟ti. 

泰:เวทนาเป็นอนตัตา ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ถา้เวทนานีจ้กัไดเ้ป็นอตัตาแลว้ 
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เวทนานีไ้มพ่งึ เป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นเวทนาวา่ เวทนา 
ของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ เวทนาของเราจงอยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. 
ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ก็เพราะเวทนาเป็นอนตัตา ฉะน ัน้ เวทนาจงึเป็นไป 
เพือ่อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นเวทนาวา่ เวทนาของเรา จงเป็น 
อยา่งน ัน้เถดิ เวทนา  ของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. 

英: "Feeling is not self... 
漢: 受非我。…… 
 
4.巴: Saññā anattā. Saññā ca hidaṃ, bhikkhave, attā abhavissa, 

nayidaṃ saññā ābādhāya saṃvatteyya, labbhetha ca saññāya—  
„evaṃ me saññā hotu, evaṃ me saññā mā ahosī‟ti. Yasmā ca kho, 
bhikkhave, saññā anattā, tasmā saññā ābādhāya saṃvattati, na ca 
labbhati saññāya—  „evaṃ me saññā hotu, evaṃ me saññā mā 
ahosī‟ti. 

泰:สญัญาเป็นอนตัตา ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ถา้สญัญานีจ้กัไดเ้ป็น อตัตาแลว้ 
สญัญานีไ้มพ่งึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นสญัญาวา่ สญัญา 
ของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ สญัญาของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. 
ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ก็เพราะสญัญาเป็นอนตัตา ฉะน ัน้ สญัญาจงึเป็นไป 
เพือ่อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นสญัญาวา่ สญัญาของเรา 
จงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ สญัญาของเรา อยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. 

英: "Perception is not self... 
漢:  想非我。…… 
 
5.巴: Saṅkhārā anattā. Saṅkhārā ca hidaṃ, bhikkhave, attā 

abhavissaṃsu, nayidaṃ saṅkhārā ābādhāya saṃvatteyyuṃ, 
labbhetha ca saṅkhāresu—  „evaṃ me saṅkhārā hontu, evaṃ me 
saṅkhārā mā ahesun‟ti. Yasmā ca kho, bhikkhave, saṅkhārā anattā, 
tasmā saṅkhārā ābādhāya saṃvattanti, na ca labbhati saṅkhāresu—  
„evaṃ me saṅkhārā hontu, evaṃ me saṅkhārā mā ahesun‟ti. 

泰:สงัขารท ัง้หลายเป็นอนตัตา ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ถา้สงัขารเหลา่นีจ้กัไดเ้ป็น 
อตัตาแลว้ สงัขารเหลา่นีไ้มพ่งึเป็นไปเพือ่อาพาธและบคุคลพงึไดใ้นสงัขาร 
ท ัง้หลายวา่ สงัขารท ัง้หลายของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถดิสงัขารท ัง้หลายของ 
เราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. ดกูรภกิษุท ัง้หลาย เพราะสงัขารท ัง้หลายเป็น 
อนตัตา ฉะน ัน้ สงัขารท ัง้หลายจงึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ด  ้
ในสงัขารท ัง้หลายวา่ สงัขารท ัง้หลายของเรา จงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ สงัขาร 
ท ัง้หลายของเราอยา่ได ้เป็นอยา่งน ัน้เลย. 

英: "[Mental] fabrications are not self... 
漢:  行(心理的造作)非我。…… 
 
6.巴: Viññāṇaṃ anattā. Viññāṇañ ca hidaṃ, bhikkhave, attā abhavissa, 

nayidaṃ viññāṇaṃ ābādhāya saṃvatteyya, labbhetha ca viññāṇe—  
„evaṃ me viññāṇaṃ hotu, evaṃ me viññāṇaṃ mā ahosī‟ti. Yasmā ca 
kho, bhikkhave, viññāṇaṃ anattā, tasmā viññāṇaṃ ābādhāya 
saṃvattati, na ca labbhati viññāṇe—  „evaṃ me viññāṇaṃ hotu, evaṃ 
me viññāṇaṃ mā ahosī‟ti. 

