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ศึกษาวิเคราะห์เรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

	 	 	 	 	 	 พระกัลปภัทร	ขนฺติโก	(สุขศิริ)

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษาหลักค�าสอนเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาท	

2)	เพื่อศึกษาเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	3)	เพื่อวิเคราะห์หลักค�าสอนเรื่องทาน

ในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเน้นวิจัยทางเอกสาร	โดยรวบรวม

ข้อมลูจากหลกัฐานส�าคญั	คอื	พระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎกีา	ต�าราและเอกสารอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่เป็นผลงาน

ของผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาได้วิเคราะห์มาแล้ว	และเป็นที่ยอมรับกันในวงนักวิชาการและโดยทั่วไป

ผลการวิจัยพบว่า	ทาน	หมายถึง	การให้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่น	เป็นหลักธรรมอันเป็นที่

ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน	เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจกันให้คนอยู่ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน	มีจิตที่

เป็นไมตรี	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	อีกทั้ง	ทาน	ยังเป็นบาทเป็นฐานให้คุณธรรมอื่นๆ	เกิดขึ้น	คือ	

ศรัทธา	ศีล	สมาธิ	และปัญญา

ผญา	 เป็นรูปแบบหนึ่งของหลักค�าสอนของชาวอีสาน	ค�าพูดนั้น	 เป็นภาษิตค�าคม	 เป็นถ้อยค�าที่มี

ความหมายในเชิงเปรียบเทียบที่หลักแหลมลึกซึ้ง	 ซึ่งเกิดจากการเรียบเรียงและเลือกสรรใช้ถ้อยค�าอย่างมี

ศิลปะท�าให้มีความงามทางด้านภาษา	มีความหมายลึกซึ้งกินใจ	มีเนื้อหาเป็นคติธรรม	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง

ทีแ่สดงความสามารถและความรอบรูข้องผูพ้ดู	มคี�าสอนส�าหรบัคนทกุระดบัชัน้ในสงัคม	รวมทัง้สอนสจัธรรม

ในชวีติ	มเีนือ้หาเป็นคตสิอนใจ	ซึง่ได้รบัอทิธพิลมาจากความเชือ่	ความคดิทางศาสนา	หรอืการชีแ้นะวตัรปฏบิติั 

ที่เหมาะที่ควรแก่ผู้คนในสังคม

ค�าสอนที่ปรากฏในผญา	เป็นการน�าเอาหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้	เพื่อ

ให้สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของบุคคลในท้องถ่ินได้อย่างกลมกลืน	 จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณี	 และวัฒนธรรม	 มีระเบียบแบบแผน	 มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 เป็นรูปแบบวิธีการปลูกฝัง

คณุธรรม	จรยิธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิน่	ได้ด�าเนนิชวีติให้สอดคล้องตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	 

และเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา	 ความเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นนั้นๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 เพื่อให้เกิด

ความรักความสามัคคีกัน	โดยจุดมุ่งหมายของการประยุกต์หลักค�าสอนคือ	เพื่อให้คนละชั่ว	ท�าดี

ผลการวิเคราะห์หลักค�าสอนเร่ืองทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	 ในเรื่อง

ประโยชน์ของหลักค�าสอน	จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ในหลายๆ	ด้าน	ทั้งประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อ

บคุคลอืน่หรอืส่วนรวม	ทัง้ในด้านศาสนา	ขนบธรรมเนยีม	จารตี	ประเพณ	ีซึง่เป็นเครือ่งชีใ้ห้เหน็ว่า	หลกัค�าสอน 

นัน้มคีวามส�าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อวถีิการด�าเนนิชวีติของคนอสีาน	ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชพี	ด้านการศกึษา	 

ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ซึ่งได้มีการผสมผสานระหว่างหลักความเช่ือเดิมกับค�าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง

กลมกลืนและลงตวั	ท�าให้เกดิเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นและงดงาม	เกดิความสมบรูณ์พร้อมในการด�าเนนิชวีติ

ตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา
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ABSTRACT

This	research	serves	the	purposes:	1)	to	study	teachings	on	Dana,	giving,	in	Thera-

vada	Buddhist	philosophy,	2)	to	pursue	the	teachings	on	giving	in	northeastern	Thais’	folk	

sayings,	and	3)	to	analyze	the	same	teachings	in	their	folk	sayings.	Methodologically,	It	has	

been	conducted	through	the	qualitative	research,	putting	the	emphasis	on	the	documen-

tary	research.	Data	have	been	collected	from	such	key	secondary	sources	as	The	Tipitaka,	

commentaries,	sub-commentaries,	texts	and	other	relevant	writings,	all	of	which	have	been	

analyzed	and	accepted	by	scholars	in	the	academic	field	and	in	general.	

Outcomes	of	the	research	findings:	Giving	in	Buddhism	refers	to	providing	someone	

in	need	with	something	for	the	sake	of	their	well	beings.	It	functions	as	a	memento	for	

binding	them	to	live	together	with	affection	and	good	wishes,	triggering	friendly	mind,	and	

sowing	generosity	to	help	one	another.	Furthermore,	it	acts	as	the	solid	foundation	for	a	

stepping-stone	to	other	virtues,	namely	faith,	morality,	concentration	and	wisdom.	

Northeastern	 Thais’	 folk	 sayings	 arise	 from	 the	 concept	 on	 applying	 them	 to	 

Buddhism’s	teachings.	In	speech,	they	can	be	proverbs,	adages	or	maxims	that	are	made	

up	with	meaningful	words	with	profound	and	brainy	simile,	resulting	from	composition	and	

artistic	 choice	 of	words.	 As	 such,	 they	 give	 rise	 to	 stylistic	 aesthetic	 of	 the	 language,	 

thereby	having	profound	meanings	with	emotional	impression	whenever	containing	essence	

of	moral	and	ethical	principles.	All	these	characteristics	epitomize	speakers’	competency	

and	 their	 knowledgeable	 talents.	 Generally,	 there	 are	 a	 number	 of	 such	 teachings	 for	 

people	from	all	walks	of	life	in	the	society.	Each	of	their	folk	sayings	incorporates	moral	

and	ethical	essence	for	impulsion,	which	has	been	influenced	by	beliefs,	religious	thoughts	

or	suggestions	for	undertaking	practical	routines	suitable	for	them	in	the	society.	

Religious	teachings	found	in	northeastern	Thais’	folk	sayings	stem	from	the	applica-

tion	of	the	former	to	the	latter	in	order	to	be	in	accordance	with	ways	of	leading	their	

local	life	pleasantly	to	the	extent	that	the	latter	have	become	a	part	of	traditions	and	

cultures	with	orderly	patterns.	To	hand	them	down,	there	are	concrete	practices	for	im-

planting	moral	and	ethics	for	leading	their	happy	life	that	conforms	to	Buddhism’s	key	

teachings.	In	addition,	the	application	of	their	folk	sayings	to	Buddhism’s	key	teachings	well	

demonstrates	 local	wisdom	and	 their	 adroitness	 to	 create	 affection	 and	unity,	 for	 the	

unique	aim	of	their	application	is	having	Buddhists	abstain	from	committing	evil	acts	and	

just	doing	good	deeds.

