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เผยแพร่โดย 
ศูนยก์ารเขียนเปล่ียนชีวิต  สถาบนัธรรมวรรณศิลป์ 

 
www.facebook.com/khianpianchiwit 

www.youngawakening.org/write4life 

 

อ่านฉบบัก่อนหนา้ไดท่ี้ 

http://youngawakening.org/write4life/?cat=50 
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 ความทุกข์กบัชีวติของฉัน 

 

 เม่ือเอ่ยถึงความทุกข ์  ความหมองเศร้ามกัจะตามคู่กนัมาเสมอ  ไม่มีใครอยากมีความทุกข ์  แต่ฉนักลบั

รู้สึกดีใจท่ีมีความทุกขพ์ดัผา่นเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติ   ตอนท่ีฉนัอาย ุ19 ปี แต่ไม่สามารถใชชี้วติตามวยัเด็กอาย ุ

19 ได ้   ท่ีมีโอกาสเรียนมหาวทิยาลยัดีๆ  ไดใ้ส่ชุดนกัศึกษาสวยๆ แต่งตวั   ไดท้่องเท่ียว หรือแมแ้ต่ทานของอร่อยๆ  

แต่ฉนัไม่เคยไดท้  าอยา่งนั้นเลย 

 หลายปีก่อน   ช่วงท่ีฉนัก าลงัจะเขา้เรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ต่อหลงัจากไดโ้ควตา้เรียนต่อจากทาง

โรงเรียน   แต่ความคิดวบูนั้นไม่มีอารมณ์จะท าอะไรแลว้ทั้งส้ิน   ฉนัชัง่ใจอยูน่าน  ใคร่ครวญหลายวนั  ก่อนจะเดิน

เขา้ไปหาผูเ้ป็นพ่อ   และเอ่ยถึงส่ิงท่ีฉนัอยากจะพดูออกไป   ฉนับอกกบัพอ่วา่   ฉนัจะไม่เรียนต่อม.4  แต่จะเขา้ 

กศน. แทน   ฉนัจะท างานช่วยพอ่ใชห้น้ี  ช่วยค่าใชจ่้ายภายในบา้น    พ่อมองหนา้ฉนักลบัมาดว้ยสายตาท่ีเจบ็ปวด

แฝงไปดว้ยความไม่เขา้ใจในตวัของลูกสาวคนน้ี 

 “ไม่ตอ้งๆ  มีหนา้ท่ีเรียนหนงัสือก็เรียนไป   เด๋ียวเร่ืองเงิน พอ่จดัการเอง”  เอาอีกแลว้!!!!!!  เอาอีก

แลว้!!!!!!  ท าไมฉนัถึงช่วยอะไรพอ่ไม่ไดเ้ลย  จะเกิดมาท าไมกนั   แลว้เม่ือไหร่นะ  ท่ีครอบครัวของฉนัจะไดมี้

ความสุขจริงๆแบบครอบครัวคนอ่ืนๆเขาบา้ง     ดว้ยความด้ือของฉนัท่ียงัอยากจะช่วยพอ่อยูน่ั้น   จึงยงัแอบออกไป

สมคัรงานไปทัว่  โดยไม่ใหพ้อ่รู้   แต่ก็ไม่มีท่ีไหนรับ  เพราะอายยุงัไม่ถึง 18 ปี  ฉนัท าอะไรไม่ไดเ้ลยหรือน่ี??   มนั

ตอ้งมีสักอยา่งสิท่ีฉนัสามารถช่วยเหลือครอบครัวไดบ้า้ง    

  เร่ิมมาจากจุดเปล่ียนในชีวิตของฉนั  ทางญาติของพอ่ซ่ึงไม่ยอมรับแม่ของฉนั  รวมทั้งตวัฉนัและ

นอ้งชายท่ีเป็นหลานแท้ๆ ของพวกเขา  ฉนัไม่เคยทราบเร่ืองราวเหล่าน้ีมาก่อนเลยดว้ยซ ้ า   กระทัง่ฉนัอาย ุ17 ปี   

 “เด็กคนน้ีเป็นลูกใครก็ไม่รู้   ทิ้งมนัไปซะ”  ค าพดูของยา่ท่ีดูโหดร้ายในซองจดหมายฉบบันั้น   ได้

ผา่นสายตาของแม ่   ส่วนฉนัก็ก าลงัอยูภ่ายในครรภข์องแม่  ยงัไม่ทนัท่ีจะไดลื้มตาออกมาดูโลกเลยดว้ยซ ้ า   แม่
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อดทนต่อสู้กบัคนใจร้ายพวกนั้นมาตลอดแทบทั้งชีวิตของแม่   เพราะกลวัวา่ฉนัจะเกิดมาเป็นเด็กไม่มีพอ่  และไม่

สามารถแบกหนา้กลบัไปบา้นเกิดได ้   เพราะกลวัค าดูถูกท่ีวา่ทอ้งไม่มีพอ่    ฉนัคิดวา่ละครมกัจะน ามาชีวติจริงไป

แสดง  แต่ในบางคร้ังชีวติจริงโหดร้ายยิง่กวา่ละครเสียอีก  

  เวลาผา่นไป  เทอมสุดทา้ยของการเป็นเด็กนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย   ยา่ไดท้  าการแบ่งท่ีทาง

ใหก้บัลูกๆทุกคน   พอ่ของฉนัไดเ้ดินทางกลบัไปท่ีบา้นยา่เพื่อคุยตกลงเร่ืองท่ีทาง   ในขณะท่ีแม่ยนือยูค่นเดียว   

ญาติฝ่ายพอ่ก็เขา้มาตะคอกดว้ยวาจาท่ีหยาบคาย  ปนดูถูกเหยยีดหยามแม่ของฉนั  

 “มึงเป็นใคร!!!!  ถึงจะมาเอาท่ีทางของพวกกู”  ฉนัรู้วา่แม่เจบ็ปวดใจมากมายหลายลา้นเท่า   ถึงตวั

ฉนัจะไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์ขณะนั้น  แต่ก็สัมผสัไดถึ้งความเจบ็ปวดท่ีแม่ไดรั้บจากคนใจด าอ ามหิตพวกนั้น     ฉนั

ทราบดีวา่แม่ไม่เคยคิดจะเอาสมบติัของใครทั้งนั้น   ทุกวนัน้ีแมพ้อ่ไม่มีอะไร  มีแต่หน้ีท่วมหวั   แต่แม่ก็ยงัอยูก่บัพอ่  

อยูก่บัพวกเราเหมือนเดิมไม่ไปไหน   ทั้งๆท่ีแม่ก็สามารถจะไปได ้   ‘แม่เป็นห่วงฉนั’    น่ีคือเหตุผลของแม่  

แต่เม่ือฉนัไดฟั้งมนัเจบ็ปวดเหมือนมีมีดปักลงท่ีหนา้อก   ฉนักลบัรู้สึกผดิอยา่งมาก   หรือจะเป็นเพราะฉนัแองนะ  ท่ี

ท าใหแ้ม่  ผูห้ญิงตวัเล็กๆคนน้ี  ตอ้งมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมากมาย  ฉนัไม่น่าเกิดมาลืมตาดูโลกเลยเสียจริงๆ  

มนัช่างเป็นความคิดท่ีวกวนไปมาเสียเหลือเกิน  ณ ตอนนั้น 

 ‘ไม่วา่เราจะเจอเร่ืองอะไรก็ตาม   ขอใหค้รอบครัวเราเขา้ใจกนัก็พอ   อยา่ทะเลาะกนั  ต่อใหล้ าบากแค่

ไหน  เราก็ตอ้งใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั’    ค าพดูของแม่  น ้าเสียงของแม่ท่ีพยายามสะกดกลั้นความเจบ็ปวด  

บาดแผลท่ีฝังลึกในจิตใจอยูลึ่กๆ  มนัท าใหฉ้นัรู้สึกโกรธแคน้พวกคนใจร้ายไปดว้ย  โดยไม่รู้ตวั  

 ณ ตอนนั้น  ท่ีดินในส่วนของพอ่  ซ่ึงพี่ชายแท้ๆ ของพ่อยงัไม่ยอมเอาออกใหจ้ากธนาคาร   ยา่ก็กลบัมา

