Journal of Buddhist Studies Vol.12 No. 1 | January - June 2021

Received: 2021-03-24

Revised: 2021-06-28

175
Research Articles
Accepted: 2021-06-29

ศึึกษาวิิเคราะห์์การบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดร
ในเวสสัันดรชาดก

Analytical Study on Giving Perfection of Phra Vessandorn
in Vessantarajataka

พระรััฐพงค์์ อาจิิณฺณ
ฺ ธมฺฺโม
พระครููสมุุห์์ธนโชติิ จิิรธมฺฺโม, ทรงศัักดิ์์� พรมดีี
Rattaphong Ãciṇṇadhammo
Phrakrusamu Thanachot Ciradhammo, Songsakdi promdee
มหาวิิทยาลััยมหามกุุฏราชวิิทยาลััย
Mahamakut Buddhist University
Corresponding Author, E-mail: ruttaphong2539@gmail.com

บทคััดย่่อ

บทความวิิ จัั ย นี้้� มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ 1) เพื่่� อ ศึึ ก ษาแนวคิิ ด และหลัั กคำำ� สอน
ทานบารมีีในพุุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่่�อศึึกษาการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรใน
เวสสัันดรชาดก 3) เพื่่อ� วิิเคราะห์์คุณ
ุ ค่่าการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดร
ชาดก เป็็นงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) แนวคิิดและหลัักคำำ�สอนทานบารมีีในพุุทธศาสนาเถรวาท
ทานบารมีี เป็็นแนวคิิดคำำ�สอนใน สารััตถสัังคหสููตรที่่�กล่่าวถึึง การให้้ การบริิจาค การเสีีย
สละ ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจ ไม่่หวัังผลตอบแทน การให้้ทานยัังเป็็นการคลายความตระหนี่่�
ความเห็็นแก่่ตััว ความโลภในจิิตใจมนุุษย์์ ส่่งผลให้้เกิิดความ ใส สว่่าง สะอาดของจิิตใจ
ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้ายิ่่�งขึ้้�น 2) พระเวสสัันดรบำำ�เพ็็ญ
ทานบารมีีโดยบริิจาคพระโอรสพระธิิดาให้้แก่่พราหมณ์์ชููชก และการบริิจาคพระชายาให้้
กัับพระอิินทร์์จำำ�แลง ในทางพระพุุทธศาสนาถืือว่่าเป็็นการให้้ทานระดัับกลางคืือ อุุปทาน
บารมีี แม้้ทางสัังคมถููกมองว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่ถููกต้้อง เพราะนำำ�ความทุุกข์์มาให้้บุุตรธิิดาและ
พระชายาของตน และอาจขััดกัับจริิยธรรมในฐานะของบิิดาที่่�ต้อ้ งดููแลบุุตรธิิดาและภรรยา
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ให้้มีีความสุุข แต่่ในทางพุุทธปรััชญาถืือว่่าการบริิจาคทานของพระเวสสัันดรเป็็นปััญญาธิิก
โพธิิสัตั ว์์ คืือทรงพิิจารณาติิตรองแล้้วจึงึ บำำ�เพ็็ญทาน 3) คุุณค่่าต่่อตััวบุคุ คลของพระเวสสัันดร
เป็็นตััวอย่่างของพุุทธศาสนิิกชนทั้้�งหลาย ในการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี เป็็นการสละทรััพย์์สิิน
ของตน เพื่่อ� ให้้ทานเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่น่� เป็็นคุณ
ุ ธรรมของพระโพธิิสัตั ว์์ คุุณค่่าด้้านสัังคม
หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาที่่�ปรากฏในเวสสัันดรชาดก ช่่วยให้้การอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม
เป็็นไปอย่่างสงบทุุกคนต่่างปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเอง ไม่่สร้้างความเดืือดร้้อนให้้ตนเอง

คำำ�สำำ�คััญ ทานบารมีี, พระเวสสัันดร, เวสสัันดรชาดก
Abstract

concepts and doctrines of giving perfection in Theravada Buddhism,
2) to study the practice of giving perfection of Phravessandorn in Vessantarajataka,
and 3) to analyze the value of practicing giving perfection of Phravessandorn
in Vessantarajataka. It is a qualitative research.
The results of research were found that : 1) Regarding the concept
and doctrine of giving perfection in Theravada Buddhism, the giving perfection
is the teaching concept in Saratthagaṅgahasutta stated the pure mindfully
donation and sacrifice without any expecting in returns. The giving also
relieved stinginess, selfishness and mental greed resulting the mental clarity
and leading to develop the further progressive life quality. 2) Regarding to
Phravessandorn’s performance in giving perfection by donating his children
to Chuchoka, a Brahmin, his wife to disguised Indra in was considered a
medium level of giving, the Upaāramī in Buddhism. Although the society might
perceive it as inaccurate for it brings suffering to his children and wife. It might
be also against to ethics as a father had to take care his children and wife
happy. But in Buddhist philosophy, the Vessantara’s donation was recognized
as Paññābodhika Bodhisatta for it had been fully considered before giving.
3) Regarding on analysis of value, it was individual valuable of Phra Vessanมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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dorn. It was an example of all Buddhists in performing the giving perfection
by donating his own property to benefit others with the Bodhisatta virtue.
As for social value, Buddhist principles appeared in Vessantarajataka support
to peacefully live in society. Everyone performed his duty and caused no
trouble for oneself.

