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บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์และตีความประเด็นการพระราชทาน
พระโอรส พระธิดา และพระชายาให้เป็นทานของพระเวสสันดร ว่ามีความชอบธรรม
และขัดต่อหลักจริยศาสตร์หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลของการ
บ�ำเพ็ญทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ เพื่อท�ำความเข้าใจให้ถูกต้องกับ
ผู้ที่ยังเคลือบแคลงสงสัยต่อการกระท�ำอันแสนยากเข็ญส�ำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป
แต่พระเวสสันดรพระองค์ทรงสามารถท�ำได้
มุมมองทางพุทธจริยศาสตร์ต่อประเด็นดังกล่าว สรุปได้ว่า สิ่งที่ดีที่สุด
ในอุดมคติของพระเวสสันดร คือพระโพธิญาณในภพชาติเบื้องหน้า การบริจาค
ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระท�ำที่ถูกเพราะอยู่บนพื้นฐานของกุศลมูล พระองค์เองก็
มิได้ติเตียนตนเองว่ากระท�ำเกินกว่าเหตุ แต่กลับมีความเต็มใจพอใจและยินดี
ในการให้ทุกครั้ง ไม่ใช่การเบียดเบียนตนเองหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น
เพราะในสมัยนัน้ สังคมส่วนใหญ่ยอมรับกันว่า ผูเ้ ป็นบิดามารดาหรือสามียอ่ มมีสทิ ธิ
ขาดในบุ ต รธิ ด าและภรรยาของตน พระเวสสั น ดรไม่ ไ ด้ ท รงบริ จ าคเพราะ
ความเห็นแก่ตัวหรือต้องการผลประโยชน์ให้กับตนเอง แต่พระองค์ทรงมุ่งตรงสู่การ
รับต้นฉบับ 3 มิถนุ ายน 2562 แก้ไขตามผูท้ รงคุณวุฒิ 24 มิถนุ ายน 2562 รับลงตีพมิ พ์ 28 มิถนุ ายน 2562
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ได้พระโพธิญาณ และเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ของมวลมนุษย์
การบ� ำ เพ็ ญ ทานบารมี ด ้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ น ประเพณี ห รื อ หลั ก ปฏิ บั ติ ที่
พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะพึงกระท�ำ
การบริจาคดังกล่าวจึงถือว่ามีความชอบธรรม ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
หรือหลักจริยศาสตร์อนื่ ใด เพราะทรงท�ำไปด้วยเมตตาธรรม มโนธรรม และจิตส�ำนึก
ของความเป็นพระโพธิสัตว์ เหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไม่ติเตียน แต่กลับ
ยกย่องสรรเสริญในกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ ยากที่จะมีผู้ใดทัดเทียมได้
ค�ำส�ำคัญ : พระเวสสันดร, การบริจาค
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This article has objectives of this study were to analyze and interpret
points of the donating Vessantara’s son daughter and wife that has
righteousness and oppose ethics principle or not and how. This study
particularly analyze reasons of fulfilling great height of liberality of Bodhisattva,
This is to give a clear understanding to doubtful person who think it is a
difficult action for general ordinary people but Vessantara can does it.
The Buddhist ethics viewpoints to aforementioned points conclude
the best thing in Vessantara’s ideal is Enlightenment in the future life. The
donating regarded as be right action because it’s base of the Wholesome
roots. His Majesty don’t blame himself that he did exceed cause, but His
Majesty has willingness contentment and gladness in every donation. It isn’t
exploit oneself or violate liberty and rights others, because the most society
in the period accept that the person who be parents or husband have
ownership in own children and wife. Vessantara don’t donates one because
selfishness or wants benefit for himself, but His Majesty head towards to
getting Enlighten and it’s carry on for benefit of release from humankind’s
sufferings. The fulfilling height of liberality by the way regarded as be tradition
or practice which every Bodhisattvas should do.
The donation regarded as have righteousness. don’t oppose with
human rights principle or any ethics principle, because Vessantara did by
kindheartedness conscience and conscious of being Bodhisattva. All of
sages and the Royal Institutes he is not blamed but praised in the great
virtuous intention. It’s very hard to have who equal.
Keyword : Vessantara, the Donation
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พระเวสสันดรชาดก เป็นทศชาติล�ำดับที่ 10 ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะลงมาจุติ
เพื่อตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเวสสันดรได้ทรงบ�ำเพ็ญบารมี
ตามอุดมคติชีวิตแบบพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย โดยทั่วไปแล้ว
จะเข้าใจกันว่าพระเวสสันดรทรงบ�ำเพ็ญเฉพาะทานบารมีเท่านั้น แต่ความเป็นจริง
แล้ว พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญบารมีครบทั้ง 10 ประการ แต่บารมีที่เด่นชัดที่สุดก็คือ
ทานบารมี (พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู: 2548: 76)
ค�ำสอนและแนวทางในการครองชีวิตในเวสสันดรชาดกนับได้ว่ามีอิทธิพล
ต่ อ สั ง คมชาวไทยที่นับถือ พระพุทธศาสนาค่อ นข้างมาก จนกลายเป็ น ค่ า นิ ยม
คติความเชื่อ การประพฤติปฏิบัติ และการศึกษาของคนไทย จนแสดงออกมาเป็น
รูปลักษณ์เฉพาะของชาวไทยพุทธ เช่น ความเป็นคนใจบุญสุนทาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
โอบอ้อมอารี รู้จักให้อภัย และมีน�้ำใจ เป็นต้น (พระมหาบุญทัน อานนฺโท: 2540:
122-123) ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะชาวพุ ท ธได้ เ ห็ น แบบอย่ า งของการให้ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
พระเวสสันดร
การบ�ำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร เป็นการบ�ำเพ็ญทานบารมีทยี่ งิ่ ใหญ่
มาก เกินกว่าวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาสามัญชนทั่วไปจะพึงท�ำได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความตั้งใจ
อันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของพระองค์ที่ทรงพระประสงค์ต่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ
อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมนุษยชาติในกาลภายภาคหน้า ตามประวัติกล่าวว่า
พระเวสสันดรทรงมีน�้ำพระทัยในการบ�ำเพ็ญทานแต่ยังทรงพระเยาว์ ดังพุทธด�ำรัส
ที่ปรากฏในเวสสันตรจริยาว่า “เมื่อเราเป็นทารก มีอายุ 8 ขวบ เรานั่งอยู่ในปราสาท
คิดจะบริจาคทานว่าเราจะพึงให้ หัวใจ ดวงตา เลือด เนื้อและร่างกายหากมีใคร
มาขอ เราก็ยนิ ดีจะให้เมือ่ เราคิดถึงการบริจาคทาน จิตของเราก็ไม่หวัน่ ไหว”(ขุ.จริยา.
33/78/449)
การบ�ำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร สามารถประมวลโดยสรุปได้ดังนี้
1. ขณะที่พระโพธิสัตว์อยู่ในพระครรภ์ของพระนางผุสดี พระองค์ดลพระทัย
ให้พระนางผุสดีผเู้ ป็นพระราชมารดาสร้างโรงทานไว้ 6 แห่ง คือทีป่ ระตูเมืองทัง้ 4 แห่ง
ที่กลางเมืองอีก 1 แห่ง และที่ประตูพระต�ำหนักอีก 1 แห่ง (ขุ.ชา.อ. 4/3/609)
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2. ในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้น ทรงสามารถเสด็จด�ำเนินได้ทันทีและ
เสด็จด�ำเนินไปพร้อมกับพระราชมารดา พร้อมกับรับสัง่ ว่า ทรงปรารถนาจะได้สงิ่ ของ
มาแจกจ่ายแก่คนทั่วไป ขณะนั้นพระราชมารดาไม่ทันจะหาอะไรมาให้พระกุมารได้
จึงมอบเงินจ�ำนวนหนึ่งพันกหาปณะให้พระกุมารเพื่อบริจาคทานต่อไป (ขุ.ชา.อ.
4/3/611)
3. เมื่อพระกุมารมีอายุได้ 5 ชันษา พระองค์ได้พระราชทานเครื่องประดับ
มีค่ากว่า 100 กหาปณะ ให้พระพี่เลี้ยง แม้พระพี่เลี้ยงจะถวายคืนอย่างไร ก็มิทรง
รับคืน แม้ในตอนหลังพระกุมารจะได้รบั เครือ่ งประดับดังกล่าวอีกก็ได้ประทานต่อไป
อยู่ตลอดเวลา (ขุ.ชา.อ. 4/3/611)
4. เมื่อพระองค์เจริญวัย พระเวสสันดรจะทรงช้างปัจจัยนาคไปยังโรงทาน
เพือ่ บ�ำเพ็ญทานบารมีวนั ละหกหมื่นกหาปณะ แก่บรรดาผูต้ กทุกข์ยากไร้และบุคคล
ทั่วไป และเสด็จตรวจเยี่ยมโรงทานทั้ง 6 แห่ง เดือนละ 6 ครั้งเป็นประจ�ำ (ขุ.จริยา.
33/83/738)
5. ทรงพระราชทานช้างปัจจัยนาคให้กับคณะพราหมณ์ชาวกาลิงครัฐ 8 คน
ทีม่ าทูลขอโดยอ้างเหตุผลว่า กาลิงครัฐนัน้ ฝนไม่ตกเกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง
ประชนอดอยาก ถ้าพระองค์ได้พระราชทานช้างมงคลตัวประเสริฐ จะสามารถ
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ พระเวสสันดรก็ทรงพระราชทานช้างให้โดยจิตใจที่ไม่หวั่นไหว
(ขุ.จริยา. 33/83/738) เหตุการณ์นี้ท�ำให้พระองค์ถูกชาวเมืองที่ไม่เห็นด้วยฟ้องร้อง
และพระองค์ได้ถูกเนรเทศออกจากพระราชวัง
6. ก่อนที่พระเวสสันดรจะเสด็จไปได้ทรงพระราชทานสัตตสตกทาน คือ
การบริจาคทาน 7 อย่าง ๆ ละ 700 คือ ช้าง 700 เชือก, ม้า 700 ตัว, รถม้า 700 คัน,
สตรี 700 คน, แม่โคนม 700 ตัว, ทาสชาย 700 คน, ทาสหญิง 700 คน (ขุ.ชา.