เสียสักก่อน   จู่ๆ ยา่ก็ทอ้งป่องข้ึนมาโดยไม่ทราบสาเหตุสักพกัหน่ึง  และไดเ้สียชีวติลงในท่ีสุด   แต่ฉนัคิดวา่คงเป็น

เพราะเวรกรรมท่ียา่เคยกระท าไวก้บัแม่มากกวา่   หลงัจากท่ียา่เสียชีวติ   ในตอนแรกฉนัคิดวา่เหตุการณ์ต่างๆ  มนัจะ

ดีข้ึน  แต่ไม่เลย  ไม่เลยสักนิด  มนัแยย่ิง่กวา่เก่าเสียดว้ยซ ้ า  

 “ขอเวลาสัก 10 ปีไดไ้หม  ใหลู้กผมเรียนจบก่อน”   น่ีคือค าพดูของผูท่ี้เป็นพี่ชายแท้ๆ ของพอ่ฉนั   

ท่ีฉนัเจบ็ปวดเกินจะนบัญาติวา่ลุงได ้  

 “แลว้ลูกผมไม่เรียนหรืออยา่งไร”   พอ่ของฉนัตอบกลบัไป   ฉนัไดย้นิเร่ืองน้ีรู้สึกโกรธแคน้เป็น

อยา่งมาก   ไม่เคยคิดมาก่อนวา่ทรัพยส์มบติัและเงินทองจะท าใหค้นหนา้มืดตามวั  ลืมพี่ลืมนอ้ง  ลืมคุณธรรม 

จริยธรรมจนหมดส้ิน 
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 ลูกสาวของผูช้ายใจร้ายคนนั้น  ไดเ้ขา้เรียนการบิน  ท่ีมหาวทิยาลยัเอกชนช่ือดงัแห่งหน่ึง   มีค่าเทอมคร่ึง

แสน    แลว้ฉนัล่ะ  ฉนัมองเห็นแววตาของพ่อ  และแม่ท่ีเจบ็ปวดไม่แพก้นั   ฉนัรู้ดีวา่ท่านทั้งสองพยายามสู้อุตส่าห์

เลือกส่ิงท่ีดีใหฉ้นัไวเ้สมอ   อีกทั้งความฝันของพอ่  ก็คือการออกจากงานบริษทั  มาท าสวนอาชีพท่ีท่านรัก  และจะ

น าเงินส่วนน้ีส่งเสียใหฉ้นัและนอ้งชายไดเ้รียนหนงัสือให้สูงท่ีสุด    แต่แลว้… .ความฝันของพ่อก็พงัทลายลงใน

พริบตาเดียว      

 ฉนัไม่รู้เลยวา่  เร่ืองบา้ๆ พวกน้ีใครเป็นคนก าหนดกนั  โชคชะตา  ฟ้าดิน  หรือพรหมลิขิต  ท่ีท าให้

ครอบครัวของฉนัตอ้งพบเจอเหตุการณ์เลวร้ายอยูร่ ่ าไป  ฉนัไม่รู้ควรท าเช่นไร   ควรจะหยดุความฝันทุกอยา่ง  หรือ

ไปต่อ??  …. ฉนัเดินเขา้หอ้งนอน  ล็อคประตูแอบร้องไหค้นเดียวเงียบๆ ไม่ใหท้่านทั้งสองไดย้นิเสียงสะอ้ืน   ร้อง

แลว้  ร้องอีก จนน ้าตาเหือดแหง้เหมือนจะปล่อยใหค้วามทุกขต่์างๆท่ีพดัผา่นเขา้มาในชีวตินั้นเหือดแหง้ระเหยหาย

ตามไปดว้ย    แต่ในขณะเดียวกนัทุกคร้ังท่ีฉนัหนัไปมองพอ่กบัแม่  ฉนัรู้ดว้ยความรู้สึกลึกๆของตวัเองดีวา่  ฉนัทิ้ง

ครอบครัวของฉนัไปไม่ไดห้รอก   ฉนัเห็นแก่ตวัไม่ไดห้รอก   เพราะฉะนั้นตอ้งหนกัแน่น  ตอ้งเขม้แขง็  เพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัวใหจ้งได ้ !!!!   วนิาทีท่ีตดัสินใจไดแ้ลว้  ฉนัจึงเร่ิมออกหางานสมคัรทนัที   มวัรอชา้ไม่ไดแ้ลว้  

‘ฉนัตอ้งช่วยพอ่   ฉนัตอ้งช่วยพอ่   ฉนัตอ้งช่วยเหลือครอบครัวของฉนั’  ถอ้ยค าเหล่าน้ีวิง่วนอยูภ่ายในหวั

สมองไม่จบส้ิน   เป็นส่ิงท่ีคอยย  ้าเตือนจิตใจให้รู้วา่ตวัเองมีหนา้ท่ีตอ้งท าอะไรอยูต่ลอดเวลา  

 ตอนท่ีเร่ิมท างานร้านแรก  คือร้านอาหาร พ่อกบัแม่ก็ยงัมาตามถึงท่ีร้านยืน่ใบสมคัรส่งให ้  พยายาม

บงัคบัจะพาฉนัไปสมคัรเรียนมหาวทิยาลยั  ใหฉ้นัมีชีวติแบบเด็กคนอ่ืนๆ  แต่ฉนัคา้นเสียงแขง็  ไม่ไปก็คือไม่ไป!  

ฉนัไม่ใจอ่อนอีกแลว้ ตอนจะข้ึนม.4  พ่อก็เคยพดูแบบน้ีจะจดัการเอง  แต่ผา่นมาหลายปีแลว้  ทุกอยา่งกลบัแยย่ิง่

กวา่เดิม  ฉนัไม่เช่ือค าพดูของพอ่อีกต่อไปแลว้  ฉนัเห็นแก่ตวั ปล่อยใหพ้่องานเล้ียงครอบครัวเพียงล าพงั  ไม่ได้

หรอก  ไม่มีวนั !  ซ่ึงตอนนั้นมนัก็เป็นอะไรท่ีค่อนขา้งทุลกัทุเล  เพราะรถจกัรยานยนตก์็ไม่มีข่ีไปท างานเหมือน

เพื่อนคนอ่ืนๆเขา  ไม่มีเงินพอท่ีจะซ้ือมนัตอ้งขอร้องใหเ้ขาจดัตารางเขา้งานให้ตอนเชา้ทุกวนั  เพื่อท่ีจะไดมี้รถ

โดยสารนัง่กลบับา้นทนัเวลา ในช่วงเยน็  

  ตั้งแต่เร่ิมท างานก็ไดเ้รียนรู้คุณค่าของเงินตรามากยิง่ข้ึน   ไดรู้้ซ้ึงเลยวา่กวา่จะหาเงินมาไดแ้ต่ละบาทแต่

ละสตางค ์  มนัเหน่ือยเพียงใด  ประมาณเมด็เหง่ือท่ีเสียไปใหก้บัมนัไม่ไดเ้ลยจริงๆ  ฉนัพยายามท่ีจะประหยดัทุก

วถีิทางเพื่อเก็บเงิน   แต่เหมือนหน้ีสินท่ีครอบครัวเรามี  จะมากกวา่เงินท่ีรวมทั้งพอ่และฉนัสองคนหาไดส้ักอีก   มนั

จึงติดลบอยูต่ลอด   ฉนัพยายามห่อขา้วไปทานท่ีท างาน  ในขณะท่ีเพื่อนคนอ่ืนๆทานอาหารตามสั่งท่ีร้านอาหาร   

บางทีฉนัก็ด่ืมน ้าจากก๊อก  ในขณะท่ีเพื่อนคนอ่ืนๆไดด่ื้มน ้าหวานอร่อยๆ   วนัไหนท่ีบา้นหุงขา้ว  แต่ไม่มีกบัขา้ว ฉนั

ก็จะทานกบัน ้าปลา  ถา้ไม่มีขา้วเลย   ฉนัก็จ  าเป็นตอ้งด่ืมน ้ าแทนขา้ว  ประทงัใหพ้อหายหิวไปก่อน   รู้นะวา่ตอ้งดูแล
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ตวัเอง ตอ้งทานขา้ว  แต่ถา้ใครไม่ไดม้าเป็นฉนัคงไม่มีวนัเขา้ใจไดเ้ลย   วา่ท าไมตอ้งประหยยดัขนาดน้ี    พี่ๆท่ี

