1

การกินหรือไม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ กบั พุทธ
โดย หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน
เมือ่ ท่ านอ่านเนือ้ ความดังต่ อไปนีแ้ ล้ว ท่ านจะเห็นด้ วยหรือไม่ น้ัน เป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล
ของท่ าน ผู้เขียนไม่ มเี จตนาโต้ เถียงเพือ่ เอาชนะคะคานผู้ใด เพราะพระพุทธเจ้ าตรัสใน
พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๒ “วัตถูปถมสู ตร” ข้ อ ๙๓ ว่ า “...สารัมภะ(การแข่ งดีเอาชนะกัน) เป็ นกิเลส
เหตุแห่ งทุกข์ ...” ดังนั้น ท่านใดทีต่ ้ องการโต้ เถียงเพือ่ เอาชนะผู้เขียน ผู้เขียนขอยอมแพ้ ยกให้
ท่ านชนะไปเลย ผู้เขียนจะไม่ ขอโต้ เถียงให้ เสี ยเวลาและทะเลาะกันเปล่าๆ สาหรับท่ านทีต่ ้ องการ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลเพือ่ ความเจริญในธรรมอันเป็ นบุญกุศลอย่ างแท้ จริง เพือ่ ความพ้นทุกข์ จากการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อนื่ ผู้เขียนก็ยนิ ดี
ผู้เขียนนาเสนอรายละเอียดของ “การกินหรือไม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ กบั พุทธ” นี้ ตามภูมขิ อง
ผู้เขียนทีไ่ ด้ ศึกษาและปฏิบัติตามคาตรัสของพระพุทธเจ้ า และคาสอนของพระโพธิสัตว์ เพือ่
ความหลุดพ้นจากทุกข์ คือบาปเวรจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อนื่ อันเกิดจากการฆ่ าและการ
กินสั ตว์ ซึ่งเมือ่ ท่ านได้ ศึกษาอย่ างเข้ าใจดีแล้ว ก็ไม่ ได้ หมายความว่า ท่ านจะต้ องหยุดกินเนือ้ สั ตว์
ทันที ท่ านก็ปฏิบัติลดละเลิกการกินเนือ้ สั ตว์ ตามฐานจิตตามบุญบารมีของท่ าน บางท่ านอาจมี
บุญบารมีทสี่ ามารถหยุดการกินเนือ้ สั ตว์ และผลิตภัณฑ์ ทมี่ สี ่ วนผสมจากสั ตว์ ท้งั หมดได้ ทนั ที
บางท่ านอาจลดหรืองดการกินเนือ้ สั ตว์ ใหญ่ ก่อน เพราะการกินเนือ้ สั ตว์ ใหญ่ มีพษิ มีบาปมากทีส่ ุ ด
หันมากินสั ตว์ เล็กสั ตว์ น้อย ซึ่งมีพษิ และบาปรองลงมา จนเหลือการกินปลา กินไข่ และกินนม
สั ตว์ ดีไปกว่ านั้นก็หยุดการกินปลา เหลือการกินไข่ และนมสั ตว์ ดีไปกว่ านั้นก็หยุดการกินไข่
เหลือการกินนมสั ตว์ ดีไปกว่ านั้นก็หยุดการกินนมสั ตว์ และผลิตภัณฑ์ ทมี่ สี ่ วนผสมจากสั ตว์
ทั้งหมด กินแต่ พชื อย่ างเดียว หรือถ้ าองค์ ประกอบเหตุปัจจัยยังไม่ ลงตัวก็กนิ สลับไปมาระหว่ าง
พืชกับสั ตว์ ก่อนก็ได้ แล้วค่ อยพัฒนาปรับเปลีย่ นลดการกินสั ตว์ มากินพืชมากขึน้ เป็ นลาดับ หรือ
ใช้ วธิ ีเจเขีย่ คือ กินอาหารทีเ่ ขาปรุงทัว่ ไป แต่ เขีย่ เนือ้ ออก เขีย่ ผักเข้ า กินผักและนา้ แกงพร้ อมข้ าว
หรือคาร์ โบรไฮเดรทอืน่ ๆ ถ้ าให้ ดีพกถั่วหลากชนิดไปกินเฉลีย่ วันละ ๑-๕ ช้ อนแกง ก็จะได้ โปรตีน
ทีท่ ดแทนเนือ้ สั ตว์ ได้ อย่ างดีเยีย่ ม(ดีกว่ าเนือ้ สั ตว์ ) โปรตีนจากถั่วหลากชนิดจะสร้ างเสริม
ซ่ อมแซมเซลล์ ให้ แข็งแรง ทาให้ มพี ลังและอิม่ นาน
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ช่ วงเทศกาลกินเจ เป็ นช่ วงเวลาทีค่ นจานวนมากนัดกันหยุดกินเนือ้ สั ตว์ โดยหันมากิน
พืชแทน สั ตว์ จานวนมากจึงไม่ ถูกฆ่ าตายในช่ วงเวลานี้ เทศกาลกินเจจึงมีส่วนช่ วยให้ สัตว์ รอด
ตายเป็ นจานวนมาก การช่ วยให้ สัตว์ รอดตาย โดยไม่ถูกคนฆ่ าด้ วยวิธีการต่ างๆหรือด้ วยสาเหตุ
ต่ างๆ เป็ นภาระหน้ าทีอ่ นั ควรของพระพุทธเจ้ าและพุทธบริษทั หรือไม่ หาคาตอบได้ ในคาตรัส
ของพระพุทธเจ้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการฆ่ าสั ตว์ หรือไม่ ฆ่าสั ตว์ การกินเนือ้ สั ตว์ หรือไม่ กนิ เนื้อสั ตว์
ในพระไตรปิ ฎก ซึ่งผู้เขียนจะได้ นาเสนอ รวมทั้งวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ดังต่ อไปนี้
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ โลกสู ตร ข้ อ [๒๙๓] “พระตถาคตย่ อมตรัสรู้ อนุตตรสั มมา
สั มโพธิญาณในราตรีใดและย่ อมปรินิพพานด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ย่ อมตรัส
บอกแสดงซึ่งพุทธพจน์ อนั ใดในระหว่ างนี้ พุทธพจน์ น้ันทั้งหมด ย่ อมเป็ นอย่ างนั้นนั่นแลไม่ เป็ น
อย่ างอืน่ (ถ้ อยคาเหล่านั้นทั้งหมด ย่ อมเข้ ากันได้ โดยประการเดียวทั้งสิ้น ไม่ แย้ งกันเป็ นประการ
อืน่ เลย)”
จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ ายืนยันว่ า เนือ้ หาทุกสู ตรทุกถ้ อยคาทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสไว้
ล้วนสอดคล้องกัน ไม่ ขดั แย้ งกันเลย ดังนั้น ประเด็นการฆ่ าหรือไม่ ฆ่าสั ตว์ การกินหรือไม่ กนิ
เนือ้ สั ตว์ ทพี่ ระพุทธเจ้ าตรัสก็นัยยะเดียวกัน ล้วนสอดคล้องกัน ไม่ ขดั แย้ งกันเลย
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๙ จุลศีล ข้ อ [๑๐๓] พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า “ดูกรมหาบพิตร อย่ างไร
ภิกษุจึงชื่อว่ าเป็ นผู้ถึงพร้ อมด้ วยศีล.
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆ่ าสัตว์ เว้ นขาดจากการฆ่ าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์ แก่สัตว์ ทงั้ ปวงอยู่ ข้ อนี้เป็ นศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.”