泰:วญิญาณเป็นอนตัตา ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ถา้วญิญาณนีจ้กัไดเ้ป็น 
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อตัตาแลว้ วญิญาณนีไ้มพ่งึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นวญิญาณวา่ 
วญิญาณของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ วญิญาณของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย 
ดกูรภกิษุท ัง้หลาย ก็เพราะวญิญาณเป็นอนตัตา ฉะน ัน้ วญิญาณจงึเป็นไปเพือ่ 
อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นวญิญาณวา่ วญิญาณของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ 
วญิญาณของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งน ัน้เลย. 

英: "Consciousness is not self. If consciousness were the self, this 
consciousness would not lend itself to dis-ease. It would be possible 
[to say] with regard to consciousness, 'Let my consciousness be thus. 
Let my consciousness not be thus.' But precisely because 
consciousness is not self, consciousness lends itself to dis-ease. And 
it is not possible [to say] with regard to consciousness, 'Let my 
consciousness be thus. Let my consciousness not be thus.' 

漢:  識非我。若識是我，識不會讓自己受苦。它對識將說：『讓識這樣。讓識不要
這樣。』然而正因爲識非我，識自己受苦；並對識不能說：『讓識這樣。讓識
不要這樣。』」 

 
7.巴: Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā”ti? 
“Aniccaṃ, bhante”. “Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? 
“Dukkhaṃ, bhante”. “Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ 
vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ—  etaṃ 
mama, esohamasmi, eso me attā”ti? “No hetaṃ, bhante”. 

泰:（ตรสัถามความเห็นของพระปญัจวคัคยี）์ 
พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ ดกูรภกิษุท ัง้หลาย พวกเธอส าคญัความน ัน้เป็นไฉน 
รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง? พระปญัจวคัคยีท์ลูวา่ ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้. 
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่น ัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 
ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้.  
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเห็นสิง่ 

น ัน้วา่ น ัน่ของเรา น ัน่เป็นเรา น ัน่เป็นตนของเรา? 
ป. ขอ้น ัน้ ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

英: What do you think, monks — Is form constant or inconstant?" 
"Inconstant, lord." 
"And is that which is inconstant easeful or stressful?" 
"Stressful, lord." 
"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to 
change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?" 
"No, lord." 

漢: 「比丘們！於意云何？色是常或無常耶？」「無常，世尊！」 
「那麽，凡無常者是不苦還是苦? 」「是苦，世尊！」 
「那麽，把無常、苦、變易者執為『此是我所。此是我。此是余之我 』適合
嗎? 」「不適合，世尊！」 

 
8.巴: “Vedanā niccā vā aniccā vā”ti? “Aniccā, bhante”. “Yaṃ 
panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “Dukkhaṃ, bhante”. 
“Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ 
samanupassituṃ—  etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā”ti? “No 
hetaṃ, bhante”. 
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泰:ภ. เวทนาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง? 
ป. ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้. 
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่น ัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 
ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเห็นสิง่ 

น ัน้วา่ น ัน่ของเรา น ัน่เป็นเรา น ัน่เป็นตนของเรา? 
ป. ขอ้น ัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

英: "...Is feeling constant or inconstant?" "Inconstant, lord."... 
漢: 「……受是常或是無常? 」「無常，世尊！」…… 
 
9.巴: “Saññā niccā vā aniccā vā”ti? “Aniccā, bhante”. “Yaṃ panāniccaṃ 

dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “Dukkhaṃ, bhante”. “Yaṃ 
panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ 
samanupassituṃ—  etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā”ti? “No 
hetaṃ, bhante”. 

泰:ภ. สญัญาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง? 
ป. ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้. 
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่น ัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 
ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ควรหรอืจะตามเห็นสิง่น ัน้วา่ น ัน่ของเรา น ัน่เป็นเรา น ัน่เป็นตนของเรา? 

ป. ขอ้น ัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 
英: "...Is perception constant or inconstant?" "Inconstant, lord."... 
漢: 「……想是常或是無常? 」「無常，世尊！」…… 
10.巴: “Saṅkhārā niccā vā aniccā vā”ti? “Aniccā, bhante”. “Yaṃ 
panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “Dukkhaṃ, bhante”. 
“Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ 
samanupassituṃ—  etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā”ti? “No 
hetaṃ, bhante”. 

泰:ภ. สงัขารท ัง้หลายเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง? 
ป. ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้. 
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่น ัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 
ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเห็นสิง่ 

น ัน้วา่ น ัน่ของเรา น ัน่เป็นเรา น ัน่เป็นตนของเรา? 
ป. ขอ้น ัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

英: "...Are fabrications constant or inconstant?" 
"Inconstant, lord."... 