ท างานก็ทกัวา่ท าไมทานขา้วนอ้ยจงั   ความจริงฉนัก็อยากจะทานเยอะหรอกนะ  แต่ดว้ยงบท่ีมีอนันอ้ยนิด  ฉนัไม่

สามารถทานมากมายขนาดนั้นไดเ้ลย  แต่ทุกคร้ังท่ีฉนัรู้สึกนอ้ยเน้ือต ่าใจในโชคชะตาชีวติของตวัเอง  ฉนัจะ

ยอ้นกลบัไปมองคนท่ีเขาล าบาก  คนท่ีเขาแยก่วา่ฉนัเสมอ  เพื่อท่ีจะไดรู้้สึกมีก าลงัใจมากยิง่ข้ึน  วา่ชีวติเรายงัดีกวา่

เขามากมายนกั  เจอปัญหาแค่น้ีเอง  ทอ้แลว้เหรอ  ดูคนอ่ืนสิเขาล าบากกวา่เธอตั้งมากมาย  เขายงัสู้เลยนะ  

  สมยัมธัยมตน้ฉนัก็เคยเป็นเด็กคดัแยกขยะมาก่อน  ซ่ึงมนัเป็นชมรมของทางโรงเรียน   ไม่ไดรู้้สึก

รังเกียจอะไรส่ิงเหล่านั้น  เพราะส่ิงท่ีเรามองวา่เป็นขยะในบางคร้ัง  ก็มีคุณค่าก็สามารถสร้างเงินใหก้บัเราไดเ้ช่นกนั   

เวลาท่ีฉนัด่ืมน ้า มีกระดาษท่ีเขียนหมดทุกดา้นแลว้  หรือเจอกระป๋องเหลา้เบียร์  น ้าอดัลม  ฉนัก็จะเก็บไวใ้นถุง  พอ

มากเขา้ก็ค่อยน าไปขาย  พอไดค้่ากบัขา้วใหทุ้กคนในบา้นไดท้านกนั   บางคร้ังท่ีท างานก็ลืมตวั  จนพี่ๆท่ีท างานทกั

วา่  ‘ชอบอยูก่บัขยะเหรอ??’   เพราะเห็นฉนัน าถุงขยะไปทิ้งตลอด   

 ประสบการณ์เหล่าน้ี ท าให้ไดเ้จออีกสังคมหน่ึง  ซ่ึงเป็นสังคมท่ีฉนัคงไม่มีโอกาสไดส้ัมผสัมนัอยา่ง

แทจ้ริง  ถา้ไม่พบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวติ   เพราะสังคมท่ีฉนัเคยอยู ่  เป็นสังคมลูกคุณหนูคุณนาย  ท่ีทาง

บา้นพอ่แม่เขาร ่ ารวยเป็นเจา้ของกิจการ  มีธุรกิจส่วนตวัเป็นลา้นๆ  ไดท้านของอร่อย  เดินเท่ียวหา้งสบาย  แต่งตวั

สวยๆแข่งกนั  มีพอ่แม่ขบัรถยนตห์รูๆมารับ  ซ่ึงต่างกบัครอบครัวของฉนัโดยส้ินเชิง  อาหารหลกัคือมาม่า  ไข่ดาว  

ปลากระป๋อง  ไม่มีเวลาไดเ้ท่ียวเหมือนเพื่อนคนอ่ืนๆ  ไม่มีเส้ือผา้สวยๆใหใ้ส่  จะมีก็แต่เส้ือผา้ท่ีเขาใหม้า   นานๆที

จะไดซ้ื้อเส้ือผา้เป็นของตวัเองสักคร้ังหน่ึง     

 แต่ความฝันท่ียงัไม่เคยลืมเลือน  เป็นความฝันตั้งแต่เป็นเด็กสมยัมธัยมตน้   ท่ีอยากจะช่วยเหลือผูค้นท่ี

เขาล าบาก   ตอ้งการเขา้เรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   แต่ก็ไม่ไดเ้รียนเพราะทางบา้นไม่มีเงินส่งเสีย  ผา่น

มธัยมปลายมาไดก้็ดว้ยเงินกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา หรือ ก.ย.ศ.  ฉนัมีความฝันท่ีจะช่วยผูค้นท่ีล าบากใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด   จึงพยายามท างานเก็บเงิน  เคยท างานถึงสองท่ี  กลางวนัท างานคียเ์อกสารท่ีออฟฟิศ  ตกเยน็ไปเป็นแคชเชียร์  

และเสิร์ฟอาหาร  แต่แลว้สุขภาพกลบัย  ่าแยล่ง  สมองเร่ิมเบลอ  ร่างกายเร่ิมลา้   สาเหตุจากการอดหลบัอดนอน  ฝืน

ต่ืนข้ึนมาท างานทุกวนั   เป็นอยา่งน้ีต่อไปแยแ่น่   ฉนัจึงเร่ิมมองหาวธีิการใหม่ท่ีมนัดีกวา่น้ี     

 พอ่แม่และฉนัจึงมานัง่คุยกนัวา่จ าอยา่งไรต่อดี  ใหทุ้กอยา่งดีข้ึน  เร่ิมเบ่ือกบัชีวติแบบน้ีเตม็ที  จึงบอกให้

พอ่ขายบา้นท่ีพวกเราอยู ่   ฉนัเองก็เห็นดว้ยกบัแม่  จะไดมี้เงินใชห้น้ีใหห้มด  ไม่ตอ้งมานัง่เครียดกบับตัรเครดิต  ค่า

บา้นมากมายขนาดน้ี  แต่พอ่ไม่อยากขาย  ฉนัก็เขา้ใจเพราะพอ่ตั้งใจซ้ือบา้นหลงัน้ีให้ฉนักบันอ้งชายอยู ่   แม่กบัฉนั

พยายามเกล่ียกล่อมพอ่อยูน่านหลายวนั  ตวัฉนัก็นอ้งชายก็มานัง่คุยกนั  เราทั้งสองเห็นพอ้งกนัวา่ตอ้งขาย   ไม่งั้น
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อนาคตฉนักบันอ้งชายไม่ไปไหนแน่ๆ  เพราะท างานก็ตอ้งเอาเงินมาใชห้น้ีหมด   ฉนัจึงบอกกบัพอ่วา่  “บางที ถา้

เรายอมถอยสักกา้ว  เราอาจจะไปไดไ้กลกวา่เดิม”   ฉนัพยายามอธิบายใหพ้อ่ฟังถึงส่ิงท่ีฉนัและนอ้งชายตอ้งการ   

บอกใหพ้อ่ปล่อยวาง   เพราะส่ิงของภายนอกไม่ตายก็หาใหม่ได ้  แต่ชีวิตทุกคนตอ้งอยูต่่อไป  และจะใหอ้ยูอ่ดๆ

อยากๆต่อไปแบบน้ีทั้งชีวิตก็คงจะไม่ได ้   

 ทา้ยท่ีสุด  พอ่จึงยอมประกาศขายบา้น  ขายของทุกอยา่งภายในบา้นท่ีไม่ไดใ้ช ้  หรือไม่จ  าเป็น  เพื่อเอา

เงินมาซ้ือกบัขา้วกินในบา้นประทงัไปก่อน  คร้ังน้ีถือวา่หนกัสุดแลว้ในชีวติ  ท่ีแยถึ่งขนาดตอ้งบอกขายของภายใน

บา้น   แต่ฉนัก็เช่ือวา่สักวนัหน่ึงจะดีข้ึน  เวลา เขม็นาฬิกาไม่เคยเดินรอใครเลยสักคร้ัง   เวลาทุกวนิาทีจึงมีค่ามาก  

ฉนัอยากท าทุกอยา่งใหส้ าเร็จตอนท่ีพ่อกบัแม่ยงัมีชีวติอยู ่   เพื่อใหท้่านภูมิใจ  ใหท้่านสบาย   และใหท้่านไดมี้

