
เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



พระไพศาล วิสาโล

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๗๗๕๕-๒๙-๘
ราคา ๖๕ บาท
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำานวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม

จัดทำ�โดย : เครือข่ายพุทธิกา ๔๕/๔ ซ.อรุณอมรินทร์ ๓๙ ถ.อรุณอมรินทร์ 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๖-๐๘๖๓, ๐๒-๘๘๒-๔๓๘๗, ๐๒-๘๘๒-๔๙๕๒,
๐๙๘-๙๐๖-๓๔๘๘, ๐๘๖-๓๐๐-๕๔๕๘ โทรสาร ๐๒-๘๘๒-๕๐๔๓  
เว็บไซต์ www.budnet.org 
E-mail : b_netmail@yahoo.com, budnet2500@gmail.com     
ID line : 0989063488

ภ�พประกอบ : มะลิ ณ อุษา
จัดรูปเล่ม : น้ำามนต์-นะโม

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนสามลดา

จัดจำ�หน่�ยโดย : บริษัทเคล็ดไทย จำากัด โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๕-๙๕๓๖-๙

สนใจพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อได้ที่ เครือข่ายพุทธิกา   
รายละเอียดการโอนเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ 
เลขที่ ๑๕๗-๑-๑๗๐๗๔-๓ ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย  
หรือ ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม นางสาวมณี ศรีเพียงจันทร์ ปณ.ศิริราช ๑๐๗๐๒

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



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
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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
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บุคคลที่ เข้าถึงธรรม จิตใจย่อมสว่างกระจ่างดัง 

พระจันทร์วันเพ็ญท่ีลอยเด่นอยู่กลางฟ้า แม้รอบตัวจะ 

เต็มไปด้วยความมืดมน ผู้คนถูกครอบงำาด้วยกิเลส ตำาหนิ

ติฉิน มุ่งร้ายหมายแกล้ง แต่ก็มิอาจทำาให้ทุกข์ระทมหรือ

หม่นหมองได้เคร
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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 ๒๕๕๓เคร
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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
เคร
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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 ที่อยู่บริเวณเดียวกันเคร
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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)
เคร
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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

๒ มกร�คม ๒๕๕๓เคร
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เมื่อเดินย้อนทางน้ำา ยิ่งใกล้ต้นน้ำา ก็ยิ่งเหนื่อย เพราะ

ทางจะชันขึ้นเรื่อยๆ ด้วยลำาธารทุกสายล้วนไหลจากที่สูง 

ทั้งสิ้น แต่รางวัลที่ได้จากการออกแรงมากขึ้น ก็คือได้รับ 

ความชุ่มเย็นจากธารน้ำาใส เห็นปลาแหวกว่ายอย่างเบิกบานใจ  

ขณะเดียวกันบรรยากาศก็จะร่มรื่นกว่าเดิม เต็มไปด้วย 

แมกไม้เขียวขจี มีดอกไม้นานาพรรณ ยิ่งไต่สูงขึ้นไป อากาศ

ก็ยิ่งบริสุทธ์ิ โปร่งโล่ง หายใจได้เต็มปอด เห็นทัศนียภาพ 

อันงดงามได้อย่างกว้างไกล

เดินทวนกระแส
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การทวนกิเลสก็เช่นกัน แม้

ต้องใช้ความเพียรมาก แต่ยิ่งทำา 

จิตใจก็ยิ่งแจ่มใส โปร่งโล่ง เบา

สบาย ไม่ถูกรัดรึงเพราะความ 

อยาก หรือหม่นหมองข้องขัด 

เพราะไม่สมหวัง รวมทั้งไม่ต้อง

แบกอัตตาอันใหญ่โตให้วุ่นวายใจ 

ชีวิตจึงสงบเย็น เห็นความงดงาม

ได้รอบตัว เข้าถึงความสุขได้ง่าย 

รวมทั้งเห็นโลกในมุมมองท่ีกว้าง-

ไกลขึ้น เพราะไม่ติดตันคับแคบ 

อยู่กับประโยชน์ส่วนตัว เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา
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น้อยคนท่ีปรารถนาจะไปให้ถึงต้นน้ำาใน 

เขาสูงป่าลึก เพราะติดยึดกับความสะดวกสบาย

ในเมืองใหญ่ ฉันใดก็ฉันนั้น มีไม่กี่คนที่ยินดีกับ

การทวนกระแสกิเลส แม้ว่าจุดหมายปลายทาง 

คือต้นธารแห่งความสุขที่รินไหลหล่อเลี้ยงจิตใจ 

ไม่รู้จบ เพราะสุขจากวัตถุยังมีเสน่ห์เสมอสำาหรับ

คนส่วนใหญ่

๓ มกร�คม ๒๕๕๓

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



ทุกวัฒนธรรมก็ว่าได้ย่อมมีประเพณีจาริกบุญ โดย 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มักอยู่บนยอดเขา ว่าเฉพาะประเทศที่  

นับถือพุทธศาสนา จุดหมายของบุญจาริกย่อมเกี่ยวข้องกับ

พระพุทธเจ้า ในเมืองไทยมีพระธาตุดอยสุเทพ พม่ามีเจดีย ์

จิไทโย ศรีลังกามีศรีปาทะ ธิเบตมีเขาไกรลาศ ภูฐานมีวิหาร

ตักซัง ทุกแห่งล้วนอยู่บนเขาสูงชันท่ีต้ังโดดเด่นเป็นสง่า แต่

ไปได้ยากอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมัยที่ยังไม่มีรถยนต์หรือถนน

