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พุทธประวัติ
การประสูติ
³ »†ÒÅØÁ¾Ô¹ÇÕ Ñ¹ ¾ÃÐ¹Ò§ÊÔÃÔ ÁËÒÁÒÂÒ ¾ÃÐÁàËÊÕ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒÊØ·â¸·¹Ð
ä´Œ»ÃÐÊÙµÔ¾ÃÐâÍÃÊ àÁ×èÍ¾ÃÐâÍÃÊ»ÃÐÊÙµÔÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹ä´Œ 7 ¡ŒÒÇ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº
µÃÑÊÇ‹Ò “àÃÒà»š¹àÅÔÈ·ÕèÊØ´áË‹§âÅ¡ àÃÒà»š¹¼ÙŒà¨ÃÔÞ·ÕèÊØ´áË‹§âÅ¡ àÃÒà»š¹
¼ÙŒ»ÃÐàÊÃÔ°·ÕèÊØ´áË‹§âÅ¡ ªÒµÔ¹àÕé »š¹ªÒµÔÊØ´·ŒÒÂ ºÑ´¹ÕÀé ¾ãËÁ‹Â‹ÍÁäÁ‹ÁÕ”
¾ÃÐâÍÃÊÁÕ¾ÃÐ¹ÒÁÇ‹Ò ÊÔ·¸Ñµ¶Ð áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³¨Ò¡¾ÃÒËÁ³
ª×è Íâ¡³±ÑÞÞÐÇ‹Ò ¾ÃÐâÍÃÊ¨ÐàÊ´ç¨ÍÍ¡¼¹Çª áÅÐ¡ÅÒÂà»š¹ÈÒÊ´Ò¼ÙÂŒ §Ôè ãËÞ‹
สาระ
นารู

»ÃÐÊÙµÔµÃ§¡ÑºÇÑ¹¢Öé¹ 15 ¤íèÒ à´×Í¹ 3
à»š¹àËµØ¡ÒÃ³áÃ¡¢Í§ÇÑ¹ÇÔ ÊÒ¢ºÙªÒ

ชีวิตในวัยเด็ก-วัยรุน
¢³Ð·Õèà¨ŒÒªÒÂÁÕÍÒÂØä´Œ 16 ¾ÃÃÉÒ ¾ÃÐÍ§¤ ä´Œáµ‹§§Ò¹¡Ñº¾ÃÐ¹Ò§ÂâÊ¸ÃÒ
¾ÔÁ¾Ò
¢³Ð·Õèà¨ŒÒªÒÂÍÒÂØä´Œ 29 ¾ÃÃÉÒ ¾ÃÐÍ§¤ ä´Œà¡Ô´¤ÇÒÁàº×èÍË¹‹ÒÂã¹ªÕ ÇÔ µ
¨Ö§ä´ŒÍÍ¡ä»¹Í¡¾ÃÐÃÒªÇÑ§ ·íÒãËŒä´ŒàËç¹¤¹á¡‹ ¤¹à¨çº ¤¹µÒÂ áÅÐ¹Ñ¡ºÇª
«Öè§·Ñé § 4 ÍÂ‹Ò§¹Õàé ÃÕÂ¡Ç‹Ò à·Ç·Ùµ·Ñé § 4 ¾ÃÐÍ§¤µŒÍ§¡ÒÃ¤Œ¹ËÒÇÔ ¸ÕËÅØ´¾Œ¹
àÅÂÍÍ¡¼¹Çª ³ ÃÔÁáÁ‹¹íéÒÍâ¹ÁÒ ã¹ÇÑ¹à´Õ ÂÇ¡Ñº·Õèà¨ŒÒªÒÂÃÒËØÅ ¾ÃÐâÍÃÊ
¢Í§¾ÃÐÍ§¤»ÃÐÊÙµÔ
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การ¼นวª-ตรัสรู้
นักบวชสิทธัตถะได้ศกึ ษาอยูก่ บั ส�านักของอาÌารดาบส และอุทกดาบส แต่
ยังไม่พ บค�าตอบของการหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงลองผิ ดลองถูกด้วย
ตนเอง โดยการบ�าเพ็ญทุกรกิริยา หรือทรมานตนเองอย่างหนักเป็นเวลา
6 ป‚ ก็ยังไม่พบค�าตอบ พระองค์เลยตระหนักได้ว่าการทรมานตนเองนั้น
ไม่ใช่วิ ธีที่ถูกต้อง จึงหันมาใช้วิ ธีตามหลักมัช¬ิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง)
แทน
ภายหลังจากพระองค์ประทั บนัง่ บ�าเพ็ญเพี ยรอยูใ่ ต้ตน้ ศรีมหาโพธิì ค�าตอบ
ทั้งหลายที่พระองค์ตอ้ งการหาก็หลัง่ ไหลเข้ามา จนในที่สดุ พระองค์กต็ รัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า