漢: 「……行是常或是無常? 」「無常，世尊！」…… 
 
 
 
 
11.巴:“Viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā”ti? “Aniccaṃ, bhante”. “Yaṃ 
panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “Dukkhaṃ, bhante”. 
“Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ 
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samanupassituṃ—  etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā”ti? “No 
hetaṃ, bhante”. 

泰:ภ. วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง? ป. ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้.  
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้.  
ภ. ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเห็นสิง่ 

น ัน้วา่ น ัน่ของเรา น ัน่เป็นเรา น ัน่เป็นตนของเรา? ป. ขอ้น ัน้ไมค่วรเลย 
พระพทุธเจา้ขา้. 

英: "What do you think, monks — Is consciousness constant or 
inconstant?""Inconstant, lord.""And is that which is inconstant 
easeful or stressful?""Stressful, lord.""And is it fitting to regard what 
is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my 
self. This is what I am'?""No, lord." 

漢:「……識是常或無常耶？」「無常，世尊！」 
「那麽，凡無常者是不苦還是苦? 」「是苦，世尊！」 
「那麽，把無常、苦、變易者執為『此是我所。此是我。此是余之我 』適合
嗎? 」「不適合，世尊！」 

 
12.巴: “Tasmātiha, bhikkhave, yaṃ kiñci rūpaṃ 
atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā 
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, sabbaṃ 
rūpaṃ—  netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attāti—  evametaṃ 
yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ. 

泰:（ตรสัใหพ้จิารณาโดยยถาภตูญาณทสัสนะ） 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ดกูรภกิษุท ัง้หลาย เพราะเหตนุ ัน้แล รปูอยา่งใด 
อยา่งหนึง่ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปจัจบุนั ภายในหรอืภายนอก  
หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอื ประณีต ไกลหรอืใกล ้ท ัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่รปู 
เธอท ัง้หลายพงึเห็นรปูน ัน้ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 
น ัน่ไมใ่ชข่องเรา น ัน่ไมเ่ป็นเรา น ัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 

英: "Thus, monks, any body whatsoever that is past, future, or present; 
internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or 
near: every body is to be seen as it actually is with right discernment 
as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.' 

漢: 是故，比丘們！凡是色，無論是過去、未來、現在，若內若外，若粗若細，若
勝若劣，若遠若近，如是諸色須如實知見：『此非我所。此非我。此非余之
我。』 

 
13.巴: Yā kāci vedanā atītānāgatapaccuppannā ajjhattaṃ vā bahiddhā 
vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā, sabbā 
vedanā—  netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attāti—  evametaṃ 
yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ. 

泰:เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปจัจบุนั ภายในหรอืภายนอก 
หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล ้ท ัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่เวทนา 
เธอท ัง้หลาย พงึเห็นเวทนาน ัน้ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 
น ัน่ไมใ่ชข่องเรา น ัน่ไมเ่ป็นเรา น ัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 

英: "Any feeling whatsoever... 
漢:  凡是受…… 
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14.巴: Yā kāci saññā atītānāgatapaccuppannā ajjhattaṃ vā bahiddhā 
vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā, sabbā 
saññā—  netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attāti—  evametaṃ 
yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ. 

泰:สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปจัจบุนั ภายในหรอืภายนอก 
   หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล ้ท ัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่เวทนา 
เธอท ัง้หลายพงึเห็นสญัญาน ัน้ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอยา่งนีว้า่  
น ัน่ไมใ่ชข่องเรา น ัน่ไมเ่ป็นเรา น ัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 

英: "Any perception whatsoever... 
漢:   凡是想…… 
 
15.巴: Ye keci saṅkhārā atītānāgatapaccuppannā ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā ye dūre santike 
vā, sabbe saṅkhārā—  netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attāti—  
evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ. 

泰:สงัขารท ัง้หลายอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปจัจบุนั ภายใน 
หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลท้ ัง้หมดก็เป็น 
แตส่กัวา่สงัขาร เธอท ัง้หลาย พงึเห็นสงัขารน ัน้ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามเป็น 
จรงิอยา่งนีว้า่ น ัน่ไมใ่ชข่องเรา น ัน่ไมเ่ป็นเรา น ัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 

英: "Any fabrications whatsoever... 
漢: 凡是行…… 
 
16.巴: Yaṃ kiñci viññāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ 
dūre santike vā, sabbaṃ viññāṇaṃ—  netaṃ mama, nesohamasmi, na 
meso attāti—  evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ. 