Analytical	 results	of	Buddhism’s	teachings	on	giving	 in	Theravada	Buddhist	phi-

losophy	found	in	northeastern	Thais’	folk	saying	in	the	aspect	of	the	benefits	are	that	they	
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put	the	emphasis	on	benefits	in	very	many	fields.	Apparently,	they	have	benefits	in	many	

aspects,	both	for	oneself	and	for	another	or	the	public,	including	religious,	conventional	

and	traditional	domains.	Most	importantly,	these	benefits	signify	that	Buddhism’s	teachings	

in	their	local	folk	sayings	play	the	pivotal	role	to	leading	their	ways	of	life,	no	matter	of	

occupations,	education,	beliefs	and	valuables,	which	have	well	and	perfectly	combined	

their	original	beliefs	in	its	teachings.	As	a	result,	they	culminate	in	becoming	an	outstand-

ing	identity	and	aesthetical	image	for	leading	their	religiously	complete	life	following	Bud-

dhism’s	teachings.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่	 คนส่วนใหญ่จึงยึดติดอยู่กับความ

ส�าเร็จทางด้านวัตถุกันมาก	จนขาดความเอาใจใส่เรื่องศีลธรรมคุณธรรม	อีกทั้งวัฒนธรรมของชาติตะวันตก

ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวไทยเป็นอย่างมาก	 จนเป็นเหตุให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ซึ่งจากการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ส่งผลให้วฒันธรรมบางอย่างต้องค่อยๆเลอืนหายไป	เช่น	การละเล่นของเดก็ๆในทัว่ทกุภาคของประเทศไทย

แทบไม่มีให้เห็นเลย	 เพราะเด็กส่วนใหญ่จะคลุกคลีอยู่กับอุปกรณ์ไอทีสมัยใหม่	 แม้แต่ภาษาพูดซ่ึงเป็น

วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นนั้นๆก็ค่อยๆเลือนหายไปด้วย

ผญา	เป็นวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ	ท่ีถูกถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่่น	อกีท้ังยงัเป็นวฒันธรรมทางภาษา

ทีห่ลากหลายอรรถรส	นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นเครือ่งมอืช่วยในการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมได้เป็นอย่างด	ีซึง่

ปัจจบุนัจะรู้จกัเฉพาะในกลุม่ผูส้งูอายเุท่านัน้	และอกีไม่นานบทผญาต่างๆกจ็ะเลอืนหายไปพร้อมกบัผูส้งูอายุ

เหล่านั้น	 จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พุทธพร	 สีลส�วโร	 ซึ่งตอนที่ท�างานวิจัยนี้	

ท่านได้พักจ�าพรรษาอยู่ที่ส�านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรูป-นาม	 และอีกท่านหนึ่งคือท่านพระอาจารย์ 

เอกสนิ	อนตุตฺโม	ซึง่พระอาจารย์เอกสนิท่านนีไ้ด้ออกเดินธดุงค์เพือ่แสวงหาความสงบทางจติไปยังท่ีสถานต่างๆ 

ของประเทศไทย	 มีอยู่ครั้งหน่ึงที่โยมมารดาของพระอาจารย์พุทธพรไม่สบาย	 เมื่อท่านทราบข่าวจึงได้ 

เดนิทางกลบัมาเยีย่มโยมมารดา	ซึง่เป็นช่วงเดียวกนักบัทีพ่ระอาจารย์เอกสนิได้รบัค�าสัง่จากพระอาจารย์ของ

ท่านให้ไปปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานดจูติของตน	และให้อยูล่�าพงัเพยีงคนเดยีวไม่คลกุคลกีบัหมูค่ณะ	ท่านจงึ

เลือกสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งชาวบ้านถิ่นนั้นเรียกว่า	ท่าเขาน้อยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม	เมื่อผู้วิจัยทราบข่าว

ว่าพระอาจารย์ท้ังสองได้เดนิทางมาพกัอยูใ่กล้ๆกบัวดัทีผู่ว้จิยัพ�านกัอยู	่นบัว่าเป็นโอกาสอนัดจีงึได้ถอืโอกาส

เข้าไปสนทนาธรรมกับท่านทั้งสอง	เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ	เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาจติของตน	ในขณะทีก่�าลงัสนทนาธรรมกนัอยูน่ัน้	ท่านพระอาจารย์พทุธพรได้ยกปัญหาข้อหนึง่ขึน้เป็น

บทผญาอสีานเพือ่ถามผูวิ้จัยว่า	“บ่ได้เหน็หน้าเหน็แต่นากะยงัไคแน่	เหน็แต่ผ้าพาดไว้โตข่อยนัน้กะอุน่ใจ”คือ

อะไร	ผู้วิจัยจึงตอบท่านว่า	บทผญาบทนี้หมายถึง	การที่ชายหนุ่มไม่ได้เห็นหน้าแฟนสาวอันเป็นที่รัก	 เพียง

แต่ได้เห็นผ้าที่พาดตากไว้ตามรั้วบ้านก็ดีใจ	แต่ท่านเฉยบอกว่า	การที่ท่านมีความคิดอย่างนั้นมันก็ถูกอยู่	แต่

ผมว่า	บ่ได้เห็นหน้า	ก็คือ	เราไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้าพระพุทธเจ้า	แต่เราเห็นนาของท่าน	นาของท่านก็คือ
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พระสงฆ์	 ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า	 อนุตฺตร�ปุญฺญกฺเขตฺต�โลกสฺสาติ	 พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก	

ส่วนเหน็แต่ผ้าพาดไว้โตข่อยกะอุน่ใจ	ท่านบอกว่า	เห็นแต่ผ้า	กค็อื	เหน็ผ้าทีห่่อคมัภร์ีทีเ่ป็นหลกัธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า	ซึ่งสมัยเก่าคัมภีร์ต่างๆของพระพุทธศาสนาจะใช้ผ้าห่อไว้เป็นอย่างดี	ส่วนที่ว่าอุ่นใจนั้น	ก็

คือเรายังได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมค�าสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์ต่างๆ		

หลงัจากทีก่ลบัจากการสนทนา	ผูว้จิยัคดิว่า	ค�าพูดของนกัปราชญ์อสีานทีส่ือ่ออกมาในรปูแบบของ

ผญาแฝงไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดของผู้พูดและมีความลึกซึ้งอยู่ในตัว	ท�าให้เกิดมุมมองต่างๆทั้งที่เป็นความ