28/1796-1806/46-468)
7. ขณะที่พระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตได้มีพราหมณ์จ�ำนวน 5 คนมาทูลขอ
พระราชรถ พระองค์ก็ทรงพระราชทานให้ด้วยจิตยินดีและไม่หวั่นไหว (ขุ.ชา.
28/2117-2119/512)
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8. เมือ่ พระองค์บำ� เพ็ญพรตเป็นฤษีทเี่ ขาวงกตผ่านไป 7 เดือน ได้มพี ราหมณ์
ชูชกมาทูลขอพระโอรสและพระธิดา คือพระชาลีและพระกัณหา เพื่อน�ำไปเป็นทาส
รับใช้ พระองค์ก็พระราชทานให้ด้วยจิตยินดีและไม่หวั่นไหว (ขุ.ชา. 28/2277/533)
9. ท้าวสักกะได้แปลงเป็นเพศเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรีไปเป็นภรรยา
พระองค์ก็ทรงพระราชทานให้ด้วยจิตยินดีและไม่หวั่นไหว ภายหลังพราหมณ์ก็ได้
แปลงกายเป็นท้าวสักกะและได้มอบพระนางมัทรีคืนให้พระเวสสันดรตามเดิม
แล้วได้พระราชทานพร 8 ประการแก่พระเวสสันดร (ขุ.ชา. 28/2278/535)
10. ภายหลังเมื่อพระเวสสันดรได้เสด็จกลับพระราชวัง ก็ได้ทรงบ�ำเพ็ญ
ทานบารมี ด้วยการพระราชทานทรัพย์สมบัติสิ่งของให้กับผู้คนทั่วไป (ขุ.ชา. 28/
2439-2440/560)
การบริจาคตลอดพระชนม์ชีพของพระเวสสันดร จึงกลายเป็นมหาทาน
อันยิ่งใหญ่ ทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็ชื่นชมสรรเสริญ แม้แต่แผ่นดินก็ยังกึกก้อง
กัมปนาทเพื่อเป็นสักขีพยานในการบ�ำเพ็ญทานบารมีของพระองค์ พระองค์มีจิตใจ
เด็ดเดี่ยวสามารถให้ในสิ่งที่คนอื่นท�ำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานพระโอรส
พระธิดาและพระชายาให้เป็นทาน เป็นต้น เป็นการบ�ำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่
สมบูรณ์แบบหาใดเทียมเท่า และเป็นผลาอานิสงส์น�ำสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สัมโพธิญาณในภพชาติต่อมาของพระองค์ พร้อมทั้งกลายเป็นแบบอย่างในการ
บ�ำเพ็ญทานบารมีของชาวพุทธในกาลภายหลัง แม้ไม่อาจท�ำได้เทียมเท่าพระองค์
ก็ตาม
ในการบริจาคมหาทานทั้งปุตตทาน คือการพระราชทานพระโอรสและ
พระธิดาให้เป็นทาน และภริยาทาน คือการพระราชทานพระชายาให้เป็นทานนั้น
หากเมื่อมองอย่างผิวเผินในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาจถูกตั้งค�ำถามว่าเป็นการถูกต้อง
เหมาะสมชอบธรรมหรือขัดกับหลักมนุษยธรรมหรือจริยศาสตร์หรือไม่ การให้ชีวิต
คนอื่นเพื่อเป็นบันไดมุ่งสู่การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของตนเองนั้น ถือว่า
เป็นล่วงละเมิดในสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ค�ำถามเหล่านีล้ ว้ นแต่แฝงความเคลือบแคลง
สงสั ย ให้ กั บ ผู ้ ค นที่ ต ่ า งวั ฒ นธรรมหรื อ เกิ ด ใหม่ ใ นกาลภายหลั ง ดั ง นั้ น ผู ้ เ ขี ย น
จึงต้องการหาค�ำตอบและเหตุผล เพื่อน�ำมาตีความและอธิบายขยายความเพื่อ
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ท�ำความเข้าใจให้กับผู้ที่ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ ในกรณีการพระราชทานพระโอรส
พระธิดาและพระชายาให้เป็นทานของพระเวสสันดรนั้นว่าถูกต้องเหมาะสมและ
ชอบธรรมหรือไม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักการ
และเหตุผล และน�ำมาซึ่งสัมมาทิฏฐิต่อไป

วิเคราะห์กรณีพระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจัยนาคให้เป็นทาน

ช้างปัจจัยนาค ถือว่าเป็นช้างคู่บุญบารมีของพระเวสสันดร แม่ช้างได้ตกลูก
ช้ า งวั น เดี ย วกั น กั บ พระเวสสั น ดรประสู ติ ถ้ า พิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดจะพบว่ า
การพระราชทานช้างนั้นเป็นความชอบธรรมแล้ว เพราะช้างนั้นเกิดขึ้นมาเป็นช้างคู่
พระบารมีของพระองค์เป็นสมบัติส่วนพระองค์ แต่ชาวเมืองกลับถือว่าเป็นช้าง
คูบ่ า้ นคูเ่ มือง เราต้องยอมรับว่าช้างปัจจัยนาคนัน้ เกิดขึน้ เพราะบารมีของพระเวสสันดร
และเป็นสมบัติของพระองค์ ซึ่งพระองค์จะพระราชทานแก่ใครก็ย่อมได้ ถ้าหาก
พระองค์ไม่ทรงยอมให้คงเกิดสงครามเป็นแน่แท้ ด้วยวิสัยทัศน์ของพระเวสสันดร
ทรงอาจมองว่า เมืองสีพีเป็นเมืองขนาดเล็ก อีกทั้งมีก�ำลังพลน้อย ไม่อาจที่จะท�ำ
สงครามกับเมืองใหญ่อย่างแคว้นกาลิงคะได้ ถ้าพระองค์ไม่พระราชทานช้างสงคราม
ต้องเกิดขึน้ อย่างแน่นอน เมือ่ เกิดสงครามก็จะต้องเสียไพร่พล ราษฎรจะต้องล้มตาย
เป็นจ�ำนวนมาก และในที่สุดเมืองสีพีจะต้องตกเป็นเมืองขึ้น ดังนั้นการที่พระองค์
พระราชทานช้างไปนั้น จึงเป็นการสมควรและเกิดประโยชน์สองประการด้วยกันคือ
ประการที่ 1 ท�ำให้ไม่เกิดสงครามระหว่างแคว้นทั้งสอง
ประการที่ 2 เพื่ออนุเคราะห์ประชาชนชาวกาลิงครัฐ ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อพราหมณ์ทั้ง 8 คนน�ำช้างมาถึงเมือง ฟ้าฝน
ก็ตกต้องตามฤดูกาล บ้านเมืองกลับมาอุดมสมบูรณ์ ต่อมาภายหลังชาวเมือง
กลิงครัฐก็ได้น�ำช้างปัจจัยนาคมาคืน จึงกล่าวได้ว่าการบริจาคช้างไม่ได้เสียอะไร
แต่กลับได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และยังได้มิตรประเทศอีกด้วย
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ประการที่ 3 เป็นการผูกมิตรประเทศ เจริญสัมพันธไมตรี
หากแต่การบ�ำเพ็ญทานบารมีครั้งนี้ ไม่ได้มีการท�ำสัญญากันว่า เมื่อบ้าน
เมืองกาลิงครัฐกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้ว ก็ให้น�ำช้างกลับมาคืน ผู้เขียนเห็นว่าหากมี
การท� ำ สั ญ ญากั น อย่ า งนี้ ค งไม่ มี ป ั ญ หาความไม่ เ ข้ า ใจหรื อ ไม่ พ อใจกั น เกิ ด ขึ้ น
ยกตัวอย่างได้ว่าเสมือนกันกับการที่รัฐบาลจีนได้มอบหมีแพนด้าให้กับมิตรประเทศ
อื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง และ
การมอบให้ครัง้ ก็เป็นการให้แบบมีสญ
ั ญาในการน�ำกลับเมือ่ ครบก�ำหนด จึงเป็นการ
ด�ำเนินงานทางการทูตทีไ่ ด้ผลเป็นอย่างดี จะต่างกันก็แต่เพียงช้างปัจจัยนาคตัวมงคล
มีเพียงตัวเดียว แต่หมีแพนด้ายังมีอยู่อีกหลายร้อยตัวในแผ่นดินจีน ผู้เขียนมองว่า
พระเวสสั น ดรท่ า นมั่นคงในการบริจาคทานอยู่แล้ว ณ ตอนนั้ น น่ า จะเป็ น การ
พระราชทานช้างที่ไม่หวังว่าจะได้รับคืน จึงเกิดความไม่พอใจขึ้นกับชาวเมืองที่
ไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นชาวเมืองที่มีวิสัยทัศน์คับแคบ

วิเคราะห์กรณีพระเวสสันดรพระราชทานพระโอรสพระธิดาและ
พระชายาให้เป็นทาน

ประเด็นการพระราชทานพระโอรสพระธิดาให้เป็นทานของพระเวสสันดร
นั้น เมื่อมองอย่างผิวเผินก็จะดูเหมือนว่า พระเวสสันดรเป็นพ่อที่ขาดเมตตาธรรม
แต่เมื่อพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่า พระองค์เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยาว
ไกล มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตา จะเห็นได้ว่าจากการที่พระองค์ไม่ปรารถนา
ที่จะให้พระโอรสและพระธิดาทั้งสองต้องตกระก�ำล�ำบากในป่าเขาล�ำเนาไพร และ
ทรงคาดหวังลึก ๆ ว่าอยากให้พระโอรสพระธิดาของพระองค์เป็นสะพานทองติดต่อ
กับพระราชบิดาและพระราชมารดา และไห้พระโอรสของพระองค์ได้เป็นกษัตริย์
ครองเมืองสีพีต่อไป เมื่อทรงพิจารณาใคร่ครวญดีแล้วจึงได้ทรงมอบพระโอรส
พระธิดาให้แก่ชูชกไป เพราะทรงมั่นใจว่าชูชกต้องน�ำไปมอบให้พระเจ้ากรุงสีพีเป็น
แน่ ดังนัน้ พระองค์จงึ ทรงตีคา่ ตัวของพระโอรสและพระธิดาไว้สงู มากเกินกว่าทีบ่ คุ คล
