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"กล้ารัก" ......ความรักกเ็ป็นอีกช่ือหน่ึงของอภัยทานนะน้อย เธอเคยได้ยินไหมว่า 

“ความรักท่ีแท้จริงคือส่ิงท่ีละลายหัวใจน า้แขง็ ก าแพงแห่งความกลวั” เม่ือน้อยรักส่ิง
ใด น้อยจะไม่มีความระแวงส่ิงน้ันเลย... 
 
"มองเปลี่ยนมุม" ......เพราะท่ีแท้จริงแล้วทุกส่ิงไม่ได้มีด้านเดียวหรอก คน
ธรรมดาอาจจะอยากเห็นแค่ด้านเดียวเพราะเขาพอใจอยู่แค่น้ัน แต่หากเขาปรารถนา
ท่ีจะเป็นบัณฑิต เขาจะต้องใช้น า้ล้างกาวน่ันเสียก่อน... 

 
"ภาพทีพ่าฉันกลับบ้าน" ......ฉันเคยหลงใหล  ด้วยใจไขว่คว้า 
ดิน้รนโหยหา  เหว่ว้าความคิดค านึง  ฝันใฝ่ถึงรัก  อ้อมกอดเยียวยา… 

 
 

 
คอลมัน์ ลมหายใจจับปากกา ตอนที ่๑๔ 

 ผูเ้ขียนไม่สบาย ส่งตน้ฉบบัไม่ทนั แต่อ่านไดท่ี้ 
 https://www.facebook.com/notes/อนุรักษ์-ครูโอเล่/ชีวิตบอกใบ้-คอลัมน์-

ลมหายใจจับปากกา-๑๔/130786867282564 
 
 

~ ภาพปก จากการอบรม “เขียน = มหศัจรรยชี์วติ” ~ 
วนัท่ี ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

https://www.facebook.com/notes/อนุรักษ์-ครูโอเล่/ชีวิตบอกใบ้-คอลัมน์-ลมหายใจจับปากกา-๑๔/130786867282564
https://www.facebook.com/notes/อนุรักษ์-ครูโอเล่/ชีวิตบอกใบ้-คอลัมน์-ลมหายใจจับปากกา-๑๔/130786867282564
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{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นยัยะสาํคญั 

 
{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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 ตอนที ่๑ จุดเร่ิมต้น 

 

 เยน็วนันั้นของเดือนส่ิงหาคม ๒๕๑๔ เป็นเยน็วนัสุดทา้ยของงาน

สงัคมนิทศัน์ ชีรชยั มฤคพิทกัษเ์ดินมาหาผมท่ีหอ้งนิทศัน์การเก่ียวกบัสวนโมกข ์ 

มนสั จินตณดิลกกลุ เพื่อนๆจากศึกษานารีท่ีเคยจดังานของชมรมภาษาองักฤษ และ

ผมเป็นคนช่วยกนัจดัหอ้งน้ี ชีรชยั ชวนใหม้นสักบัผมไปช่วยพดูหาเสียงท่ีโรง

อาหารใกลศ้าลาพระเสร็จในโครงการ “เลือกตั้งจาํลอง”  ท่ีเขาและเพื่อนอีก

หลายโรงเรียนเป็นคนจดั  เป็นการพดูเกือบจะปิดทา้ย จาํไดว้า่ประเด็นเก๋ของการหา

เสียงของคณะน้ีก็คือ ดอกไมป้ระจาํชาติไทยคือดอกเบ้ีย เพราะรัฐกูเ้งินต่างประเทศ

มามาก และงบประมาณจาํนวนมากถูกใชไ้ปเพ่ือชาํระดอกเบ้ีย คนท่ีพดูเร่ืองไดเ้ด็ด

คือ พเยาว ์ยรรยงยทุธ์ นกัเรียนจากโรงเรียนเอกชนฝ่ังธนฯ ผมจาํช่ือไม่ไดเ้สียแลว้ 
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  เม่ือชีรชยัมาชวนใหผ้มไปพดูนั้น  

