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"แน่ใจรัก" ...รักเช่นนีจึ้งเป็นเพียงวิธีการ เราหลบเล่ียงมิกล้าเผชิญต่อ
ความรู้สึกท่ีซ่อนในเงาใจ ละทิง้ความต้องการพืน้ฐานของตน แล้วหวงั
พ่ึงพาส่ิงภายนอกตัว เม่ือเรามิได้แน่ใจรักต่อตัวเอง เราจึงมิอาจแน่ใจรัก
ต่อใครแท้จริง... 
 
"รักลงรอย" ...ฉันนึกถึงค าถามนีขึ้น้มา เม่ือรู้สึกว่า ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดใน
ชีวิตได้โบยบินจากไปแล้ว... 
 
"พนัธสัญญาแห่งความเงียบงัน" ...ถ้อยค าท้ังหลาย ล้วนเดินทางมาแสน
ไกล ล า้ลึกจากโลกภายใน ท้องทะเลหัวใจแห่งเธอ ยามคล่ืนซัดโครมเข้า
ใส่ ฉันเฝ้าฟังดั่งหาดทราย... 
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เดินทางมาเป็นฉบับท่ี ๑๒ แล้ว  พบกับคอลัมน์ใหม่ “สัมผสัใน”  
รวมบทกวีเดินทางภายในและเก่ียวกับเธอ พร้อมการกลับมาของ 

บันทึกเลก็เลก็ ถ้อยค าน้อยๆ อันงดงาม 
 

ฉบับท่ี ๑๔ เตรียมพบคอลัมน์นวนิยายการแสวงหาของนักเรียนหนุ่มสาว 
ผลงานของนักเขียน และนักแปลช่ือดังท่ีอนุญาตให้น างานเขียนของท่าน

ท่ีมิเคยตีพิมพ์ได้ลงในอนุสารของเรา  
ผ่านนามปากกาใหม่ “ธงทัศน์ ทิวไท” 

 
 

 
 
 

ภาพปกจากการอบรม หอ้งเรียนนกักลา้ฝัน  
ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นยัยะส าคญั 
 

{หน่ึง วรรณศิลป์ท่ีส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่
ผูอ่้านและสังคม 

สอง วรรณศิลป์ท่ีขดัเกลาจิตใจและชีวติผูป้ระพนัธ์นั้นเอง  } 
 

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน 
 

 
เผยแพร่โดย 

ศูนยก์ารเขียนเปล่ียนชีวิต  สถาบนัธรรมวรรณศิลป์ 
 

www.facebook.com/khianpianchiwit 

www.youngawakening.org/write4life 

อ่านฉบบัก่อนหนา้ไดท่ี้ 

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

 

 คนเราเกิดมาบนโลกใบน้ี คงไม่มีใครหรอกท่ีจะมีความสุขได้

ตลอดเวลา เพราะความสุขมกัจะปะปนไปกบัความทุกข ์ ความสุขและความทุกข์

หลายคร้ังท่ีเกิดจากความคิด และคุณเคยไดย้นิไหมวา่ท่ีใดมีสุขท่ีนัน่ยอ่มมีทุกข ์ แต่

มนัก็ข้ึนอยูก่บัเรา เราจะเก็บความทุกขน์ัน่ไวเ้ป็นปมในใจหรือจะท้ิงมนัแลว้เร่ิมตน้

ชีวติใหม่ท่ีดีกวา่ 

 ต่ืนเชา้มาพร้อมกบัไดย้นิคล่ืนทะเลในตอนเชา้มนัช่างเป็นความสุขท่ี

ติดตวัฉนัมาตั้งแตเ่ด็กๆ ฉนัเติบโตข้ึนมาในหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเล ฉนั

เป็นเด็กใตท่ี้อาศยัอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนใต ้ในสามจงัหวดัชายแดนใตเ้กิดเหตุไม่

สงบไม่เวน้แต่ละวนั ท าใหค้นในเมืองไม่กลา้ท่ีจะมาเยอืนจงัหวดัของเรา แต่ใน

ความรู้สึกของฉนัท่ีน่ีเป็นบา้นเกิด เป็นท่ีๆ ใหชี้วติแก่ฉนั ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนฉนัก็

รักบา้นเกิดของฉนั ในชีวติของคนคนหน่ึงกวา่จะเติบโตข้ึนมาไดก็้ตอ้งผา่นอะไรมา
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มากมายจนท าใหเ้รารู้จกัค าวา่สู ้ กวา่ท่ีเราจะลุกข้ึนยนือยา่งแขง็แกร่งได ้ เราตอ้งลม้

มาแลว้ก่ีคร้ัง ฉนัเองก็เป็นเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีพบเจอความผิดหวงัในชีวติมาแลว้ไม่

รู้ก่ีร้อยคร้ัง เกิดเป็นความทุกขท์ าใหฉ้นัตอ้งทอ้ในบางเร่ือง แต่ฉนัก็ไม่เคยคิดท่ีถอย 

ในชีวติเรา เราเองก็ไม่รู้หรอกวา่ทางไหนท่ีเราแลว้จะถึง ณ ท่ีหมายทนัที มนัคง

เป็นไปไม่ไดห้รอก ฉนัเองก็พยายามเดินโดยใชส้ติปัญญาในการกา้วเดิน ฉนัจะ

พยายามเดินไปใหถึ้งฝัน ครอบครัวของฉนัค่อนขา้งมีฐานะยากจน พอ่จึงตอ้งท างาน

หลากหลายเพื่อใหลู้กๆ ทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีดี ในตอนท่ีฉนัเรียนอยูท่ี่โรงเรียน