泰:วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปจัจบุนั ภายในหรอืภายนอก 
หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล ้ท ัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่วญิญาณ 
เธอท ัง้หลายพงึเห็นวญิญาณน ัน้ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 
น ัน่ไมใ่ชข่องเรา น ัน่ไมเ่ป็นเรา น ัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 

英: "Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; 
internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or 
near: every consciousness is to be seen as it actually is with right 
discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what 
I am.' 

漢: 凡是識，無論過去、未來、現在，若內若外，若粗若細，若勝若劣，若遠若
近，如是諸色須如實知見：『此非我所。此非我。此非余之我。』 

 
17.巴: Evaṃ passaṃ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako rūpasmimpi 
nibbindati, vedanāyapi nibbindati, saññāyapi nibbindati, 
saṅkhāresupi nibbindati, viññāṇasmimpi nibbindati; nibbindaṃ 
virajjati; virāgā vimuccati; vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti, 
„khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ 
itthattāyā‟ti pajānātī”ti. 

泰:ดกูรภกิษุท ัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดฟ้งัแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นรปู 
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ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้น 
สงัขารท ัง้หลาย ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบ ือ่หนา่ย ยอ่มสิน้ก าหนดั  
เพราะส ิน้ก าหนดั จติก็พน้ เม ือ่จติพน้แลว้ ก็รูว้า่พน้แลว้ อรยิสาวกน ัน้ทราบชดัวา่  
ชาตสิ ิน้แลว้ พรหมจรรยไ์ดอ้ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรท าไดท้ าเสร็จแลว้ กจิอืน่อกีเพือ่ 
ความเป็นอยา่งนีม้ไิดม้.ี 

英: "Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows 
disenchanted with the body, disenchanted with feeling, disenchanted 
with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with 
consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through 
dispassion, he is fully released. With full release, there is the 
knowledge, 'Fully released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy 
life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'" 

漢: 多聞聖弟子如是厭離色、厭離受、厭離想、厭離行、厭離識。厭離故離欲，離
欲故遍解脫，遍解脫故自證：『遍解脫了。』他也自知：『我生已盡、梵行已
立、所作已作、不受後有。』」 

 
18.巴: Idamavoca bhagavā. Attamanā pañcavaggiyā bhikkhū 
bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. Imasmiñca pana 
veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne pañcavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ 
anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsu. Tena kho pana samayena cha 
loke arahanto honti. 
Pañcavaggiyakathā niṭṭhitā. 
Paṭhamabhāṇavāro. 

泰:พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระสตูรนีแ้ลว้ พระปญัจวคัคยีม์ใีจยนิด ีเพลดิเพลนิ 
ภาษติของผูม้พีระภาค. ก็แลเมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัไวยากรณภาษตินีอ้ยู ่
จติของพระปญัจวคัคยี ์พน้แลว้จากอาสวะท ัง้หลาย เพราะไมถ่อืม ัน่. 
อนตัตลกัขณสตูร จบ คร ัง้น ัน้ มพีระอรหนัตเ์กดิข ึน้ในโลก ๖ องค.์ 
ปฐมภาณวาร จบ 

英: That is what the Blessed One said. Gratified, the group of five 
monks delighted at his words. And while this explanation was being 
given, the hearts of the group of five monks, through not clinging 
(not being sustained), were fully released from 
fermentation/effluents. 

漢: 世尊如是說已，五比丘歡喜、隨喜於世尊之所說。在講解時，這五比丘於諸有
漏，心得解脫。 

 
◎資料說明（Data Source）： 
巴： Tipiṭaka Studies in Theravāda Buddhasāsana, 

1.6 Pañcavaggiyakathā, 
http://studies.worldtipitaka.org/tipitaka/3V/1/1.6 
泰： http://84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04&A=479&Z=575 
英： Thanissaro Bhikkhu, 

http://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/B%20- 
%20Theravada/Suttas%20I/The%20Anattalakkha%20Sutta/SN%
20XXII_59%20Anattalakkhana%20Sutta.htm 

漢：林崇安教授（Chung-An Lin）譯漢。 

http://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/B%20-
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