 “เฮย้ กพูดูไม่เป็นนะเร่ืองอ่ืน พดูไดเ้ร่ืองเดียวเร่ืองการศึกษา” ผม

ออกตวัเพราะกาํลงัต่ืนเตน้กบัแนวคิดวพิากษก์ารศึกษาของท่านอาจารยพ์ทุธทาส 

 “เออ นัน่แหละ เอาเลย” ชีฯใหก้าํลงัใจ ท่ีผมมัน่ใจวา่พดูเร่ืองน้ีได ้

เพราะตอนนั้นผมกาํลงัอ่านงานท่านอาจารยพ์ทุธทาสมาก ท่านก็โจมตีระบบ

การศึกษามาก เร่ืองน้ีคงข้ึนสมอง ประเด็นท่ีพดูก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกวา่ ระบบ

การศึกษาปัจจุบนัทาํใหค้นเห็นแก่ตวั และทาํลายความเป็นมนุษยอ์ะไรทาํนองนั้น 

ผมคงพดูไดม้นัพอสมควรเพราะกาํลงัเบ่ือหน่ายกบัการแขง็ขนัในหอ้งเรียนอยา่งยิง่ 

อาการเบ่ือน้ีเป็นมาปีกวา่ เร่ิมแต่กลางปีก่อน ตอนผมอยู ่ม.ศ.๔ คือ ม.๕ในปัจจุบนั 

 ตอนเดินกลบัมาส่งผมท่ีหอ้งนิทศัน์การเพ่ือช่วยเพ่ือนๆและนอ้งๆเก็บ

ของต่อ ชีฯปรารภวา่ เสียดายท่ีกลุ่มเลือกตั้งจาํลองท่ีมาจากหลายๆโรงเรียนจะสลาย

ไป อยากตั้งกลุ่มข้ึนเป็นเพ่ือเกาะกลุ่มกนัไว ้ จะไดท้าํอะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

ดว้ยกนั 

  ชีฯกบัผมเห็นตรงกนัวา่การท่ีนกัเรียนยกพวกตีกนัระหวา่งโรงเรียน

เป็นเร่ืองไร้สาระเตม็ที ถา้เรารวมตวักนัขา้มโรงเรียนได ้ เพื่อทาํอะไรท่ีมนัดีๆไดม้นั

น่าจะเขา้ท่า อะไรดีๆท่ีวา่น้ีคืออะไร ก็เป็นเร่ืองท่ีเราเถียงกนัในเวลาต่อมาอีก

ยาวนานทีเดียว ผมเขา้ใจวา่มนสัอยูด่ว้ยตอนท่ีชีฯชวน  

 ผมไม่แน่ใจวา่ทาํไม ชีฯจึงมาชวนผมกบัมนสั อาจจะเป็นเพราะไดข้่าว

วา่ลํ่าลือกนัวา่เราสองคนพดูเป็นนํ้ าไหลไฟดบัเร่ืองความคิดท่านอาจารยพ์ทุธทาส ก็
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ได ้ จาํไดว้า่นิทศัน์การนั้นคนแน่นทุกวนัตลอดงานสองสามวนันั้น และเราสองคน

พดูและเถียงกบัคนท่ีมาชมงานเกือบตลอดเวลา  

 จาํไดว้า่มีรุ่นพ่ีท่ีอยูม่หาวทิยาลยัแลว้มาดูงานดว้ย เห็นเราเขียนและพดู

วา่มหาวทิยาลยัเป็นท่ีเพาะคนเห็นแก่ตวั ก็เขา้มาทา้ทายวา่  

 “ พดูง้ีแลว้ นอ้งจะเขา้มหาวทิยาลยัหรือเปล่าล่ะ”  

 “เขา้สิครับ เราจะเขา้ไปทาํใหม้หาวทิยาลยัดีข้ึนไง” อะไรทาํนอง

น้ี มายอ้นนึกถึงอหงัการ์ของนกัเรียนมธัยมคนนั้นแลว้ก็ขาํ 

 อนัท่ีจริงตอนนั้นผมก็เอาข้ีปากท่านอาจารยพ์ทุธทาสมาพดูเท่านั้น

แหละ ไม่ไดเ้ขา้ใจอะไรลึกซ้ึงนกัหรอก อาจารยท่ี์สอนวชิาศีลธรรมท่ีเอน็ดูเรายงัลอ้

เราวา่  “น่ีเธอสองคนจะบรรลุธรรมกนัเลยหรือเน่ีย” 