บนัเทงิและเป็นคติธรรม	คงมคี�าพดูในลกัษณะทีก่ล่าวแล้วในข้างต้นมากมาย	ซึง่เราน่าจะน�ามาวเิคราะห์พนิจิ

พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความหมายที่แท้จริง	ซึ่งปัจจุบันคนน�าบทผญามาใช้น้อยมาก	บทผญาที่แฝงไว้

ด้วยคตธิรรมต่างๆทีผู่ว้จิยัและอกีหลายคนทีย่งัไม่รูค้วามหมาย	หรือเป็นการตคีวามเข้าข้างตวัเองยงัมอียูอ่กี

มากน้อยเพยีงใด	แล้วเราจะทราบความหมายบทผญาทีน่กัปราชญ์อสีานได้ประยกุต์หลกัธรรมค�าสอนให้เข้า

กับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนอีสานแล้วน�ามาเผยแผ่ได้อย่างไร

ผูว้จิยัมคีวามเหน็อกีว่า	การให้ทานในปัจจบุนันี	้ชาวพทุธเรายงัไม่เข้าใจถ่องแท้เท่าทีค่วร	เป็นเพยีง

การปฏิบัติสืบต่อกันมาเท่านั้น	หรือปฏิบัติตามประเพณีที่เคยกระท�าสืบทอดต่อๆกันมา	โดยที่ไม่เข้าใจว่า	ที่

เราท�าอย่างน้ันมนัมเีป้าหมายหรอืมจีดุประสงค์ทีแ่ท้จรงิอย่างไร	ซึง่เป็นการท�ากศุลทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญา	

กจ็ะเป็นปัจจยัให้ต้องท่องเทีย่วไปในวฏัฏสงสารอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ	แต่ถ้าทานทีท่�านัน้ประกอบด้วยปัญญา	ก็

จะเป็นปัจจัยให้ออกจากวัฏะได้	 เช่น	บางคนท�าทานมากแต่ได้อานิสงส์น้อย	ส่วนบางคนท�าทานน้อยแต่ได้

อานิสงส์มาก	ดงัเช่นบทผญาทีว่่า	“นุง่ผ้าเห้ียนปกล่ามปลายตนี ซยุซ�าซะลากขีด้นิจ�า้ก้น”กเ็ป็นเพราะเหตุ

ว่าไม่เข้าใจเรือ่งของทานอย่างถ่องแท้นัน่เอง	ผูศึ้กษาจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	เมือ่ศกึษาในเรือ่งนีแ้ล้วจะสามารถ

ท�าให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งตามหลักค�าสอนทาง

พระพุทธศาสนา

ดงันัน้	ด้วยสภาพความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะท�าการ

วิจัย	 เรื่อง	 ศึกษาวิเคราะห์เรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมทางภาษา	และจะได้น�าไปประยุกต์ใช้	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนของตนและบุคคลอื่น

ให้ดียิ่งๆขึ้นไป	ตามหลักการของพระพุทธศาสนา

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาหลักค�าสอนเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2	 เพื่อศึกษาทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	

2.3	 เพื่อวิเคราะห์หลักค�าสอนเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	

3.  ขอบเขตการวิจัย 

การศกึษาวเิคราะห์เรือ่งทานในพทุธปรชัญาเถรวาททีป่รากฏในผญาอสีาน	ผูวิ้จัยมขีอบเขตการท�า

วิจัยในครั้งนี้โดยมีเนื้อหาหลัก	คือ	ทาน	และ	ผญา	โดยเรื่องทานจะศึกษาในประเด็นต่างๆ	คือ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

1.		 ความหมาย

2.		 ประเภท

3.		 องค์ประกอบ

4.		 จุดมุ่งหมาย

ส่วนในเรื่องของผญาจะศึกษาในประเด็นดังนี้	คือ

1.		 ความหมาย

2.		 ความเป็นมา

3.		 ประเภท

ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยจะศึกษาจากคัมภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท	 ได้แก	่ 

พระไตรปิฎก	คัมภีร์อรรถกถา	เว็บไซด์	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

4.1		ท�าให้ได้ทราบทานในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.2		ท�าให้ทราบทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

4.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์ทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

4.4		ท�าให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

5.  ความหมายของทาน

ทาน	มีรากศัพท์มาจาก	ทา	ธาตุในภาษาบาลี	หมายถึง	การให้	การบริจาค	การเสียสละ	

ทาน	 การให้,	 สิ่งที่ให้,	 ให้ของที่ควรให้แก่คนท่ีควรให้เพื่อประโยชน์แก่เขา,	 สละให้ปันสิ่งของ 

ของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น	

ทาน	คือ	การให้	การเสียสละของตนแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ	

ทาน	แปลว่า	 การให้	 ได้แก่	 การสละทรัพย์สิ่งของ	 สมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่น	 โดยมุ่งหวังจะ

จุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุข	ด้วยความเมตตาจิตของตน	

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า	ทาน	หมายถึง	การให้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่น

6.  หมวดธรรมที่แสดงเรื่องทาน

ในคมัภร์ีพระไตรปิฎก	ซึง่เป็นคัมภร์ีหลกัทางพระพทุธศาสนาในการศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัหลกัธรรม

ค�าสอนต่างๆของพระพทุธเจ้าและพทุธสาวก	ซึง่ได้กล่าวถงึเรือ่ง	ทาน	เอาไว้มากมายหลายทีเ่พยีงเฉพาะทาน

เรื่องเดียวนี้	พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายไว้ในหลายๆ	ที่ผู้ศึกษาจึงขอน�ามาอธิบายเท่าที่จะสามารถท�าให้ได้รู้

เหตุผลความจริงได้

6.1 วัตถุทาน	 คือการให้วัตถุสิ่งของมี	 ข้าว	 น�้า	 ยารักษาโรค	 เป็นต้น	 วัตถุทานนี้บางครั้งเรียกว่า	

อามสิทาน	เพ่ือเป็นการเผือ่แผ่ความสขุในการเสวยโภคทรพัย์ของตน	อนัจะท�าให้เกดิประโยชน์สุขแก่ทกุฝ่าย	

ผู้ที่ให้ได้ลดความตระหนี่	ความเห็นแก่ตัว	ท�าให้จิตใจเบาสบายจากความโลภ	และเป็นที่รักของทุกคน	ส่วน
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ผู้รับน้ันก็ได้รับสิ่งของที่จ�าเป็นต้องใช้	 ได้ปลดเปลื้องความทุกข์และมีความผูกพันรักใคร่	 มีความส�านึกใน 

คุณงามความดีของผู้ให้

6.2 ธรรมทาน	 จึงหมายถึง	 การให้ธรรม,	 การสั่งสอนแนะน�าเก่ียวกับธรรม,	 การให้ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยขจัดความมืดบอดทางปัญญาของมนุษย์ให้หมดไป

