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บทความวิจ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะศึก ษาการทดสอบของ
พระโพธิสตั ว์ในชาดกเรือ่ งทีพ่ ระองค์เสวยพระชาติเป็ นกษัตริย์ ข้อมูลทีใ่ ช้
ในการศึกษาคือชาดกจ�ำนวน 59 เรือ่ งจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติ (ฉบับ
สมบูร ณ์ ) ทฤษฎีท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ค ือ ทฤษฎีโ มโนมีธ ของโจเซฟ
แคมพ์เบลล์ ผลการวิจยั พบว่าในพระชาติทพ่ี ระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติ
เป็ นกษัตริย์นัน้ พระองค์พบการทดสอบทัง้ ทางกายและทางใจ การ
ทดสอบทางกายทีพ่ บมากทีส่ ุดคือการถูกทรยศโดยข้าราชบริพารและ
คนในครอบครัว เมือ่ ถูกทรยศ พระโพธิสตั ว์จะพิจารณาโทษจากความ
สัมพันธ์ระหว่างพระองค์กบั บุคคลผูน้ นั ้ มากกว่าจะพิจารณาตามลักษณะ
ของการทรยศ ส่วนการทดสอบทางใจทีพ่ บมากทีส่ ุดคือการทดสอบใน
เรือ่ งทรัพย์สนิ โดยเฉพาะราชสมบัติ พบว่าส่วนใหญ่พระโพธิสตั ว์จะสละ
ราชสมบัตเิ พือ่ ออกบวชเป็ นฤๅษีหรือดาบส โดยเมือ่ พระองค์ตดั สินพระทัย
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This article aims to study the tests that Bodhisattva
encountered in the past-lives he was born to be kings. The materials
used in this research were 59 Jataka stories from The 500 Buddha
Past Lives (a complete version). Joseph Campbell’s Monomyth
theory was used to analyze the data. It was found that in the past
lives the Bodhisattva was born to be kings, he was tested both
physically and mentally. For the physical tests, the category that
was found the most number of times was betrayals by his vassals
and his family members. As the punishment for the betrayals, the
Bodhisattva would take the relationship between him and that person
into consideration more than the wrong deed itself. For the mental
tests, the category that was found the most number of times was
about asset, especially the wealth that came with the throne. In
most cases the Bodhisattva would renounce the throne in order to
live as a hermit. When the Bodhisattva had decided to become
a hermit, he would never allow duties of king or social rules to stand
in his way.
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1. บทน�ำ
ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนานัน้ พระสมณโคดมหรือทีเ่ รียกกันทัวไปว่
่ าพระพุทธเจ้า
เคยเสวยพระชาติมาแล้วมากมายนับไม่ถว้ น เรือ่ งราวเกีย่ วกับอดีตชาติของพระองค์ทม่ี กี ารบันทึก
ไว้และรูจ้ กั กันแพร่หลายแหล่งหนึ่งคือชาดก หนังสือทีก่ ล่าวถึงอดีตชาติของพระสมณโคดมทีม่ กี าร
รวมเล่มตีพมิ พ์สมบูรณ์ทส่ี ดุ ในปั จจุบนั คือหนังสือทีร่ วมชาดกจ�ำนวน 547 ชาดก ได้แก่ พระเจ้า 500
ชาติ (ฉบับสมบูรณ์) ของธรรมสภา นิบาตชาดก จัดท�ำโดยกองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรม
ศิลปากร พระเจ้า 500 ชาติฉบับพิสดาร ของปุ้ย แสงฉาย เป็ นต้น
ในอดีตชาตินนั ้ พระสมณโคดมเคยเสวยพระชาติเป็ นทัง้ มนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ประเภท
ต่างๆ มากมาย พระชาติทเ่ี ป็ นมนุษย์กแ็ บ่งได้หลายประเภท ได้แก่ เป็ นกษัตริย์ เป็ นอ�ำมาตย์ เป็ น
พราหมณ์ เป็ นฤๅษี เป็ นพ่อค้า เป็ นเศรษฐี เป็ นชาวนา แม้กระทังเป็
่ นจัณฑาลและเป็ นโจร จากการ
ศึกษา ผูว้ จิ ยั พบว่าในชาดกจ�ำนวน 547 เรือ่ งนี้ พระชาติทเ่ี ป็ นมนุษย์มที งั ้ สิน้ 208 เรือ่ ง ในภาพรวม
พบว่าในพระชาติทพ่ี ระโพธิสตั ว์มวี รรณะต่างกัน ประกอบอาชีพต่างกัน มีสถานภาพทางสังคมต่างกัน
พระองค์กจ็ ะประสบปั ญหาในลักษณะแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ชาดกกลุม่ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในพระชาติ
ที่พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็ นมนุ ษย์ คือการเสวยพระชาติเป็ นกษัตริย์ มีทงั ้ สิ้น 66 เรื่อง
(ธรรมสภา, 2552) ผูว้ จิ ยั จึงเลือกชาดกกลุ่มนี้เป็ นข้อมูลในการศึกษาปั ญหาหรืออุปสรรคของ
พระโพธิสตั ว์เป็ นอันดับแรก และมีแผนการจะศึกษาปั ญหาหรืออุปสรรคในชาดกกลุ่มอื่นๆ ของ
พระโพธิสตั ว์ตอ่ ไป

2. จุดประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ หาค�ำตอบว่าพระโพธิสตั ว์ในพระชาติทเ่ี ป็ นกษัตริยท์ รงพบการทดสอบประเภทใด ทรง
มีวธิ จี ดั การกับการทดสอบอย่างไร

3. ทฤษฎีที่ใช้ในการวิ จยั
โจเซฟ แคมพ์เบลล์ นักเทพปกรณัมชาวอเมริกนั กล่าวถึงวงจรชีวติ ของวีรบุรษุ ไว้ในทฤษฎี
“Monomyth” หรือทีต่ อ่ มารูจ้ กั กันแพร่หลายในชือ่ “Hero’s Journey” ว่าชีวติ ของวีรบุรษุ ในเทพปกรณัม
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เปรียบเหมือนการเดินทางซึ่งวีรบุรุษจะต้องเผชิญกับการทดสอบมากมาย ทัง้ การทดสอบทีไ่ ม่
หนักหนาถึงแก่ชวี ติ (tests, trials) และการทดสอบทีห่ นักหนาสาหัส (ordeals) (Campbell, 1973)
บางครัง้ แคมพ์เบลล์กล่าวถึงการทดสอบว่าเป็ นภารกิจของวีรบุรษุ ซึง่ อาจเป็ นได้ทงั ้ การทดสอบหรือ
ภารกิจทางกายและการทดสอบหรือภารกิจทางจิตวิญญาณ (ในบทความนี้ใช้ค�ำว่า “การทดสอบ
ทางใจ”) การทดสอบเหล่านี้มเี พือ่ ทดสอบว่าวีรบุรษุ สมควรเป็ นวีรบุรษุ อย่างแท้จริงหรือไม่ สามารถ
เอาชนะภยันตรายต่างๆ ได้หรือไม่ (Flowers, 1991, pp. 152-154)

4. วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงเอกสาร ใช้หนังสือพระเจ้า 500 ชาติ (ฉบับสมบูรณ์) ปี พ.ศ. 2552
ของธรรมสภาซึง่ รวบรวมชาดกมาจากพระไตรปิ ฎก 45 เล่ม รวมชาดก 547 เรือ่ ง เป็ นเอกสารหลัก
โดยผูว้ จิ ยั ได้สอบทานกับนิบาตชาดก ซึง่ จัดท�ำโดยกองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร
พ.ศ. 2540 ว่าบุคคลใดในชาดกคือพระโพธิสตั ว์ หลังจากคัดเลือกชาดกทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติ
เป็ นกษัตริยค์ รบแล้ว ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์โดยเน้นประเด็นดังนี้ 1) ผูถ้ กู ทดสอบ 2) ผูท้ ดสอบ 3) เรือ่ ง
ทีถ่ กู ทดสอบ 4) สิง่ ทีเ่ กิดจากการถูกทดสอบ หากชาดกเรือ่ งใดไม่มเี รือ่ งของการทดสอบ หรือการ
ทดสอบเป็ นเรือ่ งของบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่พระโพธิสตั ว์ ผูว้ จิ ยั จะไม่น�ำชาดกเรือ่ งนัน้ มาวิเคราะห์ หรือหาก
ชาดกเรือ่ งใดเนื้อหาเหมือนกับชาดกอีกเรือ่ งหนึ่ง ผูว้ จิ ยั ก็จะเลือกวิเคราะห์เพียงเรือ่ งเดียวทีม่ เี นื้อหา
สมบูรณ์กว่าเพือ่ ไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อน ดังนัน้ จึงเหลือชาดกทีน่ �ำมาวิเคราะห์ได้จำ� นวน 59 เรือ่ ง
จาก 66 เรือ่ ง เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จแล้วผูว้ จิ ยั จึงน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาเรียบเรียงเป็ นบทความโดยอิงกับ
แนวคิดการทดสอบของวีรบุรษุ ซึง่ ปรากฏในทฤษฎีโมโนมีธของโจเซฟ แคมพ์เบลล์

