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4  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน4  ลัง

พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัสพระสูตรนี้ 

ไวที่เกาะลังกาเพื่อที่จะโปรดคน ใหไดสติสำนึก 

รูถึงเวรภัยแหงการฆาฟน  และเบียดเบียนชีวิต 

เลือดเนื้อซึ่งกันและกัน

ทานอริยะครูหลาย ๆ ยุค ทานกลาววาถา 

ใครอานพระสูตรนี้ครบ ๑๐ จบ แลวจิตใจไม 

เศราสลด ยังแข็งกระดางอยู ใจยังไมออนลง 

แลวบุคคลนั้น ชาติหนาจะมีหวังที่จะเกิดเปน 
มนุษยอีกหรือ?

กรรม ผูกมัดกายเนื้อดึงดูดวิญญาณธรรม 

ชาติแหงจิตหรือกรรมรวมบังคับตัวไวแลว

ลังกาวตารสูตร เปนพระคัมภีรหลัก (Text) 

ของพุทธศาสนาฝายมหายาน เปนหนึ่งในเกา 

คัมภีร ซึ่งเปนคัมภีรสำคัญที่เรียกวา “สูตร” สูตร 

ลังกาวตารสูตร
แปลโดย “ทานพุทธทาสภิกขุ”
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ลังกาวตารสูตร แปลโดย “ทานพุทธทาสภิกขุ”  5” 5

หนึ่งนั้นมิใชสั้น ๆ เชนที่เราเขาใจกัน แตเปนหนัง 

สือเลมขนาดใหญหรือคัมภีรหนึ่งนั่นเอง ลังกาว

ตารสูตรพิมพขึ้นเปนภาษาสันสกฤต เมื่อ ค.ศ. 

๑๗๒๒ โดยทาน Bunyin Nangio. M.A. (oxon) D. 

Litt. Kvoto. สูตรนี้แปลเปนภาษาจีนครั้งแรก เมื่อ 

ค.ศ. ๔๓๓ โดยทานคุณภัทรแหงอินเดีย ครั้งที่ 

สองเมื่อ ค.ศ. ๕๑๓ โดยทานโพธิรุจิแหงอินเดีย 

และครั้งที่สามเมื่อ ค.ศ. ๗๐๐ โดยทานศึกษา 

นันทะแหงอินเดียเชนกัน เปนสูตรที่วาดวยศึกษา

ดวยศีลธรรมลวน ๆ

ภาคที่แปดแหงลังกาวตารสูตรนี้ กลาวถึง 

เรื่องการกินเนื้อสัตวโดยเฉพาะ เรียกวา ภาคมาง 

สภักษนปริวรรตจากขอความในภาคนี้ ยอมเปน 

การพิสูจนไวอยางเต็มที่วา    สาวกในพระพุทธ 

ศาสนาจะเปนบรรพชิตหรือฆราวาสก็ตาม จะไม 

รับประทานเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว ชนิดใดชนิด 

หนึ่งเลย

ตอไปนี้เปนขอความบางตอน ซึ่งตัดตอนมา 

จากขอความในภาคนั้น ๆ โดยเห็นวาพวกเราแม 

เปนฝายเถรวาท (หินยาน) ก็ควรไดอานฟงกันไว 

บางเปนการประกอบการศึกษาเรื่องนี้ ดวยใจอัน 

เปนอิสระ
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6  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน6  ลัง

ขอความในพระสูตรนั้นมีดังนี้ :
พระตถาคตเจา  ผูทรงอรหันตไดตรัสรู 

อยางดีถวนแลว และไดตรัสความเปนกุศลหรือ 

อกุศลแหงการบริโภคเนื้อสัตวแกเรา เพื่อวาเรา 

และสาวกอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนาทั้งในปจจุบัน

และอนาคต    จะไดประกาศสัจธรรมอันนี้แกเขา 

เหลานั้น    ผูบริโภคเนื้อสัตวเพื่อเปนการทำลาย 

ความอยากในเนื้อสัตวของเขาเหลานั้นเสีย

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา :
โอ,มหาบัณฑิต! ดวยน้ำหนักแหงเหตุผล

อันมากมายเหลือจะประมาณ บงแสดงวาเนื้อ
สัตวทุกชนิดเปนสิ่งที่ควรปฏิเสธ โดยสาวกแหง 
พระพุทธศาสนา ผูมีใจเปยมดวยความกรุณาสำ 

หรับเขาเหลานั้น เราจักกลาวแตโดยยอ ๆ ดังนี้..

โอ,มหาบัณฑิต! ในวัฏฏสงสารอันไมมีใคร 

ทราบที่สุดในเบื้องตนนี้ สัตวผูมีชีพไดพากันทอง 

เที่ยวไปในการวายเวียนตายเกิด ไมมีสัตวแม
แตตัวเดียวที่ในบางสมัยไมเคยเปนแม พอ 
พี่นองชาย พี่นองหญิง ลูกชาย ลูกหญิง 
หรือเครือญาติอยางอื่นๆ แกกัน สัตวตัวเดียว 
กันยอมถือปฏิสนธิในภพตาง ๆ เปนกวางหรือ 
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ลังกาวตารสูตร แปลโดย “ทานพุทธทาสภิกขุ”  7” 7

สัตวสองเทา สัตวสี่เทาอื่นๆ หรือเปนนก ฯลฯ ซึ่ง 

ยังนับไดวาเปนเครือญาติของเราโดยตรง สาวก  

แหงพระพุทธศาสนา จะทำลงไปไดอยางไรหนอ 

จัดเปนผูสำเร็จแลวหรือยัง?เปนสาวกธรรมดา 

อยูก็ตาม   ผูเห็นอยูวาสัตวเหลานี้ทั้งหมดเปน 

ภราดร1ของตนแลว จะเชือดเนื้อเถือหนังของมัน

อีกหรือ?

โอ,มหาบัณฑิต!  เนื้อสุนัข เนื้อลา อูฐ 

มา โค และเนื้อมนุษย ฯลฯ เหลานี้เปนเนื้อที่ผู 

คนไมรับประทาน แมกระนั้นเนื้อของสัตวเหลา

นี้ถูกนำมาปลอมขาย ในนามของเนื้อแกะ ฯลฯ 

เพราะเห็นแกเงิน ดวยเหตุนี้เนื้อสัตวจึงเปนสิ่งที่ 

ไมควรกินโดยสาวกแหงพระพุทธศาสนา

โอ, มหาบัณฑิต! เพราะวาเนื้อยอมเกิดมา 
จากเลือดและน้ำอสุจิ เพราะฉะนั้นมันจึงเปนสิ่ง 
ไมควรบริโภค สำหรับสาวกแหงพระพุทธศาสนา

ผูประสงคตอธรรมอันบริสุทธิ์ และเปนการสราง

ความหวาดกลัวใหเกิดขึ้นในระหวางกันและกัน

โอ,มหาบัณฑิต! เพราะฉะนั้นเนื้อจึงเปน 

ของที่ไมควรบริโภค      โดยบรรพชิตแหงพระพุทธ 

ศาสนา ผูประสงคเพื่อนมิตรภาพในสัตวดวย 

1 ภราดร คือ พี่ชาย นองชาย ภราดรภาพ คือ ความเปนฉันพ่ีนองกัน
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8  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน8  ลัง

กันถวนหนา 

ตัวอยางอันประจักษ เชน เมื่อสัตวไดเห็น 

นายพรานปา ชาวประมงหรือนักกินเนื้ออื่น ๆ 

เดินมาแมในระยะอันไกล สัตวทั้งหลายก็สะดุง 

กลัวเสียแลว บางครั้งสัตวบางชนิดก็ขาดใจตาย 

เพราะความกลัว เนื่องจากมันรูดีวาเขาจะฆามัน 

ทำนองเดียวกันกับสัตวตัวนอยอื่นๆ ในทองฟา 

บนบกหรือในน้ำก็ตาม เมื่อไดเห็นนักกินเนื้อแตที่ 

ไกลหรือไดกลิ่นดวยจมูกอันไวของมันก็จะพา 

กันวิ่งหนีไปไกล พรอมกับความรูสึกอยูในใจวา 

เขาเหลานั้นเปนผี  ยักษ อสุรกาย2 ผูลางผลาญ 

นั่นเปนเพราะความกลัวตอความตายของมัน
เนื้อ เปนสิ่งที่ควรกินสำหรับผูใจดำอำมหิต 

เปนสิ่งที่มีกลิ่นอันนารังเกียจ    เปนตนเหตุแหง 

ความเสื่อมเสีย และเปนสิ่งที่จะถูกหามกันโดย 

สัตบุรุษ

โอ,มหาบัณฑิต! เนื้อนี้เปนของไมควร 

บริโภคโดยพุทธสาวก

โอ, มหาบัณฑิต!  สัตบุรุษยอมบริโภคแต 

อาหารที่สมควรแดทานผูบริสุทธิ์ ไมยอมบริโภค 

2 อสุรกาย คือ สัตวที่เกิดในอบายภูมิพวกหนึ่ง คลายเปรต 
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ลังกาวตารสูตร แปลโดย “ทานพุทธทาสภิกขุ”  9” 9

เนื้อและเลือด

เพราะฉะนั้น...   ควรที่สาวกแหงพระพุทธ 
ศาสนาจะตองไมบริโภคเนื้อสัตวเลย

พระพุทธเจา ผูซึ่งเยือกเย็นไปดวยพระ 

มหากรุณา มีพระทัยเปยมลนไปดวยความเปน 

ที่พึ่ง ที่ปองกันแกดวงใจของปวงสัตวนอยใหญ   

และมีพระสัมปชัญญะ3สมบูรณ พอที่จะไมปลอย 

ใหเปนโอกาสสำหรับความเสื่อมเสียระบาดขึ้น 

ไดเลยนั้น ยอมจะทรงบัญญัติเนื้อสัตววาเปน 
สิ่งไมควรบริโภค

โอ,มหาบัณฑิต! ในโลกนี้มีคนอันมากซึ่ง 

กลาวคำเท็จเทียมตอพระพุทธดำรัส ใหผิดไป 

จากความจริง เขากลาวกันวาบรรดาผูซึ่งคัดคาน 

อาหารอันสมควรแดทานผูบริสุทธิ์      แหงสมัย 

บรรพกาลนั้น ก็กินอาหารเหมือนนักกินเนื้อเชน 

นี้แลว พวกเขายอมเที่ยวสรางความทุกขความ 

เจ็บปวดใหแกสัตวนอยใหญ     ที่มีชีวิตอยูใน 

อากาศ บนบก และในน้ำ  พวกเขารบกวนรังควาน 

มันอยูเสมอ สมณภาพ4ของเขาถูกทำลายเสีย 

ยอยยับแลว พราหมณภาพของเขาถูกทำให 

3 สัมปชัญญะ คือ ความรูตัวอยูเสมอ ความไมเผลอตัว
4 สมณภาพ คือ ภาวะผูสงบกิเลสแลว 
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10  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน10  

เศราหมองเสียแลว  เขามิไดประกอบดวยศรัทธา 

และสมาจาร5คนชนิดนี้แหละที่กลาวคำเท็จเทียม 

มากมายหลายชนิดแกพระพุทธวจนะ

โอ, มหาบัณฑิต!  มีกลิ่นที่นารังเกียจไมนา 

บริโภคอยูในเนื้อสัตวเชนเดียวกัน กับกลิ่นแหง 

ศพ แมเหตุผลเพียงเทานี้ เนื้อสัตวก็เปนสิ่งของไม 

ควรบริโภค สำหรับพุทธศาสนิกชนอยูแลว ถา 

หากวาศพถูกเผา และเนื้อสัตวอยางใดอยาง 

หนึ่งถูกเผา มันก็จะมีกลิ่นอันนารังเกียจไมแตก 

ตางอะไรกันเลย

ดังนั้น บรรพชิตในพระพุทธศาสนาผูหวัง 
ความบริสุทธิ์จะไมบริโภคเนื้อใด ๆ  เลย เพราะ 

วามันเปนสิ่งที่ถูกรังเกียจกันแลว สำหรับทานผู 

บริสุทธิ์และสาวกของทาน ในกรณีที่จะพยายาม 

เพื่อโมกษะและความตรัสรู เพราะฉะนั้นสาวกผู 

เดินตามทางอันสูงยิ่งนี้ ทั้งครอบครัวลูกหญิงชาย 

ยอมอยูอยางเต็มใจ วามันเปนสิ่งที่ถูกรังเกียจกัน 

ในทุก ๆ กรณีที่พยายามเพื่อสมาธิ

โอ, มหาบัณฑิต! เพราะฉะนั้น เนื้อทุกชนิด 
เปนสิ่งที่ไมควรบริโภคสำหรับพุทธศาสนิกชน 
ซึ่งเปนผูที่ปรารถนาจะมีสาธุคุณในทางจิตทั้ง 
5 สมาจาร คือ ความประพฤติที่ดี ธรรมเนียม ประเพณี 
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เพื่อตนเองและผูอื่น  นักกินเนื้อยอมเปนเหยื่อ 

แหงโรคหลายชนิด เชน โรคไสเดือน โรคพยาธิ 

โรคเรื้อน โรคเจ็บในทอง ฯลฯ

โอ,มหาบัณฑิต! เรากำลังประกาศวาการ 

กินเนื้อสัตว เปนการกินเนื้อบุตรของตนเองอยู 

ดังนี้แลว จะกลาวไปอยางไรไดที่เราจะบัญญัติ 
ใหสาวกของเรากินเนื้อสัตว  ซึ่งเปนของจัดไว 
ตอนรับของพวกคนใจอำมหิต เปนของควรหาม 

โดยทานสัตบุรุษทั่วไป   เต็มไปดวยมลทินปราศ 

จากคุณใดๆ ไมเหมาะที่จะบริโภคสำหรับผู 

บริสุทธิ์ และเปนของควรหามเด็ดขาดโดยประ 

การทั้งปวง

โอ,มหาบัณฑิต! เราไดบัญญัติไวแลววา 

สำหรับอาหารอันสมควร ซึ่งไดกำหนดนิยมกัน 

มาแลว โดยบรรดาทานบริสุทธิ์แหงสมัยบรรพ 

กาลไดแก อาหารที่ปรุงขึ้นจากขาว ลูกเดือยขาว 

สาลี สารแหงหญามุญชะ6 อูรทะและมสุร นมสม 

น้ำนม น้ำตาลสด น้ำตาลกรวด ฯลฯ

โอ, มหาบัณฑิต!   ในกาลกอนมีพระราชา 

ครองราชยสมบัติอยางผาสุก พระองคหนึ่งนาม 

วาราชาสิงหะเสาทโส ตอมาไดกลายเปนผูละโมบ 

6 มุญชะ คือ พืชจำพวกหูาปลอง 
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ในการบริโภคเนื้อ จนในที่สุดถึงกับใชเนื้อคนเปน 

อาหาร เนื่องจากความอยากเปนไปแกกลา 

หนักเขา เพราะเหตุนี้พระองคจึงถูกปลดออก 

จากความเปนพระราชา โดยพระสหายเสนาบดี 

และพระประยูรญาติของพระองคเอง พรอมทั้ง 

คนอื่น ๆ จนกระทั่งตองสละราชสมบัติ และถูก 

เนรเทศ ออกไปจากแควนของพระองคโดยประ 

ชาชนตองรับทุกขทรมานอันใหญหลวง เนื่องจาก 

เนื้อสัตวเปนเหตุ

โอ, มหาบัณฑิต!  ก็ในปจจุบันชาตินี้เองเขา 

เหลานั้น ซึ่งเคยชินกับการกินเนื้อสัตวในมาตร 

ฐานนี้ เมื่อความอยากเปนไปรุนแรงเขาก็กินเนื้อ 

คนได ยอมเปนผูละโมบในการกินและเปนเหมือน 

ยักษ ปศาจราย ครั้นถึงอนาคตกาลเพราะอำนาจ 

จิตติดฝงแนนในการอยากกินเนื้อสัตว เขายอม 

ตกไปสูกำเนิดแหงสัตวที่กินเนื้อเปนอาหาร เชน 

สิงโต เสือ จระเข สุนัขจิ้งจอก แมว นกเคาแมว 

ฯลฯ

โอ, มหาบัณฑิต! มิใชเพราะเนื้อจะเปนของ 

ตองกินหรือการฆาเปนของตองทำก็หามิได ใน 

กรณีนั้นๆ สวนมากทั้งหมดเปนเพราะการเห็นแก

เงินจึงฆาสัตวที่มีชีวิต ถึงแมจะเปนสัตวเชื่องและ
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ปราศจากอันตรายแตอยางใดก็ถูกฆา     การฆา 

เพราะเหตุอื่นนั้นมีนอยที่สุด มันเปนการทรมาน 

เขามาก ในเมื่อใจเต็มไปดวยความอยากกินเนื้อ 

อยางแรงกลา คนก็กินเนื้อคนไดอยูเสมอจะตอง 

กลาวไปทำไมกับเนื้อสัตว เนื้อนก ฯลฯ โดยสวน 

มาก ก็เนื่องจากความโงเขลาเขาใจผิด มนุษยจึง 

ไดรับกรรมเกิดความกระวนกระวาย โดยความ 

อยากในเนื้อสัตว คนฆานก ฆาแกะ และปลา โดย 

ใชขายหรือเครื่องกลการฆามันเหลานั้น ซึ่งเปน 

สัตวที่เชื่องและหาอันตรายมิได นั่นก็เพื่อหวังจะ 

ใหไดเงิน

โอ, มหาบัณฑิต!  กรณีแหงอาหารที่เราได 
บัญญัติแกสาวกนั้น มิใชเนื้อสัตวชนิดใดชนิด 
หนึ่งเลยซึ่งเปนของควรกิน สัตวซี่งเปนของ 
ไมควรกิน ไมเปนเหตุควรถูกกิน ไมใชสิ่งที่ควร 