จากข้ อความดังกล่าว ถามว่ า การกินเนือ้ สั ตว์ กบั การไม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ อะไรจะเป็ น
ประโยชน์ แก่สัตว์ ท้งั ปวงมากกว่ ากัน หรือการทีค่ นกินคนเป็ นอาหารกับการทีค่ นไม่ กนิ คนเป็ น
อาหารอะไรจะเป็ นประโยชน์ แก่คนทั้งปวงมากกว่ ากัน คาตอบก็คอื การไม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ ย่ อมเป็ น
ประโยชน์ แก่สัตว์ ท้งั ปวงมากกว่ าการกินเนื้อสั ตว์ และการทีค่ นไม่ กนิ คนเป็ นอาหาร ย่ อมเป็ น
ประโยชน์ แก่คนทั้งปวงมากกว่ าหรือการทีค่ นกินคนเป็ นอาหาร เพราะการกินเป็ นสาเหตุทสี่ าคัญ
อย่ างหนึ่งทีท่ าให้ เกิดการฆ่ า การฆ่ าย่ อมเป็ นโทษ ไม่ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถูกฆ่า และสั่ งสมเป็ น
วิบากร้ ายของผู้ฆ่าและผู้มีพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องอันส่ งเสริมให้ เกิดการฆ่ า ดังทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัส
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ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ ๒๑ ข้ อ [๓๑] ว่ า “...ผู้ใดปรารถนา
ความสุ ขเพือ่ ตนด้ วยการเข้ าไปตั้งความทุกข์ ไว้ ในผู้อื่น ผู้นั้นระคนแล้ วด้ วยความเกีย่ วข้ องด้ วย
เวร ย่ อมไม่ พ้นไปจากเวร”
เนือ้ หาดังกล่าว สอดคล้องกับ ทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๒ ว่ าด้ วยบุพ
จริยาของพระองค์ เอง ข้ อ [๓๙๒] ว่ า “พระผู้มพี ระภาคผู้เป็ นนายกของโลก แวดล้อมด้ วยภิกษุ
สงฆ์ เป็ นอันมาก ประทับนั่งอยู่ทพี่ นื้ หินอันเป็ นรัมณียสถานโชติช่วงด้ วยแก้วต่ างๆ ในละแวกป่ า
อันมีกลิน่ หอมต่ างๆ ใกล้สระอโนดาต ตรัสชี้แจงบุรพกรรมทั้งหลาย ของพระองค์ ณ ทีน่ ้ันว่ า
ดูกรภิกษุท้งั หลาย เธอทั้งหลายจงฟังกรรมทีเ่ ราทาแล้วของเรา
...ในกาลก่อนเราเป็ นเด็ก (ลูก) ของชาวประมงอยู่ในบ้ านเกวัฏฏคาม เห็นคนทัง้ หลาย
ฆ่ าปลาแล้ ว เกิดความโสมนัส(ยินดีสุขใจ) ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น ความทุกข์ ทศี่ ีรษะ (ปวด
ศีรษะ)ได้ มีแล้ วแก่เรา ในเมือ่ เจ้ าศากยะทั้งหลายถูกเบียดเบียน พระเจ้ าวิฏฏภะ
ุ ฆ่ าแล้ว”
จะเห็นได้ ว่า ในอดีตชาติทพี่ ระพุทธเจ้ ายังไม่ ได้ บาเพ็ญ แม้ จะไม่ ได้ ฆ่าสั ตว์ เอง
เพียงเกีย่ วข้ องแค่ ยนิ ดีสุขใจทีเ่ ห็นคนทั้งหลายฆ่ าปลา ยังสั่ งสมเป็ นวิบากร้ ายทีท่ าให้ ท่านต้ อง
ปวดศีรษะด้ วยเหตุการณ์ ทญ
ี่ าติถูกฆ่ า นั่นคือสภาพ “...ผู้ใดปรารถนาความสุ ขเพือ่ ตนด้ วยการ
เข้ าไปตั้งความทุกข์ ไว้ ในผู้อนื่ ผู้น้ันระคนแล้วด้ วยความเกีย่ วข้ องด้ วยเวร ย่อมไม่ พ้นไปจากเวร”
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้ อ ๓๑)
ถ้ ามีคนกินคนเป็ นอาหาร แต่ อ้างว่ าตัวเองถือศีล จึงไม่ ฆ่าคน แต่ ถ้ามีใครเอาเนือ้ คนมา
ขายหรือให้ ฟรี ก็ซื้อหรือรับมาฟรีๆ จากพฤติกรรมดังกล่าวของคนทีก่ นิ คนๆนั้น ได้ เป็ นแรงจูงใจ
ให้ คนทีอ่ ยากได้ เงินจากคนๆนั้น หรือศรัทธาหรือสงสารคนทีก่ นิ คนๆนั้น จึงไปฆ่ าคนมาขายหรือ
มาให้ คนทีก่ นิ คนๆนั้น ดังนั้น คนทีก่ นิ คนๆนั้นย่ อมมีส่วนเกีย่ วข้ องเป็ นต้ นเหตุสาคัญทีท่ าให้ คนที่
ถูกนามาเป็ นอาหารนั้นถูกฆ่ า ย่ อมเข้ ากับสภาพทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสว่ า “...ผู้ใดปรารถนาความสุ ข
เพือ่ ตนด้ วยการเข้ าไปตั้งความทุกข์ ไว้ ในผู้อนื่ ผู้น้ันระคนแล้วด้ วยความเกีย่ วข้ องด้ วยเวร ย่ อม
ไม่ พ้นไปจากเวร” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้ อ ๓๑) นัยยะเดียวกันกับการทีผ่ ู้ใดยังกินเนือ้ สั ตว์ อยู่
ก็ย่อมเป็ นต้ นเหตุสาคัญให้ สัตว์ ถูกฆ่ า ย่ อมเข้ ากับสภาพทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสว่ า “...ผู้ใดปรารถนา
ความสุ ขเพือ่ ตนด้ วยการเข้ าไปตั้งความทุกข์ ไว้ ในผู้อนื่ ผู้น้ันระคนแล้วด้ วยความเกีย่ วข้ องด้ วย
เวร ย่ อมไม่ พ้นไปจากเวร” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้ อ ๓๑)
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พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๙ เวฬุ ทวารสู ตร ว่ าด้ วยธรรมปริยายอันควรน้ อมเข้ ามาในตน ข้ อ
[๑๔๕๙] “ดูกรพราหมณ์ และคฤหบดีท้งั หลาย ธรรมปริยายทีค่ วรน้ อมเข้ ามาในตนเป็ นไฉน?
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่ อมพิจารณาเห็นดังนีว้ ่ า เราอยากเป็ นอยู่ ไม่ อยากตาย รักสุ ข
เกลียดทุกข์ ผู้ใดจะปลง(ฆ่า)เราผู้อยากเป็ นอยู่ ไม่ อยากตาย รักสุ ข เกลียดทุกข์ เสี ยจากชีวติ
ข้ อนั้นไม่ เป็ นทีร่ ักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงปลง(ฆ่ า)คนอืน่ ผู้อยากเป็ นอยู่ ไม่ อยากตาย รักสุ ข
เกลียดทุกข์ เสี ยจากชีวติ ข้ อนั้นก็ไม่ เป็ นทีร่ ักทีช่ อบใจแม้ ของคนอืน่ ธรรมข้ อใด ไม่ เป็ นทีร่ ักที่
ชอบใจของเรา ธรรมข้ อนั้น ก็ไม่ เป็ นทีร่ ักทีช่ อบใจแม้ ของผู้อนื่ ธรรมข้ อใด ไม่ เป็ นทีร่ ักทีช่ อบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ ด้วยธรรมข้ อนั้นอย่ างไร? อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนั้น
แล้ว ตนเองย่ อมงดเว้ นจากปาณาติบาตด้ วย ชักชวนผู้อื่นเพือ่ งดเว้ นจากปาณาติบาตด้ วย กล่ าว
สรรเสริญคุณแห่ งการงดเว้ นปาณาติบาตด้ วย กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่ อมบริสุทธิ์โดย
ส่ วนสามอย่ างนี้.”
จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ าทรงยืนยันว่ า เราและชีวติ คนอืน่ หรือสั ตว์ อนื่ ๆ ต่ างล้วนรัก
สุ ขเกลียดทุกข์ และไม่ อยากตาย จึงไม่ ควรกระทาตนให้ เป็ นเหตุให้ คนหรือสั ตว์ อนื่ ๆได้ รับทุกข์
หรือถูกฆ่ าตาย โดยพระพุทธเจ้ าตรัสขยายรายละเอียดไปสู่ การปฏิบัติทบี่ ริสุทธิ์โดยส่ วนสาม คือ
๑. ตนเองย่ อมงดเว้ นจากปาณาติบาตด้ วย ๒. ชักชวนผู้อนื่ เพือ่ งดเว้ นจากปาณาติบาตด้ วย
๓. กล่าวสรรเสริญคุณแห่ งการงดเว้ นปาณาติบาตด้ วย
ผู้เขียนขอเชิญชวนให้ แต่ ละท่ านลองใช้ วจิ ารณญาณดูนะครับว่ า พฤติกรรมของ
ผู้เขียนสองช่ วงเวลา ข้ อใดทีเ่ ข้ ากับหลักปฏิบัติทบี่ ริสุทธิ์โดยส่ วนสามตามทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัส
ช่ วงที่ ๑ ผู้เขียนยังกินเนือ้ สั ตว์ อยู่ บางช่ วงผู้เขียนไม่ได้ ฆ่าสัตว์ เองและไม่ ได้ บอกให้
ใครฆ่ าสั ตว์ และผู้เขียนก็บอกว่ าการฆ่ าสั ตว์ เป็ นบาป การไม่ ฆ่าสั ตว์ เป็ นบุญ แต่ ไม่ ว่าผู้เขียนจะ
อยู่ทบี่ ้ านหรือเดินทางไปในหมู่บ้าน ก็จะมีคนฆ่ าสั ตว์ มาให้ ผู้เขียนกิน มีท้งั ฆ่ ามาให้ กนิ ฟรีๆและ
ฆ่ ามาขายให้ กบั ผู้เขียน คาถามก็คอื พฤติกรรมการกินเนือ้ สั ตว์ ของผู้เขียน เป็ นการชักชวนให้
ผู้อนื่ ฆ่ าสั ตว์ หรืองดเว้ นการฆ่ าสั ตว์ คาตอบก็คอื การกินเนือ้ สั ตว์ ของผู้เขียน เป็ นการชักชวนให้
ผู้อนื่ ฆ่ าสั ตว์ ย่ อมไม่ เข้ ากับหลักปฏิบัติทบี่ ริสุทธิ์โดยส่ วนสามตามพระพุทธเจ้ าตรัส เพราะการ
ส่ งสั ญญาณส่ งสั ญลักษณ์ ชักชวนหรือส่ งเสริมให้ คนทาอะไรนั้น สามารถทาได้ หลายหลาย
รู ปแบบ
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ช่ วงที่ ๒ ต่ อมาผู้เขียนหยุดกินเนือ้ สั ตว์ ทุกชนิด ผู้เขียนไม่ ได้ ฆ่าสั ตว์ เองและไม่ ได้ บอก
ให้ ใครฆ่ าสั ตว์ บางครั้งผู้เขียนก็บอกด้ วยการพูดหรือการเขียนว่ าการฆ่ าสั ตว์ เป็ นบาป การไม่ ฆ่า
สั ตว์ เป็ นบุญ แต่ บางครั้งผู้เขียนก็ไม่ ได้ บอกด้ วยการพูดหรือการเขียน แต่ บอกด้ วยการหยุดกิน
เนือ้ สั ตว์ ทุกชนิด ผู้เขียนพบว่ า ไม่ ว่าผู้เขียนจะอยู่ทบี่ ้ านหรือเดินทางไปในหมู่บ้าน ก็จะไม่ มใี คร
ฆ่ าสั ตว์ มาให้ ผู้เขียนกิน แต่ จะมีคนนาพืชมาให้ กนิ ฟรีๆหรือมาขายให้ กบั ผู้เขียน คาถามก็คอื
พฤติกรรมการไม่ กนิ เนื้อสั ตว์ ของผู้เขียน เป็ นการชักชวนให้ ผู้อนื่ ฆ่ าสั ตว์ หรืองดเว้ นการฆ่ าสั ตว์
คาตอบก็คอื การไม่ กนิ เนื้อสั ตว์ ของผู้เขียน เป็ นการชักชวนให้ ผู้อนื่ งดเว้ นการฆ่ าสั ตว์ ย่ อมเข้ ากับ
หลักปฏิบัติที่บริสุทธิ์โดยส่ วนสามตามพระพุทธเจ้ าตรัส เพราะการส่ งสั ญญาณส่ งสั ญลักษณ์
ชักชวนหรือส่ งเสริมให้ คนทาอะไรนั้น สามารถทาได้ หลายหลายรู ปแบบ ยิง่ กล่าวสรรเสริญคุณ
แห่ งการงดเว้ นการฆ่ าสั ตว์ ด้วย ก็ยงิ่ ปฏิบัติบริสุทธิ์สมบูรณ์ โดยส่ วนสามตามทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัส
พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสถึงเหตุทที่ าให้ อายุส้ั น อายุยนื ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๒ อนายุสส
สู ตรที่ ๑ ข้ อ [๑๒๕] ว่ า “ดูกรภิกษุท้งั หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็ นเหตุให้ อายุสั้น ๕ ประการ ๕
ประการเป็ นไฉน คือ บุคคลไม่ เป็ นผู้ทาความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่ รู้ จักประมาณในสิ่ งทีส่ บาย ๑
บริโภคสิ่งทีย่ ่ อยยาก ๑ เป็ นผู้เทีย่ วในกาลไม่ สมควร ๑ไม่ ประพฤติเพียงดังพรหม ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ ล เป็ นเหตุให้ อายุส้ั น ฯ ดูกรภิกษุท้งั หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็ น
เหตุให้ อายุยนื ๕ ประการเป็ นไฉน คือ บุคคลเป็ นผู้ทาความสบายแก่ตนเอง ๑ รู้ จักประมาณในสิ่ ง
ทีส่ บาย ๑ บริโภคสิ่งทีย่ ่ อยง่ าย ๑ เป็ นผู้เทีย่ วในกาลสมควร ๑ เป็ นผู้ประพฤติเพียงดังพรหม ๑
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ธรรม ๕ประการนีแ้ ล เป็ นเหตุให้ อายุยนื ฯ”
อนายุสสสู ตรที่ ๒ ข้ อ [๑๒๖] “ดูกรภิกษุท้งั หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ ล เป็ นเหตุให้ อายุ
สั้น ๕ ประการเป็ นไฉน คือ บุคคลย่ อมไม่ กระทาความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่ รู้ จักประมาณในสิ่ งที่
สบาย ๑ บริโภคสิ่งทีย่ ่ อยยาก ๑ เป็ นคนทุศีล ๑ มีมติ รเลวทราม ๑ ดูกรภิกษุท้งั หลาย ธรรม ๕
ประการนีแ้ ล เป็ นเหตุให้ อายุส้ั น ฯ ดูกรภิกษุท้งั หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็ นเหตุให้ อายุยนื ๕
ประการเป็ นไฉน คือ บุคคลย่ อมเป็ นผู้ทาความสบายแก่ตนเอง ๑ รู้ จักประมาณในสิ่ งทีส่ บาย ๑
บริโภคสิ่งทีย่ ่ อยง่ าย ๑ เป็ นผู้มศี ีล ๑ มีมติ รดีงาม ๑ ดูกรภิกษุท้งั หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ ล เป็ น
เหตุให้ อายุยนื ฯ”
จะเห็นได้ ว่า หนึ่งในข้ อปฏิบัติทที่ าให้ อายุส้ั นคือ บริโภคสิ่ งทีย่ ่ อยยาก ส่ วนหนึ่งในข้ อ
ปฏิบัติทที่ าให้ อายุยนื คือ บริโภคสิ่ งทีย่ ่ อยง่ าย เมือ่ เปรียบเทียบการกินเนือ้ สั ตว์ กบั การกินพืช จะ
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พบว่ า การกินเนือ้ สั ตว์ ย่อยยากกว่ าการกินพืช ดังนั้น การกินเนือ้ สั ตว์ จะทาให้ อายุส้ั นกว่ าการกิน
พืช ดังเช่ น ชาวเอสกิโมอยู่ข้วั โลกเหนือ พืน้ ทีเ่ ต็มไปด้ วยนา้ แข็ง ปลูกพืชไม่ ได้ จึงกินเนือ้ สั ตว์
เป็ นอาหารหลัก พบว่ ามีอายุเฉลีย่ ๒๗ปี ครึ่ง ในขณะทีช่ าวเมืองฮันซาประเทศปากีสถาน กินพืช
ไม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ พบว่ ามีอายุเฉลีย่ ๑๑๐ ปี ส่ วนชาวไทยส่ วนใหญ่ กนิ เนือ้ สั ตว์ บ้างกินผักบ้ าง มีอายุ