5. นิ ยามศัพท์เฉพาะ
กษัตริย์ หมายถึง พระราชา พระโอรส หรือพระโอรสทีต่ อ่ มาได้เป็ นพระราชา เนื่องจากใน
ชาดกหลายเรือ่ งจะเล่าเรือ่ งของพระโพธิสตั ว์ตงั ้ แต่เป็ นพระโอรสไปจนถึงตอนขึน้ ครองราชย์
พระโพธิสตั ว์ หมายถึง พระสมณโคดมในพระชาติกอ่ นทีจ่ ะเสวยพระชาติเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ
การทดสอบ หมายถึง ปั ญหาหรืออุปสรรคทีพ่ ระโพธิสตั ว์พบในพระชาตินนั ้ ๆ
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การทรยศ หมายถึง การทีค่ นทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือข้าราชบริพารซึง่ อยูภ่ ายใต้การ
ปกครองกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสียทัง้ ทางกายและใจแก่
พระโพธิสตั ว์ ในทีน่ ้รี วมถึงการขัดค�ำสังของพระโพธิ
่
สตั ว์ดว้ ย
ทรัพย์สนิ หมายถึง สิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวพระโพธิสตั ว์ ไม่วา่ จะมีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ เช่น
ราชสมบัติ ผูห้ ญิง รถทรง อาหาร เป็ นต้น

6. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ผูว้ จิ ยั ศึกษาชาดกเรือ่ งทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็ นกษัตริยห์ รือโอรสกษัตริยจ์ ำ� นวน 59
เรือ่ ง โดยจ�ำแนกการทดสอบเป็ นการทดสอบทางกายและการทดสอบทางใจตามทีโ่ จเซฟ แคมพ์เบลล์
กล่าวถึงประเภทของการทดสอบของวีรบุรุษไว้เมื่อเขากล่าวถึงทฤษฎีโมโนมีธ พบว่าในชาดก
หนึ่งเรื่องมักพบการทดสอบมากกว่าหนึ่งอย่าง และมักปรากฏการทดสอบทัง้ ทางกายและทางใจ
ควบคูก่ นั ไป

6.1 การทดสอบทางกาย
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์การทดสอบทางกายของพระโพธิสตั ว์เป็ นประเภทย่อยได้ 18 ประเภท ได้แก่
1) ถูกทรยศ 2) ต้องแก้ไขปั ญหา 3) ถูกท�ำร้าย 4) ต้องตอบค�ำถาม 5) ต้องออกจากเมือง 6) ต้อง
จากผูเ้ ป็ นทีร่ กั 7) ถูกใส่รา้ ย 8) ต้องออกรบ 9) ถูกยัวยวน
่
10) ถูกกักขัง 11) ถูกห้าม 12) ถูกลองใจ
13) ต้องตัดสินความ 14) ถูกทดสอบความสามารถ 15) ถูกสังให้
่ แต่งงาน 16) ถูกล้อเลียน 17) ต้อง
เลือกในสิง่ ทีเ่ ลือกยาก และ 18) ประสบภัยธรรมชาติ

6.1.1 ถูกทรยศ
การทดสอบทางกายทีพ่ ระโพธิสตั ว์ตอนเสวยพระชาติเป็ นกษัตริยพ์ บมากทีส่ ดุ คือ ถูกทรยศ
พบในชาดก 13 เรือ่ ง เป็ นการถูกทรยศโดยข้าราชบริพารมากทีส่ ดุ รองลงมาคือถูกทรยศโดยคนใน
ครอบครัวเดียวกันหรือเป็ นเครือญาติ รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1
ข้าราชบริพารทีท่ รยศและการกระท�ำของผูท้ รยศ
เรือ่ งที่
46. มหาสีลวชาดก
81. ธังกชาดก
103. เอกราชชาดก
333. เสยยชาดก
321. คังคมาลชาดก
66. อุมมาทันตีชาดก
237. ขันติวณ
ั ณชาดก
364. จันทกุมารชาดก

ผูท้ รยศ
อ�ำมาตย์

การกระท�ำของผูท้ รยศ
- ละลาบละล้วงเข้าไปในเขตพระราชฐาน
ยุยงให้พระเจ้าโกศลยกทัพมาตีพาราณสี
อ�ำมาตย์ - คิดก่อการกบฏ
ยุยงให้พระเจ้าธังกราชแห่งสาวัตถีมายึดพาราณสี
อ�ำมาตย์ - คิดก่อการกบฏ ยุยงพระเจ้าทุพภิเสนมายึดพาราณสี
อ�ำมาตย์ - คิดก่อการกบฏ ยุยงพระเจ้าสามันตมายึดพาราณสี
อุปราช
- คิดฆ่าพระเจ้าอุทยั ราช เพราะอยากได้สมบัตทิ งั ้ หมด
อัฑฒมาสกราช จากเดิมทีไ่ ด้รบั มาครึง่ หนึ่ง
พราหมณ์ - กราบทูลความเท็จต่อพระเจ้าสีววี า่ อุมมาทันตีเป็ น
กาลกิณี ไม่คคู่ วรกับพระเจ้าสีว ี
อ�ำมาตย์ - ลอบเป็ นชูก้ บั พระสนม
ปุโรหิต
- ทูลพระเจ้าเอกราชให้บวงสรวงด้วยพระชายา พระสนม
กัณฑหาละ พระโอรสพระธิดา แล้วจะได้ขน้ึ สวรรค์ เพราะอยากก�ำจัด
จันทกุมาร (โอรสของพระเจ้าเอกราช)

ในชาดกเรือ่ งที่ 46 เรือ่ งที่ 81 เรือ่ งที่ 103 และเรือ่ งที่ 333 อ�ำมาตย์ของพระโพธิสตั ว์ซง่ึ เป็ น
พระราชาในพระชาตินนั ้ กระท�ำผิดลักษณะเดียวกันคือ ลอบเข้าไปในเขตพระราชฐาน คิดก่อการกบฏ
แต่ถกู จับได้ พระโพธิสตั ว์จงึ ทรงตัดสินลงโทษ ส่วนใหญ่ดว้ ยการปลดออกจากต�ำแหน่งและเนรเทศ
ออกจากเมือง อ�ำมาตย์เหล่านัน้ คิดแค้นพระโพธิสตั ว์ จึงไปสวามิภกั ดิ ์กษัตริยเ์ มืองอืน่ และยุยงให้
กษัตริยเ์ มืองนัน้ ๆ ยกทัพมาตีเมืองของพระโพธิสตั ว์
การทรยศของข้าราชบริพารในกรณีอน่ื ทีพ่ บ คือ การทูลความเท็จแก่พระโพธิสตั ว์ การลอบ
มีค วามสัม พัน ธ์ก บั พระสนมของพระโพธิส ตั ว์ และยุย งให้พ ระราชบิด าของพระโพธิส ตั ว์ฆ่า
พระโพธิสตั ว์ ดังชาดกเรือ่ งที่ 66 พระราชาแห่งแคว้นสีว ี (พระโพธิสตั ว์) ทรงส่งพราหมณ์มาดูตวั
หญิงงามชือ่ อุมมาทันตี พราหมณ์เห็นอุมมาทันตีเป็ นหญิงงามกลับท�ำกริยาไม่เหมาะสมกับนาง ท�ำให้
นางไม่พอใจและขับไล่ เหล่าพราหมณ์จงึ โกรธแค้นและกราบทูลพระราชาแห่งแคว้นสีววี า่ อุมมาทันตี
เป็ นกาลกิณี ไม่คคู่ วรกับพระราชา พระเจ้าสีวหี ลงเชือ่ เหล่าพราหมณ์จงึ ไม่ทรงรับอุมมาทันตีเข้าวัง
(ธรรมสภา, 2552, น. 156)
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ชาดกเรือ่ งที่ 237 อ�ำมาตย์คนหนึ่งลักลอบมีความสัมพันธ์กบั พระสนมของพระเจ้าพรหมทัต
(พระโพธิสตั ว์) ชาดกเรือ่ งที่ 364 ปุโรหิตของพระเจ้าเอกราชคิดก�ำจัดจันทกุมาร (พระโพธิสตั ว์) ซึง่
เป็ นอุปราชและเป็ นโอรสของพระเจ้าเอกราช เนื่องจากพระเจ้าเอกราชทรงแต่งตัง้ จันทกุมารเป็ น
ผูพ้ พิ ากษาคดี เดิมต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาคดีเป็ นของปุโรหิต เมือ่ พ้นจากต�ำแหน่งจึงท�ำให้ปโุ รหิตเสือ่ ม
ทัง้ ลาภและยศ (ปุโรหิตผูน้ ้เี รียกรับสินบนในการตัดสินคดี) ปุโรหิตคิดก�ำจัดจันทกุมารจึงทูลพระเจ้า
เอกราชว่าหากท�ำพิธบี วงสรวงด้วยพระชายา พระสนม รวมทัง้ พระโอรสพระธิดา พระเจ้าเอกราช
จะได้ขน้ึ สวรรค์ พระเจ้าเอกราชหลงเชือ่ ปุโรหิตจึงสังให้
่ จบั พระชายา พระสนม พระโอรสและพระธิดา
ซึง่ รวมถึงจันทกุมารเพือ่ เอาชีวติ (ธรรมสภา, 2552, น. 700-702)
ส่วนการถูกทรยศโดยคนในครอบครัวทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การทรยศของพระชายา/ พระมเหสี
หรือพระสนม รองลงมาแต่ปรากฏเพียงเรือ่ งเดียวคือ การทรยศโดยพระธิดาและพระภาคิไนย
ตารางที่ 2
คนในครอบครัวทีท่ รยศและการกระท�ำของผูท้ รยศ
เรือ่ งที่
154. จุลลปทุมชาดก

