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ป่ าไม้ร้องไห้ แม่น าํ ล้มป่ วย แผ่นดินเป็ นอัมพาต อากาศเป็ นพิษ ใครเป็ นตัวแทนของธรรมชาติน ี จึง
อาศัยพวกเรานีแหละ เวลานีมาหาเสี ยงเพื+อเลือกตังให้เป็ นตัวแทนธรรมชาติ ที+เราพึ+งพาอาศัยอยูน่  ี ให้มีผทู ้ ี+รับผิดชอบ
แต่วา่ คนเรานีมีสส. มีผวู ้ า่ ฯ มีหลาย ๆ หน่วยงาน ที+มารับผิดชอบเรา แต่วา่ ธรรมชาติ คือว่าป่ าไม้ แผ่นดิน แม่น าํ อากาศ
กําลังเป็ นพิษเป็ นภัยอยู่ เวลานีแผ่นดินเป็ นอัมพาตไปแล้ว มันตายไปแล้วครึ+ งหนึ+งก็วา่ ได้ ถ้าจะดู หลวงพ่อก็เกิดมานาน
เหมือนกัน เอาเลข 7 ไพร่ หลังแล้ว สมัยก่อนฝนก็ไม่มากไม่นอ้ ย เมื+อกับสมัยนีเกินกันเท่าไหร่ แต่ทาํ ไม นําก็ไม่ทว่ ม
มากเหมือนทุกวันนี ดินก็ไม่ถล่ม เหมือนทุกวันนี ก็เพราะดินสมัยก่อน ดินยังไม่ตาย เวลาฝนตกลงมา ดินก็ดูดซับนํา
ได้ เพราะดินไม่ตาย สามารถเก็บนําไว้ใต้ผนื ดินได้ อย่างหลวงพ่ออยูว่ ดั ป่ าสุ คะโต สมัย 30 กว่าปี เมื+อเวลาฝนตกนี ไม่
เห็นนําไหลเลย แต่วา่ นําห้วยก็คอ่ ยตึงขึนตึงขึน ไม่เห็นนําไหลเหมือนทุกวันนี ทุกวันนีฝนตกเม็ดหนึ+งก็ไหลเม็ดหนึ+ง
อะไรมันเกิดขึน เพราะส่ วนมากดินมันตาย ทําไมดินมันตาย เพราะคนเราฆ่าฆ่าดินกัน ฉีดยาเคมี ปราบหญ้าอะไร
ต่าง ๆ หลายอย่างที+ทาํ ให้ดินมันตาย จนเดี=ยวนีลูกปลาไม่มีแล้ว ต้นไม้บางเภท ลูกไม้บางเภทไม่เกิดลูกแล้ว ต่อไปคน
นกก็จะเป็ นหมันอีก เพราะอะไร เพราะคนเราทําลาย
เมื+อไม่นานมานีหลวงพ่อไปสอนธรรมที+เชียงใหม่
ญาติโยมพาไปเที+ยว สวนสิ ริกิตต์ ของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ไปดู ไปเห็นเขาเขียนป้ ายตามป่ าว่า ป่ าดีอยูท่ ี+ไหน เขาถามมา ป่ าดีอยูท่ ี+คน คนดีอยูท่ ี+ไหน คนดีอยู่
ที+เราถ้าเรามามีความรู ้สึกอย่างนี คนจะดีอยูท่ ี+ไหน อยูท่ ี+เรา ป่ าดีอยูท่ ี+ไหนอยูท่ ี+เรา ไม่ใช่ป่าดีมอบให้ป่าไม้ ให้
ผูร้ ับผิดชอบ ให้ใครเป็ นผูด้ ูแล ไม่ใช่ อันนันเอาไม่อยู่ มันต้องเอาทุกคนนะมาเป็ นตัวแทนให้ป่าไม้ จะช่วยป่ าไม้ไว้ได้
ป่ าไม้ร้องไห้ ได้ยนิ ไหมไฟไหม้ป่า แต่วา่ ขอบอกได้วา่ ตังแต่ปีนีเป็ นต้นไป แต่ก่อนเคยมีไฟไหม้วดั ป่ าสุ คะโต มาตลอด
แต่ตงั แต่ปีนีเป็ นต้นไปไฟมอดแล้ว ไฟวัดป่ าสุ คะโตมอดแล้ว ต้นไม้โตขึนแล้วเพราะพวกเราทุกคนช่วยกัน คณะลูก
