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คํานํา
ความโกรธหรือเพลิงโทสะไดเผาผลาญสัตวโลกมานานแลว แมขณะนี้ก็ยังเผาผลาญอยู และจะยังคงเผา
ผลาญตอไปในอนาคต ยากที่จะหาสิ่งใดมาดับลงได จะมีก็แตพระธรรมเทานั้น ที่จะดับเพลิงโทสะนี้ได ยิ่งพระธรรม
แผไปไดมากเทาใด โลกก็จะรมเย็นและสงบสุขมากขึ้นเทานั้น จึงขอเชิญชวนทุกทานชวยกันเผยแผพระธรรมอัน
บริสุทธิ์เย็นชุมฉ่ํา ออกไปทั่วโลก ทุกทิศทุกทาง ใหเขาถึงทุกดวงจิตของหมูมนุษยผูกําลังถูกแผดเผาดวยเพลิงตาง ๆ
ขจัดความเรารอนและแหงผากใหหมดสิ้นไปหรือลดนอยลง แลวนําความเยือกเย็นสดชื่น ความแจมใสเบิกบานเขามา
แทน นี้คือจุดประสงคหลักของหนังสือนี้
เนื้อหาสาระสวนใหญของหนังสือนี้ไดรวบรวมมาจากพระไตรปฎก โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยคนศัพทที่
เกี่ยวของกับความโกรธ พบวามีอยูในที่ตาง ๆ ประมาณ ๑๕๐ แหง สวนมากไดตัดทิ้งไปเพราะกลาวถึงความโกรธ
เพียงสั้น ๆ หรือซ้ํา ๆ กัน ไดรวบรวมสวนที่เหลือซึ่งนาสนใจกวามาจัดพิมพเปนเลมครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ
๒๕๓๕
ในการพิมพครั้งที่ ๒ ไดปรับปรุงแกไขและเพิ่มเนื้อหาสาระอีกประมาณ ๗๕ เปอรเซ็นต ในการพิมพครั้งที่ ๓,
๕ ไดแกไขสํานวนบาง สวนเนื้อหายังเทาเดิม ในการพิมพครั้งที่ ๗ นี้ ไดเพิ่มเนื้อหาบางสวน ตัดออกบางสวน หนังสือ
จึงยังคงหนาเทาเดิม และไดแกไขปรับปรุงเนื้อหา โดยอาศัยขอมูลจากแบบสอบถามและคําแนะนําที่ไดรับมา เชน
เพิ่มคําอธิบายศัพทบางคํา แกไขสํานวนบางแหงใหเขาใจงายยิ่งขึ้น แกไขบทกลอนใหถูกฉันทลักษณยิ่งขึ้น หากมีสิ่งที่
ควรปรับปรุงอีก ขอทานผูรูกรุณาชวยชี้แนะดวย
แมหนังสือนี้ไมอาจทําใหทานผูอานเอาชนะความโกรธไดเด็ดขาด แตก็หวังวาคงจะชวยใหระงับหรือบรรเทา
ความโกรธลงไดบาง ดังนั้น หากมีผูอานสักทานหนึ่ง สามารถดับความโกรธไดชั่วคราว แมเพียงครั้งเดียว เพราะไดคติ
หรือขอเตือนใจจากหนังสือนี้ นั่นยอมถือไดวาเปนความสําเร็จของหนังสือนี้
ขออนุโมทนาแดทานที่บริจาคทรัพย ทานเจาของผลงานทุกรูปแบบที่ปรากฏในหนังสือนี้ รวมทั้งทานที่ให
ความชวยเหลือและคําแนะนําตาง ๆ ทําใหการจัดพิมพหนังสือนี้สําเร็จดวยดี ทานเหลานี้ยอมมีสวนเปนเจาของ
ธรรมวิทยาทานนี้ดวย
ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยและอานุภาพแหงธรรมวิทยาทานนี้ จงเปนพลวปจจัยใหทานผูอานมีสติรูเทา
ทันความโกรธ เห็นโทษของความโกรธ แลวระงับหรือดับความโกรธเสียไดดวยปญญา เปนผูหางไกลจากเพลิงกิเลส
และเพลิงทุกข ปราศจากความเรารอน มีจิตใจที่สดชื่นแจมใส เยือกเย็นเบิกบาน อยูเปนนิตยเทอญ
ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ
๑๐ ธ.ค. ๒๕๔๒
วัดโสมนัสวิหาร คณะ ๖
ปอมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐
โทร.๖๒๙-๙๖๓๔
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* * * * * * * * * * * * *
ศึกษาสิ่งอื่นมามากแลว
ทําไมไมลองศึกษาใจบาง
ใจ อยูใกล ๆ แตไมรูจัก
ใจ สิ่งมหัศจรรยที่นาศึกษา
เชิญทานศึกษาได ณ บัดนี้
* * * * * * * * * * * * *
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ลักษณะของความโกรธ
ในพระไตรปฎกเลม ๒๙ ขอ ๓๘๔ (ยอวา ๒๙/๓๘๔) พระสารีบุตรอธิบายวา ความโกรธหมายถึง ความปอง
ราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความขุนเคือง ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ ความชัง กิริยาที่ชัง
ความเปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย
ความเพาะวาจาชั่ว ความไมแชมชื่นแหงจิต
ในธนัญชานีสูตร (๑๕/๖๒๖) พระพุทธองคไดตรัสถึงลักษณะของความโกรธวา มีรากเปนพิษมียอด
หวาน ที่วามีรากเปนพิษหมายความวา ในเบื้องตน ความโกรธจะแสดงพิษสงตอจิตใจ ทําใหหงุดหงิด เรารอน เดือด
ดาล จึงตองรีบระบายความหงุดหงิด เรารอน เดือดดาลออกไปโดยเร็ว ดวยการดาวาทุบตีหรือทําลายบุคคลหรือ
สิ่งของ ที่เปนตนเหตุใหโกรธ เมื่อไดทําจนสาแกใจแลว ในบั้นปลายจะรูสึกโลงใจ สบายใจ จึงเรียกวามียอดหวาน
ความโกรธรายแรงกวาอัคคีภัย ความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากไฟภายในคือโทสะนั้น มี
มากกวาไฟภายนอกอยางเทียบกันไมได ลองนึกดูวาในโลกที่มีประชากรหลายพันลานคนนี้ วันหนึ่ง ๆ มีเพลิงโทสะ
เกิดขึ้นกี่ครั้ง
เมื่อเพลิงโทสะเกิดขึ้น แทนที่จะทําใหสวาง กลับทําจิตใจใหมืดมิดยิ่งขึ้น คนโกรธยอมไมรูจักประโยชนของตน
และของผูอื่นชัดตามความเปนจริง คนโกรธยอมกอกรรมที่ทําไดยากเหมือนทําไดงาย คนโกรธฆาบิดามารดาก็ได ฆาพระ
อรหันตก็ได ฆาตนเองก็ได ฆาใครตอใครก็ได เรื่องที่รายแรงหรือทารุณโหดรายขนาดไหน คนโกรธทําไดทั้งนั้น ดังเรื่องตอไปนี้

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ นาง พ.อายุ ๒๔ ป นํากลองขาวกลางวันไปสงใหบุตรสาวซึ่งเรียนอยูที่
โรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อมาถึงหนาอาคารเรียน นาย น. สามีของนาง พ. เดินตามมาจาก
ไหนไม ท ราบจนทั น และใช มีด ขนาดใหญ ฟ น นาง พ.ตายคาที่ คอเกื อ บขาด เด็ ก ๆ ที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ ต า งร อ งไห
กระจองอแง
นาย น.เปนพาลเกเร ไมมีงานทํา เที่ยวเลนการพนันไปวัน ๆ ไมสนใจครอบครัว ทําใหนาง พ.และญาติไม
พอใจมาก กอนเกิดเหตุไมนานทั้งสองทะเลาะกันอยางหนัก นาง พ.จึงขอหยา นี้คงเปนสาเหตุที่ทําใหนาย น.โกรธจัด
จนฟนคอเมียอยางโหดเหี้ยม
(น.ส.พ.สยามรัฐ ๑๖ ก.ค.
๒๕๔๒)
เมื่อความโกรธ รุมเรา แผดเผาจิต ใจมืดมิด หลงคิด ผิดวิสัย
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เรื่องฉิบหาย รายกาจ ขนาดใด

ลวนทําได ขอเพียงแค สาแกใจ
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

ลําดับขั้นของความโกรธ
เมื่อความโกรธเริ่มกอตัวขึ้นมาเพียงเล็กนอย เราไมมีสติรูเทาทัน ไมรีบระงับเสีย ปลอยใหลุกลามมากขึ้น ๆ
ในที่สุดก็ควบคุมไมได ดังเรื่องของนางเวเทหิกา
ในกรุงสาวัตถี มีแมบานคนหนึ่งชื่อวา เวเทหิกา นางมีหญิงรับใชคนหนึ่งนามวา กาลี นางกาลีคิดวา นาย
หญิงของเรามีชื่อเสียงขจรไปทั่ววา เปนคนสงบเสงี่ยม ออนโยนเรียบรอย เพราะไมมีความโกรธ หรือเพราะเราทํางาน
เรียบรอยดี นางจึงไมโกรธ เราจะทดสอบดู
รุงขึ้น นางกาลีแกลงตื่นสาย แมบานเวเทหิกาจึงตวาดนางกาลี
ว. เฮย อีคนใชกาลี
ก. อะไรเจาขา
ว. เอ็งเปนอะไรจึงลุกขึ้นจนสาย
ก. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ
ว. อีคนชั่วราย เมื่อไมเปนอะไร ทําไมเอ็งจึงลุกขึ้นจนสาย
นางเวเทหิกากลาวอยางนี้แลว ก็โกรธ ขัดใจ ทําหนาบึ้ง
นางกาลีตองการจะทดสอบนายหญิงของตนใหยิ่งขึ้นไปอีก วันตอมาจึงแกลงตื่นสายกวาเดิม แมบานเวเทหิ
กาก็ตวาดนางกาลี
ว. เฮย อีคนใชกาลี
ก. อะไรเจาขา แมนาย
ว. เอ็งเปนอะไรจึงนอนตื่นสาย
ก. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ
ว. เฮย อีตัวราย ก็เมื่อไมเปนอะไร ทําไมเอ็งจึงนอนตื่นสายเลา
นางเวเทหิกากลาวอยางนี้แลว ก็โกรธ ขัดใจ แผดเสียงดาดวยถอยคําอันหยาบคาย
นางกาลีคิดวา เปนเพราะเราจัดการงานทั้งหลายใหเรียบรอยดี นายหญิงของเราจึงไมแสดงความโกรธให
ปรากฏออกมา ไมใชไมมีความโกรธ เราจะตองทดลองใหยิ่งขึ้นไปกวานี้อีก แตนั้นมานางกาลีก็ลุกขึ้นสายกวาทุกวัน
ครั้งนั้น แมบานเวเทหิกาผูเปนนาย ก็รองดากราด โกรธจัด ควาลิ่มประตูปานางกาลี ทําใหนางกาลีศีรษะแตก
โลหิตไหลโทรม เที่ยวโพนทะนาไปทั่ว แตนั้นมาแมบานเวเทหิกาก็มีชื่อเสียงขจรไปวา เปนคนดุราย ไมออนโยน ไม
สงบเสงี่ยมเรียบรอย
กกจูปมสูตร (๑๒/๒๒๖)
ในเรื่องนี้ ลําดับความโกรธของนางเวเทหิกาเริ่มจาก ขัดใจ ทําหนาบึ้ง แผดเสียงดาดวยคําหยาบ
และใชลิ่มประตูปานางกาลี
ในพระไตรปฎก (๒๙/๓๘๔) พระสารีบุตรไดแสดงขั้นตอนของความโกรธอยางละเอียดดังนี้
๑. ทําจิตใหขุนมัว
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๒. ทําใหหนาเงาหนางอ หนาบูดหนาเบี้ยว
๓. ทําใหคางสั่น ปากสั่น
๔. เปลงผรุสวาจา (คําหยาบ)
๕. เหลียวดูทิศตาง ๆ เพื่อหาทอนไม
๖. จับทอนไมและศาสตรา
๗. เงื้อทอนไมและศาสตรา
๘. ใหทอนไมและศาสตราถูกตอง (ผูอื่น)
๙. ทําใหเปนแผลเล็กแผลใหญ
๑๐. ทําใหกระดูกหัก
๑๑. ทําใหอวัยวะนอยใหญหลุดไป
๑๒. ทําใหชีวิต (ผูอื่น) ดับ
๑๓. ฆาผูอื่น แลวจึงฆาตน (ความโกรธขั้นสูงสุด)

สาเหตุของความโกรธ
สาเหตุที่ทําใหโกรธมีมากมาย เชน ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ถูกหักหลังรังแก ถูกปดแขงปดขา ถูกขามหนาขามตา
ถูกดาวาเสียหาย ถูกใสรายปายสี ถูกติฉินนินทา ฯลฯ สาเหตุแมจะมีมากจนดูเหมือนวาไมอาจจะบรรยายไดหมด แต
ในอาฆาตวัตถุสูตร (๒๔/๗๙) กลาววา สาเหตุแหงความอาฆาตหรือความโกรธมีอยู ๑๐ ประการ คือ
๑. เขาเคยทําความเสียหายใหแกเรา
๒. เขากําลังทําความเสียหายใหแกเรา
๓. เขาจะทําความเสียหายใหแกเรา
๔. เขาเคยทําความเสียหายใหแกคนที่เรารัก
๕. เขากําลังทําความเสียหายใหแกคนที่เรารัก
๖. เขาจะทําความเสียหายใหแกคนที่เรารัก
๗. เขาเคยชวยเหลือคนที่เราชัง
๘. เขากําลังชวยเหลือคนที่เราชัง
๙. เขาจะชวยเหลือคนที่เราชัง
๑๐. โกรธโดยไรสาเหตุ (โกรธแมสิ่งที่ไมมีชีวิตจิตใจ) เชน
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ มีรายงานจากสหรัฐฯวา นายบอยด วัย ๓๙ ป ลงจากรถยนตของตนที่ตายกลาง
ถนนดวยความหัวเสีย สักพักก็หยิบปนอากาจากในรถ กระหน่ํายิงรถจนพรุนทั้งคัน นับไดราว๓๐ รู การโกรธโดยไม
เขาทานี้ ทําใหนายบอยดเสียคาซอมรถเพิ่มขึ้น และยังตองเสียเงินคาประกันตัวอีก ๒,๕๐๐ เหรียญ (ประมาณหนึ่งแสน
บาท)
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นอกจากนี้ยังมีนายเรยมอนด วัย ๔๙ ป ใชปนพกยิงสวมชักโครกของรานอาหารแหงหนึ่งจนแตกกระจาย
เพราะโมโหที่มัน "ราดน้ําไมทันใจ" จึงถูกตํารวจจับดวยขอหาพกปนและเมาอาละวาด
พฤติการณเหลานี้เปนการ หาเหาใสหัว หาเรื่องใสตัว โดยแท
(น.ส.พ.มติชน ๑๓,๒๑ มี.ค. ๒๕๔๒)

พุทธวิธีชนะความโกรธ
บุคคลในโลกนี้ บางคนเปนคนจูจี้ขี้บนขี้โมโห ชอบเอาแตใจตัวเอง ออนไหวงาย เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย โกรธงายแม
ในเรื่องเล็กนอยไรสาระ โกรธไปหมดถึงลมฟาอากาศและสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว ดังสํานวนที่วา ฝนตกก็แชง ฝนแลง
ก็ดา แตหายเร็ว เหมือนรอยขีดในดิน เมื่อถูกน้ําเซาะหรือลมพัด ก็เลือนหายไดงาย
บางคนเปนคนชางจดชางจํา ใครทําอะไรลวงเกินไวพอที่จะใหอภัยไดก็ไมยอมใหอภัย ซ้ํายังเก็บความขัด
เคืองนั้นไวในใจไมยอมลืมงาย ๆ เหมือนรอยขีดในหิน จะขีดเล็กหรือใหญ แมจะถูกน้ําเซาะหรือถูกลมพัด ก็ไมเลือน
หายงาย ๆ เคยมีบางคนโกรธกันแตหนุมจนแกไมยอมพูดกันเลย
บางคนเปนคนเจาโทสะอยางมาก ถาใครทําใหไมพอใจแมเพียงเล็กนอยก็ตองตอบโตทันที ถายังไมไดชองก็
ผูกใจเจ็บไววาจะแกแคนในวันหนา เรื่องการใหอภัยไมตองพูดถึง
หากทานเปนหนึ่งในบรรดาบุคคลที่กลาวถึงนี้ ก็จําเปนอยางยิ่งที่ทานจะตองศึกษาหาวิธีการตาง ๆ เพื่อรับมือ
กับความโกรธของทาน แมไมอาจเอาชนะไดอยางเด็ดขาด เพียงแคใหบรรเทาเบาบางลงบางก็ยังดี ถาไมหาทางระงับ
ยับยั้ง ความโกรธที่เก็บสะสมไวนานก็จะระเบิดออกมา ดังเรื่องตอไปนี้
นาย ผ. อดีตตํารวจผูเฒาวัย ๗๔ ป มักจะมีเรื่องโตเถียงกับนาย ท. วัย ๘๒ ป ประธานชมรมผูสูงอายุของ
อําเภอเปนประจํามานานนับ ๑๐ ป และนาย ท.จะนําเรื่องที่ทะเลาะกันไปแจงความในขอหาหมิ่นประมาทอยูเสมอ
ทําใหนาย ผ.แคนใจวานาย ท.ไมเปนลูกผูชาย
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ความแคนที่สะสมมานานนับ ๑๐ ปก็ถึงขีดสุด นาย ผ.คิดวาวันนี้ตองชําระแคน
ใหได จึงเดินถือปนไปที่บานนาย ท. รองเรียกนาย ท.ซึ่งกําลังดูโทรทัศนกับลูกเมีย เมื่อนาย ท. ออกมา ก็รัวยิงแบบไม
ยั้ง นาย ท.ตายคาที่ สวนลูกสาวกับเมียนาย ท.ถูกลูกหลงจนบาดเจ็บสาหัส
(น.ส.พ.สยามรัฐ ๓ มิ.ย. ๒๕๔๑)
สําหรับเราชาวพุทธก็มีวิธีการที่จะเอาชนะ ระงับหรือบรรเทาความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท โดยนําเอาคํา
สอนที่วาดวยความโกรธ หรือประสบการณของพระพุทธเจาและพระสาวก ที่ไดผจญกับความโกรธของบุคคลหลาย
จําพวก มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ในที่นี้จะขอเรียกวิธีการหรืออุบายเหลานี้วา พุทธวิธีชนะความโกรธ ซึ่งมีรูปแบบ
ตาง ๆ กันดังนี้