 ผมอาจจะไดอ่้านหนงัสือแจกในงานศพโกมล คีมทองแลว้ก็ได้

หนงัสือเล่มนั้นมีเร่ือง วจิารณ์การศึกษาอยูม่าก  ผมไดห้นงัสือ “โกมล คีมทอง” 

ประมาณกลางปีโดยบงัเอิญ 

  หลงังานชมรมภาษาองักฤษท่ีจดักบัชมรมภาษาองักฤษของโรงเรียน

ศึกษานารีดงักล่าวมาแลว้ งานชมรมภาษาองักฤษนั้นทางฝ่ังสวนกหุลาบมีมนสักบั

ผมเป็นโตโ้ผ ทางศึกษานารี มีศิริวรรณ จินตนา และอษุนีย ์เป็นกาํลงั ต่อมาทุกคนท่ี

เอ่ยช่ือมาและเพ่ือนๆอีกหลายคนก็มาเป็นตวัตั้งตวัตีในกลุ่มยวุชนสยามร่วมกนั 
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 เม่ืองานสงัคมนิทศัน์ผา่นไปแลว้ ไม่นาน ชีฯมนสั และผมนดัคุยกนัอีก

หลายคร้ัง และเร่ิมชวนเพ่ือนๆเขา้มาร่วมดว้ย เราก็นดัประชุมระหวา่งโรงเรียนกนั

คร้ังแรก ท่ีบา้นพเยาว ์ยรรยงยทุธ ์(โต) แถวลาดหญา้ (ตอนน้ีโตเปล่ียนช่ือเป็นปัณฑิ

ตา และบวชแลว้)  บา้นโตมีบริเวณสนามหญา้หนา้บา้น 

   ผมจาํไม่ไดว้า่ประเด็นท่ีคุยมีอะไรกนับา้ง แต่มีการเล่นลมเพลมพดัท่ี

ตอนนั้นผมรู้สึกวา่ไร้สาระ “ผมตั้งใจจะมาคุยเป็นเร่ืองเป็นราวนะ น่ีมาเล่นอะไร

กนัเน่ีย”  แต่ตอนน้ีเวลาผมจดักระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ผมเองเป็นคนใชกิ้จกรรม

พวกน้ีมากเพ่ือใหค้นรู้สึกเป็นกนัเองและสนิทสนมกนัง่าย จาํไม่ไดว้า่ใครเป็นคนนาํ 

แต่เขา้ใจวา่ความคิดเร่ืองการใชก้ระบวนการกลุ่มคงเร่ิมเขา้มาในแวดวงการศึกษา

บา้งแลว้ น่ีไม่ใช่เร่ืองเดียวของการเป็น “คนดี” แบบผมในสมยันั้น 

   ในงานนั้นมีตอนหน่ึงพรรคพวกท่ีมาเปิดเพลงฝร่ังและเตน้ “ยกึยอื

” กนัดว้ย คงเป็นการเตน้รําตามสมยันิยมอยา่งหน่ึง ผมเขา้ใจวา่ดิสโกย้งัไม่เขา้มา 

ผมกบัชีฯไม่กลา้มอง เราต่างเอกเขนกกม้หนา้ลงดินเพราะรู้สึกอุจาดในตา เห็นพอ้ง

กนัวา่เป็นการเตน้ท่ีน่าเกลียดมาก 

   มองกลบัไปแลว้ก็ขาํ เพราะตอนหลงัสกัสิบปีมาน้ี ผมเองชกัชอบการ

ร้องรํา เรียกวา่มาเป็นวยัรุ่นเม่ือแก่ ถูกจูงมือข้ึนไปเตน้แทงโกค้ร้ังแรกเม่ือไปประชุม

ท่ีเยอรมนั เพ่ือนจากอเมริกาใตเ้ห็นเรานัง่มองคนอ่ืนเตน้ กาํลงัติชมอยูใ่นใจวา่คน

นั้นเตน้แลว้แลดี อีกคนเตน้ไม่ค่อยเขา้ท่า เธอก็เขา้มาดึงผมข้ึนไปเตน้ ปฏิเสธ

อยา่งไรก็ไม่ยอม บอกใหเ้ตน้ตามเธอก็แลว้กนั พอเพลงจบ เธอก็บอกวา่  
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 “เธอเขา้รีต(แบบ๊ไตต้)์แลว้นะ”   

