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"ยิง่กลัวยิง่สูญเสีย" ......การพบและการพรากล้วนมีคุณค่าความหมาย  แสง
ตะวนัยามต่ืนจากหลบัใหล แสงสีทองผ่องอ าไพ ประกายจับน า้ค้าง ช่างงดงามนัก 
แต่แสงตะวนัยามล่วงลบักง็ามมิแพ้กัน... 
 
"พรหมโวหาร" ......เม่ือเราค้นใจเราจนเข้าใจ เราย่อมเห็นว่ามีส่ิงงดงามอยู่ข้างใน
นีม้ากมาย โดยเฉพาะความรักท่ีแนบเนาดั่งเมลด็ภายใน หากวาจาเป็นดั่งผลท่ีงอก
งามจากสวนหัวใจแล้ว  เราย่อมเลือกได้ท่ีจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุดมอบแก่คนอ่ืนๆ... 

 
"ให้รักน าทาง" ...... Like dark turning into day   

Somehow we'll come through…. 
 

 
 

 
 
 

 
 

~ ภาพปก จากการอบรม “ห้องเรียนนกักลา้ฝัน เดือนท่ีสาม” ~ 
วนัท่ี ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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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 ่๒  ก่อร่าง 

 

 ผลจากการประชุมอยา่งหน่ึงท่ีแน่ๆก็คือเราตอ้งหาสมาชิกเพ่ิม  

พยายามขยายไปตามโรงเรียนต่างๆใหม้ากท่ีสุด ผมจาํไดว้า่เราทาํกนัสองสามวธีิ  

ประการแรกก็คือไปหาเพ่ือนต่างโรงเรียนท่ีเรารู้จกั ผมเขา้ใจวา่ ป้อม สุจินดา เพื่อน

บา้นง้ิวรายของชีฯ เป็นคนหน่ึงท่ีเขา้มาดว้ยวธีิน้ี เธอเรียนอยูส่ตรีวดัระฆงั ผมชวน

หลายสาวท่ีเรียนอยูส่ตรีวทิย ์  มนสัชวนเพื่อนจากสุวรรณาราม ผมเขา้ใจวา่เพ่ือน

ศึกษานารีท่ีจดังานภาษาองักฤษดว้ยกนั มาร่วมประชุมตั้งแต่ตน้ท่ีบา้นโตแลว้ แต่มี

สองคนจากศึกษานารี ท่ีไม่ไดร่้วมกบังานชมรมฯ แต่ไปเจอกนัท่ีศึกษิตสยาม คือ

รังสิมา ลิมปิสวสัด์ิ และ วาสนา พุม่พดัตุน สองคนน้ีเป็นศิษยก์น้กฏิุของอาจารย ์

ภทัรศรี อนุมานราชธน  หนีโรงเรียนไปเหมือนเรา เพราะอ่านหนงัสืองานศพของ
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โกมล คีมทองเหมือนกนั จาํไดว้า่ตอนจะตั้งกลุ่ม นดัเจอเธอทั้งสองท่ีขา้งหอ้งสมุด

วดัอนงคาราม ตรงวงเวยีนเลก็ในสมยันั้น เธอทั้งสองอยู ่มศ.๔ ผมอยู ่มศ.๕ สนัติสุข 

โสภณสิริอาจจะอยูด่ว้ย เพราะเขา้คุน้กบัหอ้งสมุดน้ีดี เขาเคยบอกวา่เขาอ่านหนงัสือ

หมดทุกเล่มในหอ้งสมุดน้ี 

 

 อีกวธีิหน่ึงคือไปตามโรงเรียนท่ีมีครูฝึกสอนท่ีเคยมาสอนเรา และสนิท

สนมกนั ผมจาํไดว้า่ทาํใหเ้ราไดเ้พ่ือนจากวทิยาลยัครูธนบุรี มาร่วมดว้ย ถา้จาํไม่ผิด

คนท่ีมาร่วมค่ายกบัเราคือสมชาย ชูมาก เป็นคนนครศรีธรรมราช ผมจาํไดค้ร่าวๆวา่

เวลาคุยกบัเพ่ือนกลุ่มน้ี ผมจะบอกวา่ เราตั้งกลุ่มเพ่ือฝึกฝนตนเอง พฒันาตนเองก่อน

ออกไปพฒันาสงัคม เห็นไดช้ดัวา่น่ีเป็นวธีิคิดแบบท่านอาจารยท่ี์สวนโมกข ์

   อีกวธีิหน่ึงก็คือไปตามโรงเรียนท่ีเราไดข้่าววา่นกัเรียนทะเลาะกบัครู 

โดยเฉพาะพวกท่ีทาํหนงัสือพิมพใ์นโรงเรียน น่ีก็มีเบ้ืองหลงั เพราะเราในฐานะ

กรรมการนกัเรียนไดพ้ยายามออกหนงัสือพิมพใ์นโรงเรียนมาก่อน แต่ถูกสัง่ปิด

ตั้งแต่ยงัไม่ไดอ้อกเล่มแรก จนสนัติสุขกบัผมเคยถูกอาจารยใ์หญ่เรียกไปอบรม

ส่วนตวั และเรียกพอ่แม่มาทาํทณัฑบ์นดว้ย  น่ีเอาไวเ้ล่าตอนต่อไปดีกวา่ 

   ตอนน้ีขอเล่าเฉพาะการก่อร่างของกลุ่มยวุชนสยามท่ียงัไม่ไดมี้ช่ือดว้ย

ซํ้ าไป เหตุเพราะผมเป็นกรรมการนกัเรียนดว้ย ทาํใหมี้อภิสิทธิเขา้ออกโรงเรียน

มากกวา่คนอ่ืน ยิง่กวา่นั้น วรีกร คาํประกอบไดเ้อากญุแจไขประตูมาให้  “มึง
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เอาไวใ้ช ้กป๊ัูมจากแบบดินนํ้ ามนั ตามท่ีกดููหนงัมา” นยัวา่เขาไปขอกญุแจภารโรง