Keywords : Perfection of giving, Phravessandorn, Vessantarajataka
บทนำำ�

พระพุุทธศาสนา เข้้ามาสู่่�ประเทศไทยตั้้�งแต่่สมััยกรุุงสุุโขทััยเป็็นราชธานีี และ
กลมกลืืนเข้้ากัับขนบธรรมเนีียมประเพณีีวััฒนธรรมไทย มีีบทบาทและอิิทธิิพลต่่อวิิถีีชีีวิิต
ของคนไทยตั้้�งแต่่นั้้�น เป็็นต้้นมา เห็็นได้้จากการที่่�คนไทยนำำ�เอาหลัักธรรมคำำ�สั่่�งสอนทาง
พระพุุทธศาสนาไปประพฤติิปฏิิบััติิได้้มีีการนำำ�เอาบุุคคลที่่�ปรากฏในชาดกต่่าง ๆ ทาง
พระพุุทธศาสนามาเป็็นต้้นแบบ โดยเฉพาะมหาเวสสัันดรชาดก ที่่�กล่่าวถึึงพระเวสสัันดรที่่�
ทรงบำำ�เพ็็ญทานบารมีีเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการให้้ทานทำำ�ให้้คนไทยรู้้�จัักการให้้ทาน เสีียสละ
แบ่่งปััน มีีน้ำำ��ใจไมตรีีโอบอ้้อมอารีีเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ต่่อกัันทำำ�ให้้เกิิดความรัักความสามััคคีีที่่�ดีี
งามในสัังคมไทยแต่่เดิิมมหาเวสสัันดรชาดกแต่่งไว้้เป็็นภาษามคธไม่่ปรากฏนามผู้้�แต่่ง(ธนิิต
อยู่่�โพธิ์์�, 2514 : 235) มููลเหตุุการณ์์เล่่าเรื่่�องมหาชาติิคััมภีีร์์ธรรมบทขุุททกนิิกายกล่่าวว่่า
เรื่่�องเวสสัันดรชาดกเป็็นพุุทธดำำ�รััสที่่�สมเด็็จพระบรมศาสดาตรััสแก่่ภิิกษุุสงฆ์์ ขีีณาสพสอง
หมื่่�นรููป และพระประยููรญาติิที่่�นิิโครธารามมหาวิิหารในนครกบิิลพััสดุ์์�ในคราวเสด็็จโปรด
พระเจ้้าสุุโทธนะพุุทธบิิดา และพระวงศ์์ศากยะบรรดา พระประยููรญาติิไม่่ปรารถนาจะ
ทำำ�ความเคารพพระองค์์ด้้วยเห็็นว่่าอายุุน้้อยกว่่าพระองค์์ทรงทราบความคิิดนี้้�จึึงทรงแสดง
ปาฏิิหาริิย์โ์ ดยเสด็็จขึ้้น� เบื้้�องนภาอากาศแล้้วปล่่อยให้้ฝุ่นล
่� ะอองธุุลีีพระบาทตกลงสู่่�เศีียรของ
พระประยููรญาติิทั้้ง� หลาย พระประยููรญาติิจึงึ ได้้ละทิ้้�งทิิฐิแิ ล้้ว ถวายบัังคมพระพุุทธเจ้้า ขณะ
นั้้�นได้้เกิิดฝนโบกขรพรรษ พระภิิกษุทัุ้้ ง� หลายเห็็นเป็็นอัศจ
ั รรย์์จึงึ ได้้ทูลถ
ู าม พระพุุทธเจ้้าจึึง
ตรััสว่่าฝนชนิิดนี้้เ� คยตกมาแล้้วในอดีีต แล้้วจึงึ ทรงแสดงธรรมเรื่่อ� งมหาเวสสัันดรชาดก หรืือ
เรื่่�องมหาชาติิให้้แก่่พระภิิกษุุและพระประยููรญาติิ
มหาเวสสัันดรชาดก พระโพธิ์์�สััตว์์เสวยชาติิเป็็นพระเวสสัันดร พระองค์์ทรง
ประสููติิในวัันที่่� พระราชบิิดาทรงทำำ�ประทัักษิิณพระนคร และพระราชมารดากำำ�ลัังเสด็็จ
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ชมร้้านตลาด จึึงได้้ทรงพระนามว่่า เวสสัันดร พระองค์์พอพระทััยในการบริิจาคทานโดยที่่�
สุุดแม้้ร่่างกายและชีีวิิตก็็ทรงพอพระทััยที่่�จะบริิจาคให้้เป็็นทานได้้ ก่่อนออกจากพระนคร
ก็็มีีผู้้�มาขอราชรถพร้้อมทั้้�งม้้าทรง พระองค์์ก็็ทรงบริิจาคให้้เป็็นทานอีีก พระเวชสัันดรทรง
พาพระนางมััทรีี พระโอรส และพระธิิดา ดำำ�เนิินด้้วยพระบาทผ่่านเมืืองเจตราชไปถืือเพศ
เป็็นฤาษีี ณ บรรณศาลาที่่�เขาวงกต เสวยผลหมากรากไม้้เป็็นอาหาร เวลาผ่่านไป 7 เดืือน
พราหมณ์์ขอทานชื่่อ� ชููชกได้้เดิินทางไปขอพระโอรสและธิิดา คืือ ชาลีีและกััณหาเพื่่อ� น าไป
เป็็นทาสรัับใช้้ พระองค์์พระราชทานให้้ วัันรุ่่�งขึ้้�นท้้าวสัักกเทวราชแปลงเพศเป็็นพราหมณ์์
มาขอพระนางมััทรีีพระองค์์ก็็พระราชทานให้้อีีก พราหมณ์์ชููชกพา 2 กุุมาร เดิินทางไปถึึง
เมืืองเชตุุดร พระ เจ้้าสญชััยทรงเห็็นเข้้า จึึงโปรดให้้นำำ�พระราชทรััพย์์มาไถ่่พระราชนััดดา
ทั้้�ง 2 ไว้้ต่อ่ ได้้ให้้พระราชนััดดานำำ�ทางไปรัับพระเวสสัันดรกลัับนคร เมื่่อ� พระเวสสัันดรเสด็็จ
กลัับพระนคร ฝนแก้้ว 7 ประการได้้ตกลงมาทั่่�วพระนคร พระองค์์ทรงปกครองแผ่่นดินิ โดย
ธรรม ทรงบริิจาคมหาทานและรัักษาอุุโบสถศีีลตลอดพระชนมายุุ หลัังจากสวรรคตแล้้ว
จึึงไปสู่่�สวรรค์์ชั้้�นดุุสิิต ให้้ทานเป็็นการบำำ�เพ็็ญบุุญหรืือการทำำ�ความดีีสำำ�หรัับคฤหััสถ์์หรืือ
ผู้้�ครองเรืือนประการหนึ่่�ง ตามหลัักบุุญกิิริิยาวััตถุุ ทายกผู้้�ต้้องการบำำ�เพ็็ญบุุญต้้องเริ่่�มจาก
การให้้ทาน เพื่่อ� ดำำ�เนิินไปสู่่�ศีีล และภาวนาในที่่�สุดุ การให้้ทาน การรัักษาศีีล และการเจริิญ
ภาวนาตามหลัักบุุญกิิริิยาวััตถุุจึึงเป็็นการพััฒนาจิิตใจอย่่างเป็็นขั้้�นตอน มีีความสััมพัันธ์์สืืบ
เนื่่�องกัันจากระดัับที่่�บุุคคลสามารถทำำ�ได้้โดยง่่าย ไปถึึงระดัับที่่�ต้้องอาศััยความเพีียรอย่่าง