สมมุติวาควรกิน ในอนาคตกาลสงฆสาวกของเรา 

จะเกิดมีคนบางคน   ซึ่งกำลังสมาทานขอปฏิบัติ 

แหงบรรพชิตและกำลังปฏิญาณตนเปนศากยบุตร 

กำลังครองผากาสาวพัตรสีแดงหมน จะเปนผูมัว 

เมาและประกอบตนคลุกเคลา อยูในความเพลิด 

เพลิน เขาจะมีจิตที่เต็มไปดวยความปรารถนาลา

มกบัญญัติขอปฏิบัติที่ผิดแบบแผนขึ้นใหม    เขา 
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เหลานั้นเปนผูอยากเสพเพราะติดรส   และจะ 

เรียบเรียงพระคัมภีรใหมีขอความเท็จ อันจะ 

เปนเครื่องยืนยัน และโตแยงอยางพอเพียง 

สำหรับการกินเนื้อสัตวกัน เขาจะบัญญัติสิ่งที่ 

ตถาคตมิไดบัญญัติไว เขาจะกลาวขอความที่ 

สงเสริมการกินเนื้อสัตว     เขาจะกลาววาเรา 

ตถาคตไดบัญญัติไวในเรื่องนี้ และวาเราตถาคต 

นับมันเขาไวในสิ่งทั้งหลายที่ควรกิน และวาพระ

ภควันต7ก็ไดทรงเสวยเนื้อสัตวโดยพระองคเอง

แต  โอ, มหาบัณฑิต! เรามิไดเคยบัญญัติเนื้อ 

สัตวไวในสูตรใด ๆ หรือกลาววามันเปนของควร 

กินหรือนับมันเขาในประเภทของดีที่ควรกิน

โอ, มหาบัณฑิต!    อริยสาวกทั้งหลายไม 

บริโภคแมแตสิ่งที่คนธรรมดาชอบกินนิยมกันวา

ดี เขาเหลานั้นจะมาบริโภคเนื้อและเลือดซึ่งเปน

ของควรปฏิเสธไดอยางไรเลา? เหลาสาวกของ 

ตถาคตเปนผูเดินตามแนวสัจธรรม คนผูมีปญญา 

เปนเครื่องคิดคนของตนเอง และบรรดาพุทธ 

ศาสนิกชนทั้งหลายอื่นๆ (แหงพระพุทธเจาองค 

อื่นๆ) ก็เปนเชนเดียวกัน เขาเหลานั้นมิใชผูกิน 

เนื้อสัตว พระตถาคตเจาทั้งหลายในกาลกอน ๆ 

7 ภควันต... ภควา.. ภควาน... ภควัต นามพระผูเปนเจา 
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ก็เปนดั่งนี้ พระตถาคตเจาทั้งหลายมีสัจธรรม 

เปนพระกายของพระองค ทรงดำรงพระชนมชีพ 

อยูดวยสัจธรรมไมทรงดำรงกายดวยเนื้อสัตว

ทานเหลานั้นไมเคยเสวยเนื้อสัตว พระองค 

ทรงเพิกถอนความอยากในโลกียวัตถุไดทั้งหมด

แลว ทานเหลานั้นปราศจากมลจิตอันเปนมูลแหง 

ความทุกข  ทานเต็มเปยมไปดวยปรีชาญาณอัน 

ไมของขัด ในอันจะหยั่งทราบสิ่งซึ่งเปนกุศลและ 

อกุศล ทรงทราบสิ่งทั้งปวงเห็นแจงสิ่งทั้งปวง พระ 

องคทรงมองไปที่สรรพสัตว คลายกับบุตรของ 

พระองคเองทรงกอปรดวยมหาเมตตา มหากรุณา 

โดยทำนองเดียวกัน เราตถาคตเห็น สรรพสัตว 

เชนเดียวกับบุตรของเราเอง    เราจะบัญญัติให 

สาวกของเรา  บริโภคเนื้อลูกของเราไดอยางไร 

เลา และเราเอง ก็จะบริโภคมันไดอยางไรเลามัน 

ไมมีขอควรสงสัยเลย ในเรื่องที่วาเราไดบัญญัติ 

ใหสาวกบริโภคหรือเราไดบริโภคมันโดยตนเอง 

หรือไม?

(ในที่สุด ไดตรัสคำที่ผูกเขาเปนคาถา ซึ่งจะ 

ยกมาในที่นี้แตบางคาถา มีใจความวา )

โอ, มหาบัณฑิต! พระชินวรไดตรัสไวแลว 

วาสุรา เนื้อและหอม กระเทียม  เปนสิ่งที่พุทธ 
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ศาสนิกชนไมควรบริโภค บรรพชิตควรเวนเสมอ 

จากเนื้อสัตว หัวหอม กระเทียม และนานาประภท 

แหงเครื่องดื่มอันมึนเมา

เขาผูฆาสัตวชนิดใด ๆ  ก็ตามเพื่อเงินและเขา  

ผูซึ่งจายเงินเพื่อซื้อเนื้อนั้น   ทั้งสองพวกไดชื่อวา 

เปนผูประกอบอกุศลธรรม และจักจมลงสูโรรุวะ 

นรกและนรกอื่นๆ

เราบัญญัติ หามกินเนื้อสัตวไวในขอความ 

แหงคัมภีร เหลานี้คือ 

๑.หัสติกักสยะ       ๒. มหาเมฆะ

๓.นิรวาณางคลีมาลิกา ๔.ลังกาวตารสูตร

ฉันเดียวกันกับที่ ความถูกพันธนาการเปน 

ขาศึกของความหลุดพนเปนอิสรภาพ เนื้อสัตว 

สุรา ฯลฯ ก็เปนขาศึกของนิรวาณ (นิพพาน) 

ฉันนั้น

ดังนั้น เนื้อสัตวซี่งเปนของดูนากลัวแก 

สรรพสัตว และเปนอุปสรรคแกการปฏิบัติเพื่อ 

วิมุตติ จึงเปนของไมควรกินนี่คือธงชัยแหงอารย
ชน
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ทำไมเราจึงไมควรกินเนื้อสัตว?
เพราะเปนการปฏิบัติเพื่อยึดเอาประโยชน 

ทั้งฝายโลกและฝายธรรม การไมกินเนื้อสัตวเปน 

ทางกาวหนาของสัมมาปฏิบัติอยางหนึ่ง ซึ่งไดผล 

มาก โดยลงทุนทางวัตถุนอยที่สุดแตใหผลมาก 

ทางใจ

ประโยชนทางฝายธรรม
ขอที่ ๑ เปนการเลี้ยงงายยิ่งขึ้น
เพราะพวกพืชผัก เปนของหางายในหมูคน 

ยากจนเข็ญใจ   ซึ่งมีการปรุงอาหารดวยผักเปน 

พื้น    นักกินผักยอมไมมีเวลาไปกระวนกระวาย  

เพราะอาหารไมคอยจะถูกปากถูกลิ้นนักเลย ใน 

ขณะที่นักกินเนื้อมักตองเลียบ ๆ  เคียง ๆ  เพื่อใหได 

มาซึ่งภัตตาหารเนื้อบอย ๆ ญาติโยมเสียไมไดใน 

ทาทีก็พยายามหามาถวาย

ขอคิดพิจารณาธรรม
ทานพุทธทาสภิกขุ

แหงสวนโมกข จังหวัดสุราษฎรธานี

ขอคิดพิจา
ทาน

แหงสวนโมกข จังหวัด
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ศรัทธาญาติโยมที่มีใจเปนกลาง เคยปรารภ 

กับขาพเจาหลายตอหลายครั้งวา เขาสามารถ 

จะเลี้ยงพระไดถึง ๕๐ รูป โดยไมรูสึกลำบาก 

อะไรเลย หากเปนอาหารที่ไมเกี่ยวกับเนื้อกับ 

ปลา แตที่ผานมาตองฝนใจทำเปนไมรูไมชี้อยาง 

มากๆ ไมใชวาจะคิดวา  เนื้อมีราคาแพงกวาผัก 

แตเปนเพราะรูวาสัตวถูกฆาตาย เพื่อการทำบุญ 

เลี้ยงพระของเรา

มีอีกหลายคน ที่ทีแรกคานวาการทำ 

อาหารมังสวิรัติวุนวายลำบาก แตเมื่อไดทดลอง 

ทำไป ๒-๓ ครั้ง กลับสารภาพวาเปนการงาย 

เสียยิ่งกวางาย เพราะบางคราวไมตองไปติด

ไฟเลยก็มี ตัณหาของนักกินผักกับกินเนื้อมี 

ความแตกตางกันอยางไร จะกลาวในขอหลัง 

เฉพาะขอนี้ขอจงทราบไววา

“คนกินเนื้อสัตว   เพราะแพรสตัณหา
กินเพราะตัณหา  ไมใชเพราะเลี้ยงงาย”

ขอที่ ๒. เปนการฝกในสวน “สัจธรรม”
คนเราหางไกลจากความพนทุกขก็เพราะ 

มีนิสัยเหลวไหลตอตัวเอง  สัจจะในการกินผักนั้น 
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เปนแบบฝกหัดที่นาเพลินบริสุทธิ์ ไดผลสูงเกิน 

กวาที่คนไมเคยทดลองจะคาดถึง พืชผักเปน 

อาหารที่จะหลอเลี้ยง “ดวงธรรมแหงสัจจะ” 

ในใจของเราใหสมบูรณแข็งแรง

ดังนั้นการฝกกินผัก อาหารพืชผักจึงเปน 

แบบฝกหัดสำหรับผูปฏิบัติธรรม ที่ยอดเยี่ยม 

กวาแบบฝกหัดอยางอื่นๆ เพราะแบบฝกหัดบาง 

อยางคอนขางงาย แตบางอยางก็ยากเกินจะฝก 

ทำใหไมสามารถนำมาเปนเกมฝกหัดประจำทุกๆ 

วัน แตเราผูปฏิบัติธรรมตองฝกทุกวันจึงจะไดผล 

เร็ว เหตุฉะนี้การฝกใจดวยเรื่องอาหารอันเปนสิ่ง

ที่เราตองบริโภคอยูทุกวันจึงเหมาะมาก อยาลืม 

พระพุทธภาษิตที่มีใจความวา

“สัจจะเปนคูกับผากาสาวพัสตร”

ขอที่ ๓.เปนการฝกในสวน“ทมะ”ธรรม
“ทมะ” คือ การขมใจใหอยูในอำนาจ คนเรา 

เปนทุกขเพราะตัณหาอันไดแก  ความอยากที่ขม 

ใจไวไมอยู มีขอพิสูจนเฉพาะเรื่องผักกับเนื้อ 

งายๆ เชน

ขาพเจาเคยเห็นชาวบานที่มาจากปาดอน
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สูงๆ อุตสาหหาบเอาพวกพืชผักลงมาแลกปลา 

แหงๆ จากชาวบานแถบริมทะเลขึ้นไปกินทั้งๆ ที่ 

ตองเสียเวลาเปนวันๆ ในขณะที่กลางบานของเขา 

ก็มีอาหารพวกพืชผัก เผือก มัน ฟก มะพราว 

ฯลฯ อยางอุดมสมบูรณ อีกทั้งอาหารเหลานี้ยัง 

เปนของสด สามารถบำรุงรางกายไดมากกวา 

ปลาแหงๆ และขึ้นราที่พวกเขาสูอุตสาหลงมา 

หามหิ้วขึ้นไปเก็บไวกินเปนไหนๆ

ดังนั้น... ผูที่ไมมีการขมรสตัณหาจักตอง 

เปนทาสของความทุกข และถอยหลังตอการ 

ปฏิบัติธรรม เหตุนี้การขมจิตดวยเรื่องอาหาร 

การกินจึงเหมาะมาก เพราะจะมีการขมไดทุกวัน 

การขมจิตอยูเสมอเปนของคูกับผากาสาวพัสตร 

เชนกัน

โปรดทราบ! วามันเปนการยากยิ่งที่คนแพ 
ลิ้นจะขมตัณหา โดยพยายามเลือกกินแตผักจาก 

จานอาหารที่เขาปรุงดวยเนื้อ และผักปนกันมา 

จงยึดเอาเกมกีฬาฝกขมจิต ที่เปนเครื่องชนะตน 

อันนี้เถิด

การเลี้ยงพระในงานตางๆ ขาพเจาเคยเห็น 

เคยไดยินเสียงเอ็ดตะโร  เรียกเอาแตอาหารเนื้อ 

สวนอาหารผักลวนดูเหมือนวาเปนการยากที่จะ 
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ถูกเลือกกับเขา มิหนำซ้ำยังเหลือกลับไปอีก แม 

กระทั่งอาหารที่ปรุงระคนกันมาก็หายไปแตชิ้น 

เนื้อคงเหลือแตผักติดจานกลับไป และยิ่งไปกวา 

นั้น  ก็คือควรรูไวดวยวาบรรดาพอครัวแมครัว

และเจาภาพเขารูตัวกอนดวยซ้ำไป   จึงปรุงอา 

หารเนื้อสัตวเอาไวใหมากกวาอาหารผักหลาย 

เทานัก     ทั้งนี้ก็เพราะตัณหาทั้งของฝายแขก 

เหรื่อชาวบาน และฝายบรรพชิตทั้งหลายรวมมือ

กัน “แบงอิทธิพล”

ขอที่ ๔. เปนการฝกในสวน “สันโดษ”
สันโดษ คือ ความพอใจเฉพาะสิ่งที่มีอยู 

ตามฐานะของตน โดยทั่วไปชีวิตของผูออกบวช 

ยอมดำรงอยูดวยอาหารชั้นเลว ทวาขาพเจาเคย 

เห็นบรรพชิตบางรูป เวนไมยอมรับอาหารจากคน 

จนเพราะเห็นวาเลวเกินไป  คือเปนเพียงผักหรือ 

ผลไมชั้นต่ำ และถึงแมจะรับมาก็เพื่อทิ้ง นี่เปนตัว 

อยางของผูที่ไมเคยมีความสันโดษหรือถอมตน

ดังนั้น... การฝกเปนนักกินผัก กินอาหาร 

อยางงาย ๆ จะแกไดหมด “สันโดษเปนทรัพย 
อยางเอกของบรรพชิต”

�������.indd   21�������.indd   21 8/13/2009   10:55:19 AM8/13/2009   10:55:19 AM



22  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน

ขอที่ ๕. เปนการฝกในสวน “จาคะ”
จาคะ คือ การสละสิ่งที่เปนขาศึกตอความ 

สงบหรือความพนทุกข  นักกินผักที่แทจริงมีดวง 

จิตบริสุทธิ์ผองใส  เกินกวาที่จะมีใจนึกอยากใน 

เรื่องจะบริโภคอาหารที่มีรสหลากหลาย เพราะ 

ผักไมยั่วในการบริโภคมากไปกวากินเพื่ออยาให 

ตาย ซึ่งตางไปจากเนื้อสัตวที่ยั่วใหติดรสและมัว 

เมาอยูเสมอ

ความอยากในรสที่ เกินจำเปนของชีวิต 

ความหลงใหลในรส ความหงุดหงิด เมื่อไมมี 

เนื้อที่อรอยมาเปนอาหาร ฯลฯ เรื่องเหลานี้ 

ขาพเจารับรองไดวา  ไมมีดวงจิตของนักกินผัก 

เลย สวนนักกินเนื้อนั้น ทานจะทราบของทานได 

เองเปนปจจัตตัง เชนเดียวกับธรรมะอยางอื่นๆ

ขอที่ ๖. เปนการฝกในสวน “ปญญา”
ปญญา คือ ความรูเทาทันดวงจิตที่กลับ 

กลอก การใชปญญาพิจารณาใหเห็นโทษของ 

การยึดมั่น และใหใจละวางความยึดมั่นในการ 

กินอาหาร แบบฝกหัดที่ยากและเปนกาวที่ใหญ 

ของการปฏิบัติธรรมเชนนี้ ไมมีอะไรดีไปกวาการ 
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ฝกบริโภคอาหารผัก ที่จะเปนอารมณอันบังคับ 

ใหทาน   ตองใชพิจารณาตัวเองอยูเสมอทุกมื้อ 

เพราะเนื้อทำใหหลงในรส สวนผักทำใหยกใจขึ้น 

ไป   ซึ่งเหมาะแกสันดานของสัตวผูมีกิเลสยอม 

ใจจนจับแนนเปนน้ำฝาดมาแตเดิม

ปญญาของทานตองรูอยูเสมอวา ไมใชจะ 

ไปนิพพานไดเพราะกินผัก เปนแตการกินผักจะ 

ชวยขัดเกลากิเลสทุก ๆ วัน

แทจริงแลวขาพเจาไมไดมีความเห็นวา
ฝายที่จะชวยขัดเกลาจิตใจตองเปนผักความ 
จริงอาจจะถือวา ผักเปนอาหารชั้นเลวหรือ 
ไมประณีตก็พอแลว แตเมื่อมาพิจารณาใคร 
ครวญใหดีแลวมันมาตรงกับอาหารผัก เพราะ 
จะทำอยางไร เนื้อก็เปนของชวนกินเพียงแต 
ตมเฉย ๆ พอไดกลิ่นมันก็ยั่วตัณหาอยูดี!