 แต่ท่ีเขา้รีตจริงๆ นั้นเป็นปีสองปีต่อมาท่ีสหรัฐฯ นัน่ไปเขา้เรียน

โรงเรียนฤดูร้อนใกลเ้มืองซานฟรานซิสโก เพ่ือนลูกคร่ึงแขกอเมริกนั บอกวา่ให้

หลบัตา แลว้ปล่อยตวัโยกสบายๆไปตามจงัหวะเพลง อนัน้ีทาํใหต้อ่มาชอบรําวง รํา

เซ้ิงแบบชาวบา้นเราดว้ย 

  ผมจาํไดว้า่เราประชุมกนัแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอีกหลาย

คร้ัง บางคร้ังก็ท่ีโรงเรียน บางคร้ังก็ไปบา้นชีรชยัท่ีง้ิวราย พวกเราจะนัง่รถไฟจาก

สถานีธนบุรี  ชีฯสอนใหโ้กงค่ารถไฟดว้ย ซ้ือตัว๋ถูกๆแต่นัง่ไปตลอดทาง เราคงเร่ิม

คุยกนัแลว้วา่ทาํอยา่งน้ีถูกหรือไม่ถูก 

   ตอนนั้นคนกรุงเทพฯ ยงัไม่ชอบเดินขา้มทางมา้ลาย พวกเราหลายคนก็

เห็นวา่เราตอ้งเปล่ียนนิสยัมกัง่ายแบบน้ี ประเด็นเลก็ๆเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการ

แสวงหาความเป็นตวัตนของคนรุ่นใหม่ของพวกเรา  เร่ืองขา้มทางมา้ลายน้ีผมยดึ

เป็นเร่ืองตายตวัมาจนอยูปี่หน่ึงในมหาวทิยาลยั จนโดนรุ่นนอ้งท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นขบวน

เดียวกนัด่าวา่บา้ จึงเบาๆลง
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_________________________________________________________ 

 

“  กล้ารัก       ” 

  

 นอ้ย  

  ฉนัไดอ่้านจดหมายและงานเขียนของเธอหลายช้ินทีเดียวนะ นอ้ยเป็น

ผูท่ี้สดบัเสียงถอ้ยคาํของคนมากมาย แบกรับภาระจนเกินตวั เธอตั้งใจทาํงานท่ีมุ่ง

แกไ้ขปัญหาในแนวลึกและกวา้งแห่งจิตใจผูค้น เธอมัน่หมายหวา่นเพาะเมลด็พนัธ์ุ

ไมท่ี้จะเติบโตไปเป็นร่มเงาแก่สรรพชีวติมากมาย  

  เม่ือฉนัรับฟังเร่ืองราวความทุกขใ์นชีวติช่วงน้ีของเธอแลว้รู้สึกเห็นอก

เห็นใจเป็นอยา่งมาก ฉนัหวงัวา่เธอและคนท่ีเธอผิดใจกนัจะไดรั้บความคล่ีคลายปม

ปัญหาต่างๆ ไดใ้นเร็ววนัน้ี ฉนัรู้วา่เธอปรารถนาดีต่ออีกฝ่ายและหวงัใหเ้ขาเห็นใจ

ในความอุตสาหะและเพียรพยายามของเธอ และเขาเองก็ปรารถนาดีต่อเธอเช่นกนั มิ
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เช่นนั้นเขาจะช่ืนชมเธอและดูแลรักษาเธอทาํไมเล่า หากไม่ใช่เพราะความรัก

ความหวงัดีต่อกนั 

  ยามใดท่ีเธออ่อนแรงลง ฉนัอยูต่รงน้ีเพ่ือสะกิดเตือนใจเธอ เม่ือเธอ

รู้สึกตวัอีกคร้ังเท่ากบัวา่โอกาสแห่งการเลือกของเธอเวยีนมาอีกคร้ังแลว้ เธอมี

ทางเลือกเสมอนะนอ้ย บนเสน้ทางชีวติอนัยาวไกล ทางเลือกมากมายใหเ้ธอเลือก

สาํรวจ เธออาจอยากเลือกเสน้ทางใหม่ๆ หรือวา่จะเดินไปในร่องรอยท่ีคุน้เคย ยอ่ม

ไม่ผิดทั้งนั้น 

  บนเสน้ทางท่ีแตกต่าง ยอ่มมีคนท่ีมองเห็นและร่วมเดินทางไปกบัเธอ

เสมอ ไม่วา่เธอจะไปอยู ่ ณ ท่ีใดหรือทาํเร่ืองใดก็ตามที การด่วนตดัสินแทนคนอ่ืน

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทาํร้ายผูค้นมานกัต่อนกัแลว้ ฉนัวา่เร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ เหล่าน้ี

