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งานเขียนรางวลัธรรมวรรณศิลป์ 

ประจาํปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ หวัขอ้ ความทุกขก์บัชีวติของฉนั 

 

 

โชคดทีี่มีเธอ “คุณความทุกข์” 

 

 ฉนัเกลียดคาํน้ีจงั “ความทุกข”์ มนัเป็นช่วงเวลาของความรู้สึกท่ีไม่อยากจดจาํและไม่อยากจะมี มนั

เป็นช่วงเวลาท่ียากจะขา้มผา่นแมเ้พียงเศษเส้ียววนิาทีก็สุดแสนจะยาวนาน 

 ภาพของความสุขตอกย ํ้าใหน้ํ้ าตาไหลริน ครอบครัวอบอุ่นท่ีเขามีพร้อมทุกอยา่ง มีพอ่แม่คอยเคียงขา้ง

กาย หยอกลอ้เยา้แหยก่บัลูกๆ เสียหวัเราะ รอยยิม้ ความอบอุ่นของเขาคอยท่ิมแทงใจฉนั  ดูเขาสิ! มองดูครอบครัว

เขา ดูเขาช่างมีความสุขอบอุ่นกนัเหลือเกิน กลบัยอ้นมามองดูตวัเอง ฉนัเป็นใคร?           ตวัฉนันั้นเพียงลาํพงัอยา่ง

โดดเด่ียว ความอา้งวา้งกดักินพื้นท่ีในหวัใจ เจบ็แปลบๆอยูก่ลางอกเหมือนมนัจ้ีรอยร้าวในหวัใจ ฉนัแค่เพียงสงสัย

วา่ทาํไม ทาํไม และทาํไม ทาํไมไม่เป็นฉนัท่ียนืหวัเราะยิม้ร่าอยูต่รงนั้น ทาํไมฉนัถึงไม่มีความสุขอบอุ่นอยา่งใครเขา

บา้ง และทาํไมตอ้งเป็นฉนัท่ีถูกทิ้งใหโ้ดดเด่ียวอยูอ่ยา่งน้ี      มองมาทางฉนับา้งไดไ้หมแค่ซกัครา ไดโ้ปรดอยา่เมิน

เฉยเหมือนฉนันั้นเป็นเพียงเศษผงไร้ตวัตนและท่ียนื      

 แหงนมองทอ้งฟ้าสุดแสนจะกวา้งใหญ่ทอดยาวจนสุดสายตา โลกทั้งใบกวา้งไกลแค่ไหนฉนัไม่อาจหย ัง่

รู้ ฉนัเพียงแค่รู้สึกวา่โลกใบน้ีมนักวา้งและอา้งวา้งเกินไปท่ีฉนันั้นจะยนืหยดัและกา้วไปเพียงลาํพงั        พอ่จ๋า แม่จ๋า 

กลบัมาหาหนูนะ หนูไม่รู้เลยวา่ตอนน้ีพอ่กบัแม่จะเป็นอยา่งไรและอยูแ่ห่งหนใด พ่อจะรู้ไหมในตอนน้ีใจลูกนอ้ย

โดนรังแก ลูกโดดเด่ียวเกินไปไร้คนรัก กอดลูกไวไ้ดไ้หมในวนัท่ีเหน็บหนาว                 ลูกไม่มีใครจริงๆแลว้แม่จ๋า 

ร่ําร้องจนสุดเสียงส้ินนํ้าตา ลูกน้ีจนปัญญาจะออ้นวอน หวงัเพียงแต่ซกัวนัเม่ือเวลาผา่นพน้ไป พอ่และแม่จะหวน

กลบัคืนมา ฉนัยงัจาํไดดี้ไม่เคยคิดจะลืมเลือน ช่วงชีวิตท่ีถูกทิ้งใหเ้ดียวดาย ทุกความรู้สึกนอ้ยเน้ือตาํใจยงัคงอยู ่ แวว

ตาท่ีคอยจบัจอ้งมองความสุขของคนอ่ืนดว้ยใจอิจฉา มนัเป็นปมจ้ีใจในส่วนท่ีขาดหาย ฉนัไม่อยากรับรู้เหตุผล

มากมายท่ียายคอยพดูกรอกหู วา่พอ่แม่นั้นจาํเป็นตอ้งไกลห่าง วนัเวลาในแต่ละวนิาทีมนัผา่นไปอยา่งเช่ืองชา้ อีกก่ี

เดือนก่ีปีท่ีฉนัตอ้งเฝ้ารอ ฉนัตอ้งทนอดกลั้นนอนเดียวดายร่ําร้องจนหมดแรงแลว้เผลอหลบัไป ตอ้งทนแบบน้ีไปอีก
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นานเท่าใด...จึงจะพอ ทรมานใจอยูร่ํ่าไปท่ีตอ้งคอยปลอบโยนและเช็ดนํ้าตาใหต้วัเอง ฝืนเขม้แขง็ทั้งท่ีใจนั้นอ่อนแอ 

ปล่อยเวลาล่วงเลยพน้ผา่นไปกบัการเฝ้ารอคอย อยา่งไร้จุดหมาย... 