โอกาสท าความฝันของตวัเองบา้ง   ความฝันของฉนัก็ส าคญั  แต่ความฝันของพอ่แม่ก็ส าคญัมากเช่นเดียวกนั     

 เม่ือก่อนพี่ๆหลายคนท่ีท างานชอบบอกวา่  ฉนัไม่ค่อยยิม้  ใจนั้นอยากยิม้อยูห่รอก  แต่มนัยิม้ไม่ออกน่ีสิ   

ฉนัถือคติวา่  มีเงินมาก เท่ากบัช่วยเหลือผูอ่ื้นไดม้าก    เป้าหมายท่ีจะตอ้งช่วยผูค้นมากมายนั้น   มนัเป็นพลงัท่ีท าให้

ฉนัรู้สึกทอ้ไม่ไดเ้ลย   ทุกคร้ังท่ีลม้  เจอปัญหา  หรืออ่อนแรงมากแค่ไหน   แต่เม่ือภาพความฝันท่ีตอ้งการช่วยเหลือ

พวกเขา   มนัจะผดุข้ึนมาในหวัอยูเ่สมอ   ถึงแมว้า่ตอนน้ีอาจจะอยูใ่นสถานะท่ีไม่สามารถช่วยเหลือไดม้ากมาย

ขนาดนั้น   ขอแค่เรามีความเช่ือ  มีใจท่ีจะท าเพื่อผูอ่ื้น   เช่ือวา่สักวนั   ฉนัตอ้งท าไดแ้น่นอน    

 ชีวติคนเราจะดีหรือร้ายนั้น  ลว้นข้ึนอยูท่ี่ความคิดของเราทั้งส้ิน   ถา้คิดวา่ดี  มนัก็จะดี   ถา้คิดวา่ร้าย  มนั

ก็จะร้าย  บางทีปัญหาท่ีเขา้มา  มนัก็ไม่ไดโ้หดร้ายเสมอไป  แต่อยูท่ี่บุคคลนั้นใจสู้พอหรือเปล่าเท่านั้นเอง  ทอ้ไดแ้ต่

หา้มถอย   ลม้แลว้ตอ้งรีบลุกข้ึนยนืใหม่ทนัที   เพราะฉนัไม่เคยคิดท่ีจะท าเพื่อตวัเองเพียงคนเดียว   แต่สู้อดทนท าทุก

อยา่ง  เพื่อผูค้นอีกมากมายท่ีตอ้งการจะช่วยเหลือพวกเขา   เป้าหมายท่ีใหญ่มาก  ท าให้ฉนัเลิกลม้มนัไม่ไดเ้ลย    

ขอบคุณนะความทุกขท่ี์เขา้มา ขอบคุณนะท่ีสอนฉนัใหเ้ขม้แขง็ 

ขอบคุณนะท่ีใหใ้ชชี้วติเป็น  ขอบคุณนะท่ีมอบโลกใหม่ใหก้บัฉนั 

ขอบคุณนะท่ีเขา้มาในชีวติ ท าใหแ้กร่ง  ใหก้ลา้  ใหใ้ฝ่ฝัน 

ใหเ้ผชิญโลกกวา้งมากมายในฉบัพลนั  เจอผูค้นหลากหลายผา่นเขา้มา 

บา้งก็สวมหนา้กากเขา้หากนัไม่จบส้ิน บา้งก็จริงใจเสมอตน้เสมอปลาย 

สอนใหรู้้ชีวิตลว้นหลากหลาย ใหเ้รียนรู้ลุกข้ึนสู้ดว้ยตวัเอง 
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แมท้างแยกชีวตินั้นมากมาย  แต่เป้าหมายชดัเจนไม่ยอมแพ ้

ลุกข้ึนสู้  ลุยความฝันมุ่งหนา้ไป  ชยัชนะแห่งความฝันคงส าเร็จได ้ ในสักวนั 

 

   "วชัพืช" เป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีไม่เคยมีใครตอ้งการมนั ถูกท าลาย ถูกเผาทิ้ง ถูกเหยยีบย  ่า ใหจ้มดินอยูร่ ่ าไป 

เพราะพวกมนัเกิดมาขา้งโขดหิน ผนืดิน แลต ่าตอ้ย ไร้ค่า ไร้ราคา และดูไม่มีประโยชน์อะไรเลย นอกจากท าลาย

เหล่าพืชต่างๆ ท าความเดือดร้อนใหเ้กษตรกร แต่ใครจะรู้ ถา้ไดล้องมองอีกมุมหน่ึงของมนั มนัทั้งเด็ดเด่ียว มุ่งมัน่ 

และเขม้แขง็!!!!  

            ต่อใหล้ม้อีกก่ีคร้ังมนัก็ลุกข้ึนสู้อยูเ่สมอ เติบโตไดทุ้กท่ี ไม่ตอ้งมีใครไปรดน ้า พรวนดินใหม้นัทั้งนั้น มนัขวย

ขวาย ไขวค่วา้ ดว้ยตวัมนัเอง ถูกถอนรากถอนโคนสักแค่ไหน พวกมนัก็ไม่ยอมแพ ้ ยงัยนืหยดัต่อสู้ เพื่อยนือยูบ่น

โลกใบน้ีใหจ้งได ้ 

              ถา้เปรียบตวัเองเป็นพืชชนิดหน่ึง ขอเปรียบเป็นวชัพืช ท่ีแขง็แกร่งน้ี  ท่ีแมว้า่ใครจะเหยยีบย  ่า  ซ ้ าเติม  ดูถูก  

มนัสักแค่ไหน  มนัก็ลุกข้ึนสู้ต่อไป  ทุกวนัๆ  ไม่มีวนัท่ีมนัจะเหน่ือยลา้  มนัไม่ไดแ้พห้รอกนะ  ก็แค่ยงัไม่ชนะ    

    

            

   แลว้คุณล่ะคือพืชชนิดใด?? 

  “ นาเดชิโกะ”   วชัพืชผูไ้ม่ยอมแพ!้!!!!! 

……………………………………………………………………………… 

 

. 

โดย นาชิเดโกะ   
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“  ถ้อยค าของแม่       ” 

  

 หายใจเขา้  ลมหายใจกระทบจมูก ช่องแห่งหวัใจรับรู้ เรารู้สึกแลว้ ผสัสะเกิดข้ึนแลว้ การหายใจเกิด

ข้ึนมา ลมหายใจบ ารุงหล่อเล้ียงร่างกาย เราก าลงัมอบความรักแก่ชีวติในปัจจุบนัขณะ  

 หายใจออก  เราโอบอุม้ร่างกายและจิตใจก่อนคลายออก โอบออ้มกระแสลมสู่กายและคลายออ้มจิตคืน

สายลมสู่ธรรม 

 เพราะมีแม่ จึงมีสรรพส่ิงต่างๆ เมล็ดพนัธ์ุท่ีร่วงหล่น ยอ่มมีความเป็นตน้ไมท่ี้มา ในลูกนั้นยอ่มมีแม่อยู่

เสมอ ทวา่แม่นั้นมิใช่เพียงบุคคล เพราะเราเองก็มีแม่อยูใ่นตนอีกดว้ย เป็นผูใ้หก้  าเนิด บ ารุงเล้ียง ออ้มกอด และความ

รัก ส่ิงเหล่าน้ีด ารงในเลือดเน้ือและชีวติชีวาลูกนอ้ย 

 ขณะเราจรดปลายปากกา เราตั้งครรภค์วามคิดรู้สึกรู้สา คลอดถอ้ยค าและเร่ืองราวสู่โลกหนา้กระดาษ เรา

ไดช่ื้อเป็นผูเ้ล้ียงดู คอยดูแลตรวจตราและปรับแต่งงานเขียน เรารับลูกคนน้ีไวใ้นออ้มแขน ถนอมและปกปักษรั์กษา 

มิใหใ้ครยื้อแยง่ หวงแหน เป็นเจา้ของช้ินงาน เราอาจใหก้ าเนิดถอ้ยค าเหล่าน้ี ดว้ยความรักและแรงสร้างสรรค ์หรือ

อาจคลอดเพราะใจอยากผลประโยชน์ หวงัเงินทอง ความยินดี และการประกาศตวัตนใหเ้ป็นท่ีล่วงรู้ 