การเ¼ยแ¼่ศาสนา
พระพุ ทธเจ้าเดินทางไปยังส�านักของ “ชฎิล 3 พี่ น้อง” พระองค์ ได้แสดง
อัศจรรย์ และแสดงธรรมจนชฎิล 3 พี่ น้องขออุปสมบท โดยมีผู้น�าคือ
พระอุรุเวลกัสสปะ «ึ่งในเวลานั้นได้มีพระสาวกเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รูป
หลังจากทราบข่าวเรื่ องการอุปสมบทของส�านักชฎิล พระเจ้าพิมพิสาร
เจ้าเมืองราชคÄห์ ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธองค์
ท�าให้พระเจ้าพิมพิสารบรรลุโสดาบัน อีกทั้ งยังมอบสวนไผ่เวÌุวันให้เป็นที่
พ�านักใหม่ของพระพุ ทธเจ้า เหตุการณ์นท
ี้ �าให้ ได้มีการริ เริ่ มการกรวดน�้า
อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
พระอัสสชิแสดงธรรมแก่อปุ ติสสะจนบรรลุโสดาบัน จากนัน้ อุปติสสะได้ ไป
ชวนโกลิตะ«ึง่ เป็นเพือ่ นสนิทไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้อปุ สมบท ภายหลังจาก
ทั้งสองอุปสมบทแล้วก็ ได้มกี ารเรียกชื่ อใหม่คอื อุปติสสะ เป็น พระสารีบตุ ร
และโกลิตะ เป็น พระโมคคัลลานะ ทั้งสองได้รบั การยกย่องเป็นอัครสาวกคือ
พระสารีบตุ ร อัครสาวกฝ่ายขวา ผูเ้ ป็นเลิศทางปัญญา และพระโมคคัลลานะ
อัครสาวกฝ่าย«้าย ผู้มีอิทธิÄทธิì

8
Lecture_SoCial_Final.indd 8

12/13/19 8:41 AM

บทที่

01

Lecture ÊÃØ»à¢ŒÁÊÑ§¤Á »ÃÐ¶Á

ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 ณ วัดเวÌุวัน พระสาวก 1,250 รูป ได้เดินทาง
มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จงึ แสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ «ึง่ เป็น
หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุ ทธศาสนา เหตุการณ์ ในวันนีถ้ ูกเรียกว่า
“วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”
6 ป‚หลังการตรัสรู้ พระเจ้าสุทโธทนะส่งกาÌุทายีไปอาราธนาพระพุ ทธเจ้า
ให้กลับมาที่กรุงกบิ ลพั สดุ์ เมื่อพระพุ ทธองค์เดินทางมาถึงกรุงกบิ ลพั สดุ์
แล้ว บรรดาญาติๆ ก็ ได้มาเข้าเฝ้า แต่เพราะความมีทิฐิของผู้ที่มาเข้าเฝ้า
พระพุ ทธองค์จึงแสดงอัศจรรย์ ให้ ได้เห็น จนท้ายที่ สุดพระเจ้าสุทโธทนะ
ก็ยอมกราบพระพุ ทธองค์ บรรดาญาติๆ จึงลดทิฐิลง หลังจากนั้นจึง
เกิดฝนโบกขรพรรษขึ้น
ขณะอยูใ่ นกรุงกบิ ลพั สดุ์ พระเจ้าสุทโธทนะได้ตอ่ ว่าพระพุ ทธเจ้าที่เที่ยวเดิน
บิ ณ±บาตขออาหารว่าไม่ใช่ประเพณีของกษัตริ ย์ พระพุ ทธองค์จึงตรัสว่า
พระพุทธองค์นนั้ ไม่ได้อยูใ่ นวงศ์กษัตริยแ์ ล้ว แต่พระพุทธองค์อยูใ่ นพุทธวงศ์
และได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าสุทโธทนะจนพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุโสดาบัน
ในขณะนั้นเลย
สาระ
น่ารู้