เกิดข้ึนไดเ้สมอ คนเรามกัด่วนตดัสินวา่ส่ิงนั้นถูกส่ิงน้ีผิด ส่ิงนั้นควรส่ิงน้ีไม่ควร 

ก่อนท่ีพวกเขาจะรับรู้เร่ืองราวทั้งหมดอยา่งถ่องแท ้ 

  อยา่งไรก็ตาม ความรักคือการหมัน่พรวนดินรดนํ้ านัน่แล เม่ือปลูกได้

ยอ่มร้ือถอนไดเ้ช่นกนั หากเราหมัน่ดูแลรักษายอ่มเติบโตเป็นธรรมดา หวา่นพืชเช่น

ไรยอ่มไดรั้บผลเช่นนั้น วนัน้ีเราอาจเจบ็และผดิใจกนัตามประสาผูมี้ธุลีเขลอะ

นยัน์ตา ทวา่เม่ือเร่ิมปลูกตน้รักแลว้ เท่ากบัการเพาะปลูกอภยัทานข้ึนในใจเลยนะ 

  อภยัทาน คือ การใหค้วามไม่กลวั หมายถึงวา่เธอจะไม่ยอมทาํร้ายเขา

ทั้งกายและใจ ไม่วา่ดว้ยวธีิใดก็ตาม เม่ือเธอทาํร้ายเขาเท่ากบัวา่เธอทาํร้ายตวัเธอเอง

ดว้ย เพราะเราต่างอยูใ่นกงลอ้เดียวกนัน้ี เม่ือเราไม่เห็นภยัทั้งจากตนเองและผูอ่ื้นจึง
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จะเรียกไดว้า่ ‘อภยั’  คือไม่หวาดกลวัวา่ใครจะทาํร้ายใคร เมตตากรุณามุทิตา

แทย้อ่มประกอบไปดว้ยอุเบกขาเสมอ คือการมีสติรู้ตวัวา่ทาํส่ิงใด เฝ้าดูส่ิงท่ีเรารัก

อยา่งมัน่ใจในตนเองและไวว้างใจธรรมชาติรอบกาย ระยะทางและระยะเวลาจึง

แทบไม่มีความหมายใดๆ เลย เพราะเรารู้ดีวา่ธงชยัทั้งสามคือความรักอนับริสุทธ์ิน้ี

จกัคุม้ครองเราทัว่ทุกทิศาท่ีเธอยา่งเขา้ไป ไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งเกาะกมุความกลวั

เลย 

  ความรักก็เป็นอีกช่ือหน่ึงของอภยัทานนะนอ้ย เธอเคยไดย้นิไหมวา่ 

“ความรักท่ีแทจ้ริงคือส่ิงท่ีละลายหวัใจนํ้ าแขง็ กาํแพงแห่งความกลวั” เม่ือนอ้ย

รักส่ิงใด นอ้ยจะไม่มีความระแวงส่ิงนั้นเลย หากแต่นอ้ยคนนกัท่ีจะปลูกตน้รักให้

เติบโตไดเ้ตม็ศกัยภาพของตน้รักอนัประเสริฐแสนดีเหล่าน้ี พระพทุธเจา้บอกวา่

ความรักจะเกิดข้ึนไดจ้ากสองเหตปัุจจยั อยูร่่วมกนัในกาลก่อน ๑ ช่วยเหลือเก้ือกลู

กนัในปัจจุบนั ๑ ถา้เช่นนั้นเน้ือดินและเมลด็พนัธ์ุตน้กลา้อ่อนคือการเคยอยูร่่วมกนั

ในกาลก่อน ส่วนการรดนํ้ าพรวดดินและการบาํรุงรักษาคือการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั

ในปัจจุบนั นอ้ยคงเห็นใช่ไหมวา่พืชพนัธ์ุทุกชนิดลว้นโยงใยมีสายสมัพนัธ์เป็นญาติ

กนัทุกชนิด อยา่งนอ้ยเราต่างก็ตอ้งการการดูแลรักษากวา่จะเติบโตข้ึนมาไดอ้ยา่งทุก

วนัน้ีนะ 

  ความรักยงัแบ่งไดอ้ยา่งนอ้ยสองแบบใหญ่ๆ คือ เปมะและเมตตา เปมะ

คือความรักโรแมนติกสาํหรับคู่รัก ความผกูพนัในครอบครัวและคนใกลชิ้ดญาติ

สนิทมิตรสหาย ความน่ารักต่างๆ รวมกนัเป็นเปมะ ส่วนเมตตาคือสายฝนช่ืนฉํ่า 

มหาสมุทรแห่งรักอนัไม่มีประมาณ การตั้งจิตปรารถนาใหทุ้กชีวติมีแต่ความสุขโดย
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ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ขอ้น้ีก็คืออภยัทานเช่นกนันอ้ย หากปรารถนาครองคู่ชูช่ื้นกนั

ตลอดรอดฝ่ังควรตั้งจิตไวใ้นความรักทั้งสองแบบ แต่นอ้ยตอ้งจาํไวน้ะวา่ความรัก

แบบเมตตาท่ีจืดสนิทไร้รสชาติเหมือนนํ้ าเปล่าน้ี มีส่วนบาํรุงรักษาร่างกายเรา

มากกวา่นํ้ าหวานและนํ้ าขมมากมายนกั ขอใหน้อ้ยเจริญเมตตาธรรม คือความรัก 

ความไม่กลวั ท่ามกลางความธรรมดา ดงัท่ีท่านพทุธทาสภิกขกุล่าวไวว้า่ “ความ

รักคือความใจกวา้ง เห็นแก่ผูอ่ื้นจนไม่มีตวัตนเหลืออยู”่ 

 

 

 

ปัญญา 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เท่ียงคืนสิบหา้นาที 
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_________________________________________________________ 

 

“ มองเปลีย่นมุม       ” 

 

 

“อยู่ท่ีเรียนรู้ อยู่ท่ียอมรับมนั ตามความคิดสติเราให้ทัน 

อยู่กับส่ิงท่ีมี ไม่ใช่ส่ิงท่ีฝัน แล้วท าส่ิงน้ันให้ดีท่ีสุด”*  

 

 วา่กนัวา่สมองของมนุษยมี์ขีดจาํกดัใหม้องเห็นส่ิงต่างๆ ไดเ้พียงดา้น

เดียว? ไม่จริงหรอก... คนเรามีดวงตาสองขา้งซา้ยขวา ทาํใหเ้กิดภาพในสมองได้

หลากมิติมากข้ึน! นัน่ก็จริงส่วนหน่ึง แต่การมองเห็นในท่ีน้ีหมายถึงการมองจาก

ดวงตา ‘ภายใน’  ต่างหาก ดว้ยความสามารถพ้ืนฐานของคน มกัจะยดึติดกบั
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รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเสมอ การยดึติดก็เหมือนกบัการทากาวตราชา้งลงบนตวัเอง

แลว้ไปติดหนึบกบั ‘ของส่ิงนั้น’ ทุกคนยอ่มรู้ดีวา่กาวตราชา้งนั้นช่างแสบร้อน

เหลือหลาย! 

 การท่ีคนยดึติดขา้งใดขา้งหน่ึงของ ‘ของส่ิงนั้น’  มากเกินไปก็

เน่ืองมาจากความไม่รู้และทิฏฐิด้ือร้ันไม่ยอมเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับรู้รับฟังส่ิงท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัทศันคติของตวัเอง ‘ส่ิงน้ี’  แหละท่ีจะนาํเขากลบัเขา้สู่วงัวนแห่ง 

วฏัจกัรชีวติต่อไปเร่ือยๆ 

 เพราะท่ีแทจ้ริงแลว้ทุกส่ิงไม่ไดมี้ดา้นเดียวหรอก คนธรรมดาอาจจะ

อยากเห็นแคด่า้นเดียวเพราะเขาพอใจอยูแ่ค่นั้น แตห่ากเขาปรารถนาท่ีจะเป็นบณัฑิต 

เขาจะตอ้งใชน้ํ้ าลา้งกาวนัน่เสียก่อน และตอ้งค่อยๆ แกะกาวออกมา และตวัเขาก็จะ

ค่อยออกมาจากจุดท่ีเขายดึติดทีละนิดๆ 

 หากวา่โลกใบเดิมของเราถูกตีกรอบเอาไว ้ เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่โลก

นั้นมีกรอบ ถา้หากเราไม่ไดอ้อกมาจากกรอบของโลก และเทา้ของเราอยูติ่ดกบัพ้ืน

...? 