ผูท้ รยศ
การกระท�ำของผูท้ รยศ
พระชายา - ลักลอบมีความสัมพันธ์กบั โจร
- วางแผนกับโจรจะก�ำจัดปทุมราชกุมารด้วยการผลักตกเหว
237. ขันติวณ
ั ณชาดก พระสนม - ลักลอบมีความสัมพันธ์กบั อ�ำมาตย์
353. มหาปโลภนชาดก พระชายา - แอบพลอดรักกับฤๅษี
444. กากาติชาดก
พระชายา - ลักลอบมีความสัมพันธ์กบั พญาครุฑ แล้วหนีไปอยูด่ ว้ ยกัน
- มีความสัมพันธ์กบั คนธรรพ์
53. มหาชนกชาดก
พระมเหสี - สังให้
่ มหาเสนาจุดไฟเผาโรงเรือนเก่า ศาลาเก่า กองหญ้า
กองใบไม้ แล้วทูลความเท็จแก่พระมหาชนกว่าพระคลัง
ทัง้ หมดในวังถูกไฟไหม้ ขอให้พระมหาชนกเสด็จไป
บัญชาการดับไฟ
- สังให้
่ อำ� มาตย์สร้างสถานการณ์เหมือนโจรไล่ฆา่ ชาวบ้าน
และปล้นพระนคร
331. มุทปุ าณิชาดก พระภาคิไนย - พระธิดาของพระเจ้าพรหมทัตกับพระภาคิไนย วางแผน
กับพระธิดา กันให้พระภาคิไนยเอาช้างมารับพระธิดาออกจากวังใน
คืนทีฝ่ นตก เพราะทัง้ สองรักกัน แต่พระเจ้าพรหมทัต
ทรงแยกพระธิดากับพระภาคิไนยจากกัน
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ลักษณะการทรยศของคนในครอบครัวทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ พระชายา/ พระสนมของพระ
โพธิสตั ว์แอบมีความสัมพันธ์กบั ชายอืน่ ดังปรากฏในชาดกเรือ่ งที่ 154 ชาดกเรือ่ งที่ 237 ชาดกเรือ่ ง
ที่ 353 และชาดกเรือ่ งที่ 444 ในจุลลปทุมชาดกนัน้ พระชายาของปทุมราชกุมาร (พระโพธิสตั ว์) ซึง่
แอบมีความสัมพันธ์กบั โจร ยังกระท�ำการทรยศต่อไปถึงขันวางแผนกั
้
บโจรก�ำจัดปทุมราชกุมาร ด้วย
การผลักปทุมราชกุมารตกเหว แต่ปทุมราชกุมารหล่นลงไปค้างอยูบ่ นกิง่ ก้านของต้นมะเดือ่ จึงรอด
ชีวติ (ธรรมสภา, 2552, น. 286)
ชาดกเรือ่ งที่ 53 พบพฤติกรรมการทรยศโดยพระมเหสีในรูปแบบทีแ่ ตกต่างออกไป คือใน
พระชาติน้ี พระมหาชนก (พระโพธิสตั ว์) ทรงปรารถนาจะออกบวชในบัน้ ปลายชีวติ แต่พระมเหสี
สีวลีไม่อยากให้พระมหาชนกออกบวช เมือ่ พระมหาชนกเสด็จออกจากเมือง พระมเหสีจงึ ให้สร้าง
สถานการณ์วนุ่ วายในวัง สังให้
่ มหาเสนาจุดไฟเผาโรงเรือนเก่า ศาลาเก่า กองหญ้ากองใบไม้ แล้ว
ทูลความเท็จแก่พระมหาชนกว่าพระคลังทัง้ หมดในวังถูกไฟไหม้ ขอให้พระมหาชนกช่วยกลับไป
บัญชาการดับไฟ เมือ่ แผนการดังกล่าวไม่สำ� เร็จ พระมเหสีกส็ งให้
ั ่ อำ� มาตย์สร้างสถานการณ์เหมือน
โจรไล่ฆา่ ชาวบ้านและปล้นพระนคร เพราะหวังให้พระมหาชนกทรงเป็ นห่วงบ้านเมืองและล้มเลิก
การตัดสินพระทัยออกบวช แต่พระมหาชนกทรงมีพระทัยแน่ วแน่ ในการออกบวช แผนการของ
พระมเหสีจงึ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ (ธรรมสภา, 2552, น. 131-136)
การทรยศโดยคนในครอบครัวอีกแบบหนึ่งทีพ่ บคือในชาดกเรือ่ งที่ 331 พระเจ้าพรหมทัต
(พระโพธิสตั ว์) ตัง้ พระทัยจะให้พระธิดาสมรสกับพระภาคิไนย แต่ตอ่ มาทรงเปลีย่ นพระทัย ทรงมี
พระประสงค์ให้พระธิดากับพระภาคิไนยสมรสกับเมืองอืน่ เพือ่ สร้างสัมพันธไมตรี พระเจ้าพรหมทัต
ไม่ทรงทราบว่าพระธิดากับพระภาคิไนยทรงมีใจต่อกันแล้ว พระธิดากับพระภาคิไนยจึงร่วมมือกัน
วางแผนหลอกผูด้ แู ลเพือ่ ให้พระธิดาเสด็จออกจากวังไปอยูก่ บั พระภาคิไนยได้ (ธรรมสภา, 2552, น. 641)