อัศจรรย์ทั้ งสามครั้งที่พระพุ ทธองค์แสดงต่อพระบิ ดาคือ
1. ท�าให้อสิตดาบสก้มลงกราบขณะพระองค์มีอายุเพี ยง 3 วัน
2. ขณะที่พระองค์อายุเพี ยง 7 พรรษาได้บรรลุปฐม¬าน
3. พระองค์ได้เสด็จไปในอากาศต่อหน้าประยูรญาติ ให้ประยูรญาติ
คลายทิฐิ

การปริ นพิ พาน
เป็นเวลากว่า 45 พรรษาที่ พระพุ ทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุ ทธศาสนา จน
พระพุ ทธองค์มีอายุได้ 80 พรรษา ในขณะนั้นได้พ�านักอยู่ที่เมืองไพศาลี
พญามารก็ ได้มาเข้าเฝ้าและกราบทูลให้พระองค์เสด็จปริ นพิ พานได้แล้ว
พระองค์จงึ ตอบรับค�าขอของพญามาร พระอานนท์เมือ่ ทราบว่าพระพุทธองค์
ปลงอายุสังขารแล้ว ก็ โศกเศร้าเสียใจ
9
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ก่อนการปรินพิ พาน สุภัททปริพาชก นักบวชจากศาสนาอื่น ได้ขอเข้าเฝ้า
พระพุ ทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรม สุภัททะก็ขออุปสมบท และเกิดเป็น
ปัจฉิมสาวก หรือเป็นสาวกคนสุดท้ายของพระพุ ทธเจ้า
พระพุ ทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์«งึ่ มี ใจความว่า เมือ่ พระองค์ปรินพิ พาน
แล้ว ให้น�าพระธรรมวิ นัยมาเป็นตัวแทนพระศาสดา
พระพุ ทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิ พานใต้ต้นสาละในป่าสาลวโนทยาน เมือง
กุสินารา ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
วันส�าคัญ

ตรงกับวันที่

เËตุการณ์ส�าคัญ

วันมา¦บูªา
(วันพระสง¦์)

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 3

วันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาเข้าเฝ้า
พระพุ ทธเจ้ากันโดยไม่ไ ด้นัดหมาย
ณ วัดเวÌุวนั «ึง่ พระพุ ทธเจ้าได้แสดง
ธรรมโอวาทปาติโมกข์

วันวิสาขบูªา
(วันพระพุทธ)

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6

เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์ คือ ประสูติ
ตรัสรู้ ปรินพิ พาน

วันอั¯°มีบูªา

แรม 8 ค�่า เดือน 6

เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุ ทธสรีระ
ของพระพุ ทธเจ้า
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วันส�าคัญ

ตรงกับวันที่

เËตุการณ์ส�าคัญ

วันอาสาÌËบูªา
(วันพระธรรม)

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 8

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็น
ครั้งแรก คือ ธัมมจั กกัปปวัตตนสูตร
หลังจากแสดงธรรม โกณ±ัญญะได้
เกิด ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุ
รูปแรกของพระพุ ทธศาสนา

วันเข้าพรรษา

แรม 1 ค�่า เดือน 8

อยู่ในช่วงÄดูฝน พระภิกษุจึงต้องอยู่
จ�าพรรษาไม่ออกไปไหน เพราะเกรงว่า
จะเดิ น เหยี ย บย�่ า พื ช ผลของชาวไร่
ชาวนา เว้ น แต่ จ ะเดิ นทางไกลเกิ น
1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน

วันออกพรรษา

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11

เป็นวันที่ พระภิกษุเปดโอกาสให้ภิกษุ
ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในข้อที่
ล่วงเกินกันในระหว่างจ�าพรรษา และ
เป็นวันที่ถือว่าพระพุ ทธเจ้าเสด็จจาก
เทวโลกกลั บ มายั ง โลกมนุ ษ ย์ ด ้ ว ย
จึงเรียกวันนีว้ ่า วันเทโวโรหณะ

วันธรรมสวนะ ขึน้ 8 ค�า่ /ขึน้ 15 ค�า่ / สืบ เนื่องมาจากสมัยพุ ทธกาล พระ
(วันพระ)
แรม 8 ค�า่ /แรม 15 ค�า่ ภิ ก ษุ ส งฆ์ จ ะมาประชุ ม สนทนาและ
แสดงธรรมกัน โดยพระเจ้าพิมพิสาร
ของทุกเดือน
เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด
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พุทธªาดก
วัณณุป¶ªาดก

พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพ่อค้าและเป็นหัวหน้าเดินทางไปกับคณะพ่อค้า
บรรทุ ก สิ น ค้ า กลุ ่ ม หนึ่ ง เพื่ อ เดิ นทางไปค้ า ขาย ระหว่ า งผ่ า นทะเลทราย
คณะเดินทางได้แวะพั กในเวลากลางวัน และเดินทางต่อในเวลากลางคืน โดยอาศัย
การดูทิศทางจากดวงดาว แต่กลับหลงทาง ท�าให้คณะเดินทางท้อแท้ ใจ เพราะ
เสบียงที่เตรียมมาได้หมดตัง้ แต่เริ่มเดินออกจากทะเลทราย หัวหน้าพ่อค้าจึงบอก
ให้ขุดทรายหาน�้า ในตอนแรกไม่มีใครพบน�้าแม้แต่หยดเดียว แม้คนอื่นๆ จะละ
ความเพี ยร แต่พระโพธิสัตว์ยังมีความมุ่งมั่น สุดท้ายก็สามารถขุดหาน�้าจนพบ
ข้อคิดที่ ได้
1. ไม่ประมาทในการท�างานเพี ยงเพราะเห็นว่าใกล้เสร็จแล้ว
2. ผู้น�าที่ดี ต้องสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้ตาม
3. ความพากเพี ยรย่อมน�าพาสู่ความส�าเร็จและความสุข
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สุวรรณสามชาดก

ÊØÇÃÃ³ÊÒÁà»š¹ºØµÃ¢Í§ÄåÉÕÊÍ§ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ·ÕèµÒºÍ´ÍÂÙ‹ã¹»†Ò ÇÑ¹Ë¹Öè§
¢³Ð·ÕèÊØÇÃÃ³ÊÒÁÍÍ¡ä»µÑ¡¹íéÒ·ÕèáÁ‹¹íéÒãËŒºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª
ä´Œ ÂÔ § ¸¹Ù ã Ê‹ ÊØ Ç ÃÃ³ÊÒÁ´Œ Ç Â¤ÇÒÁà¢Œ Ò ã¨¼Ô ´ ¡‹ Í ¹·Õè ÊØ Ç ÃÃ³ÊÒÁ¨ÐÊÅºä»
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¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª¨Ö§¹íÒàÃ×Íè §ä»ºÍ¡á¡‹º´Ô ÒÁÒÃ´Ò¢Í§ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò
¨Ö§¢ÍãËŒ¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª¾Òä»´ÙÍÒ¡ÒÃ¢Í§ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ ¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§ä´Œ·íÒ
ÊÑµÂÒ¸ÔÉ°Ò¹¢ÍãËŒÊØÇÃÃ³ÊÒÁ¿„œ¹¡ÅÑºÁÒ ¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁ¡µÑÞÙ·Õèä´ŒàÅÕéÂ§´Ù
ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò·íÒãËŒÊØÇÃÃ³ÊÒÁä´Œ¿„œ¹¡ÅÑº¤×¹ÊµÔ
ขอคิดที่ ได
¡ÒÃÁÕ¨Ô µã¨àÁµµÒ ÁÕ¤ÇÒÁ¡µÑÞÙ ·íÒãËŒªÕ ÇÔ µäÃŒÀÑÂÍÑ¹µÃÒÂ
·Ñé§»Ç§ à¾ÃÒÐ¸ÃÃÁ¹Ñ¹é ¨Ðà»š¹à¡ÃÒÐ¤ØÁŒ ¤ÃÍ§äÁ‹ãËŒ¶¡Ù ¼ÙŒã´·íÒÃŒÒÂä´Œ
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วานริ นทªาดก

