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“พระสัมมาสัมพุทธะ” ในคัมภรีฝ่์ายเถรวาท 

 
         พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
          อธิการบด ี
         มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 
ความน า 
 ค าวา่ “สมัมาสมัพทุธะ”ประกอบดว้ยค า (๑) “สมัมา” แปลวา่ โดยชอบ  (๒) “สงั” แปลวา่ พรอ้ม, 
ดี, เอง และ(๓) “พทุธะ” แปลวา่ ผูรู้ ้ ผูต้ื่น ผูเ้บิกบาน เมื่อรวม ๓ ค าเขา้ดว้ยเป็น “สมัมาสมัพทุธะ” ค า
แปลจะมีหลากหลายดงันี ้
   (๑) ผูรู้พ้รอ้มโดยชอบ ผูต้ื่นพรอ้มโดยชอบ ผูเ้บกิบานพรอ้มโดยชอบ 
  (๒) ผูรู้ด้ีโดยชอบ ผูต้ื่นดีโดยชอบ  ผูเ้บิกบานดีโดยชอบ 
 (๓) ผูรู้เ้องโดยชอบ ผูต้ื่นเองโดยชอบ ผูเ้บิกบานเองโดยชอบ 
 ค าวา่ “รู”้ หมายถงึรูอ้รยิสจั ๔ คือ รูท้กุข ์ รูเ้หตเุกิดทกุข(์สมทุยั) รูค้วามดบัทกุข(์นิโรธ) และรูท้าง
ไปสูค่วามดบัทกุข(์มรรค) ค าวา่ “ตื่น” หมายถงึจากความหลบัคือกิเลสทัง้หลาย ค าวา่ “เบิกบาน” 
หมายถงึมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเตม็เป่ียมดว้ยพระปัญญาคณุ พระวิสทุธิคณุ และพระมหากรุณาคณุ 
   ค าวา่ “สมัมาสมัพทุธะ” นี ้ เรานิยมพดูวา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้หรอืพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นท่ีเขา้ใจ
กนัในสงัคมไทยวา่ก าลงัพดูถงึพระโคตมะ แมใ้นความจรงิจะมีพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคอ์ื่น เราก็
ไม่ไดค้  านงึถงึนกั คนท่ีจะไดม้าตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะนัน้ นอกจากจะตอ้งมีความเพียรมีปณิธานท่ี
มั่นคงแลว้ ก่อนท่ีจะบ าเพ็ญบารมีอย่างเป็นทางการ ตอ้งประดว้ยปัจจยัหรอืองคป์ระกอบพิเศษอีก
มากมาย เรยีกวา่ ธรรมสโมธาน ๘ ประกอบดว้ย 
  (๑) เกิดเป็นมนษุย ์
 (๒) เกิดเป็นผูช้าย 
  (๓) เกิดมาเป็นมนษุยด์ว้ยเหต ุ๓ คือ อโลภะ(ไม่โลภ) อโทสะ(ไม่โกรธ) และอโมหะ(ไม่หลง) 
  (๔) ไดเ้ขา้เฝา้พระพทุธเจา้เฉพาะพระพกัตรข์ณะพระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู่ 
  (๕) บ าเพ็ญตนเป็นนกับวช(ดาบส/ฤาษี) 
  (๖) มีคณุสมบตัิคือไดอ้ภิญญา ๕ และสมบตัิ ๘ 
  (๗) ไดท้  าการบรจิาคอย่างย่ิงใหญ่ (บางครัง้ถงึขัน้สละชีวิตเป็นทาน) 



 ๒ 

  (๘) ปรารถนาเพ่ือตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะโดยเฉพาะ ไม่ปรารถนาท่ีจะเป็นพระสาวกพทุธะ
(พระอนพุทุธะ) หรอืพระปัจเจกพทุธะ 
  จะไดเ้ป็น “พระสมัมาสมัพทุธะ” ตอ้งยากอย่างนี ้ แตไ่ม่ไดห้มายถงึวา่เป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได ้ ทกุ
คนมีสิทธ์ิปรารถนาเป็นพระสมัมาสมัพทุธะ แมจ้ะไมมี่ธรรมสโมธานครบทัง้ ๘ ตวัอย่างเช่นชาตินีเ้กิดมา
เป็นมนษุยแ์ตเ่ป็นสตร ีหรอืไม่ไดมี้โอกาสเขา้เฝา้พระพทุธเจา้ท่ียงัทรงพระชนมอ์ยูเ่ฉพาะพระพกัตร ์ขอให้
มีความปรารถนามั่งมั่นไมห่ยดุหย่อน บ าเพ็ญบญุบารมีอย่างตอ่เน่ืองในอีกพนัชาติ หม่ืนชาติ แสนชาติ
ในอนาคต ความปรารถนาก็อาจเป็นจรงิได ้  เหมือนกบัพระโคตมะ(จะเรียกว่า พระสทิธตัถะ โคตมะก็ได ้
แตต่อ้งเขา้ใจว่า พระสทิธตัถะ โคตมะนีไ้ม่ใช่พระพทุธเจา้พระนามว่าสทิธตัถะซ่ึงเป็นพระราชโอรสของ
พระเจา้อเุทนกบัพระนางสผุสัสาแห่งกรุงเวภาระ เป็นคนละองคก์นั)ของเราทัง้หลาย ต าราบางเลม่บอก
วา่ พระองคเ์คยเป็นเจา้หญิงวิสทุธาเทวี เป็นสตร ี แตท่รงปรารถนามุ่งมั่นจะเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ถวายเมลด็พนัธุผ์กักาด บ าเพ็ญบารมีในพระศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธะจ านวน ๕๑๒,๐๒๗ องค ์
เป็นเวลา ๒๐ อสงไขยแสนกปั ในท่ีสดุก็ไดม้าตรสัรูเ้ป็นสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สิทธตัถะ โคตมะ ค า
วา่ “สิทธตัถะ” แปลวา่ ส  าเรจ็ประโยชนไ์ดด้ว้ยเมลด็ผกักาด จงึกลายมาเป็นพระนามของพระองค ์ นีค้ือ
ผลแห่งความเพียร ความศรทัธามุ่งมั่นไม่ทอ้ถอย ผูป้รารถนาจะตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะ ตอ้งตัง้
ปณิธานอย่างตอ่เน่ืองวา่  “เราตรสัรูแ้ลว้ จะช่วยใหผู้อ้ืน่ตรสัรูด้ว้ย  เราหลดุพน้แลว้ จะช่วยใหผู้อ้ืน่หลดุ
พน้ดว้ย เราขา้มไดแ้ลว้ จะช่วยใหผู้อ้ืน่ขา้มไดด้ว้ย” ปณิธานนีจ้ะตอ้งฝังแน่นอยู่ในใจเป็นอปุนิสยั และ
จะตอ้งไดร้บัการแสดงออกทางกายและวาจากอย่างตอ่เน่ือง ปรากฏเป็นท่ีประจกัษใ์นสงัคม เป็นท่ีรบัรู ้
กนัโดยทั่วไป 
   