แรงกล้้า บุุคคลผู้้�สามารถเจริิญสมาธิิภาวนาจนใจสงบแน่่วแน่่ควรแก่่การงานนั้้�น จิิตใจของ
บุุคคลนั้้�น ต้้องได้้รับั การฝึึกฝนในขั้้�นการให้้ทาน และการรัักษาศีีลเพื่่อ� ขจััดความโลภ ความ
โกรธ และความหลงอัันเป็็นรากเหง้้าของอกุุศลมาเป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งถ้้าบุุคคลไม่่สามารถชำำ�ระ
ศีีลอัันเป็็นการบำำ�เพ็็ญเพีียรทางกายให้้บริิสุุทธิ์์� ก็็ไม่่อาจจะยัังสมาธิิภาวนาให้้เกิิดและไม่่
อาจจะบรรลุุฌาน วิิปััสสนา (ญาณ) มรรคและผลใด ๆ ได้้ทานในระดัับปััจเจกบุุคคล จึึง
เป็็นไปเพื่่อ� ขจััดความโลภ ความโกรธ และความหลงอัันเป็็นเหตุุเกิิดแห่่งอกุุศลมูลู ส่่วนทาน
ในระดัับสัังคม เป็็นหลัักปฏิิบััติิการฝึึกจิิตใจให้้มีีความเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ รู้้�จัักการแบ่่งปััน ไม่่
แก่่งแย่่ง ชิิงดีีชิิงเด่่น ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการทะเลาะวิิวาท เป็็นเหตุุสร้้างความบาดหมางให้้แก่่คนใน
สัังคม เมื่่อ� ทุุกคนรู้้�จัักการให้้แก่่ผู้้�อื่น่� ผู้้�ให้้ย่อ่ มเป็็นที่่รั� กั และทุุกคนจะรู้้�สึกถึ
ึ งึ ความปลอดภััย
ในชีีวิิต การงาน และการใช้้ชีีวิิตที่่�ไม่่ต้อ้ งหวาดระแวง ย่่อมนำำ�มาซึ่่ง� ความสุุขทั้้�งต่่อตนเองและ
สัังคม นอกจากทานในระดัับสัังคมหรืือประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�อื่น่� แล้้ว ในระดัับที่่�สูงู ขึ้้น� ไป สำำ�หรัับผู้้�
ที่่�มีีความเสีียสละเพื่่อ� สัังคมอย่่างยอดเยี่่ย� ม ทานยัังเป็็นคุณ
ุ ธรรมสำำ�หรัับการสร้้างบารมีีเพื่่อ�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การบรรลุุคุุณธรรมในระดัับที่่�สููงขึ้้�นไปดัังเช่่น ทานอุุปบารมีีที่่�พระพุุทธองค์์ทรงบำำ�เพ็็ญมา
เมื่่�อครั้้�งเสวยพระชาติิเป็็นพระเวสสัันดร ได้้ทรงให้้พระนางมััทรีีผู้้�เป็็นมเหสีี กััณหา และชา
ลีีบุุตรธิิดาเป็็นทานแก่่ชูชู ก ซึ่ง่� เป็็นทานที่่�กระทำำ�ได้้ยากยิ่่�ง ทานจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ทั้้�งในระดัับ
ปััจเจกบุุคคล และในระดัับสัังคม
การที่่�ผู้้�วิิจััยเรื่่�องทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เรื่่�องนี้้� เพราะเห็็นว่่าการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี
ที่่�ปรากฏในเวสสัันดรชาดก ในประเด็็นการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�สอนให้้
พุุทธศาสนิิกชนได้้รู้้�จักก
ั ารถวายทานสร้้างกุุศลบุญ
ุ อัันดีีงามแก่่ตนเอง ครอบครััว สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม หลัักธรรมคำำ�สอนที่่�ปรากฏในมหาเวสสัันดรชาดก ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นแนวทางใน
การดำำ�เนิินชีีวิิตของพุุทธศาสนิิกชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การให้้ทาน การเสีียสละ ของพระ
เวสสัันดร ที่่�ถืือเป็็นการบำำ�เพ็็ญเพีียรอย่่างสููงสุุดในชาติิสุุดท้้ายนี้้� เพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้คนรุ่่�น
หลัังได้้กระทำำ�ตาม เป็็นต้น้ แบบที่่�ดีีเพื่่อ� ให้้พระพุุทธศาสนา มีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองและมั่่น� คงสืืบ
ต่่อมาจนถึึงทุุกวันั นี้้� และยัังมีีองค์์ประกอบหลายประการที่่�เป็็นเหตุุให้้การบำำ�เพ็็ญทานบารมีี
ของท่่านประสบความสำำ�เร็็จ
ดัังนั้้�น จึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่�น่า่ สนใจว่่า แนวคิิดและหลัักคำำ�สอนทานบารมีีในพุุทธศาสนา
เถรวาทมีีประวััติิความเป็็นมาอย่่างไร มีีวิิธีีการปฏิิบััติิแนวคิิดอย่่างไร และการบำำ�เพ็็ญ
ทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก พระเวสสัันดรโพธิิสััตว์์ทรงมีีวิิธีีการบำำ�เพ็็ญ
ถวายทานบารมีีอย่่างไรในพระชาติินี้้� มีีบทบาทที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างไรซึ่ง่� ท่่านเป็็นต้น้ แบบของการ
บำำ�เพ็็ญทานบารมีี และมีีคุุณค่่าในการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีอย่่างไรบ้้าง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการประกอบศาสนกิิจดำำ�เนิินชีีวิิตและเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาสืืบต่่อไป