 ความเป็นแม่ด ารงอยูใ่นจิตใจ การถือก าเนิดเกิดข้ึนทุกขณะ ในชัว่พริบตา เรารับรู้ถอ้ยค านานา 

ความรู้สึกมาตกกระทบ ประสมเช้ือความจ าในวนัวานท่ีกอบเก็บ ตั้งครรภค์วามคิดนึก ปรุงแต่งเป็นตวัตน คลอด

ชีวติเราในแต่ละวนิาที 

 เราต่างเป็นแม ่ผูมี้พลงัสร้างสรรค ์มีมือท่ีสามารถหยบิยืน่และเพาะปลูกส่ิงต่างๆ แก่บา้นหลงัใหญ่ เรา

สามารถประดิษฐค์วามคิด ความรู้สึก และกระท าส่ิงนานาใหบ้งัเกิด เราอาจร่วมเพาะเมล็ดพนัธ์ุอนังดงามแก่สังคม 
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หรือถมทบัความเกลียดชงัดว้ยวาจาดุร้าย ความเป็นผูส้ร้างสรรคใ์นตวัเราสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ รอบตวัได้

จากจุดท่ีเล็กท่ีสุด หรือร่วมสร้างปัญหาใหเ้กิดข้ึนอยา่งไม่รู้ตวั 

 หายใจเขา้ เม่ือใจแม่งอกงามบนดินแห่งความกรุณา โลกยอ่มเป่ียมรัก หากใจแม่เติบใหญ่จากดินเป้ือน

สารพิษ ยอ่มก าเนิดส่ิงหม่นหมอง  

 หายใจออก หวัใจแม่อยูใ่นลูกน้ี ลูกจะตั้งใจแม่ ปลูกลงบนดินแบบใด 

 ระหวา่งบุตรแห่งอกัษรเกิดกายเป็นเส้นคดโคง้ ลูกก็ฟ้องความเป็นแม่อยูใ่นที เรายอ่มอ่านงานเขียนทวน

ยอ้นสู่ตน้ก าเนิด เม่ือใจก าหนดค าก าเนิดมา เรายอ่มสามารถอ่านใหเ้ห็นใจ 

 การเขียนเพื่อพฒันาตน เราจึงตอ้งมีการทบทวนและสะทอ้นลงลึกจากบนัทึกหรือช้ินงาน เพราะถอ้ยค า

มิไดเ้กิดข้ึนเอง แต่ดว้ยความเป็นแม่ภายในอนัประกอบดว้ยกระบวนแห่งจิต เราจะพาลูกกลบัคืนสู่แม่ ทบทวนท่ีมา

แห่งค า สะทอ้นการปรุงแต่งของจิตใจ ลูกงานเขียนท่ีวกวนสับสน บอกถึงแม่หวัใจท่ีหลงทางในวนัวาน 

 ความเป็นแม่ในตวัเรา คือพื้นฐานหน่ึงของการมีชีวติ เราสร้างส่ิงต่างๆ ใหเ้กิดข้ึน ตั้งแต่ระดบัจิตใจ 

ร่างกาย และการกระท า ความเป็นแม่ก็สร้างส่ิงเหล่านั้นดว้ยตวัตนท่ีเป็น เราจะเขียนเพื่อเปล่ียนแปลง เราตอ้งกลบัมา

หาแม่ภายใน เยยีวยาแม่ในตวัเราท่ีก่อทุกขไ์ม่ส้ินสุด 

 หายใจเขา้ลงลึก ลูกหลายคน อึดอดัทรมานกบัความเป็นแม่ท่ีบีบคั้น แม่ผูจ้  ากดัครอบง า หรือแม่ผูบี้บรัด

บงัคบั เราตอ้งการความเป็นอิสระ การเป็นตวัของตวัเอง และการพึ่งพาตนได ้ทวา่ในหวัใจเราก็มีแม่แบบน้ี ความ

เป็นแม่ภายในท่ีตอ้งการโอบอุม้ดูแลส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในจิตใจเรา ร่างกายก็มีระบบคุม้กนั ปกป้องตนระวงัภยั หวัใจ

ก็มีร้ัวคุม้ครอง เรามีการจดัการตวัเองอยูภ่ายในท่าทีชีวติ  

 หายใจออก แม่ในตวัเราช่วยตอบความตอ้งการพื้นฐานให้เราไดรั้บการคุม้ครอง แต่หลายคร้ังความเป็น

แม่ตกอยูใ่ตค้วามกลวั จึงพยายามปกป้องมากเกินไป กลายเป็นบีบบงัคบัหรือจ ากดัอิสรภาพ บางคร้ังเราก็รู้สึกอึดอดั

กบัตนเอง มีเสียงบ่นวจิารณ์ภายในมากมาย เกร็งจนมิอาจขยบัขากา้วขา้มสู่อนาคต แม่ทั้งภายในและภายนอก ต่าง

ปรารถนาดีต่อเรา แต่การโอบอุม้ไม่เหมาะสมยอ่มกลายเป็นโอบรัด เพราะความกลวัท่ีอยูใ่นจิตใจ แม่จึงกอดเราไว้

ดว้ยกลวัการสูญเสีย 

 หลายคนไม่อยากเขียนบนัทึกเพื่อเผชิญหนา้กบัความทุกข ์บางคนกลวัการตั้งค  าถามต่อตนเอง กลวัความ

สับสน หวัน่ไหวกบัความจริงจึงไม่ไดแ้กปั้ญหา นกัเรียนการเขียนบางคนรู้สึกแยเ่ม่ือเห็นความฟุ้งซ่านในตวัเองจึง
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เก็บกดไวด้ว้ยความคิดท่ีฟุ้งซ่าน  แม่ภายในเป็นห่วงใยตวัเรา จึงสร้างท่าทีปกป้องตวัเราจากความทุกข ์หนีความไม่

พอใจและความไม่สบายใจ แต่มิปล่อยใหเ้ราไดเ้ติบโต 

 หายใจเขา้ เราต่างตอ้งการการเล้ียงดู บ่มเพาะหล่อเล้ียง เพื่อการเติมเตม็และการเติบโต ความเป็นแม่

ภายในไดย้นิเสียงแห่งความปรารถนาจากบุตรนอ้ย จึงฉวยควา้ส่ิงต่างๆ เขา้มาในร่างกาย หวัใจ และชีวติ  แม่

ภายนอกบางท่านป้อนขา้วเด็กจนส าลกัอาเจียน มอบส่ิงต่างๆ จนเกินจ าเป็น บ่มนิสัยเห็นแก่ไดข้องลูก ชุบเล้ียงจน

อว้นพลี เติมความตอ้งการจนมิอาจเติมเตม็ แม่ภายในเราก็ไขวค่วา้ส่ิงนานาเพื่อหมายเติมความวา่งโหวงไม่ส้ินสุด 

 หายใจออก ชีวิตอนัสมบูรณ์แบบ คนรักอนัเตม็เป่ียมดว้ยขอ้ดี อาหารเลิศรส ความสนุกสุดเหวีย่ง ความ

เพลิดเพลินมวัเมา การศึกษาชั้นดี คอร์สอบรมหลากหลาย เราหลายคนแสวงหามาอุดแกว้ใจอนัร่ัวร้าว 

 เม่ือเราเขียนบนัทึกหรือจรดปากกาแต่งหนงัสือ แม่ภายในก็หวงัเติมเตม็หนา้กระดาษดว้ยแรงปรารถนา 

แต่หลายครามือมิอาจเคล่ือนไป เพราะใจพร ่ าบ่นเสียงติเตียนและตั้งขอ้สงสัยนานา แรงปรารถนาของแม่ภายในอาจ

มากเสียจนกลบบงัปัญญา เราคาดหวงัผลจากการเขียนยาวไกลกวา่เส้นบรรทดั กรอบต่างๆ ในตวัเราปิดกั้นพื้นท่ี

ตวัอกัษร แม่ภายในเป็นห่วงตวัเรามากเกินไป ขงัลูกไวใ้นบา้นอนัปลอดภยั 

 ขณะเราเดินทางตามหารัก หรือเฝ้าหวงัรอคอยอยา่งตวัละครในนิทาน แม่อาจเป็นคนส าคญัท่ีสุดคนหน่ึง