พุทธะ ๓ ประเภทกับระยะเวลาบ าเพญ็บารม ี
๑.  พระสาวกพุทธะ/พระสาวกิาพุทธะ 
 พระสาวกพทุธะ/พระสาวิกาพทุธะ บางทีเรยีกวา่ พระอนพุทุธะ หมายถงึ ภิกษุ ภิกษุณี ท่ีบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหนัต ์ รวมถงึอบุาสก อบุาสิกาบรรลธุรรมถงึขัน้ “อรหตัตผล” เป็นอรหนัตบคุคล เรา
เรยีกวา่เป็นพระสาวกพทุธะและสาวิกาพทุธะดว้ย เพราะเราเช่ือโดยทั่วไปวา่ อบุาสก อบุาสิกาท่ีบรรลุ
ธรรมถงึขัน้อรหตัตผล ลว้นตอ้งมีสถานะเป็นพระทัง้นัน้  พระสาวกพทุธะและพระสาวิกาพทุธะนีแ้บง่เป็น
ผูมี้ฐานะธรรมดาทั่วไปกบัมีฐานะเป็น “อคัระ” เช่น พระสารบีตุรเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวา พระโมคคลั
ลานะเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งซา้ย  พระเขมาเถรเีป็นพระอคัรสาวิกาเบือ้งขวา พระอบุลวรรณาเถรเีป็น
พระอคัรสาวิกาเบือ้งซา้ย ท่ีน่าสนใจคือ คนท่ีจะไดเ้ป็นพระสาวก/พระสาวิกาธรรมดาตอ้งบ าเพ็ญบารมี



 ๓ 

โดยใชเ้วลา ๑ แสนกปัเป็นอย่างนอ้ย สว่นคนท่ีจะไดฐ้านะเป็นพระอคัรสาวก พระอคัรสาวิกานี ้ ตอ้ง
บ าเพ็ญบารมีโดยใชเ้วลา ๑ อสงไขยแสนกปัเป็นอย่างนอ้ย 
 