วััตถุุประสงค์์

1) เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดและหลัักคำำ�สอนทานบารมีีในพุุทธศาสนาเถรวาท
2) เพื่่�อศึึกษาการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก
3) เพื่่อ� วิิเคราะห์์คุณ
ุ ค่่าการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

ในการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยทำำ�การศึึกษาวิิเคราะห์์ “ศึึกษาวิิเคราะห์์การ
บำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก” เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ใช้้การวิิจัยั
เอกสาร (Documentary Research) และศึึกษาจากข้้อมููลเอกสารต่่าง ๆ หนัังสืือ เอกสาร
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วิิชาการ วิิทยานิิพนธ์์ วารสาร บทความ และเอกสารวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรวบรวมข้้อมููล
ซึ่่�งจะมีีลำำ�ดัับขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
1. การศึึกษาและรวบรวมข้้อมููล การวิิจัยั เอกสาร (Documentary Research)
จะดำำ�เนิินการศึึกษาข้้อมููลชั้้�นปฐมภููมิิ (Primary Source) จากพระไตรปิิฎก ศึึกษาข้้อมููล
ชั้้นทุ
� ติุ ยิ ภููมิิ (Secondary Source) จากอรรถกถา ฎีีกา อนุุฎีีกา ปกรณ์์วิเิ สส และตำำ�ราอื่่น�
ๆ ทั้้�งที่่�เป็็นภาษาไทย เป็็นต้้น และศึึกษาข้้อมููลจากเอกสาร หนัังสืือ บทความฯลฯ เพื่่�อ
ศึึกษาวิิเคราะห์์การบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก
2. รวบรวมเอกสาร และทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้จากเอกสาร หนัังสืือ และ
สิ่่�งพิิมพ์์ต่่าง ๆ นำำ�มาวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ ในแต่่ละประเด็็นตามวััตถุุประสงค์์ของการ
ศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้�
3. รวบรวมเอกสาร และทำำ�การสัังเคราะห์์ข้อ้ มููล เนื้้�อหา “ศึึกษาวิิเคราะห์์การ
บำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก” ตามวััตถุุประสงค์์ของการศึึกษา
วิิจััยครั้้�งนี้้�
4. นำำ�ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้ทั้้ง� หมดมารวบรวม และทำำ�การวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ ประมวล
ผลให้้เป็็นหมวดหมู่่�ตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
5. สรุุปผลการศึึกษาและเสนอแนะ รวบรวมข้้อมููลจััดพิิมพ์์ข้้อมููล จากเอกสาร
ที่่�ทำำ�การศึึกษาเกี่่�ยวกัับ ในเวสสัันดรชาดก” เป็็นต้้น
6. เขีียนเรีียบเรีียงข้้อมููล และทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไขให้้เหมาะสม
7. เขีียนรายงานการวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์
8. นำำ�เสนอผลงานวิิจััย
ขอบเขตของการวิิจััย
1. ขอบเขตด้้านเอกสาร
ขอบเขตการวิิจััยด้้านเอกสาร (Documentary Research) โดยศึึกษาจาก
เอกสารชั้้�นปฐมภููมิิ คืือ พระไตรปิิฎกฉบัับมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย พุุทธศัักราช
2539 เป็็นเอกสารหลััก และเอกสารทุุติิยภููมิิที่่�เป็็นหนัังสืือ เอกสารวิิชาการ วิิทยานิิพนธ์์
วารสาร บทความ และเอกสารวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับหลัักธรรมการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีที่่�ปรากฏ
ในเวสสัันดรชาดก
2. ขอบเขตด้้านเนื้้�อหา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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งานวิิจััยนี้้�ได้้กำำ�หนดเนื้้�อหาของการศึึกษาเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง การศึึกษาวิิเคราะห์์
การบำำ�เพ็็ญทานบารมีีที่่�ปรากฏในเวสสัันดรชาดก โดยงานวิิจััยนี้้�มุ่่�งศึึกษาเนื้้�อหาหลัักใน
3 ประเด็็น ประกอบด้้วย
1) แนวคิิดและหลัักคำำ�สอนทานบารมีีในพุุทธศาสนาเถรวาท
(1) แนวคิิดทานบารมีีในพุุทธศาสนาเถรวาท
(2) การบำำ�เพ็็ญทานบารมีี
(3) หลัักคำำ�สอนทานบารมีีในพุุทธศาสนาเถรวาท
2) การบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก
(1) ความหมายการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี
(2) การบำำ�เพ็็ญทานบารมีีตามจริิยาวััตรของพระโพธิิสััตว์์
(3) พระเวสสัันดรกัับการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี 3 ระดัับ
3) วิิเคราะห์์คุณ
ุ ค่่าการบำำ�เพ็็ญทานบารของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก
(1) คุุณค่่าต่่อตััวบุุคคล
(2) คุุณค่่าเชิิงสัังคม