6.3 อภัยทาน	คือ	 ให้ความปลอดภัย	 ให้ความไม่มีภัยเมื่อบุคคลท�าความผิด	 เราเองสามารถที่จะ

ลงโทษได้	 แต่ว่างดเว้นไม่ลงโทษเพราะความเมตตากรุณาท่ีไม่ต้องการจะเบียดเบียนผู้อื่น	 จึงไม่เอาโทษแก่ 

ผู้นั้น	 อย่างนี้เรียกว่า	 เป็นการให้อภัย	 คือ	 ให้ความปลอดภัยจากโทษท้ังปวง	 เพราะไม่ท�าอันตรายใดๆ 

แก่ผู้นั้น	เรียกว่าเป็นการให้อภัยทาน

6.4 ปาฏิปุคคลิกทาน	คือ	การให้จ�าเพราะบุคคล	หรือให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 อันเกิดจาก

ความเชื่อ	 ความเคารพเลื่อมใส	 ความเคารพนับถือในตัวบุคคล	ปาฏิปุคคลิกทานมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	

ทักษิณาปาฏิปุคคลิกทาน

6.5 สงัฆทาน	คอื	ให้แก่สงฆ์หรอืให้เพือ่ส่วนรวม	หรอืสาธารณทาน	โดยมพีระภกิษสุงฆ์ผูเ้ป็นกลาง

เป็นผู้รับในฐานะตัวแทนสงฆ์	โดยอุทิศต่อสงฆ์	ไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

6.6 บุญกิริยาวัตถุ	หลักแห่งบุญกิริยา	คือการท�าบุญ	มี	3	อย่าง	ดังนี้	กล่าวคือ

	 1)		 ทานมัย	บุญกิริยาวัตถุ	หลักการท�าบุญ	คือทาน	ได้แก่	การให้	การเผื่อแผ่แบ่งปัน

	 2)		 ศีลมัย	บุญกิริยาวัตถุ	หลักการท�าบุญ	คือ	ศีล	ได้แก่	ความประพฤติสุจริต	มีกาย	วาจาที่

เกื้อกูล	ไม่เบียดเบียนกัน

	 3)		 ภาวนามยั	บญุกริิยาวตัถ	ุหลกัการท�าบุญคอื	ภาวนา	ได้แก่	การฝึกอบรมพฒันาจิตใจเจริญ	

ปัญญา

6.7 สังคหวัตถุ	 แปลว่า	 วิธีสงเคราะห์	 หมายถึง	 วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน�้าใจคนอื่นที่ยังไม่เคย 

รักใคร่นับถือ	หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น	มีทั้งหมด	4	ประการ	ดังนี้

		 1)		 ทาน	ทาน	คือ	การให้	ได้แก่	การเสียสละ	การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	การแบ่งปันช่วยเหลือกัน

ด้วยสิ่งของ	การให้ทานให้เพื่อขจัดกิเลส	เช่น	การบริจาคทานแก่นสมณชีพราหมณ์	ผู้ทรงศีล	เพื่อขจัดความ

โลภหรือความตระหนี่	เป็นการช�าระจิตใจให้สะอาด	ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น	และการให้เพื่อสงเคราะห์หรือ

เพื่อยึดเหนี่ยวน�้าใจคนอื่น	

		 2)		 ปิยวาจา	ได้แก่	การพดูค�าสภุาพ	อ่อนหวาน	เพือ่ให้เกดิความสมานสามคัค	ีปิยวาจาท�าได้

ง่าย	เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา	เพียงเรามีสติ	มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้	

	 3)		 อัตถจริยา	 หมายถึง	 การบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ	 และบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ในวงกว้าง	

		 4)		 สมานัตตตา	การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย	หมายถึง	การวางตนได้เหมาะสม	

6.8 อนุปพุพกิถา ค�าว่า	อนปุุพพิกถา	แปลว่า	ถ้อยค�าทีก่ล่าวโดยล�าดบัตัง้แต่เบือ้งต้นข้ึนไป	ม	ี5	คือ

	 1)		 ทานกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนานาทาน

	 2)		 สีลกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาศีล

	 3)			 สัคคกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาสวรรค์
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 4)		 กามาทีนวกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาอาทีนพคือโทษของกาม

	 5)		 เนมขัมมานิสังสกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาอานิสงส์ของเนกขัมมะ	คือ	การออกจากกาม

6.9 สัปปุริสธรรมสูตร	คือ	สูตรที่ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา	ได้

กล่าวไว้ในเรื่องการท�าทานว่า	แม้ทายกจะมีเจตนาสมบูรณ์ครบทั้ง	3	กาล	แล้วท�าการให้ทาน	ก็ยังไม่ชื่อว่า

เป็นการให้ที่ดีพร้อม	 เพราะลักษณะหรือกิริยาในการให้ของทายก	 ก็นับว่ามีความส�าคัญไม่ใช่น้อย 

ไปกว่ากันเลย

	 ลักษณะการให้ทานของสัตบุรุษที่ดีไว้	 5	 ประการ	 คือ	 ย่อมให้ทานโดยเคารพ	 1	 ให้โดย 

ย�าเกรง	1	ให้ด้วยมือของตนเอง	1	ให้โดยไม่ทิ้งขว้าง	1	เห็นผลในอนาคตจึงให้	1

	 อีกนัยหน่ึง	 แสดงว่า	 ทานของสัตบุรุษ	 มี	 5	 อย่าง	 คือให้ทานโดยศรัทธา	 1	 ให้ทานโดย 

เคารพ	1	ให้ทานตามกาลอันควร	1	เป็นผู้มีจิตคิดอนุเคราะห์ให้ทาน	1	ให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น	1	

ถ้าตรงข้ามกับ	5	ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นทานของอสัตบุรุษ

6.10 ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คือคุณธรรมของนักปกครองหรือหัวหน้าเป็น 

สิง่ส�าคญัมาก	โดยทัว่ไปหวัหน้ามกัจะมสีทิธแิละอ�านาจทีจ่ะสัง่การและด�าเนนิกจิกรรมของหมูค่ณะ	หากหวัหน้า 

หรือนักปกครองปราศจากคุณธรรมแล้ว	 สมาชิกของหมู่คณะก็จะอยู่ด้วยกันอย่างปราศจากความสงบสุข	 

หมูค่ณะเองก็จะไม่เจรญิก้าวหน้า	ในหมูค่ณะใดหมูค่ณะหนึง่	หากมสีมาชกิคนหนึง่ไร้คณุธรรม	ผลร้ายท่ีเกดิขึน้ 

อาจตกอยู่กับคนใกล้เคียงไม่กี่คน	แต่หากนักปกครองขาดคุณธรรม	ผลร้ายจะเกิดกับคนทั้งหมด	