  ๒.  พระปัจเจกพุทธะ 
  พระปัจเจกพทุธะ หมายถงึ ผูต้รสัรูเ้ป็นพระอรหนัตเ์ฉพาะตน ไมส่ั่งสอนผูอ้ื่น  เราเช่ือวา่ พระ
ปัจเจกพทุธะมีฐานะเป็นพระพทุธเจา้รกัษาการในยคุท่ีไม่มีพระสมัมาสมัพุทธเจา้ หรอืพระศาสนาของ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้เสื่อมลง  
 เรื่องพระปัจเจกพทุธะนีน้่าสนใจควรศกึษาอย่างย่ิง  ขอ้ความในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเหมือนจะ
บอกวา่ พระปัจเจกพทุธะแมใ้นปัจจบุนัก็ยงัมีชีวิตอยู่ ท่านเหลา่นัน้ด  ารงอยู่ตลอดเวลาทกุยคุทกุสมยั แต่
ท่านด าเนินชีวิตเฉพาะท่ีเฉพาะแห่ง ไม่ปรากฏตวัใหเ้ห็นทั่วไป เช่น ท่ีภเูขาคนัธมาทน ์  แมป่้าอิสิปตน
มฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี สมยัพทุธกาลก็เป็นท่ีอยู่ของพระปัจเจกพทุธะ เพราะค าวา่ “อิสิปตนะ” 
แปลวา่ เป็นท่ีตกไปของฤาษี  ค าวา่ “ฤาษี” ท่านหมายเอาพระปัจเจกพทุธะนั่นเอง หรอืภเูขาอสิิคิลกิ็เป็น
ท่ีอยู่ของพระปัจเจกพทุธะเหมือนกนั  
   สมยัหนึ่ง พระพทุธเจา้ประทบัอยู่ท่ีภเูขาอิสิคลิิ เขตพระนครราชคฤห ์ ตรสัถามภิกษุทัง้หลายวา่ 
ภิกษุทัง้หลาย พวกเธอเห็นภเูขาอิสิคิลินีห้รอืไม่  ภเูขาอิสิคิลินีมี้ช่ือกเ็ช่นนี ้ มีบญัญตัิก็เช่นนี ้  เรื่องเคยมี
มาแลว้  พระปัจเจกพทุธะ ๕๐๐ องคไ์ดอ้าศยัอยูท่ี่ภเูขาอิสิคิลินีม้านาน ในเวลาท่ีพระปัจเจกพทุธะ
เหลา่นัน้เขา้ไปสูภ่เูขาอิสิคลิิ ทกุคนมองเห็นท่านเดินเขา้ไป  แตพ่อเขา้ไปถงึแลว้ ไม่มีใครมองเห็นท่าน
เหลา่นัน้ คนทัง้หลายจงึพดูกนัวา่ ภเูขานีก้ลืนกินฤาษีเหลา่นี ้จงึตัง้ช่ือภเูขานีว้า่ “อิสิคิลิ” แปลวา่ กลืนกิน
ฤาษี 
 ตอ่จากนัน้ พระพทุธเจา้ตรสัระบช่ืุอพระปัจเจกพทุธะ เช่น พระปัจเจกพทุธะช่ืออรฏิฐะ, อปุรฏิฐะ, 
ตครสิข,ี     ยสสัสี, สทุสัสนะ, ปิยทสัสี,  คนัธาระ, ปิณโฑละ, อปุาสภะ, นิถะ, ตถะ, สตุวา, ภาวิตตัตะ, 
สมุภะ, อสัสเุมฆะ  คนท่ีจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระปัจเจกพทุธะนีต้อ้งบ าเพ็ญบารมีโดยใชเ้วลา ๒ อสงไขยแสน
กปัเป็นอย่างนอ้ย 
  เรื่องเก่ียวกบัพระปัจเจกพทุธะนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัคุน้ชินของพทุธศาสนิกชนก็จรงิ แตไ่ม่คอ่ยมีใครสนใจ
ศกึษาอย่างจรงิจงั และไม่มีการตัง้ขอ้สงัเกตใหเ้ราเกิดความคิดสงสยัเพ่ิมเตมิ พระปัจเจกพุทธะท่ียงัมี
ชีวิตอยู่ในปัจจบุนัมีหรอืไม ่ ? พระปัจเจกพทุธะท่ีปรากฏนามในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกและอรรถกถาฝ่ายเถร
วาทมีจ านวนมากนัน้ เมื่อไม่ท าหนา้ท่ีเทศนาสั่งสอนชาวโลกแลว้อยู่กนัอย่างไร ? ท าอะไร ? หรอือยู่เฉยๆ
ไปวนัๆ ?  ถา้เราใชส้ามญัส านกึพิจารณาด ู เป็นไมไ่ดเ้ลยท่ีพระปัจเจกพทุธะเหลา่นัน้จะอยู่เฉยๆโดยไม่
ท าอะไรเลย ท่านตอ้งท าอะไรสกัอย่างเพ่ือประโยชนเ์กือ้กลู เพ่ือความสขุแก่ชาวโลก พระปัจเจกพทุธะ



 ๔ 

เป็นบคุคลพิเศษท่ีคอยสอดสอ่งดแูลชาวโลกเม่ือยามเกิดทกุขย์ากเขญ็ใจ ถา้พอแกปั้ญหาไดก้็ใหช้าวโลก
ใชก้  าลงัสติปัญญาของตนเองแกไ้ข ถา้ปัญหาทกุขย์ากเหลือก าลงั ท่านก็จะมาช่วยบรรเทาทกุข ์
 
  ๓.  พระสัมมาสัมพุทธะ  
  ๓.๑  พระสัมมาสัมพุทธะม ี๓ ประเภท คือ 
  พระปัญญาธิกะ หมายถงึพระสมัมาสมัพทุธะท่ีมีปัญญามาก ทรงใชเ้วลาในการบ าเพ็ญบารม ี
๒๐ อสงไขยแสนกปั โดยแบง่เป็นช่วง 
  (๑) มโนปณิธาน  ช่วงตัง้ความปรารถนาทางใจ ๗ อสงไขย 
   (๒) วจีปณิธาน  ช่วงตัง้ความปรารถนาทางวาจา ๙ อสงไขย 
   (๓) กายวจีปณิธาน ช่วงตัง้ความปรารถนาทางกายและวาจา  ๔ อสงไขย 
  พระสัทธาธิกะ หมายถงึพระสมัมาสมัพทุธะท่ีมีศรทัธามาก ทรงใชเ้วลาในการบ าเพ็ญบารมี 
๔๐ อสงไขยแสนกปั โดยแบง่เป็นช่วง 
   (๑) มโนปณิธาน  ช่วงตัง้ความปรารถนาทางใจ ๑๔ อสงไขย 
   (๒) วจีปณิธาน  ช่วงตัง้ความปรารถนาทางวาจา ๑๘ อสงไขย 
   (๓) กายวจีปณิธาน ช่วงตัง้ความปรารถนาทางกายและวาจา  ๘ อสงไขย 
   พระวริิยาธิกะ หมายถงึพระสมัมาสมัพทุธะท่ีมีความเพียรมาก ทรงใชเ้วลาในการบ าเพ็ญบารมี 
๘๐ อสงไขยแสนกปั โดยแบง่เป็นช่วง 
   (๑) มโนปณิธาน  ช่วงตัง้ความปรารถนาทางใจ ๒๘ อสงไขย 
   (๒) วจีปณิธาน  ช่วงตัง้ความปรารถนาทางวาจา ๓๖ อสงไขย 
   (๓) กายวจีปณิธาน ช่วงตัง้ความปรารถนาทางกายและวาจา  ๑๖ อสงไขย 
 อย่างไรก็ตาม  เนือ้หาในคมัภีรฝ่์ายเถรวาทโดยเฉพาะคมัภีรร์ะดบัอรรถกถา มุง่พรรณนาเฉพาะ
ช่วงท่ี ๓ คือ กายวจีปณธิาน โดยเริม่นบัเฉพาะจากตอนท่ีไดร้บัการพยากรณจ์ากพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ี
ยงัทรงพระชนมอ์ยู่ เช่น กรณีของพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โคตมะของเราทัง้หลาย ตอนท่ีเป็นพระ
โพธิสตัวส์เุมธดาบส ไดร้บัการพยากรณจ์ากพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ทีปังกรวา่ จะไดม้าตรสัรูเ้ป็น
พระโคตมะในอนาคต    เพราะฉะนัน้ พระสมัมาสมัพทุธะประเภทพระปัญญาธิกะ จงึบรรลถุงึความเป็น
พระสมัมาสมัพทุธะโดยใชเ้วลาบ าเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยแสนกปั พระสทัธาธิกะ บรรลถุงึความเป็นพระ
สมัมาสมัพทุธะโดยใชเ้วลาบ าเพ็ญบารมี ๘ อสงไขยแสนกปั พระวิรยิาธิกะ บรรลถุงึความเป็นพระสมัมา
สมัพทุธะโดยใชเ้วลาบ าเพญ็บารมี ๑๖ อสงไขยแสนกปั  
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  ๓.๒  พระสัมมาสัมพุทธะในอดตี 
        ปรากฏพระนามในคัมภรีขุ์ททกนิกาย พุทธวงศ ์๒๘ องค ์
 