ผลการวิิจััย

หลัักการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก นั้้�น ได้้อาศััย
หลัักธรรมการให้้ทานในทางพุุทธศาสนาเป็็นตัวั อย่่าง ที่่�มนุุษย์์ในสัังคมในยุุคปััจจุบัุ นั ได้้ศึกึ ษา
เรีียนรู้้�การให้้ การเสีียสละทรััพย์สิ์ นิ ของตนเพื่่อ� เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่น่� และยัังสามารถนำำ�ไป
ประพฤติิปฏิิบัติั ใิ นชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้อีีกด้ว้ ย เพื่่อ� ให้้ผู้้�คนในสัังคมได้้เรีียนรู้้�การให้้ทานด้้วยจิิต
เมตตาให้้โดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน จึึงทำำ�ให้้สัังคมนั้้�นน่่าอยู่่� มีีแต่่สงบสุุข ซึ่่�งได้้รัับต้้นแบบมา
จากเวสสัันดรชาดกเป็็นเรื่่�องของการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดร นอกจากจะเป็็น
เรื่่�องราวการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระพุุทธเจ้้าในครั้้�นเป็็นพระโพธิิสััตว์์แล้้ว ยัังเป็็นต้้น
แบบของผู้้�สนใจในการปฏิิบััติิเพื่่�อจะนำำ�พาปุุถุุชนทั้้�งหลายข้้ามพ้้นจากวััฏฏะสงสารเข้้าสู้้�
พระนิิพพานในที่่�สุุดอีีกด้้วยทาน หมายถึึง การให้้ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจ ไม่่หวัังผลตอบแทน
เมื่่อ� เราให้้ทาน แม้้จะไม่่ได้้หวัังสิ่่ง� ใดตอบแทนก็็ตาม แต่่ก็จ็ ะมีีบุุญเกิิดขึ้้น� และบุุญนั้้�นจะช่่วย
ออกแบบชีีวิิตของเราให้้สมบููรณ์์พร้้อมด้้วยทรััพย์์สมบััติิ
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พระเวสสัันดร พระองค์์มีีคุุณธรรมที่่�ได้้เป็็นแบบอย่่างของชาวพุุทธมากมาย
หลายอย่่าง ตามแต่่ทััศนะของแต่่ละท่่าน ประโยชน์์ของการให้้ทาน ประโยชน์์ของการให้้
ทานหรืือที่่�ทางศาสนาเรีียกว่่า“ อานิิสงส์์” ก็็คืือประโยชน์์หรืือผลที่่�เกิิดจากการให้้ทาน
นั่่�นเองซึ่่�งจะมีีผลเกิิดขึ้้�นทั้้�งแก่่ผู้้�ให้้ทานและผู้้�รัับทาน แต่่ถ้้าพููดถึึงอานิิสงส์์ของการให้้ทาน
จะหมายถึึงผลทานที่่�จะเกิิดขึ้้นมีีขึ้้
� น� แก่่ผู้้�ให้้เป็็นสำำ�คัญ
ั เฉพาะผู้้�ให้้ทานไม่่ว่า่ จะให้้ด้ว้ ยเหตุุผล
ประการใดก็็ตาม (ตามที่่�กล่า่ วมาแล้้วนั้้น� ) ผู้้�ให้้ย่อ่ มจะได้้รับั อานิิสงส์์คืือผลที่่�เกิิดจากการให้้
ทานนั้้�นการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีตามจริิยาวััตรของพระโพธิิสััตว์์เป็็นเรื่่�องยากเกิินไปและเกิิน
ความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับตััวเองที่่�ปรารถนาเพีียงทรััพย์ส์ มบััติใิ นชาติินี้แ้� ละเมื่่อ� ตายไปก็็ปรารถนา
สวรรค์์สมบััติิ ความจริิง การบำำ�เพ็็ญทสบารมีีขอให้้มีีจุดุ เริ่่ม� ต้้นแห่่งการทำำ�ดีีด้ว้ ยกุุศลเจตนา
อย่่างแท้้จริงิ บุุคคลก็็จะได้้รับั การพััฒนาไปตามลำำ�ดับั ในการบำำ�เพ็็ญทสบารมีีไม่่ต้อ้ งกำำ�หนด
เป็็นทานบารมีีศีีลบารมีี เนกขััมมบารมีีก็็ได้้ แต่่ให้้เป็็นไปในวิิถีีชีีวิิตโดยยึึดหลัักไม่่ทำำ�ชั่่ว� ทำำ�ดีี
และทำำ�จิติ ให้้ผ่อ่ งใสซึ่ง่� มีีนััยดัังกล่่าวมาแล้้ว เช่่น ในการให้้ทาน ได้้ชื่อ่� ว่่าทำำ�ดีี ได้้ชื่อ่� ว่่าบำำ�เพ็็ญ
ทานบารมีี ในขณะเดีียวกัันขณะที่่�ให้้ทานเกิิดความตระหนี่่�ขึ้้�นมาก็็ข่่มไว้้ ชื่่�อว่่าได้้บำำ�เพ็็ญ
ขัันติบิ ารมีี สััจจบารมีี อธิิษฐานบารมีี มีีเหตุุแทรกซ้้อนขึ้้�นมาขณะให้้ทานซึ่่ง� จะทำำ�ให้้จิติ เศร้้า
หมองก็็รัักษาอาการนิ่่�งไว้้ ชื่่�อว่่าได้้บำำ�เพ็็ญอธิิษฐานบารมีีและอุุเบกขาบารมีีเป็็นต้้น และ
ในฐานะที่่�เป็็นพระโพธิิสััตว์์ การที่่�จะเป็็น พระโพธิิสััตว์์ได้้นั้้�น จะต้้องเป็็นผู้้�มีีความเสีียสละ
ความสุุขของตนเอง เพื่่�อประโยชน์์สุุขของมหาชนคนอื่่�น จะต้้องบำำ�เพ็็ญในสิ่่�งที่่�สามััญชน
ทำำ�ได้้ยาก พระเวสสัันดรทรงเป็็นแบบอย่่างในการบำำ�เพ็็ญบารมีีในหลายภพหลายชาติิ โดย
เฉพาะทศชาติิสุดุ ท้้ายก่่อนตรััสรู้้�พระสััมมาสััมโพธิิญาณ ในความเสีียสละและหนัักแน่่นของ
พระองค์์จึึงน่่าสรรเสริิญและศรััทธาเลื่่�อมใสเป็็นอย่่างยิ่่�ง (บรรจบ บรรณรุุจิิ, 2549 : 211)
คุุณค่่าการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี ที่่�ปรากฎในเวสสัันดรชาดกมีีคุุณค่่า 2 ด้้านด้้วยกััน
คืือ 1) คุุณค่่าต่่อตััวบุคุ คลคุุณค่่าการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก
เป็็นตััวอย่่างของพุุทธศาสนิิกชนชาวพุุทธทั้้�งหลาย ในการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี เป็็นการสละ
ทรััพย์์สิินของตนและสละสิ่่�งต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ทานเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่่�นที่่�ได้้รัับความลำำ�บาก
เป็็นคุณ
ุ ธรรมของพระโพธิิสัตั ว์์ที่่ย� ากจะทำำ�ได้้ และยัังน่่ายกย่่องเชิิดชููเป็็นอย่่างยิ่่ง� การบำำ�เพ็็ญ
ทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก เป็็นการสะท้้อนในเชิิงอุุดมคติินิิยม สร้้าง
ตััวอย่่างของพุุทธศาสนิิกชนชาวพุุทธทั้้�งหลาย ได้้เข้้าใจหลัักการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี ซึ่ง่� มีีอยู่่� 3
ระดัับ คืือ ทานบารมีี ขั้้นต้
� น้ ทานอุุปบารมีี ขั้้นกล
� าง ทานปรมััตถบารมีี ขั้้นสู
� งู เช่่น การสละ
ทรััพย์์สิินของตนและสละสิ่่�งต่่าง ๆ ของพระเวสสัันดร เช่่น การให้้ทานช้้างปััจจััยนาคเป็็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ทาน และได้้ทำำ�พิิธีีสััตตสดกมหาทาน คืือบริิจาคช้้าง ม้้า โคนม รถม้้า ทาส และทาสีีอย่่าง
ละ 700 เป็็นการบริิจาคให้้คนทั่่�วไป (พระครููพิลิ าศสรกิิจ (สุุรศัักดิ์์� ธารายศ), 2562 : 2307)
2) คุุณค่่าด้้านสัังคม หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาที่่�ปรากฏในมหาเวสสัันดรชาดก จะช่่วย
ให้้การอยู่่�ร่ว่ มกัันในสัังคมเป็็นไปอย่่างสงบ ทุุกคนต่่างปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของตนเอง ไม่่สร้้างความ
เดืือดร้้อนให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น เมื่่�อใครทำำ�ผิิดก็็ให้้อภััยซึ่่�งกัันและกััน มีีความสามััคคีีเป็็นที่่�ตั้้�ง
สัังคมมีีความเข็็มแข็็ง ปััญหาทางครอบครััวลดน้้อยลงและอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสงบสุุขคนไทย
ในยุุคปััจจุุบัันมีีแนวคิิด มีีจิิตใจ เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ ช่่วยเหลืือกัันและกััน และมีีจิิตแห่่งการให้้
ทานเป็็นลัักษณะปกติิวิสัิ ยั ซึ่ง่� ทานต้้องขึ้้น� อยู่่�กัับเจตนาทั้้�ง 3 ประการ คืือ ก่่อนให้้ กำำ�ลัังให้้
หลัังจากให้้ไปแล้้ว รููปแบบในการให้้มีีหลัักอยู่่� 3 ประการ ได้้แก่่ เขตสมบััติิ คืือ บุุญเขตถึึง
พร้้อม ไทยธรรมสมบััติิ คืือ ไทยธรรมถึึงพร้้อม และจิิตตสมบััติิ คืือ เจตนาถึึงพร้้อมการทำำ�

อภิิปรายผล

1. แนวคิิดและหลัักคำำ�สอนทานบารมีีในพุุทธศาสนาเถรวาท พระเวสสัันดร เป็็น
ผู้้�ที่่มีี� แนวคิิดมีีการวางแผนไว้้ล่ว่ งหน้้า ให้้กับั ครอบครััวของพระองค์์เป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว จึึง
ได้้พระราชทานให้้ทานทุุกอย่่าง แก่่ผู้้�ที่่ม� าทุุนขอ เพื่่อ� ให้้ทานในครั้้ง� นี้้� สำำ�เร็็จ พระองค์์จึงึ ได้้
เก็็บความเศร้้าเสีียใจไว้้ข้้างใน ไม่่ให้้ผู้้�ใดล่่วงรู้้�ได้้ ในเชิิงครอบครััวเป็็นการทำำ�ให้้ครอบครััว
แตกแยก ไปคนละทิิศละทาง ทำำ�ให้้เกิิดความทุุกข์์ ของทั้้�ง 4 พระองค์์ แต่่ในสิ่่�งที่่�ทำำ�ไปเพื่่อ�
ความปรารถนาพระโพธิิญาณสููงสุุด ในการบริิจาคมหาทานทั้้�งปุุตตทาน คืือการพระราชทาน
พระโอรสและพระธิิดาให้้เป็็นทาน และภริิยาทาน คืือการพระราชทานพระชายาให้้เป็็น
ทานนั้้�นหากเมื่่อ� มองอย่่างผิิวเผิินในยุุคสมััยที่่�เปลี่่ย� นไป อาจถููกตั้้ง� คำำ�ถามว่่าเป็็นการถููกต้อ้ ง
เหมาะสมชอบธรรมหรืือขััดกัับหลัักมนุุษยธรรมหรืือจริิยศาสตร์์หรืือไม่่ การให้้ชีีวิิตคนอื่่�น
เพื่่�อเป็็นบัันไดมุ่่�งสู่่�การบรรลุุพระสััมมาสััมโพธิิญาณของตนเองนั้้�น ถืือว่่าเป็็นล่่วงละเมิิดใน
สิิทธิิมนุุษยชนหรืือไม่่ คำำ�ถามเหล่่านี้้�ล้้วนแต่่แฝงความเคลืือบแคลงสงสััยให้้กัับผู้้�คนที่่�ต่่าง
วััฒนธรรมหรืือเกิิดใหม่่ในกาลภายหลััง ดัังนั้้�นผู้้�เขีียนจึึงต้้องการหาคำำ�ตอบและเหตุุผล เพื่่อ�
นำำ�มาตีีความและอธิิบายขยายความเพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจให้้กับั ผู้้�ที่่ยั� งั เคลืือบแคลงสงสััยอยู่่� ใน
กรณีีการพระราชทานพระโอรสพระธิิดาและพระชายาให้้เป็็นทานของพระเวสสัันดรนั้้�นว่า่
ถููกต้อ้ งเหมาะสมและชอบธรรมหรืือไม่่ อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การทำำ�ความเข้้าใจให้้ถูกต้
ู อ้ ง
ตามหลัักการและเหตุุผล และนำำ�มาซึ่่�งสััมมาทิิฏฐิิต่่อไป
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2. การบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก ทานบารมีี ได้้แก่่
ทานที่่�บำำ�เพ็็ญด้้วยการสละทรััพย์์ ในขุุททกนิิกาย จริิยาปิิฎก กล่่าวถึึงการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี
ของมหาโควิินทพราหมณ์์โพธิิสัตั ว์์ที่่ไ� ด้้บริิจาคมหาทานร้้อยล้้านแสนโกฏิิ เพื่่อ� พระสััพพัญ
ั ญูู
ตญาณ ระดัับการบำำ�เพ็็ญทานในฐานะเป็็นบารมีีจริิยาวััตรของพระโพธิิสััตว์์ หมายถึึง การ
ทำำ�ความดีีด้้วยกััมมสััทธาก็็คืือว่่าผู้้�ตั้้�งประณิิธานเป็็นพระโพธิิสััตว์์ บำำ�เพ็็ญทสบารมีีได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งเป็็นเวลานานก็็เพราะกััมมสััทธา คืือเชื่่อ� กรรม แม้้จะผ่่านการเวีียนว่่ายตายเกิิดก่่อน
ที่่�จะได้้รัับการพยากรณ์์จากพระพุุทธเจ้้าผู้้�ทรงพระชนม์์อยู่่�ก็็นัับชาติิไม่่ถ้้วน เมื่่�อได้้รัับการ
พยากรณ์์แล้้วก็็เวีียนว่่ายตายเกิิด 547 ชาติิ บำำ�เพ็็ญทสบารมีี ทานอุุปบารมีี ได้้แก่่ ทานที่่�
บำำ�เพ็็ญด้้วยการสละอวััยวะ เช่่นดวงตา และโลหิิต ในการบำำ�เพ็็ญทานอุุปบารมีีนี้้� ในขุุททก
นิิกาย จริิยาปิิฎก กล่่าวถึึงพระจริิยาของพระเจ้้าสีีวีีราชโพธิิสััตว์์ที่่�ให้้ทาน พระเนตรข้้าง
หนึ่่�งแก่่ท้า้ วสัักกะ การให้้ทานครั้้ง� นี้้ก็� เ็ พื่่อ� สััพพัญ
ั ญููตญาณทานอุุปบารมีี เป็็นบารมีีขั้้�นกลาง
พร้้อมที่่�ทรงฌานโลกีีย์์ ท่่านพวกนี้้จ� ะพอใจการเจริิญพระกรรมฐาน และทรงฌาน แต่่ยังั ไม่่
ถึึงขั้้น� วิิปัสั สนา ยัังไม่่พร้อ้ มที่่�จะไปและไม่่พร้อ้ มที่่�จะยิินดีีเรื่่อ� งพระนิิพพาน พร้้อมอยู่่�แค่่ฌาน
สมาบััติิ เลยเป็็นผู้้�ตั้้ง� ใจสร้้างบารมีีไปทางดีี คืือไปตามทางที่่�จะก้้าวหน้้าไปสู่่�ความเจริิญให้้ยิ่่ง�
ๆ ขึ้้น� ไป ทานปรมััตถบารมีี ได้้แก่่ ทานที่่�บำำ�เพ็็ญด้้วยการสละชีีวิิต ในปััณฑิิตจริิยา กล่่าวถึึง
การบำำ�เพ็็ญทานปรมััตถปารมีีของบััณฑิิตพระโพธิิสัตั ว์์ที่่อุ� ทิุ ศร่
ิ า่ งกายให้้เป็็นทานแก่่พราหมณ์์
พระเวสสัันดรพระราชทานพระโอรสพระธิิดาและพระชายาให้้เป็็นทาน ประเด็็นการ
พระราชทานพระโอรสพระธิิดาให้้เป็็นทานของพระเวสสัันดรนั้้�น เมื่่�อมองอย่่างผิิวเผิินก็จ็ ะ
ดููเหมืือนว่่า พระเวสสัันดรเป็็นพ่อ่ ที่่�ขาดเมตตาธรรม แต่่เมื่่อ� พิิจารณากัันอย่่างละเอีียดถี่่ถ้� วน
้
แล้้วจะเห็็นว่า่ พระองค์์เป็็นผู้้�มีีวิิสัยั ทััศน์ย์ าวไกล มีีพระทััยเปี่่ย� มล้้นด้ว้ ยเมตตา จะเห็็นได้้ว่า่
จากการที่่�พระองค์์ไม่่ปรารถนาที่่�จะให้้พระโอรสและพระธิิดาทั้้�งสองต้้องตกระกาลำำ�บาก
ในป่่าเขาลาเนาไพร และทรงคาดหวัังลึึก ๆ ว่่าอยากให้้พระโอรสพระธิิดาของพระองค์์เป็็น
สะพานทองติิดต่่อกัับพระราชบิิดาและพระราชมารดา และไห้้พระโอรสของพระองค์์ได้้
เป็็นกษััตริิย์์ครองเมืืองสีีพีีต่่อไปพระเวสสัันดร (ปััญญา สละทองตรง, 2544 : 102) ถืือว่่า
เป็็นนัักบริิจาคทานผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดในโลกดัังปรากฏในวรรณกรรม พระเวสสัันดรชาดก ดัังนี้้�
คืือ พระราชทานช้้างปััจจััยนาคเป็็นทาน และได้้ทำำ�พิิธีีสััตตสดกมหาทาน คืือบริิจาคช้้าง
ม้้า โคนม รถม้้า ทาส และทาสีีอย่่างละ 700 เป็็นการบริิจาคให้้คนทั่่�วไป และพระองค์์ได้้
ทำำ�ปัญ
ั จมหาบริิจาค คืือการบริิจาคที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ 5 ประการ คืือ 1) ธนบริิจาค (การสละทรััพย์์