ศิษย์ ลูกหา ของคณะครู -อาจารย์ที+โรงเรี ยนสตรี บาง โรงเรี ยนหลาย ๆ โรงที+ร่วมกันไปปลูกป่ า ทังมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ไปช่วยกันปลูกป่ า มันก็ข ึนมาแล้ว ไฟก็มอดแล้ว ก็คงจะพอเป็ นปอดให้ชาวชัยภูมิได้พอสมควร อันนี พวกเราเป็ นผูท้ ี+
รับผิดชอบร่ วมกัน
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ดังนัน จึงถ้าจะพูดแล้วหลวงพ่อนี ล้มเหลว ตังแต่บวชมานี 40 50 ปี ได้ตงั ใจทําหน้าที+ หนึ+งละ สอนคน
ให้คนไม่ทะเลาะวิวาทกัน เลิกเหล้าเลิกบุหรี+ ให้ได้ ไม่ทาํ ชัว+ ทางกาย แต่กย็ งั สอนไม่ได้ ก็ยงั กินเหล้าเมายา เต็มบ้านเต็ม
เมืองอยู่ ยังโง่หลงงมงายอยู่ อันนีถือว่าล้มเหลวแล้ว จนจะตายอยูแ่ ล้ว อันที+สองคือ รักษาป่ า ป่ าก็หมดไปแล้ว ตังแต่ปี
30 กว่าปี ไปอยูภ่ ูโค้ง(ภูเขาแลนคา) นี ป่ ายังอุดมสมบูรณ์ ยังอยูก่ บั ช้างกับเสื อ เวลาเอาผ้าอาบนําตากไว้ เราก็นอนอยูไ่ ม่
ห่างผ้า สมัยนันไม่มีกุฏิที+จะอยู่ นอนอยูต่ ามก้อนหิน แต่ชา้ งมาเอาผ้าอาบนําที+ตากไว้ไป เราก็ตื+นขึนมาหาผ้าไม่เจอ เอะ
ผ้าไปไหนไม่มีใครมา ก็ไปตามหาไปดูน าํ ซับ ไปล้างหน้า ก็เห็นช้างมันเอาผ้าไปเหยียบใส่ ข ีโคลน ทัง ๆ มันอยูไ่ กลกว่า
เรา มันก็ไม่มาเหยียบเรา เพราะอยูก่ บั ช้าง กับเสื อ สมัยนีไม่มีแล้ว เก้ง กวางก็ไม่มีแล้ว หมดแล้ว เหลืออยูค่ ือหมูป่า ที+
วัดอาจารย์ไพศาล วัดป่ ามหาวัน มีหมูป่า อันนีกล็ ม้ เหลว หลวงพ่อล้มเหลว รักษาป่ า ป่ าก็หมด รักษาสัตว์ สัตว์กห็ มด
เราสัง+ สอนคน คนก็ไม่คอ่ ยจะได้ผลเท่าไหร่ ก็แม้วา่ งานมันจะล้มเหลวก็ตาม แต่วา่ หลวงพ่อไม่ลม้ เหลว หลวงพ่อไม่
เคยตัดต้นไม้สักต้น แต่คนอื+นเป็ นคนตัด แล้วเราก็เดือดร้อน
ที+โครงการธรรมยาตรา ที+เกิดขึนนี ไม่ใช่เป็ นโครงการ นโยบายคิดขึนมา พวกเราเห็นภัยที+มนั เกิดขึน ต่อ
หน้าต่อตาเรา เราไปอยูป่ ่ าสุ คะโตนี ไม่ใช่จะไปรักษาป่ า รักษาสัตว์ ไปอยูเ่ พื+อบําเพ็ญภาวนา ชวนกันไปอยูเ่ พื+อหาความ
ปลีกวิเวก แต่ไปแล้วมันมีปัญหาเกิดขึน ไฟไหม้ป่า คนลักลอบตัดไม้ป่า คนล่าสัตว์ตดั ชีวติ เราก็ทาํ ทุกอย่างเพื+อรักษา
ธรรมชาติเหล่านี ไม่อยู่ ไม่อยู่ จนงานชินสุ ดท้าย คือ ก็ได้พดู บอกกับอาจารย์ไพศาล หลวงพ่อก็มีเพื+อนที+ดีไปอยู่