ท่ีจะสอนเราถึงความรักอนัไร้เง่ือนไข ลูกมิจ าเป็นตอ้งสมบูรณ์แบบ ไม่ตอ้งเป็นคนดีหรือเก่งกวา่ใคร เพียงลูกเป็นลูก

แลว้ แม่ยอ่มรักถนอมขวญั เม่ือแม่คือพระอรหนัตข์องเรือน บุตรทั้งหญิงชายยอ่มเป็นเช้ือไขแห่งพุทธองค ์

 หายใจเขา้ ความรักของแม่ด ารงในลมหายใจ เรายอ่มบงัคบัใหก้ารหายใจส้ินสุด หากหวัใจขาดแคลนรัก 

ดว้ยส่ิงน้ีใช่เติมเตม็จากท่ีอ่ืน หากแต่งอกงามจากหวัใจตน แม่ใหชี้วติไม่เพียงพอ เพราะล าพงัเลือดเน้ือกบัจิตใจ ไม่

พอแก่การเป็นมนุษย ์แม่จึงใหค้วามรักดว้ย เพื่อบอกลูกนอ้ยวา่ ชีวติน้ีมีค่านกั  

 เม่ือใครคนหน่ึงเห็นความรักในตนเอง เขาหรือเธอยอ่มสามารถมอบความรักเป่ียมลน้แก่ผูอ่ื้น เราต่างมี

รักในตวัและหวัใจ แต่รักเหล่านั้นอาจถูกครอบง าดว้ยเง่ือนไขต่างๆ ฉนัจะรักตวัเองก็เม่ือ...  ฉนัจะรักตวัเองถา้... 

หายใจออก เรามิอาจรักตวัเองอยา่งท่ีเป็น เพราะแม่ภายในเราห่วงหวงเป็นเจา้ของ ตีกรอบเง่ือนไขแก่ตวันานา ปิด

กั้นรักมิใหง้อกงาม 

 ความรักตวัเองท่ีแทจ้ริง มิใช่ความเห็นแก่ตวั เม่ือรักใครหวงัแก่ได ้เรายอ่มรักเพราะผลประโยชน์ มี

ผลประโยชน์เป็นเง่ือนไข เม่ือใจเราถูกผกูมดัดว้ยการเป็นเจา้ของและหวงัการตอบแทน เรายอ่มเป็นดัง่แม่ผูห้ลงลืม
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รักในตนเอง เม่ือเรารักตวัเองแบบเห็นแก่ตวั เรายอ่มใชป้ระโยชน์อยา่งเอาเปรียบตวัเอง ท าร้ายร่างกาย บัน่ทอน

หวัใจ 

 ยามเราสร้างสรรคถ์อ้ยค าลงสมุดหรือคอมพิวเตอร์ เม่ือใจเป่ียมรักแลว้ เรายอ่มใชก้ารเขียนเป็นเคร่ืองมือ

แห่งรัก เพื่อดูแลหวัใจ ร่างกาย และชีวติอยา่งเห็นคุณค่า หากการเขียนเป็นไปเพื่อส่ือสารใครสักคน เรายอ่มจูงมือ

ถอ้ยค าออกมาพดูคุยกบัผูอ่้าน ดว้ยความปรารถนาดี มิใช่การโจมตี บางคร้ังเราอาจเจบ็ปวดกบัถอ้ยค าหรือท่าทีผูเ้ป็น

แม่ เราทุกขจ์นมิอาจเห็นรักภายในแววตาและน ้าเสียงของท่านไดเ้ลย ความห่วงหวงก็บดบงัรักในหวัใจ ท่านจึงมิ

อาจแสดงออกจากรักไดก้ระจ่าง 

 การเขียนบ าบดัก็ยอ่มเป็นไปเพื่อส่งเสริมจิตใจเราใหดึ้งภาวะแห่งแม่ ปลุกศกัยภาพของการสร้างสรรค ์

การบ่มเพาะ การโอบอุม้ปกปักษ ์และความรักท่ีไร้เง่ือนไข ส่ิงเหล่าน้ียอ่มแผข่ยายพลงัของการเปล่ียนแปลงจาก

จิตใจเรา สู่ความสัมพนัธ์รอบขา้ง แลว้ยอ่มมีคุณอนนัตแ์ก่สังคม 

 ส าหรับนกัเรียนการเขียนบ าบดัและการเขียนเพื่อพฒันาชีวติ ขอให้เราตั้งเป้าหมายของการเขียนอยูเ่ป็น

นิจ เพื่อนอ้มน าความเป็นแม่ภายใน เราจะเขียนเพื่อบ่มเพาะตน โอบอุม้ทุกส่ิงบนหนา้กระดาษ ยอมรับกบัความจริง

อนัหลากหลาย และเพื่อรักตวัเราอยา่งแทจ้ริง  

 ลองบนัทึกส ารวจแม่ของเรา ผูท่ี้เคยใหก้ าเนิดและเล้ียงดูเรามา แม่ของเราอาจไม่เหมือนแม่คนอ่ืนยอ่มได ้

แม่ของเราอาจเป็นใครคนหน่ึงท่ีเล้ียงดูเรามา แมมิ้ใหก้ าเนิดร่างกาย แต่ให้หวัใจ 

 ท่านเป็นอยา่งไร มีความทรงจ าท่ีงดงามใดกบัท่านบา้ง บนัทึกเร่ืองราวเหล่านั้น ก่อนส ารวจลง

รายละเอียด ท่านมีขอ้ดีและส่ิงดีๆ ในตวัท่านอยา่งไร แลว้มีขอ้เสียหรือส่ิงใดเคยท าร้ายหรือท าให้เราทุกขใ์จ 

 เม่ือมองแม่แลว้ ยอ้นกลบัมามองลูก ซ่ึงคือตวัเราเอง มีส่วนใดเหมือนแม่บา้ง ทั้งหนา้ตา นิสัย ส่ิงดีๆ 

เหมือนในตวัท่าน และส่ิงท่ีตอ้งดูแลปรับปรุง ขอใหเ้ราใคร่ครวญ แมส่ิ้งท่ีเราช่ืนชมและแอบชงั ส่ิงเหล่านั้นลว้นมี

อยูใ่นตวัเราเช่นกนั ทั้งท่าทีต่อผูอ่ื้น และท่าทีต่อตวัเราเอง 

 เราดูแลแม่ภายใน เท่ากบัเราก าลงัดูแลความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัท่านดว้ย ส่ิงท่ีเคยท าร้ายเราก็อยูใ่นตวั

เราน้ี ส่ิงท่ีเคยบ่มเพาะหล่อเล้ียงชีวติชีวานอ้ยๆ ก็งอกงามอยูข่า้งใน 

 หายใจเขา้ ลมหายใจเดินทาง ดวงตารับรู้ถอ้ยค า ดวงใจรับสาร เกิดรู้เขา้ใจ ผสัสะเกิดข้ึนแลว้ เม่ือมีแม่ จึง

มีสรรพส่ิงข้ึนมา มีหวัใจพระพุทธเจา้ มีนกัเขียน จนถึงการเยยีวยา 
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๑๔ 

 หายใจออก ลมหายใจน้ีมิใช่ของเรา แต่ยงัเป็นส่วนหน่ึงของลมหายใจแม่ ถอ้ยค าท่ีเราเขียนลง

หนา้กระดาษหรือจอกระจก เหล่าน้ีมิใช่ของตน มือใครหนอท่ีพามือเด็กนอ้ยจบัดินสอ ช้ีชวนอ่านตวัหนงัสือ 

ก าหนดจุดไข่ปลาใหล้ากเส้นตาม ใครหนอเขียนใหเ้ราเห็นเป็นแบบเรียน เวลาล่วงเลย ยามมือเราเธอและฉนั หยบิ

ปากกาขีดเขียนฉบัไว มือแม่ก็ก าลงัจบัปากกาลากเส้นอกัษร ครูเหล่านั้นในอดีตก าลงัเขียนไปพร้อมกบัเราในวนัน้ี 
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๑๕ 

___________________________________________________________________________________ 

 

