


PART  I



กาลครั้งหนึ่ง...

เมื่อผมยัง

“ห่าม”



เด็กก้าวร้าว
๐๑
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	 ตัง้แตจ่ำความได ้ ผมกร็ูว้า่ตวัเองเปน็เดก็กา้วรา้ว ชอบอาละวาด  

พูดจาหยาบคายแบบมีคำสบถ  “ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์” ออกมาตลอด ใจร้อน 

มาก ขี้หงุดหงิดมาก ชอบตวาดตะคอกมาก ขี้เถียงมาก และไม่ชอบ 

ให้ใครมาล้อเล่นด้วยมาก ๆ  

	 นอกจากนี้ผมยังเป็นคนชอบเอาชนะมาก บ้าเหตุบ้าผล บ้าผิด 

บา้ถกูสดุ ๆ และพยายามหาเหตผุลใหต้วัเองถกูอยูเ่สมอ เถยีงหวัชนฝา 

อย่างเดียวก็เอา ยิ่งเรื่องไหนถ้ามั่นใจว่าผมไม่ผิดแล้ว ต่อให้ฆ่าให้ตาย 

ผมก็จะไม่ยอม ไมว่่าใครหน้าไหน แม้แต่พ่อแม ่ พีน่้อง ปู่ยา่ ตายาย  

ก็ไม่ยอม เล่าแค่นี้อาจจะยังไม่เห็นภาพ ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสัก  

๒ - ๓ เรื่องแล้วกัน 

	 ผมเปน็หลานคนเลก็ของบา้น เวลาทกุคนมาเลน่ดว้ยกนั พวกพี ่ๆ  

ก็จะให้ผมเป็นตัวแถมบ้าง บางทีก็รุมแกล้งบ้าง เจออย่างนี้บ่อย ๆ ผม 

ก็รู้สึกว่า

	 “ใช่สิ แกล้งกูได้เพราะพวกมึงตัวใหญ่กว่านี่ ถ้ากูตัวใหญ่กว่า  

พวกมึงก็คงทำอะไรไม่ได้” 

	 แต่ในเมื่อผมยังโตไม่ทันเขา ก็ต้องใช้ตัวช่วย คิดได้อย่างนั้นปั๊บ 

ผมก็รีบวิ่งเข้าครัวไปหยิบมีดเลยครับ แล้วก็เดินถือมีดอาด  ๆ เข้าไปหา 

พี ่  ๆทีร่วมกลุม่กนัอยู ่ พอพวกพี ่  ๆหนัมาเหน็เทา่นัน้แหละ วงแตกเลยครับ

	 “มึงแกล้งกูอีกสิ ทีอย่างนี้ทำไมไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้แล้วอะ”

	 ผมพดูพรอ้มกบัเดนิเขา้หา ใจกค็ดิวา่เปน็ไงเปน็กนั วนันีก้ไูมย่อม 

อีกแล้ว ร้อนถึงผู้ใหญ่ต้องมายืนล้อมหน้าล้อมหลังช่วยกันแย่งมีด  

ล็อกตัวผมไว้สำเร็จเรื่องถึงจบ ไม่อย่างนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิด 

อะไรขึ้นบ้าง
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	 หรืออย่างการเล่นผลัดกันตีแขนแบบที่เด็กผู้ชายชอบเล่น ไม่ว่า 

จะเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือเล่นกับพี่น้อง ผมจะมีธงอยู่ในใจว่าจะ 

นั่งตีกับเพื่อนไปอย่างนี้ จะข้ามวันข้ามคืนผมก็จะไม่ยอมหยุดตี ถ้า 

อีกฝ่ายไม่หยุดก่อน (ไม่ว่าใครจะเป็นคนเริ่มตีก่อนก็ตาม) 

	 ตอนเดก็ ๆ ผมทะเลาะกบัแมบ่อ่ยมาก ไปไหนกท็ะเลาะกนั ไมว่า่ 

จะวัด โรงพยาบาล ร้านอาหาร ทุกที่ไม่มีไว้หน้าเลย แล้วผมก็ชอบ 

ตวาดตะคอกแม่บ่อย ๆ เถียงฉอด ๆ ครั้งหนึ่งแม่คงจะทนความเลวร้าย 

ของผมไม่ไหวเลยตีเข้าให้ หวังจะให้ผมหลาบจำ แต่ผมกลับคิดว่า 

แม่เข้าใจผมผิดแล้วมีสิทธิ์อะไรมาตี ผมจึงตีแม่สวนกลับไปเลยครับ  

ไม่ยอม 

	 ที่เล่ามาทั้งหมดเชื่อไหมว่า ผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิด มีแต่ “กู” 