ด้วยกันเป็ นพระหนุ่ม ว่างานชินสุ ดท้ายที+จะเอาธรรมชาติไว้อยู่ คือ ต้องเดินธรรมยาตรา บอกเล่ากล่าวขาน ไปยัง
หมูบ่ า้ นต่าง ๆ ตีฆอ้ งร้องเป่ า ไปบอกให้ชาวบ้านว่า ให้มาดูซิ เราอยูบ่ นหลังเขาถิ+นฐานวันนี เราเป็ นคนชัยภูมิ รักชัยภูมิ
รักบ้านเกิดเมืองนอนของเรา มาซิเราลูกหลานของเราจะอยูอ่ ย่างไร มาดูทิศเหนือ ทิศใต้ดูซิ มันเหมือนเมื+อก่อนไหม
ภูเขาหัวโล้นหมดแล้ว ห้วย หนอง คลอง บึง เขินตืนหมดแล้ว อากาศเป็ นพิษหมดแล้ว สารพิษตกค้างในดินในนํา ก็
บอกไป บอกกล่าวเป่ าร้องไป บางทีคณะธรรมยาตราของเรา มีหน่วยงาน มีหมอ โรงพยาบาลชัยภูมิ ร่ วมกัน โรงเรี ยน
สตรี โรงเรี ยนหลายโรงไปรวมกัน ไปตรวจเลือดชาวบ้าน ไปที+ใดไปทังหมอ ทังผูไ้ ปตรวจเลือด รู ้วา่ ตรวจเลือด 80%
เลือดบวกสารพิษ 80% เพราะอะไร เพราะนําเป็ นพิษ อากาศเป็ นพิษ แผ่นดินเป็ นอัมพาต แน่ะมันก็มีปัญหาอย่างนี
เราเห็นปั ญหา ไม่ใช่เราคิดโครงการขึนมาเขียนโครงการ นโยบายของเราไม่มี มันเห็นปัญหาอย่างนีข ึนมา
ถ้าเราไม่ทาํ อะไรเลย ถ้าเราไม่ทาํ อะไรเลย เราจะปล่อยให้มนั หมด ต่อหน้าต่อตาของเรา เราก็เสี ยใจ ที+น ีเราทําลงไปแล้ว
แม้ไม่ได้เราก็ไม่เสี ยใจแล้ว เราทําจนสุ ดฝี มือ ปี นีเป็ นปี ที+ 8 ปี ที+ 8 ปี ที+ 7 ที+ผา่ นมา หลวงพ่อนอนตายอยูโ่ รงพยาบาล อยู่
กุฏิ ไม่ได้ไปเดิน ปี นีกบ็ อกว่าอาจจะไปเดินร่ วมได้กบั คณะธรรมยาตรา นีหลวงพ่อได้ฟังผูว้ า่ ราชการพูด ก็ดีใจ ว่าจะ
ปลูกไม้ ล้านต้น สองล้านต้น ขอส่ วนแบ่งด้วย ให้ทางป่ ามหาวัน วัดป่ าสุ คะโตช่วยด้วย ยินดีช่วย แหละหลวงพ่อเอง ก็
เป็ นหนีประเทศชาติมากที+เดียวเวลานี ตังใจไว้วา่ จะขอใช้หนีประเทศชาติโดยการปลูกป่ า หนึ+งละปลูกป่ า ตังแต่นอน
อยูโ่ รงพยาบาลโน้น หมอที+มารักษาบอกว่ายาที+รักษาหลวงพ่อนี+แพงมาก หลอดหนึ+ง แสนสอง ต้องใช้เป็ นสิ บหลอด
หมดเป็ นล้านเลยที+เดียว แล้วอะไรก็แพง อะไรก็แพง โอ้ย..ทําอย่างไรหนอเราเป็ นหนีประเทศชาติมากเหลือเกิน คุณ
พ่อคุณแม่อุตสาห์ส่งลูกสาวลูกชายไปเรี ยนแพทย์ เรี ยนหมอ พวกนีเอาสติปัญญามาช่วยเรา เออ...ถ้าเราไม่ตายนีเราจะ
ไปใช้หนีประเทศชาติ แต่เราไม่มีเงิน เราจะปลูกป่ า ก็เลยนอนอยูโ่ รงพยาบาลสัง+ มาให้วดั ภูเขาทอง วัดป่ าสุ คะโต ป่ า
