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ปรากฏการณ์ โลกร้ อนเป็ นผล อวิชชาในใจคนเป็ นเหตุ
วลีธรรมคาว่า โลกร้อน (Global Warming) ความอบอุ่นที่กาลังเกิดขึน้ ทั่วทั้งโลก ปัจจุบนั
ดูเหมือนจะเป็ นศัพท์ฮิตติดตลาดกันมากที่สุด ความจริ งคาๆ นี้บญั ญัติข้ ึนมาจากถิ่นตะวันตก ใช้
เรี ยกสภาพอากาศอบอุ่นที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นของหิ มะ แต่เนื่องจากทัว่ ทุกมุม
โลกก็ใช้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกัน อากาศที่เพิ่มขึ้น ๓-๔ องศาคือความอบอุ่นของทางยุโรป แต่
สาหรับทางเอเชียหรื อใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วร้อนแทบจะทนอยูไ่ ม่ได้
คาว่า Warming กลับหมายเอาสภาพที่ร้อนอบอ้าว ฤดู หนาวของชาวตะวันตกอบอุ่น
เพียงแค่น้ าแข็งละลาย แต่ที่นี่บางวัน ๔๐ องศาขึ้น มนุ ษย์ที่ถือว่าเป็ นสัตว์ฉลาด ปรับตัวได้กบั
ทุกบรรยากาศ พอเจอปัญหานี้เข้า ในอนาคตอันใกล้อาจถึงขั้นสู ญพันธุ์ไปเลยก็ได้
นับจากหลายปี ที่ผ่านมาที่ท่านรองประธานาธิ บดีอลั กอร์ (Al Gore) แห่ งอเมริ กาเป็ นคน
ต้นเรื่ อง จุดประกายให้มวลมนุ ษยชาติได้เห็นความสาคัญของภาวะโลกร้อน ชี้ให้เห็นถึงปั ญหา
สาเหตุ ของสิ่ งหรื อการกระทาที่มีผลทาให้โลกร้อนที่สะสมจากความอบอุ่นสู่ ความอบอ้าว และ
สู่ ความร้อน ส่ งผลเป็ นปรากฏการณ์ภาวะโดมิโนต่อสรรพสิ่ ง โดยเฉพาะสภาพความเป็ นอยูข่ อง
มนุษย์ ที่นบั วันจะต้องลงทุนเพื่อให้อยูใ่ นโลกนี้ได้ดว้ ยการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในทุกด้าน จากปั ญหา
โลกร้อนนี้ ความจริ งเรื่ องนี้ได้มีการพูดถึงกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว แต่ภาพพจน์ปรากฏการณ์
มันเพิ่งจะมาแจ่มชัดเอาในยุคสมัยเรานี้
เราต้องช่ วยกันซ่ อมแซมเยียวยา บารุ งรักษาบ้านใหญ่ มหึ มาหลังนี้ อย่างจริ งจังกันแล้ว
ก่อนที่มนั จะอนิจจังพังทลายสลายตัวเองภายในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
ปั ญหาโลกร้อน หากมองกันให้ถึงแก่น คงมี ๒ สาเหตุใหญ่ๆ อย่ างที่หนึ่ ง คื อ เป็ นไป
ตามกฎไตรลักษณ์ ธรรมชาติของสั งขาร หมายความว่ าสรรพสิ่ งในโลกล้ วนเป็ นสั งขารซึ่งก็ต้อง
เป็ นไปตามกฎ คือมีเกิดแล้ วก็ย่อมมีดับเป็ นธรรมดา มีต้งั อยู่กย็ ่ อมมีการเสื่ อมไป แม้ โลกนี้กไ็ ม่ ได้