ต้องถูกเสมอ “กู” ต้องชนะเท่านั้น 

	 ทกุวนันีพ้อเหน็หลานตวัเองดือ้ อาละวาด ผมกห็งดุหงดิ ไมช่อบ  

รู้สึกว่าน่ารำคาญมาก จนคิดว่าผมคงทนอยู่กับหลานไม่ไหวแน่ ๆ แต่ 

พอย้อนนึกถึงตัวเองตอนเด็ก  ๆ  ก็คิดได้ว่า โห! แค่นี้เด็ก  ๆ เพราะ 

ตอนนั้นผมเลวกว่านี้เยอะ
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	 พ่อกับแม่ผมศรัทธาในศาสนาพุทธมาก พาลูก  ๆ  เข้าวัดตลอด  

ตกับาตรทกุวนั แตก่ย็งัเปน็การทำบญุแบบ “เปลอืก” อยู ่ คอืยงัไมล่งลกึ 

ถึงแก่น 

	 ทุก  ๆ  เช้าแม่จะตื่นมาทำกับข้าวแล้วก็จัดใส่ถุงเป็นชุด  ๆ วันละ  

๙ ชุด จัดใส่ไว้ท้ายรถอย่างดี ระหว่างทางไปโรงเรียนเจอพระตรงไหน 

ก็จอดใส่บาตรตรงนั้น  พ่อ แม่ ผม พี่สาว ได้ใส่บาตรกันหมด  

นอกจากใส่บาตรแล้วก็ยังชอบไปบริจาคเงินและไหว้พระตามวัดต่าง  ๆ 

เวลาไหวพ้ระ พอ่แมก่ใ็หผ้มขอพร เชน่ ขอใหเ้รยีนหนงัสอืเกง่ ๆ ใหไ้ด ้

เป็นเจ้าคนนายคน ตามสูตรเหมือนที่คนส่วนใหญ่ชอบขอกัน และ 

ยังปลูกฝังให้ผมกลัวนรก อยากไปสวรรค์ ตอนนั้นผมเข้าใจว่าแค่นี้คือ 

การทำบุญแล้ว ตามสไตล์พุทธศาสนิกชนทั่วไป 

	 สมัยประถมผมเรียนโรงเรียนแนวพุทธที่ให้นักเรียนทุกคนนั่งสมาธ ิ 

เดนิจงกรม และมสีวดมนตย์าวสปัดาหล์ะวนั ผมรูส้กึวา่กจิกรรมแบบนี ้

นา่รำคาญ นา่เบือ่ ทำไปกง็ว่งจะหลบัใหไ้ด ้ เชือ่ไหมวา่แมแ้ตน่าทเีดยีว 

ผมยังนั่งหลับตาไม่ได้เลย สุดท้ายก็นั่งลืมตาแทน ครูจะว่าอะไร 

ผมไม่สน เพราะทนไม่ไหวแล้ว ผมไม่เข้าใจเลยว่านั่งหลับตาไปแล้ว 

จะได้อะไร โรงเรียนก็ไม่ได้อธิบาย มีแต่แม่ที่บอกว่า “นั่งสมาธิแล้ว 

เรียนหนังสือเก่งนะ ดูลูกบ้านอื่นที่เค้านั่งสมาธิสิ เรียนเก่งกันหมดเลย”  

ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดี เพราะผมไม่ได้อยากเรียนหนังสือเก่ง  

แต่สุดท้ายผมก็เลิกเถียงเรื่องนี้กับแม่ไปเพราะรู้สึกว่ามันไร้สาระเกินกว่า 

จะมาถกเถียงด้วย 

พุทธตามสำมะโนครัว  ๐๒
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	 ตอนนั้นผมพยายามคิดหาคำตอบด้วยตัวเองว่า นั่งหลับตา 