เข้าถึง

จ�ริกบุญ

เคร
ือข
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การจาริกบุญสมัยก่อนจึงต้องใช้ความเพียรพยายาม
อย่างยิ่ง และเนื่องจากต้องเดินด้วยเท้า แต่ละคนจึงไม่ 
สามารถขนสมบัติไปได้มาก นำาไปได้เฉพาะสิ่งที่จำาเป็น จึง
นอกจากจะได้บ่มเพาะวิริยะแล้ว ยังฝึกให้รู้จักใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่าย ซึ่งตอกย้ำาหนุนเสริมด้วยการบำาเพ็ญข้อวัตรที่เป็น
ไปในทางเนกขัมมะ คือการละวางความสุขทางวัตถุ

แต่ใช่ว่าการจาริกบุญเช่นนี้จะเป็นการทำาตนให้ลำาบาก 
เพราะแม้จะเหนื่อยยาก แต่ก็เป็นโอกาสให้ได้สัมผัสกับ 
ความสุขทางใจ เพราะวัตรปฏิบัติระหว่างจาริกบุญก็ดี การ
บำาเพ็ญภาวนาและสาธยายมนต์ระหว่างเดินก็ดี ล้วนช่วย 
กล่อมเกลาใจให้สงบเย็นเป็นสมาธิ จิตแจ่มใส ไม่ต่างจาก
ลำาธารตามเส้นทางจาริกท่ีใสเย็นเป็นลำาดับเมื่อใกล้จุดหมาย
ปลายทาง
เคร

ือข
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เม่ือลุถึงสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธาปสาทะจะบันดาลใจ

ให้เกิดปีติ อิ่มเอิบ ยิ่งได้มาถึงยอดเขาที่สูงเทียมเมฆ ได้เห็น

ทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดขอบฟ้า จิตใจก็ยิ่งรู้สึกปลอดโปร่ง

โล่งเบา ราวกับห้วงนภากาศอันเวิ้งว้างที่อยู่เบื้องหน้า ไม่เพียง

กายเท่านั้นที่ไต่ขึ้นมาอยู่บนที่สูง แต่ใจก็ถูกยกข้ึนมาให้อยู่ 

สูงด้วยเช่นกัน ใช่หรือไม่ว่านี้คือรางวัลแห่งความเพียรที่ต้อง

ฝ่าความยากลำาบากเคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา
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บนยอดเขาเราสามารถมองเห็นโลกในมุมสูง สิ่งที่ 

เห็นอยู่เบื้องล่างน่าจะเตือนให้เราตระหนักว่ามนุษย์เรานั้น 

ช่างเล็กกะจิดริด เมื่อมองลงไปจะพบว่าไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างคนรวยกับคนจน คนขาวกับคนดำา เศรษฐีกับยาจก 

นายกฯ หรือชาวบ้าน ไทยหรือฝรั่ง พุทธหรือมุสลิม ฯลฯ 

สมมุติบนพ้ืนโลกไม่มีความหมายเลยเมื่อมองลงมาจาก 

ยอดเขา เพราะทุกคนเหมือนกันหมด ฉันใดก็ฉันนั้น ผู้ที่มี

ใจสูง มีปัญญาเข้าถึงสัจธรรม ย่อมอยู่เหนือสมมติ ไม่เห็น

ผู้คนแตกต่างกันเลย  ทุกคนมีค่าเสมอกันหมด

สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์บนภูสูงนั้น จะว่าไปก็คือรูปธรรมแห่ง

อุดมคติสูงสุดของมนุษย์ สำาหรับชาวพุทธ นี้คือสัญลักษณ์ 

แห่งพระนิพพานที่เราควรไปให้ถึง เจดีย์ท่ีต้ังอยู่สูงเทียมฟ้า
เคร

ือข
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ิกา



27

คือตัวแทนแห่งโลกุตตรธรรมหรือธรรมอันอยู่เหนือโลก  

เป็นอิสระจากโลกธรรมท้ังหลายท่ีร้อยรัดมนุษย์ให้หลงติด 

อยู่ในความทุกข์ ตราบใดที่เรายังหลงใหลในโลกธรรม พอใจ 

อยู่กับโลกียธรรม หมกมุ่นกับชีวิตอย่างโลกย์ๆ หรือติดสมมติ 

ก็ยากจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้

ธรรมเนียมการจาริกบุญสู่เขาสูงที่ทุกคนควรบำาเพ็ญ 

สักคร้ังหนึ่งในชีวิต มิใช่อะไรอื่นหากคือการกระตุ้นเตือน 

ให้เราพากเพียรเพื่อลุถึงโลกุตตรธรรม หรืออย่างน้อยก็ได้

สัมผัสกับเนกขัมมสุขหรือความสุขท่ีปลอดโปร่งจากกาม  

แม้สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดี

๕ มกร�คม ๒๕๕๓เคร
ือข
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หินผาแข็งกระด้าง เนื้อหยาบ ไร้รูปทรง ย่อมสลักเสลา

ให้เป็นพระพุทธรูปอันงดงาม พระพักตร์อิ่มเอิบ มีรอยย้ิม 

น้อยๆ เส้นสายอ่อนช้อยได้ ใครที่แลเห็นย่อมช่ืนชมความ

สามารถของประติมากร และอดพิศวงไม่ได้ว่าทำาเช่นนั้นได้

อย่างไร แต่หากถามประติมากรชั้นครู เขาอาจตอบว่าแท้จริง

เขาไดเ้หน็พระพทุธรปูอนังดงามสถติอยูใ่นหนิผานัน้ตัง้แตแ่รก

แล้ว  เขาเพียงแต่สลักเอาส่วนเกินออกมาเท่านั้น

พระพุทธรูปในก้อนหิน

เคร
ือข
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เคยมีคนถามไมเคิล แอนเจโล ว่า เขาสลัก

