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เปิ ดเล่ ม เปิ ดใจ
มนุษย์เรานิยมเลี ้ยงสัตว์กนั มานานแสนนาน ไม่วา่ จะเป็ นการเลี ้ยงไว้ ใช้ งาน เลี ้ยงไว้ เป็ นอาหาร เลี ้ยงไว้ เป็ น
เพื่อน หรื อเลี ้ยงไว้ เพื่อทาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ สัตว์ที่เราเลี ้ยงก็มีตงแต่
ั ้ งู หนู กะรอก หมา แมว นก
ลิง ปลา ช้ าง ม้ า วัว ควาย กระต่าย เต่า แมลง ฯลฯ บางคนก็เลี ้ยงสัตว์ดรุ ้ ายอย่าง จระเข้ ปลาปิ รันย่า แมลง
ป่ อง และเสือ แต่ที่นิยมกันมากในปั จจุบนั ก็คือน้ องหมาและน้ องแมว คนส่วนใหญ่ไม่คดิ เลยว่า สัตว์เหล่านี ้
จะมีสติปัญญาและความพร้ อมในการสัง่ สมบุญ หรื อพัฒนาจิตใจตามหลักของพระพุทธศาสนาได้ เพราะ
สัตว์มกั แสดงออกตามสัญชาติญาณมากกว่าเหตุผล
อย่างไรก็ดี คาสอนในพระพุทธศาสนานัน้ แม้ จะระบุชดั เจนว่า สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็
มีเรื่ องราวตัวอย่างมากมายให้ เห็นว่า สัตว์ยงั สามารถสัง่ สมบุญ ซึมซับธรรมะ และสิ่งดีงามต่างๆ ได้ อย่างไม่
น่าเชื่อ และยังเคยมีสตั ว์เดรัจฉานที่มีบญ
ุ มาก หรื อถึงขันมี
้ คณ
ุ ธรรมสูงกว่ามนุษย์เสียอีก อย่างในเรื่ องราว
ชาดกมากมาย สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเคยเกิดเป็ นสัตว์ อย่างเช่นนก ช้ าง สิงโต และกระต่าย พระองค์
ก็ยงั คงอาศัยรูปกายของสัตว์ในการสัง่ สมบุญ ทาความดี ได้ เหมือนกัน
หนังสือเล่มนี ้ ขอแบ่งปั นเรื่ องราวดีๆ จากพระไตรปิ ฎกที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์ ซึง่ สามารถพัฒนาชีวิตและจิตใจ
ด้ วยธรรมะและการทาความดี เป็ นผลให้ พวกเขาได้ เกิดใหม่เป็ นมนุษย์หรื อเทวดาในภพชาติตอ่ ๆ ไป อีกทัง้
ยังเป็ นแนวทางให้ กบั เจ้ าของสัตว์เลี ้ยงทังหลาย
้
ได้ ร้ ูจกั มอบ “ธรรมะ” และพาพวกเขาสัง่ สมบุญ ด้ วยเทคนิค
วิธีการต่างๆ ซึง่ จะเป็ นของขวัญที่ดีที่สดุ เพื่อให้ พวกเขามีความสุขที่แท้ จริ งทังในชาติ
้
นี ้และชาติหน้ า ถือเป็ น
การตอบแทนความรักและความซื่อสัตย์ ที่พวกเขามอบให้ กบั เรา ซึง่ บางครัง้ ก็ไม่อาจพบได้ ง่ายนักในหมู่
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ท้ ายที่สดุ นี ้ ผู้แต่งขอกราบขอบพระคุณ พระมหามงคล มังคโล, ป.ธ. 9 ที่ได้ อนุเคราะห์ตรวจทานต้ นฉบับ
หนังสือนี ้
In Peace,
PITTAYA WONG
2555 B.E.
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บทที่ 1
ม้ าของเจ้ าชาย
ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังคงเป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะ ใช้ ชีวิตอย่างสะดวกสบายในพระราชวัง 3 ฤดู
พระองค์มีสตั ว์เลี ้ยงประจาพระองค์ คือ “ม้ ากัณฐกะ” (อ่านว่า ม้ า-กัน-ถะ-กะ) เป็ นม้ าที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งในประวัตศิ าสตร์ ของพระพุทธศาสนา ที่ได้ รับการกล่าวขานมายาวนานสองพันกว่าปี แม้ จะเกิดมาเป็ น
สัตว์เดรัจฉาน แต่ม้าตัวนี ้เป็ นสัตว์ที่มีบญ
ุ มาก เพราะเกิดมาเพื่อทาภารกิจอันสาคัญยิ่ง นัน่ คือการนาพา
เจ้ าชายสิทธัตถะออกบวชให้ สาเร็จ
ม้ ากัณฐกะ ถือได้ วา่ เป็ นพาหนะคูใ่ จของเจ้ าชายสิทธัตถะ ม้ าตัวนี ้เป็ นม้ าเพศผู้ที่สวยงามมาก มีสีขาว
สะอาด รูปร่างสวยงามสง่า แข็งแรง มีพละกาลังมาก และเป็ น “สหชาติ” กับเจ้ าชายสิทธัตถะ คือเป็ นสัตว์ที่
เกิดในวันเดียวกับท่าน

และเป็ นสัตว์คพู่ ระบารมี

ในวันที่เจ้ าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระทัยออกผนวช

พระองค์ได้ ควบม้ ากัณฐกะออกจากพระราชวังกลางดึก โดยมีนายฉันนะ อามาตย์คนสนิทติดตามไปด้ วย
ม้ ากัณฐกะได้ ทาหน้ าที่นาพาพระองค์เดินทางออกไปไกลแสนไกลภายในช่วงเวลาข้ ามคืนโดยไม่ได้ หยุด
พักผ่อน ด้ วยฝี เท้ าที่เร็ วประดุจสายลม จนไปถึงฝั่ งแม่น ้าอโนมา ณ ที่แห่งนัน้ เจ้ าชายสิทธัตถะได้ ทรงตัด
พระเกศา คือเส้ นผม แล้ วเปลี่ยนชุดจากชุดของเจ้ าชายผู้สงู ศักดิเ์ ป็ นชุดของนักบวชที่เรี ยบง่าย พร้ อมกับสัง่
ให้ นายฉันนะเดินทางกลับไปพระราชวังเพื่อแจ้ งข่าวแก่พระราชบิดา แต่เมื่อพระองค์เสด็จจากไปแล้ ว ม้ า
กัณฐกะซึง่ ยอมสละชีวิตเพื่อการทาภารกิจอันสาคัญยิ่งต่อมวลมนุษยชาติในครัง้ นี ้ ก็ได้ เสียชีวิตลงเพราะ
ความอาลัย ในทันทีที่เสียชีวิต ม้ ากัณฐกะได้ ไปเกิดใหม่เป็ นเทวดา มีชื่อว่า “กัณฐกะเทพบุตร” อาศัยอยูใ่ น
วิมานอันสวยงามอยูบ่ นสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ คือสวรรค์ชนที
ั ้ ่ 2 ด้ วยบุญที่นาพาพระโพธิสตั ว์ (ผู้ที่ตงใจบ
ั ้ าเพ็ญ
ตนเพื่อให้ ตรัสรู้ธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า) ออกบวชได้ สาเร็จ นับจากวันนัน้ กัณฐกะเทพบุตรก็ยงั คง
เสวยสุขอยูใ่ นสวรรค์ตราบมาจนถึงทุกวันนี ้ ด้ วยความภาคภูมิใจในความดีที่เขาเคยทาเอาไว้ ในสมัยที่ยงั
เป็ นม้ า
ข้ อคิดเพื่อสัตว์ เลีย้ ง:
จะเห็นได้ วา่ สัตว์ที่เราเลี ้ยงเอาไว้ นนั ้ หากเราใช้ ให้ พวกเขาทาสิ่งดีงาม พวกเขาก็พลอยได้ บญ
ุ ไปด้ วย ไม่วา่
จะรู้ตวั หรื อไม่ก็ตาม และบุญนันก็
้ ยงั สามารถส่งให้ พวกเขาได้ ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า อย่างสวรรค์ ในยุค
ปั จจุบนั ชาวพุทธก็ยงั มีการทาความดีในลักษณะเดียวกันกับม้ ากัณฐกะ อย่างเช่น การนาช้ างมาแห่นาค (ผู้
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ที่เตรี ยมจะบวชเป็ นพระ) ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ช้ างได้ ทาหน้ าที่เป็ นยานพาหนะนาพาผู้ที่
เป็ นนาคแห่ไปรอบเมือง เพื่อให้ ประชาชนได้ อนุโมทนา ช้ างนันก็
้ พลอยได้ บญ
ุ ได้ กศุ ลไปด้ วย หรื ออย่างใน
ประเทศศรี ลงั กา เวลามีพิธีเฉลิมฉลองพระเขี ้ยวแก้ ว (ฟั นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า) ก็จะมีช้างที่แต่งกาย
อย่างสวยงาม ร่วมขบวนไปด้ วย และยังมีพระภิกษุสามเณรในบางแห่งที่ขี่ลาหรื อม้ าออกบิณฑบาต แม้ สตั ว์
เหล่านี ้ต้ องออกเรี่ ยวแรงสักหน่อย แต่พวกเขาก็ได้ บญ
ุ ติดตัวไปเป็ นรางวัล ไม่เพียงแต่สตั ว์เท่านันที
้ ่ได้ บญ
ุ
เจ้ าของสัตว์ที่มีจิตศรัทธา นาสัตว์ของตนไปร่วมประกอบพิธีกรรมหรื อกิจกรรมในพระพุทธศาสนา หรื อสา
ธารณกุศลต่างๆ ก็ได้ บญ
ุ ไปด้ วย ต่างจากสัตว์ที่ถกู นาไปใช้ ทาบาป เช่นการนาไก่หรื อวัวไปชนกัน เล่นปลา
กัด นาสัตว์มาต่อสู้กนั หรื อแข่งขันกันเพื่อความบันเทิง หรื อเพื่อการพนัน อย่างนี ้ย่อมได้ บาปทังตั
้ วเจ้ าของ
และสัตว์เลี ้ยง

บทที่ 2
เทพบุตรกบ
เมื่อพูดถึงกบ ใครๆ ก็ต้องคิดว่า สัตว์กินแมลงรูปร่างไม่นา่ รักสักเท่าไรอย่างนี ้ คงใช้ เวลาอีกหลายภพหลาย
ชาติกว่าจะหมดเวรหมดกรรม ได้ เกิดเป็ นคน (ยกเว้ นในกรณีของนิทานเจ้ าชายกบ) แต่พระพุทธศาสนาก็
ไม่ได้ กาหนดว่า มีแต่เพียงมนุษย์เท่านัน้ ที่มีสิทธิ์ไปสวรรค์ เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่า สัตว์เหล่าใดก็
ตาม (รวมถึงมนุษย์ด้วย) เมื่อถึงคราวละโลก มีจิตผ่องใส ไม่เศร้ าหมอง สัตว์เหล่านัน้ ย่อมมีสคุ ติเป็ นที่ไป
คือได้ ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนนั่ เอง ซึง่ สัจธรรมนี ้ ก็ไม่เว้ นแม้ แต่เจ้ ากบนักกระโดดเช่นกัน และเรื่ องราวจาก
พระไตรปิ ฎกต่อไปนี ้ จะเป็ นสิ่งที่บอกให้ ร้ ูวา่ ธรรมะ นรก สวรรค์ เป็ นของกลางสาหรับทังมนุ
้ ษย์และสัตว์ ไม่
ว่าจะมาจากเชื ้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม
ในสมัยหนึง่ ขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงธรรม เทศน์สอนประชาชน ด้ วยน ้าเสียงอัน
ไพเราะนุม่ นวล ก้ องกังวาน ซึง่ เกิดจากอานิสงส์แห่งบุญบารมีที่พระองค์ได้ สงั่ สมมา มีกบตัวหนึง่ กาลังอยูใ่ น
หนองน ้าบริเวณนัน้