ทั่วไป ยกเว้นกษัตริย์หรือมหาเศรษฐีถึงจะไถ่ตัวได้ กล่าวคือพระกุมารชาลี ตีค่าตัว
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เป็นทองค�ำ 1,000 แท่ง ส่วนพระกุมารีกัณหา ทรงตีค่าตัวเป็นทาสชาย 100 คน
ทาสหญิง 100 คน ช้าง 100 เชือก รถม้า 100 คัน โค 100 ตัว และทองค�ำ 100 แท่ง
และเมื่อชูชกพราหมณ์ได้ยินได้ฟังดังนั้น ย่อมเกิดความโลภในทรัพย์สมบัติเหล่านั้น
ถึงแม้ว่าจะอ้างว่ากลัวอาญาแผ่นดินที่บังอาจทูลขอหน่อเนื้อกษัตริย์ไปเป็นทาส
รับใช้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว ชูชกพราหมณ์คงจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่
ควรหากได้ทาสเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ แต่ถ้าหากได้ทาสและทรัพย์สมบัติอย่างละ
หนึง่ ร้อย ดังทีพ่ ระเวสสันดรทรงตีคา่ ตัวไว้ยอ่ มจะเกิดผลประโยชน์กบั ตนเองมากกว่า
พระเวสสันดรจึงทรงมัน่ ใจว่าชูชกพราหมณ์จะต้องน�ำพระโอรสพระธิดาไปมอบถวาย
คืนให้เจ้ากรุงสีพีเป็นแน่แท้ (พระธรรมโกศาจารย์ (นิพนธ์): 2513: 312-314) และ
สิ่งที่พระองค์คาดการณ์ไว้ก็เป็นจริงทุกประการ ดังนั้นการพระราชทานพระโอรส
พระธิดาให้เป็นทานในครั้งนี้ จึงได้ประโยชน์ถึง 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 ท�ำให้พระโอรสพระธิดาได้กลับไปสู่เมืองสีพีพ้นจากความยาก
ล�ำบาก
ประการที่ 2 ท�ำให้พระเจ้ากรุงสีพีและราษฎรเกิดความเห็นใจในความทุกข์
ยากของพระองค์ที่ต้องล�ำบากในป่าเขาล�ำเนาไพร
ประการที่ 3 ท� ำ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ใหญ่ คื อ พระโพธิ ญ าณ อั น มี
คุณประโยชน์มหาศาลต่อมนุษยชาติ
พระเวสสันดรพระองค์ทรงรักพระโอรสพระธิดา ไม่ต้องการให้พระโอรสธิดา
ได้รบั ความยากล�ำบากและอยากให้พระโอรสพระธิดาของพระองค์มอี นาคตทีด่ เี สมอ
เหมือนกับพ่อที่รักลูกอย่างบุคคลทั่วไป แต่ที่พระองค์ทรงรักมากยิ่งกว่าก็คือพระสัพ
พัญญุตญาณ พระองค์ได้ตอบไว้อย่างชัดเจนเมือ่ คราวทรงหลัง่ น�ำ้ เป็นพยานในบารมี
ครั้งนี้ต่อหน้าชูชกพราหมณ์ว่า
“พราหมณ์ เรารักลูกทั้งสองมาก แต่ที่รักมากกว่าลูกทั้งสองเป็นร้อยเท่าพัน
เท่า แสนเท่า ก็คือพระสัพพัญญุตญาณ”
พระเวสสันดรพระองค์จึงทรงท�ำหน้าที่อยู่ 2 ประการคือ หน้าที่ของบิดา
ที่จะพึงท�ำต่อบุตรธิดาและหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ที่จะต้องบ�ำเพ็ญบารมีเพื่อช่วย
เหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ การกระท�ำในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการช่วยพระโอรสและ
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พระธิดาของพระองค์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นขากความทุกข์ทงั้ มวลในภพชาติ
ต่อมานั่นเอง (บรรจบ บรรณรุจิ: 2549: 204-205)
การบริจาคพระชายาก็มนี ยั เช่นเดียวกันคือ พระองค์พจิ ารณาเห็นความทุกข์
ยากของพระชายา ประการที่สอง พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าพราหมณ์ผู้ที่มาขอ
เป็นคนดีประการหนึง่ จึงได้ให้ไป ด้วยคิดว่าพราหมณ์ผนู้ จี้ ะสามารถเลีย้ งดูพระชายา
ของพระองค์ให้มีความสุขได้ และเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้รับแล้วก็ถวายคืน เท่ากับว่า
พระองค์มิได้เสียอะไร แต่กลับได้ประโยชน์สองประการคือ ได้รับความคุ้มครอง
สนับสนุนจากพระอินทร์ ไม่ทุกข์ยากล�ำบากในการบ�ำเพ็ญเพียร ประการที่สองได้
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือพระโพธิญาณ
ประกอบกับในพระคัมภีร์ยังกล่าวว่า เมื่อพระนางมัทรีรู้เจตนารมณ์ของ
พระเวสสันดรแล้ว พระนางก็อนุโมทนาปุตตทานและสนับสนุนให้บ�ำเพ็ญทานยิ่ง ๆ
ขึ้ น ไปและพร้ อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น พระโพธิ สั ต ว์ ใ ห้ บ รรลุ ถึ ง ฝั ่ ง แห่ ง พระโพธิ ญ าณ
พระเวสสันดรทรงกุมพระหัตถ์ของพระนางมัทรี ทรงจับเต้าน�้ำ หลั่งน�้ำพระราชทาน
พระนางมัทรีให้เป็นทานแก่พราหมณ์ และพระนางมัทรีเองมิได้มีพระพักตร์เง้างอด
มิ ไ ด้ ท รงขวยเขิ น และมิ ไ ด้ ท รงกั น แสงเพ่ ง ดู พ ระสวามี โ ดยดุ ษ ณี ภ าพ (ขุ . ชา.
28/2281/536)
ในการสนทนาระหว่างพระเจ้ามิลนิ ท์และพระนาคเสน กรณีการพระราชทาน
พระโอรสพระธิดาและพระชายาให้เป็นทานของพระเวสสันดร ท�ำให้ทราบว่า
พระโอรสพระธิดาไม่พอใจเพราะไม่เข้าใจความประสงค์ของพระบิดา แต่พระชายา
ย่อมพอใจ การพระราชทานพระโอรสพระธิดาและพระชายาให้เป็นทานนี้ได้รับการ
ยกย่องเป็นอันมาก เพราะเป็นสิ่งที่กระท�ำได้ยากยิ่ง การท�ำสิ่งที่ท�ำได้ยากยิ่งมีอยู่
7 ประการคือ (ปัญญา สละทองตรง: 2544:100-102)
1) ให้พระโอรสพระธิดาแก่พราหมณ์ เพื่อน�ำไปเป็นทาส
2) ได้เห็นพราหมณ์ผูกมัดพระโอรสพระธิดาของตนแล้วเฆี่ยนตีด้วยไม้
แต่ยังนิ่งดูอยู่ได้
3) ได้ส่งพระโอรสพระธิดาที่หลุดจากพราหมณ์ ส่งกลับให้พราหมณ์อีก
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4) ได้ฟังพระโอรสพระธิดาร�ำพันว่า พราหมณ์นั้นเป็นยักษ์ จะส่งลูกไปให้
ยักษ์กินหรือก็ทรงนิ่ง
5) แม้ชาลีกุมารทูลขอว่า ขอให้กัณหาอยู่เถิดก็ทรงนิ่ง
6) แม้พระโอรสพระธิดาร้องไห้ร�ำพันอย่างไรก็ทรงนิ่ง
7) เมื่อพระโอรสพระธิดาถูกน�ำไปแล้ว พระทัยของพระองค์ก็ยังไม่แตก
ท�ำลาย เพราะความเสียพระทัย
พระโพธิสัตว์มีองค์คุณ 10 ประการ (ปัญญา สละทองตรง: 2544:100-102)
คือ
1) ความไม่ติดในสิ่งอันน่าชอบใจ
2) ความไม่มีอาลัย
3) ความเสียสละ			
4) ความละวาง
5) ความไม่กลับกลอก		
6) ความละเอียด
7) ความเป็นใหญ่			
8) ความรู้ได้ยาก
9) ความได้โดยยาก			
10) ความไม่มีใครเสมอ
นอกจากนี้ท่านอสังกะ ติเลกะรัตนี (Asanga Tilakaratne) (2016: 71-90)
ได้วิเคราะห์ว่า เหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดเป็นไปตามบุพกรรมของทัง้ 4 พระองค์ คือ
พระเวสสันดร พระนางมัทรี และกัณหาชาลี ที่เคยท�ำในอดีตชาติ ดังนี้
1) พระเวสสันดรพร้อมด้วยชายาและพระโอรสพระธิดาได้ถูกเนรเทศออก
จากราชอาณาจักรเป็นเพราะกรรมเก่าทีเ่ คยจับกุมพระราชาจ�ำนวนมากแล้วเนรเทศ
ไปในป่า อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ได้รับอิสรภาพในกาลภายหลัง และสามารถกลับ
ไปสู่ราชอาณาจักรของพระองค์พร้อมด้วยครอบครัวของพระองค์ในตอนท้าย
2) กัณหาชาลีต้องหิวโหยจนกระทั้งถึงมืดค�่ำเมื่ออยู่กับชูชก แต่ก็ได้รับการ
เลีย้ งดูจากเทวดาในตอนเย็นเป็นเพราะกรรมเก่าของทัง้ สองพระองค์ทเี่ คยทรมานฝูง
โคตลอดทั้งวันอันยาวนาน โดยไม่ยอมให้ฝูงโคกินหญ้าแล้วปล่อยโคในตอนเย็น
ซึ่งหนึ่งในโคเหล่านั้นในกาลต่อมาเกิดเป็นพราหมณ์ชูชก โดยผลกรรมนั้นทั้งสอง
พระกุมารจึงประสบพบกับความทุกข์หิวอาหารจนกระทั้งถึงเย็น ที่ทั้งสองพระกุมาร
ได้ทานอาหารก็เพราะอานิสงส์ของการซื้อผ้าถวายให้กับพระภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ซึ่งท�ำ
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ผ้าหาย อานิสงส์นนั้ ท�ำให้ทงั้ สองพระกุมารเกิดในตระกูลทีร่ ำ�่ รวยแล้วมีเทวดาเลีย้ งดู
แต่ก็ต้องเป็นทาสของชูชก
3) พระนางมัทรีต้องเดินทางไกลเข้าไปในป่าเพื่อหาผลไม้ในวันที่เกิดเหตุ
ซึ่งท�ำให้พระองค์ต้องพลัดพรากจากพระโอรสพระธิดาในกาลภายหลัง เป็นเพราะ
