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คำ�ปร�รภ

ธรรมชาติมิใช่เป็นแค่ทรัพยากรสำาหรับการดำารงชีวิต 
หรือสิ่งสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น หากยังสามารถน้อมใจ
ให้สงบเย็น และเป็นสื่อนำาพาเราให้เข้าถึงธรรมอันลุ่มลึก  
การได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นประสบการณ์อันล้ำาค่า 
ที่มีความหมายต่อจิตใจ ผู้ที่ปรารถนาความสุขและความ 
เจริญงอกงามในจิตใจจึงมักอาศัยธรรมชาติเป็นวิหารธรรม 
อยู่เนืองนิตย์

ธรรมชาตินั้นอยู่รอบตัวเราเสมอ แม้อยู่ในเมือง ก็ 
สามารถสัมผัสรับรู้ธรรมชาติได้แทบทุกขณะ จะว่าไปแล้ว
ธรรมชาติยังอยู่ในตัวเราด้วย ลมหายใจ หัวใจ และอวัยวะ 
อื่นๆ ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเชื่อมโยงเรากับ
ธรรมชาติภายนอก เพียงแค่พินิจความเป็นไปของธรรมชาติ
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ทั้งในตัวเราและรอบตัวเรา ก็จะพบกับความจริงที่ลึกล้ำาและ
สัมผัสกับความสุขที่ลึกซึ้งได้

ข้อเขียนในหนังสือเล่มเล็กนี้มี ท่ีมาจากการพินิจ 
ใคร่ครวญในยามท่ีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่คงไม่มีการ
ถ่ายทอดเป็นความเรียง หากไม่ได้รับการนิมนต์จากคุณอโนทัย  
เจียรสถาวงศ์ ซึ่งได้ดำาเนินการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๔ 
ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้เครือข่ายพุทธิกาได้จัดทำาภาพประกอบ
ใหม่โดยคุณมะลิ ณ อุษา    

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยน้อมใจเราให้ถือเอา
ธรรมชาติเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของเรา

 พระไพศาล วิสาโล
 ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙
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วันเพ็ญ

ภูมิต้�นท�นคว�มทุกข์

คว�มง�มแห่งรุ่งอรุณ

เปิดใจรับคว�มสุข

รับวันใหม่ จ�ริกบุญ
บร

ิษัท
 ริน

ธรร
ม จํ

ากัด



เดินทวนกระแส

พระพุทธรูปในก้อนหิน

จิตประภัสสร

ต้นไม้สอนธรรม

ธุลีจักรว�ล

ใหม่ทุกขณะ
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พระจันทร์วันเพ็ญส่องสว่างกระจ่างฟ้า สาดแสงลูบไล้

แผ่นดินไปไกลสุดสายตา แม้ดึกเพียงใด ความมืดของ 

ราตรีกาลก็มิอาจลบเลือนความสว่างของพระจันทร์ได้เลย

ความสว่างนั้นปรากฏ ณ ที่ใด ย่อมขับไล่ความมืดให้

เลือนหายไป ส่วนความมืดนั้นกลับไม่สามารถผลักไสความ

สว่างไปได้แม้แต่น้อย ตรงกันข้าม ยิ่งมืดมนเท่าไร ก็ยิ่งขับ

ความสว่างให้โดดเด่นกระจ่างใสยิ่งขึ้น

วันเพ็ญ

บร
ิษัท

 ริน
ธรร

ม จํ
ากัด



10

บุคคลที่ เข้าถึงธรรม จิตใจย่อมสว่างกระจ่างดัง 

พระจันทร์วันเพ็ญท่ีลอยเด่นอยู่กลางฟ้า แม้รอบตัวจะ 

เต็มไปด้วยความมืดมน ผู้คนถูกครอบงำาด้วยกิเลส ตำาหนิ

ติฉิน มุ่งร้ายหมายแกล้ง แต่ก็มิอาจทำาให้ทุกข์ระทมหรือ

หม่นหมองได้บร
ิษัท
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บุคคลที่มีจิตใจแจ่มกระจ่างด้วยปัญญา ย่อมสามารถ

ขับความหลงออกไปจากใจของผู้คนรอบข้าง ปลุกสติให้ 

กลับคืนมา

ปุถุชนนั้นจะสุขหรือทุกข์ ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก

หรือผู้คนแวดล้อม แดดร้อน ก็ทุกข์ ลมเย็นต้องตัวจึงสุข  

ยินดีเมื่อได้รับคำาสรรเสริญ ขุ่นเคืองเมื่อถูกตำาหนิ แต่ผู้ที่ 

เข้าถึงธรรม ย่อมเบิกบานสดชื่นอยู่เสมอ แม้แวดล้อมด้วย

ปัญหา ความขัดแย้งและแรงเสียดทาน ยิ่งคนพาลมารุมล้อม 

คุณงามความดีของผู้ใฝ่ธรรมยิ่งปรากฏโดดเด่นเพียงนั้น

๑ มกร�คม ๒๕๕๓บร
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ทั้งๆ ที่ห่างกันแค่ ๕๐๐ เมตร ภูหลงกับภูจิกกลับ 

