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Sammasambuddha because he is not an omniscient and does not possess the Ten Powers of the Buddha.
He is different from the Arahats because he attains his enlightenment by himself.
A person has to perfect his merits for two uncalculable kalpas plus ten thousand kalpas in
order to become a Paccekabuddha. He prefers to be alone, living apart from the society, roaming around
unattached like the rhinoceros’ horn.
Gleaning from what is said about the Paccekabuddhas in the past we see the concept of a
man leaving his home, family and society as a recluse. A practice probably is not acceptable in ancient
brahmanical society. A person aspired to be a Paccekabuddha is said to be of great intellectual power and
has met and heard the Dhamma from many Sammasambuddhas but somehow does not attain enlightenment
in their teaching. When he has perfected his Parami, and experienced something conducive to
enlightenment; he will become a ‘Buddha’ without having met a Sammasambuddha. We also find stories of
persons, for examples King Ajattasattu and Devadatta, who are predicted to be a Paccekabuddha in the
future because of their true repentence after having committed the anantariyakamma. This shows that in the
Buddhist Law of kamma, a person who commits bad kamma can improve oneself by good kamma and
thereby gain enlightenment.
A Paccekabuddha as described in the canonical text also has contact with people. He
teaches but does not establish the Sangha and does not prescribe the rules to govern the Sangha. He is
also said to be the field for people to cultivate their merits.
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องฺ.ปฺจก.22/51/59-60
= องฺคุตตฺ รนิกาย ปฺจกนิปาต
ขุ.ขุ.25/54/345
= ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐ
ขุ.เปต. 26/753-765/249-250
= ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
ขุ.เถร.26/1098/406
= ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
ขุ.ชา.27/15/145
= ขุทฺทกนิกาย ชาตก (เอก - จตฺตาฬีสนิปาต)
ขุ.ชา.28/35/29
= ขุทฺทกนิกาย ชาตก (ปฺาส - มหานิปาต)
ขุ.ม.29/57/132
= ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ขุ.จู.30/32//96
= ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
ขุ.อป.32/110/15
= ขุทฺทกนิกาย อปทาน (ปฐมภาค)
ขุ.อป.33/26-31/82-83
= ขุทฺทกนิกาย อปทาน (ทุติยภาค)
ขุ.พุทฺ.33/59/453
= ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
ขุ.จริยา.33/291-297/385-386
= ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก

ฎ
อักษรยอบอกนามคัมภีรในพระพุทธศาสนา (ตอ)
3. อภิธมฺมปฏก
อภิ.ธา.36/15/117
อภิ.ก.37/270/92
4. อฏฐกถา
ที.สี.อ.1/253/214
ที.ม.อ.2/338/303
ที.ปา.อ.3/309/204
ม.มู.อ.1/56/143
ม.ม.อ.2/112/96
ม.อุ.อ.3/135/92
สํ.ส.อ.1/260/332
สํ.นิ.อ.154/212
สํ.สฬา.อ.3/1081/378
องฺ.เอก.อ.1/174/104
องฺ.ติก.อ.2/154/89
ขุ.ขุ.อ.4/157
ธ.อ.2/37,3/161,5/185,8/86
ขุ.อุ.อ.43/311
ขุ.สุตฺ.อ.1/54/100,2/239-241/41-43
ขุ.เถร.อ.1/26/128,2/1148/517
ขุ.เถรี.อ.223/233-234
ชา.อ.1/202,2/353,5/301,8/97
ขุ.ม.อ.10/173
ขุ.จู.อ.32/28

= อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
= อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
= ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค อฏฐกถา
= ทีฆนิกาย มหาวคฺค อฏฐกถา
= ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค อฏฐกถา
=มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก อฏฐกถา
=มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก อฏฐกถา
= มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก อฏฐกถา
= สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค อฏฐกถา
= สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค อฏฐกถา
= สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค อฏฐกถา
= องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาต อฏฐกถา
= องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐ อฏฐกถา
= ธมฺมปทฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย อุทาน อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา อฏฐกถา
= ชาตกฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส อฏฐกถา

ฏ
อักษรยอบอกนามคัมภีรในพระพุทธศาสนา (ตอ)
ขุ.ม.อ.10/173
ขุ.จู.อ.32/28
ปฏิสมฺ.อ.1/37/221,2/150/76
ขุ.อป.อ.1/82/138,2/1/105-106
ขุ.พุทฺ.อ.5/52
ขุ.จริยา.อ.18/40
อภิ.ธ.อ.1007/408
วิสุทฺธิ.1/3
วิสุทฺธิ.ฏี.2/73/88

= ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย อปทาน อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส อฏฐกถา
= ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก อฏฐกถา
= อภิธมฺม ธมฺมสงฺคณี อฏฐกถา
= วิสุทฺธิมคฺค (ปฐมภาค)
= วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา

คําชี้แจงในการใชอักษรยอบอกนามคัมภีร และเลขบอกเลม ขอ หนา
อักษรยอที่เปนตัวหนังสือบอกถึงชื่อของคัมภีร กรณีมีตัวเลขสามชุด ตัวเลขชุด
แรกบอกเลมของคัมภีร เลขชุดที่สองบอกขอของเลมในคัมภีร และเลขชุดที่สามบอกหนาของ
คัมภีร เชน
วินย. 1/39/26
หมายถึง พระวินัยปฎก เลมที่ 1 ขอ 39 หนา 26
ที.ม.10/206/125 หมายถึง พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 10
ขอ 206 หนา 125
อภิ.ธา.36/15/117 หมายถึง อภิธรรมปฎก ธาตุกถา เลมที่ 36 ขอ 15 หนา 117
ที.ม.อ.2/10/25
หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค อรรถกถา เลมที่ 2 ขอ 10 หนา 25
กรณีมีตัวเลขสองชุด
ตัวเลขชุดแรกบอกขอของเลมในคัมภีร และเลขชุดที่
สองบอกหนาของคัมภีร เชน ขุ.ขุ.อ.4/157 หมายถึง ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ อรรถกถา ขอ 4
หนา 157 ยกเวน ธ.อ. ชา.อ. และวิสุทฺธิ. ตัวเลขชุดแรกบอกภาคหรือเลมของคัมภีรและตัว
เลขชุดที่สองบอกหนาของคัมภีร เชน ธ.อ.2/37 หมายถึง ธัมมปทัฏฐกถา ภาคที่ 2 หนา 37,
ชา.อ.1/202 หมายถึง ชาตกัฏฐกถา เลมที่ 1 หนา 202, วิสุทฺธิ.1/3 หมายถึง วิสุทธิมรรค
ภาคที่ 1 หนา 3.

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของปญหา
คําวา พุทธะ เปนคําที่มีความหมายกวางมาก โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงคําวา
พุทธะ มักจะหมายถึงพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจาหรือพระสมณโคดมพุทธเจา พระองคผู
ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงคนพบพระสัทธรรมอันประเสริฐตรัสรูพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณแลวทรงประกาศพระสัทธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นแกสรรพสัตวในโลก เรื่องราวของ
พระพุทธะพระองคนี้มีผูวิจัยไดศึกษาคนควาในแงมุมตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก เชน ทศบารมี
ในพุทธศาสนาเถรวาท1 เปนการศึกษาเรื่องการบําเพ็ญทศบารมีหรือพุทธการกธรรมที่กระทําให
บุคคลเปนพระพุทธเจา และการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีร
มหายาน2
เปนการศึกษาเรื่องพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีเพื่อเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคโดยตรง
เชน พระสัมมาสัมพุทธเจา : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน3 งานวิจัยเหลานี้เปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธะที่หมายถึงพระสัมมาสัม
พุทธเจาเทานั้น แตจากการคนควาคําวา พุทธะ พบวา ยังมีพระพุทธะประเภทหนึ่งนอกจาก
พระพุทธะตามที่กลาวแลว คือ พระปจเจกพุทธเจา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ยังไมไดรับการศึกษาเปนระบบแนวคิดเปนจริงเปนจัง ถึงแมวาการศึกษา
1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2524)
2
ประพจน อัศววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523)
3
ประโยชน สงกลิ่น,“พระสัมมาสัมพุทธเจา : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพระ
พุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540)

2

สัมมาสัมพุทธเจา ยังไมไดรับการศึกษาเปนระบบแนวคิดเปนจริงเปนจัง ถึงแมวาการศึกษา
เกี่ยวกับพระปจเจกพุทธเจามีผูวิจัยบางแลว เชน พระปจเจกพุทธเจา : พระพุทธฤษี4 และ
การวิเคราะหเรื่องพระปจเจกสัมพุทธเจาในพระไตรปฎก (พระบาลี)5 มีขอสังเกตวา งานเขียน
เหลานี้สวนใหญเปนการรวบรวมขอมูล ไมไดศึกษาแนวคิดพระปจเจกพุทธเจา จึงทําใหนา
ศึกษาพระปจเจกพุทธเจาในแงอื่นนอกจากนี้ เชน แนวคิดเรื่องกฎแหงกรรมและการสํานึกผิด
กับความเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต เปนตน
พระปจเจกพุทธเจา ถือวาเปนแนวคิดที่สําคัญที่ปรากฏอยูในพระพุทธศาสนา
เรื่องราวของพระปจเจกพุทธเจามีปรากฏอยูในคัมภีรพระพุทธศาสนา ในชาดกบางเรื่องเรียก
พระปจเจกพุทธเจาวา ฤษี ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง พระผู
ตรัสรูเองเฉพาะตัว ไมคอยมีบทบาทในการสอนธรรมแกผูอื่น จึงมีประเด็นที่นาศึกษาเกี่ยวกับ
การบําเพ็ญบารมีและภูมิธรรมของบุคคลผูจะตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา รวมทั้งบทบาทและ
ปฏิปทาของพระปจเจกพุทธเจาที่มีตอสังคม
อนึ่ง ในคัมภีรพระพุทธศาสนา ยังไดกลาวถึงบุคคล เชน พระเทวทัต พระเจา
อชาตศัตรู เปนตน วาจะไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต จึงทําใหนาศึกษาวาอะไร
เปนปจจัยใหบุคคลเหลานี้จะไดบรรลุเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย
1. ศึกษาคนควาเรื่องราวเกี่ยวกับพระปจเจกพุทธเจาในพระไตรปฎก อรรถกถา
และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4

Ria Kloppenborg, The Paccekabuddha: A Buddhist Ascetic (Kandy Sri Lanka:
Buddhist Publication Society,1983)
5
เดือน คําดี, “การวิเคราะหเรื่องพระปจเจกสัมพุทธเจาในพระไตรปฎก (พระบาลี)”
(รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2539 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541)

3

2. ศึกษาแนวความคิด บทบาท และปฏิปทาของพระปจเจกพุทธเจา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยนี้ผูวิจัยจะศึกษาและวิเคราะหความหมายของคําวาพระปจเจกพุทธะ
แนวความคิด บทบาท และปฏิปทาตาง ๆ ของพระปจเจกพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีร
พระไตรปฎก และอรรถกถา
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย
1. รวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหเรียบเรียงเขียนเปนงานวิจัย
3. สรุปผล และนําเสนอผลการวิจัย
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ใหแนวคิดและความรูเรื่องสถานภาพ บทบาท และปฏิปทาของพระปจเจก
พุทธเจา ตามคัมภีรพระไตรปฎก และอรรถกถา อันเปนประโยชนตอการศึกษาวรรณคดีบาลี

บทที่ 2
ความหมายของคําวา พระปจเจกพุทธะ

2.1 ความหมายของปจเจกพุทธะ
คําวา พระปจเจกพุทธะ มีนักปราชญทั้งหลายไดใหความหมายไว ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ใหความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ชื่อ
พระพุทธเจาพวกหนึ่งที่ตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสั่งสอนผูอื่น1
พจนานุกรม บาลี - ไทยของ รศ.ดร.จําลอง สารพัดนึก ใหความหมายของพระ
ปจเจกพุทธเจาวา ทานผูตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสอนผูอื่น, พระปจเจกพุทธเจา2
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ใหความหมายของพระปจเจกพุทธ
เจาวา พระผูตรัสรูจําเพาะพระองคเดียว3
ที. ดับเบิ้ลยู. รีส เดวิดส และ วิลเลียม สตีด (T.W. Rhys Davids and William
Stede) ใหความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ผูที่ตรัสรูไดดวยตนเอง, ผูที่ไดบรรลุถึงการ
ตรัสรูขั้นสูงสุดและสมบูรณสูงสุด แตปรินิพพานไปโดยปราศจากการประกาศความจริงแกชาว
โลก ( พระพุทธเจาผูเงียบ)4
1

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
อักษรเจริญทัศน, 2538), หนา 527.
2
จําลอง สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี -ไทย สําหรับนักศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม,
พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, 2538), หนา 304.
3
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี - ไทย อังกฤษ สันสกฤต (พระนคร : หางหุนสวนจํากัด ศิวพร, 2513), หนา 440.
4
T.W.Rhys Davids and William Stede, The Pali Text Society’s Pali - English
Dictionary (London: The Pali Text Society, 1975), p. 385.
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แฟรงกลิน เอดเจอรตัน (Franklin Edgerton) ใหความหมายของพระปจเจก
พุทธเจาวา พระพุทธเจาเพื่อตนผูเดียว ผูที่ไดตรัสรู แตอยูในความโดดเดี่ยว และไมเปดเผย
ความรูของตนเองแกชาวโลก5
ชารลส เอส. พรีบิช (Charles S. Prebish) ใหความหมายของพระปจเจก
พุทธเจาวา พระพุทธเจา “เฉพาะตัว” หรือ “โดดเดี่ยว” ปจเจกบุคคลผูที่ไดรับการตรัสรู แต
เปนผูที่ไมมีครูหรือไมมีบทบาทในชุมชน6
ไมเคิล ไปย (Michael Pye ) ใหความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา พระ
พุทธเจาที่ตรัสรูอยางโดดเดี่ยว พระพุทธเจาผูที่ไดรับการตรัสรูโดยลําพังดวยตนเองและไมสอน
ผูอื่น ดํารงชีพอยูอยางโดดเดี่ยวอยางเชนฤษี7
โมเนียร โมเนียร วิลเลียมส (Monier Monier Williams) ใหความหมายของ
พระปจเจกพุทธเจาวา พระปจเจกพุทธเจา คือ พระพุทธเจาผูดํารงชีพอยูอยางโดดเดี่ยว และ
ไดตรัสรูดวยตนเอง8
ชิลเดอรส (Childers) ใหความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ผูที่ไดบรรลุ
ธรรม เชนเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยพระปญญาที่สําคัญยิ่งเพื่อเขาถึงพระนิพพาน
ดวยพระองคเอง โดยปราศจากการชวยเหลือ หากแตไมทรงประกาศความรูนั้นแกมนุษย…ไม

5

Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar And Dictionary
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1977), p. 379.
6
Charles S. Prebish, Historical Dictionary of Buddhism (Delhi: Sri Satguru
Publications,1993), pp. 217-218.
7
Michael Pye, Dictionary of Religion (London: Macmillan,1994), p. 209.
8
Monier Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary (London: Oxford University
Press, 1979), p. 664.
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ทรงเปนพระสัพพัญู9
จากความหมายที่นักปราชญทั้งหลายไดใหไวพอที่จะสรุปไดดังนี้
คําวา พระปจเจกพุทธะ หมายถึง พระพุทธเจาผูตรัสรูดวยพระองคเอง โดยไม
เคยไดยินคําสอนของพระพุทธเจาองคอื่นเลยในชีวิต อยูอยางสันโดษและโดดเดี่ยว เขาถึงพระ
นิพพานโดยปราศจากการประกาศธรรมอันเปนความจริงอันประเสริฐแกสรรพสัตวในโลก
2.2 วิเคราะหรูปศัพท
คําวา ปจฺเจกพุทฺธ แยกศัพทเปน ปจฺเจก และ พุทฺธ คําวา ปจฺเจก เปน
คําที่ประกอบมาจาก อุปสัค ปฏิ ในความหมายวา เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ10 สวนคําวา
เอก เปนคําสัพพนามประเภทวิเสสนสัพพนามในความหมายวา คนหนึ่ง, สูงสุด, นอกนี้,
ตางหาก, ผูเดียว, วังเวง, ไมมีเพื่อน11 เปนหนึ่ง, คนเดียว12 อุปสัค ปฏิ เขาสนธิกับ เอก
ดวยอาเทสพยัญชนะสนธิ ถาสระอยูหลัง แปลง ฏิ หรือ ติ ที่ทานทําเปน ตฺย แลวใหเปน
จฺจ13 เปน ปจฺเจก มีความหมายวา จําเพาะผูเดียว14

9

Robert Caesar Childers, A Dictionary of the Pali Language (London: Trubner,

1875), p. 309.
10

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาค
ที่ 2 นามและอัพยยศัพท, พิมพครั้งที่ 45 (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), หนา 92.
11
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี - ไทย อังกฤษ สันสกฤต, หนา 184.
12
สมเด็จพระสังฆราช พระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน, พระคัมภีร
อภิธานัปปทีปกา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระนคร, 2508 ), หนา 850.
13
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคที่
1 สมัญญาภิธานและสนธิ, พิมพครั้งที่ 37 (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), หนา 21.
14
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี - ไทย อังกฤษ สันสกฤต, หนา 440.
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และคําวา ปจฺเจก นี้ ตรงกับคําสันสกฤตวา ปฺรตฺเยก มีความหมายวา แตละ
คน, โดดเดี่ยว, ทุก ๆ อยาง15
เมื่อสรุปความหมายของคําวา ปจฺเจก ตามภาษาบาลี และเทียบกับ
สันสกฤต
คือ ปฺรตฺเยก แลว จึงไดความหมายวา เฉพาะผูเดียว, คนเดียวตางหาก, แยก, หลายอยาง,
ตางกัน16
สวนคําวา พุทฺธ เปนคําบาลี ตามรูปศัพทเปนคํากิริยากิตกที่ประกอบมาจาก
พุธฺ ธาตุ ในความหมายวา รู, ตื่น17 เบิกบาน, เพิกขึ้น, ถอนขึ้น, ควักขึ้น, ทรงไว, รองรับ18 ลง ต
ปจจัย ในกิริยากิตก เมื่อนํามาประกอบกันจึงไดรูปศัพทวา พุทฺธ
เมื่อธาตุหรือเคาธาตุลงทายดวยพยัญชนะตัวที่ 4 ของวรรค คือ ธ และปจจัยที่
ตามมาขึ้นตนดวย ต ใหเปลี่ยนตัว ต เปนตัว ธ ใหเปลี่ยนเสียงสุดทายของธาตุหรือเคาธาตุ ซึ่ง
เปนพยัญชนะตัวที่ 4 ของวรรค คือ ธ นั้น เปนตัวที่ 3 คือ ท19 จึงไดรูปศัพทวา พุทฺธ
นอกจากนี้ ในสันสกฤตตําราไวยากรณโบราณ ใหความหมายของธาตุ พุธฺ ไว
ตาง ๆ กัน เปน 2 ประเด็น คือ รู, เขาใจ และบาน, ตื่น∗ แตนักปราชญสวนใหญเห็นวา ธาตุ

15

Monier Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 664.
16
พจนานุกรม บาลี -ไทย - อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ 2531 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิพ
โลภิกขุ, 2531), หนา 2015.
17
William Dwight Whitney, The Roots Verb - Form and Primary Derivatives
of the Sanskrit Language (Delhi: Motilal Banarsidass, 1979), p. 106.
18
พระโมคคัลลายนมหาเถระและพระสุภูติมหาเถระ, อภิธานปฺปทีปกาและสูจิ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หนา 660 - 661.
19
วิสุทธ บุษยกุล, แบบเรียน ภาษาสันสกฤต เลม 1 (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), หนา 133.
∗
ปาณินิ ใหความหมายธาตุนี้วา พุธฺ อวคมเน คัมภีรธาตุปฺปาทีปกา ใหความหมาย
วา พุธฺ อวคมเน พุธฺ โพธเน ; าเน ; วิกสเน ; นิทฺทกฺข ดู S.M. Katre, Dictionary of Panini
(Poona: Post Graduate and Research Institute) || : 413.
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พุธฺ ควรมีความหมายวา รู, ตรัสรู สวนความหมายวา บาน, ตื่น20 เปนความหมายที่ตีความใช
กันตอภายหลัง
โมเนียร โมเนียร วิลเลียมส (Monier Monier Williams) ไดกลาวสรุปความ
หมายและวิวัฒนาการของความหมายของคํานี้ไวดังนี้
ความหมายดั้งเดิม นาจะหมายถึง “หยั่งความลึก, เขาไปสูสวนลึกที่สุด” (จึงมี
ความหมายตอมาวา) สังเกต, หมายไว, สนใจ, เอาใจใส, ติดตาม ; รับรู, หมายรู, คุน, จํา
ได : รู, เขาใจ, รูเรื่อง ; คิด, ไตรตรอง, ใครครวญ, พิจารณา, ถือเอา, ยกยอง ; ฟน (จาก
สลบหรือจากหลับ ฯลฯ) ไดสติ ; ลุกขึ้น, ตื่นขึ้น ; เตือน21
จะเห็นไดวา ความหมายเปนไป 2 ประเด็น คือ รู เขาใจสิ่งที่ไดสังเกตแลว
หมายรูเอาไว กับ ฟน, ไดสติหรือรูสึกตัวตื่นขึ้น การบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจานั้น เริ่ม
เมื่อพระพุทธเจาทรงพิจารณาติดตามความเปนไปของจิตทําใหจิตเปนสมาธิ แลวเกิดความรูขึ้น
เมื่อเกิดความรูก็รูวาตนเองพนแลว อันเปนเหตุใหเกิดการตีความไววา รูตนเองตื่นขึ้นจากความ
ไมรูตัวที่หลงเวียนวายอยู22
ดังนั้น คําวา พุทฺธ ในคัมภีรบาลีและคัมภีรสันสกฤตตางใหความหมายของธาตุ
20

ประพจน อัศววิรุฬหการ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), หนา 36. อางถึงใน H. Dayal, The Buddhisattva Doctrine in
Buddhist Sanskrit Literature, p. 18.
21
ประพจน อัศววิรุฬหการ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน, 2523), หนา 37. อางถึงใน เรื่องเดียวกัน, หนา 18.
The original sense may have been ‘to fathom a depth, penetrate to the
bottom’: to observe, mark, heed, regard, attend to; to perceive, notice, become acquainted
with, recognise; to know, understand, comprehend; to think, reflect; to deem, consider,
regard as, esteem as; to recover consciousness (after a swoon or after slept, etc.) come to
one’s sense; to wake up, awake; to admonish.
22
เรื่องเดียวกัน, หนา 36-37.
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พุธฺ ในทํานองเดียวกัน คือ รู, ตื่น23
คําวา พุทฺธ ประกอบรูปศัพทเปนนามกิตก ลง ต ปจจัย อาเทศ ต ปจจัย
เปน ธ และ ธฺ ที่สุดธาตุ เปน ทฺ24 จึงไดรูปศัพทวา พุทฺธ นักปราชญทั้งหลายไดแสดงการ
วิเคราะหรูปศัพทไวในคัมภีรสัททนีติปกรณธาตุมาลา, อภิธานัปปทีปกาฎีกา และอภิธานัปป
ทีปกาและสูจิ ซึ่งมีรูปวิเคราะหแตกตางกันและความหมายที่ปรากฏตามรูปวิเคราะหแตกตาง
กัน เชน ความหมายวา ตรัสรู, รู, ตื่น, เบิกบาน, เพิกขึ้น, ถอนขึ้น, ควักขึ้น, ทรงไว, รองรับ,
กําจัด ดังรูปวิเคราะหที่ปรากฏในคัมภีรของพระพุทธศาสนาเถรวาทในความหมายตาง ๆ ดังนี้
รูปวิเคราะหศัพท พุทธะ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
1. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
ดังรูปวิเคราะหวา
พุชฺฌตีติ พุทฺโธ. โต.
แปลวา ผูใด ยอมตรัสรู เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ. ลง ต ปจจัย25
2. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
ดังรูปวิเคราะหวา
สพฺพํ พุทฺธวาติ พุทฺโธ. พุธ อวคมเน (อวคมนํ ชานนํ) สกมฺมกา กตฺตริ ตปฺปจฺจโย.
แปลวา ผูใดตรัสรู ซึ่งสิ่งทั้งปวง เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ. พุธฺ ธาตุ ลงในอรรถวา
ตรัสรู (การตรัสรู, ความรู) สกรรมธาตุ ต ปจจัย ลงในกัตตุ (ผูทํา)26
3. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู

23

William Dwight Whitney, The Roots Verb-Forms and Primary Derivatives of
The Sanskrit Language, p. 106.
24
พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, พิมพเผยแพรครั้งที่ 1 (กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพธรรมสภา, 2542), หนา 8.
25
พระโมคคัลลายนมหาเถระและพระสุภูติมหาเถระ,อภิธานปฺปทีปกาและสูจิ,หนา 661.
26
เรื่องเดียวกัน, หนา 660.
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ดังรูปวิเคราะหวา
พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ.
แปลวา ผูรู ซึ่งสัจจะทั้งหลาย เหตุนั้น ชื่อวา พุทธะ27
4. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
ดังรูปวิเคราะหวา
โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ.
แปลวา ผูยังหมูสัตวใหตรัสรู เหตุนั้น ชื่อวา พุทธะ28
5. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
ดังรูปวิเคราะหวา
วิสิฏฐา พุทฺธิ อสฺสาติ วา พุทฺโธ.
แปลวา อีกอยางหนึ่ง ความรู (ปญญาเปนเครื่องรู) อันประเสริฐสุด ของผูนั้น มีอยู เหตุ
นั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ29
6. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
ดังรูปวิเคราะหวา
ปารมิตาปริภาวิตาย ปฺาย สพฺพมฺป เยฺยํ อพุชฺฌีติ พุทฺโธ.
แปลวา ผูใด ไดตรัสรู ซึ่งสิ่งที่ควรรูแมทั้งปวง ดวยปญญาอันตนบําเพ็ญและอบรมแลว
เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ30
7. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
ดังรูปวิเคราะหวา
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควาติ อธิคตคุณวิเสเสหิ ขีณาสเวหิ พุชฺฌิตพฺโพติ พุทฺโธ.
แปลวา ผูใด อันพระขีณาสพทั้งหลาย ผูมีคุณวิเศษที่ตนบรรลุแลว พึงรูไดวา พระผูมี

27

พระอัครวงศาจารย, สัททนีติปกรณธาตุมาลา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ,

2535), หนา 305.
28

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
29
พระโมคคัลลายนมหาเถระและพระสุภูติมหาเถระ,อภิธานปฺปทีปกาและสูจิ,หนา 660.
30
พระอัครวงศาจารย, สัททนีติปกรณธาตุมาลา, หนา 305.

11

พระภาคเจาพระองคนั้น เปนผูตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเองหนอ เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ31
8. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตรัสรู, รู
ดังรูปวิเคราะหวา
อปริมิตกปฺโปปจิตปารมิตาสมฺภูตาย ปฺาย สพฺเพ สํขตาสํขตธมฺเม อพุชฺฌิ พุชฺฌติ
พุชฺฌิสฺสตีติ วา พุทฺโธ.
แปลวา อีกอยางหนึ่ง ผูใด ไดตรัสรู คือ ยอมตรัสรู ไดแก จักตรัสรู ซึ่งสังขตธรรมและ
อสังขตธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันตนสั่งสมและอบรมมาแลวดวยกัปปที่กําหนดไมได เหตุนั้น
ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ32
รูปวิเคราะหศัพท พุทธะ ในความหมายวา ตื่น
1. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ตื่น
ดังรูปวิเคราะหวา
สวาสนสมฺโมหนิทฺทาย พุชฺฌติ ปพุชฺฌติ ปพุชฺฌนํ กโรตีติ พุทฺโธ.
แปลวา ผูใด ยอมรู คือ ยอมตื่น ไดแก ยอมกระทําการปลุกจากความหลับคือความ
ลุมหลงพรอมทั้งวาสนา เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ33
รูปวิเคราะหศัพท พุทธะ ในความหมายวา เบิกบาน
1. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา เบิกบาน
ดังรูปวิเคราะหวา

31

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
32
พระโมคคัลลายนมหาเถระและพระสุภูติมหาเถระ, อภิธานปฺปทีปกาและสูจิ, หนา
660-661.
33

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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ทินกรกิรณสมาคเมน ปรมรุจิรสิริโสภคฺคปฺปตฺติยา วิกสิตมิว ปทุมํ อคฺคมคฺคฺาณสมาคเมน อปริมิตคุณคณาลํกตสพฺพฺุตฺาณปฺปตฺติยา พุชฺฌติ วิกสติ พุชฺฌนํ
วิกสนํ กโรตีติ พุทฺโธ.
แปลวา ผูใด ยอมเบิกบาน คือ ยอมแยมบาน ไดแก ยอมกระทําความเบิกบาน คือ
การแยมบาน เพราะบรรลุพระสัพพุตญาณอันประดับหมูคุณอันนับไมถวน ดวยการบรรลุพระ
อรหัตมรรคญาณอันประเสริฐเปรียบเสมือนดอกปทุมที่แยมบาน เพราะตองรัศมีพระอาทิตยจึง
มีความงดงามอันเลิศดวยศิริอันนาชอบใจอยางยิ่ง เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ34
รูปวิเคราะหศัพท พุทธะ ในความหมายวา เพิกขึ้น, ถอนขึ้น, ควักขึ้น
1. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา เพิกขึ้น, ถอนขึ้น,
ควักขึ้น
ดังรูปวิเคราะหวา
เทฺว วฏฏมูลานิ อนฺุทฺธราปโต หุตฺวา ขนฺธสนฺตานโต สยเมว มหาสมุทฺทโต
วาลิกุทฺธรณํ วิย อุทฺธรตีติ พุทฺโธ.
แปลวา ผูใด ผูไมใชสิ่งอื่นถอนขึ้นให ยอมถอนรากแหงวัฏฏะทั้งสองจากขันธสันดาน
ขึ้นเองนั่นแล เหมือนการถอนทรายขึ้นจากมหาสมุทร เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ35
รูปวิเคราะหศัพท พุทธะ ในความหมายวา ทรงไว, รองรับ
1. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา ทรงไว, รองรับ
ดังรูปวิเคราะหวา
เทฺว ทิฏฐธมฺมิกสมฺปรายิกสํขาเต อตฺเถ อุทฺธริตฺวา ธาเรตีติ พุทฺโธ.

34

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
35
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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แปลวา ผูใด ยอมถอนขึ้นแลวรองรับซึ่งประโยชนทั้งสองอันบัณฑิตกลาวพรอมกันวา
เปนไปในธรรมที่บุคคลเห็นไดในปจจุบันนี้และเปนไปในโลกที่สัตวพึงไปในภายภาคหนาเหตุนั้น
ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ36
รูปวิเคราะหศัพท พุทธะ ในความหมายวา กําจัด
1. คําวา พุทฺธ สําเร็จรูปมาจากธาตุวา พุธฺ ในความหมายวา กําจัด
ดังรูปวิเคราะหวา
อถวา หิเต ปวตฺตเนน อหิตา จ นิวตฺตเนน สตฺตานํ ภยํ หึสตีติ พุทฺโธ.
แปลวา อีกอยางหนึ่ง ผูใด ยอมกําจัดซึ่งภัยของสัตวทั้งหลาย ดวยการใหดําเนินไปใน
สิ่งที่เปนประโยชนและใหหันกลับจากสิ่งที่ไมเปนประโยชน เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา พุทธะ37
มีขอสังเกตวาคําวา พุทธะ นี้ มีการแปลความหมายไดหลายนัยโดยอาศัยธาตุ
ตัวเดียวกันคือ พุธฺ ธาตุ นั้น เหตุที่เปนเชนนี้ เพราะนักปราชญทั้งหลายไดมุงเนนลักษณะความ
เปนพระพุทธะตามรูปศัพทวา พุทฺธ และเปนความหมายที่ตีความใชกันภายหลังจากความ
หมายเดิมของพุทธะวา ตรัสรู, รู ไดวิวัฒนาการในการบรรยายลักษณะของพระพุทธเจาเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น คําวา พุทธะ จึงมีความหมายมากมายดังที่ไดกลาวไวแลว
คําวา พุทธะ มีหลายความตามที่กลาวไวขางตนก็จริง แตความหมายที่ประสงค
ในที่นี้ คือความหมายวา ตรัสรู, รู กลาวคือ การตรัสรูธรรมของพระพุทธเจา เมื่อนําคําวา ปจเจก
+ พุทธะ รวมกันจึงไดคําวา พระปจเจกพุทธะ คือ พระพุทธเจาตรัสรูเฉพาะดวยพระองคเอง
2.3 ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในพระไตรปฎก
ในคัมภีรพ ระไตรปฎกเลมที่ 32 ปจเจกพุทธาปทาน ไดแสดงความหมายพระ
ปจเจกพุทธเจาไว ดังขอความวา
36

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
37
ม.มู.อ.1/56/143
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(พระอานนททูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา)
“ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจามีจริงหรือ ? ดวยเหตุอะไร
ทานเหลานั้น จึงเปนพระปจเจกพุทธเจา ผูเปนนักปราชญ”.38
(พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบพระอานนทวา)
“คนเหลาใด มีบุญญาธิการที่ไดบําเพ็ญไวในพระพุทธเจาทั้งปวง
(แตวา) ยังไมไดโมกขธรรมในพระศาสนาของพระชินเจา คนเหลานั้น
เปนนักปราชญ เปนผูมีปญญาแกกลาดี อาศัยสังเวคธรรมนั้น
ดวยอารมณเพียงเล็กนอย ก็บรรลุพระปจเจกโพธิญาณได ถึงแมวาจะเวน
จากพระพุทธเจาทั้งหลาย”.39
สรุปไดวา พระปจเจกพุทธเจาคือผูมีปญญาที่ไดสั่งสมบําเพ็ญบารมีไวในพระ
ศาสนาของพระพุทธเจาทั้งปวงในกาลกอน แตไมไดบรรลุโมกขธรรมกลาวคือการบรรลุพระ
นิพพานในพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนั้น ๆ ตอมาในสมัยที่ไมมีพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทานอาศัยเพียงสังเวคธรรมคือธรรมที่กอใหเกิดความสลดใจดวยอารมณเพียงเล็กนอยเทานั้น
ก็บรรลุพระปจเจกโพธิญาณได เพราะทานเปนนักปราชญ มีปญญาแกกลา ถึงแมวา ทานจะ
ไมไดรับฟงโอวาทนุสาสนีจากพระพุทธเจาพระองคใดเลย นั่นก็ไมใชอุปสรรคในการบรรลุธรรม
ของทาน เพราะทานไดสั่งสมบําเพ็ญบารมีไวแลวในพระศาสนาของพระพุทธเจาทั้งปวง ทานมี
ความบริสุทธิ์ในฐานะที่เปนพระพุทธะเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกประการ แตทานมี
38

ขุ.อป.32/83/10
ปจฺเจกพุทฺธา กิร นาม โหนฺติ
ภวนฺติ เต เหตุหิ เกหิ ธีรา ฯ
39
เรื่องเดียวกัน, ขอ 84-85, หนา 10.
เย สพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการา
อลทฺธโมกฺขา ชินสาสเนสุ ฯ
เตเนว สํเวคมุเขน ธีรา
วินาป พุทฺเธหิ สุติกฺขปฺา
อารมฺมเณนาป ปริตฺตเกน
ปจฺเจกโพธึ อนุปาปุณนฺติ ฯ
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ฐานะเปนรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจาในดานพระสัพพัญุตญาณ
ทศพลญาณ มหา
กรุณาธิคุณ คุณลักษณะ และระยะการบําเพ็ญบารมี ฐานะของพระปจเจกพุทธเจาเปนรอง
เพียงพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น ไมมีใครอื่นที่จะเทียบเสมอกับทานได40
2.3.1 พระปจเจกพุทธเจาในพระวินัยปฎก
ในคัมภีรพระวินัยปฎก∗ ไมไดกลาวถึงพระปจเจกพุทธเจามากนัก การศึกษาคน
ควาพบวาไดกลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาไวในปริวาร ทุกวาระ ดังขอความวา “บุคคลผูไมตอง
อาบัติ 2 จําพวก คือ 1. พระพุทธเจา 2. พระปจเจกพุทธเจา”.41
ขอความที่ปรากฏในคัมภีรพระวินัยปฎกที่วา พระปจเจกพุทธเจาคือบุคคลผูไม
ตองอาบัติ นั้น ก็เนื่องจากวาพระปจเจกพุทธเจาเปนพระพุทธะเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูมีความบริสุทธิ์หมดสิ้นอาสวะกิเลสเครื่องทําใหเศราหมองอันกอใหเกิดมลทินทางกาย วาจา
และใจ ทานไมประพฤติละเมิดศีล ดังนั้น อาบัติคือโทษที่เกิดแตการละเมิดพระพุทธบัญญัติจึง
ไมมีแกพระปจเจกพุทธเจารวมทั้งไมมีแกพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย

40

เรื่องเดียวกัน, ขอ 86, หนา 10.
สพฺพมฺหิ โลกมฺหิ มมํ ฐเปตฺวา
ปจฺเจกพุทฺธาน สโมว นตฺถิ เปฯ
∗
พระวินัยปฎก คือ ปฎกที่บันทึกรวบรวมสิกขาบทหรือระเบียบปฏิบัติของภิกษุและภิกษุณี
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแกภิกษุและภิกษุณีโดยทรงอธิบายวา การที่พระองคทรงบัญญัติสิกขาบทก็
เพื่อใหเปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของภิกษุและภิกษุณี นอกจากนี้ยังเปนไปเพื่ออํานาจประโยชนแก
ภิกษุทั้งหลาย 10 ประการ (ดูเพิ่มเติมใน วินย.1/39/26)
41
วินย. 8/322/260
เทฺว ปุคฺคลา อภพฺพา อาปตฺตึ อาปชฺชิตุ พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ ฯ
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2.3.2 ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในพระสุตตันตปฎก
ในพระสุตตันตปฎกโดยเฉพาะอยางยิ่งขุททกนิกายไดรวบรวมเรื่องราวและแนว
คิดเกี่ยวกับพระปจเจกพุทธเจาไวเปนจํานวนมาก จากการศึกษาคนความีหลักฐานที่ปรากฏใน
พระสุตตันตปฎกดังตอไปนี้ คือ อง.เอก.20/57/74, ขุ.ม.29/57/132, ขุ.ม.29/149/279,
ขุ.จู.30/32/96, ขุ.จู. 30/140/287, ขุ.อป. 32/1-2/342
1. ในอังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต ไดกลาวความหมายของพระปจเจก
พุทธเจาวา พระพุทธะ ประเภทหนึ่ง แตกตางจากพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังหลักฐานที่ปรากฏ
ในทุติยปณณาสก หมวดวาดวยบุคคล ดังขอความวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจา 2
จําพวก เหลานี้ คือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 2. พระปจเจกพุทธเจา”.42
2. ในขุททกนิกาย มหานิทเทส ไดกลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา
พระอริยะ ดังหลักฐานที่ปรากฏในติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสวาดวยปฏิปทาของพระมุนี พระผู
มีพระภาคเจาตรัสถึงบุคคลพึงศึกษาวิเวก เพราะการประพฤติวิเวกเปนกิจสูงสุดของพระอริยะ
ทั้งหลาย คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธสาวก ดังขอความวา “คําวา
เพราะการประพฤติวิเวกนี้เปนกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย ไดแก พระพุทธเจา พระพุทธ
สาวก และพระปจเจกพุทธเจา เรียกไดวา พระอริยะ”.43
3. ในขุททกนิกาย มหานิทเทส ไดกลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจา
วา พระปจเจกมุนี ดังหลักฐานที่ปรากฏในมหาวิยูหสุตตนิทเทสวาดวยโมเนยยธรรม 3 ประการ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาบัณฑิตเรียกบุคคลผูเปนมุนีทางกาย ผูเปนมุนีทางวาจา ผูเปนมุนี

42

อง.เอก. 20/57/74
ตถาคโต จ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ จ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว พุทฺธา ฯ
43
ขุ.ม. 29/57/132
เอตทริยานมุตฺตมนฺติ อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ, อริยานํ
เอตํ อคฺคํ เสฏฐํ วิสิฏฐํ ปาโมกฺขํ อุตฺตมํ ปวรํ, ยทิทํ วิเวกจริยาติ เอตทริยานมุตฺตมํ ฯ
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ทางใจ ผูไมมีอาสวะ วาเปนมุนีผูสมบูรณดวยโมเนยยธรรม ผูละกิเลสทั้งปวงได คําวา มุนี ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสนั้น หมายรวมถึง พระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา
มุนีผูประกอบดวยโมเนยยธรรม 3 ประการเหลานี้ มี 6 จําพวก คือ
1. อาคารมุนี
2. อนาคารมุนี
3. เสขมุนี
4. อเสขมุนี
5. ปจเจกมุนี
6. มุนิมุนี
บุคคลผูครองเรือน เห็นทาง(นิพพาน) แลว รูแจงหลักคําสอนแลว เหลานี้ ชื่อวา
อาคารมุนี บุคคลผูเปนบรรพชิตเห็นทาง (นิพพาน) แลว รูแจงหลักคําสอนแลว เหลานี้
ชื่อวา อนาคารมุนี พระเสขะ 7 จําพวก ชื่อวาเสขมุนี พระอรหันตทั้งหลาย ชื่อวา
อเสขมุนี พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวา ปจเจกมุนี พระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวามุนิมุนี.44
จากขอความขางตนนี้ ความหมายพระปจเจกพุทธเจาวา พระปจเจกมุนี มี
ปรากฏในพระไตรปฎกเลมอื่น ๆ เชน ขุ.อป.32/27-28/400, ขุ. อป. 32/31-32/401 และ
ขุ.จริยา. 33/291-297/385-386
4. ในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ไดกลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจา
วา วิสุทธิเทพ ดังหลักฐานที่ปรากฏในโธตกมาณวปญหานิทเทสวาดวยเทพ 3 โธตกมาณพ
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาผูทรงเปนเทพ ผูไมมีเครื่องกังวล ผูเปนพราหมณ ผูเสด็จจาริกอยูใน

44

เรื่องเดียวกัน, ขอ 149, หนา 279.
อิเมหิ ตีหิ โมเนยฺเยหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ฉ มุนโย : อาคารมุนโย อนาคารมุนโย
เสกฺขมุนโย อเสกฺขมุนโย ปจฺเจกมุนโย มุนิมุนโย ฯ กตเม อาคารมุนโย ? เย เต อาคาริกา
ทิฏฐปทา วิฺาตสาสนา, อิเม อาคารมุนโย ฯ กตเม อนาคารมุนโย ? เย เต ปพฺพชิตา ทิฏฐปทา
วิฺาตสาสนา, อิเม อนาคารมุนโย ฯ สตฺต เสกฺขา เสกฺขมุนโย ฯ อรหนฺโต อเสกฺขมุนโย ฯ ปจฺเจก
พุทฺธา ปจฺเจกมุนโย ฯ มุนิมุนโย วุจฺจนฺติ ตถาคตา อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ
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มนุษยโลก คําวา เทพ ที่โธตกมาณพกลาวถึงนั้น หมายถึง เทพ 3 จําพวก คือ สมมติเทพ
อุบัติเทพ และวิสุทธิเทพ คําวา วิสุทธิเทพ หมายรวมถึง พระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา
วิสุทธิเทพเปนอยางไร คือ พระอรหันตขีณาสพ ผูเปนสาวกของพระตถาคต
เรียกวาวิสุทธิเทพ และพระปจเจกพุทธเจา ก็เรียกวาวิสุทธิเทพ พระผูมีพระภาคเจาทรง
เปนเทพ ทรงเปนอติเทพ และทรงเปนเทพยิ่งกวาเทพยิ่งกวาสมมุติเทพ อุบัติเทพ และ
วิสุทธิเทพทั้งหลาย ทรงเปนราชสีหยิ่งกวาราชสีห ทรงเปนนาคยิ่งกวานาค ทรงเปนผู
นําหมูยิ่งกวาผูนําหมู ทรงเปนพระมุนียิ่งกวาพระมุนีทรงเปนพระราชายิ่งกวาพระราชา45
จากขอความขางตนนี้ ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา วิสุทธิเทพ ยังมี
ปรากฏในปารายนานุคีติคาถานิทเทส กลาวถึงพระปงคิยเถระกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงรูชัดอธิเทพ ทรงรูธรรมของพระองคและของคนอื่นทั้งปวง เปนพระศาสดาผูแกปมแหง
ปญหาทั้งหลาย ของเหลาชนผูมีความสงสัยใหกลับรูได คําวา อธิเทพ คือ เทพ 3 จําพวก
ไดแก สมมติเทพ อุบัติเทพ และวิสุทธิเทพ คําวา วิสุทธิเทพ ในที่นี้ หมายรวมถึง พระ
ปจเจกพุทธเจา
=

5. ในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ไดกลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา
อาทิจจพันธุ ดังหลักฐานที่ปรากฏในขัคควิสาณสุตตนิทเทส ทุติยวรรควาดวยโทษแหงกามคุณ
ดังขอความวา

45

ขุ.จู.30/32/96
กตเม วิสุทฺธิเทวา ? วิสุทฺธิเทวา วุจฺจนฺติ ตถาคตสาวกา อรหนฺโต ขีณาสวา, เย
จ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา อิเม วุจฺจนฺติ วิสุทฺธิเทวา, ภควา สมฺมติเทวานฺจ อุปปตฺติเทวานฺจ
วิสุทฺธิเทวานฺจ เทโว จ อติเทโว จ เทวาติเทโว สีหสีโห นาคนาโค คณิคณี มุนิมุนี ราชราชา ฯ
ดูเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกัน, ขอ 119, หนา 235.
อธิเทเว อภิฺาย สพฺพํ เวทิ ปโรปรํ
ปฺหานนฺตกโร สตฺถา กงฺขีนํ ปฏิชานตํ ฯ
=
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คําวา บุคคลใครครวญถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระ
อาทิตย อธิบายวา พระสุริยะเรียกวา พระอาทิตย พระสุริยะนั้นเปนพระโคดมโดย
พระโคตร แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็เปนพระโคดมโดยพระโคตร พระปจเจกสัมพุทธ
เจาจึงปรากฏโดยโคตรพระอาทิตย กลาวคือ เปนเผาพันธุโดยโคตรพระอาทิตย ฉะนั้น
พระปจเจกสัมพุทธเจา จึงชื่อวาเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย.46
จากขอความขางตนนี้ ความหมายพระปจเจกพุทธเจาวา อาทิจจพันธุ ยังมี
ปรากฏในขุททกนิกาย ปจเจกพุทธาปทาน ดังขอความวา
ทานใครครวญถอยคําของพระปจเจกพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหง
พระอาทิตยวา บุคคลพึงไดสัมผัสความหลุดพนเอง นี้มิใชฐานะของ
ผูทําความคลุกคลีดวยหมูคณะ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรด∗ฉะนั้น.47
6. ในขุททกนิกาย อปทาน ไดกลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ฤษี
ดังหลักฐานที่ปรากฏในปทุมเกสริยวรรค หมวดวาดวยพระปทุมเกสริยะเปนตน กลาวถึง
อดีตชาติของพระปทุมเกสริยะเถระเปนชางพลายตระกูลมาตังคะอาศัยอยูใกลที่พักหมูฤษีคือ
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ดังขอความวา

46

เรื่องเดียวกัน, ขอ 140, หนา 287.
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺมาติ : อาทิจฺโจ วุจฺจติ สุริโย, โส โคตโม โคตฺเตน ฯ
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป โคตโม โคตฺเตน ฯ โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป สุริยสฺส โคตฺตาตโก โคตฺตพนฺธุ, ตสฺมา
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อาทิจฺจพนฺธุ ฯ
∗
นอแรด หมายถึง เขาที่งอกขึ้นที่จมูกแรด (rhinoceros horn)
47
ขุ.อป.32/110/15
อฏฐานตํ สงฺคณิการตสฺส
ยํ ผุสฺสเย สามยิกํ วิมุตฺตึ
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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เมื่อกอน ขาพเจาเปนชางพลายตระกูลมาตังคะ
อาศัยอยูใกลที่พักหมูฤษี (คือพระปจเจกพุทธเจา)
ขาพเจามีความเลื่อมใสในพระปจเจกพุทธเจา
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ จึงไดโปรยเกสรดอกบัวลงบูชา
ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในพระปจเจกชินเจา
ผูประเสริฐที่สุด ผูกําจัดราคะ ผูคงที่เหลานั้น
จึงบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัปป∗ หนึ่ง.48
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎกนี้ สรุป
ความหมายไดตามนี้ ความหมายที่ 1 คือ พระปจเจกพุทธเจาเปนพระพุทธเจาประเภทหนึ่ง
แตกตางจากพระสัมมาสัมพุทธเจา ความหมายที่ 2 คือ พระอริยะ เปนความหมายที่เนน
สรรเสริญความเปนพระอริยบุคคลของพระปจเจกพุทธเจา ความหมายที่ 3 คือ พระปจเจกมุนี
เนนเอกลักษณความสงบนิ่งอยูอยางโดดเดี่ยวของพระปจเจกพุทธเจา ความหมายที่ 4 คือ
วิสุทธิเทพ
แสดงความเปนปุคคลาธิษฐานวาพระปจเจกพุทธเจาเปนเทพผูบริสทุ ธิ์หมดจด
ความหมายที่ 5 คือ อาทิจจพันธุ เนนสมัญญานามที่ไดมาจากการสืบสายเผาพันธุแหงพระ
อาทิตยของพระปจเจกพุทธเจาซึ่งสมัญญานามนี้ก็ใชเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจาเชนเดียวกันวา
สืบสายเผาพันธุแหงพระอาทิตย และความหมายที่ 6 คือ ฤษี เนนการออกแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญกลาวคือโมกขธรรมอันเปนธรรมเครื่องทําใหหลุดพนกิเลส