มหาวัน ช่วยใช้หนีให้ดว้ ย ช่วยปลูกป่ าให้ดว้ ย ให้ได้สักล้านต้นจึงจะคุม้ ค่าหนีน ีนะ ก็พากันปลูกกัน ตังแต่ปี 48 49 มา
ก็ปีนีกป็ ลูก หลวงพ่อเองก็ปลูก ปลูกจนกระทัง+ วันนี วันนีกท็ ิง ด้านจอบด้ามเสี ยมด้านก็มานี แต่เพื+อน อาจารย์โน้ตนะ
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เอาจอบไปซ้อนไว้ ไม่อยากให้ทาํ ถามหาจอบ ก็เอาคืนมา แล้วเอาไปซ้อนไว้อีก จนหายไปเลย ก่อนที+มานีเอาซ้อนไว้
บนห้องนําไม่ให้ใครมาเห็น เพราะฉะนันให้ใช้หนีเถอะ ใช้หนีประเทศชาติเวลานีบาง ขอส่ วนแบ่งจากท่านผูว้ า่ จะปลูก
ให้ ขอส่ วนแบ่งจะยินดีมาก ๆ เลย โดยเฉพาะอําเภอแก้งคร้อ คณะสงฆ์อาํ เภอ ประชุมเคลื+อนที+ประจําเดือน หลวงพ่อ
จะเสนอโครงการว่า คณะสงฆ์อาํ เภอนีควรจะทํากิจกรรมปลูกป่ าเคลื+อนที+ไปเรื+ อย ๆ ไป ปี นีจะปลูกป่ าที+ไหนก็เคลื+อน
ไปตามวัด ตามบ้านตามแผนที+ตา่ ง ๆ อันเป็ นกิจกรรมคณะสงฆ์อาํ เภอแก้งคร้อ
เพราะว่า...ต้องกลับมาดูบา้ นเมืองของเราแล้ว ถ้าเรารักบ้านเกิดเมืองนอนของเรา เราไม่ใช่ไปกอดกันจูบ
กัน เราจะต้องดูส+ิ งแวดล้อมนี สมมุติวา่ เขาฆ่าหญ้าเวลานี จะไม่มีหญ้าเลย ในแผ่นดินนีจะไม่มีหญ้าเลยเราก็อยูไ่ ม่ได้
แล้ว ถ้าหญ้าไม่มีเลย เราก็อยูไ่ ม่ได้ ถ้าแผ่นดินตรงไหนมีหญ้าเขียว ๆ เราก็อยูไ่ ด้ โครงการอะไรไม่รู้ เขาฆ่าหญ้า ฆ่า
หญ้า กัมม๊อกโซน สปาร์กฉี ดลงไป หลวงพ่อถามหมอ หมอได้ปรึ กษาหมอ หมอพูดว่ายาที+ฉีดฆ่าหญ้า ไม่ใช่มาจากทาง
เดียว มันแบ่งออก 4 ส่ วน ส่วนหนึ+งให้ดิน ส่ วนหนึ+งให้น าํ ส่ วนหนึ+งให้อากาศ ส่ วนหนึ+งให้เรา เราก็รับผลอยูส่ ่ วนหนึ+ง
ดินก็มาให้เรา นํา อากาศก็เอามาให้เรา ผลที+สุดสี+ ส่วนเลยเอามาให้เรา ส่ วนที+ฆา่ หญ้ามันมี 20% เท่านัน มันก็มาฆ่าเรา
20% ฉะนันผลการตรวจเลือดของชาวบ้านลุ่มนําลําปะทาว 80% เลือดบวกสารพิษตกค้าง นีมนั อันตราย แต่คนเราไม่รู้
ว่าสมัยใหม่ใครก็ทาํ อย่างงีเหมือนกัน วัดสุ คะโตก็ดี มหาวัน ก็ดี วัดภูเขาทองก็ดี เป็ นวัดพีว+ ดั น้องกันจะไม่ใช้สารพิษ
เพื+อนก บินไปอยู่ เพราะมันมีประโยชน์ สัตว์ใหญ่นอ้ ยก็มาอยู่ สัตว์สาราสิ ง เวลานีจิง หรี ด ก็มาอยูม่ นั ร้องระงม
สนุกสนานไปกับธรรมชาติ
ฉะนันวันนี หลวงตา หลวงพ่อ ก็เอาอายุเลข 7 ไพล่หลังแล้วจึงขอวิงวอนให้พวกเรามาช่วยกันเถอะ มา