แล้วจะมีสมาธิได้ยังไง สมาธิเอามาใช้กับการเรียนได้ยังไง แล้วก็ 

คิดได้ว่า “อ่อ จิตใจจดจ่อ ไม่ว่อกแว่กเวลาครูสอนเหรอ” พอ 

เข้าใจคอนเซ็ปต์แค่นี้ แต่ในเมื่อผมไม่ได้อยากเรียนหนังสือเก่ง  

ทำไมต้องมานั่งทรมานด้วย เรียนก็น่าเบื่อแล้วยังให้มานั่งสมาธิอีก  

ยิ่งน่าเบื่อคูณสองเลย ผมไม่มีทางทำชัวร์ แล้วผมก็ไม่เห็นแม่ทำ 

เลย แม่ก็แค่ไปวัดทำบุญตามปกติ ส่วนเรื่องเดินจงกรมผมรู้สึกว่า 

“งี่เง่ามาก” แค่เดินกลับไปกลับมาแล้วก็วนอยู่ที่เดิม  ๆ จะทำไป 

ทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์…

	 นอกจากได้ใส่บาตร นั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ที่ 

โรงเรียนแล้ว พ่อกับแม่ยังชอบพาลูก  ๆ  ไปทำบุญที่วัดปากน้ำ  

เขตภาษเีจรญิ เปน็ประจำ เพราะแมน่บัถอืหลวงพอ่สด (จนัทสโร)  

มาก ดังนั้น ถึงบ้านเราจะอยู่ไกลถึงพัฒนาการก็ไม่ใช่ปัญหา  

พอถวายเพลเสร็จก็ฟังพระสวด บางทีก็มีเทศน์บ้าง แต่ฟังไป 

ก็ไม่เก็ต ง่วง เบื่อ บางทีก็แอบหลับเพราะทนไม่ไหว รำคาญ  

คิดว่าฟังไปก็ไม่เห็นได้อะไรเลย แล้วยังต้องมานั่งพนมมืออีก  

นี่ก็เป็นอีกอย่างที่ผมไม่เข้าใจ จะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อได้ช่วยยกอาหาร 

ประเคนพระ เพราะรู้สึกว่าได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอยู่บ้าง

	 จนกระทัง่ผมเริม่เปน็วยัรุน่ พอ่กบัแมก่ย็งัลากใหไ้ปวดัปากนำ้ 

อยู่ แต่คราวนี้ด้วยความที่โตขึ้น ผมเริ่มมีทางหนีทีไล่ด้วยการ 

ขอกุญแจไปนอนรอในรถ แทนที่จะแอบหลับใต้ศาลาเหมือนสมัย 

เดก็ ๆ ซึง่พอ่แมก่เ็ซง็และหงดุหงดิทีผ่มทำแบบนี ้ ยิง่เวลามงีานกฐนิ  

ผ้าป่า หรืองานพิธียาว  ๆ ผมจะเบื่อมากเพราะวัดไม่ได้มีที่นั่ง 

สบาย  ๆ ร้อนก็ร้อน ส่วนแม่เองก็ชอบเดินไปคุยกับคนนั้นคนนี้ 
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ทีม่าทำบญุ ไมรู่จ้ะคยุอะไรนกัหนา รำคาญเพราะทำใหผ้มตอ้งกลบับา้น 

ช้าลงไปอีก สรุปง่าย ๆ ว่า ตอนนั้นผมไม่ชอบไปวัดเอาเสียเลย

เริ่มต้นด้วยการอ่าน  ๐๓
	 แมผ่มมหีนงัสอืธรรมะเตม็บา้น ผมลองหยบิมาอา่นบา้ง ส่วนใหญ ่