กบตัวนี ้ไม่เข้ าใจในเนื ้อความธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเทศน์สอน

แต่ก็มีจิต

เลื่อมใสในน ้าเสียงอันไพเราะของพระองค์ ซึง่ กล่อมเกลาให้ จิตใจของเขาสงบเย็นเป็ นบุญกุศลไปด้ วย แต่
ทว่าในขณะที่กบกาลังฟั งเสียงเทศน์ไปเพลินๆ อย่างไม่ร้ ูเรื่ องรู้ราวอยู่นนเอง
ั้
เผอิญมีคนเลี ้ยงวัวคนหนึง่ ถือ
ไม้ เท้ าเดินผ่านมา แล้ วชายคนนันก็
้ แทงไม้ เท้ าลงพื ้น ทิ่มลงไปที่ตวั กบ ทาให้ กบขาดใจตายอย่างกะทันหัน
เมื่อกบตายแล้ ว

วิญญาณของเขาได้ ละจากร่างแล้ วไปเกิดใหม่เป็ นเทพบุตรสุดหล่อ
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อยู่บนสวรรค์ชนั ้

ดาวดึงส์ พ้ นสภาพจากความเป็ นกบ แล้ วเสวยสุขอันเป็ นทิพย์อยูใ่ นวิมาน ด้ วยบุญจากการฟั งธรรมด้ วยจิต
ที่เลื่อมใส แม้ จะไม่เข้ าใจก็ตาม แม้ ทกุ วันนี ้ เทพบุตรอดีตกบก็ยงั คงรื่ นเริงอยูใ่ นสวรรค์
ข้ อคิดเพื่อสัตว์ เลีย้ ง:
จากเรื่ องราวของกบซึง่ ฟั งน ้าเสียงอันไพเราะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ วเกิดมีจิตเลื่อมใสเป็ นกุศล ตาย
แล้ วไปบังเกิดในสวรรค์ได้ ทาให้ เราสามารถเห็นว่า การที่นกั วิทยาศาสตร์ ค้นพบว่า “คลื่นเสียง” ที่กระทบ
กับน ้า แล้ วมีผลทาให้ “ผลึก” ของน ้าเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ นนั ้ สามารถทาให้ เราได้ ข้อสรุปต่อไปอีกว่า หาก
เราเปรี ยบเทียบ “ใจ” ของมนุษย์และสัตว์กบั “น ้า” เมื่อใจได้ รับคลื่นเสียงที่ดี ใจก็จะซึมซับเอาความดีที่
ถ่ายทอดออกมาจากคลื่นเสียงนันได้
้ เช่นกัน “เสียง” จึงสามารถปรับสภาพอารมณ์และจิตใจของมนุษย์และ
สัตว์ได้ เช่นเดียวกันกับที่เสียงเปลี่ยนรู ปร่างของผลึกน ้า ต่างกันเพียงว่า ใจของมนุษย์และสัตว์มีความ
ละเอียดมากกว่าน ้า เพราะไม่สามารถจับต้ องได้ และมองไม่เห็นได้ ด้วยตาเปล่า
ดังนัน้ ถ้ าหากเรา เลี ้ยงปลา เลี ้ยงเต่า น้ องหมา น้ องแมว นก กระรอก แม้ ว่าพวกเขาจะฟั งภาษาของมนุษย์
ไม่เข้ าใจ แต่เราก็สามารถปรับสภาพใจของพวกเขาให้ ดีงามและงดงาม เป็ นบุญกุศลได้ โดยให้ เราลองสวด
มนต์ให้ พวกเขาฟั ง หรื อเปิ ดเสียงเพลงสวดมนต์อนั ไพเราะและเพลงธรรมะ ที่มีทว่ งทานองสงบเย็นสบายหู
สบายใจ มีถ้อยความอันสะอาดบริ สทุ ธิ์ ให้ พวกเขาฟั งอยูเ่ รื่ อยๆ พวกเขาก็จะค่อยๆ ซึมซับกระแสธรรมนัน้
ไปอย่างไม่ร้ ูเนื ้อรู้ตวั บางครัง้ คุณอาจเห็นได้ ว่า สัตว์เลี ้ยงของคุณ ที่เคยมีอาการดุดนั เกรี ย้ วกราด ดื ้อ หรื อ
อยูไ่ ม่สขุ อาจจะสงบและเรี ยบร้ อยมากขึ ้น เป็ นเพราะใจของพวกเขาถูกปรับปรุงให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้นด้ วย
เสียงที่สื่อสิ่งดีๆ ออกมา อย่างในกรณีของกบที่ฟังเทศน์ ใจของกบมีกระแสแห่งความบริ สทุ ธิ์หล่อเลี ้ยงมาก
พอ ที่จะยกระดับตนเองไปอยูใ่ นภพภูมิอนั สูงส่งอย่างสวรรค์ได้ เลยทีเดียว

บทที่ 3
ค้ างคาวได้ บวช
พระไตรปิ ฎกซึง่ รวบรวมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน้ แบ่งออกเป็ น 3 หมวดหลัก ได้ แก่ พระวินยั
พระสูตร และพระอภิธรรม พระวินยั เป็ นเสมือนกฎระเบียบที่ถกู บัญญัตขิ ึ ้นเพื่อให้ พระสงฆ์ปฏิบตั ติ าม ส่วน
พระสูตรเป็ นคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าซึง่ ตรัสเทศน์สอนไว้ ในโอกาสต่างๆ

และท้ ายสุดคือพระ

อภิธรรม เป็ นธรรมขันสู
้ ง ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศน์สอนแก่พระมารดาและเหล่าทวยเทพในสวรรค์ชนั ้
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ดาวดึงส์ เป็ นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ ้ง เข้ าใจได้ ยาก แต่ชาวไทยพุทธมักจะได้ ฟังกันบ่อยๆ ในงานสวดศพ แม้
น้ อยคนจะเข้ าใจในสิ่งที่พระสวด

แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าการฟั งพระสวดบทพระอภิธรรมนันจะไม่
้
มี

ประโยชน์เลย เพราะเคยมีตวั อย่างมาแล้ วว่า สัตว์ที่ได้ ฟังบทสวดพระอภิธรรม สามารถไปเกิดในสวรรค์
และจุตมิ าเกิดเป็ นมนุษย์ในภพชาติตอ่ มา ใครที่ไปงานสวดศพ อาจจะลองอัดเสียงไว้ แล้ วเอามาเปิ ดให้
สัตว์เลี ้ยงที่บ้านฟั งดูบ้างก็ได้
เรื่ องราวมีอยูว่ า่ ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่มีชื่อว่า “พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้ า” มีค้างคาวฝูงใหญ่
จานวน 500 ตัว เกาะอยูท่ ี่ภเู ขา ในบริเวณนันเอง
้
มีพระภิกษุอาศัยอยูส่ องรูป ท่านชอบสาธยายบทพระ
อภิธรรมในขณะเดินทาสมาธิ (จงกรม) อยูเ่ ป็ นประจา ค้ างคาวจึงได้ ยินได้ ฟังบทพระอภิธรรมอยูเ่ รื่ อยๆ แม้
จะไม่เข้ าใจเนื ้อความของพระอภิธรรมเลย แต่ก็มีใจเป็ นสมาธิจรดจ่ออยูก่ บั เสียงสาธยายนัน้ เมื่อค้ างคาว
ตายไป ก็ได้ พากันไปกันเกิดในสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์กนั ทังหมด
้
เสวยสุขอันเป็ นทิพย์ตลอดหนึง่ พุทธันดร คือ
ช่วงระยะเวลาระหว่างการเสด็จอุบตั ิขึ ้นของพระพุทธเจ้ าพระองค์หนึง่ กับอีกพระองค์หนึง่ และต่อมาในยุค
ของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า เทวดาอดีตค้ างคาวทังฝู
้ งก็ได้ จตุ มิ าเกิดเป็ นมนุษย์ ที่มีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา และได้ บวชเป็ นพระด้ วยกันทังหมด
้
500 องค์ ซึง่ ต่อมาท่านได้ มีโอกาสเรี ยนพระอภิธรรม
กับพระสารี บตุ รผู้เป็ นเลิศด้ านปั ญญา
ข้ อคิดเพื่อสัตว์ เลีย้ ง:
ไม่นา่ เชื่อเลยว่า สัตว์ในมุมมืดอย่างค้ างคาวจะสามารถพัฒนาจิตใจข้ ามภพข้ ามชาติจนได้ กลายเป็ นพระ
อรหันต์ในที่สดุ แม้ วา่ พระอภิธรรมจะเป็ นธรรมที่ลกึ ซึ ้งและเข้ าใจได้ ยาก ที่แม้ แต่มนุษย์ก็ยงั ฟั งไม่คอ่ ยเข้ าใจ
แต่ค้างคาวก็อาศัยฟั งจนคุ้นเคย เหมือนเป็ นการปูพื ้นฐานจิตใจเอาไว้ อย่างแน่นหนา แม้ พวกเขาจะติดอยู่ที่
อัตภาพแห่งความเป็ นสัตว์ ไม่สามารถบรรลุธรรมใดๆ ได้ แต่ธรรมะก็ยงั สามารถหยัง่ รากลงในจิตใจของ
พวกเขาได้ บ้าง ทาให้ ใจเป็ นบุญกุศลแล้ วนาพาไปเกิดในสวรรค์ เหมือนเมล็ดโพธิ์ที่หยัง่ รากลงผืนดินกันดาร
แล้ วแตกยอดเป็ นต้ นกล้ าเล็กๆ ครัน้ เมื่อได้ โอกาสมาเกิดใหม่เป็ นมนุษย์ ธรรมะก็สามารถเจริญเติบโตงอก
งามในใจของพวกเขาได้ เต็มที่อย่างง่ายดายยิ่งขึ ้น เมื่อได้ ฟังพระอภิธรรมอีกครัง้ พวกเขาก็พร้ อมที่จะเข้ าใจ
ในธรรมนันโดยพลั
้
น เหมือนต้ นกล้ านันได้
้ ถกู ย้ ายมาอยู่ในดินอันอุดม สามารถเติบโตผลิดอกออกมรรค
ผลได้ โดยสะดวก
จากที่พวกเราเคยคิดว่า “ธรรมะ” ไม่ได้ มีไว้ สาหรับสัตว์เดรัจฉาน แต่มีไว้ สาหรับสัตว์ประเสริฐอย่างมนุษย์
เท่านัน้ ทาให้ ไม่มีใครคิดจะสอนธรรมะให้ กบั สัตว์เลย แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว การที่เราสอนธรรมะให้ กบั
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สัตว์นนั ้ จะเป็ นการปูพื ้นฐานจิตใจของพวกเขาเอาไว้ สาหรับภพชาติเบื ้องหน้ า เราไม่อาจรู้เลยว่า เมื่อเรา
สวดมนต์ไหว้ พระก่อนนอน แล้ วพวกเขาหมอบฟั งอยูข่ ้ างๆ นัน้ ใจของพวกเขากาลังคิดอะไรอยู่ หาก
เพียงแต่พวกเขารู้สึกซาบซึ ้งอยู่บ้าง ก็ขอให้ ร้ ูไว้ วา่ พวกเขาอาจกาลังเป็ นเหมือนค้ างคาวที่ฟังพระอภิธรรม
แค่ฟังไปเพลินๆ ก็มีสิทธิ์จะไปสวรรค์ ได้ เกิดใหม่เป็ นคน และกลายเป็ นพระในอนาคตได้ เหมือนกัน ขอ
เพียงแต่เราเปิ ดโอกาสให้ กบั พวกเขาเท่านันเอง
้