 เคยไหม? เคยผกูพนักบัใครมากๆหรือไหม แลว้เคยไหม เคยรอใครหรือเปล่า รอจนหมดหวงัวา่เขาจะ

กลบัมา แลว้เคยสับสนระหวา่งความรู้สึกตวัเองไหม ฉนัเคยนะ! ฉนัไม่แน่ใจวา่มนัคุม้หรือเปล่ากบัการไดม้าและเสีย

ไปในคร้ังน้ี ตลอดเวลาเป็นปีๆท่ีผา่นมา ฉนัมีเพียงยายท่ีคอยโอบกอดใหค้ายหนาว มีเพียงยายท่ีคอยเล้ียงดูและเคียง

ขา้งกาย ในทุกๆวนัก็ไดย้นิเพียงเสียงยายท่ีคอยพร่ําสอน แต่เหมือนโชคชะตายงัเล่นตลกไม่รู้จบ ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่ากบั

การผลดัพราก นํ้าตาร้อยพนัหยดก็ไม่อาจส่ือความรู้สึกขา้งในไดห้มดส้ิน ยายจากไปดว้ยโรคชรา ยายจากไปแลว้...

จากไปโดยไม่มีวนัยอ้นคืน ไม่มีแลว้อกอุ่นของยายใหค้อยซุกแลว้ร่ําไห ้ เบ้ืองหนา้มีเพียงหญิงสาวและชายหนุ่มท่ีใจ

เคยเฝ้ารํ่ าร้องหา แต่ในวนัน้ี ออ้มกอดจากเขาไม่อาจทาํให้ใจฉนัอุ่นไดเ้ลย ไม่เลยซกันิด... ชีวติต่อจากน้ีของฉนัมนั

คงเปล่ียนไป ไม่มีแลว้จริงๆความสงบสุขในแต่ละวนัอยา่งท่ีเคยเป็น 

 มนัอ่อนมนัลา้กบัทุกส่ิงเหมือนลม้ทั้งๆท่ียงัลุกไม่ข้ึน มีเร่ืองราวทุกขร้์อนมากมายเขา้มาทบัถมใจ หนกั

อ้ือจนยกออกไม่หมด ไม่มีแรงแมแ้ต่จะกา้วเดิน เหน่ือยแมก้ระทั้งจะหายใจ   ขา้วสารจะกรอกปากยงัไม่มี ฤดูฝน

หลงัคาบา้นร่ัวพื้นบา้นเปียกเชอะแชะไปหมด ทั้งท่ีพอ่เป็นช่างก่อสร้างแต่สะภาพบา้นตวัเองน้ีแทบดูไม่ได ้ พอ่ฉนั

นั้นโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัเร่ืองลือทัว่ทั้งหมู่บา้นในนามของ “ข้ีเหลา้”  ถามวา่เป็นลูกข้ีเหลา้มนัอายมากหรอ ก็ไม่

หรอกนะ ถา้พอ่มีความรับผิดชอบและนึกถึงครอบครัวก่อนจะสนองกิเลสตวัเอง ก่ีคร้ังท่ีนํ้าเมาของพอ่คอยทาํลาย

ชีวติพอ่คอยบัน่ทอนความสุขของครอบครัวเรา ก่ีนํ้าคาํและหยดนํ้าตาของลูกและแม่ท่ีร่ําร้องออ้นวอนขอใหพ้่อเลิก

ด่ืมเหลา้ ไม่รักไม่ห่วงลูกคงไม่เดือนร้อนใจ เราพรากจากกนัมานานเกินพอ ยงัไงหนูก็ไม่ยอมใหพ้อ่จากไปไหนอีก 

พอ่เขา้ใจไหม? หนูมีพอ่แค่คนเดียว พอ่เขา้ใจบา้งหรือเปล่า                                                                                                              

 ภาพในวนัวานท่ียงัคงฝ่ังลึกในจิตใจ กระจกแตกแหลกไม่เหลือช้ินดี รถท่ีเพิ่งผอ่นจากร้านมาไดไ้ม่ก่ี

เดือนพลิกคว ํ่ากลางถนน ชายข้ีเมานัง่เลือดตกอยูข่า้งมอเตอร์ไซค ์ฉนัยนืมองพอ่ดว้ยใจห่วง กลา้มเน้ือแขง็เกร็งทาํตวั

ไม่ถูก เลือดท่วมหนา้แต่พ่อยงัมึนเมาพดูคุยไม่รู้คาํ ปากเก่งโวยวายไร้สติ เจบ็ลึกๆอยูใ่นใจ         โถ่! พอ่จ๋า น่ีนะหรอ

พอ่ของฉนั แขง็ใจเดินเขา้ไปหาพอ่ เอือมมือนอ้ยๆปาดเลือดท่ีจะไหลเขา้ตาพอ่           ใจเร่ิมเตน้รัว ดวงตาค่อยๆแดง

กํ่า แต่อยา่นะ อยา่ใหม้นัไหล ข่มเอาไว ้ ฉนัจะไม่อ่อนแอใหใ้ครเห็น ชาวบา้นท่ีมาช่วย ต่างตอกย ํ้าความโง่เขลา 

พดูจาด่าทอเหมือนพอ่ฉนันั้นสุดแสนเลว ใจเจบ็ซํ้ ายงัไม่พอยิง่ร้อนรน     อยากลุกข้ึนตะโกนด่ากลบัไป แมต้วัพ่อ

ฉนัอาจข้ีเหลา้เมายาไร้สติ แต่พอ่น่ีก็ไม่เคยเบียดเบียนใครแมแ้ต่คาํพดูพ่อก็ไม่เคยด่าวา่นินทาใหใ้ครตอ้งปวดใจ พ่อ

อาจไม่สนใจคาํพดูใครแต่ลูกเก็บทุกคาํมาเจบ็ เจบ็!! อยูใ่นใจท่ีใครเขาคอยพดูจาด่าวา่ดูถูกพอ่ ปวดใจพอแลว้ท่ีตอ้ง