6.1.2 การจัดการกับผูท้ รยศ
6.1.2.1 การจัดการกับผูท้ รยศทีเ่ ป็ นข้าราชบริพาร
ในกรณีของอ�ำมาตย์ทค่ี ดิ กบฏนัน้ พบว่าการลงโทษหลักคือการเนรเทศ มีเพียงเรือ่ งเดียว
ทีไ่ ม่ได้กล่าวถึงการเนรเทศแต่เป็ นการลงโทษด้วยการปลดจากราชการ สิง่ ทีน่ ่าสนใจคือพระโพธิสตั ว์
ไม่เคยตัดสินประหารชีวติ อ�ำมาตย์กบฏเหล่านัน้ เลย โทษตายส�ำหรับอ�ำมาตย์ทค่ี ดิ กบฏจะปรากฏ
ต่อเมือ่ พวกเขาไปยุยงกษัตริยข์ องเมืองอืน่ ให้มารุกรานเมืองของพระโพธิสตั ว์ แต่ในตอนท้ายกษัตริย์
ของเมืองเหล่านัน้ จะพบว่าพระโพธิสตั ว์ทรงเป็ นผูม้ ธี รรมมีบญ
ุ ญาบารมี จึงถวายเมืองและราชสมบัติ
กลับคืนและเป็ นผูล้ งโทษประหารชีวติ อ�ำมาตย์ทรยศเสียเอง ดังปรากฏในชาดกเรือ่ งมหาสีลวชาดกว่า
พระเจ้าโกศลหลงเชือ่ ค�ำยุยงของอ�ำมาตย์ ยกทัพมาตีพาราณสี ในตอนท้ายพระเจ้าโกศลตระหนักใน
ความเป็ นผูม้ ศี ลี ของพระเจ้าสีลวมหาราชจึงถวายบัลลังก์คนื และ “ทรงลงอาญาแก่อำ� มาตย์ผสู้ อ่ เสียด”
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(ธรรมสภา, 2552, น. 102) หรือเรือ่ งเสยยชาดกเรือ่ งก็ดำ� เนินในลักษณะเดียวกันคือ อ�ำมาตย์ยยุ ง
ให้พระเจ้าสามันตยกทัพมารุกรานพาราณสี และตอนท้ายพระเจ้าสามันตถวายบัลลังก์คนื รวมทัง้
สังให้
่ ประหารชีวติ อ�ำมาตย์ผนู้ นั ้ (ธรรมสภา, 2552, น. 644)
ชาดกเรือ่ งที่ 321 อุปราชอัฑฒมาสกราชเงือ้ ดาบขึน้ มาจะฆ่าพระเจ้าอุทยั ราช (พระโพธิสตั ว์)
เพราะหวังราชสมบัตทิ งั ้ หมดของพระเจ้าอุทยั ราชแต่อปุ ราชเกิดได้คดิ ก่อนลงดาบ จึงขอพระราชทาน
อภัยโทษ พระเจ้าอุทยั ราชไม่ถอื โกรธ อีกทัง้ ยังจะมอบราชสมบัตทิ งั ้ หมดให้แก่ปโุ รหิตอัฑฒมาสกราช
ตามทีเ่ ขาต้องการ แต่อุปราชอัฑฒมาสกราชตัดสินใจออกบวช (ธรรมสภา, 2552, น. 626) ชาดก
เรือ่ งที่ 237 อ�ำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตลอบมีความสัมพันธ์กบั พระสนม พระเจ้าพรหมทัตทรง
ทราบ แต่ทรงข่มพระทัยไม่ลงโทษเพราะพิจารณาเห็นว่าอ�ำมาตย์ผนู้ ้เี ป็ นคนขยัน ท�ำคุณประโยชน์
แก่บา้ นเมืองหลายประการ ในตอนท้ายอ�ำมาตย์ได้คดิ และเลิกกระท�ำผิด เนื่องจากคนรับใช้ในบ้าน
ของเขากระท�ำการลักษณะเดียวกันกับทีเ่ ขาท�ำต่อพระเจ้าพรหมทัต (ธรรมสภา, 2552, น. 475) ชาดก
เรือ่ งที่ 364 ปุโรหิตกัณฑหาละคิดก�ำจัดจันทกุมาร (พระโพธิสตั ว์) เพือ่ ให้ตนได้กลับมารับต�ำแหน่ง
ผูพ้ พิ ากษาคดีซง่ึ จะท�ำให้ปุโรหิตกัณฑหาละได้ทงั ้ ลาภและยศ จึงทูลความเท็จต่อพระเจ้าเอกราช
พระราชบิดาของจันทกุมารว่าถ้าทรงฆ่าพระชายา พระสนม พระโอรสพระธิดาทัง้ หลาย พระเจ้า
เอกราชจะได้ขน้ึ สวรรค์ จันทกุมารทรงทราบดีว่าจุดประสงค์ของปุโรหิตกัณฑหาละคือการก�ำจัด
พระองค์ จึงพยายามกราบทูลพระเจ้าเอกราชว่าสิง่ ทีป่ โุ รหิตกัณฑหาละพูดนัน้ ไม่เป็ นความจริง การฆ่า
คนและสัตว์บวงสรวงเทวดาไม่ทำ� ให้ได้ไปสูส่ วรรค์ อีกทัง้ พยายามใช้ไม้ออ่ นด้วยการขอให้พระเจ้า
เอกราชเว้นชีวติ ทุกคน จะให้จนั ทกุมารไปเป็ นทาสรับใช้ปุโรหิตกัณฑหาละหรือจะเนรเทศก็ได้
ในตอนท้ายเมือ่ ท้าวสักกะมาปรากฏกายและขูจ่ ะลงโทษพระเจ้าเอกราชถ้าฆ่าพระชายา พระสนม โอรส
ธิดาทัง้ หลายบวงสรวงเทวดาจริง จันทกุมารจึงรอดชีวติ พระองค์ไม่ได้กระท�ำการร้ายใดๆ ต่อปุโรหิต
กัณฑหาละ แต่ประชาชนเป็ นผูล้ งมือแทน พวกเขาใช้ก้อนดินท่อนไม้ขว้างปาและทุบตีปุโรหิต
กัณฑหาละด้วยความโกรธแค้นจนปุโรหิตกัณฑหาละเสียชีวติ (ธรรมสภา, 2552, น. 701-710)
6.1.2.2 การจัดการกับคนทรยศทีเ่ ป็ นคนในครอบครัว
การทรยศโดยคนในครอบครัว ในลักษณะของการแอบมีความสัมพันธ์กบั ชายอืน่ ซึง่ พบใน
ชาดก 4 เรือ่ งนัน้ ไม่มเี รือ่ งใดทีพ่ ระโพธิสตั ว์ทรงลงโทษพระชายาหรือพระสนมเลย ในชาดกเรือ่ งที่
237 พระเจ้าพรหมทัต (พระโพธิสตั ว์) ทรงข่มพระทัยเพราะเห็นแก่ประโยชน์ทอ่ี ำ� มาตย์ซง่ึ ลอบมี
ความสัมพันธ์กบั พระสนมมีตอ่ บ้านเมือง แต่ไม่มกี ารกล่าวในรายละเอียดถึงพระสนม ในเรือ่ งที่ 353
อนิตถิคนั ธกุมาร (พระโพธิสตั ว์) รูว้ า่ ชายาแอบพลอดรักกับฤๅษี พระองค์จงึ เสด็จตามฤๅษีไป แต่
เมือ่ ทรงเห็นว่าฤๅษีเสือ่ มฤทธิ ์ ไม่สามารถเหาะกลับไปได้หลังจากแอบมีความสัมพันธ์กบั ชายาของ
พระองค์ อนิตถิคนั ธกุมารก็เกิดความสลดใจจึงทรงออกบวช (ธรรมสภา, 2552, น. 679-680)
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อย่างไรก็ดี มีชาดกเรือ่ งหนึ่งทีพ่ ระโพธิสตั ว์เกือบจะตัดสินประหารชีวติ ชายาผูท้ รยศ แต่
สุดท้ายก็มไิ ด้กระท�ำดังนัน้ คือชาดกเรือ่ งที่ 154 หลังจากปทุมราชกุมาร (พระโพธิสตั ว์) ทรงรอดชีวติ
จากการตกเหวและได้กลับมาครองเมือง พระองค์ได้พบอดีตพระชายากับโจรซึง่ ลักลอบมีความสัมพันธ์
กันตัง้ แต่อยูใ่ นป่ าและคิดฆ่าพระองค์ดว้ ยการผลักตกเหวอีกครัง้ ในตอนแรกพระเจ้าปทุมราชสังให้
่ จบั
ทัง้ ชายและหญิงคูน่ ้ไี ปฆ่า แล้วให้ตดั จมูก ตัดหูโยนให้ปลากิน แต่ตอ่ มาเมือ่ ความกริว้ บรรเทาพระองค์
ก็สงให้
ั ่ ลงโทษเฉพาะโจร โดยให้มดั มือมัดเท้าขังไว้ในกระเช้าจนตาย แต่ไม่ปรากฏการลงโทษอดีต
พระชายา (ธรรมสภา, 2552, น. 287)
ชาดกเรือ่ งที่ 53 พระมเหสีสวี ลีทรงสร้างสถานการณ์วนุ่ วายในเมืองว่าเกิดเพลิงไหม้ เกิด
การปล้นพระนคร แล้วทูลความเท็จนี้แก่พระมหาชนก (พระโพธิสตั ว์) พระมหาชนกทรงรูว้ า่ เหล่านี้
คือแผนการของพระมเหสีสวี ลีทต่ี อ้ งการให้พระองค์ลม้ เลิกความตัง้ ใจออกบวชและเสด็จกลับเมือง
แต่พระองค์กม็ ไิ ด้ลงโทษพระมเหสี พระมหาชนกเพียงกล่าวว่าพระองค์ไม่ทรงห่วงใยในทรัพย์สมบัติ
ใดๆ และเสด็จต่อไป (ธรรมสภา, 2552, น. 136) ส่วนในชาดกเรือ่ งที่ 331 พระภาคิไนยกับพระธิดา
ร่วมกันวางแผนหนีออกจากวัง เพือ่ ไปอยูด่ ว้ ยกันเนื่องจากทัง้ สองรักกัน แต่พระเจ้าพรหมทัต (พระ
โพธิสตั ว์) คิดจะให้ทงั ้ สองพระองค์สมรสกับคนจากเมืองอืน่ สุดท้ายเมือ่ ทราบว่าพระธิดาหนีไปกับ
พระภาคิไนยแล้ว พระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ได้กริว้ ทรงยกพระธิดาให้พระภาคิไนย แต่งตัง้ พระภาคิไนย
เป็ นอุปราช เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิน้ พระชนม์แล้ว พระภาคิไนยก็ได้ครองราชย์ต่อจากพระองค์
(ธรรมสภา, 2552, น. 641) รายละเอียดเกีย่ วกับการลงโทษทัง้ หมดข้างต้นสรุปเป็ นตารางในภาพรวม
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3
ตารางสรุปการลงโทษและวิธกี ารลงโทษของพระโพธิสตั ว์
ชื่อเรือ่ ง
46. มหาสีลวชาดก
81. ธังกชาดก
103. เอกราชชาดก
333. เสยยชาดก
321. คังคมาลชาดก

ผูท้ รยศ

อ�ำมาตย์
อ�ำมาตย์
อ�ำมาตย์
อ�ำมาตย์
อุปราช
อัฑฒมาสกราช
66. อุมมาทันตีชาดก พราหมณ์

การลงโทษ
ลงโทษ ไม่ลงโทษ





-

-

วิ ธีการลงโทษ
ให้เอาเงินทองพาลูกเมียไปอยูท่ อ่ี น่ื
ขับไล่ออกจากกาสีรฐั
ปลดออกจากราชการ
ถอดยศและเนรเทศ
(ไม่ลงโทษและจะยกราชสมบัติ
ทัง้ หมดให้)
-
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ชื่อเรือ่ ง
364. จันทกุมารชาดก

ผูท้ รยศ

ปุโรหิต
กัณฑหาละ
237. ขันติวณ
ั ณชาดก
อ�ำมาตย์
พระสนม
154. จุลลปทุมชาดก
พระชายา
353. มหาปโลภนชาดก
ชายา
444. กากาติชาดก
พระชายา
กากาติ
53. มหาชนกชาดก พระมเหสีสวี ลี
331. มุทปุ าณิชาดก พระภาคิไนย
กับพระธิดา
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การลงโทษ
วิ ธีการลงโทษ
ลงโทษ ไม่ลงโทษ
 (ไม่ได้ลงโทษ แต่ปโุ รหิตกัณฑหาละ
ถูกประชาทัณฑ์เสียชีวติ )