เพราะฉะนั้นฝายที่จะปราบตัณหา จึง 
กลายเปนเกียรติยศของผักไป อาหารผักเปน 
อาหารที่ขมตัณหาได

และมีแตความบริสุทธิ์จึงเหมาะสม สำหรับ 

ผูที่ระแวงภัย และตั้งอยูในความไมประมาทอยู 

เสมอ
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ผลดีในฝายโลก อาหารผักมีคุณประโยชน 

ตอรางกายยิ่งกวาเนื้อสัตวหรือไม?  เรื่องนี้วิทยา 

ศาสตรในปจจุบัน   ก็บอกแกเราชัดแจงอยูแลววา  

อาหารผัก จะทำใหผูบริโภคมีกำลังแข็งแรง   

โรคนอย ดวงจิตสงบ ชวยใหความกระหาย ใน 

ความอยาก ความโกรธ ความมัวเมา บรรเทา 

ลงเปนอันมาก
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๑. คุณธรรมอันยิ่งใหญของฟาดิน คือ 

“ชีวิต” ความโหดรายอันมหันตของมนุษยโลก 

คือ “ฆา” ซึ่งเปนคำกลาวที่กระจางที่สุดของคน 

โบราณ เปนคำพูดที่สั้นและเขาใจงายที่สุด เปนคำ 

พูดที่เจ็บปวดที่สุด พวกเราควรจะรูวาชีวิตเปน  

สิ่งที่มีคุณคาที่สุด การฆาเปนสิ่งที่โหดรายเจ็บ 

ปวดที่สุดเหมือนกัน พวกเราเคยอานหนังสือถึง 

โทษทัณฑที่หนักที่สุดของมนุษย ก็คือ “ตาย” 
เทานั้น  

ก็จะรูถึงความชั่วรายที่กอไว ความโหดราย 

แมจะทวมทนเลวทรามที่สุด เมื่อตายลงแลว 

ทุกอยางก็สิ้นสุด ไมสามารถจะเพิ่มโทษไดมาก 

กวานี้อีกแลว แตกลับกันพวกสัตวที่ไมมีพิษราย

ตอผูคน ถึงมีโทษก็ไมถึงตาย ฟาดินยังอภัยโทษ 

ใหได ผูคนกับไมคำนึงถึงสิ่งใดๆ จับมาฆาแกง 

ทารุณกรรมอยางโหดราย แลวก็กินมันเขาไป 

แทบถือเปนเรื่องธรรมดา 

ความเจ็บปวดของสัตว 
โดย ลี่อี้เจง
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เฮอ! โลกนี้ ชางโหดราย ไรเหตุผล ยังมีอะไร 

หนักมากยิ่งไปกวานี้บางไหม? 

ทุกชีวิตของสัตวที่มีอยูในโลกนี้ ตั้งแต 

มนุษยจนกระทั่งสัตวบกสัตวน้ำ ถึงแมจะมีความ 

แตกตางกันทั้งรูปราง และน้ำหนักแตวิญญาณ 

นั้นเหมือนกัน หรือจะกลาวอีกแบบหนึ่งคือ 

สัตวแมไมมีรูปรางเหมือนกัน แตก็มีน้ำจิตน้ำใจ 

เหมือนคน ตางก็รูจักรักชีวิตของตน รูจักกลัว 

รูสึกเจ็บปวด 

ดังนั้น คนควรมีอัธยาศัยตอสัตว เหมือน 

มีอัธยาศัยตอคน ไมควรเห็นความแตกตางจาก 

รางกายสังขาร เปนขออางในการแบงแยกในจุดนี้ 

อยางนอยที่สุดพวกเราตองจดจำวา มูลฐานของ 

ชีวิตตางก็มีชีวิตขึ้นตรงตอฟาดิน ตางก็สง 

กระแสจิตติดตอกัน ไมอาจที่จะดูหมิ่นเหยียด 

หยามกันได 

เธอลองคิดดูซิวา เวลาเราถอนขนสักเสน 

หนึ่ง เราจะรูสึกสะดุงสะเทือนไปทั้งตัวเพียงไร 

เข็มแทงอันเดียว  ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของราง 

กายเทานั้น หาใชรางทั้งรางก็ไม นั้นก็คือ ทุกชีวิต

ก็มีชีวิตเหมือนตัวเราเอง       เลือดเนื้อก็เหมือนกัน 

ความเจ็บปวดทรมานจะตางกันอยางไร?   ที่ยก 
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ยองกันวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ  มีคุณธรรม 

ยอมไมมีเหตุผลพอที่จะกินสรรพสัตวได ควรจะ

รูวาฟาดินไดใหกำเนิดชีวิตที่โงเขลา

เฉลียวฉลาด ตั้งชื่อวา “มนุษย” แลวก็ให

กำเนิดชีวิตที่โงเขลาเบาปญญา ตั้งชื่อวา “สัตว” 
ทั้งสองอยูรวมกัน เพียงแตตางกันเหมือนกับ 

ชีวิตของคนที่มีลูกคนโต แลวมีลูกคนเล็กถัดๆ 

กันไปแมมีความตางกันเปนพี่เปนนอง แตก็มี 

เลือดเนื้อ มีความสนิทสนมดุจเดียวกัน 

หากแตวา คนมีสติปญญาและพละกำลัง 

สมบูรณสมกับชีวิตสัตวประเสริฐ พวกที่หลง 

งมงาย และเขาขางตัวเองก็ทึกทักเอาวา สวรรค 

สงสรรรพสัตวมาใหคนกิน คำพูดเหลานี้มีหลัก 

ฐานอะไร? ถาอยางนั้น เวลาเสือมันมาเจอคนเขา 

มันก็กินคนเลย ก็นาจะพูดวา สวรรคสงคนมาให 

เสือกินบาง การดำรงชีพของคน มีธัญพืชหลาย 

ชนิดมากเกินพอ สำหรับดำรงชีพ ฟาดินประทาน 

ใหมากมายขนาดนี้แลว ยังมีเหตุผลอะไรอีกหรือ 

ที่อาหารการกินของคนเรา จำเปนตองพึ่งชีวิต 

ของสัตวอีก? 

พูดถึงคำที่วา ทุกชีวิตคือรางเดียวกัน ผูคน 

คงรูสึกวาตนเองใหญที่สุดแลว แตละคนก็มีราง 
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ของแตละคน จะเปนรางเดียวกันไดอยางไร? 

ที่แทแลวในครอบครัวหนึ่ง ก็เหมือนรางเดียวกัน 

เชนแมลูกเปนตน นี่เปนความจริงที่แนแท แต 

ปจจุบัน จะไปแลดูไดอยางไรวา ทุกชีวิตจะมี 

รางกายอันเดียวกัน? ถาอยางนั้น เมื่อรางของ 

แมเห็นลูกนอยดีใจ แมก็ดีใจดวย ถาหากลูก 

นอยเจ็บปวด แมก็รูสึกเจ็บปวดดวย ถาลูกนอย 

เกิดเจ็บปวยและตายไป ถาเปนไปไดแมก็พรอม 

จะเจ็บปวยและตายแทน 

ภายใตจักรวาลนี้ คนที่เปนแมจะไมนับวา 

ลูกนอย และตนเองมีรางดุจเดียวกัน  ดุจเชนผูที่ 

รักบาน รักชาติ รักประเทศดุจเดียวกัน  ซึ่งก็เปน 

เหตุผลเดียวกับการรักมนุษยชาติรักผูคน เมงจื้อ 
กลาววาพระเจาแผนดิน “อู” เห็นไพรฟาจมน้ำ 

ก็เหมือนกับตนเองจมน้ำดวย พระเจาแผนดิน 

“เจ็ก” เห็นไพรฟาอดอยาก ก็เหมือนตนเองอด 
อยากดวย 

พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว กลาววา 

“ถาผูคนยังไมสำเร็จเปนพระอรหันต ขาก็ 
จะไมเขาสูพระนิพพาน” ดวยเหตุอันนี้ก็เชน 

เดียวกับแมที่คอยดูแลลูกนอย ที่มีความจริงใจ 

คอยเฝาหวงใย ประดุจมีชีวิตอันเดียวกัน  ซึ่งไม 
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สามารถจะแบงแยกความสัมพันธอันนี้ได คนๆ 

นี้ คนๆ นั้น และอีกหลายๆ คน ก็มีดวงจิตที่ 

เหมือนกัน   

เพียงแตวาบนรางกายนั้น ภายใตหนัง 

ที่หุมอยู ถาเอาเนื้อที่หนักไมกี่สิบกิโลกรัมออก 

เสีย ก็จะกลายเปนวา นี่เปนของฉัน นั่นเปนของ 

เขาในกรณีที่เราไมสามารถแยกหนังออกมาได 

ถามีโอกาส ก็เอาสวนที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน 

มารวบรวมกันเขา    จากความนอยนิดของฉัน 

ก็เพิ่มใหมันใหญขึ้น เพิ่มเขาไปอีกเรื่อยๆ จน 

ใหญคับฟากลายเปน “ฉันแทๆ” ไมบกพรอง 

เลย! สิ่งที่ตองรูก็คือ เมื่อเปรียบเทียบสวนที่ 

ใหญของฉัน กับความประพฤติที่สูงหรือต่ำ 

ก็รูวาคนที่เลวทรามที่สุด ก็คือ คนที่เอาเนื้อไม 

กี่สิบกิโลกรัมนั้นมาเปนของฉันนั่นแหละ ดังนั้น 

พฤติกรรมของเขา ก็จะกลายเปนความเห็น 

แกตัวอยางที่สุด ความชั่วรายขนาดไหน ก็ทำ 

มาแลว ความชั่วรายที่ฆาชีวิต ก็เนื่องจากขาด 

ความเห็นอกเห็นใจ  อันสืบเนื่องมาจากความ 

คิดเห็นของผูคนไมมีรางเปนดุจอันเดียวกัน! 

๒. ไมวาใครฆาใครก็ตาม มันเปนเรื่องที่ไม 

ควรจะมีขึ้น แตชาวโลกมีความเห็นที่ไมตรงกัน 
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“การฆา” มีคนฆาคน คนฆาสัตว และสัตวฆาคน 

๓ ชนิด แตผูคนกลับเห็นวา “คนฆาคน” เปน 

เรื่องรายแรงที่สุด “คนฆาสัตว ”เปนเรื่อง 

ธรรมดาที่สุด “สัตวฆาคน” เปนเรื่องนากลัว 

และแตกตื่นมาก! 

ขาอยากใหพวกเราเปดใจ ใหสอบถาม 

สักหนอยดูซิวา    นาจะมีการแบงประเภทการ 

ฆา หรือไมพูดออกอยางจริงใจ โดยที่จริงแลว 

คนฆาสัตวนั้นดุรายกวาคนฆาคนมาก ยังดุราย 

กวาสัตวฆาคนดวย! เปนเพราะอะไรหรือ? 

เพราะวา คนฆาคนอาจเกิดจากการคด 

โกงทางกฎหมาย หรือไมก็เพื่อปองกันตนเอง 

หรือไมก็ดวยสาเหตุอื่นๆ สัตวแมจะฆากันก็ยังมี 

ขอบเขตจำกัด เชน เสือก็ไมอาจทำรายพวกนกได 

สัตวน้ำก็ไมสามารถทำลาย สัตวบก เปนตน มีแต 

คนที่ฆาสัตว ฆาไดแมแตอยูในอากาศ อยูใน 

ทองทะเลลึก ในปา และบนภูเขา ไมมีที่ไหน ที่ไม 

ถูกฆา ทุกชนิดถูกฆามาเพื่อบำเรอปากทองทั้ง

สิ้นกอใหเกิดสิ่งนาเศราสะเทือนใจ ทำใหนกไร 

เพื่อน บินโดดเดี่ยว สัตวปาหลงฝูง นาสมเพชยิ่ง 

ลิ้นคนแลบถึงฟาและทะเลลึก การกระทำของ 

คนเชนนี้ กฎหมายก็ไมสามารถเอาโทษได แตยัง 
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ไดรับการยกยองจากคนพวกเดียวกันอีก 

การเขนฆาของสัตวยังมีขอบเขต แตการ 

ฆาของคนนั้น ไรขอบเขตจริง ๆ เมื่อพิจารณา 

จากสิ่งเหลานี้แลว จะเห็นวา “คนฆาสัตว” 

นั้นดุรายกวา “คนฆาคน” อยางโหดเหี้ยมที่ 

สุดใชไหม? แลวยังมีน้ำหนายกยองตนเองวา 

เปนสัตวประเสริฐ นาจะเรียกวาสัตวโหดเหี้ยม 
จะเหมาะกวา? 

นาสังเวชที่ชั่วชีวิตของคนเรานี้ ตั้งแตเล็ก 

จนโต ตั้งแตโตจนแกไมเคยที่ไมพนการฆาตั้งแต 

แรกเริ่มคลอดจากครรภมารดาก็ถือโอกาสเลี้ยง 

ฉลองดวยการฆาชีวิต  เพียงไมนานพอเด็กอายุ 

ครบเดือน ก็ฆาชีวิตเลี้ยงกันอีก พอครบขวบป 

ก็ฆาชีวิตอีก จนกระทั่งเติบโตไดเวลาแตงงาน 

ถือวาเปนงานมงคลก็ฆาชีวิตอีก โดยถือ 

โอกาสไหวเจาฆาชีวิต แตงงานก็ฆาชีวิต ซึ่งวน 

เวียนไปวนเวียนมา ฆากันตลอดศก ลวนแลว 

แตสังเวยปากทองทั้งนั้น 

ตลอดชีวิตสะสมแตบาปเวร ชีวิตที่ถูกเรา 

ฆานั้นไมรูจักกี่รอยกี่พัน ยังมีอีกตอนที่เจ็บปวย 

ก็อยากตอชีวิต รองขอชีวิตอยู แตกลับทำลาย 

ชีวิต แลวอยางนี้จะมีชีวิตยืนยาวไดอยางไร ชีวิต 
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การแตงงาน  เปนชีวิตคูที่เริ่มรักสมานฉันท เหตุ 

ไฉนกลับเชือดเฉือนพรากใหมันจากกัน การใหกำ 

เนิดบุตรนั้นถือวาเปนนิมิตอันดี แตเหตุไฉนตอง  

ฆาแม (ไก) พรากลูกมันมีเหตุผลอะไรหรือ? โดย 

ปกติคนเราเมื่อมีงานมงคล ก็ควรที่หาฤกษยาม

และปฏิบัติสิ่งที่เปนสิริมงคล จึงจะถูกตอง เชน 

อวยพรงานวันเกิด ควรใชคำอวยพรใหอายุยืน 

ยาวเหมือนเตาเหมือนนกกระเรียน   ถาอวยพร 

เพื่อใหเพิ่มบุตร ควรใชคำพูดวามีบุญวาสนามี 

โชค ไดบุตรประเสริฐรุงเรืองสืบสกุล ในขณะที่ 

เราอยูในความคิดที่ดีๆ ก็เกิดมีการฆากันอยาง   

มากๆ ขึ้นมา  ก็จะบั่นทอนอายุที่ยืนยาวใหสั้นเขา 

พวกที่ลูกมาก     ก็มักจะดาวาลูกใหฉิบหายตาย 

เร็ว  หนาบานก็กลาวอวยพรกันเอิกเกริก หลัง 

บานก็เปนแดนประหาร เสียงรองอยางตระหนก 

ตกใจ เมื่อจวนจะตายมันนาฉงนจริงๆ ชีวิตบาง 

ชีวิต เหมือนตัวละครถูกฆาชีวิต บางชีวิตอยูดีๆ 

ก็ถูกฆา    บางชีวิตก็ทรงอำนาจแลวถูกฆานา 

แปลกแทๆ 

ลองมาดูกันวาอาหารมื้อหนึ่งๆ ของคนเรา 

ก็ไมพนจากการฆาชีวิต เชน นกกระจาบจาน 

หนึ่งๆ ไมนอยกวาสิบชีวิต พวกหอย พวกกุง 
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เปนรอยชีวิต จึงจะไดสักมื้อหนึ่ง แคนั้นยังไมพอ 

ตองแตงกลิ่น แตงรส หาวิธีปรุงอาหารตางๆ 

เพื่อใหรสชาติเหมาะชวนกิน บางอยางก็กินกัน 

สดๆ เลือดสดๆ กินกันอยางพิสดาร กินกัน 

อิ่มแลวก็พออกพอใจ ถาหากทำมาชาหนอย 

ก็พาลอารมณเสีย ไมเคยคิดถึงบุญคุณของ 

ของที่อยูในจาน ลวนมาจากความเครียดแคน 

ความทุกขแสนสาหัส เพื่อปรนเปรอความสุข 

ขั้นสุดยอดของทาน โดยกลืนกินชิ้นสวนของมัน 

ไมเคยคิดถึงกรรมจะสนองอยางไร? 

เราลองคิดใหลึกซึ้งอีกนิด วาฉากแหง 

ความเหี้ยมโหดเกิดขึ้นขนาดไหน? เพื่อสนอง 

ความตองการของปากทอง ดังนั้นเมื่อฟาเริ่ม 

สางของทุกๆ วัน เพชฌฆาตที่นับจำนวนไมถวน 

มือถือมีด เพียงไมถึงชั่วยาม ชีวิตของสรรพสัตว 

เปนแสนเปนลานตองดับจมลง ถาเอาซากศพมัน 

มากองก็จะไดภูเขาสูงมหึมา แลวเลือดของมัน

มารวมกันก็จะไหลหลั่ง สามารถยอมแมน้ำได 

ทั้งสายทีเดียว ดูสภาพอนาถเวทนายิ่งนัก พวก

มันทุกขยิ่งกวาถูกโจรปลนผลาญลางเมือง  ฟง 

เสียงรองของพวกมัน สะเทือนยิ่งกวาเสียงฟา 

รอง ตั้งแตเชาจรดค่ำจะพบแตคมมีดกรีดแหวะ 
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ทอง ปลายมีดทิ่มแทงหัวใจ ถลกหนัง ถอดกระดูก 

ถอดเกล็ด เชือดคอลอกคราบ เอาน้ำรอนตมตุน 

อีกทั้งเกลือเหลาหมักดองทั้งหอย กุง ปู ปลา 

ฟาเอย! นาสงสารเจ็บซ้ำยิ่งนัก ยากที่จะหาทาง 

ระบายออกมาได นาเอน็จอนาถสุดทนได สราง 

บาปมหันต จมปรักอยูในความแคนนับหมื่นๆ 

ชาติ ซึ่งสืบเนื่องแตปากทองทำใหกอเวรกรรมขึ้น 

๓.ความมีพรหมวิหารสี่ ความจงรักภักดี 
ความมีสัมมาคารวะ ความมีปญญา และความดี 

สัจจะเปนสิ่งที่มนุษยควรมีไวประจำตัว คุณธรรม 

๕ ประการนี้ ถารักษาไดเปนปกติ   ก็จะไมละ 

อายใจตนเองเปนบุคคลที่สงาผาเผย อันชีวิต 

มนุษยที่อยูภายใตฟาดินนี้ มีสังขารเล็กๆ เพียง 

แคเจ็ดฟุต  เมื่อยืนหยัดอยูกับความกวางใหญ 

ของฟาดินที่แทอาศัยกับอะไรเลา?    มนุษยที่ 

ยกยองวาเปนสัตวประเสริฐ พึ่งพิงอยูกับอะไร?   

ก็เพราะมนุษยมีคุณธรรมหาประการ ที่สามารถ 

ยืนหยัดอยูกับฟาดินโดยไมละอายใจ     และไม 

ละอายใจที่ยกยองตนเองเปนสัตวประเสริฐเลย 

แตทวาถาขาดศีลขอ หามฆาสัตว  เกิด 

การฆาชีวิตขึ้น ก็เปนการทำลายความเปน 

มนุษยที่มีคุณธรรมประจำใจ เชน ฆาตัวเขา 
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เพื่อความอวนทวนของตัวเรา ก็จะขาดพรหม 

วิหารสี่ พรากญาติขาดมิตรเขา เพื่อเลี้ยงดูเพื่อน 

พองตนเอง ก็เปนผูขาดความจงรักภักดี ถาเอา 

เนื้อหนังมันมาไหวเจา ก็จะขาดคุณธรรมขอ 

สัมมาคารวะ และที่ยกยองวาชะตาชีวิตล้ำเลิศ 

ตองเสพกินคาวเลือด    ก็เปนผูที่ขาดสติปญญา 

เอาเหยื่อลอหลอกใหเหยื่อติดกับก็เปนผูไรสัจจะ 

เฮอ! มันอาศัยอยูในโลกกิเลส ถาไมรักษา 

คุณธรรมทั้งหาก็จะไรความเปนมนุษยไป เมื่อ 

เปรียบเทียบกับสัตวเดรัจฉานแลว มันจะแตกตาง 

กันมากนอยเทาไร จิวอันสือ กลาววา  “ความมี 
พรหมวิหารสี่เปนธรรมขอแรก    ของคุณธรรม 
ความรกัเมตตาเกิดกอนบญุกศุลทัง้หลาย” ถา 

หากเราตองการเปนคนที่มีคุณสมบัติครบถวนก็

ควรปลุกใจเรา ใหมีพรหมวิหาร และการใหอภัย 

อะไรคือพรหมวิหารอะไรคือการใหอภัย? นั่นคือ 

ทำจิตใจเราใหเผื่อแผไปยังสัตวทั้งหลาย คิดเพื่อ 

มันถาหากทำได แมแตคนที่ใจคอโหดเหี้ยมก็ 

จะรูสึกหวั่นไหวออนลงได เมื่อทนทำตอสังคม 

ไมได ก็ยิ่งทนทำตอคนดวยกัน ก็เมตตาตอสัตว 

ดวยเชนกัน ผูที่มีจิตใจรักสัตวก็ยอมมีจิตใจรัก 

คนทั้งหลายดวย ดังนั้นจะพูดแทนสัตววา ใจที่ไม 
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ทนทำสิ่งเลวรายไดนี้ จะเห็นคนทั้งหลายดั่งพี่นอง 

รวมทองเดียวกัน ก็จะพนภัยพิบัติการฆาฟนกัน 

ไดอยูรวมกันอยางสงบสุข! 
ทานลองหวนคิดดูซิ ตอนที่จะจับมันฆา 

มันตกใจกลัวขนาดไหน ถาบินหนีไดก็จะบินหนี 

ถามุดดินไดก็จะมุด มันก็จะโทษฟาดินไมปราณี 

มันเชนเดียวกัน ถาเราถูกโจรจับ ขวัญหนีดีฝอ 

มันมีอะไรตางกันเลา? มันก็นาสงสารเหมือนกับ 

พวกสัตวอยางเดียวกัน ฆาไกสักตัวหนึ่ง ฝูงไกที่ 

เหลือก็กลัวลาน ฆาหมูสักตัวหนึ่ง หมูที่เหลือ 

ก็ไมยอมกินอาหาร ถาพวกเราถูกโจรมันขังทั้ง 

บานก็จะตกใจกลัวหรือหากมีใครตายลง ญาติ 

มิตรของเรารองไหที่ตองตายจากกัน มันก็ไม 

ตางกันใชไหม? ใหคิดถึงทุกชีวิตตอนที่ถูกฆา 

เสียงรองจะโหยหวน หวังจะไดรอดชีวิตมา 

แมนเลือดจะหยุดหยด ลมหายใจจะขาดลง 

แตเสียงรองจะยังไมหยุดลงทันที เหมือนกับ 

พวกเรายามตองโทษประหาร ก็หวังที่ใหเทพเจา 

ชวยเหลือใหพระคุมครอง จิตวิญญาณกำลัง 

แยกจากกัน  ในเสี้ยววินาทีนั้นก็ยังหวังที่จะรอด 

ชีวิต สิ่งเหลานี้จะมีอะไรแตกตางกันไหม? ถาหาก 

คนกินเนื้อพูดวาสัตวมันพูดไมได ถาเชนนั้น 
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พวกใบก็นาจะถูกฆาดวยใชไหม? ถาพูดวาสัตว 

มันมีบาปตกต่ำลง ถาเชนนั้นพวกยากจนตกต่ำ 

ก็ควรฆาใชไหม? 

โอ! มนุษยหนอ? ชอบโทษวามันเปนสัตว 

ตางประเภทตองถูกกิน ตอนที่กินมันก็ถือวาฉัน 

เกงกวามัน แตตอนที่จะชดใชกรรมมันก็นา

จะพูดวามันถูกตองฉันนั้นผิดเอง ควรรูไววา 

คนและสัตว ก็เหมือนกันรักชีวิตกลัวตาย    รักใคร 

เพื่อนพอง ถาถูกฆาก็รูสึกทุกขรอนเหมือนกัน 

ที่ตางกันก็คือ คนมีปญญา สัตวโงเขลา คนพูดได 

สัตวพูดไมได คนเกงกวาสัตวเชนนี้เปนตน คน 

ถาหากไมมีปญญา ก็ไมสามารถปองกันตัวได 

ถาพูดไมได ก็บอกกันไมได ถาหากเทียบ 

พละกำลังกัน ถานอยกวาเราก็จะถือวาแตกตาง

กันอยางนั้นหรือ? ก็ควรถูกฆาเอามากินใชไหม? 

พูดแบบนี้ไมมีเหตุผล ผิดคุณธรรม แตคนก็พูด 

ออกมาได! 

ชาวโลกเมื่อประสพภัยจวนตัว ไมมี 

ใครที่ไมรองขอใหชวยชีวิต จะหยุดตอเมื่อตา 

มองไมเห็น ถาไดรับอันตรายจากมีดหรือปน 

หรือพวกโจรผูราย จะไมตัวสั่นขวัญผวาหรือ 

ถาหากพบวาโจรมันใจออนลง ก็อดไมไดจะดีใจ 
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แตก็ตกใจ เกิดบังเอิญมีคนชวยเหลือชีวิตรอด

มาได    ก็จะรูสึกขอบคุณจนโศกสะอื้นจดจำ 

บุญคุณไมลืมจนวันตาย แตถาจับสัตวมาได 

ความสมเพชเวทนาตางๆ จนกระทั่งเสียงรอง 

อันโหยหวน ก็เหมือนกับไมไดยิน ไมไดฟงเลย 

นาสมเพชคนพวกนี้ เมื่อถูกยุงกัดก็เกิดรำคาญ 

แตสัตวที่อยูบนเขียงนั้น ก็ไมเวทนาสงสาร แตพอ 

ปวดหลัง ปวดตาเขาหนอย ก็รีบหาหมอหายา 

หรือไดรับบาดเจ็บจากมีด เข็มหรือไฟลวก 

ก็รองโอดโอย ขอความชวยเหลือ รักตัวสงวน 

ชีวิตถึงเพียงนี้ แลวทำไมตอสัตวกลับไมใหความ 

เวทนาสงสารบาง ฆาแกงไดตามอำเภอใจเรา 

จะไมพูดถึงกฎแหงกรรม จะไมพูดถึงการ 

หามฆาสัตวของพุทธศาสนา เราพูดกฎแหง 

กรรมรักตนเอง แตไมรูไมมีจิตใจของความรัก 

สัตว ความไมมีเมตตาอารีและอภัยเชนนี้ รูแตผล 

ประโยชนสวนตนเห็นแกตัวที่สุด สุภาพบุรุษผูที่ 

รักศักดิ์ศรีของตนเองอยูบาง ก็ไมควรประพฤติ 

แบบนี้ ผูคนหากอยูในสภาพที่โงกวาหรือออนแอ 

กวา ขณะนั้นจิตใจก็อยากใหมีคนสงสาร ถึงแม 

โจรจะเหี้ยมโหด เสือ หมาปา จะโงเขลาคนก็ยัง 

หวังวาในตอนนั้น ในเวลานั้น ก็เปลี่ยนสภาพไป
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อีกแบบหนึ่งไมยอมใหความสงสารแกผูที่ออน    

แอกวาตนละ! นาหัวเราะ คนเราที่กลัวคนดุราย 

แตกลับไปรังแกคนที่ดีๆ ใจในก็เกิดการดูหมิ่น 

และรังแกคนดี ตลอดชีวิตที่ชอบรังแกคนดีๆ 

แตกลัวคนดุราย มักไมคอยรูสึกตัว และไมมี 

ปญญาไปปราบปรามคนดุราย ก็จับคนดีไป 

รังแกแทน  วิธีที่ใชกำลังที่เหนือกวาไปรังแก 

คนที่ออนแอกวา หรืออาศัยจำนวนคนที่มาก 

กวาไปรังแกคนที่จำนวนนอยกวา จิตใจที่เลว 

ทรามชั่วชาเชนนี้ ลวนแลวแตเปนบอเกิดของ 

การสรางบาปกอเวร 

เราเริ่มสังเกตพวกมนุษยจากจุดนี้ วาแตก 

ตางจากสัตวหรือไม บางทีมนุษยแยกวามันดวย 

ซ้ำไป เปนสิ่งนาละอายใจของมนุษยแทๆ ดังนั้น 

ศาสดาเมื่อจะเริ่มสอนคน ก็จะเริ่มดวยความ 

เมตตา และใหอภัย เมตตา และใหอภัยก็คือ 

เอาตนเองไปเปรียบเสมือนผูอื่น เมตตาตอผูคน 

และมีจิตใจรักสัตวไงละ! 

เมื่อไมกี่ปมานี้ มีขอความที่หามการ 
ฆาสัตวของสมาคม “อี่เกย” สาระสำคัญของ 

ขอความนี้คือ    เอาใจเราไปเปรียบใจสัตวเพื่อ 

น้ำใจอันดีงามที่ถูกปดตายดวยประตูเหล็ก บุรุษ 
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นิรนามพวกนี้ตั้งคำถาม ๑๐ ขอ ถามใจที่ถูกปด 

ดวยประตูเหล็ก แรงดลใจของเขาใหญหลวงนัก 

เขาตองการใหประตูเหล็กเปดออก จะไดเห็น 

ใจอันงามอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๓.๑ในสมัยสงคราม พวกเราตองหนีภัย 

สงคราม อาศัยโชคดีที่สุด ก็รอดชีวิตมา ถาหาก 

ในเวลานั้น ถูกศัตรูไลตามเขามาทุกๆ ระยะ 

เมื่อรูวาไมมีโอกาสจะรอดแน จิตใจขณะนั้น 
ไมแตกตื่นผวาขึ้นมาบางหรือ? 

๓. ๒ ในขณะนั้น ถาถูกจับได ลากเดินเหมือน 

ลากหมู ลากหมา รูแนวาตองถูกฆา จิตใจอยู 
ในสภาพอะไร? ไมแตกกระเจิงหรอกหรือ? 

๓.๓ในขณะนั้น ถาพบคูชีวิต กำลังถูกโจร 

เชือดเฉือนเลือดไหลเนืองนอง จิตใจเราจะอยูใน 

สภาพอยางไร? ไมขวัญหนีดีฝอหรอกหรือ? 
๓.๔ ในขณะนั้น ถาพบวาเพื่อนฝูงญาติมิตร 

กำลังถูกโจรมัด หมดทางชวยเหลือ จิตใจเราจะ 

เปนอยางไร? จะไมรูสึกสงสารเจ็บปวดบางหรือ?

๓.๕ ในขณะนั้น ถาเราถูกฆา กำลังถูกชำ 

แหละ เสียงรองเจ็บปวดโหยหวน ชีวิตยังไมสิ้น 

อยากใหตายโดยเร็ว จิตใจเราขณะนั้นเปนอยาง 
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ไร? ไมโกรธแคนหรอกหรือ? 
๓.๖ ในขณะนั้น เราตองถูกฆาแนนอน เกิด 

มีโจรหนึ่งใจดีปลอยเราไป จิตใจของเราขณะนั้น 

เปนอยางไร? ไมรูสึกดีใจหรอกหรือ? 
๓.๗ และแลวมีอีกโจรหนึ่ง ไมเคยมีเรื่อง 

บาดหมางกันมากอน เขามาหามปรามไมให 

ปลอย ตองการฆาเราลูกเดียว จิตใจเราขณะนั้น 

เปนอยางไร ไมเคียดแคนบางหรอกหรือ? 

๓.๘ อีกแบบหนึ่งคือ โจรทุกคนใหปลด 

ปลอยนักโทษหมด ผูถูกจับมาก็มีหวังรอดตายได 

แตบังเอิญมีโจรอีกคนหนึ่งวา พวกเรานั้นเกิด 

มามีเคราะหกรรมควรฆาใหหมด ใจเราขณะนั้น 

เปนอยางไร? ไมรูสึกโกรธเคืองหรอกหรือ? 

๓. ๙  ในขณะนั้น คูชีวิตของเรากำลังเจ็บปวย 

อยูที่จริงควรปลอยตัวเราไป แตมีโจรหนึ่งคัด 

คานพูดวา ปวยหนักอยางนี้ ฆาเสียดีกวาเพื่อ 

หมดปญหา อยากรูวาใจเราขณะนั้นไมเคียด 

แคนบางหรอกหรือ? 

๓. ๑๐ อีกอยางหนึ่ง ในบรรดาญาติมิตรเรา 

กวาครึ่งเปนเด็กอยู ที่จริงควรปลอยไป แตมีโจร 

หนึ่งคัดคานขึ้นพูดวา ชีวิตนอย ๆ อยางนี้ไมฆาก็ 
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ตองตาย เอามาฆาแกงกินจะไมอรอยปากหรือ? 

ใจเราขณะนั้นรูสึกอยางไร? จะไมเจ็บช้ำปวดราว 

หรอกหรือ? 

เมื่อเปนเชนนี้แลว เขาเรียกเราใหถามใจ 

เราเองดวยขอคิดตางๆ ถามใจเราวา เพื่อปาก 

ทองของเรา ไปเชือดเฉือนจับแกงพวกสัตว พวก 

กุง  หอย  ปู  ปลา  เมื่อถูกจับมาอยูเคียงขาง 

หมอน้ำรอนมันตองเจ็บปวดแสนสาหัส อีกไม 

นานมันก็ตองจากคูครอง ญาติมิตร ตองจบชีวิต 

ลงแสนทรมาน ปากก็พูดไมได ดิ้นรนรอดตาย 

เทียบสภาพตางๆ ที่ตนถูกโจรจับปลนในขณะนั้น 

และความนึกคิดในเวลานั้น จะมีอะไรแตกตางกัน 

เอาใจเราไปใสใจเขา เอาใจเขามาใสใจเรากับคำ

พูดของขาที่วา บังเอิญเจอะโจรปลนฆาตายเสีย 

เกาคน รอดตายมาไดหนึ่งคน จากการปลดปลอย 

แตเกิดมีโจรหนึ่งขัดขวาง ในที่สุดก็ตองถูกฆา 

สภาพตางๆ ที่เกิดขึ้น นึกคิดดูวาเหมือนกับตอน

นี้หรือไม? สุดทายนี้ขอพูดวา 

พวกเราทุกคน ภาวนาหามฆาสัตว ไมใช 

ขอบุญ ไมใชหลีกเลี่ยงภัย คือ เพื่อตัวเอง รูเจ็บ 

กลัวตาย ใจนี้ยากที่จะปกปด พูดแทนสัตว ให 

เปรียบเทียบตัวเรา คิดไปคิดมาไมอาจทนได 
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ใจนี้ทำไมไดจริงๆ ใจอันประเสริฐของเรานี้ 
ควรตื่นจากภวังคไดแลว 

๔.ถาหากชาวโลก ยังไมทำใจใหงดฆาสัตว 

ได ก็ควรจะพิจารณาดูสัตวที่ถูกปลอยรอดชีวิต 

มาได   ก็เหมือนกับตัวเองสามารถรอดชีวิตมา 

ได ก็ดุจเชนเดียวกับสรรพสัตว ที่ไมตองแตกตื่น 

ตกใจ หากเปนไปไดวันหนึ่งๆ ๒๔ ชั่วโมง คิดแต 

จะปลอยชีวิตโดยไมคิดลังเล อยาใหสัตวตอง 

ถูกขังนาน จนทนไมไหว อยาไดไหววานผูอื่น 

เดี๋ยวจะไดรับอันตราย และอยาไดกำหนดวัน 

เวลา เพราะจะมีผูคอยดักจับสัตว และอยาได 

กำหนดสถานที่ เพราะมีคนคอยสืบรู ไปคอยดัก 

จับ เอาเปนวา เมื่อตาไดพบเห็น ก็ซื้อปลอยทันที 

ปลอยยังที่ที่เปลี่ยว ยิ่งไกลยิ่งดี นานๆ เขา ใจที่ 

อยากฆาสัตว ก็จะสูญหายไป โอกาสเกิดของ 

สัตวก็มากขึ้น 

ทุกชีวิตอยูอยางสันติ ไมเพียงแตในโลก 

นี้เทานั้น แมแตทุกตารางนิ้วของภายในของเรา 

โดยอยาคิดวา    ฆาชีวิตเพียงเล็กๆ    แลวจะ 

ไมเปนไร อยาคิดวาการปลอยชีวิตนอยๆ ก็ไมมี 

ประโยชนอะไร อยาคิดวายุงยากลำบาก จงคิด 

ถึงแตกุศลทาเดียว และอยาเปนเพราะราคาสูง 

�������.indd   43�������.indd   43 8/13/2009   10:55:31 AM8/13/2009   10:55:31 AM



44  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน44  

เลยละทิ้งการสรางกุศล ควรรูไววาชีวิตหนึ่ง 

ก็ไมใชนอย แมสรรพสัตวชีวิตก็ไมใชมาก แมมด 

ยุงชีวิตก็ไมใชเล็ก วัวควาย ก็ไมใชชีวิตใหญ เงิน 

เหรียญเดียวก็ไมพอเพียง แมเงินหมื่นแสนก็ 

ไมใชมาก ขอเพียงจิตใจตนเอง มีจิตตั้งมั่นแนว 

แน เราควรตระหนักถึงชีวิตอันละเอียดออน 

ยอมถูกฆาไดงายขึ้น ดังนั้นเมื่อตนเอง งดฆา 

สัตวแลว ยังตองใชวาจาสุภาพมาตักเตือน 

เพื่อนฝูงพี่นอง ทำใหทุกคนมีจิตเวทนา ก็จะเปน 

การสรางบุญกุศลอันยิ่งใหญ โดยใชปากเทานั้น 

ผูคนมักพูดวา ใจดีก็พอแลว ทำไมตอง 
กินเจอีกเลา? อยากถามวาฆามันแลวกินเนื้อ 

ของมัน ภายใตฟาดินนี้ยังมีใครโหดเหี้ยมอำมหิต 

เกินกวานี้อีกบางไหม?   แลวใจดีที่แทอยูที่ไหน 

กัน? โดยปกติใจที่ทนดูไมไดนั้น ใครๆ ก็มีอยู  

ดังนั้น เมื่อใครเห็นผูรายมือสังหาร  แนนอนทีเดียว 

เราตองเกลียดเขาเปนพิเศษ แตวาเมื่อแลเห็น 

กอนเนื้อในมือสังหาร ก็ทำใหน้ำลายหกอยากจะ 

กินขึ้นมาแลว แลวก็พากันพูดวาชีวิตคนเรามัน

หลีกเลี่ยงไมได หรือคิดแตวาจะเอาบาปกรรม 

ปายใหเขาไป ขาขอเพียงแตอรอยปากอิ่มทองก็

พอแลว ทำไมไมคิดวาผูซื้อถาเลิกกินเนื้อแลว    

�������.indd   44�������.indd   44 8/13/2009   10:55:31 AM8/13/2009   10:55:31 AM



ความเจ็บปวดของสัตว โดย ลี่อี้เจง 45ง 45

ผูขายก็ยอมจะหยุดฆาลงเอง 
ควรจะรูดวยวาฟาดิน ไดบันดาลใหอาหาร 

แกคนนั้น มีทั้งขาวตางๆ ผลไม และผักทั้ง 

บนบก และในน้ำก็มากเกินพอ มนุษยก็ยัง 

สามารถหาวิธีตางๆ ในการปรุงแตงรสไดอีก 

มากเกินพอเสียดวยซ้ำ ทำไมยังตองฆาแกงสัตว

ที่มีเลือดเนื้อเชนเรา ซึ่งมีชีวิตที่มีความรูสึกอยาง 

เดียวกัน จับมากินเพื่อความอรอยปากชั่วประ 

เดี๋ยวเดียว เพียงวางชอนสอมลงรสชาติก็หมดไป 

แตบาปกรรมนั้นคงอยู ซึ่งไมควรทำผิดแบบนี้เลย 

ผูคนเสียเงินเปนหมื่นเพราะรสชาติ เพียงขยับนิ้ว 

หลายพันชีวิตก็จบลง หากเอาอาหารเจมาแทน 

เนื้อ ก็จะแทนการตายไดมาก ผลไดกับผลเสียนี้ 

ไมอาจคำนวณไดถูกตองเลย! 

ถาหากกินเจกันจริงๆ ใจของเราก็จะมี 

ความ สงบสุขอยางไรขอบเขต ทั้งยังคุณประโยชน 

ตอรางกายเปนอยางยิ่ง ไมกี่ปมานี้แตละประเทศ

มีผูหันมานิยมบริโภคกันมาก สาเหตุเนื่องมาจาก 

วิทยาการกาวหนา มีการคนควาคุณคาในการ 

บริโภคอาหารเจ กับอันตรายที่เกิดจากการ 

บริโภคเนื้อสัตว ซึ่งมีหลักฐานที่จะพิสูจนไดและ 

มีขาวรายตางๆ ที่จะแจงใหทราบ ชีวิตของแต 
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ละบุคคลยอมรักและหวงแหน 
ดังนั้น การกินอาหารเจเริ่มถือเปนเรื่อง 

ธรรมดา ความนิยมการกินอาหารเจนี้ ที่ประเทศ 

อเมริกันตื่นตัวมากที่สุด การกินอาหารเจนี้มี 

การอธิบาย และแสดงความเห็น ถึงแมจะไม 

เด็ดขาด แตเปนการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย การ 

บริโภคไปในแงดีของสังคม ถึงแมชีวิตจะตองดับ 

ลง  เราก็ตองยึดหลักไวโดยไมยอมบริโภคเนื้อ 

สัตว และก็ไมไดขึ้นกับที่วาจะถูกหลักอนามัย หรือ 

ไมถูกหลักอนามัย  มาเปนขออางในการบริโภค 

เนื้อสัตวหรือไม 

มีการวิจารณอยางหนักแนน บริโภคผัก 

มีประโยชนอยางแนนอนเชนกัน ดังนั้นการหาม 

ฆาสัตวก็มีพื้นฐานที่ไดจัดตั้งขึ้นแลว เสียงโศก 

เศราโหยหวนของสัตวที่ถูกฆา ไดสะทานสะเทือน 

จิตคนไดงายที่สุด  ในหลักวิทยาศาสตรไดมี 

การพิสูจนถึงผลราย ในการบริโภคเนื้อสัตว ขา 

ใครนำเอา “พิษ” ตางๆ  ในการบริโภคเนื้อสัตว

มาอธิบายเปนขอๆ ดังนี้ 

ขอที่ ๑. นักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศส นาย 

ชารส คนพบวาภายในเนื้อของสัตว มีสารพิษอยู 

ชนิดหนึ่ง ตอนที่สัตวไดรับความเจ็บปวดทรมาน 
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ก็จะเพิ่มสารพิษมากขึ้นเปนลำดับ  แลวก็จะแผ 

ซานไปทั่วรางกาย ถาหากเรากินเนื้อชนิดนี้แลว 

ก็จะไดรับอันตรายอยางมาก 

มีนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกา ชื่อวา ไอด 

มาไคร กลาววา “ตอนที่รางกายคนเรามีอารมณ 

เปลี่ยนแปลงขนาดหนักอยูนั้น ก็จะมีสารหลาย 

ชนิดระบายออกจากรางกาย เชน ตอนที่มีโทสะ 

โกรธอยูนั้น  เหงื่อที่ไหลออกมา  ก็จะมีสีแตก 

ตางจากเหงื่อ ที่ไหลตอนที่รางกายกำลังโศก 

เศรา แมแตลมหายใจที่เปาออกจากรางกาย 

ก็จะมีสารตางๆ ออกมาดวย เขาเองไดทดลอง 

เปาลมหายใจ เขาไปในหลอดแกวที่แชเย็น 

แลวสังเกตดูพบวา ตอนที่เขามีรางกายปกติก็ 

จะมีหยดน้ำที่ปราศจากสี แตตอนที่กำลัง 

โกรธจัดๆ หยดน้ำที่ไดก็ไมเหมือนกัน หลังจาก 

เปาลมเขาไปหลอดแกวไดหานาที หยดน้ำที่ได 

จะมีสีและสารขุนๆ นั่นก็แสดงวาตอนที่รางกาย 

มีอารมณโกรธก็จะมีสารบางชนิดเกิดขึ้น 

เขาก็เลยใชวิธีดังกลาว ทดลองสภาพ 

ของจิตตางๆ ก็พบวา ตอนที่จิตใจโกรธก็จะมี 

สารสีฝามัว ในขณะเศราเสียใจ รางกาย 

จะขับสารสีเทาขาว และขณะเจ็บแคนรางกาย 
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จะขับสีเขียวไผออกมา ตอมาเขาก็ไดทดลอง 

ตอไปพบวา ถาเอาสารฝามัวที่อารมณโกรธ 

ของนาย ก. ฉีดเขาไปใหนาย ข. หรือสัตวทดลอง 

นาย ข. จะมีอารมณโกรธขึ้นมา  แนนอนสัตวก็ 

จะแสดงอารมณโกรธขึ้นมาทันทีเชนกัน เขาเอา 

สารที่เปาออกจากคน ที่มีอารมณเศราเสียใจ 

ฉีดเขาไปใหหนู และหมู ภายในไมกี่นาทีสัตว 
ทดลองก็ตายลง 

จากการทดลองตางๆ พอสรุปไดดังนี้ ถา 

รางกายมีอารมณเคียดแคน จะสูญเสียพลังงาน 

ไปมากทีเดียว ถาสารพิษที่ปะปนกัน ยิ่งมีหลาย 

ชนิดพิษรายก็ยิ่งมาก ในขณะที่ทารกกำลังดูดนม 

มารดา ประเหมาะมารดาเกิดมีอารมณเปลี่ยน

แปลงอยางรุนแรงภายหลังดูดนม  ทารกนอย 

จะเกิดอาการไมสบายเจ็บปวยลง อันนี้ก็สืบเนื่อง 

จากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ รางกายก็จะ 

ปลอยพิษรายออกมาอยางแนนอน ดวยเหตุฉะนี้ 

เนื้อสัตวที่เรารับประทานเขาไปในทองทุกๆ วัน 

ซึ่งมีพิษรายอยางแนนอน     สัตวยอมเกิดความ 

เคียดแคน และเจ็บปวดอยางแสนสาหัส ยอมมี 

สารพิษขึ้นและเจือปนอยูในเนื้ออยางแนนอน กิน

เขาไปแลวจะมีอะไรบำรุงอีกหรือ? อนัตรายจริงๆ 
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ขอที่ 2. ปจจุบันวิทยาศาสตรการแพทย 

คนพบวา ภายใตกลองจุลทรรศนที่สองลงบน 

เนื้อสัตว จะพบจุลชีพชนิดตางๆ จุลชีพราย 

เหลานี้เมื่อเขาไปในรางกาย ก็มีผลไมนอยตอ

รางกายอยางเบาๆ ก็ทำใหเกิดความเจ็บปวย 

อยางหนักๆ ก็ถึงแกชีวิต ในเนื้อหมูเนื้อวัวมีเชื้อ 

หนอนเปนเสนๆ อยูไมนอย ดังนั้นจากการสำรวจ 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา เชื้อหนอนเสนของ 

คนที่เปนได ติดมาจากเนื้อหมู และเนื้อวัว ๙๐% 

และยังตรวจพบวา วัวควายที่เปนโรคปอดมีกวา 

ครึ่ง  และสาเหตุคนเปนโรคปอด   ก็ติดมาจาก 

เนื้อวัวเปนสวนใหญ ในโรคทองเสีย (อหิวาต) เชื้อ 

นี้ไดรับจากเนื้อหมูในประเทศอังกฤษ มีโรคลม 

อาการปวดมาก 

สมัยกอนคิดวามาจากพิษเหลา แตปจจุบัน 

พบแลววามาจากบริโภคเนื้อสัตวมาก และยังพบ 

อีกวาพวกบริโภคเนื้อ มักเปนโรคเบาหวาน 

การสูบฉีดของเลือดไมดี เปนผลทำใหสมอง 

ผิดปกติ ซึ่งทำใหเกิดการช็อคขึ้น เปนลมหมด 

สติไป การบริโภคเนื้อไดลดสารตอตานโรค 

มะเร็ง จึงเกิดเปนมะเร็งกันมาก บริโภคเนื้อดื่ม 

เหลามากไป เกิดโรคไตอักเสบไดงาย 
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เอาเถอะ! ขาจะไมพูดเรื่องการแพทยกับ 

ทานมากนัก   ขาเพียงแตอยากใหพวกทานไดรู

วาปจจุบันมีความจริงมีหลักฐานที่พิสูจนกันได 

เพื่อแสดงใหเห็นวา การบริโภคเนื้อมีโทษอยาง 

แนนอน มิใชพูดลอยๆ โดยไมมีหลักฐาน ในฤดู 

รอนเนื้อก็เนาเสียไดงาย พูดไปพูดมาไมพน 

กินเนื้อมีอันตรายมาก  ซึ่งเปนเรื่องพื้นๆ   ไม 

จำเปนตองพูดมาก เนื้อที่เกิดหนอนขึ้นเปน 

ประจำนี้ ก็เขาไปในปากของเราทุกๆ วัน 

ระวังเถอะ สักวันหนึ่งก็จะเจอดีขึ้นนากลัวจริงๆ! 

ขาจะพูดเกี่ยวกับการกินเจอีกครั้งหนึ่ง การ

กินการดื่มมีปจจัยที่สำคัญคือ เพื่อการดำรงชีวิต 

ดังนั้นอาหารที่เรารับประทาน จำเปนตอง 

สรรหาสิ่งที่มีคุณคาดานพลังงาน สิ่งควรรูก็คือ 

พลังงานที่ไดเปนพลังงานจากดวงอาทิตย ซึ่ง 

เปนพลังงานความรอน ภายใตฟาดินนี้ก็มีเพียง 

ธัญพืชที่เติบโตภายใตแสงอาทิตย สามารถดูด 

ซึมพลังงานไดมากที่สุด และสามารถใหพลังได 

สูงสุดก็คือพืชพวกใหเมล็ด
ถาหากเราแยกธาตุตางๆ จากเนื้อสัตวเรา 

จะพบกรดอะมิโน แลคโตด และเกลือแรตางๆ 

พวกพืชที่ใหเมล็ด เชน ขาว ขางสาลี และถั่วตางๆ 

�������.indd   50�������.indd   50 8/13/2009   10:55:34 AM8/13/2009   10:55:34 AM



ความเจ็บปวดของสัตว โดย ลี่อี้เจง 51ง 51

ก็มีธาตุตางๆ เหลานี้อยูครบถวน แถมยังมี 

กรดอะมิโนซึ่งเปนพวกโปรตีนถึง ๔๐% มากกวา 

ในเนื้อสัตวเสียอีกซึ่งมีเพียง ๒๐% เทานั้น โปรตีน 

ในเนื้อสัตวยอยลำบาก เนื่องจากโครงสราง 

ประกอบการขึ้นเปนเนื้อของสัตว และมีคุณคา 

ดอยกวา ในการใหความเจริญเติบโตแกรางกาย 

เมื่อเปรียบเทียบความใหมกวา    ดีเลวระหวาง 

โปรตีนของพืชกับเนื้อสัตวแลว ทานก็จะเห็นได 

อยางกระจางชัด! อาหารการกินของเราที่จริง 

ควรเลือกจากใหมสดมิใชหรือ   ภายใตฟาดินนี้ 

การเจริญเติบโตของธัญพืชอาศัยแสงอาทิตย์ 

ฝนฟาซึ่งบริบูรณพอในการเลี้ยงชีวิต ไมจำเปน 

ตองไปกินของเกาที่เนาเปอยงาย และไรคุณคา 

อยางเนื้อสัตวนั้นเลย! 

ถาหากเปรียบเทียบ การกินเจกับกินเนื้อ 

แลวละก็ เราจะเห็นความแตกตางไดหลายๆ 

อยางเชน คนกินเจจะมีอายุยืนยาวกวา พวกกิน 

เนื้อสัตวจะออนแองาย การบริโภคเนื้อสัตวกอ

ใหเกิดกามราคะมากกวาการกินเจ พวกกินเจ 

จะมีประสาทที่สดชื่น การบริโภคเนื้อประสาท 

จะขุนเครียด ผูกินเจจะมีสมองที่ฉับไว สวนผู 

บริโภคเนื้อสมองจะทื่อทึบ กินเจจะมีพลังวัง 
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ชายาวนาน เลือดจะสดใส ทำใหมีความตานทาน 

โรคสูง  ผูบริโภคเนื้อพลังวังชาจะนอย  และเสน 

เลือดจะขุนขนและทำใหเจ็บปวยงาย ในการแขง 

ขันกีฬานานาชาติ ผูที่ไดรับชัยชนะสวนใหญ 

จะเปนผูบริโภคพืชผัก ซึ่งก็เปนหลักฐานยืนยัน 

ได เราจะพบวาผูที่สามารถตั้งตัวได ไมวาสวน 

บุคคลหรือสวนรวม สวนใหญจะเปนคนที่ไมมี 

เลือดรอน อารมณรุนแรงคนโบราณกลาวไดดี 

วา “ผูบริโภคเนื้อคนชั้นต่ำ” ถาหากเราจะเปน 

คนที่มีสงาราศีดีละก็ ตองขจัดการบริโภคเนื้อ 

เสีย หันมากินเจมันไมเพียงแตมีประโยชนสูงสุด

ตอรางกายเทานั้น มันยังกอใหเกิดสันติสุขอันไร

ขอบเขตของจิตใจดวย 

๕.ตอนนี้เปนบทสุดทายแลว ขาเปนพุทธ 

ศาสนิกชน ขาใครขอวิจารณเกี่ยวกับศีลขอหาม 

การฆาสัตวตัดชีวิต มิใชมีเพียงแตศาสนาพุทธ 

เทานั้น มันเปนหลักขอสำคัญที่มีอยูในธรรมของ 

หลักศาสนาอื่นทั่วๆ ไป เปนหลักปฏิบัติที่สำคัญ 

ของมนุษยธรรม ดวยศาสนาพุทธมีขอหามฆา 

สัตวตัดชีวิต มีเหตุผลที่เครงครัด ไมวาศีล ๕ ศีล 

๑๐ หรือศีล ๒๒๗ หรือศีลโพธิสัตว ตางก็มีศีล 

หามฆาสัตวตัดชีวิตเปนขอแรกดวยกันทั้งนั้น 
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ถาพรอมที่จะกอกุศล ตองเริ่มจากศีลขอนี้ 

อันวาผูคนในโลกนี้ ทุกๆ คนก็ลวนแลวแตบริโภค 

เนื้อกันทั้งนั้น และก็ไมไดรับโทษเพิ่มอะไรเลย 

จะไปกลัวอะไรกัน? เฮอ! คนที่มีใจแบบนี้ ก็ไม 

ตองไปถามอะไรเขาอีกแลว ลองพิจารณาจาก 

พื้นจิตของพวกเขา ถาหากปลอยปะละเลย 

ศีลขอนี้ เรื่องเกี่ยวกับชีวิตก็ไมอยูในสายตา 

เชนกัน แนนอนเราตองเขาใจการหามฆา และ 

การคุมครอง ซึ่งตองมีอยูในทุกตารางนิ้วของ 

จิตใจ โดยไมตองคำนึงวา ขางนอกจะมีกฎการ 

หามฆาหรือไม? 

หากไมถือโอกาสนี้ ทดสอบพื้นจิตตนใหแผ 

เมตตาจิตออกไปละก็ สักวันหนึ่งโอกาสนี้จะสูญ 

ไปเมื่อถึงเวลานั้น หนาตาเปลี่ยนไป(เกิดเปนสัตว) 

แมจะมีรางกายก็จะทำอะไรได? แมจะมีหูมีตา 

ก็ไมสามารถจะเห็นจะไดยินได แมมีความในใจ 

ก็ไมสามารถจะเปดเผยออกมาได ทานทั้งหลาย! 

อยาคิดวามีอายุยืนไดถึงรอยป ชั่วพริบตาก็จะ 

เปลี่ยนชาติกำเนิด คิดแลวใจหาย! ทุกคนรูเพียง

วาชาตินี้ขาเกิดมาเปนคน หารูไมวาชาติที่แลวมา 

ไดเกิดเปนสัตวอื่นประเภทไหนบาง แลวชาติตอ 

ไปขางหนาจะไปเกิดเปนอะไรอีกเลา? 
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ดังนั้น พระพุทธเจาจึงกลาว “สัตวที่ถูกฆา 

ตายในชาตินี้ ก็เปนญาติมิตรของขาในชาติกอน” 

กลาวอยางเชือดเฉือนที่สุด มิไดกลาวเท็จ 

พุทธพจนที่วา “คนมีความคิดความจำดุจผืน 
นากุศล และอกุศลที่เกิดขึ้น เปนเมล็ดพันธุ 
หากมีจิตคิดฆาเกิดขึ้น เมล็ดพันธุนี้ก็จะฝง 
เขาไปในผืนนาแหงความคิด ความจำ กลาย 
เปนเคราะหกรรม ที่ตองเวียนเกิดเวียนตาย 
ไปตลอด” สรรพสัตวที่ถูกฆา ก็จะเกิดความ 

เคียดแคนขึ้น ก็จะถูกฝงเขาไปในผืนนาแหงความ 

คิดความจำนี้ กลายเปนเวรกรรมที่เคียดแคนไป

ตลอดไมมีสิ้นสุด ชาติแลวชาติเลา 

ดวยกฎแหงกรรมนี้ จะตามลางตามสนอง 

ซึ่งกันและกัน โดยไมมีเวลาที่จะสิ้นสุดลง 

พระแหงสระปทุมกลาววา “ขารองตอผูคนวาไม

กลาบังคับเจากินเจ แตจะเตือนเจาหามฆาสัตว 

ครอบครัวที่ไมฆาสัตว เทวดาคุมครองเคราะห 

กรรมลบลางไปอายุยืนยาว ลูกหลานกตัญู 

ทุกสิ่งเปนสิริมงคล” ซึ่งไมอาจกลาวไดหมด 

คำพูดที่กลาวมานี้ ไมใชเอาใจคน ความจริงเปน

กฎแหงกรรมอะไรคือกฎแหงกรรม ขาจะกลาว  

เปนการปดทายรายการนี้!
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เหตุการณที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ลวนแลวแต 

เปนผลของกรรมเกี่ยวของ การเกิดการตายใน 

ชีวิตของคนเรานั้น บุญมากหรือบุญนอยเจริญรุง

เรืองหรือเสื่อมลง อยูในประเทศหนึ่งหรือที่ที่หนึ่ง 

ที่เจริญหรือเสื่อมลง มิใชเกิดขึ้นโดยการบังเอิญ 

และไมใชเกิดจากการวางเปลา ดั่งคนโบราณ 

กลาววา  สั่งสมบุญกุศลเปนสิริมงคลเหลือลน สั่ง 

สมอกุศลรับเคราะหกรรมเหลือลน คำวาสั่งสม 

กับเหลือลนก็เปนธรรมะของกฎแหงกรรม แลว 

ธรรมขอนี้กับกฎการคำนวณเหมือนกัน หนึ่งบวก 

หนึ่งตองเปนสอง สามคูณสามยอมไดเกา ซึ่งได 

ผลลัพธที่แนนอน เมื่อมีเหตุดังนี้ก็ตองมีผลดังนี้ 

เนื่องจากเหตุที่มีอยู ผลที่ไดยอมปรากฏปริมาณ 

ของผลที่ไดยอมสมดุลกับเหตุที่มีอยู ดวยเหตุผล 

งายๆ ของกฎแหงกรรมนี้ หวังวาผูคนคงเขาใจ 

เหตุและผลที่สับสนก็ไมอาจเขาใจได เหตุอัน 

หนึ่งที่ปลูกลงไปไวแลว เมื่อถึงเวลาหากไมสนอง 

ตอบมาใหนั้น ยอมตองมีเหตุการณอื่นสรางไว 

ปะปนเขาไป แตก็ไมพนการสนองตอบใหเชน 

เดียวกัน ทำใหเหตุผลอันนี้ไมใชเหตุผลอัน 

เดียวกัน แตกลายเปนเหตุและผลหลายๆ อัน 

สับสนกันเทานั้นแหละ การเปลี่ยนแปลงสับสน 

�������.indd   55�������.indd   55 8/13/2009   10:55:36 AM8/13/2009   10:55:36 AM



56  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน56  

รอยแปดของคนในโลกนี้ กับการเปลี่ยนแปลง 

รอยแปดของใจคนนั้น มีการเกี่ยวพันสนองตอบ 

ซึ่งกันและกัน ดังนั้นในชองทางเกิดทั้งหกชอง 

ทางนั้น จึงมีสภาพตางๆ ปรากฏขึ้น  เนื่องจาก 

เหตุการณความนึกคิดของจิตใจคนนั้น ไมเคย 

หยุดยั้งเลย จึงเกิดมีผลดีและผลรายสนองตอบ 

ซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น กรรมดีหรือกรรมรายที่สนองตอบ 

กอนหลัง ลวนมาจากเหตุการณกระทำที่เปลี่ยน 

แปลง จะเปลี่ยนตามไปดวย  เหตุของกรรมเมื่อ 

มีโอกาสเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผลการตอบ 

สนองก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถึงแมการเปลี่ยน 

แปลงนั้น จะมีการสับสนแตเหตุและผลเปรียบ

เสมือนเจาหนี้มาทวงหนี้ ฝายใดมีกำลังกวาก็ 

ดึงเอาไปกอนเทานั้น ดังคำที่วา ชั่วหรือดียอม 
ตอบสนองในที่สุด เพียงแตจะเร็วหรือชาเทานั้น 

เหมือนปลูกแตงยอมไดแตง ปลูกถั่วยอมไดถั่ว 

เปนสิ่งแนแทที่สุด 

เนื่องจากพระพุทธเจามีทิพยเนตร สองได 

ทั่วทุกทิศแจงทะลุทั้งสามโลก ไมมีสิ่งบดบัง 

จึงกลาววา การตอบสนองตามกฎแหงกรรม 

ลวนยึดหลักที่แทจริง เนื่องจากพระพุทธเจา 
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ทรงแลเห็นอยางนั้น เนื่องจากไดหลุดพนจาก 

กาลสมัย ไกลสุดถึงความเปนมาของเคราะห 

กรรม เห็นไดชัดเจนเหมือนเราแลเห็นสิ่งของ 

ตางๆ ตอหนาตอตา  แตตาเนื้อของเราเห็นเพียง

สิ่งของที่วางอยูตอหนาเทานั้น ซึ่งไมสามารถเห็น

เหตุผลที่อยูเหนือกาลเวลา ตาเนื้อแลเห็นสิ่งของ

ไมวาจะชัดเจนเพียงไร ถามีกระดาษมาคั่นกลาง 

ก็ไมสามารถเห็นของไดอีกแลว อยาวาเหตุผล 

ที่อยูเหนือกาลเวลาเลย ยิ่งไมตองพูดถึง เนื่อง 

จากสรรพสัตวอยูในวัฏฏสงสาร เวียนตายเวียน 

เกิดติดตอกันไป ความจำกัดก็เปลี่ยนแปลงไป 

ขันธหาบดบัง เหมือนกระดาษบังตารูแตชาตินี้ 

ชาติที่แลวหารูไม เราควรรูวา ปญญากับความ 

รูนั้นตางกัน ปญญาเกิดจากบรรลุฉับพลัน 

ฉายสองไมมีบดบัง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นใน

โลกนี้ ไมมีที่ไมรูเรื่องของความรู จะเปนเรื่องที่ 

มีขอบเขต เปนเรื่องธรรมดาที่สามารถจะตรึก 

ตรองนึกคิด ซึ่งคนธรรมดาสามารถมองเห็น 

จับตองได และคิดถึงได ปจจุบันนี้ความรูทั้ง 

หลายนี้ เชน วิทยาศาสตร วิชาปรัชญา เรา 

เปนพุทธศาสนิกชน ที่ศรัทธาไมมีขอขัดแยง 

ยังตองยินดีสงเสริมดวยซ้ำ!
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ถาหากคิดจะเอาความรู มาตำหนิพุทธ 

ศาสนา ตีคุณคาของพุทธพจน หรือกลาวรายตอ 

พระธรรมซึ่งไมสมควร และไมมีความสามารถ 

ดวย พวกเราเขาใจหลักของวิทยาศาสตร ซึ่งหนัก 

ไปทางดานพิสูจนได จึงจะเชื่อถือ แลวเอาวิธี 

การอะไรพิสูจนละ? ก็คงไมพน อวัยวะทั้งหา 

บนใบหนาไปพิสูจนใชไหม? วิธีพิสูจนจะละเอียด 

แคไหน ก็ไมพนจากอวัยวะทั้งหานี้ ขอถาม 

หนอยเถอะวา อวัยวะทั้งหานี้เชื่อถือไดแคไหน? 

ตัวอยางอุจจาระ คนจะรูสึกเหม็นจนไมอยากเขา 

ใกล แตสุนัขสามารถกินได จะพบวาลิ้นที่ใชชิม 

รสก็ไมสามารถเปนมาตรฐานได แลวรอยเทา 

ที่คนเดินผานไป สุนัขสามารถดมตามกลิ่นได 

แตคนมีความสามารถไหม? ที่เหลืออีกมากมาย 

ก็เชนเดียวกัน 

เมื่อมองดูแลว คำถามคำตอบของ 

วิทยาศาสตร ก็ลวนอาศัยอวัยวะทั้งหาไปคน 

ควา จะมีความสามารถไปเสียทุกอยาง ใครเชื่อ 

ก็บาละ? ถาเราถอยหลังมาพูดวา เชื่อถือ 

วิทยาศาสตรที่คนความานั้น เปนสิ่งที่แนแท 

แตวาฟาดินกวางใหญไพศาล สภาพของคนนั้น 

เล็กจนไมอาจเทียมกันได ยิ่งความคิดเห็นของ
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ที่มีมายิ่งมีขอบเขตจำกัดเหลือเกิน  แถมดวย 

ความคิดเห็นอันจำกัดแคนี้ ยังยึดมั่นเชื่อถือไม 

ไดดวย? ฉะนั้นจึงตองใชปญญาธรรมจึงจะยืน

ยันได และใหความสวางแจงถึงกฎเกณฑของ 

ทุกอยางในโลกที่เกิดขึ้นมา หากใชเอาแตความรู 

จะทำไมไดแนนอน 

ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ไมยอมเชื่อ 

กฎแหงกรรม ก็ยังคงยึดถือหลัก ของวิทยาศาสตร 

ที่ตองพิสูจนไดจึงจะเชื่อ แตถาพูดถึงการพิสูจน 

ไมควรเพียงพิสูจนโดยหูและตาเทานั้น  ควรจะ 

เชื่อผลพิสูจนจากสวนรวมที่กวางใหญ หลักฐาน 

ก็ควรเอาคำกลาวอางของนักปราชญ   ตั้งแต 

โบราณจนถึงนักปราชญปจจุบัน มาเปนหลัก 

ฐานถึงจะถูกตอง  ตั้งแตโบราณมามีหลักฐาน 

มากมายกายกองใหเราไดเห็น ถาหากยังเหลือ 

ขอสงสัย ยังตองรอใหตนเองไปพิสูจนคนพบ 

แลวจึงจะเชื่อ แมจะมีหลักฐานยืนยันแลว ก็ยังมี

ขอสงสัยไมยอมเชื่องั้นหรือ? พระอิ้งกวงกลาววา 

“การสนองของกฎแหงกรรม มีมากมายในคัมภีร 

นาเสียดายที่นักปราชญไมยึดถือ เปนเรื่องเกิด 

เรื่องตาย 

ดังนั้นการไดเห็นก็ถือวาไมเห็น เพราะฉะนั้น 
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ผูที่มีพื้นบุญกุศลดีอยูแลว ก็ไมจำเปนตองมีหลัก

ฐานจึงจะยอมเชื่อถือ  สวนพวกที่มีบาปหนักถึง 

แมมีหลักฐานก็ตามก็ยังไมเชื่อถือ แตจะเชื่อหรือ

ไมเปนเรื่องแตละคน หลักฐานก็ยังเปนหลักฐาน 

กรรมตามสนองเปนของจริงที่แนแท ไมใชวา 

ไมเชื่อแลวไมยอมรับ แลวจะสามารถเปลี่ยน 

แปลงกฎเกณฑได     ชาวบานสวนใหญเห็นเปน 

เรื่องยุงยากเฉพาะหนา ในที่สุดก็ไมสามารถจะ 
หลีกเลี่ยงผลกรรมที่กอไวไดนาอนาถจริงๆ 
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เจาแมถือมังสวิรัต ิ อยาฆาสัตวตัดชีวิต 

เอามาเซนไหว

ประวัติเจาแมเปนชาวเมืองมี้จิว อำเภอ 

โปวชั้ง  มณฑลฮกเฮี้ยน ในสมัยราชวงศซอง 

ชื่อฮุงมิก แซลิ้ม ตั้งแตเล็กก็กินเจสวดมนตไหว 

พระ ฝกฝนความเพียรจนบรรลุนิพพาน ไดรับ 

ราชโองการจากเง็กอวงฮองเต ใหเปนเจาแม 

แหงสรวงสวรรค โดยปกติมักอวตารมาชวยชาว 

ประมงอยูเปนนิจ ดวยเหตุฉะนี้ชาวเมืองทาง 

มณฑลตะวันออกเฉียงใต จึงนับถือยิ่งนัก เจาแม 

มีความเมตตากรุณา ผูสวดออนวอนมักจะไดรับ

การชวยเหลือ มีปรากฏเปนหลักฐานสืบทอดกัน

มานับรอยๆ ป จึงเปนที่นับถือของชาวประมงทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ชาวประมงจึงเซนไหวและ

นับถือเปน “เจาแหงทองสมุทร” 

หนังสือรองทุกข
ของสัตวเดรัจฉาน
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ไมกี่ปมานี้ ดวยการปกครองของรัฐบาล 

ไตหวัน ทำใหเศรษฐกิจเจริญรุงเรืองประชาชน 

มั่งมีศรีสุข  ถึงแมวิทยาศาสตรกาวหนาก็ตาม 

แมแตชาวเมืองที่ไมไดเปนชาวประมง ก็พากัน 

เคารพนับถือมากมายนับไมถวน   เนื่องจาก 

คมนาคมสะดวก ศาลเจาทุกแหงจะมีพวกนับถือ 

ไปกราบไหวมากมาย โดยเฉพาะวันคลายวัน 

เกิดในวันที่ ๒๓ เดือนสาม ของปฏิทินจันทรคติ 

จะคลาคล่ำไปดวยผูคนมากมาย 

อยางไรก็ตาม พวกที่นับถืออยางจริงใจ 

ก็ยังมีความผิดพลาดที่มหันตอยูอันหนึ่ง นั้นก็ 

คือเมื่อเจาแมยังมีชีวิตอยู   เจาแมถือมังสวิรัติ 
แตปจจุบันพวกสาธุชน ก็ยังคงฆาสัตวตัดชีวิตเอา 

สัตวไปเซนไหวเจาแม แมจะไดรับการเซนไหว 

เชนนี้ แตเจาแมรับไมไดยังไมพอ เจาแมทุกขโศก 

หลั่งน้ำตา สงสารสัตวเหลานั้นที่ถูกฆา อันนี้เปน 

นิสัยที่สืบทอดมา และก็ไมมีใครแนะนำชักจูงให 

ใชดอกไมสด และผลไมมาเซนไหวก็พอ

เนื่องจากเจาแมมีมหาเมตตากรุณา ชวย 

เหลือมวลมนุษยมากมาย ใหพนจากเคราะห 

กรรม ถาหากพวกเราจะตอบแทนบุญคุณเจา 

แม นับถือเจาแมละก็ พยายามทำความดีกอ 
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กุศล ชวยเหลือผูอื่น ชวยสังคม จึงจะเปนที่ 

ตองประสงค ประกอบความเพียร และกินเจ 

ถาจะมากราบไหวที่ศาลเจา ก็ควรกินเจอาบน้ำ 

ใหสะอาด จิตใจผองใส สำรวมมารยาทเพียง 

คำนับหรือไหว หรือคุกเขาไหวก็ตาม จิตใจเต็ม 

ไปดวยความนับถือ เทานี้ก็เปนการเพียงพอ 

แลว ทำไมตองตัดชีวิตสัตวมาเซนไหว? หรือ 

พวกที่อยากจะขอความเมตตา ใหชวยเหลือเพียง 

ธูปเทียนดอกไม และผลไมแลวนั่งอธิษฐาน 

แสดงความในใจ เจาแมก็จะรับรู ก็เปนการ 

เพียงพอแลว ทำไมตองฆาสัตวอีกเลา? หากวา 

ระลึกถึงบุญคุณ  เมื่อเขามายังศาลเจาแลว 

กลาวถวายสิ่งที่ปฏิบัติดี คุณธรรมที่สรางไว 

กราบเรียนตอหนาเจาแม ก็จะเปนที่ชื่นชมของ 

เจาแมมาก?   ดีกวาตองเสียเงินเสียทองไปซื้อ 

กระดาษเงินกระดาษทองมาไหวเจาแม ซึ่งทาน 

ไมไดใช? 

หากจะฉลองวันคลายวันเกิด ของเจาแม 

ยิ่งไมควรฆาสัตวตัดชีวิตเปนอันขาด มีประวัติ 

กลาววา ตอนเจาแมมีชีวิตอยูในโลกเปนลูกที่ 

กตัญูมาก วันลาโลกของแม จะตองสวดมนต 

สักการบูชาพระ เพื่ออุทิศกุศลใหพอแมมีอายุยืน 
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ยาว  แตทุกวันนี้  เมื่อถึงวันคลายวันเกิดเจาแม

มีการฆาสัตวเปนการใหญ เปนวันที่สูญเสียชีวิต 

สัตว แลวเอาสัตวนั้นมาไวบนโตะบูชา เพื่อขอ 

พรใหอายุพอแมยืนยาว หรือขอพรกับเจาแม 

หรือเอามาแกบนตอเทพเจา ยิ่งดูนาเศราสลด 

แมแตมดนอยตัวหนึ่งที่ไรปญญา เจาแมก็ยัง 

เมตตาไมถือโทษ เจาแมผูมีมหาเมตตาจะไมเศรา 

สลดใจไดอยางไร? กับการกระทำขางตนนี้

เจริญพร! สวรรคอยากเอยแตไมมีวจี อยาก 

พูดก็ไมมีเสียง มีใครรูบางไหมวาวันคลายวันเกิด

เจาแมเพงมองมายังเบื้องลางสรรพสัตวไมยอม 

ฝกฝนความเพียร เอาแตเลหเหลี่ยมตมตุนเงิน 

ทอง ไมสะสมบุญบารมี ตรงกันขามก็เอาแต 
ขอใหพระชวยเหลือ หรือถามหมอดูวุนวาย 

ไมหยุดหยอน สูญเปลาไปชั่วชีวิต ตกอยูใน 

ทะเลทุกขวนเวียนไมจบ ตอนนี้จิตของเจาแม 

คงทุกขโศกยิ่งมิใชหรือ? และยิ่งไดเห็นวัน 

คลายวันเกิดของตนเอง ผูคนกลับสรางบาปกอ

เวรหนักยิ่งขึ้น (ฆาสัตวเอามาเซนไหว) ชาวบาน  

ไมเขาใจ “กฎแหงกรรม” กันเลย ตรงขามซาก 

สัตวบนโตะบูชา  เอามาขอบุญตอชีวิต  เจาแมก็ 

ไดแตเศราเสียใจหลั่งน้ำตามิใชหรือ? 
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ดังนั้น จึงใครวิงวอนผูคนที่อยากกราบ 

ไหวเจาแม จงประพฤติแตกรรมดี ออมอกสวรรค 

แผกรุณา โดยเฉพาะผูที่จะตอบแทนเจาแม 

ควรประพฤติดีตอสังคม สรางคุณงามความดี 

ตัดโลภ โกรธ หลง เคารพฟาดิน เคารพเจา 

เทวดา เคารพพอแม เคารพบัณฑิต ตองไมพูด 

กลาวราย พูดแตความดี อยาพูดปลิ้นปลอน 

อยาพูดสอเสียด จงพูดแตหลักธรรมตักเตือนให

ผูอื่นประพฤติดี รักษาศีล ประกอบความเพียร 

ถาจะสรางบุญบารมี ก็จงบริจาค ขาว โลงศพ 

สรางสะพาน สรางทาง ซอมสรางศาลเจา 

วัดวาอาราม สรางพระ พิมพหนังสือธรรมะ 

บริจาคทรัพยอยาขี้เหนียว ออกแรงก็ไมบน 
ไมคิดใหผลตอบแทน  ไมตองใหคนรู ทำบุญอยู 

ตลอด ถาหากอวยพรใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ใชแต 

มังสวิรัติ เชน ขนมทอ เสนหมี่ ผลไม ถาหากใคร 

ใชสัตว ก็ใชถั่วทำรูปจำลองรางสัตว ไมควรฆา 

สัตวตางๆ เหลานี้ แมจะไมขอพรสวรรคก็บันดาล 

ให เจาแมก็คุมครองดวย 

ถาหากจิตศรัทธา ก็ใชอาหารเจและผลไม
ถาหากทานอยากจะเลี้ยงแขก ที่กินเจ 

สักคนหนึ่ง แตทานก็เอาอาหารเนื้อสัตวมาเลี้ยง 
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ทานลองคิดดูซิวา แขกผูนั้นจะกลากินหรือ? การ 

กระทำเชนนี้จะมีความเกรงใจหรือไม? 

เหตุผลก็เชนเดียวกัน ถาหากเธอรูวา

เจาแมเปนผูถือมังสวิรัติ แลวเราเอาอาหาร 

เนื้อไปเซนไหว  เธอคิดดูวาเจาแมจะรับหรือ? 

แลวเรายังนับวาเคารพนับถือหรือ? แตก็มีคน 

พูดวา    ลูกศิษยลูกหาของเจาแมอาจกินเนื้อ 

แตชื่อที่เราเซนไหวก็คงเปนชื่อของเจาแม มิใช 

หรือ? ดังนั้น “ถาหากเปนเทพเทวดา ก็ตอง 
ไมเสพเนื้อสัตว” เทพเทวดาที่เที่ยงธรรม ยอม 

พอใจลูกศิษยลูกหากราบไหวแตของเจ งดเวน 

การฆาสัตว   เพื่อตอบแทนฟาดินที่รักทุกชีวิต 

เมื่อเจาแมถือเจ ลูกศิษยลูกหายอมไดรับการ

ขัดเกลา อบรมบมนิสัยจากเจาแมมานานแลว 

ก็ยอมไมชอบเสพเนื้อ มิฉะนั้นจะไดรับเปน 

ลูกศิษยเจาแมหรอกหรือ ดังนั้น เมื่อเธอมีจิต 

ศรัทธาจริงก็จงใชอาหารเจไหวพระ ยอมไดรับ 

การคุมครองจากพระแนนอน 

ถามไมตอบ เนื่องจากไมควรใชซากสัตว
ประมาณ ๒ ป ไดยินเขาเลาวา ในหมูบาน 

ฮกเฮงมีบานแซอึ้ง เปนครอบครัวที่ซื่อสัตว และ 

ประพฤติธรรมอันดีงาม มีแมผัวและลูกสะใภ ๒ 
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คน ใชอาหารเจไหวพระ เนื่องจากในครอบครัว

มีคนกินเนื้ออยูมาก ปนั้นวันคลายวันเกิดของเจา 

แม ลูกสะใภคนเล็กของตระกูลอึ้ง ไดเตรียมเปด 

ไกไปไหวเจาแมชุดหนึ่ง ไปไหวเจาแมที่ศาลเจา 

พอไหวเสร็จก็เอาไมปวย (คือไมคูรูปรางคลาย 

รูปไตผาซีกมักวางไวบนโตะบูชา ใกลๆ กับกระ 

บอกเซียมซี มีไวใชถามเจาวาดีหรือวาไมดี 

ไดหรือไมได โดยการโยนไมคูขึ้นไปบนอากาศ 

แลวปลอยใหตกลงมายังพื้น ถาไมขางหนึ่งหงาย 

อีกขางหนึ่งคว่ำ ก็ถือวาเจาเห็นดวย หรือวาดี 

หรือได แลวแตคำถามถาไมออกมาในรูปคว่ำ 

ทั้งสองอัน แสดงวาไมตอบ ถาไมหงายทั้งคูแสดง 

วาไมเห็นดวย) ขึ้นมาทำทาไหว แลวก็ถามเจา 

แมไปวาของที่นำมาไหวนี้ พอใจหรือไม ผล 

ปรากฏวาไมทรงตอบ แมจะโยนสักกี่ครั้งๆ 

ก็คงเหมือนเดิม เลยถามวากระดาษเงินกระ 

ดาษทองนอยไปหรือ? ก็ไมใช เพราะลืมเอา 

เหลามาถวายใชหรือไม? ก็ไมตอบ หรือไกที่ 

นำมาไหวเล็กไปหรือ? ก็ไมใช หรือเพราะของ 

ที่นำมาไหวนอยไปหรือ? ก็ไมใช ถามไปถามมา 

คิดไมออกฉับพลันจิตใตสำนึก ก็ฉุกคิดขึ้นมาได 

เลยถามไปวา “เปนเพราะวาศิษยกับแมยากินเจ 
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แลวนำอาหารสัตวมาไหว เจาแมไมพอใจใชหรือ

ไมถาใชก็โปรดตอบ” พอถามเสร็จก็โยนไมปวย 

ปรากฏวาไมคว่ำหงายอัน แสดงวา “ใช” เธอ 

รูสึกกลัว เลยบอกวา ถางั้นก็ขออภัยและคราว 

ตอไปจะงดอาหารเธอรูสึกกลัว เลยบอกวา ถา 

งั้นก็ขออภัย และคราวตอไปจะงดอาหารสัตวมา 

ไหว จะนำอาหารเจมาไหว ดังนั้นสองปที่ผานมานี้ 

ลูกสะใภบานแซอึ้ง ก็นำแตของเจมาไหว 

อาหารเนื้อสัตว หมูเห็ดเปดไกเต็มโตะ
เจาไดรับแตเพียงอาหารเจชุดเดียว
มีตระกูลแซจัง ในเมืองจั้งฮัว ตั้งแต ปู 

ยา จนถึงลูกหลายตางก็กินเจทั้งสามชั่วโคตร 

ทั้งครอบครัวมีสุข  บุญบารมีลนฟา   มีวันหนึ่ง 

เปนวันคลายวันเกิดของเจาองคหนึ่ง  ผูคนนำ 

หมู เห็ด เปด ไก ไปไหวกันเต็มโตะไปหมด ยังกับ 

แขงขัน แสดงอวดกัน คุณนายจังไปทีหลัง เนื่อง 

จากครอบครัวกินเจ ก็เลยใชถั่วลิสงทำเปนรูป 

สัตวตางๆ กัน ชุดเล็กๆ หนึ่งชุดมาไหว ตอนนี้ 

บนโตะก็เต็มไปดวยเปด ไก ไมมีที่จะวางได คน 

เฝาศาลเห็นดังนั้น ก็เลยชวยนำอาหารเจชุดนี้ไป 

วางไวเหนือโตะ   พอดีลูกสะใภตระกูลจังมาถึง 

แลเห็นวา อาหารของบานตนเปนอาหารชุดเล็กๆ 
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เปนที่สนใจของผูพบเห็น ในใจรูสึกไมคอยสบาย 

ใจ แตวาไมนานนัก พอเจาเขาทรงเขียนออกมาวา 

ในบรรดาของที่นำมาไหวมากมาย เจาไดรับเพียง 

อาหารเจชุดเดียวเปนของศิษยตระกูลจัง  ทำให 

บรรดาเทพเทวดาตางยินดีเปนอยางยิ่ง

จากจุดนี้เอง ทำใหรูวาเทพเทวดาไมตอง 

การใหผูคนฆาสัตวตัดชีวิต ดีใจที่คนเอาอาหาร 

เจมาไหว ดังนั้นที่ๆ เทพเทวดา อยูจะปราศจาก 

คาวโลกีย ก็ยอมพอใจ ความสะอาดของอาหาร 

เจ เกลียดอาหารเหม็นคาวของเนื้อสัตว 
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ผูคนอยาดูเพียงชาตินี้ชาติเดียว ควร 

พิจารณาวากฎแหงกรรมนั้นมีจริง ผลที่รับในชาติ 

นี้สืบเนื่องจากการกระทำในชาติกอน ดังนั้นผูที่ 

ยากจน หรือมีโรคมาก ก็จงอยาโทษฟาดินหรือ 

คนอื่น ควรรีบสรางบุญสรางกุศล ผูที่มีบุญ 

วาสนา ก็ยิ่งตองรักบุญกุศล สะสมบุญบารมีอีก 

มิฉะนั้น พอหมดบุญลง เคราะหกรรมมาถึงก็จะ 
ไดลิ้มรสผลชั่วของตนเอง

ตลอดชีวิตของคน ตอนที่ใกลจะตายใหสัง 

เกตอวัยวะทั้งหา วาเปลี่ยนแปลงไปอยางไรราง 

กายแข็งทือหรือออนนิ่ม   ใบหนาปกติหรือไม  

จะไดรูวา ผูตายจะไปสูสุคติหรือลงสูขุมนรก ให 

พิจารณาดูดังนี้ :

๑.ตอนตายใหมๆ ถาหากหนาตาปกติ 

รางกายออนนิ่ม      สีหนาเหมือนคนมีชีวิตอยูก็ 

เนื่องจากไดบรรลุธรรมดวงวิญญาณจะไปสูสุคติ

๒.ตอนตายใหมๆ ถาหากรางกายแข็งทือ 

หนาตาซีดเผือดเหมือนคนตกใจ นั่นแสดงวา 

สารจากยมบาลยมบาล
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วิญญาณไดตกสูนรกแลว

๓.ถาตอนตายใหมๆ รางกายแข็งทื่อ หนา 

ตานากลัวเพราะความตกใจกลัว ทำใหเนื้อกาย 

เปลี่ยนไป ชึ่งเรียกวาเปลี่ยนลักษณะ จะไปเกิด 

เปนสัตวสี่ชนิดดวยกันเราก็ดูไดจาก “ตา หู 
จมูก ปาก” เปนทหารทั้งสี่ ที่ดวงวิญญาณจะไป 

เกิด เพราะตามีน้ำตา หูก็มีขี้หู จมูกก็มีน้ำมูก 

ปากก็มีน้ำลาย เปนทวารที่ไมสะอาด ๔ ชองทาง 

ดังนั้นเมื่อตายลงแลว ถาวิญญาณออกจากทวาร 

ตางๆ นี้ ชาติหนาไปเกิดเปนสัตวสี่ประเภทคือ 

สัตวเกิดจากรก  เกิดจากไข  เกิดเปนสัตวน้ำ  
และเกิดเปนพวกแมลง

“ตา”
พวกที่หลงกามคุณมากเกินไป พอจวน 

จะตายดวงตาจะเบิกกวาง วิญญาณจะออกจาก 

รางทางทวารตา ชาติหนาจะไปเกิดเปนสัตวปก 

(เกิดจากไข) เชน พวกนกตาง ๆ อันไดแก นก 

เหยี่ยว นกพิราบ นกนางแอน ฯลฯ เปนตน พวกนี้ 

ตาจะไดเห็นทั่วทั้งสี่ทิศ
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“หู”
พวกที่ชอบฟงเรื่องราวไมดี เรื่องรายๆ 

ตางๆ มากมาย  พอตายลงหูทั้งสองขางจะชันขึ้น 

วิญญาณออกจากทวารหู ชาติหนาก็เกิดเปนสัตว 

ที่เกิดจากรก ไดแก ชาง มา วัวควาย หูจะเขาใจ 

ภาษาคน ใหคนไดเรียกใชสอย

“ปาก”
พวกที่กลาวรายทำลายผูอื่น พูดจาเสียด 

สีนินทา กลาวหาเกินเลย กอนจะตาย ปากจะอา 

กวางไมหุบ วิญญาณออกทวารปาก จะไปเกิด 

เปนพวกสัตวน้ำ เชน กุง หอย ปู ปลา เปนตน 

ปากจะลิ้มรสของเหม็นของสกปรก

“จมูก”
พวกที่ชอบหลงไหลกับกลิ่นหอม ชอบหา 

เงินที่สกปรก กอนจะตายจมูกจะเบิกกวาง 

วิญญาณออกทางจมูก ชาติหนาจะเกิดเปนพวก 

แมลง เชน ยุง แมลงวัน มด หนอนตางๆ เปน 

ตน เพราะจมูกชอบดมของเหม็นที่สกปรก ชอบ 

อกชอบใจตนเอง พวกนี้เกิดในที่ชื้นแฉะ มีการ 

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากบาปหนักวิญญาณจะถูก

ตีแตกกระจายไปเกิดเปนแมลงตาง ๆ
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เวลาคนตายลง วิญญาณที่ออกทางทวาร 