มาดูเล่นแลว้ก็กดลงไปบนดินนํ้ ามนั แลว้เอาแบบไปใหช่้างทาํกญุแจทาํ 

   โรงเรียนเรามีสองประตู ประตูดา้นสะพานพทุธจะใส่กญุแจ ดา้นติด

โรงเรียนเพาะช่างจะมียามเฝ้า จะออกตอ้งมีใบอนุญาตจากอาจารย ์  พอผมไดก้ญุแจ

จากวรีะกร ผมก็เขา้ออกไดส้บาย บางคร้ังผมก็ไปคนเดียว บางคร้ังมนสัก็ไปดว้ย จาํ

ไดว้า่มนตรี จึงสิริอาลกัษณ์ เป็นคนหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมก็ดว้ยวธีิน้ี เพราะเขาทาํ

หนงัสือพิมพอ์ยูท่ี่โรงเรียนวดัมกฏุกษตัริย ์  เราไปหาเขาถึงหอ้งเรียนเลยทีเดียว ตอน

หลงัผมไดเ้รียนการทาํหนงัสือพิมพ ์“ยวุทศัน”์ ของเรากบัเขา 

  เม่ือเราคุยกนัไปสกัระยะหน่ึง ผมเขา้ใจวา่เราเร่ิมไปคุยกนัอาจารย ์     

สุลกัษณ์ ศิวลกัษณ์ ท่ีศึกษิตสยาม อยากเชิญแกเป็นท่ีปรึกษา แกก็บอกวา่อยา่เอาแก

เลย เพราะถา้เอาแกจะถูกเพง่เลง็ ใหไ้ปเชิญอาจารยร์ะว ี ภาวไิลดีกวา่ เราจึงได้

อาจารยร์ะวเีป็นท่ีปรึกษาใหใ้นระยะแรก  

  อาจารยสุ์ลกัษณ์ พยายามต่อใหพ้วกเราไดคุ้ยกบันกัเรียนจากอสัสมัชญั 

เขา้ใจวา่มีกลุ่มทางนั้นเกิดข้ึนแลว้ ไดคุ้ยกนัคร้ังแรกท่ีศึกษิต แตค่งไม่ไดร่้วมกนัจนปี

ต่อมา เพื่อไพศาล วงศว์รวสิิทธ์ิ มาเขา้ค่ายคร้ังท่ีสอง อีกสายท่ีอาจารยแ์นะนาํมาคือ 

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ผา่นทางบุญทรง เคลา้สเน่อร์ ลูกสาวของวลิเล่ียมท่ีเป็น

เพื่อนของอาจารยสุ์ลกัษณ์ บุญทรงไม่ไดม้าร่วมกบัเรามากนกั แต่เป็นตวัต่อใหเ้ราได้

รู้จกักบัปิติวงศ ์ ท่ีมาเป็นตวัตั้งตวัตีสาํคญัเร่ืองค่ายคร้ังแรกมาก จากปิติวงศท์าํใหเ้รา

ไดรู้้จกักบัวศิิษฐ ์วงัวญิํู และปกรณ์ มโนธรรม นอกจากน้ีปิติวงศ ์ยงัไดเ้ช่ือมใหเ้รา
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ไดรู้้จกักบั นา้อาจ หรืออาจารยอ์งอาจ บุญรักษ ์ท่ีมาเป็นท่ีปรึกษาคา่ยอยา่งสาํคญั นา้

อาจสอนอยูท่ี่โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ  

  เม่ือมารู้จกักบัเพ่ือนกลุ่มทางดา้นน้ี เราจึงมาประชุมกนัท่ีสระนํ้ าจุฬาฯ

เป็นประจาํ  ชีฯเคยปรารภทีเล่นท่ีจริงวา่น่ีจะเป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์อะไร

เทือกนั้นดว้ยโดยเฉพาะช่วงเตรียมค่าย เพราะปิติวงศเ์คยมีประสบการณ์ดา้นน้ีและ

ไดอ้าศยันา้อาจเป็นท่ีปรึกษาดว้ย มองยอ้นไปนา้อาจเป็นท่ีปรึกษาท่ีเราพอใจมาก ไม่

เคยกา้วก่ายการตดัสินใจของเรา คอยแต่แนะนาํและอยูเ่คียงขา้งเพ่ือเป็นกาํลงัใจ 

   แต่น่ีก็เป็นช่วงทา้ยๆของปีการศึกษานั้นแลว้ ขาประจาํอีกคนของการ

ประชุมท่ีสระนํ้ าจุฬาฯคือพนัธ์ุเลิศ จากเตรียมอุดมฯ เหมือนกนั สนิทสนมกนัจนได้

ไปเยีย่มบา้นเธอท่ีนครสวรรค ์ แต่ตอนหลงัห่างออกไป คงเพราะพอ่ไม่ค่อย

สนบัสนุน เพราะเราไปเถียงกบัพอ่เธอถึงบา้นท่ีนครสวรรคด์ว้ย แต่น่ีผมก็เดาเอาเอง 

ผมเขา้ใจวา่หนุ่มๆ รุ่นผมหลายคน รวมทั้งผมดว้ยพาชอบพนัธ์ุเลิศเป็นพิเศษ เพราะมี

ความมัน่ใจในดา้นความคิดความอ่านของตนเองอยา่งท่ีไม่เห็นในคนรุ่นเดียวกนั ทั้ง

ยงัมีเสน่ห์ตามสมควร แต่เม่ือวสิาสะกนันอ้ยลงตามลาํดบั มิตรภาพก็ค่อยๆ จืดจาง

ไปตามกาลเวลา เม่ือเธอไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผมยงัไดต้ามไปเยีย่มหลาย

คร้ังเม่ือข้ึนไปหาชีฯ
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_________________________________________________________ 

 

“  ยิง่กลวัยิง่สูญเสีย       ” 

 