แตกต่างกันราวกับอยู่คนละเทือกเขา เขาลูกแรกนั้นปกคลุม

ด้วยป่าดิบแล้ง เขียวขจีตลอดปี มีต้นไม้สูงใหญ่ลำาต้นตรง

มากมาย ส่วนเขาลูกหลังเป็นป่าเบญจพรรณ เต็มไปด้วย 

ต้นไม้แคระแกร็น ลำาต้นหงิกงอ เปลือกเป็นตะปุ่มตะป่ำา   

พอถึงหน้าแล้งก็ทิ้งใบแทบทั้งป่า

ภูมิต้�นท�นคว�มทุกข์
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ภูหลงเป็นเสมือนราชินีของเทือกเขาภูแลนคาก็ว่าได้ 

เพราะนอกจากเป็นต้นน้ำาแล้ว ยังเต็มไปด้วยไม้สวยงาม 

มีราคา เช่น ยาง ตะเคียน มะค่า ไม่นับสมุนไพรอีกมากมาย 

แต่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ภูหลงต้องประสบอันตราย 

ที่ร้ายแรงกว่าการลักลอบตัดไม้ นั่นคือไฟป่า ไฟดังกล่าว 

เกิดจากคนที่จุดไล่หมูป่าและจากคนที่จุดไฟเผาตอมันตาม 

ไร่ริมป่า เจอปีแล้วปีเล่าป่าก็หดหายกลายเป็นทุ่งหญ้า ซึ่ง 

พร้อมจะกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีในปีต่อไป

ป่าภูหลงจึงโทรมลงทุกปี ตรงข้ามกับป่าภูจิกซึ่งเปลี่ยน-

แปลงน้อยมาก ทั้งๆ ที่เจอไฟคุกคามทุกปี เคล็ดลับของ 

ป่าภูจิกนั้นอยู่ตรงที่ต้นไม้ส่วนใหญ่มีเปลือกหนา จึงทนไฟ 

ได้ดีกว่า เปลือกหนาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็น
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เพราะได้เจอไฟป่ามาช้านาน จึงพัฒนาเปลือกให้ทนไฟได้   

ขณะที่ป่าภูหลงน้ันไม่เคยเจอไฟป่ามาเลย เน่ืองจากเป็น 

ป่าดิบ ความชื้นสูง ไฟติดยาก ดังนั้นจึงมีเปลือกบาง ไม่ 

สามารถต้านทานไฟได้ ครั้นถูกไฟลามเลีย เปลือกก็ติดไฟง่าย

และลามไหม้ทั้งต้นจนล้มครืนลงมา  หาไม่ก็ยืนตายคาต้น

ไฟป่าปีแล้วปีเล่าทำาให้ป่าภูจิกมีภูมิต้านทานไฟ ตรงข้าม

กับป่าภูหลงซึ่งไม่มีภูมิต้านทานไฟเลย เมื่อสถานการณ์ 

แปรเปลี่ยน มีไฟเข้ามาซ้ำาซากจึงเสื่อมลงเป็นลำาดับ ถึง 

ตอนนี้จำาต้องพ่ึงคนช่วยดับไฟแล้ว ถ้าไม่มีคนคอยควบคุม 

ไฟ ไม่เกิน ๒๐ ปี ภูหลงก็คงกลายเป็นเขาหัวโล้นไม่ต่างจาก

เขาลูกอื่นๆ ที่อยู่บริเวณเดียวกันบร
ิษัท
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ภูทั้งสองลูกเจอปัญหาอย่างเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ต่างกัน 

เพราะมีภูมิต้านทานต่างกัน ฉันใดก็ฉันนั้น คนเราแม้เจอ 

ปัญหาอย่างเดียวกัน บางคนเป็นทุกข์ แต่บางคนหาเป็น 

ทุกข์ไม่  ทั้งนี้ก็เพราะมีภูมิต้านทานความทุกข์ต่างกัน 

ภูมิต้านทานไฟจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเจอไฟบ่อยๆ ใน 

ทำานองเดียวกันภูมิต้านทานความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ 

เจอความทุกข์เป็นอาจิณ คนทุกวันนี้มีชีวิตอย่างสะดวกสบาย 

พยายามหลีกหนีความทุกข์ตลอดเวลา ยิ่งเด็กๆ ด้วยแล้ว 

ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างตามใจ ชนิดยุงไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม  

จึงไม่รู้จักความผิดหวังและความยากลำาบาก จึงมีภูมิต้านทาน

ความทุกข์น้อยมาก (เช่นเดียวกับภูมิต้านทานโรคก็มีน้อย 

เพราะพ่อแม่อนามัยจัด ลูกจึงไม่ค่อยเจอเชื้อโรคตั้งแต่แรก)
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ความทุกข์น้ันมิได้มีโทษอย่างเดียว แต่ยังเป็นคุณ  

อย่างน้อยก็ช่วยให้เรามีความพร้อมท่ีจะรับมือกับความทุกข์ 

ที่ ย่ิงใหญ่กว่าได้ ความทุกข์ไม่เพียงฝึกใจเราให้เข้มแข็ง 

อดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือความผิดหวัง ทำาให้มี 

ความระแวดระวัง ไม่ประมาทพลั้งเผลอ หากยังสอนให้เรา

เห็นความจริงของชีวิตว่า ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ ความพลัดพราก

สูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา มีสรรเสริญ ก็ต้องมีนินทา ยิ่ง 

สอนเท่าไรเราก็ยิ่งเกิดปัญญา รู้เท่าทันความจริงของชีวิต  

ปล่อยวางได้ง่ายขึ้น หรือเห็นความไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดา
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