ทนเห็นพ่อเลือดนองหนา้กายเจบ็ซํ้ าแต่ยงัถูกย ํ้าใหเ้จบ็ซํ้ าๆกบัพิษของนํ้าคาํคน  เบ่ือเหมือนกนันะพอ่ท่ีตอ้งคอยพูด
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แต่เร่ืองเดิมๆซํ้ าไปซํ้ ามา ก่ีคร้ังท่ีพอ่เกือบตายเพราะนํ้าเมาสุดรักของพอ่ เงินจะซ้ือขา้วกินก็แทบจะไม่มี แต่ทาํไมพ่อ

ยงัมีเงินซ้ือเหลา้กินสนองกิเลสของตวัเองไดทุ้กวนั เคยนึกถึงหนูกบัแม่บา้งไหม (เป็นคาํถามท่ีพอ่ไม่เคยจะตอบได)้ 

  พิษเหลา้กดักินร่างกายจากภายใจจนผผุงั กลา้มเน้ือแขง็ตรึงตวัเยน็เฉียบ อีกเพียง 5 นาทีเท่านั้นหากชา้

พอ่คงไป ฉนัไม่กลา้แมแ้ต่จะเดินเขา้ไปมองพอ่ใกล้ๆ  ไม่กลา้แมแ้ต่จะยอมปล่อยใหน้ํ้าตาไหลริน   ร่วงโรยระบาย

ความทุกขไ์ป แววตาพ่อวา่งเปล่าหม่องมองไปทัว่ สายยาสายนํ้าเกลือมากมายรกลูกตา            ฉนัแค่เพียงยนืมองพ่อ

จากมุมไกล ความรู้สึกมากมายตีกนัอยูใ่นอก หดหู่เหน็บหนาวและเฉยชา              มนัเกินกวา่ความรู้สึกเจบ็ปวดใดๆ

ทั้งส้ิน ฉนัเดินเขา้ไปนัง่ขา้งๆแม่ ปล่อยความเงียบกดกินความในใจเราทั้งสาม      พอ่ช็อกถูกส่งตวัไปโรงพยาบาล

อนัเน่ืองมาจากเหลา้ตวัดีของพอ่นั้นแหละ นอนโรงพยายามหลายคืนเลย ถูกหมอเอาสายยางสอดเขา้รูจมูก พ่อบอก 

“เขด็เลยจา้ว” สัญญาลูกผูช้ายบอกจะไม่กินอีกแลว้นํ้าเหลา้ยาดอง พอ่หนูช่ือสัจจะแต่ไม่มีสัจจะหรอกค่ะ กลบั

บา้นมาก็เอาอีกละ เป็นภาพท่ีเห็นปุ๊บเลือดน่ีร้อนข้ึนขีดแดงป๊ับ มนัน่าโมโหไหมละค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา

ไดไ้ม่ก่ีวนัก็กระดกเหลา้เขา้ปากอีกละ         ถา้มนัเลิกขาดไม่ไดจ้ริงๆกินแบบจิบๆนิดๆหน่อยๆจะไม่วา่ซกัคาํนะค่ะ 

แต่น่ีขวดเหลา้เท่าหวัชา้ง พอ่คุณจะกินเอาโล่งใหไ้ดเ้ลยใช่ไหมค่ะเน่ีย...                                                                                                                             

 จํ้าเทา้ลงส้นหนกัๆตรงด่ิงไปจบัขวดเหลา้โยนทิ้งแตกแหลกกระจายกลางบา้น ต่อหนา้ต่อตาพ่อแม่และ

เพื่อนพ่อ รู้นะ!! วา่แม่ก็พดูห้ามพอ่จนเบ่ือจะพดูแลว้แหละ วนัน้ีเลยจดัใหค้่ะ เทวดาตวันอ้ยพดูเทศนา บ่นๆๆๆๆๆๆ

จนสุดจะสันหาคาํมาบ่น เพื่อนพอ่น่ีก็อีกคนโตเป็นผูใ้หญ่จนป่านน้ีก็น่าจะรู้วา่อะไรควรไม่ควร พอ่เพิ่งออกกจาก

โรงพยาบาลยงัมีหนา้มาชวนกนักินเหลา้อยา่งสาํราน เราก็วนีจนสุดเหวีย่งสิค่ะ ดว้ยฤทธ์ิเหลา้ของพอ่มีรึพอ่จะยอม

ฟังเสียงเทศนาเฉยๆ พอ่ก็โวยวายแสดงอาการเสียดายขวด มึนเมาพดูจาไม่รู้เร่ือง แมแ้ต่แรงจะลุกข้ึนยนืยงัไม่มี แหม่

..ภาพท่ีเห็นนิยิง่เป็นเช่ือเพลิงอยา่งดีมาสุมไฟเพิ่มความร้อนใหอ้ารมณ์ฉนัเดือดผดุๆๆ เป็นไงเป็นกนัวนัน้ี ฉนัทนมา

นบัสิบกวา่ปี มนัเกินขีดจาํกดัมามากละ ฉนัพดูๆๆ ทุกความรู้สึกท่ีอยากจะพดู สันหาคาํเจบ็ซํ้ าเลือกพดูออกไป พูด

อยา่งชดัถอ้ยชดัคาํ หนกัแน่นทุกคาํพดู ย ํ้าอยา่งชดัเจนทุกวรรคคาํ และประโยคหน่ึงท่ีฉนัคงตอ้งจาํไปจนตาย 

  “จะก๋ินหยงัปะลํ้าปะเหลือเหลา้น่ี มึงไขตายนัก๊กะ” 

 “อิหล่า จะไปอู่อั้น จะใดก่อเป๋นป้อตัว๋หนา” เพื่อนพ่อพดูขดัใน ณ เวลาท่ีอารมณ์กาํลงัร้อนจดัจา้น 