ลูกยอดีกวากอไผ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลงใหม ๆ บายวันหนึ่ง ณ ถนนสายหนึ่งนอกชานพระนคร ฝนไดตกลงมาอยาง
หนัก ขาพเจา (ท. เลียงพิบูลย) และผูคนซึ่งกําลังเดินอยูบนถนนไดวิ่งเขาไปหลบฝนที่มุมตึกแถวรานคาซึ่งอยูใกล ๆ
รอใหฝนหายจะไดกลับบาน
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ขณะนั้นไดยินเสียงเด็กรองไหดังเปนหวง ๆ และมีเสียงไมเรียวกระทบเนื้อหนังดังคูกันไปดวย ขาพเจาหันหลัง
ไปดูในรานที่ยืนอยู ก็เห็นชายอายุประมาณ ๓๐ ป กําลังหิ้วแขนเด็กชายอายุประมาณ ๗ ขวบ ลากถูลูถูกัง ปากดาวา
สั่งสอนดวยอารมณโกรธจัด เมื่อไมเรียวฟาดลงกลางหลังเด็ก เด็กก็รองดังขึ้นทุกครั้ง พวกที่หลบฝนอยูตางก็สงสาร
และนึกตําหนิวาลงโทษเด็กแรงเกินไป
ทันใดนั้นขาพเจาเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเขาไปในราน ใชมือแตะแขนชายผูนั้น ซึ่งกมหนากมตาใชไมเรียว
หวดรางของเด็ก เมื่อมีผูมาแตะแขนก็เงยหนาขึ้นมอง พอเห็นเปนพระภิกษุ ชายผูนั้นก็รูสึกไดสติขึ้นบาง วางไมเรียว
แลวปลอยแขนเด็ก ยกมือไหว แลวนิมนตใหนั่งเกาอี้
พระองคนั้นขอบิณฑบาตการเฆี่ยนตีเด็ก และถามวา เด็กเปนบุตรของเขาใชไหม
ชายผูนั้นตอบวา เปนบุตรของเขาเอง แตเปนเด็กซนดื้อดานมาก เขาเฆี่ยนตีเทาไหรก็ไมจํา ทําใหเกิดโทสะ
ตองเฆี่ยนกันเสมอไป
เด็กนอยเห็นพระมาชวยใหพนจากการถูกเฆี่ยนตี ก็หยุดรองไห นั่งกับพื้นฟงพอกับพระพูดกันทั้งน้ําตายังไมแหง
ชายผูนั้นพูดตอวา เขาหามไมใหเด็กวิ่งเลนน้ําฝนเวลาฝนตก หามแลวหามอีกเด็กก็ไมฟง เผลอหนอยเดียวก็
ออกไปวิ่งเลนอีก รองเรียกเทาไรเด็กก็ไมยอมกลับมา มันชางกวนโทสะเหลือเกิน อยากจะตีเด็กใหเนื้อแตกดีกวาใหถูกรถชน
พระรูปนั้นยิ้มอยางอารมณเย็นแลวพูดวา คนเราเมื่อโกรธขึ้นมาแลวก็ลืมหมดทุกอยาง มุงแตจะทําใหสมกับ
ความโกรธ ไมนึกถึงเหตุผลหรือผิดถูกอยางไร ความโกรธทําใหคนดีกลายเปนคนบาไประยะหนึ่ง ทําใหเกิดเหตุ
รายแรง และทําใหเกิดฆาตกรรมขึ้นบอย ๆ เพราะไมมีสติเหนี่ยวรั้งอารมณ กวาจะรูตัววาทําอะไรลงไปก็สายเกินแก
ควรจะยับยั้งความโกรธไวกอน
แลวพูดชี้แจงตอวา ลูกชายของเขาอายุยังนอย ความนึกคิดก็นอยตามไปดวย จะพูดจาสั่งสอนใหแกรูอยาง
ผูใหญนั้นไมได การสอนพลางตีพลางเพื่อใหเจ็บใหกลัวนั้นยิ่งไมไดผล เด็กจะเจ็บตัวเปลา ๆ จะสั่งอะไรแกก็รับปากทุก
อยางเพื่อไมใหถูกเฆี่ยนตี ไมคิดจดจําทั้งสิ้น การเฆี่ยนตีลูกก็เพื่อสั่งสอน ไมใชเฆี่ยนเพื่อดับความโกรธ
ชายผูนั้นก็ยอมรับ และพูดดวยความนอยใจวา เวลาถูกเฆี่ยนเด็กก็รับปากอยางขอไปที แตแลวก็ลืม เขาจึง
หมดปญญาที่จะสั่งสอน และรูสึกเจ็บใจที่เลี้ยงลูกแลวไมอยูในโอวาทเหมือนลูกคนอื่น เขาจึงตองเฆี่ยนดวยความ
โกรธ
พระองคนั้นพูดปลอบใจวา อยาเพิ่งทอถอย เพราะลูกของเขาดูทาทางฉลาด ไมนาจะดื้อเลย จากนั้นพระก็
หันไปจูงมือเด็กนอยซึ่งนั่งฟงอยูใหลุกขึ้น ทานแสดงกิริยายิ้มแยม ทําใหเด็กหายหวาดกลัว
เมื่อเด็กหายกลัวและคุนกับทานแลว พระจึงเริ่มถามเด็กวา พอหามวิ่งเลนน้ําฝนที่ถนน แตหนูไมเชื่อจึงถูก
เฆี่ยนใชไหม
เด็กตอบวา ใชครับ มันสนุกดี แลวพูดดวยความนอยใจวา อายตี๋ลูกเจกอวนโกก็เลน เตี่ยมันไมเห็นตี อายเปย
หลังบานก็เลนไมเห็นแมมันเฆี่ยน มีพอเฆี่ยนหนูคนเดียว
พระยิ้มแลวพูดวา หนูเคยเห็นคนถูกรถชนไหม
เด็กทําทานึกแลวอุทานวา เคยครับ เห็นคนวิ่งขามถนนตรงโนน พลางชี้มือไปขางนอก แลวเลาวา รถยนต
แลนมาก็พอดีชนลงไปนอนกลางถนน แลวคนขับก็หยุดรถลงมาดู คนนั้นนอนอยูกลางถนน เลือดออกตามหนาตาม
ตัว รองโอย ๆ แลวตํารวจกับคนขับก็อุมขึ้นรถคันนั้นไปโรงพยาบาล
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พระยิ้มดวยความพอใจแลวถามวา หนูกลัวไหมรถยนตชน กลัวมากไหม
เด็กตอบทันทีวา หนูกลัวครับ กลัวมากครับ
พระทานพูดตอไปวา หนูรูไหมพอเขารักหนูมาก กลัววาหนูวิ่งเลนน้ําฝน แลวรถมาชนหนูเหมือนคนนั้น พอก็
ไมรูแมก็ไมเห็น เขาอุมหนูไปโรงพยาบาล หนูไมไดพบแม ตองรองไหหาพอหาแม ตองไปนอนคนเดียว หนูไมคิดถึงพอแมหรือ
เมื่อพระพูดจบ หนูนอยก็รองดวยความกลัววา หนูไมไป หนูจะอยูกับพอแมที่บาน
พระพูดตอไปอยางชา ๆ เพื่อใหเด็กเขาใจดีขึ้นวา หนูไมตองตกใจ พอรักหนูมาก ไมอยากใหหนูถูกรถชน พอ
จึงหามวิ่งเลนน้ําฝนตามถนน กลัวหนูจะถูกอุมไปนอนโรงพยาบาลคนเดียว ไมเห็นพอ ไมเห็นแม หนูไมเชื่อ พอจึง
เฆี่ยนหนู
เมื่อทานพูดขาดคํา เด็กก็รองขึ้นวา หนูไมวิ่งเลนน้ําฝนอีกแลว หนูกลัว จากนั้นเด็กนอยก็เหลียวไปทางพอ โผ
เขาไปหาแลวกอดคอพอไวแนน
ตั้งแตนั้นมา ผูเปนพอก็เลิกเฆี่ยนตีลูก เพราะเขาไดสติจากคําสอนของพระองคนั้นวา คนเราสวนมากเฆี่ยนตี
ลูกเพื่อดับโทสะ ไมใชเฆี่ยนตีเพื่อสั่งสอน เมื่อจะสอนลูกก็ใชคําพูดงาย ๆ ซ้ํา ๆ ที่เด็กพอจะเขาใจได สวนลูกของเขาก็
เปนคนวานอนสอนงาย ผิดกวากอนเปนคนละคน ซนนอยลง รูอะไร ๆ มากขึ้น
(กฎแหงกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย)
ธรรมดาพอแมยอมรักลูก ถาลูกถูกขมเหงรังแก พอแมยอมทนไมได ตองหาทางชวยจนสุดความสามารถ แต
เมื่อถูกความโกรธครอบงํา พอกลับใชมือที่เคยปกปองลูกมาเฆี่ยนตีลูกเสียเอง
การเฆี่ยนตีลูกเพื่อดับความโกรธเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา มีแตพอแมหรือผูปกครองที่โงเขลาและโหดรายจึงทํา
เชน นั้ นได พอแมที่ฉลาดและมีเมตตาย อมไมอ าจทํา กับลูกของตนเชนนั้น ไดเลย เพราะทํ า ใหลูก เจ็บตัวเปลา ๆ
นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบกระเทือนถึงจิตใจของลูก ทําใหลูกมีความรูสึกที่ไมดีตอพอแม กลายเปนเด็กดื้อดาน วา
ยากสอนยาก
เมื่อถูกความโกรธครอบงํา บุคคลยอมมีแตความมืดมน จึงไมอยูในสภาวะที่จะสั่งสอนผูอื่นได เมื่อพอสั่งสอน
ลูกในขณะที่ตนกําลังโกรธ จึงสอนไมไดผล อุปมาเหมือนคนที่หลงทางมาแลว ๑ เดือน นําทางใหคนที่หลงทางมาแลว
๗ วัน จึงพาหลงเขารกเขาพง ถาไมมีพระมาชวยชี้ทางที่ถูกตองใหก็คงหลงไปอีกนาน
โทษผูอื่น แลเห็น เปนภูเขา
โทษของเรา แลไมเห็น เทาเสนขน
ตดคนอื่น เหม็นเบื่อ เราเหลือทน ตดของตน ถึงเหม็น ไมเปนไร
(อุทานธรรม)

ชางกลางสงคราม
เมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ กรุงโกสัมพี พระนางมาคันทิยา อัครมเหสีของพระเจาอุเทน ซึ่งผูกอาฆาตใน
พระศาสดา เพราะบิดาเคยยกนางใหพระศาสดา แตถูกปฏิเสธ ดวยความแคนที่ฝงใจ พระนางทรงจางพวกชาวเมือง
รวมทั้งทาสและกรรมกร รับสั่งวา พวกทานจงดาบริภาษพระสมณโคดม (ชื่อที่พวกลัทธิอื่นเรียกพระพุทธเจา) ผูเสด็จ
เขามาในเมืองใหเตลิดหนีไป
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เมื่อพระศาสดาเสด็จเขามาในเมือง พวกมิจฉาทิฏฐิผูไมเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเหลานั้น ไดติดตามดาพระ
ศาสดาดวยคําดา (ที่นิยมดากันในสมัยนั้น) ๑๐ (เจาเปนโจร พาล บา อูฐ วัว ลา สัตวนรก สัตวดิรัจฉาน สุคติของเจา
ไมมี เจาหวังไดทุคติอยางเดียว)
ทานพระอานนทฟงคํานั้นแลว ไดกราบทูลพระศาสดา
อ. ชาวเมืองเหลานี้ดาวาพวกเรา พวกเราควรไปที่อื่น
ศ. ไปไหน อานนท
อ. ไปเมืองอื่น
ศ. เมื่อพวกชาวเมืองนั้นดาอีก เราจักไปที่ไหนกันเลา อานนท
อ. ออกจากเมืองนั้น ไปเมืองอื่น
ศ. อานนท การกระทําอยางนี้ไมควร เรื่องเกิดขึ้นในที่ใด เมื่อมันสงบในที่นั้นแล จึงควรไปที่อื่น อานนท ก็พวก
ที่ดาเปนพวกไหนเลา
อ. พวกชาวเมืองตลอดจนทาสและกรรมกรพากันมาดา
ศ. อานนท เราเปนเชนกับชางที่เขาสูสงคราม การอดทนตอลูกศรที่แลนมาจาก ๔ ทิศ เปนภาระของชางที่เขา
สูสงคราม ฉันใด การอดทนตอถอยคําที่คนทุศีล (ไมมีศีล) เปนอันมากกลาวแลว เปนภาระของเรา ฉันนั้น เราจักอด
กลั้นตอคําลวงเกิน ดังชางศึกที่อดทนตอลูกศร เพราะคนเปนอันมากเปนผูทุศีล บุคคลผูอดกลั้นตอคํา
ลวงเกินได ฝกตนดีแลว เปนผูประเสริฐในหมูมนุษย
การตบมือขางเดียวยอมไมดัง ฉันใด เมื่อฝายตรงขามสงบนิ่ง ทําหูทวนลมเสีย การดาอยูแตฝายเดียวก็ไร
ประโยชน ฉันนั้น พวกปากรับจางดาจนเมื่อยปาก ก็เกิดความเบื่อหนาย เลิกดาไปเอง เรื่องก็สงบลงใน ๗ วัน
(อรรถกถาธรรมบท ภาค ๒ เรื่องนางสามาวดี)
เราเหมือนชาง กลางสงคราม สนามรบ ทนประสบ แมถูก ซึ่งลูกศร
จะทนคํา ลวงเกินแท นั้นแนนอน
คนมากคอน ขางยึด ประพฤติทราม
(อ. เสาวดี)
เขาดาวาเราอยางหยาบคาย ดวยเรื่องไมจริง และโดยกาลอันไมสมควร เขาเองควรจะเดือดรอน (ดวยความ
ต่ําทราม ความโกหกตอแหล และความไมรูจักกาลเทศะของเขา) ไมใชเราเดือดรอน
(โจทนาสูตร ๒๒/๑๖๗)
เมื่อบุคคลไปอยูในตางถิ่นที่ไมมีคนรูจัก ไมควรจะถือตัว (วาเราเปนกษัตริย เปนผูมีศีล จะมาพูดหรือแสดง
อาการไมเคารพอยางนี้กับเราไมได) พึงอดทนแมจะเปนคําขูตะคอกของทาสก็ตาม และควรสรางฉางใหญไวสําหรับ
เก็บคําหยาบคายทั้งหลาย
(ทัททรชาดก ๒๗/๕๑๕)
ผูใดในโลกนี้อดทนตอถอยคําของคนที่ต่ํากวาได นักปราชญทั้งหลายกลาวความอดทนของผูนั้นวาสูงสุด ผูมี
ความอดทนพึงไดผลคือความไมกระทบกระทั่ง เวรทั้งหลายยอมระงับดวยกําลังแหงขันติ
(สรภังคชาดก ๒๗/๒๔๖๐)