 การปรับเปล่ียนมุมมองคือการปฏิวติัชีวติของคนเราเลยก็วา่ได ้ เขาจะ

มองเห็นดา้นหน่ึงของโลกไดก็้ตอ่เม่ือเขาลองหนัมองดูรอบๆ ตวั ซา้ย ขวา หนา้ หลงั

... แรกๆ เขาอาจแปลกใจ ตกใจต่ืนตระหนกหรือกระทัง่กลวั หวาดผวา หากเขาไม่

เคยมีภูมิคุม้กนัดา้นความเปล่ียนแปลงมาก่อน แต่เม่ือเขาไดต้อ่สูก้บัจิตวญิญาณ
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ภายในไดช้ยัชนะเหนือความกลวั เขาจะพบวา่มนัมหศัจรรยเ์หลือเกินท่ีเขาไดย้นือยู่

ตรงนั้น... 

 ฉนัเองเม่ือไดพ้บเจอกบัการเปล่ียนแปลงก็เกือบจะเอาตวัไม่รอด

เหมือนกนั ทั้งหวาดกลวั หดหู่ ต่ืนเตน้และใจหายพร้อมๆ กนั แต่เม่ือเราผา่นตรงจุด

นั้นมาได ้ ผา่นคืนวนัแห่งสงครามกบั ‘ความกลวั’  ฉนัรู้สึกไดถึ้งความหมาย

ของชีวติ และคิดวา่ “เราช่างโชคดีเหลือเกิน”  ฉนัรู้สึกไดรั้บความรักมากมาย

เหลือเกิน มากมายเกินกวา่ท่ีจะตอบแทนไดไ้หวโดยลาํพงั ฉนัจึงเลือกท่ีจะเป็นคนดี 

ส่ิงท่ีฉนัคิดวา่คงเป็นส่ิงท่ีฉนัเป็นได ้ อยา่งนอ้ยท่ีสุดเพ่ือตอบแทนความรักของพอ่

และแม่ “การเป็นคนดีไม่ใช่ของง่ายๆ และก็ไม่ไดย้ากมากมายเสียเม่ือไร” 

 

 

 

 

*เพลง Live and Learn – กมลา สุโกศล 
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_________________________________________________________ 

 

๕  “  อธิษฐาน ” 

 

วนันกัเขียนเวยีนจบครบอีกครา 

มองแต่ฟ้าเคยสวา่งก็ร้างแสง 

เหลือแต่ไฟบนเสาส่องแสดง 

ใหรู้้แจง้โลกแปลงผนัเปล่ียนไป 

เคยรกเร้ือปรกหญา้ก็ราบเรียบ 

สตัวเ์คยเพียบพลดัหลงสู่หนไหน 

ดินยงัดิน นํ้ ายงันํ้ า หรืออยา่งไร 

คนยงัคน หรือไม่ใช่ ลองใคร่ครวญ 
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เหลือแต่เมืองเรืองรองกลบแสงดาว 

เหลือแตท่องเงินพราวอาบคนทัว่ 

เหลือแต่ชีพใจเปราะเพราะเรรวน 

เหลือแต่เทจ็ย ัว่ยวนคนโง่งม 

ฉนักล่าวมาใช่ตนดี กวา่คนอ่ืน 

ยงัยากฝืน ต่ืนกิเลศ ท่ีโถมถม 

กายอ่อนลา้ รอนใจ จนใกลจ้ม 

ทุกขร์ะทม ข่ืนขม  ต่อตนเอง 

เพียงแค่รู้มองอยูแ่ต่น่ิงเฉย 

ปล่อยใหเ้ลยผา่นไปมาข่มเหง 

ต่อผูค้น สงัคม อนัวงัเวง 

ต่อโลกไกว โคลงเคลง ธรรมลบัเลือน 

รอและรอ ต่อไปเหมือนใกลบ้า้ 

แมรู้้วา่โอกาสอาจล้ีเล่ือน 

รอและรอ ต่อไปจนทอ้เยอืน 

แต่มีหวงัดงัเพ่ือนใหแ้รงใจ 

วนันกัเขียนเวยีนผา่นอีกคราแลว้ 

ร้อยดวงแกว้คาํกลอนคู่สมยั 
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เป็นพยานรับรู้คู่วนัวยั 