น่ีฉนัลืมบอกไปใช่ไหมวา่เวลาฉนัโมโหและกาํลงัระบายอารมณ์อยู ่ อยา่มายุง่!! ฉนัเหลือบหางตาไปมองเพื่อนพ่อ

บอกเป็นนยัๆวา่หุบปาก ก่อนจะหนัมาจอ้งหนา้พ่ออยา่งจริงจงัและทิ้งนํ้าคาํสุดทา้ยอยา่งหนกัแน่น       “มนับ่อใจ้

ป้อก.ู..”  ฉนัรีบควา้กุญแจรถมอเตอร์ไซคข์บัออกไป แอบเห็นสายตาแม่แวบหน่ึง สายตาท่ีดูกงัวลและเศร้าๆ 

เหมือนจะเอ่ยปากพดูอะไรซกัอยา่งแต่ไม่กลา้ 
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๖ 

 ความเงียบสงบบวกกบัอากาศเยน็ยามคํ่าคืนช่วยบรรเทาไฟร้อนในใจ ภาพสายตาของพอ่ท่ีจอ้งมองดู

ผดิหวงัและเสียใจ ภาพสายตาเศร้าๆของแม่ก็ยงัคงวนเวยีนอยูใ่นหวั จู่ๆก็รู้สึกผดิจบัใจ แต่ไม่กลา้หรอกนะท่ีจะเอ่ย

คาํวา่ขอโทษ ถา้ยอ้นเวลาได ้ฉนัจะไม่พดูคาํนั้นออกไป... 

  วนัเวลาหมุนผา่นคืนและวนัแปรเปล่ียนไปแต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่เคยเปล่ียนตามกาลเวลา คือชีวติเดิมๆท่ีตอ้ง

อดทนอดกลั้น ในเม่ือชีวิตครอบครัวนั้นไร้ไออุ่น แน่นอนฉนัแสวงหาความสุขความอบอุ่นนอกบา้น     ติดเพื่อน ติด

แฟน เท่ียวกลางคืน ทาํทุกส่ิงตามแต่ใจท่ีอยากจะทาํ พอ่แม่วา่อะไรฉนัไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ ผลก็คือ ชีวติมอตน้พงัยบั หมด

ส้ินความดีท่ีสะสม ปล่อยกิเลสครอบงาํจิตใจ ดีชัว่ฉนัไม่สนทาํทุกอยา่งเพื่อประชดชีวิตห่วยๆ แต่ดูเหมือนกลบัยิง่กด

ชีวติตวัเองให้ตกตํ่าลงเร่ือยๆ หวัใจแหลกไม่เหลือช้ินดี หมดส้ินความรักท่ีสดใส รักในวยัรุ่นเหมือนอารมณ์ชัว่ยามท่ี

ลุ่มหลง เจบ็จนปลง เหน่ือยหน่ายกบัการประชดชีวิตตวัเอง       เร่ืองเลวร้ายทุกขเ์ศร้าท่ีพบผา่นในวยัคึกคะนองนั้น

ไม่ใช่ความทุกขท่ี์ฉนัไม่อาจลืม ความตายท่ีอยูต่รงหนา้พอ่แม่ในวนัเวลาท่ีฉนัยงัไม่มีปัญญาจะดูและท่านตงัหาก

หละท่ีคือสุดๆของความทุกข ์

  ฝ่าสายลม ฝ่าความมืดดว้ยใจเควง้ เหมือนดวงใจจะขาดร้ิวไร้เร่ียวแรง มนัเหน่ือยทอ้ อ่อนและลา้กบั

ความจริงท่ีพบเจอ ใหล้มแรงพดันํ้าตาปลิวจากไป ปลดปล่อยทุกความโศกฝากไปกบัเสียงร่ําไห ้ แต่ใยหน่อฉนัไม่

อาจโยนความทุกขไ์ปจากใจไดห้มดส้ิน นึกยอ้นถึงเร่ืองราวยิง่ร้าวราน เสียงแม่ร้องครํ่ าครวญจากกายเจบ็ สองมือแม่

หยกิเกร็งเขา้ท่ีหนา้ทอ้ง ฉนัไดแ้ต่สั่นกลวัมองแม่นอนร้องครวญครางบิดตวัไปมา         ไม่รู้จริงๆฉนัจะช่วยแม่ได้

อยา่งไร นํ้าตาแม่ไหลยิง่ย ํ้าใหใ้จปวด พอ่ก็ไปกินเหลา้บา้นเพื่อนดึกด่ืนก่ึงคืนยงัไม่กลบั ดวงจนัทร์ฉายแสงอยูก่ลาง

หวั เวลาน้ีฉนัจะหาซ้ือยาไดจ้ากท่ีไหน แม่ยงัคงคร่ําครวญอยา่งเจบ็ปวด ด้ินทุรนทุราย ภาพแม่เจบ็ลูกไหมใจลูกน้ี

แทบสลาย ปวดร้าวใจไร้ปัญญาจะช่วยแม่บรรเทาความเจ็บปวด ฉนัตดัสินใจโทรหาพอ่เร่งกลบับา้นมาดูแม่และรีบ

วิง่ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบา้น ชาวบา้นเรือนใกลเ้คียงเร่ิมสงสัยพากนัมาดูอาการแม่แลว้โทรเรียก

รถพยาบาล พอ่ขบัรถมาถึงบา้นเอะ๊อะโววาย มึนเมาเดินโซเซลม้ลุกเป็นวา่เล่น ฉนัมองพอ่ดว้ยใจนอ้ย เจบ็จ้ืดๆ

ปวดร้าวอยูก่ลางอก รถพยาบาลมาถึงก็รีบพาแม่ข้ึนรถไป ฉนัจะรีบตามไปดูอาการแม่ท่ีโรงพยาบาล แต่พอ่ยงัคงโว