เฉลีย่ ๗๐ ปี ครึ่งๆระหว่ างชาวเอสกิโม(กินเนือ้ สั ตว์ )กับชาวฮันซา(กินพืช)
ด้ วยเนือ้ สั ตว์ น้ันย่ อยยากกว่ าพืช การย่ อยยากจึงเป็ นการเบียดเบียนเป็ นบาปเป็ นโทษต่ อผู้
กินเนือ้ สั ตว์ โดยเฉพาะการกินเนือ้ สั ตว์ ทถี่ ูกฆ่ า สั ตว์ จะหลัง่ สารแอดดรีนาลีนซึ่งเป็ นพิษออกมา
อย่ างมากในร่ างกายสั ตว์ ซึ่งเป็ นพิษเป็ นโทษต่ อร่ างกายของคนทีก่ นิ เนือ้ สั ตว์ ดังกล่าว รวมทั้ง
กรดยูริค กรดแลคติก ไขมัน และสารทีเ่ ป็ นพิษอืน่ ๆทีม่ ใี นเนือ้ สั ตว์ กเ็ ป็ นพิษเป็ นโทษต่ อร่ างกาย
ของคนทีก่ นิ เนือ้ สั ตว์ รวมทั้งบาปอันเกิดจากการทีเ่ ป็ นต้ นเหตุให้ สัตว์ น้ันตายและบาปอันเกิด
จากการกินสิ่ งทีเ่ ป็ นพิษเป็ นโทษต่ อตนเอง หรือสั ตว์ ทเี่ ป็ นโรคตายก็จะมีพษิ มีโทษ การกิน
เนือ้ สั ตว์ ดังกล่าวจึงขัดกับทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัส ในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ จัตตาริสูตร ข้ อ [๒๘๑]
ว่ า “ดูกรภิกษุท้งั หลาย ปัจจัยน้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มโี ทษ ๔ อย่ างนี้ ๔ อย่ างเป็ นไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาจีวร ผ้ าบังสุ กลุ น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มโี ทษ บรรดาโภชนะ คาข้ าวทีไ่ ด้ ด้วยปลี
แข้ ง น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มโี ทษ บรรดา
เภสั ช มูตรเน่ า น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มโี ทษ ... ดูกรภิกษุท้งั หลาย เรากล่าวธรรมอย่ างใดอย่ าง
หนึ่ง ของภิกษุซึ่งเป็ นผู้สันโดษด้ วยปัจจัยทีน่ ้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มโี ทษ ว่ าเป็ นองค์ แห่ งความ
เป็ นสมณะ ฯ ความคับแค้นแห่ งจิต ย่ อมไม่ มแี ก่ภิกษุผู้สันโดษด้ วยปัจจัยน้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มี
โทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื่อว่ าไม่ กระทบกระเทือน ภิกษุผู้
สั นโดษ ไม่ ประมาทยึดเหนี่ยวเอาไว้ ได้ ซึ่งธรรมอันสมควรแก่ ธรรมเครื่องความเป็ นสมณะทีพ่ ระ
ตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ” และคาตรัสของพระพุทธเจ้ าในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๗ ข้ อ [๑๓๔๓]
“นรชนใดมีท้องพร่ อง ย่ อมทนความหิวได้ นรชนนั้นเป็ นผู้ฝึกตนแล้ว มีตบะ มีข้าวและนา้
พอประมาณ ย่ อมไม่ ทาบาปเพราะเหตุแห่ งอาหาร นักปราชญ์ ท้งั หลายกล่าวนรชนนั้นแล ว่ าเป็ น
สมณะในโลก.” ซึ่งจะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ ายืนยันว่ า ควรกินอาหารทีไ่ ม่ มโี ทษไม่ มบี าป
เนือ้ หาดังกล่าวสั มพันธ์ กบั ทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสเกีย่ วกับสาเหตุของการมีอายุส้ั น อายุยนื
โรคมากและโรคน้ อย ในพระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๔ ข้ อที่ ๕๘๐-๕๘๕ ดังนี้
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ข้ อ ๕๘๐ สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั่งเรียบร้ อยแล้ว ได้ ทูลถามพระผู้มพี ระภาคดังนีว้ ่ า
ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปัจจัย ให้ พวกมนุษย์ ทเี่ กิดเป็ นมนุษย์ อยู่
ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ ทั้งหลายย่ อมปรากฏมีอายุสั้น มีอายุยนื
มีโรคมาก มีโรคน้ อย มีผวิ พรรณทราม มีผวิ พรรณงาม มีศักดาน้ อย มีศักดามาก มีโภคะน้ อย
มีโภคะมาก เกิดในสกุลตา่ เกิดในสกุลสู ง ไร้ ปัญญา มีปัญญา ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอ
แล เป็ นเหตุ เป็ นปัจจัย ให้ พวกมนุษย์ ทีเ่ กิดเป็ นมนุษย์ อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีตฯ
ข้ อ ๕๘๑ พระผู้มพี ระภาคตรัสว่ า ดูกรมาณพ สัตว์ ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของตน
เป็ นทายาทแห่ งกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิด มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธุ์ มีกรรมเป็ นทีพ่ งึ่ อาศัย กรรมย่ อม
จาแนกสัตว์ ให้ เลวและประณีตได้ ฯ
จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ าทรงพบว่ า ทุกสิ่ งทุกอย่ างทีแ่ ต่ ละคนรับอยู่ เกิดจากการกระทา
ของคนๆ นั้นทั้งหมด
ข้ อ ๕๘๒ พระผู้มพี ระภาคจึงได้ ตรัสดังนีว้ ่า ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็ น
สตรีกต็ าม บุรุษก็ตาม เป็ นผู้มักทาชีวิตสัตว์ ให้ ตกล่ วง เป็ นคนเหีย้ มโหด มีมอื เปื้ อนเลือดหมกมุ่น
ในการประหัตประหาร ไม่ เอ็นดูในเหล่าสั ตว์ มชี ีวติ … จะเป็ นคนมีอายุสั้น...
ข้ อ ๕๘๓ ดูกรมาณพ ส่ วนบุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็ นสตรีกต็ าม บุรุษก็ตาม
ละปาณาติบาตแล้ ว เป็ นผู้เว้ นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา(อาวุธหรือวิชาหรือ
วิธีทเี่ บียดเบียน)ได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ ด้วยความเกือ้ กูลในสรรพสัตว์ และ
ภูตอยู่...จะเป็ นคนมีอายุยนื ...
ข้ อ ๕๘๔ ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็ นสตรีกต็ าม บุรุษก็ตาม เป็ นผู้มี
ปรกติ เบียดเบียนสัตว์ ด้วยฝ่ ามือ หรือก้ อนดิน หรือท่ อนไม้ หรือศาตรา(อาวุธหรือวิชาหรือ
ความรู้ หรือวิธีการต่ างๆ) ...จะเป็ นคนมีโรคมาก...
ข้ อ ๕๘๕ ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็ นสตรีกต็ าม บุรุษก็ตาม เป็ นผู้มี
ปรกติ ไม่ เบียดเบียนสัตว์ ด้วยฝ่ ามือ หรือก้อนดิน หรือท่ อนไม้ หรือศาตรา (อาวุธหรือความรู้
หรือวิชาหรือวิธีการต่ างๆ)...จะเป็ นคนมีโรคน้ อย ...