10

การกลาวราย หรือหมิ่นประมาท เปนเสมือนยาพิษซึ่งศัตรูวางแกเรา เพื่อใหเราโกรธแคน เพื่อ
ทําลายสมรรถภาพในการงาน ทําลายสุขภาพอนามัย และความสงบกายสบายใจของเรา แลวเหตุไฉนเรา
จึงตองกลืนกินยาพิษที่เขาวางไวเพื่อประทุษรายเรา
(กําลังใจ โดย หลวงวิจิตรวาทการ)
เราอาจถูกคนดาวาเสียดสี หรือพูดดูหมิ่นใหเจ็บใจ แตถาเรามีความอดกลั้นพอ ไมตกเปนทาสของความโกรธ
และความวูวามแลว สิ่งเหลานั้นก็จะผานหายไปดวยการทําเปนรูไมเทาทัน หรือทําเปนไมไดยิน คนขนาดเราก็ไมใช
วิเศษมาแตไหน จะถูกเสียดสีวากลาวบางไมไดเทียวหรือ ก็คนขนาดประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรีซึ่งมี
อํานาจ ยังถูกดากันโครม ๆ แลวเราเปนอะไรมา จะถูกกระทบกระเทือนบางไมไดหรือ ?
บุคคลบางคนดูเหมือนจะมีเรื่องกังวลอยูแตการแกเผ็ดแกแคน หรือพูดจาโตตอบกับคนนั้นคนนี้อยูเนืองนิตย
ใครพูดจาแหลมมาเปนตองถูกโตกลับไปอยางสาสม ถานึกไมออกในขณะนั้น ก็ตองไตรตรองหาคําพูดที่จะทําใหอีก
ฝายหนึ่งเจ็บใจใหจงได บางครั้งถึงกับนอนไมหลับ
มีเรื่องเลาวา คนแจวเรือไปได ๒ คุงน้ําแลว เพิ่งนึกคําโตตอบได อุตสาหแจวเรือกลับมาตอบเขาอีกคําสองคํา
แลวจึงจากไป ลองนึกดูก็ไดวา บุคคลที่ทําดังนี้จะมีความสุขไดอยางไร
(คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ)
คนอื่นจะทําใหเราเปนคนเลวไมได คนที่จะทําใหเรากลายเปนคนเลวไดมีอยูคนเดียวในโลกนี้คือตัวเราเอง
คนตั้งรอยมารุมดาเราวันยังค่ํา ก็ทําใหเรากลายเปนคนเลวไปไมได แตถาเราเองพูดจาหยาบคายดาตอบ
หรือแสดงทายักษทามารออกมาเมื่อไร เราก็จะกลายเปนคนเลวอยางเขาดวย
การที่เขาดาเรานั้น ความมุงหมายของเขาคือจะทําใหเรากลายเปนคนเลว ทําใหเรากลายเปนบา เปนหมู เปน
หมา ถาเราควบคุมตัวเราไวได ไมยอมเลวตาม เราก็เปนผูชนะ ถาเอาความเลวออกตอบเมื่อไร เขาก็เปนฝายชนะ
เพราะสามารถทําใหเราเลวไดตามแผนของเขา การที่เรายับยั้งตัวไวได ยอมเปนการทําตัวอยางใหฝายตรงขามเห็น
วา ในโลกนี้คนที่ไมเลวเหมือนเขาก็ยังมี เปนการชวยฉุดใจเขาไวไมใหจมดิ่งลงสูความเลวจนเกินไป ผูชวยก็ไดกุศล
(คลายสงสัย โดย พ.อ.ปน มุทุกันต)
เมื่อเขาดา แทนที่จะคิดวา ไอนี่ดาเรา ก็ไปคิดวิจารณวา เขาดาวาอยางไรแน อาจขอใหเขาดาซ้ําอีกทีโดยบอก
เขาวา เราฟงไมทัน เพราะดากระทันหันมาก ถาเขาดาเราวา คนหมา ๆ เราก็วิจารณคําวา คนหมา ๆ คือคนยังไง แลว
ที่วา หมา ๆ นะ หมาไทยหรือหมาฝรั่ง ตัวผูหรือตัวเมีย คิดแลวไมรูเรื่อง ดาสั้นเกินไป ไมถูกไวยากรณ ไมระบุประธาน
กิริยา กรรม ไมระบุกาลวาอดีตปจจุบันหรืออนาคต ตกลงวาคําดายังใชไมได คืนเจาของเขาไปเรียบเรียงใหมดีกวา
การหัดคิดในแงขําอยางนี้ ทําใหใจเราเย็นลง โกรธชา
(สนิมในใจ โดย พ.อ.ปน มุทุกันต)
ถาเขาดา ฟงใหดี ใชมีบอย
เขาดาจบ หากวาเรา ไมเขาใจ
ถาถูกยิง ดวยสายตา อยาขุนของ
หากเขาคอน แลวหยุดไป ในครั้งเดียว

เราตองคอย จับประเด็น จนเห็นได
ขอจงให ดาใหฟง อีกครั้งเทียว
เราไมตอง จองตอบโต โวตาเขียว
ขออีกเที่ยว เชิญคอนมา นัยนตางาม
(ศรีตราด)
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แพเปนพระ
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๔๙๘ พล ว. พลทหารเกณฑสังกัดหนวย ท.๓ จ.พิษณุโลก ไดเขียนจดหมายถึง
พ.อ.ปน มุทุกันต (สมัยนั้นมียศ พ.ต.) เลาความคับแคนของตน ความวา
แมตายตอนผมอายุ ๑๕ ป พอก็แตงงานใหมกับแมมายลูกติด ผมกับนองสาวตองอยูในปกครองของแมเลี้ยง
ตอมาแมเลี้ยงไดผลาญสมบัติของพอจนหมดดวยการเลนการพนัน และนําไปใหลูกสาวของแก ซึ่งมีอายุรุนเดียวกับ
นองสาวผม จากนั้นแกกับลูกสาวก็ตั้งตัวเปนนาย เกรี้ยวกราด ทารุณโหดรายกับผมและนองสาวเยี่ยงคนใช ผมกับ
นองเตรียมจะแยกไปอยูที่อื่น เพราะผมกําลังจะไดเปนครูพอจะเลี้ยงนองได แตตองมาเปนทหารเสีย นองยังคงตกอยู
ใตอิทธิพลของแมเลี้ยงตอไป พอมีอาชีพขึ้นลองกรุงเทพฯ เสมอ เดือนหนึ่งอยูบานไมถึง ๑๐ วัน ทําใหแมเลี้ยงรังแก
นองผมไดมาก
เมื่อวันเสารที่แลวผมไปเยี่ยมนอง ไดเห็นสภาพของนองแลวผมแทบรองไห นองไดปวยเปนไขมาแตวันพฤหัส
ลูกแมเลี้ยงยังใชไปซักผาใหเขา นองผมสูพยุงกายเอาผาไปซักให พอถูกน้ําเย็นก็จับไขทันที จึงหอบผากลับมาบาน
ตัวเองก็นอนหมผา ลูกแมเลี้ยงเห็นเขาก็ดาวานองผม และกระชากผาหมออกจากตัว พอดีแมเลี้ยงกลับจากเลนไพ จึง
เขาไปตบนองผมที่กกหูจนหูอื้อ แลวยังเอาเทากระทืบหนาทองอีกดวย
เมื่อแมเลี้ยงเห็นผมไปเยี่ยมนอง ก็เขาใจวานองใหคนตามผมมาสูกับเขา เขาก็ไปตามเอาตํารวจซึ่งเปนคูรัก
ของลูกสาวเขามาเตรอยูหนาบาน
ขณะที่ผมพยุงนองลงจากบาน พวกนั้นพากันหัวเราะและพูดเยาะเยย แมเลี้ยงพูดประชดวา จะเอาไปฝงวัดไหน
คนที่เปนตํารวจถามลูกสาวแมเลี้ยงวา เขาเปนโรคอะไร
ลูกสาวแมเลี้ยงตอบวา เปนโรคกลัวน้ํา
ขณะนั้นผมขมใจไวไดตามที่ทานเคยสอนทางวิทยุ จึงไมไดโตตอบอะไร พานองขึ้นรถไฟมาพิษณุโลก และไป
ขอความชวยเหลือจากผูหมวดเสนารักษ ทานใหยารักษาจนหาย เวลานี้ผมเอานองไปฝากไวกับแมชีที่วัดแหงหนึ่ง
ผมยังแคนมาก จะตองยอนกลับไปแกแคนพวกแมเลี้ยงใหสาสม แตจะคอยอีก ๒ เดือนใหถึงวันปลดทหาร
เสียกอน เพราะตั้งแตเปนทหารมาผมยังไมเคยทําผิดเลย ถาทําอะไรลงไปในระหวางนี้ คนเขาก็จะติเตียนทหารวาเปน
โจรผูราย เวลานี้นองผมตกลงใจแลววาจะบวชชี สวนตัวผมจะเขาตะราง เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยูอีกโลกหนึ่ง จาก
คนดีไปเปนคนราย จึงเขียนจดหมายมากราบเทาเสียกอน อยางนอยทานอาจารยก็คงจะเห็นใจผม แมคนทั้งโลกจะดู
หมิ่น
พ.อ.ปน มุทุกันต ไดตอบจดหมายลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๔๙๘ แสดงความเห็นใจพล ว. พรอมกับเสนอทางเลือก
๕ ทาง คือ
๑. สังหารพวกแมเลี้ยงแลวยอมเขาตะราง
๒. ฆาเขาใหหมดแลวฆาตัวตายตาม
๓. ฆาเขาแลวหลบหนีออกนอกเขตแดนไทย
๔. ชักชวนพอใหหยากับแมเลี้ยงเสีย ปลอยใหพวกแมเลี้ยงตายซากไปเอง
๕. ไมตองทําอะไรพวกนั้นเลย หันมาเรงสรางตัวเอง ปลอยใหพวกเขาหายนะไปตามยถากรรมของเขา
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จากนั้น พ.อ.ปนแนะนําวา พวกแมเลี้ยงนั้น พล ว.จะฆาเสียเมื่อไรก็ได การที่พล ว.ใจเย็นอยูไดเทากับเปน
ฝายชนะแลว แตถาหวนไปทําตามวิธีที่ ๑-๒-๓ พล ว.ก็จะเปนผูแพ เพราะในสามทางนั้น ไมวาจะเลือกทางไหน
นองสาวของพล ว.จะตองไดรับทุกขอยางมาก เพราะแมก็ตายไปแลว พอก็เปนอื่น หัวใจ ความหวังและชีวิตฝากไว
กับพี่ชายคนเดียว ถาพล ว.มีอันเปนไป แมนองสาวจะบวชชี ก็ไมอาจจะเปลื้องความทุกขจากใจได
อนึ่ง การที่คนสองคนตอสูกันแลวตายลงทั้งคู พล ว.จะตองตัดสินใหแพทั้งสองคน การฆาพวกเขา แลวตัวเอง
เขาตะรางก็เหมือนกับพล ว. ตายนั่นเอง
การเลือกหนทางที่ ๔ อาจเปนการลงโทษพอของพล ว.ก็ได จึงไมนาจะเลือก
ทางที่ ๕ เปนทางที่ประเสริฐแท ศัตรูของพล ว.กําลังจะพินาศอยูแลวเพราะติดการพนัน ผีการพนันลงไดเกาะ
ใครเขาแลวตายทั้งยืนทุกคน เปนการตายที่ทุเรศมาก ตายแลวยังมีลมหายใจ ศัตรูกําลังปวยดวยโรครายอยูแลว อีก
ไมกี่วันเขาก็จะตาย ธุระอะไรที่พล ว.จะไปบีบจมูกเขา ทําใหพล ว.ตองกลายเปนผูรายฆาคนโดยไมจําเปน ก็เขากําลัง
จะตายอยูแลวนี่
พ.อ.ปนไดสรุปวา พล ว.กําลังจะไดรับการปลดปลอยแลว จงอยาทําความผิดใด ๆ เลย ออกจากทหารแลวไม
ควรกลับบาน ควรเดินทางไกลหรือหางานทําแถวพิษณุโลก เมื่อไดงานแลว จึงคอยไปรับนองสาวมาอยูดวย ภายหนา
นองสาวก็คงมีครอบครัวเลี้ยงตัวได
พล ว.ไดทําตามคําแนะนําของพ.อ.ปน เมื่อปลดจากทหารก็ไดงานทําเปนครูโรงเรียนราษฎร และจะรับ
นองสาวมาอยูดวย จากนั้นก็จะบวชเพื่อใหใจสงบ สึกแลวก็จะเริ่มงานสรางชีวิตอยางจริงจังตอไป
(ปญหาชาวบาน โดย พ.อ.ปน มุทุกันต)
เพื่ อ รั ก ษาชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศของทหาร พล ว.จึ ง สกัด กั้ น ความโกรธให อ ยู เ พี ย งในใจ ไม ลุ ก ลามออกมา
ภายนอกถึงขนาดฆาหรือทํารายพวกแมเลี้ยง ดังนั้น การพิจารณาถึงยศ ตําแหนง ความรู วัย ชื่อเสียงของตน ชื่อเสียง
ของวงศตระกูลหรือสถาบันที่ตนสังกัด หรือฐานะทางสังคมอื่น ๆ ก็อาจชวยใหระงับหรือบรรเทาความโกรธลงได
ในปจจุบัน นักเรียนวัยรุนบางคนแทนที่จะระลึกถึงชื่อเสียงของสถานศึกษาของตน แลวบรรเทาความโกรธ
เวนสิ่งที่ทําใหเสียชื่อเสียงของสถานศึกษาของตน กลับเห็นผิดเปนชอบ ยึดมั่นถือมั่นอยางผิด ๆ ในสถานศึกษาของ
ตน ทําใหความโกรธลุกลามมากขึ้นจนเปลี่ยนสภาพจากนักเรียนเปนนักเลง (โจร ฆาตกร) ยกพวกตีกันโดยไมรูวาใคร
เปนใคร และไมมีเรื่องโกรธเคืองกันเปนสวนตัวมากอน รูแคสถานศึกษาของฝายตรงขามเทานั้น สรางความเสียหาย
ใหแกชีวิต ทรัพยสิน และชื่อเสียงของสถานศึกษาของทั้งสองฝาย ความเหลวไหลดวยกันทั้งสองฝายนี้ สํานวน
ไทยเรียกวา ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน
เมื่อพิจารณาถึงผลดีผลเสียแลว พล ว.จึงยอมทําตามคําแนะนําของพ.อ.ปน ปลอยใหพวกแมเลี้ยงฉิบหายไป
เอง ยอมเปนผูแพในสายตาของแมเลี้ยง แตเปนผูชนะในสายตาของปญญาชนคนดีทั่วไป
คมสิ่งใด ไมเทียบ เปรียบคมถอย ถาพูดนอย ตื้นแผล ก็แกหาย
ถาพูดมาก แผลลึก นึกไมวาย
ถึงเจ็บหาย รอยอยู ไมรูจาง
(สํานวนเกา)

ตนรายปลายดี
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สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห มีหญิงคนหนึ่งชื่อ ธนัญชานี เปน
อริยบุคคลชั้นโสดาบัน เลื่อมใสยิ่งในพระรัตนตรัย สวนพราหมณภารทวาชโคตรผูสามีนั้น เปนมิจฉาทิฏฐิ (พราหมณ=
พวกนักบวชที่เปนเจาพิธี) เมื่อนางกลาววา พุทโธ ธัมโม สังโฆ พราหมณก็ปดหูเสีย
วันหนึ่ง พราหมณภารทวาชโคตรปรึกษากับนางธนัญชานี เชิญพราหมณ ๕๐๐ คนมาเลี้ยงอาหารในวันรุงขึ้น
และขอใหนางงดกลาวนมัสการพระพุทธเจาเสียสักวันหนึ่ง นางตอบวา ทานจะแตกจากพราหมณก็ดี จากเทวดาก็ดี
สวนฉันระลึกถึงพระศาสดา ไมนอบนอม ไมสามารถที่จะอดกลั้นได แมจะถูกพราหมณขูวาจะสับดวยพระขรรค นางก็ไมกลัว

รุงขึ้น นางธนัญชานีอาบน้ําหอมนุงผาใหม และประดับดวยเครื่องประดับ ถือทัพพีทองตักอาหารเลี้ยงดูพวก
พราหมณในโรงอาหาร ขณะที่นางนําอาหารเขาไปใหพราหมณภารทวาชโคตร เกิดกาวเทาพลาด จึงเปลงอุทานสาม
ครั้งวา ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
พวกพราหมณทั้งหลายพอไดยินเสียงนั้น เปนเสมือนถูกคอนเทาภูเขาฟาดลงบนศีรษะ เหมือนถูกหลาวแทงที่
หู เสวยทุกขโทมนัสโกรธวา พวกเราถูกคนนอกลัทธินี้ลวงใหเขาสูเรือน จึงทิ้งกอนขาว พลางดาพราหมณภารทวาช
โคตร แลวหลีกไปคนละทิศคนละทาง
พราหมณภารทวาชโคตรเห็นพวกพราหมณที่เชิญมาตางพากันแยกไปคนละทางอยางนั้น จึงจองมองดูนาง
ธนัญชานีตั้งแตศีรษะจรดเทา คิดวา เราเห็นภัยนี้แล จึงขอรองนางแตวันวานก็ไมได คิดแลวก็ดานางโดยประการตาง
ๆ แลวกลาวกับนางวา ก็หญิงถอยนี้กลาวคุณของสมณะโลน อยางนี้ อยางนี้ ไมวาที่ไหน ๆ แนะหญิงถอย บัดนี้ เราจัก
โตคารมตอพระศาสดานั้นของเจาบางละ
นางธนัญชานีกลาววา พราหมณ ฉันยังไมเห็นบุคคลผูจะพึงโตคารมกับพระผูมีพระภาคเจาไดเลย เอาเถิด
ทานจงไป แมไปแลวก็จักรูเอง
พราหมณไปดวยคิดวา พระสมณโคดมเปนที่เคารพบูชาของชาวบาน ใคร ๆ ไมอาจจะไปวากลาวหรือคุกคาม
อยางใด ๆ ได จําเราจักถามปญหาสักขอหนึ่ง คิดแลวแตงปญหามีใจความวา
บุคคลฆาอะไรไดยอมนอนเปนสุข ฆาอะไรไดยอมไมเศราโศก ขาแตพระโคดม พระองคทรงชอบใจ
การฆาอะไร
พราหมณคิดวา ถาพระสมณโคดมกลาววา เราชอบใจการฆาบุคคลชื่อโนน เมื่อเปนเชนนี้ เราจักขมทานวา
ทานปรารถนาจะฆาเหลาชนที่ทานไมชอบใจ ทานเกิดมาเพื่อจะฆาโลก ความเปนสมณะของทานจะมีประโยชนอะไร
ถาพระสมณโคดมจักกลาววา เราไมชอบการฆาใคร ๆ เมื่อเปนเชนนี้ เราจักขมทานวา ทานไมปรารถนาจะฆากิเลสมี
ราคะเปนตน เพราะเหตุไรทานจึงเปนสมณะเที่ยวไป ดังนั้น ดวยปญหาสองเงื่อนนี้ พระสมณโคดมก็จะกลืนไมเขาคายไมออก