ประถม เพื่อนๆ ของฉนัมกัจะลอ้เล่นกบัความรู้สึกของฉนั ชอบดูถูกครอบครัวของ

ฉนั บางทีฉนัไปโรงเรียนแลว้ไม่มีเพ่ือนคบ ฉนัตอ้งอยูค่นเดียว เล่นคนเดียว บางคร้ัง

ฉนัก็แอบมานัง่ร้องไหค้นเดียวท่ีบา้นบ่อยๆ ท าใหฉ้นัเกิดความกลวัท่ีจะไปโรงเรียน 

ไม่กลา้ท่ีจะพดูคุยกบัใคร ฉนัเองก็เป็นทุกข ์แต่พอ่กบัแม่ก็บอกกบัฉนัเสมอวา่ บางที

การอยูค่นเดียวก็สอนใหเ้ราเขม้แขง็ไดโ้ดยไม่ตอ้งพ่ึงคนอ่ืน และเราก็ควรท่ีจะเป็น

ตวัของตวัเองใหม้ากท่ีสุด เราตอ้งรักตวัเอง เช่ือมัน่ในตวัเอง จากความทุกขก็์ได้

กลายมาเป็นความสุขในเวลาเดียวกนั แค่เพียงเรากลา้ท่ีจะพดูคุยกบัใครสกัคน

เพื่อท่ีจะระบายความทุกข ์ จากนั้นเป็นตน้มาฉนัเองก็ใชค้ติสอนใจวา่ ท่ีใดมีทุกขท่ี์

นัน่ยอ่มมีสุข และฉนัก็เช่ืออยา่งนั้นเสมอ จนฉนัเรียนจบชั้นประถมศึกษาแลว้ฉนัก็

ไดม้าเรียนต่อท่ีโรงเรียนมธัยมซ่ึงอยูไ่กลจากบา้นมาก จนท าใหฉ้นัคิดวา่ถา้ไม่มีพอ่

แม่อยูใ่กล ้ ฉนัจะอยูย่งัไง เพราะฉนัเองก็เป็นคนท่ีไม่ค่อยจะพดูคุยกบัใคร แคเ่ร่ือง

เท่าน้ีก็ท าใหฉ้นัเป็นทุกข ์ แตบ่างทีฉนัก็คิดวา่การท่ีเราไดม้าอยูใ่นท่ีใหม่ๆ เจอ

บรรยากาศใหม่ๆ เจอเพ่ือนใหม่ก็ท าใหเ้ราไดพ้บประสบการณ์ใหม่ๆ แค่เรามรทุกข์

ก็หมดสิท์ิมีความสุขแลว้ พอ่กบัแม่ก็บอกฉนัอีกวา่ เรามาเรียนเพยีรศึกษาหาความรู้ 
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ทุกๆ วนัของท่ีน่ีจะบ่งบอกถึงอนาคตขอองเรา ขอแคเ่ราอยา่หยดุเดิน ฉนัอยากบอก

วา่ตั้งแต่มาเรียนท่ีน่ี ฉนัเองก็พบเจออุปสรรคมากมาย เพราะฉนัเองก็ไม่ใช่เด็กหวัดี

หรือคนเรียนเก่ง ฉนัเป็นแค่เด็กผูห้ญิงธรรมดาๆ คนหน่ึง ท่ีความบงัเอิญท าใหฉ้นัได้

ไปอยูห่อ้งท่ีมีแต่เด็กเก่งๆ ทั้งนั้นยกเวน้ฉนั ไม่รู้วา่เพราะอะไรฉนัถึงตอ้งมาเรียนท่ี

หอ้งน้ี ฉนัเองก็เครียด กดดนัตวัเองท าใหฉ้นัตอ้งปรับตวัอีกมาก 

 ความรู้สึกตอนนั้นฉนัอยากยา้ยหอ้งเรียนมากๆ เวลาอาจารยถ์ามอะไร 

เพื่อนๆ เราก็ตอบไดห้มด แต่ฉนัน่ีสิ พยายามตั้งใจเรียนแลว้แตก็่ยงัท าไม่ไดเ้ท่ากบั

เพื่อนๆ พอมีสอบเก็บคะแนนในหอ้งฉนัมกัจะไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดในหอ้ง และ

เกือบทุกวชิาดว้ย ฉนัรู้สึกอายเพ่ือนทุกอยา่งน้ีก็ท าใหฉ้นัเป็นทุกข ์ฉนักลบัมาร้องไห้

คนเดียวบ่อยมาก ฉนัรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนอ่อนแอมากๆ เวลาเจอปัญหาอะไร ฉนัได้

แต่ร้องไหท้ั้งๆ ท่ีการร้องไหไ้ม่ไดช่้วยอะไรใหม้นัดีข้ึนเลย ฉนัมีเพื่อนสนิทคนหน่ึง

เขาดีกบัฉนัมาก เขามกัจะมานัง่ปลอบฉนัเวลาท่ีฉนัร้องไห ้ และเพ่ือนคนน้ีแหละท่ี

ใหค้  าแนะน าดีๆ กบัฉนั เขาบอกฉนัวา่การท่ีเราจะเป็นคนเก่งได ้ ไม่ใช่มานัง่ตั้งใจ

เรียนในหอ้งเรียนอยา่งเดียว เราตอ้งคน้หาความรู้นอกหอ้งเรียนดว้ย เราตอ้งอ่าน

หนงัสือ เราตอ้งเผชิญกบัโลกภายนอกดว้ย เพ่ือคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ เราตอ้ง

เตม็ท่ีกบัทุกสถานการณ์ของชีวติ จากนั้นเป็นตน้มาฉนัเองก็กลายเป็นคนๆ ใหม่ 

เพราะเกิดจากการเร่ิมตน้ชีวติใหม่ท่ียงัไม่สาย ชีวติมนัยอ่มตอ้งมีอุปสรรคอยูแ่ลว้ แต่

ฉนัเช่ือวา่ความคิดมกัจะเปล่ียนชีวติคนและฉนัไดส้ญัญากบัตวัเองวา่ ฉนัจะตั้งใจ

เรียน เพ่ือท่ีสกัวนัฉนัจะไดก้า้วไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในชีวติ แตฉ่นัยงักลุม้ใจอยูว่า่

ฉนัจะไดเ้ดินตามความฝันของฉนัไดจ้ริงหรือไม่ จะไดเ้รียนต่อในระดบัอุดมศึกษา

หรือไม่ เพราะครอบครัวของฉนัมีฐานะยากจย ในวนัเปิดเทอมของฉนัอาจจะไม่ได้



 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์  ฉบบัท่ี ๑๒  แรม ๑๕ ค ่า เดือน ๑๐  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘ 

สนุกเหมือนคนอ่ืนเขา เพราะฉนัตอ้งท างานช่วยเหลือพอ่แม่ แบ่งเบาภาระของ

ครอบครัว บางทีฉนัเห็นพอ่กบัแม่เป็นทุกข ์ ฉนัเองก็ทุกข ์ ฉนัเห็นพอ่กบัแม่ท างาน

หนกัทุกวนัแทบจะไม่มีวนัหยดุ บางวนัฉนัยงัไม่รู้เลยวา่วนัน้ีหรือสนัพรุ่งน้ีจะกิน

ขา้วกบัอะไร จะมีขา้วใหกิ้นไหม ครอบครัวของฉนัเคยล าบากถึงขนาดนั้น แต่

ตอนน้ีก็ดีข้ึนมาหน่อยแลว้เพราะเรารู้จกัค าวา่สู ้ ฉนับอกตวัเองเสมอวา่ตอ้งรับมนัให้