กัปป หมายถึง ระยะที่โลกตั้งขึ้นแลวประลัยครั้งหนึ่ง (คําวา กัปป ผูวิจัยเขียนตามคํา
บาลี ถาเขียนตามคําภาษาไทยเขียนวา กัปหรือกัลป)
48
เรื่องเดียวกัน, ขอ 1-2, หนา 342.
อิสิสํเฆ อหํ ปุพฺเพ อาสึ มาตงฺควารโณ
มเหสีนํ ปสาเทน
ปทุมเกสรโมกิรึ.
ปจฺเจกชินเสฏเฐสุ
ธุตราเคสุ ตาทิสุ
เตสุ จิตฺตํ ปสาเทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทหํ ฯ
∗
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2.3.3 ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในพระอภิธรรมปฎก
ในพระอภิธรรมปฎก จากการศึกษาคนความีหลักฐานที่ปรากฏกลาวถึงความ
หมายของพระปจเจกพุทธเจาไวในธาตุกถา เลมที่ 36 ดังนี้
1. ในพระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา ไดจัดพระปจเจกพุทธเจาเขาไวในจํานวน
บุคคล 9 จําพวก โดยจัดไวในอันดับสองรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังหลักฐานที่ปรากฏใน
หมวดวาดวยบุคคล 9 จําพวก ดังขอความวา
บุคคล 9 จําพวก คือ
1. บุคคลผูเปนสัมมาสัมพุทธะ
3. บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุตตะ
5. บุคคลผูเปนกายสักขี
7. บุคคลผูเปนสัทธาวิมุตตะ
9. บุคคลผูเปนสัทธานุสารี.49

2. บุคคลผูเปนปจเจกพุทธะ
4. บุคคลผูเปนปญญาวิมุตตะ
6. บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ
8. บุคคลผูเปนธัมมานุสารี

2. ในพระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา เอกกปุคคลบัญญัติ ไดกลาวความหมาย
ของพระปจเจกพุทธเจาแตกตางจากพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังขอความวา “บุคคลบางคนใน
โลกนี้ตรัสรูสัจจะ 4 ดวยตนเองในธรรมที่ไมเคยสดับมากอน แตไมบรรลุความเปนพระสัพพัญู
ในธรรมคือสัจจะ 4 นั้น และไมถึงความชํานาญในทศพลญาณ บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนปจเจก
พุทธะ”.50
49

อภิ.ธา. 36/15/117
นว ปุคฺคลา :
สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ, อุภโตภาควิมุตฺโต, ปฺาวิมุตฺโต, กายสกฺขี, ทิฏฐิปตฺโต,
สทฺธาวิมุตฺโต, ธมฺมานุสารี, สทฺธานุสารี ฯ
50
เรื่องเดียวกัน, ขอ 23, หนา 121.
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามํ สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ, น จ
ตตฺถ สพฺพฺุตํ ปาปุณาติ น จ พเลสุ วสีภาวํ, อยํ วุจฺจติ ปุคฺคโล ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ฯ
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3. ในพระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา นวกปุคคลบัญญัติ มีขอความเรื่องพระปจเจก
พุทธเจาแตกตางจากพระสัมมาสัมพุทธเจาชัดเจนยิ่งขึ้นวา
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลผูตรัสรูสัจจะดวยตนเองในธรรมที่ไมเคยสดับมา
กอน ถึงความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้นและถึงความชํานาญในทศพลญาณ บุคคล
นั้นพึงทราบวา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะสัพพัญุตญาณนั้น
บุคคลผูตรัสรูสัจจะดวยตนเองในธรรมที่ไมเคยสดับมากอน แตไมถึงความเปน
พระสัพพัญูในธรรมนั้นและไมถึงความชํานาญในทศพลญาณ บุคคลนั้นพึงทราบวา
เปนพระปจเจกพุทธเจา เพราะสัพพัญุตญาณนั้น.51
คําวา เพราะสัพพัญุตญาณ ที่ปรากฏในความหมายของพระปจเจกพุทธเจา
เปนการเนนใหเห็นความแตกตางจากพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบรรลุ
พระสัพพัญุตญาณและทศพลญาณ สวนพระปจเจกพุทธเจาขาดพระสัพพัญุตญาณและ
ทศพลญาณ ดวยเหตุนี้ พระปจเจกพุทธเจาจึงเปนรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจา
4. ในพระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา ทุกปุคคลบัญญัติ ไดกลาวความหมายของ
พระปจเจกพุทธเจาวา เปนบุคคลผูอิ่มแลว ดังขอความวา “พระปจเจกพุทธเจาและพระ
อรหันตสาวกของพระตถาคตชื่อวาผูอิ่มแลว พระสัมมาพุทธเจาชื่อวาผูอิ่มแลวและทําคนอื่นให
อิ่ม”.52
51

เรื่องเดียวกัน, ขอ 202, หนา 186.
ตตฺร ยฺวายํ ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามํ สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ, ตตฺถ
สพฺพฺุตํ ปาปุณาติ พเลสุ จ วสีภาวํ, สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตน ทฏฐพฺโพ ฯ
ตตฺร ยฺวายํ ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามํ สจฺจานิ อนภิสมฺพุชฺฌติ, น จ
ตตฺถ สพฺพฺุตํ ปาปุณาติ น จ พเลสุ วสีภาวํ, ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เตน ทฏฐพโพ ฯ
52
เรื่องเดียวกัน, ขอ 90, หนา 134.
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา, เย จ ตถาคตสฺส สาวกา อรหนฺโต ติตฺตา, สมฺมาสมฺพุทฺโธ ติตฺโต จ
ตปฺเปตา จ ฯ
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จากขอความนี้แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางพระปจเจกพุทธเจากับพระ
สัมมาสัมพุทธเจาชัดเจนยิ่งขึ้น พระปจเจกพุทธเจาชื่อวาผูอิ่มแลว เปนผูอิ่มเฉพาะพระองคเอง
สวนพระสัมมาสัมพุทธเจา แมจะชื่อวาผูอิ่มแลวเหมือนกัน แตไมไดเปนผูอิ่มเฉพาะพระองคเอง
เทานั้นพระองคยังสามารถทําใหผูอื่นใหอิ่มได ผูวิจัยมีความเห็นวา คําวา อิ่ม ในที่นี้ หมายถึง
การอิ่มในธรรมกลาวคือการบรรลุธรรมเฉพาะพระองคของพระปจเจกพุทธเจากับพระสัมมา
สัมพุทธเจา ทานทั้งสองมีการบรรลุธรรมเหมือนกันก็จริง แตมีความแตกตางกันในดานความ
เขาใจหลักธรรมที่บรรลุอันจะนําไปสูการอธิบายหลักธรรมใหผูอื่นเขาใจและใหตรัสรูตามได
พระปจเจกพุทธเจาตรัสรูธรรม ไมสามารถสั่งสอนธรรมเพื่อใหผูอื่นตรัสรูตาม จึงไดชื่อวาอิ่ม
เฉพาะพระองคเอง สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงเปนอยางนั้น พระองคตรัสรูธรรมแลวยัง
ทรงประกาศพระสัทธรรมใหผูอื่นตรัสรูตามไดเปนจํานวนมาก จึงไดชื่อวา ใหผูอื่นอิ่มได
จากความหมายของพระปจเจกพุทธเจาที่ปรากฏในพระวินัยปฎกและพระ
สุตตันตปฎก สามารถสรุปความหมายของพระปจเจกพุทธเจาได 6 ความหมาย คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง พระพุทธะ ประเภทหนึ่ง
พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง พระอริยะ
พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง พระปจเจกมุนี
พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง วิสุทธิเทพ
พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง อาทิจจพันธุ
พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง ฤษี

สวนความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในพระอภิธรรมปฎก สามารถสรุปไดวา
บุคคลผูเปนพระปจเจกพุทธเจาคือผูตรัสรูสัจจะดวยตนเองในธรรมที่ไมเคยสดับมากอน แตไม
ถึงความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้นและไมถึงความชํานาญในพระสัพพัญุตญาณและ
ทศพลญาณ
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2.3.4 สรุปเปรียบเทียบความหมายพระปจเจกพุทธเจาในอรรถกถาและฎีกา
อรรถกถา คือ หนังสือที่อธิบายความหมายของคําและความในพระไตรปฎก53
อันเปนหนังสือบาลีที่พระอาจารยในทางพระพุทธศาสนาไดรจนาขึ้นเพื่ออธิบายคําและความ
หมายในพระไตรปฎกใหชัดเจนยิ่งขึ้น จากความหมายของพระปจเจกพุทธเจาที่ปรากฏอยูใน
พระไตรปฎก 6 ความหมาย คือ 1. พระพุทธะ ประเภทหนึ่ง 2. พระอริยะ 3. พระปจเจก
มุนี 4. วิสุทธิเทพ 5. อาทิจจพันธุ 6. ฤษี อรรถกถาไดกลาวความหมายของพระปจเจกพุทธ
เจาแตกตางไปอีก 6 ความหมาย คือ 1. ความหมายวา สมณะ 2. ความหมายวา
พราหมณ 3. ความหมายวา บรรพชิต 4. ความหมายวา พระตถาคต 5. ความหมายวา ภิกษุ
6. ความหมายวา พระสยัมภู
จากการคนควาความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในอรรถกถาเปรียบเทียบกับ
ความหมายในพระไตรปฎก มีหลักฐานปรากฏในอรรถกถา ดังตอไปนี้
1. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา สมณะ ปรากฏในอรรถกถามัชฌิม
นิกาย มัชฌิมปณณาสกชื่อวาปปญจสูทนี จูฬราหุโลวาทสูตร อันเปนหนังสืออธิบายพระสูตร
เพิ่มเติมกลาววา พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง สมณะ ดังขอความวา “บทวา สมณา วา
พฺราหฺมณา วา ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา หรือ พระสาวกของพระตถาคต”.54
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา สมณะ ยังมีปรากฏในอรรถกถาขุททก
นิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี พุทธาปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจาเปนนักเลง
ชื่อวามุนาฬิ กลาวถอยคําดาพระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา

53

สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีบาลี ในอินเดียและลังกา (กรุงเทพ ฯ : โรง
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), หนา 271.
54
ม.ม.อ.2/112/96
สมณา วา พฺราหฺมณา วาติ พุทฺธา วา ปจฺเจกพุทฺธา วา ตถาคตสาวกา วา ฯ
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ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลศูทรเปนนักเลงชื่อวามุนาฬิ ผู
ไมมีชื่อเสียง ไมมีความชํานาญอะไร ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุรภิ ผูมี
ฤทธิ์มาก ผูมีอานุภาพมาก ไปถึงสถานที่ใกลของเขาดวยกิจบางอยาง เขาเห็นพระ
ปจเจกพุทธเจาไดดาดวยคําเปนตนวา สมณะรูปนี้ ทุศีล มีธรรมลามก.55
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา สมณะ ยังมีปรากฏในอรรถกถาขุททก
นิกาย อปทาน ชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี พุทธาปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจาเปนเด็ก
กําลังเลนอยูที่ถนนใหญเอาสะเก็ดหินขวางพระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา “ไดยินวา ใน
อดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลหนึ่ง ในเวลาเปนเด็ก กําลังเลนอยูที่ถนนใหญ มองเห็น
พระปจเจกพุทธเจาเที่ยวบิณฑบาตอยูในถนนจึงคิดวา สมณะโลนรูปนี้จะไปไหน จึงถือเอา
สะเก็ดหินขวางไปที่หลังเทาของทาน”.56
2. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา พราหมณ ปรากฏในอรรถกถาขุททก
นิกาย ชาดกชื่อวาชาตัฏฐกถา ทรีมุขชาดก วาดวยโทษของกาม กลาวถึงพระโพธิสัตวนามวา
พรหมทัตกุมาร เรียกพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ทรีมุข ผูกลาวสอนธรรมวาดวยโทษของ
กามแกตน เพื่อใหตนออกผนวช ดวยคําวา พราหมณ ดังขอความวา
ดูกอนพราหมณ โยมทั้งกําหนัด ทั้งยินดี ทั้งสยบอยู
ในกามทั้งหลาย ผูตองการมีชีวิตอยูไมอาจจะละกามที่มีรูป

55

ขุ.อป.อ.1/82/138
อตีเต กิร โพธิสตฺโต สุทฺทกุเล ชาโต อปากโฏ อปฺปสิทฺโธ มุนาฬิ นาม ธุตฺโต หุตฺวา
ปฏิวสติ ฯ ตทา มหิทฺธิโก มหานุภาโว สุรภิ นาม ปจฺเจกพุทฺโธ เกนจิ กรณีเยน ตสฺส สมีปฏฐานํ ปา
ปุณิ ฯ โส ตํ ทิสฺวา ว “ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อยํ สมโณติอาทินา อพฺภาจิกฺขิ ฯ
56
เรื่องเดียวกัน, ขอ 82, หนา 145-146.
อตีเต กิร โพธิสตฺโต เอกสฺมึ กุเล นิพฺพตฺโต ทหรกาเล มหาวีถิยํ กีฬมาโน วีถิยํ
ปณฑาย จรมานํ ปจฺเจกพุทฺธํ ทิสฺวา “อยํ มุณฺฑโก สมโณ กุหึ คจฺฉตีติ ปาสาณสกลิกํ คเหตฺ
วา ตสฺส ปาทปฏฐิยํ ขิป ฯ
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นาสะพรึงกลัวนั้นได แตโยมจักทําบุญไมใชนอย.57
3. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา บรรพชิต ปรากฏในอรรถกถาสังยุตต
นิกาย สคาถวรรคชื่อวาสารัตถทีปนี ทฬิททสูตร กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาชราองคหนึ่งถูก
พระเจากรุงพาราณสีริษยาในขณะที่ทานกําลังเดินเขามาบิณฑบาตในเมือง ดวยการกลาวดู
หมิ่นวาคนเปนโรคเรื้อน ดังขอความวา “พระราชาพระองคนั้น กริ้ววา บรรพชิตผูนี้เห็นจะไม
แลดูเราเพราะความริษยา จึงตรัสวา คนโรคเรื้อนนุงหมจีวรที่คร่ําครึนี้ คือใคร ? จึงไดถมน้ําลาย
รดแลวหลีกไป”.58
4. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา พระตถาคต ปรากฏในอรรถกถาขุ
ททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรคชื่อวาสัทธัมมัปปกาสินี ภววิภวทิฏฐินิทเทส ดังขอความวา “บทวา
ตถาคโต คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา แมพระปจเจกพุทธเจาก็สงเคราะหเขาในบทนี้เหมือน
กัน”.59
5. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ภิกษุ ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย
จริยาปฎกชื่อวาปรมัตถทีปนี สังขพราหมณจริยา วาดวยจริยาวัตรของสังขพราหมณ กลาวถึง
เทพธิดาไดกลาวคาถาบอกสังขพราหมณผูไมรูกุศลกรรมที่ตนเคยกระทําไวในพระปจเจก
พุทธเจาพระองคหนึ่ง ดังขอความวา
57

ขุ.ชา.27/15/145
เคธิโต จ รตฺโต อธิมุจฺฉิโต จ
กาเมสฺวาหํ พฺราหฺมณ ภึสรูป
ตํ นุสฺสเห ชีวิกตฺโถ ปหาตุ
กาหามิ ปฺุานิ อนปฺปกานิ ฯ
58
สํ.ส.อ.1/260/332
โส ราชา “ปพฺพชิโต มฺเ เอส อุสฺสูยาย มํ น โอโลเกตีติ กุชฺฌิตฺวา “กฺวายํ
กุฏฐิจีวรานิ ปารุโตติ นุฏฐหิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
59
ปฏิสมฺ.อ.2/150/76
ตถาคโตติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ. ปจฺเจกพุทฺโธป เอตฺเถว สงฺคหิโต ฯ
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ทานสังขพราหมณ ทานไดถวายรองเทากะภิกษุรูปหนึ่ง
ซึ่งเดินเหยียบไปบนทรายรอน ผูกําลังเดือดรอนลําบากในทางที่รอนระอุ
ทักษิณานั้น จึงเปนผลแหงความปรารถนาของทานในวันนี้.60
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ภิกษุ ยังมีปรากฏในอรรถกถาขุททก
นิกาย อปทาน ชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี พุทธาปทาน กลาวถึงพระโพธิสัตวเปนนักเลงชื่อวามุ
นาฬิ มีกําลังมาก ชอบคลุกคลีกับคนชั่ว ไดดาพระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา “ไดยินวา ใน
อดีตกาล พระโพธิสัตวเกิดในชาติตระกูลที่ไมมีชื่อเสียงเปนนักเลงชื่อวา มุนาฬิ∗ เพราะมีกําลัง
แรง เพราะชอบคลุกคลีกับคนชั่ว ไดดาพระปจเจกพุทธเจานามวา สุรภิ วา ภิกษุรูปนี้ ทุศีล มี
ธรรมอันลามก”.61
6. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา พระสยัมภู ปรากฏในอรรถกถาขุททก
นิกาย จริยาปฎกชื่อวาปรมัตถทีปนี สังขพราหมณจริยา วาดวยจริยาวัตรของสังขพราหมณ
ดังขอความวา “พระปจเจกพุทธเจาชื่อวา พระสยัมภู เพราะเปนพระผูเปนเอง เพราะไดบรรลุ
ปจเจกโพธิญาณดวยพระสยัมภูญาณ”.62

60

ขุ.จริยา.อ.18/40
ฆมฺเม ปเถ พฺราหฺมณ เอกภิกฺขุ
อุคฺฆฏฏปาทํ ตสิตํ กิลนฺตํ
ปฏิปาทยิ สงฺข อุปาหนานิ
สา ทกฺขิณา กามทุหา ตวชฺชาติ คาถมาห ฯ
∗
เรื่องนี้นาจะเปนเรื่องเดียวกันกับเรื่องพระโพธิสัตวดาพระปจเจกพุทธเจาวา “สมณะนี้
ทุศีล มีธรรมลามก” เพราะมีเนื้อหาเหมือนกัน (ดูเปรียบเทียบเพิ่มเติมในวิทยานิพนธนี้ หนา 24-25.)
61
ขุ.อป.อ.1/82/142
อตีเต กิร โพธิสตฺโต อปากฏชาติยํ อุปฺปนฺโน มุนาฬิ นาม ธุตฺโต หุตฺวา ทุชฺชนสํสคฺคพเลน
สุรภี นาม ปจฺเจกพุทธํ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อยํ ภิกฺขูติ อกฺโกสิ ฯ
62
ขุ.จริยา.อ.11-2/35
สยมฺภุาเณน ปจฺเจกโพธิยา อธิคตตฺตา สยเมว ภูตนฺติ สมฺภุ ฯ
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อนึ่ง ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในอรรถกถาเหมือนกับความหมายที่
ปรากฏในพระไตรปฎกมี 3 ความหมาย คือ 1. ความหมายวา พระอริยะ 2. ความหมายวา
พระปจเจกมุนี 3. ความหมายวา ฤษี
1. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา พระอริยะ ปรากฏในขอ 2 ของหัวขอ
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในพระสุตตันตปฎก อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคชื่อวา
สุมังคลวิลาสินี วาดวยอริยวงศ 4 กลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจาเพิ่มเติมวาเปนพระ
อริยบุคคลเสมอกับพระพุทธเจาและพระสาวกรวมเรียกไดเสมอกันวา
ผูประเสริฐหรือพระ
อริยบุคคล เพราะทานทั้งสามจัดอยูในวงศของผูประเสริฐเหมือนกัน ดังขอความวา “พระ
พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกของพระตถาคตทั้งหลาย ทานเรียกวา พระ
อริยบุคคล เพราะวงศของพระอริยะเหลานั้น จึงชื่อวา อริยวงศ”.63
2. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา พระปจเจกมุนี ปรากฏในขอ 3 ของ
หัวขอความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในพระสุตตันตปฎก อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดก ชื่อ
วาชาตัฏฐกถา คังคมาลชาดก กลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจาเพิ่มเติมวา พระปจเจก
มุนี ดังขอความวา
ทานทั้งหลายอยาไดพูดอะไร ๆ กะทานคังคมาละ
ผูเปนพระมุน∗ี ผูศึกษาอยูในคลองพระมุนี ความจริง
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา คังคมาละ องคนี้ไดขามหวงน้ํา
ที่พระปจเจกมุนีทั้งหลายขามแลวหมดความเศราโศกเที่ยวไป.64
63

ขมุนี

ที.ปา.อ.3/309/204
อริยา วุจฺจติ พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา ตถาคตสาวกา จ, เอเตสํ อริยานํ วํสาติ อริยวํสา ฯ
∗
พระมุนี มี 6 ประเภท คือ 1. อาคาริกมุนี 2. อนาคาริกมุนี 3. เสขมุนี 4. อเส
5. พระปจเจกมุนี 6. พระมุนิมุนี (ดูความหมายเพิ่มเติมในวิทยานิพนธนี้ หนา 17.)
64
ชา.อ.5/301
มา กิฺจิ อวจุตฺถ คงฺคมาลํ
มุนินํ โมนปเถสุ สิกฺขมานํ
เอโส หิ อตรี อณฺณวํ
ยํ ตริตฺวา วิจรนฺติ วีตโสกาติ ฯ
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3. ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ฤษี ปรากฏในขอ 6 ของหัวขอ
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในพระสุตตันตปฎก อรรถกถามัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
ชื่อวาปปญจสูทนี อิสิคิลิสูตร และอรรถกถาสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรคชื่อวาสารัตถัปปกาสินี
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร∗ กลาวความหมายของพระปจเจกพุทธเจาเพิ่มเติมวา ฤษี ดังขอความ
วา “บทวา อิเม อิสี ไดแก พระปจเจกพุทธฤษีเหลานี้”.65
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาวา ฤษี ยังมีปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรคชื่อวาสัทธัมมัปปกาสินี ธัมมจักกัปปวัตตนวาระ∗∗ อรรถกถาขุททกนิกาย อป
ทานชื่อวาวิสุทธิชนวิลาสินี สกจินตนิยเถราปทานและอุรุเวลกัสสปเถราปทาน∗∗∗ อรรถกถา
ขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี ตาลปุฏเถระ∗∗∗∗
นอกจากนี้ อรรถกถาไดสรุปความหมายของพระปจเจกพุทธเจาตามรูปวิเคราะห
ศัพทวา ปจเจกพุทธะ ไว 4 ความหมาย คือ
1. ผูโดดเดี่ยวหรืออยูผูเดียว
2. ผูไมมีครูอาจารย
3. ผูบําเพ็ญบารมีสองอสงไขยเพิ่มอีกแสนกัปปแลวแทงตลอดปจเจกพุทธญาณ
4. ผูบรรลุการตรัสรูแจงเฉพาะสัจธรรม 4 ดวยตนเอง

ดูเพิ่มเติมใน สํ.สฬา.อ.3/1081/378
65
ม.อุ.อ.3/133/90
อิเม อิสีติ อิเม ปจฺเจกพุทฺธา อิสี ฯ
∗∗
ดูเพิ่มเติมใน ปฏิสมฺ.อ.2/30/250
∗∗∗
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.อป.อ.2/1/105-106 และเรื่องเดียวกัน, ขอ 269, หนา 298.
∗∗∗∗
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.เถร.อ.2/1148/517
∗
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1. ในอรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรคชื่อวาสัทธัมมัปปกาสินี เนนความ
หมายตามรูปวิเคราะหศัพทวา พระปจเจกพุทธเจาเปนผูโดดเดี่ยวหรืออยูผูเดียว ดังขอความ
วา “บทวา ปจฺเจกพุทฺธานํ ชื่อวา พระปจเจกพุทธเจา เพราะอรรถวาเปนผูเดียวเทานั้น ไมมี
อาจารย อาศัยเหตุการณนั้น ๆ จึงตรัสรูอริยสัจ 4”.66
2. ในอรรถกถาขุททกนิกาย
มหานิทเทสชื่อวาสัทธัมมัปปชโชติกา เนน
ความหมายตามรูปวิเคราะหศัพทวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวา พระปจเจกมุนี
เพราะไมมีครูอาจารย ดังขอความวา “พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ชื่อวาปจเจกมุนี
เพราะอรรถวา แตละองคนั้นแล ไมมีครูอาจารย อาศัยเหตุการณนั้น ๆ จึงตรัสรูอริยสัจ 4”.67
3. ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตชื่อวามโนรถปูรณี เนนความหมาย
ตามรูปวิเคราะหศัพทวา พระปจเจกพุทธเจาคือผูบําเพ็ญบารมีสองอสงไขย∗ เพิ่มอีกแสนกัปป
ซึ่งนอยกวาระยะเวลาบําเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังขอความวา “พระองคผู
บําเพ็ญบารมีสองอสงไขยเพิ่มอีกแสนกัปปแลวแทงตลอดปจเจกพุทธญาณ ชื่อวา ปจเจกพุทธะ
(สวน) พระองคผูบําเพ็ญบารมี 4-8-16 อสงไขยเพิ่มอีกแสนกัปป แลวย่ํายีกระหมอมแหงมารทั้ง
3 แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ชื่อวา สัพพัญูพุทธะ”.68
4. ในอรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิทเทสชื่อวาสัทธัปปชโชติกา เนนความหมาย
66

ปฏิสม.อ.1/221
ตํ ตํ การณํ ปฏิจฺจ เอโกว อนาจริยโก จตุสจฺจํ พุชฺฌิตฺวาติ ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ
67
ขุ.ม.อ.10/173
ตํ ตํ การณํ ปฏิจฺจ เอกกา ว อนาจริยกา ว จตุสจฺจํ พุชฺฌิตวนฺโตติ ปจฺเจกพุทฺธา ปจฺ
เจกมุนโย ฯ
คําวา อสงไขย แปลวา โกฏิกําลังสิบ 10,000,00010; นับไมถวน
68
องฺ.เอก.อ.1/174/104
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ เทฺว อสงฺเขยฺยานิ ปารมิโย ปูเรตฺวา สามํ ปฏิวิทฺธปจฺเจกพุทธญาโณ
ปจฺเจกพุทฺโธ นาม ฯ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ วา อฏฐ วา โสฬส วา อสงฺเขฺยยฺยานิ ปารมิโย
ปูเรตฺวา ติณฺณํ มารานํ มตฺถกํ มทฺทิตฺวา ปฏิวิทฺธสพฺพฺุตาโณ สพฺพฺูพุทฺโธ ฯ
∗
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ตามรูปวิเคราะหศัพทวา พระปจเจกพุทธเจาคือพระพุทธะผูบรรลุการตรัสรูเฉพาะสัจธรรม 4
ดวยตนเอง จําเพาะอารมณนั้น ๆ ดังขอความวา “บทวา ปจฺเจกพุทฺธสมฺพุทฺธา พระ
พุทธเจาทั้งหลาย ผูบรรลุการตรัสรูเฉพาะสัจธรรม 4 ดวยตนเอง จําเพาะอารมณนั้น ๆ เหตุนั้น
จึงชื่อวาพระปจเจกพุทธเจา.69
สรุปความหมายของพระปจเจกพุทธเจาตามรูปวิเคราะหศัพทที่ปรากฏใน
อรรถกถา ทั้ง 4 ความหมายเขาดวยกันไดดังนี้ พระปจเจกพุทธเจา หมายถึง พระพุทธเจาผูโดด
เดี่ยวไมมีครูอาจารยสอนธรรมบําเพ็ญบารมีสองอสงไขยเพิ่มอีกแสนกัปป และอาศัยจําเพาะ
อารมณนั้น ๆ จึงไดบรรลุการตรัสรูเฉพาะสัจธรรม 4 ดวยตนเอง
สวนความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในฎีกา จากการศึกษาคนความาเปรียบ
เทียบกับความหมายของพระปจเจกพุทธเจาตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา
มีความหมายไมแตกตางจากคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา สามารถสรุปความหมายของ
พระปจเจกพุทธเจาตามรูปวิเคราะหในฎีกาได 3 ความหมาย ดังนี้
1. ผูเดียวไมมีสหาย70
2. ผูตรัสรูสัจจะทั้งหลายเฉพาะตน71

69

ขุ.จู.อ.32/28
ปจฺเจกพุทฺธสมฺพุทฺธาติ ตนฺตํ อารมฺมณํ ปาฏิเยกฺกํ จตุสจฺจํ สยเมว
พุทฺธา ปฏิเวธปฺปตฺตาติ ปจฺเจกพุทฺธา ฯ
70
พระมหานันทเถระ, อภิธมฺมมูลฏีกา มธุฏีกา มธุสารตฺถทีปนีฏีกา ปฐโม ภาโค
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หนา 288.
วิสุ วิสุ เอเกกา อสหายา หุตฺวา พุชฺฌนฺตีติ ปจฺเจกพุทฺธา ฯ
71
พระธรรมปาลเถระ, มูลปณฺณาสฏีกา ปฐโม ภาโค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2536), หนา 144.
ปจฺเจกํ สจฺจานิ พุทฺธวนฺโตติ ปจฺเจกพุทฺธา ฯ
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3. ผูตรัสรูสัจจะเฉพาะตนเองดวยพระสยัมภูญาณ เพราะไมเหมือนกับผูอื่น(พระ
พุทธเจาพระองคอื่น)72
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในฎีกาเปนความหมายที่แปลตามรูปวิเคราะห
ศัพทวา ปจเจกพุทธะ ไมไดแตกตางจากคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา เนื่องจากคัมภีรฎีกา
เปนปกรณอันพระอาจารยทั้งหลายแตงแกหรืออธิบายเพิ่มเติมอรรถกถา ไดรับการยอมรับนับ
ถือนอยกวาอรรถกถาถือเปนเพียงมติของอาจารยผูรจนา73
และเหตุผลที่มีหนังสือฎีกาก็
เนื่องจากวาหนังสือชั้นคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถายากที่จะเขาใจไดงายและชัดเจน ดังนั้น
จึงไดมีหนังสือฎีกาชวยอธิบายความหมายของพระไตรปฎกและอรรถกถาใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ความหมายของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก
อรรถกถา และฎีกา ความหมายที่เดนชัดที่สุดเห็นจะเปนความหมายที่วา พระปจเจกพุทธเจา
คือ ฤษี ผูอยูอยางโดดเดี่ยวจากชุมชน และจากความหมายนี้กอใหเกิดแนวคิดพระปจเจก
พุทธเจาคือพวกมนุษยกลุมหนึ่งผูตองการความหลุดพนกิเลสจึงไดสละพันธนาการทางโลกออก
บวชปลีกออกจากชุมชนอยูอยางโดดเดี่ยวไมมีสหาย เสาะแสวงหาโมกขธรรมกลาวคือธรรม
เครื่องทําใหหลุดพนกิเลสบําเพ็ญเพียรจนไดบรรลุพระปจเจกโพธิญาณดวยตนเอง แมวาใน
สมัยนั้นจะไมพบพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประกาศพระสัทธรรม แตก็สามารถคนสัจธรรมไดดวย
ตนเอง เพราะมีปญญาแกกลาที่ไดบําเพ็ญไวในพระพุทธเจาทั้งปวง

72

พระธรรมปาลเถระ, สํยุตตฏีกา ปฐโม ภาโค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2537), ขอ 7, หนา 74.
ปจฺเจกํ ปเรหิ อสาธารณตาย วิสุ สยมฺภุาเณน สจฺจานิ พุทฺธวาติ ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ
73
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), หนา 697.

บทที่ 3
แนวคิดเรื่องพระปจเจกพุทธเจา
3.1 ความเปนมาของแนวคิดเรื่องพระปจเจกพุทธเจา
แนวคิดเรื่องพระปจเจกพุทธเจาในพุทธศาสนา เมื่อพิจารณาหลักฐานอาจเกี่ยว
ของกับการสละบานเรือนออกบวช ลัทธิฤษีและลัทธิปจเจกชนตามขนบธรรมเนียมประเพณี
แบบอินเดียใหความเคารพนับถืออยางสูงตอพวกนักพรต พวกมุนี และพวกดาบส ที่ทองเที่ยว
จาริกไป คัมภีรพระเวทเปนคัมภีรเกาแกของพวกอินเดียอารยันเปนแหลงกําเนิดวรรณกรรม1ที่มี
อายุเกากวาคัมภีรพราหมณะและคัมภีรอุปนิษัทไดปรากฏแนวคิดผูที่ออกบวชเปนพวกพรต
พวกมุนี ยติหรือศฺรมณะ(สมณะ) โยคี ลักษณะของพวกบําเพ็ญพรตออกบวชนี้อาจจะเกาแก
กอนที่พวกอารยันจะเขาในอินเดีย
เมื่อพิจาราณาแนวคิดเหลานี้จะเห็นไดวาเปนแนวคิดไปในทํานองเดียวกัน
กลาวคือแนวคิดเรื่องนักบวชจําพวกหนึ่งที่ปลีกออกจากสังคม
แนวคิดเหลานี้ไมใชแนวคิดใหม เปนแนวคิดที่มีมาแตกอน ซึ่งศึกษาไดจาก
อารยธรรมเกาแกที่ขุดคนพบในหะรัปปาและโมหันโช-ทโฑ (Harappa-Mohenjodaro) มีปฏิมา
หรือรูปคนปนอยูในลักษณะนั่งขัดสมาธิ นัยนตาทั้งสองขางหลับสนิท ดานขวามือมีสิงโตและ
ชาง ดานซายมือมีวัวและแรด ดานหนาใตอาสนะมีกวาง 2 ตัว สัตวทั้ง 6 นี้อยูในลักษณะการ
กระทําความเคารพผูที่กําลังนั่งสมาธิ ผูที่นั่งสมาธิไวเคราและผมยาว บนรางมีผาปกปด เวน
ไหลขวาซึ่งวางไว(คลายพระภิกษุครองจีวรเมื่ออยูในวัด) ปฏิมาหรือรูปคนปนกําลังขัดสมาธิอีก
ชิ้นหนึ่งซึ่งขุดคนพบไดที่โมหันโช-ทโฑ แสดงใหเห็นดานขวาและดานซายมือของคนนั่งสมาธิ มี
ผูชายสองคนอยูคนละดานขางกําลังนั่งประนมมือแสดงความเคารพผูนั่งสมาธิ ดานหลังเหนือ
ศีรษะของชายทั้งสองมีนาค(งู)ชูหัวขึ้นแผพังพานคลายใหความอารักขา ทั้งหมดที่กลาวมานี้
ศาสตราจารย ดร.ลาล มณี โชศี กลาววา เปนสัญลักษณของความคิด ประเพณี และวัตร

1

จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันกฤต (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาตะวัน
ออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), หนา 8.
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ปฏิวัติของลัทธิศรมณะ(สมณะ) ยติ มุนี ฤษีหรือภิกษุ ซึ่งตอมาไดวิวัฒนพัฒนาเปนตนเคาแหง
การกอกําเนิดพุทธศาสนา2
จากแนวคิดทั้งหมดที่กลาวมา แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาที่เดนชัดที่สุดเห็นจะ
เปนแนวคิดวาพระปจเจกพุทธเจาเปนพวกฤษี พระปจเจกพุทธเจาเปนผูปฏิบัติตามอุดมคติแหง
ชีวิตที่โดดเดี่ยวและสงบเงียบอันเปนอุดมคติที่แพรหลายอยูกอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาจะได
เสด็จมาตรัสรู
การละทิ้งสังคมเพื่อหลีกหนีพันธนาการทางโลกหรือการสละโลกออกบวชจัด
เปนอุดมการณสูงสงเพื่อแสวงหาความเขาใจในสัจธรรมและโมกขธรรมไดรับการกลาวขานวา
เปนลักษณะพิเศษแบบหนึ่งของวิถีชีวิตทางศาสนาตาง ๆ ในอินเดีย คัมภีรฤคเวทกลาวถึง
นักบวชพวกหนึ่งที่ไมเหมือนพวกพราหมณคือมีอิทธิฤทธิ์มาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สามารถเหาะ
เหินอากาศและอานใจคนอื่นได มีลักษณะเดนดวยวัตรปฏิบัติตาง ๆ เชน อยูอยางโดดเดี่ยว
จากชุมชน อยูในปาหรือชานเมืองหางหมูบาน นุงหมผาเปลือกไมหรือเศษผา ดํารงชีพดวย
อาหารและพืชผักที่ขอมาได โกนศีรษะและหนวด เปนตน แตก็มีบางพวกอยูเปนกลุม หรือเที่ยว
ประกาศสอนลัทธิของตนแกผูที่ตองการฟง3 แนวคิดนี้ไดพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงในยุค
พุทธกาล
แนวคิดเรื่องการออกบวชบําเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพนจากพันธนาการทาง
โลก นาจะเปนสาเหตุสําคัญใหนักบวชตองการปลีกออกจากชุมชน เพราะหากยังคลุกคลีอยูกับ
การครองเรือนพัวพันอยูกับครอบครัวหรือชุมชนอันเปนพันธนาการทางโลกอยางนี้อยูร่ําไปก็ไม
มีโอกาสบําเพ็ญเพียรฝกฝนอบรมตนไดเต็มที่ ดังนั้นจึงไดสละบานเรือนออกบวชไปอยูตาม
ลําพัง แนวคิดทางศาสนาของชาวอินเดียอารยันนับแตปลายสมัยพระเวทเปนตนมาที่เชื่อวา
ชีวิตนี้เปนความทุกขและความตายก็ไมอาจทําใหทุกขนั้นสิ้นสุดลงได เพราะเมื่อตายแลวก็ยัง
จะตองมาเกิดใหมเนื่องจากวาชีวิตถูกผูกมัดอยูกับกรรมที่ไดกอขึ้นไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรม

2

ลาล มณี โชศี, พราหมณ พุทธ ฮินดู, แปลโดย กรุณา กุศลาสัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
แมคําผาง, 2536), หนา 48.
3
Ria Kloppenborg, The Paccekabuddha: A Buddhist Ascetic (Kandy Sri Lanka:
Buddhist Publication Society, 1983), p. 4.
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ชั่วทําใหตองเวียนวายตายเกิดอยูในหวงสังสารวัฏเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุดจัดเปนความคิดที่แพร
หลาย4
ความตองการอยางยิ่งที่จะหลุดพนจากสังสารวัฏจึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
เกิดแนวคิดวา การละทิ้งบานเรือนปลีกตัวออกจากสังคมเขาไปอยูในปาบําเพ็ญเพียร บําเพ็ญ
ตบะ คนหาสัจธรรมเพื่อใหหลุดพนจากพันธนาการทางโลกเปนวิถีทางหนึ่งที่จะคนพบสัจธรรม
ได แนวคิดนี้เปนสาเหตุมาจากฐานความเชื่อดั้งเดิมที่วา ชีวิตมีการเวียนวายตายเกิดไมมีที่
สิ้นสุด เมื่อเขาใจสภาวะเชนนี้อยางถองแทจึงทําใหเกิดความเบื่อหนายขึ้น
ผูวิจัยเชื่อวาแนวคิดเรื่องพระปจเจกพุทธเจานาจะพัฒนามาจากวิถีชีวิตของพวก
โยคี พวกนักพรต หรือพวกฤษี ดังกลาวมา
ฉะนั้น ในคัมภีรพุทธศาสนาจึงเรียกพระปจเจกพุทธเจาวา ฤษี แนวคิดพระ
ปจเจกพุทธเจาเปนพวกฤษีชัดเจนยิ่งกวาแนวคิดอื่น ๆ เนื่องจากในคัมภีรพระไตรปฎกมักจะ
เรียกพระปจเจกพุทธเจาวาเปนพวกฤษี ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย อป
ทาน ดังขอความวา “เมื่อกอน ขาพเจาเปนชางพลายตระกูลมาตังคะ อาศัยอยูใกลที่พักหมู
ฤษี (พระปจเจกพุทธเจา)…”5 แนวคิดนี้ไดพัฒนามาจากแนวคิดที่วาพระปจเจกพุทธเจาเปน
นักบวชจําพวกหนึ่งที่ปรารถนาพระนิพพานจึงไดเสาะแสวงหากุศลธรรม และผลจากการมุงมั่น
แสวงหากุศลธรรมนี้จึงไดบรรลุความหลุดพนกลาวคือโมกขธรรมและไดพัฒนาแนวคิดขึ้นไป
เรื่อย ๆ จนถึงขั้นที่วา ฤษีคือผูไปสูฝงแหงปญญาหรือฝงแหงสงสาร6 นั่นหมายถึงผูที่สิ้นอาสวะ
กิเลสแลว แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาวาฤษีคือผูสิ้นอาสวะกิเลสนั้นไมไดหมายเพียงพระปจเจก
พุทธเจาเทานั้นยังรวมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยเรียกวาเปนเทพฤษี เพราะลักษณะการออก
บวชแสวงหากุศลธรรมเพื่อความหลุดพนจากอาสวะกิเลส7 และจะเรียกกลุมนักบวชที่มาจาก

4

พรพิมล คุมอินทร, “การบําเพ็ญตบะในศาสนาฮินดู” (วิทยานิพนธปริญญามหา
บัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), หนา 1.
5
ขุ.อป.32/1-2/342
6
พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, พิมพเผยแพรครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพธรรมสภา, 2542), หนา 540.
7
ขุ.ขุ.อ.17/174
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วรรณะกษัตริยวา ราชฤษี8 เพราะลักษณะการออกบวชบําเพ็ญเพียรศีลภาวนาหาความสงบ
เงียบในปาเขาลําเนาไพรเชนเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจา คัมภีรอรรถกถา ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะชื่อวาปรมัตถโชติกา รัตนสูตร กลาวถึงสุสิมะมาณพผูตองการเรียนที่สุดของศิลปะ
จึงเขาไปถามอาจารย อาจารยบอกใหไปหาพระปจเจกพุทธเจาที่อาศัยอยูปาอิสิปตนะ ดังขอ
ความวา “ดูกอนพอ ที่ปาอิสิปตนะ มีพวกฤษี…”9 ตอมาภายหลัง จึงมีแนวคิดพระปจเจกพุทธ
เจาคือผูสิ้นอาสวะกิเลสเปนพระพุทธะประเภทหนึ่ง เพราะเปนผูสิ้นอาสวะแลว10 เปนพระอริยะ
เพราะไกลจากกิเลส เพราะไมดําเนินไปในทางเสื่อม เพราะดําเนินไปในทางเจริญ11 หรือผูบรรลุ
มรรคและผลธรรม12 และวาเปนพระวิสุทธิเทพเพราะเปนเทพผูบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลส
เครื่องเศราหมองทั้งปวงไดบรรลุพระนิพพานประเสริฐทั้งทางธรรมและทั้งทางวรรณะเพราะ
สืบสายเผาพันธมาจากเผาพันธแหงพระอาทิตยเชนเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงได
สมัญญานามวา อาทิจจพันธุ13
มีขอสังเกตวา แนวคิดในชวงหลังไดกลาวยกยองพระปจเจกพุทธเจาเทาเทียม
กับพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันตสาวก ในฐานะที่เปนพระพุทธะผูละกิเลสเชนเดียวกัน
และไดรับการกลาวถึงพรอมกันเสมอ ๆ

8

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
9
ขุ.ขุ.อ.17/174
อิสิปตเน ตาต อิสโย อตฺถิ ฯ
10
ขุ.ม.29/192/388
ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ ฯ
11
อภิ.ธ.อ.1007/408
12
พระโมคคัลลายนมหาเถระและพระสุภูติมหาเถระ,อภิธานปฺปทีปกาและสูจิ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หนา 240.
อรตฺยธิคจฺฉติ มคฺคผลธมฺเมตฺยริโย ฯ
13
ขุ.จู.30/140/282
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺมาติ อาทิจฺโจ วุจฺจติ สุริโย ฯ โส โคตโม โคตฺเตน ปจฺ
เจกสมฺพุทฺโธป โคตโม โคตฺเตน โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธป สุริยสฺส โคตฺตาตโก โคตฺตพนฺธุ ตสฺมา
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อาทิจฺจพนฺธุ ฯ
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ลักษณะเฉพาะของพระปจเจกพุทธเจาคือการชอบปลีกวิเวกอยูอยางโดดเดี่ยว
ไมชอบคลุกคลีกับหมูคณะ ไมชอบพูดคุย สงบเงียบ และพูดนอย จึงไดเกิดแนวคิดวาฤษีคือพระ
ปจเจกมุนีกลาวคือผูสงบเงียบอยูอยางโดดเดี่ยวตามลําพังผูเดียว ดังหลักฐานตามที่ปรากฏใน
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน กลาวถึงฤษีคือพระปจเจกมุนี ดังขอความวา “…ฤษีผูมาจากหิม
วันตประเทศและฤษีคือพระปจเจกมุนีมาจากภูเขาคันธมาทนทางอากาศพากันไป คือ หยั่งลง
ไดแก เขาไปเมืองที่มี 12 ราศี…”14 (เมืองพาราณสี)
เอกลักษณเดนชัดที่สุดของพระปจเจกพุทธเจาเห็นจะเปนการชอบดําเนินชีวิต
อยูผูเดียวไมชอบคลุกคลีกับหมูคณะ คัมภีรอปทาน กลาววา “(พระปจเจกพุทธเจา) วางอาญา
ในหมูสัตว ไมเบียดเบียนแมสักตัวหนึ่งในบรรดาสัตวเหลานั้น ไมปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนา
สหายแตที่ไหน พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด”15 ถึงแมวาอรรถกถาจะบรรยายไววาพระ
ปจเจกพุทธเจาจํานวน 500 บาง 1,000 บาง ปรากฏพรอม ๆ กัน แตลักษณะการดํารงชีพของ
ทานแตละองคก็แยกกันอยูเฉพาะองคอยางโดดเดี่ยวดวยการเขาฌานและเขานิโรธสมาบัติซึ่ง
เปนที่ชื่นชอบของพระปจเจกพุทธเจาทุก ๆ พระองค ดังนั้นจึงเปนเหตุใหเวนจากการคลุกคลี
กันเปนหมูคณะ อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี ปจเจกพุทธาปทาน ได
บรรยายลักษณะการอยูผูเดียวอยางโดดเดี่ยวของพระปจเจกพุทธเจาในสถานะ 9 ประการ คือ
พระปจเจกพุทธเจาเปนผูตัดปลิโพธเครื่องกังวลในการครองเรือนทุกอยาง
ปลงผมและโกน
หนวดนุงหมผากาสาวะออกจากเรือนบวชไมมีเรือน จึงชื่อวา ผูเดียว เพราะการบรรพชา เปน
ประการที่หนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาอยูโดดเดี่ยวไกลจากชุมชน ไมชอบติดตอสัมพันธกับชุมชน
ยืนคนเดียว เดินคนเดียว นั่งคนเดียว นอนคนเดียว จึงชื่อวา ผูเดียว เพราะไมมีเพื่อน เปน
ประการที่สอง พระปจเจกพุทธเจาอยูดวยความไมประมาทมีความเพียรเปนเครื่องเผากิเลสให
เรารอน กําจัดมารพรอมทั้งเสนามาร กําจัดตัณหาอันมีขายฟุงไปในอารมณตาง ๆ ใหพินาศได

14

ขุ.อป.อ.2/269/298.
15
ขุ.อป.32/90/11
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑํ
อวิเหฐยํ อฺญตรมฺป เตสํ
น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหายํ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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จึงชื่อวา ผูเดียว เพราะละตัณหา เปนประการที่สาม พระปจเจกพุทธเจาละราคะ โทสะ โมหะ
และกิเลสไดอยางแนนอน จึงชื่อวา ผูเดียว เพราะปราศราคะ โทสะ โมหะ และกิเลสแนนอน
เปนประการที่สี่ ที่หา ที่หก และที่เจ็ด พระปจเจกพุทธเจาดําเนินไปสูเอกายนมรรค คือ
สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 และอริยมรรคมี
องค 8 จึงชื่อวา ผูเดียว เพราะดําเนินสูทางเปนที่ไปสําหรับคนผูเดียว เปนประการที่แปด และ
พระปจเจกพุทธเจาตรัสรูญาณในมรรค 4 ที่เรียกวา โพธิ จึงชื่อวา ผูเดียว เพราะตรัสรูพรอม
เฉพาะพระปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมผูเดียว เปนประการที่เกา16
มีขอสังเกตวา จากขอความขางตนนี้ แนวคิดเรื่องการเที่ยวไปแตผูเดียวอยูอยาง
โดดเดี่ยวของพระปจเจกพุทธเจาไดพัฒนาตามลําดับขั้นกลาวคือแนวคิดแรกเริ่มจากการสละ
พันธนาการทางโลกออกบวชแตลําพังเพียงผูเดียวไมมีเพื่อนไมมีสหายเที่ยวเสาะแสวงหาโมกข
ธรรมจนไดละกิเลสคือละตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ และหมดกิเลสอาสวะทั้งปวงอยางแนนอน
จึงไดกลายเปนผูละกิเลสเพียงลําพังผูเดียวดํารงชีพอยูอยางเงียบสงบในฐานะเปนพระปจเจก
มุนี
สวนแนวคิดพระปจเจกพุทธเจาวาเปนพระมุนี แนวคิดนี้ไดพัฒนามาจากแนว
คิดที่วาพระปจเจกพุทธเจาเปนผูเงียบสงบนิ่งกลาวคือสงบนิ่งทางกาย วาจา และใจ17 และเปน
พระมุนีเพราะมีโมเนยยธรรม คือธรรมที่ทําใหเปนพระมุนี 3 ประการ คือ โมเนยยธรรมทางกาย
โมเนยยธรรมทางวาจา และโมเนยยธรรมทางใจ ซึ่งคุณธรรมเหลานี้ลวนเปนคุณธรรมของผูมี
ความสงบนิ่งเพราะละกายทุจริต ละวจีทุจริต และละมโนทุจริต ดวยเหตุที่กลาวมานี้ พระมุนี
จึงไดหมายถึง ผูตรัสรูโพธิญาณ18 คําวา พระมุนี ไมไดหมายถึงเพียงพระปจเจกพุทธเจาเทานั้น
ยังหมายรวมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอรหันตสาวก ผูสิ้นอาสวะกิเลสแลว
=