เมื่อเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลว พราหมณก็ไดถามปญหาที่เตรียมไว
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา บุคคลฆาความโกรธไดยอมนอนเปนสุข ฆาความโกรธไดยอมไมเศรา
โศก ดูกอนพราหมณ พระอริยเจาทั้งหลายยอมสรรเสริญการฆาความโกรธ อันมีรากเปนพิษ มียอดหวาน
พระดํารัสนี้แทงถูกใจดําของพราหมณ ทั้งยังทําลายปญหาสองเงื่อนใหยอยยับ (ทําใหพราหมณหนาแตก)
แตดวยความเป นบัณฑิต แทนที่ จะโกรธ พราหมณกลั บเลื่อมใส จึงกลา วสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา และขอ
บรรพชาอุปสมบท อุปสมบทแลวไมนานทานก็ไดเปนพระอรหันต
(ธนัญชานีสูตรและอรรถกถา ๑๕/๖๒๖-๖๓๐)
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ฝายอักโกสกภารทวาชพราหมณทราบวา พราหมณภารทวาชโคตรผูเปนพี่ชายบวชเปนพระภิกษุ ก็โกรธ ขัด
ใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ดาบริภาษพระผูมีพระภาคเจาดวยวาจาอันหยาบคาย
เมื่อพราหมณดาวาจบแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสถามวา
พ. ดูกอนพราหมณ ญาติมิตรผูเปนแขกของทาน ยอมมาเยี่ยมทานบางไหม
อ. ยอมมาบางเปนบางคราว
พ. ทานจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่ม ตอนรับญาติมิตรผูเปนแขกของทานบางไหม
อ. ยอมจัดบางเปนบางคราว
พ. ถาญาติมิตรผูเปนแขกของทานไมรับ ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นจะเปนของใคร
อ. ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มเหลานั้นยอมเปนของขาพเจา
พ. ขอนี้ก็เชนเดียวกัน ทานดาเราผูไมดาอยู ทานโกรธเราผูไมโกรธอยู ทานหมายมั่นเราผูไมหมายมั่นอยู เรา
ไมรับเรื่องมีการดาเปนตนของทานนั้น เรื่องมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทานผูเดียว
ผูใดดาตอบบุคคลผูดาอยู โกรธตอบบุคคลผูโกรธอยู หมายมั่นตอบบุคคลผูหมายมั่นอยู ผูนี้เรากลาววายอม
บริโภคดวยกัน ยอมกระทําตอบกัน เรานั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบดวยทานเปนอันขาด เรื่องมีการดาเปนตนนั้น
ก็เปนของทานผูเดียว
อ. คนทั้งหลายยอมทราบวาพระสมณโคดมเปนพระอรหันต เมื่อเปนพระอรหันตแลวทําไมพระสมณโคดมจึง
ยังโกรธอยูเลา
พ. ผูไมโกรธฝกฝนตนเองแลว มีความเปนอยูสม่ําเสมอ หลุดพน แลวเพราะรูชอบ สงบ คงที่อยู ความโกรธจะ
มีมาแตที่ไหน ผูใดโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไมโกรธ
ตอบบุคคลผูโกรธแลว ชื่อวาชนะสงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบ
เสียได ผูนั้นชื่อวายอมประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือแกตนและแกผูอื่น เมื่อผูนั้นรักษาประโยชนอยูทั้ง
สองฝายชนทั้งหลายผูไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบุคคลนั้นวาเปนคนเขลา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อักโกสกภารทวาชพราหมณก็เกิดความเลื่อมใส และขอบรรพชา
อุปสมบท อุปสมบทแลวไมนานทานก็ไดเปนพระอรหันต
(อักโกสกสูตรและอรรถกถา ๑๕/๖๓๑-๖๓๔)
ฝายอสุรินทกภารทวาชพราหมณทราบวา พี่ชายทั้งสองออกบวชเปนพระภิกษุ ก็โกรธ ขัดใจ เขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ดาบริภาษพระผูมีพระภาคเจาดวยวาจาอันหยาบคาย
เมื่อพราหมณดาวาอยู พระผูมีพระภาคเจาไดทรงนิ่งเสีย
ลําดับนั้น พราหมณจึงไดกลาววา พระสมณะ เราชนะทานแลว พระสมณะ เราชนะทานแลว
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ชนพาลกลาวคําหยาบดวยวาจา ยอมสําคัญวาชนะทีเดียว แตความอด
กลั้นไดเปนความชนะของบัณฑิตผูรูแจง ผูใดโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาเพราะการโกรธตอบ
นั้น บุคคลไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ชื่อวาชนะสงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมี
สติสงบเสียได ผูนั้นชื่อวายอมประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือแกตนและแกผูอื่น เมื่อผูนั้นรักษาประโยชนอยูทั้ง
สองฝาย ชนทั้งหลายผูไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบุคคลนั้นวาเปนคนเขลา
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ในที่สุดอสุรินทกภารทวาชพราหมณก็เจริญรอยตามพี่ชายทั้งสอง ไดเปนพระอรหันตเชนกัน
(อสุรินทกสูตรและอรรถกถา ๑๕/๖๓๕-๖๓๗)
ความโกรธทําใหบุคคลแสดงอาการดุราย หยาบคาย ออกมาทางกายวาจา เปลี่ยนสภาพจากสุภาพชนเปน
ทรชน จากผูดีเปนไพร (และจากมนุษยเปนสัตว) ควรหรือที่เราจะโกรธตอบเขา แสดงอาการที่นารังเกียจอยางเขา ทํา
ตนใหเปนทรชนคนเลว ดุราย ปาเถื่อน (เหมือนสัตวกัดไมเลือก) อยางเขา เปนผูดีไมชอบ ชอบเปนไพรกระนั้นหรือ ?
การไดดาวาผูอื่นจัดเปนชัยชนะหรือความพายแพกันแน บางคนคิดวาตนเปนผูชนะเพราะดาอยูฝายเดียว
หรือดาไดหยาบคายกวา แทที่จริงทุกคนที่กลาวคําหยาบลวนเปนผูแพ แพตออํานาจความโกรธ (หรือกิเลสอื่น) สวน
คนที่ อดทนใหคนอื่น ๆ ดาโดยไมโตตอบทั้งที่สามารถทําได นั่นแหละเปนผูชนะที่แทจริง เพราะชนะความโกรธซึ่งเปน
สิ่งที่เอาชนะไดยาก
ใครมีปาก อยากปูด ก็พูดไป
เรื่องอะไร ก็ชาง อยาฟงขาน
เราอยาตอ กอกาว ใหราวราน ความรําคาญ ก็จะหาย สบายใจ
(อุทานธรรม)

พระปดทวาร
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ เลิกใหม ๆ เชาวันหนึ่ง เศรษฐีผูหนึ่งขับรถรุนใหมที่เพิ่งซื้อ เพื่อไปเที่ยวลพบุรีกับ
เพื่อนอีก ๓ คน พอสายก็ไดกลิ่นควันดําจากรถคันหนา เมื่อเรงเครื่องขึ้นหนา เพื่อนเศรษฐีก็ตะโกนตอวาที่ปลอยควัน
ดําใสรถคนอื่น รถคันนั้นนั่งกันอยู ๒ คน สภาพเกามาก ถาเทียบความเร็วก็เหมือนกระตายกับเตา ชายหนุมผูขับรถ
คันนั้น แมจะถูกตะโกนใสหนาก็ตอบอยางสุภาพ และขอโทษที่เติมน้ํามันเครื่องมากไป
เมื่อคนในรถใหมจอดพักกินขาวเชา รถเกาก็แซงขึ้นหนา ตอมารถใหมก็ตามทัน พอจะผาน คนในรถใหมพา
กันพูดดูถูกรถเกาตาง ๆ นานา คนในรถเกาก็รับฟงอยางยิ้มแยม เมื่อแซงแลว คนหนึ่งในรถใหมไดพูดอยางขบขันวา
รถจะเปนศพอยูแลว ยังอุตสาหเอามาใช ถาพังลงกลางทางจะสมน้ําหนา
ขากลับจากลพบุรีก็แวะเที่ยวตลาดสระบุรี ไดพบรถเกา จึงพากันพูดเยาะเยยรถเกาอีกทั้งที่คนขับรถเกาก็อยู
ในรานที่จอดรถนั่นเอง เมื่อเที่ยวตลาดแลว รถใหมก็กลับกรุงเทพ เจาเตาคันนั้นก็ยังจอดอยูที่เดิม ในเวลานั้นถนนสาย
กรุงเทพ-สระบุรียังไมเรียบรอยนัก บางแหงกําลังลงหินใหญ รถใหมจึงถูกกอนหินครูดใตทองหลายครั้ง แตก็วิ่งได
สะดวก เมื่อเลยบางปะอินมาไมนาน รถใหมก็หยุดวิ่งเครื่องดับ แกเทาไรก็ไมติด นาน ๆ จะมีรถผานสักคัน คนในรถที่
ผานก็พากันหัวเราะ ไมมีใครมีแกใจลงมาถามเลย เมื่อใกลจะมืด ทุกคนก็หนาซีดดวยความกลัว เพราะแถวนั้นใน
ระยะนั้นเคยมีรถยนตถูกจี้ปลนกันบอย ๆ เศรษฐีซึ่งตอนแรกมีทิฏฐิไมยอมขอใหใครชวย ก็หมดทิฏฐิแลว คิดวา ถามี
รถผานมาก็จะโบกมือขอความชวยเหลือ ถาใครแกได จะเอารางวัลสัก ๕๐๐ บาทหรือมากกวาก็จะทูนหัวให ขอใหได
กลับบานวันนี้ก็แลวกัน
ขณะนั้นรถคันหนึ่งกําลังวิ่งมาใกล อายเตา นั่นเอง เศรษฐีคิดวา แมขอความชวยเหลือเขาก็คงไมชวย ซ้ําจะ
เยาะเยยใหไดอายอีก คิดแลวจึงเอาหัวซุกเขาไปในกระโปรงเครื่อง ทําทีวากําลังแกเครื่อง สวนคนอื่น ๆ ก็หลบเขาไป
นั่งในรถหลับตาพิงเบาะ ทุกคนตางก็อยากใหอายเตาผานไปเสียเร็ว ๆ แตแทนที่จะไดยินเสียงรถผานไปพรอมกับ
ตะโกนหัวเราะเยาะ กลับไดยินเสียงเครื่องยนตหยุด แลวไดยินเสียงคนเปดประตูรถลงมา จากนั้นก็ไดยินเสียงถาม
อยางสุภาพวา รถคุณเปนอะไร มีอะไรจะใหชวยบางไหม
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เศรษฐีฟงแลวเกือบจะรองไหดวยความตื้นตันใจ น้ําเสียงนั้นเปนเสียงที่ถามอยางบริสุทธิ์ใจไมมีการเยาะเยย
แฝงอยู ทําใหเศรษฐีหายอายจึงตอบวา รถแลนมาดี ๆ ก็หยุดลงเฉย ๆ แกเทาไรก็ไมตก ชายผูนั้นจึงเขาไปตรวจดู ใน
ที่สุดพบวา ถังน้ํามันรั่ว จึงอุดรอยรั่วในถังชั่วคราวแลวเติมน้ํามันพอใหไปถึงกรุงเทพได เมื่อเครื่องยนตติดดีแลว เศรษฐีก็
หยิบซองธนบัตรเพื่อจะใหรางวัล ชายผูนั้นก็รีบปฏิเสธเพราะตั้งใจชวยโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เศรษฐีจึงลวงไปในคอเสื้อหยิบ
พระสมเด็จเลี่ยมทองที่หอยคออยูพรอมทั้งสายสรอยทองคําสงใหดวยความรักในน้ําใจ แตชายผูนั้นก็ปฏิเสธอีกอยางสุภาพ

เศรษฐีจึงพูดวา พระของคุณคงไมใชพระสมเด็จแน โปรดรับไวเถิด
ชายผูนั้นตอบวา ของเขาไมใชพระสมเด็จ เปนพระปดทวารมีองคเดียวก็พอ ขอใหมีใจสุจริตเคารพทานจริง ๆ
พวกปลนมีพระหอยคอพวงใหญ แตก็ปองกันอะไรไมไดเพราะใจไมสุจริต หากินโดยการปลน ของเขามีองคเดียวบูชา
ไวที่บาน เมื่อมีเรื่องอะไรก็นึกถึงทาน เชน เมื่อไดยินเสียงที่ไมดี ก็นึกถึงทาน เห็นทานปดหู เขาก็ไมฟงเสียงนั้น ไม
นํามาใสใจ เมื่อเพื่อนชวนใหดื่มสุรา เขานึกถึงทาน เห็นทานปดปาก เขาก็ไมดื่ม เมื่อมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นเขาก็นึกถึงทาน
ทุกครั้ง ทานก็สอนใหอดทน เขาก็ทําตาม จิตใจจึงสบายไมมีกังวล
เศรษฐีฟงแลวก็ตื้นตันใจ อยากจะรองไห อยากจะเอาผาปูแลวกราบความดีของชายผูนั้น
(กฎแหงกรรม โดย ท. เลียงพิบูลย)
ประตูเรือนเปนสถานที่สําคัญที่จะตองดูแลรักษาใหดี ฉันใด อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเปนทาง
สําหรับใหอารมณตาง ๆ ผานเขามาสูใจ ก็เปนสถานที่สําคัญที่จะตองสํารวม คือตองดูแลรักษาใหดี ฉันนั้น
ชายหนุมในเรื่องนี้ไมโกรธแมจะถูกเยาะเยยชนิดที่เรียกวา ขุดดวยปาก ถากดวยตา (หมายถึง เหยียดหยาม
ทั้งดวยวาจาและสายตา) เพราะสามารถสํารวมอินทรียไดดี เมื่อไดยินเสียงที่ไมดี เขาก็ระลึกถึงพระปดทวารที่ตน
เคารพบูชา เห็นทานปดหู ก็มีสติสัมปชัญญะรูวา เสียงไมดีนั้นก็สักวาเสียง เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป จึงไมควรนํามา
ใสใจ เมื่อระลึกไดอยางนี้ ความโกรธเคือง ความไมพอใจ ความแคนใจ ก็ไมเกิดขึ้น สามารถรับฟงเสียงไมดีไดอยางยิ้มแยม
สิ่งตาง ๆ ในโลกนี้ที่เราไมรูไมเห็นยังมีอีกมาก แตไมใชสิ่งจําเปนที่เราจะตองไปรูไปเห็นใหหมด
ดังนั้นในบางครั้ง แมจะเห็นก็ควรแกลงทําเปนไมเห็น แมจะไดยินก็ควรแกลงทําเปนไมไดยิน เมื่อรูจักปดหูปดตา
ตัวเองเสียบาง เรื่องเดือดเนื้อรอนใจก็จะลดนอยลง ชีวิตก็จะเปนสุขขึ้นกวาเดิม
ปดหู ซายขวา ปดตา สองขาง
ปดปาก เสียบาง แลวนั่ง สบาย
(สํานวนเกา)

ใหเข็นครกขึ้นภูเขายังดีกวา
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว (ผูที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา) บังเกิดในสกุลพราหมณ ชื่อวาการันทิยะ เจริญวัย
แลวไดเปนศิษยอาวุโสของอาจารยทิศาปาโมกขในเมืองตักกสิลา อาจารยชอบใหศีลแกผูที่ไมไดขอ เขารับศีลไปแลว
จึงไมรักษา เมื่อเลาใหพวกลูกศิษยฟง พวกลูกศิษยกลาววา ตั้งแตนี้ไป ทานพึงใหศีลแกผูที่ขอเทานั้น อยาใหแกผูที่
ไมไดขอ อาจารยไดรับความรอนใจ แตก็ยังคงใหศีลแกคนทั่วไปซึ่งไมไดขอศีลอยูนั่นแหละ
วันหนึ่ง การันทิยะและมาณพอีก ๕๐๐ ไดไปสวดมนตตามที่อาจารยสั่ง ขากลับในระหวางทางเห็นซอกเขา
แหงหนึ่ง การันทิยะคิดวา อาจารยเราพบใครก็ใหศีลโดยที่เขาไมไดขอ นับแตนี้ไปเราจะทําอาจารยนั้นใหศีลเฉพาะแก
คนที่ขอเทานั้น เมื่อพวกมาณพกําลังนั่งสบายอยู การันทิยะจึงลุกขึ้นไปยกศิลากอนใหญโยนลงซอกเขา ซ้ําแลวซ้ําเลา
อยูนั่นแหละ เมื่อพวกมาณพมาถามวาทําอะไร การันทิยะก็นิ่งเฉย มาณพเหลานั้นจึงรีบไปบอกอาจารย
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อาจารยมาแลวกลาวกับการันทิยะวา ดูกอนการันทิยะ จะมีประโยชนอะไรแกทานดวยการทิ้งกอนหินลงในซอกเขา