กรรมเก่าที่เคยให้พระฤษีผู้มีฌานสูงน�ำผลไม้มาเพื่อพระองค์จากระยะทางไกล
ในที่สุดพระเวสสันดรก็ได้ให้บุตรเป็นทานส�ำเร็จ โดยปราศจากการห้ามจากผู้เป็น
มารดา
4) ในการถือก�ำเนิดมาชาติภพหนึ่ง ทั้งสองพระองค์ได้เกิดมาเป็นคู่สามี
ภรรยา ผูเ้ ป็นภรรยาได้เคยซ่อนบุตรไม่ให้สามีของนางเห็น อันเป็นการสร้างความทุกข์
ความเจ็บปวดครั้งยิ่งใหญ่ ผลกรรมจากการกระท�ำเหล่านั้นจึงส่งผลให้พระกุมาร
ทั้งสอง และพระนางมัทรีได้ถูกให้เป็นทานเพื่อน�ำไปสู่ความเป็นทาสอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยง
ผู้เขียนเห็นว่า การที่พระเวสสันดรทรงตัดสินใจที่จะพระราชทานพระโอรส
พระธิดาและพระชายาให้เป็นทานก็ด้วยเพราะปัญญาและวิสัยทัศน์อันยาวไกล
ในอันทีจ่ ะให้บคุ คลผูเ้ ป็นทีร่ กั ของพระองค์พน้ จากความทุกข์ยากล�ำบาก หากพระองค์
ไม่พระราชทานพระโอรสพระธิดาให้กบั พราหมณ์ชชู ก ทัง้ 4 กษัตริยค์ งยังไม่มโี อกาส
ได้กลับพระราชวังเดิม ดังนั้นจึงเป็นการให้ที่จะต้องได้คืนในวันหนึ่งข้างหน้า แม้ว่า
ในเบื้องต้นอาจจะได้รับความทุกข์ยากทั้งกายและใจ แต่ผลที่พลอยได้รับในวันหนึ่ง
ข้างหน้า กลับเป็นผลาอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ท�ำให้ทั้ง 4 กษัตริย์ได้เสด็จกลับสู่
พระนคร และเรื่องราวต่าง ๆ ก็ลงเอยด้วยดี ที่ส�ำคัญเป็นการบ�ำเพ็ญบารมีที่ท�ำได้
ยากยิ่งครั้งสุดท้าย ที่จะน�ำพระองค์ไปสู่พระโพธิญาณในอนาคตชาติต่อมา เป็นบุญ
บารมีส่งเสริมให้พระองค์ได้ค้นพบแสงสว่างแห่งบรมธรรมอันน�ำมาซึ่งบรมสุขให้กับ
มนุษยชาติ ซึ่งก็นับว่าคุ้มค่าเกินพรรณนา
ในประเด็ น ที่ ว ่ า การพระราชทานพระโอรสพระธิ ด าและพระชายาของ
พระเวสสันดรครั้งนี้ เป็นแผนการที่ถูกวางเอาไว้หรือไม่อย่างไร? ผู้เขียนมองว่า
ไม่นา่ จะเป็นแผนการทีถ่ กู วางเอาไว้ กล่าวคือ แม้ไม่อาจจะทราบได้วา่ พระเวสสันดร
ออกบวชเป็นฤษีแล้วบ�ำเพ็ญฌานสมาบัติจนสามารถมองเห็นอนาคตกาลข้างหน้า
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หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าพระองค์ไม่น่าจะมีฌานสมาบัติที่สามารถมองเห็นอนาคตได้
เหตุการณ์ทพี่ ระองค์ตดั สินใจพระราชทานพระโอรสพระธิดาให้เป็นทานแก่พราหมณ์
ชูชก น่าจะเกิดมาจากทรงพิจารณาอย่างมั่นใจแล้วว่าเป็นหนทางสุดท้ายที่ดีที่สุด
ที่จะสื่อสารกับพระราชบิดาและพระราชมารดา และราษฎรชาวกรุงสีพี อันจะมีผล
ท� ำ ให้ พ ระราชบิ ด าพระราชมารดาและราษฎรชาวกรุ ง สี พี เ ห็ น ใจรวมทั้ ง เห็ น ถึ ง
ความยากล�ำบากในการใช้ชีวิตอยู่ในป่าของทั้งสี่กษัตริย์ และจะมาทูลอัญเชิญ
ให้เสด็จกลับกรุงสีพีในอนาคตกาลข้างหน้า แม้จะมีความเสี่ยงอยู่มากแต่พระองค์
ก็ทรงวางแผนในการตั้งค่าตัวของกัณหาและชาลีไว้เกินกว่าที่คนธรรมดาจะไถ่ถอน
ได้ ยกเว้นแต่พระราชากับมหาเศรษฐีเท่านั้น พระเวสสันดรทรงเลือกช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่ พ ระนางมั ท รี ไ ม่ อ ยู ่ คื อ ออกไปหาผลไม้ ใ นช่ ว งเช้ า เพราะถ้ า หาก
พระนางมัทรียังไม่ออกจากอาศรมพระนางก็คงไม่ยอมให้บริจาคพระโอรสและ
พระธิดาเป็นแน่แท้
ส่วนการพระราชทานพระนางมัทรีแก่พระอินทร์ซ่ึงแปลงกายมาในภาพ
ลักษณ์ของพราหมณ์นั้น ด้วยจิตที่เป็นมหากุศลที่พระองค์ทรงประสงค์ที่บ�ำเพ็ญ
มหาทานสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์ให้บริบูรณ์ พระองค์จึงทรงมีความยินดีที่จะ
พระราชทานพระนางมัทรีให้เป็นทานแก่พราหมณ์คนนัน้ ไป คงไม่ใช่เป็นการวางแผน
แต่อย่างไร และพระองค์ก็ไม่รู้ด้วยว่าพราหมณ์คนนั้นเป็นพระอินทร์หรือไม่ จาก
เนื้อเรื่องของชาดกวิเคราะห์ได้ว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากจะเป็นเพราะบุพ
กรรมเก่าทั้งสี่กษัตริย์แล้ว ยังเป็นมหาทานบารมีที่จะท�ำให้พระเวสสันดรได้บรรลุ
พระโพธิญาณในอนาคตกาลภายภาคหน้า นั่นก็แสดงว่าพระเวสสันดรทรงรู้ว่า
หากประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบ�ำเพ็ญบารมีอะไรบ้าง อีกประการหนึ่ง
การบริจาคดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกกระท�ำขึ้นจากพระเวสสันดรเพียงพระองค์เดียวใช่
หรือไม่? ผู้เขียนมองว่านอกจากเป็นเรื่องของบุพกรรมเก่าแล้ว พระโอรสพระธิดา
และพระชายาทรงไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเลย เพราะถ้าทรงล่วงรู้มาก่อนกัณหาชาลี
ก็คงไม่ปฏิเสธทีจ่ ะเดินทางไปกับพราหมณ์ชชู ก และพระนางมัทรีคงไม่วงิ่ ออกตามหา
กัณหาชาลีเป็นระยะทางแสนไกลด้วยความเศร้าโศกเสียใจ ถ้าเช่นนัน้ พระเวสสันดร
ควรมีความชอบธรรมหรือไม่? ผู้เขียนมองว่า ด้วยความยังเป็นปุถุชนพระเวสสันดร
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พระองค์ก็คงจะรู้สึกเศร้าสลดใจอยู่บ้าง แต่เมื่ออธิบายวัตถุประสงค์ความตั้งใจ
ให้พระนางมัทรีฟัง พระนางก็ท�ำใจให้แช่มชื่นได้และร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้เป็น
พระสวามี ส่วนมีความชอบธรรมหรือไม่นั้นผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป
อีกประเด็นหนึ่งแม้สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดี แต่กระบวนการ
(Process) เป็นสิ่งที่ชอบธรรมหรือไม่อย่างไร? ผู้เขียนมองว่าการบริจาคสิ่งที่ยากยิ่ง
นี้พระเวสสันดรพระองค์ก็คงจะรู้ดีว่าจะมีผลลัทธ์หรือผลกระทบเป็นเช่นไร จะต้องมี
การต่อต้านไม่เห็นดีด้วยจากผู้ที่เป็นบุตรธิดาหรือพระชายาในเบื้องต้น แต่ถ้าหาก
มองด้วยวิสยั ทัศน์ทยี่ าวไกลถึงผลลัพธ์ทจี่ ะพึงตามมาทัง้ ปัจจุบนั ชาติและอนาคตชาติ
ก็นบั ว่าคุม้ แสนคุม้ แม้ขณะนัน้ จะทนทุกข์หรือสลดหดหูใ่ จเพียงไรก็ตาม ตามเนือ้ เรือ่ ง
ชาดกพระเวสสันดรก็ยังไม่ทรงปรารถนาที่จะออกบวชไปจนตลอดชีวิต พระองค์
ยังมีความประสงค์จะกลับมาเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมือง พระองค์ยังต้องการ
เห็นอนาคตทีด่ ขี องพระโอรสพระธิดาและพระชายา กระบวนการดังกล่าวหากมองดู
ด้วยสายตาของปุถุชนอาจจะดูเลวร้ายยากที่จะรับได้ แต่หากจะมองดูอย่างผู้มี
ปัญญาจะเห็นว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ชาญฉลาดและแยบคาย เข้าท�ำนองภาษิตที่ว่า
“ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” หรือ “ยอมล�ำบากในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้า” ก็ได้

การวิเคราะห์ตีความด้วยประเด็นทางจริยศาสตร์

จริยศาสตร์เป็นสาขาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความดี ความชั่ว ความถูก
ความผิด ตลอดถึงศึกษาว่าอะไรเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับชีวติ มนุษย์ควรแสวงหาอะไร
และควรท�ำอย่างไรจึงจะได้ชอื่ ว่าเป็นคนดี ความดีความชัว่ มีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียง
สิ่งสมมุติ มีมาตรการอะไรหรือไม่ที่จะตัดสินคุณธรรมความดี จริยศาสตร์เป็นเรื่อง
ของความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อตัวเองและต่อผู้อื่น (สุจิตรา รณรื่น: 2540: 8) ปัญหา
ทางจริยศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับค�ำว่า “ดี” “ถูก” และ “ควร” โดยจะวิเคราะห์ใน
3 ประเด็นหลักดังนี้ (วิทย์ วิศทเวทย์: 2532: 13)
1. อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในอุดมคติของพระเวสสันดร?
2. การพระราชทานพระโอรสพระธิดาและพระชายาให้เป็นทานนัน้ ถือว่าถูก
หรือผิด มีอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน?
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3. การพระราชทานพระโอรสพระธิ ด าและพระชายาให้ เ ป็ น ทานของ
พระเวสสันดรถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่?
ในประเด็นที่ 1 สามารถวิเคราะห์และตีความได้ว่า มนุษย์เรามีอุดมคติ
และจุดมุง่ หมายในชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน ตามแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล บางคน
ก็ตอ้ งการจุดมุง่ หมายเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บางคนก็มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ เป็นประโยชน์
กับทั้งตนเองและคนอื่นด้วย ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและการลงมือปฏิบัติ
พระโพธิสตั ว์ทกุ พระองค์จะต้องบ�ำเพ็ญบารมีครัง้ ยิง่ ใหญ่ เพือ่ พิสจู น์ความเป็นผูม้ นั่ คง
ต่อพระโพธิญาณ สิ่งสุดท้ายก็คือการบ�ำเพ็ญทานบารมี จนถึงขั้นยอมเสียสละสิ่งที่
ตนเองรักและหวงแหนมากทีส่ ดุ แม้กระทัง้ ชีวติ ตนเอง ดังจะเห็นได้จากบุคคลส�ำคัญ
ของโลกจะต้องยอมกล้าเสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเอง เพื่อประโยชน์สุขของคน
ส่วนใหญ่ในอนาคต บุคคลเช่นนี้แม้จะหาได้ยาก แต่ชาวโลกก็จะจดจ�ำบุคคล
เหล่านั้นเอาไว้ คงเหลือไว้แต่ชื่อเสียงและเกียรติยศให้หวนระลึกถึง ซึ่งก็คงแล้วแต่
จุดมุง่ หมายและอุดมคติของบุคคลผูน้ นั้ ว่าจะมุง่ เน้นในด้านใด เช่น ด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านศาสนา เป็นต้น
พระเวสสันดร ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญบารมีสั่งสมมาแล้ว
หลายภพหลายชาติ ก็ด้วยมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงต่อพระโพธิญาณคือการได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแสงสว่างหาทางดับความทุกข์จากการต้องเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ อุดมคติและอุดมการณ์ของพระองค์จึงสูงส่งยิ่ง และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชน ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดและควรท�ำที่สุดก็คือ การจะต้อง
ไปให้ถึงบรมสุขคือพระโพธิญาณนั้น ทั้งนี้ก็ใช่เพื่อตนเอง แต่เป็นไปเพื่อปลดเปลื้อง
ความทุกข์อันเกิดจากกิเลสตัณหาของมวลมนุษย์ให้ดับสิ้นไป และในภพชาติต่อมา
พระองค์ก็ทรงท�ำส�ำเร็จจริง ๆ ด้วยการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิสูจน์ให้
เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระท�ำสั่งสมมานั้นไม่ใช่เป็นการกระท�ำเลื่อนลอย ไร้เหตุผล
หรือไร้ความถูกต้อง แต่เป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งยังประโยชน์
ให้เกิดกับมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก จนเกินกว่าคณานัป และการเสียสละ
ของพระโพธิสัตว์คงไม่อาจมองในแง่ของมนุษย์ปุถุชนผู้ยังมีธุลีคือกิเลสในดวงตาได้
แต่เราสามารถอธิบายให้เขาเหล่านัน้ เข้าใจในอุดมการณ์ทแี่ ตกต่างกันได้ และไม่ควร
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อย่างยิ่งที่จะเอาความนึกคิดของมนุษย์ผู้ยังมีกิเลสครอบง�ำ ห่อหุ้มด้วยความโลก
ความโกรธ และความหลง มาพิ จ าณาตั ด สิ น หรื อ เปรี ย บเที ย บในการบ� ำ เพ็ ญ
ทานบารมีดังกล่าว
ในประเด็นที่ 2 การที่พระเวสสันดรพระราชทานพระโอรสพระธิดาและ
พระชายาให้เป็นทานนั้น ถือว่าถูกหรือผิด มีอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน?
เกณฑ์ตัดสินการกระท�ำว่า “ถูก” หรือ “ผิด” พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต)
(2529: 179) ได้เสนอเกณฑ์ตัดสินดังต่อไปนี้
1) เกณฑ์หลัก คือการตัดสินโดยความเป็นกุศลหรืออกุศล โดยพิจารณาจาก
มูลเหตุวา่ เป็นเจตนาทีเ่ กิดจากกุศลมูล อันได้แก่ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเกิดจาก
อกุศลมูล อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาจากสภาวะดังนี้
- เป็นการกระท�ำที่เกื้อหนุนต่อชีวิตจิตใจหรือไม่?
- เมื่อกระท�ำลงไปแล้วท�ำให้จิตใจสบาย ปลอดโปร่ง ผ่องใสหรือไม่?
- เป็นการส่งเสริมหรือบั่นทอนต่อคุณภาพและสมรรถภาพแห่งจิตใจ
เป็นการเกื้อหนุนให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น อกุศลทั้งหลายลดน้อยลง
อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร?
2) เกณฑ์ร่วมใช้มโนธรรม คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองเป็น
เครื่องพิจารณาว่า การกระท�ำนั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่ เสียความเคารพ
ตนเองหรือไม่ การกระท�ำนั้นวิญญูชนทั้งหลายหรือนักปราชญ์ยอมรับหรือติเตียน
นอกจากนั้นก็จะต้องพิจารณาถึงผลอันจะเกิดจากการกระท�ำนั้นว่า เป็นไปเพื่อการ
เบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนคนอื่น เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือทุกข์แก่ตน
และบุคคลอื่น
เมือ่ พิจารณาจากการน�ำเกณฑ์การตัดสินว่าพระเวสสันดรท�ำถูกหรือผิดกรณี
พระราชทานพระโอรสพระธิดาและพระชายาให้เป็นทานก็จะสามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้
ในเกณฑ์ขอ้ แรก สิง่ ทีพ่ ระองค์ทำ� ลงไปถือว่าอยูบ่ นพืน้ ฐานของกุศลมูล หรือ
รากเง้าของความดีอันได้แก่อโลภะ ความไม่โลภ, อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย
และอโมหะ ความไม่หลง พระองค์หนักแน่นในการบ�ำเพ็ญทานบารมี ตั้งแต่ทรง
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ประทับอยู่ในครรภ์จนกระทั้งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์มีแต่ค�ำว่าต้องการเป็น
ผู้ให้พระองค์ทรงเอาชนะความโลภและความตระหนี่ถี่เหนียว จนมีพระเมตตา
จนยากที่จะหาคนทัดเทียม ซึ่งการรู้จักการบริจาคก็เป็นธรรมส�ำคัญอีกข้อหนึ่งใน
ทศพิธราชธรรมหรือธรรมของผู้ปกครอง เป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่ใช่
การให้ทหี่ วังจะเข้าไปมีอำ� นาจเพือ่ ตักตวงผลประโยชน์คนื ดังเช่นนักการเมืองในสมัย
ปัจจุบนั จิตใจของผูใ้ ห้จงึ มีแต่ความสุข ความปีตยิ นิ ดี ปลอดโปร่งผ่องใส จิตใจก็สงู ส่ง
ส่ ง เสริ ม ให้ กุ ศ ลธรรมทั้ ง หลายเจริ ญ งอกงาม เพราะสามารถเอาชนะอกุ ศ ลคื อ
ความโลภ ความโกรธ และความหลงได้ ใคร ๆ ก็ยกย่องสรรเสริญในความเสียสละ
และพระองค์กท็ รงเป็นทีพ่ งึ่ ของผูย้ ากไร้และผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ โลกจึงสมควร
ถูกยกย่องพระองค์ในฐานะเป็นแบบแผนในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่น
ในเกณฑ์ข้อที่สองคือเกณฑ์ร่วมใช้มโนธรรม เมื่อพระองค์ทรงบ�ำเพ็ญทาน
ในทุกครั้งพระองค์ก็มิได้ติเตียนตนเองว่ากระท�ำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า ซึ่งก็เป็น
ธรรมดาของจิตใจผูท้ มี่ แี ต่ให้มาตลอดพระชนม์ชพี แต่สำ� หรับบุคคลทัว่ ไปทีย่ งั ห่อหุม้
ด้วยอกุศลมูลคืออยากมีอยากได้ ไม่รู้จักค�ำว่าเพียงพอ ก็จะมองว่าการที่พระองค์
พระราชทานบุตรธิดาและภรรยาให้เป็นทานนัน้ เป็นการกระท�ำเกินกว่าเหตุ ซึง่ ก็ถอื ว่า
เป็ น เรื่ อ งธรรมดาของวิ สั ย มนุ ษ ย์ ปุ ถุ ช น ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ค วรยึ ด เอาวิ สั ย การตั ด สิ น
ของตนเองไปตัดสินคนอืน่ การกระท�ำของพระองค์วญ
ิ ญูชนหรือนักปราชญ์ทงั้ หลาย
ก็สรรเสริญและอนุโมทนา เพราะการบ�ำเพ็ญทานบารมีด้วยการให้บุตรธิดาและ
ภรรยาเป็นทานนั้น ย่อมเป็นหนทางของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะพึงทรงกระท�ำ
และไม่ควรมองแค่เพียงใกล้ ๆ หรือทีเ่ รียกว่าการคิดเพียงสัน้ ๆ ผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญาเป็นยอด
ควรจะมองในกาลไกล หรือที่เรียกว่าการมีวิสัยทัศน์ และยึดมั่นในอุดมคติหรือ
จุดมุ่งหมายไม่เสื่อมคลาย พระเวสสันดรจึงควรได้รับการยกย่องอีกว่าเป็นผู้มีความ
มุ่งมั่นในอุดมคติและจุดมุ่งหมายคือพระโพธิญาณที่มั่นคง ไม่แพ้พ่ายต่อความรู้สึก
ยึดมั่นถือมั่น หรือความหึงหวง แม้ว่าอาจจะล�ำบากใจหรือยากจะท�ำใจในเบื้องต้น
แค่ไหนก็ตาม
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ปุถชุ นหลายคนอาจจะมองว่าทานทีพ่ ระองค์ให้นนั้ เป็นการเบียดเบียนตนเอง
และเบี ย ดเบี ย นคนอื่ น หรื อ ใช้ ค� ำ ว่ า เป็ น การล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพหรื อ สิ ท ธิ
มนุษยชนของผู้อื่น ประเด็นนี้สามารถวิเคราะห์และตีความได้ดังนี้
1) พระองค์มีความเต็มใจและพอใจยินดีในการให้ในทุกครั้ง จึงไม่ใช่การ
เบียดเบียนตนเอง เพราะการเบียดเบียนตนเองก็คือความรู้สึกเสียดายย้อนหลังหรือ
เกิดความทุกข์ใจตามมา แต่ส�ำหรับพระองค์ไม่มีเลย แม้ว่าขณะที่ทรงเห็นชูชก
พราหมณ์ฉุดกระชากลากดึงและเฆี่ยนตีพระกุมารและพระกุมารี ความรักที่พึงมีต่อ
บุตรธิดาของผู้เป็นพ่อ อาจท�ำให้พระองค์โกรธแค้นในเบื้องต้น แต่เมื่อพระองค์
ใคร่ครวญจนถ่องแท้ว่า ทานที่ให้ไปแล้วเกิดความขุ่นมัวในจิตใจ ย่อมไม่ใช่การให้
ทานที่ประเสริฐ สุดท้ายพระองค์ก็ทรงเอาชนะความรู้สึกโกรธแค้นเสียดายหรือทุกข์
ใจได้
2) เป็นการเบียดเบียนคนอืน่ หรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอืน่ หรือไม่?