	 นักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม	10	ประการ	เรียกว่า	ทศพิธราชธรรม	คือ

	 1)		 การให้	 (ทาน)	 คือ	 การสละทรัพย์	 สิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของหมู่คณะท่ีด้อยและ

อ่อนแอกว่าผู้อืน่	ในระดับประเทศกค็อื	การบ�ารงุเลีย้งและช่วยเหลอืประชาชนทีย่ากจนในสงัคมแทบทกุแห่ง	

จะมีคนจ�านวนหนึ่งซึ่งช่วยตัวเองได้น้อย	หรือไม่ได้	

	 2)		 การตั้งอยู่ในศีล	(ศีล)	คือ	มีความประพฤติที่ดีงาม	เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปได้	

	 3)		 การบริจาค	(ปริจาคะ)	คือ	การเสียสละ	ความสุขส�าราญของตนเพื่อประโยชน์สุขของหมู่

	 4)		 ความซื่อตรง	(อาชชวะ)	คือ	ผู้ทรงสัตย์	ปฏิบัติการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่หลอกลวง 

ประชาชนหรือสมาชิกของหมู่คณะ	 มีความจริงใจ	 ปากกับใจตรงกัน	 ไม่ท�าตนเป็นคนเจ้าเล่ห์กับประชาชน	

ไม่กลับกลอก	ไม่พูดลับหลังอย่างหนึ่งต่อหน้าอย่างหนึ่ง	

	 5)		 ความอ่อนโยน	(มัททวะ)	คือ	มีกิริยาสุภาพ	มีวาจาอ่อนหวาน	ไม่เย่อหยิ่ง	ไม่หยาบคาย	 

มีความนุ่มนวล	ผู้คนได้พบได้เห็นก็มีแต่ความสบายใจ	

	 6)		 ความมีตบะ	 (ตปะ)	 คือ	 การเพียรพยายามขจัดความมัวเมามิให้เข้ามาครอบง�าจิตใจ	

สามารถบังคับตนเองมิให้ลุ่มหลงหมกมุ่นกับความสุขส�าราญ	 จนเป็นเหตุให้เสียการงาน	 เป็นคนท่ีมีชีวิต 

เรียบง่าย	ไม่มัวเมากับอบายมุขและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย	

	 7)		 ความไม่โกรธ	 (อักโกธะ)	คือ	มีจิตใจมั่นคง	 ไม่ฉุนเฉียว	มีความสุขุม	 เยือกเย็น	สามารถ 

อดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้	

	 8)		 ความไม่เบยีดเบยีน	(อวหิงิสา)	คอื	ไม่กดข่ีห่มเหงคนอืน่	ไม่หลงระเริงในอ�านาจ	ท�าอนัตราย

ต่อร่างกายและทรัพย์สินผู้อื่นตามอ�าเภอใจ	
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	 9)		 ความอดทน	 (ขันติ)	 คือ	 ความสามารถทนต่องานหนักได้	 สามารถเผชิญกับความ 

ยากล�าบากได้อย่างเข้มแข็ง	เมื่อพบอุปสรรคในการท�างาน	ก็ยิ่งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้	

	 10)	ความไม่คลาดธรรม	(อวิโรธนะ)	คือ	ความตั้งมั่นในธรรม	ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี	 เรื่องร้าย	

ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม	ไม่ประพฤติผิดท�านองคลองธรรม	

6.11 บุญกิริยาวัตถุ 10 สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการท�าบุญ	10	ประการ	คือ	

	 1)		 ให้ทาน	แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ	ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ	(ทานมัย)	การให้ทานเป็นการ

ช่วยขดัเกลาความเหน็แก่ตวั	ความคบัแค้น	ความตระหนีถ่ีเ่หนยีว	และความตดิยดึในวัตถ	ุนอกจากนีส้ิง่ของ

ที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม	

	 2)		 รกัษาศลี	กเ็ป็นบญุ	(ศลีมยั)	เป็นการฝึกฝนทีจ่ะ	ลด	ละ	เลกิความชัว่	ไม่ไปเบยีดเบยีนใคร	

มุ่งที่จะท�าความดี	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่ืนเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไม่ให้ตกต�่า	

	 3)		 เจรญิภาวนา	กเ็ป็นบญุ	(ภาวนามัย)	การภาวนาเป็นการพฒันาจติใจและปัญญา	ท�าให้จติ

สงบ	 ไม่มีกิเลส	 ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง	 เห็นคุณค่าสิ่งต่าง	 ๆ	 ตามความเป็นจริง	 ผู้ท่ีภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็น 

หลักประกันว่า	จิตจะมีความสงบ	ชีวิตมีความสุข	คุณภาพชีวิตดีขึ้น	สูงขึ้น	

	 4)		 อ่อนน้อมถ่อมตน	 ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่	 ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตา

ต่อผูน้้อย	และต่างกอ่็อนน้อมต่อผูม้คีณุธรรม	รวมถึงการให้เกยีรต	ิให้ความเคารพในความแตกต่างซึง่กันและ

กนัทัง้ในความคดิ	ความเชือ่และวถิปีฏิบัติของบคุคลและสงัคมอืน่	เป็นการลดความยดึม่ันถือมัน่ในความเป็น

ตัวตน	ก็เป็นบุญ	(อปจายนมัย)	

	 5)		 ช่วยเหลอืสงัคมรอบข้าง	ช่วยเหลอืสละแรงกาย	เพือ่งานส่วนรวม	หรอืช่วยงานเพ่ือนบ้าน

ที่ต้องการความช่วยเหลือ	ก็เป็นบุญ	(ไวยาวัจจมัย)	

	 6)		 เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมท�าบุญกับเรา	 หรือในการท�างานก็เปิดโอกาสให้คนอื่น 

มส่ีวนร่วมท�า	ร่วมแสดงความคดิเหน็	รวมไปถงึการอทุศิส่วนบญุให้แก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแล้วด้วย	กเ็ป็นบญุ	(ปัตติ

ทานมัย)	

	 7)		 ยอมรับและยินดีในการท�าความดี	 หรือท�าบุญของผู้อื่น	 การชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนา 

ไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระท�าความดีของผู้อื่น	ก็เป็นบุญ	(ปัตตานุโมทนามัย)	

	 8)		 ฟังธรรม	บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว	ฟังธรรมะ	ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา	

หรือมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตที่ดี	เป็นความจริง	ความดี	ความงาม	ก็เป็นบุญ	(ธรรมสวนมัย)	

	 9)		 แสดงธรรม	ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น	แสดงธรรมน�าธรรมะไปบอกกล่าว	เผื่อแผ่ให้