     ๑.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ตณัหงักร 
      ๒.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่เมธงักร 
    ๓.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สรณงักร 
    ๔.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ทีปังกร 
    ๕.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โกณฑญัญะ 
    ๖.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่มงัคละ 
    ๗.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สมุนะ 
    ๘.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่เรวตะ 
    ๙.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โสภิตะ 
  ๑๐.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่อโนมทสัสี 
  ๑๑.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ปทมุะ 
  ๑๒.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่นารทะ 
  ๑๓.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ปทมุตุตระ 
   ๑๔.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สเุมธะ 
  ๑๕.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สชุาตะ 
  ๑๖.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ปิยทสัสี 
  ๑๗.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่อตัถทสัสี 
  ๑๘.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ธมัมทสัสี 
  ๑๙.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สทิธตัถะ 
  ๒๐.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ติสสะ 
  ๒๑.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ปสุสะ (หรอืผสุสะ) 
  ๒๒.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่วิปัสสี 
  ๒๓.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สิข ี
  ๒๔.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่เวสสภ ู
  ๒๕.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่กกสุนัธะ 
  ๒๖.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โกนาคมนะ 
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  ๒๗.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่กสัสปะ 
  ๒๘.  พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โคตมะ  
 อย่างไรก็ตาม แมพ้ระสมัมาสมัพทุธะมีพระนามปรากฏในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกพทุธวงศจ์ะมีเพียง 
๒๘ พระองค ์ รวมกบัพระเมตไตรยะท่ีจะมาตรสัรูใ้นอนาคตเป็น ๒๙ พระองค ์ แตใ่นความจรงิคงมี
มากกวา่นี ้  และในอนาคตนอกจากพระเมตไตรยะแลว้ จะมีพระสมัมาสมัพทุธะพระองคอ์ื่นๆอีกมาตรสัรู ้
สืบเน่ืองอย่างไม่ขาดสาย เพราะสตัวโ์ลกมีความตอ้งการท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บั/รบัประทานทัง้อาหารใจ
และอาหารกาย พระสมัมาสมัพทุธะทรงมีฐานะเป็นผูน้  าทางจิตของสตัวโ์ลก ทรงเป็นผูใ้หอ้าหารใจ 
สนองความตอ้งการดา้นจิตใจของสตัวโ์ลก เมื่อพระสมัมาสมัพทุธะพระองคนี์เ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน 
หลกัธรรมค าสั่งสอนท่ีพระองคแ์สดงไวบ้ญัญตัิไวก้็ท  าหนา้ท่ีเป็นศาสดาแทนพระองคไ์ประยะหนึ่ง (ซึง่
ตามพทุธท านายบอกวา่เป็นเวลา ๕,๐๐๐ ปี) เม่ือไดเ้วลาพอสมควร พระสมัมาสมัพทุธะพระองคต์อ่ไปก็
จะเสดจ็อบุตัิขึน้ในโลก ประกาศพระพทุธศาสนาตอ่ไป 
 