ประติมากรรมอันงดงามที่ตรึงใจผู้คน เช่น ”ดาวิด„ 

และ ”เปียต„ ได้อย่างไร  คำาตอบของเขาก็คือ เขา

เพียงแต่นึกเห็นประติมากรรมเหล่านั้นปรากฏอยู่ 

ในแท่งหิน สิ่งที่เขาทำาก็คือสลักเอาส่วนเกินออกมา

เพื่อเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วข้างใน

หินทุกก้อน แม้จะด้อยค่า ก็สามารถสลัก 

เป็นพระพุทธรูปได้ ท้ังนั้น เป็นแต่ขนาดหรือ 

รูปลักษณ์เท่านั้นท่ีต่างกัน นี้คือศักยภาพของหิน 

ทั้งมวล ที่ศิลปินผู้สามารถย่อมประจักษ์แก่ใจได้เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา
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ในทำานองเดียวกัน จิตของทุกคน ไม่ว่าหยาบหรือ 

ละเอียด ย่อมมีพุทธภาวะอยู่แล้วท้ังนั้น แต่พุทธภาวะนั้น 

จะปรากฏแสดงอย่างสมบูรณ์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ อยู่ที่เรา

จะสามารถเอา ”ส่วนเกิน„ ออกไปจากใจหรือไม่เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา
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ส่วนเกินนั้นมิใช่อะไรอื่นหากได้แก่กิเลส คือโลภะ  

โทสะ และโมหะ ซึ่งทำาให้เกิดความยึดติดถือมั่นในตัวตน  

นำาไปสู่การไขว่คว้าส่ิงอื่นๆ มาพอกหนายิ่งขึ้น มิใช่แค่ทรัพย์

สมบัติ ชื่อเสียงเกียรติยศ และอำานาจเท่านั้น หากยังรวมถึง

อารมณ์หมักหมมนานาชนิด เช่น ความเศร้าหมอง ความ 

ท้อแท้ ความเซื่องซึม ฯลฯ ซ่ึงแม้ไม่พึงประสงค์ แต่กลับ 

จับตัวเกาะหนาในจิตใจ  กลายเป็นความทุกข์

ส่วนเกินในจิตใจนั้น จะสลัดออกไปได้ ต้องเริ่มต้น 

จากการรู้จักสละสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ทรัพย์สิน ทีละเล็ก

ละน้อย ด้วยการให้ทาน แล้วขยายสู่การสละสิ่งที่ เป็น 

นามธรรม เช่น ความหวงแหน ความเห็นแก่ตัว ความโกรธ 

ด้วยอภัยทานและด้วยการรักษาศีล หรือการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล 
เคร

ือข
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ผู้อื่น ที่สำาคัญที่สุดก็คือการสละ (ความยึดติดถือมั่น) ตัวตน 

”ตวัก„ู นัน้คอืสว่นเกนิทีบ่ดบงัเคลอืบคลมุพทุธภาวะ  ตอ่เมือ่ 

”ตัวกู„ สลายหายไป พุทธภาวะจึงจะปรากฏและเปล่งประกาย

ให้ประจักษ์

ไม่ว่าหินชนิดใด สูงค่าอย่างหยก หรือไร้ค่าอย่าง 

หินปูน หรือแม้แต่ไม้ ล้วนสลักเสลาให้เป็นพระพุทธรูปที่ 

งดงามได้ฉันใด มนุษย์ทุกคน ไม่ว่ารวยหรือจน ฉลาดหรือ 

ทึบ ชายหรือหญิง ปกติหรือพิการ ก็สามารถบรรลุพุทธภาวะ 

หรือเข้าถึงความรู้แจ้งจนสิ้นทุกข์ได้ฉันนั้น

๙ มกร�คม ๒๕๕๓เคร
ือข
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ท้องฟ้ายามอรุณรุ่งคือความงดงามท่ีชื่นชมได้ไม่รู้เบื่อ  

แต่จะงามประทับจิตยิ่งขึ้นหากได้ตื่นขึ้นมาก่อนฟ้าสาง เมื่อ

ท้องฟ้าเริ่มแปรเปลี่ยน จากมืดมิดแล้วค่อยๆ เรื่อเรือง 

ด้วยแสงเงินแสงทอง จิตใจของผู้ชมก็จะค่อยๆ แจ่มใสและ

เบิกบาน  จนรู้ตื่นเต็มที่เมื่อท้องฟ้าสว่างไสวไปทุกทิศ

คว�มง�มแห่งรุ่งอรุณ

เคร
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แสงเงินแสงทองงามที่สุดเมื่อประชันกับความมืดมิด  