ได ้ เพราะชีวติคือการด าเนินไปขา้งหนา้ ตอ้งเผชิญเร่ืองราวต่างๆ เขา้มาในชีวติ ทั้ง

ในดา้นลบและดา้นบวก ชีวติคือการต่อสู ้ เพราะบางส่ิงหรือบางอยา่งท่ีเราท าอาจ

ไม่ไดส้ าเร็จแค่วนัเดียว ในชีวติของฉนั ฉนัไดท้ าอะไรมากมาย บางทีเด็กคนอ่ืนจะ

ไม่เคยท าก็ได ้ ฉนัท าทุกอยา่งไม่วา่จะเป็น เก็บขยะหาเศษเหลก็เอาไปขาย รับจา้ง

แกะเปลือกเมด็มะม่วงหินมพานต ์ รับจา้งเล้ียงเด็กและอีกหลายๆ อยา่ง ถา้ถามฉนัวา่

เหน่ือยไหม ฉนัคงตอบวา่เหน่ือย แต่คงเหน่ือยสูพ้อ่กบัแม่ไม่ไดห้รอก ท่านเหน่ือย

กวา่ฉนัมากมายนกั ในวนัเปิดเทอมของฉนั ฉนัมกัจะไปช่วยแม่ขายของ แม่ของฉนั

ขายเส้ือผา้ แต่เส้ือผา้ท่ีแม่ขายก็ไม่ไดเ้ยอะ บางทีดูเหมือนเส้ือผา้ท่ีเราตาก เพราะ

เส้ือผา้มีนอ้ยมาก บางวนัขายไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง การท่ีฉนัไดไ้ปช่วยแม่ขายของท าให้

ฉนัเขา้ใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ กวา่ท่ีจะไดเ้งินมาแต่ละบาทมนัตอ้งแลกดว้ย

หยาดเหง่ือของพอ่กบัแม่ บางวนัไปขายของบางทียงัไม่กลบัทุนเลยแค่น ้ ามนัยงัไม่

พอเลย ฉนัรู้สึกสงสารพอ่กบัแม่มากจนเกิดเป็นความทุกข ์ ฉนัคิดวา่พอ่กบัแม่คงจะ

ทุกขม์ากกวา่ฉนัเพราะพอ่กบัแม่มีภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งดูแลฉนัและพ่ีๆ ถึงแมว้า่ในวนั

ปิดเทอมของฉนัอาจจะไม่ไดส้วยงามหรือสนุกเหมือนคนอ่ืนเขา แต่ฉนัก็สุขใจท่ีได้

ไปร่วมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว ในวนัท่ีฉนัไปขายของท่ีตลาดกบัแม่ 

ตอนฉนัอยูใ่นตลาด ฉนัไดพ้บเจอผูค้นมากมาย ไดเ้จอลูกคา้หลายแบบ ไดย้นิเสียง
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๙ 

ผูค้นคุยกนั ไดย้นิเสียงหวัเราะและอีกหลายๆ อยา่งท่ีฉนัไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ 

ในขณะท่ีเรามีทุกขเ์ราก็มีสุขไดเ้ช่นกนั มีความสุขกบัส่ิงท่ีเรามี ชีวติของคนเรา

อาจจะไม่ไดร้าบร่ืน ไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกหุลาบและไม่ไดมี้พรมแดงตอ้นรับเรา ชีวติ

ของฉนัอาจเปรียบไดว้า่ ฉนัเดินดว้ยเทา้เปล่า อาจจะเหยยีบกอ้นหินบา้ง อาจจะ

เหยยีบเศษแกว้จนไดรั้บบาดแผล อาจจะเหยยีบหนามบา้ง อาจจะตอ้งเดินบนถนนท่ี

ร้อนบา้ง จนเทา้ไดรั้บบาดแผลเพ่ิม บางทีเราอาจจะเดินไปสะดุดกบัส่ิงท่ีเป็น

อนัตรายจนท าใหเ้ราตอ้งหยดุเดินชัว่คราวเพ่ือรักษาตวั ก็เหมือนในชีวติเราท่ีจะตอ้ง

พบเจออุปสรรคต่างๆ เขา้มาในชีวติ อาจจะตอ้งเสียน ้ าตาบา้ง เสียใจกบัส่ิงท่ีเสียไป 

 บางคร้ังฉนัตอ้งพบเจอคนท่ีดูถูกฉนั ดูถูกความคิดของฉนั แต่ฉนัไม่ถือ

หรอกน่ะ เพราะความคิดของคนมนับงัคบักนัไม่ได ้บางทีฉนัก็ทอ้จนหยดุพกัเพ่ือตั้ง

หลกัใหม่ในการกา้วเดิน ไม่จ าเป็นท่ีเราจะตอ้งเดินไปใหเ้ร็ว การเดินเร็วหรือวืง่โดย

ไม่หยดุพกั มนัก็ไม่ไดห้มายความวา่มนัจะพาเราไปถึงจุดหมาย ผดิกบัการท่ีเราเดิน

ไปอยา่งชา้ๆ ก่ึงเดินก่ึงวิง่ เดินไปอยา่งมีสติ เดินไปอยา่งรอบคอบ ฉนัเช่ือวา่สกัวนั

เราตอ้งเดินไปถึงฝันและควา้ความส าเร็จไวไ้ดแ้น่นอน ในวนัท่ีโรงเรียนใกลเ้ปิด

เทอมอาจจะเป็นวนัท่ีน่าต่ืนเตน้ส าหรับใครหลายคน แต่ไม่ใช่ฉนั ใกลจ้ะเปิดเทอมที

ไร เป็นช่วงท่ีหลายๆ ครอบครัวจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากพอสมควร เช่นเดียวกบั

ครอบครัวของฉนั คนอ่ืนอาจจะไดเ้ส้ือนกัเรียน ชุดนกัเรียนใหม่ กระเป๋านกัเรียน

ใหม่ แต่ส าหรับฉนั เส้ือนกัเรียน 2 ชุดใช ้ 3-4 ปี กระเป๋านกัเรียนก็ใชต้่อจากพ่ี ใกล้