บทที่ 4
ช้ างการกุศล
ช้ างเป็ นสัตว์อีกชนิดที่มีบทบาทมากในคาสอนของพระพุทธศาสนา แม้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเอง ท่านก็
เคยเกิดเป็ นช้ างมาก่อน และท่านก็ได้ แสดงให้ เห็นว่า เกิดเป็ นช้ างก็ทาความดีได้ สัง่ สมบุญได้ แต่ทงนี
ั ้ ท้ งนั
ั ้ น้
เจ้ าของก็มีสว่ นสาคัญในการช่วยส่งเสริมให้ สตั ว์เลี ้ยงอย่างช้ าง หรื ออื่นๆ ได้ ทาความดีบ้าง ไม่วา่ จะเป็ นงาน
สาธารณกุศล หรื องานบุญในพระพุทธศาสนาก็ตาม คงจะเป็ นภาพที่นา่ รักมาก หากเราได้ เห็นช้ างใช้ งวงจับ
อาหารใส่บาตรพระ หรื อจับผ้ าไตรจีวรมาประเคนถวาย ใช้ งวงดูดน ้ารดน ้าต้ นไม้ ในวัด หรื อใช้ แผ่นหลัง
กว้ างๆ ของมัน อัญเชิญพระพุทธรูป พระสงฆ์ ผ้ าป่ า หรื อผ้ ากฐิ น เพื่อประกอบพิธีงานบุญ
เรื่ องราวต่อไปนี ้ เป็ นเรื่ องราวของช้ างที่ทาความดีแล้ วมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกพระพุทธศาสนา นัน่ ก็คือ “ช้ าง
เอราวัณ” ซึง่ ชาวพุทธจะเห็นได้ วา่ มีประติมากรรม รู ปปั น้ รูปหล่อ ของช้ างเอราวัณ อยูใ่ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์
หลายๆ แห่ง และความไม่เหมือนใครของช้ างเอราวัณคือ เป็ นช้ างที่มีหลายเศียร ความเป็ นมามีอยูว่ า่ แต่
เดิมมีชายคนหนึง่ ชื่อ “มฆมานพ” (อ่านว่า มะ-คะ-มา-นพ) ชายคนนี ้เป็ นคนธรรมดาๆ ที่ชอบทาสาธารณ
กุศล เพราะในยุคนันยั
้ งไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ ้น เขาก็ทาความดีด้วยการสร้ างที่พกั ริมทาง ทาถนน
หนทาง โดยชักชวนเพื่อนๆ รวมกันได้ 33 คน มาช่วยกัน ทาไปทามาผู้ใหญ่บ้านเกิดอิจฉา จึงไปฟ้อง
พระราชา กล่าวหาว่าพวกเขาเป็ นโจร พระราชาจึงทาโทษด้ วยการสัง่ ในนอนกับพื ้นแล้ วให้ ช้างเหยียบ แต่
มฆมานพกับเพื่อนๆ แผ่เมตตาให้ ช้าง ช้ างจึงไม่ยอมเหยียบ พระราชาสงสัยจึงสอบถาม เมื่อทราบความ
เป็ นจริงว่าถูกปรักปรา จึงทาโทษผู้ใหญ่บ้าน และมอบรางวัลต่างๆ ให้ กบั มฆมานพแทน รวมถึงมอบช้ างให้
ด้ วย มฆมานพและเพื่อนๆ ก็อาศัยช้ างนันท
้ าสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ เช่น สร้ างศาลาหลังใหญ่ขึ ้นแห่งหนึง่
แล้ วใช้ ช้างเป็ นพาหนะพาคนเดินทางจากศาลาไปที่พกั เมื่อทุกคนหมดอายุขยั ละโลกแล้ ว มฆมานพได้ ไป
เปิ ดเป็ นพระอินทร์ ซึง่ เป็ นตาแหน่งพระราชาของเทวดาแห่งสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ส่วนเพื่อนๆ ได้ ไปเกิดเป็ น
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เทพสหาย ช้ างนันได้
้ ไปเกิดเป็ นเทพบุตรในสวรรค์ชนเดี
ั ้ ยวกัน มีชื่อว่า “เอราวัณ” สามารถแปลงกายเป็ นช้ าง
ทรงขนาดใหญ่ เพื่อให้ พระอินทร์ และเทพสหายใช้ เป็ นยานพาหนะในสวรรค์ โดยจะเนรมิตตนเองให้ มีหลาย
เศียร เพื่อให้ เทพสหายของพระอินทร์ นงั่ อยูเ่ ศียรละหนึง่ องค์ แม้ ทกุ วันนี ้ เทพบุตรเอราวัณ อดีตช้ าง ก็ยงั คง
อยูใ่ นสวรรค์อย่างมีความสุข
ข้ อคิดเพื่อสัตว์ เลีย้ ง:
จะเห็นได้ วา่ หากเจ้ าของสัตว์เลี ้ยงใช้ สตั ว์ของตนทาความดี เพื่อสร้ างบุญสร้ างกุศล ก็จะได้ บญ
ุ ด้ วยกันทังคู
้ ่
และมีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ด้วยกัน เมื่อไปสวรรค์แล้ วก็จะได้ พบกันอีก เพราะทาบุญร่ วมกันมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การทาบุญร่วมกันเป็ นกลุม่ ก็จะทาให้ มีสายบุญเชื่อมโยงถึงกัน ได้ เกิดมาพบเจอกันอีก มาเป็ น
ญาติ เป็ นพี่น้อง เป็ นเพื่อนสนิทมิตรสหาย เป็ นเจ้ านายลูกน้ องกันอีกในภพชาติเบื ้องหน้ า หลายๆ คนที่มี
สัตว์เลี ้ยงแสนรัก เมื่อพวกเขาละโลกไปแล้ ว ก็อยากให้ ไปเกิดใหม่ในภพภูมิใหม่ที่ดี คงพอจะเห็นลูท่ างแล้ ว
ว่า เราสามารถเลี ้ยงสัตว์ให้ กลายเป็ นเทวดาได้ แล้ วเราก็ยงั สามารถที่จะไปพบเจอพวกเขาได้ อีก อย่างใน
กรณีของช้ างเอราวัณ

ในขณะที่อยูใ่ นโลกมนุษย์ก็เป็ นสัตว์ที่ใช้ แรงงานช่วยเหลือมฆมานพผู้เป็ นเจ้ านาย

เพื่อทางานสาธารณกุศล เมื่อตายไปแล้ วได้ เป็ นเทวดาเหมือนเจ้ านาย แต่ก็เป็ นเทวดาที่คอยรับใช้ พระอินทร์
โดยทาหน้ าที่เป็ นยานพาหนะในการเดินทาง เจ้ านายใจบุญคนไหนที่มีน้องหมาคอยเฝ้าบ้ าน ถ้ าหากเรา
เปิ ดโอกาสให้ เขาทาบุญบ้ างหรื ออุทิศบุญให้ เขาบ้ าง ดีไม่ดี ตายไปแล้ วอาจเกิดเป็ นเทวดา ร.ป.ภ. คอยเฝ้า
วิมานของเราในสวรรค์ก็เป็ นได้