วายเดินโซเซจะข้ึนมาซอ้นทา้ยมอเตอร์ไซค ์ เพื่อนบา้นพูดบอกหา้มก็ไม่ฟัง สุดจะทน ฉนัหนัหนา้ไปตะคอกใส่พอ่

จนสุดเสียง                “มึงบ่อตอ้งไป” หมดจริงๆความอดทน พอ่ยงัคงเป็นคนเดิมชายข้ีเมาท่ีทาํใหฉ้นัอบัอาย

ไดต้ลอดเวลา    เป็นพ่อท่ีทาํตวัใหลู้กหมดศรัทธาไดเ้สมอ ฉนัก็คนนะ มีหวัใจ เหน่ือยเป็นเหมือนกนั ทุกคร้ังท่ี

ครอบครัวมีปัญหาพอ่จะหนีไปกินเหลา้สุขสาํรานอยูค่นเดียว ทิ้งใหฉ้นักบัแม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาสารภพัอยา่งเพียง

สองคน ลูกกบัแม่ก็อ่อนแอเป็นนะพอ่ บางทีก็ตอ้งการคนดูแลเหมือนกนั...  
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๗ 

  ฉนัเร่งเคร่ืองซ่ิงรถแรงตามอารมณ์ใจกะวนกะวายคิดหนกั ใจกลวัตวัสั่น หากแม่จากไปทิ้งใหฉ้นัอยูก่บั

พอ่สองคน โอ ้ดวงจิตคงไร้คนปลอบโยน ฉนัขาดพอ่ได ้แต่ขาดแม่ไปไม่ไดจ้ริงๆ ดวงตาร้อนพราวเอ่อลน้ดว้ยนํ้าตา 

ร่ําร้องสะอึกสะอ้ืนไร้ยางอาย ใหฉ้นัเป็นคนบา้ไร้สติไปเลยจะดีกวา่ตอ้งมาใจเสียกบัความปวดร้าวซํ้ าๆแบบน้ี   พอ

ไปถึงโรงพยาบาลหมอพดูบอกวา่แม่นั้นมีโรคแทรกซอ้น น่ีฉนัลืมบอกไปหรือเปล่าวา่พอ่กบัแม่ฉนัมีโรคประจาํตวั

อยู ่ ดูเหมือนแม่จะอาการหนกักวา่พอ่แต่แม่ก็ยงัทนทาํงานหนกัก่อสร้างอยูก่ลางแดดจนตอ้งเสียดวงตาขา้งหน่ึงไป 

ข้ึนทะเบียนเป็นคนพิการทางสายตา ตาบอดสนิทไปขา้งหน่ึง     ส่วนอีกขา้งนั้นฝ้ามวั ยิง่นึกๆยิง่ปวดใจ ทรมานอยู่

ขา้งในท่ีฉนัไม่อาจช่วยอะไรแม่ไดเ้ลย เอาแต่ทะเลาะกบัพอ่ใหแ้ม่ตอ้งเหน่ือยใจซํ้ าๆ ฉนัซ่ิงรถเร่งเคร่ืองฝ่าลมหนาว

ขบัรถออกไปอีกคร้ัง ไปจอดท่ีสะพานท่ามกลางแสงจนัทร์ในคืนเดือนแจง้ ดบัเคร่ืองมอเตอร์ไซคเ์ดินลงไปเกาะราว

สะพาน มองออกไปเบ้ืองหนา้มีเพียงความมืดมิด ทุกส่ิงรอบกายเงียบสงดัไร้เสียงเคร่ืองยนตแ์ละคนสันจร ไดย้นิ

เพียงเสียงสายนํ้าไหลรินไปตามลาํโขง ใจนึกอยากหนีปัญหาเดินหายไปในความมืดโดยไม่ยอ้นคืนกลบัมา แต่ฉนั

ทิ้งแม่ไปไม่ไดห้รอก      แม่ก็ไม่มีใคร ตวัคนเดียวไม่ต่างกนักบัฉนั ฉนัเปล่ายอมแพ ้ ฉนัเปล่าทอ้ถอย ฉนัเพียงแต่

เหน่ือยลา้เท่านั้นเอง... 

  เม่ือคร้ังยงัเป็นเด็กเร่ืองเศร้าโศกทุกขใ์จท่ีสุดของฉนัคือความกลวั กลวัวา่หากพอ่แม่เป็นอะไรไปแลว้ฉนั

จะอยูก่บัใคร มนัเป็นความทุกขท่ี์คิดถึงแต่ตวัเอง พอเราเร่ิมโตไดใ้ชชี้วิตหลากหลายรูปแบบผา่นร้อนผา่นหนาว ได้

เรียนรู้เจอะเจอประสบการณ์ท่ีมากข้ึน บวกกบัคาํสอนของพอ่ท่ีคอยย ํ้าเสมอวา่อยา่คิดถึงแต่ตวัเอง เหมือนยิง่โตฉนั

ยิง่กลวัมากข้ึน กลวัวา่พอ่แม่จะจากไปในวนัท่ีเรายงัไม่สามารถดูแลท่านไดดี้พอ  กลวัวา่วนัสุดทา้ยของความสาํเร็จ

ท่านจะไม่อยูแ่สดงความยนิดีกบัเรา กลวัวา่จะไม่มีโอกาสไดส้านฝันจิตนาการ โลกอนักวา้งใหญ่ขอเพียงมีเราสาม

พอ่แม่ลูกในบา้นไมท่ี้แสนอบอุ่นในฤดูหนาว และร่มเยน็ในฤดูร้อน แมย้า่งเขา้ฤดูฝนก็ไม่มีนํ้าฝนซกัหยดมารดกาย