การันทิยะประสงคจะทวงอาจารยจึงกลาววา ขาพเจาเกลี่ยหินกอนเล็กกอนใหญลง จักกระทําแผนดินใหญนี้
ใหราบเรียบดังฝามือ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไดทิ้งหินลงในซอกเขา
อาจารยกลาววา การันทิยะ มนุษยคนเดียวยอมไมสามารถทําแผนดินใหราบเรียบดังฝามือได แผนดินจงยก
ไวกอนเถิด ซอกเขานี้เทานั้น ทานพยายามจะกระทําซอกเขานี้ใหเต็มขึ้น เที่ยวแสวงหาหินทั้งหลายมา คิดคนหา
อุบายอยูนั่นแล ทานก็จักละโลกนี้ (ตาย) ไปเสียเปลาเปนแน
การันทิยะกลาววา ขาแตทานอาจารย หากวามนุษยคนเดียวไมสามารถทําแผนดินใหญนี้ใหราบเรียบได ฉัน
ใด การที่ทานจะชักนําคนทั่วไปซึ่งมีความคิดเห็นตางกันใหมารับศีลจากทาน ก็เปนไปไมไดฉันนั้น ดวยวาคนที่เปน
บัณฑิตเทานั้นจึงติเตียนการฆาสัตววาเปนอกุศล สวนคนพาลไมเชื่อการเวียนวายตายเกิด ยอมสําคัญผิดวาการฆา
สัตวเปนกุศล ทานจักชักนําคนเหลานั้นมาไดอยางไร เพราะฉะนั้นทานอยาใหศีลแกคนที่ไมไดขอ จงใหแกคนที่ขอเทานั้น
อาจารยไดฟงดังนั้นคิดวา การันทิยะพูดถูก บัดนี้เราจักไมกระทําอยางนั้น คิดแลวจึงกลาววา การันทิยะ ทาน
ไดบอกความจริงโดยยอแกเรา ขอนี้เปนอยางนั้นจริง แผนดินนั้นมนุษยไมสามารถจะทําใหราบเรียบได ฉันใด เราก็ไม
อาจใหมนุษยทั้งหลายทําตามใจของเราได ฉันนั้น
(การันทิยชาดกและอรรถกถา ๒๗/๗๒๗)
คติที่ไดจากชาดกนี้คือ แผนดินนี้ไมอาจทําใหราบเรียบเสมอกันหมดได ฉันใด มนุษยทั้งหลายจะให
คิดเหมือนกันหมดก็ไมได ฉันนั้น ดังนั้นอยาโกรธหรือเดือดเนื้อรอนใจ เมื่อคนอื่นมีความเห็นไมเหมือนเรา
หรือทําไมถูกใจเรา ทุกสิ่งในโลกนี้ลวนเปนไปตามที่มันควรจะเปน ไมเปนไปตามใจเรา ไมอยูในบังคับ
บัญชาของใคร ๆ ตัวเราเองแท ๆ ยังไมรูใจทําไมถูกใจเรา แลวคนอื่นจะรูใจทําถูกใจเราไดอยางไร ?
จะหาใคร เหมาะใจ ที่ไหนเลา ตัวของเรา ยังไม เหมาะใจหนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
รูลวงหนา เสียกอน ไมรอนใจ
(อุทานธรรม)

พระปฏิมายังราคิน
การนินทาไมใชของใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครูนี้ เขาประพฤติกันมาตั้งแตโบราณกาลแลว คนนั่งนิ่งเขาก็นินทา
วา ทําไมเจาคนนี้จึงนั่งนิ่งเหมือนคนใบ คนพูดมากเขาก็นินทาวา ทําไมเจาหมอนี่จึงพูดตลอดเวลาไมมีหยุด อยางกับ
ปากเปนหุนชักยนต แมคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาวา ทําไมเจาคนนี้จึงสําคัญวา คําพูดของตนเหมือนทองคําหรือ
เงิน พูดคําสองคําก็นิ่งเสีย
แผนดินก็ดี พระอาทิตยและพระจันทรก็ดี คนก็ยังนินทา แมพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเพียบพรอมดวยคุณงาม
ความดี คนก็ยังนินทา คนไมถูกนินทา ไมเคยมีมากอน จักไมมีตอไป ถึงในขณะนี้ก็ไมมี
(ธรรมบท ๒๕/๒๗)
อันนินทา กาเร เหมือนเทสวม
ถารวบรวม รับไว ยอมไดเหม็น
หากไมรับ กลับหาย คลายประเด็น ยอนไปเหม็น ปากเนา ของเขาเอง
ดวงอาทิตย ดวงจันทร ขวัญใจโลก คนยังโขก ยังสับ งับเหยงเหยง
ถมน้ําลาย รดฟา ดาบรรเลง
ใครจะเกง เกินลิ้น คนนินทา
(ศรีตราด)
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พัสดุสิ่งของที่เราไดมา ถาเปนของดีมีประโยชน เราก็เก็บเอาไวใช ถาเปนของเสียไรประโยชนที่เรียกกันวาขยะ
เราก็ทิ้งไปไมเก็บไว เพราะทําใหบานรกรุงรัง ไมเปนระเบียบ ไมสะอาด คําพูดตาง ๆ ก็เชนกัน ถาเปนคําพูดดีมี
ประโยชน เราก็รับฟงและจดจําไว สวนคําพูดที่เสียไรประโยชนนั้น ก็ไมตองไปจดไปจํา ไมตองเก็บไว ใหทิ้งไปเสีย
เหมือนทิ้งขยะ
คํานินทาจัดเปนคําพูดประเภทขยะ เปนคําพูดที่เนาเหม็น ไมมีประโยชน ไมมีใครอยากไดยินไดฟง แตก็หนี
ไมพน เพราะเปนของคูโลก ใคร ๆ ก็ถูกนินทากันทั้งนั้น แมพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงถูกติฉินนินทามาแลว
แมองคพระปฏิมาซึ่งเปนสัญลักษณแทนพระองค เปนของที่ไมมีชีวิตจิตใจ ก็ยังไมพนการนินทาไปได
ดังนั้นเปนธรรมดาอยูเอง ที่เราก็ตองถูกนินทาเชนกัน จึงไมควรโกรธเคือง หรือเดือดเนื้อรอนใจเมื่อถูก
นินทา
อันนินทา กาเร เหมือนเทน้ํา
ไมชอกช้ํา เหมือนเอามีด มากรีดหิน
แมองคพระ ปฏิมา ยังราคิน
คนเดินดิน หรือจะสิ้น คนนินทา
(สํานวนเกา)
คําพูดเปนเพียงลมปาก เมื่อพูดแลวคลื่นเสียงก็จางหายไปในอากาศ ไมอาจทิ่มแทงหรือทําอันตรายรางกาย
เราได เหมือนสายลมออน ๆ ที่พัดมาตองรางกายเราแลวจางหายไป คําพูดที่เขานินทาเรานั้น ไดจางหายไปใน
อากาศหมดแลว ดับสูญไปนานแลว ไมมีรองรอยหลงเหลืออยูอีกแลว เหตุไฉนจึงยังเก็บเอาสิ่งที่วางเปลา
ไรตัวไรตน ที่ลวงไปนานแลว มาคิดใหรกใจ รอนใจ ทุกขใจเปลา ๆ ทําไม การกระทําอยางนี้โงหรือฉลาดกัน
แน ?

นิสัยควาย แลวไมวาย จะบดเอื้อง
พิรี้พิไร ไมรูจบ งบประมาณ

คนรื้อเรื่อง อตีตัง มาตั้งขาน
ก็เปรียบปาน ดังควาย นาอายนา
(อุทานธรรม)

ปราบพยศ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชยในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณ เจริญวัย
แลว เลาเรียนไตรเพทและศิลปวิทยาในเมืองตักกสิลา ครั้นบิดามารดาลวงลับไปก็บวชเปนดาบส ทําอภิญญาและ
สมาบัติใหเกิดแลวพํานักอยูในปาหิมพานต
วันหนึ่ง พระดาบสเขาไปสูชนบทเพื่อบริโภครสเปรี้ยว ๆ เค็ม ๆ บรรลุถึงกรุงพาราณสี อาศัยอยูในพระราช
อุทยาน รุงเชานุงหมเรียบรอยแลว เขาสูพระนครเพื่อบิณฑบาต เดินไปถึงพระลานหลวง พระราชากําลังทอดพระเนตร
ทางชองพระแกล ทรงเห็นทานแลว ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถ จึงรับสั่งใหอํามาตยผูหนึ่งไปนิมนตพระดาบสมา
อํามาตยไปหาพระดาบส ไหวแลวรับภาชนะใสอาหารจากมือพระดาบส กราบเรียนวา
อ. ขาแตพระคุณทานผูเจริญ พระราชารับสั่งนิมนตพระคุณเจา
ด. เราไมใชนักบวชประจําราชสํานัก เปนนักบวชอยูปาหิมพานต
อํามาตยไปกราบทูลความนั้นแดพระราชา
พระราชาตรัสวา ดาบสอื่นที่เปนผูใกลชิดของเราไมมี จงนิมนตทานมาเถิด
อํามาตยก็ไปไหวพระดาบส พูดออนวอนนิมนตใหเขาไปสูพระราชวังจนได
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พระราชาถวายบังคมพระดาบส อาราธนาใหนั่งเหนือบัลลังกทอง ภายใตเศวตฉัตร ใหฉันโภชนะมีรสเลิศ
ตาง ๆ ที่เขาจัดไวเพื่อพระองค แลวรับสั่งถาม
ร. พระคุณเจาอยูที่ไหน
ด. ปาหิมพานต
ร. บัดนี้พระคุณเจาจะไปไหน
ด. กําลังหาที่อยูอันเหมาะแกฤดูฝน
ร. ถาเชนนั้น นิมนตอยูในอุทยานของพวกโยมเถิด
เมื่อพระราชาเสวยเสร็จแลว ทรงพาพระดาบสไปสูอุทยาน รับสั่งใหสรางบรรณศาลา ใหทําที่พักกลางคืนและ
ที่พักกลางวัน ทรงถวายบริขารสําหรับบรรพชิต ทรงมอบหมายใหคนเฝาอุทยานดูแล แลวเสด็จกลับพระนคร แตนั้น
มา พระดาบสก็อยูในอุทยาน พระราชาก็เสด็จไปหาทานทุกวัน
พระราชาทรงมีพระโอรสพระนามวา ทุฏฐกุมาร เปนผูมีสันดานดุราย หยาบคาย พระราชาและพระประยูร
ญาติทั้งหลายไมสามารถจะฝกหัดอบรมเธอได พวกอํามาตย พวกพราหมณและคหบดี ก็มิสามารถอบรมเธอได
เชนกัน พระราชาดําริวา ยกเวนพระดาบสผูทรงศีลเสียแลว คงไมมีผูอื่นที่จะสามารถทรมานกุมารนี้ได
ทาวเธอทรงพาพระกุมารไปสํานักพระดาบส รับสั่งวา พระคุณเจาผูเจริญ กุมารนี้ดุรายหยาบคาย พวก
ขาพเจาไมสามารถจะอบรมฝกสอนเธอได พระคุณเจาโปรดหาอุบายสักอยางหนึ่ง อบรมเธอใหดวยเถิด ทรงมอบพระ
กุมารแดพระดาบส แลวเสด็จหลีกไป
พระดาบสชวนพระกุมารเที่ยวไปในอุทยาน เห็นหนอตนสะเดาตนหนึ่ง เพิ่งมีใบ ๒ ใบเทานั้นคือแตกออกขาง
ละ ๑ ใบ จึงกลาวกับพระกุมารวา เธอจงเคี้ยวกินใบของหนอสะเดานั้นแลวทราบรสไวเถิด
พระกุมารทรงเคี้ยวใบสะเดาใบหนึ่ง เมื่อรูรสแลว ทรงรีบถมทิ้งที่แผนดินพรอมทั้งเขฬะ (น้ําลาย)
พระดาบสกลาววา เปนอยางไรเลา
กุมารกราบเรียนวา ตนไมนี้เปรียบเสมือนยาพิษชนิดรายแรงในบัดนี้ทีเดียว ถาเจริญเติบโตขึ้น คงฆามนุษย
เสียเปนอันมาก พลางทรงถอนหนอสะเดานั้น แลวขยี้จนแหลกดวยพระหัตถ
พระดาบสกลาววา เธอกลาวถึงหนอสะเดานี้วา แมตนจะเล็กมันยังขมถึงเพียงนี้ เมื่อมันโตจักเปนอยางไร
อาศัยมันแลวจะมีความเจริญมาแตไหน แลวถอนขยี้ทิ้งไป เธอปฏิบัติในหนอสะเดานี้ฉันใด แมชาวแวนแควนของเธอ
ก็ฉันนั้น จักพากันกลาววา พระกุมารนี้ยังเด็กอยู ยังดุรายหยาบคายอยางนี้ เมื่อเจริญวัยครองราชสมบัติ จักทํา
อยางไรกันเลา ที่ไหนพวกเราจักอาศัยเธอ พากันจําเริญได แลวไมยอมถวายราชสมบัติ อันเปนของแหงตระกูลของ
เธอ จักถอดถอนเธอเสียเหมือนหนอสะเดา แลวขับไลออกไปเสียจากแวนแควน เพราะฉะนั้น เธอจงละเวนความเปน
คนดุรายหยาบคาย อันเปรียบเหมือนตนสะเดาเสีย จงถึงพรอมดวยความอดทน ความเมตตาและความเอื้อเฟอ ตั้งแต
บัดนี้ไปเถิด

จําเดิมแตนั้น พระกุมารก็หมดมานะ หมดพยศ สมบูรณดวยความอดทน ความเมตตาและความเอื้อเฟอ
ดํารงอยูในโอวาทของพระดาบส ครั้นพระชนกลวงลับไปแลว ก็ไดครองราชสมบัติ
(อรรถกถาเอกปณณชาดก เอกนิบาต)
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คนที่ดุรายหยาบคาย ชอบขมเหงรังแกคนอื่น ยอมไมเปนที่รักที่ชอบใจ แมของพอแมพี่นองของเขา แมของ
บุตรภรรยาหรือสามีของเขา แมของญาติมิตรของเขา ดังนั้นจึงไมตองกลาวถึงคนอื่นเลย
แมคนดี ๆ เมื่อถูกความโกรธครอบงําแลว ก็กลายเปนคนที่ดุรายนาหวาดหวั่น เหมือนอสรพิษที่กําลังเลื้อยมา
กัดคน เหมือนโจรที่มุงแตจะปลนฆาผูอื่น เหมือนยักษมารที่ดุรายกินคน ควรหรือที่เราจะปลอยตัวปลอยใจใหความ
โกรธครอบงํา แลวทําตนใหต่ํา เปนที่นารังเกียจของคนอื่น ๆ ถึงเพียงนั้น เกิดเปนมนุษยดี ๆ แลว ไมชอบใจไมพอใจ
กลับไปชอบทําตัวต่ํา ๆ เปนสัตวดิรัจฉานบาง เปนโจรบาง เปนยักษมารบาง กลาประพฤติสิ่งที่นาละอายไดอยาง
หนาตาเฉยไมละอาย ทําลายความเปนมนุษยของตนใหหมดไป ดวยการปลอยตัวใหเปนทาสของความโกรธ
คนมักโกรธ แมจะตกแตงประดับประดาอยางสวยงาม ก็ยังคงมีผิวพรรณเศราหมองไมนาดูอยูนั่นเอง แม
หนาตาอันสวยงามดังพระจันทรวันเพ็ญของเขา ก็จะกลายเปนเหมือนดอกบัวที่แหงเหี่ยว เพราะถูกไฟลน ผูที่ตาย
ดวยอํานาจความโกรธยอมไปเกิดในอบายภูมิ มีนรกเปนตน เมื่อมาเกิดเปนมนุษย ก็มีโรคมากตั้งแตแรกเกิดทีเดียว
ทําใหตองดํารงชีวิตอยูอยางทุกขทรมาน
(อรรถกถาเอกปณณชาดก เอกนิบาต)
เวลาโกรธใคร เกลียดใคร รีบไปยืนมองหนาตัวเองในกระจกซี่ จะพบวา ไมมีเวลาไหนที่หนาตาเราแสนทุเรศ
นาเกลียด นาชังเทาเวลานี้
(สงา อารัมภีร)
หมาใดราย ขบกัด หรือเหาหอน เราอยายอน ขบกัดหมา มันนาขัน
อันคนชั่ว ใจโหด ก็เชนกัน
จงหลีกมัน อยาถือสา หาความ
(สํานวนเกา)