๓.๓  กฎธรรมดา ๑๖ อยา่งของพระสัมมาสัมพุทธะขณะเป็นพระโพธิสัตว ์
       (เร่ืองปกตสิามัญของผู้จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ) 
   พระสมัมาสมัพทุธะทกุพระองคข์ณะเป็นพระโพธิสตัว ์  เพราะไดบ้  าเพ็ญบารมีสั่งสมคณุความดี
มานาน จงึมีคณุสมบตัิ/ ปรากฏการณ/์ ขอ้พิเศษท่ีเรยีกวา่ “กฎธรรมดา” ๑๖ อย่างประจ าตวัไม่
เหมือนกบับคุคลทั่วไป ขอ้ความนีป้รากฏในพระไตรปิฎกทีฆนิกาย มหาวรรค ในมหาปทานสตูร ดงันี ้
     ๑.  จตุิจากสวรรคช์ัน้ดสุิต มีสตสิมัปชญัญะ ลงสูพ่ระครรภพ์ระมารดา 
      ๒.  ขณะจตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุิต มีแสงสวา่งทั่วโลกธาต ุ
    ๓.  ขณะจตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุิต  มีเทพบตุรทัง้ ๔ มาอารกัขา 
       ๔.  ขณะสถิตอยู่ในพระครรภ ์ พระมารดารกัษาศีล ๕ โดยปกต ิ
      ๕.  ขณะสถิตอยู่ในพระครรภ ์ พระมารดาไมมี่ความยินดีทางกามารมณ ์ ไมมี่บรุุษใดสามารถ
ลว่งเกินทางกามารมณไ์ด ้
     ๖.  ขณะสถิตอยู่ในพระครรภ ์พระมารดาบรบิรูณด์ว้ยกามคณุ ๕ 
     ๗.  ขณะสถิตอยู่ในพระครรภ ์ พระมารดาไม่มีโรค มองเห็นพระโพธิสตัวต์ลอดเวลา 
      ๘.  ประสตูิได ้๗ วนั พระมารดาสวรรคตไปเกิดในสวรรคช์ัน้ดสุิต 
     ๙.  พระมารดาทรงครรภ ์๑๐ เดอืนถว้น 
   ๑๐.  พระมารดาประทบัยืนประสตู ิ
   ๑๑.  ขณะประสตูิ เทวดารบัพระโพธิสตัวก์่อน มนษุยร์บัภายหลงั 
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   ๑๒.  ขณะประสตูิ เทพบตุร ๔ ตนรบัวางไวเ้บือ้งหนา้พระมารดา 
   ๑๓.  เม่ือประสตูิ ไม่แปดเป้ือนดว้ยมลทิน 
   ๑๔.  เม่ือประสตูิ ธารน า้รอ้น-เย็นตกลงมาสนานพระมารดาและพระโพธิสตัว ์
   ๑๕.  ทนัทีท่ีประสตูิ ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ ด าเนิน ๗ กา้ว กลา่วอาสภิวาจา  
   ๑๖.  เมื่อประสตู ิแสงสวา่งปรากฏทั่วโลกธาต ุและหม่ืนโลกธาตสุั่นสะเทือน 
 