ในอดี ตมีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่า ลิงตัวนีจ้ ะข้ามฝั›งแม่น�้าด้วยการกระโดด
ไปบนหินที่อยูก่ ลางน�า้ แล้วกระโดดข้ามไปอีกฝัง› หนึง่ เพือ่ ไปหากิน โดยแม่นา�้ สายนี้
มีจระเข้ตวั ผูแ้ ละตัวเมียอาศัยอยู่ วันหนึง่ จระเข้ตวั เมียเกิดอาการแพ้ทอ้ งอยากกิน
หัวใจลิง จระเข้ตัวผู้จึงวางอุบายว่าจะไปนอนบนหินนั้นแล้วกินลิงเมื่อข้ามมายัง
หินนี้ แต่ลงิ รูท้ ันจึงได้วางอุบายให้จระเข้อา้ ปากแล้วตนจะกระโดดลงไปเอง แต่เมือ่
จระเข้อา้ ปากตาของจระเข้จะปด เป็นจั งหวะให้ลงิ กระโดดเหยียบหัวจระเข้ขา้ มฝัง›
ไปได้ จระเข้เมื่อเห็นลิงกระโดดเหยียบหัวตนก็รู้ว่าตัวเองหลงกล จึงกล่าวชื่ นชม
ในสติปัญญาของลิง และขอไม่ยุ่งกับลิงตัวนีอ้ ีก
ข้อคิดที่ ได้
ผูม้ สี ติปญ
ั ญาย่อมเอาตัวรอดได้ดว้ ยสติปญ
ั ญานัน้ ของตนเอง
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อารามทูสกªาดก

ในอดี ต ณ เมืองพาราณสี มีงานรื่ นเริง คนเฝ้าสวนหลวงต้องการไปเที่ยวงาน
รื่ นเริงด้วย จึงได้วานให้ลิงช่วยเฝ้าดูและรดน�้าต้นไม้แทนตนเอง เหล่าลิงปรึ กษา
กันว่าจะรดน�า้ เฉพาะต้นที่จา� เป็นจริงๆ จึงขุดถอนต้นไม้มาดูรากว่าต้นไหนรากยาว
ก็รดน�า้ มาก ต้นไหนรากสัน้ ก็รดน�า้ น้อย «ึง่ สร้างความเสียหายแก่ตน้ ไม้อย่างมาก
บัณ±ิตผูห้ นึง่ เดินผ่านมาเห็นเข้าและได้เห็นว่าลิงเหล่านี้ชา่ งโง่เหลือเกิน แทนที่จะ
สร้างประโยชน์กลับสร้างความเสียหายแทน
ข้อคิดที่ ได้
คนโง่มักสร้างความเสียหายมากกว่าการท�าประโยชน์
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มËาวาณิªªาดก

ในอดี ตมีพ ่อค้ากลุ่มหนึ่งเดินทางไปขายของต่างแดน เมื่อขายหมดก็เดินทาง
กลับ แต่ได้แวะพั กใต้ต้นไทร และด้วยความหิวน�้า พ่อค้าจึงได้ลองตัดกิ่งไทร
ทางทิศตะวันออก ทั นใดนัน้ ก็มนี า้� ไหลออกมาให้พ อ่ ค้าเหล่านัน้ ได้ดมื่ ใช้กนั พ่อค้า
จึงลองตัดกิง่ ต้นไทรทิศที่เหลือดู ปรากฏเป็นสาวงามและแก้วแหวนเงินทองออกมา
ด้วยความโลภ พ่อค้าคนหนึ่งเลยเสนอให้ตัด ต้นไทรทั้ งต้นเผื่อจะมีสิ่งล�้าค่า
มากกว่านีอ้ อกมา แต่หวั หน้าพ่อค้ากลับบอกว่าต้นไทรต้นนีม้ บี ญ
ุ คุณไม่ควรไปตัด
โค่น เมื่อความโลภเข้าครอบง�า พ่อค้าที่เหลือไม่สนใจในสิ่งที่หัวหน้าพูดจึงได้ตัด
โค่นต้นไทรลง พญานาคที่อาศัยอยูใ่ ต้ตน้ ไทรโกรธมากเลยพ่นพิษใส่จนพ่อค้าตาย
ทั้ งหมด เหลือไว้เพี ยงหัวหน้าพ่อค้าที่ เศร้าโศกเสียใจ จึงน�าทรัพ ย์สินที่ ได้ ไป
บริจาคทานอย่างสม�่าเสมอตลอดชี วิ ต และได้กลายเป็นพ่อค้าที่ร�่ารวย
ข้อคิดที่ ได้
คนโลภมากและผู ้ ที่ ลื ม บุ ญ คุ ณ ย่ อ มได้ รั บ ความทุ ก ข์ จาก
ความโลภนั้น
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