ที่อ่านก็เป็นประวัติครูบาอาจารย์ และหนังสือที่เล่าเรื่องอิทธิฤทธิ์ 

ปาฏิหาริย์ เช่น พระธุดงค์ไปในป่าแล้วเจอนั่นนี่บ้าง ประวัติหลวงพ่อ 

จรัญ  (ฐิตธัมโม)  ที่เอามาเขียนเป็นนิยายบ้าง อ่านไปก็รู้สึกสนุกดี  

เรื่องกฎแห่งกรรมที่บอกว่าทำบาปกรรมแบบนี้แล้วจะเจออะไรบ้าง  

อ่านแล้วทำให้กลัวความชั่ว กลัวนรก และอยากทำดีจะได้ไปสวรรค์  

ตอนเด็ก ๆ ก็คิดอยู่แค่นี้ครับ

	 นอกจากหนังสือธรรมะแล้ว แม่ผมยังรับวารสารของวัดปากน้ำ 

ทุกเดือน ผมก็เลยได้อ่านเกี่ยวกับวิชาธรรมกายมาตั้งแต่เด็ก ๆ บางที 

พอไปวัดปากน้ำแล้วต้องรอแม่นาน  ๆ ผมก็ขึ้นไปรอที่ห้องนั่งสมาธิ  

ไม่ใช่ว่าสนใจหรืออะไร แต่เพราะเป็นห้องเดียวท่ีมีแอร์ แค่ได้น่ังเอาหลัง 

พิงกำแพงก็ยังดี เพราะจะนอนลงไปเลยก็ทุเรศเกิน ที่ห้องนี้จะมีเสียง 

บรรยายสอนนั่งสมาธิ คนในห้องจะทำตามกันหมด ผมก็ลองทำด้วย  

เช่น เพ่งดวงแก้วไปที่จุดนั้นจุดนี้ ไล่จากจมูกลงไปกลางสะดือ ขึ้นมา 

เหนอืสะดอืสองนิว้ ผมกล็องทำ แตก่ไ็มเ่กต็สกัท ี แมจ้ะลองเรยีนสมาธ ิ

อีกหลายคร้ัง แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้อะไร ไม่รู้จะทำไปทำไม น่ังไปก็หลับ  

เลยเน้นอ่านหนังสือธรรมะของแม่ต่อไปแทน
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	 พอเริ่มเป็นวัยรุ่น ผมอ่านหนังสือหลากหลายประเภทขึ้น เห็นพี่ 

บ้านตรงข้ามอ่านหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาส ผมก็อยากลอง 

อ่านบ้าง แม้จะคิดว่าหนังสือธรรมะคงน่าเบื่อแน่  ๆ แต่ก็ลองอ่านดู  

สรุปว่าตอนนั้นผมไม่เข้าใจเนื้อหาในเล่มเลย มันยากมาก ดังนั้นจึง 

หนัมาอา่นงานแนวปรชัญามากกวา่เพราะพอจะเขา้ใจไดบ้า้ง อยา่งเชน่ 

หนังสือ  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน  ของวินทร์ เลียววาริณ ผมก็ชอบอ่าน  

เพราะเนือ้หา แนวคดิ การนำเสนอนา่สนใจด ี อา่นแลว้กเ็ริม่ตัง้คำถาม 

กับชีวิตมากขึ้น ซึ่งต่อมาพอโตขึ้น คำถามที่เราเคยสงสัย ก็มาได้ 

คำตอบในหนังสือธรรมะ

	 สำหรับตัวผมแล้วพออ่านหนังสือธรรมะมากขึ้น ๆ ช่วงหนึ่งผมจะ 

รูส้กึวา่ ไมอ่ยากอา่นหนงัสอือืน่ ๆ เลย เพราะรูส้กึวา่มแีตน่ำ้ ยิง่หนงัสอื 

นิยายมันจะเกริ่นนำยาวเหลือเกินกว่าจะเข้าประเด็นได้ แต่หนังสือ 

ธรรมะนีต่อบคำถามทีเ่ราสงสยัไดแ้บบโชะ ๆ ตอนนัน้อา่นหนงัสอืธรรมะ 

ของพระอาจารยไ์พศาล วสิาโล พระอาจารยม์ติซโูอะ คเวสโก (ปจัจบุนั 

ลาสิกขาบทแล้ว) ยิ่งคนที่มีความทุกข์เนี่ยจะช่วยยกระดับจิตใจใน 

โมเมนต์นั้น  ๆ  ได้ดี ซึ่งกว่าผมจะเข้าใจเรื่องนี้ชัด  ๆ  ก็ตอนเริ่มศึกษา 

ธรรมะระดับหนึ่งแล้ว
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สงสัยก็ถาม  ๐๔
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	 ช่วงที่ เริ่มสนใจศึกษาแก่น 