พระโคตมะ 
พระสัมมาสัมพุทธะองคปั์จจุบันของฝ่ายเถรวาท 
   พระสมัมาสมัพทุธะในอดีตตามท่ีปรากฏพระนามในคมัภีรข์ทุทกนิกาย พทุธวงศ ์ มีจ านวน ๒๘ 
องคก์็จรงิ แตพ่ทุธศาสนิกชนฝ่ายเถรวาทเม่ือกราบไหวบ้ชูาพระสมัมาสมัพทุธะ(หรอืเรยีกสัน้ๆวา่
พระพทุธเจา้) ตา่งเขา้ใจตรงกนัวา่ เราก าลงักราบไหวบ้ชูาพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โคตมะ(พระ
สิทธตัถะ โคตมะ)เท่านัน้  จงึควรศกึษาเพ่ือความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัพระโคตมะ 
  ช่วงชีวิตของพระโคตมะท่ีปรากฏในต าราชัน้ตน้คือคมัภีรอ์รรถกถาและต าราชัน้หลงัหรอืยคุหลงั
เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจมาก โดยต ารายคุหลงั เช่น ต าราต านานมลูศาสนาของพระะพทุธพกุามและพระพทุธ
ญาณ ต าราชินกาลมาลนีิของพระรตันปัญญาเถระ ต าราชินกาลมาลีปกรณข์องพระรตันปัญญาเถระ
และต าราโสตตัถกีมหานิทานของพระจฬูพทุธโฆษะ กลา่วถงึช่วงชีวิตของพระองคโ์ดยแบง่เป็นช่วง 
เรยีกวา่ “นิทาน” แปลวา่ เหต ุหรอืตน้เรื่อง มีนิทานตา่งๆดงันี ้
   ๑. มหานทิาน แปลวา่เหตหุรอืตน้เรื่องท่ีกวา้งใหญ่ เป็นช่วงท่ีพระองคเ์กิดความคดิท่ีอยากจะเป็น
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แตย่งัไม่ไดต้ัง้ความปรารถนา ไม่ปรากฏวา่ใชเ้วลานานเท่าไร 
  ๒.  พาหรินทิาน แปลวา่เหตหุรอืตน้เรื่องท่ีอยูน่อกเหนือออกไป เป็นช่วงท่ีตัง้ความปรารถนาทาง
จิต เรยีกวา่ มโนปณิธาน  ใชเ้วลา ๗ อสงไขย 
   ๓.  อตทูิเรนทิาน แปลวา่เหตหุรอืตน้เรื่องท่ีอยูห่่างไกลแสนไกล เป็นช่วงเวลาท่ีตัง้ความปรารถนา
ทางวาจา เรยีกวา่ วจีปณิธาน ใชเ้วลา ๙ อสงไขย 
   เนือ้หาท่ีวา่ดว้ยยคุมหานิทาน พาหิรนิทานและอตทิเูรนิทานนีด้จูะไม่ปรากฏในคมัภีรอ์รรถกถา
ชาดกของฝ่ายเถรวาท แตใ่นคมัภีรอ์รรถกถาชาดกจะกลา่วถงึเฉพาะยคุทเูรนิทาน อวิทเูรนิทาน และสนัติ
เกนิทานซึง่ต  ารายคุหลงัก็มีเนือ้หาท่ีวา่ดว้ยยคุเหลา่นีเ้ช่นกนั ดงันี ้
   ๔.  ทูเรนทิาน แปลวา่เหตหุรอืตน้เรื่องท่ีอยู่ไกลออกไป เป็นช่วงเวลาท่ีตัง้ความปรารถนาทางกาย
และวาจา  เรยีกวา่ กายวจีปณิธาน ใชเ้วลา ๔ อสงไขย กลา่วคือช่วงระยะเวลาตัง้แตส่มยัเป็นสเุมธดาบ
สมาจนถงึเวลาท่ีจตุิจากชาติท่ีเกิดเป็นพระเวสสนัดรไปเกิดในสวรรคช์ัน้ดสุิต 
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    ในอดีตชาติของพระโคตมะ สมยัท่ีเป็นพระโพธิสตัวผ์ูแ้น่นอนวา่จะไดม้าตรสัรูเ้ป็นพระสมัมา
สมัพทุธะ บ าเพ็ญบารมี ๑๐ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิรยิบารมี ขนัติบารมี 
สจัจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอเุบกขาบารมี โดยบ าเพ็ญสมบรูณท์ัง้ ๓  ระดบั คือ ระดบั
บารมี ระดบัอปุบารมี และระดบัปรมตัถบารมี เป็นเวลา ๔ อสงไขยแสนกปั รวมเวลา ๕๔๗ ชาติ ชาติท่ี
เราคุน้ชินรูจ้กักนัดีคือ ๑๐ ชาติสดุทา้ย เรานิยมเรยีกวา่พระเจา้สิบชาติ คือ ทรงเกิดเป็นพระเตมีย ์ พระ
มหาชนก สวุรรณสาม เนมิราช มโหสถ ภรูทิตั จนัทกมุาร นารทดาบส วิธรุบณัฑิต และพระเวสสนัดรแลว้
ก็ไปเกิดในสวรรคช์ัน้ดสุิต 
   ถา้ศกึษาตามขอ้ความท่ีปรากฏในต าราทัง้ชัน้ตน้และชัน้หลงั ท าใหเ้ราทราบวา่พระโคตมะเป็น
พระสมัมาสมัพทุธะประเภทพระปัญญาธิกะ ทรงใชเ้วลาในการบ าเพ็ญบารมีรวมทัง้สิน้ ๒๐ อสงไขยแสน
กปั    
   ๕.  อวทูิเรนทิาน  แปลวา่เหตหุรอืตน้เรื่องท่ีอยูไ่ม่ไกลนกั เป็นช่วงระยะเวลาตัง้แตจ่ตุิจากสวรรค์
ชัน้ดสุิตมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะจนถงึตรสัรูเ้ป็นสมัมาสมัพทุธะท่ีควงตน้โพธิอสัสตัถพฤกษแ์ห่งศากย 
วงศ ์    
  พระองคจ์ตุิจากสวรรคช์ัน้ดสุิตมาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจา้สทุโธทนะกบัพระนางสิรมิหา
มายาแห่งกรุงกบิลพสัดุ ์ ทรงศกึษาศิลปศาสตร ์ ๑๘ ประการ ทรงอภิเษกสมรสกบัพระนางยโสธราหรอื
พิมพา มีพระโอรสพระนามวา่ราหลุ เสดจ็ออกบรรพชา ทรงบ าเพ็ญเพียรปฏิบตัิธรรมอยู่ ๖ ปี ณ อรุุเวลา
เสนานิคม ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะ ณ ควงโพธิพฤกษช่ื์ออสัสตัถะ 
    ๖.  สนัตเิกนทิาน แปลวา่เหตหุรอืตน้เรื่องท่ีอยู่ใกล ้ เป็นช่วงระยะเวลาตัง้แตไ่ดต้รสัรูเ้ป็นพระ
สมัมาสมัพทุธะจนถงึเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ทรงใชเ้วลา ๔๕ ปี(หรอืนิยมเรยีกวา่ ๔๕ พรรษา)ในการ
บ าเพ็ญพทุธกิจ ท าหนา้ท่ีของพระสมัมาสมัพทุธะ เสดจ็จารกิไปในท่ีตา่งๆ เพ่ือสั่งสอนสตัวโ์ลก ในระยะ 
๔๕ ปีนี ้เสดจ็ไปประทบัจ าพรรษา ณ สถานท่ีตา่งๆดงันี ้
  พรรษาท่ี   ๑ ประทบัจ าพรรษา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลก้รุงพาราณสี 
  พรรษาท่ี   ๒-๔ ประทบัจ าพรรษา ณ พระเวฬวุนั กรุงราชคฤห ์
  พรรษาท่ี   ๕ ประทบัจ าพรรษา ณ กฏูาคารในป่ามหาวนั นครเวสาลี 
  พรรษาท่ี   ๖ ประทบัจ าพรรษา ณ มกลุบรรพต (ภายหลงัทรงแสดงยมกปาฏิหารยิ)์ 
  พรรษาท่ี   ๗ ประทบัจ าพรรษา ณ ดาวดงึสเทวโลก (แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพทุธมารดา) 
  พรรษาท่ี   ๘ ประทบัจ าพรรษา  ณ เภสกลาวนั ใกลเ้มืองสงุสมุารครี ีแควน้ภคัคะ 
  พรรษาท่ี   ๙  ประทบัจ าพรรษา ณ โฆสิตาราม เมืองโกสมัพี 
  พรรษาท่ี   ๑๐ ประทบัจ าพรรษา ณ ป่าต าบลปารเิลยยกะ ใกลเ้มืองโกสมัพี 