ดว้ยหวัใจมีกวคูี่ชีวนั 

รอและรอ ต่อไปใจเป่ียมหวงั 

ลิขิตไวฝ้ากยงังานรังสรรค ์

แมว้า่นานอีกนานเป็นกาลกลัป์ 

กวา่ใจน้ีไล่ทนัดาวฝันเอย 

 

/ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

ก่อนเร่ิมเขียนกลอนเปล่า ฉนัเขียนกลอนผกูคาํไวไ้ม่นอ้ยทีเดียว ฝีมือไม่ดีนกั แต่

สลกัจากส่วนลึกชีวติ ดว้ยจิตอธิษฐาน  ตอนน้ีฉนัรอดว้ยการลงมือ 
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๖  “ ภาพที่พาฉันกลบับ้าน ” 

 

ฉนัเคยหลงใหล  ดว้ยใจไขวค่วา้ 

ด้ินรนโหยหา  เหวว่า้ความคิดคาํนึง 

ฝันใฝ่ถึงรัก  ออ้มกอดเยยีวยา 

หวงัครองความงาม  แตม้แต่งภายใน 

ฉนัเคยคิดวา่  รัก...  รักใครต่อใคร 

...และมนัไม่จริง 

ฉนัเพียงอิจฉา  เรียกร้อง  ขอความเห็นใจ 

หวงัเติมเตม็ดวงใจ  ปริร้าว 

ความผิดคร้ังน้ี...  ฉนัไม่มีสิทธ์ิขออภยั 

เพราะความอิจฉากลบักลายเป็นเกลียดชงั 

ฉนัทาํร้ายเธอลงไปแลว้ 

ฉนัโศกเศร้า  ปรารถนาความตาย 

แต่ผีเส้ือตวันอ้ย  ในส่วนลึก 

ดลใจใหว้าดภาพเธอ 

พิมพภ์าพเธอ  เขียนรูปทบัรอย 

คร้ังแลว้คร้ังเล่า... 
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สีนํ้ าเงินหมองเศร้า  ก่อเกิดความงามสดใส 

และฉนัหวนคืนเป็นเด็กนอ้ย 

เรือนร่างเธอ  แมไ้ม่งามหมดจด  เหมือนถอ้ยปรุงแต่ง 

แต่ฉนัอ่ิมอกสุขใจ  เตม็ต้ืนดว้ยรัก 

และความรู้สึกวา่...  ฉนัมีรัก 

สายธารท่ีเหมือนเหือดแหง้  เอ่อซึมเน้ือดินฉํ่าลน้ 

ฉนัรักทุกเสน้สีท่ีวาด  ภาพท่ีหลัง่ไหลจากหวัใจ 

...ทุกเสน้สีคือเรือนร่าง  เป็นฉนัและเธอ 

ฉนัปรารถนาขอบคุณเธอ  เธอเปิดประตใูหรู้้วา่ 

ฉนัมีทุกส่ิงท่ีไขวค่วา้  มานานแลว้... 

แมภ้าพเธอตอนน้ีเลือนราง 

บิดเบ้ียวอยา่งน่ารัก 

แต่ฉนัจะเพียรพยายามต่อไป 

แมส้ายธารชีวติจะไหลคืน 

สู่บา้นเก่าเนานาน... 
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/  ๒๑ กมุพาพนัธ์ ๒๕๕๔ 

 

ฉนัเขียนบทกวน้ีีในช่วงเวลาท่ีทุกขท์รมานท่ีสุดช่วงหน่ึงของชีวติ  ฉนัทาํร้ายใคร

หน่ึงคน แต่ทา้ยท่ีสุด เธอกลบัสอนส่ิงสาํคญัท่ีพลิกผนัชีวติฉนัตลอดกาล  เปิดประตู

สู่ศิลปะและการเขียนบาํบดั 

 

 