 หายใจเขา้ เราชวนลมหายใจเขา้มาสู่บา้นของเรา บา้นใน

ปัจจุบนัขณะ มิกงัวลวา่ เราจะตอ้งสูญเสียหรือพรากจากกนัในอนาคตอนั

ใกล ้

 หายใจออก ลมหายใจจากเรากลบัคืนสู่ท่ีมาของผนืฟ้า เรามิ

กลวัหรือกงัวลใจ เพราะลมหายใจกาํลงักลบัคืนสู่บา้นอีกคราคร้ัง  
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หายใจเขา้ การสูญเสียนั้นเจบ็ปวด มิวา่บุคคลอนัเป็นท่ีรัก การงานหรือ

ช่ือเสียง ของรักทรัพยมี์ค่า ส่ิงท่ีห่วงและหวงแหน การสูญเสียอาจพาเรา

หม่นเศร้า หวัใจราวแหวง่วิน่ขาดหาย รอยร้าวจากการพลดัพรากอนัยาก

จะทดแทน  

 เม่ือใดท่ีเราสูญเสียบางส่ิง หรือรู้สึกกาํลงัสูญเสีย หายใจออก 

กลบัมาอยูเ่ป็นเพื่อนหวัใจ อยา่เพิ่งไดด่้วนจากตามดว้ยความอาลยัหรือ

ไขวค่วา้ส่ิงชดเชย อยูเ่ป็นเพื่อนรับฟังตวัเอง เม่ือเรามิปรารถนาการถูก

ทอดทิ้ง  ขอเรากลบัมาเคียงขา้งใจยามเจบ็ปวด 

 ชวนเขาหรือเธอขา้งในน้ี เฝ้ามองดูการสูญเสีย ดัง่ดูลมหายใจ

ออก ดัง่ช่ืนชมพระอาทิตยย์ามลบัฟ้าหรือขอบทะเล มองดูการจากไป รับรู้

ความเศร้าอาลยั หากดวงตาใจจะเห็นความมืดมนก็โปรดมองความมืดมน

นั้น เพราะวา่เม่ือแสงอาทิตยล์บัฟ้าแลว้ ความมืดคํ่ายอ่มครอบคลุม

กาลเวลา น่ีมิอาจเล่ียงพน้ เราอาจจุดไฟใหแ้สง เช่นเราใหก้าํลงัใจหรือ

ขอ้คิดท่ีดีกบัตวั หากทาํเช่นนั้นแลว้เรารู้สึกปลอดภยัและมัน่คง ขอจงจุด

ไฟเถิด และหากความมืดนั้นยงัมิหายไป ใหค้วามมืดมนอยูต่รงนั้น เขามา

ตามธรรมชาติ 
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๑๐ 

หายใจเขา้ ธรรมชาตินั้นยอ่มมีลกัษณะร่วมกนั เหมือนกนัอยู ่นัน่คือความ

ไม่แน่นอน มีความทุกข ์และไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน มิวา่ส่ิงใด คนท่ีเรารัก ใคร

ท่ีผกูพนั ส่ิงลํ้าค่า และแมแ้ต่ตวัเราก็มิพน้สามลกัษณะน้ี ร่างกายเราเองก็

มิไดห้ยดุน่ิง แปรเปล่ียนตลอดเวลา เด๋ียวแขง็แรง เด๋ียวเจบ็ป่วย และวนั

หน่ึงก็ตอ้งคืนสู่เถา้ธุลี นบัประสาใดกบัหวัใจเรา นบัประสาใดกบัคนอ่ืน

นอกตวั 

 หายใจออก แมแ้ต่ลมหายใจก็มิอาจหยดุน่ิงในกายเรา มาและ

จากไป เรามิอาจยื้อไดน้าน และเราก็จาํเป็นตอ้งให้เขาจากลา  

 การพบและการพรากลว้นมีคุณค่าความหมาย แสงตะวนัยาม

ต่ืนจากหลบัใหล แสงสีทองผอ่งอาํไพ ประกายจบันํ้าคา้ง ช่างงดงามนกั 

แต่แสงตะวนัยามล่วงลบัก็งามมิแพก้นั ผนืฟ้ากลืนแสงสีส้มลงชา้ชา้ เมฆ

เร่ือเรืองสีม่วงอ่อน นํ้าทะเลทอประกายอาํลา ดวงดาวค่อยคลอ้ยสวา่งทาํ

หนา้ท่ี 

 ตวัอกัษรเม่ือจดจารึกลงหนา้กระดาษ ตวัอกัษรเหล่านั้นอาจ

คงอยูอี่กนาน ช่ือผูเ้ขียนอาจเป็นท่ีจดจาํนานไกล ทวา่หมึกยอ่มมีวนัลบั

เลือน ช่ือเสียงยอ่มละลายกบักระแสลมกาลเวลา หนงัสือเป่ือยเน่าและฉีก

ขาด ความคิดดีเลิศของเราในวนัน้ีอาจเพียงไม่เหลือร่องรอยในวนัหนา้ 
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๑๑ 