16

ขุ.อป.อ.1/90-91/154-157
17
ขุ.ม.29/14/47
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.จู.30/21/77
18
สํ.ส.15/220/236
โพธิมชฺฌคา มุนิ ฯ
=
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คัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย มหานิทเทส คุหัฏฐกสูตร อธิบายบุคคลผูเปนพระ
มุนีไว 6 จําพวก คือ
1. คฤหัสถผูรักษาศีลเจริญภาวนา เขาใจคําสอนของศาสนาอยางลึกซึ้ง รูทาง
ปฏิบัติเพื่อไปสูพระนิพพาน ผูเปนกัลยาณปุถุชน ชื่อวา อาคารมุนี
2. บรรพชิตผูเขาใจคําสอนของศาสนาอยางลึกซึ้ง รูทางปฏิบัติเพื่อไปสูพระ
นิพพาน มีจาตุปาริสุทธิศลี 4∗ ครบบริบูรณ ชื่อวา อนาคารมุนี
3. เสขบุคคล 7 จําพวก คือ คฤหัสถหรือบรรพชิตผูเปนโสดาปตติมรรค
โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และอรหัตมรรค ชื่อ
วา เสขมุนี
4. คฤหัสถหรือบรรพชิตผูบรรลุอรหัตผล ชื่อวา อเสขมุนี
5. พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา ปจเจกมุนี
6. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา มุนิมุนี19
จากขอความขางตนนี้ แนวคิดวา พระมุนี ไมไดหมายเพียงผูที่เปนพระพุทธะ
เทานั้นยังหมายรวมถึงผูเปนคฤหัสถหรือบรรพชิตผูเขาใจคําสอนของศาสนาปฏิบัติตามคํา
สอนอยางเครงครัดมุงมั่นปฏิบัติเพื่อละกิเลสมีความสงบทางกาย วาจา และใจ กลาวคือละ
กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต

จาตุปาริสุทธิศีล หมายถึง ศีลเปนเครื่องทําใหบริสุทธิ์ 4 ประการ คือ
1. ปาฏิโมกขสังวรศีล ไดแก ศีลคือการสํารวมในพระปาฏิโมกขเวนขอที่พระพุทธเจาทรง
หาม ทําตามขอที่พระองคทรงอนุญาต
2. อินทรียสังวรศีล ไดแก ศีลคือการสํารวมอินทรีย 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ไมใหยินดียินรายในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองโผฏฐัพพะ และรูธรรมารมณดวยใจ
3. อาชีวปาริสุทธิสังวรศีล ไดแก ศีลคือการสํารวมดวยการเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบธรรม
ไมหลอกลวงผูอื่นเลี้ยงชีพ
4. ปจจัยสันนิสสิตสังวรศีล ไดแก ศีลคือการสํารวมพิจารณาเสียกอนจึงบริโภคปจจัย 4
คือ จีวร (ผา) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยูอาศัย) และเภสัช (ยารักษาโรค)
19
ขุ.ม.29/14/47
∗
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3.2 แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาวา สมณะ ไมไดรับการยอมรับจากสังคม
แนวคิดทางศาสนาแพรหลายในอินเดียมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร แนวคิด
เหลานี้ลวนเปนแนวคิดการสละทางโลกออกบวช ซึ่งมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับพระพุทธ
ศาสนานั่นคือแนวคิดการประพฤติปฏิบัติแบบสมณะ แมวาในยุคกอนคัมภีรอุปนิษัทและกอน
พุทธกาล ไดมีแนวคิดแบบพวกฤษีอยูกอนแลว แตวาแนวคิดแบบพวกฤษีปฏิบัติกันอยูในชวง
นั้นดูเหมือนจะเปนแนวคิดแบบพวกพราหมณซึ่งแตกตางจากแนวคิดนักบวชแบบสมณะใน
สมัยพุทธกาล มีคัมภีรอุปนิษัท∗ ฉบับหนึ่งชื่อวา “มุณฑกอุปนิษัท” แปลวา ศีรษะโลน20 ซึ่งมีคํา
คลายคลึงกับลักษณะของสมณะทางพุทธศาสนาและคํานี้ไดปรากฏพรอมกับคําวา สมณกะ
และคําวา วสลกะ ในคัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต วสลสูตร กลาวถึงอัคคิกภารทวาช
พราหมณกําลังกอไฟตกแตงเครื่องบูชาอยูในนิเวศน
กลาวกะพระพุทธเจาผูเสด็จเที่ยว
บิณฑบาต ดังขอความวา “จงหยุดอยูที่นั่นแหละ คนศีรษะโลน จงหยุดอยูที่นั่นแหละ สมณะ จง
หยุดอยูที่นั่นแหละ คนถอย”21 ซึ่งคําเหลานี้ลวนเปนคําที่พราหมณใชเรียกพระพุทธเจาใน
ทํานองจวงจวบไมแสดงความยกยองไมใหเกียรติพระพุทธเจา มองเหมือนพวกรอนเรไมทํามา
หากินเปนหลักแหลงเที่ยวออกขอทานรับเศษอาหารจากผูอื่น โมเนียร โมเนียร วิลเลียมส
(Monier Monier Williams) ใหความหมาย ศฺรมณะ หรือ สมณะ วา “ผูที่บําเพ็ญเพียรทรมาน
คัมภีรอุปนิษัท เปนสวนสุดทายของวรรณกรรมพระเวท คําวา “อุปนิษัท” แยกศัพทเปน
อุป + นิ + สทฺ ธาตุ = นั่ง หมายถึง เขาไปนั่งใกลคนใดคนหนึ่งเพื่อจุดประสงคในการเรียนหลักธรรมที่ลึกซึ้ง
ตอมา คําวา อุปนิษัท นี้ ไดถูกนํามาใชเรียกคัมภีรที่บรรจุบทเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมที่ลึกซึ้ง เนื่องจากวา
คัมภีรอุปนิษทั เปนสวนสุดทายของวรรณกรรมพระเวทจึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา เวทานตะ แปลวา ที่สุดแหง
พระเวท เกี่ยวกับอายุกาลของคัมภีรอุปนิษัทกลาวกันวา บางอุปนิษัทมีอายุกาลกอนพุทธกาล บาง
อุปนิษัทรวมสมัยพุทธกาล และบางอุปนิษัทมีอายุหลังพุทธกาล มีนักปราชญบางทานกลาววา อุปนิษัทที่
รวมสมัยพุทธกาล มี 6 คือ กฐอุปนิษัท เศฺวตาศฺวตรอุปนิษัท มหานารายณอุปนิษัท อีศอุปนิษัท
มุณฑกอุปนิษัท และปฺรศฺนอุปนิษัท
20
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี-ไทย อังกฤษสันสกฤต (พระนคร : หางหุนสวนจํากัด ศิวพร, 2513), หนา 621.
21
ขุ.สุตฺ.25/358/115
อเตฺรว มุณฺฑก อเตฺรว สมณก อเตฺรว วสลก ติฏฐาหีติ ฯ
∗
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รางกายหรือความเครงขรึม, นักพรต, พระ, ผูเลื่อมใสในพระศาสนา, ผูเที่ยวขอบิณฑบาต, พระ
ภิกษุในพระพุทธศาสนาหรือผูขอ”22 จากความหมายทั้งหมดนี้ ผูวิจัยพบวา ความหมายของคํา
วา สมณะ คือ ผูเที่ยวขอบิณฑบาต ดูเหมือนเปนความหมายที่ใชเรียกในทํานองเหยียดหยาม
มากที่สุด บอยครั้งพระพุทธเจาถูกพวกพราหมณเรียกพระองคในทํานองดูถูกเหยียดหยามดวย
คําวา “สมณะ” ในคัมภีรพระสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค กสิภารทวาชสูตร กสิภารทวา
ชพราหมณกลาวทักพระพุทธเจาผูกําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตดวยคําวา สมณะ ในทํานองดูถูก
เหยียดหยามเยยหยันวัตรปฏิบัติของพระองคคลายกับวาเปนพวกไมมีอาชีพเปนหลักแหลง ดัง
ขอความวา “สมณะ ขาพเจาไถ(นา)และหวาน (ขาวกลา) ครั้นไถและหวานแลวจึงไดบริโภค
สมณะ แมทานก็จงไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวจงบริโภคเถิด…”23
คําวา สมณะ ตามที่กลาวมาขางตนนี้เปนคํามีความหมายที่พวกพราหมณใช
เรียกทํานองดูถูกเหยียดหยามอยูในแวดวงวรรณกรรมของพราหมณ และใชสําหรับนักบวชใน
พุทธศาสนาและศาสนาเชน เชน “มหาสมณะ” และ “สมณโคตมะ” ซึ่งใชสําหรับพระพุทธ
องค24 ปตัญชลิ ปรมาจารย ทางวิชาไวยากรณภาษาสันสกฤต (ประมาณปที่ 150 กอน
คริสตกาล) ระบุในตําราที่ทานรจนาวาพราหมณกับสมณะนั้นมีความขัดแยงกันในเชิงทฤษฎี
ความรูกลาวคือพราหมณเปนฝายยึดมั่นในโลก สวนสมณะเปนฝายปฏิเสธโลก25 นั่นหมายถึง
วาแนวคิดพราหมณคือพวกที่ยังยึดมั่นอยูในการครองเรือน สวนแนวคิดสมณะคือพวกที่สละ
เรื่องทางโลกออกบวชปลีกออกไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง ซึ่งแนวคิดเชนนี้ไมไดมีเพียงในสมัย
พุทธกาลเทานั้น

22

Monier Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary (London: Oxford University
Press,1979), p. 1096.
(One who performs acts of mortification or austerity, an ascetic, monk, devotee,
religious mendicant, a Buddhist monk or mendicant)
23
สํ.ส.15/197/207
อหํ โข สมณ กสามิ จ วปามิ จ กสิตฺวา จ วปตฺวา จ ภฺุชามิ ตวมฺป สมณ กส จ
วปสฺสุ จ กสิตฺวา จ วปตฺวา จ ภฺุชามีติ ฯ
24
ลาล มณี โชศี, พราหมณ พุทธ ฮินดู, หนา 35.
25
เรื่องเดียวกัน, หนา 45.
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แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาวา สมณะ ผูเที่ยวบิณฑบาต ถูกเหยียดหยามมากที่
สุด แสดงใหเห็นวา สังคมไมยอมรับพระปจเจกพุทธเจาเทาที่ควร สาเหตุประการสําคัญนาจะ
เปนวัตรปฏิบัติที่เปนเอกลักษณเฉพาะของพระปจเจกพุทธเจาคือการอยูอยางโดดเดี่ยวจาก
สังคมขาดการติดตอกับสังคมเปนชวงระยะเวลานาน พระปจเจกพุทธเจาสละทางโลกออกบวช
แตละองคตางก็อยูกันอยางโดดเดี่ยวปลีกออกไปจากสังคมดูเหมือนไมมีพันธะใด ๆ กับสังคม
อีกแลวจึงถูกมองวาเปนผูไมทําประโยชนใหแกสังคม แตวาบางครั้งบางคราว พระปจเจกพุทธ
เจาบางองคกลับเขามาในเมืองเพื่อเที่ยวบิณฑบาต ดังนั้น จึงถูกมองวาเปนพวกขอทานไมทํา
ประโยชนอะไรแกสังคม กลับเที่ยวขอบิณฑบาตไปตามชุมชนหมูบาน อันเปนสาเหตุสําคัญ
อยางยิ่งใหชาวบานมองวา พระปจเจกพุทธเจาไมไดทําประโยชนอะไรเปนเหมือนพวกปจเจก
ชนทําประโยชนเพื่อตนเองเทานั้น หรือหากวาทานจะไดทําประโยชนอยูบางก็อาจจะนอยมาก
ไมสามารถที่จะชวยชนจํานวนมากไดพรอม ๆ กัน การเที่ยวบิณฑบาตของพระปจเจกพุทธเจา
พระนามวา ตครสิขี ไดถูกคฤหบดีเศรษฐีคนหนึ่งแสดงอาการไมพอใจวา “ทานทั้งหลายจงถวาย
อาหารบิณฑบาตแกสมณะ” เศรษฐีแมจะถวายแตก็ไมไดถวายดวยความเต็มใจลุกจากที่นั่งเดิน
จากไปดวยความเสียดายอาหารที่ถวายพระปจเจกพุทธเจาพูดตอไปวา “อาหารบิณฑบาตนี้ให
ทาสหรือกรรมกรบริโภคยังดีกวา”∗ เรื่องนี้แสดงใหเห็นวาสังคมไมยอมรับพระปจเจกพุทธเจา
การเปนสมณะ
แมแตพระโพธิสัตวถือวาเปนบุคคลผูมีคุณธรรมชั้นสูงกวาปุถุชนธรรมดาก็ไมได
แสดงความเคารพพระปจเจกพุทธเจามิหนําซ้ํายังกลาวทํานองดูหมิ่นดูแคลนพระปจเจกพุทธ
เจาบอยครั้ง ดังหลักฐานที่ปรากฏในอรรถกถกาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชน
วิลาสินีอปทาน พุทธาปทาน กลาวถึงพระโพธิสัตวเกิดในตระกูลศูทรเปนนักเลงชื่อวามุนาฬิ ผู
ไมมีชื่อเสียงไมมีความชํานาญอะไรกลาวดูหมิ่นพระปจเจกพุทธเจาวา “สมณะนี้เปนคนทุศีลมี
ธรรมลามก”26 พระปจเจกพุทธเจาไมเพียงถูกดูหมิ่นดวยคําพูดเทานั้น บางครั้งพระปจเจกพุทธ
เจาถูกปองรายจากพระโพธิสัตวผูเปนเด็กกําลังเลนอยูที่ถนนใหญเอาสะเก็ดหินขวางพระ
ปจเจกพุทธเจาเพราะคิดดูหมิ่นวา “สมณะโลนนี้จะไปไหน”27
ดูเพิ่มเติมในทุติยอปุตตกสูตร(สํ.ส.15/131/109-111)
26
ขุ.อป.อ.1/82/138
27
เรื่องเดียวกัน, ขอ 82, หนา 145-146.
∗
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สาเหตุอื่นที่ทําใหสังคมไมยอมรับพระปจเจกพุทธเจา คือ การที่พระปจเจก
พุทธเจาไมคอยสอนธรรมแกมวลมนุษย เนื่องจากวาพระปจเจกพุทธเจาไมไดดํารงอยูในสถานะ
ผูเปนครูสอนผูอื่น เพราะวาการตรัสรูธรรมของทานเปนการตรัสรูธรรมเพื่อตนเองเทานั้น ดังนั้น
ผูคนจึงไมใหเคารพนับถือยําเกรง หากเปรียบเทียบกับสังคมปจจุบันนี้ก็เปนที่ประจักษอยูแลว
วา ผูที่อยูในสถานะเปนครูบาจารยมักจะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและไดรับความเคารพ
นับถืออยางสูงในสังคม
รูปรางและบุคลิกภาพของพระปจเจกพุทธเจาเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสังคมไม
ยอมรับพระปจเจกพุทธเจา จากการศึกษาคนควาพบวา พระปจเจกพุทธเจาแมวาจะเปนพระ
พุทธะประเภทหนึ่งแตมีรูปรางและบุคลิกภาพไมงดงามเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประกอบ
ดวยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ ดวยรูปรางและบุคลิกไม
งดงามของพระปจเจกพุทธเจานี้จึงไมเปนที่ดึงดูดจิตใจใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสและแสดง
ความเคารพนับถือไดทันทีเมื่อประชาชนพบเห็น
อรรถกถากถากลาววาพระปจเจกพุททธเจาบางองคมีหลังคอม28 บางองคดู
เหมือนคนเปนโรคเรื้อนดวยการนุงหมผาที่เศราหมอง29 และบางองคมีรูปรางขี้เหร30 เพราะไม
ประกอบดวยความงดงามทางรูปรางและบุคคลิกภาพเหลานี้ลวนเปนสาเหตุทําใหพระปจเจก
พุทธเจาไมไดรับการยอมรับจากสังคม บางครั้ง เพราะรูปรางบุคลิกภาพที่ไมงดงามนี้จึงถูกหญิง
คนหนึ่งแสดงอาการลอเลียน∗ และถูกบุตรเศรษฐีถมน้ําลายรดพรอมกับกลาวดูหมิ่น∗∗
สาเหตุเหลานี้ลวนเปนที่ประจักษอยูแลว
แมแตสังคมปจจุบันนี้ก็เหมือนกัน
ความงดงามทางรูปรางและบุคลิกภาพเปนสวนสําคัญของลักษณะภายนอก
อันเปนองค
ประกอบของภาวะผูนําที่จะสงผลใหสังคมยอมรับนับถือ

28

ดูเพิ่มเติมใน อง.เอก.อ.1/260-261/386
29
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.อุ.อ.43/311
30
ดูเพิ่มเติมใน ชา.อ.5/102
∗
ดูเพิ่มเติมในเรื่องขุชชุตตรา-สามาวดี (อง.เอก.อ.1/260-261/367-390)
∗∗
ดูเพิ่มเติมในเรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ (ขุ.อุ.อ.43/298-314)

44

3.3 แนวคิดพระปจเจกพุทธเจากับการไมไดบัญญัติพระวินัย
แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาผูสละทางโลกออกบวชอยางเชนสมณะ แมวาจะเปน
แนวคิดที่มาจากสายเดียวกันกับพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจาผูสละทางโลกออกบวช แตก็มี
ความแตกตางกันหลายประการ
ในสมัยพุทธกาลแนวคิดการสละทางโลกออกบวชปลีกจากสังคมโดยสิ้นเชิงอยู
อยางโดดเดี่ยวเชนนี้ พระพุทธเจาไมทรงสนับสนุนแตก็ไมทรงคัดคานไปทั้งหมด พระพุทธเจาได
วางหลักฐานสถาบันคณะสงฆเขามาคาบเกี่ยวกับสังคม โดยมีการบัญญัติพระวินัยใหมคี วาม
เกี่ยวพันกับสังคมอยางชาญฉลาด ถึงแมวาในสมัยพุทธกาลจะมีผูนิยมแนวทางสละทางโลก
ออกบวชปลีกออกจากสังคมไปอยูผูเดียวในปา แตยังคงเกี่ยวของกับสังคมอยูดีเพราะมีพระ
วินัยเปนตัวกํากับไว ในกรณีของพระปจเจกพุทธเจาไมมีการบัญญัติพระวินัยเปนตัวกํากับ พระ
ปจเจกพุทธเจามีศีลแตไมมีพระวินัยเปนกฎเกณฑบังคับใหอยูรวมกันเปนกลุมเปนคณะหรือ
รวมกันเปนสถาบัน การที่พระปจเจกพุทธเจาแยกกันอยูอยางนี้จึงไมสามารถตั้งสถาบันคณะ
สงฆขึ้นมารองรับใหเปนเอกภาพได
สาเหตุเหลานี้ก็เนื่องจากไมมีผูบัญญัติพระวินัย พระ
ปจเจกพุทธเจาไมไดแตงตั้งพระปจเจกพุทธเจาองคใดองคหนึ่งขึ้นมาเปนผูนํากลุม ดังนั้น จึงไม
สามารถที่จะวางกฎเกณฑหลักปฏิบัติของกลุมได ในเมื่อไมไดตั้งคณะสงฆขึ้นมาเปนสถาบัน
กอน เพราะฉะนั้น การบัญญัติพระวินัยจึงไมมีความจําเปนสําหรับพระปจเจกพุทธเจา นั่น
หมายถึงวา พระปจเจกพุทธเจาไมมีความจําเปนที่จะบัญญัติพระวินัยเพราะไมมีผูสืบทอด แม
แตการสืบทอดพระสัทธรรมที่พระปจเจกพุทธเจาคนพบไดแสนยากก็เปนไปไมไดเนื่องจากวา
พระปจเจกพุทธเจาไมสามารถสอนธรรมใหผูอื่นรูตามได พระปจเจกพุทธเจาไมสามารถที่จะ
หมุนวงลอแหงพระธรรมจักรชวยสืบตอพระศาสนาที่เสื่อมสูญไปใหกลับตั้งขึ้นมาใหมไดอีก
อรรถกถาบรรยายวา
พระปจเจกพุทธเจาเปนจํานวนมากอาศัยที่ภูเขา
คันธมาทนและปาอิสิปตนะก็จริง แตวาลักษณะการอยูของพระปจเจกพุทธเจาอยูกันอยางโดด
เดี่ยวตางองคตางอยู ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนอุปนิสัยเฉพาะของพระปจเจกพุทธเจา เพราะโดย
อุปนิสัยทั่วไปของแตละองคชอบการอยูอยางโดดเดี่ยว พระปจเจกพุทธเจาไมมีการตองอาบัติ
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ดังขอความวา “บุคคลผูไมตองอาบัติ 2 จําพวก คือ พระพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา”31
เพราะพระปจเจกพุทธเจาจัดวาเปนพระพุทธะที่มีความบริสุทธิ์ทุกประการเหมือนพระสัมมา
สัมพุทธเจา กลาวคือไมละเมิดศีล จึงไมมีมลทิน
3.4 แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาวาสอนธรรมหรือไมสอนธรรม
นักศึกษาเกี่ยวกับพุทธศึกษาสวนใหญเขาใจวาพระปจเจกพุทธเจาไมไดสอน
ธรรมแกผูอื่นเลย ความเขาใจนี้ไมเพียงอยูแคไมสอนธรรมเทานั้น ยังไดพัฒนาขึ้นไปถึงกับวา
พระปจเจกพุทธเจาสอนธรรมไมไดเลยในชีวิตของทาน นักปราชญยุคหลังกลาววา พระปจเจก
พุทธเจาคือพระพุทธเจาผูเงียบ ไมพูดคุยสนทนาปราศรัยกับผูอื่น
จากการศึกษาคนควาในคัมภีรพระไตรปฎกที่เปนหลักฐานชั้นตนในการคนควา
ไมพบวา มีแนวคิดพระปจเจกพุทธเจาไมสอนธรรมหรือสอนธรรมไมได ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา
แนวคิดที่วาไมสอนธรรมเริ่มแรกเกิดขึ้นในชวงของอรรถกถาเปนตนมา จึงไดศึกษาคนควาใน
ขัคควิสาณสูตรอันเปนสูตรกลาวเรื่องราวของพระปจเจกพุทธเจาซึ่งสูตรนี้มีปรากฏใน 3 คัมภีร
คือ คัมภีรอรรถกถาอปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี คัมภีรอรรถกถาสุตตนิบาตชื่อวาปรมัตถ
โชติกา และคัมภีรอรรถกถาจูฬนิทเทสชื่อวาสัทธัมมัปปชโชติกา ซึ่งปรากฏวาสองคัมภีรแรก
มีรายละเอียดเรื่องแนวคิดพระปจเจกพุทธเจาสอนธรรมหรือไมสอนธรรม สวนคัมภีรหลังไมมี
รายละเอียดเรื่องนี้ ดังที่ปรากฏในสองคัมภีรแรกมีขอความวา “พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสรู
ดวยพระองคเองและใหผูอื่นตรัสรูได พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูดวยพระองคเองไมให
ผูอื่นตรัสรูได พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายรูแจงเพียงอรรถรสไมรูแจงธรรมรส ดังนั้น จึงไม
สามารถยกธรรมขึ้นสูบัญญัติแสดงได…”32

31

วินย.8/322/260
32
ขุ.สุตฺ.อ.1/34/48 และ ขุ.อป.อ.1/90-91/170
พุทฺธา สยฺจ พุชฺฌนฺติ ปเร จ โพเธนฺติ ฯ ปจฺเจกพุทฺธา สยเมว พุชฺฌนฺติ น ปเร
โพเธนฺติ ฯ อตฺถรสเมว ปฏิวิชฺฌนฺติ น ธมฺมรสํ น หิ เต โลกุตฺตรธมฺมํ ปฺตฺตึ อาโรเปตฺวา เทเสตุ
สกฺโกนฺติ….เปฯ
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จากขอความขางตนนี้ แสดงเห็นใหวา พระปจเจกพุทธเจาไดสอนธรรมและสอน
ธรรมได แตวาความรูแจงธรรมที่ตรัสรูของพระปจเจกพุทธเจาไมเปนเหมือนความรูแจงธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงมีพระสัพพัญุตญาณและทศพลญาณ
การที่พระปจเจกพุทธเจาอยูอยางโดดเดี่ยวเงียบสงบอยูผูเดียวไมคลุกคลีกับหมู
คณะเพราะเปนอุปนิสัยเฉพาะของทาน จึงทําใหเกิดแนวคิดพระปจเจกพุทธเจาไมสอนธรรมขึ้น
ซึ่งนักปราชญตีความหมายในทํานองวาพระปจเจกพุทธเจาใหผูอื่นตรัสรูตามไมได จึงหมายถึง
การสอนธรรมไมได
ผูวิจัยเห็นวา การที่ใหผูอื่นตรัสรูตามไมได นั่นไมไดหมายความวาพระปจเจก
พุทธเจาไมสอนธรรมแกผูอื่นเลย ดังหลักฐานที่ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวา
วิสุทธชนวิลาสินี วา “พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายแมจะแสดงธรรม ก็ไมอาจทําหมูสัตวนับไม
ถวนใหตรัสรูได เพราะฉะนั้น จึงไมเปนเหมือนพระสัพพัญูพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาตรัสรู
เฉพาะตนโดยโดดเดี่ยว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา พระปจเจกพุทธเจา”33
มีขอสังเกตวา ดูเหมือนวาในชวงตน ๆ นักปราชญก็มีความขัดแยงทางแนวคิด
อยูบาง ระหวางนักปราชญสองกลุมคือกลุมแรกไดใหความหมายของพระปจเจกพุทธเจาในแง
ที่วาไมทรงประกาศสัจธรรมหรือสั่งสอนแกผูอื่น ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งเห็นวา พระปจเจกพุทธ
เจานั้น พระองคไดทรงสั่งสอนธรรมบางตามโอกาส หากแตไมมีบุคคลใดที่สามารถบรรลุธรรม
เชนเดียวกับพระองคไดเทานั้น
จากการศึกษาคนควาแลวผูวิจัยมีความเห็นคลอยตามนักปราชญกลุมที่สองดัง
หลักฐานที่ปรากฏในอรรถกถาอปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี กลาววาพระปจเจกพุทธเจาเมื่อ
จะทําการสงเคราะหผูที่ทําบุญกับทานจะมีการสอนธรรมอยูบางตามโอกาส ดังขอความวา
“พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเมื่อจะสงเคราะหแกผูถวายปจจัยมีขาวเปนตน จึง
แสดงธรรมดวยสองคาถาเหลานี้วา สิ่งที่ปรารถนาตองการจงสําเร็จโดยพลันแกทาน ขอ

33

ขุ.อป.อ.1/5/120
เทเสนฺตาป อสงฺเขฺยยฺยสตฺตนิกาเย โพเธตุ น สกฺกุณนฺติ ตสฺมา น สพฺพฺพุทฺธสทิสา
หุตฺวา ปาฏิเยกฺกํ วิสุ พุทฺธาติ ปจฺเจกพุทฺธา ฯ
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ความดําริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันทรเพ็ญในดิถี 15 ค่ํา สิ่งที่ปรารถนาตองการจงสําเร็จ
โดยพลันแกทาน ขอความดําริทั้งปวง จงเต็มเปยมดังแกวมณีชื่อวาโชติรส”34
จากขอความขางตนนี้ แสดงใหเห็นวา การสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจาเกิด
ขึ้นเพราะตองการอนุโมทนาทานที่มีผูทําบุญกับทานเทานั้น เพื่อเปนการตอบแทนจึงไดสอน
ธรรมในฐานะผูเปนบุญเขตใหมนุษยไดมีโอกาสทําบุญ
จุดประสงคในการสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจาแตกตางจากพระสัมมา
สัมพุทธเจาผูมุงประกาศพระสัทธรรมใหหมูสัตวจํานวนมากใหตรัสรูตามพระองคหลังจาก
พระองครับคําเชื้อเชิญของทาวสหัมบดีพรหมผูทูลเชื้อเชิญพระองคใหประกาศพระสัทธรรมแก
สัตวโลก∗
ในกรณีของพระปจเจกพุทธเจาจุดประสงคการสอนธรรมของทานไมเปนเชนนั้น
ลักษณะของการสอนธรรมจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีความตองการที่จะทําการสงเคราะหแกผูที่ได
ทําบุญแกทานจึงไดกลาวธรรมอันเปนคาถาอนุโมทนาทานดวยคาถาวา “อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ...”35 ซึ่ง
คาถานี้เปนที่นิยมสวดกันมากในปจจุบันนี้
นอกจากนี้การสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจาคือการสอนอภิสมาจาริกวัตร
กลาวคือขนบธรรมเนียมขอปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติดีงามทางกิริยามารยาทเบื้องตน
สําหรับผูบวชใหม เชน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนุงหมเปนตน อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททก
ปาฐะชื่อวาปรมัตถโชติกา กลาววาพระปจเจกพุทธเจาบวชใหสุสิมะมาณพแลวสอนอภิสมา
จาริกวัตรแกสุสิมะมาณพ ดังขอความวา “เธอพึงนุงอยางนี้ เธอพึงหมอยางนี้”36

34

ขุ.อป.อ.1/5/120
อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา ฯ
อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา มณิ โชติรโส ยถาติ ฯ
∗
ดูเพิ่มเติมใน พรหมยาจนกถา (วินย.ม.4/8/7)
35
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
36
ขุ.ขุ.อ.17/175
“...เอวนฺเต นิวาเสตพฺพํ เอวนฺเต ปารุปตพฺพนฺติ อาทินา นเยน อภิสมาจาริกํ สิกฺขาเปสุ ฯ
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ขอความขางตนนี้ แสดงใหเห็นวาพระปจเจกพุทธเจาสอนธรรมได แตไมไดมุง
หวังใหผูที่รับฟงจะไดบรรลุธรรมเชนกับพระปจเจกพุทธเจาเปนเพียงการสอนเพื่อชี้แนะวิธี
ประพฤติปฏิบัติ นอกจากอภิสมาจาริกวัตรแลวยังไดแนะนําใหผูรับฟงโอวาทใหตั้งอยูในศีล
ถวายทาน และรักษาอุโบสถกรรม เปนตน
การศึกษาคนควาในคัมภีรอรรถกถาพบวา พระปจเจกพุทธเจาแมจะสอนธรรม
ใหผูรับฟงตรัสรูตามไมได แตพระปจเจกพุทธเจาก็ไมถึงกับเพิกเฉยที่จะไมแสดงธรรมเลย พระ
ปจเจกพุทธเจาไดพยายามแนะนําชักชวนใหมนุษยละจากกามออกบวชเพื่อฝกฝนอบรม
บําเพ็ญเพียรดวยตนเองตามวิถีทางที่ทานไดประพฤติปฏิบัติมา อรรถกถากลาววา พระ
โสณกปจเจกพุทธเจาไดแสดงธรรมวาดวยความเจริญแหงสมณะแกพระเจาอรินทราชเพื่อใหละ
กามออกบวช∗ ซึ่งแสดงใหวา แนวคิดสละทางโลกออกบวชยังคงเปนวิถีทางหนึ่งที่พระปจเจก
พุทธเจายึดมั่นนํามาแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตามเชนกับพระองค
พระปจเจกพุทธเจาตรัสรูพระปจเจกโพธิญาณหรือญาณตรัสรูเพื่อบรรลุพระ
นิพพานเฉพาะตน แตพระปจเจกพุทธเจาไมใชพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะขาดสัพพัญุต
ญาณ ทศพลญาณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ พระปจเจกพุทธเจาไมไดปฏิบัติตาม
แนวทางของพระโพธิสัตวผูทรงไวซึ่งมหากรุณาธิคุณ
และญาณอันจะกอใหเกิดสัพพัญุต
ญาณและทศพลญาณ พระปจเจกพุทธเจาแมวาจะตรัสรูเปนพระอรหันตเหมือนพระสัมมาสัม
พุทธเจาและพระอรหันตสาวกองคอื่น ๆ แตไมสามารถสอนธรรมใหผูฟงตรัสรูตามได
สาเหตุที่พระปจเจกพุทธเจาปลีกออกจากชุมชนอยูอยางโดดเดี่ยวสงบเงียบไม
ชอบพูดจาปราศรัยกับผูคนอันเปนลักษณะพิเศษของการฝกฝนอบรมตนของทานเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหทานไมอยากเกี่ยวพันกับชุมชน และการดํารงชีพอยูอยางโดดเดี่ยวเปนเวลาหลาย
ศตวรรษในฐานะนักปราชญผูบําเพ็ญเพียรแตลําพังหรือในฐานะฤษีเชนนี้จึงไมมีโอกาสที่จะได
พบผูฆราวาสหรือพระปจเจกพุทธเจาองคอื่น เหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหไมสามารถสั่งสอน
ธรรมใหผูอื่นตรัสรูตามได
ผลแหงการดําเนินชีวิตอันโดดเดี่ยวและผลแหงอุปนิสัยที่ไมชอบ
เกี่ยวของกับมนุษยจึงไดหลีกเลี่ยงความผูกพันกับมนุษย หลีกเลี่ยงการพูดคุยสนทนาหรือแมแต
พบเห็น ก็เปนสาเหตุที่ทําใหทานไมสามารถสั่งสอนพระสัทธรรมที่ทานไดคนพบไดแสนยากแก
มนุษยใหตรัสรูตาม การที่พระปจเจกพุทธเจาที่จะสอนธรรมใหตรัสรูตามไมไดนั้น นั่นไมได
∗

ดูเพิ่มเติมในโสณกชาดก(ชา.อ.8/88)
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หมายความวาพระปจเจกพุทธเจาไมมีความรอบรูเลย พระปจเจกพุทธเจามีความรอบรูมีญาณ
มากเปนรองเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น ดังขอความ “…ปญญาของพระอรหันตไกล
หางไกล ไกลแสนไกล ไมใกล ไมเฉียดปญญาของพระปจเจกพุทธเจา เมื่อเทียบปญญาของพระ
อรหันตเทียบกับปญญาของพระปจเจกพุทธเจาไมได เมื่อเทียบปญญาของพระปจเจกพุทธเจา
พรอมทั้งเทวดาและสัตวโลกกับปญญาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาชื่อวามีปญญาเลิศไมมีปญ
 ญาของใครเทียบได”37 แตวาความรอบรู
ของพระปจเจกพุทธเจามีขอจํากัดเฉพาะตนที่เรียก ”ปจเจกโพธิญาณ” กลาวคือญาณเปน
เครื่องตรัสรูเฉพาะพระองค ตรัสรูโลกุตรธรรมที่ไมสามารถปลุกผูอื่นใหตื่นสําเร็จไดเหมือนอยาง
พระสัมมาสัมพุทธเจาเจา38 ดังนั้นจึงทําใหพระปจเจกพุทธเจามีขอจํากัดในความเขาใจพระ
สัทธรรมที่ตรัสรู ดังขอความวา “พระปจเจกพุทธเจารูแจงเพียงอรรถรส ไมรูแจงธรรมรส”39
พระปจเจกพุทธเจารูอริยสัจ 4 ก็จริง แตไมรูถึงเหตุและปจจัย สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ทราบ พระปจเจกพุทธเจารูแตสามัญญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย แตไมรูถึงภินนลักษณกลาวคือ
ลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้น พระปจเจกพุทธเจาจึงไมสามารถยกหมวดธรรมที่ตรัสรูนั้นขึ้น
แสดงแกผูอื่นไดอยางแจมแจง เมื่อพระปจเจกพุทธเจาไมสามารถแสดงธรรมใหผูอื่นตรัสรูตาม
ไดจึงเลือกที่จะสอนธรรมอันเปนขอปฏิบัติพื้นฐานในการดํารงชีวิต แนะนําทางไปสูสวรรคดวย
การใหรักษาศีล ถวายทาน รักษาอุโบสถกรรม และใหตั้งอยูในความไมประมาท ในอรรถกถา
กลาววาพระปจเจกพุทธเจาสามารถสอนธรรมใหผูอื่นเขาถึงไดเพียงสวรรคเทานั้น ดังขอความ
วา “หมูสัตวผูรับโอวาทของพระเจาจักรพรรดิตั้งอยูในศีล 5 มีสวรรคเปนเบื้องหนา ตั้งอยูใน
โอวาทของพระปจเจกพุทธเจาก็เหมือนกัน”40
การที่พระปจเจกพุทธเจาไมสามารถสอนธรรมใหตรัสรูธรรมได ทานก็เลือกอีกวิธี
หนึ่งคือ การแนะนําใหมนุษยละกามออกบวชเพื่อบําเพ็ญเพียรดวยตนเองตามวิถีทางที่ทานได
ปฏิบัติมาจนไดบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ
37

องฺ.เอก.อ.1/584/476
38
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หนา 613.
39
ขุ.อป.อ.1/90-91/170
40
ขุ.ขุ.อ.4/115
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3.5 แนวคิดเรื่องกฎแหงกรรมและการสํานึกผิดกับความเปนพระปจเจกพุทธเจา
ผูที่ไดรับพุทธพยากรณวาจักเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต และมีพระนาม
ปรากฏแนนอน ซึ่งปรากฏอยูในอรรถกถา มี 4 คือ พระเจาอชาตศัตรู พระเทวทัต นายสุมน
มาลาการ และนกฮูก(นกอุลูก) ในสวนนี้จะเสนอกฎแหงกรรมและการสํานึกผิดกับความเปน
พระปจเจกพุทธเจาของพระเจาอชาตศัตรูกับพระเทวทัต
กฎแหงกรรมเปนกฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคน41
พระพุทธ
ศาสนาสอนเนนถึงความสําคัญของกรรมเปนอันมาก ดังขอความวา “โลกยอมเปนไปตามกรรม
หมูสัตวยอมเปนไปตามกรรม สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนเครื่องผูกพัน เปรียบเหมือนหมุดของรถ
ที่แลนไปอยู ฉะนั้น”42 จากขอความนี้ กรรมจึงเปนคําสอนสําคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา
พระเจาอชาตศัตรูกับพระเทวทัตก็เหมือนกัน ถึงแมวาไดรับพุทธพยากรณวาจัก
เปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต แตเนื่องจากไดกระทําอนันตริยกรรม หนักไว ซึ่งทานทั้งสอง
จะตองไดรับผลกรรมตาง ๆ ที่ไดกระทําไวเปนเวลายาวนาน อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรร
คชื่อวาสุมังคลวิลาสินี สามัญญผลสูตร กลาวระยะเวลาที่พระเจาอชาตศัตรูจะตองรับผลกรรม
=

==

เรื่องอื่น ๆ อีก เชน เรื่องมหาเภริวาทก เรื่องโมรชาดก เรื่องวีณาวาทก เรื่องสังขธมก
อรรถกถาขุททกนิกาย มูลปณณาสกชื่อวาปปญจสูทนี จูฬสีหนาทสูตร กลาวไววา เกี่ยวของกับพระปจเจก
พุทธเจาในอนาคต เนื่องจากวาในอรรถกถาไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ ผูวิจัยจึงไมไดนําเสนอ
41
ประยุทธ ปยุตฺโต, พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2532), หนา 156.
42
ขุ.ขุ.25/660/461
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก กมฺมุนา วตฺตตี ปชา
กมฺมนิพนฺธนา สตฺตา รถสฺสาณีว ยายโต ฯ
อนันตริยกรรม คือ กรรมใหผลในลําดับไป อันเปนกรรมหนักในพระพุทธศาสนา มี 5 คือ
1. มาตุฆาต ฆามารดา 2. ปตุฆาต ฆาบิดา 3. อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต 4. โลหิตุปบาท ทํารายพระ
พุทธเจา จนถึงยังพระโลหิตใหหอขึ้นไป 5.สังฆเภท ทําสงฆใหแตกจากกัน อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
ชื่อวาสุมังคลวิลาสินี สามัญญผลสูตร กลาวกรรมที่พระเจาอชาตศัตรูทาํ ไววา พระองคผูไดคบมิตรผูลามก
ถูกพระเทวทัตยุยงใหกระทําปตุฆาตกรรม คือ การปลงพระชนมพระราชบิดาของพระองคเอง (ดูเพิ่มเติมใน
สามัญญผลสูตร)
=

==
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ดังขอความวา “พระเจาอชาตศัตรูจะบังเกิดในโลหกุมภี จมลงในเบื้องต่ํา 3 หมื่นป จมอยูพื้น
เบื้องลางแลวก็ผุดขึ้นเบื้องบน 3 หมื่นป ถึงพื้นเบื้องบนอีกจึงจักพนได”43 อรรถกถาเลมเดียวกัน
นี้ กลาวเพิ่มเติมวา ตั้งแตเวลาพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระชนก ไมไดบรรทมหลับเลยทั้ง
กลางคืนกลางวัน จนกระทั่งไดมีโอกาสเขาเฝาพระพุทธเจาและไดทรงสดับพระธรรมเทศนาอัน
ไพเราะ จึงสารภาพความผิดสํานึกบาปที่เคยกระทําเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาจึงทรงบรรทม
หลับได
การไดเฝาพระพุทธเจา พระเจาอชาตศัตรูไดสารภาพความผิด สํานึกบาปกรรม
ที่ทํา และประกาศตนเปนอุบาสก∗นับถือพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ วา
เปนที่พึ่งอันสูงสุด ดวยการสํานึกผิดกรรมที่ไดกระทํา จึงสงผลใหพระเจาอชาตศัตรูไดรับพุทธ
พยากรณวาจักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ชีวิตวิเสส44
สวนพระเทวทัตก็เหมือนกับพระเจาอชาตศัตรู ถึงแมวาไดรับพุทธพยากรณวาจัก
ไดเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคตพระนามวา อัฏฐิสสระ45 ในเวลาอีกแสนกัปปขางหนา แต
เนื่องจากไดกระทําอนันตริยกรรมหนักไวหลายประการ ในอนาคตจึงไดรับผลแหงกรรมเปน
เวลายาวนานถึงแสนกัปป อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบทชื่อวาธัมมปทัฏฐกถา เรื่องพระ
เทวทัต ไดบรรยายการไดเสวยผลกรรมของพระเทวทัตไว ดังขอความวา

43

ที.สี.อ.1/253/214
∗
แสดงตนเปนอุบาสก คือ เขาถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งดวยการแสดงตนเปนอุบาสก
ประกาศตนนับถือพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนที่พึ่งมีความเลื่อมใสในพระ
รัตนตรัยเปนมูลเหตุเบื้องตนทั้งสิ้นจึงประกาศตนเปนอุบาสกในที่สุด (พระมหาถวิล เตชะคํา, “อุบาสกใน
พระไตรปฎก” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540), หนา 94.)
44
เรื่องเดียวกัน, ขอ 253, หนา 214.
อนาคเต ปน ชีวิตวิเสโส นาม ปจฺเจกพุทฺโธ หุตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ
45
ธ.อ.1/137
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“(พระเทวทัต) มีรางกายสูงประมาณ 100 โยชน∗ บังเกิดในกนอเวจีซึ่งมี
ประมาณ 300 โยชน ศีรษะสอดเขาไปสูแผนเหล็กในเบื้องบนจนถึงหมวกหู เทาทั้งสอง
จมแผนดินเหล็กลงไปขางลางจนถึงขอเทา หลาวเหล็กมีปริมาณเทาลําตาลขนาดใหญ
ออกจากฝาดานหลัง แทงกลางหลังทะลุหนาอกปกฝาดานหนา อีกหลาวหนึ่ง ออกจาก
ฝาดานขวาแทงสีขางเบื้องขวาทะลุออกสีขางเบื้องซายปกฝาดานซาย อีกหลาวหนึ่ง
ออกจากฝาแผนขางบน แทงกระหมอมทะลุออกสวนเบื้องต่ําปกลงสูแผนดินเหล็ก พระ
เทวทัตนั้นเปนผูไหวติงไมไดถูกไฟไหมอยูในอเวจีนั้น”46
อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบทชื่อวาธัมมปทัฏฐกถา เรื่องพระเทวทัต
กลาวถึงบาปกรรมหนักที่พระเทวทัตรวมกับพระเจาอชาตศัตรูไดกระทําดังนี้ คือ
1. การยุยงพระเจาอชาตศัตรูกุมารใหปลงพระชนมพระราชบิดา
2. ผูกอาฆาตในพระพุทธเจาแลวยุยงใหพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระ
พุทธเจา
3. กลิ้งศิลาหมายปลงพระชนมพระพุทธเจาจนกระทั่งไดกระทําโลหิตุปบาท
กรรมคือทําพระโลหิตใหหอขึ้น
4. ใหปลอยชางนาฬาคิรีออกไปหมายปลงพระชนมพระพุทธเจา
5. ไดกระทําสังฆเภทกรรมคือการทําลายสงฆใหแตกจากกัน
กรรมหนักเหลานี้สงผลใหพระเทวทัตถูกธรณีสูบบังเกิดในอเวจีมหานรก แตกอน
ถูกธรณีสูบพระเทวทัตสํานึกความผิดถึงกรรมที่ตนไดกระทํา กลาวขอขมา และกลาวคํา
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจาพรอมกับการถวายกระดูกคางเปนพุทธบูชา47

1 โยชน เทากับ 16 กิโลเมตร ดังนั้น 100 โยชน เทากับ 1,600 กิโลเมตร 300 โยชน
เทากับ 4,800 กิโลเมตร
46
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
47
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
∗
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เรื่องราวที่ยกมานี้ ทั้งพระเจาอชาตศัตรูและพระเทวทัตไดกระทําอนันตริย กรรม
หนัก เปนกรรมที่มีผลแรงมาก สงผลใหผูกระทํากรรมเหลานี้ใหบังเกิดในนรก จากการควาพบ
วา การสํานึกความผิดกรรมที่เคยกระทําอยางหนักแนน มอบตนเขาถึงพระรัตนตรัยวาเปนที่พึ่ง
อันสูงสุด ยังมีโอกาสไดเขาถึงพระนิพพานได แตอยางไรก็ตาม บาปกรรมที่ไดกระทําไวยังคง
ไดรับผลแหงกรรมนั้นตามกฎแหงกรรม
แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาในอนาคตนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเคยกระทํากรรม
หนักแลวสํานึกผิด ยังมีความหวังที่จะทําความดีมุงมั่นเขาสูพระนิพพานได เชน พระเจา
อชาตศัตรูและพระเทวทัต แมวาไดเคยกระทํากรรมหนักในเบื้องตน ตอมาภายหลังไดสํานึกผิด
กรรมที่ไดกระทําไป พระเจาอชาตศัตรูไดมีจิตเลื่อมในพระรัตนตรัยแสดงตนเปนอุบาสกอยาง
หนักแนน สวนพระเทวทัตสํานึกผิดกรรมที่ไดกระทําไปนับถือพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งอันสูง
สุด ไดถวายกระดูกคางเปนพุทธบูชากอนถูกธรณีสูบ ทานทั้งสองจึงไดรับพุทธพยากรณวาจัก
เปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต
3.6 ความสัมพันธดานแนวคิดพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ
พระอรหันตสาวก
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันตสาวก ๆ มีความ
เหมือนกันตรงที่เปนพระอริยะ ผูประเสริฐ ผูละกิเลสไดหมดจด อันเปนคุณสมบัติดานบริสุทธิ
คุณ สวนคุณสมบัติดานปญญาคุณและกรุณาคุณ พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันตสาวก
แมจะมีปญญาคุณและกรุณาคุณ แตก็ไมยิ่งใหญเทากับพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธ
เจามีปญญาคุณและกรุณาคุณจํากัด ไมทั่วไปแกชนหมูมาก มีขอบเขตจํากัดเฉพาะเพื่อตนเอง
เทานั้น สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระปญญาคุณที่ยิ่งใหญที่เรียกวา พระสัพพัญุต
ญาณ และทศพลญาณ พระองคทรงมีพระปญญาคุณที่ยิ่งใหญทําใหทรงขวนขวายประกาศ
พระสัทธรรมคําสอนเพื่อใหสัตวโลกพนทุกขได
อยางไรก็ตาม ในดานความนาเคารพเชื่อถือ พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจก
พุทธเจา และพระอรหันตสาวกก็ไดรับยกยองวา เปนถูปารหบุคคล ในคัมภีรพระสูตร ทีฆนิกาย
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มหาวรรค ถูปารหบุคคล กลาวถูปารหบุคคล∗ 4 ประเภท ไว ดังขอความวา “ดูกอนอานนท
ถูปารหบุคคล มี 4 ประเภท คือ
1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนถูปารหบุคคล
2. พระปจเจกพุทธเจาเปนถูปารหบุคคล
3. พระตถาคตสาวกเปนถูปารหบุคคล
4. พระเจาจักรพรรดิเปนถูปารหบุคคล”48
อนึ่ง ในดานการปรินิพพานซึ่งหมายถึงการดับกิเลสและการดับขันธคือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหัต
สาวก ไมมีความแตกตางกัน หมายความวาเมื่อดับกิเลสและขันธได การดับนั้นก็ไมกําเริบขึ้น
มาอีกเปนการดับโดยสิ้นเชิง อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปฎกชื่อวาปรมัตถทีปนี ปกิณณกกถา
กลาวถึงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุททธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันตสาวก มี
ความเสมอกันในการปรินิพพาน ดังขอความวา “พระตถาคตเปนผูเสมอกันกับพระสาวก และ
พระปจเจกพุทธเจาในการปรินิพพาน ในการปรินิพพานของทานเหลานั้นเปนอยางเดียวกันไม
ตางกันเลย”49 สวนความสัมพันธดานการบําเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจก
พุทธเจา และพระอรหันตสาวก บําเพ็ญบารมีเหมือนกัน แตวามีความแตกตางของระยะเวลา
การบําเพ็ญบารมี รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผูวิจัยจะไดเสนอในหัวขอลักษณะของพระปจเจก
พุทธเจาของบทตอไป
ถูปารหบุคคล คือ บุคคลที่ควรสรางสถูปไวเพื่อกระทําการสักการะบูชากราบไหวดวย
ความเลื่อมใส เมื่อผูกระทําการสักการะบูชาดวยความเลื่อมใสจะเปนชนกปจจัยนําใหบังเกิดในสุคติโลก
สวรรคตามกําลังความเลื่อมใสแหงจิต มี 4 คือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 2. พระปจเจก
พุทธเจา 3. พระอรหันตสาวก 4. พระเจาจักรพรรดิ ชนเปนจํานวนมาก พากันทําจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปน
สถูปของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันตสาวก ทําจิตใหเลื่อมใน
สถูปของถูปารหบุคคลแลวหลังจากตายไปจะเขาถึงสุคติโลกสวรรคเสมอเหมือนกัน และบุญของผูที่ทําการ
สักการะบูชาปูชารหบุคคลไมมีใครประมาณนับได
48
ที.ม.10/206/125
49
ขุ.จริยา.อ.122/379-380
∗