สารถีกับคนถือเชือก
ภิกษุชาวเมืองอาฬวีรูปหนึ่งไดตัดตนไมที่เปนวิมานของเทวดาองคหนึ่งตามอําเภอใจของตน โดยไมยอมฟง
คําหามปรามของเทวดาผูเปนเจาของวิมาน เทวดาโกรธมากจึงยกมือขึ้น ตั้งใจจะฟาดภิกษุรูปนั้นใหตาย แตฉุกคิดได
วา ถาฆาภิกษุผูมีศีลตองไปนรก ทั้งยังเปนตัวอยางที่ไมดีแกเทวดาอื่น จึงลดมือลงแลวไปทูลเรื่องใหพระศาสดาทรง
ทราบ
พระศาสดาสดับแลวตรัสวา ถูกแลว ๆ เทวดา เธอขมความโกรธที่เกิดขึ้นอยางนั้นไวอยู เหมือนหามรถกําลัง
หมุนไวได ชื่อวาทําความดีแลว แลวตรัสวา ผูใดสะกดความโกรธที่พลุงขึ้น เหมือนคนหามรถที่กําลังแลนไปได
เราเรียกผูนั้นวา สารถี สวนคนอื่น ๆ เปนเพียงผูถือเชือก
เมื่อจบเทศนา เทวดาไดดํารงอยูในโสดาบัน และไดสถิตในตนไมใกลคันธกุฎี (ชื่อกุฏิที่พระพุทธเจาประทับ
แปลวา กุฏิที่มีกลิ่นหอม) ตนหนึ่งที่พระศาสดาประทานให อาศัยเรื่องนี้เปนเหตุ พระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทหาม
ภิกษุตัดตนไม
(อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ หนา ๑๖๓)
เชาตรูวันหนึ่ง เศรษฐีชื่อสุมงคลไดไปเฝาพระพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผาคลุมราง
ทั้งที่มีเทาเปอนโคลน จึงพูดวาเจาคนนี้มีเทาเปอนโคลน คงเปนคนที่ทองเที่ยวในเวลากลางคืนแลวมานอน
ดวยเหตุแคนี้โจรโกรธผูกอาฆาตไว แลวลอบเผานา ๗ ครั้ง ตัดเทาโค ๗ ครั้ง เผาเรือน ๗ ครั้ง ก็ยังไมหายแคน
รูวาพระคันธกุฎีเปนของที่รักยิ่งของเศรษฐี ก็ลอบเผาเสียอีก เศรษฐีรูขาววาพระคันธกุฎีถูกไฟไหม แทนที่จะโกรธหรือ
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เสียใจ กลับดีใจ แลวสรางพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาอีก โจรเห็นดังนั้นก็ยิ่งแคน เดินเตรอยูในวิหารถึง ๗ วัน ก็ไมมี
โอกาสฆาเศรษฐีได
ฝายเศรษฐีถวายทานแดภิกษุสงฆมีพระศาสดาเปนประมุขสิ้น ๗ วัน ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษผูหนึ่งเผานาของขาพระองค ๗ ครั้ง ตัดเทาโค ๗ ครั้ง เผาเรือน ๗ ครั้ง แมพระคันธกุฎีก็คง
เปนเจาคนนั้นแหละเผา ขาพระองคขอใหสวนบุญในทานนี้แกเขากอน
โจรไดยินดังนั้น เกิดสํานึกผิดวาไดทํากรรมอันหนักตอเศรษฐีผูไมโกรธแคนเลย ยังกลับใหสวนบุญในทานนี้
แกตนกอนอีก จึงเขาไปหมอบใกลเทาเศรษฐี กลาวขออภัย เศรษฐีก็ใหอภัย โจรขอมอบตัวเปนทาส แตเศรษฐีไมรับ
เมื่อโจรสิ้นอายุขัย ก็ไปหมกไหมในอเวจี หลังจากนั้นก็เกิดเปนเปรตถูกไฟไหมทั้งตัว ดวยวิบากแหงกรรมที่ยังเหลืออยู
(อรรถกถาธรรมบท ภาค ๕ หนา ๕๕)
สารถีหมายถึงคนบังคับรถหรือมา คนที่ทําใหรถแลนไปเร็วยังไมจัดวาเปนสารถี คนที่รูวาเมื่อไรควรชา เมื่อไร
ควรเร็ว เมื่อเร็วแลวก็สามารถหยุดไดตามเวลาที่ตองการ ในที่ที่ตองการ จึงจัดเปนสารถี ทั้งที่กําลังโกรธ เทวดาก็
สามารถหยุดความโกรธของตน จึงไดชื่อวาเปนสารถี สวนคนที่บังคับความโกรธไมได พระพุทธเจาตรัสวาเปนเพียง
คนถือเชือก
โจรในเรื่องจัดเปนบุคคลประเภทผูถือเชือก เพราะบังคับความโกรธไมได ตกเปนทาสของความโกรธ ทําตาม
คําบงการของความโกรธ กอความเสียหายแกตนเองและผูอื่นไปแลว กวาจะรูตัวก็สายไปเสียแลว จึงขอใหทุกทาน
ถือเอาเรื่องทั้งสองนี้เปนบทเรียน อยาตกเปนทาสของความโกรธ เพราะอาจไดรับผลตอบแทนที่นาสยดสยองอยางโจร
เมื่อรูตัววาโกรธ ก็รีบระงับเสีย (กอนที่จะกอความเสียหาย) อยางเทวดา แตที่ดีที่สุดควรเอาอยางเศรษฐีผูไมโกรธเลย
แมในเรื่องที่นาจะโกรธ
มีอะไร นาโกรธ อยาโทษเขา
ตองโทษเรา วาใจ ไมเขมแข็ง
เรื่องนาโกรธ แมนวา จะมาแรง
ถาใจแข็ง เหนือกวา ชนะมัน
(สํานวนเกา)

ทําใจเหมือนธาตุทั้ง ๕
พระพุทธเจาทรงสอนพระราหุลวา คนทั้งหลายทิ้งของสะอาด ของสกปรก อุจจาระ ปสสาวะ น้ําลาย น้ํา
หนอง เลือด ลงที่แผนดิน แผนดินจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดดวยของนั้นก็หาไม ฉันใด เธอจงทําใจเสมอดวย
แผนดิน ฉันนั้น เพราะเมื่อเธอทําใจเสมอดวยแผนดินอยู ผัสสะอันนาพอใจและไมพอใจที่เกิดขึ้นแลวจักไมครอบงําจิต
ของเธอได
(มหาราหุโลวาทสูตร ๑๓/๑๔๐)
ธรรมดาแผนดินยอมรับน้ําหนักของสิ่งตาง ๆ บนโลกไวได ฉันใด เราก็ควรอดทนตอคําลวงเกินของผูคนใน
โลกไวได ฉันนั้น
ธรรมดาน้ํายอมอยูในสภาพที่เย็น ฉันใด เราก็ควรอยูในสภาพที่เยือกเย็นเสมอ คือ ไมโกรธ ไมเบียดเบียน
ดวยอาศัยขันติ และความเมตตากรุณา ฉันนั้น
ธรรมดาไฟยอมเผาหญา กิ่งไม ใบไม ฉันใด เราก็ควรเผากิเลส มีความโกรธเปนตน ดวยไฟคือญาณ (ทําลาย
กิเลสดวยปญญา) ฉันนั้น
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ธรรมดาพายุยอมพัดหมุนหมูไมทั้งปวงใหพินาศ ฉันใด เราก็ควรขยี้กิเลส มีความโกรธเปนตน ใหแหลกราน
ฉันนั้น
ธรรมดาอากาศไมมีใครจับยึดไวได ฉันใด เราก็ไมควรใหกิเลส มีความโกรธเปนตน ยึดถือได ฉันนั้น
(มิลินทปญหา จักกวัตติวรรค)
ผัสสะเรียกอีกอยางวาสัมผัส หมายถึงการถูกตองที่กอใหเกิดความรูสึก มี ๖ อยางคือสัมผัสทางตา ..หู ..
จมูก ..ลิ้น ..กาย และ สัมผัสทางใจ
ผูใดสามารถทําใจเสมอดวยดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศ ยอมมีจิตใจมั่นคง เมื่อประสบกับสิ่งที่นาพอใจก็ไมยินดี
เมื่อประสบกับสิ่งที่ไมนาพอใจก็ไมยินราย ดังนางจูฬสุภัททา อริยสาวิกาผูโสดาบัน ไดกลาวไววา ถึงมีผูถากรางกาย
ขางหนึ่งดวยมีดพรา ทารางกายอีกขางหนึ่งดวยของหอม ขาพเจาก็ไมมีความยินดียินราย
ถาสามารถทําใจใหมั่นคงไมยินดียินรายไดเชนนี้ ความโกรธก็เกิดขึ้นไมได
ใครชอบ ใครชัง ชางเถิด
ใครเบื่อ ใครบน ทนเอา

ใครเชิด ใครชู ชางเขา
ใจเรา รมเย็น เปนพอ
(สํานวนเกา)

ถึงตายก็ไมโกรธ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากมีพวกโจรผูมีความประพฤติต่ําชา เอาเลื่อยที่มีที่จับทั้งสองขาง เลื่อย
อวัยวะใหญนอยของพวกเธอ แมในเหตุนั้น ภิกษุรูปใดมีใจคิดรายตอโจรเหลานั้น ภิกษุรูปนั้นไมชื่อวา
เปนผูทําตามคําสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่อดกลั้นไมไดนั้น ภิกษุทั้งหลาย แมในขอนั้น พวกเธอพึงศึกษา
อยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาลามก เราจักอนุเคราะหดวยสิ่งที่เปนประโยชน
เราจักมีจิตเมตตาไมมีโทสะภายใน เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราจักแผเมตตาจิตอันไพบูลย
ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง ซึ่งเปนอารมณของจิตนั้น
(กกจูปมสูตร ๑๒/๒๗๒)
เย็นวันหนึ่ง พระปุณณะไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ขอพระโอวาทยอเพื่อนําไปปฏิบัติ พระองคก็ตรัสสอนใหละ
ความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกตองกาย) และธรรมารมณ (สิ่งที่ใจคิด) จากนั้นตรัสถามพระ
ปุณณะวาจะไปอยูที่ไหน
ป. ชนบทชื่อวาสุนาปรันตะ
พ. ชาวสุนาปรันตะเปนคนดุราย หยาบชา ถาเขาดา เธอจะคิดอยางไร
ป. ยังดีที่เขาไมทุบตีดวยฝามือ
พ. ถาเขาทุบตีดวยฝามือ เธอจะคิดอยางไร
ป. ยังดีที่เขาไมขวางดวยกอนดิน
พ. ถาเขาขวางดวยกอนดิน เธอจะคิดอยางไร
ป. ยังดีที่เขาไมตีดวยทอนไม
พ. ถาเขาตีดวยทอนไม เธอจะคิดอยางไร
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ป. ยังดีที่เขาไมตีดวยอาวุธ
พ. ถาเขาตีดวยอาวุธ เธอจะคิดอยางไร
ป. ยังดีที่เขาไมปลิดชีพเราเสียดวยอาวุธอันมีคม
พ. ถาเขาปลิดชีพเธอเสียดวยอาวุธอันมีคม เธอจะคิดอยางไร
ป. มีบางคนตองการฆาตัวตาย ตองเที่ยวแสวงหาอาวุธอันมีคม เราไมตองแสวงหา ก็ไดอาวุธอันมีคมสําหรับ
ปลิดชีพแลว
เมื่อพระปุณณะตอบอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสสรรเสริญความรูจักขมใจของพระปุณณะ
หลังจากพระปุณณะไปอยูที่สุนาปรันตชนบทแลว ก็สามารถทําใหชาวสุนาปรันตะจํานวนหนึ่งกลับใจแสดง
ตนเปนอุบาสกอุบาสิกา ตอมาทานก็ไดเปนพระอรหันตในพรรษานั้นเอง
(ปุณโณวาทสูตร ๑๔/๗๕๔-๗๖๕)
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ของแต ล ะคนนั้ น ต อ งพบปะกั บ บุ ค คลต า ง ๆ มากหน า หลายตา ทั้ ง ดี แ ละชั่ ว การ
กระทบกระทั่งกันหรือลวงเกินกัน ดวยกายหรือดวยวาจา ก็อาจมีบางเปนของธรรมดา เมื่อมีใครลวงเกินเราหรือทําไม
ดีตอเรา ก็ขอใหคิดไปในทางที่ดีอยางพระปุณณะวา ยังดีที่เขาไมทํา (เลว) ยิ่งไปกวานี้ หรือไมก็คิดวา เขาทําเลว
มาอยางหนึ่ง เราไดทําดีตั้งสองอยางคืออดทนและใหอภัย ถาเราคิดไดและทําไดอยางนี้ ก็ยากที่ใคร ๆ จะทําให
เราโกรธได

เขาทําดี ทําชั่ว ตัวของเขา
มันจะยุง นุงนัก หนักอุรา

อยาหาเหา ใสหัว ของตัวหนา
ตามยถา กรรมเขา เราสบาย
(อุทานธรรม)

อยาทําใจใหเปนแผล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหมือนแผลรายถูกไมสะกิดเขาหนอยก็มีหนองไหล เหมือนหลุมอุจจาระถูกไมเขี่ยก็ยิ่ง
เหม็น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนขี้โกรธ ถูกเขาวาหนอยก็ขัดเคือง ขึ้งเคียด เงางอด ทําความดุราย ความ
เดือดดาลใหปรากฏ ฉันนั้น นี่เราเรียกวาบุคคลผูมีจิตเหมือนแผล เปนบุคคลที่ควรวางเฉย ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
เพราะเขาจะดาเราบาง จะตะเพิดเราบาง จะทําใหเราเสื่อมเสียบาง
(วชิรสูตร,ชิคุจฉิตัพพสูตร ๒๐/๔๖๔,๔๖๖)
พระสูตรนี้มีอรรถาธิบายวา โดยปกติ แผลเรื้อรังจะหลั่งของไมสะอาด ๓ อยางคือ หนอง เลือดและเยื่อ แต
เมื่อถูกกระทบเขาจะหลั่งสิ่งสกปรกเหลานี้ออกมามากขึ้น คนมักโกรธพึงเห็นเหมือนแผลราย พฤติกรรมของคนมัก
โกรธพึงเห็นเหมือนการหลั่งสิ่งสกปรกของแผลราย คําพูดเล็กนอยพึงเห็นเหมือนถูกสะกิดหรือเขี่ยดวยไม
เมื่อรูอยางนี้ แล วก็ ขอให ระลึก ไวเสมอวา ทุกครั้ง ที่โกรธเทา กับเราทํา ตัว เหมือนแผลเนาหรือหลุม
อุจจาระที่ทุกคนรังเกียจ ไมอยากเขาใกล ไมอยากคบ คําพูดหรือกิริยาอาการที่เราแสดงออกไปขณะโกรธ
ก็เหมือนของสกปรกเหม็นเนา เชน หนอง เลือด ดังนั้น ถาตองการเปนคนที่สะอาดและรักสวยรักงามแลว ก็จง
หลีกหนีไปจากสิ่งปฏิกูลเหลานี้ใหไกลแสนไกล ดวยการทําตนเปนคนไมมักโกรธเถิด
เมื่อโกรธเขา ใจเราเปน เชนแผลเนา คนอื่นเขา ใครบางเลา อยากเขาใกล
กิริยา และวาที ที่พูดไป
ใชอื่นไกล ใหพึงเห็น ของเหม็นเอย
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(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