บทที่ 5
น้ องหมาใจหล่ อ
ใครเลยจะเชื่อว่า

น้ องหมาแสนซนที่ชอบเห่าหอน

และนอนกลางวันอย่างเรื่ อยเปื่ อยนัน้

วันดีคืนดีก็

กลายเป็ นเทวดารูปงาม อยู่บนสวรรค์ไปได้ เหมือนกัน แต่กว่าจะเป็ นเทวดาได้ น้ องหมาก็ต้องทาความดี
เสียก่อน ด้ วยการใช้ เสียงเห่าให้ เป็ นประโยชน์ เห่าอย่างไรจึงจะได้ บญ
ุ ส่วนใหญ่แล้ วที่เป็ นไปได้ เพราะได้
อยูใ่ กล้ พระ ใกล้ วดั แล้ วได้ ทาตนเองให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ พระหรื อวัดนัน่ เอง แต่ไม่ได้ หมายความว่า เราต้ อง
เอาน้ องหมา น้ องแมว ไปปล่อยวัด ให้ เป็ นภาระของหลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ และหลวงพี่ ต้ องคอยเลี ้ยงดู
ยกเว้ นแต่ทา่ นจะขอมาเอง แต่เราสามารถทาบ้ านของเราให้ เป็ นเหมือนวัด เพื่อให้ สตั ว์เลี ้ยงได้ มีสว่ นในการ
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ทาบุญ อย่างเช่นการนิมนต์พระมาทาบุญบ้ าน เป็ นต้ น แม้ น้องหมา น้ องแมวจะอยูบ่ ้ าน เราก็ฝึกให้ พวกเขา
ดูแลอุปัฏฐากพระได้ เพียงแค่ออกมาต้ อนรับ ออกมาส่ง แค่นี ้ก็ได้ บญ
ุ แล้ ว
ในพระไตรปิ ฎกมีเรื่ องของน้ องหมาที่กลายเป็ นเทวดาคือ สมัยหนึง่ มีพระปั จเจกพุทธเจ้ า หรื อพระพุทธเจ้ าที่
ไม่สอนใคร อยูพ่ ระองค์หนึง่ ท่านมาจาพรรษาอยูท่ ี่บ้านของชายคนหนึง่ ซึง่ เขาเลี ้ยงน้ องหมาเอาไว้ เมื่อถึง
เวลาพระปั จเจกพุทธเจ้ าออกบิณฑบาต น้ องหมาตัวนี ้ก็จะติดตามไปด้ วย โดยจะทาหน้ าที่เป็ น Security
Guard หรื อ ร.ป.ภ. คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้ กบั ท่าน ด้ วยการเห่าไล่สตั ว์ ร้ายต่างๆ ซึง่ อาจจะอยู่
ในบริเวณนัน้ ไม่ให้ มาทาอันตรายท่านได้ น้ องหมาคอยดูแลรับใช้ พระปั จเจกพุทธเจ้ าเป็ นอย่างดี เท่าที่มนั
จะทาได้ ในอัตภาพแห่งความเป็ นสัตว์ มีอยูว่ นั หนึง่ เมื่อถึงกาหนดที่พระปั จเจกพุทธเจ้ าต้ องเสด็จจากที่นนั ้
ไป พระองค์ก็เหาะลอยลับไปต่อหน้ าน้ องหมา ทาให้ น้องหมาอาลัยอาวรณ์ถึงกับขาดใจตายด้ วยความคิด
ถึงพระปั จเจกพุทธเจ้ า แต่เมื่อตายแล้ ว เขาก็ไปเกิดในสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ มีชื่อใหม่อนั ไพเราะว่า “โฆษกเทว
บุตร” (อ่านว่า โฆ-ษะ-กะ-เท-วะ-บุตร) เป็ นเทวดาที่มีลกั ษณะพิเศษคือ น ้าเสียงไพเราะก้ องกังวานมาก ทังนี
้ ้
ก็เป็ นเพราะอานิสงส์ที่ใช้ เสียงเห่าไล่สตั ว์ร้ายเพื่อคุ้มครองพระปั จเจกพุทธเจ้ านัน่ เอง
ข้ อคิดเพื่อสัตว์ เลีย้ ง:
แม้ สตั ว์เลี ้ยงจะไม่มีมือสาหรับหยิบจับทัพพีตกั ข้ าวใส่บาตร ไม่สามารถจับไม้ กวาด กวาดใบไม้ ในลานวัด
หรื อขัดล้ างห้ องน ้าได้ แต่พวกเขาก็ยงั พอที่จะอาศัยร่างกายแห่งความเป็ นสัตว์ ทาบุญเล็กๆ น้ อยๆ ได้
เหมือนกัน ซึง่ ผู้ที่เป็ นเจ้ าของก็ควรที่จะฝึ กและสอนพวกเขาให้ ทาสิ่งดีๆ เหล่านันด้
้ วยตนเอง เช่นฝึ กให้
ต้ อนรับพระที่มาบิณฑบาต ทาความเคารพในรูปแบบที่พอจะทาได้ แสดงออกต่อพระสงฆ์อย่างเป็ นมิตร
พยายามอย่าให้ พวกเขาเห่าไล่ หรื อแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ดีตอ่ พระสงฆ์ที่มาเยือนบ้ าน ไม่เช่นนันพวกเขาจะ
้
ได้ บาปติดตัวไป ต้ องให้ พวกเขารู้สกึ คุ้นเคย และให้ ความเคารพ หากมีพระมาบ้ าน แล้ วเราไม่สามารถห้ าม
สัตว์เลี ้ยงให้ แสดงออกในทางไม่ดีได้ ต้ องจับพวกเขาแยกออกไปต่างหากเสียก่อน หรื อนาหลบไปไว้ ที่อื่น
แล้ วก็ต้องระมัดระวัง ถ้ าไปวัด อย่าให้ น้องหมาหรื อน้ องแมวที่เราอาจพาไปด้ วยนัน้ สร้ างความสกปรกเลอะ
เทอะ หรื อทาให้ สมบัตขิ องพระศาสนาเสียหาย อย่างเช่นปล่อยให้ น้องหมากัดรองเท้ าพระ หรื อเห่าส่งเสียง
รบกวนพิธีกรรม คงจะดีไม่น้อย หากสัตว์เลี ้ยงกับเจ้ าของ จะได้ ทาบุญร่วมกัน แม้ วา่ สัตว์เลี ้ยงจะทาได้ เพียง
เล็กๆ น้ อยๆ อย่างเช่นคาบดอกไม้ สกั ดอกไปถวายพระ หรื อกระดิกหากต้ อนรับด้ วยความเป็ นมิตรก็ตาม
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บทที่ 6
นกกระยางถือศีล
ขึ ้นชื่อว่า “ศีล” นันหมายถึ
้
งความเป็ นปกติของมนุษย์ อย่างเช่นศีล 5 หมายถึงมนุษย์มีปกติไม่ทาสิ่งต่างๆ
ทัง้ 5 ข้ อ ถ้ าหากใครรักษาศีลไม่ครบ 5 ข้ อ เขาก็เป็ นได้ แค่ “คน” ก็ขนาดคนยังรักษาศีลไม่คอ่ ยจะได้ แล้ ว
สัตว์จะรักษาศีลได้ อย่างไร ในความเป็ นจริ งแล้ ว ก็เป็ นเรื่ องที่ยากมากๆ ที่สตั ว์จะรักษาศีลให้ บริ สทุ ธิ์บริ บรู ณ์
แต่ก็เคยมีตวั อย่างเกิดขึ ้นแล้ ว ที่สตั ว์อย่างนกกระยางสามารถรักษาศีล 5 ได้ เพราะยากที่จะทาบุญใน
รูปแบบอื่นๆ แล้ วบุญจากการรักษาศีล ก็นาพาให้ เธอไปเกิดใหม่เป็ นมนุษย์ เป็ นโอกาสได้ ทาความดีเต็มที่
แล้ วก็ได้ ไปเป็ นนางฟ้าในที่สดุ
เรื่ องนกกระยางรักษาศีลนี ้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพระอินทร์ โดยตรงอีกเหมือนกัน ความเป็ นมามีอยู่วา่
สมัยที่พระอินทร์ ยงั เป็ นมนุษย์ มีชื่อว่า มฆมานพนัน้ ท่านมีภรรยา 4 คน (ในยุคสมัยของท่านนันเป็
้ นเรื่ องที่
ยอมรับกันได้ ) ภรรยาสามคนแรกนันมี
้ สว่ นช่วยท่านในการทาสาธารณกุศล เมื่อตายไปแล้ ว จึงไปเกิดเป็ น
มเหสีของท่านอีก ส่วนภรรยาคนที่สี่รักสวยรักงาม ชอบแต่งเนื ้อแต่งตัว เธอคิดเพียงว่า บุญที่สามีทาก็
เหมือนบุญที่เธอทาเอง ก็เลยไม่ได้ ทาบุญอะไรด้ วยตัวเองเลย แต่ก็ไม่ได้ ทาบาปหนักๆ เหมือนกัน เมื่อตาย
ไปแล้ ว คนอื่นๆ ไปเกิดเป็ นเทวดานางฟ้า แต่ตวั เธอไปเกิดเป็ นนกกระยาง ต้ องคอยหาปลามากิน มีอยูว่ นั
หนึง่ พระอินทร์ สงสัยว่าภรรยาคนที่ 4 ไปเกิดอยูท่ ี่ไหน เมื่อตรวจดูก็พบว่ามาเกิดเป็ นนกกระยาง ท่านจึงลง
มาเยี่ยม พร้ อมกับพาไปชมสวรรค์ เมื่อไปที่นนั่ นกกระยางก็ร้ ูสกึ อับอายเมื่อได้ เห็นอดีตภรรยาอีก 3 คนเป็ น
นางฟ้าผู้งดงาม นกกระยางจึงขอกลับมายังโลกมนุษย์ พระอินทร์ จงึ ปลอบใจบอกนางว่า ให้ เธอรักษาศีล 5
ให้ ได้ โดยห้ ามมิให้ กินปลาที่มีชีวิตเป็ นอาหาร ให้ กินเฉพาะปลาที่ตายแล้ วเท่านัน้ แล้ วบุญจะส่งให้ เธอไป
เกิดในสวรรค์ ซึง่ นกกระยางก็รับปาก ต่อมาไม่นาน เธอก็เสียชีวิตเพราะหาปลาตายมากินไม่คอ่ ยจะได้ เมื่อ
ตายแล้ วก็ได้ ไปเกิดเป็ นมนุษย์ มีโอกาสทาบุญทากุศลมากกว่าเดิม เมื่อเสียชีวิตแล้ วก็ไปเกิดเป็ นเทพธิดา
และต่อมาพระอินทร์ ก็มารับไปเป็ นภรรยา ได้ อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขอีกครัง้ บนสรวงสวรรค์
ข้ อคิดเพื่อสัตว์ เลีย้ ง:
การรักษาศีลนัน้ เป็ นบุญที่มากกว่าการทาทาน เพราะเป็ นสิ่งที่ทาได้ ยาก ขนาดมนุษย์ทวั่ ๆ ไปยังรักษาศีล
ไม่คอ่ ยจะได้ สาหรับสัตว์ก็ยงั ถือว่ายากมาก แต่ก็ยงั อยูใ่ นขอบเขตที่ทาได้ เพราะนกกระยางก็ได้ ทาให้ ดแู ล้ ว
เป็ นแบบอย่าง ซึง่ ผู้ที่เป็ นเจ้ าของสัตว์เลี ้ยง หากมีความปรารถนาให้ สตั ว์เลี ้ยงได้ ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ได้ เกิด
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เป็ นคน เป็ นเทวดาในวันข้ างหน้ า ต้ องพยายามเลี ้ยงดูพวกเขา โดยไม่ปล่อยให้ เขาทาบาปทากรรม อย่าให้
ทาผิดศีล เช่น อย่าปล่อยให้ น้องหมา น้ องแมว มีสามีภรรยาหลายตัว ต้ องคอยควบคุมดูแลเอาไว้ แล้ วก็
อย่าปล่อยให้ เขาทาบาป เช่น อย่าให้ น้องแมว ไปกัดนก กัดหนู หรื อจิ ้งจก อย่าให้ ฆา่ สัตว์ตดั ชีวิต รักษา
สภาพแวดล้ อมให้ สะอาด อย่าให้ มีจิ ้งจก หนู แมลงสาบ เลี ้ยงปลา ก็อย่าให้ ลกู น ้าหรื อสิ่งมีชีวิตเป็ นอาหาร
ควรให้ อาหารเม็ด จะได้ ไม่ต้องบาปทังเจ้
้ าของและสัตว์เลี ้ยง เวลาเลี ้ยงอาหาร ถ้ ามีหลายตัว ก็แบ่งให้ พอดีๆ
แยกส่วน แยกสถานที่ให้ ดี อย่าให้ พวกเขาขโมยแย่งอาหารของกันและกัน สาหรับเจ้ าของที่เอาไวน์ เบียร์
หรื อสุรา ให้ น้องหมา หรื อสัตว์เลี ้ยงรับประทาน ก็ควรเลิกดื่ม ทังเจ้
้ าของและสัตว์เลี ้ยง แต่เปลี่ยนเป็ น
เครื่ องดื่มที่มีประโยชน์อย่างเช่นนม น ้าผัก น ้าผลไม้ หรื อน ้าเอ็นไซม์ ที่ดีตอ่ สุขภาพเป็ นต้ น แล้ วเราก็ต้อง
หมัน่ พูดคุย บอกสอนให้ พวกเขารักษาศีลทัง้ 5 ข้ อ เหมือนพระอินทร์ ที่บอกนางนกกระยาง เพียงแต่การบอก
การสอนสัตว์นนั ้ ไม่เหมือนมนุษย์ เราไม่จาเป็ นต้ องท่องให้ ฟังเป็ นภาษาบาลี ว่าเป็ นข้ อๆ แต่ให้ บอกอย่าง
ง่ายๆ เหมือนเราพูดกับเด็กทารก เราก็พดู ภาษาของเด็ก เราพูดกับสัตว์เลี ้ยง เราก็ต้องมีวิธีการที่จะทาให้
สัตว์เข้ าใจและจดจา เช่นเดียวกับการสอนพวกเขา ว่าให้ อึตรงไหน ฉี่ตรงไหน ฝึ กสอนไปเรื่ อยๆ แล้ วพวกเขา
จะเข้ าใจและจดจาได้ เอง ว่าอย่างไหนที่เจ้ านายชอบหรื อไม่ชอบให้ ทา