ช่วยกันเป็ นตัวแทนของดิน ของนํา ของป่ า ให้ได้ตามกําลังของพวกเรา ดีใจที+มาอยูก่ ลางเมืองชัยภูมิ มองไปทางนีดูซิ
คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมราชินินาถ พระองค์กาํ ลังฟังเราอยู่ พระเจ้าอยูห่ วั พระองค์จะเป็ นนํา
พระบรมราชินีนาถ พระองค์จะเป็ นป่ าอยูด่ ว้ ยกัน เราถ้าจะเฉลิมพระเกียรติ ทัง 2 พระองค์ เราต้องมาดูแลธรรมชาติ ให้
มันอยูค่ ูก่ บั ชีวติ เราต่อไป ทําได้ ไม่สายเกินไป ไม่สายเกินไป ทําได้อยู่
ผูว้ า่ จะให้ตน้ ไม้ลา้ นกว่าต้น แบ่งกันคนละต้น ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ล้านกว่าคน คนละต้นละต้น
ไม่ใช่ไปปลูกป่ ามหาวัน ป่ าสุ คะโต ปลูกที+ไหนก็ได้ ปลูกที+บา้ นก็ได้ ที+ไร่ ที+นาก็ได้ เรามาช่วยกัน อย่าไปมอบให้เป็ นใคร
คนใดคนหนึ+ง เมื+อถามว่าป่ าดีอยูท่ ี+ไหนอยูท่ ี+เรา คนดีอยูท่ ี+ไหนอยูท่ ี+เรา อย่าชีไปที+ใด..............ถ้าใครยังไม่คิดก็ลองดูดู
สิ+ งแวดล้อมเวลานีดู
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คําปรารภ
พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่ าสุ คะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ประธานคณะดําเนินงานโครงการฟื นฟูชีวติ และธรรมชาติลุ่มนําลําปะทาว
เมื+อวันที+ 1 กุมภาพันธ์ 2547
คนเราไม่ได้มีเพียงร่ างกาย หากยังมีจิตใจ เราจะมีความสุ ขได้มิใช่เพียงเพราะกินอิ+มและนอนอุน่ เท่านัน
หากเรายังต้องการความอุน่ ใจและจิตที+ผอ่ นคลายด้วย ความสุ ขของคนเราจึงต้องมีทงั มิติทางกายภาพและทางจิตใจ โดย
ที+ทงั สองมิติตา่ งเชื+อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างยิง+ สุ ขภาพกายจะดีได้ จิตใจต้องปลอดโปร่ งแจ่มใส คนที+เครี ยดและอมทุกข์
ตลอดเวลามักลายเป็ นคนอมโรค หากไม่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตหรื อโรคหัวใจ ก็อาจถึงกับเป็ นโรคมะเร็ ง
ขณะเดียวกันคนที+อดนอน ร่ างกายพักผ่อนไม่เต็มที+ จิตใจก็หดหู่ ฉุนเฉียวง่าย ยิง+ ล้มป่ วยด้วยแล้วใจอาจผันแปรจน
กลายเป็ นคนละคนไปเลย.. กายกับใจมิอาจอยูต่ ามลําพังได้ กายจะเป็ นไปด้วยดีกต็ อ้ งอาศัยสภาพแวดล้อมที+เกือกูล เช่น
นําสะอาด อากาศบริ สุทธิN อาหารปลอดพิษภัย ในทํานองเดียวกัน จิตใจจะเป็ นปกติสุขได้กเ็ พราะแวดล้อมด้วยผูค้ นที+
