
 ๑ 

ขุทฺทกนิกาย 

อุทาน 
--------------------------- 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

----------------------- 

๑. โพธิวคฺค 

๑. ปฐมโพธิสุตฺต 

[๑]  เอวมฺเม สุต ํ :- เอก ํ สมย ํ ภควา อุรุเวลาย ํ วิหรต ิ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร                

โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. เตน โข ปน สมเยน ภควา สตฺตาห ํเอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหต ิ

วิมุตฺติสุขปฏิสํเวท.ี1 อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฐฺหิตฺวา           

รตฺติยา ปฐม ํยาม ํปฏิจฺจสมุปฺปาท ํอนุโลม ํสาธุก ํมนสากาส ิ: 

อิต ิอิมสฺม ึสต ิอิท ํ โหต ิอิมสฺสุปฺปาทา อิท ํอุปฺปชฺชต,ิ ยทิทํ อวชิฺชาปจฺจยา สงฺขารา        

สงฺขารปจฺจยา วิญญฺาณ,ํ วิญญฺาณปจฺจยา นามรูป,ํ นามรูปปจฺจยา สฬายตน,ํ สฬายตนปจฺจยา 

ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน,ํ อุปาทานปจฺจยา 

ภโว, ภวปจฺจยา ชาต,ิ ชาติปจฺจยา ชรามรณ ํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนตฺิ,       

เอวเมตสฺส เกวลสสฺ ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีต.ิ 

อถ โข ภควา เอตมตฺถ ํวิทิตฺวา ตาย ํเวลาย ํอิม ํอุทาน ํอุทาเนส ิ: 

  ยทา หเว ปาตุภวนฺต ิธมฺมา 

  อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 

  อถสฺส กงฺขา วปยนฺต ิสพฺพา 

  ยโต ปชานาต ิสเหตุธมฺมน”ฺต.ิ ปฐมํ. 

-------------------------- 

 

 

                                                             
1 ก. วิมุตฺติสุขํ ปฏิสํเวที. เอวมุปริปิ 



 ๒ 

๒. ทุติยโพธิสุตฺต 

[๒]  เอวมฺเม สุต ํ :- เอก ํ สมย ํ ภควา อุรุเวลาย ํ วิหรต ิ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร                

โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. เตน โข ปน สมเยน ภควา สตฺตาห ํเอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหต ิ

วิมุตฺติสุขปฏิสํเวท.ี อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฐฺหิตฺวา รตฺติยา 

มชฺฌมิ ํยาม ํปฏิจฺจสมุปฺปาท ํปฏิโลม ํสาธุก ํมนสากาส ิ: 

อิต ิ อิมสฺม ึ อสต ิ อิท ํ น โหต,ิ อิมสฺส นิโรธา อิท ํ นิรุชฺฌต,ิ ยทิทํ อวิชฺชานิโรธา                 

สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญญฺาณนิโรโธ, วิญญฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา 

สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสสฺนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา            

ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, 

ชาตินิโรธา ชรามรณ ํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺต.ิ เอวเมตสฺส เกวลสฺส 

ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีต.ิ 

อถ โข ภควา เอตมตฺถ ํวิทิตฺวา ตาย ํเวลาย ํอิม ํอุทาน ํอุทาเนส ิ: 

  ยทา หเว ปาตุภวนฺต ิธมฺมา 

  อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 

  อถสฺส กงฺขา วปยนฺต ิสพฺพา 

  ยโต ขย ํปจจฺยาน ํอเวทีต.ิ ทุติยํ. 

------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 

๓. ตติยโพธิสุตฺต 

[๓] เอวมฺเม สุต ํ :- เอก ํ สมย ํ ภควา อุรุเวลาย ํ วิหรต ิ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร                 

โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. เตน โข ปน สมเยน ภควา สตฺตาห ํเอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหต ิ

วิมุตฺติสุขปฏิสํเวท.ี อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฐฺหิตฺวา รตฺติยา 

ปจฺฉิม ํยาม ํปฏิจฺจสมุปฺปาท ํอนุโลมปฏิโลม ํสาธุก ํมนสากาส ิ: 