บทที่ 7
ช้ างเกเร
เชื่อไหมว่า คนที่ดลู ะครกับคนที่ดสู ารคดีนนั ้ มีความคิดอ่านและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ในขณะที่ละครมัก
มีแต่เรื่ องรักโลภโกรธหลงและใช้ อารมณ์หลากรสเพื่อสร้ างสีสนั ให้ สขุ ให้ เศร้ า สนุก หรื อเกลียดชัง คนที่ดู
ละครบ่อยๆ ก็จะซึมซับวิธีการคิด การพูด และการแสดงออกเป็ นการกระทา จากตัวละครนันอย่
้ างไม่ร้ ูตวั
แล้ วเผลอแสดงออกมาในชีวิตประจาวัน ส่วนคนที่ดสู ารคดีจะเรี ยนรู้การนาเสนออย่างมีเหตุผล การให้
ข้ อมูล ข้ อเท็จจริง และใช้ ปัญญาพิจารณามากกว่าใช้ อารมณ์ สัตว์เลี ้ยงก็ไม่ตา่ งจากคนมากนัก เพราะสัตว์
ก็เคยเกิดเป็ นคนมาก่อน สัตว์เลี ้ยงที่เรี ยนรู้พฤติกรรมแย่ๆ ผ่านเจ้ าของ และสิ่งที่อยู่แวดล้ อม ก็มีแนวโน้ มที่
จะแสดงออกในทางที่ไม่ดี หรื อมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบไปด้ วย อย่างเช่น ถ้ าหากเจ้ าของรับประทาน
อาหารไม่เป็ นเวลา อยากกินก็กิน ไม่อยากกินก็ไม่กิน หรื อหลับนอนไม่เป็ นเวลา สัตว์เลี ้ยงก็จะพลอยเป็ นไป
ด้ วย เพราะมันก็ใช้ ชีวิตตามอย่างเจ้ าของ เพราะฉะนันหากเราสงสั
้
ยว่าทาไมสัตว์เลี ้ยงของเราถึงมีอปุ นิสยั ที่
พึงประสงค์หรื อไม่พงึ ประสงค์บางอย่าง

ก็ขอให้ ร้ ู ไว้ ว่า

สิ่งแวดล้ อมนัน่ เอง
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ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะพวกเขาได้ รับอิทธิพลจาก

เรื่ องของช้ างเกเร เป็ นตัวอย่างที่ดีมากเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของสัตว์ ในสมัยหนึง่ มีพระราชาซึง่
โปรดปรานช้ างมงคลของพระองค์มาก ช้ างมงคลก็หมายถึงช้ างที่มีลกั ษณะดี ถือว่าเป็ นช้ างนาโชค ที่จะนา
สิ่งดีงามมาให้ กบั เจ้ าของ พระองค์ก็ดแู ลและเลี ้ยงช้ างตัวนี ้เป็ นอย่างดี ภายในโรงเลี ้ยงช้ าง โดยมีนายควาญ
ช้ าง คอยอาบน ้าทาความสะอาด และให้ อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ อาจเรี ยกได้ วา่ อยู่สขุ สบายกว่าคนทัว่ ไป
เสียอีก แต่แล้ วอยูม่ าวันหนึง่ ช้ างที่เคยเรี ยบร้ อยสุภาพ ก็กลับกลายเป็ นช้ างที่ดรุ ้ าย คอยอาละวาดทาร้ าย
ผู้อื่น พระราชาทรงแปลกใจมาก ว่าทาไมอยูด่ ีๆ ช้ างของพระองค์จงึ มีนิสยั แย่ลง จึงทรงปรึกษาเรื่ องนี ้กับ
บัณฑิตประจาพระราชสานัก เมื่อบัณฑิตได้ ทราบเรื่ องแล้ ว เขาก็ไม่ได้ ดว่ นสรุป แต่ได้ ลงพื ้นที่เพื่อเก็บข้ อมูล
เสียก่อน โดยไปสังเกตดูความเป็ นอยูข่ องช้ างที่โรงช้ างตลอดทังกลางวั
้
นและกลางคืน และพบว่าในตอน
กลางคืนนัน้ จะมีพวกมิจฉาชีพมาจับกลุม่ คุยกันอยูห่ ลังโรงช้ าง ชอบคุยกันแต่เรื่ องที่ไม่ดี เรื่ องราวของความ
โหดเหี ้ยมและสิ่งเลวร้ ายที่พวกเขาทามา บัณฑิตจึงไปกราบทูลพระราชาให้ ทรงทราบ ว่าช้ างมีอปุ นิสยั
เปลี่ยนไป เพราะได้ ยินได้ ฟังเรื่ องราวที่ไม่ดีไม่งามจากกลุ่มมิจฉาชีพ จากนันจึ
้ งดาเนินการแก้ ไข ด้ วยการไล่
คนเหล่านี ้ออกไปเสียจากที่นนั ้ แล้ วสัง่ ให้ บณ
ั ฑิตนักปราชญ์มาจับกลุม่ เสวนา นาเสนอแต่เรื่ องดีๆ อยูท่ ี่หลัง
โรงช้ าง ในเวลาไม่นานนักหลังจากนัน้ ช้ างมงคลก็กลับกลายเป็ นช้ างที่สภุ าพ เรี ยบร้ อยน่ารักเหมือนเดิม
ข้ อคิดเพื่อสัตว์ เลีย้ ง:
สิ่งแวดล้ อม ถือว่ามีอิทธิพลต่อสัตว์เลี ้ยงเป็ นอย่างมาก เพราะจะก่อให้ เกิดเป็ นนิสยั และพฤติกรรมทังในทาง
้
ดีและในทางเสีย โดยที่เจ้ าของอาจไม่ร้ ูตวั ด้ วยซ ้า เราจึงต้ องหมัน่ สังเกตดูพฤติกรรมของสัตว์เลี ้ยง ว่าเพราะ
เหตุใดจึงแสดงออกมาในทางที่ไม่ดี เกรี ย้ วกราด เครี ยด ดุร้าย ขี ้โมโห ขี ้หงุดหงิด ทาร้ ายเจ้ าของ หรื อถ่ายไม่
เป็ นที่เป็ นทาง เป็ นต้ น จากนันจึ
้ งหาวิธีแก้ ไข โดยอาจปรึกษากับสัตวแพทย์ หรื อผู้ที่ชานาญในการฝึ กสอน
สัตว์เลี ้ยง แต่โดยเบื ้องต้ นแล้ ว ผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ควรจัดสภาพแวดล้ อมความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้ กบั สัตว์เลี ้ยง ให้ มีที่
หลับนอนที่สะอาดเรี ยบร้ อย เป็ นสัดส่วน มีที่ขบั ถ่าย มีที่เดินหรื อวิ่งออกกาลังกาย ไม่ถกู ล่ามโซ่หรื อจับขังใน
กรงตลอดเวลา และคอยดูแลอาหารว่ารับประทานแล้ วจะไม่เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ ดูแลสุขภาพและสุขลักษณะ
อย่างดีเท่าที่จะทาได้ โดยเฉพาะตัวเจ้ าของเอง ถือว่ามีอิทธิพลต่อสัตว์เลี ้ยงมาก เพราะถ้ าหากเจ้ าของขี ้
โกรธ ฉุนเฉียว เจ้ าอารมณ์ ดุร้าย เปิ ดดูรายการโทรทัศน์ หรื อวิทยุ ที่มีแต่เรื่ องราวของการใช้ ความรุนแรง มี
ดนตรี ที่ดดุ นั ให้ น้องหมาและน้ องแมว หรื อสัตว์เลี ้ยงอื่นๆ ดูบอ่ ยๆ พฤติกรรมของพวกเขาก็อาจเปลี่ยนไป
ในทางที่แย่ลง เหมือนกับช้ างมงคลของพระราชา ที่กลายเป็ นช้ างเกเร เพราะฟั งพวกโจรคุยแต่เรื่ องร้ ายๆ อยู่
บ่อยๆ เมื่อสัตว์เลี ้ยงของเรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หรื อเกิดเจ็บป่ วยโดยไม่ทราบสาเหตุ เราต้ องรู้จกั
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ไตร่ตรอง พิจารณาดูสิ่งแวดล้ อมของพวกเขา ว่ามีปัจจัยอะไรบ้ างที่สง่ ผลต่อความเปลี่ยนแปลงนันๆ
้ แล้ ว
ลองแก้ ไข หรื อนาไปปรึกษากับสัตวแพทย์ เพื่อขอรับคาแนะนาเพิ่มเติม ในบางกรณี อาการดังกล่าวอาจ
เป็ นมาตังแต่
้ สตั ว์เลี ้ยงนันเกิ
้ ด แต่เจ้ าของที่ซื ้อสัตว์เลี ้ยงนันมาไม่
้
ทราบ หรื ออาการและนิสยั บางอย่างก็เป็ น
ลักษณะเฉพาะของสัตว์เลี ้ยงชนิดนัน้ หรื อสายพันธุ์นนั ้ ซึง่ ผู้เป็ นเจ้ าของควรศึกษาให้ ดีเสียก่อนที่จะนามา
เลี ้ยง อย่าคิดเพียงว่าจะเลี ้ยงเพราะความสวยงาม ความน่ารัก หรื อถูกใจเท่านัน้