ความงามของธรรมชาติเบ้ืองหน้าจะจับใจเมื่อความมืดมน 

ค่อยๆ ละลายหายไป กลายเป็นความสว่างเรือง ใครที่ไม่ได้

เห็นความมืดมิดของท้องฟ้ามาก่อน ไหนจะเลยประจักษ์ถึง

ความงามของอรุณรุ่งได้อย่างเต็มที่

รุง่อรณุงดงามจบัใจยิง่สำาหรบัผูท้ีถ่กูปกคลมุดว้ยความ

มืดมาก่อน ในยามทดท้อสิ้นหวังกับชีวิต จนไม่อยากอยู่ 

ต่อไปในโลกนี้ เพียงแค่เห็นแสงอรุณจับขอบฟ้า ไล่ความ 

มืดมิดไปทีละน้อยๆ จิตก็สว่างไสว และหลุดพ้นจากความ

มืดมน เกิดความหวังและกำาลังใจที่จะสู้ทุกข์ต่อไป ใช่หรือไม่

ว่าเมื่อถึงที่สุดแห่งรัตติกาล อรุณรุ่งก็ปรากฏ เมื่อมืดมิด 

อย่างที่สุด  ความแจ่มกระจ่างก็บังเกิด
เคร
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ผู้ที่ตกอยู่ในความมืดมิดย่อมซึ้งใจในคุณค่าของ 

แสงสว่าง แม้เพียงประพิมประพาย ฉันใดก็ฉันนั้น น้ำาใจ 

แม้เพียงเล็กน้อย กลับเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สำาหรับผู้ที่จมอยู่ใน 

ความทุกข์ ที่อาจตราตรึงใจเขาอย่างมิรู้ลืม ปราศจากความ

ทุกข์ ไยจะเห็นคุณค่าของความเอื้อเฟื้อและความอ่ิมเอิบใจ  

หากสุขสบายไปทั้งชาติไหนเลยจะซาบซึ้งใจกับความดีที่ผู้อื่น

กระทำาแก่ตน บางครั้งความทุกข์ก็ทำาให้เราเห็นน้ำาใจที่งดงาม

ของเพ่ือนมนุษย์ได้ชัดเจน เช่นเดียวกับผู้ท่ีอยู่ในความมืด

เท่านั้นที่จะประจักษ์ถึงความงามยามอรุณรุ่งอย่างยากจะ

พรรณนา

๑๒ มกร�คม ๒๕๕๓เคร
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ดวงอาทิตย์นั้นสุกสว่างตลอดเวลา แต่สาเหตุที่อากาศ

มืดครึ้ม มิใช่เพราะอาทิตย์อับแสง หากเป็นเพราะมีเมฆ 

มาบดบัง แต่ก็เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเมฆเลือนหาย  

ความสว่างกระจ่างตาก็ปรากฏ ในทำานองเดียวกัน ไม่มี 

สุริยุปราคาครั้งใดยืนยาวเลย แม้ความมืดดูเหมือนจะ 

กลืนกินอาทิตย์ทั้งดวง แต่แท้จริงดวงอาทิตย์ยังส่องสว่าง 

ดังเดิม เป็นแต่สายตาของเราต่างหากที่ถูกดวงจันทร์บดบัง 

จิตประภัสสร
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จิตของเราก็เช่นกัน สุกสว่างประภัสสรอยู่ตลอด แต่ที่

ดูเหมือนเศร้าหมองนั้นเป็นเพราะมีกิเลสมาบดบัง เมื่อกิเลส

จรหายไป ความแจ่มกระจ่างก็กลับมา กิเลสนั้นหาได้อยู่ 

ประจำาจิต หรือเป็นส่วนหนึ่งของจิตไม่ แม้มันจะเกิดกับจิต

ก็ตาม เฉกเช่นเปลวไฟที่เกิดกับเนื้อไม้ แต่หาได้แฝงอยู่ใน 

เนื้อไม้ไม่

เมฆเลือนหายเพราะแรงลมฉันใด กิเลสเลือนหาย 

ก็เพราะความตื่นรู้ เมื่อมีสติเกิดขึ้น ความหลงลืมก็หายไป 

พร้อมกับ ”ตัวกู„ ที่ถูกปรุงเพราะความหลง กิเลสจึงไม่มีที่ตั้ง 

ไม่สามารถบดบังหรือเคลือบคลุมจิตได้อีกต่อไป

เมื่อจิตหมองมัว ไม่ต้องทำาอะไรกับจิต เพราะจิต 

สว่างไสวใสเย็นอยู่แล้ว กับกิเลสก็เช่นกัน ไม่ต้องทำาอะไร 
เคร
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กับมัน แค่มีสติรู้ตัว กิเลสก็หายไป เช่นเดียวกับความมืด 

ที่ปลาสนาการไปทันทีที่ต้องแสงสว่าง

ยามชีวิตตกอับ จิตใจ เต็มไปด้วยความทุกข์ ราวกับ

ดาวอับแสง พึงระลึกไว้เสมอว่าความมืดมัวนั้นเป็นของ 

ชั่วคราว ไม่นานชีวิตและจิตใจก็จะกลับเป็นปกติ เมื่อใด 

ก็ตามที่รู้สึกทดท้อเพราะความดีของเราไม่เป็นที่รับรู้ของผู้คน 

ขอให้มั่นใจว่าแม้บางคนจะมองไม่เห็น แต่ยังมีอีกมากมาย 

ที่เห็นประกายแห่งความดีของเรา เฉกเช่นผู้คนส่วนน้อย 

เทา่นัน้ทีถ่กูดวงจนัทร์บดบงัจนมองไมเ่หน็ดวงอาทติยย์ามเกดิ

สุริยุปราคา แต่ในสายตาของผู้คนค่อนโลก ดวงอาทิตย์ยัง 

เจิดจ้าไม่แปรเปลี่ยน

๑๖ มกร�คม ๒๕๕๓
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ต้นไม้ไม่เคยดูดน้ำาและปุ๋ยจากดินมาเลี้ยงตัวอย่างเดียว 