ความหมายท่ีเราบรรจงเก็บไวใ้นตวัหนงัสือ อาจถูกแปรเปล่ียนดว้ย

ความเห็นต่างหรือความเขา้ใจท่ีหย ัง่ลึกลง  

 กระนั้นงานเขียนช้ินใหม่ก็รอผลิเผย อยา่งดอกไมด้อกใหม่ท่ี

รอผลิบานหลงัดอกเก่าโรยร่วง ตวัอกัษรจืดจางลง ตอ้นรับวรรควลีขบั

ขานสืบต่อ  งานเขียนชั้นดียคุเก่าถูกแทนท่ีดว้ยงานเขียนร่วมสมยั แก่น

สารเดิมถูกปรับตามวาระและกาลเวลา แก่นเน้ือหาอาจถูกคน้พบในแง่มุม

ใหม่ นํ้าหน่ึงละเหยไป เพื่อหยดนํ้าใหม่ร่วงหล่นจากฟ้า 

 หายใจเขา้ การสูญเสียนั้นทุกขน์กั แต่ความกลวัสูญเสียก็ทุกข์

หนกั เราอาจกลวัคนท่ีเรารักจะตีตวัห่างหาย กลวัเขาหรือเธอตายจากชีวิต

ของตน เราอาจกลวัคนอ่ืนไดส่ิ้งท่ีหมายปองแทน หรือเราอาจกลวัการ

สูญเสียอิสรภาพหากตอ้งรับฟังหรือทาํงาน ณ ท่ีแห่งนั้น เราอาจกลวั

สูญเสียชีวติของเราเองไป ความกลวัสูญเสียนั้นมากมายนกั  

 เราอาจไม่ทนัสังเกตเห็นวา่ลึกๆ ภายในเรากาํลงักลวัอยู ่แม้

ภายนอกเรากาํลงัโกรธหรือกงัวลหนกัหนา ลองกลบัมาเคียงขา้งหวัใจเรา 

เราจะรู้วา่ เบ้ืองหลงัท่ีเราพยายามทาํส่ิงต่างๆ หลายคร้ังเรากาํลงัถูก

ครอบงาํดว้ยความกลวั 
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๑๒ 

หายใจออก เพราะกลวัสูญเสียคนรัก เราอาจพลั้งพลาดใชท้่าทีข่มขู่คุกคาม 

ตดัสินหม่ินคุณค่า หรือทาํร้ายกนัและกนัดว้ยวาจา แลว้ทา้ยสุดคนรักก็มิ

อาจทนไหว ตีตนหนีจาก หรือเลิกร้างต่อกนั  ทั้งท่ีใจมิไดห้วงัเช่นน้ี แต่

เพราะความกลวัปิดบงัหวัใจ ความสัมพนัธ์จึงพลอยร้าวฉาน 

 เพราะกลวัสูญเสียความสัมพนัธ์  เราอาจปิดกั้นตวัเองจาก

ความผกูพนัใกลชิ้ด หนีจากการส่ือสาร หรือทุ่มเทเกินประมาณ คุกคาม

กนั เราก็ยิง่ทาํร้ายความสัมพนัธ์และตวัเราเอง 

 เพราะกลวัสูญส้ินอิสรภาพ ความยติุธรรม และความปลอดภยั 

บางกลุ่มคนลุกข้ึนจบัอาวธุก่อการร้าย ประเทศท่ีถูกคุกคามประกาศ

สงครามลา้งแคน้ ต่างฝ่ายยิง่พรากชีวติ เข่นฆ่าในนามความชอบธรรม 

และพาสถานการณ์สู่ความเส่ียงเลวร้าย 

 หายใจเขา้ เม่ือหวัใจเราถูกบดบงัดว้ยความกลวัเสียแลว้ เราก็

เหมือนทาํส่ิงต่างๆ อยา่งมืดบอด เราอาจยิง่พรากส่ิงท่ีเรารัก คนท่ีเรา

ห่วงใย ใหพ้ลดัจากเราไกล หรือทาํใหส่ิ้งท่ีกลวัสูญเสียยิง่ถูกบัน่ทอน 
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๑๓ 