ประเด็นดังกล่าวสามารถแยกย่อยวิเคราะห์ดั้งนี้
(1) สมัยโบราณตามวัฒนธรรมของชมพูทวีป ซึ่งยังเป็นการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กล่าวคือพระราชาเป็นใหญ่ อ�ำนาจของพระราชา
ย่อมอยูเ่ หนือสิง่ ทัง้ ปวง และเป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ วัฒนธรรมของคนอินเดียสมัยก่อน ยกย่อง
ลูกผูช้ าย ถึงกับมีประเพณีการให้ผหู้ ญิงไปสูข่ อผูช้ าย เมือ่ แต่งงานกันแล้วผูช้ ายถือว่า
เป็นใหญ่ในครอบครัว ซึ่งอาจจะดูแตกต่างจากวัฒนธรรมในปัจจุบันที่ผู้ชายหรือ
ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินว่าเป็นการกระท�ำที่ถูกหรือ
ผิด จึงควรจะมองในด้านวัฒนธรรมในสมัยนั้น ๆ ด้วย
บรรจบ บรรณรุจิ ได้ให้ทัศ นะในประเด็นนี้ ว ่ า “หากมองในด้ า นสิ ทธิ
มนุษยชนอย่างในปัจจุบัน พระเวสสันดรย่อมไม่มีสิทธ์ท�ำอย่างนั้นได้ พระโอรสและ
พระธิดาย่อมมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ แต่ในยุคของพระเวสสันดรไม่มีการกล่าวถึงสิทธิ
มนุษยชนอย่างนั้น มีแต่กล่าวว่า ลูกเป็นสมบัติของบิดามารดา ภรรยาก็เช่นกันเป็น
สมบัติของสามี การกล่าวถึงเช่นนี้มีปรากฏอยู่ในเรื่องเวสสันดรชาดกเอง อันแสดง
ให้เห็นว่าสังคมส่วนใหญ่มีแนวโน้มคิดและยอมรับกันเช่นนั้น ฉะนั้นพระเวสสันดร
ในฐานะเป็นพระบิดาของพระโอรสและพระธิดา และในฐานะเป็นพระสวามีของ
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พระนางมัทรี จึงถือว่าเป็นเจ้าของและทรงมีสิทธิบริจาคให้เป็นทานได้” (บรรจบ
บรรณรุจิ: 2549: 213-214)
(2) ในมิลนิ ทปัญหาได้อธิบายขยายความในกรณีการพระราชทานพระโอรส
พระธิดาและพระชายาให้เป็นทานของพระเวสสันดร สรุปได้วา่ การบ�ำเพ็ญทานบารมี
ด้วยวิธดี งั กล่าวถือว่าเป็นประเพณีหรือหลักปฏิบตั ทิ พี่ ระโพธิสตั ว์ทง้ั หลายจะพึงกระท�ำ
การทีพ่ ระกัญหาพระชาลีผยู้ งั เป็นเด็กอยูน่ นั้ คร�ำ่ ครวญร้องให้ ก็เพราะความทีย่ งั เป็น
เด็กและได้รับทุกขเวทนาอันเกิดจากการกระท�ำของชูชกพราหมณ์ หากบุตรธิดารู้
ความและทราบประโยชน์ทพี่ ระบิดาทรงกระท�ำลงไปนัน้ ก็จะมีความยินดี และจะไม่
ร�ำพันบ่นเพ้อเลย ส�ำหรับพระนางมัทรีเมือ่ ได้ทราบวัตถุประสงค์เจตนารมณ์และวิสยั
ทัศน์อนั ยาวไกลของพระสวามีแล้ว พระนางก็คลายความโศก และร่วมยินดีอนุโมทนา
ในทานบารมีของพระเวสสันดร (มิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย:
2543: 466)
(3) ผู้เขียนเห็นว่า หากมองตามวิสัยของมนุษย์ปุถุชนจะวิเคราะห์ได้ว่า
การทีพ่ ระเวสสันดรมีความมัน่ ใจว่า เมือ่ พระราชทานพระโอรสพระธิดาแล้วจะน�ำมา
ซึง่ สวัสดิภาพในภายหลัง กล่าวคือพระโอรสพระธิดาจะน�ำพาพระองค์และครอบครัว
ให้กลับคืนสู่พระนครดั่งเดิม ดังนั้นพระองค์จึงมีความชาญฉลาด เพราะรู้ดีว่า
เมื่อพระราชทานพระโอรสพระธิดาไปแล้ว ชูชกพราหมณ์ย่อมจะน�ำพระกุมารและ
พระกุมารีทงั้ สองไปถวายคืนให้พระเจ้ากรุงสญชัย พระองค์จงึ ตัง้ ราคาค่าตัวของบุตร
ธิดาทั้งสองไว้สูงมาก เกินกว่าความสามารถของชาวบ้านทั่วไปจะไถ่ราคาค่าตัวของ
กุมารและกุมารีทั้งสองได้ และชาวบ้านชาวเมืองกรุงสีพีก็จะเกิดความเห็นใจและ
เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงกระท�ำ การให้ครั้งนี้ถึงแม้อาจจะเสี่ยงอยู่บ้าง แต่เมื่อ
หยั่งใจพินิจพิเคราะห์ดูแล้ว จะพึงเกิดประโยชน์มากกว่า พระองค์จึงตัดสินใจให้
แต่ถ้าหากมองถึงแนวทางปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ที่จะพึงบริจาคบุตรธิดา
และภรรยาให้เป็นทาน ก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงกระท�ำสิ่งที่ปุถุชนทั่วไปท�ำได้ยากยิ่ง
การกระท�ำที่ยงิ่ ใหญ่แม้แต่เทวโลกและพรหมโลกก็สรรเสริญและปฐพีกส็ ะท้านหวัน่
ไหว เพื่อเป็นสักขีพยานในทานบารมีดังกล่าว และการบ�ำเพ็ญทานบารมีดังกล่าว
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เพิ่มพูนให้บารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมและเพียบพร้อมสมบูรณ์ควรต่อการตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณในภพชาติต่อมา
จึงสรุปได้ว่าเมื่อมองด้วยใจเป็นกลาง มองในด้านวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และมองในแง่ ห นทางด� ำ เนิ น ที่ พึ ง กระท� ำ ของพระโพธิ สั ต ว์ จะเห็ น ว่ า การที่
พระเวสสันดรพระราชทานพระโอรสพระธิดาและพระชายาให้เป็นทานนัน้ เป็นความ
ชอบธรรม มีความสมเหตุสมผล ไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนหรือล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่นแต่อย่างใด หากแต่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติ
จนเกินกว่าคณานัป
ในการวิเคราะห์ในประเด็นทางจริยศาสตร์ข้อที่สามว่า การพระราชทาน
พระโอรสพระธิ ด าและพระชายาให้ เ ป็ น ทานของพระเวสสั น ดรถื อ ว่ า เป็ น การ
เห็นแก่ตัวหรือไม่?