อิต ิอิมสฺม ึสต ิอิท ํโหต,ิ อิมสฺสุปฺปาทา อิท ํอุปฺปชฺชต,ิ อิมสฺม ึอสต ิอิท ํน โหต,ิ อิมสฺส 

นิโรธา อิท ํนิรุชฺฌต,ิ ยทิท ํอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญญฺาณ,ํ วิญญฺาณปจฺจยา 

นามรูป,ํ นามรูปปจฺจยา สฬายตน,ํ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา 

ตณฺหา, ตณหฺาปจฺจยา อุปาทาน,ํ อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาต,ิ ชาติปจฺจยา ชรามรณ ํ

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺต,ิ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหต.ิ 

อวิชฺชาย เตวฺว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญญฺาณนิโรโธ,          

วิญญฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, 

ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทาน

นิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณ ํโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา 

นิรุชฺฌนฺต,ิ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนธฺสฺส นิโรโธ โหตีต.ิ 

อถ โข ภควา เอตมตฺถ ํวิทิตฺวา ตาย ํเวลาย ํอิม ํอุทาน ํอุทาเนส ิ: 

  ยทา หเว ปาตุภวนฺต ิธมฺมา 

  อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 

  วิธูปย ํติฏฐฺติ มารเสน ํ

  สรุิโยว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺต.ิ ตติย.ํ 

----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

 

พระสุตตันตปิฎก 

ขุททกนิกาย  อุทาน 

_____________ 

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน 

๑. โพธิวรรค 

หมวดว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ 

๑. ปฐมโพธิสูตร2 

ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรท่ี ๑ 

[๑]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างน้ี 

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค เม่ือแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์  ใกล้ฝ่ังแม่น้ำเนรัญชรา 

เขตตำบลอุรุเวลา สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคได้ประทับน่ังโดยบัลลังก์เดียว3เสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา ๗ วัน 

คร้ันล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิน้ันแล้ว ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท (ธรรมท่ีอาศัย

กันเกิดข้ึน) โดยอนุโลมอย่างละเอียด ตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่า 

ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม 

เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน คือ  

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย   สังขารจึงมี  

เพราะสังขารเป็นปัจจัย   วิญญาณจึงมี  

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย            นามรูปจึงมี  

เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  สฬายตนะจึงมี  

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี  

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย   เวทนาจึงมี  

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย   ตัณหาจึงมี  

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย   อุปาทานจึงมี  

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย             ภพจึงมี  

เพราะภพเป็นปัจจัย   ชาติจึงมี  

เพราะชาติเป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  

ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงมี 

กองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีการเกิดข้ึนด้วยอาการอย่างน้ี 

                                                             
2 ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑-๔/๑-๗ 
3 นั่งโดยบัลลังก์เดียว หมายถึง นั่งขัดสมาธิโดยไม่ลุกขึ้นเลยตลอด ๗ วัน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๓)  



 ๕ 

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบเน้ือความน้ันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานน้ี ในเวลาน้ันว่า 

พุทธอุทาน4 

เม่ือใดแล ธรรมท้ังหลาย5 ปรากฏแก่พราหมณ์6 

ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่  

เม่ือน้ัน ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณ์น้ันย่อมส้ินไป  

เพราะได้รู้ธรรมพร้อมท้ังเหตุ7 

ปฐมโพธิสูตรท่ี ๑ จบ 

----------------------- 

๒. ทุติยโพธิสูตร 

ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรท่ี ๒ 

[๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างน้ี 

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค เม่ือแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ ใกล้ฝ่ังแม่น้ำเนรัญชรา 

เขตตำบลอุรุเวลา สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคได้ประทับน่ังโดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา ๗ วัน 

คร้ันล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิน้ันแล้ว ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม 

อย่างละเอียด ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีว่า 

ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม 

เพราะเม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี เพราะส่ิงน้ีดับ ส่ิงน้ีจึงดับ คือ  

เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ  

เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ  

เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ  

เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ  

เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ  

เพราะผัสสะดับ   เวทนาจึงดับ  

เพราะเวทนาดับ   ตัณหาจึงดับ  

เพราะตัณหาดับ            อุปาทานจึงดับ  

                                                             
4 พุทธอุทานนี้ ทรงเปล่งแสดงการเกิดขึ้นแห่งญาณที่ประกอบด้วยโสมนัส แสดงอานุภาพแห่งการรู้เหตุและธรรมที่เกิดขึ้น