ของศาสนาพุทธจริง  ๆ  ผมมักมี 

ขอ้สงสยั ตัง้คำถามมาตลอดกบัแม ่ 

อย่างเรื่องจุดธูป ผมไม่ยอมจุดธูป 

ไหว้พระมาตั้ งแต่วัยรุ่น  เพราะ 

รำคาญที่ต้องไปเบียดกับคนอื่นเพื่อ 

แย่งกันจุดธูปจุดเทียนบูชาพระ  

ผมบอกแม่ว่า ถ้าเรามีใจเคารพ 

จรงิ ๆ แคห่นัหนา้ไปทางพระพทุธรปู 

หรือหน้าโบสถ์แล้วยืนพนมมือไหว้  

ตัง้จติอธษิฐานกก็ลบับา้นไดแ้ลว้ปะ 

ถา้ทำแคน่ีจ้ะไดบ้ญุนอ้ยกวา่คนทีไ่ป 

จุดธูปจุดเทียนบูชาพระเหรอ แล้ว 

คนท่ีไม่ได้ต้ังจิตอธิษฐานหรือไม่ได้ 

เคารพจากใจจริง ๆ แค่ทำตามคนอ่ืน 

จะได้บุญกว่าเหรอ

	 พอแม่หาคำอธิบายไม่ได้   

แม่ก็หงุดหงิดใส่ผมว่า “ถามทำไม 

คนอื่นเขาก็ทำกันเป็นเรื่องปกติ   

จะมาตั้งคำถามอะไรนักหนา งี่เง่า  

ในโลกนี้มีคน 
อีกเป็นล้าน ๆ  
แล้วก็คิดว่า 
“เราเกิดมา 
ทำไมวะ”
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เรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้” แม่โมโหผมใหญ่เลย จนวันหนึ่งเจอหลวงตา 

รูปหนึ่งซึ่งแม่บอกว่า ท่านเดินเท้าจากภูเก็ตมาที่กรุงเทพฯ ผมคิดว่า 

ถ้าท่านมีความเพียรขนาดนี้ก็น่าจะเป็นพระที่น่านับถือนะ น่าจะตอบ 

คำถามที่ผมสงสัยได้ ผมถามหลวงตาเรื่องการจุดธูปเพราะอยากรู้มาก 

ว่าเราควรจุดหรือไม่ควรจุดกันแน่ เท่าที่ผมจำได้หลวงตาบอกว่า  

“จุดประสงค์ในการจุดก็เหมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งในการตั้งจิตอธิษฐาน 

ให้สงบหรือใจเย็นลง ก่อนน้อมจิตไปถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ  

พระธรรม และพระสงฆ์ แต่ถ้าถามว่า การไม่จุดแล้วจะได้บุญหรือ 

อานิสงส์น้อยกว่าเดิมไหม ก็ไม่หรอก มันเป็นแค่กุศโลบายอย่างหนึ่ง 

เท่านั้นเอง” 

	 ผมจำประเดน็ทีห่ลวงตาตอบเอาไปบอกแมแ่ลว้กส็รปุวา่ “ตอ่ไปนี ้

ผมจะไม่จุดธูปนะ” ผมรู้สึกว่าการจุดธูปเป็นการก่อมลภาวะให้โลก 

อย่างหนึ่ง บางประเทศยังไม่ให้ขายธูปเลย ควันธูปนอกจากจะแสบตา  

ผมว่ายิ่งสูดดมเข้าไปมาก  ๆ  ต้องมีผลต่อปอดแน่  ๆ ดังนั้นถ้าดูจาก 

ประโยชน์จริง ๆ  แล้ว การจุดธูปก็ไม่จำเป็นขนาดนั้น ผมจึงคิดว่า ถ้า 

เจตนาเราดี จิตเราเป็นกุศลแล้ว ไม่จำเป็นต้องจุดธูปจุดเทียนก็ได้  

และยังยึดตรรกะนี้มาจนปัจจุบัน

 

	 พออายุ ๑๕  - ๑๖ ผมก็เริ่มตั้งคำถามว่า “คนเราเกิดมาทำไม”  

ผมเคยจนิตนาการเวลาขึน้เครือ่งบนิแลว้มองลงมาทีพ่ืน้ เราจะเหน็เมอืง  

เห็นถนน เห็นรถ เห็นทุกอย่างมันเล็กไปหมด แล้วเมื่อเทียบกับตัวคน  

แม้แต่ตัวเราเอง โห! ตัวเราเล็กนิดเดียวเองนี่นา เล็กยิ่งกว่ามดอีก  

จ๋ิวเดียวเอง ในโลกน้ีมีคนอีกเป็นล้าน ๆ แล้วก็คิดว่า “เราเกิดมาทำไมวะ”