 ๙ 

  พรรษาท่ี   ๑๑ ประทบัจ าพรรษา ณ หมู่บา้นพราหมณช่ื์อเอกนาลา 
  พรรษาท่ี   ๑๒ ประทบัจ าพรรษา ณ เมืองเวรญัชา 
  พรรษาท่ี  ๑๓ ประทบัจ าพรรษา ณ จาลิยบรรพต 
  พรรษาท่ี   ๑๔ ประทบัจ าพรรษา ณ พระเชตวนั กรุงสาวตัถี (อปุสมบทราหลุ) 
  พรรษาท่ี   ๑๕ ประทบัจ าพรรษา ณ นิโครธาราม นครกบิลพสัดุ ์
  พรรษาท่ี   ๑๖ ประทบัจ าพรรษา ณ เมืองอาฬวี (โปรดอาฬวกยกัษ)์ 
  พรรษาท่ี   ๑๗ ประทบัจ าพรรษา ณ พระเวฬวุนั  กรุงราชคฤห ์
  พรรษาท่ี   ๑๘-๑๙  ประทบัจ าพรรษา ณ จาลิยบรรพต 
  พรรษาท่ี  ๒๐ ประทบัจ าพรรษา ณ พระเวฬวุนั กรุงราชคฤห ์
  พรรษาท่ี   ๒๑-๔๔ ประทบัจ าพรรษาสลบัไปมา ณ พระเชตวนักบับพุพาราม กรุงสาวตัถี 
(หลกัฐานบางแห่งบอกวา่ ประทบัจ าพรรษา ณ พระเชตวนั ๑๙ พรรษา ณ บพุพาราม ๖ พรรษา) 
  พรรษาท่ี   ๔๕ ประทบัจ าพรรษา ณ เวฬวุคาม ใกลก้รุงเวสาลี 
  ไม่วา่จะเสดจ็ไปประทบั ณ ท่ีใดก็ตาม พระสมัมาสมัพทุธะทกุพระองค ์พระองคจ์ะทรงปฏิบตัิกิจ 
๕ อย่างใน ๒๔ ชั่วโมงของทกุวนั โดยแบง่เวลาออกเป็น ๕ ระยะดงันี ้
  ระยะท่ี ๑ เวลาเชา้ เสดจ็บิณฑบาต (ปพฺุพณฺเห  ปิณฺฑปาต ) 
   ระยะท่ี  ๒ เวลาเย็น ทรงแสดงธรรม (สายณฺเห  ธมฺมเทสน ) 
  ระยะท่ี  ๓ เวลาค ่า ประทานโอวาทแก่เหลา่ภิกษุ (ปโทเส  ภิกฺขโุอวาท ) 
  ระยะท่ี  ๔ เท่ียงคืน ทรงตอบปัญหาเทวดา (อฑฺฒรตเฺต  เทวปญฺหน ) 
  ระยะท่ี  ๕ จวนสวา่ง ทรงตรวจพิจารณาสตัวท่ี์สามารถและท่ียงัไม่สามารถบรรลธุรรม อนัควรจะ
เสดจ็ไปโปรดหรอืไม่ (ปจฺจเูสว  คเต  กาเล  ภพฺพาภพฺเพ  วิโลกน ) 
 พระสมัมาสมัพทุธะทรงปฏิบตัิภารกิจหนกัอย่างนี ้แบง่เป็น ๕ ระยะ ถา้เอาไปหาร ๒๔ ชั่วโมง(ใน
หนึ่งวนั) ก็จะไดร้ะยะละ ๔ ชั่วโมง  กบัอีก ๔๘ นาที  ถามวา่ พระพทุธองคใ์ชเ้วลาช่วงไหนเพ่ือทรง
บรรทมหลบั พิจารณาดแูลว้น่าจะเป็นช่วงระยะเวลาท่ี ๔ กบัท่ี ๕ คือระหวา่งทรงตอบปัญหาเทวดากบั
ทรงพิจารณาดสูตัวท่ี์ควรเสดจ็ไปหรอืไม่ควรเสดจ็ไปโปรด (อาจเป็นเวลาประมาณ ๒ ถงึ ๓ ชั่วโมงเท่านัน้) 
  
พระโคตมะกับเร่ืองทีน่่าสนใจ  
   พระโคตมะตรสัรูใ้นภทัรกปั (ภทัรกปัเป็น ๑ ใน ๕ กปัคือ สารกปัมีพระพทุธเจา้ ๑ พระองค,์ 
มณัฑกปัมีพระพทุธเจา้ ๒ พระองค,์ วรกปัมีพระพทุธเจา้ ๓ พระองค,์ สารมณัฑกปัมีพระพทุธเจา้ ๔ 
พระองค ์และภทัรกปัมีพระพทุธเจา้ ๕ พระองค)์    