ใหเ้ราตอ้งสั่นหนาว เสียงนกตวักระจอ้ยส่งเสียงร้องจ๊ิบๆเจ๊ียบๆ กระต่ายตวันอ้ยสีขาวขนฟูปุกปุยสองสามตวัวิง่เล่น

ไปมารอบๆบา้น ยอดหญา้อ่อนๆเขียวขจีชุ่มช้ืนตา เรือนกลว้ยไมท่ี้เราสองพอ่ลูกช่วยกนัสร้าง ดอกไมน้าๆพนัธ์เบ่ง

บานสะพร่ังงดงามเป็นท่ีสุด ผเีส้ือสีสดใสบินวอ่นกินเกสรดอกไมง้าม ตกเยน็พอ่ลูกชวนกนัตีลูกขนไก่ แม่ทาํอาหาร

รอเราสองพ่อลูกเล่นแบดมินตนัเสร็จแลว้กินขา้วพร้อมหนา้พร้อมตากนั ในทุกๆม้ืออาหารส่ิงท่ีวเิศษกวา่อาหาร

อร่อยๆฝีมือของแม่คือเสียงหวัเราะ เสียงพดูคุยและรอยยิม้ของเรา อ่ิมทั้งทอ้งอ่ิมทั้งใจ ในทุกวนั แค่น้ีจริงๆท่ีฉนัเฝ้า

หวงัไว ้ ไออุ่นจากครอบครัว..ทดแทนท่ีขาดหายไปในวยัเด็ก ไม่วา่ชีวติต่อจากน้ีตอ้งพบเจอกบัความทุกขใ์นรูปแบบ

ใดอีกมากมายฉนัไม่หว ัน่ ขอเพียงแค่อยา่พากพอ่แม่ฉนัไปในวนัท่ีใจยงัไม่พร้อม แค่นั้นพอ... 

 

โดย  ลูกของแม่ 
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๘ 

คอลมัน ์ลมหายใจจบัปากกา 

โดย ’ เลิศ  อนุรักษ ์

___________________________________________________________________________________ 

 

“สร้างพืน้ที่ให้ชีวติ” 

  

เม่ือเราหายใจเขา้  เราเติมเตม็พื้นท่ีขา้งในร่างกาย ดว้ยอากาศจากภายนอก 

เม่ือเราหายใจออก  เราแปรเปล่ียนพื้นท่ีภายนอก รอบตวัเรา ดว้ยอากาศจากพื้นท่ีขา้งในกาย 

พื้นท่ีภายนอกและพื้นท่ีภายใน ต่างส่งเสริมและเช่ือมโยงต่อกนั เราต่างเป็นผูร่้วมสร้างทั้งสองพื้นท่ีชีวติ 

 คนเราใชชี้วิตระหวา่งพื้นท่ีมากมาย จากบา้นสู่ทอ้งถนน สู่ท่ีทาํงาน  ไปหา้งสรรพสินคา้  สวนสาธารณะ  

ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  โรงเรียน  มหาวทิยาลยั  ฯลฯ  หายใจเขา้พื้นท่ีหน่ึง  หายใจออกพื้นท่ีหน่ึง  ชีวติตอ้ง

สัญจรและเก่ียวพนัพื้นท่ีนานา ทวา่พื้นท่ีใดเล่าท่ีเราเป็นผูส้ร้างข้ึน  มีจาํนวนมากหรือนอ้ยสาํหรับพื้นท่ีท่ีเรารู้สึก

ไวว้างใจและเป็นอิสระ 

 

 แมเ้รามีตวัเลือกพื้นท่ีชีวติอยูไ่ม่นอ้ย  แต่เหตุใดเรากลบัจึงไม่เป็นอิสระเอาเสียเลย  เราอาจมีแค่หน่ึงหรือ

ไม่ก่ีพื้นท่ีท่ีเรารู้สึกวา่ตนเองเป็นผูส้ร้างข้ึน  เป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภยัมากพอท่ีเราจะรู้สึกสบายใจ อบอุ่น และไวว้างใจ 

แมเ้รามีตวัเลือก เราอาจรู้สึกวา่ไม่อาจเลือกไดเ้ตม็ท่ี  เพราะกลไกทางสังคม  เพราะความคาดหวงัจากคนอ่ืนๆ เพราะ

พื้นท่ีเหล่านั้นสังคมหรือองคก์รหน่ึงๆ เป็นผูส้ร้างข้ึน  เราไม่เห็นวา่ตนเองเป็นผูร่้วมทาํใหเ้กิดข้ึน  เราอาจแอบหวงั

วา่วนัหน่ึงเราจะกา้วไปสู่พื้นท่ีท่ีดีกวา่น้ี  พื้นท่ีท่ีเราจะรู้สึกวา่เป็นตวัของตวัเองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและไดรั้บการยอมรับ 

 

 หายใจเขา้  เราเสียเวลากบัการรอคอยโอกาสไดไ้ปยงัพื้นท่ีในฝันแห่งนั้นเพียงใด หายใจออก วนัหน่ึงท่ี

เราพร้อมหรือมีส่ิงวิเศษเกิดข้ึน หรือเม่ือยามหมดเวลาเลิกเรียนหรือเลิกงาน เราจะไดไ้ปสู่พื้นท่ีอนัปลอดภยั นัน่เป็น

เพียงหนทางเดียวเท่านั้นหรือไม่ 
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 เหตุใดเม่ือเราตอ้งการความเป็นอิสระ และพื้นท่ีอนัไร้ขีดจาํกดั  เรากลบักกัขงัตวัเองอยูใ่นพื้นท่ีเล็กๆ 