บทที่ 4
ลักษณะของพระปจเจกพุทธเจา
ลักษณะของพระปจเจกพุทธเจา ผูวิจัยไดศึกษาเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนที่จะ
ตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาและชวงหลังที่ไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา
ชวงกอนที่จะตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา คือ ชวงที่ผูปรารถนาจะเปนพระ
ปจเจกพุทธเจาจะตองประกอบดวยคุณลักษณะของผูจะมาเปนพระปจเจกพุทธเจาอันเปนองค
ประกอบที่สําคัญที่จะทําใหความปรารถนาที่ตั้งไวสําเร็จ
ชวงหลังที่ไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา คือ ชวงที่ผูปรารถนาจะเปนพระ
ปจเจกพุทธเจาไดบําเพ็ญบารมีตามแนวทางปจเจกโพธิบารมีจนสําเร็จไดบรรลุปจเจกโพธิญาณ
เปนพระปจเจกพุทธเจาแลว
4.1 คุณลักษณะของผูจะมาเปนพระปจเจกพุทธเจา
ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา ชวงระยะเวลาที่บําเพ็ญบารมีเรียกวา
พระปจเจกโพธิสัตว∗ พระปจเจกโพธิสัตวจะตองมีคุณลักษณะของผูตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธ
เจา 5 ประการ ครบถวนบริบูรณกอน จึงเริ่มตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรูเปนพระปจเจก

ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ชวงระยะเวลาที่บําเพ็ญบารมีเรียกวา พระ
โพธิสัตว แปลวา ผูเกี่ยวของในพระโพธิญาณ กลาวคือพระญาณเปนเครื่องตรัสรูอริยสัจ 4 อันไดแก ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค มี 3 จําพวก คือ 1. อุคฆติตัญูโพธิสัตว ไดแก พระโพธิสัตวประเภทมีปญญามาก
กวาศรัทธาใชเวลาในการบําเพ็ญบารมีนอยกวาพระโพธิสัตวประเภทอื่นทั้งหมด เมื่อตรัสรูแลว มีชื่อเรียกวา
พระปญญาธิกพุทธเจา 2. วิปจิตัญูโพธิสัตว ไดแก พระโพธิสัตวประเภทมีศรัทธามากกวาปญญา ใช
เวลาในการบําเพ็ญบารมีนานกวาอุคฆติตัญูโพธิสัตว เมื่อตรัสรูแลว มีชื่อเรียกวา พระสัทธาธิกพุทธเจา
3. ไนยโพธิสัตว ไดแก พระโพธิสัตวประเภทมีความเพียรมากกวาปญญา ใชเวลาในการบําเพ็ญบารมีนาน
กวาพระโพธิสัตวทั้ง 2 ประเภท ขางตน เมื่อตรัสรูแลว มีชื่อเรียกวา พระวิริยาธิกพุทธเจา
สวนผูปรารถนาตรัสรูเปนพระอรหันตสาวกชวงระยะเวลาบําเพ็ญบารมีเรียกวา พระสาวก
โพธิสัตว
∗
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พุทธเจา คุณลักษณะตามที่กลาวนั้น ในอรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวิสุทธชนวิลาสินี
ปจเจกพุทธาปทาน กลาวไววา
“เหตุแหงอภินีหาร∗ เหลานี้ คือ ความเปนมนุษย ความถึงพรอมดวย
เพศชาย การไดพบผูสิ้นอาสวะ การไดทําบุญที่ยิ่งใหญ ความเปนผูมีฉันทะ”1
คุณลักษณะเหลานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา ธรรมสโมธาน∗∗ของผูปรารถนาตรัสรู
เปนพระปจเจกพุทธเจา อรรถกถาเลมเดียวกันนี้ กลาวธรรมสโมธานของผูปรารถนาตรัสรูเปน
พระปจเจกพุทธเจาแตกตางจากธรรมสโมธานของผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไววา

อภินีหารหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ความปรารถนา หมายถึง การตั้งความปรารถนาของ
พระปจเจกโพธิสัตว มีการตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุถึงพุทธภาวะอยู 3 ระยะ คือ
1. ระยะคิดปรารถนา หมายถึง ระยะเวลาที่พบผูสิ้นอาสวะแลวเกิดศรัทธาคิดปรารถนา
เพื่อบรรลุธรรมอยูในใจ ระยะนี้เรียกวา จินติตอสงไขย
2. ระยะเปลงวาจาปรารถนา หมายถึง ระยะเวลาที่เปลงวาจาแสดงความปรารถนา
ออกมาใหผูอื่นรับรู ซึ่งเกิดตอจากระยะคิดปรารถนา ระยะนี้เรียกวา วาจกอสงไขย
3. ระยะปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตามที่เปลงวาจาปรารถนา หมายถึง ระยะเวลาที่ลงมือทําบุญ
สําคัญถึงขั้นยอมสละชีวิตสนับสนุนใหเกิดการบรรลุธรรมตามที่เปลงวาจาปรารถนาออกมาแลว ซึ่งเกิดตอ
จากระยะเปลงวาจาปรารถนา ระยะนี้เรียกวา กายวาจาปณิธานอสงไขย (บรรจบ บรรณรุจิ, “การศึกษา
เชิงวิเคราะหเรื่องพระอสีติมหาสาวกกับการบรรลุธรรม”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), หนา 27.
1
ขุ.อป.อ.1/90-91/169 และขุ.สุตฺ.อ.1/34/47
มนุสฺสตฺตํ ลิงฺคสมฺปตฺติ
วิคตาสวทสฺสนํ
อธิกาโร จ ฉนฺทตา เอเต
อภินีหารการณา ฯ
∗∗
ธรรมสโมธาน แปลวา ความประชุมกันครบแหงธรรม มีขอสังเกตวา คําวา ธรรม
สโมธานของพระปจเจกพุทธเจา ในอรรถกถาใชคําบาลีวา ปฺจ สมฺปตฺติโย แปลวา ความสมบูรณพรอม
(ของคุณลักษณะผูจะเปนพระปจเจกพุทธเจา) 5 ประการ (ขุ.อป.อ.1/90-91/169 และ ขุ.สุตฺ.อ.1/34/47)
ผูวิจัยเห็นวา คําวา ธรรมสโมธาน นาเปนคําใชเฉพาะผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น
∗
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“อภินีหารจะสําเร็จเพราะธรรมสโมธาน 8 ประการ คือ ความเปนมนุษย ความ
ถึงพรอมดวยเพศชาย เหตุ การไดพบพระศาสดา การบรรพชา ความถึงพรอมดวย
คุณ การไดทําบุญที่ยิ่งใหญ ความเปนผูมีฉันทะ” 2
สวนผูปรารถนาตรัสรูเปนพระอรหันตสาวก ตองมีธรรมสโมธาน 2 ประการ คือ
การไดทําบุญที่ยิ่งใหญ และความเปนผูมีฉันทะ3
จากขอความขางตนนี้
แสดงใหเห็นความแตกตางของธรรมสโมธานอันเปน
คุณลักษณะของผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระ
อรหันตสาวก ทานทั้งสามมีธรรมสโมธานแตกตางกันตามที่กลาวแลวขางตน
เมื่อเทียบธรรมสโมธานของพระปจเจกพุทธเจากับพระสัมมาสัมพุทธเจาและ
พระอรหันตสาวก ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระอรหันตสาวกมีธรรมสโมธานนอยกวาผูปรารถนา
ตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจามีธรรมสโมธานนอยกวา
ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจามีธรรม
สโมธานมากที่สุด
ธรรมสโมธานทั้งหมดนี้เปนเพียงคุณสมบัติเบื้องตนของผูตั้งความปรารถนาเพื่อ
ตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอรหันตสาวก เมื่อผูปรารถนามี
คุณสมบัติครบถวนบริบูรณตามที่กลาวแลวขางตน ความปรารถนาจึงจะสําเร็จได
ธรรมสโมธาน 5 ประการ ของพระปจเจกพุทธเจา มีรายละเอียด ดังนี้

2

ขุ.พุทฺ.33/59/453
มนุสฺสตฺตํ ลิงฺคสมฺปตฺติ เหตุ สตฺถารทสฺสนํ
ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ อธิกาโร จ ฉนฺทตา
อฏฐธมฺมสโมธานา
อภินีหาโร สมิชฺฌติ ฯ
3
ขุ.อป.อ.1/90-91/169 และ ขุ.สุตฺ.อ.1/34/48
อิเมสํ ปน สพฺเพสมฺป อธิกาโร จ ฉนฺทตาติ ทฺวงฺคสมนฺนาคโตเยว อภินีหาโร โหติ ฯ
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4.1.1 ความเปนมนุษย
ความเปนมนุษย หมายถึง การเกิดเปนมนุษย เวนจากกําเนิดมนุษย ความ
ปรารถนาจะไมสําเร็จแกผูดํารงอยูในกําเนิดที่เหลือ แมแตกําเนิดเทวดา ผูดํารงอยูในกําเนิดอื่น
เมื่อปรารถนาความเปนพระปจเจกพุทธะ ตองกระทําบุญกรรมมีใหทานเปนตนแลวปรารถนา
เฉพาะความเปนมนุษย (ใหไดกอน) ครั้นดํารงอยูในความเปนมนุษยแลวจึงตั้งความปรารถนา
ความเปนพระปจเจกพุทธเจา เมื่อกระทําอยางนี้ ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ4
4.1.2 ความถึงพรอมดวยเพศชาย
ความถึงพรอมดวยเพศ หมายถึง ความเปนบุรุษเทานั้น มาตุคาม∗ กะเทย
และคนสองเพศ แมจะดํารงอยูในกําเนิดมนุษย ตั้งความปรารถนาก็ไมสําเร็จ ผูดํารงอยูในเพศ
มาตุคามเปนตนนั้น เมื่อปรารถนาความเปนพระปจเจกพุทธะ ตองกระทําบุญกรรมมีใหทาน
เปนตนแลวจึงปรารถนาเฉพาะความเปนบุรุษ (ใหไดกอน) ครั้นไดดํารงอยูในความเปนบุรุษแลว
จึงตั้งความปรารถนาความเปนพระปจเจกพุทธเจา เมื่อกระทําอยางนี้ ความปรารถนาจึงจะ
สําเร็จ5
4.1.3 การไดพบผูสิ้นอาสวะ
การไดพบผูสิ้นอาสวะ หมายถึง การไดพบพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและ
พระสาวกของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง แลวตั้งความปรารถนาความเปนพระปจเจกพุทธะ

4

ขุ.สุตฺ.อ.1/34/45
∗
มาตุคาม หมายถึง ผูหญิงมนุษย
5
เรื่องเดียวกัน, ขอ 34, หนา 45.
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เมื่อกระทําอยางนี้ ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ6
4.1.4 การไดทําบุญที่ยิ่งใหญ
การไดทําบุญที่ยิ่งใหญ หมายถึง การไดทําความดีที่ยิ่งใหญ ไดแก การยอมเสีย
สละบริจาค อภินีหารสําเร็จแกผูกระทําการยอมเสียสละบริจาคมีการยอมเสียสละบริจาคชีวิต
เปนตน7 กลาวคือเคยยอมสละชีวิตถวายเปนพลีกรรมแดพระพุทธะพระองคใดพระองคหนึ่งมา
แลว และการยอมสละชีวิตถวายนั้นตองเปนไปอยางอาจหาญไมสะทกสะทานหวั่นไหวเพราะ
อํานาจความกลัว เมื่อกระทําอยางนี้ ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ
4.1.5 ความเปนผูมีฉันทะ
ความเปนผูมีฉันทะ หมายถึง ความเปนผูปรารถนาเพื่อจะทํา8 กลาวคือ ความ
เปนผูปรารถนาเพื่อจะทําอยางแรงกลา มีความปรารถนามาก พอใจมาก ในธรรมทั้งหลายที่จะ
ทําใหถึงความเปนพระปจเจกพุทธะ เมื่อไดตั้งจิตปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจาแลวจะไมลม
เลิกความคิดนั้น แมจะพบความยากลําบากอยางใดก็จะไมลมเลิกความปรารถนาของตน เมื่อ
กระทําอยางนี้ ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ

6

เรื่องเดียวกัน, ขอ 34, หนา 47.
(มีขอสังเกตวา ธรรมสโมธานของพระสัมมาสัมพุทธเจาขอนี้
อรรถกถาใชคําบาลีวา
สตฺถารทสฺสนนฺติ พุทฺธานํ สมฺมุขา ทสฺสนํ ฯ แปลวา การไดพบเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจา
ทั้งหลาย (ขุ.สุตฺ.อ.1/34/45) ซึ่งแตกตางจากธรรมสโมธานของพระปจเจกพุทธเจา อรรถกถาใชคําบาลี
วา วิคตาสวทสฺสนนฺติ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกานํ ยสฺส กสฺสจิ ทสฺสนํ ฯ แปลวา การไดพบผูใดผู
หนึ่งบรรดาพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก ซึ่งหมายถึงผูสิ้นอาสวะกิเลสแลว ไมไดเจาะจง
วาตองเปนพระพุทธเจาเทานั้น)
7
เรื่องเดียวกัน, ขอ 34, หนา 46.
8
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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ธรรมสโมธาน 5 ประการ เหลานี้ ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาจะ
ตองมีครบถวนบริบูรณกอนจึงเริ่มตั้งความปรารถนา แตไมใชวาเพียงธรรมสโมธาน 5 ประการ
เหลานี้ จะทําใหผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาจะไดบรรลุเปนพระปจเจกพุทธเจา
ทันที ผูปรารถนาจะตองบําเพ็ญบารมีเหมือนอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบําเพ็ญใหครบ
ถวนทุกประการไมใหขาดเปนระยะเวลา 2 อสงไขยเพิ่มอีกแสนกัปป เปนอยางนอย หากจะเกิน
เลยไปก็ไมถึงอสงไขยที่ 3
สวนธรรมสโมธานที่ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาไมมีเหมือนผู
ปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา มี 3 ประการ คือ
1. เหตุ หมายถึง ความถึงพรอมอุปนิสัยของความเปนพระอรหันต9 อันเปน
ปจจัยเกื้อหนุนใหไดสําเร็จเปนพระอรหันต เปนเหตุเกื้อหนุนทางจิตใจ ไดแก อินทรีย 5 คือ
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาไมมีธรรมสโมธานขอ
นี้ สวนผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาจําตองมี
2. การบรรพชา หมายถึง ความเปนอนาคาริกบุคคล10 คือผูไมครองเรือนเปนนัก
บวชการบวชไมไดรับพิจารณาวาเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจก
พุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจาอาศัยเหตุบางประการกอใหเกิดความสลดใจก็บรรลุพระ
ปจเจกโพธิญาณไดในขณะครองเรือนถือเพศคฤหัสถ ในขัคควิสาณสูตร∗ มีเรื่องราวกลาวถึง

9

เรื่องเดียวกัน, ขอ 34, หนา 45.
10
เรื่องเดียวกัน, ขอ 34, หนา 46.
∗
ขัคควิสาณสูตร เปนสูตรวาดวยคําสอนวา บุคคลพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด มี
ปรากฏใน 3 คัมภีร คือ คัมภีรสุตตนิบาต คัมภีรจูฬนิทเทส และคัมภีรอปทาน แตวาในคัมภีรจูฬนิทเทสไม
มีรายละเอียดมากนัก สวนเรื่องราวอัตชีวประวัติของพระปจเจกพุทธเจาผูบรรลุพระปจเจกโพธิญาณใน
ขณะเปนคฤหัสถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในอรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาตชื่อวาปรมัตถโชติกา ภาค
ที่ 1 ขัคควิสาณสูตร อรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิทเทสชื่อวาสัทธัมมัปปชโชติกา ขัคควิสาณสูตร และ
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี ภาคที่ 1 ปจเจกพุทธาปทาน
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อัตชีวประวัติของพระปจเจกพุทธเจาเปนจํานวนมากกลาวถึงการบรรลุพระปจเจกโพธิญาณใน
ขณะถือเพศคฤหัสถ สวนผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคตองออกบวช
กอนจึงสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได
3. ความถึงพรอมดวยคุณ หมายถึง การไดคุณธรรมมีฌานเปนตน อภินีหาร
จะสําเร็จแกบุคคลผูบวชถึงพรอมดวยคุณเทานั้น11
กลาวคือความถึงพรอมดวยคุณวิเศษมี
สมาบัติ 8 และอภิญญา 5 เปนตน ผูปรารถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาไมมีความถึงพรอม
ดวยคุณ สวนผูปรารถนาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาจําตองมีความถึงพรอมดวยคุณ
ผูปราถนาตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาขาดธรรมสโมธานทั้ง 3 ประการ ขางตน
ไป จึงเปนสาเหตุใหพระปจเจกพุทธเจาเปนพระพุทธะรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจาและไมได
เปนพระสัพพัญูเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจา และนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เชน ระยะ
เวลาของการบําเพ็ญบารมีที่สั้นกวาการบําเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เปนสาเหตุ
สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหพระปจเจกพุทธเจาเปนพระพุทธะรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจา
4.2 การบําเพ็ญบารมี
สาวกจะเปนพระภิกษุหรือฆราวาสก็ตาม ไมสามารถบรรลุเปนพระอรหันตไดทุก
คนไปในชั่วระยะเวลาอันสั้นที่พระศาสนายังดํารงอยู เนื่องจากวาในชั่วระยะเวลาที่พระศาสนา
มิไดดํารงอยูซึ่งยาวนานกวาชวงที่พระศาสนาดํารงอยูเปนอันมาก
ในชวงระยะนี้มีทานผูมี
ศรัทธามุงมั่นยังคงเสริมสรางศรัทธาและปญญาของตนตอไป ทานไดเพิ่มพูนกุศลมูลของทานที่
มีอยูเดิมใหทวีขึ้น ในที่สุดทานจะบรรลุพระโพธิญาณโดยที่ไมตองรับการสั่งสอนจากพระสัมมา
สัมพุทธเจาและไมตองรับการฝกอบรมภายใตพระวินัยของพระศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงประกาศไว ในชาติสุดทาย ทานจะคนพบพระสัทธรรมดวยตนเองเชนเดียวกับที่พระ
ศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจาและพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคทรงคนพบ แตทา นจะไมใช
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทานจะไมสามารถหมุนลอแหงพระธรรมจักร ทานจะไมชวยใหพระ
ศาสนาที่เสื่อมสูญไปแลวกลับตั้งมั่นขึ้นมาไดอีก บุคคลเชนนี้เรียกวา พระปจเจกพุทธเจา

11

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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พระปจเจกพุทธเจาไดบรรลุพระโพธิญาณเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจาแทบทุก
ประการ แตไมไดรับการยกยองวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระสัพพัญู สาเหตุที่เปน
เชนนี้เพราะการบําเพ็ญบารมีของทานทั้งสองแตกตางกันในเงื่อนไขของระยะเวลาการเพ็ญ
บารมี การบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจากับการบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาและการบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระอริยสาวก ทานทั้งสามไดบําเพ็ญ
บารมีมาเหมือนกันทุกประการ แตระยะเวลาสั้นยาวกวากัน12 กลาวคือบําเพ็ญบารมี 30
ประการ อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี พุทธวงศ กลาวถึงการบําเพ็ญ
บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจาไววา
“ขาแตพระมหาวีรเจาผูสูงสุดกวานรชนอภินีหารของพระองคเปนเชนไร?
พระองคทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันสูงสุดในกาลไร ? ทาน ศีล เนกขัมมะ
ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา เปนอยางไร ?
อุปบารมี 10 และปรมัตถบารมี 10 บริบูรณไดอยางไร”13
ทศบารมีธรรม 10 ประการ ขางตนนี้เปนหลักธรรมที่พระนิยตโพธิสัตว∗ ตอง
บําเพ็ญ ซึ่งพระปจเจกโพธิสัตวก็ตองบําเพ็ญเหมือนกันกับพระนิยตโพธิสัตว คือ 1. ทานบารมี
12

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หนา 262.
13
ขุ.พุทฺ.33/75-77/446
กีทิโส เต มหาวีร
อภินีหาโร นรุตฺตเม
กิมฺหิ กาเล ตยา วีร ปตฺถิตา โพธิมุตฺตมา ฯ
ทานํ สีลฺจ เนกฺขมฺมํ ปฺาวีริยฺจ กีทิสํ
ขนฺติสจฺจมธิฏฐานํ
เมตฺตูเปกฺขา จ กีทิสา ฯ
ทสปารมี มหาวีร
กีทิสา โลกนายก
กถํ อุปปารมี ปุณฺณา ปรมตฺถปารมี กถํ ฯ
∗
นิยตโพธิสัตวหมายถึง ผูจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอยางแนนอน ผูจะตรัสรูเปนพระพุทธ
เจา มักใชคําวา มหาโพธิสัตว สวนอรรถกถาชาดกมักใชคําวา มหาสัตว (ประพจน อัศววิรุฬหการ,
การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีรมหายาน, หนา 220.)
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2. ศีลบารมี 3. เนกขัมมบารมี 4. ปญญาบารมี 5. วิริยบารมี 6. ขันติบารมี 7. สัจจบารมี
8. อธิษฐานบารมี 9. เมตตาบารมี 10. อุเบกขาบารมี
1. ทานบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีดวยการให∗ ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตว
จะตองบําเพ็ญทานบารมีคือการบริจาคสิ่งของตาง ๆ แกผูอื่นโดยไมคํานึงเหลือสิ่งของไวเพื่อตน
เหมือนหมอที่เขาคว่ําไว การใหหรือการบําเพ็ญทานบารมี จะตองทําดวยการบริจาคหมดไมมี
เหลืออยูอีก14 เปรียบเหมือนหมอที่เต็มดวยน้ําผูใดผูหนึ่งจับคว่ําลงแลว น้ํายอมไหลออกหมด
ไมขังอยูในหมอนั้น15 เชน พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมี16 เปนตน
2. ศีลบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีดวยเจตนาคิดจะระวังรักษาความประพฤติ
กายวาจาใหเรียบรอยดีงามปราศจากโทษ17
ศีลบารมีเปนคุณธรรมเครื่องปราบกิเลสอยาง
หยาบ กลาวคือกิเลสที่เกิดขึ้นแลวทําใหไมสามารถยับยั้งชั่งใจไวไดตองลงมือกระทําชั่ว ไมวาจะ
เปนทางกายหรือทางวาจาก็ตาม ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญศีลบารมีใหบริบูรณ
ครบถวน แมจะสละชีวิตของตัวเองก็จะไมยอมทําลายศีลเปรียบเหมือนจามรีรักษาขนหางถึง

สิ่งของที่ใหเปนทาน มี 3 คือ 1. ทรัพยสิ่งของภายนอก 2. อวัยวะในรางกายของตน
3. ชีวิตของตนเองหรือสิ่งเสมอดวยชีวิต เชน บุตร และภรรยา เปนตน
14
ประพจน อัศววิรุฬหการ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีร
เถรวาทและคัมภีรมหายาน, หนา 289.
15
ขุ.พุทฺ.33/118/459
ยถาป กุมฺโภ สมฺปุณฺโณ ยสฺส กสฺสจิ อโธกโต
วมเต อุทกํ นิสฺเสสํ
น ตตฺถ ปริรกฺขติ ฯ
16
ขุ.ชา. 28/1655-1667/308
17
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
หนา 474.
∗
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ยอมตายก็ไมยอมใหทําขนหางเสียหาย18 เชน พระเจาภูริทัตตทรงบําเพ็ญศีลบารมี19 เปนตน
3. เนกขัมมบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีดวยการออกจากกาม∗ ตองหลีกออก
จากบานเรือนเพื่อแสวงหาความหลุดพนโดยไมอาลัย20
ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตวจะตอง
บําเพ็ญเนกขัมมบารมีใหบริบูรณครบถวนเพื่อหลุดพนไปจากภพเปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกขังใน
เรือนจําไดรับทุกขมานาน ไมเกิดความยินดีในเรือนจํา แสวงหาทางออกไป21 เชน พระเจาเตมีย
ทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี 22 เปนตน
4. ปญญาบารมี∗∗ คือ การบําเพ็ญบารมีดวยความรอบรู ความรูอยางลึกซึ้ง

18

ขุ.พุทฺ.33/123/460
ยถาป จามรี วาลํ
กิสฺมิฺจิ ปฏิลคฺคิตํ
อุเปติ มรณํ ตตฺถ
น วิโกเปติ วาลธึ ฯ
19
ขุ.ชา.28/784-981/206-229
∗
การออกจากกาม มี 2 คือ ออกจากกามโดยสละบานเรือนออกบวชและออกจากกามโดย
บําเพ็ญสมาธิจนไดบรรลุฌาน
20
ประพจน อัศววิรุฬหการ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีร
เถรวาทและคัมภีรมหายาน, หนา 297.
21
ขุ.พุทฺ.33/128/460
ยถา อนฺทุฆเร ปุริโส จีรวุตฺโถ ทุกฺขฏฏิโต
น ตตฺถ ราคํ อภิชเนติ มุตฺตึเยว คเวสติ ฯ
22
ขุ.ชา.28/1-138/127-138
∗∗
ปญญามี 3 ประเภท คือ
1. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการศึกษาเลาเรียน
2.จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการขบคิดพิจารณาไตรตรองจากการที่ได
ศึกษาเลาเรียนมาหรือจากประสบการณที่ไดผานพบมา
3. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการฝกจิต อบรมจิตชั้นสูง ไดแก อภิญญา
5 อยาง คือ 1.ทิพพจักษุ (ตาทิพย) 2.ทิพพโสตะ (หูทิพย) 3.อิทธิวิธี (แสดงฤทธิ์ได) 4. เจโตปริยญาณ
(ทายใจคนอื่นได) 5. มโนมยิทธิ (สามารถใชอํานาจจิตเนรมิตสิ่งตาง ๆ ได)
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ธรรมชาติรูชัดหรือธรรมชาติเปนเหตุรูชัด23แตปญญาในพระพุทธศาสนามุงความบริสุทธิ์เปนผล
ผลแหงความบริสุทธิ์จะมีไดก็ดวยปญญาเปนเครื่องกําหนดรูสังขารภายในคือกายกับใจ เหตุนั้น
เมื่อกลาวถึงปญญาจึงมักกลาวถึงวิปสสนาปญญา คือ ปญญาที่กําหนดรูสังขาร ปญญาของ
พระปจเจกโพธิสัตวเปนความรอบรูความเฉลียวฉลาดมากกวาการไดฌานสมาบัติหรือญาณ
ชั้นสูง
ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญปญญาบารมีใหบริบูรณครบถวนเพื่อบรรลุ
ปจเจกโพธิญาณ
การบําเพ็ญปญญาบารมีของพระปจเจกโพธิสัตวนอกจากหมั่นไตรตรอง
พิจารณาไปตามลําดับดวยตนเองแลวยังตองสอบถามและคบคนมีปญญาตลอดเวลา เปรียบ
เหมือนภิกษุ เที่ยวขอไมเวนตระกูลต่ํา ปานกลาง และสูง ไดอาหารเลี้ยงชีพ24 เชน พระมโหสธ
บัณฑิตบําเพ็ญปญญาบารมี25 เปนตน
5. วิริยบารมี ∗ คือ การบําเพ็ญบารมีดวยความพากเพียร ความเพียรเปน
คุณธรรมเครื่องชวยพยุงจิตในการประกอบกิจการงานตาง ๆ ไมใหเกิดความทอแท ความเพียร
เปนคุณธรรมชวยเขาไปอุดหนุนในการประกอบกิจการนั้น ๆ ใหแรงเพิ่มขึ้น ความพากเพียร ชื่อ

23

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,

หนา 296.
24

ขุ.พุทฺ.33/133/461
ยถาป ภิกฺขุ ภิกฺขนฺโต หีนมุกฺกฏฐมชฺฌิเม
กุลานิ น วิวชฺชนฺโต เอวํ ลภติ ยาปนํ ฯ
25
ขุ.ชา.28/590-783/187-206
∗
วิริยะ คือ ความเพียรโดยลักษณะ 10 ประการ คือ 1. วิริยํ ความเพียรเปนเหตุแกลวกลาของ
บุคคล 2. อุฏฐานํ ความเพียรเปนเหตุลุกขึ้นประกอบกิจไมนั่งนิ่ง 3. อุสฺสาโห ความเพียรเปนเหตุ อาจ
หาญและอดทน 4. ธิติ ความเพียรเปนเหตุมั่นคง 5. อฏฐีติ ความเพียรเปนเหตุไมหยุด 6. วายาโม
ความเพียรเปนเหตุชักนําไป 7. ปรกฺกโม ความเพียรเปนเหตุบากบั่นกาวไปขางหนา 8. อปฺปฏิวาณี ความ
เพียรเปนเหตุไมถอยหลัง 9. ปคฺคโห ความเพียรเปนเหตุประคองใจไวไมใหทอถอย 10. ปธาน หรือ
สัมมัปปธาน ความเพียรเปนเหตุระวัง แบงอีก 4 คือ 1.สังวรปธาน เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น เพียรระวัง
ไมทําบาป 2. ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลวเพียรเลิกละไมกระทําบาปอีกตอไป 3. ภาวนาปธาน
เพียรทําบุญใหเกิดใหมีขึ้นใหได 4.อนุรักขณาปธาน เพียรรักษาการทําบุญไวใหตอเนื่องอยาใหขาดตอน
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วาธุระ เพราะเปนคุณธรรมเครื่องชวยอุดหนุนธุระของผูกําลังรับธุระอยู (ใหสําเร็จ)26การบําเพ็ญ
วิริยบารมีตองพยายามกระทําอยางตอเนื่องในทางที่ถูกตอง
ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตวตอง
บําเพ็ญวิริยบารมีใหบริบูรณครบถวน ประคองความเพียรใหมั่นไวเปรียบเหมือนสีหมฤคราช มี
ความเพียรไมยอหยอนในที่นั่ง ที่ยืน และที่เดิน ประคองใจไวทุกเวลา27เชน พระมหาชนกทรง
บําเพ็ญวิริยบารมี 28 เปนตน
6. ขันติบารมี∗ คือ การบําเพ็ญบารมีดวยความอดทน ความอดทนระดับทั่วไปมี
3 ประการ คือ ทนตรากตรํา ทนลําบาก และทนเจ็บใจ ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตวตองบําเพ็ญ
ขันติบารมีใหบริบูรณครบถวน อดทนตอคํายกยองและคําดูหมิ่นทั้งปวงเปรียบเหมือนแผนดิน

26

พระสิริมังคลาจารย, มงฺคลตฺถทีปนี ปฐโม ภาโค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2535), หนา 326.
27
ขุ.พุทฺ.33/138/461
ยถาป สีโห มิคราชา นิสชฺชฏฐานจงฺกเม
อลีนวีริโย โหติ
ปคฺคหิตมโน สทา ฯ
28
ขุ.ชา.28/123-295/138-154
∗
ขันติ หมายถึง ความอดทน มี 3 ประการ คือ
1. ตีติกขาขันติ หมายถึง ความอดทนแบบอดกลั้น เชน เมื่อถูกใครดา ก็ไมดา
ตอบ แมจะโกรธ แตก็อดกลั้นขมใจไวได ไมวูวาม ไมตกอยูใตอํานาจวีติกกมกิเลส กิเลสขั้นหยาบซึ่งเปน
เหตุใหประพฤติผิดศีลธรรม อดกลั้นอดทน ยับยั้งชั่งใจไวได
2. ตบขันติ หมายถึง ความอดทนดวยอํานาจตบะ คือ สมาธิ อดทนขมใจไมตกอยู
ใตอํานาจปริยุฏฐานกิเลส กิเลสที่คอยเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเปนระยะ ๆ เหมือนโจรที่คอยดักโจมตีคนเดินทาง
3. อธิวาสนขันติ ความอดทนแบบระงับยับยั้งไมใหกิเลสเกิดขึ้นเลย ขมกิเลสไวได
อยางราบคาบ อีกประการหนึ่ง อธิวาสนขันติ หมายถึง ความอดทนที่เอาชีวิตเปนเดิมพัน แมจะตองถูกทํา
รายถึงชีวิต แตจะไมยอมใหความโกรธหรือกิเลสอื่น ๆ เกิดขึ้นรบกวนจิตใจเลยแมแตนอย
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อดทนสิ่งที่เขาทิ้งลงทุกอยางทั้งสะอาดทั้งไมสะอาดไมแสดงอาการความยินดียินราย29
พระจันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี30 เปนตน

เชน

7. สัจจบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีดวยความจริง ความเที่ยงแท ไมเปลี่ยน
แปลง ในที่นี้ หมายถึง ความจริงใจ ไมหลอกลวงคิดอยางใดก็พูดและทําตามความคิดนั้น กลาว
คือกิริยาที่ประพฤติตนเปนคนซื่อตรงหรือการตั้งใจทําจริงหรือการมุงแสวงหาความจริง ผูเปน
พระปจเจกโพธิสัตวตองบําเพ็ญสัจจบารมีใหบริบูรณครบถวน การบําเพ็ญสัจจบารมีตองไมผัน
แปรทั้งกาย วาจา และใจ เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษเปนดาวนพเคราะหประจําอยูใน
มนุษยโลกพรอมทั้งเทวโลก ไมหลีกไปจากทางเดินทุกสมัยฤดูหรือป31 เชน พระวิธุรบําเพ็ญ
สัจจบารมี32 เปนตน
8. อธิษฐานบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีดวยความตั้งใจมั่น ความมั่นคง ไม
หวั่นไหวงาย ในที่นี้ หมายถึง ความมั่นคงแนวแนในทางความคิด กลาวคือ เมื่อคิดทําสิ่งใดแลว
ครั้นลงมือทําไปหากยังไมบรรลุตามเปาหมาย จะไมลมเลิกการกระทํานั้น แมวาการกระทํานั้น
จะลมเหลว ก็พยายามแสวงหาลูทางอื่นทําตอไปเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งไวใหจงได ผู
เปนพระปจเจกโพธิสัตวตอ งบําเพ็ญอธิษฐานบารมีใหบริบูรณครบถวน เปนผูไมหวั่นไหวโดย
ประการทั้งปวงเปรียบเหมือนภูเขาหินไมหวั่นไหว ตั้งมั่น ไมสะทานสะเทือนเพราะลมจัด คงอยู

29

ขุ.พุทฺ.33/143/461
ยถาป ปฐวี นาม
สุจึป อสุจึป จ
สพฺพํ สหติ นิกฺเขป น กโรติ ปฏิฆทฺทยํ ฯ
30
ขุ.ชา.28/982-1152/229-246
31
ขุ.พุทฺ.33/148/462
ยถาป โอสธี นาม
ตุลาภูตา สเทวเก
สมเย อุตุวสฺเส วา
น โวกฺกมติ วีถิโต ฯ
32
ขุ.ชา.28/1346-1392/266-274
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ในที่เดิม33 เชน พระเนมิราชทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี 34เปนตน
9. เมตตาบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีดวยความรัก ความปรารถนาดี เปน
คุณธรรมเปนเหตุใหเกิดความสนิทสนมคือรักใครที่ปราศจากราคะ กลาวคือปรารถนาความสุข
ความเจริญเพื่อผูอื่น35ในที่นี้ หมายถึง ความรักและความปรารถนาดีดวยอํานาจคุณธรรม ไมใช
ความรักและความปรารถนาดีดวยอํานาจกามราคะหวังประโยชนสุขตอบุคคลอื่นและสัตวอื่น
อยางแทจริง ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตวตองบําเพ็ญเมตตาบารมีใหบริบูรณครบถวน มีน้ําใจเผื่อ
แผอนุเคราะหแกผูอื่นเสมอเปรียบเหมือนน้ําแผความเย็นชําระลางมลทินธุลีเสมอกันทั้งในคนดี
และคนชั่ว36 เชน สุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาบารมี 37 เปนตน
10. อุเบกขาบารมี คือ การบําเพ็ญบารมีดวยความวางเฉย ความปลอยวาง
ความไมยินดียินราย ความวางตนเปนกลาง38 ในที่นี้ หมายถึง อาการที่จิตใจเปนกลาง ไมยึด
ติดในความดีที่ตนเองไดกระทําลงไปจนกลายเปนเหตุใหเกิดโลภะ (ความโลภ) ทิฏฐิ (ความเขา
ใจผิด ความหลงยึดถือตัวตน) และ มานะ (ความหยิ่งทะนงวาตนวิเศษกวาผูอื่นหรือทัดเทียมผู
อื่น) อีกทั้ง ไมทุกขทรมานใจจนเกินไปในความผิดที่พลาดพลั้งกระทําไปจนเปนเหตุใหเกิดความ
ทอแทเหนื่อยหนายหรือดูถูกตนเองไมขวนขวายทําความดีตอไป ผูเปนพระปจเจกโพธิสัตวตอง

33

ขุ.พุท.33/153/462
ยถาป ปพฺพโต เสโล อจโล สุปติฏฐิโต
น กมฺปติ ภุสวาเตหิ สกฏฐาเนว ติฏฐติ ฯ
34
ขุ.ชา.28/421-589/166-187
35
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
หนา 321.
36

ขุ.พุทฺ.33/158/463
ยถาป อุทกํ นาม
กลฺยาเณ ปาปเก ชเน
สมํ ผรติ สีเตน
ปวาเหติ รโชมลํ ฯ
37
ขุ.ชา.28/296-420/154-165
38
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
หนา 321.
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บําเพ็ญอุเบกขาบารมีใหบริบูรณครบถวน มีใจเที่ยงตรงดังตาชั่งในสุขและทุกขทุกเมื่อเปรียบ
เหมือนแผนดินยอมวางเฉยสิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งที่ไมสะอาดและสะอาดทั้งสองอยาง
ปราศจาก
ความโกรธและความยินดี39 เชน พระมหานารทกัสสปะทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี40 เปนตน
บารมี 10 ประการ หรือ ทศบารมีธรรมเหลานี้ พระปจเจกโพธิสัตวตองบําเพ็ญ
ใหบริบูรณครบถวนทุกประการ และตองปฏิบัติบําเพ็ญใหสูงขึ้นไป 3 ขั้น คือ ขั้นบารมี ขั้นอุป
บารมี และขั้นปรมัตถบารมี เชน
ทานบารมี จัดเปนขั้นบารมี หมายถึง การบําเพ็ญทานบารมีของพระปจเจกโพธิ
สัตวตองบําเพ็ญทานดวยการสละวัตถุภายนอกรางกาย เชน สิ่งของ เครื่องใช และปจจัย 4
เปนตน แกผูอื่นเสมอ โดยไมคํานึงนึกเสียดายสิ่งของที่สละบริจาคไปในภายหลัง เชน อกิตติ
ดาบส41 บําเพ็ญทานบารมี เปนตน
ทานอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี หมายถึง บารมีใกลหรือบารมีรองเรียงไวใน
ระหวางกลาง42 การบําเพ็ญทานอุปบารมีของพระปจเจกโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญทานดวยการ
สละอวัยวะรางกายบางสวนของตนแกผูอื่น เมื่อผูอื่น มีความจําเปนตองการทดแทนอวัยวะของ

39

ขุ.พุทฺ.33/163/463
ยถาป ปฐวี นาม
นิกฺขิตฺตํ อสุจึ สุจึ
อุเปกฺขติ อุโภเปเต
โกปานุนยวชฺชิตา ฯ
40
ขุ.ชา.28/1153-1345/246-266
41
ขุ.จริยา.33/1-10/582-583
มีเรื่องยอวา อกิตติดาบสบําเพ็ญตบะอยูในปา จนรอนถึงพระอินทรตองแปลงเพศเปน
พราหมณมาขอภิกษาเพื่อเปนโอกาสใหอกิตติดาบสไดบําเพ็ญทานบารมี อกิตติดาบสจึงใหใบไมอันเปน
อาหารของตนจนหมดสิ้น (ใบไมที่อกิตติดาบสใหเปนทานนั้น ไมมีน้ํามัน และไมมีรสเค็ม แสดงวาอกิตติ
ดาบสเปนผูอยูอยางงาย ๆ เพียงประทังชีวิตเทานั้น) ใหอาหารของตนเปนทาน ไมคิดวาเมื่อใหไปแลวตนจะ
ไมมีกิน อกิตติดาบสใหทานเชนนั้นมิใชเพื่อหวังลาภยศ แตเปนการบําเพ็ญทานบารมี
42
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
หนา 261.
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ตน แตไมถึงชีวิต เชน พระเจาสิวิราช43 บําเพ็ญทานอุปบารมี เปนตน
ทานปรมัตถบารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี หมายถึง บารมีชั้นยอด การบําเพ็ญ
ทานปรมัตถบารมีถือวาเปนการบําเพ็ญบารมีระดับยอดคือสูงสุดของการใหทาน คือ การสละ
บริจาคชีวิตของตนเพื่อผูอื่นได สละชีวิตเพื่อประโยชนแกคนจํานวนมากหรือเพื่อเปลื้องทุกข
ของคนอื่น 44 เชน สสบัณฑิต45 บําเพ็ญทานปรมัตถบารมี เปนตน
การบําเพ็ญบารมีอื่น ๆ ก็เปนไปตามลําดับขั้นเหมือนทานบารมี คือ ขั้นบารมี
ขั้นอุปบารมี และขั้นปรมัตถบารมี เชน
ศีลบารมี จัดเปนขั้นบารมี ศีลอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี
จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน จัมเปยยกนาคราช46เปนตน บําเพ็ญศีลบารมี
เนกขัมมบารมี จัดเปนขั้นบารมี เนกขัมมอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี
เนกขัมมปรมัตถบารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน โสณนันทปณฑิต47 เปนตน บําเพ็ญ
เนกขัมมบารมี

43

ขุ.จริยา.33/51-66/588-590
มีเรื่องยอวา ทาวสักกะนิมิตกายเปนพราหมณตาบอดมาขอพระเนตรขางหนึ่งของพระเจา
สิวิราช เพื่อใหพระเจาสิวิราชไดบําเพ็ญอัชฌัตติกทาน (ทานภายใน เชน การบริจาคอวัยวะสวนใดสวน
หนึ่งของตน) พระเจาสิวิราชประทานพระเนตรทั้ง 2 ขาง ให ในขณะที่จะใหก็ดี กําลังใหอยูก็ดี ใหแลวก็ดี
จิตของพระเจาสิวิราชมิไดหวั่นไหว มิไดคํานึงถึงความเจ็บปวดหรืออาลัยการสูญเสียดวงตา
44
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
หนา 261.
45
ขุ.จริยา.33/125-143/597-599
มีเรื่องยอวา สสบัณฑิต ถือกําเนิดเปนกระตาย ทาวสักกะแปลงเปนพราหมณมาขอ
อาหาร กระตายจึงกอไฟและกระโดดเขากองไฟ สละชีวิตของเปนอาหารของพราหมณนั้น
46
เรื่องเดียวกัน, ขอ 20-25, หนา 602-603.
มีเรื่องยอวา พญานาคชื่อ จัมเปยยกะ เปนผูรักษาศีล ยอมใหหมองูจับมาบังคับใหแสดง
รายรําแกมหาชน พญานาคก็อดทน ไมใหโกรธ แมจะสามารถพนพิษฆาหมองูไดเพราะเกรงจะขาดจากศีล
47
เรื่องเดียวกัน, ขอ 42-47, หนา 616-617.
มีเรื่องยอวา โสณะและนันทะ ผูเปนบัณฑิต เห็นโทษแหงการครองเรือน จึงละทิ้งโภค
สมบัติออกบรรพชา แมถูกลอดวยกามโภคะ ก็ไมหวั่นไหว
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ปญญาบารมี จัดเปนขั้นบารมี ปญญาอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี ปญญา
ปรมัตถบารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน มโหสธบัณฑิต48 เปนตน บําเพ็ญปญญาบารมี
วิริยบารมี จัดเปนขั้นบารมี วิริยอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี วิริยปรมัตถ
บารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน พระมหาชก49 เปนตน บําเพ็ญวิริยบารมี
ขันติบารมี จัดเปนขั้นบารมี ขันติอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี ขันติปรมัตถ
บารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน มหิสราช50 เปนตน บําเพ็ญขันติบารมี
สัจจบารมี จัดเปนขั้นบารมี สัจจอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี สัจจปรมัตถ
บารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน สุตโสมราชา51 เปนตน บําเพ็ญสัจจบารมี

48

ขุ.ชา 28/590-783/187-206
มีเรื่องยอวา มโหสธบัณฑิต(อรรถกถาเขียนวา “มโหสถ”)เปนที่ปรึกษาหนุมของพระวิเทหะ
แหงกรุงมิถิลา ทานมีความฉลาดรอบรู สามารถแนะนําปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองรอบคอบเอาชนะที่
ปรึกษาอื่น ๆ ที่ริษยาใสความ ดวยความดีไมพยาบาทอาฆาต และสามารถใชอุบายปองกันพระราชาจาก
ศัตรูและจับศัตรูซึ่งเปนกษัตริยพระนครอื่นได เพราะบําเพ็ญปญญาบารมี
49
เรื่องเดียวกัน, ขอ 123-295, หนา 138-154.
มีเรื่องยอวา พระมหาชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเล เรือแตกกลางทะเล คนทั้งหลาย
จมน้ําตายเปนเหยื่อของสัตวน้ําเปนจํานวนมาก แตพระมหาชนกไมละความอุตสาหะ วายน้ํากําหนด
ทิศทางแหงกรุงมิถิลา ในที่สุด ก็ไดรอดชีวิตกลับไปถึงกรุงมิถิลาไดครองราชสมบัติ เพราะบําเพ็ญวิริยบารมี
50
ขุ.จริยา.33/37-47/604-605
มีเรื่องยอวา มหิสราช ถือกําเนิดเปนกระบือในหิมวันตประเทศ มีรูปรางใหญมีเรี่ยวแรง
ประมาณเทาชางหนุมเที่ยวไปตามเชิงเขา ปา และหวยเปนตน เที่ยวหาอาหารอาศัยอยูที่โคนตนไมในเวลา
กลางวัน มีลิงลามกตัวหนึ่งลงจากตนไมขึ้นหลังกระบือนั้นถายอุจจาระปสสาวะรด จับเขาโหนตัว จับหาง
เลนหอยโหน กระบือไมสนใจการทําอนาจารของลิงนั้น เพราะบําเพ็ญขันติบารมี
51
เรื่องเดียวกัน, ขอ 105-110, หนา 624-625.
มีเรื่องยอวา พระเจาแผนดินทรงพระนามวา สุตโสม ถูกพระยาโปริสาทจับไปเพื่อเปน
อาหาร จึงขอผัดไวเพื่อไปเวนคืนราชสมบัติแกทายาท พระยาโปริสาทอนุญาต เพราะพระเจาสุตโสมให
สัจจะวาจะกลับมาหาอีก เมื่อพระเจาสุตโสมกลับไปจัดการเรื่องราชสมบัติเสร็จแลว ถือคําสัตยกลับไปให
พระยาโปริสาทกิน เพราะบําเพ็ญสัจจบารมี
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อธิษฐานบารมี จัดเปนขั้นบารมี อธิษฐานอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี
อธิษฐานปรมัตถบารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน มูคปกขกุมาร52 เปนตน บําเพ็ญ
อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี จัดเปนขั้นบารมี เมตตาอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี เมตตา
ปรมัตถบารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน พระเจาเอกราช53 เปนตน บําเพ็ญเมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี จัดเปนขั้นบารมี อุเบกขาอุปบารมี จัดเปนขั้นอุปบารมี
อุเบกขาปรมัตถบารมี จัดเปนขั้นปรมัตถบารมี เชน โลมหังสบัณฑิต54 เปนตน บําเพ็ญ
อุเบกขาบารมี
เมื่อรวมบารมีแตละขั้น กลาวคือขั้นบารมี 10 ประการ ขั้นอุปบารมี 10 ประการ
และขั้นปรมัตถบารมี 10 ประการ เขาดวยกันจึงเปนบารมี 30 ประการ บารมีทั้งหมดนี้ ผูเปน
พระปจเจกโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญเปนลําดับใหบริบูรณครบถวน
มีขอสังเกตวา ตั้งแตศีลบารมี ถึง อุเบกขาปรมัตถบารมี จากการคนควาพบวา
คัมภีรไมไดจัดไวเปนระดับขั้นใหชัดเจนเหมือนกับทานบารมี ซึ่งแบงเปนขั้นบารมี ขั้นอุปบารมี
และขั้นปรมัตถบารมี มีชาดกบางเรื่องที่กลาวถึงการยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลไมใหขาด เชน
52

เรื่องเดียวกัน, ขอ 48-66, หนา 617-619.
มีเรื่องยอวา พระราชกุมารทรงพระนามวา มูคปกขกุมารหรือเตมียกุมาร เห็นภัยแหง
เศวตฉัตร จึงอธิษฐานองค 3 ประการ คือ เปนคนเปลี้ย เปนคนใบ และเปนคนหนวกอยู 6 ป แมวาจะถูก
ทดลองดวยวิธีการตาง ๆ ก็ไมเลิกจากอธิษฐาน พระองคมิไดเกลียดพระมารดา บิดา หรือพระองคเอง
เพราะบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
53
เรื่องเดียวกัน, ขอ 114-118, หนา 626.
มีเรื่องยอวา พระราชาทรงพระนามวา พระเจาเอกราช รักษาศีลบริสุทธิ์สงเคราะหมหาชน
ดวยสังคหวัตถุ พระเจาโกศลยกทัพมาชิงเอาพระนคร รับสั่งใหฝงพระเจาเอกราชเสีย พระเจาเอกราชยังทรง
มองผูที่มาแยงราชสมบัติเหมือนมองดูบุตรที่รัก ไมมีใครเสมอดวยพระองคในความเมตตา เพราะบําเพ็ญ
เมตตาบารมี
54
เรื่องเดียวกัน, ขอ 119-122, หนา 626-627.
มีเรื่องยอวา พระโพธิสัตวอาศัยในปาชา คนบางพวกเขาไปทําหยาบชาตาง ๆ บางพวกก็
เอาเครื่องบรรณาการตาง ๆ มาให พระโพธิสัตวมีจิตเสมอในคนทั้งหมด ไมมีความเอ็นดู ไมมีความโกรธ
วางเฉยในทุกขสุข ยศ และความเสื่อมยศ เพราะบําเพ็ญอุเบกขาบารมี