บทที่ 8
กระแตพระโพธิสัตว์
ในโลกของเรานี ้ มีสตั ว์อยูจ่ านวนมากมายมหาศาลยิ่งกว่าประชากรมนุษย์เสียอีก ลองคิดดูว่าในบ้ านของ
เรานี ้ มีมนุษย์อยูก่ ี่คน แล้ วมีสตั ว์อยูจ่ านวนเท่าไร ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ หรื อแม้ แต่กระทัง่ แมลงตัว
น้ อยๆ สัตว์ทงหลายล้
ั้
วนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นน้ องหมาที่ขี ้เล่น ส่วนน้ องแมวขี ้อ้ อน
บางครัง้ เราเห็นมันแสดงอาการแปลกๆ ก็ยากที่จะคิดออกว่ามันกาลังทาอะไรกันแน่ ยิ่งไปกว่านี ้ หากเราได้
ศึกษาคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เราจะพบว่าสัตว์บางตัวนัน้ เป็ นสัตว์ประเสริฐ ที่เรี ยกกันว่า “พระ
โพธิสตั ว์” หมายถึงผู้ที่ตงใจบ
ั ้ าเพ็ญตนสัง่ สมความดีเพื่อให้ ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า บางครัง้
พระโพธิสตั ว์ก็เกิดเป็ นลิง วัว ช้ าง ม้ า นก หรื อแม้ แต่สตั ว์ตวั เล็กๆ อย่างกระแต ตามแต่กรรมจะบันดาลไป
แต่สิ่งที่ทาให้ สตั ว์ที่เป็ นพระโพธิสตั ว์แตกต่างจากสัตว์ทวั่ ๆ ไป ก็คือ สัตว์ที่เป็ นพระโพธิสตั ว์นนมี
ั ้ จิตสานึกใน
การสร้ างความดี ใครจะรู้เลยว่า น้ องหมา น้ องแมว น้ องนก น้ องช้ าง หรื อน้ องปลาที่เราเลี ้ยงไว้ อาจจะเป็ น
พระโพธิสตั ว์ก็ได้
เป็ นเรื่ องคาดไม่ถึง หากเราจะกล่าวว่า เคยมีกระแตตัวหนึง่ เป็ นพระโพธิสตั ว์ แล้ วกระแตตัวนันก็
้ ได้ พฒ
ั นา
ตนข้ ามภพข้ ามชาติจนได้ บรรลุธรรมกลายเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในที่สดุ เรื่ องราวมีอยูว่ ่า สมัยหนึง่ มี
กระแตตัวหนึง่ อาศัยอยูใ่ นรังกับครอบครัว กระแตตัวนี ้เป็ นพระโพธิสตั ว์มาเกิด อยู่มาวันหนึง่ เกิดมีฝนตก
หนัก น ้าได้ พดั พาเอารังของกระแตไหลลงสูท่ ะเล ที่โชคร้ ายก็คือ ลูกกระแตนันติ
้ ดอยู่ในรัง เมื่อกระแตพระ
โพธิสตั ว์เห็นดังนัน้ แทนที่จะตัดสินใจไปหารังสร้ างครอบครัวใหม่ ปล่อยลูกกระแตไปตามยถากรรม มัน
กลับมีหวั ใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดา เพราะคิดหาทางที่จะช่วยลูกให้ ได้ จึงนาเอาหางของมันจุม่ ลงไปในน ้า
ทะเลที่ริมฝั่ ง แล้ วยกหางขึ ้นเพื่อสะบัดน ้าออก ด้ วยหวังว่าจะวิดน ้าทะเลจนแห้ งแล้ วลงไปช่วยลูกที่ตดิ อยูใ่ น
รัง กระแตพระโพธิสตั ว์ทาอยู่เช่นนี ้ถึง 7 วันเต็มๆ แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าน ้าทะเลจะงวดแห้ งลงเลย พระอินทร์ มอง
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ลงมาจากสวรรค์

เห็นกระแตพระโพธิสตั ว์ทาเช่นนันจึ
้ งลงมาหากระแตแล้ วห้ ามปรามว่ามันเป็ นไปไม่ได้

หรอก แต่กระแตพระโพธิสตั ว์กลับไล่พระอินทร์ ให้ ออกไปจากที่นนั ้ พร้ อมกับบอกว่าไม่อยากเจรจากับคน
เกียจคร้ านอย่างท่าน ว่าแล้ วก็ตงหน้
ั ้ าตังตาใช้
้
หางวิดน ้าทะเลต่อไป พระอินทร์ เห็นแล้ วทนไม่ได้ จึงเหาะไป
ในทะเลแล้ วนาลูกน้ อยของกระแตพระโพธิสตั ว์มาส่งคืน ในที่สดุ กระแตพระโพธิสตั ว์จึงได้ พบกับลูกน้ อยอีก
ครัง้ สมดังปรารถนา
ท่านผู้อา่ นคงจะสงสัยว่า คุณพ่อกระแตตัวนี ้ได้ บญ
ุ บารมีตรงไหนกัน เพราะสิ่งที่เขาทาก็ดจู ะเป็ นเรื่ องที่ไม่
ฉลาดเสียด้ วยซ ้าไป ออกจะดูนา่ ขาขันหรื อไร้ สาระ แต่พระไตรปิ ฎกกลับสรุปว่าการที่คณ
ุ พ่อกระแตทาเช่นนี ้
เป็ นการสัง่ สม “วิริยะบารมี” ซึง่ เป็ นหนึง่ ในบารมีสิบทัศที่พระโพธิสตั ว์ทกุ พระองค์ต้องสัง่ สมให้ เต็มเปี่ ยม
มิฉะนันแล้
้ วจะไม่สามารถบรรลุธรรมเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ เลย การวิดน ้าทะเลด้ วยหางของคุณพ่อ
กระแตอย่างเอาเป็ นเอาตายนัน้ มุง่ หมายเพื่อจะช่วยชีวิตของลูกน้ อย และดวงจิตของท่านก็เปี่ ยมไปด้ วย
พลังแห่งความมุง่ มัน่ พากเพียรในการทาสิ่งดีงาม แม้ รูปกายภายนอกจะเป็ นเพียงสัตว์โลกตัวเล็กๆ ก็ตาม
แต่ใจของคุณพ่อกระแตนันยิ
้ ่งใหญ่ พลังใจนี ้เองที่ถกู เก็บสัง่ สมอยูใ่ นดวงจิตของท่าน และเป็ นเหมือนกับ
แบตเตอรี่ ที่ถกู ชาร์ จพลังกระแสไฟเข้ าไปเก็บไว้ เรื่ อยๆ จนกว่าจะเต็ม ถ้ าหากคุณพ่อกระแตทาตัวเหมือน
สัตว์ทวั่ ๆ ไป คือปล่อยลูกน้ อยไปตามกรรมแล้ วได้ แต่เสียใจ ใจก็ไม่เกิดพลังใดๆ ขึ ้นมาเลย ในทางตรงกัน
ข้ าม จิตใจจะอยูใ่ นสภาพเศร้ าสร้ อย เสียใจ อาลัยอาวรณ์ เป็ นใจที่อ่อนแอเสียด้ วยซ ้า เรื่ องราวนี ้จึงแสดงให้
เห็นว่า “ใจ” เป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการปฏิบตั ทิ างพระพุทธศาสนา ส่วนรูปกายภายนอกนันก็
้ มีสว่ นสาคัญ แต่ก็
เป็ นเรื่ องที่สาคัญอันดับรองลงมา เพราะฉะนัน้ เราไม่ควรมองเห็นสัตว์เลี ้ยงเป็ นเพียงแค่ของเล่นแก้ เหงา
หรื อเป็ นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าเราเสมอไป เพราะแท้ จริงแล้ ว เขาอาจกลายเป็ นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในวัน
ข้ างหน้ าก็เป็ นได้

ธรรมะสาหรั บเจ้ าของสัตว์ เลีย้ ง
ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงสัง่ สอนเอาไว้ ตลอด 45 ปี แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานันมี
้
มากถึง 84,000 หมวดหมู่ (พระธรรมขันธ์) ครอบคลุมเนื ้อหามากมาย ตังแต่
้ สิ่งเล็กๆ น้ อยๆ อย่างเรื่ องของ
การแปรงฟั นไปจนถึงเรื่ องใหญ่ๆ อย่างกาเนิดจักรวาล ส่วนเรื่ องของการดูแลสัตว์เลี ้ยงนัน้ เราก็สามารถที่จะ
หยิบยกธรรมะง่ายๆ บางหมวดหมูม่ าประยุกต์ใช้ ได้ เช่นกัน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ทังเจ้
้ าของสัตว์เลี ้ยง
และตัวสัตว์เลี ้ยงเอง ซึง่ โดยเบื ้องต้ นในหนังสือเล่มนี ้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง (ก) พรหมวิหาร 4 (ข) สังคหวัตถุ
4 และ (ค) ปฏิรูปเทส 4
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(ก) พรหมวิหาร 4 = เมตตา + กรุณา + มุทิตา + อุเบกขา
เจ้ าของสัตว์เลี ้ยง ควรเริ่มต้ นจากการดูแลใจของตัวเอง ให้ มีคณ
ุ ภาพดี ใจที่มีคณ
ุ ภาพดี ก็คือใจที่มีคณ
ุ ธรรม
นัน่ เอง คุณธรรมเบื ้องต้ นสาหรับเจ้ าของสัตว์เลี ้ยงคือ พรหมวิหาร 4 เป็ นการเตรี ยมใจให้ พร้ อมต่อการพบ
กับสัตว์เลี ้ยงที่สว่ นใหญ่มกั ใช้ สญ
ั ชาติญาณในการดาเนินชีวิต เป็ นสิ่งมีชีวิตที่อยูใ่ นภูมิที่ด้อยกว่ามนุษย์ ทัง้
ในแง่สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เราต้ องเตรี ยมใจพร้ อมไว้ ก่อนเลยว่า สัตว์นนอาจจะพู
ั้
ดไม่
รู้เรื่ องเหมือนมนุษย์ และอาจแสดงออกไปตามอารมณ์อย่างที่คาดเดาไม่ได้ บางทีอาจทาในสิ่งที่ขดั ใจเรา
สร้ างความเสียหาย สกปรกเลอะเทอะ หรื อแม้ แต่ทาร้ ายเราก็เป็ นไปได้
เจ้ าของควรตังจิ
้ ตให้ มีเมตตาอยูเ่ สมอ คือมีความรักและความปรารถนาดี อยากให้ สตั ว์เลี ้ยงอยูเ่ ป็ นสุข และ
พร้ อมที่จะอภัยให้ พวกเขาเสมอ ไม่ผกู โกรธ ผูกแค้ นต่อพวกเขา มีความกรุณา อยากช่วยเหลือสัตว์เลี ้ยงให้
พ้ นจากความทุกข์ทงหลายที
ั้
่อาจเกิดขึ ้น มีมุทติ า เมื่อพวกเขามีความสุข เราก็มีความยินดี พลอยสุขใจไป
ด้ วย และมีอุเบกขาคือ เมื่อเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเขาให้ เป็ นไปในทางที่ดีได้ ทังๆ
้ ที่พยายาม
ด้ วยวิธีการต่างๆ แล้ ว เราก็ต้องรู้จกั ปล่อยวาง ไม่โมโหโกรธเคือง เดือดเนื ้อร้ อนใจหรื อทุกข์ใจไปด้ วย หรื อถ้ า
หากพวกเขาเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อตายไป เราก็ต้องรู้จกั ปลงเช่นกัน ว่าเป็ นธรรมดาของชีวิต และไม่
เสียใจเศร้ าโศกใดๆ เพราะเราได้ เลี ้ยงดูและรักษาพวกเขาอย่างดีที่สดุ แล้ ว
(ข) สังคหวัตถุ 4 = ทาน + ปิ ยวาจา + อัตถจริ ยา + สมานัตตา
เมื่อเรามีพรหมวิหาร 4 ซึง่ เป็ นการทาดีตอ่ สัตว์เลี ้ยงด้ วยจิตใจแล้ ว เราก็สามารถแสดงออกมาเป็ นคาพูด
และการกระทาที่ดีงามด้ วย เราเรี ยกธรรมหมวดนี ้ว่า “สังคหวัตถุ” หมายถึงความประพฤติที่เป็ นการ
สงเคราะห์ตอ่ สัตว์เลี ้ยงทัง้ 4 ประการ ได้ แก่ ทาน คือการให้ การแบ่งปั น ให้ อาหาร ให้ ข้าว ให้ น ้า ให้ ยา
รักษาโรค ให้ สิ่งต่างๆ อันสมควรต่อการดารงชีวิตอย่างสะดวกปลอดภัยของสัตว์เลี ้ยงของเรา เพื่อให้ พวก
เขามีชีวิตที่ดี โดยการให้ นี ้ต้ องไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น คือไม่ให้ เกินกาลัง ไม่สิ ้นเปลืองจนเกินไป ต้ อง
ให้ อย่างสมเหตุสมผล เพราะเราต้ องแบ่งสรรปั นส่วนเอาไว้ เลี ้ยงดูบิดามารดา และสมาชิกครอบครัว ซึง่ มี
ความสาคัญยิ่งกว่า นอกจากนี ้เราต้ องให้ “อภัยทาน” แก่พวกเขาด้ วย โดยไม่ทาร้ าย หรื อฆ่าพวกเขา ไม่วา่
จะลงมือทาด้ วยตนเอง หรื อใช้ ให้ คนอื่นทา ส่วนปิ ยวาจา คือการสื่อสารกับสัตว์เลี ้ยง ไม่วา่ จะเป็ นทางวาจา
หรื อภาษากิริยาท่าทาง

ต้ องสื่อออกมาจากใจที่เปี่ ยมไปด้ วยเมตตากรุณา

พูดและสอนพวกเขาอย่าง

ปรารถนาดี ไม่พดู หยาบคาย ไม่พดู ดุดา่ ด้ วยถ้ อยคารุนแรง และไม่พดู โกหกหลอกลวงหรื อกลัน่ แกล้ งพวก
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เขา เพราะไม่วา่ พวกเขาจะฟั งรู้เรื่ องหรื อไม่ก็ตาม ตัวเรานัน่ เองที่ได้ รับบาปก่อนใคร เพราะคาพูดออกมา
จากจิตที่เป็ นอกุศล ไม่บริ สทุ ธิ์ใจ ข้ อต่อไปคือ อัตถจริยา คาช่วยเหลือเกื ้อกูลสัตว์เลี ้ยงผ่านการกระทา
ต่างๆ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ พวกเขา เท่าที่เราจะทาได้ เช่นพาไปพบสัตวแพทย์ยามเจ็บป่ วย หรื อช่วย
รักษาพยาบาลเท่าที่จะทาได้ หากเป็ นสัตว์ใช้ งาน ก็ใช้ งานแต่พอดี ไม่ปล่อยให้ ทางานหนักเกินไป ตกทุกข์
ได้ ยากอย่างไรก็ไม่นิ่งดูดาย ให้ คอยช่วยเหลือ ข้ อสุดท้ ายคือ สมานัตตา คือประพฤติตอ่ พวกเขาอย่างเสมอ
ต้ นเสมอปลาย ตลอดช่วงระยะเวลาที่พวกเขาอยูใ่ นการดูแลของเรา ไม่ใช่วา่ ตอนเล็กๆ ดูน่ารัก ก็ดแู ลเป็ น
อย่างดี พอแก่ตวั ดูไม่นา่ รักหรื อใช้ งานไม่ได้ ก็เลี ้ยงอย่างทิ ้งๆ ขว้ างๆ เป็ นต้ น
(ค) ปฏิรูปเทส 4 = คนเป็ นที่สบาย + อาหารเป็ นที่สบาย + สถานที่เป็ นที่สบาย + ธรรมะเป็ นที่สบาย
ธรรมะอีกหมวดที่สาคัญสาหรับเจ้ าของสัตว์เลี ้ยง
สิ่งแวดล้ อมให้ เหมาะสม

คือปฏิรูปเทส

หมายถึงการบริ หารจัดการดูแล

ซึง่ ปกติแล้ วธรรมะหมวดนี ้ใช้ สาหรับผู้ที่ปฏิบตั ธิ รรม

แต่เราก็อนุโลมนามา

ประยุกต์ใช้ กบั สัตว์เลี ้ยงได้ เช่นกัน เริ่มจากคนเป็ นที่สบาย คือให้ สตั ว์เลี ้ยงอยูใ่ นความดูแลของคนที่ไม่เป็ น
โทษเป็ นภัยไม่ทาร้ ายพวกเขา อย่างน้ อยๆ ก็ควรเป็ นคนที่รักสัตว์บ้าง และมีความพร้ อมในด้ านต่างๆ ที่จะ
ดูแลสัตว์เลี ้ยงได้ เป็ นอย่างดี ถ้ าหากเราจะยกสัตว์เลี ้ยงหรื อลูกของสัตว์เลี ้ยงให้ กบั คนอื่น ก็ต้องพิจารณาข้ อ
นี ้ก่อนเป็ นอันดับแรก ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ข้ อต่อไปคือ อาหารเป็ นที่สบาย คือมีความเหมาะสม
เหมาะต่อสุขภาพของสัตว์เลี ้ยง ไม่จาเป็ นต้ องอร่อย หรื อถูกใจพวกเขาเสมอไป คือเราก็ไม่ต้องตามใจปาก
ของพวกเขา แต่ต้องดีตอ่ สุขภาพ ไม่ก่อให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ และไม่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายมากเกินไป ปริมาณ
อาหารไม่มากไม่น้อยเกินไป และควรให้ ทานอาหารเป็ นเวลา สถานที่เป็ นที่สบาย หมายถึง สัตว์เลี ้ยงควร
มีที่อยู่ ที่กิน ที่ขบั ถ่าย อันเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย ต่อทังตั
้ วสัตว์เลี ้ยงเอง
และผู้อื่น เลี ้ยงเอาไว้ ในที่อนั สมควร ถ้ าจาเป็ นต้ องกักขังสัตว์นนั ้ ก็ต้องพิจารณาถึงบาปบุญคุณโทษด้ วย
เพราะเจ้ าของอาจได้ รับกรรมต้ องถูกกักบริเวณเอาบ้ าง ควรมีสถานที่กว้ างขวางพอให้ พวกเขาใช้ ชีวิตอย่าง
มีอิสระพอสมควรตามประสาสัตว์ ที่ต้องวิ่ง ต้ องกระโดด ส่วนธรรมะเป็ นที่สบาย ในที่นี ้อาจหมายถึง การ
ที่สตั ว์เลี ้ยงจะได้ รับการฝึ กสอนในเรื่ องต่างๆ บ้ าง เช่นการขับถ่าย การรู้จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจ ไม่ทะเลาะกัน ไม่แย่ง
อาหารกัน สอนให้ พวกเขาได้ ร้ ูวา่ เมื่อทาดี ทาถูกต้ อง ก็จะได้ รับรางวัล ได้ รับการชื่นชม เมื่อทาผิด ทาไม่
ถูกต้ อง ก็จะถูกทาโทษ โดยเจ้ าของสัตว์เลี ้ยง อาจจะศึกษาวิธีฝึกสอนสัตว์เลี ้ยงจากสัตวแพทย์ หรื อศึกษา
จากเว็บไซท์ตา่ งๆ ที่ยิ่งไปกว่านี ้ ธรรมะเป็ นที่สบาย ยังหมายถึงการที่เจ้ าของสัตว์เลี ้ยงสามารถนาธรรมะมา
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หล่อเลี ้ยงใจของสัตว์เลี ้ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ พวกเขาสามารถทาความดี มีจิตเป็ นบุญกุศล ตามแต่
อัตภาพจะเอื ้อเฟื อ้ ดังเทคนิควิธีการที่ได้ กล่าวมาแล้ วในบทต้ นๆ