“ ธงใจเหนือความกลวั  ” 

 

 เล็ก 

 ในค าตอบท่ีเธอตอบฉนัมา อีกหลายเร่ืองราวท่ีเราคุยกนักาลก่อน ฉนัพินิจเห็นความกลวัในใจเธอ ฉนั

เห็นความกลวันั้นเกิดข้ึนอยู ่เหมือนเด็กนอ้ยแอบอยูห่ลงับานประตู มีคุณผูป้กครองอยูห่นา้บา้น คือความรู้สึก

ภายนอก การตดัสินใจ และความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ คอยปกป้องเด็กนอ้ยคนน้ี  เล็ก เหตุการณ์หน่ึงซ่ึงเพิ่งเกิดข้ึนใน

เมืองกรุงหลวงของประเทศเรา ท าร้ายและพรากชีวติผูค้นจ านวนมากนั้น เธอเห็นความกลวัเหมือนฉนัไหม ความ

กลวัแพร่กระจายออกมาหลงัเสียงกมัปนาท ฉนัเฝ้าดู รับรู้ และเพียรเมตตาต่อความกลวัมากมายท่ีเกิดข้ึน เธอลองดูสิ 

มีข่าวลืมต่างๆ มีค าประณามสาปแช่ง อีกเสียงร้องอนัเจบ็ปวด ความพยายามหาผูรั้บผิดชอบ ค าพดูหลายค าเกิดก่อ

จากสัญญารับรู้เก่า อนัตีความตดัสินบางกลุ่มหรือบางบุคคลไว ้กล่าวโทษกนัและคาดคิดภยัร้ายสืบเน่ืองเช่ือมต่อ 

ข่าวสารเล่นลอ้เหตุการณ์เช่ือมโยง ความกลวัเกิดข้ึนฉบัพลนัเหมือนเสียงแห่งการท าลายแลว้แพร่กระจาย 

 ฉนัเองก็เห็นความกลวัในตนเอง ความห่วงใยบงัเกิดข้ึนในใจฉนั ความกลวักระตุน้ความคิดปรุงแต่งเป็น

กงัวล ในตอนนั้น หากฉนัท าไดค้งติดต่อไถ่ถามเธอเช่นกนั ขณะความกลวัก าลงัครอบง าสังคม ฉนัก็เห็นแง่งามผลิ

บานข้ึนนอ้ยๆ ดว้ยการท าร้ายกนัน้ีหมายสร้างความกลวัและใจเกลียดชงั ดอกรักก็ยงัมีพื้นท่ีหยดัยนื คนรู้จกักนัท่ีไม่

เคยทกัถามนานนบันาน ติดต่อกนัทางไกล ใครต่อใครหลายคนส่งผา่นก าลงัใจและความหวงั กิจกรรมการกุศลเกิด

ก่อ ช่วยเหลือกนัแมเ้ป็นคนแปลกหนา้แปลกตา  

 เส้นทางของเราอยูท่ี่น่ี เล็ก ผูใ้ดหมายท าลายชีวติต่อหนา้ทา้วมหาพรหม อาจจุดไฟความกลวัและความ

โกรธแคน้ได ้แต่เขามิอาจท าลายความรักท่ียิง่ใหญ่ มหาพรหมยงัคงคู่แผน่ดินน้ี งอกงามจากดินแมพ้ายกุา้วร้าว 

พระพุทธเจา้ท่านตรัสสอนเราวา่พรหมคือความรักนั้นอยูใ่นส่ีประการ คือเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ส่ิง

เหล่าน้ีมิอาจถูกท าลาย แมใ้จคนเราอาจถูกครอบง าดว้ยความกลวั จนหลงลืมพรหมในเรา หลงลืมวา่เราต่างอยูใ่น
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๑๖ 

จกัรแห่งธรรมเดียวกนัมิวา่ผูใ้ดก็ตาม และเส้นทางน้ีทอดไกลในโอบออ้มแห่งมหาพรหมหล่อเล้ียง จนถึงท่ีสุดความ

รักทั้งส่ีอนัไร้ขอบเขตจกัน าสู่สมาธิวางในรูปทั้งส่ีประการ อนัเป็นพลงัขบัเคล่ือนจกัรแห่งธรรมสู่ปลายทางท่ีพึง

ปรารถนา 

 เส้นทางแห่งรักน้ีก็มิง่ายเลย เล็ก อุปสรรคจะปลุกเร้าความกลวัก่อเกิดในใจเรา จนเราไขวเ้ขวจาก

เส้นทาง และหลงลืมทั้งจกัรธรรมและพรหมในเราไปเสีย เธอรู้ไหม ความกลวัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร หลายคร้ังนะท่ี

ความกลวัเกิดข้ึนแต่เราไม่รู้ตวั ค  าพดูของใครบางคนอาจท าใหเ้รารู้สึกโกรธ ไม่พอใจ เราอาจถูกท าร้ายแลว้เศร้า

หมอง เธออาจเจบ็ป่วยแลว้รู้สึกอ่อนแอ พึ่งพาตนเองไม่ไดเ้ลย   

 เล็ก เบ้ืองหลงัหวัใจมีความกลวัอยู ่ เรามีความกลวั หวาดระแวง และกลไกการหนี เธออาจกลวัตนเองไม่

ดีพอ เป็นท่ีตอ้งแบกภาระของใครๆ หรือตอ้งใหใ้ครเป็นภาระ เธอกลวัถูกท าร้ายเหมือนวนัเก่าก่อน กลวัความ

ผดิหวงัและการถูกทอดทิ้งในภายหนา้ หลายส่ิงนะเล็กท่ีความกลวัปิดบงัตาเราจากความจริง เรากลวัวา่ส่ิงนั้นส่ิงน้ีจะ

เกิดข้ึน คิดลบในทางร้าย เพราะความกลวัเกิดข้ึนแลว้ ความกลวัมีข้ึนไดใ้นใจ เพราะเรามีรากแห่งอกุศลทั้งสามคือ

ความทะยานอยาก ความไม่พอใจขุ่นขอ้ง และความหลงมวัเมา เม่ือเรามีสามส่ิงน้ี เราจึงกลวัอยูน่ัน่แล เม่ือเรากลวั

แลว้นะเล็ก ความไมรู้่ตวัก็จะพาเรารดน ้าหล่อเล้ียงกลา้นอ้ยเหล่าน้ี เร่ิมจากเรากลวัเพราะความไม่รู้ เราจึงปรุงแต่ง

ความคิดท่ีพาเรายิง่ไม่รู้เขา้ไปใหญ่ มีความคิดมากมายเตม็หวัเราไปหมดเพื่อกลบบงัความกลวัภายใน หรือเม่ือเรา

เจอะเจอส่ิงอนัไม่ชอบใจ ซ่ึงเราเคยเจอประสบการณ์ลบในอดีต ความไม่พอใจพาใหเ้กิดความกลวั ความกลวัยิง่ปรุง

ความรู้สึกไม่พอใจจนหวัเสีย หรือรีบหลบัหนีไป แทนท่ีเราจะบ่มเพาะความรักอนังดงามและกา้วไปในเส้นทางท่ี

เราเลือกไวด้ว้ยดี เราก็ถูกพนัแขง้ขาเสียดว้ยเถาเครือ 

 เหตุการณ์ร้ายเกิดข้ึนแลว้ ภยัเกิดข้ึนมา เรารับรู้ ความกลวัในใจเราเกิดข้ึน มิใช่เพียงเพราะเหตุการณ์

ภายนอก แต่เพราะรากแห่งอกุศลภายใน เป็นท่ีเกิดของความกลวันั้น  เธอลองพินิจตามฉนันะ ในพวกเขาท่ีท าร้ายเรา 

คนท่ีท าใหเ้ราไม่สบายใจเหล่านั้น พวกเขาก็มีรากเหล่าน้ี เช่นเดียวกนักบัเธอและฉนั เพราะเขามีความทะยานอยาก

ใคร่มีใคร่เป็น จึงลงมือท าหรือกล่าววาจาใหไ้ดผ้ลท่ีคาดหวงั ไขวค่วา้หมายเติมเตม็ความวา่งโหวง เพราะเขามีความ