	 ตอนนั้นผมคิดตามแพตเทิร์นทั่วไปที่เขาคิดกัน เอนทรานซ์ให้ติด 
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จบมาทำงานดี ๆ เงนิเดอืนสงู ๆ แตง่งาน มลีกู แกแ่ละตายไป “แคน่ี ้

เหรอวะ” ออ่ แลว้กท็ำบญุเยอะ ๆ ชาตหินา้จะไดเ้กดิมาชวีติดขีึน้ รวย  

สุขสบาย วนอยู่อย่างนี้เหรอ ฟังดูน่าเบื่อนะ ผมคิดอย่างนั้น 

	 “แล้วคนเราเกิดมาเพื่อทำเท่านี้เหรอ”

	 สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่คาอยู่ในใจผม จนเริ่มศึกษาศาสนาพุทธ 

ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่า “จริง ๆ แล้วศาสนาพุทธสอนอะไร” มีแต่คนบอกว่า 

ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้น สอนให้ทำดีละชั่ว โรงเรียนก็ 

สอนแบบนี้ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ “มันคืออะไรวะ” อย่างเช่นอริยสัจ ๔  

โรงเรียนก็สอนแค่ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จำได้แค่นี้ เรียกว่าสอน 

ในเชิงประวัติศาสตร์ซะมากกว่า เรื่องพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนก็สอน 

แค่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ผมเข้าใจแค่ว่า เมตตา กรุณา  

ก็หมายความว่าเป็นคนใจดีไง อุเบกขาก็วางเฉย หมายความว่า ถ้า 

เวลาเราช่วยใครไม่ได้ก็คือ  “ช่างแม่ง”  รึเปล่า เพราะเราช่วยเขาไม่ได้นี่   

ตอนนั้นผมเข้าใจเองแค่นี้ แต่ไม่เข้าใจว่า แท้จริงแล้วคอนเซ็ปต์ของ 

ศาสนาพุทธคืออะไรกันแน่

ถึงเวลา “ธรรม”	๐๕
	 และแล้วก็ถึงเวลา “เมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม” 

	 หลังจากพ่อกับแม่เพิ่งลงทุนรีโนเวตบ้านครั้งใหญ่ไปได้ไม่นาน  

บ้านผมก็ไฟไหม้ในวันเดียวกับที่พี่สาวคนโตแต่งงาน
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 ตอนที่มีคนโทร.มาบอกข่าว พวกเราเพิ่งทำบุญเสร็จและกำลัง 

จะกรวดน้ำกันอยู่ ญาติ ๆ เลยให้ผมนั่งรถจากวัดปากน้ำมาดูบ้านก่อน 

แล้วให้คนอื่นอยู่ในพิธีต่อไปจนเสร็จ 

	 พอผมกลับมาเห็นสภาพบ้านเท่านั้นแหละ ผมถึงกับพูดไม่ออก 

เลย โชคดีที่พี่สาวคนที่สองซึ่งอยู่บ้านคนเดียวยังมีสติ ปีนหน้าต่างหนี 

ออกมาทันโดยไม่สำลักควันเสียก่อน ส่วนพ่อกับแม่ยิ่งแล้วใหญ่  

พอกลับมาเห็นสภาพบ้าน ทั้งคู่ก็เครียดหนักและทุกข์มากที่สุดเท่าที่ผม 

เคยเห็นมา บ้านหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดและเพิ่งทำใหม่หมดทั้งหลัง  