คนอืน่ได้รบัฟัง	ให้เขาได้รูจ้กัวธิกีารด�าเนนิชวีติทีด่	ีเป็นเรือ่งของความจรงิ	ความด	ีความงามกเ็ป็นบญุ	(ธรรม

เทศนามัย)	

	 10)	 	 ท�าความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม	 มีการปรับทิฎฐิ	 แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความ 

คิดเห็น	 ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม	 ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ	 เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างส�าคัญ	 

ถือเป็นบุญด้วยเช่นกัน	(ทิฏฐุชุกรรม)
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

6.12 มงคล 38 มงคล	คือเหตุที่น�ามาซึ่งความเจริญ	ค�าว่า	มงคลชีวิต	จึงรวมความได้ว่า	คือเหตุ

แห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต	 เป็นสูตรท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อควร

ประพฤติปฏิบัติ	ซึ่งมีอยู่	38	ประการด้วยกัน	คือ

	 	 1.การไม่คบคนพาล	2.การคบบญัฑติ	3.การบชูาบคุคลท่ีควรบชูา	4.การอยูใ่นถิน่อนัสมควร	

5.เคยท�าบุญมาก่อน	6.การตั้งตนชอบ	7.ความเป็นพหูสูต	8.การรอบรู้ในศิลปะ	9.มีวินัยที่ดี	10.กล่าววาจา

อันเป็นสุภาษิต	11.การบ�ารุงบิดามารดา	12.การสงเคราะห์บุตร	13.การสงเคราะห์ภรรยา	14.ท�างานไม่ให้

คั่งค้าง	15.การให้ทาน	16.การประพฤติธรรม	17.การสงเคราะห์ญาติ	18.ท�างานที่ไม่มีโทษ	19.ละเว้นจาก

บาป	 20.ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา	 21.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย	 22.มีความเคารพ	 23.มีความถ่อมตน	

24.มคีวามสนัโดษ	25.มคีวามกตญัญ	ู26.การฟังธรรมตามกาล	27.มคีวามอดทน	28.เป็นผูว่้าง่าย	29.การได้

เห็นสมณะ	 30.การสนทนาธรรมตามกาล	 31.การบ�าเพ็ญตบะ	 32.การประพฤติพรหมจรรย์	 33.การเห็น

อริยสัจ	 34.การท�าให้แจ้งซ่ึงพระนิพพาน	 35.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม	 36.มีจิตไม่เศร้าโศก	 37.มีจิต

ปราศจากกิเลส	38.มีจิตเกษม

	 	 เหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าในมงคลแบ่งได้เป็น	3	ระดับ	คือ

	 	 1)		 ความเจรญิก้าวหน้าในโลกนี	้เช่น	เมือ่เป็นเดก็กป็ระสบความส�าเรจ็ในการศกึษาเล่าเรยีน	 

เมื่อเติบโตขึ้นก็สามารถตั้งฐานะได้	มีทรัพย์สมบัติมาก	มีชื่อเสียง	มีต�าแหน่งหน้าที่การงานดี	มีครอบครัวดี	

เป็นต้น	

	 	 2)		 ความเจริญก้าวหน้าในโลกหน้า	 หมายถึง	 เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ดี	 เมื่อละจากโลกนี	้ 

ก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์	

	 	 3)		 การบรรลุมรรคผลนิพพาน	ซึ่งเป็นความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงสุด

7.  การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ได้ยึดเอาประโยชน์จากหลักค�าสอนมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์	และสรุปเป็นความ

ส�าคัญ	ซึ่งทานนั้นเป็นหลักจริยธรรมเบื้องต้น	ที่สนับสนุนคุณธรรมอื่นๆให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป	เพื่อชีวิต

และสังคมที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา

7.1 ประโยชน์ส่วนตน

	 เนื่องจากทานเป็นบันไดก้าวแรกในการที่จะก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา	เป็น

กุศลที่ท�าได้ง่าย	 เป็นการช�าระกิเลศเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ภายในจิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่เป็นความ

ตระหนี่ถี่เหนียว	ซึ่งประโยชน์ส่วนตนนี้	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือ

	 1)		 ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์	คือ	ประโยชน์ที่พึงจะได้ในอัตภาพนี้หรือในชาตินี้	 ได้แก่	ลาภ	

ยศ	สรรเสริญ	สุข	หรือที่เรียกว่า	มนุษย์สมบัติ	เพราะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตเราในโลกปัจจุบัน	ซึ่งผลของทานนั้น 

มส่ีวนเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะอ�านวยประโยชน์เหล่านีใ้ห้เกดิขึน้	อกีทัง้ประโยชน์ในชาตนิีต้้องอาศยัธรรม	4	ประการ	

คือ	
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	 	 	 1.		 อุฏฐานสมัปทา	คอื	ความเป็นผูถ้งึพร้อมด้วยความขยัน	หม่ันหาทรพัย์	ประกอบอาชพีทีส่จุรติ	

	 	 	 2.		 อารักขสัมปทา	คือ	ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้	

	 	 	 3.		 กัลยาณมิตตตา	คือ	ความเป็นผู้มีมิตรที่ดีงาม	

	 	 	 4.		 สมชีวิตา	คือ	การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หาได้

	 2)		 สมัปรายกิตัถะประโยชน์	คอืประโยชน์ในโลกหน้า	หมายถงึเสบยีงชวีติ	เพราะชวีติเราต้อง

เดนิทางอกีไกลในชาตหิน้า	ในภพหน้า	ได้แก่	การเสวยความสขุอนัประณตีจากรปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสั	หรอื

เคร่ืองบนัเทงิใจหลายๆอย่างอนัเป็นทพิย์บนสวรรค์	ทีเ่รยีกว่า	สวรรค์สมบัต	ิประโยชน์ในชาตหิน้า	ต้องอาศยั

ธรรม	4	ประการ	คือ

	 	 1.		 สัทธาสัมปทา	 คือ	 ถึงพร้อมด้วยความเช่ือ	 เช่ือในสิ่งท่ีควรเช่ือ	 เช่น	 เช่ือเรื่องกรรม	 

เชื่อผลของกรรม	เชื่อความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว

	 	 2.		 สีลสัมปทา	คือ	ถึงพร้อมด้วยศีล	เพราะศีลคืออาภรณ์ประดับร่างกาย	หน้าตา	วรรณะ	

ผิวพรรณดี	ไม่ทุพพลภาพ	ถ้าเป็นคฤหัสถ์	ก็รักษากายวาจาให้เรียบร้อย	ประพฤติอยู่ในคลองธรรม	ถ้าเป็น

ภิกษุก็ส�ารวมในพระปาฏิโมกข์	มีมารยาทดีงาม	เป็นต้น	

	 	 3.		 จาคสัมปทา	คือ	ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ	เสียสละทรัพย์สมบัติและสละกิเลสได้	สละ