รับการยกเว้ น กับอีกสาเหตุหนึ่งคืออวิชชาในจิตมนุษย์ ผู้อาศัยอยู่บนโลกทั้งหลายนี่แหละ ความ
ที่ ไม่ รู้ แจ้ งในเวทนา สั ญญา และวิตก ส่ งผลให้ เกิดวัฒนธรรมพฤติกรรมการดารงชีวิตที่ขาดสติ
ชอบทาอะไรตามใจกิเลส ไฟราคะ โทสะ โมหะ จึงเผาใจให้ เร่ าร้ อน แม้จะอยูใ่ นอิริยาบถใดก็
เป็ นไปด้วยความทุกข์ร้อนที่ตอ้ งการตอบสนองตัณหา อารมณ์ อยูอ่ ย่างไม่มีวนั จบสิ้ น
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การดาเนินชีวติ ด้วยความประมาทขาดสติ ตามใจกิเลสของคนทัว่ ทั้งโลก ทาให้เราลืมคิด
ไปว่า โลกที่เราอยูอ่ าศัยนี้กเ็ ป็ นสังขารอันหนึ่ง ซึ่ งก็ตอ้ งเป็ นไปตามกฎไตรลักษณ์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เรามัวแต่หลงเข้าใจว่าโลกใบใหญ่น้ ีเป็ นอนันตทรัพย์ ใครมือยาวสาวได้สาวเอา ทานองว่า
โลกนี้มีวตั ถุดิบเป็ นของขวัญวันเกิดให้กบั ทุกชีวิต เป็ นสมบัติที่ธรรมชาติสร้างให้กบั โลก ที่ใคร
คิ ด จะกอบโกยเอามาครอบครองไว้เสพสุ ข อย่างใดก็ได้อ ย่างไงอย่างงั้น ซึ่ งมิ จฉาทิ ฐิ เช่ น นี้
ส่ งผลต่อพฤติกรรมทางอกุศลของสัตว์โลกเป็ นอย่างยิง่
และแล้วทฤษฎี กรรมสนองกรรมก็ผลิ ตดอกออกผล ณ ปั จจุ บนั ปลูกพืชเช่ น ไรก็ย่อม
ได้รับผลเช่นนั้น นับเป็ นวิบากกรรมที่เป็ นของขวัญในวันที่โลกเจ็บป่ วย ส่ งผลกันทัว่ หล้าอย่างที่
ใครๆ หรื อผูใ้ ดจะปฏิเสธไม่ได้
หากคิดจะแก้ไข จึงไม่ควรมองแต่เพียงแค่จุดใดจุดหนึ่ ง อันเป็ นเงื่อนสายปลายเหตุ ควร
จะมองให้ลึกซึ้ งลงไปถึงสมุทยั ของปั ญหา ตามหลักของอริ ยสัจ...เย ธัมมา เหตุปัพวา... ปั ญหา
ทั้งหลาย ล้วนเกิดแต่เหตุ ปรากฏการณ์ โลกร้ อนเป็ นผล อวิชชาในใจคนเป็ นเหตุ หากจะดับร้อน
ให้หายสนิ ทต้องฝึ กจิตให้ใกล้ชิดพระนิพพาน ดับความเร่ าร้อนภายในให้ได้เสี ยก่อน ไฟราคะ
โทสะ โมหะ มอดสนิท ชีวติ นี้โลกนี้กจ็ ะมีแต่ความสงบเย็น เป็ นวิถีชีวติ ที่รู้ตื่นเบิกบาน
พุทธธรรม คื อหลักการดาเนิ นชี วิตของมนุษยชาติ เพื่ อเข้ าสู่ ศานติ อย่ างสมบูรณ์ ที่สุด
การเจริ ญสติ การปฏิ บัติวิปัสสนาตามหลักอริ ยมรรคนีเ้ ท่ านั้นที่จะทาให้ คนใจเย็นดับความเร่ า
ร้ อนภายใน ด้ วยเพราะเกิดการเห็นแจ้ ง เป็ น “โลกวิทู” รู้ แจ้ งโลก อยู่เหนือโลก พ้ นโลก เมื่อ
ภายในจิต ไม่ ถกู ไฟสุมใจให้ ร้อน คนก็เย็น โลกก็ร่มเย็น ......