ใช้เวลาทำอยู่เป็นปี กว่าจะเสร็จ หมดเงินไปเยอะมาก แต่ทำเสร็จ 

แค่ไม่นานก็ไฟไหม้เสียหายทั้งหลังชนิดที่ว่าอยู่ไม่ได้เลย ตอนนั้นผม 

คิดอยู่อย่างเดียวว่า อยากให้แม่สบายใจขึ้นมาบ้าง แต่ไม่รู้จะช่วย 

อย่างไร เท่าที่ทำได้ตอนนั้นคือช่วยดูแลทางใจก่อน

	 คิดไปคิดมา “การไปปฏิบัติธรรม”  น่าจะดีที่สุด เพราะแม่เคย 

ชวนผมไปนั่งสมาธิบ่อย  ๆ แต่ผมไม่เคยคิดจะทำเลย แม้ในระยะหลัง 

ที่แม่เริ่มมาเรียน  หลักสูตรครูสมาธิ  ที่วัดธรรมมงคลและกลับมาฝึก 

ทำสมาธิที่บ้านทุกวัน ผมก็ยังไม่อินไปด้วย เมื่อคิดได้อย่างนี้ผมก็ 

ไปถามญาติ  ๆ  ที่ เพิ่งไปปฏิบัติธรรมคอร์สคุณแม่  ดร.สิริ  กรินชัย  

ที่ยุวพุทธิกสมาคม ๘ วัน ๗ คืนว่าเป็นยังไงบ้าง แต่พอผมได้ฟังแล้ว 

กร็ูส้กึเลยวา่ “คงทรมานฉบิหาย” ถา้อยูใ่นสถานการณป์กต ิ คนอยา่งผม 

คงไม่มีทางคิดที่จะไปปฏิบัติธรรมแน่นอน

	 แต่เรื่องแรกที่น่าจะได้ คือความสบายใจทั้งของแม่และของผม 

เรื่องต่อมาคือเรื่องบุญ ผมจำได้ว่า แม่เคยบอกว่า การปฏิบัติธรรม 



17เรื่ องของ  “กู”  

ได้บุญมากกว่าสร้างวัดทั้งวัดอีกนะ แล้วผมก็คิดต่อเองว่า “แล้วบุญ 

วัดกันที่อะไรวะ”

	 ด้วยความที่ชอบหาคำตอบ ผมก็คิดเองอีกว่า ถ้ามีเงินสัก ๔๐ -  

๕๐ ล้านแล้วมาบริจาคสร้างวัดเล็ก  ๆ  สักวัดก็คงเป็นบุญใหญ่ ซึ่งก็คง 

ทำแบบนั้นได้ไม่ยาก แต่ถ้าเทียบกับการไปปฏิบัติธรรม ๘ วัน ๗ คืน 

อยา่งนี ้ มนัโคตรทรมานเลย คนมตีงัคก์ค็งไมอ่ยากไปหรอก ผมคดิเอง 

ตามตรรกะของผมว่า 

 “ถ้าอะไรที่ลำบาก ทำยาก ฝืนใจยาก และต่างกับตัวเรามาก ๆ 

น่าจะต้องได้บุญเยอะกว่า” 

	 ตอนนั้นผมคิดว่า ถ้าผลบุญมีจริงผมขอยกให้พ่อแม่หมดเลย  

แม่จะได้สบายใจขึ้น พอตัดสินใจได้แล้วจึงเดินไปบอกแม่ว่า ผมจะไป 

ปฏบิตัธิรรมนะ ไปคนเดยีวดว้ย พอรูแ้มก่ด็ใีจมาก แตต่ดิทีว่า่ปกตแิลว้ 

คอร์สที่ยุวพุทธฯต้องจองคิวล่วงหน้ากันหลายเดือนเพราะเต็มตลอด  

ครั้งนี้ก็เหมือนกัน คอร์สที่เร็วที่สุดมีคนสมัครเต็มแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ 

แนะนำให้เข้าชื่อเป็นตัวสำรองไว้ก่อน พอวันจริงก็หิ้วกระเป๋ามารอ 

เผื่อว่าจะมีคนสละสิทธิ์ และสามารถเข้าปฏิบัติแทนได้เลย

	 พ่อกับแม่ไปส่งผมที่ยุวพุทธฯตั้งแต่ตีห้าเพื่อรอลุ้นกันว่าจะมีใคร 

สละสิทธิ์ไหม สุดท้ายก็มีจริง  ๆ ผมถึงได้เข้าไปปฏิบัติ ตอนนั้นใจก็ 

คิดว่า จะลองทำตามที่เขาสั่งทุกอย่างโดยไม่ขัดแย้งใด  ๆ  ทั้งสิ้น แล้ว 

พอครบกำหนด ๘ วัน ผมจะมาสรุปด้วยตัวเองว่า “การปฏิบัติธรรม 

มันงี่เง่า เป็นเรื่องตาเปล่ามองไม่เห็น เทวดาดลบันดาลรึเปล่า หรือ 

มันดียังไงกันแน่”