สมบััติิเป็็นทาน) 2) อัังคบริิจาค(การสละร่่างกายเป็็นทาน) 3) ชีีวิิตบริิจาค(การสละชีีวิิตให้้
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เป็็นทาน) 4) บุุตรบริิจาค(การสละลููกให้้เป็็นทาน) 5) ภริิยาบริิจาค (การสละภรรยาให้้เป็็น
ทาน) และพระเวสสัันดรได้้บำำ�เพ็็ญคุุณธรรมของพระโพธิิสััตว์์ดัังนี้้� 1) ให้้ในสิ่่�งที่่�บุุคคลให้้
ได้้ยาก 2) ทำำ�ในสิ่่�งที่่�บุุคคลทำำ�ได้้ยาก 3) ทนในสิ่่�งที่่�บุุคคลทนได้้ยาก 4) ชนะในสิ่่�งที่่�บุุคคล
ชนะได้้ยากและ 5) ละในสิ่่�งที่่�บุุคคลละได้้ยากและเมื่่�อวิิเคราะห์์จริิยธรรมจากบทบาทของ
พระเวสสัันดรพบว่่า หลัักทศพิิธราชธรรม เป็็นตัวั แทนด้้านคุุณธรรมของพระเวสสัันดรจาก
บทบาทและหน้้าที่่�ที่่พ� ระองค์์ได้้ทรงปฏิิบัติั ิ (พระสุุกรีี ยโสธโร, 2563 : 5) พระโพธิิญาณเรื่่อ� ย
มานานถึึง 20 อสงชััยกัับ 1 แสนมหากััป ตลอดระยะเวลาอัันยาวนานนี้้� พระองค์์ต้้องท่่อง
เที่่�ยวเวีียนว่่ายตายเกิิดในภพภููมิิต่่าง ๆ ทรงสู้้�อุุตส่่าห์์สร้้างบารมีีด้้วยน้ำำ��พระทััยที่่�เด็็ดเดี่่�ยว
ทรงมุ่่�งมั่่�นต่่อพระโพธิิญาณบารมีีที่่�ได้้ทรงบำำ�เพ็็ญที่่�เกื้้�อกููลเป็็นต่่อพระโพธิิญาณนั้้�นหากว่่า
ด้้วยพระธรรมแล้้วมีี 10 ประการดููบารมีี 10 ที่่�กล่่าวแล้้วและในการบำำ�เพ็็ญแต่่ละบารมีีมีี
ทานบารมีีเป็็นต้้นก็็ทรงบำำ�เพ็็ญไม่่เท่่ากัันในแต่่ละชาติิบางชาติิก็็ทรงบำำ�เพ็็ญอย่่างธรรมดา
บางชาติิก็็ทรงบำำ�เพ็็ญอย่่างอุุกฤษฏ์์ฉะนั้้�นหากพิิจารณาตามลัักษณะที่่�ทรงบำำ�เพ็็ญนี้้�บารมีี
จึึงมีี 3 ระดัับชั้้�น (พระมหาวิิลาส ญาณวโร, 2508 : 184)
3. วิิ เ คราะห์์ คุุ ณ ค่่ า การบำำ� เพ็็ ญ ทานบารมีีของพระเวสสัั น ดรในเวสสัั น ดร
ชาดก คุุณค่่าการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก เป็็นตััวอย่่างของ
พุุทธศาสนิิกชนชาวพุุทธทั้้�งหลาย ในการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี เป็็นการสละทรััพย์์สิินของตน
และสละสิ่่ง� ต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ทานเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่นที่่
่� ไ� ด้้รับั ความลำำ�บาก เป็็นคุณ
ุ ธรรมของ
พระโพธิิสััตว์์ที่่�ยากจะทำำ�ได้้ และยัังน่่ายกย่่องเชิิดชููเป็็นอย่่างยิ่่�ง คุุณธรรมคืือการเสีียสละ
กิิเลสภายในคืือโลภะ โทสะ โมหะ ให้้เบาบางลงหรืือหมดไปในที่่�สุุด การเสีียสละชั่่�วคราว
หรืือถาวรก็็เรีียกว่่าได้้ปฏิิบัติั หิ ลัักจาคะการบำำ�เพ็็ญทานคืือการให้้ซึ่ง่� เจาะจงว่่าเป็็นการให้้วัตั ถุุ
สิ่่ง� ของเป็็นหลััก นอกจากนี้้ค� วามหมายของคำำ�ว่า่ การให้้ยังั ครอบคลุุมไปถึึงการให้้สติิปัญ
ั ญา
(วิิทยาทาน) การให้้ธรรมะ (ธรรมทาน) เพีียงแต่่ไม่่ใช่่การให้้ทานโดยทั่่�วไปเพราะจััดอยู่่�ใน
ขั้้น� ของการบำำ�เพ็็ญเพื่่อ� เกิิดความกตััญญููรู้้�คุณ
ุ และตอบแทนหรืือสนองคุุณ สรุุปได้้ว่า่ บุุคคล
ที่่�มีีคุุณธรรมด้้านความกตััญญููกตเวทีีนี้้�ถืือได้้ว่่าเป็็นบุุคคลที่่�ประเสริิฐยิ่่�งและความซื่่�อสััตย์์
สุุจริติ เรื่่อ� งพระเวสสัันดรชาดก มีีอิิทธิิพลต่อ่ วััฒนธรรม จารีีตของคนไทยมาเป็็นระยะเวลา
ช้้านานแล้้ว โดยพุุทธศาสนิิกชนชาวไทยได้้กำำ�หนดการทำำ�บุุบุุญผะเหวด โดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
เพื่่�อเป็็นการได้้บำำ�เพ็็ญตามจริิยาพระโพธิิสััตว์์เวสสัันดรการให้้ทานของพระเวสสัันดรเชิิง
สัังคมวิิทยาในสัังคมไทย คนไทยในยุุคปััจจุบัุ นมีี
ั แนวคิิด มีีจิิตใจ เอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ ช่่วยเหลืือ
กัันและกััน และมีีจิิตแห่่งการให้้ทานเป็็นลัักษณะปกติิวิสัิ ยั ซึ่ง�่ ทานต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับเจตนาทั้้�ง
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3 ประการ คืือ ก่่อนให้้ กำำ�ลัังให้้ หลัังจากให้้ไปแล้้ว รููปแบบในการให้้มีีหลัักอยู่่� 3 ประการ
ได้้แก่่ เขตสมบััติิ คืือ บุุญเขตถึึงพร้้อม ไทยธรรมสมบััติิ คืือ ไทยธรรมถึึงพร้้อม และจิิตต
สมบััติิ คืือ เจตนาถึึงพร้้อมการทำำ� นี้้�ถืือได้้ว่่ามีีเจตนาทั้้�ง 3 กาล เพราะตััวเจ้้าของทานนั้้�น
มีีการชำำ�ระ จิิตอยู่่�ตลอดเวลา ถืือว่่าผู้้�ให้้ทานเป็็นทานปติิ คืือ ผู้้�เป็็นนายแห่่งทาน ไม่่ใช่่เป็็น
ทาสแห่่งทาน สหายแห่่งทาน แต่่ให้้ด้ว้ ยความเคารพต่่อไทยทานด้้วยเคารพต่่อปฏิิคาหกด้้วย
ประดุุจให้้แก่่ผู้้�เป็็นที่่เ� คารพนัับถืือและบููชาฉะนั้้�น ถืือได้้ว่า่ มีีผลต่่อการให้้ทาน สัังคมไทยใน
ยุุคปััจจุบัุ นั ซึ่่ง� เป็็นสังั คมแบบพหุุวัฒ
ั นธรรม ที่่�มีีแนวคิิดด้้านความเชื่่อ� และพิิธีีกรรม ที่่�หลาก
หลาย ทำำ�ให้้เกิิดมิิติทิ างสัังคมที่่�สลัับซัับซ้้อนจนบางครั้้ง� ทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนในด้้านความ
เชื่่อ� วิิธีีการ และพิิธีีกรรม โดยเฉพาะการให้้ทานในทางพระพุุทธศาสนา ซึ่ง่� มีีหลัักการ และ
แนวทางในพระไตรปิิฎก อย่่างชััดเจน แต่่อาจจะเกิิดจากความคลาดเคลื่่อ� น ในการตีีความ
หมายและการสื่่�อสารการให้้คนไทยถืือว่่าเป็็นชาวพุุทธเข้้าใจคำำ�ว่่าทานให้้มากขึ้้�น ทาน มีี
รากศััพท์์ มาจากทาธาตุุใน ภาษาบาลีี หมายถึึง การให้้ การบริิจาค การเสีียสละ (หลวง
เทพดรุุณานุุศิิษฏ์์, 2530 : 274)

องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย
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จากการศึึกษาวิิเคราะห์์การบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดร
ชาดก พบว่่าหลัักการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดรในเวสสัันดรชาดก นั้้�น ได้้อาศััย
หลัักธรรมการให้้ทานในทางพุุทธศาสนาเป็็นตัวั อย่่าง ที่่�มนุุษย์์ในสัังคมในยุุคปััจจุบัุ นั ได้้ศึกึ ษา
เรีียนรู้้�การให้้ การเสีียสละทรััพย์สิ์ นิ ของตนเพื่่อ� เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่น่� และยัังสามารถนำำ�ไป
ประพฤติิปฏิิบัติั ใิ นชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้อีีกด้ว้ ย คุุณค่่าที่่�ได้้จากการศึึกษาเรื่่อ� งนี้้� พบว่่า มีีคุุณค่่า
ทั้้�งต่่อตััวพระเวสสัันดร ที่่�ได้้บำำ�เพ็็ญบารมีีได้้สมบููรณ์์ก่่อน ตรััสรู้้� ทั้้�งมีีคุุณค่่าต่่อสัังคม คืือ
พระเวสสัันดรเป็็นตััวอย่่างของพุุทธศาสนิิกชนทั้้�งหลาย ในการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี เป็็นการ
สละทรััพย์์สิินของตน เพื่่�อให้้ทานเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่่�น เป็็นคุุณธรรมของพระโพธิิสััตว์์
หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาที่่�ปรากฏในเวสสัันดรชาดก เพื่่�อให้้ผู้้�คนในสัังคมได้้เรีียนรู้้�
การให้้ทานด้้วยจิิตเมตตาให้้โดยไม่่หวัังสิ่่ง� ตอบแทน จึึงทำำ�ให้้สังั คมนั้้�นน่า่ อยู่่� มีีแต่่สงบสุุข ซึ่ง่�
ได้้รัับต้้นแบบมาจากเวสสัันดรชาดกเป็็นเรื่่�องของการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระเวสสัันดร
นอกจากจะเป็็นเรื่่�องราวการบำำ�เพ็็ญทานบารมีีของพระพุุทธเจ้้าในครั้้�งเป็็นพระโพธิิสััตว์์
แล้้ว ยัังเป็็นต้น้ แบบของผู้้�สนใจในการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� จะนำำ�พาปุุถุชุ นทั้้�งหลายข้้ามพ้้นจากวััฏฏะ
สงสารเข้้าสู่่�พระนิิพพานในที่่�สุุด
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