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โลกรอน เย็นธรรม  
 
 

โดย พระไพศาล วิสาโล แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ 
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 
 

ธรรมชาติทุกหนแหง ไมเวนแมแตนานนํ้า ผืนปา และ
แผนดินที่มนุษยเขาถึงยาก จรดข้ัวโลกเหนือถึงข้ัวโลก
ใต กําลังอยูในอันตราย ทุกวันน้ีแทบไมมีที่ใดบนผืน
โลกที่ปลอดพนจากสารพษิ แมแตทวีปอารกตกิก็ยงั
พบรองรอยของสารดดีีทีในตัวสัตว ซึ่งสามารถทําลาย
ระบบประสาท กลางมหาสมุทรแปซิฟคซึ่งไกลจาก
ทวีปนับพันๆ ไมลมีขยะพลาสติคนับหมื่นตันลองลอย 
และทําใหสัตวนํ้าจํานวนไมนอยตองตายเพราะกินมัน

เขาไปดวยคิดวาเปนอาหาร ขณะที่สัตวทั้งใหญนอยตองสูญพันธุเพราะถิ่นทีอ่ยูถกูรุกราน 
 
ธรรมชาติทั่วโลกกําลังประสบวิกฤตในสามลักษณะคือ  
 
1. การแพรกระจายของมลภาวะทั้งบนดิน ใตดิน ในนํ้า และอากาศ  
 
2. ความรอยหรอหรือสูญหายอยางรวดเร็วของธรรมชาติ ไมวา ชนิดพันธุของพืช สัตว 
ตลอดจนทรพัยากร อาทิ นํ้ามัน แรธาตุ และปา  
 
3. ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ อาทิ นํ้าทวม ฝนแลง 
 
ในบรรดาภัยทั้งสามประการน้ี ความแปรปรวนของดินฟาอากาศเปนประเด็นที่กําลังมีการ
พูดถึงมากทีสุ่ด แตทุกวันน้ีเราไมไดพูดถึงแคนํ้าทวม ฝนแลง หากกําลังวิตกถึงปญหาที่
ใหญกวาน้ันคือ "โลกรอน"  แมวาโลกรอนเปนปญหาที่เราเพิ่งตระหนักเมื่อไมถึง 20 ป
มาน้ีเอง แตมันกลับกลายเปนภัยที่รายแรงที่สุดที่สามารถนํามนุษยชาติและสรรพชีวิตใน
โลกน้ีเขาสูภาวะวิกฤตไดเร็วกวาภัยสองประการแรกเสียอีก  
 
ไมเปนที่สงสัยกันแลววา "โลกรอน" เปนวิกฤตที่เกดิจากฝมือมนุษย เชนเดียวกับการเกิด
มลภาวะและการรอยหรอสูญหายของทรัพยากรธรรมชาติ มันเปนวิกฤตที่จะมผีลกระทบ
กวางไกลเกินกวาที่มนุษยจินตนาการไปถึง เน่ืองจากมันสงผลพรอมกันทั่วทั้งโลก มิได
กระจายเปนจุดๆ อยางภัยธรรมชาติชนิดอื่นๆ  
 
ปจจุบันมีความพยายามที่จะแกปญหาน้ีดวยเทคโนโลยีนานาชนิด เชน รถยนตที่ไมใช
นํ้ามัน เครื่องยนตที่ประหยัดพลังงาน อุปกรณประหยัดไฟฟา รวมทั้งโครงการอัด
คารบอนไดออกไซดลงไปใตพิภพ แตไมวาเทคโนโลยีเหลาน้ีจะทําไดจริงหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ก็ไมสามารถแกปญหาโลกรอนไดอยางแทจริง ตราบใดที่มนุษย
ยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  
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เทคโนโลยีเหลาน้ีก็เพียงแตชะลอปญหา หรือกลับสงเสริมใหมนุษยบริโภคมากข้ึน 
เชนเดียวกับรถประหยดันํ้ามัน ที่กลับกระตุนใหผูคนเดินทางมากข้ึน การบริโภคนํ้ามันจึง
ไมไดลดลงเลย กลับจะมากข้ึนดวยซ้ํา 
 
รากเหงาของปญหาโลกรอน ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอมทั้งหลาย อยูทีท่ัศนคติของ
มนุษยในปจจุบันที่มองเห็นธรรมชาติเปนเพียงมวลวัตถุที่มีข้ึนเพื่อปรนเปรอความ
ตองการของมนุษยเทาน้ัน เราไมไดมองวาเราเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ ที่อยูไดเพราะ
ธรรมชาต ิและดังน้ันจึงพงึสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติ ตรงกันขามผูคนกลบัเขาใจวา
มนุษยคือนายของธรรมชาติ ดังน้ัน จึงสามารถทําอยางไรกับธรรมชาติก็ได 
 