-

จากตารางที่ 3 วิเคราะห์การตัดสินลงโทษหรือไม่ลงโทษของพระโพธิสตั ว์แบ่งตามประเภท
ของการทรยศได้ดงั นี้
1) กรณีทรยศด้วยการกบฏ พระโพธิสตั ว์ตดั สินพระทัยลงโทษทัง้ 4 กรณี (ชาดกเรือ่ งที่
46, 81, 103, 333) แต่ไม่ปรากฏการลงโทษด้วยการเอาชีวติ โทษหนักทีส่ ดุ คือเนรเทศเพราะผูเ้ ป็ น
กษัตริยค์ งไม่สามารถชุบเลีย้ งผูท้ ค่ี ดิ โค่นล้มตนเองไว้ใกล้ตวั เหมือนเดิมได้ แต่ดว้ ยเหตุทพ่ี ระชาติ
เหล่านี้เป็ นพระชาติทพ่ี ระโพธิสตั ว์ทรงบ�ำเพ็ญบารมีเพือ่ บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงอาจเป็ น
เหตุให้การลงโทษของพระองค์ไม่รนุ แรงถึงขัน้ ประหารชีวติ
2) กรณีทรยศด้วยการคิดปลงพระชนม์ (เรือ่ งที่ 321, 364) ซึง่ ถือเป็ นกรณีรา้ ยแรง กลับพบ
ว่าพระโพธิสตั ว์ทรงให้อภัยอุปราชอัฑฒมาสกราช นอกจากให้อภัย พระองค์ยงั จะพระราชทานสมบัติ
ทัง้ หมดให้แก่อปุ ราชอัฑฒมาสกราชด้วยเมือ่ ทรงทราบว่านันคื
่ อจุดประสงค์ทอ่ี ปุ ราชเงือ้ ดาบจะปลง
พระชนม์พระองค์ในตอนแรก การตัดสินใจของพระโพธิสตั ว์ในข้อนี้ผดิ จากความน่าจะเป็ นทีอ่ ปุ ราช
อัฑฒมาสกราชสมควรจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงตามความผิดทีก่ ระท�ำ เพราะพระโพธิสตั ว์โปรดปราน
อุปราชอัฑฒมาสกราชมาก เห็นได้จากการทีพ่ ระองค์แต่งตัง้ เขาเป็ นอุปราช ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาเป็ นเพียง
ชายธรรมดาคนหนึง่ ทีพ่ ระองค์บงั เอิญได้พบ ความสนิทสนมยังปรากฏในข้อความว่า “พระเจ้าอุทยั ราช
[พระโพธิสตั ว์] ทรงเหนื่อยแล้วเอาพระเศียรพาดลงบนตักของอัฑฒมาสกราช แล้วบรรทมหลับไป”
(ธรรมสภา, 2552, น. 625-626) ชาดกเรือ่ งนี้จงึ เป็ นกรณีตวั อย่างให้เห็นว่าแม้จะถูกทรยศอย่างสาหัส
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ถึงขนาดจะถูกปลงพระชนม์ แต่หากเป็ นผูท้ พ่ี ระโพธิสตั ว์โปรดปรานเป็ นพิเศษ พระองค์กไ็ ม่ตดั สิน
ลงโทษ แต่ยงั จะมอบสิง่ ทีบ่ คุ คลผูน้ นั ้ ปรารถนาให้อกี ด้วย ส�ำหรับชาดกเรือ่ งที่ 364 ปุโรหิตกัณฑหาละ
ทูลความเท็จแก่พระเจ้าเอกราช เพือ่ ก�ำจัดจันทกุมาร โดยไม่คำ� นึงว่าจะต้องมีผเู้ สียชีวติ พร้อมกับ
จันทกุมารอีกมากเท่าใดก็ไม่ปรากฏการลงโทษจากพระโพธิสตั ว์ แต่เหตุผลแตกต่างจากกรณีของ
อุปราชอัฑฒมาสกราช กล่าวคือในตอนท้ายประชาชนทีโ่ กรธแค้นปุโรหิตกัณฑหาละพากันเอาก้อนดิน
ท่อนไม้ขว้างปาและทุบตีอปุ ราชกัณฑหาละจนเสียชีวติ ก่อนทีพ่ ระโพธิสตั ว์จะได้ขน้ึ ครองราชย์แทน
พระเจ้าเอกราช (ธรรมสภา, 2552, น. 710) จึงไม่มคี วามจ�ำเป็ นใดทีพ่ ระโพธิสตั ว์จะต้องพิจารณา
ตัดสินโทษอีก
3) กรณีทรยศด้วยเรือ่ งชูส้ าว คือพระชายาหรือพระสนมลักลอบมีความสัมพันธ์กบั ชายอืน่
(เรือ่ งที่ 237, 154, 353, 444) พบว่าพระโพธิสตั ว์ไม่ทรงลงโทษพระชายาหรือพระสนมเลย ในบาง
กรณีการพบว่าชายาของพระองค์ลกั ลอบมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื กลับท�ำให้พระโพธิสตั ว์รสู้ กึ สลดใจ
ทรงเห็นโทษของสตรีและกามารมณ์จนท�ำให้พระองค์ตดั สินพระทัยออกบวช แต่มกี รณีหนึ่งทีอ่ าจ
เป็ นข้อยกเว้นคือในชาดกเรือ่ งที่ 154 ในตอนท้ายเรือ่ ง เมือ่ พระโพธิสตั ว์ครองราชย์และบังเอิญได้
พบอดีตพระชายากับโจรทีเ่ คยลักลอบมีความสัมพันธ์กนั อีกทัง้ ยังร่วมกันวางแผนก�ำจัดพระองค์
ด้วยการผลักตกเหว พระโพธิสตั ว์กริว้ จนถึงขันสั
้ งประหารชี
่
วติ อดีตภรรยาและโจร แต่ตอ่ มาพระองค์
คลายความกริว้ ทรงสังลงโทษโจรโดยให้
่
มดั มือมัดเท้าขังไว้ในกระเช้าจนโจรเสียชีวติ แต่ไม่ปรากฏ
การลงโทษอดีตพระชายา (ธรรมสภา, 2552, น. 287) ส�ำหรับชาดกเรือ่ งนี้ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าหาก
อดีตพระชายามีพฤติกรรมลักลอบมีความสัมพันธ์กบั ชายอื่นเพียงอย่างเดียว พระโพธิสตั ว์คงไม่
ตัดสินพระทัยสังประหารเมื
่
อ่ บังเอิญมาพบกันในตอนท้ายเรือ่ ง แต่ความกริว้ ของพระโพธิสตั ว์น่าจะ
เกิดจากการทีอ่ ดีตพระชายาเป็ นคนอกตัญญูและมีจติ ใจโหดร้ายถึงขัน้ วางแผนคิดฆ่าพระองค์ ทัง้ ๆ
ทีย่ ามอดอยากพระโพธิสตั ว์เคยสละเลือดของพระองค์ให้พระชายาดืม่ (ธรรมสภา, 2552, น. 286287) และในทีส่ ดุ พระโพธิสตั ว์กต็ ดั สินพระทัยละเว้นโทษอดีตพระชายา ทรงสังลงโทษชายชู
่
เ้ พียง
คนเดียว สอดคล้องกับกรณีของอุปราชอัฑฒมาสกราช กล่าวคือแสดงให้เห็นว่าแม้คนผูน้ นั ้ จะกระท�ำ
ผิดอย่างรุนแรง แต่หากเป็ นผูท้ พ่ี ระโพธิสตั ว์โปรดปราน พระองค์กจ็ ะละเว้นโทษให้
4) กรณีทรยศด้วยการทูลความเท็จ ดังปรากฏในชาดกเรื่องที่ 53 ทีพ่ ระมเหสีสวี ลีทูล
พระมหาชนกว่าเกิดเพลิงไหม้ โจรไล่ฆา่ ชาวบ้าน และปล้นพระนครเพือ่ ให้พระมหาชนกเป็ นห่วง
บ้านเมืองและเสด็จกลับเมืองนัน้ พระมหาชนกไม่ได้ทรงลงโทษพระมเหสีสวี ลีแต่อย่างใด อาจเป็ น
เพราะพระมหาชนกทรงทราบถึงความเป็ นห่วงและความผูกพันทีพ่ ระมเหสีมตี อ่ พระองค์ เห็นได้จาก
การทีท่ รงวางแผนต่างๆ นานาเพือ่ เปลีย่ นพระทัยพระมหาชนก และการทีพ่ ระมเหสีสวี ลีทรงติดตาม
พระโพธิสตั ว์ออกจากเมืองอย่างไม่ลดละ สาเหตุอกี ประการหนึ่งอาจเป็ นเพราะก่อนจะเสด็จออกจาก
เมืองนัน้ พระโพธิสตั ว์ทรงมีพระทัยมุง่ มันที
่ จ่ ะออกบวชมาเป็ นระยะเวลานาน เมือ่ ตัดสินพระทัยเสด็จ
ออกจากเมืองในทีส่ ดุ ก็เท่ากับทรงสละบทบาทของการเป็ นพระราชาอย่างเด็ดขาด ดังนัน้ เรือ่ งการ
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ลงโทษ การคิดไต่สวนหรือเอาโทษผิดใดๆ คงไม่ใช่เรือ่ งทีพ่ ระองค์ให้ความสนใจอีก พระโพธิสตั ว์ใน
พระชาติน้สี ละสิง่ ปรุงแต่งภายนอกได้ จนมีครัง้ หนึ่ง พระองค์เสวยเนื้อทีส่ นุ ขั คาบมาแล้วทิง้ ไว้ได้ แม้
พระมเหสีสวี ลีทต่ี ดิ ตามมาจะทักท้วง (ธรรมสภา, 2552, น. 139)
5) กรณีทรยศด้วยการวางแผนหลอก ซึง่ ปรากฏในชาดกเรือ่ งที่ 331 พระโพธิสตั ว์กไ็ ม่ได้
ลงโทษเช่นกัน ในเรือ่ งนี้ผทู้ รยศคือพระธิดากับพระภาคิไนยของพระโพธิสตั ว์ ทีร่ ว่ มกันวางแผนให้
พระภาคิไนยเอาช้างมารอรับพระธิดาในคืนวันหนึ่ง เพื่อให้ทงั ้ สองได้อยู่ร่วมกันฉันคนรัก เหตุท่ี
พระโพธิสตั ว์ไม่ได้ลงโทษ แต่ยงั ส่งเสริมให้พระธิดาและพระภาคิไนยสมประสงค์ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ด้วยการ
ยอมให้สมรสกันและแต่งตัง้ พระภาคิไนยเป็ นอุปราชนัน้ อาจเพราะพระโพธิสตั ว์ทรงทราบว่าเหตุท่ี
พระธิดาและพระภาคิไนยวางแผนร่วมกันเช่นนี้ เพราะพระองค์เคยมีพระประสงค์จะให้ทงั ้ สองสมรส
กันมาก่อน แต่ทรงเปลีย่ นพระทัยในภายหลังเมือ่ ทัง้ สองเกิดความรักต่อกันแล้ว หากจะกล่าวตามจริง
ก็เท่ากับพระโพธิสตั ว์กม็ สี ว่ นผิดในกรณีน้ดี ว้ ย อีกประการหนึ่งทีไ่ ม่ทรงลงโทษเป็ นเพราะทัง้ สองคือ
ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพระโพธิสตั ว์ ดังความตอนทีว่ า่ “แม้หลานเราก็ตอ้ งเลีย้ งดู ธิดา
เราก็ตอ้ งเลีย้ งดู” (ธรรมสภา, 2552, น. 641)