เปิดเทอมฉนัก็ดีใจน่าท่ีจะไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆ คนเราจะรวยหรือจะจน จะสูงหรือ

จะต ่ามนัก็ไม่ไดว้ดักนัท่ีหนา้ตาหรือฐานะ แต่มนัวดักนัท่ีใจท่ีความดีงามของคนเรา

ต่างหาก คุณเคยสงัเกตไหมวา่ ความทุกขม์กัเกิดง่ายกวา่ความสุขถา้เราไปยดึติดกบั
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๑๐ 

ความทุกขเ์ราก็หมดสิทธ์ิท่ีจะล้ิมรสแห่งความสุขแลว้ ความทุกขค์วามสุขมนัจะ

วนเวยีนอยูต่ลอดเวลา มนัเป็นรสชาติของชีวติท่ีทุกคนจะตอ้งประสบ ในทุกๆ คร้ังท่ี

ฉนัมีปัญหาดา้นการเรียนหรือจิตใจ ฉนัพยายามรียกสติตวัเองกลบัมาเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาท่ีอยูต่รงหนา้ดว้ยสติปัญญาของตนเอง ทุกคร้ังท่ีฉนัคิดจะแกปั้ญหาใดปัญหา

หน่ึง ฉนัตอ้งคิดถึงผลดีหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ตอนฉนัมีปัญหาฉนัไม่เคยหนี

ปัญหา ฉนัพร้อมท่ีจะเผชิญและสูต้่อปัญหาท่ีเกิด ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัค าวา่ตนเป็นท่ี

พ่ึงแห่งตน ถึงตอนน้ีฉนัก็ยงัแอบหวงัวา่ฉนัคงจะไดเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาเหมือน

คนอ่ืนบา้งน่ะ เพราะฉนัเองก็เป็นเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีมีความฝันเหมือนคนอ่ืนเขา 

ฉนัไม่รู้หรอกน่ะวา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร แต่ฉนัขอท าวนิาทีน้ีของฉนัใหดี้ท่ีสุด ฉนั

เช่ือวา่ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ไดถ้า้เราคิดท่ีจะท า วนัอาทิตยจ์นถึงวนัพฤหสับดีฉนั

ตอ้งไปโรงเรียน และวนัศุกร์เป็นวนัพกัผอ่นของฉนั พอวนัเสาร์ฉนัก็ไปขายของกบั

แม่ท่ีตลาด บางคนถามฉนัวา่เหน่ือยไหมตอนเปิดเทอมฉนัก็ไม่ไดพ้กั ตอนปิดเทอม

ฉนัก็ไม่ไดพ้กั แต่ฉนัตอบวา่ไม่เหน่ือยหรอกเพราะคนท่ีหน่ือยกวา่ฉนัก็มีอีกเยอะ 

ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัคือส่วนหน่ึงของอนาคตฉนัคิดวา่อยา่งนั้น ชีวติของเราจะ

พฒันาข้ึนเม่ือเราท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด อยา่หยดุอยูแ่ค่วนัน้ี อยา่หยดุอยูแ่ค่เม่ือวาน เรา

ควรทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปในงานหรือในส่ิงท่ีเราท า แมผ้ิดพลาดบา้งก็อยา่ทอ้ 

ดีกวา่การไม่พยายามเลย แค่เราหยดุกา้ว เราก็เร่ิมถอยแลว้ งานท่ีดียอ่มเป็นงานท่ีตอ้ง

พยายามซ ้ าๆ คนเราเลือกเกิดไม่ไดแ้ต่เลือกท่ีจะเป็นคนดีได ้ ทุกวนัน้ีเวลาฝนตก

หนกัๆ ฉนัตอ้งนอนแบบกางร่ม เพราะบา้นของฉนัหลงัคาร่ัวหลายจุดมาก แต่ฉนัไม่

สนหรอกนะ แค่มีท่ีใหเ้รานอนแค่นน้ีฉนัก็มีความสุขแลว้ อดีตมกัจะท าใหเ้ราเป็น

ทุกขไ์ดเ้สมอ ถา้เราคิดถึงอดีตท่ีเป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายของชีวติท าใหเ้ราเกิดความทุกข ์
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๑๑ 

อดีตท่ีเลวร้ายมีไวใ้หเ้ป็นบทเรียนใหเ้ราไดศึ้กษาเรียนรู้ ทุกๆ ความทุกขม์กัจะสอด

แง่คิดดีๆ ไดเ้สมอ จากการท่ีฉนัเป็นเด็กในวนันั้น จากการท่ีฉนัไดเ้รียนรู้จากความ

ผิดพลาด ความผิดหวงั ความทอ้แท ้ความเศร้าเสียใจ ก็สามารถท าใหฉ้นัยนืไดอ้ยา่ง

แขง็แกร่งในวนัน้ี ฉนัเป็นคนท่ีชอบเขียนหนงัสือหรือชอบแต่งเรียงความเขา้

ประกวด แต่ทุกคร้ังท่ีฉนัแตง่เรียงความส่งเขา้ประกวด ฉนัก็ไม่เคยไดรั้บรางวลัเลย 

คงเป็นเพราะฉนัคาดหวงัเกินไป จนท าใหฉ้นัเป็นทุกขไ์ดม้ากขนาดน้ี ทุกคร้ังท่ีฉนั

ส่งเรียงความเขา้ประกวดและไม่ไดรั้บการตอบ ฉนัมกัจะถือวา่เขาก าลงับอกฉนั

ทางออ้ม ฉนัตอ้งพยายามเขียนใหดี้กวา่น้ี มนัเป็นการปลอบใจฉนัเพ่ือไม่ใหต้วัเอง

ตอ้งนัง่ทุกขไ์ปมากกวา่น้ี ฉนัชอบคิดวา่ งานท่ีดีก็คืองานท่ีตอ้งพยายามซ ้ าๆ ทางเดิน

ของชีวติมนัไม่ไดโ้รยไปดว้ยกลีบกหุลาบ แต่มนักลบัมีหนาม อุปสรรคต่างๆ ใหเ้รา

ไดเ้รียนรู้ แต่ฉนัเช่ือวา่ ความทุกขคื์อความสุขอยา่งหน่ึง เป็นรสชาติของชีวติท่ีทุก

คนตอ้งล้ิมลอง 

 ความทุกขม์นัก็คือบทเรียนส าหรับเรา หากเราใชค้วามทุกขใ์นทางท่ี

ถูกตอ้ง ความสุขมกัจะน าพาซ่ึงความทุกขม์าใหเ้รา วงเวยีนชีวติคือ ความทุกข ์

ความสุข จะสลบักนัไปมา ทะเลยอ่มมีคล่ืน ชีวติยอ่มมีอุปสรรค อุปสรรคก็จะน าพา

ส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวติเรา ทุกขคื์อสุข. 