73

เรื่องพญานาคชื่อวา สังขปาล ถูกนายพรานจับจะเอาไปฆากิน นายพรานรุมตีแทงดวยหอกที่
จมูก หาง กระดูกสันหลัง แลวเอาหวายรอยหาบไป พญานาคมีฤทธิ์มากสามารถทําให
มหาสมุทร ปา ภูเขา ใหไหมไดดวยลมหายใจของตน แตก็มิไดโกรธเคืองนายพรานเหลานั้น
เพราะรักษาอุโบสถศีล ตั้งใจบําเพ็ญศีลบารมี ในที่สุดพญานาคตองตายอยางทรมาน นับเปน
การรักษาศีลขั้นยอมสละชีวิต55
หากพิจารณาการยอมสละชีวิตตนเองของพญานาคเพื่อรักษาศีลไมใหขาด
เปรียบเทียบกับทานปรมัตถบารมี คือ การยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อเปนทาน การบําเพ็ญศีล
บารมีของพญานาคลักษณะนี้จะจัดอยูในระดับเดียวกัน คือ ขั้นทานปรมัตถบารมี ดังนั้น การ
บําเพ็ญศีลของพญานาคจึงเปนศีลปรมัตถบารมี
แตวาความชัดเจนในการจัดขั้นของการ
บําเพ็ญบารมีทั้ง 30 ประการนี้ ก็ไมคอยชัดเจนนัก สันนิษฐานยาก56 แตอรรถกถาพุทธวงศ ทาน
อธิบายโดยยกขั้นอุปบารมีขึ้นกอนดังนี้ ขั้นอุปบารมี หมายถึง การบําเพ็ญที่ใกลจะเปนบารมี
เชน การบําเพ็ญทานดวยการบริจาคสิ่งของนอกกาย ขั้นบารมี หมายถึง การบําเพ็ญใน
ระดับกลาง ไดแก การบําเพ็ญทานดวยการสละอวัยวะ ขั้นปรมัตถบารมี หมายถึง การ
บําเพ็ญในระดับสูงสุด ไดแก การใหชีวิตเปนทาน หลักของอรรถกถาพุทธวงศถือเอาสิ่งที่
บริจาควาเกี่ยวของกับผูบําเพ็ญอยางไร ถาเกี่ยวของนอยที่สุดถือเปน อุปบารมี ถาเปนรางกาย
ถือเปนบารมี ถาใหทั้งชีวิตเปนปรมัตถบารมี57
ในคัมภีรจริยาปฎก
อาจารยบางพวกมีแนวคิดการจัดขั้นบารมีแตกตางจาก
คัมภีรพุทธวงศ คือ จัดเปนขั้นบารมี ขั้นอุปบารมี และขั้นปรมัตถบารมี ซึ่งอนุชนรุนหลังได
กําหนดเอาตามแนวของคัมภีรจริยาปฎกนี้
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา
การสะสมบารมีเปนไปตั้งแตการตั้งความ
ปรารถนาทางใจจนถึงตั้งความปรารถนาทางวาจาเปนขั้นบารมี การสะสมบารมีเปนไปตั้งแต
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เรื่องเดียวกัน, ขอ 85-91, หนา 610.
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สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
หนา 261.
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ประพจน อัศววิรุฬหการ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน, หนา 327-328.
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ตั้งความปรารถนาทางวาจาจนถึงตั้งความปรารถนาทางกายเปนขั้นอุปบารมี การสะสมบารมี
เปนไปตั้งแตตั้งความปรารถนาทางกายไปเปนขั้นปรมัตถบารมี
สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา
การสะสมบารมีเปนไปดวยอํานาจการ
อนุโมทนาของผูอื่นเปนขั้นบารมี การสะสมบารมีเปนไปดวยอํานาจการใหผูอื่นทําเปนขั้นอุป
บารมี การสะสมบารมีเปนไปดวยการทําเองเปนขั้นปรมัตถบารมี 58
แนวคิดการจัดขั้นบารมีของอาจารยทั้งหลายตามที่กลาวขางตนนี้ แตกตางกัน
ดังนั้น จึงสรุปไดยาก ผูวิจัยเห็นวา การจัดขั้นบารมีตามแนวของคัมภีรจริยาปฎกเขาใจงาย
เพราะมีความคุนเคยกันอยูแลว
การบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจานอกจากบําเพ็ญบารมี 30
ประการ ขางตนแลว พระปจเจกโพธิสัตวจะตองผานการบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรหรือเรียกอยาง
หนึ่งวา หรณปจจาคตวัตร หมายถึง การบําเพ็ญวัตรเกี่ยวกับการนํากรรมฐานไปและนํา
กรรมฐานกลับ มี หลัก 4 ประการ คือ 1. การนํากรรมฐานไปแตไมนํากรรมฐานกลับมา 2.
การนํากรรมฐานกลับมาแตไมนํากรรมฐานไป 3. การไมนํากรรมฐานไปไมนํากรรมฐานกลับมา
4. การนํากรรมฐานไปและนํากรรมฐานกลับมา ทั้ง 4 ประการ มีหลักปฏิบัติดังนี้
1. การนํากรรมฐานไปแตไมนํากรรมฐานกลับมา หมายถึง ภิกษุลุกขึ้นแต
เชาตรูกระทํากิจวัตรของสงฆทุกอยางมีกวาดลานพระเจดียเปนตน ทําอาจริยวัตรและอุปชฌาย
วัตร สมาทานขันธวัตร 82 และมหาวัตร 14 ทําบริกรรมรางกายปลอยเวลาผานไปในที่นั่ง
เสนาสนะอันสงัดจนถึงเวลาเที่ยวบิณฑบาต นุงสงบ ผูกรัดประคตเอว หมจีวรเฉวียงบา เอา
สังฆาฏิพาดไหลคลองบาตรที่บาใสใจถึงกรรรมฐาน เดินไปลานพระเจดีย ไหวพระเจดียและตน
โพธิ์ หมจีวรในที่ใกลบาน แลวถือบาตรเขาหมูบานไปบิณฑบาต เปนผูมีลาภ มีบุญ พวกอุบาสก
อุบาสิกาสักการะเคารพ กลับมาที่ตระกูลของอุปฏฐากถูกพวกอุบาสกและอุบาสิกาถามปญหา
อยู เพราะมัวตอบปญหาของอุบาสกอุบาสิกาจึงละทิ้งมนสิการกรรมฐานแลวออกไป เกิดความ
ฟุงซานเพราะการแสดงธรรม กลับเขามาวิหารยังถูกพวกภิกษุถามปญหาก็จะตองตอบปญหา
และวุนอยูกับการกลาวธรรมชักชาอยูกับพวกภิกษุตลอดเวลาหลังภัตรในปฐมยามและมัชฌิ
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ยามยังถูกความเมื่อยลาทางกายครอบงํา ในปจฉิมยามก็นอนโดยไมใสใจถึงกรรมฐาน ผูนี้เรียก
วา ผูนํากรรมฐานไปแตไมนํากรรมฐานกลับมา
2. การนํากรรมฐานกลับมาแตไมนํากรรมฐานไป ภิกษุผูมากไปดวยความ
เจ็บปวยไข ฉันภัตตาหาร ในเวลาใกลรุงก็ยังยอยไมเรียบรอย ในเวลาเชามืดไมสามารถลุกขึ้น
กระทํากิจวัตรตาง ๆ ได และไมสามารถมนสิการกรรมฐานได มีความตองการยาคู ของเคี้ยว
เภสัชหรือภัตร พอไดเวลาก็ถือบาตรและจีวรเขาหมูบาน ไดยาคู ของเคี้ยว เภสัชหรือภัตรในหมู
บานแลวนําบาตรออกมาทําภัตรกิจใหเสร็จแลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ใสใจถึงกรรมฐาน
จะบรรลุคุณวิเศษหรือไมกต็ าม กลับมายังวิหารแลวอยูดวยมนสิการกรรมฐาน ผูนี้เรียกวา ผู
นํากรรมฐานกลับมาแตไมนํากรรมฐานไป
3. การไมนํากรรมฐานไปไมนํากรรมฐานกลับมา ภิกษุผูประมาท ทอดธุระ
ทําลายวัตรทั้งปวงเสีย มีจิตถูกผูกดวยเครื่องผูกดุจตะปูตรึงใจไว ไมหมั่นประกอบมนสิการ
กรรมฐานเขาหมูบานไปบิณฑบาตชักชาอยูกับการพูดคุยกับพวกคฤหัสถ
เปนคนเปลา ๆ
ออกมา ผูนี้เรียกวา ผูไมนํากรรมฐานไปไมนํากรรมฐานกลับมา
4. การนํากรรมฐานไปและนํากรรมฐานกลับมา ภิกษุลุกขึ้นแตเชามืด ทํากิจวัตร
ทุกอยางใหครบบริบูรณนั่งขัดสมาธิ มนสิการถึงกรรมฐานจนถึงเวลาภิกษาจาร ปฏิบัติขอ
กรรมฐานมี 2 อยาง คือ สัพพัตถกกรรมฐาน∗ และปาริหาริยกรรมฐาน∗∗มีจิตประกอบดวย
กรรมฐานนั้นเขาไปใกลหมูบานจึงอมน้ํากําหนดทางเดินไปตามถนนที่ไมมีคนกอการทะเลาะไม
มีนักเลงสุราหรือชางดุมาดุเปนตน เมื่อเดินเที่ยวบิณฑบาตก็เรงรีบเขาไปตามลําดับบาน เพื่อที่
จะกําหนดผูใครจะใหหรือไมให รับภิกษาไดแลวนั่งอยูในโอกาสที่เหมาะ เมื่อมนสิการกรรมฐาน
ก็ตั้งความสําคัญวาอาหารเปนของปฏิกูล ควรบริโภคเพียงเพื่อเลี้ยงอัตภาพ ไมใชเพื่อเลน และ

สัพพัตถกกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานที่ใชประโยชนไดหรือควรตองใชทุกที่ทุกกรณี คือ
ทุกคนควรเจริญอยูเสมอ ไดแก เมตตา และมรณสติ
∗∗
ปาริหาริยกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานที่ตองบริหาร หมายถึง กรรมฐานที่เหมาะกับจริต
ของแตละบุคคล ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแลวจะตองคอยเอาใจใสรักษาอยูตลอดเวลาใหเปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติที่สูงยิ่งขึ้นไป
∗
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ไมใชเพื่อมัวเมา ใสใจถึงกรรมฐานตลอดเวลาภายหลังภัตร ยามแรกและยามสุดทายเหมือน
กาลกอนภัตร ผูนี้เรียกวา ผูนํากรรมฐานไปและนํากรรมฐานกลับมา59
อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรคชื่อวาสุมังคลวิลาสินี สามัญญผลสูตร อธิบาย
เพิ่มเติมวา ผูบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรใหครบถวนบริบูรณจะสงผลใหบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ
ในกาลวางเวนจากพระสัมมาสัมพุทธเจา หากเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยจะบรรลุพระอรหัตได
ในปฐมวัย ถาไมไดบรรลุในปฐมวัย ก็จะไดบรรลุในมัชฌิมวัย ถาไมไดบรรลุในมัชฌิมวัย ก็จะ
ไดบรรลุในเวลาใกลจะตาย ถาไมไดบรรลุในเวลาใกลจะตาย ก็จะไปเปนเทพบุตรแลวบรรลุ ถา
ไมไปบังเกิดเปนเทพบุตรบรรลุ ก็จะไปบังเกิดในกาลที่พระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ แลวบรรลุ
ปจเจกโพธิญาณ ถาไมบรรลุปจเจกโพธิญาณ ก็จะไปบังเกิดพบพระพุทธเจาทั้งหลาย จะได
เปนพระอรหันตประเภทขิปปาภิญญาผูตรัสรูเร็ว เชน พระพาหิยทารุจิริยเถระ ประเภทผูมี
ปญญามาก เชน พระสารีบุตรเถระ ประเภทผูมีฤทธิ์มาก เชน พระมหาโมคคัลลานเถระ
ประเภทผูถือธุดงควัตร เชน พระมหากัสสปเถระ ประเภทผูไดทิพยจักษุ เชน พระอนุรุทธเถระ
ประเภททรงพระวินัย เชน พระอุบาลีเถระ ประเภทผูเชี่ยวชาญในการแสดงธรรม เชน พระ
ปุณณมันตานีบุตรเถระ ประเภทผูอยูปาเปนวัตร เชน พระเรวตเถระ ประเภทผูเปนพหุสูต
เชน พระอานนทเถระ ประเภทผูใครการศึกษา เชน พระราหุลเถระ ผูเปนพุทธบุตร60
4.3 ระยะเวลาของการบําเพ็ญบารมี
ระยะเวลาของการบําเพ็ญบารมี หมายถึง ชวงระยะเวลาที่พระปจเจกโพธิสัตว
เริ่มตั้งความปรารถนาบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกโพธิสัตวผู
บําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจามี 3 ประเภท คือ 1. พระปจเจกพุทธเจาประเภท
ปญญาธิกะ 2. พระปจเจกพุทธเจาประเภทสัทธาธิกะ 3. พระปจเจกพุทธเจาประเภทวิริยาธิ
กะ ทั้ง 3 ประเภท บําเพ็ญบารมีนานเทากัน กลาวคือบําเพ็ญบารมี 2 อสงไขยเพิ่มอีกแสนกัปป
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หากมีบางองคบําเพ็ญบารมีนานกวานี้ก็เกินเลยไปเพียงเล็กนอย แตวาไมถึงอสงไขยที่ 3 ดังขอ
ความวา
“พระปจเจกโพธิสัตวถึงแมวาเปนประเภทปญญาธิกะ ก็ยังตองปรารถนาการ
เพิ่มพูนโพธิสมภารบําเพ็ญบารมีตลอดเวลา 2 อสงไขยกําไรแสนกัปป (แต) ไมต่ํากวา
นั้น แมเปนประเภทสัทธาธิกะและเปนประเภทวิริยาธิกะจะเกินเลยไปถึงกัปปอื่นจากที่
กําหนดไวก็เพียงเล็กนอยเทานั้นแตไมถึงอสงไขยที่ 3 ก็จะบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ”61
สวนพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็มี 3
ประเภท เหมือนกัน คือ ประเภทที่หนึ่ง ไดแก พระพุทธเจาประเภทปญญาธิกะ ประเภทที่สอง
ไดแก พระพุทธเจาประเภทสัทธาธิกะ ประเภทที่สาม ไดแก พระพุทธเจาประเภทวิริยาธิกะ ทั้ง
3 ประเภท บําเพ็ญบารมียาวนานกวาพระปจเจกพุทธเจาทั้งสามประเภท ดังขอความวา “พระ
มหาโพธิสัตวกําหนดอยางต่ํา ตองบําเพ็ญบารมี 4 อสงไขยกําไรแสนมหากัปป กําหนดอยาง
กลาง ตองบําเพ็ญบารมี 8 อสงไขยกําไรแสนมหากัปป กําหนดอยางสูง ตองบําเพ็ญบารมี 16
อสงไขยกําไรแสนมหากัปป และพึงทราบวา มีความแตกตางกันไปตามประเภทปญญาธิก
ประเภทสัทธาธิกะ และประเภทวิริยาธิกะ”62
จากขอความขางตนนี้ สรุปไดวา ระยะเวลาบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา
ประเภทที่หนึ่งบําเพ็ญบารมียาวนานกวาพระปจเจกพุทธเจาเปนสองเทา ระยะเวลาบําเพ็ญ
บารมีของพระพุทธเจาประเภทที่สองบําเพ็ญบารมียาวนานกวาพระปจเจกพุทธเจาเปนสี่เทา

61

ขุ.เถร.อ.1/13
น เอวํ ปจฺเจกโพธิสตฺตานํ ฯ เตสํ หิ สติป ปฺาธิกภาเว เทฺว อสงฺเขยฺยานิ กปฺปานํ
สตสหสฺสฺจ โพธิสมฺภารสมฺภรณํ อิจฺฉิตพฺพํ, น ตโต โอรํ ฯ สทฺธาธิกวิริยาธิกาป วุตฺตปริจฺเฉทโต ปรํ
กติปเยเอว กปฺเป อติกฺกมิตฺวา ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌนฺติ, น ตติยํ อสงฺเขยฺยนฺติ ฯ
62
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
“…มหาโพธิสตฺตานํ เหฏฐิมปริจฺเฉเทน จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ กปฺปานํ สตสหสฺสฺจ
โพธิสมฺภารสมฺภรณํ อิจฺฉิตพฺพํ ฯ มชฺฌิมปริจฺเฉเทน อฏฐ อสงฺเขยฺยานิ กปฺปานํ สตสหสฺสฺจ
อุปริมปริจฺเฉเทน โสฬส อสงฺเขยฺยานิ กปฺปานํ สตสหสฺสฺจ เอเต จ เภทา ปฺาธิกสทฺธาธิกวิริยาธิ
กวเสน เวทิตพฺพา ฯ
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ระยะเวลาบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจาประเภทที่สามบําเพ็ญบารมียาวนานกวาพระปจเจก
พุทธเจาเปนแปดเทา
สาเหตุที่เปนเชนนี้ ก็เนื่องจากวาพระพุทธเจาประเภทปญญาธิกะ มีศรัทธาออน
แตมีปญญากลาแข็งบําเพ็ญบารมีไมนานก็สําเร็จ เพราะความเปนผูฉลาดอยูแลว มีปญญา
ผองใส และละเอียดออนในอุบาย บําเพ็ญบารมีเพียง 4 อสงไขยเพิ่มอีกแสนมหากัปป
พระพุทธเจาประเภทสัทธาธิกะ มีปญญาปานกลาง บําเพ็ญบารมีไมเร็วเกินไปและไมชาเกินไป
ก็สําเร็จ บําเพ็ญบารมี 8 อสงไขยเพิ่มอีกมหาแสนกัปป และพระพุทธเจาประเภทวิริยาธิกะ มี
ปญญานอย จึงตองบําเพ็ญบารมียาวนานกวาทั้ง 2 ประเภท ขางตน จึงสําเร็จ บําเพ็ญบารมี
16 อสงไขยเพิ่มอีกมหาแสนกัปป
จากขอความขางตนนี้ เปนที่แนชัดวา พระปจเจกพุทธเจามีการบําเพ็ญบารมี
เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจา แตมีระยะเวลานอยกวาพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง 3 ประเภท
พระปจเจกพุทธเจาก็แบงเปน 3 ประเภทเหมือนกัน คือ พระปจเจกพุทธเจาประเภทปญญาธิกะ
พระปจเจกพุทธเจาประเภทสัทธาธิกะ พระปจเจกพุทธเจาประเภทวิริยาธิกะ พระปจเจกพุทธ
เจาทั้ง 3 ประเภท มีระยะเวลาบําเพ็ญบารมีนานเทากัน กลาวคือกําหนด 2 อสงไขยเพิ่มอีก
แสนกัปปหรือจะมากกวานี้แตไมถึงอสงไขยที่ 3 สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง 3 ประเภท มี
ระยะเวลาการบําเพ็ญบารมีแตกตางกัน∗ ตามที่กลาวแลวขางตน
4.4 การบรรลุธรรมของพระปจเจกพุทธเจา
การบรรลุธรรมหรือการตรัสรูธรรมของพระปจเจกโพธิสัตวเหมือนกันกับการ
ตรัสรูธรรมของพระโพธิสัตวและของพระสาวกโพธิสัตว กลาวคือมีการเจริญโพธิปกขิยธรรม 37
ประการ มีสติปฏฐานเปนตน จนบริบูรณเต็มที่แลวรอความบริบูรณแหงบารมีของตนมาถึง

อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถีทปนี นิทานคาถา กลาววา พระสาวก
โพธิสัตวผูตั้งความปรารถนาเพื่อเปนพระอัครสาวกตองปรารถนาเพิ่มพูนโพธิสมภารบําเพ็ญบารมีตลอด
เวลา 1 อสงไขยเพิ่มอีกแสนกัปป
ผูตั้งความปรารถนาเพื่อเปนพระมหาสาวกตองปรารถนาเพิ่มพูน
โพธิสมภารบําเพ็ญบารมีตลอดเวลาแสนกัปป พระพุทธมารดาบิดา พุทธอุปฏฐาก และพระพุทธบุตร
ก็เหมือนกัน
∗
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ขอสําคัญที่สุดอันเปนวิธีที่จะนําไปสูการตรัสรูธรรมของพระปจเจกโพธิสัตวคือ
การทําสมาธิ∗ ซึ่งจะทําใหพระปจเจกโพธิสัตวไดญาณจนกระทั่งพัฒนาขึ้นเปนการตรัสรูไดดวย
ตนเอง พระปจเจกโพธิสัตวหลังจากออกบวชก็จะอาศัยอยูอยางฤษีและอุทิศตนฝกฝนสมาธิ มุง
มั่นที่จะบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ ในกรณีนี้ยกเวนพระปจเจกโพธิสัตวที่ตรัสรูพระปจเจกโพธิ
ญาณดวยตนเองทันทีทันใด แมวาไมไดบวช พระปจเจกโพธิสัตวบางองคอาศัยอารมณที่นาพอ
ใจหรือไมนาพอใจเพียงนิดหนอยเทานั้นชวยสะกิดใหเกิดความสลดใจยึดเอาอารมณนั้นเจริญ
วิปสสนาพิจารณาไตรลักษณก็บรรลุพระปจเจกโพธิญาณ เนื่องจากวา ตามธรรมสโมธานอัน
เปนคุณลักษณะของผูจะตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาไมมีธรรมสโมธานขอที่วา”การบรรพชา”
ซึ่งแตกตางจากผูจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้น การบรรพชาหรือไมบรรพชาจึงไม
เปนอุปสรรคในการตรัสรูธรรมของพระปจเจกโพธิสัตว เรื่องราวการตรัสรูธรรมของพระปจเจก
พุทธเจาในขณะอยูในเพศฆราวาสมีปรากฏในอรรถกถาขัคควิสาณสูตรเปนจํานวนมาก∗∗

สมาธิ คือ การทําใจใหตั้งมั่น ไดแก ความมีจิตมีอารมณเปนอันหนึ่ง มี 2 อยาง คือ
1.อุปจารสมาธิ คือ สมาธิเปนแตเฉียด ๆ เปนสมาธิอยางต่ํา ไมแนวแน มีแก
สามัญชน ทานจัดเปนเพียง กามาวจรธรรม คือ เปนอารมณของสัตวผูหนวงอยูในกามคุณ
2.อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิที่แนวแนสนิท เปนสมาธิอยางสูง แนวแนลงไป มีแก
บางคนที่เปนผูวิเศษ ทานจัดวาเปนรูปาวจรธรรม คือ อารมณของทานผูหนวงอยูในรูปธรรม หรือเมื่อจิตเปน
สมาธิอยางแนวแนถึงขั้นนี้ก็เปนอันเขาสูภาวะที่เรียกวา ฌาน ฌานแยกไปอีกเรียกวา รูปฌาน 4 เพราะ
มีรูปธรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ คือ
1.ปฐมฌาน มีองค 5 คือ วิตก (ความตริ) วิจาร (ความตรอง) ปติ (ความอิ่มใจ)
สุข(ความสุข) จิตเตกัคคตา (ภาวะที่จิตมีอารมณหนึ่งเดี่ยว)
2.ทุติยฌาน
มีองค 3 คือ ปติ สุข จิตเตกัคคตา
3.ตติยฌาน
มีองค 2 คือ สุขและจิตเตกัคคตา
4.จตุตถฌาน มีองค 2 คือ อุเบกขา (ความวางเฉย) และจิตเตกัคคตา (วิสุทฺธิ.1/182)
∗∗
ดูเพิ่มเติมในอรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต
จูฬนิทเทส และอปทาน
(เรื่องขัคควิสาณสูตร)
∗
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มีขอสังเกตวา เหตุปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนใหพระปจเจกพุทธเจาบางองคตรัสรูได
เร็วอีกประการหนึ่งคือเปนไปตามประเภทของพระปจเจกพุทธเจาทั้ง 3 ประเภท ตามที่กลาว
แลวในหัวขอระยะเวลาของการบําเพ็ญบารมี∗
ในตํารากลาวอางถึงการฝกฝนสมาธิของพระปจเจกโพธิสัตวไวเปนจํานวนมาก
พระปจเจกโพธิสัตวสามารถเลือกฝกฝนสมาธิแบบใดแบบหนึ่งก็ไดที่ตองการ ตามความชอบใจ
ของตนเพื่อที่จะบรรลุถึงการตรัสรูธรรม
การฝกสมาธิดวยกสิณ∗∗เปนวิธีหนึ่งของการทําสมาธิที่เปนทางอันจะนําไปสูการ
ไดฌาน นอกจากนี้พระปจเจกโพธิสัตวยังชอบฝกฝนสมาธิดวยการกําหนดเจริญสติปฏฐาน 4
การเจริญสติปฏฐานนี้เปนวิธีปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมาก ไดรับการยกยองนับถือกันอยางสูงวา
เปนหนทางที่จะนําไปสูการตรัสรูธรรมได ดังขอความในมหาสติปฏฐานสูตรวา “ภิกษุทั้งหลาย
ทางนี้เปนมรรคาเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อขามพนความโศกและความร่ําไร
คร่ําครวญ เพื่อความสูญหายไปแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุตรมรรค เพื่อกระทําใหแจง
ซึ่งนิพพาน นี้คือสติปฏฐาน 4” 63

ดูเพิ่มเติมในวิทยานิพนธนี้ในหัวขอระยะเวลาของการบําเพ็ญบารมี หนา 76.
∗∗
กสิณ แปลวา วัตถุอันจูงใจ หรือวัตถุสําหรับเพงเพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ เปนวิธีใชวัตถุ
ภายนอกเขาชวย โดยวิธีเพงเพื่อรวมจิตใหเปนหนึ่ง วัตถุที่เปนกสิณนั้น ตองเปนของไมบาดตา เปนของทํา
ใหจิตของผูเพงดูแชมชื่น ทานจัดไว 10 ประการ คือ
ภูตกสิณ หมายถึ กสิณคือมหาภูตรูปที่เปนอยูโดยปกติหรือบางอยางที่จัดขึ้นไว มี 4 คือ
(ปฐวี) ดิน (อาโป) น้ํา (เตโช) ไฟ และ(วาโย) ลม
วรรณกสิณ หมายถึง กสิณคือสีที่จัดไว มี 4 คือ (นีล) เขียว (ปต) เหลือง (โลหิต) แดง
และ (โอทาต) ขาว
และกสิณอื่น ๆ อีก 2 คือ อาโลกกสิณ ไดแก เพงแลดูแสงสวางเปนอารมณ และ
อากาสกสิณ ไดแก แสงอากาศหรือเรียกวา ปริจฉินนากาส แสงไฟที่เขาตามชอง
63
ที.ม. 10/273/325
∗
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ยังมีวิธีการทําสมาธิกลุมอื่น ๆ อีก ที่มักจะเกี่ยวของกับวิถีที่จะนําไปสูการตรัสรู
ธรรมของพระปจเจกโพธิสัตว คือ อัปปมัญญา 4∗ หรือเรียกอยางหนึ่งวา พรหมวิหาร 4 คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันเปนวิธีการทําสมาธิที่พระปจเจกโพธิสัตวเจริญอยูเปนประจํา
โดยเฉพาะเมตตาเปนคุณธรรมที่เปนเอกลักษณของพระปจเจกพุทธเจาเจริญอยูเปนประจํา
กฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ และปฏิจจสมุปปาท∗∗เปนหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง
อันเปนหลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา ที่พระปจเจกโพธิสัตวไดนํามาพิจารณาจนทําใหรูชัด
ในอริยสัจ 4 มองเห็นปฏิจจสมุปบาทเขาใจไตรลักษณคือ อนิจจตา ความเปนสภาวะไมเที่ยง
ทุกขตา ความเปนทุกข และอนัตตา ความเปนสิ่งไมมีตัวตน พระปจเจกโพธิสัตวเขาใจรูชัด
อยางแจมแจงจึงไดบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ
หลักธรรมอีกประการหนึ่งที่จะทําศีลสมาธิและปญญาใหสมบูรณ64 และชวยการ
ปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมของพระปจเจกโพธิสัตว คือ สมถะและวิปสสนา สมถะแปลวา ความ
อัปปมัญญา 4 หมายถึง ธรรมที่พึงแผออกไปในมนุษยและสัตวทั้งหลายอยางมีจิตใจ
สม่ําเสมอทั่วกันไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต โดยมากเรียกกันวา พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยูอยาง
ประเสริฐ ธรรมประจําใจที่ประเสริฐบริสุทธิ์หรือคุณธรรมประจําตัวของทานผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ คือ
1. เมตตา ความรัก คือ ปรารถนาดี มีไมตรี อยากใหมนุษยและสัตวมีสุขทั่วหนา
2. กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกข
3. มุทิตา ความพลอยยินดี คือ พลอยมีใจแชมชื่นเบิกบาน เมื่อผูอื่นอยูดีมีสุขและ
เจริญงอกงามประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไป
4. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ วางจิตเรียบสงบ สม่ําเสมอ เที่ยงตรงดุจตา
ชั่ง มองเห็นมนุษยและสัตวไดรับผลดีรายตามเหตุปจจัยที่ประกอบ ไมเอนเอียงไปดวยชอบหรือเกลียด
∗∗
ไตรลักษณะและปฏิจจสมุปบาท ความจริง ธรรมทั้ง 2 หมวดนี้ถือไดวาเปนกฎ
เดียวกัน แตแสดงในคนละแงหรือคนละแนว เพื่อมองเห็นความจริงอยางเดียวกัน
ไตรลักษณ มุงแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏใหเห็นวาเปนอยางนั้น ในเมื่อสิ่ง
เหลานั้นเปนไปโดยอาการที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท
สวนปฏิจจสมุปบาท มุงแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุ
ปจจัยสืบตอแกกนั เปนกระแส จนมองเห็นลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ (ประยุทธ ปยุตฺโต, พุทธธรรม,
หนา 67.)
64
บรรจบ บรรณรุจิ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระอสีติมหาสาวกกับการบรรลุ
ธรรม, หนา 65.
∗
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สงบ อันเปนวิธีทําใจใหสงบ เปนขอปฏิบัติตาง ๆ ในการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบจนตั้งมั่น
เปนสมาธิ ถึงขั้นไดฌานระดับตาง ๆ 65 สวนวิปสสนา แปลวา การเห็นแจง อันเปนวิธีทําใหเกิด
การเห็นแจงดวยปญญา อันเปนขอปฏิบัติตาง ๆ ในการฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็น
แจงรูชัดสิ่งทั้งหลายตรงตอสภาวะของมันคือเขาใจตามความเปนจริงหรือตามที่สิ่งเหลานั้นมัน
เปนของมันเอง66 พระปจเจกโพธิสัตวเจริญภาวนาในสมถะและวิปสสนานี้ อันเปนทางที่จะนํา
ไปสูการรูแจงอริยสัจ 4
มีขอสังเกตวา วิธีการฝกฝนสมาธิของพระปจเจกโพธิสัตวทานไดเรียนรูฝกฝน
ดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ แมวาทานไมเคยไดฟงมาจากครูผูสอนอื่น ๆ ทานก็สามารถ
เรียนรูฝกฝนไดดวยตนเอง เพราะหลักธรรมทั้งหมดเปนกฎธรรมชาติซึ่งมีตามสภาวะอยูแลว ขึ้น
อยูวาจะมีผูใดสามารถคนพบได พระปจเจกพุทธเจาสามารถคนพบไดดวยตนเองในขณะที่พระ
อรหันตสาวกไดยินไดฟงมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือครูผูสอนคนอื่น ๆ
ยังมีองคประกอบตาง ๆ ที่ค้ําจุน เกื้อหนุน และเสริมประโยชนของการทําสมาธิ
ของพระปจเจกพุทธเจาอีกมากมายที่ชวยใหพระปจเจกโพธิสัตวไดบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ
เชน โพธิปกขิยธรรม เปนตน อันเปนองคธรรมในการบรรลุธรรมของพระปจเจกพุทธเจา
โพธิปกขิยธรรม แปลวา ธรรมอันเปนไปในฝกฝายแหงโพธิญาณ มี 37 ประการ
1. สติปฏฐาน 4 หมายถึง การตั้งสติเปนที่ตั้งเปนประธานของกุศลธรรม หรือ
การใชสติกํากับกาย วาจา และใจ คือกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามเปนจริงโดย
อาศัย กาย เวทนา จิต ธรรม เปนมูลฐาน มี 4 ประการ คือ
ก. กายานุปสสนา พิจารณาเห็นรางกายเปนอารมณ หรือการตามดูรูทันกาย
1.การกําหนดอานาปานสติคือไปในที่สงัดนั่งขัด
สมาธิ ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก โดยอาการตาง ๆ
2.การกําหนดอิริยาบถ คือ ในขณะยืน เดิน นั่ง
นอนหรือรางกายอยูในอาการอยางไรๆ ก็ประจักษรูชัดใน
อาการที่เปนอยูนั้น ๆ

65

ประยุทธ ปยุตฺโต, พุทธธรรม, หนา 305.
66
เรื่องเดียวกัน, หนา 306.
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ข. เวทนานุปสสนา

ค. จิตตานุปสสนา

ง. ธัมมานุปสสนา

3.สัมปชัญญะ คือ การกําหนดรูสึกตัวอยูตลอด
เวลาในการกระทํากิจทุกอยาง และความเคลื่อนไหวทุก
อยาง เชน การกาวเดิน การนั่ง การนอน การพูด เปนตน
4.ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน
ตั้งแตศีรษะจดปลายเทาวามีสวนประกอบที่ไมสะอาด
5.ธาตุมนสิการ คือ การพิจารณารางกายของตน
โดยแยกใหเห็นเปนธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ
6.นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพที่อยูในสภาพตาง ๆ
กัน โดยระยะเวลา 9 ระยะ ตั้งแตตายใหม ๆ ไปจนถึง
กระดูกผุแลวหรือวาในแตละกรณีที่มองเห็น แลวยอนมา
นึกถึงรางกายของตนวาก็จะตองเปนเชนนั้นเหมือนกัน
พิจารณาเห็นเวทนาเปนอารมณหรือการตามดูรูทันเวทนา
ไดแก เมื่อเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งที่
เปนชนิดสามิสและนิรามิส∗ก็รูชัดตามที่เปนอยูใน
ขณะนั้น
พิจารณาเห็นจิตเปนอารมณ หรือการตามดูรูทันจิต ไดแก
จิตของตนในขณะนั้น ๆ เปนอยางไร เชน มีราคะ ไมมี
ราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปน
สมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน ก็รูชัดตามที่เปนอยูใน
ขณะนั้น
พิจารณาเห็นธรรมเปนอารมณ หรือการตามดูรูทันธรรม

สุข มี 2 คือ 1. สามิสสุข หมายถึง สุขที่ประกอบดวยกามคุณเปนเหยื่อเครื่องลอใจ
2. นิรามิสสุข หมายถึง สุขที่ปราศจากกามคุณเปนเหยื่อเครื่องลอใจ
เมื่อเพลินอยูในสามิสสุขอยูเพียงใด ก็ยังจะตองไดสามิสทุกขหรือนิรามิสทุกขคือทุกขที่ประกอบดวยกาม
คุณและไมมีกามคุณเปนเหยื่อเครื่องลอใจอยูเพียงนั้น เพราะเปนของคูกัน
∗
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1.นิวรณ∗ คือ รูชัดในขณะนั้น ๆ วา นิวรณ 5 แต
ละอยาง ๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นได
อยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละเสียไดอยางไร ที่ละไดแลว ไม
เกิดขึ้นอีกตอไปอยางไรรูชัดตามที่เปนไปอยูในขณะนั้น ๆ
2.ขันธ∗∗คือ กําหนดรูวาขันธ 5 แตละอยาง คือ
อะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ดับไปไดอยางไร
3.อายตนะ∗∗∗คือ รูชัดในอายตนะภายในภาย
นอกแตละอยาง ๆ รูชัดในสังโยชนกลาวคือกิเลสที่ผูกใจ
สัตวไวที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้น ๆ รูชัดวา
สังโยชนที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลวละเสีย
ไดอยางไรที่ละไดแลวไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปอยางไร

นิวรณ คือ อกุศลธรรมที่กีดกั้นขัดขวางการทํางานของจิต มี 5 คือ 1.กามฉันทะ (ความ
พอใจในกาม) 2.พยาบาท (ความผูกใจเจ็บ) 3.ถีนมิทธะ (ความหดหูงวงเหงา) 4.อุทธัจจกุกกุจจะ
(ความฟุงซานกังวลใจ) 5.วิจิกิจฉา (ความสงสัยแคลงใจ) (องฺ.ปฺจก.22/51/59-60, พระราชวรมุนี,
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2528),
หนา 185.)
∗∗
ขันธ คือ กองของนามรูป มี 5 คือ
1. รูปขันธ กองรูป ไดแก รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตาง ๆ ของสวนที่เปน
รางกาย
2. เวทนาขันธ กองเวทนา ไดแก ความรูสึกเปนสุขเปนทุกขหรือเฉย ๆ
3. สัญญาขันธ กองสัญญา ไดแก ความจําไดหมายรูตาง ๆ วา นั่นคน นั่นสัตว
4. สังขารขันธ กองสังขาร ไดแก สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลาง ๆ มีเจตนา
เปนตัวนํา
5. วิญญาณขันธ กองวิญญาณ ไดแก ความรูอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
(สํ.ข.17/22/21-22)
∗∗∗
อายตนะ คือ ที่เกิดของวิญญาณ มี 12 โดยแบงเปนอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ และเปนอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
(ที.ปา.11/323/215)
∗
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4. โพชฌงค คือ รูชัดในขณะนั้น ๆ วา โพชฌงค
7 แตละอยาง ๆ มีอยูในใจตนหรือไมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
ไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลวเจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร
5.อริยสัจ∗คือ รูชัดอริยสัจ แตละอยาง ๆ ตาม
ความเปนจริง วาคืออะไร เปนอยางไร
หลักสติปฏฐาน 4 เปนการใชสติเปนที่ตั้งกํากับรางกาย 4 แหง คือ รางกายและ
พฤติกรรม เวทนาคือความรูสึกสุขทุกขตาง ๆ ภาวะจิตที่เปนไปตาง ๆ และความคิดนึกไตรตรอง
ถึงสภาวะธรรมอันจะนําไปสูการตรัสรูอริยสัจ 4
2. สัมมัปปธาน หรือ ปธาน 4 หมายถึง ความเพียรที่ตั้งไวชอบอันเปนความเพียร
ในการละความชั่วและทําความดีซึ่งสนับสนุนใหเกิดการบรรลุธรรมในที่สุด มี 4 ประการ คือ
ก. สังวรปธาน
เพียรปองกันหรือเพียรระวังไมใหอกุศลที่ยังไมเกิดขึ้นให
เกิดขึ้นในสันดาน
ข. ปหานปธาน
เพียรละหรือเพียรกําจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแลว

อริยสัจ 4 หมายถึง สภาพที่เปนจริงอันประเสริฐ มี 4 คือ
1.ทุกข คือ ความไมสบายกายไมสบายใจ เพราะเปนสภาพที่ทนไดยาก
2.สมุทัย คือ ตัณหาคือความทะยานอยากอันเปนสาเหตุแหงทุกข มี 3 คือ
2.1 กามตัณหา คือ ความทะยานอยากในอารมณที่นารักนาใคร
2.2 ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากเปนโนนเปนนี่
2.3 วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไมเปนโนนเปนนี่
สมุทยั ไดแก ตัณหา 3 ประการเหลานี้ เพราะเปนเหตุใหทุกขเกิด
3.นิโรธ คือ ความดับตัณหาใหสิ้นเชิง ทุกขจึงดับไป เพราะเปนภาวะดับทุกข
4.มรรค คือ ปญญาอันเห็นชอบวา สิ่งนี้เปนทุกข สิ่งนี้เปนสาเหตุใหเกิดทุกข สิ่ง
นี้เปนภาวะดับทุกข และสิ่งนี้เปนมรรคาคือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เพราะเปนขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข หรือ เรียกวา อัฏฐังคิกมรรค มรรคมีองค 8 คือ
1.สัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ 2.สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ 3.สัมมาวาจา เจรจา
ชอบ 4.สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะ เพียรชอบ
7.สัมมาสติ ระลึกชอบ 8.สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ (ที.สี.9/375/157)
∗
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ค. ภาวนาปธาน

เพียรเจริญหรือเพียรสรางใหกุศลที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น
ในสันดาน
ง. อนุรักขณาปธาน เพียรอนุรักษหรือเพียรรักษาและสงเสริมกุศลที่เกิดขึ้น
แลวไมใหเสื่อม
ความเพียรเปนคุณธรรมที่สําคัญอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา
หมวดธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมักจะมีคุณธรรมที่เปนความเพียรแทรกอยูเสมอ ซึ่งนับวา
เปนหลักความจริงโดยทั่วไป กิจกรรมการงานตาง ๆ ตองอาศัยความเพียรพยายามสนับสนุน
การประกอบกิจกรรมนั้น ๆ และนอกจากความเพียรแลวยังจะตองประกอบดวยอิทธิบาทดวย
การประกอบกิจกรรมนั้น ๆ จึงจะสําเร็จได
3. อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณธรรมอันเปนเครื่องใหสําเร็จความประสงคหรือ
คุณธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสําเร็จ อันเปนทางที่นําไปสูความสําเร็จ มี 4 ประการ คือ
ก. ฉันทะ
ความพอใจรักใครในสิ่งที่กําลังทํา
ข. วิริยะ
ความเพียร ความอาจหาญ แกลวกลา ไมยอทอไมหวั่นกลัวตอ
อุปสรรคและความยากลําบากในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ
ค. จิตตะ
ความเอาใจฝกใฝ มีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเอาใจใสในกิจที่ตน
กําลังประกอบอยู ไมทอดทิ้งธุระในกิจนั้น ๆ
ง. วิมังสา การสอบสวนไตรตรอง หมั่นตริตรองพิจารณาคนหาเหตุผลใน
กิจที่ตนกําลังทําดวยปญญา
อิทธิบาท 4 ประการนี้ เปนคุณธรรมที่ผูปฏิบัตินํามาใชไดกับการประกอบการ
งานไดทุกกิจการ เพราะเปนคุณธรรมที่ชวยเกื้อหนุนกันและกัน เมื่อผูปฏิบัติเกิดความพอใจใน
การประกอบการงานก็จะทําใหมีความพากเพียร เมื่อมีความพากเพียร ก็จะเอาใจจดจอฝกใฝ
อยูเสมอ เมื่อมีใจจดจอก็ใชปญญาพิจารณาไตรตรองคนหาเหตุผล ผูปฏิบัติไดครบบริบูรณจะ
บรรลุสิ่งที่ตนประสงค นอกจากอิทธิบาท 4 ประการนี้แลว ยังมีอินทรีย 5 อันเปนคุณธรรมเปน
ใหญในการประกอบกิจของตน
4. อินทรีย 5 หมายถึง ความเปนใหญในกิจของตนคือคุณธรรมที่เปนใหญในการ
ครอบงําหรือกําราบสิ่งที่เปนปฏิปกษในการปฏิบัติธรรม คือ ความขาดศรัทธา ความเกียจคราน
ความเพิกเฉยปลอยปละละเลย ความฟุงซาน และการขาดความรู ความหลงผิดหรือการไมใช
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ปญญา67เปนคุณธรรมที่ทําหนาที่กําจัดกวาดลางอกุศลธรรมซึ่งเปนฝายตรงขามเปนเหตุเกิด
ความเกียจครานทอถอยไมอยากทํากิจของตนตอไป และเปนคุณธรรมที่เปนใหญในการทํา
กุศลธรรมคือความดีดานตาง ๆ มี 5 ประการ คือ
ก. สัทธา
ความเชื่อเปนใหญในหนาที่นอมใจดิ่งหรือมุงไปอยางเด็ดเดี่ยว
เชื่อมั่นใจในความจริงความดีของสิ่งที่กําลังปฏิบัติเพื่อกําจัด
อกุศลคือความไมเชื่อถือ
ข. วิริยะ
ความเพียรเปนใหญในหนาที่ประคองหรือคอยยกจิตไวเพื่อกําจัด
อกุศลคือความเกียจคราน
ค. สติ
ความระลึกไดเปนใหญในหนาที่คอยคุมหรือดูแลจิตกํากับใจไว
กับกิจเพื่อกําจัดอกุศลคือความประมาท
ง. สมาธิ
ความตั้งใจมั่นเปนใหญในหนาที่ทําจิตไมใหฟุงซานซัดสาย แนว
แนในกิจเพื่อกําจัดอกุศลคืออุทธัจจะ
จ. ปญญา ความรอบรูเปนใหญในหนาที่การเห็นความจริง เขาใจตามเปน
จริงของสภาวะ รูเทาทันสภาวะเพื่อกําจัดอกุศลคืออวิชชา ความ
ไมรูตามเปนจริง
อินทรีย 5 ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา หรือเรียกแตละขอ
ธรรมวาสัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย และปญญินทรีย เปนคุณธรรมเครื่องวัด
บงชี้ความพรอมความชาหรือเร็วของผูปฏิบัติ
และเปนปจจัยเกื้อหนุนใหการปฏิบัติธรรม
กาวหนาตอเนื่องกันไป คือ สัทธาทําใหเกิดความเพียร ความเพียรชวยใหสติมั่นคง เมื่อมีสติ
มั่นคงแลวกําหนดอารมณไดก็จะเกิดสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิดีแลวก็จะเกิดปญญาเขาใจมองเห็น
โทษของอวิชชาตัณหาที่เปนเหตุแหงสังสารวัฏ อินทรีย 5 ประการนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา พละ
หมายถึง คุณธรรมอันเปนกําลัง เพราะเปนคุณธรรมเปนใหญในกิจของตนเหมือนกัน
5. พละ 5 หมายถึง ธรรมอันเปนกําลัง อันเปนคุณธรรมที่ทําใหจิตเขมแข็งไม
หวั่นไหวในอกุศลธรรมที่เปนตัวขัดขวางไมใหทําความดีตาง ๆ มี 5 ประการ คือ
ก. สัทธา
ความเชื่อ
ข. วิริยะ
ความเพียร
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ค. สติ
ความระลึกได
ง. สมาธิ
ความตั้งใจมั่น
จ. ปญญา ความรอบรู
6. โพชฌงค 7 หมายถึง องคเปนเหตุตรัสรูวิชชา อันเปนธรรมที่สงเสริมคุณภาพ
จิต และชวยใหมีสุขภาพจิตดี อันเปนเครื่องบํารุงและวัดสุขภาพจิต68 และเปนคุณธรรมที่เปน
องคประกอบใหเกิดความรูแจง69 มี 7 ประการ คือ
ก. สติ
ความระลึกได ไดแก ความสามารถทวนระลึกถึงหรือการหวน
ระลึกรวบรวมเอาธรรมที่ไดสดับเลาเรียนแลวนําเสนอปญญา
เพื่อตรวจสอบพิจารณา
ข. ธัมมวิจยะ ปญญาอันเปนเหตุเลือกเฟนพิจารณาธรรมโดยมีสติกําหนดไว
หรือธรรมที่สติระลึกรวบรวมมานําเสนอนั้นพิจารณาไตรตรองจน
ถองแทเขาใจตามสภาวะที่เปนไตรลักษณตลอดจนปญญาที่มอง
เห็นอริยสัจ 4
ค. วิริยะ
ความเพียรอันเปนเหตุกลาหาญในการเลือกเฟนพิจารณาธรรม
กระตือรือรนในธรรมหรือสิ่งที่ปญญาเฟนได อาจหาญในการทํา
ความดีมีกําลังใจ สูกิจ บากบั่น รุดไปขางหนา ยกจิตไวได ไมให
หดหู ถดถอยหรือทอแท
ง. ปติ
ความเอิบอิ่ม มีอาการปลาบปลื้ม ปรีดิ์เปรม ดื่มด่ํา ซาบซึ้ง
แชมชื่น ซาบซาน ฟูใจ อันเกิดขึ้นเพราะไดเห็นธรรม
จ. ปสสัทธิ ความสงบกายใจ ความผอนคลายกายใจ สงบระงับ เรียบเย็น
ไมตึงเครียด ไมกระสับกระสายกระวนกระวายจิตเจตสิก เบา
สบายดวยอํานาจการไดเห็นธรรม
ฉ. สมาธิ
ความมีใจตั้งมั่นมีอารมณหนึ่งเดียว จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนด
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ทรงตัวสม่ําเสมอ เดินเรียบ อยูกับกิจ ไมวอกแวก ไมซัดสาย
ไมฟุงซาน
ช. อุเบกขา ความที่จิตตั้งลงเปนกลาง วางทีเฉยดู นิ่งดูไป ในเมื่อจิตแนวแน
อยูกับกิจแลว ไมสอดแทรก ไมแทรกแซง
7. มรรค 8 หมายถึง ทาง อันเปนขอปฏิบัติที่นําไปสูความพนทุกข มี 8
ประการ คือ
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ

ปญญาอันเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ 4
ดําริชอบ คือ ดําริออกจากกาม ดําริในความไมพยาบาท
และดําริในการไมเบียดเบียน
ค. สัมมาวาจา
เจรจาชอบ คือ เวนจากวจีทุจริต 4
ง. สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ คือ เวนจากกายทุจริต 3
จ. สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีวิตชอบ คือ เวนจากการเลี้ยงชีพโดยทางที่ผดิ
ฉ. สัมมาวายามะ
เพียรชอบ คือ เพียรในที่ 4 สถาน
ช. สัมมาสติ
ระลึกชอบ คือ ระลึกในสติปฏฐานทั้ง 4
ฌ.สัมมาสมาธิ
ตั้งใจไวชอบ คือ เจริญฌานทั้ง 4
มรรคมีองค 8 สามารถสรุปลงเปนไตรสิกขา 3 ดังนี้ คือ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ จัดเขาในหมวดศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ จัดเขาในหมวดสมาธิ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จัดเขาในหมวดปญญา
สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 และ
มรรค 8 รวมเปนคุณธรรม 37 ประการ เรียกวา โพธิปกขิยธรรม อันเปนคุณธรรมที่เกื้อกูลสนับ
สนุนกันเปนกระบวนการใหเกิดความรูแจงโดยมีปญญาเปนตัวนํา ดังนั้น ในแตละหมวดธรรม
จึงมีขอธรรมที่หมายถึงปญญาปรากฏอยูทุกหมวด เรียกวา อนุปสสนา ในสติปฏ ฐาน 4 เรียก
วา วิมังสา ในอิทธิบาท 4 เรียกวา ปญญา ในอินทรีย 5 และพละ 5 เรียกวา ธัมมวิจยะ ใน
โพชฌงค 7 และเรียกวา สัมมาทิฏฐิ ในมรรคมีองค 870
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พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธสาวก ทานทั้งหมดตาง
ก็ปฏิบัติจนลวงพนทางแหงความไมหมดจดได ดวยสติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4
อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 และอริยมรรคมีองค 8 ดวยเหตุนี้ จึงชื่อวาพระอริยะ71 จาก
ขอความนี้ แสดงใหเห็นวา การตรัสรูธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ
พระพุทธสาวกเหมือนกัน กลาวคือไดตรัสรูโพธิปกขิยธรรม ดังนั้น ทานทั้งสามจึงรวมเรียกเสมอ
กันวา พระอริยะ
อยางไรก็ตาม แมวาพระปจเจกพุทธเจาจะบรรลุธรรมเชนเดียวกับพระสัมมา
สัมพุทธเจา และพระอรหันตสาวก แตวา ขบวนการอันเปนเหตุใหเกิดขึ้นในชวงขณะบรรลุธรรม
นั้นแตกตางกัน พระปจเจกพุทธเจาไดอาศัยอารมณเพียงเล็กนอยสะกิดใจกอใหเกิดความสลด
ใจเจริญวิปสสนาพิจารณาไตรลักษณอยางถองแทก็บรรลุพระปจเจกโพธิญาณไดทันที อรรถ
กถาขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี นิทานคาถา กลาวไววา
“พระปจเจกโพธิสัตวบําเพ็ญอภินีหารเพื่อตรัสรูพระปจเจกโพธิญาณ มี
ปจเจกโพธิสมภารอันสั่งสมมาโดยลําดับ ดํารงอยูในอัตภาพสุดทาย ในเวลาเชนนั้น
ถือเอาสังเวคนิมิตที่ปรากฏขึ้นเมื่อญาณถึงความแกกลาเห็นโทษในภพเปนตน กําหนด
ปวัตติกาลและเหตุแหงปวัตติกาล นิวัตติกาลและเหตุแหงนิวัตติกาลดวยสยัมภูญาณ
เพิ่มพูนจตุสัจกัมมัฏฐานมีสัจจะ 4 เปนอารมณ เปนตนวา ทานมนสิการอยูโดยแยบ
คายวา นี้ทุกข พิจารณาทบทวนสังขารทั้งหลายตามสมควรแกอภินีหารของตน ขวน
ขวายวิปสสนาโดยลําดับ บรรลุมรรคอันเลิศตามลําดับมรรค จึงชื่อวาตรัสรูปจเจกโพธิ
ญาณเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา”72
4.5 ลักษณะทั่วไปของพระปจเจกพุทธเจา
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี ใหรายละเอียดความแตก
ตางของพระปจเจกพุทธเจากับพระสัมมาสัมพุทธเจาวา พระพุทธเจาตรัสรูดวยพระองคเอง
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และใหผูอื่นตรัสรูตามได สวนพระปจเจกพุทธเจาตรัสรูเฉพาะพระองคเอง ไมใหผูอื่นตรัสรูตาม
ได
พระปจเจกพุทธเจารูแจงเพียงอรรถรส∗ไมรูแจงธรรมรส∗∗เพราะพระปจเจกพุทธเจาไม
สามารถยกโลกุตรธรรมขึ้นสูบัญญัติแสดงได
การตรัสรูธรรมของพระปจเจกพุทธเจาเปรียบ
เหมือนคนใบเห็นความฝน และเปรียบเหมือนพรานปาลิ้มรสกับขาวในเมือง พระปจเจกพุทธเจา
ไดบรรลุความแตกฉานในอิทธิฤทธิ์และสมาบัติทั้งหมด แตวาต่ํากวาพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
สูงกวาพระสาวก ดานคุณธรรม บวชใหคนอื่นได∗∗∗ใหศึกษาอภิสมาจาริกวัตรได73
กลาวโดยสรุปวา พระปจเจกพุทธเจาตรัสรูเฉพาะพระองคเอง กลาวคือ เขาถึง
ความรูแจงโดยมิไดพึ่งพาอาศัยการสอนจากผูอื่น เปนผูที่เขาถึงความรูแจงดวยตนเอง74 ใหผูอื่น
ตรัสรูตามไมได เนื่องจากความรูแจงธรรมของพระปจเจกพุทธเจามีขอบเขตจํากัด พระปจเจก
พุทธเจารูแตสามัญญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย พระปจเจกพุทธเจารูอริยสัจ 4 ก็จริง แตไมรูถึง
เหตุและปจจัย สวนพระพุทธเจาทรงทราบ75 พระปจเจกพุทธเจาไมสามารถทําหลักธรรมที่บรรลุ
ใหเปนสูตรธรรมยกขึ้นแสดงไดเหมือนพระสัมมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาถึงแมวาจะ
แสดงธรรม ก็ไมสามารถใหหมูสัตวจํานวนมากตรัสรูตามได ไมเปนเหมือนพระสัพพัญู

อรรถรส คือ รสแหงการรูจักผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําที่มุงหมาย
∗∗
ธรรมรส คือ รสแหงการรูจักเหตุ รูจักความจริงหรือหลักการที่จะใหเกิดผล
∗∗∗
ขอสังเกตวา อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี ภาค 1 ปจเจก
พุทธาปทาน กลาววา พระปจเจกพุทธเจาบวชคนอื่นไมได แตใหศึกษาอภิสมาจาริกวัตรได คําบาลีวา น
อฺเ ปพฺพาเชตฺวา อาภิสมาจาริกํ สิกฺขาเปนฺติ สวนในอรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาตชื่อวา
ปรมัตถโชติกาภาค 1 ขัคควิสาณสูตร กลาววา พระปจเจกพุทธเจาบวชใหบุคคลอื่นไดและใหศึกษาอภิสมา
จาริกวัตร คําบาลีวา อฺเปพฺพาเชตฺวา อาภิสมาจาริกํ สิกฺขาเปนฺติ ผูวิจัยมีความเห็นวา อรรถ
กถาขุททกนิกาย อปทาน ภาษาบาลี นาจะผิดพลาด เพราะในชาดกหลายเรื่องกลาวถึงพระปจเจกพุทธเจา
บวชใหคนอื่นได เชน เรื่องสุสิมะปจเจกพุทธเจาผูเปนบุตรสังขพราหมณ พระปจเจกพุทธเจาบวชใหสุสิมะ
มาณพเพื่อเรียนที่สุดของศิลปะ และตอมาภายหลัง สุสิมะมาณพเปนพระสุสิมะปจเจกพุทธเจา เปนตน
73
ขุ.อป.อ.1/90-91/170
74
ไดซากุ อิเคดะ, พุทธประวัติพิเคราะห, แปลโดย ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ษัฏเสน (พระ
นคร : สํานักพิมพเคล็ดไทย, 2538), หนา 66.
75
ประพจน อัศววิรุฬหการ, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรเถรวาท
และคัมภีรมหายาน, หนา 54-55.
∗
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พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาตรัสรูไดเฉพาะดวยพระองคเองโดยโดดเดี่ยว เหตุนั้น จึงไดชื่อวา
พระปจเจกพุทธเจา76
พระปจเจกพุทธเจาไดบรรลุความแตกฉานในอิทธิฤทธิ์และสมาบัติ
ทั้งหมด ต่ํากวาพระสัมมาสัมพุทธเจา สูงกวาพระสาวก แตวาทานทั้งสามไดรับกลาวถึงพรอม
ๆ กันเสมอในคัมภีรอรรถกถาตาง ๆ
พระปจเจกพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในกาลวางเวนจากพระสัมมาสัมพุทธเจา มีรูป
ราง∗ทางกายภาพไมเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวคือไมประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ
32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ∗∗พระปจเจกพุทธเจาบางองคมีหลังคอม อรรถกถา
กลาวอดีตชาตินางขุชชุตตราแสดงอาการลอเลียนพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งผูมีหลังคอม
ดวยผลกรรมนั้น นางจึงกลายเปนหญิงคอม77 พระปจเจกพุทธเจาบางองคดูเหมือนเปนคนโรค
เรื้อนถูกบุตรเศรษฐีกลาวดูหมิ่นถมน้ําลายรด เชน พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ตครสิข78ี
พระปจเจกพุทธเจาบางองคปรากฏดวยรูปรางขี้เหร79
76

ขุ.อป.อ.1/5/120
เทเสนฺตาป อสงฺเขฺยยฺยสตฺตานิกาเย โพเธตุ น สกฺกุณนฺติ, ตสฺมา น สพฺพฺุพุทฺธสทิสา
หุตฺวา ปาฏิเยกฺกํ วิสุ พุทฺธาติ ปจฺเจกพุทฺธา ฯ
∗
พระอัฏฐิของพระปจเจกพุทธเจาปลายจดปลายตั้งอยูเกี่ยวกันเหมือนขอชาง สวนพระ
อัฏฐิของพระพุทธเจาไมเปนเชนนั้น ติดเปนอันเดียวกันเหมือนแทงทองคํา เวลาเหลียวหลังไมสามารถเอี้ยว
พระศอได ทรงเอี้ยวพระวรกายไป เหมือนพระยาชางประสงคจะเหลียวดูขางหลังตองเอี้ยวไปทั้งตัว
(ที.ม.อ.2/186/168)
∗∗
ดูรายละเอียดในวิทยานิพนธของ ประโยชน สงกลิ่น, พระสัมมาสัมพุทธเจา : ศึกษา
เปรียบเทียบแนวความคิดในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน, หนา 24-27.
77
ดูเพิ่มเติมใน องฺ.เอก.อ.1/260-261/386
78
ขุ.อุ.อ.43/311
79
ชา.อ.5/102
มีเรื่องยอวา พระราชาองคหนึ่งทรงขับไลบรรพชิตออกแวนแควน เพราะทรงเชื่อถือผิด
ทาวสักกะจึงปลอมเพศเปนมาณพพาพระปจเจกพุทธเจาผูเฒาองคหนึ่งเขาเฝาดวย พระราชาตรัสกะทาว
สักกะวา “เธอผูมีรูปรางงาม แตใหสมณะรูปรางขี้เหรอยูขางหนา ประคองอัญชลีนมัสการ สมณะรูปนั้น
ดีกวาเธอหรือเสมอกันกับเธอ ขอจงบอกทั้งชื่อของตนทั้งชื่อของสมณะ” คําวา สมณะ พระราชาทรง
หมายถึง พระปจเจกพุทธเจา
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โดยทั่วไป พระปจเจกพุทธเจาปรากฏดวยลักษณะของนักบวช โกนผม โกน
หนวด ปกปดรางกายดวยผากาสาวพัสตรสดใสเปรียบดังดวงจันทรที่พนจากปากพระราหู ทรง
บริขาร 8 อยาง สวมอยูที่พระกาย เหมือนอาการของภิกษุผูมีความเพียร80 พระปจเจกพุทธเจามี
ผมและหนวด 2 องคุล81ี มีอินทรียสงบ มีใจสงบ มีฌาน และเขานิโรธสมาบัติเปนประจํา มีฤทธิ์
ชอบเหาะไปทางอากาศ มีสถานที่อยูประจําบนเชิงเขานันทมูลกะที่ภูเขาคันธมาทน∗ การ
ปรากฏของพระปจเจกพุทธเจายากที่ประชาชนทั่วไปจะพบเห็นได มักจะปรากฏพระองคที่ชาย

80

เรื่องเดียวกัน, ภาคที่ 5, หนา 198.
81
ขุ.เถรี.อ.223/240
∗
ภูเขาคันธมาทน มีเชิงชื่อวานันทมูลกะ ตั้งอยูทางตอนเหนือภูเขาหิมาลัย เปนสถานที่อยู
อาศัยที่ชื่นชอบของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย พระพุทธโฆษาจารยกลาวเกี่ยวกับสถานที่อยูอาศัยของ
พระปจเจกพุทธเจาไวในอรรถกถาขุททกนิกายอปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี ปจเจกพุทธาปทานวา ภูเขา
คันธมาทนอยูเลยภูเขา 7 ลูก คือ 1. จูฬกาฬบรรพต 2. มหากาฬบรรพต 3. นาคปลิเวฐนบรรพต
4. จันทคัพภบรรพต 5. สุริยคัพภบรรพต 6. สุวัณณปสสบรรพต 7. หิมวันตบรรพต ในปาหิมพานต ณ
ภูเขาคันธมาทนนั้น มีเชิงชื่อวานันทมูลกะ เปนสถานที่อยูอาศัยของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย และมีคูหา
3 คูหา คือ 1.สุวรรณคูหา 2.มณิคูหา 3. รัชตคูหา บรรดาคูหาทั้ง 3 นั้น ที่ประตูมณิคูหา มีตนไมชื่อวา
มัญชูสกะ ตนไมสวรรค สูงหนึ่งโยชน กวางหนึ่งโยชน ตนไมนั้นเผล็ดดอกในน้ําหรือบนบกทั่วไป ในวันที่
พระปจเจกพุทธเจาเสด็จมา เบื้องบนตนไมนั้น มีโรงรัตนะทุกชนิด ในโรงรัตนะนั้น ลมที่กวาดก็ปดกวาด
หยากเยื่อทิ้ง ลมที่กระทําที่ใหเรียบก็กระทําทรายอันลวนดวยรัตนะใหเรียบ ลมที่รดน้ําก็นําน้ําจากสระ
อโนดาตมารดน้ํา ลมที่ทําใหมีกลิ่นหอมก็นํากลิ่นหอมของตนไมที่มีกลิ่นหอมมาจากปาหิมพานต ลมที่โปรย
ก็โปรยดอกไมใหตกลงมา ลมที่ลาดก็ลาดที่ทั้งปวง และในโรงรัตนะนั้นปูลาดอาสนะไวเรียบรอยเปนประจํา
เพื่อเปนสถานที่ที่พระปจเจกพุทธเจานั่งประชุมกันในวันที่พระปจเจกพุทธเจาอุบัติขึ้นและในวันอุโบสถ พระ
ปจเจกพุทธเจา(องคใหม)ไปในที่นั้น ก็นั่งบนอาสนะที่ลาดไว ลําดับนั้น ถาในเวลานั้นมีพระปจเจกพุทธเจา
อื่น ๆ อยู พระปจเจกพุทธเจาแมเหลานั้น ก็นั่งประชุมกันบนอาสนะที่ลาดไว ครั้นนั่งแลว จะพากันเขา
สมาบัติบาง ออกจากสมาบัติบาง เพื่อที่จะใหพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวงอนุโมทนา พระปจเจกพุทธเจาผู
เปนพระสังฆเถระจะถามกรรมฐานกะพระปจเจกพุทธเจาผูมาใหม พระปจเจกพุทธเจาผูมาใหมก็จะกลาว
อุทานคาถาและพยากรณคาถาของตน กลาวกันวาอุทานคาถาในขัคควิสาณสูตรไดนํามากลาวซ้ํากัน 4
ครั้ง คือ ในวันที่พระปจเจกพุทธเจาตรัสรูพระปจเจกสัมโพธิญาณ ในโรงรัตนะบนตนไมสวรรค ในเวลาที่
พระอานนททูลถามพระผูมีพระภาคเจา และในคราวทําสังคายนา (ขุ.อป.อ.1/90-91/182-183)
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แดนหมูบานเพื่อทองเที่ยวบิณฑบาตหรือที่พระราชอุทยานเพื่อรับคํานิมนตของพระราชา การ
ทองเที่ยวไปบิณฑบาตเปนเอกลักษณของพระปจเจกพุทธเจาเพื่อจะไดเสนอโอกาสให
ประชาชนไดทําบุญและเพื่อตองการสงเคราะหผูที่สมควรไดรับการสงเคราะห การทําบุญกับ
พระปจเจกพุทธเจาผูออกจากนิโรธสมาบัติจะไดรับอานิสงสมากมายทันทีทันใด พระปจเจก
พุทธเจามีจํานวนที่ปรากฏพระองคมากที่สุดจํานวน 1,000 พระองค แมวาพระปจเจกพุทธเจา
จะอาศัยอยูรวมกันเปนหมูคณะที่ภูเขาคันธมาทน แตพระปจเจกพุทธเจามักจะปรากฏพระองค
เพียงลําพังในการทองเที่ยวไปเพื่อตองการความสงัดโดยการปลีกออกจากหมูคณะ ดังนั้น การ
ทองเที่ยวไปผูเดียวของพระปจเจกพุทธเจาจึงไดเปนเอกลักษณที่สําคัญประการหนึ่งที่ไดรับการ
ยกยองเปนอยางมาก พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา ผูเดียวในฐานะ 9 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อวา ผูเดียว เพราะการบรรพชา
ชื่อวา ผูเดียว เพราะไมมีเพื่อน
ชื่อวา ผูเดียว เพราะละตัณหา
ชื่อวา ผูเดียว เพราะปราศจากราคะแนนอน
ชื่อวา ผูเดียว เพราะปราศจากโทสะแนนอน
ชื่อวา ผูเดียว เพราะปราศจากโมหะแนนอน
ชื่อวา ผูเดียว เพราะหมดกิเลสแนนอน
ชื่อวา ผูเดียว เพราะดําเนินสูทางเปนที่ดําเนินไปผูเดียว
ชื่อวาผูเดียว เพราะตรัสรูพรอมเฉพาะพระปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมผูเดียว82
ระยะเวลาของการดํารงชีพอยูของพระปจเจกพุทธเจาไมไดกลาวระยะเวลาไวแน
นอน พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองคก็ตกอยูในอํานาจของไตรลักษณ คือ ความไมเที่ยง ความ
เปนทุกข และความเปนของไมใชตนเหมือนกับสรรพสัตวทั่ว ๆ ไป พระปจเจกพุทธเจาพระนาม
วา สุสิมะ ผูเปนบุตรสังขพราหมณบวชในสํานักพระปจเจกพุทธเจาเพื่อเรียนศิลปะไดบรรลุพระ
ปจเจกโพธิญาณไมนานก็ปรินิพพาน เพราะวิบากกรรมสงผลใหเปนผูมีอายุสั้น83 พระปจเจก
พุทธเจาองคหนึ่งเปลงอุทานที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะ เพราะกําหนดอายุสังขารของตนเองวาจะ

82

ขุ.อป.อ.1/90-91/154-156
83
ขุ.ขุ.อ.17/174-176
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สิ้นอายุขัยในไมชาจึงไปถิ่นมนุษยแลวปรินิพพานในพระราชอุทยานของพระเจาพาราณสี84 การ
ปรินิพพานของพระปจเจกพุทธเจาบางองคถูกปองรายจนปรินิพพาน เชน พระปจเจกพุทธเจา
พระนามวา สุเนตต ถูกบุรุษดีดกรวดดีดกอนกรวดที่ชองหูเบื้องขวาทะลุชองหูเบื้องซายจน
ปรินิพพาน85 และอีกองคหนึ่งถูกคนเฝาพระราชอุทยานชื่อวาสุมังคละ ยิงดวยลูกธนู จน
ปรินิพพาน86 อรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทาน กลาววาพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา มหาปทุม
พรอมกับพระปจเจกพุทธเจาองคอื่น ๆ กอนปรินิพพาน เขาฌานตลอดยาม 3 ยืนเหนี่ยวแผน
กระดานปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพาน87 ซึ่งการปรินิพพานของพระปจเจกพุทธเจานั้นไม
แตกตางจากการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจา
อรรถกถากลาวเพิ่มเติมวาในสมัยที่พระปจเจกพุทธเจาปรินิพพานจะมีแสงสวาง
ลุกโพลงทั่วสถานที่ปรินิพพานและดวยเทวานุภาพไดดลบันดาลใหเกิดโกลาหลทั่วพระนครเพื่อ
ใหรูวามีพระปจเจกพุทธเจาปรินิพพาน พระราชาพรอมกับชาวเมืองก็จะจัดใหมีการเลนสาธุการ
กีฬากระทําฌาปนกิจพระสรีระของพระปจเจกพุทธเจาแลวกอพระเจดียบรรจุพระธาตุไว88
มีขอสังเกตวา สาเหตุที่มีแสงสวางลุกโพลงทั่วสถานที่ปรินิพพานของพระปจเจก
พุทธเจา ผูวิจัยเห็นวา นี้เปนการอํานวยโอกาสครั้งสุดทายของพระปจเจกพุทธเจาเพื่อใหมวล
มนุษยไดมีโอกาสทําบุญกับทานเพื่อปรารถนาการบังเกิดในภพที่ดีตอไปซึ่งแสดงใหเห็นวา พระ
ปจเจกพุทธเจายังเปดโอกาสใหผูคนไดทําบุญเสมอในฐานะผูเปนบุญเขตใหผูคนไดทําความดี
แมวาจะเทียบกับการทําประโยชนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไมไดเลย
4.6 การอุบัติของพระปจเจกพุทธเจาในอดีตและอนาคต
พระปจเจกพุทธเจาในชวงเวลาที่กําลังบําเพ็ญบารมีเรียกวา พระปจเจกโพธิสัตว
อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรคชื่อวาสุมังคลวิลาสินี มหานิทานสูตร กลาววา “ชมพูทวีปเปน
สถานที่อุบัติขึ้นของบุรุษผูสูงสุดกลาวคือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระมหาสาวก
84

ชา.อ.5/276
85
ธ.อ.3/161
86
ชา.อ.5/283
87
สํ.นิ.อ.154/212
88
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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และพระเจาจักรพรรดิ เนื่องจากวาชมพูทวีปเปนทวีปที่อุดมสมบูรณนารื่นรมยอยางยิ่ง”89 และ
ในชมพูทวีปพระปจเจกพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในมัชฌิมประเทศซึ่งเปนสถานที่ที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นเชนเดียวกัน อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตชื่อวามโนรถปูรณี เอก
บุคคลวรรค กลาวเพิ่มเติมวา “ไมใชมีแตพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น
ลําพังพระองคเดียวเทานั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย พระอัครสาวกทั้งหลาย พระอสีติมหา
เถระ ทานผูมีบุญอื่น ๆ ก็อุบัติขึ้น พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา พระเจาจักรพรรดิ และ
พราหมณคฤหบดี ผูเปนบุคคลสําคัญเหลาอื่น ก็อุบัติขึ้นในมัชฌิมประเทศนี้เหมือนกัน”90
ในมัชฌิมประเทศ
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติในปฏิรูปเทส∗
เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจา และผูมีบุญอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก ดังขอความวา
“พระเจาจักรพรรดิทั้งหลาย ผูครองอิสริยาธิปตยแหงทวีปใหญทั้ง 4 ทวีป ทวีป
นอย 2,000 ทวีป ยอมเกิดในปฏิรูปเทสนั้น พระมหาสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะเปนตน บําเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยกับแสนกัปปเกิดในปฏิรูปเทสนั้น
พระปจเจกพุทธเจาบําเพ็ญบารมีมาสองอสงไขยกับแสนกัปปเกิดในปฏิรูปเทสนั้น พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายบําเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกับแสนกัปปบาง แปดอสงไขยแสน
กัปปบาง สิบหกอสงไขยกับแสนกัปปบาง เสด็จอุบัติในปฏิรูปเทสนั้น”91
มีขอสังเกตวา แมวาพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอัคร
สาวกจะอุบัติในปฏิรูปเทสเหมือนกัน
แตก็มีความแตกตางกันเกี่ยวกับตระกูลที่พระสัมมา
สัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย และพระอัครสาวกอุบัติขึ้น อรรถกถาขุททกนิกาย
สุตตนิบาตชื่อวาปรมัตถโชติกา ขัคควิสาณสูตร กลาววา “พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบําเพ็ญ

89

ที.ม.อ.2/95/78
90
องฺ.เอก.อ.1/170/89
∗
ปฏิรูปเทส คือ ถิ่นฐานที่เหมาะสม อุดมสมบูรณแกการดําเนินกิจการของบุคคลหรือคณะ
บุคคลก็ดี คณะก็ดี ทํากิจการใหสําเร็จไดอยางดี เพราะอาศัยอยูในปฏิรูปเทส
91
ขุ.ขุ.อ.4/115
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บารมีทั้งหลายตลอดกาลมีประเภทตามที่กลาวดวยการปรารถนาและอภินีหารนี้ เมื่อจะทรง
เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริยหรือตระกูลพราหมณ พระปจเจกพุทธเจาทั้ง
หลายเสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณหรือตระกูลคฤหบดีตระกูลใดตระกูล
หนึ่ง
สวนพระอัครสาวกทั้งหลายเกิดในตระกูลกษัตริยหรือตระกูลพราหมณเทานั้นเหมือน
สัมมาสัมพระพุทธเจาทั้งหลาย”92
มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา พระพุทธเจาทั้งหลายและพระอัครสาวก อุบัติขึ้นใน
ตระกูลกษัตริยหรือตระกูลพราหมณเหมือนกัน สวนพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้น
ในตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณหรือตระกูลคฤหบดีตระกูลใดตระกูลหนึ่ง หากเปรียบเทียบ
ตระกูลที่พระปจเจกพุทธเจากับพระอัครสาวกอุบัติขึ้นแลว พระปจเจกพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นใน
ตระกูลคฤหบดีดวย ซึ่งตระกูลคฤหบดีเปนตระกูล∗ต่ํากวาตระกูลพราหมณที่พระอัครสาวกอุบัติ
ขึ้น เนื่องจากวาตระกูลคฤหบดีจัดอยูในระดับตระกูลแพศยกลาวคือตระกูลที่มีทรัพยสมบัติ
มาก หากเปรียบเทียบกับตระกูลที่พระปจเจกพุทธเจาอุบัติกับตระกูลที่พระอัครสาวกอุบัติ จะ
92

ขุ.สุตฺ.อ.1/34/48
∗
ตระกูล เรียกอีกอยางหนึ่งวา วรรณะ มี 4 คือ 1. ตระกูลกษัตริย 2. ตระกูลพราหมณ
3. ตระกูลแพศย 4. ตระกูลศูทร
1. ตระกูลกษัตริย หมายถึง ผูทรงมุทธาภิเษกแลว ผูเปนชนชั้นปกครองประเทศมีธุระ
ทางรักษาปกครองบานเมือง มีวิเคราะหศัพทวา เขตฺตานํ อธิปติภูตตฺตา ขตฺติโย ฯ
2. ตระกูลพราหมณ หมายถึง ผูเปนลูกหลานของพระพรหม ผูเลาเรียน มีธุระทาง
ฝกสอนและทําพิธีกรรม มีวิเคราะหศัพทวา พฺรหฺมุโน อปจฺจํ พฺราหฺมโณ ฯ
3. ตระกูลแพศย หมายถึง ผูเที่ยวไปทางโนนทางนี้ดวยความมักมากในทรัพย เปนพล
เรือน มีธุระทางทํามาคาขาย มีวิเคราะหศัพทวา ธนคิทฺเธน อิโต จิโต วิสติ จรตีติ เวสฺโส ฯ
4. ตระกูลศูทร หมายถึง ผูหลั่งไหลไปสูการรับจางทํางานกับคนวรรณะต่ํา ผูเปนชนชั้น
ทํางาน มีธุระรับจางทําการงานรับใช มีวิเคราะหศัพทวา สุทติ ลามิเกหิ ภตึ ปคฺฆรตีติ สุทฺโท ฯ
ที่ชื่อวาตระกูล เพราะเปนวงศที่ชวยสืบตอตระกูล มีวิเคราะหศัพทวา กุลติ เอเตนาติ กุลํ ฯ
ที่ชื่อวาวรรณะ เพราะไมปะปนกัน เพราะพรรณนาถึงกัน กลาคือแตละวรรณะตางก็มี
ความมั่นคง มีวิเคราะหศัพทวา วณฺณิตพฺโพติ วณฺโณ ฯ
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เห็นไดวา ตระกูลคฤหบดีที่พระปจเจกพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นนับวาต่ํากวาตระกูลพราหมณที่
พระอัครสาวกอุบัติขึ้น
นอกจากนี้ การกาวลงสูครรภของพระปจเจกพุทธเจาแตกตางจากการกาวลงสู
ครรภของพระสัมมาสัมพุทธเจา∗ แตวาการกาวลงสูครรภของพระปจเจกพุทธเจากับการกาวลง
สูครรภของพระอัครสาวกทั้งสองเหมือนกัน อรรถกถาทีฆนิกายชื่อวาสุมังคลวิลาสินี คัพภาวัก
กันติเทสนา กลาววา “ทานเหลานั้นถูกลมกัมมชวาตพัดใหหันศีรษะลงเบื้องลาง หันเทาขึ้นเบื้อง
บนมาอยูที่ปากชองคลอดเหมือนอยูในเหวที่ลึกหลายรอยชั่วบุรุษออกจากชองคลอดที่คับแคบ
จึงประสบทุกขหนัก เปรียบเหมือนชางที่ออกจากโพรงตนตาลยอมประสบความทุกข ฉะนั้น”93
พระพุทธเจาทั้งปวงไมเสด็จอุบัติขึ้นในกัปปเสื่อมเสด็จอุบัติขึ้นในกัปปเจริญ พระ
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลายก็เหมือนกัน แตวาในกาลที่พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติจะไม
พบพระพุทธเจาทั้งหลาย
เพราะพระปจเจกพุทธเจาอุบัติขึ้นในพุทธันดรกาลกลาวคือกาล
ระหวางของการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาแตละพระองค94
อนึ่ง อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศชื่อวามธุรัตถวิลาสินี ปทุมุตตรพุทธวงศ
กลาวเพิ่มเติมวา พระปจเจกพุทธเจาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวคือไมเสด็จอุบัติขึ้น

ผูบําเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเรียกวา พระสัพพัญูโพธิสัตวหรือ
พระบรมโพธิสัตวหรือพระโพธิสัตวหรือพระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลาย เมื่อถือปฏิสนธิในครรภของมารดา
ยอมรู เมื่ออยูในครรภก็ยอมรู และในเวลาประสูติจากพระครรภ ลมกัมมชวาตทั้งหลาย ไมสามารถที่จะ
พัดพาทําพระสัพพัญูโพธิสัตวใหมีเทาอยูขางบนและศีรษะอยูขางลางได พระสัพพัญูโพธิสัตวเหยียด
พระหัตถทั้งสองแลวลืมพระเนตร ประทับยืน เสด็จออกมา เวนพระสัพพัญูโพธิสัตว สัตวอื่นในระหวาง
อเวจีถึงภวัคคพรหม ไมรูระยะเวลาทั้งสาม ดังนั้น ในเวลาที่พระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลายกาวลงสูพระ
ครรภมารดาและในเวลาประสูติหมื่นโลกธาตุจึงไดหวั่นไหว (ที.ปา.อ.3/147/73)
93
ที.ปา.อ.3/147/73
94
ขุ.สุตฺ.อ.1/34/48
∗
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ในสุญญกัปป∗ ดังขอความวา “พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ ไมเสด็จ
อุบัติขึ้นในสุญญกัปป”95
คัมภีรพระอภิธรรม กถาวัตถุ สุทธพรหมจริยกถา กลาววาพระสัมมาสัมพุทธ
เจาพระปจเจกพุทธเจา และพระอัครสาวก ไมอุบัติขึ้นในหมูเทวดา ดังขอความที่ปรวาทีถามวา
“ในหมูเทวดา มีการบรรพชา การปลงผม การครองผากาสาวพัสตร การทรงบาตร พระสัมมา

กัปป ในภาษาบาลี มีความหมายหลายทาง ไดแก กาล, เวลา, สมัย, อายุ,กําหนด, วัด,
ประมาณ มี 2 คือ 1. สุญญกัปป 2. อสุญญกัปป
1. สุญญกัปป ไดแก กัปปที่วางเปลาจากบุคคลผูมีคุณ หมายถึง พระพุทธเจา พระ
ปจเจกพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ จะไมเสด็จอุบัติขึ้นในสุญญกัปป
2. อสุญญกัปป ไดแก กัปปที่ไมวางเปลาจากบุคคลผูมีคุณ หมายถึง พระพุทธเจา พระ
ปจเจกพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ จะเสด็จอุบัติขึ้นในอสุญญกัปปนี้
อสุญญกัปปแบงอีก 5 คือ 1. สารกัปป 2. มัณฑกัปป 3. สารมัณฑกัปป 4. วรกัปป 5. ภัททกัปป
2.1 สารกัปป หมายถึง กัปปที่ประกอบดวยสาระคือมีคุณเปนแกนสาร ในกัปปนี้
มีพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อยังคุณเปนแกนสารใหเกิด
2.2 มัณฑกัปป หมายถึง กัปปเปนที่ผองใส ในกัปปนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จอุบัติขึ้น 2 พระองค
2.3 สารมัณฑกัปป หมายถึง กัปปที่เปนแกนสารและผองใส ในกัปปนี้มีพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 3 พระองค เสด็จอุบัติขึ้น กัปปนี้ประเสริฐกวา มีสาระกวา กัปปกอน ๆ
2.4 วรกัปป หมายถึง กัปปที่ประเสริฐ ในกัปปนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติ
ขึ้น 4 พระองค บรรดาพระสัมมมาสัมพุทธเจาทั้ง 4 พระองคนั้น พระองคที่ 1 พยากรณพระองคที่ 2
พระองคที่ 3 พยากรณพระองคที่ 4 ในกัปปนี้มนุษยทั้งหลายมีใจเบิกบาน เลือกตั้งปณิธานที่ตามตน
ปรารถนา
2.5 ภัททกัปป หมายถึง กัปปที่เจริญ ในกัปปนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจา 5
พระองค คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระเมตเตยยะ (จักเสด็จอุบัติขึ้น
ภายหลัง) เสด็จอุบัติขึ้น ภัททกัปปนี้เปนสุนทรกัปปเปนสารกัปป เพราะมีพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น 5 องค
เปนกัปปที่หาไดยากยิ่ง โดยมาก สัตวทั้งหลายเต็มไปดวยกัลยาณสุข โดยมาก ติเหตุกสัตว ยอมทําความ
สิ้นกิเลส ทุเหตุกสัตว ยอมถึงสุคติ อเหตุกสัตว ก็ไดเหตุ (ขุ.อป.อ.2/225/330)
95
ขุ.พุท.อ.2/278
∗
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สัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอัครสาวกทั้งสองอุบัติขึ้นไดใชไหม” ? สกวาทีตอบวา
“ไมควรกลาวอยางนั้น” 96
สาเหตุสําคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอัครสาวกไม
อุบัติขึ้นในเทวโลก เนื่องจากในเทวโลกนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย ทานทั้งสามจะอุบัติ
ขึ้นในมนุษยโลกเทานั้น เพราะวาในมนุษยโลกมีการประพฤติพรหมจรรย คัมภีรพระอภิธรรม
กามคุณกถา กลาวเพิ่มเติมวา พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอัครสาวกไม
อุบัติขึ้น ในกามคุณ∗ดังขอความที่สกวาทีถามวา “ในกามคุณ มีพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย พระอัครสาวกทั้งสองอุบัติขึ้นใชไหม” ? ปรวาทีกลาววา “ไมควร
กลาวอยางนั้น” 97 คัมภีรพระอภิธรรม กามคุณกถา กลาวเพิ่มเติมอีกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา พระอัครสาวกทั้งสองอุบัติขึ้นไดในกามธาตุ∗∗ ดังขอความที่สกวาทีถามวา
“ในกามธาตุ มีพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย พระอัครสาวกทั้งสองอุบัติ
ขึ้นใชไหม” ? ปรวาทีกลาววา “ใช ” 98

96

อภิ.ก.37/270/92
ตตฺถ (เทเวสุ) ปพฺพชฺชา มุณฺฑิยํ กาสาวธารณา ปตฺตธารณา, เทเวสุ สมฺมาสมฺพุทฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ, ปจฺเจกสมฺพุทฺธา อุปฺปชฺชนฺติ, สาวกยุคํ อุปฺปชฺชนฺตีติ ? น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯ
∗
กามคุณ หมายถึง เครื่องผูกพันคือกาม มี 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนา
ปรารถนานาใครนาพอใจ อันไดแก วัตถุกาม คือ พัสดุอันนาใคร
97
เรื่องเดียวกัน, ขอ 511, หนา 309.
กามคุเณ สมฺมาสมฺพุทฺธา อุปฺปชฺชนฺติ, ปจฺเจกสมฺพุทฺธา อุปฺปชฺชนฺติ, สาวกยุคํ
อุปฺปชฺชนฺตีติ ? น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯ
∗∗
กามธาตุ หมายถึง อารมณของสัตวผูยังวนเวียนอยูในกามคุณ เรียกวา กามาวจร
ธรรมหรือกามาวจรภูมิ ชั้นทองเที่ยวอยูในกาม หมายถึง ชั้นแหงจิตและเจตสิกอันยังปรารภกามเปน
อารมณ อีกอยางหนึ่ง กามธาตุ ไดแกภพที่เกิดของสัตวผูยังวนเวียนอยูในกามคุณ
98
เรื่องเดียวกัน, ขอ 511, หนา 310.
กามธาตุยา สมฺมาสมฺพุทฺธา อุปฺปชฺชนฺติ, ปจฺเจกสมฺพุทฺธา อุปฺปชฺชนฺติ, สาวกยุคํ
อุปฺปชฺชนฺตีติ ? อามนฺตา ฯ
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มีขอสังเกตวา พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอัครสาวก
แมวาจะอาศัยอยูในกามธาตุคือในโลกที่ยังมีอารมณของสัตวผูยังวนเวียนอยูในกามคุณ แต
ทานเหลานั้นก็ไมติดของอยูในอารมณที่เปนกามคุณเหมือนกับหมูสัตวที่ยังวนเวียนอยูในภพ
4.6.1 พระปจเจกพุทธเจาในอดีต
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรายนามของพระปจเจกพุทธเจาผูไดอาศัยอยูประจําที่
ภูเขาอิสิคิลิไวในคัมภีรพระสูตรมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก อิสิคิลิสูตร ดังขอความวา “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักบอก จักระบุแสดงชื่อของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง
ชื่อของพระปจเจกพุทธเจานั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว”99
รายนามของพระปจเจกสัมพุทธเจาที่อาศัยอยูภูเขาอิสิคิลิ มีปรากฏจํานวน 111
องค ดังตอไปนี้ คือ พระอริฏฐพุทธะ พระอุปริฏฐพุทธะ พระตครสิขีพุทธะ พระยสัสสีพุทธะ
พระสุทัสสนพุทธะ พระปยทัสสีพุทธะ พระคันธารพุทธะ พระปณโฑลพุทธะ พระอุปาสภ
พุทธะ พระนิถพุทธะ พระตถพุทธะ พระสุตวาพุทธะ พระภาวิตัตตพุทธะ พระสุมภพุทธะ
พระสุภพุทธะ พระเมถุลพุทธะ พระอัฏฐมพุทธะ พระอัสสุเมฆพุทธะ พระอนิฆพุทธะ พระ
สุทาฐพุทธะ พระหิงคูพุทธะ พระหิงคพุทธะ พระอัฏฐกพุทธะ พระโกสัลลพุทธะ พระอถ
พุทธะ พระสุพาหุพุทธะ พระอุปเนมิสพุทธะ พระเนมิสพุทธะ พระสันตจิตตพุทธะ พระ
สัจจพุทธะ พระตถพุทธะ พระวิรชพุทธะ พระปณฑิตพุทธะ พระกาฬพุทธะ พระอุปกาฬ
พุทธะ พระวิชิตพุทธะ พระชิตพุทธะ พระอังคพุทธะ พระปงคพุทธะ พระคุติจฉิตพุทธะ
พระปสสีพุทธะ พระอปราชิตพุทธะ พระสัตถาพุทธะ พระปวัตตาพุทธะ พระสรภังค
พุทธะ พระโลมหังสพุทธะ พระอุจจังคมายพุทธะ พระอสิตพุทธะ พระอนาสวพุทธะ พระ
มโนมยพุทธะ พระพันธุมาพุทธะ พระตทาธิมุตตพุทธะ พระวิมลพุทธะ พระเกตุมาพุทธะ พระ
เกตุมพราคพุทธะ พระมาตังคพุทธะ พระอริยพุทธะ พระอัจจุตพุทธะ พระอัจจุตคามพุทธะ
99

ม.อุ.14/133/118
อาจิกฺขิสฺสามิ ภิกฺขเว ปจฺเจกพุทฺธานํ นามานิ, กิตฺตยิสฺสามิ ภิกฺขเว ปจฺเจกพุทฺธานํ นามานิ,
เทสิสฺสามิ ภิกฺขเว ปจฺเจกพุทฺธานํ นามานิ, ตํ สุณาถ สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ ฯ
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พระพยามกพุทธะ∗ พระสุมังคลพุทธะ พระทัพพิลพุทธะ พระสุปติฏฐิตพุทธะ พระอสัยหพุทธะ
พระเขมาภิรตพุทธะ พระโสรตพุทธะ พระทุรันนยพุทธะ พระสังฆพุทธะ พระอุชชย
พุทธะ พระสัยหพุทธะ พระอานันทพุทธะ∗∗พระนันทพุทธะ∗∗∗ พระอุปนันทพุทธะ∗∗∗∗ พระ
ภารทวาชพุทธะ พระโพธิพุทธะ พระมหานามพุทธะ พระอุตตรพุทธะ พระเกสีพุทธะ พระ
สิขีพุทธะ พระสุนทรพุทธะ พระภารทวาชพุทธะ พระติสสพุทธะ พระอุปติสสพุทธะ พระ
อุปสีทรีพุทธะ พระสีทรีพุทธะ พระมังคลพุทธะ พระอุสภพุทธะ พระอุปณีตพุทธะ พระ
อุโปสถพุทธะ พระสุนทรพุทธะ พระสัจจนามพุทธะ พระเชตพุทธะ พระชยันตพุทธะ พระ
ปทุมพุทธะ พระอุปปลพุทธะ พระปทุมุตตรพุทธะ พระรักขิตพุทธะ พระปพพตพุทธะ พระ
มานัตถัทธพุทธะ พระโสภิตพุทธะ พระวีตราคพุทธะ และพระกัณหพุทธะ
100

รายนามพระปจเจกพุทธเจาที่ปรากฏขางตนนี้ บางองคก็มีบทบาทสําคัญ บาง
องคก็ไมไดรับการกลาวถึงเลย ปรากฏเพียงพระนามเทานั้น
มีขอสังเกตวา เมื่อกลาวถึงพระปจเจกพุทธเจามักจะพบวาปรากฏจํานวน 500
บาง จํานวน 1,000 บาง จากการคนควาไมพบรายนามของพระปจเจกพุทธเหลานั้นทั้งหมด
เนื่องจากวารายนามของพระปจเจกพุทธเจามักซ้ํากันเปนจํานวนมาก เชน พระอานันทพุทธะ

พระอัจจุตคามพุทธะและพระพยามกพุทธะ ทั้งสององคนี้ พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย
มหามกุฏฯ แปลรวมเปนองคเดียวกันวา พระอัจจุตคามพยามกพุทธะ สวนพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย
มหาจุฬาฯ แปลแยกเปน 2 องค คือ พระอัจจุตคามพุทธะและพระพยามกพุทธะเชนเดียวกับอรรถกถา
มัชฌิมนิกายแกไววา เปน 2 องค มีขอความวา ทานทั้งสองเหลานี้ คือ พระอัจจุตคามพุทธะและพระ
พยามกพุทธะ คําบาลีวา อจฺจุตคามพฺยามโกติ อิเม เทฺว ชนา ฯ(ม.อุ.อ.3/135/92)
∗∗
พระปจเจกพุทธเจามีพระนามวา อานันทพุทธะ มี 4 องค
∗∗∗
พระปจเจกพุทธเจามีพระนามวา นันทพุทธะ มี 4 องค
∗∗∗∗
พระปจเจกพุทธเจามีพระนามวา อุปนันทพุทธะ มี 4 องค
100
ม.อุ.14/135/119-121
∗
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มี 4 องค พระนันทพุทธะ มี 4 องค พระอุปนันทพุทธะ มี 4 องค รวมเปน 12 องค101 จํานวน
2 องค บาง 3 องค บาง 10 องค บาง 12 องค บาง ไดมีรายนามอยางเดียวกันเหมือนพระ
อานันทพุทธะเปนตน102
สวนพระปจเจกพุทธเจาที่มีเรื่องราวของทานปรากฏในพระไตรปฎกมีเพียง 18
องค ดังมีรายนามตอไปนี้ คือ 1. พระตครสิขี 2. พระอาทิจจพันธุ 3. พระสุเนตต 4. พระคัง
คมาละ 5. พระทรีมุข 6. พระอโนมทัสสี 7. พระโสณก 8. พระกุกกุธะ 9. พระสตรังสี 10.
พระสุรภิ 11. พระอนุรุทธะ 12. พระอานันทะ 13. พระเทวละ 14. พระอุปสันตะ 15. พระโกสิ
กะหรือพระโกสิยะ 16. พระสุทัสสนะ 17. พระนารทะ 18. พระสัมภวะหรือพระอภิสัมภวะ
1. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ตครสิขี ปรากฏในคัมภีรพระสูตรสังยุตต
นิกาย สคาถวรรค ทุติยอปุตตกสูตร กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาองคนี้เปนบุตรคนที่ 3 ของ
พระนางปทุมวดี อาศัยอยูบนภูเขาคันธมาทนเขาไปเที่ยวบิณฑบาตในเมืองไดรับขาวบิณฑบาต
จากคฤหบดีเศรษฐีคนหนึ่งผูไมมีจิตเลื่อมใสไดสั่งใหคนจัดเตรียมขาวบิณฑบาตถวาย
ดัง
ขอความวา “ทานทั้งหลายจงถวายอาหารบิณฑบาตแกสมณะ” แลวลุกจากที่นั่งเดินจากไป
ภายหลังไดเกิดความเสียดายวา “อาหารบิณฑบาตนี้ใหทาสหรือกรรมกรบริโภคยังดีกวา”103
คหบดีเศรษฐีกลาวคําวา “สมณะ” หมายถึง พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ตครสิขี
นอกจากนี้เรื่องราวของพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ตครสิขี นี้ ยังปรากฏใน
คัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย อุทาน สุปปพุทธกุฏฐิสูตร กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาองคนี้ถูก

101

ม.อุ.อ.3/135/92
อานนฺโท นนฺโท อุปนนฺโท ทฺวาทสาติ จตฺตาโร อานนฺทา จตฺตาโร นนฺทา จตฺตาโร
อุปนนฺทาติ เอวํ ทฺวาทส ฯ
102
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
อิเมสุ หิ ปฺจสุ ปจฺเจกพุทฺธสเตสุ เทฺวป ตโยป ทสป ทฺวาทสป อานนฺทาทโย วิย
เอกนามกา อเหสุ ฯ
103
สํ.ส.15/131/110

104

สุปปพุทธกุฏฐิเศรษฐีดูหมิ่น ดังขอความวา “คนหัวโลนครองผากาสาวะนี้ คือ ใคร? จักเปนคน
โรคเรื้อนเอาผาของคนโรคเรื้อนมาคลุมรางกายเที่ยวไป” 104
2. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อาทิจจพันธุ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย สุตตนิบาต ขัคควิสาณสูตร กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อาทิจจพันธุ ไดยืน
ในอากาศตรัสกึ่งคาถาแกกุมารผูออกบวช
แตวายังคลุกคลีอยูกับบริวารและขาราชบริพาร
ตลอดทั้งคืนและวันวา “การที่บุคคลผูยังยินดีดวยการคลุกคลีดวยคณะพึงไดสัมผัสความหลุด
พนเอง ไมเปนฐานะที่จะมีได…”105 ตอมาภายหลังกุมารปลีกออกจากพวกอารักขาอยูในที่สงัด
ปรารภวิปสสนา กระทําใหแจงปจเจกโพธิญาณไดตรัสกึ่งคาถาที่พระปจเจกพุทธเจาตรัสให
บริบูรณวา “พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น”106 อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาตชื่อ
วาปรมัตถโชติกาขัคควิสาณสูตร กลาวเพิ่มเติมวาพระปจเจกพุทธเจาองคนี้อยูที่เงื้อมภูเขานันท
มูลกะ แสดงอารมณเพื่อชวยใหพระราชกุมารของพระเจาพาราณสีเกิดความเบื่อหนายการคลุก
คลีกับหมูคณะ ภายหลังกุมารปลีกออกจากคณะกระทําแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ∗
3. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุเนตต ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย
เปตวัตถุ ราชปุตตเปตวัตถุ กลาวถึงพระราชโอรสของพระราชาพระนามวา กิตวะ เปนผูมัวเมา
เพราะความเปนใหญมีความอาฆาตในฐานะอันไมสมควรมีจิตคิดประทุษรายพระปจเจกพุทธ
เจาพระนามวา สุเนตต ผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตออกจากพระนครวา “สมณะโลนนี้ ไมกระทํา
อัญชลีอะไร ๆ แกเรา เดินไป” จึงเสด็จลงจากคอชาง ตรัสถามวา “ทานไดบิณฑบาตบาง
ไหม ?” แลวควาบาตรจากมือทุมลงที่พื้นดินใหแตก ดวยวิบากกรรมนั้น จึงมีรางกายถูกความ