6.2 การทดสอบทางใจ
ดังทีก่ ล่าวไว้ในตอนต้นว่า การทดสอบแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ 2 ประเภท คือ การทดสอบทาง
กายและการทดสอบทางใจ ผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงการทดสอบทางกายทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในกรณีทพ่ี ระโพธิสตั ว์
เสวยพระชาติเป็ นกษัตริยไ์ ปแล้ว ส่วนการทดสอบทางใจในชาดกทีพ่ ระโพธิสตั ว์เสวย พระชาติเป็ น
กษัตริยก์ พ็ บมากเช่นกัน ผูว้ จิ ยั จ�ำแนกการทดสอบทางใจเป็ นประเภทย่อย 7 ประเภท ดังนี้ 1) เรือ่ ง
ทรัพย์สนิ 2) เรือ่ งอ�ำนาจ 3) เรือ่ งหน้าที่ 4) เรือ่ งความกตัญญู 5) เรือ่ งการให้อภัย 6) เรือ่ งความตาย
7) เรือ่ งความอดทนอดกลัน้

6.2.1 การทดสอบทางใจเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
จากการศึกษาพบว่าพระโพธิสตั ว์ในพระชาติทเ่ี ป็ นกษัตริย์พบการทดสอบทางใจเรื่อง
ทรัพย์สนิ มากทีส่ ุด โดยเฉพาะเรื่องราชสมบัติ เนื่องจากผูเ้ ป็ นพระโอรสของกษัตริยย์ ่อมมีหน้าที่
สืบทอดบัลลังก์ซง่ึ มาพร้อมกับราชสมบัติ ส่วนผูเ้ ป็ นกษัตริยซ์ ง่ึ เป็ นผูม้ อี ำ� นาจสูงสุดในแผ่นดินก็ยอ่ ม
ต้องมีเรือ่ งของราชสมบัตเิ ข้ามาเกีย่ วข้อง รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4
การทดสอบทางใจของพระโพธิสตั ว์เกีย่ วกับทรัพย์สนิ (ราชสมบัต)ิ

เรือ่ ง
1. เตมียชาดก

52. โสณกชาดก

53. มหาชนกชาดก

81. ธังกชาดก

131. โสมนัสสชาดก
154. จุลลปทุมชาดก
155. เนมิราชชาดก
303. อสทิสชาดก

การทดสอบทางใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(ราชสมบัติ)
- ทรงทราบตัง้ แต่ทรงพระเยาว์วา่ ต้องครอง
ราชบัลลังก์ แต่ไม่อยากขึน้ ครองราชย์
- ทรงออกบวชเป็ นฤๅษี แม้พระบิดาจะขอให้
กลับไปครองราชย์ในตอนท้ายก็ทรงปฏิเสธ
- ทรงรับเป็ นพระราชาแห่งพาราณสี
- พระโสณปั จเจกพุทธเจ้ามาเทศนา
เพราะอยากให้พระราชาทรงออกบวช
ตอนแรกทรงปฏิเสธ
- ในตอนท้ายตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ
ให้โอรสแล้วออกบวช
- อยากได้บลั ลังก์กลับคืนเมือ่ รูว้ า่ พระบิดาถูก
พระปิ ตุลาเอาชีวติ จึงทรงเตรียมวางแผน
หาทรัพย์เพือ่ จัดหาอาวุธและก�ำลังคน
- ถูกพระเจ้าธังกราชยึดเมือง ต้องอยูใ่ นคุก
แต่ไม่ทรงเป็ นทุกข์
- ในตอนท้ายได้ราชสมบัตคิ นื แต่ทรงยก
ราชสมบัตใิ ห้เหล่าอ�ำมาตย์ แล้วออกบวช
- พระบิดามาขอโทษ ขอให้กลับเข้าเมือง
แต่ทรงตัดสินพระทัยออกบวช
- ทรงขึน้ ครองราชย์หลังพระบิดาสิน้ พระชนม์
- ทรงสละราชย์ให้โอรสแล้วทรงออกบวช
- ไม่ทรงขึน้ ครองราชย์ แต่ให้พระอนุชา
ขึน้ ครองราชย์แทน
- ในตอนท้ายกลับมาช่วยต่อสูก้ บั ข้าศึก
เมือ่ เสร็จภารกิจแล้ว ออกบวชเป็ นฤๅษี

การตัดสิ นพระทัย
ของพระโพธิ สตั ว์
ยึดติ ด ไม่ยดึ ติ ด ก�ำ้ กึ่ง
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เรือ่ ง

การทดสอบทางใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(ราชสมบัติ)

321. คังคมาลชาดก - ทรงยกสมบัตคิ รึง่ หนึ่งให้อปุ ราช
- เมือ่ ทรงทราบว่าอุปราชอยากได้ราชสมบัติ
ทัง้ หมด ก็จะทรงยกให้ทงั ้ หมด
350. มหาอัสสาโรห - ทรงตอบแทนคนทีเ่ คยช่วยชีวติ โดยยก
ชาดก
ทรัพย์สนิ ให้ครึง่ หนึ่ง
355. อโยฆรชาดก - ขอพระบิดาออกบวช
- ยืนยันออกบวช แม้พระบิดาจะค้าน
360. ทสรถชาดก - ทรงเสด็จมาครองราชย์สมบัตติ อ่ จาก
พระบิดา หลังจากพระบิดาสิน้ พระชนม์
377. สาธินราช
- ไม่ทรงกลับไปครองราชย์อกี ครัง้
ชาดก
แม้พระราชาจะทูลยกราชสมบัตใิ ห้
379. ยุธชั ชัยชาดก - ทรงขออนุญาตพระบิดาออกบวชอยูห่ ลาย
ครัง้ จนได้ออกบวชในท้ายทีส่ ดุ
383. ปานียชาดก -ทรงสละราชย์ ออกบวช
391. กิงฉันทชาดก - ทรงสละราชย์ ออกบวช
406. มฆเทวชาดก - ทรงสละราชย์ให้พระโอรสแล้วออกบวช
454. เตลปัตตชาดก - ชาวตักสิลาขอให้ขน้ึ ครองราชย์
ทรงรับต�ำแหน่งพระราชาแห่งตักสิลา
459. ปัญจภีรกุ ชาดก - เป็ นพระโอรสองค์เล็กแต่ได้รบั แต่งตัง้ ให้
ครองราชย์ และทรงรับต�ำแหน่ง
474. ชัยทิสชาดก - ไม่ทรงรับเป็ นพระราชาแทนพระบิดา
ทีจ่ ะต้องกลับไปให้ยกั ษ์กนิ ตามสัญญา
477. มหาสุทสั สน - พระชายาอยากให้ชน่ื ชมความยิง่ ใหญ่ของ
ชาดก
พระนคร แต่ทรงกล่าวตักเตือนพระชายา
489. จุลลสุตโสม - มีพระประสงค์จะออกบวช และให้พระเชษฐา
ชาดก
ครองราชย์แทน
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เรือ่ ง
547. เวสสันดร
ชาดก

การทดสอบทางใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(ราชสมบัติ)
- พระเจ้าเจตราชจะถวายเมืองให้แต่ไม่ทรงรับ
- ยอมเสด็จกลับมาครองนครสีพเี มือ่ พระบิดา
และประชาชนขอร้อง
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ค�ำว่า “ยึดติด” ในทีน่ ้ีไม่ได้ส่อื ความหมายในแง่ลบ แต่หมายความว่าในสถานการณ์นัน้
พระโพธิสตั ว์ยงั ไม่ทรงสละเรือ่ งทางโลก จากตารางจะพบว่าชาดกเรือ่ งทีพ่ ระโพธิสตั ว์ไม่ทรงยึดติด
กับราชสมบัตปิ รากฏในชาดกถึง 16 เรือ่ งจาก 23 เรือ่ ง ส่วนชาดกทีพ่ ระโพธิสตั ว์ยงั ทรงไม่สละชีวติ
ทางโลก แต่คงความเป็ นกษัตริยส์ บื ราชสมบัตติ อ่ ไปปรากฏในชาดก 7 เรือ่ งจาก 23 เรือ่ ง ในชาดก
บางเรือ่ งการตัดสินพระทัยของพระโพธิสตั ว์อยูก่ ำ้� กึง่ ระหว่างการยึดติดกับไม่ยดึ ติด เช่น พระโพธิสตั ว์
ทรงยกราชสมบัตใิ ห้ผอู้ น่ื แต่ยกให้ครึง่ หนึ่ง ไม่ได้ยกให้ทงั ้ หมด (ในเรือ่ งที่ 321, 350) หรือชาดก
เรือ่ งที่ 477 พระเจ้ามหาสุทศั น์แห่งกุสาวดี (พระโพธิสตั ว์) ทรงกล่าวเตือนพระชายาเมือ่ พระชายา
ขอให้พระองค์ชน่ื ชมกับความยิง่ ใหญ่และอ�ำนาจทัง้ หลายของกุสาวดี ดังค�ำของพระโพธิสตั ว์วา่ “เทวี
เอ๋ย อย่าได้พดู อย่างนี้เลย เธอควรจะคอยตักเตือนพีว่ า่ อย่าได้ลมุ่ หลงอยูก่ บั สิง่ ทัง้ หลายในพระนคร
นี้เลย” แต่พระโพธิสตั ว์กไ็ ม่ได้สละราชย์ออกบวช (ธรรมสภา, 2552, น. 948)
กัน คือ

ประเด็นน่าสนใจทีพ่ บในกรณีทพ่ี ระโพธิสตั ว์ไม่ทรงยึดติดกับราชสมบัตมิ ี 3 ประเด็นด้วย
1) เป็ นการสละราชย์หรือปฏิเสธทีจ่ ะขึน้ ครองราชย์สมบัตเิ พือ่ ออกบวชแทบทุกเรือ่ ง

ตัวอย่างชาดกเรือ่ งทีต่ รงกับกรณีน้ี ได้แก่ ชาดกเรือ่ งที่ 303 พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็ น
“อสทิสราชกุมาร” พระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสี มีพระอนุชาพระนามว่า “พรหมทัต
กุมาร” เมือ่ พระเจ้าพรหมทัตจะสิน้ พระชนม์ พระองค์ทรงสังความให้
่
อสทิสราชกุมารขึน้ ครองราชย์
สมบัตติ อ่ จากพระองค์ แต่อสทิสราชกุมารไม่ทรงรับ พระองค์ให้พระอนุชาขึน้ ครองราชย์แทน ต่อมา
พระองค์ตอ้ งเสด็จออกจากเมืองเพราะพระอนุ ชาหวาดระแวงว่าพระองค์จะแย่งชิงราชบัลลังก์ ใน
ตอนท้ายข้าศึกจาก 7 เมืองยกทัพมารุกรานกรุงพาราณสี พระอนุ ชาไม่สามารถรับมือกับกองทัพ
เหล่านัน้ ได้ อสทิสราชกุมารจึงเสด็จมาช่วยปราบข้าศึก เมื่อข้าศึกพ่ายแพ้แล้ว พระองค์กเ็ สด็จ
ออกบวชเป็ นฤๅษี มิได้สนใจจะขึน้ ครองราชย์สมบัติ ทัง้ ๆ ทีพ่ ระองค์เป็ นพระโอรสพระองค์ใหญ่และ
มีความสามารถมากกว่าพระอนุชา (ธรรมสภา, 2552, น. 596-598) ชาดกเรือ่ งที่ 391 พระโพธิสตั ว์
เสวยพระชาติเป็ นพระเจ้าพรหมทัต ทรงยึดมันในศี
่ ลอุโบสถ แต่ปโุ รหิตของพระองค์เป็ นคนฉ้อฉล
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รับสินบน เมือ่ ตายไปปุโรหิตไปเกิดเป็ นเวมานิกเปรต กลางคืนเป็ นเทวดา กลางวันเป็ นเปรต (เหตุ
ทีไ่ ด้เป็ นเทวดาเพราะเคยมอบมะม่วงให้ผูถ้ อื อุโบสถศีลครัง้ หนึ่ง) พระเจ้าพรหมทัตเห็นโทษใน
กามารมณ์จงึ ออกบวชเป็ นดาบส (ธรรมสภา, 2552, น. 774-775)
2) ไม่จำ� เป็ นต้องรอจนถึงบัน้ ปลายชีวติ จึงจะบวช
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมแี นวคิดทีเ่ รียกว่าอาศรมธรรม เป็ นขัน้ ตอนการด�ำเนินชีวติ ของผูท้ ่ี
นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กล่าวโดยสรุปคือชีวติ คนเราแบ่งออกเป็ น 4 ช่วง เรียกว่า พรหมจารี
คฤหัสถ์ วานปรัสถ์ สันยาสี ครึง่ แรกของชีวติ ให้ศกึ ษาเล่าเรียนและครองเรือน เมือ่ ถึงครึง่ หลังของ
ชีวติ ควรแสวงหาความวิเวก ฝึกตนให้พน้ จากความติดข้องทางวัตถุ (ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร
พรมทา, 2556, น. 161) แต่มชี าดกหลายเรือ่ งทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระโพธิสตั ว์ไม่ได้ทรงยึดถือแนวคิด
อาศรมธรรมอย่างเคร่งครัดนัก ตัวอย่างชาดกทีต่ รงกับกรณีน้ีคอื ชาดกเรือ่ งที่ 1 พระโพธิสตั ว์เสวย
พระชาติเป็ นพระเตมีย์ พระโอรสของพระเจ้ากาสีกบั พระนางจันทรเทวีแห่งกรุงพาราณสี พระเตมีย์
ทรงหยังรู
่ อ้ ดีตว่าพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็ นพระราชาแห่งพาราณสีมาก่อน เคยประหารชีวติ คน
ท�ำให้ตกนรกอุทสุทนรก พระองค์จงึ ไม่อยากก่อกรรมซ�้ำรอยเดิมอีก พระเตมียต์ ดั สินพระทัยท�ำตัว
เป็ นคนพิการง่อยเปลีย้ หูหนวก เป็ นใบ้ มาตัง้ แต่เป็ นทารกเพือ่ หลีกเลีย่ งการต้องขึน้ ครองราชย์ เมือ่
พระชนม์ 16 พรรษาเหล่าพราหมณ์ได้ทลู ความเท็จต่อพระเจ้ากาสีวา่ พระเตมียเ์ ป็ นกาลกิณี ให้น�ำ
ไปฝังทัง้ เป็ นในป่ าช้า พระเตมียถ์ กู พามายังป่ าช้านอกเมืองแต่พระองค์ทรงรอดชีวติ และได้ออกบวช
เป็ นฤๅษีสมดังพระทัย ในตอนท้ายพระเจ้ากาสีทรงทราบว่าพระเตมียไ์ ม่ได้พกิ ารง่อยเปลีย้ จึงทรง
ขอให้พระเตมียเ์ สด็จกลับเมืองเพือ่ ครองราชย์สมบัติ แต่พระเตมียป์ ฏิเสธ ทรงยืนยันทีจ่ ะบวชตลอด
พระชนม์ชพี (ธรรมสภา, 2552, น. 3-25)
ตัวอย่างชาดกอีกเรื่องหนึ่งทีพ่ ระโพธิสตั ว์ทรงออกบวชตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั คือชาดกเรื่องที่
355 พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็ นอโยฆรกุมารโอรสของพระเจ้าพรหมทัต พระเจ้าพรหมทัตทรง
กลัวยักษิณจี ะมาจับพระโอรสไปกิน จึงให้อโยฆรกุมารอยูใ่ นเรือนเหล็กตัง้ แต่ประสูตจิ นพระชนม์ 16
พรรษาโดยให้มผี อู้ ารักขาอย่างแน่นหนา เมือ่ พระเจ้าพรหมทัตเห็นว่าพระโอรสเติบโตแล้วจึงอนุญาต
ให้ยา้ ยมายังพระต�ำหนักแห่งใหม่ทส่ี วยสดงดงาม อโยฆรกุมารสงสัยว่าเหตุใดพระบิดาจึงเพิง่ ให้
พระองค์ยา้ ยมาพระต�ำหนักนี้ เมือ่ ทรงทราบว่าพระบิดาทรงเกรงว่าพระองค์จะเป็ นอันตรายถึงชีวติ
เพราะยักษิณีจงึ ให้พระองค์อยู่แต่ในเรือนเหล็กนานถึง 16 ปี กท็ รงรูส้ กึ เบื่อหน่ ายในภพ จึงขอ
พระราชทานอนุญาตออกบวชเป็ นฤๅษี (ธรรมสภา, 2552, น. 683-684)
3) ไม่จำ� เป็ นต้องมีโอรสสืบทอดราชสมบัตแิ ทนจึงจะบวช
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมแี นวคิดเรือ่ งวรรณะทัง้ 4 คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ผู้
ทีย่ ดึ ถือแนวคิดนี้จะเชื่อว่าคนในสังคมมีสถานะไม่เท่าเทียมกัน และคนในแต่ละวรรณะมีบทบาท
หน้าทีแ่ ตกต่างกัน ผูท้ อ่ี ยูใ่ นวรรณะกษัตริยม์ หี น้าทีร่ บปกป้ องแผ่นดิน (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย,
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2543, น. 151) ดังนัน้ พระโพธิสตั ว์ตอนเสวยพระชาติเป็ นเจ้าชายหรือกษัตริยจ์ งึ ควรท�ำหน้าที่
ปกครองดูแลบ้านเมืองหรือออกรบยามทีม่ ขี า้ ศึกมารุกรานตามหลักของวรรณะทัง้ 4 แต่มตี วั อย่าง
ชาดกทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระโพธิสตั ว์ไม่ทรงยอมให้วรรณะอยู่เหนือการตัง้ พระทัยออกบวชของ
พระองค์ ตัวอย่างได้แก่ ชาดกเรือ่ งที่ 81 พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็ นฆฏกุมาร โอรสของพระเจ้า
พรหมทัต เมือ่ พระเจ้าพรหมทัตสวรรคต ฆฏกุมารขึน้ ครองราชย์แทน ครัง้ หนึ่งอดีตอ�ำมาตย์ทโ่ี กรธ
แค้นพระองค์ยยุ งให้พระเจ้าธังกราชแห่งสาวัตถียกทัพมารุกรานพาราณสี พระเจ้าฆฏราชทรงถูกจับ
ขังคุก พระองค์เจริญสมาธิในคุกจนส�ำเร็จฌานระดับทีส่ ามารถเหาะเหินได้ อีกทัง้ ไม่ได้มคี วามรูส้ กึ
ทุกข์ทพ่ี าราณสีถกู ยึดเพราะพระองค์ยดึ หลักว่าความเศร้าโศกไม่ชว่ ยให้ได้สงิ่ ทีส่ ญ
ู เสียไปกลับคืน
มา พระองค์จงึ ยังคงมีพระพักตร์ผอ่ งใส พระเจ้าธังกราชเห็นดังนัน้ ก็รสู้ กึ เลือ่ มใส ทูลขอขมาและมอบ
ราชสมบัตคิ นื แต่พระเจ้าฆฏราชยกราชสมบัตใิ ห้เหล่าอ�ำมาตย์ แล้วออกบวชยังป่ าหิมพานต์
(ธรรมสภา, 2552, น. 177) อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ชาดกเรือ่ งที่ 383 พระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็ น
พระราชาแห่งกรุงพาราณสี วันหนึ่งปั จเจกพุทธเจ้า 5 พระองค์เสด็จมายังพาราณสีและเทศนาธรรม
แก่พระราชา หลังจากวันนัน้ พระราชาก็ทรงเบือ่ หน่ายชีวติ ทางโลก ทรงมีพระประสงค์จะออกบวช
วันหนึ่งพระองค์ทรงเรียกประชุมเหล่าอ�ำมาตย์ ทรงมอบราชสมบัตแิ ก่อ�ำมาตย์เหล่านัน้ แล้วเสด็จ
ออกบวชเป็ นฤๅษี (ธรรมสภา, 2552, น. 752-753) ตัวอย่างชาดกสองเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แม้
พระโพธิสตั ว์จะเสวยพระชาติเป็ นกษัตริยแ์ ห่งชมพูทวีปซึง่ มีแนวคิดวรรณะทัง้ 4 เป็ นหลักส�ำคัญใน
การด�ำรงชีวติ แต่เมือ่ พระองค์ตดั สินพระทัยทีจ่ ะออกบวช พระองค์กม็ พี ระทัยแน่วแน่ เมือ่ ไม่ทรงมี
โอรสเป็ นผูส้ บื ทอดราชสมบัติ พระองค์กม็ อบราชสมบัตใิ ห้เหล่าอ�ำมาตย์จดั การแล้วเสด็จออกบวช
โดยไม่ได้ใส่ใจค�ำครหาหรือความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ทีอ่ าจมองว่าพระองค์ทอดทิง้ หน้าทีท่ ผ่ี เู้ ป็ นกษัตริย์
พึงกระท�ำหรือถูกคาดหวังว่าควรกระท�ำ