จากเหตุด้วยอำนาจพิจารณาปัจจยาการ หรือปฏิจจสมุปบาท (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓/๖, ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓/๔๕-๕๒)  
5 ธรรมทั้งหลาย หมายถึง โพธิปักขิยธรรมที่ให้สำเร็จการตรัสรู้ปัจจยาการ หรือปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลม (ขุ.อุ.อ. (บาลี) 

๑/๔๖)  
6 พราหมณ ์ในที่นี้หมายถึงพระขีณาสพผู้ลอยบาปได้แล้ว (ขุ.อุ.อ. (บาล)ี ๑/๔๖)  
7 รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ หมายถึงรู้กองทุกข์ และรูเ้หตุแห่งทุกข์ (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑/๔๖)  



 ๖ 

เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  

เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ  

เพราะชาติดับ   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  

ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ  

กองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีการดับด้วยอาการอย่างน้ี 

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบเน้ือความน้ันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานน้ี ในเวลาน้ันว่า 

พุทธอุทาน8 

เม่ือใดแล ธรรมท้ังหลายปรากฏแก่พราหมณ์  

ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ 

เม่ือน้ัน ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณ์น้ันย่อมส้ินไป  

เพราะได้รู้ความส้ินไปแห่งปัจจัยท้ังหลาย 

ทุติยโพธิสูตรท่ี ๒ จบ 

--------------------------- 

๓. ตติยโพธิสูตร 

ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรท่ี ๓ 

[๓]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างน้ี 

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค เม่ือแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ ใกล้ฝ่ังแม่น้ำเนรัญชรา 

เขตตำบลอุรุเวลา สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับน่ังโดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา ๗ วัน 

คร้ันล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิน้ันแล้ว ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและ

ปฏิโลมอย่างละเอียด ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีว่า 

ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม 

เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  

เพราะเม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี เพราะส่ิงน้ีดับ ส่ิงน้ีจึงดับ คือ  

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย   สังขารจึงมี  

เพราะสังขารเป็นปัจจัย   วิญญาณจึงมี  

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย            นามรูปจึงมี  

เพราะนามรูปเป็นปัจจัย   สฬายตนะจึงมี  

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจึงมี  

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย   เวทนาจึงมี  

                                                             
8 พุทธอุทานนี้ ทรงเปล่งด้วยอำนาจการรู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัย มีอวิชชาเป็นต้น (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๒/๕๐)  



 ๗ 

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย   ตัณหาจึงมี  

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย   อุปาทานจึงมี  

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย            ภพจึงมี  

เพราะภพเป็นปัจจัย   ชาติจึงมี  

เพราะชาติเป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  

ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงมี 

กองทุกข์ท้ังมวลน้ี  มีการเกิดข้ึนด้วยอาการอย่างน้ี 

ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม 

อน่ึง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ  

เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ  

เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ  

เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ  

เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ  

เพราะผัสสะดับ   เวทนาจึงดับ  

เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ  

เพราะตัณหาดับ     อุปาทานจึงดับ  

เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  

เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ  

เพราะชาติดับ   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  

ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ  

กองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีการดับด้วยอาการอย่างน้ี 

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบเน้ือความน้ันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานน้ี ในเวลาน้ันว่า 

พุทธอุทาน9 

เม่ือใดแล ธรรมท้ังหลายปรากฏแก่พราหมณ์  

ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ 

เม่ือน้ัน พราหมณ์น้ันย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้  

ดุจดวงอาทิตย์อุทัยข้ึนสาดส่องท้องฟ้าให้สว่างไสว ฉะน้ัน 

ตติยโพธิสูตรท่ี ๓ จบ 

-------------------------- 

                                                             
9 พุทธอุทานนี้ ทรงเปล่งด้วย(อำนาจ) เพื่อแสดงอานุภาพแห่งอริยมรรค อนึ่ง พุทธอุทานที่ ๑-๓ นี้ ทรงเปล่งในราตรีที่ ๗ 

นับแตว่ันตรัสรู้ (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓/๕๒)  