“ตา หู  จมูก ปาก” นี้ ลวนมีเคราะหราย 

มากกวาเคราะหดี เนื่องจากทวารทั้งสี่เปน 

ทวารสำรอง ที่คอยชวยเหลือ “เจาของธาตุแท” 

ถาหากใชทวารทั้งสี่ไปในทางที่ถูกตอง ก็จะเปน 

“ผูเที่ยง ตรงทั้งสี่” หากใชในทางตรงขามก็จะ 

กลายเปน “สี่มหาโจร” ซึ่งจะทำลายเจาของ 

ในเวลาปกติ    ถาใชทวารทั้งสี่ในทางเลวราย 

พอตายลง วิญญาณก็จะออกทางทวารเหลานี้ 

โดยธรรมชาติ  ทำใหไปเกิดเปนสัตว ตางๆ ๔ 

ประเภท

จากหนาตาของผูวายชนม ก็สามารถหยั่ง 

รูทางไปของเขา แตก็ตองอาศัย เหตุตนผลกรรม 

และบาปบุญคุณโทษที่มีอยูมาชำระคดีความจึง 

สามารถไดผลที่ถูกตอง แตสวนใหญแลวจากรูป

ลักษณกอนตายก็สามารถที่จะรูไดถึงที่ทางที่เขา

จะไดไปดีหรือรายอยางไร

ดังนั้น ทิศทางหมุนเวียนของคนก็ขึ้นอยูกับ 

ตัวของคนเอง  ผูที่มีตาทิพยยอมเห็นไดเองโดย 

ตลอด ขอใหผูคนเดินในทางตรง (สรางบุญกุศล) 
อยาเดินทางออม (กอกรรมทำเข็ญ) ตอนจะจาก 

โลกนี้ไปจะไดเดินทางโดยสวัสดิภาพ
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ภาพแหงความเมตตา
ภาพความนารักของเพ่ือน (เกิด แก เจ็บ ตาย)
หยุดการเขนฆา กินเจกันเถอะ! สัตวก็มีหัวใจ

สัตวก็แสดงความรักได

สัตวเขามีครอบครัวนารัก

สัตวก็รักลูกเหมือนเรา

เขาก็งวงนอนเหมือนเรา

เขาก็เพื่อนเหมือนเรา
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สุกรและ มนุษยนี้ มีชีวิต

ถูกลิขิต จากรรม ที่ทำไว

มีเจ็บปวด มีกลัวตาย มีจิตใจ

เหตุไฉน จึงประหาร ทุกวารวัน

เปนอาหาร ของมนุษย สุดอรอย

เพื่อบำรุง น้ำยอย ชางหฤหรรย

เปนรอยพัน สรรมาฆา พรรวยกัน

แตกรรมนั้น ใครไดรับ ไวกับคน

ยามสิ้นชีพ ทรมา หนาอดสู

ตองมารอง เสียงเหมือนหมู ดูสับสน

มีสภาพ คลายสัตว ไมเหมือนคน

กรรมใหผล ในชาตินี้ นี่ของจริง

เวไนยคือเรา เราคือเวไนย

บทกลอน:ประภาพรรณ เสนหมิตร
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รักสัตว ไยจึงกินเนื้อสัตว

สุกรไก แพะโค กุงเปดปลา

ตางตองมา เปนอาหาร รับทานลิ้น

สัตวทั้งหลาย ถูกฆาตาย กายถมดิน

ชางชาชิน กินเลือดเนื้อ ไมเบื่อกัน

คนกับสัตว มีชีวิต รักชีวี

ตางก็มี ความรูสึก มีโศกศัลย

เปลี่ยนพฤติกรรม การกิน เสียใหมพลัน

รับทาน มังสวิรัติกัน ไมกอเวร
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ค่ำคืนอันเงียบเหงา

ทุกราตรี มีไกขัน กันเซ็งแซ

ชางเงียบแท ตีหา พาเปลาเปลี่ยว

เจาคงเลือดนอง เปอนมีด พันเลมเทียว

เขาคงเคี้ยว แกลมสุรา พาเพลิดเพลิน

เปนเพราะวา คืนนี้ สงปเกา

สังหารเจา ทุกครัวเรือน ไมขัดเขิน

ชีวิตสัตว นาสงสาร เสียเหลือเกิน

เพราะบังเอิญ คนเห็น เปนธรรมดา

ถามนุษย หยุดฆาสัตว ตัดชีวิต

เปลี่ยนความคิด ที่ผิด กันทั่วหนา

รับทาน มังสวิรัติ ชั่วชีวา

มีศีลหา บริสุทธิ์ หยุดสรางกรรม
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ขนของแม

แมเพิ่งคลอด ลูกนี้ สี่ชีวิต

คนอำมหิต ปลิดชีวี แมดับสิ้น

เหลือแตกอง ขนไก บนพื้นดิน

ลูกจำกลิ่น แมได ไมคลายจาง

ตอนี้ไป จะมีใคร กางปกปก

ลูกมีอก แมอุน ไมเคยหาง

โอแมจา ลูกมีแม เคยนำทาง

ลูกอางวาง เพราะใครหนอ เขากอเวร
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ลูกแม

โอลูกแม อยูไหน ใครรูบาง

แมอางวาง วาเหว ถวิลหา

เคยกกไข ดวยยินดี เสมอมา

อนิจจาเขา เอาไปกิน กันอิ่มใจ

เห็นเปลือกไข จำได ใชลูกฉัน

ทุกคืนวัน เคยกอดกก และชิดใกล

มีมือมาร ประหารลูก จากแมไป

มนุษยธรรม อยูที่ไหน ชวยบอกที
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ทุกขทรมานจนตาย

ความเจ็บปวด รวดราว ถูกเชือดคอ

จะรองขอ ความปราณี ไดที่ไหน

ตองดาวดิ้น หลายนาที จึงสิ้นใจ

โอเปดไก ยามถูกเชือด เลือดไหลนอง

ชางเปนภาพ ที่เวทนา นาเศรานัก

โปรดตระหนัก ภาพพจน สยดสยอง

เมื่อรับประทาน สัตวทุกครั้ง ควรตรึกตรอง

เขาทั้งหลาย คือพี่นอง รวมโลกเรา
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ไดโปรด! ไวชีวิตฉันเถิด

เสียงทอดถอน โทมนัล พอโคเฒา

นั่งคุกเขา วอนเพชรฆาต ขอชีวิต

มีดขาววับ ระดับคอ รอชีพปลิด

ในดวงจิต ปวดราว น้ำตาริน

เคยรับใช ไถนา มานานป

ไมเคยมี ความชอบ ชางลืมสิ้น

ตองถูกฆา เปนอาหาร ใหเขากิน

ชั่วชีวิน วัวควาย อาหารคน
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รูคุณไมเบียดเบียน

คนในภาพ เปนชาวนา กัลยาณจิต

ชั่วชีวิต มีสัจจะ จิตใจสูง

มีเมตตา กรุณา คอยชักจูง

ใจนั้นมุง แทนพระคุณ การุณธรรม

เมื่อเยาววัย ไดอาศัย ดื่มนมโค

ยามเติบโต เลี้ยงไวั ใหอิ่มหนำ

อันโคนี้ เคยใชงาน อยางตรากตรำ

ถึงแกเฒา ก็ไมนำ ไปฆากิน

เขาเขาใจ ในหลัก กฏแหงกรรม

ไมกระทำ ชั่วซ้ำ ใหผิดศีล

เขารับทาน มังสวิรัติ เปนอาจิณ

ชั่วชีวิน กตัญู รูพระคุณ
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ลูกจา! แมลากอน
ภาพแมแพะ ถูกจูง ไปเขนฆา

เหมือนรูวา ตองพราก จากลูกขวัญ

แมกับลูก ตางมองหนา กันและกัน

ตางโศกศัลย เศรานัก ความรักเรา

แมจาอยาไป อยาไป ใหเขาฆา

จงกลับมา อยูกับลูก ใหคลายเหงา

ในที่สุด แมตองไป จากพวกเรา

เปนเรื่องเศรา พลัดพราก ตายจากกัน

ถามนุษย หยุดฆา หยุดรับทาน

คงไมตอง ถูกประหาร อยางหฤหรรษ

คงไมตอง เห็นภาพ บาดชีวัน

ดวยยึดมั่น ศีลขอหนึ่ง พึงจดจำ
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โอเพื่อนเอย เคยเห็น ทุกเย็นค่ำ

ฉันเคยนำ เอาหญา มาเลี้ยงเจา

เจาแพะนอย ตัวนิด เพื่อนชิดเรา

เคยคลอเคลา เคลียขา พากันเดิน

เราคือเพื่อน รูใจ กันนานป

คงไมมี ใครมาพราก ใหหางเหิน

เคยวิ่งเลน ทุกเย็นเชา อยางเพลิดเพลิน

ชางบังเอิญ มีเหตุการณ ประหารใจ

อนิจา เจาโดนฆา คอถูกเชือด

เห็นกองเลือด และศพเจา เศราไฉน

เจาตองกลาย เปนอาหาร ทำทานไป

ตั้งสัจจะไว ไมกินเจา เราเพื่อนกัน

อาลัยเจาเพื่อนยาก
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น้ำมือคน

เกล็ดของปลา เปรียบเสมือน เล็บมนุษย

ถาเล็บหลุด สุดเจ็บปวด อยางมหันต

ตองหาหมอ ทำแผล ดูแลกัน

แตสัตวนั้น ไมมีปญญา รักษาตน

เราขอดเกล็ด ปลาเปน เห็นธรรมดา

แตอนิจา หารูไม เขาเจ็บลน

ตองเกลือกกลิ้ง ดิ้นหนี น้ำมือคน

สุดจะทน ภาพเชนนี้ มีทุกวัน

ถามนุษย หยุดทำราย ทำลายสัตว

โลกคงจัด อยูในทาง ที่สรางสรรค

ยึดมั่น อยูในศีล ชั่วชีวัน

รับทาน มังสวิรัติกัน ทั้งครอบครัว
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ลานประหาร

สัตวน้ำ ทุกชีวิต ถูกปลิดชีพ

ตางก็รีบ เอาตัวรอด ดิ้นรนหนี

มีดฟนขาด สองทอน ยังอยูดี

แหวกวายหนี มือมาร กลัวการตาย

บางชีวิต นำไปทอด ในกระทะ

ก็ยังจะ ดิ้นได นาใจหาย

เขารักชีวี หวงชีวิต หวงรางกาย

โปรดละอาย อยาฆาสัตว วิรัติกรรม
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เสียงจากกันชั่วนิรันด

ยามสายัณห ตะวันรอน จวนลับฟา

เจาปกษา ผัวเมีย บินเริงรา

ชางไมรู อันตราย ติดตามมา

ตางปรารถนา ในรัก สลักใจ

ธนูพิษ มือเพชฌฆาต บังอาจนัก

มาพรากรัก พวกเรา เศราไฉน

เสียงบอกเจา บาดเจ็บ จนขาดใจ

เสียงร่ำไห พี่จา นองลาที
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แมใกลจะกลับแลว

สิ้นเสียงปน ดังลั่น สนั่นปา

ถูกแมนก ตกลงมา ชีวาสิ้น

เหตุมัวมอง หาเหยื่อ เพื่อลูกกิน

กายพังภินท เพราะมนุษย สุดบรรยาย

แสนสงสาร ลูกนกนอย เฝาคอยแม

ตางชะแง ชูคอรอน รอรอหาย

พี่ปลอบนอง อยารองไห ใจวุนวาย

ตอนสายสาย แมคงกลับ รับขวัญเรา

โปรดยุติ การสรางกรรม และทำราย

สัตวทั้งหลาย คงเปนสุข ไมโศกเศรา

ชวยพิทักษ รักสัตวดวย สองมือเรา

คนรุนเยาว คงเอาอยาง ในทางดี
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เพชฌฆาตเลือดเย็น

ผาตวนแพร ตางถักทอ ดวยใยไหม

เราสวมใส ดวยนิยม สมศักดิ์ศรี

ถาจะคิด ใหลึกซึ้ง คงทราบดี

ผาสวยนี้ กรรมวิธี มีเชนไร

เขาใชไหม มีชีวิต ใสหมอตม

สัตวตายลม เพราะแพรพรรณ อันสดใส

ตองพลีชีพ เพื่อความนิยม ใหสมใจ

โปรดคิดใหม ใชใยรัก ถักทอแทน
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ชีวิตใคร ใครก็รัก

กิเลน สัตวโบราณ จิตเมตตา

มักกรุณา สัตวตัวนอย อยูเสมอ

ยามเดินไป ในถนน ไดเจอะเจอ

เขาไมเผลอ เหยียบตาย ใหวายปราณ

มนุษยเรา ยกตน เปนคนฉลาด

เหตุไฉน จึงพิฆาต อยางอาจหาญ

มนุษยธรรม นั้นอยูไหน ใครตองการ

โปรดไขขาน คำตอบ จะขอบคุณ
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เห็นผิดเปนชอบ

พวกเด็ก ไรเดียงสา ทรมานสัตว

ชอบใชพัด ตบตี พวกผีเสื้อ

แมหิ่งหอย ตัวเล็ก ตายเปนเบือ

เขาไมเชื่อ บาปเวร เพราะเยาววัย

พอแม ควรสอนลูก ปลูกความคิด

ใหมีจิต เมตตา อยาสงสัย

สัตวทั้งหลาย รักชีวี ลวนหนีภัย

สรางปจจัย คือความดี มีคุณธรรม
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ฉุดชวยเขา เราพนเคราะห

ไมสมควร จับแมลง มาฆาเลน

เปนบาปเวร กอกรรม อันยิ่งใหญ

เมื่อเห็นสัตว จะจมน้ำ รีบชวยไว

ดวยจิตใจ เมตตา พนภัยพาล

สัตวหรือคน รักชีวิต เชนเดียวกัน

ตางหนีพลัน ความตาย กลัวประหาร

โปรดพิทักษ อนุรักษไว ใหอยูนาน

พวกลูกหลาน ตามแบบอยาง ทางที่ดี
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เพรียกพรองรองร่ำ

เห็นนกนอย ถูกขัง คงโศกเศรา

ดวยตัวเจา นั้นยังมี ซึ่งพี่นอง

มีพอแม เมียลูก เคยคุมครอง

แตเจาตอง มาพราก จากมือคน

เขาฟงเสียง นกรอง รื่นรมยหู

เขาไมรู วาเจานี้ ชางสับสน

คิดถึงลูก คิดถึงแม แสนมืดมน

ตองทุกขทน เหมือนนักโทษ โปรดเห็นใจ

ถามนุษย ถูกพราก จากของรัก

คงตองจัก เจ็บจน ทนไมไหว

กรุณาให อภัยทาน สราญใจ

ปลอยเขาไป จากกรง คงหมดกรรม
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94  ลังกาวตารสูตร หนังสือรองทุกขของสัตวเดรัจฉาน94  

สำนึกขอขมา

มีเมตตา ไมฆาสัตว ตัดชีวิต

ดวยดวงจิต แนวแน ไมแปรผัน

จะรับทาน มังสวิรัติ ชั่วชีวัน

เปดศักราช อันแจมจรัส เพื่อตัดกรรม

มีหิริ โอตตัปปะ สละชั่ว

ไมเกลือกกลั้ว กลัวบาปเกา มากลายกล้ำ

ตั้งแตนี้ ตอไป จะใฝธรรม

อโหสิกรรม ชาตินี้ อยามีเวร
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บทกลอนเตือนใจใหกินเจ 95จ 95

บทกลอนเตือนใจใหกินเจ

ประนมกราบ แทบบาทพระ อธิษฐาน

ขอพบพาน แตสิ่งดี ที่ประสงค

กมสักการ ไมดอกผล จิตมั่นคง

หากปลิดปลง ชีพสัตว อยาหวังบุญ

เรื่องเวียนวาย ตายเกิด เจาไมเชื่อ

ญาติมิตรเมื่อ สิ้นชีพลง กรรมนำหนุน

ก.ฆาไก เหมือนฆาลูก สุดทารุณ

ข.ฆาหมู สุดเนรคุณ ฆามารดา

พระกวนอิม โปรดเจ ไมใชเหลา

พุทธเจา เกลียดที่สุด คือฆาสัตว

พระเจา ลวนมีจิต โพธิสัตว

จงปฏิบัติ ตามรอย พุทธธรรม

เวนแต เจามาร หลงลาภปาก

แตทำบาป หลอกลวง ผิดศีลธรรม

ขอเตือนอยา เซนไหวสัตว ทำบาปกรรม

นอมจิตนำ จุดธูป เพียงสามดอก

บริจาค ทรัพยสิน ชวยคนยาก

บุญจะมาก ลูกหลาน สุขสบาย

กินเจ มีประโยชน ทั้งกายใจ

หมดมารราย อยูสุข ทุกฤดู

บบทกลอน

ประนมกราบ แทบบาทพ
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96  คำเตือนจากพระอินทร96  

ขากวนอูผูเลิศ ในทางรบ

ไดคนพบสัจธรรม ล้ำสดใส

แมทางวิทยาศาสตร อันเกรียงไกร

ยอมรับใหชาวโลก บริโภคเจ

ถือศีลหากินเจ จะจำเริญ

อยาเพลิดเพลินหลงทาง ที่หักเห

เบียดเบียนสัตวไรสุข ทุกขทั้งเพ

อยารวนเรเรงทำ แตกรรมดี

อันเนื้อสัตวสะสม อมเชื้อโรค

ควรบริโภคพืชผัก จักสุขี

ขากวนอูรับประกัน ในความดี

เพราะขามีเมตตา จึงกลาเตือน

ขาเปนชายนักรบ เจนจบสิ้น

น้ำตารินไหลอาบ ดังดาบเฉือน

การกระทำของมนุษย สุดแชเชือน

จักตักเตือนใชหลอก บอกความจริง

คำเตือนจากพระอินทร
พระผูเปนเจาบนสวรรค
(พระเจากวนอู) 

อน

น

มจริง

างรบ

ดใส

กรียงไกร

ภคเจ
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