บางแห่ง ขณะท่ีลมหายใจยงัคงสอนเราเร่ืองการสร้างพื้นท่ีอนักวา้งใหญ่ไม่เวน้วนัหยุดพกั 

 ทุกๆ พื้นท่ีชีวติ เกิดข้ึนเพราะชีวติ  เราอาจมิไดส้ร้างสถานท่ีแห่งนั้นข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น เราไม่ได้

ก่อตั้งบริษทัหรือโบกปูนก่อหอ้งทาํงานน้ีข้ึนมา แต่เม่ือใดท่ีชีวติเรากา้วเขา้มาในพื้นท่ีนั้น  เราคือผูมี้ส่วนร่วม

สร้างสรรคห์รือบัน่ทอนพื้นท่ีแห่งนั้นดว้ย  หากหวัใจเราปกคลุมดว้ยเมฆหม่นหมอง  หอ้งแห่งนั้นอาจมวัหม่นลง

ดว้ยเช่นกนั  เพื่อนร่วมงานยอ่มรู้สึกได ้เพราะพื้นท่ีภายในเช่ือมโยงการเปล่ียนแปลงกบัพื้นท่ีภายนอกเสมอ 

 

 ขณะเดียวกนัเรายอ่มสามารถแปรเปล่ียนพื้นท่ีรอบตวัเราไดด้ว้ยการดูแลพื้นท่ีภายใน อยา่งการหายใจเขา้

ออกอยา่งมีสติ เราจะช่วยไม่ใหต้นเองเผลอสร้างบรรยากาศรุนแรงภายในบา้น  ยามท่ีโลกภายในสดใสเบิกบาน  คน

ท่ีคร่ําเครียดมาอาจพลอยไดย้ิม้ไปกบัเรา  

 เรายงัสามารถสร้างปัจจยัท่ีจะช่วยเก้ือกลูพื้นท่ีภายนอกผา่นการลงมือทาํดว้ยตนเอง  ลาํพงัเพียงการยืน่

ดอกไมใ้หผู้ช้ราท่ีนัง่ขายลูกอมบนฟุตบาตร พื้นท่ีนั้นอาจพาใจบางคนเยน็ช่ืนฉํ่า  การแปะกระดาษคาํเตือนใจไวใ้กล้

โตะ๊ทาํงานยงัช่วยเป็นเคร่ืองกระตุน้สติแก่ตวัเราเองและเพื่อน  เราอาจเห็นบรรยากาศการทาํงานท่ีแปรเปล่ียนเม่ือเรา

เปล่ียนวธีิพดูในสถานการณ์ท่ีทา้ทาย 

ทุกๆ การหายใจ  เราคือหน่ึงในผูส้ร้างสรรคพ์ื้นท่ีชีวติทั้งภายนอกและภายใน  เราต่างเป็นผูร่้วมรับผดิชอบต่อส่ิงท่ี

เราสร้างข้ึน  อาํนาจในการแปรเปล่ียนนั้นอยูก่บัเราทุกวนัและคืน เราจะลงมือทาํเพื่อแปรเปล่ียนพื้นท่ีชีวิตทั้งภายใน

และภายนอกตวัเราไดอ้ยา่งไร 

 

 แบบชวนเขียนบนัทึกเพื่อเร่ิมสร้างพื้นท่ีใหแ้ก่ตนเอง 

 งานเขียนทัว่ไปเป็นหนา้กระดาษและตวัหนงัสือเพื่อส่ือความหมายและปรากฏตวัต่อผูอ่ื้น  ทวา่คร้ังน้ีเรา

จะเขียนเพื่อสร้างพื้นท่ีใหแ้ก่ตวัเราเอง  พื้นท่ีท่ีเราจะรู้สึกปลอดภยัและไวว้างใจ  เป็นหนา้กระดาษแห่งการรับฟัง  

เราไม่จาํเป็นตอ้งสนใจกฎการเขียนใดใดในหนา้กระดาษบนัทึกส่วนตวั ไม่ตอ้งกงัวลลายมือและการสะกดคาํ เพราะ

เราตอ้งการสร้างพื้นท่ีชีวิตหน่ึงใหแ้ก่ตวัเองมิใช่ผูอ่ื้น  เรากาํลงัฝึกสร้างพื้นท่ีในฝันเร่ิมจากใกลต้วั ดว้ยลมหายใจและ

การเขียน 
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 หายใจเขา้  หายใจออก ผอ่นคลายร่างกายและหวัใจ  ผอ่นคลายตวัเราเองชัว่ครู่หน่ึง 

 ระลึกภาพและความรู้สึกในใจ หลบัตาลง นึกตามวา่  ช่วงเวลาใดหรือในสถานท่ีใดท่ีเรารู้สึกไวว้างใจ

และผอ่นคลาย  สถานท่ีแห่งนั้นอาจมีจริงหรือไม่มีอยูก่็ได ้ เราอาจเคยไปหรือไม่เคยไปก็ยอ่มได ้ ใหเ้ราอยูใ่น

สถานท่ีแห่งนั้น  ผอ่นคลายตวัเองดว้ยลมหายใจ 

 ค่อยๆ ลืมตา บนัทึกอิสระวา่ช่วงเวลาน้ีมีความรู้สึกหรือถอ้ยคาํใดในหวัหรือในใจเรา ไม่ตอ้งประเมิน

หรือตีค่าส่ิงท่ีเราเขียน เพียงใหพ้ื้นท่ีแก่พวกเขาและรับฟัง 

 

 เม่ือเราพร้อมแลว้ เราลองถามตวัเองและบนัทึกวา่ เราตอ้งการใหพ้ื้นท่ีชีวติภายในและพื้นท่ีชีวติภายนอก