จะเห็นว่ า พระพุทธเจ้ าพบว่ า การเบียดเบียนสั ตว์ คือ การทาให้ เกิดความทุกข์ ทรมาน
เดือดร้ อนไม่ สบายบาดเจ็บล้มตายในสั ตว์ (สั ตว์ หมายถึง ตัวเอง หรือคนอืน่ หรือสั ตว์ อนื่ ) ไม่ ว่า
จะด้ วยวิธีการใดๆ จะทาให้ มโี รคมากและอายุส้ั น ส่ วนการไม่ เบียดเบียนสั ตว์ คือ การไม่ ทาให้ เกิด
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ความทุกข์ ทรมานเดือดร้ อนไม่ สบายบาดเจ็บล้มตายในสั ตว์ (สั ตว์ หมายถึง ตัวเอง หรือคนอืน่
หรือสั ตว์ อนื่ ) และการเกือ้ กูลทาประโยชน์ สุขให้ สรรพสั ตว์ (สั ตว์ หมายถึง ตัวเอง หรือคนอืน่ หรือ
สั ตว์ อนื่ ) ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีการใดๆ จะทาให้ มโี รคน้ อยและอายุยนื
จากข้ อมูลดังกล่าว หนึ่งในการเบียดเบียน คือ การกินเนือ้ สั ตว์ ก็จะทาให้ มโี รคมากและ
อายุส้ั น หนึ่งในการไม่ เบียดเบียน คือ การไม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ ก็จะทาให้ มโี รคน้ อยและอายุยนื
ตัวอย่ างทีช่ ัดเจน คือ วิถีชีวติ แต่ เดิมก่อนมาเป็ นจิตอาสาแพทย์ วถิ ีธรรม ของชาวแพทย์ วถิ ีธรรม
๓๐๐ คน ส่ วนใหญ่ รับประทานเนือ้ สั ตว์ ส่ วนใหญ่ ๙๐ % ของจานวนจิตอาสาแพทย์ วถิ ีธรรม มี
ความเจ็บป่ วยด้ วยโรคหรืออาการไม่ สบายต่ างๆและใช้ วธิ ีการรักษาแผนต่ างๆ เมือ่ หยุดกิน
เนือ้ สั ตว์ หรือกินเนือ้ สั ตว์ น้อยลง กินอาหารให้ ถูกสมดุลร้ อนเย็น และดูแลสุ ขภาพตามหลักการ
แพทย์ วถิ ีธรรมข้ ออืน่ ๆ ต่ อเนื่องกัน ๓ ปี ขึน้ ไป พบว่ า ๙๐ % ของจานวนจิตอาสาแพทย์ วถิ ีธรรม
อาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคหรืออาการไม่ สบายต่ างๆ ลดน้ อยลงถึงขั้นทีไ่ ม่ ต้องใช้ วธิ ีการรักษาแผน
อืน่ เลย มีเพียง ๑๐ % ของจานวนจิตอาสาแพทย์ วถิ ธี รรม ทีย่ งั มีความเจ็บป่ วยบางอย่ างต้ องใช้
การรักษาแผนอืน่ ๆร่ วมเป็ นบางคราว
ข้ อมูลดังกล่าวสั มพันธ์ กบั งานวิจัยในระดับปริญญาเอกของผู้เขียนเรื่องจิตอาสาแพทย์
วิถีพทุ ธเพือ่ มวลมนุษยชาติ พบว่ า ผลสุ ขภาพของผู้ป่วยทีใ่ ช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ(หนึ่งในข้ อ
ปฏิบัติของการแพทย์ วถิ ีพุทธ คือ การงดหรือลดการกินเนือ้ สั ตว์ ) จากข้ อมูลประวัติศาสตร์ ของ
ประชากรทีร่ วบรวมได้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๘ จานวน ๖๓,๓๙๙ คน สุ่ มอย่ างง่ าย ๑,๓๙๘
คน (๒,๓๑๖ โรค/อาการไม่ สบาย) พบว่ ามีสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปด้ านร่ างกายในทางทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ คือ หายจากโรค/อาการแสดง ๓๐.๗๔ % หรือจานวน ๗๑๒ โรค/อาการแสดง และมี
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ีขนึ้ ๕๙.๖๗ % หรือจานวน ๑,๓๘๒ โรค/อาการแสดง โดยสรุป
ภาพรวมของผู้ทใี่ ช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ ซึ่งแต่ เดิมกินเนือ้ สั ตว์ แล้วงดหรือลดการกินเนือ้ สั ตว์
รวมทั้งปฏิบัติตามการแพทย์ วถิ ีพทุ ธข้ ออืน่ ๆ ๙๐.๔๑ % มีสุขภาพดีขนึ้
ในขณะทีป่ ระชากรไทยทัว่ ไป รวมทั้งประชากรในโลก ส่ วนใหญ่ ทกี่ นิ เนื้อสั ตว์ อยู่ เมือ่
อายุ ๔๐ ปี ขึน้ ไป ส่ วนใหญ่ อัตราความเสี่ ยงต่ อการเป็ นโรคโดยเฉพาะ ๕ โรคเด่ น คือ เบาหวาน
ความดันโลหิตสู ง ไขมันในเลือดสู ง มะเร็ง โรคหัวใจ รวมทั้งเสี่ ยงต่ อโรคไม่ ตดิ ต่ ออืน่ ๆ มี
แนวโน้ มเพิม่ มากขึน้
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ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น สั มพันธ์ กบั ทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสเกีย่ วกับการฆ่ าสั ตว์ ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๓ ปุญญาภิสันทสู ตร ข้ อ [๑๒๙] ว่ า “ดูกรภิกษุท้งั หลาย ห้ วงบุญห้ วงกุศล ๘
ประการนี้ นาความสุ ขมาให้ ให้ อารมณ์ เลิศ มีสุขเป็ นผล เป็ นไปเพือ่ สวรรค์ เป็ นไปเพือ่ สิ่งทีน่ ่ า
ปรารถนา น่ าใคร่ น่ าพอใจ เพือ่ ประโยชน์ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุ ข ห้ วงบุญห้ วงกุศล ๘ ประการเป็ น
ไฉน ดูกรภิกษุท้งั หลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระพุทธเจ้ าเป็ นสรณะ นีเ้ ป็ นห้ วงบุญห้ วง
กุศลประการที่ ๑ นาความสุ ขมาให้ ให้ อารมณ์ เลิศ มีสุขเป็ นผล เป็ นไปเพือ่ สวรรค์ เป็ นไปเพือ่ สิ่ ง
ทีน่ ่ าปรารถนา น่ าใคร่ น่ าพอใจ เพือ่ ประโยชน์ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุ ข ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระธรรมเป็ นสรณะ นีเ้ ป็ นห้ วงบุญห้ วง
กุศลประการที่ ๒ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระสงฆ์ เป็ นสรณะ นีเ้ ป็ นห้ วงบุญห้ วง
กุศลประการที่ ๓ ฯลฯ
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ทาน ๕ ประการนี้ เป็ นมหาทาน อันบัณฑิตพึงรู้ ว่าเป็ นเลิศ มีมา
นาน เป็ นเชื้อสายแห่ งพระอริยะ เป็ นของเก่า ไม่ กระจัดกระจายไม่ เคยกระจัดกระจาย อัน
บัณฑิต ไม่ รังเกียจอยู่ จักไม่ รังเกียจ อันสมณพราหมณ์ ผู้เป็ นวิญญู ไม่ เกลียด ทาน ๕ ประการ
เป็ นไฉน
ดูกรภิกษุท้งั หลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็ นผู้ละปาณาติบาต(ละการฆ่ าสัตว์ )
งดเว้ นจากปาณาติบาต(งดเว้ นการฆ่ าสัตว์ ) ดูกรภิกษุท้งั หลายอริยสาวกผู้งดเว้ นจากปาณาติบาต
ชื่อว่ าให้ ความไม่ มีภัย ความไม่ มีเวร ความไม่ เบียดเบียน แก่สัตว์ หาประมาณมิได้ ครั้นให้ ความ
ไม่ มีภัย ความไม่ มีเวร ความไม่ เบียดเบียนแก่สัตว์ หาประมาณมิได้ แล้ ว
ย่ อมเป็ นผู้มีส่วนแห่ งความไม่ มีภัยความไม่ มีเวร ความไม่ เบียดเบียน หาประมาณมิได้
ดูกรภิกษุท้งั หลาย นีเ้ ป็ นทานประการที่ ๑ ทีเ่ ป็ นมหาทาน บัณฑิต พึงรู้ ว่าเป็ นเลิศ มีมานาน
เป็ นเชื้อสายแห่ งพระอริยะ เป็ นของเก่า ไม่ กระจัดกระจาย ไม่ เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิต
ไม่ รังเกียจ อันสมณพราหมณ์ ผ้ เู ป็ นวิญญูไม่ เกลียด ดูกรภิกษุท้งั หลาย นีเ้ ป็ นห้ วงบุญห้ วงกุศล
ประการที่ ๔ ฯลฯ...”