หากยงัคายน้ำาและทิง้กิง่ใบใหเ้ปน็ปุย๋กลบัคนืผนืดนิ อกีทัง้ยงั

ให้อาหารและที่พักพิงแก่สรรพชีวิต แผ่คาคบให้นกสร้างรัง 

เพื่อตอบแทนที่ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ไปทั่วป่า

มนุษย์เราก็เช่นกัน ไม่ควรเป็นผู้รับฝ่ายเดียว ควรรู้จัก

ตอบแทนผู้มีพระคุณ และทำาตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้วย

ต้นไม้สอนธรรม
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ต้นไม้สูงใหญ่ได้ มิใช่เพราะมัวแต่แทงยอดขึ้นฟ้า 

เท่านั้น หากยังหยั่งรากลึกลงไปในดินด้วย ยิ่งสูงเท่าไร ก็ยิ่ง

มีรากลึกเท่านั้น จึงสามารถตั้งมั่นอยู่ได้ แม้ลมกล้าพายุฝน

กระหน่ำาก็ไม่หักโค่น 

ผู้ที่มีฐานะสูงเด่น สามารถฝ่าฟันอุปสรรค ยืนหยัด 

มั่นคงได้ มิใช่เพราะมัวแต่สร้างผลงานให้ผู้คนประจักษ์ หาก

ยังเพราะมีฐานใจที่หยั่งลึก จึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวน

ปรวนแปรของโลกธรรม ยิ่งสามารถหยั่งลงไปถึงต้นธารแห่ง

ความสุขภายใน จิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ แม้จะ 

จนทรัพย์ ไร้เกียรติยศ ไม่มีผู้คนสรรเสริญ เช่นเดียวกับ 

ไม้ใหญ่ที่ เขียวขจีตลอดปี แม้ในฤดูแล้งท่ีแห้งผากและ 

ร้อนผ่าวก็ตาม
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พินิจให้ดี ต้นไม้ยังรู้จักเปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็น 

ร่มเงา เปลี่ยนขยะมูลฝอยหรืออาจมในดินให้กลายเป็น 

ดอกไม้งามและผลไม้หอมหวาน

มนุษย์เราก็เช่นกัน ควรรู้จักเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็น

ปัญญา เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียน เปลี่ยน

เคราะห์ให้กลายเป็นโชค  และเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุข

หากถือเอาต้นไม้เป็นครู ชีวิตย่อมสงบเย็น เป็นสุข 

และมีคุณค่าอย่างยิ่ง

๒๔ มกร�คม ๒๕๕๓
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แม้เดินอยู่ในสวนอันรื่นรมย์ นั่งเล่นอยู่ริมธารใสกลาง

ป่าใหญ่ หรือยืนอยู่บนชะง่อนผายามอาทิตย์ขึ้น แต่ถ้าใจ

หมกมุ่นครุ่นคิดถึงงานการหรือคนรักที่บ้าน ก็ยากจะได้ยิน

เสียงนกร้อง จักจ่ันเรไรกรีดปีก หรือรับรู้ถึงลมเย็นที่มา 

สัมผัสกายได้ บางครั้งก็ยังไม่เห็นแม้กระทั่งดอกหญ้างามๆ  

ที่เบ่งบานข้างทาง  หรือกล้วยไม้ป่าที่อวดสีสันอยู่เบื้องหน้า

เปิดใจรับคว�มสุข
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ความงามจะปรากฏแก่เราได้ก็ต่อเมื่อเปิดใจรับรู้สิ่งที่ 

อยู่เบื้องหน้า ไม่หลงจมอยู่ในโลกแห่งความคิด ที่จริงไม่ 

จำาต้องพาตัวมาอยู่ในธรรมชาติอันบริสุทธิ์สดใสก็ได้ แม้อยู ่

ในเมืองใหญ่ ก็มีสิ่งสวยงามจรรโลงใจมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ 

เป็นแต่ใจเราไม่เปิดเอง จึงรู้สึกแห้งผากและขุ่นมัวอยู่เสมอ  

ใช่หรือไม่ว่าริมทางมีดอกไม้งาม มีตะไคร่น้ำาเขียวสดใสริมตึก 

มีรอยยิ้มของเด็กเล็ก และน้ำาใจที่ผู้คนมีให้แก่กัน เมื่อใด 

ก็ตามที่วางความคิดลง ไม่หมกมุ่นกับอดีตหรืออนาคต ก็จะ

เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยาก

ความสุขมิได้อยู่ไกลจนต้องไขว่คว้าแสวงหา หากอยู่

รอบตัวเรานี้เอง เป็นแต่เรามองไม่เห็น จะว่าไปแล้วความสุข

อยู่กับตัวเราด้วยซ้ำา โดยมาในรูปลักษณ์ต่างๆ เช่น การมี
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สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย มีร่างกายปกติ ไม่พิการ กินอิ่ม  

นอนอุ่น ฯลฯ แต่เป็นเพราะใจเรามัวจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่ 

ไกลตัว หาไม่ก็อาลัยกับส่ิงท่ีสูญเสียไป จึงไม่ตระหนักถึง 

ความสุขที่มีอยู่ ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป เช่น ล้มเจ็บ  

จงึจะตระหนกัวา่การมสีขุภาพดนีัน้เปน็สขุอยา่งยิง่  หลายคน

เมื่อเป็นอัมพฤกษ์หรือพิการ จึงรู้ซ้ึงถึงความสุขยามร่างกาย 

ยังปกติ

เมื่อคุณรู้สึกเป็นทุกข์ นั่นมิใช่เป็นเพราะความสุขทิ้ง 

คุณไป หากเป็นเพราะคุณมองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ต่างหาก

๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓เคร
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สายน้ำาที่ไหลผ่านเราไม่เคยเป็นน้ำาสายเดิม เทียนที่ 

ลุกไหม้ก็มิใช่เทียนเล่มเดิม ทุกส่ิงท่ีปรากฏแก่ตาและใจ 

ของเราน้ัน ไม่เคยเป็นของซ้ำาเดิม หากเป็นสิ่งใหม่ที่แปร- 

เปล่ียนอยู่เสมอ เช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่ดูเหมือนนิ่งแต่ 

แท้จริงเคลื่อนตัวตลอดเวลา

ใหม่ทุกขณะ
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ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน มีการเกิด

และดับตลอดเวลา วันหนึ่งๆ มีเซลล์ทั่วร่างกาย

ตายไม่ต่ำากว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านเซลล์ อวัยวะ 

ทุกส่วนมีการสร้างใหม่ทดแทนของเก่าตลอด 

เวลา ไม่ใช่แค่ผิวหนังและเส้นผมเท่านั้น แต่ 

รวมถึงกระดูก ปอด ตับ ไต หัวใจ 

ประมาณว่าภายใน ๗ ปีร่างท้ังร่าง 

ก็แทบเป็นร่างใหม่ท่ีไม่มีของเก่า 

หลงเหลือ (อาจจะยกเว้นก็สมอง

เท่านั้นเอง)
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ยิ่งจิตด้วยแล้วเกิดดับตลอดเวลา ถี่ยิบพอๆ กับการ

กะพริบของไฟนีออนหรือจอโทรทัศน์จนดูเหมือนสว่างจ้า 

อยู่เสมอ แม้จะคิดเรื่องเดิม หรือโกรธนานเป็นวัน แต่สิ่งที่

ปรากฏแก่ใจนั้นล้วนเป็นของใหม่เสมอ อารมณ์โกรธเมื่อกี้นี้

ก็มิใช่อันเดียวกับขณะนี้ เช่นเดียวกับเปลวเทียนเมื่อวินาที 

ที่แล้วหาใช่เปลวเดียวกับตอนนี้ไม่

ไม่มีอะไรซ้ำาเดิม ทุกอย่างล้วนเป็นของใหม่เสมอ หาก

เปิดใจรับรู้ปัจจุบัน ก็จะพบเห็นสิ่งใหม่ตลอดเวลา ไม่ว่า 

รูปธรรมหรือนามธรรม ความซ้ำาซากจำาเจมีอยู่แต่ในความคิด

ของเราเท่านั้น  แต่หาได้มีอยู่ในความเป็นจริงไม่เคร
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เมื่อเปิดใจมองสายน้ำา หากไม่หลงติดกับภาพเดิมๆ ที่

สร้างขึ้นในใจ หรือปล่อยให้ความคิดบดบัง ก็จะเห็นน้ำา 

สายใหม่ ซึ่งให้ความรู้สึกสดใหม่แก่เรา รวมท้ังได้พบเห็น 
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สิ่งใหม่จากสายน้ำาอยู่เสมอ เมื่อสวดมนต์ด้วยใจที่มีสติอยู่ 

กับบทสวดทุกถ้อยคำา ไม่สาธยายตามความเคยชิน หรือ 

สวดแต่ปาก ก็จะพบว่าบทสวดนั้นใหม่เสมอ และให้แง่คิด 

อยู่เป็นนิจ  แม้จะสวดมาแล้วนับร้อยนับพันครั้ง

หมั่นดูกายท่ีเคล่ือนไหว ดูใจท่ีคิดนึก แม้จะหายใจ 

เข้าออกนับครั้งไม่ถ้วน เดินกลับไปกลับมาบนทางเส้นเดิม 

เป็นแรมปี แต่ทุกลมหายใจและทุกก้าวเดินสามารถพลิก 

เปล่ียนจิตให้เห็นโลกและชีวิตในมุมใหม่อย่างไม่เคยนึกคิด 

มาก่อน เพราะทุกลมหายใจและทุกก้าวนั้นไม่เคยซ้ำาเดิม แต่

เป็นสิ่งใหม่เสมอ

๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓เคร
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เมื่อมีสิ่งใดมากระทบ จนเกิดความหงุดหงิด ขุ่นเคือง 

เศร้าหมอง ท้อแท้ หากไม่รู้เท่าทัน ใจก็จะไปยึดฉวยมัน 

แล้วปรุงต่อ เก็บเอามาคิดแล้วแต่งเติม แม้คิดแล้วทุกข์  

ก็ยังอยากคิด ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง เว้นแต่มีเร่ืองใหม่ 

เข้ามากระทบ ก็จะหันไปปรุงเรื่องนั้นแทน แต่เผลอเมื่อใด  

ก็อดหวนคิดเรื่องเดิมไม่ได้ แม้เหตุการณ์ผ่านไปหลายวัน 

ก็ตาม เปรียบไปก็ไม่ต่างจากการเอาอาหารที่บูดเน่าแล้ว 

กลับมากินใหม่

รับวันใหม่ด้วยใจที่สดใส
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ทุกวันนี้เราเสพอารมณ์เก่าๆ แทบทั้งวัน อารมณ์บูด 