ทั้งสมบัติภายนอกและของไม่ดีภายในออกไป	 จาคะหมายถึงการสละ	 เช่น	 ท�าบุญที่ไม่ได้เจือไปด้วยกิเลส	

ท�าบุญที่ประกอบไปด้วยปัญญา	

	 	 4.		 ปัญญาสมัปทา	คอื	ถงึพร้อมด้วยปัญญา	ถึงต้องรูว่้าอะไรคอืธรรม	อะไรคอือธรรม	อะไร

คือดี	อะไรคือชั่ว	รู้จักบาป	บุญ	คุณ	โทษ	ประโยชน์	มิใช่ประโยชน์	และเข้าใจชีวิตนี้ตามความเป็นจริง	

	 3)		 ปรมัตถประโยชน์	 คือประโยชน์อย่างยิ่ง	 ไม่มีอะไรในโลกนี้จะยิ่งไปกว่าประโยชน์นี้แล้ว	

หมายถึง	ยิ่งกว่าโลก	ยิ่งกว่าโลกหน้า	หาสิ่งใดเทียมไม่ได้	หรือบางทีเรียกว่าประโยชน์เหนือโลก	เป็นสมบัติ

นอกโลกที่ไม่มีในโลกนี้	ได้แก่	นิพพานสมบัติ	อันเป็นบรมสุข

	 	 	 ประโยชน์	3	ระดับทีก่ล่าวมาแล้วต้องประกอบไปด้วย	ปธาน	ความเพยีร,	ความเพยีรชอบ	

ที่เป็นสัมมาวายามะ	มี	4	อย่าง	คือ	

	 	 	 1.		 สังวรปธาน	เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด	มิให้เกิดขึ้น	

	 	 	 2.		 ปหานปธาน	เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว	

	 	 	 3.		 ภาวนาปธาน	เพียรเจริญท�ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

	 	 	 4.		 อนรุกัขนาปธาน	เพยีรรกัษากศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้วไม่ให้เสือ่มไปและให้เพิม่ไพบลูย์

7.2 ประโยชน์ต่อสังคม

	 1.		 ช่วยให้บุคคลด�ารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข

	 2.		 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจ	สมานไมตรีระหว่างกัน

	 3.			 เป็นเครือ่งส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	ให้มคีวามเคารพนับถอืกนัตามสมควรแก่ฐานะ

	 4.		 เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่างๆ	ของสังคมให้คงรูปอยู่และด�าเนินไปได้ด้วยดี

	 5.		 ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคม
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7.3 ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

	 บุคคลผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ย่อมเห็นประโยชน์ของหลักธรรมค�าสอน	 และน้อมน�ามา

ประพฤติปฏิบัติ	 เร่งขวานขวยในการสั่งสมคุณงามความดี	 สร้างบุญบารมี	 บ�าเพ็ญบุญกุศล	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	 การท�าบุญให้ทาน	 ซึ่งพระสงฆ์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา	 จะสามารถด�ารงสมณสารูปอยู่ได ้

ก็ด้วยอาศัยปัจจัย	 4	 ในการด�ารงชีวิต	 ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน	ที่ได้เสียสละสิ่งของต่างๆ	

อันเป็นเครื่องด�ารงอยู่	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามฐานานุรูป	 เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีความ

เจริญรุ่งเรือง	มั่นคง	สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งตรงกันข้าม	หากบุคคลไม่ท�าบุญให้ทาน	พระสงฆ์ไม่ได้รับ

การบ�ารงุด้วยปัจจยั	4	แล้ว	กจ็ะไม่มกี�าลงัในการท�าหน้าทีส่บืทอดพระพทุธศาสนา	ผูท้ีจ่ะเข้ามาบวชจรรโลง

สืบต่อพระพุทธศาสนาก็จะไม่มี	ส่งผลให้พระพุทธศาสนาค่อยเลือนหายไปในที่สุด

7.4  ประโยชน์ด้านภาษา

	 ผญาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของภาษาอีสาน	 เนื่องจากผญาเป็นบทร้อยกลองของ

คนอีสาน	ในผญาอีสานส่วนมาก	จึงเป็นค�าอีสานที่มีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาในท้องถิ่นอื่น	จึงถือได้ว่า	

ผญา	เป็นสื่อถ่ายทอดทางด้านภาษา	อีกทั้งยังเป็นการรักษามรดกทางภาษาของชาวอีสานอีกด้วย

7.5 ประโยชน์ด้านประเพณี

	 จะเห็นได้ว่าชาวอีสานมีการรวมกลุ่มและท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่งการรวมกลุ่มกันนี้จ�าเป็น 

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องมวีธีิปฏบิตัใิห้ไปในทางเดยีว	จงึได้มกีารก�าหนดรปูแบบ	ข้อตกลง	หรอืกตกิาการปฏิบตัร่ิวมกนั	 

ข้อตกลงที่ก�าหนดขึ้นร่วมกันนี้	กลายเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ	ก่อให้เกิด	จารีต	ประเพณี	มีการ

ก�าหนดช่วงเวลาต่างๆที่เรียกว่า	 “ฮีต”เพ่ือประกอบกิจกรรมตามประเพณี	 ซ่ึงในแต่ละประเพณีก็มีการ 

สอดแทรกหลักธรรมค�าสอนต่างๆทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย	

	 ค�าว่า	ฮตี	จึงถอืว่ามคีวามส�าคัญในการด�าเนนิชีวติของชาวอสีาน	และถือเป็นหลกัในการปฏบัิติ

ตามค�าสอนของพระพุทธศาสนา	มีทั้งหมด	12	ช่วง	โดยการนับเวลาทางจันทรคติ	และนิยมเรียกกันว่า	ฮีต	

12	ซึ่งชาวอีสานได้ถือปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น	จนกลายเป็นประเพณี

7.6  ประโยชน์ด้านวรรณกรรม

	 วรรณกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด	 ถ่ายทอดจินตนาการ	 และแสดงออก 

ซึ่งศิลปะอันประณีตและงดงาม	 การศึกษาหรือว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่อง	 ท�าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพสังคม	

วฒันธรรม	การเมอืง	และเศรษฐกจิของยคุสมยั	ทีผู่ป้ระพนัธ์ได้ถ่ายทอดผ่านความรูส้กึนกึคดิของตนออกมา	

รวมทั้งท�าให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อสภาพเหตุการณ์เหล่านั้นด้วย

	 ดังนั้น	 วรรณกรรมจึงมีความส�าคัญต่อมนุษย์แทบทุกด้าน	 กล่าวได้ว่า	 สังคมมนุษย์ท่ีเจริญมี

อารยธรรมและเทคโนโลยใีนปัจจุบนันี	้ต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของวรรณกรรมทัง้สิน้	วรรณกรรมล้วนมบีทบาทและ