7. บทสรุป
กล่าวโดยสรุปถึงพระโพธิสตั ว์ตอนเสวยพระชาติเป็ นกษัตริยโ์ ดยอิงแนวคิดของโจเซฟ
แคมพ์เบลล์ได้วา่ พระโพธิสตั ว์ในฐานะวีรบุรษุ นัน้ ทรงพบการทดสอบมากมาย ทัง้ การทดสอบทาง
กายและการทดสอบทางใจ การทดสอบทางกายทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือถูกทรยศ การทดสอบทางใจทีพ่ บ
มากทีส่ ดุ คือการทดสอบเกีย่ วกับเรือ่ งทรัพย์สนิ ส�ำหรับการถูกทรยศนัน้ พระโพธิสตั ว์ทรงตัดสินใจ
ว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของพระองค์กบั บุคคลทีก่ ระท�ำผิดมากกว่า
จะทรงพิจารณาตามโทษจริงทีก่ ระท�ำลงไป หากเป็ นบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ หรือผูกพันกับพระองค์
มาก พระโพธิสตั ว์มกั ไม่ทรงลงโทษ แต่ยงั จะมอบสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้ ต้องการให้อกี ด้วย แต่หากผูท้ รยศ
ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพระองค์มาก พระโพธิสตั ว์จะตัดสินโทษ แต่สว่ นใหญ่ไม่ลงโทษรุนแรง
ถึงขัน้ บาดเจ็บหรือเสียชีวติ
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ส่วนการทดสอบทางใจซึง่ พบมากในเรือ่ งเกีย่ วกับทรัพย์สนิ โดยเฉพาะราชสมบัตนิ นั ้ กว่า
ครึง่ หนึ่งของกรณีศกึ ษาพบว่าพระโพธิสตั ว์เลือกสละราชสมบัตเิ พือ่ ออกบวชเป็ นฤๅษีหรือดาบส มี
ทัง้ กรณีทท่ี รงออกบวชตัง้ แต่พระชนม์ยงั น้อย เช่น 16 พรรษาและทรงออกบวชในบัน้ ปลายชีวติ หลัง
จากครองราชย์มาระยะหนึ่งแล้ว ในกรณีทพ่ี ระโพธิสตั ว์ตดั สินพระทัยว่าจะออกบวชนัน้ พระองค์จะ
มีพระทัยแน่วแน่ ไม่วา่ จะทรงมีรชั ทายาทสืบทอดราชสมบัตหิ รือไม่ ไม่วา่ ใครจะขอร้องหรือคัดค้าน
ด้วยเหตุผลความจ�ำเป็ นใด ก็ไม่สามารถเปลีย่ นพระทัยของพระองค์ได้ (ยกเว้นตอนเสวยพระชาติ
เป็ นพระเวสสันดรทีท่ รงยอมเสด็จกลับมาปกครองนครสีพอี กี ครัง้ หลังจากพระบิดาเสด็จไปขอร้อง)
ในแง่ของการเป็ นผูน้ � ำแผ่นดินอาจกล่าวไม่ได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูน้ �ำในอุดมคติเพราะพระองค์
ไม่ได้มุ่งสร้างแผ่นดินให้ยงิ่ ใหญ่รุ่งเรืองในแง่สงิ่ แวดล้อมทางกายภาพ แต่ในแง่ของปั จเจกบุคคล
พระโพธิสตั ว์ทรงเป็ นตัวอย่างในการด�ำเนินชีวติ ในเรือ่ งของการยึดหลักความยืดหยุน่ ไม่ตดิ อยูใ่ น
กรอบของจารีตหรือกฎเกณฑ์ของสังคมมากเกินไป การปล่อยวางไม่ยดึ ติดกับทรัพย์สนิ รวมทัง้ การ
มีใจมุง่ มันที
่ จ่ ะไปให้ถงึ เป้ าหมายทีว่ างไว้ไม่วา่ จะพบอุปสรรคใด
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