โดย ไข่หวาน 
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๑๒ 

_________________________________________________________ 

 

“  แน่ใจรัก       ” 

  

 หายใจเขา้  ใหแ้น่ใจวา่ใจเราใส่ใจลมหายใจทุกละอองละเอียดอ่อน

และทุกจงัหวะหายใจเขา้ชา้ เร็ว 

 รับรู้การเดินทางมาถึง จวบจนไหลลงสู่ร่างกาย ผา่นอวยัวะและส่วน

ต่างๆ เราติดตามการเดินทางของเขา หรือเพียงตอ้นรับอยูท่ี่หนา้ประตู 

 หายใจออก อ าลาพวกเขากลบัคืนสู่บา้นอนักวา้งใหญ่ ใหแ้น่ใจวา่เรา

ไดใ้ชเ้วลากบัเขาอยา่งคุม้ค่าท่ีสุดแลว้ เพ่ือมิใหห้ม่นหมองไขวค่วา้ยามลมหายใจลบั

ลาเลือน 

 เม่ือเรารู้สึก เน่ืองดว้ยเหตุการณ์กระทบใจ หรือส่ิงใดมาผกูพนัใจเรา 

ลองส ารวจภายในตน ถามจิตใจวา่ ฉนัรู้สึกอะไร รับรู้ความรู้สึกนั้น แต่อยา่เพ่ิงปักใจ

เช่ือสนิทใจ 
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๑๓ 

 เบ้ืองหลงัของดอกไมห้อม และกลีบงาม ยอ่มมีล าตน้ผิวกร้านหยาบ มี

รากหยัง่ลงดิน ไดส้ารอาหารจากใบไมแ้ละธาตุนานา  เบ้ืองหลงัอารมณ์ท่ีเรารับรู้ 

อาจมีความรู้สึกอ่ืนๆ ซ่อนอยู ่ และมีความตอ้งการเบ้ืองหลงัอนัเป็นท่ีมาผลิ

ความรู้สึกใหรู้้สา 

 หายใจเขา้  ท่ีมาแห่งดอกไมห้อม อาจเป็นปุ๋ยอนัเป่ือยเน่าในดิน ท่ีมา

แห่งดอกไมก้ลีบงามสวย อาจเพราะดว้ยซากพืชซากสตัวอ์นัมิน่าดูชมท่ีหมกัหมมอยู่

ภายใน 

 ความรู้สึกท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าต่างๆ ของเรา ยอ่มมีท่ีมาเหมือน

ดอกไมข้องตน้ไม ้เพราะมีบางส่ิงบางอยา่งแอบซ่อนหรือหมกัหมมภายใน 

 หายใจออก  กลบัมารับรู้ความรู้สึกของเราในยามหวัน่ไหว เม่ือเรา

โกรธจนตวัสัน่เทา หรือเขินอายหนา้แดง หรือยามดีใจโลดเตน้ ลึกๆ แลว้เรายงัรู้สึก

อะไร เบ้ืองหลงัหวัใจมีความรู้สึกท่ีแอบซ่อน  ความโกรธอาจปกป้องความกลวัไว้

เบ้ืองหลงั เราอาจรู้สึกนอ้ยใจหรือเปล่ียวเหงา ความโกรธมกัตอ้งการเรียกร้องให้

ผูอ่ื้นดูแล บางทีในเวลานั้นเราตอ้งการใครสกัคนเคียงขา้ง แต่มิมีมือใดแลเหลียว  

 ยามเราเขินอาย เราอาจรู้สึกมีคุณค่าอยูภ่ายใน เราอาจหวงัผูอ่ื้นช่ืนชม

หรือใหค้วามรักแก่เรา หรือความอายน้ีก าลงับ่งบอกวา่เราไดม้าอยูต่รงขอบของการ

ยดึติดและปิดบงัอ าพลางตวัเองบางดา้นไม่รู้ตวั  
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๑๔ 

 บางคร้ังเราอาจรู้สึกสบัสน ความรู้สึกกระจดักระจาย ลองอยูน่ิ่งลึกกบั

หวัใจ ใหเ้วลารับฟังตวัเอง เกล่ียความคิดและมุมมองจากผูอ่ื้นออกห่าง เวน้ช่องวา่ง

ความรู้สึกในอดีตหลีกไกล กลบัมาอยูก่บัหวัใจในปัจจุบนั  หายใจเขา้ 

 ส ารวจจ๊ิกซอความรู้สึกท่ีแตกกระจาย ปะติดปะต่อมองภาพใหญ่ และ

มองลึกลงสู่ความรู้สึกท่ีซ่อนเร้น  เบ้ืองหลงัความสบัสนอาจเป็นความกลวัท่ีจะถูก

ทอดท้ิง อาจเป็นความกลวัวา่เราจะเป็นคนผดิเป็นคนเลวท่ีท าร้ายใครอ่ืน  ลึกลงใน

ความสบัสน เราอาจก าลงัปิดบงัอ าพลางตวัเองมิใหเ้ห็นความรู้สึกท่ีแทจ้ริง เพราะเรา

กลวัและไม่ไวว้างใจตนเอง 

 หายใจออก  เราจะรักตวัเองอยา่งแทจ้ริงได ้ เราตอ้งเขา้ใจตวัเองอยา่ง

ลึกซ้ึงและถ่องแทม้ากยิง่ข้ึน รับรู้อารมณ์ท่ีเกิดและใฝ่ใจมองละเอียดลงไปในภายใน

วา่ หวัใจเอยเราซ่อนความรู้สึกใดไวเ้บ้ืองหลงั ฉนัยงัรู้สึกอะไร 

 บางคราบางใคร เราอาจรู้สึกวา่ชีวติมีพร้อมทุกอยา่งแลว้ แต่ไยจึงรู้สึก

ขาดความมัน่ใจ ยงัรู้สึกไม่มัน่คง หรือไม่ดีพอ ลึกๆ แลว้เรายงัรู้สึกอะไร ความ

นอ้ยใจเม่ือก่อนเก่าอาจยงัติดตามหลอกหลอนไม่ลดละ อาจเพราะลึกๆแลว้ ชีวติเรา

ตอ้งการบางส่ิงท่ีล ้าค่ากวา่วตัถุภายนอกท่ีหาได ้ เราอาจมีแฟนท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่ไยจึง