104

ขุ.ขุ.25/43/162
105
เรื่องเดียวกัน, ขอ 54, หนา 345.
อฏฐาน ตํ สงฺคณิการตสฺส
ยํ ผุสฺสเย สามยิกํ วิมุตฺตํ
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
106
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
∗
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.สุตฺ.อ.1/54/99-101

105

เรารอนเปนอันมากครอบงําเปรียบเหมือนความเรารอนแหงไฟในนรก ถูกทุกขเวทนาอยางแรง
กลาเสียดแทงตายแลวบังเกิดในอเวจีมหานรก107
คัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย เปตวัตถุ สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ กลาวถึงบุรุษดีดกรวดผู
ประสงคจะทดลองศิลปะของตน พอเห็นพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุเนตต ผูอาศัยอยูใน
บรรณศาลาในพระนคร กําลังเขาไปบิณฑบาตยืนอยูที่ระหวางประตูพระนคร บุรุษดีดกรวดได
ดีดกอนกรวดดวยคิดวา “พระปจเจกพุทธเจานี้ เปนผูไมมีมารดาบิดา เมื่อเราดีดผูนี้ สินไหม
ไมตองมี เราจักดีดพระปจเจกพุทธเจานี้เพื่อทดลองศิลปะ” จึงดีดกอนกรวดไปหมายชองหู
เบื้องขวาของพระปจเจกพุทธเจา กอนกรวดเขาไปโดยชองหูเบื้องขวา ทะลุออกโดยชองหูเบื้อง
ซาย ทุกขเวทนาเกิดขึ้น พระปจเจกพุทธเจาไมสามารถเที่ยวไปบิณฑบาตตอไปได จึงกลับไปสู
บรรณศาลาทางอากาศแลวปรินิพพาน ดวยวิบากกรรมนั้น บุรุษดีดกรวดถูกฆอนเหล็ก 6 หมื่น
ตีกระหน่ําลงบนศีรษะ108
4. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา คังคมาละ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย ชาดก คังคมาลชาดก กลาวถึงพระราชาทรงหามปรามพระราชชนนีและมหาชนอยาได
กลาวคําลบหลูพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา คังคมาละ ดังขอความวา “ทานทั้งหลาย อยาได
พูดอะไร ๆ กะทานคังคมาละ ผูเปนพระปจเจกมุนีผูศึกษาอยูในคลองมุนี ความจริง พระปจเจก
พุทธเจาคังคมาละนี้ ขามหวงน้ําที่พระปจเจกมุนีทั้งหลายขามแลว หมดความเศราโศกเที่ยว
ไป”109 อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา เลมที่ 5 คังคมาลชาดก กลาวอธิบาย
เพิ่มวาพระปจเจกพุทธเจาองคนี้เคยเปนชางกัลบกของพระราชาไดเรียกพระราชาตามนามสกุล
วา “ดูกอนพรหมทัต พระองคเปนผูไมประมาทครองราชสมบัติโดยธรรมบําเพ็ญบุญมีใหทาน
เปนตนอยูหรือ ?” เพราะกลาวคําทักทายนี้ เปนเหตุใหพระราชชนนีทรงพิโรธกลาวคําลบหลูพระ
ปจเจกพุทธเจาองคนี้วา“คังคมาลนี้ มีชาติเปนคนเลว ลามก เปนลูกชางกัลบก ไมรจู ักประมาณ
ตน เรียกโอรสของเราซึ่งเปนพระเจาแผนดิน เปนกษัตริยโดยชาติ โดยชื่อวา พรหมทัต”∗

107

ขุ.เปต.26/753-765/249-250
108
เรื่องเดียวกัน, ขอ 806-814, หนา 255-256.
109
ขุ.ชา.27/36-44/188-189
∗
ดูเพิ่มเติมใน ชา.อ.5/290-301
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5. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ทรีมุข ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย
ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา ทรีมุขชาดก กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาองคนี้กลาวสอนธรรมวาดวย
โทษของกามแกพระราชา ดังขอความวา “อาตมภาพกลาวประมาณเทานี้ไมใชวาไดยินไดฟงมา
จากสมณะหรือพราหมณอื่น กลาวเพราะไดเห็นมาเอง อาตมภาพระลึกชาติกอน ๆ ไดเปนอัน
มาก พระปจเจกพุทธเจาชื่อวาทรีมุข ทําใหพระเจาพรหมทัตผูมีพระปรีชาเฉลียวฉลาดทรงเชื่อ
ถือดวยคาถาเปนสุภาษิตมีเนื้อความไพเราะ”110อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา
ทรีมุขชาดก กลาวเพิ่มเติมวา หลังจากที่พระปจเจกพุทธเจาองคนี้แสดงโทษของกามแก
พระราชา พระราชาละกามออกผนวชเปนฤษีไมนานก็ไดอภิญญาและสมาบัติ ภายหลังจากสิ้น
พระชนมายุไดเขาถึงพรหมโลก∗
6. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อโนมทัสสี ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย ชาดก กุมมาสปณฑชาดก วาดวยอานิสงสถวายขนมกุมมาส กลาวถึงพระโพธิสัตวเกิด
ในตระกูลของคนยากจนตระกูลหนึ่งอาศัยเศรษฐีคนหนึ่งทํางานรับจางเลี้ยงชีวิต ไดถวายขนม
กุมมาส 4 กอน แกพระปจเจกพุทธเจา 4 องค ดังขอความวา “ไดยินวา การทําสามีจิกรรมใน
พระปจเจกพุทธเจาชื่อวา อโนมทัสสี มีคุณไมนอยเลย เชิญดูผลแหงกอนขนมกุมมาสแหง และ
ไมมีรสเค็ม”111 อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา กุมมาสปณฑชาดก กลาวเพิ่ม
เติมวา ภายหลังตอมา พระโพธิสัตวไดบังเกิดอีกเปน พรหมทัตกุมาร ไดสิริสมบัติ คือ หอทอง
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ขุ.ชา.27/19/146
ทิสฺวา วทามิ น หิ อฺโต สวํ
ปุพฺเพนิวาสํ พหุกํ สรามิ
จิตฺราหิ คาถาหิ สุภาสิตาหิ
ทรีมุโข นิชฺฌาปยี สุเมธนฺติ ฯ
∗
ดูเพิ่มเติมใน ชา.อ. 5/14-25
111
ขุ.ชา.27/142/180
น กิรตฺถิ อโนมทสฺสีสุ
ปาริจริยา พุทฺเธสุ อปฺปกา
สุกฺขาย อโลณิกาย จ
ปสฺส ผลํ กุมฺมาสปณฺฑิยา ฯ
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ดอกไมทอง เศวตฉัตร ชางมา และรถที่เปนราชพาหนะจํานวนหลายพัน หองคลังที่เต็มดวย
ดวยแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน แผนดินใหญที่เต็มไปดวยธัญญชาตินานาชนิด และเหลา
นารีเปรียบประหนึ่งนางอัปสร ดวยอานิสงสถวายขนมกุมมาสแกพระปจเจกพุทธเจา∗
7. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โสณก ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย ชาดกเลมที่ 2 โสณกชาดก กลาวถึงพระโสณกปจเจกพุทธเจาแสดงความเจริญแหง
สมณะ 8 อยาง∗∗แกพระราชาเพื่อใหพระราชาออกบวช ดังขอความวา “พระโสณกปจเจก
พุทธเจา ผูมีปญญานับไมได ครั้นทูลดังนี้แลว ยืนอยูในอากาศพร่ําสอนพระบรมกษัตริย”112

ดูเพิ่มเติมใน ชา.อ.5/237-250
∗∗
พระโสณกปจเจกพุทธเจาแสดงความเจริญแหงสมณะ 8 อยาง คือ
1. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือนทุกเมื่อ กลาวคือทรัพยและขาวเปลือกไมเขาไปอยูใน
ฉางในหมอและในกระเชาของภิกษุเหลานั้น ภิกษุทั้งหลายเปนผูแสวงหาอาหารอันสําเร็จแลว มีวัตรอันงาม
เลี้ยงชีวิต ดวยบิณฑบาต
2. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน กลาวคือภิกษุบริโภคบิณฑบาต ที่ไมมีโทษ และ
กิเลสอะไร ๆ ก็ไมประทุษราย
3. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน กลาวคือภิกษุบริโภคบิณฑบาตอันดับสนิทแลว และ
กิเลสอะไร ๆ ก็ไมประทุษราย
4. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน กลาวคือผูหลุดพนแลว เที่ยวไปในแวนแควนไมมี
ความของ
5. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน กลาวคือเมื่อไฟไหมพระนครอยู อะไร ๆ สักหนอย
หนึ่งของภิกษุ ก็ไมไหม
6. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน กลาวคือเมื่อโจรปลนแวนแควนอะไร ๆ สักหนอย
หนึ่งของภิกษุ ก็ไมหาย
7. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือน กลาวคือภิกษุมีวัตรงามถือบาตรและจีวรไปสูหนทาง
ที่พวกโจรดักอยูหรือไปสูหนทางที่มีอันตรายอื่น ๆ ก็ผานไปไดโดยปลอดภัย
8. ความเจริญมีแกภิกษุผูไมมีทรัพยไมมีเรือนกลาวคือภิกษุจะหลีกไปยังทิศใดๆ ก็ไมมีความหวงใย
112
ขุ.ชา.28/35/29
อิทํ วตฺวาน ปกฺกามิ
โสณโก อมิตพุทฺธิมา
เวหาเส อนฺตลิกฺขสฺมึ อนุสาสิตฺวาน ขตฺติยํ ฯ
∗
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อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา โสณกชาดก กลาวอธิบาย
เพิ่มเติมวาแมวาพระโสณกปจเจกพุทธเจาจะแสดงความเจิรญแหงสมณะ 8 อยาง แกพระราชา
สักเพียงไร แตพระราชาก็ไมทรงประพฤติตามถอยคําของพระปจเจกพุทธเจา ยังทรงยินดียิ่งใน
กาม∗
8. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา กุกกุธะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน ภาคที่ 1 อุททาลทายกเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระอุททาลทายกเถระ
ไดถวายดอกราชพฤกษแกพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา กุกกุธะ ผูกําลังออกจากปาใหญ113
9. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สตรังสี ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน ภาคที่ 1 อัมพยาคุทายกเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระอัมพยาคุทายก
เถระ ไดถวายมะมวงและขาวยาคูแกพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สตรังสี114 นอกจากนี้ พระ
ปจเจกพุทธเจาพระนามวา สตรังสี ยังปรากฏเรื่องราวในคัมภีรพระสูตรอื่น ๆ เชน คัมภีรพระ
สูตร ขุททกนิกายอปทาน ภาคที่ 1 อวฏผลิยเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระอวฏผลิยเถระ

ดูเพิ่มเติมใน ชา.อ.8/81-104
113
ขุ.อป.32/34-35/309-310
กุกฺกุโธ นาม นาเมน
สยมฺภู อปราชิโต
ปวนา นิกฺขมิตฺวาน
อนุปฺปตฺโต มหานทึ เปฯ
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 แปลวา
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา กุกกุธะผูวิจัยยึดเอาคําแปลตามฉบับมหาจุฬาฯ (ขุ.อป.32/34-35/413-414)
114
เรื่องเดียวกัน, ขอ 22-25, หนา 393-394.
สตรํสี นาม สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อปราชิโต
วุฏฐหิตฺวา สมาธิมฺหา ภิกฺขาย มมุปาคมิ
ปจฺเจกพุทฺธํ ทิสฺวาน อมฺพยาคุ อทาสหํ เป ฯ
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 แปลวา
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สตรังสี ผูวิจัยยึดเอาคําแปลตามฉบับมหาจุฬาฯ (ขุ.อป.32/22-23/537)
∗
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ไดเอาผลไมถวายพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สตรังสี ผูกําลังออกเที่ยวบิณฑบาต115
10. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุรภิ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย
อปทาน ภาคที่ 1 พุทธาปทานชื่อวาบุพกัมมปละ กลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจาเมื่อครั้งเปน
นักเลงชื่อวาปุนาลิ ไดกลาวตูพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุรภิ ผูไมประทุษรายตอบ ดวย
วิบากแหงกรรมนั้น ไดเสวยทุกขเวทนาสาหัสหลายพันป ดวยผลกรรมที่เหลือนั้น ในภพหลังสุด
นี้ไดถูกกลาวตูเพราะเหตุแหงนางสุนทริกา116
11. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อนุรุทธะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน ภาคที่ 1 นันทกเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระนันทกเถระเปนนายพราน
เนื้ออยูในปาดงทึบเที่ยวแสวงหาเนื้อฟานไดพบพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อนุรุทธะ ดังขอ
ความวา “เมื่อกอน ขาพเจาเปนพรานเนื้ออยูในปาดงทึบเที่ยวแสวงหาเนื้อฟานอยูไดพบพระ
สยัมภู ครั้นนั้น พระสยัมภูปจเจกพุทธเจาพระนามวา อนุรุทธะ นั้น ผูไมทรงพายแพ เปนนัก
ปราชญ ทรงปลีกวิเวกเสด็จเขาปา”117

115

ขุ.อป.33/26-31/82-83
สตรํสี นาม ภควา
สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ โคจรายาภินิกฺขมิ เปฯ
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 แปลวา
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สตรังสี ผูวิจัยยึดเอาคําแปลตามฉบับมหาจุฬาฯ (ขุ.อป.33/26/108)
116
ขุ.อป.32/67-69/418
117
เรื่องเดียวกัน, ขอ 161-162, หนา 490.
มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ
อรฺเ กานเน อหํ
ปสทํ มิคเมสนฺโต
สยมฺภุ อทฺทสํ อหํ ฯ
อนุรุทฺโธ นาม สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกกาโม โส ธีโร
วนํ อชฺโฌคหี ตทา เปฯ
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 แปลวา
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อนุรุทธะ ผูวิจัยยึดเอาคําแปลตามฉบับมหาจุฬาฯ (ขุ.อป.32/161-162/675)
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12. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อานันทะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน จิตกปูชกเถราปทานที่ 3 วาดวยผลแหงการทําพุทธบูชา กลาวถึงอดีตชาติ
ของพระจิตกปูชกเถระไดทําจิตกาธาน∗ แลวถวายพระเพลิงพระสรีระและไดทําสักการะแกพระ
ปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา “พระสยัมภูสัมพุทธเจาพระนามวา อานันทะ ผูไมแพอะไร ๆ
เสด็จปรินิพพานในปาชัฏที่ปราศจากมนุษย”118 อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชน
วิลาสินี จิตกปูชกเถราปทาน อธิบายเพิ่มเติมอดีติชาติของพระจิตกปูชกเถระไดถวายพระ
เพลิงพระสรีระของพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อานันทะ ผูเสด็จปรินิพพานในปาชัฏดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ∗∗
มีขอสังเกตวา ในคัมภีรพระสูตร ไมไดกลาววา พระอานันทะ เปนพระปจเจก
พุทธเจา แตอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา พระอานันทะ คือ พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง
13. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา เทวละ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน อุปาลิเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระอุบาลีเถระเปนกษัตริยเพราะความ
เมาในชาติ ยศ และโภคะ ไดไสชางไปใหจับพระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา “พระปจเจก
พุทธเจาพระนามวา เทวละ ผูสมบูรณดวยจรณะคุมครองทวารและสํารวมดี เดินมาขางหนาเรา
เวลานั้นเราไดไสชางศิรินาคไปใหจับพระปจเจกพุทธเจา ขณะนั้นชางทําเหมือนวาเกิดความ
โกรธ แตไมยกเทาขึ้น”119

จิตกาธาน หมายถึง เชิงตะกอน
118
เรื่องเดียวกัน, ขอ 9, หนา 312.
อานนฺโท นาม สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อปราชิโต
อรฺเ ปรินิพฺพายิ
อมนุสฺสมฺหิ กานเน ฯ
∗∗
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.อป.อ.2/9-10/232
119
เรื่องเดียวกัน, ขอ 554-555, หนา 65.
จรเณน จ สมฺปนฺโน
คุตฺตทฺวาโร สุสํวุโต
เทวโล นาม สมฺพุทฺโธ อาคจฺฉิ ปุรโต มมํ ฯ
เปเสตฺวา สิริกํ นาคํ
พุทฺธํ อาสาทยึ ตทา
ตโต สฺชาตโกโปว
นาโค นุทฺธรโก ปทํ ฯ
∗

111

14. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อุปสันตะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน ภาคที่ 1 เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระเอกจัมปก
ปุปผิยเถระเอาดอกจําปาดอกหนึ่งบูชาพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อุปสันตะ ดังขอความวา
“ก็พระสัมพุทธเจาผูสงบระงับ อาศัยอยูในระหวางภูเขา เราถือเอาดอกจําปาดอกหนึ่ง เขาไปหา
ทานผูสูงสุดกวานระ มีจิตเลื่อมใสโสมนัส ประคองมือทั้งสองบูชาพระปจเจกพุทธเจาผูเปนมุนีผู
สูงสุด ไมพายแพอะไร ๆ”120 มีเรื่องทํานองเดียวกันนี้ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา
ชื่อวาปรมัตถทีปนี วัชชิตเถรคาถา วา อดีตชาติของพระวัชชิตเถระเปนพรานปาไดเอาดอก
จําปาบูชาพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อุปสันตะ ผูอยูในถ้ําแหงภูเขา∗
15. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โกสิกะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน ภาคที่ 2 อุกกาสติกเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระอุกกาสติกเถระเห็น
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โกสิกะ ผูกําลังเขาฌาน ที่ภูเขาจิตรกูฏ มีจิตเลื่อมใส จึงไดถือ
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เรื่องเดียวกัน, ขอ 27-28, หนา 400.
อุปสนฺโต จ สมฺพุทฺโธ วสตี ปพฺพตนฺตเร
เอกจมฺปกมาทาย
อุปคจฺฉึ นรุตฺตมํ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
ปจฺเจกมุนิมุตฺตมํ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห ปูชยึ อปราชิตํ ฯ
คําวา อุปสนฺโต ในคัมภีรพระไตรปฎก ฉบับภาษาไทยมหาจุฬา ฯ พุทธศักราช 2539
แปลคํานี้วา “ผูระงับ” (ขุ.อป.32/27-28/547) ผูวิจัยเห็นวา คํานี้ควรแปลเปนพระนามของพระปจเจกพุทธ
เจาวา อุปสันตะ เพราะมีคําวา ปจฺเจกมุนึ + อุตฺตมํ ยืนยันคํานี้วา เปนพระนามของพระปจเจกพุทธเจา
และในอรรถกถามีพระนามของพระปจเจกพุทธเจาวา อุปสันตะ ปรากฏดวย (ขุ.เถร.อ.1/214/518)
∗
อรรถกถาไมไดอธิบายเรื่องเอกจัมปกปุปผิยเถราปทานเพิ่มเติม แตมีเรื่องพระวัชชิต
เถระ ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันนี้มีชื่อวา วัชชิตเถรคาถา (ดูเพิ่มเติมใน ขุ.เถร.อ.1/214/518
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เอาคบเพลิง 100 ดวง แวดลอมบูชาพระปจเจกพุทธเจาตลอด 7 วัน 7 คืน 121 อรรถกถาขุททก
นิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี อุกกาสติกเถราปทาน กลาวอธิบายเพิ่มเติมวาพระปจเจก
พุทธเจาพระนามวา โกสิยะ เพราะเกิดในโกสิยโคตร อยูที่ภูเขาจิตตกูฏอันวิจิตรงดงามไปดวย
รัตนะและโอสถเปนตนนานาชนิดที่เกิดบนยอดภูเขาทั้งหลาย∗
16. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุทัสสนะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ 7 วาดวยผลแหงการถวายดอกอัญชันเขียว กลาวถึง
อดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาจึงเอาดอกอัญชันเขียวจบเหนือ
เศียรเกลาบูชาพระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา “ในที่ไมไกลภูเขาหิมพานต มีภูเขาลูกหนึ่ง
ชื่ออัจจละ พระพุทธเจาพระนามวา สุทัสสนะ ประทับอยูที่ซอกเขา”122 มีเรื่องทํานองเดียวกันนี้
ปรากฏในอรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี จตุกกนิบาต จันทนเถรคาถา
วา เมื่อโลกวางพระพุทธเจา พระจันทนเถระบังเกิดเปนรุกขเทวดาเห็นพระปจเจกพุทธเจาพระ
นามวา สุทัสสนะ อยูในระหวางภูเขา มีจิตเลื่อมใสไดกระทําการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว∗∗
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ขุ.อป.33/30/92
โกสิโก นาม ภควา
จิตฺตกูเฏ วสี ตทา
ฌายี ฌานรโต พุทฺโธ วิเวกาภิรโต มุนิ เปฯ
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 แปลวา
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โกสิกะ ผูวิจัยยึดเอาคําแปลตามฉบับมหาจุฬาฯ (ขุ.อป.33/30-33/121)
∗
มีขอสังเกตวา ในคัมภีรพระไตรปฎก พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โกสิกะ แตในคัมภีร
อรรถกถา พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โกสิยะ (ดูเพิ่มเติมใน ขุ.อป.อ.2/30/258)
122
เรื่องเดียวกัน, ขอ 37, หนา 161.
หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
อจฺจโล นาม ปพฺพโต
พุทฺโธ สุทสฺสโน นาม วสนฺโต ปพฺพตนฺตเร ฯ
∗∗
อรรถกถาไมไดอธิบายเรื่องกุฏชปุปผิยเถราปทานเพิ่มเติม แตมีเรื่องพระจันทนเถระ ซึ่ง
มีเนื้อหาเดียวกันนี้มีชื่อวา จันทนเถรคาถา (ดูเพิ่มเติมใน ขุ.เถร.อ.2/298/27-28)
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มีขอสังเกตวา คัมภีรพระสูตร ไมไดกลาววา พระสุทัสสนะ เปนพระปจเจก
พุทธเจา แตอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา พระสุทัสสนะ คือ พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง
17. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา นารทะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน นฬกุฏิกทายกเถราปทาน วาดวยผลแหงการสรางกุฏิไมออ กลาวถึงอดีตชาติ
ของพระนฬกุฏิกทายกเถระไดทําเรือนไมออ มุงดวยหญา แผวถางทางจงกรมถวายพระปจเจก
พุทธเจา ดังขอความวา “ในที่ไมไกลภูเขาหิมพานต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาริกะ ครั้งนั้น
พระสยัมภูพระนามวา นารทะ ประทับอยูใกลตนไม เราทําเรือนไมออมุงดวยหญา ไดชําระที่
จงกรมถวายพระสยัมภู”123 มีเรื่องทํานองเดียวกันนี้ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา
ชื่อวาปรมัตถทีปนี ปฐมวรรค วัลลิยเถรคาถา วา อดีตชาติของพระวัลลิยเถระ เขาไปสูปาเห็น
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา นารทะ ที่โคนตนไมในปา มีจิตเลื่อมใสจึงทําศาลาไมออมุงดวย
หญาถวายและแผวถางที่สําหรับเดินจงกรมของพระปจเจกพุทธเจา∗
มีขอสังเกตวา คัมภีรพระสูตร ไมไดกลาววา พระนารทะ เปนพระปจเจกพุทธเจา
แตอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา พระนารทะ คือ พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง
18. พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สัมภวะ ปรากฏในคัมภีรพระสูตร ขุททก
นิกาย อปทาน ปทุมธาริยเถราปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระปทุมธาริยเถระเอาดอกปทุม
บูชาพระปจเจกพุทธเจา ดังขอความวา “ในที่ไมไกลภูเขาหิมพานต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมสะ
ครั้งนั้น พระพุทธเจาพระนามวา อภิสัมภวะ ประทับอยูกลางแจง เราออกจากที่อยู ถือดอกปทุม
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เรื่องเดียวกัน, ขอ 93-94, หนา 139.
หิมวนฺตสฺสาวิทูเร
หาริโก นาม ปพฺพโต
สยมฺภู นารโท นาม
รุกฺขมูเล วสี ตทา ฯ
นฬาคารํ กริตฺวาน
ติเณน ฉาทยึ อหํ
จงฺกมํ โสธยิตฺวาน
สยมฺภุสฺส อทาสหํ ฯ
∗
อรรถกถาไมไดอธิบายเรื่องนฬกุฏิกทายเถราปทานเพิ่มเติม แตมีเรื่องพระวัลลิยเถระ ซึ่ง
มีเนื้อหาเดียวกันนี้มีชื่อวา วัลลิยเถรคาถา (ดูเพิ่มเติมใน ขุ.เถร.อ.1/124/381-383)
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บูชาตลอดหนึ่งวันจึงไดกลับที่อยู”124 มีเรื่องทํานองเดียวกันนี้ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย
เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี จตุกกนิบาต สัปปกเถรคาถา วา อดีตชาติของพระสัปปกเถระ
บังเกิดเปนนาคมีอานุภาพมาก
เอาดอกปทุมดอกใหญชูขึ้นเหนือศีรษะกระทําการบูชาพระ
ปจเจกพุทธเจาพระนามวา สัมภวะ ผูกําลังเขาสมาบัติในกลางแจง∗
มีขอสังเกตวา คัมภีรพระสูตรไมไดกลาววา พระอภิสัมภวะ เปนพระปจเจกพุทธ
เจา แตอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา พระอภิสัมภวะ คือ พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง
รายนามพระปจเจกพุทธเจาทั้ง 18 องค ขางตนนี้ มีปรากฏอยูในคัมภีร
พระไตรปฎก สวนพระปจเจกพุทธเจาองคอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงไดรับการกลาวถึงมากที่สุดมี
รายนามตอไปนี้ คือ พระอุปริฏฐะ พระมหาปทุม และพระมาตังคะ แมวาทานเหลานี้จะไมมี
เรื่องราวปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก อันเปนหลักฐานขอมูลชั้นตนในการคนควา แตพระ
ปจเจกพุทธเจาทั้ง 3 องค นี้ มีเรื่องราวของทานปรากฏในคัมภีรอรรถกถาบอยมาก
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อุปริฏฐะ มีปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย
เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี อนุรุทธเถรคาถา กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อุปริฏฐะ
ผูออกจากนิโรธสมาบัติ เหาะมาจากภูเขาคันธมาทนลงใกลประตูเมืองพาราณสี ไดกระทําการ
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เรื่องเดียวกัน, ขอ 78-79, หนา 166.
หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
โรมโส นาม ปพฺพโต
พุทฺโธภิสมฺภโว
อพฺโภกาเส วสี ตทา
ภวนา นิกฺขมิตฺวาน
ปทุมํ ธารยึ อหํ
เอกาหํ ธารยิตฺวาน
ภวนํ ปุนราคมึ ฯ
∗
อรรถกถาไมไดอธิบายเรื่องปทุมธาริยเถราปทานเพิ่มเติม แตมีเรื่องพระสัปปกเถระ ซึ่งมี
เนื้อหาเดียวกันนี้มีชื่อวา สัปปกเถราปทาน (ดูเพิ่มเติมใน ขุ.อป.อ.2/306/33-36) และมีขอสังเกตวา ใน
คัมภีรพระไตรปฎก พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อภิสัมภวะ สวนในคัมภีรอรรถกถา พระปจเจกพุทธเจา
พระนามวา สัมภวะ ซึ่งทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาเหมือนกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเขาใจวา เปนพระปจเจกพุทธเจาองค
เดียวกัน
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สงเคราะหนายอันนภาระผูเปนอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระ
อันนภาระ125

ดวยการรับบิณฑบาตจากนาย

พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา มหาปทุมะ มีปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย
อุทานชื่อวาปรมัตถทีปนี สุปปพุทธกุฏฐิสูตร กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาองคนี้เปนพระปจเจก
พุทธเจาองคแรกในจํานวน 500 องค ผูเปนบุตรของนางปทุมวดี∗ พระปจเจกพุทธเจาพระองค
นี้เทานั้นที่เกิดจากครรภของนางปทุมวดี สวนพี่นองอื่น ๆ เกิดจากความชื้นมลทินครรภ และ
เปนพระปจเจกพุทธเจาองคแรกของกลุมที่ปรินิพพาน126
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา มาตังคะ มีปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย
สุตตนิบาตชื่อวาปรมัตถโชติกา ขัคควิสาณสูตร กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาองคนี้อาศัยอยูใน
กรุงราชคฤห เปนพระปจเจกพุทธเจาองคสุดทายกอนที่พระโพธิสัตวจะอุบัติขึ้น ทานไดรูวา พระ
พุทธเจาจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ออกจากนิโรธสมาบัติ ไดฟงดังนั้นแลวเห็นวาตนจะสิ้นชีวิต จึง
125

ขุ.เถร.อ.2/891/371-372
∗
มีเรื่องยอวา นางปทุมวดี (ผูเปนมารดาของพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา มหาปทุม)
กําลังเดินไปกระทอมกลางนาระหวางทางเห็นดอกปทุมบานแตเชาตรูในสระแหงหนึ่งจึงลงสูสระนั้นเก็บ
ดอกปทุมและใบปทุมสําหรับใสขาวตอกตัดรวงขาวสาลีที่คันนานั่งในกระทอมคั่วขาวตอกจัดวางขาวตอกไว
500 ดอก ขณะนั้น ที่ภูเขาคันธมาทนพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติมายืนไมไกลนาง
นางเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลวก็ถือเอาดอกปทุมพรอมดวยขาวตอกลงจากกระทอมใสขาวตอกลงในบาตร
ของพระปจเจกพุทธเจาเอาดอกปทุมปดบาตรถวาย ขณะนั้น เมื่อพระปจเจกพุทธเจาไปไดหนอยหนึ่ง นางก็
ปริวิตกวา ธรรมดานักบวชไมตองการดอกไมเราจะไปถือดอกไมมาประดับเสียเอง จึงไปถือดอกไมมาจาก
มือของพระปจเจกพุทธเจาแลวก็คิดอีกวา ถาพระผูเปนเจาไมตองการดอกไม ก็จักไมใหวางไวบนบาตร
พระผูเปนเจาคงจักตองการแนแท จึงไปวางดอกไมไวบนบาตรอีก ขอขมาพระปจเจกพุทธเจาแลวกระทํา
ความปรารถนาวา พระคุณเจาขา ดวยผลของขาวตอกเหลานี้ของขาพเจา ขอบุตรของขาพเจาจงมีเทา
จํานวนขาวตอก (500) ดวยผลของดอกปทุม ขอดอกปทุมจงผุดขึ้นทุก ๆ ยางกาว ในสถานที่ขาพเจาบังเกิด
แลวบังเกิดอีก พระปจเจกพุทธเจาเหาะไปยังภูเขาคันธมานทน ทั้งที่นางเห็นอยูนั่นแล วางดอกปทุมนั้นไว
เปนเครื่องเช็ดเทาใกลบันไดเหยียบของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ณ เงื้อมเขานันทมูลกะ ดวยผลของ
กรรมนั้น แมนางก็ถือปฏิสนธิในเทวโลก นับแตนางบังเกิดแลว ปทุมดอกใหญ ก็ผุดทุก ๆ ยางกาวของนาง
นางจุติจากเทวโลกนั้นแลว ก็บังเกิดในหองดอกปทุม (ขุ.เถรี.อ.223/233-234)
126
ขุ.เถรี.อ.43/310-311
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เหาะไปที่ภูเขาชื่อมหาปปาตะ ในหิมวันตประเทศอันเปนสถานที่ปรินิพพานของพระปจเจก
พุทธเจาทั้งหลาย แลวโยนรางกระดูกของพระปจเจกพุทธเจาผูปรินิพพานกอนลงในเหวแลว
ตนเองก็นั่งบนพื้นศิลาไดกลาวอุทานคาถาวา
“บุคคลละราคะ โทสะ และโมหะ
ทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว ไมสะดุงในเวลา
สิ้นชีวิต พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น”127
รายนามพระปจเจกพุทธเจาองคอื่น ๆ ตอไปนี้ มีเรื่องราวปรากฏเฉพาะใน
อรรถกถา คือ พระสุสิมะปจเจกพุทธเจา ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะชื่อวา
ปรมัตถโชติกา พรรณนาคาถาที่ 3 วา ยานีธะ และอรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาตชื่อวา
ปรมัตถโชิตกา ภาคที่ 2 รตนสูตร กลาวถึงสุสิมะมาณพผูเปนบุตรของสังขพราหมณตองการ
เรียนที่สุดของศิลปะจึงบวชในสํานักพระปจเจกพุทธเจาบําเพ็ญเพียรดวยตนเองไดบรรลุ
ปจเจกโพธิญาณ ไมนานก็ไดปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ∗เพราะเคยกระทํากรรมที่
เปนเหตุใหอายุสั้น∗∗พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อชิตะ ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกาย
เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี ภาคที่ 1 ทาสกเถรคาถา กลาวถึงอดีตชาติของพระทาสกเถระได
ถวายผลมะมวงอันนาพึงพอใจแกพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อชิตะ ผูลงจากเขาคันธมาทน
เพื่อเที่ยวบิณฑบาต∗∗∗ พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุจินติตะ ปรากฏในอรรถกถาขุททก
นิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี อชินเถรคาถา กลาวถึงอดีตชาติของพระอชินเถระในโลกที่
127

ขุ.สุตฺ.อ.1/74/129
∗
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ หมายถึง การนิพพานที่ไมมีเชื้อคืออุปาทิ (ความถือมั่น, ความ
เขาไปถือเอา,ความยึดมั่นที่เปนกิเลส) เหลืออยู กลาวคือไมมีอุปาทาน ไมมีกิเลสเหลืออยูเลย ไดแก การ
นิพพานของพระอรหันต เรียกวา พระอเสขบุคคล (ผูไมตองศึกษา) แตกตางจากสอุปาทิเสสนิพพาน
หมายถึง
การนิพพานที่ยังมีเชื้อคืออุปาทาน(ความถือมั่น,ความเขาไปถือเอา,ความยึดมั่นที่เปนกิเลส)
เหลืออยู กลาวคือยังมีกิเลสเหลืออยูบาง ไดแก การนิพพานของทักขิไณยบุคคล 3 ระดับ คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี และพระอนาคามี เรียกวา พระเสขบุคคล (ผูยังตองศึกษา)
∗∗
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.ขุ.อ.16/174-175 และ ขุ.สุตฺ.อ.2/239-241/41-43
∗∗∗
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.เถร.อ.1/16/103-104
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วางจากพระพุทธเจา บังเกิดในเรือนมีตระกูล รูเดียงสาเขาไปปาเห็นพระปจเจกพุทธเจาพระ
นามวา สุจินติตะ ผูถูกอาพาธเบียดเบียนบีบคั้นนั่งอยู จึงเขาไปหามีจิตเลื่อมใสนําเอาขี้ตะกอน
เปรียงเขาไปถวายเพื่อประกอบยา∗
รายนามและเรื่องราวของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดตามที่ปรากฏขางตนนี้
แสดงใหวา พระปจเจกพุทธเจาในอดีตมีอยูจริงตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก
และคัมภีรอรรถกถา ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏเรื่องราวของพระปจเจกพุทธเจาสวนใหญคนพบได
มากที่สุดคือคัมภีรอรรถกถา สวนพระปจเจกพุทธเจาในปจจุบันนี้ไมมี เนื่องจากวายังอยูในชวง
ระยะพระศาสนาของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจายังไมสิ้นสุด
4.6.2 พระปจเจกพุทธเจาในอนาคต
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี ปจเจกพุทธาปทาน
กลาวถึงปุพพโยคาวจรสูตรคือสูตรวาดวยผูหยั่งลงสูความเพียรในสวนเบื้องตน ที่พระผูพระภาค
เจาตรัสแกพระอานนทเถระ อันเปนสูตรที่ไดใหโอกาสสําหรับผูที่หยั่งลงบําเพ็ญบารมีเบื้องตน
จะไดบรรลุมรรคผลเปนลําดับ ดังขอความวา
“ดูกอนอานนท อานิสงส 5 ประการเหลานี้ คือ 1. ทําให
ผูหยั่งลงในความเพียรอันมีในกอน บรรลุพระอรหัตผลในปจจุบันโดยพลัน
2. ถายังไมใหบรรลุพระอรหัตผลในปจจุบัน เมื่อเปนเชนนั้น ยอมใหบรรลุ
พระอรหัตผลในเวลาใกลจะตาย 3. ถาไมเปนอยางนั้น จะเปนเทวบุตรบรรลุ
พระอรหัตผล 4. ถาไมอยางนั้น จะเปนขิปปาภิญญาตรัสรูไดเร็ว ในขณะอยู
เฉพาะพระพักตรพระพุทธเจา 5. ถาไมเปนอยางนั้น จะเปนพระปจเจกพุทธเจา
ในกาลสุดทายภายหลัง”128

ดูเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกัน, ขอ 126, หนา 386-387
128
ขุ.อป.อ.1/90-91/166
∗
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ขอความขางบนนี้ แสดงใหเห็นวา แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาในอนาคตมีจริง ผู
ที่บําเพ็ญเพียรตามแนวทางการบําเพ็ญเพียรบารมีของพระปจเจกพุทธในอดีต สามารถที่จะ
ตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคตได
การคนควาในคัมภีรตาง ๆ พบวา ผูที่จะไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาใน
อนาคต และเปนผูที่ไดรับพุทธพยากรณแนนอนวาจักเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต มี 4
คือ
1. พระเจาอชาตศัตรู
2. พระเทวทัต
3. นายสุมนมาลาการ
4. นกฮูก (นกอุลูก)

จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ชีวิตวิเสส
จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อัฏฐิสสระ
จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุมนิสสระ
จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โสมนัส

อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรคชื่อวาสุมังคลวิลาสินี สามัญญผลสูตร กถาวา
ดวยวิธีแสดงตนเปนอุบาสก
กลาววาพระเจาอชาตศัตรูไดรับพุทธพยากรณวาจักเปนพระ
ปจเจกพุทธเจาพระนามวา ชีวิตวิเสส ดังขอความวา
“ตั้งแตเวลาที่(พระเจาอชาตศัตรู)ไดปลงพระชนมพระชนก พระองคไมได
บรรทมหลับเลยทั้งกลางคืนกลางวัน แตวาตั้งแตเวลาที่เขาเฝาพระศาสดาทรง
สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะมีโอชานี้แลวจึงทรงบรรทมหลับไดทรงกระทํา
สักการะใหญแดพระรัตนตรัย ขึ้นชื่อวาผูที่มีศรัทธาระดับปุถุชนเสมอเหมือนพระ
ราชาพระองคนี้ไมมี ในอนาคต จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ชีวิตวิเสส
จักปรินิพพานแล”129
อรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิเทสชื่อวาสัทธัมมัปปชโชติกา โปสาลมาณวสูตร
กลาววาพระเทวทัตจักไดเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อัฏฐิสสระ และสุมนมาลาการผู

129

ที.สี.อ.1/253/214
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เอาดอกไมสําหรับบํารุงพระราชาถวายพระพุทธเจาโดยไมหวาดหวั่นเกรงกลัวภัยจากพระราชา
จักไดเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุมนิสสระ ดังขอความวา “(พระผูมีพระภาคเจา)
ตรัสบอกอนาคตของพระเทวทัตเปนตนโดยนัยมีอาทิวา
ในอนาคตพระเทวทัตจักเปนพระ
ปจเจกพุทธเจาพระนามวา อัฏฐิสสระ และนายสุมนมาลาการ∗ จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระ
นามวา สุมนิสสระ “130
อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปณณาสกชื่อวาปปญจสูทนี จูฬสีหนาทสูตร กลาว
วานกฮูกมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา
โสมนัส (พระผูมีพระภาคเจา) ตรัสพระคาถาวา

มีเรื่องยอวา เชาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลวทรงถือบาตรจีวร เสด็จ
เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ขณะนั้น นายชางดอกไมชื่อวาสุมนมาลาการ กําลังเดินถือดอกไมสําหรับ
บํารุงพระเจาพิมพิสาร จอมทัพมคธ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงประตูกรุง ผองใสนาเลื่อมใสประดับ
ดวยพระมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และพระอนุพยัญชนะ 80 ประการ รุงเรืองดวยพระพุทธสิริ ครั้นเห็น
แลว นายสุมนมาลาการก็คิดวา พระราชาทรงรับดอกไมแลวก็จะพึงพระราชทานทรัพยรอยหนึ่งหรือพัน
หนึ่ง ทรัพยนั้นก็จะพึงเปนความสุขเพียงโลกนี้เทานั้น แตการบูชาพระผูมีพระภาคเจา มีผลประมาณนับไม
ไดนําประโยชนสุขมาใหตลอดกาลยาวนาน เอาเถิด เราจะบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดอกไมเหลานี้ นาย
สุมนมาลการมีจิตเลื่อมใสยิ่งนัก จับดอกไมกําหนึ่งเหวี่ยงไปเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดอกไม
ทั้งหลายลอยไปทางอากาศประดิษฐานเปนเพดานดอกไมอยูเหนือพระผูมีพระภาคเจา นายสุมนมาลาการ
เห็นอานุภาพนั้น ก็มีจิตเลื่อมใสยิ่งขึ้นจึงเหวี่ยงดอกไมไปอีกกําหนึ่งแมดอกไมเหลานั้น ก็ไปประดิษฐานเปน
เกราะดอกไม นายสุมนมาลาการเหวี่ยงดอกไมไป 8 กํา อยางนี้ ดอกไมเหลานั้น ก็ไปประดิษฐานเปน
เรือนยอดดอกไม พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในเรือนยอด มหาชนก็ชุมนุมกัน พระผูมีพระภาคเจาทอด
พระเนตรเห็นนายสุมนมาลาการ จรึงทรงทําอาการแยมใหปรากฏ พระอานนทเถระจึงทูลถามถึงเหตุที่ทรง
แยมดวยคิดวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย จะไมทรงแยมใหปรากฏ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนอานนท นายสุมนมาลาการผูนี้ จักทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยแสนกัปปดวยอานุภาพ
ของการบูชานี้ ในที่สุดจักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวาสุมนิสสระ (ดูเพิ่มเติมใน ขุ.ขุ.อ.3/112-113)
130
ขุ.จู.อ.81/55
อนาคเต อฏฐิสฺสโร นาม ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ภวิสฺสตีติ จ, สุมนิสฺสโร นาม ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ภวิสฺสตีติ จ อาทินา นเยน เทวทตฺตาทีนํ อนาคตํ อาจิกฺขติ ฯ
∗
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“ดูกอนนกฮูกตากลม อาศัยอยูในภูเขาเวทิสสกะเปนเวลายาวนาน เจา
มีความสุขไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐผูทรงลุกขึ้นตามกาล
แลวยังจิตให
เลื่อมใสในเราและในพระภิกษุสงฆอันยอดเยี่ยม จะไมไปสูทุคติตลอดแสนกัปป
ครั้นเคลื่อนจากเทวโลกแลว
เพราะกุศลมูลตักเตือนแลวจักเปนพระปจเจก
พุทธเจาผูมีญาณอันหาที่สุดมิไดปรากฏพระนามวา โสมนัส”131
จากเรื่องราวทั้ง 4 ที่ยกมานี้ แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาในอนาคตไดเปดโอกาส
ใหบุคคลทั้ง 2 ผูที่เคยกระทําความผิดมากอน เชน พระเจาอชาตศัตรูและพระเทวทัต จักไดเปน
พระปจเจกพุทธเจาในอนาคต สวนผูที่กระทําความดีดวยการถวายดอกไมสําหรับบํารุงพระ
ราชาแดพระพุทธเจาเปนพุทธบูชา โดยไมหวาดหวั่นเกรงกลัวภัยจากพระราชา เชน นายสุมน
มาลาการ ก็จักไดเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต นอกจากมนุษยแลว แมแตสัตว เชน นก
ฮูก∗มีจิตเลื่อมในพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆก็ไดรับพุทธพยากรณวาจักไดเปนพระปจเจก
พุทธเจาในอนาคต
ดังนั้น สรุปไดวา แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาในอนาคตไดเปดโอกาสทั้งมนุษย
และสัตวไดมีโอกาสเทาเทียมกัน แตวาทั้งมนุษยและสัตวจะตองบําเพ็ญบารมีเพื่อที่จะเปนพระ
ปจเจกพุทธเจาในอนาคตอีกยาวนาน ตามแนวทางการบําเพ็ญบารมีของพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายในอดีต เมื่อบารมีที่ไดสั่งสมอบรมมาเต็มเปยมแลวก็จักบรรลุพระปจเจกโพธิญาณใน
โลกที่วา งเวนจากพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติ
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ม.มู.อ.1/144/336
∗
มีเรื่องยอวา ไดยินวาพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอยูในถ้ําอินทศาล ณ เวทิสสกบรรพต
ครั้งนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต นกฮูกตัวหนึ่ง บินตามไดครึ่งทาง เมื่อพระ
ผูมีพระภาคเจาเสด็จออกมา ก็ทําการตอนรับครึ่งทาง ในวันหนึ่ง นกฮูกนั้นบินลงจากภูเขาไหวพระสัมมา
สัมพุทธเจาซึ่งมีพระภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งในเวลาเย็น โดยปองปกประคองอัญชลีทําศีรษะใหต่ําลง
ยืนนมัสการพระทศพลอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงแลดูนกฮูกนั้นแลวทรงกระทําการยิ้มแยม พระอานนท
เถระทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุ เปนปจจัยแหงการทรงยิ้มแยมใหปรากฏพระผู
มีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เธอจงดูนกฮูกนี้ นกฮูกนี้ยังจิตใหเลื่อมใสในเรา และในพระภิกษุสงฆ
แลวทองเที่ยวในเทวดาและมนุษยทั้งหลายตลอดแสนกัปป จักเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา โสมนัส
(ดูเพิ่มเติมใน ม.มู.อ.1/144/336
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4.7 วัตรปฏิบัติของพระปจเจกพุทธเจา
วัตร หมายถึง ขนบคือแบบอยาง132ความประพฤติ ธรรมเนียม133 สวนปฏิบัติ
หมายถึง การปฏิบัติ ขอปฏิบัติ ความประพฤติ134 เมื่อรวมคําทั้งสองเขาดวยกันจึงไดคําวา
วัตรปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติหรือขอปฏิบัติที่เปนขนบธรรมเนียม จากการศึกษาคนควาพบ
วาวัตรปฏิบัติของพระปจเจกพุทธเจาที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 1. การเที่ยวบิณฑบาต 2. การ
เขาจําพรรษา 3. การรักษาอุโบสถ
4.7.1 การเที่ยวบิณฑบาต
การเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรปฏิบัติที่พระปจเจกพุทธเจาปฏิบัติเปนประจํา
คัมภีรพระสูตร จูฬนิทเทส ขัคควิสาณสูตร บรรยายไววา “เวลาเชา พระปจเจกพุทธเจานุงสบง
ถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต มีกายวาจาจิตสงบ มีสติตั้งมั่น
สํารวมอินทรีย ทอดจักษุลง มีอิริยาบถงดงาม ออกจากตระกูลหนึ่งไปสูอีกตระกูลหนึ่งเที่ยวไป
บิณฑบาต”135
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ตครสิขี อาศัยอยูบนภูเขาคันธมาทนผูเปนบุตร
คนที่สามของพระนางปทุมวตี กอนออกบิณฑบาตจะตระเตรียมตัวเปนพิเศษกอนเสมอ ดังขอ
ความวา “(ทาน) ปลอยเวลาผานไปดวยความสุขอันเกิดแตผลสมาบัติที่ภูเขาคันธมาทน ลุกขึ้น
แตเชาตรู ลางพระโอษฐที่สระอโนดาต นุงสบงสีแดงดังน้ําชาด∗คาดประคดเอว ถือเอาบาตร
และจีวรเขาฌานที่ 4 อันเปนบาทแหงอภิญญา เหาะขึ้นไปสูเวหาสดวยอิทธิฤทธิ์ลงที่ประตูพระ
นคร หมจีวรถือเอาบาตร ถึงประตูเรือนของเศรษฐีตามลําดับดวยกิริยาอาการนาเลื่อมใสอยาง
132

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,

หนา 437.
133

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุกรมไทย (กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา, 2544), หนา 1049.
134
จําลอง สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี - ไทย สําหรับนักศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม,
หนา 310.
135