แมเ้ราไดสู้ญเสียส่ิงท่ีสาํคญัไปเสียแลว้ ใจเราก็ยงัตกในความกลวัสูญเสีย 

เราอาจหวัน่วติกวา่คนอ่ืนๆ หรือส่ิงอ่ืนๆ จะพลอยสูญเสียไปอีก เราอาจ

กลวัวา่ความสุขจะไม่มีอีกแลว้ในชีวติ เราอาจกลวัวา่คุณค่าของตวัเราจะ

ลบัหายไปพร้อมกบัส่ิงท่ีจากลา เรากลวัสูญเสียชีวติท่ีเราวาดหวงัไว ้เรา

กลวัวา่เราจะไม่อาจมีชีวติไดอี้กต่อไป 

 หายใจออก เม่ือใจจ่มจ่อมกบัความกลวัเช่นน้ี เราก็ยิง่ห่างไกล

จากหวัใจตน ทอดทิ้งชีวติ ทอดทิ้งทุกส่ิงท่ียงัคงมี แมส่ิ้งท่ีจากหายเป็น

เพียงหน่ึงในหลายพนัส่ิงท่ีเรามีอยูแ่ละอาจมีได ้ วนัเวลาล่วงเลย คนท่ีรอ

เราใส่ใจผดิหวงั ใจท่ีคอยความสุขถูกผลกัไสสู่มุมมืด ความฝันของตนเอง

ถูกพบัไว ้ เพราะความกลวั เพราะเราขาดความไม่มัน่ใจ ส่ิงหรือคนท่ีเรา

ผกูพนัเป็นดัง่ท่ียดึพึ่งพิงใหใ้จมัน่คง เม่ือส่ิงนั้นไดจ้ากไปตามธรรมชาติ 

เช่นเดียวกบัลมหายใจออก ใจเราก็ลม้ครืนและมิยอมลุก  เพราะใจกลวัวา่

เราจะลุกข้ึนดว้ยตวัเองไม่ได ้เพราะเราพึ่งพิงความมัน่คงจากส่ิงน้ีมาโดย

ตลอด 

 เรายงัคงอาลยั แมล้มหายใจเขา้ไดก้ลบัมา ไยเราจึงถวลิถึงลม

หายใจออกนั้น  
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๑๔ 

เม่ือเราจบัปากกาลงเขียน เรามิรู้เตม็ร้อยหรอกวา่ผูค้นจะรับรู้และคิด

อยา่งไร ตวัอกัษรตอ้งเดินทางเพื่อพิสูจน์ตวัเอง เม่ือเรากลวัสูญเสียความ

เขา้ใจหรือภาพลกัษณ์เสียแลว้ หมึกคา้งคาอยูท่ี่ปลายปากกา เร่ืองราวดีๆ 

มิไดบ้อกเล่า โอกาสไดฝึ้กฝนก็จางหาย 

 ใหอ้กัษรเรากา้วจากความกลวั เช่นลมหายใจออกกา้วจากจมูก 

พวกเขาวนัหน่ึงตอ้งลบัเลือน อกัษรใหม่จะมาแทนท่ีเก่า แต่ความหมายท่ี

ผูอ่้านไดห้ย ัง่คิด  ความงามท่ีผูอ่้านสัมผสั จะเป็นหยดนํ้าเพาะบ่มหวัใจ

ของเขาหรือเธอผูน้ั้น แมรู้้ตวัหรือไม่ก็ตาม แมกไมเ้หล่านั้นจะเติบโต 

ดอกไมด้อกใหม่จะผลิบาน วนัหน่ึงโรยร่วงลงตามกาล เป็นปุ๋ยแก่ตน้ไม้

ตน้ใหม่ 

 การพบกนัมีค่า การถนอมความสัมพนัธ์และการอยูร่่วมกนัมี

ความหมาย และแมก้ารพลดัพรากก็เป็นโอกาส 

 หายใจเขา้ ชีวติก็มิพน้สามลกัษณะ วนัเวลามีสวา่งมีมืดลง มี

ความทุกขอ์ยูแ่ต่มิไดไ้วใ้ห้จ่อมจม มีไวเ้พื่อพบและพรากเช่นกนั การ

สูญเสียนั้นมีอยูแ่ละคอยอยู ่แต่มิไดใ้หเ้ราด่วนเสียหรือหลบหนี โอบกอด

ความกลวันั้นและดูแลวนัเวลาท่ีมี ช่ืนชมความงามและซึมซบัความหมาย

ท่ีมีกนัและกนัอยู ่เพราะแมด้วงตะวนัข้ึนเพื่อลงขอบฟ้า ช่วงเวลาระหวา่ง
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๑๕ 

นั้นคือโอกาสใหเ้ราทาํส่ิงมีค่าเพื่อตนเองและผูอ่ื้นมากมาย ดว้ยแสงสวา่ง

เคียงขา้ง 

 หายใจออก หากเราตอ้งการฝึกฝนการเขียนเพื่อดูแลใจและ

บ่มเพาะชีวติ ลองทบทวนการสูญเสียท่ีผา่นมา และคุณค่าระหวา่งการมี

อยู ่การพบเจอ และการเสียไป มิวา่จะเป็นบทเรียน ของขวญั ความสุข 

ความทุกข ์และคุณค่าต่างๆ  

 ก่อนยอ้นกลบัมาทบทวนส่ิงท่ีเรากาํลงัมีอยู ่ณ ตอนน้ี 

 ก่อนการสูญเสียจะเป็นแขกมาเคาะประตู และเขาเองก็จะจาก

ไปเช่นเดียวกนั 
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๑๖ 

_________________________________________________________ 

 

“  พรหมโวหาร       ” 

  

 เลก็ 

  ฉนัรู้วา่เราต่างยากปรับเขา้หาและเขา้ใจกนัในหลายจงัหวะของการพบ

เจอและการส่ือสารท่ีผา่นมา ฉนัขอโทษเธอนะหากวาจาใดไดเ้คยพาใจเธอหม่นมวั

หรือเจ็บปวด เพราะความหม่นมวัท่ีฉนัมีหรือความเจบ็ปวดท่ีหวงัเธอดูแล ฉนัดีใจท่ี

เธอใหอ้ภยัและวางใจใหถ้อ้ยคาํของฉนัยงัแนบเนาอยูใ่กล้ๆ  ดวงใจ 

 คนดี หลายคร้ังเชียวนะท่ีถอ้ยคาํของบุคคลท่ีเรารักหรือผกูพนั

กลายเป็นแสท่ี้เฆ่ียนตี การทาํร้ายกนัเกิดข้ึนตั้งแตใ่นโลกใบเลก็คือครอบครัวจนโลก

ใบใหญ่ในสงัคม หวัใจเธอเจ็บปวดเพราะส่ิงใดนะ ฉนัฟังนํ้ าตาของเธอ ดวงตาเธอ

คลํ้าหมอง เสน้ผมเธอหลุดร่วงลง ความมืดดาํของหวัใจท่ีรักเธอและเธอรัก กลืนกิน
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๑๗ 