ทัศนคติอกีประการหน่ึงทีม่าควบคูกันก็คอื การเขาใจวาความสุขเกิดจากการครอบครอง
และบริโภควัตถ ุมีมากเสพมากเทาไรก็จะมคีวามสุขมากเทาน้ัน ชีวิตจะกาวหนาเพียงใด
ก็วัดจากจํานวนและชนิดของรถที่ม ีตลอดจนราคาของบานและที่ดินในครอบครอง 
รวมทั้งยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ทัศนคติเชนน้ีทําใหเราแขงกันเสพและครอบครองวัตถ ุ
โดยมีลัทธิบริโภคนิยมเปนตัวกระตุน และมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนตัวรองรับ แตไมวา
จะมีมากเสพมากเพียงใด ผูคนก็ไมเคยรูสกึพอเสียที ยังตองการไมหยุดหยอน  
 
ผลก็คอืเกิดการทําลายธรรมชาติอยางขนานใหญ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตอันฟุงเฟอร่ํารวย
ที่ไมเคยมีจดุสิ้นสุด โดยที่ความสุขของผูคนกลับไมไดเพิ่มข้ึนเลย ดังเห็นไดจากอตัรา
การเปนโรคจิตโรคประสาทและการฆาตัวตายที่เพิ่มสูงข้ึนตามการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
 
น้ีคือทศันคติหลักๆ สองประการที่เปนรากเหงาของการทําลายธรรมชาติในปจจุบัน 
 
ทัศนคติดังกลาวและพฤตกิรรมที่สืบเน่ืองตามมา ไมเพียงทําใหผูคนเหินหางหมางเมิน
หรือแปลกแยกกับธรรมชาติเทาน้ัน หากยังทําใหผูคนเหินหางหมางเมินหรือแปลกแยก
กับตัวเองดวย ดังจะเห็นไดวาผูคนทุกวันน้ีทนอยูกับตัวเองคนเดียวไมได แตพยายามหนี
ตัวเองตลอดเวลา ดวยการไปขลุกอยูกับสิ่งเสพ เทีย่วหาง คุยโทรศัพท หรืออยูหนา
จอคอมพิวเตอร สุดทายกห็นีไมพนที่จะไปเบียดเบยีนธรรมชาติ 
 
กลาวอยางถึงที่สุดแลว ธรรมชาติแวดลอมวิกฤตก็เพราะธรรมชาติภายในของผูคนเสีย
สมดุล พดูอีกอยางก็ไดวา ความผันผวนปรวนแปรของธรรมชาติแวดลอมทุกวันน้ีเปนผล
มาจากความผันผวนปรวนแปรของธรรมชาติภายในผูคน เปนเพราะผูคนมีความทุกข 
อางวาง และวางเปลาในสวนลึกของจิตวิญญาณ จึงพยายามหาวัตถุมาเติมเตม็ แตไมวา
จะแปรธรรมชาติเปนสิ่งเสพและทรัพยสินเงินทองมากมายเพียงใด จิตวิญญาณก็ไมเคย
เติมเต็มเสียท ี
 
ธรรมชาติแวดลอมจะไมมวัีนฟนฟูไดเลยหากธรรมชาติภายในของผูคนไมคืนสูสมดุลหรอื
ความปกต ิดวยเหตุน้ีธรรมะจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่ง ธรรมชาติกับธรรมะแยกจากกนัไมออก  
 
หากจะฟนฟูธรรมชาติไดกจ็ําเปนตองฟนฟูธรรมในใจของผูคน น่ันคือทําใหผูคนกลับมา
ตระหนักถึงความเปนจริงวาเราเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ อยูไดเพราะธรรมชาติ และ
ดังน้ันจึงควรสํานึกในบุญคุณของธรรมชาต ิ 
 
ขณะเดียวกันธรรมยังชวยใหเรารูจักพอ มีชีวิตที่เรียบงายไดโดยไมตองฝนใจ เพราะ
สามารถเขาถึงความสุขที่ประณีต 
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ความสุขอันประณีตน้ันไมตองอาศัยการเสพหรือมีวัตถ ุแตเกิดจากการมีจิตใจที่สงบเย็น 
จากการทําความดี จากการเห็นรอยยิ้มแหงความสุขของผูคนอันเปนผลจากความ
เอื้อเฟอเกือ้กลูของเรา รวมทั้งจากความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ เราทุกคนยอม
โหยหาความสุข และการที่เราพากันไปแสวงหาความสุขจากวัตถุ ก็เพราะเราไมรูจัก
หรือไมสามารถเขาถึงความสุขอันประณีต แตเมื่อใดก็ตามที่เราเขาถึงความสุขอันประณีต
ได ความสุขจากวัตถุจะมีเสนหนอยลง 
 
ความสุขอันประณีตเกิดจากเขาถึงธรรม เมื่อเรารูจักพอ ความสุขก็เกิดข้ึนไดงาย และเมื่อ
จิตใจมคีวามสุข ความพอก็เกิดข้ึนไดไมยาก ไมมีความจําเปนตองเบียดเบียนธรรมชาติ
เพื่อปรนเปรอกิเลสหรือสนองความสุขอยางหยาบๆ อีกตอไป ทําใหมีชีวิตที่บรรสาน
สอดคลองกับธรรมชาติแวดลอม  
 