เน่าเหล่าน้ียิ่งเสพก็ยิ่งเป็นโทษกับใจของเรา ทำาให้เป็นทุกข์  

และไม่สามารถเปิดใจรับรู้ ส่ิงดีๆ ท่ีพบเห็นอยู่รอบตัวได้  

ไม่ดีกว่าหรือหากปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปจากใจ เพ่ือรับ 

อารมณ์ที่สดใหม่ ท่ีจริงธรรมชาติได้มอบสติเพื่อให้ใจรู้ทัน 

เมื่อเสพอารมณ์บูดเน่าหรือหมกมุ่นกับเรื่องราวท่ีผ่านไปแล้ว 

ทันทีที่รู้ทันใจก็ปล่อยส่ิงเหล่านี้ออกไป ช่วยให้ใจโปร่งเบา 

และพร้อมรับรู้สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้า โดยไม่มีความคิดหรือ 

อารมณ์เก่าๆ บดบังขวางกั้น ขณะเดียวกันเมื่อรับรู้แล้วก็ 

พร้อมจะวาง ไม่ยึดติดหรือปล่อยให้ค้างคาใจจนกลายเป็น 

ของบูดเน่าในที่สุดเคร
ือข

่ายพ
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ิกา



59

ต้นไม้เขียวขจีอยู่เสมอก็เพราะทิ้งใบที่แห้งตาย ไม่เก็บ

เอาไว้ให้เป็นภาระ ร่างกายมีพลานามัยก็เพราะระบายสิ่ง

หมักหมมออกไปจากอวัยวะทุกส่วน ใจจะสดใสก็เพราะรู้จัก

ปลดปล่อยอารมณ์ท่ีหมักหมมบูดเน่า ใจท่ีว่างและเปิดกว้าง

ต่อทุกสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำาให้ชีวิตสดใหม่อย่าง 

แท้จริง 

จะโกรธเกลียดใครก็ตาม อย่าปล่อยให้ความโกรธ 

เกลียดอยู่ข้ามคืน ตื่นเช้าขึ้นมาให้เปิดใจพร้อมรับวันใหม่ 

ด้วยใจที่สดใส พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยการทำาวันนี้ให้ 

ดีที่สุด  โดยไม่ถูกอดีตพันธนาการ

๑๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา
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เมือ่แหงนหนา้มองทอ้งฟา้ยามค่ำาคนื ดวงดาวพราวพรา่ง

ฟ้าสามารถสะกดใจเราให้สงบได้ ในยามนั้นแหละที่เราจะ 

ระลึกได้ถึงตำาแหน่งแห่งหนที่แท้จริงของเราในจักรวาล

ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหน คุณจะรู้สึกถึงความกะจิริด

ของตัวเองเมื่ออยู่ต่อหน้าดวงดาวนับล้านและทางช้างเผือกที่

พาดผ่านฟ้า ดวงดาวเหล่านี้มีขนาดมโหฬารเกินจินตนาการ 

ธุลีจักรว�ล
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บ้างก็เป็นดาราจักรที่กว้างหลายปีแสง 

แต่แล้วกลับกลายเป็นแค่จุดเล็กๆ  

ระยิบระยับเบื้องหน้าเรา 

ใช่หรือไม่ว่าแท้จริงเราไม่ต่างจากธุลีของจักรวาล การ

ปรากฏตัวของเราบนพื้นโลกนั้นแม้จะเป็นเหตุการณ์อัน 

ย่ิงใหญ่ของใครบางคน แต่ก็ไม่ต่างจากการเกิดขึ้นของ 

ฝุ่นผงเม็ดหน่ึงในจักรวาล พันปีนั้นนานเกินกว่าที่ทุกคน 

ใฝ่ฝันจะอยู่ในโลกน้ี แต่นั่นเทียบไม่ได้เลยกับอายุหลายพัน

ล้านปีของดวงดาวแต่ละดวงบนท้องฟ้า มิไยต้องเอ่ยถึงอายุ

ของจักรวาล
เคร
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เมื่อดาวดวงหนึ่งแตกดับ อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนไป 

ยังดวงดาวใกล้เคียง แต่แทบไม่มีความหมายเลยสำาหรับ

จักรวาลที่มีดาวแสนล้านดวงเกล่ือนกล่นเต็มฟ้า เมื่อดารา 

จักรที่ไกลหลายร้อยปีแสงระเบิดกัมปนาท เราเคยรับรู้ถึง 

แรงสั่นสะเทือนหรือไม่ อย่างมากที่สุดก็เป็นแค่แรงกระเพื่อม

เล็กๆ ที่เครื่องมืออันละเอียดอ่อนเท่านั้นสามารถดักจับได้  

แล้วเหตุใดเราจึงคิดว่าการตายของเราเป็นปรากฏการณ์ 

อันยิ่งใหญ่ที่โลกจะไม่มีวันลืม 

เป็นเพราะเราคิดว่าตัวเรานั้นเป็นคนสำาคัญ จึงเห็น 

ความปรารถนาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ยิ่งคิดว่าตัวเอง

ใหญ่คับฟ้า ก็ยิ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อไม่สมหวัง อดไม่ได้ที่ 

จะกราดเกรี้ยวต่อโลกทั้งโลก และเมื่อถึงวันที่จะลาลับโลก  
เคร
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เราอดสงสัยไม่ได้ว่าโลกจะขับเคล่ือนอย่างไรเมื่อไม่มีเรา  