รู้สึกไดรั้กไม่มากพอ  หวัใจอาจมีความรู้สึกท่ีเร้นซ่อน เราเองมิยอมใส่ใจดูแลและรัก 

 เบ้ืองหลงัทุกความรู้สึก มีความตอ้งการพ้ืนฐานซ่อนอยู ่ ความตอ้งการ

พ้ืนฐานเป็นส่ิงกลางๆ ท่ีมิผกูพนัอยูก่บัผูใ้ด หรือส่ิงใด หรือวธีิการใด  เราอาจรู้สึก

โกรธ ดว้ยลึกๆ เรารู้สึกเสียใจ  เพราะเราตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ เราตอ้งการความ
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จริงใจซ่ือสตัย ์ หรือเราอาจตอ้งการความเคารพ  สงัเกตความตอ้งการจะเป็นส่ิงท่ี

กลางๆ และเราทุกคนต่างมัน่หมายไดม้าเติมเตม็หวัใจและชีวติ  ทุกความตอ้งการมี

ความรู้สึกหลายอยา่งใหแ้สดงออก และมีวธีิการมากมายใหเ้ราไดเ้ติมเตม็ 

 เราอาจซ้ือรถยนตร์าคาแพง เพราะรู้สึกอยากได ้ แต่ลึกภายในแทจ้ริง

เราตอ้งการความมัน่คง เราอาจตอ้งการการมีคุณค่า หรืออาจแค่เพียงความ

สะดวกสบาย  เราสามารถหาวธีิการอ่ืนเพ่ือเติมเตม็ความตอ้งการเหล่าน้ีได ้ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งมีรถยนตร์าคาแพงโกห้รู อาจเช่นการมีกิจกรรมยามวา่งท่ีท าใหเ้รารู้สึกมี

คุณค่า เราอาจมีรถยนตร์าคาพอประมาณเพียงพอต่อความสบายเวลาเดินทาง เพื่อมี

เงินเก็บส าหรับความมัน่คงทางครอบครัว 

 หายใจเขา้  เม่ือหวัใจเราไหวสะเทือน ลองส ารวจลงลึก ถามหวัใจวา่ 

ลึกๆ แลว้เราตอ้งการอะไร ความตอ้งการน้ีผกูพนักบัอะไร แลว้ท่ีจริงส่ิงท่ีเรา

ตอ้งการเป็นพ้ืนฐานคืออะไรแน่  เพ่ือเราจะรักและดูแลหวัใจน้ีอยา่งดีท่ีสุด 

 เราต่างก็รักหวัใจตนเอง เฉกเช่นท่ีเราอาจรักใครสกัคนหน่ึง เรามี

วธีิการมากมายเพ่ือดูแลคนท่ีเรารักและหวัใจท่ีรักน้ี  แตห่ากเรามิไดฟั้งพวกเขาอยา่ง

ลึกซ้ึง มิไดต้รวจตราความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีแอบซ่อนอยูข่า้งในหวัใจ  เราอาจมิได้

ดูแลเขาหรือใจเราเลย แต่เพียงเพ่ือเติมเตม็ความอยากของตนเอง และไกลห่างจากรัก

ท่ีเขา้ใจ 

 เราอาจวิง่ไล่ไขวค่วา้บางส่ิง หมายมัน่เรียนต่อบางคณะมหาวทิยาลยั 

หรือไล่ควา้บางต าแหน่งการงาน แต่ใจเราเป็นสุขจริงหรือไม่  ช่วงเวลาท่ียากเยน็เรา
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เหมือนเขา้ใจความรู้สึกของตนเองแลว้ แต่เราเขา้ใจจริงหรือ แน่ใจแลว้หรือไม่ ส่ิงท่ี

เราคิดวา่อยากไดห้รืออยากมี หายใจออก อาจเป็นเพียงตณัหาหรือวธีิการไปสู่ความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงเท่านั้น  เม่ือไดม้าหรือไดมี้ตามท่ีควา้ไขว ่ เราก็ยงัรู้สึกไม่พอใจ 

หรือวา่งเปล่าเหลือเกิน เพราะเราไม่ไดดู้แลและเติมเตม็ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง มิได้

แน่ใจต่อหวัใจ 

 ความรักก็เป็นรูปแบบหน่ึงของวธีิการ เพื่อหวงัใหเ้ราไดเ้ติมเตม็หวัใจ

ตวัเอง เราหลายคนฉวยควา้คนรักหรือความรักกนัมากมายไม่รู้จบ ตอ้งการถมความ

เหงาและดอ้ยค่าท่ีเราไม่แน่ใจต่อตนเองวา่เรามีดีอะไร เรามีคุณคา่อะไรกนัแน่ เรา

อาจตอ้งการใครสกัคนเพียงเพ่ือแน่ใจต่อตนเองวา่ ฉนัมีดีพอ ฉันมีคุณค่าพอ ฉนั

มัน่คงได ้แต่มิไดเ้ติมเตม็ส่ิงส าคญัเหล่าน้ีดว้ยตนเอง  

 หายใจเขา้  รักเช่นน้ีจึงเป็นเพียงวธีิการ เราหลบเล่ียงมิกลา้เผชิญต่อ

ความรู้สึกท่ีซ่อนในเงาใจ  ละท้ิงความตอ้งการพ้ืนฐานของตน แลว้หวงัพ่ึงพาส่ิง

ภายนอกตวั เม่ือเรามิไดแ้น่ใจรักต่อตวัเอง เราจึงมิอาจแน่ใจรักต่อใครแทจ้ริง 

 เม่ือจะรักตอ้งกลา้เผชิญหนา้ กา้วออกมาจากความกลวั หนัหนา้หา

หวัใจ 

 หายใจออก  เดินเขา้มาสบตาตนเองวา่ ฉนัยงัรู้สึกอะไรอยูลึ่กๆ ภายใน  

เราอาจรู้ถึงปัญหาอยา่งกระจ่างแลว้ แต่ไยมิอาจแกไ้ขหาทางออก  เบ้ืองหลงัเรายงั

เกาะกมุสาเหตุของปัญหาน้ีไวแ้นบแน่น เพราะรู้สึกอะไรบางอยา่งอยูเ่ร้นลบั เราอาจ

ยดึมัน่มนัไวเ้พราะมนัเป็นวธีิการท าใหเ้รารู้สึกปลอดภยั หรือไม่โดดเด่ียวเกินไป  
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เราอาจรู้วา่การเล่นเกมติดต่อยาวนานหรือนอนดึกด่ืนเป็นสาเหตขุองความป่วยไข ้ 

แต่เรากลวัท่ีจะเลิกเพราะใจยงัแปลกแยกต่อใจ จะหวงัใครรู้ใจก็ไม่มีแทจ้ริง จึงหนั

หนา้คุยกบัเกมหรือกิจกรรมต่างๆ ละเลยเวลาล่วงเลย 

 ส าหรับผูม้ ัน่หมายฝึกเขียนหรือบนัทึกเพ่ือเขา้ในตนเองหรือพฒันา

ชีวติ ลองบนัทึกส ารวจใจตนเองทุกคราวคร้ังท่ีความรู้สึกหน่ึงเกิดข้ึนและเวยีนวน

เกาะกมุใจ ลองคน้หาคน้ลงวา่ลึกๆ แลว้เรารู้สึกอะไรกนัแน่ ใหแ้น่ใจวา่เราเขา้ใจ

ความรู้สึกท่ีมีอยูเ่ร้นลึก  ความรู้สึกภายนอกนั้นอาจกลบบงัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงไว ้ 

ลองถามตวัเองซ ้ าและบนัทึกต่อเน่ืองมิใหห้ยดุและปิดกั้น 

 ก่อนนอ้มใจสะทอ้นวา่ จากความรู้สึกน้ีเรามีความตอ้งการพ้ืนฐานใด

เบ้ืองหลงั เราเคยใชว้ธีิการใดใดเพ่ือเรียกร้องหรือตอ้งการเติมเตม็ความตอ้งการน้ี  

มนัไดผ้ลหรือเกิดขอ้เสียอยา่งไรบา้ง 

 จะมีวธีิการใดเพ่ือดูแลความตอ้งการท่ีแทจ้ริงเหล่าน้ี 

 หายใจเขา้  ทุกลมหายใจเป็นความรับผิดชอบของเรา  ทุกความรู้สึก

และความตอ้งการภายในเป็นความรับผิดชอบท่ีตวัเรา  เราเลือกใหเ้กิดความรู้สึกน้ี

เพื่อหวงัเติมเตม็หวัใจ เราเลือกหนีหรือสบตาตวัเองก็เพ่ือดูแลตนเองทั้งส้ิน 

 หายใจออก  ใหแ้น่ใจรักตนเอง แน่ใจคือเขา้ใจและสบตาตนไดว้า่ลึก

ลงในใจเราหวงัส่ิงใด วธีิการท่ีเคยยดึถือมาท าใหเ้กิดทางออกหรือทบัถมปัญหาซ ้ า  

ใหเ้ราแน่ใจรักตนเอง  เม่ือเราแน่ใจแลว้จึงดูแลไดอ้ยา่งเขา้ใจ  
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 เม่ือนั้นแลว้เราจะเขา้ใจความรักท่ีมีต่อผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน เม่ือนั้นแลว้

ความรักจะไม่ใช่วธีิการเพ่ือเติมเตม็ปมดอ้ยในตวัเอง แต่เป็นเป้าหมาย 
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_________________________________________________________ 

 

“ รักลงรอย       ” 

 

"ต่างกันแค่ไหน แต่ถ้าขาดกันไป คงจะไม่ไหว ไปไม่รอดสักอัน  

มาเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกที ถึงต่างกันอย่างนีก้เ็ป็นคู่กัน" * 

 

 ความรักคืออะไร? What is love? 

 ฉนันึกถึงค าถามน้ีข้ึนมา เม่ือรู้สึกวา่ ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดในชีวติไดโ้บย

บินจากไปแลว้... 

 แนวทางชีวติของแต่ละคนแตกต่างกนัไป หากเม่ือมีชะตาท่ีจะตอ้ง

เดินทางร่วมกนัและไดใ้ชเ้วลาดว้ยกนัอยา่งมีคุณค่า ดว้ยความรัก การสงัเกตเอาใจใส่

ซ่ึงกนัและกนั จะไดพ้บเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยกนั และแบ่งปันเร่ืองราวเก่าๆ 
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ใหแ้ต่ละคนไดรั้บรู้ เวลาท่ีมีคุณคา่มากมาย ช่วงเวลาเหล่าน้ีคงเป็นความทรงจ าท่ีดี 

ตราตรึงอยูใ่นหวัใจตลอด... 

 ทวา่หากตลอดเวลาท่ีใชอ้ยูด่ว้ยกนักลบัมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยดึมัน่ถือมัน่

ในอีกฝ่ายมากเกินไป หรือกลบัดูถูกเหยยีดหยามอีกฝ่ายหน่ึงไม่วา่เหตุผลอะไรก็ตาม 

ผลลพัธ์ของช่วงเวลาท่ีอยูด่ว้ยกนัจะถูกตีค่าออกมาเป็นความเจ็บปวด พร้อมๆ กบั

บาดแผลเร้ือรังท่ีจะคอยกดักินใจ และท าลายจิต กลายเป็นระเบิดเวลาท่ีตวัเลขลด

นอ้ยลงเร่ือยๆ เพื่อรอวนัท่ีความอึดอดัจะระเบิดออกมา และสาเหตท่ีุน่าเจ็บปวดท่ีสุด

ในการท่ีจะก่อระเบิดเวลาน้ีก็คือ ‘ความไม่เขา้ใจกนั’ 

 ‘การไม่ลงรอยกนั’ เป็นปัญหาใหญ่ระดบัจกัรวาลเลยก็วา่ได ้อนั

เน่ืองมาจาก ‘ความไม่สมดุล’ 

 ความไม่สมดุลน้ีแหละท่ีเป็นตวัการในการก่อก าเนิดสรรพส่ิง ทุกส่ิง

ทุกอยา่งท่ีอยูภ่าพใตท้อ้งฟ้ากวา้งใหญ่ ท่ามกลางหุบเขาสายรุ้ง และระหวา่งดวงดาว

นอ้ยใหญ่ทัว่ทั้งเอกภพ ดาราจกัร กาแลค็ซี จกัรวาล 

 เน่ืองจากสรรพส่ิงเช่ือมโยงถึงกนั ดงันั้นทุกส่ิงทั้งหลายทั้งปวง ย  ้า! วา่

ทุกส่ิง! จะตอ้งมีคูข่ ั้วตรงกนัขา้ม ไม่วา่จะเป็น อิเลค็ตรอน-โปตรอน บวก-ลบ คูณ-

หาร เหนือ-ใต ้ออก-ตก ตะวนั-จนัทรา หนาว-ร้อน สุข-ทุกข ์ดี-ชัว่ หญิง-ชาย สูง-ต ่า 

ปัญญา-อวชิชา... 