ใจที่มีธรรมจึงเปนหลักประกันแหงการรักษาคุมครองธรรมชาติที่ดีที่สุด 
 
อยางไรก็ตาม ธรรมไมไดเกื้อกลูธรรมชาติฝายเดียว ธรรมชาติก็เกื้อกูลธรรมดวย ผูที่มี
จิตใจรุมรอน เมื่อไดมาอยูทามกลางธรรมชาติอันสงบสงัด จิตใจก็จะสงบเย็นไดเร็ว เกิด
กุศลธรรมไดงาย  
 
และหากหันมามองดานใน หรือรูจักบําเพ็ญทางจิต สติ สมาธิ ปญญาก็จะเจริญ
งอกงาม ผูที่มีใจเปดกวาง ยอมเรียนรูธรรมไดมากมายจากธรรมชาติ ไมวาสัจ
ธรรมคือความเปนจริงของชีวิต เชน ความไมเที่ยงของสรรพส่ิง และความ
เช่ือมโยงสัมพันธกันของทุกส่ิงในจักรวาล  
 
ใชแตเทาน้ันธรรมชาติยังสอนจริยธรรมใหแกเราไดเปนอยางดี ไมวาจากตนไมที่เอื้อเฟอ
สรรพสัตว จากแมลงทีอ่ดทนและเพียรพยายามอยางไมยอทอ จากนกที่โบยบินอยาง
อิสระโดยไมมทีรัพยสินเปนภาระ  
 
เมื่อมีผูถามหลวงปูมั่นวาทานรูธรรมไดอยางไรในเมื่อเรียนหนังสือไมมาก  
 
ทานตอบวา "สําหรับผูมีปญญา ธรรมะมีอยูทุกหยอมหญา"  
 
และดวยเหตุผลเดียวกัน ทานอาจารยพุทธทาสจึงแนะใหผูมาเยือนสวนโมกข หัดฟง
ตนไมและกอนหินสอนธรรม 
 
ผูที่ใฝธรรมหรือหวังความเจริญงอกงามของชีวิตดานใน จึงควรมีเวลาอยูทามกลาง
ธรรมชาติอันสงบสงัด ในบรรยากาศเชนน้ัน หากนอมจิตใหด ีไมเพียงเราจะเห็นธรรมจาก
ธรรมชาติแวดลอมเทาน้ัน หากยังจะเห็นธรรมชาติภายในใจเราชัดเจนดวย ซึง่นําไปสู
การเห็นสัจธรรมของชีวิตและโลกได ทําใหเกิดความสงบและสวางกระจางแจงภายใน 
 
อยางไรก็ตาม ในสถานการณที่ธรรมชาติกําลังตกอยูในอันตราย เราไมควรที่จะแสวงหา
ประโยชนจากธรรมชาติเทาน้ัน แมจะเปนประโยชนทางธรรมก็ตาม หากควรมีนํ้าใจ
เอื้อเฟอและตอบแทนคุณ ธรรมชาติดวย โดยชวยกนัพิทักษรักษาธรรมชาติอยางเต็ม
กําลัง ไมวาการอนุรักษและฟนฟูปา การนําสิ่งของมาหมุนเวียนใชใหม การสงเสริมถุงผา 
การคุมครองสัตวและพันธุพืช ตลอดจนการรณรงคใหผูคนตื่นตัวดานสิ่งแวดลอม เปนตน 
 
ขอที่พึงตระหนักคอื การพทิักษรักษาธรรมชาติเปนงานที่เห็นผลชา และอาจหยุดยั้งการ
ทําลายไมได แตก็ไมควรทอแทหรอืคับของใจ เพราะถึงอยางไรน้ีก็เปนการปฏิบัติธรรม
อยางหน่ึง จะวาไปแลวจําเปนมากที่เราควรมองการกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติธรรม 
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เพราะจะชวยใหเรามีความสงบเย็นในจิตใจได ในขณะที่โลกกําลังรอนไมหยุด ไมควรที่
เราจะรอนรุมไปกับผูคนทัง้โลก หากควรรักษาใจใหสงบเย็นเอาไว การทํางานใดๆ ก็ตาม 
แมจะเปนสิ่งดีมีประโยชน แตหากเราทําดวยความทุกขแลว สิ่งน้ันก็อาจกลายเปนโทษ
ได อยางนอยก็เปนโทษแกเราเอง  
 
ในยามที่โลกกําลังรอน เราจึงไมควรรอนตามโลก แตควรมีธรรมเปนที่พ่ึง เพ่ือให
เรามีพลังในการดําเนินชีวิตและทําประโยชนแกโลกไดอยางสรางสรรค ไมวา
โลกจะรอนเพียงใด แตธรรมนั้นรมเย็นเสมอ เม่ือใดใจถึงธรรม ความสงบเย็น
ภายในก็เปนไปไดแมโลกภายนอกจะรอนรุมเพียงใดก็ตาม 
 
 
 
 
 