จริ งจและเปี+ ยมเมตตา ..(พลังสี ขาว จากหนังสื อสุ ขสาระพลังสุ ขภาพ)
การจัดโครงการธรรมยาตราขึน เพื+อกระตุน้ ให้ผคู ้ นได้ตื+นตัวในเรื+ องของธรรมชาติที+กาํ ลังเสื+ อมโทรมไป
ทุกที ไม่วา่ จะเป็ นป่ า นํา และก็ดิน เพราะคนเรามุง่ ที+จะตักตวงจากธรรมชาติ ทําให้ธรรมชาติเสื+ อมโทรม ซึ+งเกิดจาก
ธรรมะภายในใจของผูค้ นแปลเปลี+ยนไป สาเหตุที+ผคู ้ นเปลี+ยนไปมองเห็นว่าธรรมชาติเป็ นเครื+ องมาปรนเปรอความสุ ข
และตักตวงจากธรรมชาติ พวกเราเห็นว่าเรื+ องของธรรมชาติมีความสัมพันธ์กบั เรื+ องของจิตใจ การกระตุน้ ให้การฟื นฟู
ธรรมชาติที+กาํ ลังเสื+ อมโทรม ควรควบคูไ่ ปกับการฟื นฟูธรรมะภายใน กล่อมเกลาจิตใจให้คน้ พบความสุ ขที+แท้จริ ง ที+
สามารถหาได้จากจิตใจภายใน การอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย สันโดษ ถ้าผูค้ นคิดเช่นนีกส็ ามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ การเดินธรรมยาตราเป็ นการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉพาะกับผูร้ ่ วมเดิน
ธรรมยาตราจึงเป็ นการเดินเพื+อธรรมะภายในและธรรมะภายนอก และเพื+อสร้างความเป็ นธรรม ความ
ถูกต้อง ปกติ แก่ธรรมชาติสภาพแวดล้อม เพราะปัจจุบนั ธรรมชาติแวดล้อมเสื+ อมโทรมไปมาก เกิดจากไม่ได้รับความ
เป็ นธรรม ความถูกต้องจากมนุษย์ ทังทีธรรมชาติได้เป็ นผูเ้ ลียงดูเติบโต เราไม่ได้ดูแลธรรมชาติอนั เกิดจากจิตใจที+
คลาดเคลื+อนจากธรรมะภายในใจ เป็ นการเดินด้วยธรรมะ และธรรมชาติดว้ ย คือ การเดินด้วยควาสงบ การเดินเพื+อ
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ปฏิบตั ิธรรมสํารวมจิต และการฝึ กใจให้เกิดความสงบภายใน เดินด้วยความเมตตา ร่ วมรับรู ้ทุกข์สุขกับผูค้ นและสิ+ งรอบ
ข้าง เพราะเป็ นสิ+ งที+เชื+อมโยงสัมพันธ์กนั เราไม่แยกธรรมชาติภายนอก ออกจากธรรมชาติภายในได้ หลักง่าย ๆ คือ เดิน
ด้วยความสงบเย็นเป็ นประโยชน์ การเดินด้วยธรรมะ และการเดินเพื+อธรรมก็จะเกิดขึนเป็ นไปได้
แม้การเดินธรรมยาตราไม่สามารถเปลี+ยนแปลงหรื อฟื นฟูธรรมชาติอย่างรวดเร็ วทันตาเห็นได้ แต่ถา้ หากมี
ผลต่อการสร้างการเปลี+ยนแปลงภายใน และการสร้างทัศนะคติกบั ผูค้ น คณะผูจ้ ดั ก็ถือได้วา่ ประสบความสําเร็ จแล้ว
1 กุมภาพันธ์ 2547
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