โกรธเขาเรารอน
พระพุทธเจาตรัสถึงโทษของความโกรธ ๗ ประการ คือ คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว
๑. แมจะอาบน้ํา ไลทา ตัดผม โกนหนวด นุงผาขาวสะอาดแลวก็ตาม ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม
๒. แมจะนอนบนที่นอนอยางดี ลาดดวยเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงาม มีหมอนหนุนศีรษะ หนุนเทาทั้งสองขาง
ก็ตาม ยอมนอนเปนทุกข
๓. แมจะถือเอาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน แมจะถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน
ก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งที่ไมเปนประโยชน นี้ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายตลอดกาลนาน
๔. แมจะมีโภคทรัพยที่หามาโดยชอบธรรม ดวยความขยันหมั่นเพียร อาบเหงื่อตางน้ํา (ก็มักมีเหตุให)
พระราชาทั้งหลายยอมริบโภคทรัพยของคนขี้โกรธเขาพระคลังหลวง
๕. แมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อมจากยศนั้นได
๖. แมเขาจะมีมิตรสหาย มิตรสหายเหลานั้นก็เวนเขาเสียหางไกล
๗. ยอมประพฤติทุจริต ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงทุคติ
(โกธนาสูตร ๒๓/๖๑)
นักจิตวิทยาชื่อ มารเด็น (Orison Swett Marden) เขียนไววา ในสวนที่เกี่ยวกับรางกายนั้น ความโกรธมี
ผลรายหลายประการคือ
๑. ทําลายรสอาหาร ทําใหหมดความอยากรับประทาน
๒. เปนเหตุใหระบบยอยอาหารทํางานไมปกติ
๓. ทําใหเสนประสาทเกิดความพิการ
๔. ทําใหเกิดความระส่ําระสายทั่วสรรพางคกาย
๕. ทําใหเกิดพิษในตัวเหมือนพิษงู และพิษนี้จะกอความรายใหตัวเอง
๖. เด็กที่ถูกแกลงหรือทําใหโกรธอยูเสมอจะเติบโตชาผิดปกติ
ศาสตราจารย เกตส ไดทําการทดลองจนพิสูจนไดวา เหงื่อที่ออกจากรางกายเพราะความโกรธนั้น มีวัตถุธาตุ
ผิดกับเหงื่อที่ออกตามปกติ แสดงวาความโกรธไดสรางพิษรายขึ้นในรางกาย ศาสตราจารยผูนี้แนะนําวา วิธีปองกัน
และระงับผลรายอันจะเกิดแกรางกายเพราะความโกรธนั้นคือหาอะไรทําเพื่อใหเหงื่อออกมาก ๆ จะบรรเทาความโกรธ
(กําลังใจ โดย หลวงวิจิตรวาท
แคน และแกพิษที่เกิดขึ้นในรางกายของเราดวย
การ)
ครั้งหนึ่ง พระอนุรุทธเถระไดไปเมืองกบิลพัสดุ พวกพระญาติก็มาเฝา เวนแตพระนางโรหิณี ผูเปนนองสาว
ของพระเถระ ไมเสด็จมาเพราะละอายดวยเปนโรคผิวหนัง พระเถระจึงแนะนําใหพระนางขายเครื่องประดับ แลวให
สรางโรงฉัน ดูแลปดกวาด ปูอาสนะ ตั้งหมอน้ําดื่มไวเสมอ ๆ
เมื่อสรางเสร็จ พระนางไดถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ มีพระศาสดาเปนประมุขในโรงฉันนั้น เมื่อฉัน
เสร็จ พระศาสดาไดตรัสเลากรรมในอดีตของพระนางโรหิณี ความวา
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ในอดีตกาล พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสีผูกอาฆาตในหญิงนักฟอนคนหนึ่ง รับสั่งใหหญิงนักฟอนเขา
เฝา เมื่อไดโอกาสก็เอาผงเตารางใหญ (หมากคันก็เรียก) โปรยลงที่ตัวหญิงนักฟอน ทันใดนั้นเอง สรีระของหญิงนั้นได
พุพองขึ้นเปนตุมนอยใหญ เมื่อนางกลับไปนอน ก็ถูกผงเตารางใหญที่พระอัครมเหสีแอบใหคนไปโรยไวบนที่นอนกัด
อีก ไดรับทุกขเวทนาเปนอันมาก
พระอัครมเหสีในกาลนั้นไดมาเปนพระนางโรหิณี
หลังจากนั้น พระศาสดาไดตรัสวา โรหิณี ก็กรรมที่เธอทําแลวในกาลนั้น ก็ความโกรธก็ดี ความริษยาก็ดี
แมมีประมาณเล็กนอย ยอมไมควรทําเลย
ในที่สุดพระนางก็หายจากโรคผิวหนังและไดบรรลุโสดาบัน
(อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ หนา ๑๕๙)
สามีภรรยาคูหนึ่งเปนเจาของกิจการสงเสื้อผาสําเร็จรูป ทั้งสองอยูกินกันมา ๔-๕ ปแลว สามีอายุ ๔๓ ป
ภรรยาอายุ ๒๙ ป เปนคนดุราย ชอบขมขูแสดงอํานาจเหนือสามีตลอดมา แตดวยความรักภรรยา สามีจึงอดทนไดเสมอ
ตอมาวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๓๖ สามีเสร็จธุระจึงกลับบานพักผอน ภรรยาสั่งใหสามีนําเสื้อผาไปสงลูกคาที่
ประตูน้ํา สามีขอพักเหนื่อยกอน ภรรยาไมยอม ดาวาสามีตาง ๆ นานา ในที่สุดถึงกับเอาเทาถีบ ๒ ครั้ง และดาวาไป
ถึงบรรพบุรุษ เมื่อถูกเขาอยางนี้ สามีก็โกรธจนทนไมไหว ควาคอนปอนดที่อยูใกลมือเหวี่ยงใสภรรยาเต็มแรง ปรากฏ
วาโดนทายทอยของภรรยาอยางจัง นางฟุบลงแนนิ่งและขาดใจตาย สามีรีบหลบหนีไปดวยความตกใจ หลังจาก
ครุนคิดอยูนานและปรึกษากับญาติแลวจึงไดกลับมามอบตัวกับตํารวจเพื่อสูคดี
(น.ส.พ.ไทยรัฐ ๑๘ ก.ย. ๒๕๓๖)
เมื่อครั้งที่ขาพเจา (ท. เลียงพิบูลย) นอนปวยอยูที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ขางหองเปนหองพิเศษ มีทานเจาคุณผู
หนึ่งนอนพักรักษาตัว ทานกําลังจะหายปวย ทานไดเขามาในหองขาพเจาสอบถามอาการปวยของขาพเจา สําหรับตัว
ทาน หมอบอกวาอีก ๒ วันกลับบานได ทาทางทานมีอารมณดี วันตอมาทานเดินยิ้มเขามาบอกวา พรุงนี้เย็นหมอให
กลับบานไดแลว ขาพเจาก็แสดงความยินดีกับทาน
เชาวันรุงขึ้น มีเสียงชุลมุนวุนวายในหองของทานเจาคุณ เมื่อคนเฝาไขของขาพเจามา ขาพเจาก็ขอรองใหไป
สืบดูวา มีอะไรเกิดขึ้นกับทานเจาคุณ
คนเฝาไขก ลับมาเล า ใหฟ งวา ประตูห องแง มอยู แตไมใหค นอื่น เขาไป สงสัย ว าท า นเจาคุณกํา ลังอยูใน
อันตราย ตอมาก็มีขาววา ทานเจาคุณไดถึงแกกรรมเสียแลวเมื่อครูนี้ หมอและพยาบาลพยายามชวยแกไขก็ไมทัน
ตนเหตุที่ทําใหทานเจาคุณเสียชีวิตก็คือบุตรสาวของทานเอง บุตรสาวคนนี้มีความผิดรายแรงอะไรไมทราบ
ทานเจาคุณโกรธมาก ไมยอมใหอภัย ไมยอมใหเขาบาน ไมยอมใหพบหนา เมื่อบุตรสาวรูวาเจาคุณพอมาปวยอยู
โรงพยาบาล ไดหายเกือบเปนปกติกําลังจะกลับบาน จึงหาทางเขามาเยี่ยมเจาคุณพอถึงในหอง เมื่อทานเจาคุณเห็น
หนาลูกสาวที่จงเกลียดจงชังอยางไมทันรูตัว ก็โกรธสุดขีดจนระงับไวไมอยู อาปากคางแลวก็ลมลงหมดลมหายใจ
(กฎแหงกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย)
ความโกรธไมเคยใหผลดีแกใครเลย ไมวาในสถานที่ใดเวลาไหน ความโกรธมีแตโทษถายเดีย ว จะหวั ง
ความสุขหรือประโยชนสักนิดเปนไมมี มีแตนําความทุกขความเดือดรอนมาสูตนเองและครอบครัว
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ความโกรธเปนเพลิงกิเลส เกิดกับผูใดก็เผาใจผูนั้นใหรอนเรา ถึงเราจะโกรธแคนปานใดก็ไมอาจสาปแชงหรือ
แผความโกรธไปเผาผูอื่นใหพลอยรอนใจไปกับเราดวย ดังนั้น แมจะชื่อวาโกรธเขา แตผูที่รอนใจ เจ็บใจ ทุกขใจ กิน
ไมได นอนไมหลับ ก็คือเรา ไมใชเขา
ในที่บางแหงทานเปรียบเทียบวา อาการที่โกรธคนอื่นก็เหมือนกับการหยิบเหล็กรอนแดงหรืออุจจาระ (แลว
ขวางคนอื่น) ดังนั้น การโกรธลับหลังเขาก็เหมือนกับการหยิบเหล็กรอนแดงหรืออุจจาระ แลวถือไวเฉย ๆ
เพราะไมรูจะไปขวางใคร ตองรอนหรือเหม็นอยูคนเดียว คนอื่นเขาไมรูเรื่องราวอะไรดวยเลย ยิ่งโกรธ
บอย ๆ ก็ตองรอนตองเหม็นบอย ๆ ยิ่งโกรธโดยไมยอมเลิก ก็เหมือนเอามือกําเหล็กรอนแดงไวแนนไมยอม
ปลอย หรือเอามือขยําอุจจาระโดยไมยอมเลิก ลองนึกดูวาสภาพเชนนั้นนาสมเพช นาสะอิดสะเอียนขนาดไหน เราจะ
ยอมปลอยตัวปลอยใจใหตกอยูในสภาพนั้นหรือ ?
แมชื่อวา โกรธเขา แตเรารอน
เดินนั่งนอน รอนในอก แทบหมกไหม
แลวยังดื้อ ถือโทษ โกรธทําไม
ไดอะไร เปนประโยชน โปรดตรองดู
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

น้ํานอยในรอยเทาโคกับคนไขหนัก
ทุกคนในโลกยอมมีทั้งสวนดีและไมดีปนกัน ยากที่ใครจะเลวไปหมดเสียทุกอยาง ในทางตรงกันขาม เวน
พระพุทธเจาเสียแลว ก็ไมมีใครเลยที่จะดีพรอมไปหมดทุกอยาง ถาเราทําใจใหเปนกลางไมลําเอียง แลวพิจารณาคนที่
เราโกรธใหดี ก็จะพบเห็นความดีของเขาบาง แมเพียงเล็กนอยก็ยังดี พระสารีบุตรสอนใหระงับความโกรธในบุคคล
เชนนี้ โดยอุปมาวา
เปรียบเหมือนน้ําเล็กนอยมีอยูในรอยเทาโค บุคคลผูเดินทางรอนอบอาวเหนื่อยออน กระหายน้ํา เขาพึงเกิด
ความคิดอยางนี้วา น้ําเล็กนอยมีอยูในรอยเทาโคนี้ ถาเราจะกอบขึ้นดื่ม หรือใชภาชนะตักขึ้นดื่มไซร เราก็จักทําน้ํานั้น
ใหไหวบาง ใหขุนบาง ใหไมเปนที่ควรดื่มบาง ถากระไร เราพึงคุกเขากมลงดื่มน้ําอยางโคดื่มน้ําแลวหลีกไปเถิด
(ทุติยอาฆาตวินยสูตร ๒๒/๑๖๒)
อุปมาขางบนนี้มีอธิบายวา บุคคลผูเดินทางรอนอบอาวไดแกตัวเรา รอยเทาโคคือคนที่เราโกรธ ความดี
เล็กนอยของบุคคลนั้นคือน้ํานิดหนอยในรอยเทาโค กิริยาอาการที่หมอบกมลงดื่มน้ําอยางโคหมายถึงสนใจเฉพาะ
ความดีของเขา ไมสนใจความไมดีของเขา แลวยังความโกรธใหดับไปดวยการระลึกถึงความดีเพียงเล็กนอยของเขา
นั้น
อาจมีบางคนไมวาเราจะพยายามมองดานไหน ก็ไมพบความดีของเขาเลย เปนคนที่ไมมีดีติดตัวแมแตนิด
เดียว (สุดเลว) พระสารีบุตรไดสอนใหระงับความโกรธในบุคคลเชนนี้ โดยอุปมาวา
เปรียบเหมือนคนไขหนัก มีความทุกข ขาดที่พึ่งพิง ตองเดินทางไกลตามลําพัง ขาดเสบียงอาหารและยา ขาด
คนพยาบาลและคนนําทาง คนเดินทางไกลบางคนมาพบคนไขหนักนั้นเขา ยอมเกิดกรุณาสงสารวา ขออยาใหบุคคล
ที่นาสงสารนี้ตองมาตายอยางอนาถาในที่เชนนี้เลย แลวใหความชวยเหลือ นําเขาไปที่พัก ใหการรักษา ใหหยูกยา
และอาหารที่สบายไมแสลง
(ทุติยอาฆาตวินยสูตร ๒๒/๑๖๒)
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เราคงไมใจจืดใจดํากับบุคคลที่นาสงสารอยางที่ทานอุปมาไว จึงขอใหพยายามละความโกรธในคนที่ไมมีดี
ติดตัวนี้ ดวยกรุณาสงสารวา ขออยาใหเขาตองไปสูอบายภูมิเลย
เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา
จงเลือกเอา สวนที่ดี เขามีอยู
เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู
สวนที่ชั่ว อยาไปรู ของเขาเลย
อยามัวเที่ยว คนหา สหายเอย
จะหาคน มีดี โดยสวนเดียว
เหมือนเที่ยวหา หนวดเตา ตายเปลาเลย ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง
(พุทธทาสภิกขุ)

หาใชใครอื่น
พระพุทธศาสนาสอนถึงหลักการเวียนวายตายเกิด คนเราตายแลวถายังไมหมดกิเลสตองเกิดอีก ในคัมภีร
สังยุตตนิกาย (๑๖/๔๕๐) พระพุทธเจาตรัสวา ในสังสารวัฏอันยาวนานกําหนดเบื้องตนเบื้องปลายไมไดนี้ คนที่ไมเคย
เปนมารดาบิดาพี่นองหรือบุตรธิดา (ของกันและกัน) ในกาลเวลาที่ยาวนานเชนนี้มิใชหาไดงายเลย ดังนั้น คนที่ เรา
โกรธหาใชใครอื่น อาจจะเคยเปนพอแมที่รักเอ็นดูเรา เลี้ยงเรามาอยางทะนุถนอม เคยเปนพี่นองเรา เคยเปนคนที่เรา
รักมาก เคยเปนเพื่อนที่ตายแทนกันได เคยเปนผูมีพระคุณที่เคยชวยเหลือเรามากอน เมื่อระลึกถึงความสัมพันธกันแต
หนหลังวา
เคยเปนคน ที่เรารัก อยางจับจิต เคยเปนมิตร สนิทกันมา ครากอนเกา
เคยเปนพี่ เปนพอแม ดูแลเรา
แลวโกรธเขา ไดอยางไร คิดใหดี
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

วัวใครเขาคอกคนนั้น
ในปฐมอาฆาตวินยสูตร (๒๒/๑๖๑) พระพุทธเจาทรงสอนใหละความโกรธหรือความอาฆาตดวยการระลึกถึง
กฎแหงกรรม พิจารณาความที่ทุกชีวิตตางมีกรรมเปนของตนเอง เปนทายาทแหงกรรม ใครทําดียอมไดดี ใครทําชั่ว
ยอมไดชั่ว
การที่เราโกรธใครสักคนหนึ่ง แลวสามารถทําใหคุณงามความดีของเขาพินาศไปก็หาไม ตรงกัน
ขาม ความโกรธของเรานั้นแหละจะทําลายคุณงามความดีของเราเอง ดังนั้น แทนที่จะโกรธเมื่อเห็นใครคนใด
คนหนึ่งทําชั่ว เบียดเบียนคนอื่น (รวมทั้งเรา) ใหเดือดรอน ควรจะสงสารเขามากกวา เพราะเขาจะตองไดรับโทษตาม
กฎหมายหรือกฎแหงกรรมอยางแนนอนไมชาก็เร็ว ไมมีทางที่เขาหรือใคร ๆ จะสามารถหนีพนได แมพระสัมมาสัม
พุทธเจาก็ทรงหนีไมพน ดังที่พระองคไดตรัสเลาถึงกรรมเกาของพระองคเอง มีความบางตอนวา
ในกาลกอน เราไดฆานองชายตางมารดา เพราะเหตุแหงทรัพย ผลักลงไปในซอกเขาและทุมดวยหิน ดวยผล
แหงกรรมนั้น พระเทวทัตจึงทุมกอนหิน กอนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วหัวแมเทาเราจนหอเลือด
เราเปนผูมีชื่อวาโชติปาละ ไดกลาวกะพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ การตรัสรูเปนของที่ไดโดยยาก ทานจะ
ไดจากควงไมโพธิที่ไหนกัน ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เราไดประพฤติกรรมที่ทําไดโดยยาก (บําเพ็ญทุกรกิริยา) เปนอัน
มากตลอด ๖ ป แตนั้นจึงไดบรรลุโพธิญาณ
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เรามิไดบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดโดยการบําเพ็ญทุกรกิริยา ไดแสวงหาโพธิญาณในทางที่ผิดเพราะถูกกรรม
เกาทวงเอา
(พุทธาปทาน ๓๒/๓๙๒)
สองตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวา แมองคพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจา พระบรมศาสดาผูทรงคุณอันประเสริฐ หา
ผูเปรียบปานมิได ก็ยังทรงหนีกฎแหงกรรมไมพน ดังนั้น เขาเปนใครกัน เปนผูยิ่งใหญมาจากไหน จึงจะหนีรอดการ
ลงโทษตามกฎแหงกรรมไปได เมื่อคิดอยางนี้ก็อาจจะคลายความโกรธในบุคคลนั้นลงได
ใครกระทํา กรรมชั่ว ชางตัวเขา สวนตัวเรา อยาเอา อยางเขานั่น
คนที่ทํา กรรมต่ําชา สารพัน
มินานวัน เขารับกรรม ที่ทําเอง
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

ผูใหยอมผูกไมตรีไวได
สุภาพสตรีผูหนึ่งเปนเจาของสวนกลวยหอมและสวนละมุดอันกวางขวาง สวนทั้งสองอยูในจังหวัดธนบุรี แต
อยูหางไกลกัน คุณนายจึงดูแลไมทั่วถึง สามีก็รับราชการอยูตางจังหวัด ดังนั้น กลวยหอมที่ออกเครือถูกขโมยตัดเปน
ประจํา สวนละมุดที่ลูกยังดิบยังออนไมทันแกก็ถูกเก็บเอาไปเปนประจํา แทนที่จะตีโพยตีพายแสดงความโกรธแคน
แชงดาคนที่มาลักขโมยของในสวนเหมือนชาวสวนคนอื่น คุณนายกลับนิ่งเงียบเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
ตอมากลวยหอมไดหายไปหลายเครือ คุณนายจึงเขียนหนังสือปกติดไวบริเวณที่กลวยถูกตัดไป ความวา ฉัน
ทราบวาใครตัดกลวยไป แตฉันไมเอาเรื่อง จะตัดไปกินบางฉันก็ไมวาอะไร และฉันก็ไมใชคนใจไมไสระกํา ฉะนั้น ฉัน
อนุญาตใหตัดไปกินไดตามความประสงค
หลังจากประกาศ กลวยหอมที่หายไปไดกลับมาปรากฏที่ตรงปายหนังสือ พรอมกับมีหนังสือเขียนไวที่ใบตอง
แหง ความวา คุณนายที่เคารพ ผมไมทราบวาคุณนายเปนคนใจดีอยางนี้ ความดีของคุณนายทําใหผมรูสึกตัว ผมขอ
นํากลวยที่ผมตัดไปวันกอนนั้นมาคืนให ผมจะไมมารบกวนอีก
สวนทางสวนละมุดนั้น คุณนายก็เขียนหนังสือปกไววา ฉันอนุญาตใหเก็บละมุดกินได แตขอใหลูกมันโตและ
สุกเสียกอน ถาเก็บไปดิบ ๆ มันก็บมไมสุก กินไมได เสียของเปลา ๆ ขอใหเก็บไปกินเมื่อมันแกมันสุกเถิด
นับแตนั้นมาเกือบ ๒ ปแลว ทั้งกลวยหอมและละมุดไมหายอีกเลย
(กฎแหงกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย)
คุณนายเปนคนมีเมตตาและไมตระหนี่ ดังนั้น แมจะถูกขโมยผลไมหลายครั้งก็ไมโกรธ ทั้งยังอนุญาตใหเก็บ
กินไดตามสบาย ถาคนอื่นโดนอยางคุณนายก็คงจะโกรธแคนบางไมมากก็นอย เพราะไมสามารถทําใจไดอยาง
คุณนาย ในกรณีเชนนี้ ขอใหบรรเทาความโกรธดวยการพิจารณาวา
บุคคลในโลกนี้สวนมากยังเปนปุถุชนที่หนาแนนไปดวยกิเลส เห็นแกตัว เมื่อจะทําหรือพูดสิ่งใด
ก็กระทําตามความพอใจของตนและเพื่อประโยชนของตนเทานั้น จึงกอความเดือดรอนแกคนอื่นอยูเสมอ
ดังนั้น การที่ใครสักคนหนึ่งไดทํา (หรือกําลังทํา) สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา ไดลวงเกินเรา จึงเปนเรื่อง
ธรรมดา การหวังใหเขาทําสิ่งที่เปนประโยชนแกเรา จะมีมาแตไหน เมื่อพิจารณาอยางนี้ก็อาจจะบรรเทา
ความโกรธหรือความอาฆาตในบุคคลนั้นลงไดบาง
ถาชนะ ดวยอาวุธ
ใชธรรมะ ชนะแทน