ในประเด็นนี้พึงพิจารณาได้จากเจตนาว่า เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็น
แก่ตัว โดยจะแยกแยะได้ดังนี้ (วิทย์ วิศทเวทย์: 2532: 15-16)
1) การกระทำ�ที่เป็นการเห็นแก่ตัว มีดังนี้
(1) เจตนาที่จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ แม้จะมีโทษแก่คนอื่นก็ทำ�เพื่อ
ตนจะได้รับประโยชน์
(2) เจตนาที่จะให้โทษแก่คนอื่น โดยที่ตนไม่หวังจะได้รับประโยชน์อะไร
(3) เจตนาทีจ่ ะให้ผอู้ นื่ ได้รบั ประโยชน์ และก็เป็นหนทางทีจ่ ะทำ�ให้ตนได้
รับประโยชน์เช่นกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
2) การกระทำ�ที่ไม่เป็นการเห็นแก่ตัว มีดังนี้
(1) เจตนาที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์ โดยไม่คำ�นึงว่าตนจะได้รับ
ประโยชน์หรือไม่
(2) เจตนาที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์ โดยที่รู้ว่าเป็นโทษแก่ตนเอง
(3) ไม่มีเจตนาที่จะให้ประโยชน์หรือโทษ ไม่ว่าแก่ตนเองหรือคนอื่น แต่
ที่กระทำ�เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ หรือเป็นไปตามหลักการหรืออุดมการณ์ หรือเป็นค
วามรับผิดชอบของตน
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จากการแยกแยะเพื่อมุ่งหาค�ำตอบว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัว
ดังกล่าวมานั้น เพื่อมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวของพระเวสสันดรจะพบว่า พระองค์
ไม่ได้ทรงกระท�ำเพราะความเห็นแก่ตัวหรือต้องการผลประโยชน์ให้กับตัวเองเลย
แม้พระองค์จะมุ่งตรงสู่การได้พระโพธิญาณ แต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการหลุด
พ้นจากทุกข์ของมวลมนุษย์ โดยพระองค์จะเป็นผู้น�ำมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ยากเข็ญในสังสารวัฏ การกระท�ำของพระองค์จงึ เป็นไปเพือ่ มุง่ หวังบรมสุข
คือพระนิพพานอันจะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
จากการศึกษาประวัตขิ องพระเวสสันดร ทีท่ รงพระราชทานตัง้ แต่วตั ถุ ช้างคู่
บารมี ม้าราชรถ พระโอรสพระธิดา และพระชายาให้เป็นทาน จะเห็นได้วา่ แม้พระองค์
จะได้รับความยากล�ำบากเพียงไรจากการให้ หรือเมื่อพระราชทานสิ่งนั้น ๆ ไปแล้ว
จะเกิดสิง่ ร้าย ๆ กับพระองค์ เช่น พระราชทานช้างแล้ว ชาวเมืองทีไ่ ม่พอใจอาจกล่าว
โทษพระองค์ หรื อ พระราชทานกั ณ หาชาลี แ ล้ ว จะเกิ ด ความทุ ก ข์ โ ทมนั ส กั บ
พระนางมัทรี เป็นต้น แต่พระองค์ก็มิทรงย่อท้อ ยังคงยืนหยัดตามปณิธานที่ต้องการ
มุง่ สูพ่ ระโพธิญาณ ความตัง้ ใจและความมุง่ มัน่ นัน้ จึงไม่อาจหาอุปสรรคสิง่ ใดมาท�ำให้
พระองค์ยอ่ ท้อหรือล้มเลิกได้ ดังนัน้ พระองค์จงึ ควรได้รบั การสรรเสริญในฐานะบุคคล
ส�ำคัญของโลกด้วยซ�้ำไป เพราะพระองค์มุ่งประโยชน์สุขกับผู้อื่น มุ่งประโยชน์สุขกับ
บ้านเมือง และมุ่งประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้นการให้ตลอดพระชนม์ชีพ
ของพระองค์จึงไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเลย เพราะคนที่เห็นแก่ตัวคงไม่อาจให้
หรือเสียสละได้มากขนาดนี้

วิเคราะห์คณ
ุ ธรรมของพระเวสสันดร พระนางมัทรี และกัณหาชาลี

ตามเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกมีตัวละครด�ำเนินเรื่องอยู่มากมาย
ผู้เขียนขอวิเคราะห์เฉพาะคุณธรรมของพระเวสสันดร พระนางมัทรี และกัณหาชาลี
ดังต่อไปนี้
1. พระเวสสันดร พระองค์มีคุณธรรมที่ได้เป็นแบบอย่างของชาวพุทธ
มากมายหลายอย่าง ตามแต่ทศั นะของแต่ละท่าน ในทีน่ ผี้ เู้ ขียนของจ�ำแนกเป็นข้อ ๆ
ได้อย่างนี้ คือ
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1.1 ในฐานะที่เป็นพระราชโอรส พระองค์ทรงเป็นพระโอรสที่ดีมากของ
ผู้ที่เป็นพระบิดาและพระมารดา มีความเคารพเชื่อฟังมีความนอบน้อม ยอมรับการ
ตัดสินใจของพระราชบิดา ถึงแม้ตวั เองจะได้รบั ความยากล�ำบากในการต้องไปอยูใ่ น
ป่าเขาล�ำเนาไพรเพียงไรก็ตาม
1.2 ในฐานะเป็นพระสวามี พระองค์ปฏิบัติพระองค์กับพระนางมัทรี
อย่างผูใ้ ห้เกียรติ ถึงแม้จะมีผคู้ ดั ค้านว่าแล้วท�ำไมถึงต้องบริจาคพระนางให้เป็นทาน
แก่พราหมณ์ ผู้เขียนมองได้ 2 ประเด็นย่อยว่า
1.2.1 มองในฐานะปุถุชนคนธรรมดา พระองค์ไม่ทรงต้องการให้พระนาง
ต้องมาตกระก�ำล�ำบากเพราะพระองค์ในป่าเขาล�ำเนาไพรด้วย พระนางมัทรีต้อง
ท�ำทุกอย่างทัง้ เลีย้ งดูพระโอรสธิดา เดินทางในป่าดงพงไพรเพือ่ ค้นหาผลหมากรากไม้
ทุกวีท่ กุ วัน พระองค์มคี วามรักในพระนางมากล้น ไม่อยากให้พระนางต้องมาล�ำบาก
ทางที่ดีอย่างหนึ่งก็คือให้พระนางเลือกหนทางที่จะด�ำเนินชีวิตของตนใหม่ได้
1.2.2 มองในฐานะทีพ่ ระเวสสันดรเป็นพระโพธิสตั ว์ พระองค์รดู้ วี า่ การทีจ่ ะ
ไปให้ถึงพระสัพพัญญุตญาณนั้นต้องบ�ำเพ็ญอะไรบ้าง พระองค์ทรงรักพระนางมัทรี
คู่ทุกข์คู่ยากเหนือชีวิตจิตใจ แต่พระองค์ก็ทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่า
เมือ่ มีหนทางทีจ่ ำ� เป็นต้องเลือก พระองค์กท็ รงตัดสินใจทีจ่ ะท�ำเพือ่ พาสัตว์โลกทัง้ มวล
ออกจากสังสารวัฏทีม่ แี ต่ความทุกข์ โดยขอให้พระนางมัทรีชว่ ยเป็นสะพานทองไปให้
ถึงพระโพธิญาณให้พระองค์ด้วย เมื่อได้ทราบเจตนารมณ์นั้นแล้วพระนางก็มีความ
ยินดีและเติมพระทัย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อ
พระนางมัทรีคือ พระองค์ได้เคยตรัสขอพรพระอินทร์ไว้ว่า “ขอหม่อมฉันจงยินดี
แต่เฉพาะคูข่ องตน อย่าได้ลว่ งละเมิดคูค่ รองชายอืน่ อย่าได้ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของหญิง
อื่น” ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ต้องการท�ำให้พระนางมัทรีเสียพระทัย โดยการ
ประพฤตินอกใจคู่ครองของตน
ในประเด็นที่พระเวสสันดร เคยตรัสให้พระนางมัทรีมีคู่ครองคนใหม่ได้
เมือ่ ครัง้ พระองค์ถกู เนรเทศออกจากเมืองสีพี บรรจบ บรรณรุจิ ได้แสดงทัศนะต่อกรณี
นี้ว่า “พระเวสสันดรคงจะได้ตระหนักถึงการมีผู้คุ้มครอง และผู้คุ้มครองที่ดีของ
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หญิงนัน้ ก็คอื สามี ฉะนัน้ จึงทรงเปิดโอกาสให้พระนางมัทรีทรงมีทางเลือก โดยไม่ตอ้ ง
ตกอยูใ่ นสภาพเป็นหญิงหม้าย ซึง่ ในสังคมอินเดียโบราณถือว่าเป็นเรือ่ งเลวร้ายมาก...
ประกอบกับพระเวสสันดรทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่า เพราะความรัก
พระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสีแท้จริงก็คือความรักตนเอง ส่วนความรัก
พระสัพพัญญูตญาณคือความรักสัตว์โลก อันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่...” (บรรจบ
บรรณรุจิ: 2549: 206-211)
1.3 ในฐานะที่เป็นพระราชบิดา พระเวสสันดรพระองค์มีความรักความ
ห่วงใยในพระโอรสและพระธิดา อย่างล้นเหลือประมาณ เสมอเหมือนผู้เป็นบิดา
จะพึงรักและห่วงใยลูกของตนอย่างบุคคลทั่วไป แต่แล้วท�ำไมพระองค์จึงทรงตัดสิน
ใจในการยกพระโอรสพระธิดาให้เป็นทาสของบุคคลอืน่ โดยเฉพาะในทีน่ คี้ อื พราหมณ์
ชูชกผู้มีความโหดร้าย ในกรณีผู้วิจัยมองได้ 2 ประการเช่นกันคือ
1.3.1 มองในฐานะปุถุชนคนธรรมดา พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกล
ต้องการที่จะหาหนทางได้กลับคืนสู่พระนครดั่งเดิม โดยให้พระโอรสพระธิดาเป็น
สะพานเชื่อมโยงไปสู่พระเจ้ากรุงสัญชัยและชาวเมืองสีพี ทรงตั้งค่าตัวของพระโอรส
พระธิดาไว้สูงมาก เพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ ความหวังที่จะได้หวนคืนพระนคร ได้เห็น
อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของพระโอรสธิดาจึงเป็นความรักของผู้เป็นบิดาจะพึงมอบให้
แก่บุตรธิดา ถึงแม้ว่าเมื่อให้แล้วจะเกิดความทุกข์ใจต่อผู้เป็นบิดามารดาในเบื้องต้น
เพียงไรก็ต้องจำ�ยอม
1.3.2 มองในฐานะทีพ่ ระองค์เป็นพระโพธิสตั ว์ พระองค์ทรงรูด้ วี า่ การทีจ่ ะ
ไปให้ถงึ พระสัพพัญญุตญาณนัน้ ต้องบำ�เพ็ญปุตตทานอันยากยิง่ ด้วย แต่เมือ่ พระองค์
ทรงรักในพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าก็ต้องจำ�ยอม ทรงจะต้องเอาชนะพระทัย
ของพระองค์เองที่มีทั้งความรักอาลัยอาวรณ์ พระโอรสพระธิดา และต้องเอาชนะ
ความโกรธเคื อ งที่ เ ห็นการกระทำ�ของชูชกพราหมณ์ เ ฒ่ า ที่ เ ฆี่ ยนตี บุ ตรธิ ดาของ
พระองค์ตอ่ หน้าพระพักตร์ พระองค์ตอ้ งใช้ความอดทนอย่างสูงยิง่ และยึดมัน่ ในวาจา
ของกษัตริย์ หากพระองค์ผา่ นครัง้ นีไ้ ปได้ ในอนาคตกาลพระโพธิญาณย่อมจะก่อเกิด
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์รวมทั้งพระโอรสและพระธิดาของพระองค์เองในตอนนี้ด้วย
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พระเวสสันดรทรงมีความรักความห่วงใยในฐานะผู้เป็นบิดา แต่ด้วยวิสัย
ทัศน์ที่ต้องการให้พระโอรสพระธิดาได้กลับคืนพระนครหมดจากความทุกข์ยาก
ล�ำบาก และเพื่อบรรลุพระโพธิญาณในอนาคตกาลพระองค์จึงต้องจ�ำยอม ซึ่งการ
ตัดสินใจครั้งนั้นพระองค์ก็ทรงท�ำถูกต้องและได้รับค�ำสรรเสริญ หากพระองค์ไม่ทำ�
ดังกล่าว คงยากที่จะได้หวนคืนพระนคร และพระสัพพัญญุตญาณคงไม่เกิดให้เป็น
แสงสว่างกับชาวโลกได้
1.4 ในฐานะที่เป็นกษัตริย์ พระเวสสันดรเป็นกษัตริย์ที่มีแต่ให้ ซึ่งเป็น
ข้อธรรมที่หนึ่งในหลักทศพิธราชธรรม คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อบ�ำบัด
ทุกข์บ�ำรุงสุขของประชาชน ผู้เขียนเชื่อว่าพระองค์ต้องทรงเป็นที่รักของพสกนิกร
ชาวเมืองสีพี และเป็นมิตรประเทศที่ดีของชาวแว่นแคว้นอื่น ๆ และประชาชนก็ต้อง
เรียกร้องให้พระองค์หวนคืนมาปกครองบ้านเมือง เพราะกษัตริย์ที่มีแต่ให้นับว่า
หาได้ยาก และพสกนิกรที่เข้ามาอาศัยพระบารมีก็จะพานพบแต่ความสงบสุข
1.5 ในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ การที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้นั้น จะต้อง
เป็นผูม้ คี วามเสียสละความสุขของตนเอง เพือ่ ประโยชน์สขุ ของมหาชนคนอืน่ จะต้อง
บ�ำเพ็ญในสิ่งที่สามัญชนท�ำได้ยาก พระเวสสันดรทรงเป็นแบบอย่างในการบ�ำเพ็ญ
บารมีในหลายภพหลายชาติ โดยเฉพาะทศชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ในความเสียสละและหนักแน่นของพระองค์จงึ น่าสรรเสริญและศรัทธาเลือ่ มใส
เป็นอย่างยิ่ง
สรุปได้วา่ พระเวสสันดรทรงเป็นแบบอย่างของชาวพุทธทีพ่ งึ น�ำไปปฏิบตั คิ อื
ความเป็นผูโ้ อบอ้อมอารี ช่วยเหลือคนอืน่ ทีต่ กทุกข์ได้ยาก ความเป็นผูใ้ จบุญสุนทาน
ความเป็นผู้มีปัญญาวิสัยทัศน์ยาวไกล และจิตใจหนักแน่นมั่นคง
2. พระนางมัทรี พระนางมัทรีนับได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างทางความ
ประพฤติให้แก่ชาวพุทธได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะความเป็นคู่ทุกข์คู่ยากให้กับ
พระสวามีของพระนาง ที่พร้อมจะกล้าเผชิญปัญหาต่าง ๆ เคียงคู่พระสวามีของ
พระนางตลอดเวลา พระนางจึงมีคณ
ุ ธรรมทีจ่ ะใช้เป็นแบบอย่างของชาวพุทธได้หลาย
ฐานะ ดังนี้
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2.1 ในฐานะเป็นพระมเหสี พระนางเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของพระเวสสันดร
ตามเสด็จไปในป่าดงพงไพร ถึงแม้จะถูกห้ามจากพระเวสสันดรเพราะกลัวพระนาง
จะล�ำบาก แต่พระนางก็ตั้งพระทัยที่จะอยู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากของพระเวสสันดร แม้จะ
ต้องเจอความเหนื่อยยากเพียงไรก็ตาม พระนางจึงเป็นตัวอย่างของพระชายาหรือ
ภรรยาที่ดี ปฏิบัติตนตามหน้าที่ภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
และเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความอดทน เมื่อต้องเผชิญกับเรื่องที่ยากล�ำบากใจต่าง ๆ
ให้ความย�ำเกรงพระสวามี ซึ่งนับว่าเป็นกุลสตรีที่หาได้ยากยิ่ง
2.2 ในฐานะเป็นพระมารดา เรื่องราวของพระนางมัทรีที่ต้องวิ่งออก
เพื่อตามหาพระโอรสพระธิดาเมื่อคราวที่พระเวสสันดรมอบพระกัญหาชาลีให้กับ
พราหมณ์ชชู ก ตามคัมภีรบ์ อกว่าเป็นระยะทางถึง ๑๖ โยชน์ เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรักอย่างยิ่งยวดเกินกว่าจะพรรณนาของพระนางมัทรีที่มีต่อบุตรธิดา และ
เป็นที่สะเทือนใจของชาวพุทธที่ได้รับฟังเรื่องราวความล�ำบากของพระนาง ในฐานะ
ของผู้เป็นแม่ พระนางทรงได้ท�ำหน้าที่อย่างดีและสมบูรณ์สูงสุด มีความรักความ
ห่วงใยในบุตรธิดาของตนมากกว่าชีวิตของตน คุณธรรมข้อนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แก่
ชาวพุทธทั่วไป และสมควรเป็นแบบอย่างของชาวพุทธอย่างยิ่ง
3. พระกุมารีกณ
ั หาและพระกุมารชาลี ทัง้ สองพระองค์เป็นพระโอรสและ
พระธิดาของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ยังอยูใ่ นวัยเยาว์มคี วามน่ารักสมกับเป็น
ผู้มีบุญวาสนามาเกิด และเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบและมี
ค�ำพูดค�ำจาเกินเด็กทัว่ ไป ดังจะเห็นได้จากทัง้ สองพระองค์เดินถอยหลังหนีลงไปซ่อน
ตัวในสระโบกขรณีด้วยกลัวว่าพราหมณ์ชูชกและพระราชบิดาจะหาตัวพบ และ
ในกรณีที่กล่าวถ่อมตัวต่อพระเจ้ากรุงสัญชัยเมื่อเข้าไปในพระนครกับพราหมณ์ชูชก
ทั้งสองพระองค์แม้ยังเป็นเด็กเล็กแต่เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาและ
พระมารดาเป็นอย่างยิ่ง โดยพยายามหาหนทางให้พระบิดาและพระมารดาได้กลับ
คืนสู่พระนคร
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สรุปได้ว่า การบริจาควัตถุสิ่งของ พระโอรสพระธิดาและพระชายาของ
พระเวสสันดร ถือว่าเป็นการบริจาคและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เป็นการให้เพื่อหวัง
ประโยชน์บรมสุขเพื่อน�ำพามวลมนุษย์ผู้มีธุลีคือกิเลสเบาบางหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ได้ พ บพระนิ พ พาน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อุ ด มการณ์ ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ต ามความเชื่ อ ทาง
พระพุ ท ธศาสนา และเป็ น แสงสว่ า งทางธรรมให้ กั บ มนุ ษ ยโลก เทวโลก และ
พรหมโลกทั้งมวล ดังนั้นการบ�ำเพ็ญทานบารมีของพระองค์จึงเป็นการชอบธรรม
สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งบรมสุขต่อมหาชนด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล
ไม่ใช่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นการเห็นแก่ตวั แต่
ประการใด ชาวโลกจึงควรสรรเสริญในความเสียสละ ความเด็ดเดี่ยวของพระองค์
หากไม่มีการบ�ำเพ็ญบารมีดังกล่าวคงไม่มีแสงสว่างทางปัญญาและจิตวิญญาณ
ให้กบั มวลมนุษย์เป็นแน่ เราชาวพุทธจึงควรยึดแนวปฏิบตั ติ ามรอยของพระเวสสันดร
แม้ไม่อาจให้ได้เท่าเทียมกับพระองค์ แต่ก็ควรเอาชนะความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง ซึ่งนับวันก็มีแต่จะทวีทับถมในจิตใจมนุษย์มากขึ้นทุกวัน การศึกษา
ทานบารมีของพระเวสสันดรจึงควรศึกษาด้วยการวางใจเป็นกลาง ไม่ควรเอามติ
ความเห็นของตนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน แต่ควรอิงอาศัยอยูก่ บั หลักการและเหตุผล
และวิถีการบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้เป็นยอดมนุษย์ผู้ประเสริฐของเรา
ทั้งหลาย
เรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วสามารถให้คติธรรม
เพื่อน�ำมาเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติหรือหลักจริยธรรมได้ ซึ่งจะก่อประโยชน์
และเข้าถึงความส�ำคัญของพระธรรมเทศนาทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงพระชาดกเรือ่ ง
นี้ และชาวพุทธไทยก็ถือปฏิบัติว่าจะต้องมีการจัดงานบุญประเพณีพระเวสสันดร
ในแต่ละปี ซึง่ อาจจะจัดไม่ตรงกันในแต่ละท้องที่ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยม
จัดในระหว่างเดือนสีต่ ามจันทรคติ หรือทีเ่ รียกว่า “เอาบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ”
หรือภาคกลางนิยมจัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา เป็นต้น แต่ถึง
อย่างไรก็ดี การจัดงานบุญประเพณีฟังเทศน์มหาชาตินี้ ถือว่าจะได้รับอานิสงส์อัน
ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้งานบุญอื่น ๆ เพียงแต่เราชาวพุทธอย่าได้เข้าถึงแค่เพียงการจัดเป็น
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ประเพณีหรือศึกษาเพียงด้านวรรณกรรมการประพันธ์เท่านั้น แต่ควรเข้าให้ถึงใจ
ความส�ำคัญแห่งคติธรรมและเข้าใจการให้ทานอย่างลึกซึ้งด้วย
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