ไม่พอใจและความขุ่นมวัขุ่นขอ้ง เขาจึงท าร้ายท าลายกนัและกนั ปัดป้องส่ิงต่างๆ หมายขจดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการออกไป 

เพราะเขามีความหลงมวัเมา จมด่ิงในความไม่รู้เช่นนั้น จึงท าการส่ิงต่างๆ ดว้ยความโง่งม และไม่เขา้ใจตนเอง พวก

เขาถูกครอบง าดว้ยความกลวัเช่นน้ี แต่ส่ิงท่ีเขาท า มิใช่ตวัตนพวกเขา มิใช่ตวัตนอนัไม่น่าพอใจ มิใช่ตวัตนอนัน่า

พอใจ และมิใช่ตวัตนเท่ียงแท ้พวกเขาเป็นบทเรียนท่ีสอนเราถึงความรักและการเผชิญหนา้ความกลวัในตวัเราเอง 

 ขณะเรากา้วอยูบ่นเส้นทางน้ีร่วมกนั เราจะยดึหลกัหรือส่ิงใด เพื่อกา้วขา้มความกลวัสู่ทางภายหนา้ เล็ก 

ลองดูท่ีธงทั้งสามผนืนะ ฉนัจะเล่าเร่ืองหน่ึงใหเ้ธอฟัง นานมาแลว้ พระพุทธเจา้ท่านกล่าวถึงศึกสงครามระหวา่งเทพ
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๑๗ 

และมาร เทวดานอ้ยใหญ่ในการศึก แมไ้ร้ทุกขแ์ลว้ก็ยงัมีความกลวั มีความสะดุง้ระแวง และมีความหนีไปอยู ่ทา้ว

สักกะผูย้ิง่ใหญ่ในหมู่เทพเทวา ตรัสสั่งวา่หากเกิดความกลวัข้ึนจงมองท่ียอดธงของท่าน แลว้ความกลวัทั้งมวลจะ

หายไป แลว้หากไม่มองท่ียอดธงท่าน ก็ใหม้องยงัยอดธงของทา้วเทพองคต่์างๆ อีกสามท่าน ดงัน้ีแลว้เหล่าเทพ

เทวดาจึงหายกลวั แต่ก็ยงัมีความกลวัอยูบ่า้ง หวาดระแวงอยูบ่า้ง หนีไปอยูบ่า้ง เพราะเหตุใดหรือเล็ก ก็เพราะวา่ทา้ว

เทวดา ท่านยงัมีรากแห่งอกุศลอยูน่ัน่เอง ยงัไม่ส้ินซ่ึงรากแห่งอกุศลนัน่เอง ยงัมีความทะยานอยากพอใจ มีความไม่

พอใจขุ่นขอ้ง และมีความหลวัมวัเมา มีแหล่งเกิดของความกลวัอยู ่

 ท าอยา่งไรดีนะ พระพุทธเจา้ท่านจึงแนะน าวา่ เช่นนั้นเราจึงควรมองท่ียอดธงท่ีปราศจากแหล่งก าเนิด

ความกลวัทั้งสามสิ ไดแ้ก่ยอดธงแห่งพระพุทธเจา้ ผูน้  าทางของโลกท่ีขจดัแลว้ซ่ึงรากแห่งอกุศล เมล็ดพนัธ์ุแห่งกิเลศ 

และบ่วงนานา ยอดธงแห่งพระธรรม อนักล่าวถึงความดี ความงาม และความจริงอนัยิ่งแลว้ ยอดธงแห่งพระสงฆ ์ผู ้

ปฏิบติัดีแลว้ ผูเ้จริญรอยตามอยู ่ผูข้ดัเกลาตนเอง ทั้งน้ี ท่านมิไดบ้งัคบัเราหรอกนะวา่ตอ้งมองท่ียอดธงทั้งสาม ท่าน

กล่าวก่อนวา่ใหร้ะลึกถึงท่าน หากไม่ระลึกถึงท่าน ก็ใหร้ะลึกถึงพระธรรม หากไม่แลว้ก็ขอใหร้ะลึกถึงพระสงฆ์

แทน  

 เราในจกัรแห่งธรรมวงเดียวกนั อาจต่างวาระกาล และวาระเทศสถาน จึงอาจมีศาสดาในวาระหนา้ท่ีและ

การปรากฏแตกต่างกนั ท่านมิใช่ตวัตนให้เรายดึแบกไว ้แมแ้ตกต่างกระนั้นก็ขอให้เราระลึกท่ีความดี ความงาม และ

ความจริง อนัมีร่วมกนัในค าสอนท่ีสืบสานจากทุกศาสนาจริง อาจมีการเรียกขานดว้ยคนละถอ้ยค า และต่างบริบท 

กระนั้นเราก็สามารถระลึกถึงผูป้ฏิบติัดี ผูเ้จริญรอยตามในพระธรรม ผูข้ดัเกลาตนเองตามพระศาสดา ท่ีไดล้ะแลว้ซ่ึง

รากแห่งอกุศล 

 เล็ก เม่ือเรามองท่ีธง แมใ้จเราอาจยงัเป็นดินท่ีมีรากแห่งอกุศลอยู ่แต่ความระลึกรู้จะไม่เกาะเก่ียวท่ีใจเรา

แลว้ จะเป็นนกบินออกมาจากรังบนตน้ไมแ้ห่งความกลวั แมมี้ความเป็นอกุศลอยูใ่นดิน แต่ใจเราไม่ไดย้ดึติดท่ีน่ีแลว้ 

เธอจะบินข้ึนมาบนทอ้งฟ้า พน้จากเครือเถาแห่งความทะยานอยากพอใจ ความไม่พึงพอใจขุ่นขอ้ง และความหลงมวั

เมา บินเหนือตน้ไมแ้ห่งความกลวัเหล่านั้น เราระลึกถึงธงทั้งสาม เพื่อละวางการยดึติดในตวัตนน้ี เราจึงเป็นอิสระ

จากความกลวั ไม่เป็นตวัตนท่ีถูกเครือเถาผกูรัดไว ้แต่เป็นนกท่ีบินข้ึนมาจากดิน 

 เม่ือใจเธอเป็นอิสระนะเล็ก เป็นนกท่ีบินข้ึนมา เธอยอ่มเห็นหนทางแห่งเรา ยอ่มรู้วา่เส้นทางน้ีทอดมา

อยา่งไรและจะกา้วไปอยา่งไรมิลงัเล เธอยอ่มรักตวัตวัเองและคนอ่ืนๆ อยา่งไม่มีเง่ือนไข เธอจะดูแลตนเองและใคร

เหล่านั้นไดโ้ดยไม่ถูกปิดกั้นดว้ยความกลวัใดใด ใครอีกหลายคนคงรอใหเ้ธอพาเขาข้ึนมาจากดินน้ี เพื่อไปยงัวหิาร

แห่งพรหมท่ียิง่ใหญ่ ในโอบออ้มแห่งความรักไพศาล และแนบเนาบนเมฆาสมาธิ โปร่งเบา ไม่ยดึในรูปตนใดแลว้ 

อยูใ่นความเป็นอิสระไกล ทุกคนตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระ เล็ก แต่ความกลวัก็ผกูเขาไว ้ เราจะปลดเถาเหล่านั้น 



 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์  ฉบบัท่ี ๙  ข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๙  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๘ 

 บนฟ้าน้ี เธอจะเห็นวา่ความกลวัเพียงอ าพลางไวอ้ยา่งเครือเถาข้ึนคลุมเส้นทาง หรือหญา้ปกรกคร้ึม มิได้

พรากถนนเส้นความรัก ความงาม และความจริงไปเลย  เวลาท่ีผา่นมา แมเ้ธอสับสน หวาดระแวง และหนีไปอยู่

หลายคร้ัง ฉนัอาจตอ้งดุกล่าว ตกัเตือน ขอร้องกนั หรือเศร้าซึมใจ แต่เม่ือฉนัมองไปท่ีธงเหล่านั้นคราวใด ฉนัเห็น

เธอทุกครา ฉนัมีศรัทธาท่ีมัน่คงวา่ เธอยงัคงอยูต่รงน้ี 
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คืนวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตีสามสิบสองนาที 

 