ร่างกายและจิตใจเธอเน่ินนาน ไยคนท่ีรักเธอจึงมิเห็นวา่ความมืดดาํของตนไดท้าํร้าย

กนัมามากเพียงใด 

 เขาหวงัใหเ้ธอเปล่ียนแปลง แตมิ่ไดย้อ้นมองส่ิงท่ีตนตอ้งแปรเปล่ียน 

ความรักควรจกักร่อนอตัตา ใหเ้หมือนนํ้ าอนัอ่อนโยนกดัเซาะผาหินมิใช่หรือ เม่ือ

เรารักใครอยา่งแทจ้ริง เราอาจยอมแมแ้ต่ลดความเป็นตนเอง เพ่ือเปิดรับความเป็นคู ่

หรือหวัใจอีกดวงอยูใ่นร้ัวรอบขอบใจ 

 เลก็ เราจะเอ่ยคาํหรือส่ือสารอยา่งไร เราควรกล่าวความจริง หรือเก็บงาํ

อาํพลาง เราลองเรียนรู้จากท่านผูเ้ป็นเช่นนั้นนะ ท่านกล่าวคาํสตัยเ์สมอ แต่หตัถอ์นั

เมตตาก็เลือกเฟ้นใบไมห้รือดอกไมม้อบใหแ้ก่เราเพียงบางส่วน  

 ส่ิงใดแลว้พดูแลว้ถูกใจแต่ไม่จริง ท่านก็เลือกไม่เอ่ยคาํวาจา ส่ิงใดแลว้

เป็นจริงแตเ่อ่ยไปเกิดโทษมิเห็นคา่ในครานั้น ท่านก็เลือกเงียบคาํมิกล่าวถึง ส่ิงใด

แลว้เป็นเท็จลวงกล่าวแลว้ก็ไร้คุณ ท่านก็มิเลือกหยบิยืน่แก่การสนทนา 

 ตอ้งเป็นความจริงและมีคุณค่า มีคุณประโยชนเ์หมาะแก่กาละ เทศะ 

บุคคล และส่ิงต่างๆ แลว้เท่านั้น ท่านพระสมัมาสมัพทุธจึงตรัสกล่าวแก่เราทั้งหลาย  

 ฉนัเคยเตือนเธอเลก็เอย บางส่ิงเราเพียงรู้จริงตอ่กนั ทาํดีต่อกนั แตอ่าจ

มิเหมาะสมท่ีจะกล่าวถึงในตอนน้ี หากกล่าวเฉลยแลว้ก็จะมีภยัจนถึงวนัหนา้ ฉนัให้

อภยัเธอท่ีหลงลืมนะ และเลก็เอย ส่ิงใดท่ีเธอควรกล่าว เป็นความจริง มี

คุณประโยชนใ์นกาลนั้น เป็นส่ิงท่ีเท่ียงแทแ้ก่ใจเธอ นั้นควรกล่าวออกมา แม้

ความรู้สึกท่ีเจบ็ปวดภายใน ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเธอ เสียงหลายเสียงคนท่ีรัก
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เธอมิมีโอกาสฟังเธอเลย เพราะเธอมิไดเ้อ่ยออกวาจา เพราะเธอกลวัความไม่เขา้ใจ 

แต่เธอไดส้ร้างความไม่เขา้ใจใหเ้กิดข้ึนซํ้ าแลว้อีกหน ฉนัใหอ้ภยัท่ีเธอละเลย และ

ยนิดีท่ีเธอไดย้นืยนัเสียงของเธอเอง แมอี้กฝ่ายมิอาจพร้อมยอมรับความจริงน้ีก็ตาม 

 เลก็ เม่ือเราคน้ใจเราจนเขา้ใจ เรายอ่มเห็นวา่มีส่ิงงดงามอยูข่า้งในน้ี

มากมาย โดยเฉพาะความรักท่ีแนบเนาดัง่เมลด็ภายใน หากวาจาเป็นดัง่ผลท่ีงอกงาม

จากสวนหวัใจแลว้ เรายอ่มเลือกไดท่ี้จะนาํส่ิงท่ีดีท่ีสุดมอบแก่คนอ่ืนๆ จะนาํผลจาก

ตน้ไมใ้ดแบ่งปันเป็นอาหารหล่อเล้ียงใจกนั โดยมิไดเ้บียดเบียนแขกและเจา้ของ

สวน 

 หลายทีปากก็ไม่ตรงกบัใจเอาเสียนะคนดี ฉนัเองก็เช่นกนัเม่ือตอ้ง

กล่าวส่ิงท่ีน่าหวัน่ไหวแก่เธอ เหตุใดหนอ ส่ิงใดนะปิดกั้นหรือเบ่ียงเบนการส่ือสาร

กบัหวัใจแปลกแยก 

 ลูกศิษยข์องพระสมัมาสมัพทุธท่านเคยสงสยัเหลือเกินวา่พระองคท่์าน

กล่าวเช่นใดจึงไม่ววิาททะเลาะกนั แมแ้ต่คนท่ีหมายปลุกป่ันก็ตอ้งล่าถอยไป ท่าน

กล่าวไล่เรียงปัจจยัอนัเป็นเหตขุองการทาํส่ิงไม่ดีต่างๆ แลว้ลูกศิษยค์นสาํคญัของ

ท่านก็ช่วยอธิบายเสริมวา่ ส่ิงท่ีเป็นเหตุแห่งการววิาทนั้นก็คือเมลด็พนัธ์ุแห่งกิเลศ

นัน่เอง 

 ในสวนของเรามีตน้ไมท่ี้งอกงามมากมาย หลายคร้ังท่ีเราเลือกผิด เลือก

หยบิผลจากตน้อนัเป่ียมพิษร้าย ซ่ึงงอกงามจากเมลด็พนัธ์ุแห่งกิเลศทั้ง ๗ นาํมามอบ

ความรุนแรงและการทาํร้ายกนั ดว้ยผลจากเมลด็แห่งความอยากใคร่  เมลด็แห่ง
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ความไม่พอใจ  เมลด็แห่งการหลงผิด  เมลด็แห่งการหวาดระแวงสงสยั เมลด็แห่ง