ความส�าคัญไม่มากก็น้อย

7.7  ความส�าคัญ

	 1.		 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอีสาน	

	 2.		 เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของคนอีสาน	

	 3.			 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น	ความเชื่อ	และค่านิยมของคนอีสาน	
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	 4.		 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นปฏิภาณไหวพริบ	และความเฉลียวฉลาดของคนอีสาน	

	 5.		 เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนและการด�าเนินชีวิตให้แก่คนรุ่นหลัง	

8.  บทสรุป

ทาน	หมายถงึ	การให้เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่บคุคลอืน่	ซึง่การให้ทานนีเ้ป็นไปด้วยเหต	ุ2	ประการ	

คอื	จติคดิบชูา	และความกรณุา	ส่วนลกัษณะของการให้ทานนัน้ม	ี2	ลกัษณะ	คอื	การให้เพือ่อนเุคราะห์	และ

การให้เพื่อบูชาคุณ	องค์ประกอบของการให้นั้นแบ่งเป็น	3	ประการ	ได้แก่	

1.		 วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์

2.		 เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์	และ	

3.		 เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์	

ในทางพระพุทธศาสนา	แบ่งทานเป็น	2	ประเภท	คือ	วัตถุทาน	และธรรมทาน	

อานิสงส์ของทานนั้นมี	5	อย่าง	คือ

1.		 ผู้ให้ทาน	ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก	

2.		 สปับรุษุ	ผูส้งบ	มพีระพทุธเจ้า	พระปัจเจกพทุธเจ้า	และสาวกของพระพทุธเจ้า	ย่อมคบหาผูใ้ห้ทาน	

3.		 กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทาน	ย่อมขจรขจายไปทั่ว	

4.		 ผู้ให้ทาน	ย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์	คือมีศีล	5	ไม่ขาด	

5.		 ผู้ให้ทาน	เมื่อตายไปแล้ว	ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์	

ในส่วนของจุดมุ่งหมายของการบ�าเพ็ญทาน	มีจุดมุ่งหมายอยู่	2	ประการ	คือ

	 1)		 ทาน	การให้เพื่อมุ่งฟอกกิเลสในใจของผู้ให้

	 2)		 ทาน	การให้เพื่อมุ่งสงเคราะห์ผู้รับ

การท�าทาน	นอกจากจะเป็นการแสดงออกซึง่น�า้ใจท่ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่แล้ว	ทานยงัเป็นธรรมท่ีสามารถ

ช่วยให้จติใจเราบรสิทุธิข์ึน้จากความโกรธ	ความเห็นแก่ตวั	ซึง่เป็นกเิลสทีห่่อหุม้จติใจไม่ให้บรรลคุวามด	ีเมือ่

ปฏิบัติดีแล้วย่อมอ�านวยประโยชน์สุขให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ผญา	แปลว่า	ปัญญาหรือความรอบรู้	ความเป็นมาของผญา	ไม่มีกลักฐานที่แสดงไว้ชัดเจน	เป็นแต่

เพียงค�าบอกเล่าที่ได้ยินสืบต่อกันมาเท่านั้น	แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่	ถึงแม้ว่า	ผญาจะมีหลักฐานความเป็นมา

ไม่ชัดเจนนัก	แต่จากการแบ่งประเภทของผญา	พอจะทราบได้ว่า	ผญามีความเป็นมาจากวิถีการด�าเนินชีวิต

ของคนอีสาน	 และถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 จนกลายเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ	 ดังท่ีปรากฏใน

ปัจจุบัน	เหตุเกิดของผญานั้นมีหลายสาเหตุ	ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัย	จากการสันนิษฐานที่มา

ของการเกิดขึน้ของผญา	จะเหน็ว่าผญานัน้มคีวามหมายต่อชาวอสีาน	ไม่ว่าชาวอสีานอาศยัอยูส่ถานทีใ่ด	เมือ่

มีกิจกรรมใด	ๆ	ร่วมกัน	หรือสนทนากันในกลุ่ม	จะมีการกล่าว	ผญาสอดแทรกขึ้นมาเสมอ
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9.  ข้อเสนอแนะ

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 พระพทุธศาสนาได้วางหลกัค�าสอนไว้หลายระดบัให้เหมาะสมกับบคุคลทีส่นใจใคร่ศกึษา	เพือ่

ที่จะน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติตามสถานะของตน	ซึ่งสามารถน�าไปประยุคใช้ได้กับทุกระดับสังคม	จากการ

ศกึษาวเิคราะห์เรือ่งทานในพทุธปรชัญาเถรวาททีป่รากฏในผญาอสีานนัน้	แสดงให้เหน็ว่า	เรือ่งทานนัน้	เป็น

ธรรมฝ่ายดี	 คือเป็นกุศล	 เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในสังคมพึงกระท�า	 เพราะทานเป็นธรรมท่ีสามารถดับร้อน

ท�าให้เกิดความเย็นใจทั้งผู้ให้และผู้รับ	 เป็นสิ่งที่ท�าให้สังคมมีความสงบร่มเย็น	 เพราะอาศัยน�้าใจและความ

เอื้ออาทรที่มีให้กันและกัน	 อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่าย	 เป็นบ่อเกิดของกุศลธรรมอื่นๆ	 ฉะนั้น	 เพื่อเป็นการ

สบืทอดและรักษามรดกทางภมูปัิญญาอนัล�า้ค่านีไ้ว้	สมควรอย่างยิง่ทีผู่ม้ส่ีวนเกีย่วข้องในเรือ่งของการจดัการ

ศกึษา	จะสอดแทรกหลกัค�าสอนในเรือ่งของผญานีไ้ว้ในบทเรยีนในช้ันเรยีนระดบัใดระดบัหนึง่	เพือ่เปิดโอกาส

ให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน	เพราะในปัจจุบัน	การน�าบทผญามาใช้แทบจะไม่มีแล้ว

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยต่อ

	 จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองทานในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีปรากฏในผญาอีสานนั้น	 ผู้วิจัย 

เหน็ว่า	มเีรือ่งทีค่วรจะท�าการศกึษาวจิยัต่ออยูห่ลายประเดน็	เนือ่งจากการท�าวจิยัในครัง้นีซ้ึง่มข้ีอจ�ากัดในเรือ่ง 

ของเวลาและด้านสตปัิญญาของผูวิ้จยัเอง	เพราะหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนาเป็นเรือ่งทีม่คีวามละเอยีด

อ่อนและลึกซ้ึงมาก	 เพ่ือเป็นการศึกษาหลักค�าสอนในระดับท่ีสูงข้ึนและเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งๆ 

ขึ้นไป	ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะส�าหรับผู้ที่จะท�าการวิจัยในครั้งต่อไป	2	ประเด็น	คือ	

	 1.		 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องศีลในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

	 2.		 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องภาวนาในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน
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