 ทวา่เม่ือสงัเกตดู พิจารณาดู จะเห็นวา่ท่ีเหมือนมีขั้วตรงขา้มกนันั้น 

ยอ่มมิใช่ปฏิปักษต์่อกนัเสมอไป ดวงตะวนัส่องแสงสวา่งใหค้วามหวงัในวนัใหม่แก่
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๒๑ 

สรรพชีวติ เป็นพลงั! เป็นแรงผลกัดนั! เป็นเป้าหมาย! แห่งการด ารงอยู ่แต่ถา้หากมี

เพียงแสงตะวนัอนัร้อนแรง ก็คงจะแผดเผาท าลายไดไ้ม่มีเหลือ แลว้แสงตะวนัจะ

เป็นแสงตะวนัไดอ้ยา่งไร ถา้หากไร้คู่คือแสงนวลจากดวงจนัทรา อนัเป็นความ

นุ่มนวล ผอ่นคลาย การเยยีวยารักษา ความอบอุ่นใจ และเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง

ความหมายแห่งการด ารงอยู.่.. ทั้งตะวนัและจนัทราต่างก็เป็นคู่ท่ีส่งเสริมกนัและกนั 

ต่างก็มีตวัตนเอกลกัษณ์ก็เพราะวา่มีอีกฝ่ายดว้ย เป็นคูท่ี่ช่วยเติมเตม็ซ่ึงกนัและรักษา

สมดุลเสมอ... 

 

 

 

 

 

*เพลง ฉันต้องคู่กับเธอ - Room39 
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๒๒ 

_________________________________________________________ 

 

๑ “ พนัธสัญญาแห่งความเงียบงนั “ 

 

ถอ้ยค าของเธอ 

ลอยล่องดุจหมู่เมฆ 

ฉนัรอคอยรับฟัง 

เงียบงนัดุจดัง่  

ผืนแผน่ดินต ่าตอ้ย 

คอยรองรับฝนหล่นจากฟ้า 

 

ฉนัน่ิงเงียบเม่ือเธอโศกเศร้า 

ไม่มีถอ้ยค าซบัน ้ าตา 

มีเพียงหวัใจพร้อมหนาวสัน่ 

เปียกปอนไปดว้ยกนั 
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๒๓ 

ดุจแผน่ดินแสนเงียบงนั 

ใหทุ้กถอ้ยค าอนัสร้อยเศร้า 

ไหลหลัง่เทลงมา 

ฉนัจะรับดว้ยกนักบัเธอ 

รอเม่ือฝนซา  

ทอ้งฟ้าแจ่มกระจ่าง 

แลว้ดาวน าทางจรัสแสง 

 

ถอ้ยค าจากเธอ 

มว้นเกลียวสู่ชายฝ่ัง 

ฉนัรอคอยเฝ้าฟัง 

เงียบงนัดุจดัง่ ผนืทรายผูข้า้งเคียง 

คอยซบัฟองคล่ืนจากทอ้งทะเล 

ถอ้ยค าทั้งหลาย 

ลว้นเดินทางมาแสนไกล 

ล ้าลึกจากโลกภายใน ทอ้งทะเลหวัใจแห่งเธอ 

ยามคล่ืนซดัโครมเขา้ใส่ 

ฉนัเฝ้าฟังดัง่หาดทราย 

เงียบงนัทวา่เขา้ใจ 

เหมือนหมู่เมด็ทรายแตกกระจาย 

ไหลลงทะเลสู่หว้งน ้ า 
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๒๔ 

เสียงค าของเธอ ความเงียบของฉนั 

จะโอบกอดกนัและกนั 

ในวนัคืนช่ืนฉ ่าและเหน็บหนาว 

 

 

 

ถอ้ยค าแห่งเธอ 

พดัพล้ิวอยา่งสายลม 

ฉนัรอคอยเฝ้าฟัง 

เงียบงนัดุจดัง่ ตน้ขา้วผูน้อบนอ้ม 

คอยคลอ้ยคอ้มและลู่เอน 

ฉนัสมัผสัไดม้ากกวา่ ส าเนียงเสียงท่ีเอ้ือนเอ่ย 

เพราะถอ้ยค าเธอพดัพา 

ทั้งไอดินกล่ินใบหญา้ 

ทั้งหยาดเหง่ือและคราบน ้ าตา 

ทั้งเสียงหมู่ส ่าสตัวน์านา 

อีกเพลงไพเราะถึงสายธารา 

เช้ือเชิญผืนนาในอกน้ี พล้ิวระลอกชีวติชีวา 

เคารพนบนอ้มต่อความเป็นเธอ 

ฉนับูชาดว้ยความเงียบงนัมาเสมอ 
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๒๕ 

เป่ียมปิติเตม็ต้ืน 

ณ ทุกคืนวนัอยูร่่วมกนั 

แมไ้ม่อาจเห็นเธอ 

 

/  ๒๕๕๓ 

 

 

๒ “ ในอกัษร ” 

 

จดหมายจากอดีตเรียกร้องฉนั 

อกัษรบางใครหลงลืม 

พลิกหนา้กระดาษสมัผสัใจ 

ร่องรอยการเดินทางแนบเนา 

เคยรู้ เคยรัก เคยประจกัษ ์

สอนสัง่ย  ้าเตือนคราน้ี 

แด่เธอ  แด่เธอ  แด่เธอ 

ผูห้ลบเร้นในกายใจฝัน 

เบ้ืองตน้  ท่ามกลาง  และสุดทา้ย 
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๒๖ 

สุม้เสียงน้ีก าลงัเดินทาง 

ฉนัหลบัตาลงกบับนัทึก 

เธอจะเปิดออกแลว้จ าได ้

รู้แลว้วา่เธอเป็นใคร 

นกนอ้ยพบักระดาษใส่ซอง 

คาบใหด้วงตาจารึกนามเธอ 

 

/ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

 