การยดึติดคุณค่า  เมลด็แห่งการยดึติดภาวะ และเมลด็แห่งการยดึติดความคิดเห็น 

 ตน้ไมท่ี้น่ากลวัเหล่าน้ีแหละท่ีรัก งอกเงยและแผก่ิ่งกา้นกั้นขวางหวัใจ

ของพวกเราทั้งหลาย ซํ้ ายงัผลิผลอนังามยัว่หลอกใหเ้ราทาํร้ายตนเองและคนรอบ

ขา้ง  บางทีฉนัมิอาจบอกความนยัสาํคญัต่อเธอเพราะฉนัถูกพนัธนการดว้ยความหวงั

อนัเป่ียมลน้ ดว้ยความกลวัระแวงแคลงใจต่อกนั ทั้งๆ ท่ีเธอตั้งใจและรอรับฟัง แต่

เธอก็มิอาจส่ือสารใหฉ้นัรู้ เพราะตน้ไมแ้ห่งความระแวงสงสยัและการยดึติด

ความเห็นก็ไดบ้ดบงัเธอจากฉนัเช่นกนั 

 ฉนัยืน่มือมาหาเธอแลว้ จบัมือฉนัไวอ้ยา่ไดรั้งเกียจเลยนะ ฉนัรู้วา่บาง

ทีใจฉนัก็ขาดความกลา้หาญ แต่จะจบัมือเธอและบีบนวดเบาๆ ใหเ้ธอรู้วา่ แมมี้ก่ิง

กา้นมืดหมองปิดบงักนัอยู ่ฉนัก็ยงัอยูต่รงน้ีมิไดไ้ปท่ีใด  

 ถอ้ยคาํเหล่าน้ีพาหวัใจฉนัมาสู่ออ้มแขนแห่งการรับฟังของเธอแลว้ 

ดูแลเขาดว้ยนะปัญญา เลก็เอย เขาตอ้งการความรักและความอ่อนโยนท่ีมีอยูใ่นสวน

ของเธอ เขาตอ้งการความเขม้แขง็จากลาํตน้ของแมกไมเ้พื่อพกัพิง หากถอ้ยคาํของ

เขากล่าวดีแลว้เธอก็บอกแก่เขานะ คาํช่ืนชมนั้นคือสายธาราท่ีจะหล่อเล้ียงสวนของ

เรา หากเขาก็กล่าวผิดไปเธอก็เตือนกนั เฉกเช่นการตดัเลม็ยอดใบท่ีรกเร้ือ เพราะเรา

ต่างเป็นคนสวนร้ัวเคียงใกล ้หรือเราทาํสวนแห่งเดียวกนัอยูน่ะ  
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 ดูสิ ฉนัเห็นเธอแลว้ นํ้ าตาของเธอพ่ึงไหลรินจากดวงตาของฉนัยาม

ภาวนาใหแ้ก่กนั 

 

กรุณา 

วนัท่ี ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘  ๒๓:๕๑ น.   
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_________________________________________________________ 

 

“ ให้รักน าทาง       ” 

 

 

  ฉนัเช่ือเป็นอยา่งยิง่วา่มนุษยแ์ต่ละคนแตกต่างกนั แตกต่างทั้งเช้ือชาติ 

ศาสนา ทศันคติและความเช่ือ ซ่ึงมีผลมาจากการกระทาํท่ีต่างกนั ผลลพัธ์ท่ีออกมา

จึงไม่เหมือนกนั แต่ฉนัก็เช่ืออีกวา่มนุษยเ์ราน่ีช่างเหมือนกนัเสียน่ีกระไร ทั้งความรู้
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ไม่จริง ทั้งมีความฝัน ความอยาก ความชอบ และความรัก... ความรักน่ีแหละท่ีเป็น

บ่อเกิดของสรรพส่ิง ฉนัเองก็ไม่รู้เหมือนกนัวา่ทาํไมฉนัถึงเช่ือมัน่ในความรัก

นกัหนา ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นนามธรรม พิสูจน์ดว้ยประสาทสมัผสัทั้งหา้ไม่ได ้แต่ฉนัก็เช่ือ

มาโดยตลอดวา่ ความรักเป็นบ่อเกิดของทุกส่ิงจริงๆ 

 ‘แตกต่างเหมือนกนั’  ท่ามกลางโลกท่ีมีผูค้นมากหนา้หลายตา 

ร้อยพอ่พนัแม่ บณัฑิตแลนกัปราชญผ์ูแ้สวงหาความจริงอาจรู้สึกเหวว่า้ไดง่้ายๆ ยิง่

เป็นบณัฑิตผูมี้ไหวพริบสติปัญญาเฉียบ ความเบ่ือหน่ายในชีวติมนุษยย์อ่มเกิดข้ึน

ภายในใจของบณัฑิตผูน้ั้นอยา่งแน่นอน หากผูน้ั้นปรารถนาความหลุดพน้ ก็จะ

สามารถนอ้มกายและใจเขา้สู่การฝึกฝนเดินบนทางสายกลางไดโ้ดยง่ายดาย แต่ทั้งน้ี

ทั้งนั้นเขาจะตอ้งมีกาํลงัสมาธิและมีศีลเป็นพ้ืนฐานท่ีมัน่คงอยูก่่อน เปรียบดัง่เสบียง

อาหารและการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อการเดินทางตามมรรคาสายกลาง 

 ‘Every cloud has a silver lining’ ‘ทุกปัญหามีทางแก’้ ‘

แสงสวา่งท่ีปลายอุโมงค’์  หรือแมก้ระทัง่ ‘ฟ้าหลงัฝนยอ่มสวยงามเสมอ’ 

คาํคมปลอบประโลมใจใหมี้ความชุ่มช้ืน ใหม้องโลกในแง่ดี ใหมี้ความฝันและ

ความหวงั คาํเหล่าน้ีสรรสร้างภาพงดงามในวนัท่ีฟ้าปลอดโปร่ง แต่ถา้หากพายเุขา้

เม่ือใด คาํพดูเหล่าน้ีไม่ไดท้าํหนา้ท่ีแกปั้ญหาหนกันั้นไดเ้ลย กลบักนั... การกระทาํ

ต่างหากท่ีจะนาํพาใหร้อดพน้ภยัร้ายได ้ โดยเฉพาะเม่ือการกระทาํแปรผกผนักบั

คาํพดู ก็แทบไม่ตอ้งเอ่ยคาํใดๆ ออกมาเลยก็ยอ่มได ้

 แต่ดว้ยความท่ีชีวติสามารถมีทุกรสชาติ... ดงันั้นการมุ่งฝ่าพายไุปเพียง

ลาํพงัอาจทาํใหเ้บ่ือหน่ายในความจาํเจของชีวติไดม้าก การเติมความหอมหวานลง
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ไปในยาขมยอ่มเปรียบเสมือนกบัการชาร์ตประจุไฟฟ้าใหเ้ก็บไวใ้นตวัเก็บประจุ จะ

ไดมี้แรงเดินหนา้ทาํงานต่อไป 

 ในช่วงเวลาท่ีฉนัเบ่ือหน่ายและส้ินหวงัจนถึงขีดสุด... ฉนักลบัไดรั้บ

ของหวานชั้นเลิศ บทกวแีห่งจินตนาการบทน้ีช่วยเติมเตม็จิตวญิญาณท่ีใกลจ้ะหมด

ไฟของฉนั แต่ก็น่าแปลกท่ีช่วงเวลาเหล่านั้นเกิดข้ึนเองโดยอตัโนมติั เหมือนกบัเป็น

สญัชาติญาณ เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํแน่นอนอยูแ่ลว้... ฉนัจึงยิง่รู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณแผน่ดิน

น้ีและผูค้นทุกคนท่ีเคยประสบพบเจอมากยิง่ข้ึนไปอีก... 