ขุ.จู.30/151/305
∗
น้ําชาด เปนชื่อของอยางหนึ่งสีแดงสดใชทํายาและประสมเปนสี
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ยิ่งแกชาวเมืองประหนึ่งวางสิ่งของมีคาพันหนึ่งไวที่ประตูพระนคร”136หลังจากรับบิณฑบาตแลว
ตามปกติพระปจเจกพุทธเจาจะกลาวคําอวยพรอนุโมทนาทานกอนแลวเหาะขึ้นไปในอากาศ
บางครั้งพระปจเจกพุทธเจาอาจจะสอนธรรมหรือใหโอวาทเพียงสั้น ๆ บางตามโอกาส
อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจา 4
องค ผูทองเที่ยวบิณฑบาต ดังขอความวา “(พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย) กําหนดเวลาภิกษา
จาร ออกจากเงื้อมภูเขานันทมูลกะ ทรงเคี้ยวไมชําระฟนนาคลดา∗ ที่สระอโนดาด ทรงทําการ
ชําระพระวรกาย ประทับยืนบนพื้นมโนศิลา ทรงนุงสบงแลวถือเอาบาตรและจีวร เหาะขึ้นไปบน
อากาศดวยฤทธิ์ ทรงย่ําเมฆ 5 สี ไป เสด็จลงไมไกลหมูบานใกลประตูนครพาราณสี ทรงหมจีวร
ในสถานที่เหมาะแหงหนึ่ง
ทรงถือบาตรเขาไปบิณฑบาตใกลประตูเมืองถึงประตูบานพระ
โพธิสัตว”137
การเที่ยวบิณฑบาตนับวาเปนวัตรปฏิบัติที่สําคัญที่พระปจเจกพุทธเจาถือปฏิบัติ
สม่ําเสมอเพื่อเสนอโอกาสใหผูปรารถนาจะทําบุญไดทําบุญ แมวาการกระทําเชนนี้จะเทียบกับ
การสั่งสอนธรรมแทบไมได แตก็เปนเครื่องยืนยันใหเห็นวาพระปจเจกพุทธเจามีความกรุณา
เมตตา หวังความสุข ความเจริญแกมวลมนุษย
4.7.2 การเขาจําพรรษา
การเขาจําพรรษาเปนวัตรปฏิบัติที่พระปจเจกพุทธเจาปฏิบัติโดยการหยุดพักอยู
อาศัยชั่วคราวในสถานที่จํากัดในชวงระยะฤดูฝน เมื่อถึงฤดูฝนพระปจเจกพุทธเจาจะแสวงหา
สถานที่อยูจําพรรษาตลอด 3 เดือน อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตชื่อวามโนรถปูรณี
เรื่องมหาปชาปดีโคตมีเถรีกลาวถึงอดีตชาติของพระนางมหาปชาบดีโคตมีในพุทธันดรหนึ่ง∗∗
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สํ.ส.อ.1/131/153
∗
นาคลดา หมายถึง เถาพลู (เปนเถาวัลยชนิดที่เกิดในนาคพิภพ ใชเคี้ยวชําระฟน)
137
ชา.อ.5/201
∗∗
พุทธันดร หมายถึง ระะยะเวลาระหวางพระพุทธเจาองคหนึ่งกับอีกองคหนึ่งเปนระยะ
เวลาชวงที่วางจากศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา
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นางเปนหัวหนานางทาสี 500 คน ไดสรางที่พักอาศัยเพื่อเปนที่เขาจําพรรษาแกพระปจเจก
พุทธเจา 500 องค138
มีขอสังเกตวา คัมภีรอรรถกถาไดกลาวเรื่องเกี่ยวกับการเขาจําพรรษาของพระ
ปจเจกพุทธเจาไวเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาการเขาจําพรรษาเปนวัตรปฏิบัติสําคัญอีก
ประการหนึ่งของพระปจเจกพุทธเจา ซึ่งวัตรปฏิบัตินี้พระภิกษุสงฆในปจจุบันนี้ดูเหมือนไดรับ
การสืบทอดขนบธรรมเนียบของทานเหลานั้นสืบตอมา
4.7.3 การทําอุโบสถกรรม
การทําอุโบสถกรรม หมายถึง พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาอุโบสถทุกกึ่งเดือน
เปนวัตรปฏิบัติที่พระปจเจกพุทธเจาปฏิบัติประจําทุกกึ่งเดือน แตการทําอุโบสถกรรมของพระ
ปจเจกพุทธเจาเพียงแคการประชุมกันที่รัตนมาฬกะโรงแกว ณ ควงตนไมสวรรคบนภูเขาคันธ
มาทนเพียงกลาววา “วันนี้เปนวันอุโบสถ (ทานทั้งหลาย) พึงขัดเกลาจิต”139 เปนอันเสร็จพิธี
อุโบสถกรรม
มีขอสังเกตวา การทําอุโบสถกรรมของพระปจเจกพุทธเจาแตกตางจากการทํา
อุโบสถกรรมของพระภิกษุสงฆในปจจุบันนี้
แมวาพระภิกษุสงฆจะไดรับสืบทอดธรรมเนียม
ปฏิบัตินี้มา แตก็มีขอแตกตางกันในการปฏิบัติ กลาวคือ การทําอุโบสถกรรมของพระภิกษุสงฆ
ในปจจุบันกําหนดอนุญาตใหทําอุโบสถทุกกึ่งเดือนเหมือนวัตรปฏิบัติของพระปจเจกพุทธเจา
คือวันพระจันทรเพ็ญและพระจันทรแรม 15 ค่ํา หรือ 14 ค่ํา ตอหนึ่งครั้ง แตในพิธีกรรมนั้นได
กําหนดใหพระภิกษุรูปหนึ่งผูชํานาญทองจําพระปาติโมกขไดคลองแคลวสวดสิกขาบทหมวด
หนึ่งที่จัดไวเฉพาะที่เรียกวา ปาติโมกข ในที่ประชุมสงฆ พระภิกษุสงฆที่รวมพิธีกรรมก็นั่งฟง
และกําหนดสิกขาบทไปตามลําดับตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จพิธีกรรม ผูวิจัยเห็นวา พระปจเจก
พุทธเจาทําอุโบสถกรรมเพียงกลาววา “วันนี้เปนวันอุโบสถ พึงขัดเกลาจิต” ก็เนื่องจากวาทาน

138

องฺ.เอก.อ.1/235/299 (ดูเพิ่มเติมในเรื่องมหาปชาบดีโคตมีเถรี)
139
ขุ.อป.อ.1/90-91/170
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เปนพระพุทธะผูบริสุทธิ์หมดสิ้นอาสวะกิเลสทุกประการ
บัญญัติพระวินัยและสิกขาบท เพราะไมไดตั้งคณะสงฆ

เพราะไมละเมิดศีล

และไมมีการ

สถานที่อื่นนอกจากภูเขาคันธมาทน
ที่ไดรับการกลาวถึงวาเปนสถานที่พระ
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลายประชุมกันทําอุโบสถกรรม อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตชื่อวา
มโนรถปูรณี สเจตนสูตร กลาวถึงปาอิสิปตนะเปนสถานที่พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
ประกาศธรรมประชุมกันกระทําอุโบสถกรรม ดังขอความวา “บทวา อิสิปตเน ไดแก สถาน
ที่ที่พวกฤษีกลาวคือพระพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา มาพํานักเพื่อประกาศธรรมจักร และ
กระทําอุโบสถกรรม”140
4.8 ความสัมพันธระหวางพระปจเจกพุทธเจากับผูอื่น
เรื่องราวพระปจเจกพุทธเจาในอรรถกถามักกลาววา พระปจเจกพุทธเจาชอบ
ความสงัดปลีกออกไปจากชุมชนอาศัยอยูเพียงลําพังผูเดียวตามชายแดนปาและภูเขาเปนตน
แตนั่นก็ไมไดหมายความวา พระปจเจกพุทธเจาไมสัมพันธติดตอกับชุมชนเลย จากการศึกษา
คนควาพบวาพระปจเจกพุทธเจาสัมพันธกับผูอื่นใน 3 ฐานะ ดังตอไปนี้ คือ 1. ในฐานะผูสั่ง
สอนธรรม 2. ในฐานะผูสงเคราะหในดานการยกระดับจิตใจ 3. ในฐานผูเปนบุญเขตใหสัตว
และอมนุษยไดทําบุญ
4.8.1 ในฐานะผูสั่งสอนธรรม
ขอเท็จจริงที่วาพระปจเจกพุทธเจาไมสอนธรรมไมเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงทํา พระพุทธเจาตรัสรูดวยพระองคเอง และใหผูอื่นตรัสรูตามได สวนพระปจเจกพุทธเจา
ตรัสรูเฉพาะพระองคเอง ใหผูอื่นตรัสรูตามไมได141 จากการคนควาพบวาพระปจเจกพุทธเจาได
140

องฺ.ติก.อ.2/15/89
อิสิปตเนติ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสงฺขาตานํ อิสีนํ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนตฺถาย เจว
อุโปสถกรณตฺถาย จ อาคนฺตฺวา ปตเน, สนฺนิปาตฏฐาเนติ อตฺโถ ฯ
141
ขุ.อป.อ.1/90-91/170
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สอนธรรมแกผูอื่น แตการสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจามีขอจํากัด อรรถกถากลาววา “พระ
ปจเจกพุทธเจาแมจะแสดงธรรมก็ไมสามารถชวยหมูสัตวจํานวนมากใหตรัสรูตามได เพราะ
ฉะนั้น จึงไมเหมือนพระสัพพัญูพุทธเจา”142 หมูสัตวผูรับโอวาทของพระเจาจักรพรรดิตั้งอยูใน
ศีล 5 มีสวรรคเปนเบื้องหนา ตั้งอยูในโอวาทของพระปจเจกพุทธเจาก็เหมือนกัน สวนหมูสัตวผู
ตั้งอยูในโอวาทของพระพุทธเจา ของพระพุทธสาวก และมีสวรรคเปนเบื้องหนา มีพระนิพพาน
เปนเบื้องหนา143
ขอความนี้แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการแสดงธรรมของพระปจเจกพุทธ
เจา สามารถนําพาหมูสัตวใหเขาถึงไดเพียงสวรรคเทานั้น ซึ่งแตกตางจากความสามารถในการ
แสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา และของพระพุทธสาวก สามารถนําพาหมูสัตวใหเขาถึง
สวรรคและเขาพระนิพพานดวย
พระปจเจกพุทธเจาเมื่อไมสามารถสอนธรรมไดอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาและ
พระพุทธสาวก ทานก็ออกเที่ยวบิณฑบาตเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสทําบุญเนื่องจากการได
ทําบุญแกผูเปนเนื้อนาบุญมีอานิสงสมากมาย ถึงแมวาการกระทําเชนนั้นจะเทียบกับการสั่ง
สอนแทบไมไดเลย แตก็เปนเครื่องแสดงใหเห็นวาพระปจเจกพุทธเจายังเห็นแกประโยชนสุข
ของผูอื่น มุงหวังความเจริญแกผูอื่น พระปจเจกพุทธเจาตรัสรูพระปจเจกโพธิญาณหรือญาณ
เครื่องตรัสรูเพื่อบรรลุพระนิพพานเฉพาะพระองคเอง แตทานไมใชพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะ
ขาดพระสัพพัญุตญาณ ทศพลญาณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ
จากการคนควาพบวาสาเหตุที่พระปจเจกพุทธเจาดํารงชีพอยูอยางสงบเงียบ
และโดดเดี่ยวเปนเวลาหลายศตวรรษในฐานะผูบําเพ็ญเพียรแตลําพังอันเปนลักษณะพิเศษของ
การฝกอบรมตน ทานไมพบปะกับผูคน ไมคลุกคลีกับพระปจเจกพุทธเจาองคอื่น ไมมีทั้งครูผู
สอนธรรม ดังนั้น จึงไมสามารถจัดหมวดธรรมยกขึ้นแสดงได พระปจเจกพุทธเจาดํารงชีพอยู
เที่ยวไปแตผูเดียวเหมือนนอแรด เนื่องจากการดําเนินชีวิตที่โดดเดี่ยวนี้ และผลแหงการไมชอบ
เกี่ยวของคลุกคลีกับหมูคณะและหมูมนุษย หลีกเลี่ยงความผูกพันตาง ๆ กับมวลมนุษย จึงเปน
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เรื่องเดียวกัน, ขอ 5, หนา 120.
143
ขุ.ขุ.อ.4/115
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สาเหตุที่ทําใหพระปจเจกพุทธเจาไมสามารถสั่งสอนพระสัทธรรมที่ไดคนพบไดแสนยากใหผูอื่น
ตรัสรูตามได
การดํารงชีพดวยความเงียบสงบเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพระ
ปจเจกพุทธเจาไมสอนธรรมหรือแมแตจะพูด นักปราชญบางทานเรียกพระปจเจกพุทธเจาวา
พระพุทธเจาผูเงียบ144 จากการคนควาพบวา ไมใชวาพระปจเจกพุทธเจาไมสอนธรรมแกผูอื่น
เลย แตการสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจาไมใชเพื่อการประกาศพระศาสนาขึ้นแทนพระ
ศาสนาที่สูญไปในชวงระยะเวลานั้น อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา คันธาร
ชาดก กลาวยืนยันการสอนธรรมหรือการใหโอวาทของพระปจเจกพุทธเจาวา “ธรรมดาการให
โอวาทเปนประเพณีของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสาวก และโพธิสัตว”145 ขอความ
นี้แสดงใหเห็นวาการสอนธรรมหรือการใหโอวาทนั้นเปนประเพณีของพระปจเจกพุทธเจา แตวา
การสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจามีเปาหมายในการชี้แนะธรรมขอปฏิบัติเบื้องตน และการ
กลาวสอนธรรมอนุโมทนาทานหลังจากมีผูทําบุญถวายบิณฑบาตแกทานดวยคาถาสั้น ๆ วา
“สิ่งที่ปรารถนาตองการ จงสําเร็จโดยพลันแกทาน
ขอความดําริทั้งปวง จงเต็มเปยมดังพระจันทรเพ็ญในดิถีที่ 15 ค่ํา
สิ่งที่ปรารถนาตองการ จงสําเร็จโดยพลันแกทาน
ขอความดําริทั้งปวง จงเต็มเปยมดังแกวมณีชื่อวาโชติรส”146
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T.W.Rhys,Davids and William Stede, The Pali Text Society’s Pali - English
Dictionary, ดูในวิทยานิพนธนี้ หนา 4.
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ชา.อ.5/185
โอวาททานนฺนาเมตํ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกโพธิสตฺตานํ ปเวณิ ฯ เตหิ ทินฺโนวาทํ
พาลา น คณฺหนฺติ โอวาททายกสฺส ปน ปาปนฺนาม นตฺถิ ฯ
146
ธ.อ.2/37
อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
จนฺโท ปณฺณรโส ยถา ฯ
อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
มณิ โชติรโส ยถาติ ฯ
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บางคราวพระปจเจกพุทธเจาก็กลาวอนุโมทนาทานเพียงสั้นๆ แลวก็หลีกไป เชน
พระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจากระทําอนุโมทนาแกนายอันนภาระวา “ขอความปรารถนาของทาน
จงเปนอยางนั้นเถิด ทานผูมีบุญมาก”147 พระปจเจกพุทธเจากลาวอนุโมทนาทานแกสองพี่นอง
ผูถวายลําออยดวยคําอนุโมทนาเพียงสั้น ๆ วา “ขอความปรารถนาที่ทานตั้งไวแลว จงสําเร็จ
อยางนั้น”148
การสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจาเปนเพียงการสอนและชี้แนะขอปฏิบัติ
เบื้องตนของอภิสมาจาริกวัตร ไมไดมุงใหบรรลุถึงการตรัสรูได อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททก
ปาฐะชื่อวาปรมัตถโชติกา คาถาที่ 3 วา ยานีธะ กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาไมสามารถสอนขอ
กรรมฐานแกสุสิมะมาณพ ดังขอความวา “พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายใหสุสิมะมาณพบวชได
แตไมสามารถชี้แนะขอปฏิบัติกรรมฐานได ใหศึกษาไดเพียงอภิสมาจาริกวัตรเปนตนวา ทานพึง
นุงอยางนี้ พึงหมอยางนี้”149
พระปจเจกพุทธเจาบางองค เชน พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ทรีมุข เลือกที่
จะแสดงธรรมแกผูที่ใกลชิดพระองคเทานั้น เชน พระเจาพรหมทัต ผูเคยเปนสหายเกา พระ
ปจเจกพุทธเจาตองพยามอยางมากในการสอนธรรมแกพระราชาเพื่อใหออกบวชเปนฤษีจนสิ้น
พระชนมายุเขาถึงพรหมโลกได ดังขอความวา
“กามทั้งหลายเหมือนหลม กามทั้งหลายเหมือนพุ
อาตมาภาพไดทูลภัยนี้ไววา มีมูล 3 ธุลี และควัน อาตมาภาพก็ได
ถวายพระพรแลว ขาแตพระเจาพรหมทัตมหาบพิตร ขอพระองค
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ธ.อ.8/86
148
ธ.อ.5/83
149
ขุ.ขุ.อ.17/175
เต (ปจฺเจกพุทฺธา) ตํ ปพฺพาเชตฺวา กมฺมฏฐาเน นิโยเชตุ สมตฺถา “เอวนฺเต นิวาเสตพฺพํ,
เอวนฺเต ปารุปตพฺพนฺติ อาทินา นเยน อภิสมาจาริกํ สิกฺขาเปสุ ฯ
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จงทรงละสิ่งเหลานั้น เสด็จออกผนวชเถิด”150
อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา ปพพชิตวิเหฐกชาดก กลาวถึง
พระปจเจกพุทธเจาองคทรงนั่งคูบัลลังกที่อากาศแลวทรงโอวาทแกพระราชาผูทรงขับไล
บรรพชิตออกจากพระนครดวยความเขาพระทัยวา บรรพชิตเปนวิชาธรผูประพฤติลามกลวงเกิน
พระเทวี ดังขอความวา “ขอถวายพระพรมหาบพิตร วิชาธรนั้นไมใชสมณะ ตอแตนี้ไป ขอ
พระองคจงทรงทราบไววา โลกไมวางเปลา ยังมีสมณะพราหมณผูทรงศีล ขอจงทรงอวยทาน
จงทรงศีล จงทรงอุโบสถกรรมเถิด”151 การสอนธรรมนี้เปนเพียงชี้แนะขอแนะขอปฏิบัติอันเปน
หลักการปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสูสวรรคเทานั้น ซึ่งไมไดมุงเขาถึงพระนิพพาน
อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา อาทิตตชาดก กลาวถึงพระเจา
เภรุวมหาราชและพระอัครมเหสีนิมนตพระปจเจกพุทธเจา 7 องค มาจากทางดานทิศอุดรเพื่อ
ฉันภัตตาหารที่พระราชวังหลังจากฉันเสร็จพระปจเจกพุทธเจาผูเปนพระสังฆเถระกลาวสอน
ธรรมดวยอนุโมทนาคาถาแกพระราชาและพระเทวี ดวยคาถา 2 คาถา ดังขอความวา
“เมื่อเรือนถูกไฟไหม บุคคลผูเปนเจาของ
ขนเอาสิ่งของอันใดออกได สิ่งของอันนั้นยอมเปน
ประโยชนแกเจาของนั้น แตของที่ถูกไฟไหมยอมไม
เปนประโยชนแกเขา
โลกถูกชราและมรณะเผาแลวอยางนี้
บุคคลพึงนําออกเสียดวยการใหทาน ทานที่ให
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ขุ.ชา.27/14/145
ปงฺโก จ กามา ปลิโป จ กามา
ภยฺจ เมตํ ติมูลํ ปวุตฺตํ
รโช จ ธูโม จ มยา ปกาสิตา
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แลว จะนอยก็ตาม มากก็ตาม ชื่อวาเปนนําออกดีแลว”152
อรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา พระสังฆเถระ (พระปจเจกพุทธเจา) กลาวสอน
ธรรมแกพระราชาดวยอัปปมาทธรรมวา “ดูกอนมหาบพิตร ขอพระองคจงเปนผูไมประมาท
เถิด”153 แลวเหาะขึ้นอากาศทําชอฟาปราสาทใหแยกเปนสองชองไปลง ณ เงื้อมภูเขานันทมูล
กะ หลังจากพระปจเจกพุทธเจาผูเปนพระสังฆเถระไปแลว พระปจเจกพุทธเจาที่ยังคงเหลืออยู
6 องค ไดอนุโมทนาดวยคาถาองคละคาถา∗
อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา โสณกชาดก กลาวถึงพระ
โสณกปจเจกพุทธเจาแสดงความเจริญแหงสมณะ 8 อยาง แกพระเจาอรินทมหาราชผูเปนพระ
มหาสัตว154 อรรถกถาเลมเดียวกันนี้ กลาวเพิ่มเติมวา พระโสณกปจเจกพุทธเจาแมจะแสดง
ความเจริญแหงสมณะแกพระเจาอรินทราชก็ไมสามารถชักจูงใจใหผูพระเจาอรินทราชละออก
กามบวชได
อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดกชื่อวาชาตกัฏฐกถา ปญจภีรุกชาดก กลาวถึงพระ
โพธิสัตวถูกนางบําเรอประมาณหนึ่งหมื่นหกพันนางลวนสวยงามเปรียบประดุจนางเทพอัปสร
ทุกนางตางฉลาดในการฟอนรํา ขับรอง และบรรเลง ยั่วยวน เพื่อใหพระโพธิสัตวหลงใหล แต
พระโพธิสัตวแคลวคลาดได และไดสิริสมบัติเพราะตั้งอยูในโอวาทของพระปจเจกพุทธเจา ดัง
ขอความวา “พระโพธิสัตวทอดพระเนตรดูสิริสมบัติที่ถึงแกพระองคแลวทรงดําริวา ถาเราจัก

152

ขุ.ชา.27/69-70/192
อาทิตฺตสฺมึ อคารสฺมึ
ยํ นีหรติ ภาชนํ
ตํ ตสฺส โหติ อตฺถาย
โน จ ยํ ตตฺถ ฑยฺหติ ฯ
เอวมาทิปโต โลโก
ชราย มรเณน จ
นีหเรเถว ทาเนน
ทินฺนํ โหติ สุนีภตํ ฯ
153
ชา.อ.8/97
อปฺปมตฺโต โหหิ มหาราช ฯ
∗
ดูเพิ่มเติมใน (ชา.อ.5/322-328)
154
ชา.อ.8/88 (ดูเพิ่มเติมในโสณกชาดก)
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พะวงแลดูรูปทิพยที่นางยักษิณีจําแลง เราคงสิ้นชีวิตไปแลว คงไมไดดูสิริสมบัตินี้ แตเพราะเรา
ตั้งอยูในโอวาทของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย เราจึงไดสิริสมบัตินี้”155
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี สีวลิเถราปทาน กลาวถึง
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอดีตชาติของพระสีวลิเถระเมื่อครั้งบังเกิดเปนกุลบุตรพรอมกับ
มารดาไดปดประตูพระนครขังพระปจเจกพุทธเจาผูกําลังประกาศธรรมในมิคทายวิหาร ตลอด
7 วัน ดวยผลกรรมนั้น ในภพสุดทายนี้ กอนคลอดไดเสวยทุกขอยูในครรภรวมกับมารดาตลอด
7 วัน จึงคลอดได156
มีขอสังเกตวา การสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดที่กลาวมานี้เปน
เพียงการสอนธรรมเพื่อจุดประสงคใหผูคนทําความดีเพื่อไดบังเกิดในสวรรคเทานั้น
ไมไดมี
เปาหมายใหผูฟงธรรมนั้นไดบรรลุมรรคผลเขาถึงพระนิพพานเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ทํา อยางไรก็ตาม พระปจเจกพุทธเจาก็ไดพยายามชี้แนะทางเขาถึงพระนิพพานโดยการชี้แจง
ใหเห็นโทษของกาม ในขณะเดียวกันก็ชี้แนะความเจริญแหงสมณะ เพื่อใหผูรับฟงละกามออก
บวชแลวคนหาพระสัทธรรมตามแนวที่ทานคนพบไดดวยตนเอง
4.8.2 ในฐานะผูสงเคราะหในดานการยกระดับจิตใจ
การสงเคราะห หมายถึง การชวยเหลือ การอุดหนุน157 พระปจเจกพุทธเจา
สัมพันธกับผูอื่นในฐานะผูสงเคราะหหรือชวยเหลือดวยการยกระดับจิตใจผูอื่นใหมุงมั่นทํา
ความดีเพื่อพนจากสภาวะที่ต่ําใหเจริญขึ้นกวาสภาวะที่เปนอยูเดิม พระปจเจกพุทธเจาแมวาจะ
ไมสามารถสั่งสอนธรรมผูอื่นใหตรัสรูตามได แตทานก็ไดสงเคราะหในดานการยกระดับจิตใจ
ของผูอื่น ผูมีความตองการใหชวยเหลือ เชน การเที่ยวออกบิณฑบาต เปนตน เพื่ออํานวย
โอกาสใหผูคนไดมีโอกาสทําบุญกุศลมุงมั่นในการทําดี ตั้งจิตปรารถนาเพื่อเกิดในภพที่ดีและตั้ง

155

ชา.อ.2/353
156
ขุ.อป.อ.2/34/307 (ดูเพิ่มเติมในเลม)
157
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเพฯ : โรงพิมพ
อักษรเจริญทัศน, 2538), หนา 790.
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จิตปรารถนาเพื่อบรรลุธรรมกอนการสงเคราะหพระปจเจกพุทธเจาจะใครครวญพิจารณาหาผูที่
สมควรสงเคราะห ตอจากนั้น พระปจเจกพุทธเจาก็ออกเที่ยวบิณฑบาตสงเคราะหผูนั้น อรรถ
กถาขุททกนิกาย คาถาธรรมชื่อวาธัมมปทัฏฐกถา เรื่องสุขสามเณร กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจา
องคหนึ่งสงเคราะหนายภัตตภติกะผูทําการรับจางในเรือนเศรษฐี เพื่อชวยใหนายภัตติกะได
ทําบุญและไดทรัพยสมบัติ ดวยการรับบิณฑบาตของเขา158
อรรถกถากลาวเพิ่มเติมวา ดวยอานิสงสทานที่ถวายแกพระปจเจกพุทธเจาใน
ครั้งนี้
ทําใหนายภัตตภติกะไดรับการแบงทรัพยสมบัติครึ่งหนึ่งจากคันธเศรษฐีทันทีทันใด
เพราะรวมอนุโมทนาทานที่นายภัตตภติกะถวายแกพระปจเจกพุทธเจา
อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบทชื่อวาธัมมปทัฏฐกถา เรื่องสุมนสามเณร
กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา อุปริฏฐะ ไดทําการสงเคราะหแกนายอันนภาระบุรุษ
เข็ญใจ ผูเปนคนขนหญาของสุมนเศรษฐีเลี้ยงชีพ ดวยการรับภิกษาจากนายอันนภาระ นาย
อันนภาระไดตั้งความปรารถนาวา ดวยอานิสงสทานนี้ อยาไดขัดสนอีก และขึ้นชื่อวา ไมมี อยา
มีในภพนอยใหญ พระปจเจกพุทธเจาไดอนุโมทนาแลวหลีกไป159
อรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา
ดวยผลของบิณฑบาตที่ถวายแกพระปจเจก
พุทธเจาผูออกจากนิโรธสมาบัติกอใหเกิดผลานิสงสทันทีทันใด พระราชาทรงสดับการกระทํา
ความดีของนายอันนภาระ จึงรับสั่งใหเรียกนายอันนภาระมา ทรงรับสวนบุญ พระราชทานโภค
ทรัพยเปนอันมากมาย รับสั่งใหพระราชทานตําแหนงเศรษฐีแกนายอันนภาระ นายอันนภาระนี้
เปนอดีตชาติของพระอนุรุทธะ
ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีทิพยจักษุในพระศาสนาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา∗

158

ธ.อ.5/82
159
ธ.อ.8/85-86
∗
ดูเพิ่มเติมในเรื่องสุมนสามเณร (ธ.อ.8/85-86)
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อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปฎกชื่อวาปรมัตถทีปนี สังขพราหมณจริยา กลาว
ถึงสังขพราหมณไดรับการชวยเหลือจากพระปจเจกพุทธเจาองคใหพนภัยจากเรืออับปางใน
ทะเล ดังขอความวา
“พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งเขานิโรธสมาบัติอยูตลอด 7 วัน ครั้นออก
จากนิโรธสมาบัติแลว จึงตรวจดูสัตวโลกเห็นสังขพราหมณกําลังนําทรัพยมา
รําพึงอยูวา มหาบุรุษจะไปนําทรัพยมา อันตรายในมหาสมุทร จักมีแกเขาหรือไม
มีหนอ รูวา จักมีอันตราย คิดวา มหาบุรุษผูนี้เห็นเราจักถวายรมและรองเทาแก
เราดวยอานิสงสถวายรองเทา เมื่อเรือแตกในมหาสมุทรจักไดที่พึ่ง เราจักชวย
เหลือเขา จึงเหาะไปทางอากาศแลวลงไมไกลสังขพราหมณนั้น”160
อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบทชื่อวาธัมมปทัฏฐกถา กลาวถึงพระปจเจก
พุทธเจาองคหนึ่งไดทําการสงเคราะหสองพี่นองผูถวายลําออย
และสองพี่นองไดปรารถนา
สมบัติในเทวโลก มนุษยโลก และปรารถนาเพื่อการบรรลุธรรม161 อรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา
ในจํานวนสองพี่นอง พี่ชายไดสวนบุญกุศลที่นองชายแบงใหไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต สวน
นองชายไดบําเพ็ญกุศลกรรมอยางตอเนื่องไดบังเกิดเปนเศรษฐีโชติกเศรษฐี ภายหลังบวชใน
สํานักของพระศาสดาบรรลุพระอรหัตเปนพระโชติกเถระ∗
อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตชื่อวามโนรถปูรณี เรื่องโสณโกฬิวิสเถระ
กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งไดสงเคราะหพระโสณโกฬวิสเถระเมื่อครั้งอดีตชาติเปน
กุมารดวยการรับคํานิมนตฉันที่เรือน162

160

ขุ.จริยา.อ.13/36
161
ธ.อ.8/158-181
∗
ดูเพิ่มเติมในเรื่องพระโชติก (ธ.อ.8/158-181)
162
องฺ.เอก.อ.1/205/209
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อรรถกถากลาวเพิ่มเติมวา กุมารเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย ในภพสุดทาย
นี้ ถือปฏิสนธิในเรือนของอุสภเศรษฐี ในเมืองกาลจัมปากะ นามวา โสณกุมาร ตอมาภายหลัง
บวชในพระพุทธศาสนาเปนพระโสณโกฬิวิสเถระ ผูเปนเลิศกวาเหลาภิกษุผูปรารภความเพียร∗
อรรถกถขุททกนิกาย ขุททกปาฐะชื่อวาปรมัตถโชติกา พรรณนาคาถาที่ 3 วา
ยานีธะ กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจาไดสงเคราะหสุสิมะมาณพผูประสงคจะเรียนที่สุดของศิลปะ
ดวยการบวชให ภายหลังตอมา สุสิมะมาณพไดฝกฝนอบรมดวยตนเองจนบรรลุพระปจเจก
โพธิญาณเปนพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา สุสิมะ163
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรีคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี เรื่องอุบลวรรณาเถรี กลาว
ถึงพระปจเจกพุทธเจาพระนามวา มหาปทุม พรอมทั้งพระปจเจกพุทธเจาพี่นองผูเปนบุตรของ
นางปทุมวดี(อดีตชาติของนางอุบลวรรณาเถรี)ไดทําการสงเคราะหหญิงผูเคยเปนมารดาดวย
การรับคํานิมนตเพื่อใหนางไดมีโอกาสทําบุญกุศลและปรารถนาบังเกิดในภพที่ดี ดังขอความวา
“พระปจเจกพุทธเจาที่ไดรับคํานิมนตใหสัญญาแกพระปจเจกพุทธเจา
องคอื่น ๆ วา ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย วันนี้ ทานทั้งหลายอยาไปที่อื่น ทานทั้งหมด
จงชวยกันทําการสงเคราะหมารดาของทานเถิด พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นฟง
คําของพระปจเจกพุทธเจา 8 องค แลวรวมใจกันทุกองค เหาะไปปรากฏองคอยู
ใกลประตูเรือนของมารดา”164
อรรถกถากลาวเพิ่มเติมวา
นางปทุมวดีไดกระทํากุศลตลอดชีวิตจุติจาก
มนุษยโลกบังเกิดในเทวโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ นางถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีกรุงสาวัตถี บิดา
มารดาตั้งชื่อใหนางวา
อุบลวรรณา เพราะมีผิวพรรณเสมอดวยวรรณะของดอกอุบลขาบ

ดูเพิ่มเติมในเรื่องโสณโกฬิวิสเถระ (องฺ.เอก.อ.1/205/208-212)
163
ขุ.เถรี.อ.17/174-176
164
ขุ.เถรี.อ.223/241
∗
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นางอุบลวรรณาเจริญวัยไดบวชในพระพุทธศาสนาไดบรรลุพระอรหันตเปนพระอุบลวรรณาเถรี
ผูเลิศกวาเหลาภิกษุณีผูมีฤทธิ∗์
มีขอสังเกตวา การสงเคราะหผูอื่นของพระปจเจกพุทธเจา จะเริ่มหลังจากออก
จากนิโรธสมาบัติแลวใครครวญพิจารณาดูผูที่สมควรสงเคราะหได
และผูสมควรรับการ
สงเคราะหจะตองเปนคนไมตระหนี่ มีศรัทธา มีจิตเลื่อมใสเต็มเปยมไปดวยศรัทธาพรอมที่จะทํา
การสละบริจาคทานได พระปจเจกพุทธเจาจึงจะทําการสงเคราะหได ตัวอยางแรก เรื่องนาย
ภัตตภติกะ พระปจเจกพุทธเจาไดใครครวญพิจารณาดูกอนวานายภัตตภติกะมีศรัทธาและ
พรอมที่จะบริจาคถวายทานหรือไม เมื่อพิจารณาแลวรูวา เขามีศรัทธาและพรอมบริจาคทานจึง
ไดทําการสงเคราะห
4.8.3 ในฐานะผูเปนบุญเขตใหสัตวและอมนุษยไดทําบุญ
อมนุษย หมายถึง อมนุษย ยักษ ผี เทวดา165 ผูไมใชคน มักหมายถึงพวกภูต
ผีปศาจเปนตน166พระปจเจกพุทธเจาสัมพันธกับผูอื่นในฐานะผูเปนบุญเขตใหสัตวและอมนุษย
ไดทําบุญ หมายถึง การเปดโอกาสใหสัตวและอมนุษยไดทําบุญกุศลความดีแลวปรารถนาเพื่อ
การไดเกิดในภพที่ดีกวาปจจุบัน จากการที่พระปจเจกพุทธเจาไมสามารถสอนธรรมแกผูอื่นให
ตรัสรูไดนั้น มิใชวาทานจะเพิกเฉยไมทําประโยชนอะไรแกผูอื่น พระปจเจกพุทธเจาก็ไดอํานวย
โอกาสในฐานะผูเปนบุญเขตใหสัตวและอมนุษยไดมีโอกาสทําบุญหรือทําการบูชาโดยฐานะที่
วาพระปจเจกพุทธเจาเปนทักขิไณยบุคคลหรือปูชไนยบุคคล∗∗จากการคนควาพบวาพระปจเจก

ดูเพิ่มในเรื่องอุบลวรรณาเถรี (ขุ.เถรี.อ.223/241)
165
จําลอง สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี - ไทย สําหรับนักศึกษา ฉบับปรับปรุง
∗

ใหม, หนา 53.
166

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, หนา 919.
∗∗
ที่ชื่อวา ปูชไนยบุคคลเพราะกระทําภาวะแหงการบูชาที่บุคคลกระทําในตน แมนิดหนอย
ก็นําประโยชนเกื้อกูลมาให เหตุทานเหลานั้นเปนทักษิไณยบุคคล (บุคคลผูควรรับทักษิณาทาน) (พระสิริมัง
คลาจารย, มงฺคลตฺถทีปนิยา ปฐโม ภาโค, หนา 55.)
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พุทธเจาไดสัมพันธกับผูอื่นในฐานะผูเปนบุญเขตใหสัตวและอมนุษยไดทําบุญกุศลเพื่อการเกิด
ในภพที่ดี ดังตอไปนี้
อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรคชื่อวาสุมังคลวิลาสินี ชาลิยสูตร กลาวถึง
สุนัขไดพระปจเจกพุทธเจาเปนบุญเขตนอมจิตรักใครในพระปจเจกพุทธเจา หลังจากตายไป
ได
บังเกิดในเทวโลกเปนเทพบุตรชื่อวา โฆสก167
อรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมวา เพราะผลของการเหาดวยความรักในพระปจเจก
พุทธเจา สุนัขจึงไดบังเกิดเปนโฆษกเทพบุตร โฆสกเทพบุตรดํารงอยูในเทพนครนั้นไมนานก็
เคลื่อนจุติจากเทวโลกไปเกิดในเรือนตระกูลหนึ่งในกรุงโกสัมพี เศรษฐีผูไมมีบุตรคนหนึ่งไดให
ทรัพยแกบิดามารดาของทารกนั้นไดรับเขาเปนบุตร ตอมาครั้นบุตรของตนเกิด เศรษฐีพยายาม
ใหฆาเขาถึง 7 ครั้ง เพราะเปนผูมีบุญมาก จึงรอดชีวิตมาไดถึง 7 ครั้ง ตอมาภายหลัง เมื่อบิดา
ลวงลับไป เขาไดตําแหนงเศรษฐีชื่อวา โฆษิตเศรษฐี∗
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี นันทกเถรคาถา กลาวถึง
อดีตชาติของพระนันทกเถระเมื่อครั้งเปนนกยูงมีจิตเลื่อมใสในพระปจเจกพุทธเจารองเสียงอัน

167

ที.สี.อ.1/378/284-286
มีเรื่องยอวา บุรุษเข็ญใจชื่อวา โกตูหลิก พรอมกับบุตรและภรรยาหนีไปสูอวันตีรัฐ เพราะ
ฉาตกภัย เมื่อไมอาจนําบุตรไปไดจึงทิ้งบุตรแลวเดินทางตอไป มารดากลับไปรับเอาบุตรนั้น เขาพากันไป
ยังบานนายโคบาลแหงหนึ่ง ในกาลนั้นนายโคบาลไดตระเตรียมขาวปายาสไวมาก เขาไดกินขาวปายาส
นั้น ลําดับนั้น บุรุษนั้นกินขาวปายาสมาก ไมอาจจะใหยอยได ตกกลางคืนไดตายไป ถือปฏิสนธิในทองแม
สุนัข เกิดเปนลูกสุนัขนอยในบานนายโคบาล ลูกสุนัขนอยนั้นเปนที่รักของนายโคบาล และนายโคบาลบํารุง
อุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา ฝายพระปจเจกพุทธเจาก็ใหกอนขาวกอนหนึ่ง ๆ แกลูกสุนัขนอยหลังฉันเสร็จ
เปนประจํา ลูกสุนัขนอยนั้นเกิดความรักในพระปจเจกพุทธเจา จึงไปยังบรรณศาลาพรอมกับนายโคบาล
ครั้นนายโคบาลไมใชไปก็ไปเอง ในเวลาภัตรก็เฝาอยูที่ประตูบรรณศาลาเพื่อรอเวลา และเฝาดูสัตวรายใน
ระหวางทางใหสัตวรายหนีไป สุนัขนอยนั้นตายไปเกิดในเทวโลกดวยจิตออนนอมในพระปจเจกพุทธเจา ใน
เทวโลกนั้น เขามีชื่อวา โฆสกเทวบุตร
∗
ดูเพิ่มเติมในเรื่องนางขุชชุตตรา-นางสามาวดี (องฺ.เอก.อ.1/260-261/368-390)
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ไพเราะ 3 ครั้ง ทําบุญในสถานที่นั้น ไดบังเกิดเปนมนุษยในเรือนมีตระกูลในกรุงสาวัตถี ตอมา
ภายหลังไดบวชเปนพระนันทกเถระ ผูเลิศกวาเหลาภิกษุผูใหโอวาท168
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี สัปปกเถรคาถา กลาวถึง
อดีตชาติของพระสัปปกเถระเมื่อครั้งเปนนาคผูมีอานุภาพมากไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาพระ
นามวา สัมภวะ ดวยดอกปทุมดอกใหญ ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและ
มนุษยโลก บังเกิดในตระกูลพราหมณ ฟงธรรมในสํานักพระผูมีพระภาคเจาบวชเปนพระสัปปก
เถระ บรรลุพระอรหัต169
คัมภีรพระสูตร ขุททกนิกาย อปทาน กลาวถึงอดีตชาติของพระปทุมเกสริยเถระ
เมื่อครั้งเปนชางในตระกูลชางมาตังคะชื่อวา วารณะ โปรยเกสรดอกบัวถวายบูชาพระปจเจก
พุทธเจา ดังขอความวา
“ในกาลกอน เราไดเปนชางพลายมาตังคะ
อยูในที่ใกลหมูฤษีปจเจกพุทธเจา เรามีความเลื่อมใส
ไดเอาเกสรดอกบัวโปรยลงบูชาแดพระปจเจกพุทธเจา
ผูแสวงหาคุณใหญ เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระปจเจกพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด ผูกําจัดราคะ ผูคงที่เหลานั้น
บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัปป”170
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี สัมภูตเถรคาถา กลาวถึง
อดีตชาติของพระสัมภูตเถระเมื่อครั้งเปนกินนรไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวยดอกอัญชัน ดวย

168

ขุ.เถร.อ.2/278/11
169
เรื่องเดียวกัน, ขอ 306, หนา 33.
170
ขุ.อป.32/1-2/342
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บุญกรรมนั้น จึงทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ไดศรัทธาบวชเปนพระสัมภูตเถระกระทํา
สมณธรรมเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหันต171
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรีคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี ปุณณาเถรีคาถา กลาวถึง
อดีตชาติของพระปุณณาเถรีเมื่อครั้งเปนกินนรเห็นพระปจเจกพุทธเจามีใจเลื่อมใสบูชาดวย
ดอกออ ดวยบุญกรรมนั้น ทองเที่ยวไปในสุคติภูมิ ตอมาบังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล
ชาวกรุงสาวัตถี ฟงธรรมในสํานักพระนางมหาปชาบดีโคตมี
มีศรัทธาเลื่อมใสบวชเปน
สิกขมานาเริ่มตั้งวิปสสนาบวชอีกครั้งเปนพระปุณณาเถรี ภายหลังไดบรรลุพระอรหัต172
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรีคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี จิตตาเถรีคาถา กลาวถึง
อดีตชาติของพระจิตตาเถรีเมื่อครั้งเปนกินนรเห็นพระปจเจกพุทธเจาบูชาดวยดอกออ ทําประ
ทักษิณแลวหลีกไป ดวยบุญกรรมนั้น ทองเที่ยวในเทวโลกและมนุษยโลก ตอมาภายหลังมี
ศรัทธาบวชเปนพระจิตตาเถรี บรรลุพระอรหัต173
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรีคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี ทันติกาเถรีคาถา กลาวถึง
อดีตชาติของพระทันติกาเถรีเมื่อครั้งเปนกินนรไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาจึงบูชาดวยดอกสาละ
ดวยบุญกรรมนั้น ทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลกบังเกิดในเรือนพราหมณ มีศรัทธาบวช
ในสํานักของพระนางปชาบดีโคตมี เปนพระทันติกาเถรี ภายหลังไดบรรลุพระอรหัต174
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถาชื่อวาปรมัตถทีปนี จันทนเถรคาถา กลาวถึง
อดีตชาติของพระจันทนเถระเมื่อครั้งเปนรุกขเทวดาไดบูชาพระปจเจกพุทธเจานามวา สุทัสสนะ

171

ขุ.เถร.อ.2/290/20-21
172
ขุ.เถรี.อ.2/11
173
เรื่องเดียวกัน, ขอ 26, หนา 41.
174
เรื่องเดียวกัน, ขอ 47, หนา 64-65.
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ดวยดอกอัญชันเขียว ดวยบุญกรรมนั้น ทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก บังเกิดในเรือนมี
ตระกูล ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา มีศรัทธาบวชเปนพระจันทนเถระ ไดบรรลุพระโสดาบัน175
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทานชื่อวาวิสุทธชนวิลาสินี ปุณณกเถราปทาน
กลาวถึงอดีตชาติของพระปุณณกเถระเมื่อครั้งเปนเสนาบดียักษอยูในปาหิมวันตไดสรางที่
ประชุมเพลิงเพื่อพระปจเจกพุทธเจาผูปรินิพพาน ดังขอความวา “ทานเปนเสนาบดียักษอยูใน
ปาหิมพานตไดสรางที่ประชุมเพลิงเพื่อพระปจเจกพุทธเจาผูปรินิพพาน”176
กลาวโดยสรุปวา พระปจเจกพุทธเจาสัมพันธกับผูอื่นในฐานะผูเปนบุญเขตให
สัตวและอมนุษยไดทําบุญ สัตวที่ไดพระปจเจกพุทธเจาเปนบุญเขตในการทําความดี ไดแก
สุนัข นกยูง นาค และชาง สวนอมนุษยที่ไดพระปจเจกพุทธเจาเปนบุญเขตในการทําความดี
ไดแก กินนร รุกขเทวดา และเสนาบดียักษ แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาเปนบุญเขตใหผูอื่นทํา
บุญนี้ไดเปดโอกาสกวางใหทั้งสัตวและอมนุษยไดมีความเทาเทียมเสมอภาคกันในการยึดเอา
พระปจเจกพุทธเจาเปนบุญเขตทําความดีเพื่อปรารถนาไดบังเกิดในภพที่ดีกวาปจจุบันจนถึงได
บรรลุพระอรหัต

175

ขุ.เถร.อ.2/298/27-28
176
ขุ.อป.อ.2/29/253-254

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
คําวา ปจเจกพุทธะ มาจากคําบาลีวา ปจฺเจก + พุทฺธ เมื่อรวมคําทั้งสองเขา
ดวยกันจึงไดคําวา ปจฺเจกพุทฺธ มีความหมายตามรูปศัพทวา ผูตรัสรูเฉพาะดวยตนเอง
มีความหมายปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกวา ผูมีบุญญาธิการที่ไดบําเพ็ญไวใน
พระพุทธเจาทั้งปวง ยังไมไดบรรลุโมกขธรรมกลาวคือพระนิพพานในพระศาสนาของพระ พุทธ
เจาพระองคนั้น ๆ ตอมาในสมัยที่ไมมีพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะทานเปนนักปราชญ เปนผูมี
ปญญาแกกลาดี อาศัยสังเวคธรรมกลาวคือธรรมที่กอใหเกิดความสลดใจดวยอารมณเพียง
เล็กนอยเทานั้น ก็บรรลุพระปจเจกโพธิญาณได แมวาจะไมไดรับฟงธรรมจากพระพุทธเจา
พระองคใดเลย
ในคัมภีรพระอภิธรรม พระปจเจกพุทธเจา มีความหมายวา บุคคลผูตรัสรูสัจจะ
ดวยตนเองในธรรมที่ไมเคยสดับมากอน
แตไมถึงความเปนสัพพัญูในธรรมนั้นและไมถึง
ความชํานาญในทศพลญาณ ชื่อวา พระปจเจกพุทธเจา เพราะ(ขาด)พระสัพพัญุตญาณนั้น
ในคัมภีรอรรถกถามีความหมายพระปจเจกพุทธเจาวา สมณะ
พราหมณ
บรรพชิต พระตถาคต พระภิกษุ และพระสยัมภู สวนในฎีกาความหมายสวนใหญเปนความ
หมายตามรูปวิเคราะหศัพทมีความหมายไมแตกตางจากคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา
พระปจเจกพุทธเจา บําเพ็ญบารมีนาน 2 อสงไขยแสนกัปป คนพบพระสัทธรรม
และตรัสรูอริยสัจ 4 ได ดวยตนเอง มีฐานะเปนรองเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจา แตสูงกวาพระ
อรหันตสาวกทั้งหมด เพราะตรัสรูธรรมไดดวยตนเอง ในขณะที่พระอรหันตสาวกตรัสรูธรรมได
เพราะไดฟงธรรมเทศนา
แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาในอดีต แสดงถึงแนวคิดเรื่องการสละทางโลกออก
บวชของผูมีปญญาปรารถนาความหลุดพนกิเลสและดํารงชีพอยูอยางโดดเดี่ยวไมคลุกคลีกับ
หมูคณะชอบเที่ยวไปแตผูเดียวเหมือนนอแรด
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สวนแนวคิดพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต แสดงถึงแนวคิดเรื่องกฎแหงกรรม
และความสํานึกผิดกับความเปนพระปจเจกพุททธเจา เชน พระเจาอชาตศัตรูไดทําปตุฆาต
และพระเทวทัตไดทําโลหิตุปบาทกรรมคือทําพระโลหิตของพระพุทธเจาใหหอ ภายหลังสํานึก
ผิด รับผลแหงกรรมแลวมุงมั่นทําความดีก็ยังมีโอกาสไดเขาถึงพระนิพพาน ทานทั้งสองไดรับ
พุทธพยากรณวาจักเปนพระปจเจกพุทธเจาในอนาคต แนวคิดพระปจเจกพุทธเจาถือวาเปน
แนวคิดที่สําคัญในพระพุทธศาสนามีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎก คัมภีรอรรถกถา และฎีกา
ลักษณะโดยทั่วไปของพระปจเจกพุทธเจาเชนกับนักบวช โกนผม โกนหนวด ปก
ปดรางกายดวยผากาสาวพัสตร ทรงบริขาร 8 อยาง เหมือนพระภิกษุถือปฏิบัติ บางองคมีผม
และหนวด 2 องคุลี มีอินทรียสงบ มีใจสงบ มีฌาน และเขานิโรธสมาบัติเปนประจํา ชอบที่จะ
อยูอยางโดดเดี่ยว ทองเที่ยวไปผูเดียว มีอิทธิฤทธิ์ เหาะเหินไปทางอากาศ มีสถานที่อยูประจํา
บนเชิงนันทมูลกะที่ภูเขาคันธมาทน
พระปจเจกพุทธเจามีรูปรางและบุคลิกภาพไมสงางามเหมือนพระสัมมาสัมพุทธ
เจากลาวคือไมประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ 32 และอนุพยัญชนะ 80 พระปจเจกพุทธเจา
บางองคมีหลังคอม บางองคเหมือนคนเปนโรคเรื้อน บางองครูปรางขี้เหร จึงเปนสาเหตุให
สังคมไมยอมรับเทาที่ควร
พระปจเจกพุทธเจาสัมพันธกับผูอื่นในฐานะผูสอนธรรม แตไมไดตั้งคณะสงฆ
ไมบัญญัติพระวินัย การสอนธรรมของพระปจเจกพุทธเจาไมมีจุดประสงคใหผูฟงตรัสรูตาม เปน
เพียงชี้แจงขอปฏิบัติทางมารยาทที่ดีงาม และชี้แนะใหละกามออกบวชบําเพ็ญเพียรดวยตนเอง
ตามวิถีทางที่ทานไดปฏิบัติมา ในฐานะผูสงเคราะหในดานการยกระดับจิตใจผูอื่นใหมุงมั่นทํา
ความดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใกลชิดและคนยากจน และในฐานะผูเปนบุญเขตใหสัตวและ
อมนุษยไดมีโอกาสทําบุญเพื่อปรารถนาการบรรลุธรรมและบังเกิดในภพที่ดีกวาภพปจจุบัน
5.2 ขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธฉบับนี้ เนนศึกษาเฉพาะพระปจเจกพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีรพระ
ไตรปฎกและคัมภีรอรรถกถาภาษาบาลีเทานั้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหเรื่องพระ
ปจเจกพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาพากยภาษาสันสกฤต เพื่อขยายองคความรูเรื่อง
พระปจเจกพุทธเจาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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