แต่ความจริงก็คือการตายของเรานั้นไม่ได้ต่างอะไรเลยกับ 

การหายวับของฝุ่นธุลีในอวกาศ โลกก็ยังหมุนอยู่ต่อไป และ 

ในที่สุดก็จะลืมเรา

ตราบใดที่ยังคิดถึงแต่ตัวเอง ก็ย่อมสำาคัญผิดคิดว่า 

ฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นประหนึ่งศูนย์กลางของโลก ที่ 

ทุกคนต้องหมุนรอบ แต่เมื่อเปิดตาเบ่ิงมองท้องฟ้ายามดึก  

แสงระยิบระยับของดวงดาวเต็มฟ้าสามารถสาดส่องใจเราให้

สว่างไสวและโปร่งเบา ความทุกข์จะลดลงและรู้สึกเจียมเนื้อ

เจียมตัวมากขึ้น

๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓เคร
ือข
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การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง
หรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จำากัดอยู่กับ 
พระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น 
ความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดังนั้นเมื่อถึงคราวท่ีพระพุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต จึงควรที่
ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มกำาลังความสามารถเพื่อฟื้นฟู 
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทย 
รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ ”เครือข่ายพุทธิกา„ จึงเกิดข้ึน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนสำาหรับการเคลื่อนไหวผลักดัน 
ให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ๙ องค์กร ได้แก่ 
มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย  
มูลนิธิสานแสงอรุณ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตา- 
ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม

เครือข่�ยพุทธิก�
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

เคร
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บทเรียนจ�กผู้จ�กไป
นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และ
อโนทัย เจียรสถาวงศ์ บรรณาธิการ 
ราคา ๑๐๐ บาท

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข 
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๗๕ บาท

เผชิญคว�มต�ยอย่�งสงบ เล่ม ๑ 
พระไพศาล วิสาโล 
และคณะ เรียบเรียง 
ราคา ๑๒๐ บาท

เผชิญคว�มต�ยอย่�งสงบ เล่ม ๒
พระไพศาล วิสาโล 
และคณะ เรียบเรียง 
ราคา ๙๙ บาท

เหนือคว�มต�ย
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๑๒๐ บาท

สุขสุดท้�ยที่ปล�ยท�ง 
กรรณจริยา สุขรุ่ง เรียบเรียง 
ราคา ๑๙๐ บาท

ระลึกถึงคว�มต�ยสบ�ยนัก
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๔๐ บาท

ชีวิตและคว�มต�ยในสังคมสมัยใหม่
พระไพศาล วิสาโล 
และคณะ เรียบเรียง 
ราคา ๕๕ บาท

คว�มต�ยในทัศนะของพุทธท�สภิกขุ
พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ 
ราคา ๗๐ บาท

เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม 
เล่ม ๑ - ๒ 
สง่า ลือชาพัฒนพร เขียน
ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท  

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



น้ำ�ใส ใจเย็น
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๗๙ บาท

ธรรมะสำ�หรับผู้ป่วย
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๑๐๐ บาท

เลือกท�งนี้ดีกว�่ : 
๑๒ วิธีเยียวยากายใจ    
เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน เรียบเรียง 
ราคา ๕๙ บาท

ส�นรัก สร�้งสุข
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๓๙ บาท

ใบไม้ไหว ใจนิ่งสงบ 
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๑๒๐ บาท

รักษ�ใจให้ไกลทุกข์ 
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๒๐ บาท

ฉล�ดทำ�บุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือทำาบุญ  
พระชาย วรธมฺโม และ
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๖๐ บาท

จิตเบิกบ�น ง�นสัมฤทธิ์
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๕๙ บาท

ธรรมะข้�งเตียง
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๖๐ บาท

เติมชีว�ให้ชีวิต
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๘๐ บาท

จิตใส ใจสุข
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๘๕ บาท

ฉล�ดทำ�ใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ 
สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 
ราคา ๙๙ บาท

ปท�นุกรมคว�มต�ย
จัดทำาโดย พุทธิกา 

ราคา ๖๐ บาท
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สมทบค่�จัดพิมพ์ เล่มละ ๑๕ บ�ท (จัดส่งฟรี)

- ๓๐ วิธีทำาบุญ - สอนลูกทำาบุญ - ฉลาดทำาใจ 
- เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา - สุขสวนกระแส - ความสุขที่ปลายจมูก
- ใส่บาตรให้ได้บุญ - ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ - ความสุขที่แท ้
- พรวันใหม่ ชีวิตใหม ่ - อยู่ทุกที่ก็มีสุข - เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์
- สังฆทานการเจือจานสังคม - ชีวิตเปี่ยมมิตร...จิตเปี่ยมสุข - ปาฏิหาริย์สานใจ 
- แพ้ก็ไม่ทุกข์ ลงก็เป็นสุข - ส่องพระ ส่องตน ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน - ชนะได้ด้วยไมตร ี
- ขุมทรัพย์จากก้อนอ ึ - การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ 

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



สนใจเผยแพร่หนังสือเพื่อแจกจ่ายวัด ห้องสมุด โรงเรียน เด็กและเยาวชน 
หรือใช้ในเทศกาลงานพิธีต่างๆ งานสาธารณกุศลอื่นๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่เครือข่ายพุทธิกา

ซีดี ระลึกถึงคว�มต�ยสบ�ยนัก 
 ราคา ๒๐ บาท

ซีดี MP3 เผชิญคว�มต�ยอย่�งสงบ 

(๑ ชุด มี ๖ แผ่น) ราคาแผ่นละ ๒๐ บาท

ดีวีดี สู่คว�มสงบที่ปล�ยท�ง ราคาแผ่นละ ๕๐ บาท

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา