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จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า หนึ่งในมหาทาน อันบัณฑิตพึงรู้ ว่าเป็ นเลิศ มีมา
นาน เป็ นเชื้อสายแห่ งพระอริยะ เป็ นของเก่า ไม่ กระจัดกระจาย ไม่ เคยกระจัดกระจาย
อันบัณฑิตไม่ รังเกียจอยู่ จักไม่ รังเกียจ อันสมณพราหมณ์ ผ้ เู ป็ นวิญญูไม่ เกลียด คือการไม่ ฆ่าสัตว์
อรรถกถาแปลเล่ม ๗๕ “จิตตุปปาทกัณฑ์ ” ข้ อ ๒๘๗ องค์ ของปาณาติบาต ๕ ลักษณะ
ของการทาผิดศีลข้ อ ๑ การฆ่ าสั ตว์ คือ
๑. เป็ นสั ตว์ มชี ีวติ (ปาโณ)
๒. รู้ ว่าสั ตว์ มชี ีวติ (ปาณสั ญญิตา)
๓. มีจิตคิดฆ่ า (วธกจิตตัง)
๔. มีความพยายามฆ่ า (อุปักกโม)
๕. สั ตว์ ตายด้ วยความพยายามนั้น (เตน มรณัง)
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑ ข้ อ [๕๙๑] ครั้งนั้น พระเทวทัตต์ พร้ อมด้ วยบริษทั เข้ าไปเฝ้ าพระผู้มี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มพี ระภาค นั่ง ณ ทีค่ วรส่ วนข้ างหนึ่ง ได้ กราบ
ทูลคานีแ้ ด่ พระผู้มพี ระภาคว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เจริญ พระองค์ ทรงสรรเสริญคุณแห่ ง
ความมักน้ อย ความสั นโดษ ความขัดเกลา ความกาจัด อาการทีน่ ่ าเลือ่ มใส การไม่ สะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เป็ นไปเพือ่
ความมักน้ อย ความสั นโดษ ความขัดเกลา ความกาจัด อาการทีน่ ่ าเลือ่ มใส การไม่ สะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เจริญ ข้ าพระพุทธเจ้ าขอประทานพระ
วโรกาส ๑. ภิกษุท้งั หลายควรอยู่ป่าตลอดชีวติ ภิกษุใดอาศัยบ้ านอยู่ โทษพึงถูกต้ องภิกษุน้ัน
๒. ภิกษุท้งั หลายควรเทีย่ วบิณฑบาตตลอดชีวติ ภิกษุใดยินดีการนิมนต์ โทษพึงถูกต้ องภิกษุน้ัน
๓. ภิกษุท้งั หลายควรถือผ้ าบังสุ กลุ ตลอดชีวติ ภิกษุใดยินดีผ้าคหบดี โทษพึงถูกต้ องภิกษุน้ัน
๔. ภิกษุท้งั หลายควรอยู่โคนไม้ ตลอดชีวติ ภิกษุใดเข้ าอาศัยทีม่ ุงบัง โทษพึงถูกต้ องภิกษุน้ัน
๕. ภิกษุทงั้ หลายไม่ ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกต้ องภิกษุ
นั้น
พระผู้มีพระภาคตรัสห้ ามว่ า อย่ าเลย เทวทัตต์ ภิกษุใดปรารถนา ก็จงอยู่ป่า ภิกษุใด
ปรารถนา ก็จงอยู่บ้าน ภิกษุใดปรารถนา ก็จงเทีย่ วบิณฑบาต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีการ
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นิมนต์ ภิกษุใดปรารถนาก็จงถือผ้ าบังสุ กลุ ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีผ้าคหบดี ดูกรเทวทัตต์
เราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเท่ านั้น เราอนุญาตปลาและเนื้อทีบ่ ริสุทธิ์ด้วยอาการ
๓ อย่ าง คือ ๑. ไม่ ได้ เห็น ๒. ไม่ ได้ ยนิ ๓. ไม่ ได้ รังเกียจ
จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ าตรัสอนุญาตให้ สามารถกินปลาและเนือ้ ทีบ่ ริสุทธิ์ด้วยอาการ
๓ อย่ าง คือ ๑. ไม่ ได้ เห็น ๒. ไม่ ได้ ยนิ ๓. ไม่ ได้ รังเกียจ และคุณสมบัติของการทีจ่ ะไม่ รังเกียจคือ
เนือ้ สั ตว์ ทไี่ ม่ มกี ารฆ่ า ดังทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสว่ า ดูกรภิกษุท้งั หลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็ น
ผู้ละปาณาติบาต(ละการฆ่าสัตว์ ) งดเว้ นจากปาณาติบาต(งดเว้ นการฆ่ าสัตว์ ) ... นีเ้ ป็ นทาน
ประการที่ ๑ ทีเ่ ป็ นมหาทาน บัณฑิต พึงรู้ ว่าเป็ นเลิศ มีมานาน เป็ นเชื้อสายแห่ งพระอริยะ เป็ น
ของเก่า ไม่ กระจัดกระจาย ไม่ เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตไม่ รังเกียจ อันสมณพราหมณ์ ผ้ เู ป็ น
วิญญูไม่ เกลียด ดูกรภิกษุท้งั หลาย นีเ้ ป็ นห้ วงบุญห้ วงกุศลประการที่ ๔ ฯลฯ... (พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๒๓ ข้ อ ๑๒๙) ดังนั้น ปลาและเนือ้ ทีพ่ ระพุทธเจ้ าอนุญาตให้ รับประทานได้ คือ บริสุทธิ์ด้วย
อาการ ๓ อย่ าง คือ ๑. ไม่ ได้ เห็น ๒. ไม่ ได้ ยนิ ๓. ไม่ ได้ รังเกียจ(ไม่ ถูกฆ่ า พระไตรปิ ฎก เล่ ม ๒๓
ข้ อ ๑๒๙) คือ ปลาและเนือ้ อันเกิดจากทีส่ ั ตว์ ตายเอง แต่ ต้องไม่ เป็ นโรคตาย เพราะถ้ ากินสั ตว์ ที่
เป็ นโรคตายจะมีพษิ มีโทษ ดังทีพ่ ระพุทธตรัสในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ จัตตาริสูตร ข้ อ [๒๘๑]
ว่ า “...ดูกรภิกษุท้งั หลาย... บรรดาโภชนะ คาข้าวทีไ่ ด้ ด้วยปลีแข้ ง น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ...
ว่ าเป็ นองค์ แห่ งความเป็ นสมณะ ฯ”
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๓ ชีวกสู ตร เรื่องหมอชีวกโกมารภัจจ์ ข้ อ [๕๖] ข้ าพเจ้ าได้ สดับมา
อย่ างนี:้ สมัยหนึ่ง พระผู้มพี ระภาคประทับอยู่ ณ อัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เขตพระนคร
ราชคฤห์ . ครั้งนั้นแล หมอชีวกโกมารภัจจ์ เข้ าไปเฝ้ าพระผู้มพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
พระผู้มพี ระภาคแล้วนั่ง ณ ทีค่ วรส่ วนข้ างหนึ่ง. ได้ กราบทูลพระผู้มพี ระภาคว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้
เจริญ ข้ าพระพุทธเจ้ าได้ ฟังคานีม้ าว่า ชนทั้งหลายย่ อมฆ่ าสั ตว์ เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณ
โคดมทรงทราบข้ อนั้นอยู่ ยังเสวยเนือ้ ทีเ่ ขาทาเฉพาะตน อาศัยตนทา ดังนี้
ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เจริญ ชนเหล่าใดกล่าวอย่ างนีว้ ่ า ชนทั้งหลายย่ อมฆ่ าสั ตว์ เจาะจงพระ
สมณโคดม (อุททิสสั งปาณัง) พระสมณโคดมทรงทราบข้ อนั้นอยู่ ยังเสวยเนือ้ ทีเ่ ขาทาเฉพาะตน
อาศัยตนทา ดังนี้ ชนเหล่านั้นชื่อว่ า กล่าวตรงกับทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัส ไม่ ชื่อว่ ากล่าวตู่พระผู้มี
พระภาคด้ วยคาอันไม่ เป็ นจริง ชื่อว่ ายืนยันธรรมอันสมควรแก่ ธรรม การกล่าวและกล่าวตามที่
ชอบธรรมจะไม่ ถึงข้ อติเตียนละหรือ?
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เนือ้ ทีไ่ ม่ ควรบริโภค และควรบริโภค ๓ อย่ าง
ข้ อ [๕๗] พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า ดูกรชีวก ชนใดกล่าวอย่ างนีว้ ่ า ชนทั้งหลายย่ อมฆ่ าสั ตว์
เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบข้ อนั้นอยู่ ก็ยงั เสวยเนือ้ สั ตว์ ทเี่ ขาทาเฉพาะตน
อาศัยตนทา ดังนี้ ชนเหล่านั้นจะชื่อว่ ากล่าวตรงกับทีเ่ รากล่าวหามิได้ ชื่อว่ ากล่าวตู่เราด้ วยคา
อันไม่ เป็ นจริง ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ ว่ า ไม่ ควรเป็ นของบริโภคด้ วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนือ้ ทีต่ น
เห็น เนือ้ ทีต่ นได้ ยนิ เนื้อทีต่ นรังเกียจ ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ ว่ าเป็ นของไม่ ควรบริโภคด้ วยเหตุ ๓
ประการนีแ้ ล
ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ ว่ า เป็ นของควรบริโภคด้ วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ เห็น
เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ ยนิ เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ รังเกียจ ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ ว่ า เป็ นของควรบริโภค ด้ วยเหตุ
๓ ประการนีแ้ ล.
จะเห็นได้ ว่า เนือ้ ทีไ่ ม่ ควรเป็ นของบริโภคด้ วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนือ้ ทีต่ นเห็น เนือ้ ทีต่ น
ได้ ยนิ เนือ้ ทีต่ นรังเกียจ(เนือ้ ทีถ่ ูกฆ่ า พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๓ ข้ อ ๑๒๙) เนือ้ ทีเ่ ป็ นของควรบริโภค
ด้ วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ เห็น เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ ยนิ เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ รังเกียจ (เนือ้ ที่
ไม่ ถูกฆ่ า พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๓ ข้ อ ๑๒๙)
มีบางท่ านตีความว่ า เนือ้ ทีค่ วรบริโภค คือ เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ เห็นว่ าเขากาลังฆ่ าเพือ่ ตน เนือ้ ที่
ตนไม่ ได้ ยนิ ว่ าเขากาลังฆ่ าเพือ่ ตน เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ รังเกียจ คือเขาไม่ ได้ ฆ่าเพือ่ ตน เนือ้ ทีไ่ ม่ ควร
บริโภคนั้น คือ เนือ้ ทีต่ นเห็นว่ าเขากาลังฆ่ าเพือ่ ตน เนือ้ ทีต่ นได้ ยนิ ว่ าเขากาลังฆ่ าเพือ่ ตน เนือ้ ที่
ตนรังเกียจว่ าเขาฆ่ าเพือ่ ตน ซึ่งในพระไตรปิ ฎกพระพุทธเจ้ าไม่ ได้ ระบุข้อความดังกล่าว เป็ นการ
ตีความเติมข้ อความดังกล่าวเอาเองตามความเข้ าใจของท่ านนั้น
ข้ อทีน่ ่ าสั งเกตคือ ประโยคใดทีพ่ ระพุทธเจ้ าจะคงเนือ้ ความทีเ่ กีย่ วข้ องไว้ เพือ่ ให้
เนือ้ ความถูกต้ องสมบูรณ์ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้ ามุ่งหมาย ให้ คนเข้ าใจตามความเป็ นจริง
พระพุทธเจ้ าจะยกประโยคนั้นมากล่าวด้ วยทุกครั้ง เพือ่ ให้ ถูกตรงและป้ องกันความเข้ าใจผิด
ในประเด็นเนือ้ ทีค่ วรบริโภคหรือไม่ ควรบริโภคนั้น พระพุทธเจ้ าใช้ ถ้อยคาเดียวกันทุกสู ตร คือ
เนือ้ ทีไ่ ม่ ควรเป็ นของบริโภคด้ วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนือ้ ทีต่ นเห็น เนือ้ ทีต่ นได้ ยนิ เนือ้ ทีต่ น
รังเกียจ เนือ้ ทีเ่ ป็ นของควรบริโภคด้ วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ เห็น เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ ยนิ
เนือ้ ทีต่ นไม่ ได้ รังเกียจ
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ทาบุญได้ บาปด้ วยเหตุ ๕ ประการ ข้ อ [๖๐] ดูกรชีวก ผู้ใดฆ่ าสั ตว์ เจาะจงตถาคต หรือ
สาวกตถาคต ผู้น้ันย่ อมประสพบาปมิใช่ บุญเป็ นอันมาก ด้ วยเหตุ ๕ ประการ คือ ผู้น้ันกล่าวอย่ าง
นีว้ ่ า ท่ านทั้งหลายจงไปนาสั ตว์ ชื่อโน้ นมา ดังนี้ ชื่อว่ าย่ อมประสพบาปมิใช่ บุญเป็ นอันมาก ด้ วย
เหตุประการที่ ๑ นี้ สั ตว์ น้นั เมือ่ ถูกเขาผูกคอนามา ได้ เสวยทุกข์ โทมนัส ชื่อว่ า ย่ อมประสพบาป
มิใช่ บุญเป็ นอันมาก ด้ วยเหตุประการที่ ๒ นี้ ผู้น้ันพูดอย่ างนีว้ ่า ท่ านทั้งหลายจงไปฆ่าสั ตว์ นี้
ชื่อว่ าย่ อมประสพบาปมิใช่ บุญเป็ นอันมาก ด้ วยเหตุประการที่ ๓ นี้ สั ตว์ น้ันเมือ่ กาลังเขาฆ่ าย่ อม
เสวยทุกข์ โทมนัส ชื่อว่ าย่ อมประสพบาปมิใช่ บุญเป็ นอันมาก ด้ วยเหตุประการที่ ๔ นี้ ผู้น้ันย่ อม
ยังตถาคตและสาวกตถาคต ให้ ยนิ ดีด้วยเนือ้ เป็ นอกัปปิ ยะ ชื่อว่ าย่ อมประสพบาปมิใช่ บุญเป็ นอัน
มาก ด้ วยเหตุประการที่ ๕ นี้ ดูกรชีวก ผู้ใดฆ่ าสั ตว์ เจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผู้น้ัน
ย่ อมประสพบาปมิใช่ บุญเป็ นอันมาก ด้ วยเหตุ ๕ ประการนี.้
จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ ายืนยันว่ า แม้ แค่ ฆ่าสั ตว์ กเ็ ป็ นบาปน่ ารังเกียจแล้ว(พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๒๓ ข้ อ ๑๒๙) ยิง่ ผู้ใดเจาะจงฆ่ าสั ตว์ แล้วเจาะจงนามาถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผู้
นั้นย่ อมประสพบาปมิใช่ บุญเป็ นอันมาก
พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๒ “วณิชชสู ตร” ข้ อ ๑๗๗ มิจฉาวณิชชา ๕ คือการค้ าขายทีผ่ ดิ
ชาวพุทธไม่ ควรกระทา
๑. ค้ าขายศาสตรา (สั ตถวณิชชา)
๒. ค้ าขายสัตว์ เป็ น (สัตตวณิชชา)
๓. ค้ าขายเนื้อสัตว์ (มังสวณิชชา)
๔. ค้ าขายของเมา (มัชชวณิชชา)
๕. ค้ าขายยาพิษ (วิสวณิชชา)
พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๓ “หานิสูตร” ข้ อ ๒๗ ความเสื่ อมของชาวพุทธ ๗
๑. ขาดการเยีย่ มเยียนภิกษุ
๒. ละเลยการฟังธรรม
๓. ไม่ ศึกษาในอธิศีล (ศีลขั้นสู ง)
๔. ไม่ เลือ่ มใสอย่ างมากในภิกษุ ทั้งทีเ่ ป็ นเถระ (ผู้ใหญ่ ) เป็ นผู้ใหม่ และปานกลาง
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๕. ตั้งจิตติเตียน คอยเพ่งโทษฟังธรรม
๖. แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาพุทธ
๗. ทาสั กการะก่อนในเขตบุญภายนอกศาสนาพุทธ
จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ าระบุว่า หนึ่งในความเสื่ อมของชาวพุทธ คือ แสวงหาเขตบุญ
ภายนอกศาสนาพุทธ การแสวงหาเขตบุญ คือ แสวงหาความดีในการชาระกิเลส ภายนอกศาสนา
พุทธ คือ นอกศีล สมาธิ ปัญญา หนึ่งในสิ่งทีอ่ ยู่นอกพุทธเนือ้ สั ตว์ ทถี่ ูกฆ่ า เพราะผิดศีลข้ อ ๑ ซึ่ง
ศีลข้ อ ๑ คือการไม่ ฆ่าสั ตว์ น้ันเป็ นมหาทาน บัณฑิต พึงรู้ ว่าเป็ นเลิศ มีมานาน เป็ นเชื้อสายแห่ ง
พระอริยะ เป็ นของเก่า ไม่ กระจัดกระจาย ไม่ เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตไม่ รังเกียจ อันสมณ
พราหมณ์ ผ้ เู ป็ นวิญญูไม่ เกลียด ดูกรภิกษุท้งั หลาย นีเ้ ป็ นห้ วงบุญห้ วงกุศลประการที่ ๔ ฯลฯ...