จากใจสู่ใจ
จากที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า เจ้ าของสัตว์เลี ้ยง สามารถแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ได้ อย่างไร เพื่อเป็ นการ
ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี ที่มีตอ่ พวกเขา ส่วนเทคนิควิธีการพิเศษสุด ที่เจ้ าของสัตว์เลี ้ยง
ทุกคนสามารถทาได้ ก็คือ “การทาสมาธิ” เพื่อแผ่เมตตา (ในกรณีที่สตั ว์นนยั
ั ้ งมีชีวิตอยู่) หรื อแผ่สว่ นบุญ(ใน
กรณีที่เสียชีวิตแล้ ว) เพื่อให้ สตั ว์เลี ้ยงมีความสุข วิธีการนี ้ เป็ นการสื่อจาก “ใจ” ของเรา สู่ “ใจ” ของพวกเขา
โดยตรง ราวกับระบบบลูทธู (Bluetooth)
เริ่มจากทาใจให้ เป็ นสมาธิ มีจิตตังมั
้ น่ ตังใจให้
้
เปี่ ยมไปด้ วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี นึกถึงบุญ
กุศลคุณงามความดีที่เราทามาจนกระทัง่ ใจเบิกบานสดใสเป็ นสุข แล้ วจึงนึกเผื่อแผ่ให้ กบั สัตว์เลี ้ยงทังหลาย
้
ปรารถนาให้ พวกเขาสุขกาย สบายใจ ไม่มีทกุ ข์ โศก โรค ภัย เปรี ยบเสมือนเราเป็ นสถานี ที่สง่ คลื่นกระแส
แห่งความรักความเมตตาปรารถนาดี ไปสู่ดวงใจของสัตว์เลี ้ยงทังหลาย
้
ใจของพวกเขาก็จะซึมซับได้ โดย
อัตโนมัติ สามารถช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของสัตว์เลี ้ยงที่ดรุ ้ าย เกรี ย้ วกราด เจ้ าอารมณ์ ให้ มีจิตใจที่สดใส
และอารมณ์ดีมากกว่าเดิม
ก่อนอื่นคุณเจ้ าของควรอยูใ่ นท่านัง่ ท่าใดก็ได้ ที่สบาย จะนัง่ บนเก้ าอี ้ บนเตียง บนโซฟา หรื อบนพื ้น
นัง่ ขัดสมาธิหรื อนัง่ ห้ อยเท้ าก็ได้ หายใจเข้ าออกลึกๆ สัก 3 – 7 ครัง้ ผ่อนคลายทังร่้ างกาย แล้ วค่อยๆ
หลับตาเบาๆ ทาใจราวกับว่าเรากาลังจะนอนหลับ ปล่อยวางทุกสิ่ง ทุกเรื่ องราว นึกถึงพระจันทร์ เต็มดวง
นวลสว่างลอยอยู่ในกลางท้ องเพื่อแทนดวงใจอันงดงามของเราเอง นึกเท่าที่นึกได้ จะชัดหรื อไม่ชดั ก็ไม่
เป็ นไร ถ้ านึกแล้ วรู้สึกตึงหรื อเครี ยด หรื อนึกไม่ออก ก็ไม่ต้องนึกก็ได้ เพราะการนึกมโนภาพขึ ้นมานี ้ก็เพียง
เพื่อให้ ใจมีที่ยึดเกาะจรดจ่ออย่างสงบ และป้องกันความฟุ้งซ่านที่มาในรูปแบบของภาพความคิด คล้ ายกับ
ตอนที่ครูให้ เราเลี ้ยงผลึกสารส้ ม เราก็ต้องหย่อนเส้ นด้ ายที่ผกู ชิ ้นสารส้ มเล็กๆ เอาไว้ ที่ปลาย ลงไปในน ้า
เพื่อให้ ผลึกมายึดเกาะและพัฒนาเป็ นก้ อนผลึกที่สวยงาม ไม่อย่างนันผลึ
้ กก็จะเกาะตัวกระจัดกระจายไปทัว่
จากนันจึ
้ งท่องคาภาวนาในใจ จะท่องคาว่า “สัมมา อะระหัง” “พุทโธ” “นะมะพะทะ” หรื อคาอื่นๆ ที่เป็ นคา
ดีงาม อย่าง “สงบสบาย” หรื อ “สว่างหนอๆๆ” ก็ได้ ท่องไปสักหนึง่ ร้ อยครัง้ หรื อมากกว่านี ้ เพื่อให้ ใจสงบ
เป็ นสมาธิ พ้ นจากความฟุ้งซ่านในรูปของเสียงความคิด
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เมื่อใจนิ่งสงบดีแล้ ว ถ้ าเรานึกภาพดวงจันทร์ กระจ่างสว่างเย็นได้ ก็ให้ จินตนาการว่า ดวงจันทร์ นนแทน
ั้
ดวงใจของเราที่เปี่ ยมไปด้ วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี แล้ วค่อยๆ แผ่ความสว่าง คือแสงแห่งความ
เมตตาปรารถนาดีนนครอบคลุ
ั้
มตัวสัตว์เลี ้ยงทังหลายที
้
่อาจจะนอนหมอบอยูใ่ กล้ ๆ หรื อแม้ จะอยูต่ า่ งห้ อง
ต่างที่ก็ตาม หรื อจะนึกภาพสัตว์เลี ้ยงของเราเอาไว้ ในกลางดวงสว่างที่ลอยอยูก่ ลางท้ องเรานันก็
้ ได้ ตามแต่
ถนัด แต่ถ้าเรานึกภาพดวงจันทร์ ไม่ออก ก็เพียงแค่ทาความรู้สกึ ขึ ้นมา คือต้ อง build อารมณ์แห่งความสุข
ความรัก ความเมตตาขึ ้นมา ให้ ใจของเราเต็มเปี่ ยมไปด้ วยความรักความเมตตาปรารถนาดี แล้ วแผ่ขยาย
ความรู้สกึ นันออกไป
้
เหมือนพระจันทร์ ที่แผ่รัศมีความสว่างนวลๆ ไปทัว่ ท้ องฟ้า แล้ วนึกในใจขอให้ พวกเขามี
ความสุขกายสบายใจ

ปราศจากโรคภัยทังหลาย
้

ขอบคุณพวกเขาที่รักและซื่อสัตย์กบั เรา

พร้ อมทัง้

อโหสิกรรมให้ กบั เขาถ้ าหากได้ เคยล่วงเกินกัน สาหรับสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้ ว เราก็นกึ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้ ทาเช่นนี ้สักพัก ไม่เกิน 5 – 10 นาที ทาเป็ นประจาทุกวัน ในตอนเช้ าหลังจากตื่น และก่อนเข้ านอน แล้ ว
คุณจะพบว่าสัตว์เลี ้ยงของคุณมีความสุขมากขึ ้น และที่สาคัญคือ ตัวคุณเองก็มีความสุขมากยิ่งขึ ้นด้ วย

จบเล่ ม
พระพุทธศาสนาสอนให้ เรารู้วา่ ในโลกใบนี ้ไม่มีอะไรเป็ นเรื่ องบังเอิญ ทุกอย่างเกิดขึ ้นด้ วยแรงกรรม แรงบุญ
และแรงบาปที่เราต่างได้ เคยทาเอาไว้ สัตว์เลี ้ยงที่เป็ นที่รักของเราในวันนี ้ อาจจะเคยเกิดเป็ นเพื่อน เป็ นญาติ
พี่น้อง หรื อเป็ นคนคุ้นเคยกันมาก่อน เราถึงรักและห่วงใยพวกเขา หรื อเกิดมาเจอกับพวกเขา เราจึงควรดูแล
เอาใจใส่พวกเขาเป็ นอย่างดี อย่าคิดว่าพวกเขาเป็ นสัตว์แล้ วเราเป็ นเจ้ าของ เราจะทาอย่างไรก็ได้ เพราะ
แท้ จริงแล้ ว กายภายนอกของพวกเขาเป็ นสัตว์ แต่กายภายใน หรื อวิญญาณของพวกเขานันเป็
้ นคน
เพียงแต่พวกเขากาลังเสวยวิบากกรรม ต้ องมามีรูปกายภายนอกที่เป็ นสัตว์ เมื่อเราตัดสินใจที่จะเลี ้ยงสัตว์
เราต้ องมัน่ ใจว่า เลี ้ยงแล้ วจะไม่เป็ นบาปเป็ นกรรม มิฉะนันภพชาติ
้
หน้ าเราอาจต้ องเกิดมาเป็ นสัตว์ให้ เขาทา
ทารุณกรรมบ้ างก็เป็ นได้ ที่สาคัญคือพระพุทธศาสนาสอนเราว่า ทาดีได้ ดี ทาชัว่ ได้ ชวั่ ทาอย่างไรได้ อย่างนัน้
ไม่วา่ จะทากับคนหรื อสัตว์ก็ตาม เราทากับสัตว์อย่างไร สักวันหนึง่ กรรมนัน้ ไม่ว่าดี หรื อชัว่ ก็ต้องตอบสนอง
กลับมา ไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ ใครเลยจะรู้ได้ ว่า หากเราดูแลน้ องหมา น้ องแมวเป็ นอย่างดี ให้ ความรัก ความ
อบอุน่ ความปรารถนาดี คอยฝึ กสอน แผ่เมตตา และหาวิธีให้ พวกเขาได้ บญ
ุ ติดตัวไปบ้ าง สักวัน เขาอาจได้
เกิดเป็ นคน แล้ วกลับมาดูแลเราเป็ นอย่างดี ด้ วยความรัก ความซื่อสัตย์ และจริงใจได้ เช่นกัน
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เกี่ยวกับผู้แต่ ง
Pittaya Wong เป็ นคนชอบเลี ้ยงสัตว์มาตังแต่
้ เด็ก สัตว์เลี ้ยงที่เขาชื่นชอบก็คือปลา โดยเฉพาะปลาทองตัว
อ้ วนปุ๊ กลุ๊ก ที่วา่ ยน ้าสยายครี บและหางพริว้ ไปมาฝ่ าฟองอ็อกซิเจน และปลาคาร์ พสีสนั สดสวย แหวกว่าย
อยูใ่ นน ้าด้ วยท่วงท่าที่สง่างาม เขาพยายามทาตู้ปลาและบ่อปลาให้ น่าอยู่และสะอาด เพื่อให้ ปลาทุกตัวอยู่
อย่างมีความสุข แต่สดุ ท้ ายปลาก็ตายกันหมด ด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บบ้ าง ด้ วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเขา
บ้ าง สัตว์เลี ้ยงอันดับรองลงมาที่เขาได้ ใกล้ ชิด ก็คือน้ องหมาโดยเฉพาะเจ้ า “มารวย” ชิทสุตาบอด ที่เขา
โปรดปราน เพราะมันดูตลก น่ารัก และน่าสงสารในเวลาเดียวกัน ซึง่ เขาก็แกล้ งมันเป็ นประจา โดยจับมาอุ้ม
ให้ นอนหงายแล้ วแกว่งไปมาเหมือนเด็กอ่อน จนมันถอนหายใจดังๆ อย่างราคาญ นอกจากนี ้ยังมี “เจ้ าซน”
“ซูกสั ” “ป๊ อปปี ”้ “หมีดา” “หมีแดง” “พารวย” “น้ องหมี” และ “ซูซี่” ที่ผา่ นเข้ ามาในชีวิตของเขาในฐานะ
“เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย” ต่อเมื่อเขาได้ ศกึ ษาธรรมะมากขึ ้น ก็ร้ ูว่าแม้ เราจะทากับสัตว์เลี ้ยงด้ วยความรัก
ความเอ็นดู แต่หลายๆ อย่างก็ดเู หมือนจะเป็ นกรรมที่ลว่ งเกินต่อเกินและกัน จึงขอแต่งหนังสือเล่มนี ้ขึ ้น เพื่อ
อุทิศบุญกุศลทังปวงให้
้
กบั ครูบาอาจารย์ทงทางโลกและทางธรรม
ั้
รวมถึงญาติมิตร ผู้มีพระคุณ และสัตว์
เลี ้ยงทังหลายที
้
่ เขาเคยเลี ้ยง ด้ วยหวังว่าสัตว์เหล่านี ้จะมีความสุขมากขึ ้น มีทกุ ข์น้อยลง แล้ วสักวัน พวกเขา
อาจได้ เกิดเป็ นคน เป็ นเทวดา เป็ นนางฟ้า ได้ สงั่ สมบุญ ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมเพิ่มเติม จนกระทัง่ พ้ นจากวัง
วนของวัฏสงสารไปด้ วยกัน หรื ออาจจะมีสกั ตัว ที่เป็ นพระโพธิสตั ว์ ผู้นาแสงสว่างมาสู่โลกนี ้ก็เป็ นได้ ...

ร่ วมบริจาค
หากท่านเป็ นผู้หนึง่ ที่รักและสงสารสัตว์ มีความปรารถนาที่จะช่วยให้ สตั ว์มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและปลอดภัย
มากขึ ้น ท่านสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ผา่ น “องค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก” สานักงานสาขาประเทศ
ไทย โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.worldanimalprotection.or.th/
หรื อดูเว็บไซท์รับบริจาคขององค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก สานักงานสาขาประเทศไทย ตามด้ านล่างนี :้
https://donate.worldanimalprotection.or.th/DonateNow.aspx?ctrk=header_donatebtn_15&_ga=1
.56761964.773590778.1460102928
หมายเหตุ: ผู้แต่งหนังสือธรรมะเพื่อสัตว์เลี ้ยง ไม่ได้ รับส่วนแบ่งใดๆ ทังสิ
้ ้น จากเงินบริ จาคของท่าน
หากท่านต้ องการติดต่อผู้แต่ง เพื่อเสนอแนะ หรื อขอตีพิมพ์หนังสือนี ้ กรุ ณาติดต่อที่ www.meditation101.org
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