 ๑๐ 

 พระโคตมะสมยัทรงพระเยาว ์ ประทบัอยู่ในปราสาท ๓ ฤด ู โดยช่ือวา่ปราสาทสจุนัทะ ปราสาท
โกกนทุ และปราสาทโกญจะ 
   พระโคตมะทรงใชเ้วลาเป็นคฤหสัถ ์ อยู่ ๒๙ ปี(พระสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่กสัสปะทรงใช้
เวลาเป็นคฤหสัถอ์ยู่ ๒,๐๐๐ ปี หรอืพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ธมัมทสัสีทรงใชเวลาเป็นคฤหสัถอ์ยู ่
๘,๐๐๐ ปี เป็นตน้) 
  พระโคตมะทรงใชม้า้เป็นพาหนะในการเสดจ็ออกบวช (พระสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่ปิยทสัสี
ทรงใชร้าชรถเป็นพาหนะในการเสดจ็ออกบวช หรอืพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สิทธตัถะซึง่เป็นพระ
สมัมาสมัพทุธะองคท่ี์ ๑๖ ทรงใชว้อเป็นพาหนะในการเสดจ็ออกบวช เป็นตน้)  
  พระโคตมะก่อนท่ีจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงใชเ้วลาในการบ าเพ็ญทกุกรกิรยิาคือ
ปฏิบตัิธรรมอย่างหนกั ๖ ปี (พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่กสัสปะทรงใชเ้วลาในการบ าเพ็ญทกุกร
กิรยิา ๗ เดือน หรอืพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โกณฑญัญะทรงใชเ้วลาในการบ าเพ็ญทกุกรกิรยิา ๑๐ 
เดือน เป็นตน้) 
   พระโคตมะประทบันั่งตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธภายใตต้น้อสัสตัถพฤกษ ์ (พระสมัมาสมัพทุธะ
พระนามวา่สมุนะ พระนามวา่เรวตะ พระนามวา่โสภิตะประทบันั่งตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะภายใต้
ตน้กากะทิงเหมือนกนั หรอืพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สเุมธะประทบันั่งตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะ
ภายใตต้น้จิก เป็นตน้) 
   พระโคตมะทรงมีสว่นสงูของพระสรรีะ ๑๘ ศอก (พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่มงัคละทรงมี
สว่นสงูของพระสรรีะ ๘๘ ศอก หรอืพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่อโนมทสัสทีรงมีสว่นสงูของพระสรรีะ 
๕๘ ศอก เป็นตน้) 
  พระโคตมะทรงมีพระชนมาย ุ ๘๐ ปี (พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่กสัสปะทรงมีพระชนมาย ุ
๑๖,๐๐๐ปี หรอืพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่สิขีทรงมีพระชนมาย ุ๕๖,๐๐๐ ปี เป็นตน้) 
   พระโคตมะเม่ือเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ ไม่ปรากฏขอ้มลูวา่ พระสถปูท่ีบรรจพุระบรม
สารรีกิธาตมีุสว่นสงูเท่าไร (สถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองพระพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ติสสะ 
มีสว่นสงู ๓ โยชน ์ หรอืสถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองพระพระสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่ปทมุตุตระ 
มีสว่นสงู ๑๒ โยชน ์เป็นตน้) 
 พระโคตมะขณะเม่ืองทรงพระชนมอ์ยู่ ขอ้ความในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกไม่ไดร้ะบวุา่ไดท้รง
พยากรณบ์คุคลใดบคุคลหนึ่งวา่จะไดม้าตรสัรูเ้ป็นสมัมาสมัพุทธะในอนาคตเลย แตไ่ดต้รสัถงึพระ
เมตไตรยโพธิสตัวซ์ึง่สถิตอยู่ในสวรรคช์ัน้ดสุิตจะไดม้าตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะในอนาคต ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งในคมัภีรข์ทุทกนิกาย พทุธวงศว์า่  “ในภทัรกปันีไ้ดม้ีพระพทุธเจา้ทรงเป็นผูน้  า ๓ 



 ๑๑ 

พระองค ์ คอื พระกกสุนัธะ ๑ พระโกนาคมนะ ๑ พระกสัสปะผูท้รงเป็นผูน้  า ๑  บดันี ้ เราเป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้และพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามว่า เมตไตรยจกัมี(ในอนาคต)” แตใ่นคมัภีรอ์รรถ
กถามีขอ้ความระบวุา่พระโคตมะทรงพยากรณภิ์กษุรูปหนึ่งวา่ จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธะพระ
นามวา่เมตไตรยะในอนาคต 
 ค าวา่ “พยากรณ”์ ในท่ีนีห้มายถงึ การท านาย พระโคตมะเองก่อนท่ีจะไดม้าตรสัรูเ้ป็นพระสมัมา
สมัพทุธะ ขอ้ความในคมัภีรบ์อกวา่ พระองคไ์ดร้บัพยากรณจ์ากพระพทุธเจา้ ๒๔ พระองค ์เช่น สมยัเป็น
สเุมธดาบสไดร้บัพยากรณจ์ากพระทีปังกรพทุธะ สมยัเป็นจกัรพรรดิวิชิตาวีไดร้บัพยากรณจ์ากพระสมัมา
สมัพทุธะพระนามวา่โกณฑญัญะ สมยัเป็นพระเจา้อรนิทมะไดร้บัพยากรณจ์ากพระสมัมาสมัพทุธะพระ
นามวา่สิข ี
  พระโคตมะทรงเป็นพระสมัมาสมัพทุธะประเภทปัญญาธิกะ คือมีปัญญามาก เพราะทรงใชเ้วลา
ในการบ าเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยแสนกปัเริม่จากท่ีไดร้บัพยากรณจ์ากพระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่ทีปัง
กร (พระสมัมาสมัพทุธะพระนามวา่โกณฑญัญพทุธะและพระนามวา่มงัคละทรงใชเ้วลาบ าเพ็ญบารมี 
๑๖ อสงไขแสนกปั ในขณะท่ีพระสมัมาสมัพทุธะหลายพระองคไ์มมี่ขอ้ความบอกวา่ทรงใชเ้วลาในการ
บ าเพ็ญบารมีเท่าไร) 