จะสิ้นสุด ดวยความแคน
ความขุนแคน จะหายไป
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(พระธรรมดิลก จันทร กุสโล)

ชางหัวมัน
วันหนึ่ง หลานชายไดคุยปรับทุกขกับหลวงลุงของตนวา
หลาน. ที่ทํางานผมมีอยูคนหนึ่งไมถูกชะตากับผมเลย เมื่อเห็นครั้งแรกก็รูสึกหมั่นไสแลว นิสัยมันแยมาก
ครับ เรื่องเห็นแกตัวงี้ เปนที่หนึ่งไมมีสอง ขี้เกียจก็ไมมีใครเกิน แถมยังขี้คุยชอบนินทาคนอื่นอยู
เรื่อย สักวันมันคงโดนดีแน หรือหลวงลุงวาไง
หลวงลุง. ชางหัวมัน
หลาน. เมื่อวันกอนก็มาแซว แตผมทําเฉยเสีย ผมกลัววาวันหนึ่งจะทนไมไหว ถาผมไปทําอะไรมันเขาแลว
เจานายไลผมออกหรือถูกตํารวจจับ หลวงลุงจะทํายังไง
หลวงลุง. ชางหัวมัน
หลาน. ถาไมมีผม ใครจะซักสบงจีวร กวาดวัด ทําความสะอาดกุฏิ หลวงลุงจะไมลําบากหรือหลวงลุง.
ชางหัวมัน
ชางหัวมันในที่นี้หมายถึง อยานึกถึง อยาใสใจ (ในคนที่เราโกรธ) เปนวิธีระงับความอาฆาตหรือความ
โกรธที่มาในปฐมอาฆาตวินยสูตร (๒๒/๑๖๑) ถาเราสามารถทําไดอยางหลวงลุงองคนี้ อะไร ๆ ที่ไมใชหนาที่ของ
เราก็ชางหัวมัน โกรธใครเกลียดใครก็ชางหัวมัน ใครจะทําอะไรก็อยาไปสนใจ เราก็จะสามารถอยูอยางสงบสุข
ในโลกอันวุนวายนี้ ไมตองเดือดรอนใจ ไมโกรธเคืองใคร ๆ ในเรื่องไหน ๆ ไมวาจะเปนเรื่องงาน เรื่องครอบครัว
ชางหัวมัน นั้นควรใช ใหเขาที
ทุกวันมี เรื่องสับสน สุดทนไหว
ทั้งเรื่องบาน เรื่องการงาน บานตะไท โกรธทําไม ใหปลอยวาง ชางหัวมัน
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

ทําอยางไรถึงสวย
พระนางมัลลิกาไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุใหมาตุคาม (ผูหญิง) บางคนในโลกนี้ มีรูปงาม นาดู นาชม มี
ผิวพรรณอันงามยิ่ง
พ. ดูกอนพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูมักโกรธ ไมมากไปดวยความคับแคนใจ ถูกวา
กลาวแมมากก็ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมแสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ ถามาตุคามนั้น
จุติ (ตาย) จากอัตภาพนั้น แลวกลับมาเกิดในชาติใด ๆ ยอมเปนผูมีรูปงาม นาดู นาชม มีผิวพรรณอันงามยิ่ง
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ในชาติอื่นชะรอยหมอมฉันจะเปนผูมักโกรธ มากไปดวยความคับแคนใจ ถูกวา
กลาวแมเล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียว แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ ในบัดนี้ หมอมฉัน
จึงมีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู
ตั้งแตวันนี้ไป หมอมฉันจักไมโกรธ ไมมากไปดวยความคับแคนใจ ถึงถูกวากลาวแมมากก็ไมขัดเคือง ไม
ฉุนเฉียว ไมแสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ
(มัลลิกสูตร ๒๑/๑๙๗)
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ขอความในพระสูตรชัดเจนดีแลว ดังนั้น ใครก็ตาม ไมวาจะยากจนหรือร่ํารวย ถาอยากสวยก็อยามัว
แตหลงหาเสื้อผาอาภรณ หรือเครื่องประดับ มาตกแตงเสริมความงามอยูเพียงอยางเดียวเลย ใหเลิกโกรธ
ดวย เมื่อเลิกโกรธแลว คนที่รูปชั่วตัวดําก็จะสวยงามขึ้นทันที ดวยกิริยามารยาทที่งดงามและคําพูดที่ออนหวาน สวน
คนที่รูปสวยอยูแลวก็จะสวยงามยิ่งขึ้น ถายังไมเลิกเปนคนขี้โกรธ แมรูปจะงามแตหนาตาบึ้งตึงดวยความโกรธ ความ
สวยก็ลดฮวบลงทันที สําหรับคนที่รูปชั่วตัวดําแลวยิ่งไมตองกลาวถึงเลย
มีหรือ ยากไร
ไพรหรือ ผูดี
เลิกโกรธ เมื่อไร สวยได ทันที
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

คนจนก็มีสิทธิ์
สมัยหนึ่ง พระโมคคัลลานะไดไปยังเทวโลก ยืนที่ประตูวิมานของเทพธิดาองคหนึ่งแลวถามวา เทพธิดา
สมบัติของทานมากมาย ทานไดทํากรรมอะไร
เทพธิดาตอบวา ทานผูเจริญ ดิฉันไมไดทําบุญใหทานเลย แตในกาลของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ
ดิฉันไดเปนทาสีของคนอื่น นายของดิฉันนั้นดุรายหยาบคายเหลือเกิน ยอมเอาไมบาง ทอนฟนบาง ที่ตัวพลันฉวยได
ตีที่ศีรษะ ดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้น ก็นึกติตัวเองเทานั้นวา นายของเจานี่เปนใหญ จะทําเจาใหเสียโฉมก็ได จะ
ตัดจมูกของเจาก็ได เจาอยาโกรธเลย ดังนี้แลว ก็ไมทําความโกรธ ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไดสมบัตินี้
พระเถระเมื่อกลับมาแลว เขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามวา พระเจาขา บุคคลอาจไหมหนอแลเพื่อจะได
ทิพยสมบัติ ดวยเหตุเพียงดับความโกรธ
พระศาสดาตรัสตอบวา โมคคัลลานะ เพราะเหตุไร เธอจึงถามเรา เทพธิดาบอกเธอแลวมิใชหรือ แลวตรัสตอ
วา โมคคัลลานะ บุคคลกลาวเพียงความสัตยก็ดี ละเพียงความโกรธก็ดี ถวายทานเพียงเล็กนอยก็ดี ยอมไป
เทวโลกไดแท
(อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ หนา ๑๗๕)
เรื่องนี้นํามาแสดงไวเพื่อเปนอุทาหรณและเปนกําลังใจแกคนยากคนจนวา ชีวิตนี้ยังมีหวัง แมจะยากจน
(เงินทองหรือเวลา) ไมมีโอกาสที่จะทําบุญใหทานเลยตลอดชีวิต เพียงอยาทําตัวเปนคนขี้โมโหโทโส ดวย
เหตุเพียงเทานี้ก็อาจไปสวรรคได
แมวา ยากจน
ขัดสน เงินตรา
เพียงอยา โกรธา
เบื้องหนา ไปดี
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

ใดใดในโลกลวนอนิจจัง
ในอดีตกาล พระพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีพระนครแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดี
ราชธานีเปนประมุข ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรมปราสาทเปนประมุข รถแปดหมื่นสี่พัน อันมีรถเวชยันตเปน
ประมุข บรรดาพระนครแปดหมื่นสี่พันนั้น พระนครที่ทรงครอบครองสมัยนั้น ก็มีเพียงนครเดียวเทานั้นคือกุสาวดีราช
ธานี บรรดาปราสาทแปดหมื่นสี่พัน ปราสาทที่ทรงครอบครองสมัยนั้น ก็มีเพียงปราสาทเดียวเทานั้นคือธรรมปราสาท
บรรดารถแปดหมื่นสี่พัน รถที่ทรงนั่งสมัยนั้น ก็มีเพียงคันเดียวเทานั้นคือเวชยันต
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จงดูเถิดสังขารเหลานั้นทั้งหมด ลวนเปนอดีตดับสิ้นไปแลว ผันแปรไปแลว สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้แล
สังขารทั้งหลายไมยั่งยืนอยางนี้แล สังขารทั้งหลายไมใหความโปรงใจอยางนี้แล
(มหาสุทัสสนสูตร ๑๐/๑๘๕)
แมสังขารคือตัวเราและคนที่เราโกรธก็เชนกัน ลวนเปนของไมเที่ยง เปนของแปรปรวน มีขึ้นแลวก็หายไป
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป เหมือนฟองน้ําใส ๆ ตั้งขึ้นแลวก็ดับไป เหมือนอารมณที่ฝนเห็น ตื่นขึ้นแลวก็ดับไป เหมือนญาติพี่
น อ งปู ย า ตายายที่ ต ายไป บั ด นี้ ห ายไปไหนเล า ตั ว เราและคนที่ เ ราโกรธก็ จ ะต อ งดั บ สู ญ ไป ต อ งตายไปเช น นั้ น
เหมือนกัน ดังนั้น จึงไมมีประโยชนที่จะมัวมาแกงแยงชิงดีกัน โกรธเคืองกัน
เมื่อมาระลึกอยางนี้ ก็อาจเกิดความสลดสังเวช แลวคลายความโกรธลง
สิ่งใดใด ในโลกนี้ ไมมีเที่ยง
ผลสุดทาย เราเขาตาย วายชีวา

เกิดเทาไร ก็ตายเกลี้ยง สุดเลี่ยงหนา
อนิจจา นาจะหนาย คลายโกรธเอย
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

พุทธทาสวาทะ
จงทํากับเพื่อนมนุษยโดยคิดวา
เขาเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ของเรา
เขาเปนเพื่อนเวียนวายอยูในวัฏสงสารดวยกันกะเรา
เขาก็ตกอยูใตอํานาจกิเลส เหมือนเรา ยอมพลั้งเผลอไปบาง
เขาก็มีราคะ โทสะ โมหะ ไมนอยไปกวาเรา
เขายอมพลั้งเผลอบางคราว เหมือนเรา
เขาก็ไมรูวาเกิดมาทําไม เหมือนเรา ไมรูจักนิพพาน เหมือนเรา
เขาโงในบางอยาง เหมือนที่เราเคยโง
เขาก็ตามใจตัวเองในบางอยาง เหมือนที่เราเคยกระทํา
เขาก็อยากดีเหมือนเรา ที่อยาก ดี-เดน-ดัง
เขาก็มักจะกอบโกย และเอาเปรียบเมื่อมีโอกาส เหมือนเรา
เขามีสิทธิที่จะ บาดี-เมาดี-หลงดี-จมดี เหมือนเรา
เขาเปนคนธรรมดา ที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรตาง ๆ เหมือนเรา
เขาไมมีหนาที่ ที่จะเปนทุกข หรือตายแทนเรา
เขาเปนเพื่อนรวมชาติ รวมศาสนา กะเรา
เขาก็ทําอะไร ดวยความคิดชั่วแลน และผลุนผลัน เหมือนเรา
เขามีหนาที่รับผิดชอบ ตอครอบครัวของเขา มิใชของเรา
เขามีสิทธิ ที่จะมีรสนิยม ตามพอใจของเขา
เขามีสิทธิ ที่จะเลือก (แมศาสนา) ตามพอใจของเขา

32

เขามีสิทธิ ที่จะใชสมบัติสาธารณะ เทากันกับเรา
เขามีสิทธิ ที่จะเปนโรคประสาท หรือเปนบา เทากับเรา
เขามีสิทธิ ที่จะขอความชวยเหลือ เห็นอกเห็นใจ จากเรา
เขามีสิทธิ ที่จะไดรับอภัย จากเรา ตามควรแกกรณี
เขามีสิทธิ ที่จะเปนสังคมนิยม หรือเสรีนิยม ตามใจเขา
เขามีสิทธิ ที่จะเห็นแกตัว กอนเห็นแกผูอื่น
เขามีสิทธิ แหงมนุษยชน เทากันกับเรา สําหรับจะอยูในโลก
ถาเราคิดกันอยางนี้ จะไมมีการขัดแยงใด ๆ เกิดขึ้น
(พุทธทาส อินฺทปฺโญ)
โมกขพลาราม, ไชยา
๒๒ พฤษภาคม ๓๑

สรุปความ
คติ ขอคิด ภาษิตและเรื่องราวที่ไดรวบรวมมานี้ เปรียบเสมือนธรรมาวุธชนิดตาง ๆ ที่พระบรมศาสดาได
ประทานไวใหพวกเราทุกคนสําหรับใชตอสูกับความโกรธ ใครจะใชธรรมาวุธชนิดไหน ก็เลือกตามความถนัดของตน
หากรูจักวิธีแลว ก็สามารถใชธรรมาวุธเหลานี้ตอสูเอาชนะความโกรธอยางไดผลดี ชัยชนะที่ไดโดยใชธรรมาวุธเหลานี้
เปนชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ เพราะไมมีการสูญเสียเลือดเนื้อ ชีวิต หรือทรัพยสินเลย เปนการชนะความโกรธดวย
ความไมโกรธ ชนะความชั่วดวยความดี เปนชัยชนะที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงสรรเสริญ
เมื่อนําเอาธรรมาวุธเหลานี้ไปใชแลว แมจะไมอาจเอาชนะความโกรธไดเด็ดขาด แตก็หวังไดวา คําพูดหรือ
กิริยาทาทางที่แสดงออกถึงความโกรธในรูปแบบตาง ๆ เชน โกรธจัด กัดติด หงุดหงิด จิตขุนมัว ตัวสั่น ศรศิลป
ไมกินกัน มันนาโมโหจัง ชางนาชิงชัง กินรังแตน คับแคนแนนอุรา หนาตาบึ้งตึง ขึ้งเคียด เกลียดนัก คอน
ควัก มักเคืองขุน ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด เดือดดาล รําคาญใจ ไฟสุมขอน รุมรอนใจ เปนฟนเปนไฟ เตน
เปนเจาเขา เลือดเขาตา เหม็นหนา นาหมั่นไส ใสหนายักษ เจ็บใจนักเชียว โกรธจนหนาเขียว หนาบูดหนา
เบี้ยว ฯลฯ จะบรรเทาเบาบางลง
คอยปลดเปลื้อง เรื่องราย ใหคลายออก หมั่นซักฟอก จิตใจ ใหเจิดจา
สิ่งสกปรก รกใจ ไมเก็บมา
ผานหูตา ปลอยไป ไมไยดี
(ก. เขาสวนหลวง)
ทานที่ประสงคจะรวมบริจาคเพื่อนําหนังสือนี้ไปแจกเปนธรรมบรรณาการในโอกาสตาง ๆ เชน ปใหม งานศพ วันเกิด
ขึ้นบานใหม แตงงาน ถวายวัด ใสบาตรถวายพระภิกษุสามเณร มอบใหโรงเรียนหรือหองสมุดตาง ๆ ฯลฯ
เชิญติดตอที่
แมชีมะลิ ศิลวัตร
สํานักแมชีวัดโสมนัสวิหาร
53 ซอยโสมนัส 2 ถ.กรุงเกษม
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กทม. 10100 (ป.ณ.หลานหลวง)
โทร.281-3024
นายวิเชียร สุขสถาวรพันธุ
๔๒-๔๔ เจริญนคร ๓๔
แขวงบางลําพูลาง เขตคลองสาน
กทม.๑๐๖๐๐ (ป.ณ.สําเหร)
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๘๖๒-๔๔๐๑-๔

คติธรรมคํากลอน
เมื่อความโกรธ รุมเรา แผดเผาจิต
เรื่องฉิบหาย รายกาจ ขนาดใด
แมชื่อวา โกรธเขา แตเรารอน
แลวยังดื้อ ถือโทษ โกรธทําไม
เคยเปนคน ที่เรารัก อยางจับจิต
เคยเปนพี่ เปนพอแม ดูแลเรา
ทุกวันนี้ มีปญหา นาหงุดหงิด
บาทลดคา ดอลลารแพง แสลงใจ
ความโกรธทํา ใหเห็น ชางเปนมด
ทําใหเดือด รอนใจ ไมสรางซา

ใจมืดมิด หลงคิด ผิดวิสัย
ลวนทําได ขอเพียงแค สาแกใจ
เดินนั่งนอน รอนในอก แทบหมกไหม
ไดอะไร เปนประโยชน โปรดตรองดู
เคยเปนมิตร สนิทกันมา ครากอนเกา
แลวโกรธเขา ไดอยางไร คิดใหดี
รถก็ติด เศรษฐกิจแย ยากแกไข
ถึงอยางไร อยาขุนมัว ชางหัวมัน
ทําใหหมด ความอดทน ดุจคนบา
จงเรงหา ทางชนะ ละโกรธเอย
(ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ)

ทานเชื่อหรือไมวาหนังสือนี้
เคยชวยชีวิตคน
(พี่โกรธ-จะฆานอง-อานหนังสือนี้-ใหอภัยนอง)
เคยชวยใหผูอานที่มักโกรธใจเย็นลง
เคยทําใหผูอานรูสึกเหมือนถูกฉุดขึ้นจากนรก
เคยมีผูตองขังคิดจะพิมพแจก

*
*
*
*

*********************
คนตั้งรอยรุมดาเราวันยังค่ํา ก็ทําใหเรา *
กลายเปนคนเลวไมได แตถาเราดาตอบ *
เราก็จะกลายเปนคนเลวเหมือนอยางเขา *

* คนขนาดนายกรัฐมนตรียังถูกดาโครม ๆ *
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* แลวเราเปนอะไรจะถูกดาบางไมไดหรือ *
* คํากลาวรายเหมือนยาพิษของศัตรู ทําไม *
* เราตองกินยาพิษที่เขาวางเพื่อทํารายเรา *
**********************