เป็นอยา่งไร ลองวาดภาพหากเราตอ้งการ หายใจเขา้ยาว  และบนัทึกใคร่ครวญวา่เราจะมีวธีิการในการดูแลพื้นท่ีทั้ง

สองน้ีอยา่งไรดว้ยตวัเราเอง 

 

 ทุกๆ ลมหายใจกาํลงัเก้ือกลูพื้นท่ีภายในเรา และพื้นท่ีภายนอกรอบตวัเรา พวกเราคือพื้นท่ีหน่ึง เราจะ

เป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภยัและสามารถวางใจแก่ตวัเราเองและคนรอบขา้ง  ดว้ยการกลบัมาตระหนกัในการสร้างพื้นท่ีของ

ตน ดว้ยลมหายใจเขา้ ออก และการบนัทึกเพื่อดึงพลงัสร้างสรรคใ์ชเ้พื่อก่อเกิดพื้นท่ีชีวิตภายในและภายนอกไป

ดว้ยกนั 
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๑๑ 

คอลมัน ์ธรรมะคือคุณากร 

โดย คุณชัญ ์

___________________________________________________________________________________ 

 

“สามัญญลกัษณะ” 

 

ปุจฉา  

 กฎแห่งธรรมชาติทัว่ไปของทุกส่ิงทุกอยา่ง  มีลกัษณะใดร่วมกนั? 

 

วสัิชนา  

  ลกัษณะท่ีมีร่วมกนัในทุกสรรพส่ิงไดแ้ก่ ความเปล่ียนแปลง การทนอยูไ่ม่ได ้และความไม่เป็นตวัตน 

 ทุกส่ิงในธรรมชาติลว้นตกอยูภ่ายใตก้ฎแห่งธรรมชาติน้ี ความเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงธรรมดาท่ีพบเห็นได้

ทัว่ไป การทนทรมานอยูไ่ม่ไดก้็พบเจอไดป้ระจาํ แมก้ระทัง่ความไม่เป็นตวัของตวัเองหรือไม่เป็นตวัตนใดๆ ทั้งนั้น 

ก็มีใหส้ังเกตเห็นอยูเ่ร่ือยมา ดงันั้นส่ิงท่ีธรรมชาติยกใหเ้ป็นกฎเกณฑก์็มีอยูส่ามส่วนใหญ่ๆ ท่ีคอยส่งเสริมคํ้าจุนกนั 

ไดแ้ก่ อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา หรือความเปล่ียนแปลง การทนอยูไ่ม่ได ้และความไม่เป็นตวัตนนัน่เอง 

 ผูท่ี้คิดใคร่ครวญตามกฎแห่งธรรมชาติอยูเ่สมอ ยอ่มประจกัษแ์จง้แก่ใจของเขาดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ เม่ือ

เขาขบคิดและเรียนรู้จากธรรมชาติตามท่ีมนัเป็นจริงๆ เขายอ่มเห็นกฎเกณฑ์ดงัท่ีวา่มาน้ีอยา่งไม่ตอ้งสงสัย ธรรมชาติ

มีกฎท่ีตายตวัและชดัเจน ผูท่ี้หมัน่ขดัเกลาตนเองมิไดข้าดยอ่มเห็นความจริงแทอ้ยา่งเดียวกนั เป็นอยา่งอ่ืนมิไดเ้ลย 
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คอลมัน ์จดหมายถึงพี่ใหญ่ 

โดย นอ้งเลก็ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 จดหมายจากนอ้งเล็กหายไป  พี่ใหญ่ไม่ไดรั้บจดหมายจากนอ้งสาวร่วมเดือนแลว้   

 บุรุษไปรษณียย์งัคงจาํไดว้า่  จดหมายซองหน่ึงจ่าช่ือสั้นผิดแผกซองอ่ืนๆ  เป็นภาษาไทยคาํสั้น  คนไทย

หน่ึงอ่านใหฟั้งแปลวา่  “พี่ใหญ่”   

 เขายิม้ในใจเม่ือรู้ความหมาย  เขาเองก็มีนอ้งอยูส่องคน  จดหมายท่ีดูเป็นส่วนตวัส่งมาจากแดนไกล  

บดัน้ีไม่ไดเ้ห็นมาร่วมหน่ึงเดือน  เขารู้สึกรอคอย  ทั้งท่ีไม่รู้จกักนัและมีจดหมายนบัร้อยนบัพนัในแต่ละวนัท่ีตอ้งส่ง 
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คอลมัน์ ธรรมกวี 

___________________________________________________________________________________ 

 

มังคุดธรรม 

 

ไอจ๋้อหน่ึง กดัมงัคุด ทั้งเปลือกฝาด 

ก็อาละวาด ขวา้งทิ้ง กล้ิงหลุนหลุน 

ไอจ๋้อหน่ึง มีปัญญา รู้ค่าคุณ 

หยบิบิดุน กินเน้ือใน ช่ืนใจลิง 

คนโง่งบั ศาสนา ร้องวา่ฝาด 

ก็อาละวาด โกรธใจ คลา้ยผสิีง 

สัตบุรุษ ขดุพระธรรม ไดค้วามจริง 

ด่ืมธรรมยิง่ ด่ืมสุข ทุกวนัคืน 

ลิงหรือคน ก็วกิล ไดด้ว้ยกนั 

กลืนถูกมนั ก็กลืนคล่อง ไม่ตอ้งฝืน 

กลืนทั้งเปลือก ตาเหลือก ตายทั้งยนื 
กลืนเน้ือใน ช่ืนม่ืน ร่ืนเริงธรรม 

 

พทุธทาสภิกขุ 
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