 

 

 

 

 

*เพลง Love will find a way 

 จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่  The Lion King 2 
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_________________________________________________________ 

 

๗  “  อธิษฐาน ” 

 

ด้วยมือแห่งรักและแรงปรารถนา 

ทุกส่ิงจึงเกิดขึน้มา 

มือเดียวกันนีท่ี้ด  านาปักกล้าข้าว 

ท่ามกลางเพลงพืน้บ้านแห่งท้องนา 

เนือ้ร้องขับขานการด ารง 

รถไถนากม็าแทนควายผู้อ่อนล้า 

มือท่ีพาคือมือปาดเหง่ือล้ากาย 

น า้มันเคยหลับใหลอยู่ใต้โลก 

เราปลกุมันขึน้มาอาบน า้แต่งตัวให้ 

หวังมันช่วยขับยวดยานไป 

ด้วยมือท่ีหวังและใฝ่ปลายทาง 

บ้านเดิมเราคือทุ่งกว้างและพงไพร 
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คอนกรีตเกิดได้ด้วยขนุเขาทลายลง 

เพ่ือก่อเกิดบ้านใหม่อันมั่นคง 

เศษวัสดใุนก้อนหินและแร่ธาตุ 

เราประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นจักรกล 

อ านวยผลความสะดวกสบาย 

ค า่คืนเคยสลัวด้วยแสงดาว 

มือซ่ึงปรารถนาแสงสว่างสร้างหลอดไฟ 

ราตรีชีวิตจึงเน่ินนานยาว 

ท้ังฝนฟ้าฤดูกาลวิปริต 

ล้วนน า้มือท่ีคว้าท่ีไขว่ 

ควานหาความสงบสุขของชีวี 

โลกจะเป็นกระดาษแต้มสีงามสดใส 

ด้วยหัวใจทุกคนหวังแรระบาย 

ถ้อยกวีคงมิอาจร้อยเรียง 

หากมือเหนือหน้ากระดาษไร้ซ่ึงรัก 

ตัวอักษรจะมีตัวตนได้อย่างไร 

หากหัวใจมิปรารถนาจะส่งสาร 

เน่ินนานมาแล้วในโลกนี ้

มือแห่งรักและแรงปรารถนา 

ทุกส่ิงจึงบังเกิดมี 

มือเดียวกันนีท่ี้สวมกอดคู่หญิงชาย 

แล้วเราท้ังหลายจึงเกิดขึน้มา 

 

/  มิถนุายน ๒๕๕๓ 
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๘  “  เธอ ” 

 

ฉันโบกบินเงียบงันกับความทรงจ าเดียวดาย 

มิอาจเอ่ยเฉลยความ 

เกาะกุมความจ าเป็นเพ่ืองานศรัทธา 

เงียบง าท าตามสัญญา 

ตอบค าถามด้วยบันทึกแทนใจ 

การเดินทางเก่าแก่สืบรอยเท้าทดแทน 

สุขทุกข์เสพซ้ึงด่ิงด า่แก่นสาร 

เล่นล้อเกลียวคล่ืนชีวิต 

ลิขิตงานรังสรรค์ 

โดดเด่ียวแปลกแยกระหว่างความกลมเกลียว 

 

เธอถามนกน้อย 

ภารกิจชีวิตคืออะไร 

ค าตอบทอดยาวย้อนจุดก าเนิด 

บันทึกมิเคยสุดสาย 

เธอถามซ ้าอีกครา  ซ า้อีกครา 

คล่ืนซัดปลกุก้อนหินให้ต่ืนขึน้ 

อรุณปลกุฉันจดจ าวันสว่างไสว 



 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์  ฉบบัท่ี ๑๕  ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๗ 

ค าถามเมฆขาวทอดรับการโผบิน 

เช่นขอบฟ้าทักทายนักเดินเรือ 

ค าถามก้าวมาย่ืนมือลงดึง 

เผยแสงเช่นดารา 

ถกัทอบันไดแก่เดก็ช่างฝัน 

 

 

 

 

 

ถามนก ว่าเจ้าเคยบินมาจากท่ีใด 

ฉันแสดงร้ิวรอยแห่งวรรณกาย 

เรือนร่างอันเป็นคืนและวัน 

บางคราผ่ายผอม บางคราวสดใส 

ทดแทนวาจาอันวกวน 

นกน้อยจะพาเธอกางปีก 

ข้ามขอบสมทุธา 

ส ารวจดินแดนท่ีฉันจากมา 

ปลกุเธอจากความทรงจ าท่ีหลับใหล 

มิได้ตอบความหมายใดเลย 

เพียงกระซิบส่ิงท่ีเธอรู้ 

บอกสายลมว่าท้องฟ้าเป็นเช่นใด 



 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์  ฉบบัท่ี ๑๕  ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๘ 

อ่านถ้อยค าให้หน้ากระดาษรับฟัง 

เพ่ือเธอจะลืมตาแล้วจ าได้ว่าฉันเป็นใคร 

บทกวีก าลังตอบชีวิต 

ภารกิจและการเดินทางท่ีผ่านมาเป็นเช่นไร 

ฉันบอกเป้าหมายอย่างท่ีเฉลยแก่ขอบฟ้า 

 

 

/ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

เม่ือวลี “บอกเป้าหมายอย่างท่ี” ปรากฏ   

โทรศัพท์สายหน่ึงกร้็องเรียก  ธรรมชาติเรียกขานต าแหน่งแห่งหน 

 

 

 