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๓ ข้ อ ๑๒๙) กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการฆ่ าสั ตว์ รวมถึงเนือ้ สั ตว์ ทถี่ ูกฆ่ า
จึงเป็ นสิ่ งทีน่ ่ ารังเกียจ และสิ่ งทีอ่ ยู่นอกพุทธ คือ สั ตว์ ทถี่ ูกขาย (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๒ “วณิชช
สู ตร” ข้ อ ๑๗๗) ดังนั้น การกินเนือ้ สั ตว์ ทถี่ ูกฆ่ า เนือ้ สั ตว์ ทถี่ ูกขาย จึงคือหนึ่งในความเสื่ อมของ
ชาวพุทธ
เนื้อหาดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับ ข้อมูลจาก ดร.อาจอง นักวิทยาศาสตร์ผเู ้ ชื่อว่า
มังสวิรัติเป็ นหนทางสู่ สันติสุข ดังนี้
เมื่อเราลองนาผลการศึกษาสัตว์ที่กินพืชมาเปรี ยบกับสัตว์กินเนื้อ เราจะพบว่าโครงสร้าง
ทางกายภาพของสัตว์กินเนื้อเช่น สุ นขั แมว เสื อ ฯลฯ เหล่านี้จะมีกรงเล็บที่แหลมคม ลักษณะ
ของฟันก็แหลมคม เขี้ยวยาว และมีกรามบดเคี้ยวที่แข็งแกร่ ง ลักษณะทางกายภาพเช่นนี้เหมาะ
สาหรับการล่า และฉีกเหยือ่ ของพวกมันกินแบบสด ๆ สัตว์กินเนื้อไม่จาเป็ นต้องมีการย่อยก่อนที่
อาหารจะตกถึงท้อง การย่อยของพวกมันจะอยูท่ ี่กระเพาะอาหารและลาไส้เป็ นหลัก ลองสังเกต
เวลาที่สุนขั กินอาหาร เราจะพบว่ามันไม่เคี้ยว แต่จะกลืนทันที ในทางตรงกันข้าม สัตว์ที่กินพืช
จะไม่มีกรงเล็บที่แหลมคม ฟันสั้นทื่อซึ่งเหมาะสาหรับการเคี้ยวใบพืช เมล็ดผัก และผลไม้ สัตว์
กินพืชจะมีเอนไซม์ไทอะลินในน้ าลายที่ช่วยย่อยอาหารตั้งแต่อยูใ่ นปากโดยการเคี้ยวอย่างช้า ๆ
ด้วยฟันทั้งสองข้าง ในขณะที่สัตว์กินเนื้อจะใช้ฟันเคี้ยวอาหารแบบขึ้นและลง
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ทีน้ ีเมื่อกลับมาพิจารณาลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ เราจะเห็นได้ชดั ทีเดียวว่า มนุษย์น้ นั
ไม่เหมือนกับสัตว์กินเนื้อ ฟันของมนุษย์ส้ นั ทื่อเหมือนสัตว์กินพืช และสามารถผลิตเอนไซม์ช่วย
ย่อยอาหารในน้ าลายได้ นอกจากนั้นสัตว์กินเนื้อยังมีระบบการย่อยอาหารที่ส้ ัน คือมีเพียง 3 เท่า
ของความยาวร่ างกาย นัน่ เป็ นผลดีสาหรับพวกมันเพราะจะทาให้เนื้อสดที่กินเข้าไปย่อยสลายได้
เร็วและขับถ่ายออกมาก่อนที่มนั จะบูดเน่าอยูใ่ นท้อง ในขณะที่สัตว์กินพืชมีความยาวของลาไส้
ประมาณ 12 เท่าของร่ างกาย ทาให้อาหารที่กินเข้าไปมีเวลาอยูใ่ นท้องได้นาน แต่เมื่อมันกินแต่
พืชผักก็ไม่เป็ นปัญหา เพราะอาหารเหล่านั้นย่อยและขับออกมาจากร่ างกายได้ง่าย เช่นเดียวกัน
มนุษย์เองก็มีลาไส้ที่ยาวมาก การที่เรากินเนื้อสัตว์ซ่ ึ งย่อยยากเข้าไปจะทาให้เนื้อเหล่านั้นเน่าเสี ย
อยูใ่ นท้องเป็ นเวลานาน กว่าที่จะถูกขับออกมาได้หมด ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ
ตามมาได้ในภายหลัง
การเปลี่ยนจากสัตว์กินพืชไปเป็ นสัตว์กินเนื้อเป็ นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ กองกิเลส
ครั้งใหญ่ของมนุษย์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมเอาเสี ยเลยสาหรับวิถีของมนุษย์ ดังนั้น
มนุษย์เราจึงต้องระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารให้มากกว่าที่เป็ นอยู่ เราควรจะ
รับประทานแต่สิ่งที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั เราจริ ง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่มีวติ ามิน
มีสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ ช่วยบารุ งร่ างกาย ทาให้เราแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งพืชผักผลไม้กค็ ืออาหารที่เหมาะที่สุดแล้วสาหรับมนุษย์
* บทความนี้คดั ลอกจากหนังสื อ “เปิ ดความคิด ชีวติ อัจฉริ ยะ” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เรี ยบเรี ยงโดย ร่ มไม้
พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า “ความสั่ งสมบาป นาทุกข์ มาให้ ” “ความสั่ งสมบุญ นาสุ ขมาให้ ”
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้ อ ๑๙) และพระพุทธเจ้ าตรัสว่ า คาตรัสของท่ าน เอหิปัสสิ โก(เชื้อเชิญ
ให้ มาพิสูจน์ กนั ได้ ) อกาลิโก(เป็ นจริงตลอดกาล) และพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในหลักกาลามสู ตร
“...เมือ่ ใดพึงรู้ ด้วยตนเอง ว่ าธรรมเหล่าใดนั้นเป็ นอกุศล เป็ นกุศล มีโทษ ไม่ มโี ทษ เป็ นต้ นแล้ว
จึงควรละหรือเข้ าถึงธรรมตามนั้น” ดังนั้น ท่านทีย่ งั สงสัยว่ า การกินเนือ้ สั ตว์ เป็ นบาปหรือไม่
การไม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ เป็ นบุญหรือไม่ ก็สามารถปฏิบัติพสิ ู จน์ ด้วยตนเองได้ คือ ทดลองกินเนือ้ สั ตว์
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๑ สั ปดาห์ และหยุดกินเนือ้ สั ตว์ แล้วกินพืชแทน ๑ สั ปดาห์ ทาสลับไปมาเรื่อยๆ ท่ านจะสั งเกต
พบว่ า สั ปดาห์ ทกี่ นิ เนือ้ สั ตว์ อาหารจะย่ อยยากกว่ า ไม่ สบายตัวกว่ า ส่ วนสัปดาห์ ทไี่ ม่ กนิ เนือ้ สั ตว์
แล้วกินพืชแทนอาหารจะย่ อยง่ ายกว่ า สบายตัวกว่ า และสั ปดาห์ ทกี่ นิ เนือ้ สั ตว์ มกั จะมีเรื่องร้ ายๆ
เข้ ามาในชีวติ มากกว่ าสั ปดาห์ ทไี่ ม่ กนิ เนือ้ สั ตว์ แล้วกินพืชแทน ส่ วนสั ปดาห์ ทไี่ ม่ กินเนือ้ สั ตว์ แล้ว
กินพืชแทนมักจะมีสิ่งดีๆเข้ ามาในชีวติ มากกว่ าสั ปดาห์ ทกี่ นิ เนือ้ สั ตว์ เป็ นการพิสูจน์ ตามคาที่
พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า “ความสั่ งสมบาป นาทุกข์ มาให้ ” “ความสั่ งสมบุญ นาสุ ขมาให้ ”
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้ อ ๑๙)
ท้ ายนีข้ อเป็ นกาลังใจให้ พนี่ ้ องประสบความสาเร็จในการลดละเลิกการกินเนือ้ สั ตว์ อัน
เป็ นการลดละเลิกการเบียดเบียนตนเองและผู้อนื่ อย่ างหนึ่ง เพือ่ ความผาสุ กของตัวเองและสรรพ
สั ตว์ ท้งั ปวง ดังทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ ข้ อ ๒๐ ว่ า “...ผู้ใดแสวงหาความสุ ข
เพือ่ ตน ย่ อมไม่ เบียดเบียนสั ตว์ ท้งั หลาย...”
จริงใจ ไมตรี มีอภัย
ใจเพชร กล้าจน
๑๔ ต.ค.๕๘

