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คาํนํากวี 
 

 
มือใดดบัดาวสกาวแสง.....ไมใ่ช่ปริศนาที;หมายจะเค้นเอาคําตอบจากดวงตานองนํ Eา 
มือใดดบัดาวสกาวแสง.....ไมใ่ช่คําขูต่ะคอกให้ภายในอนัรวดร้าวลนลาน 
มือใดดบัดาวสกาวแสง.....ไมใ่ชก่ารสืบสวนสอบสวนเพื;อเสาะหาแพะรับบาป 
มือใดดบัดาวสกาวแสง.....ไมใ่ชถ้่อยถกเถียงเพื;อป่าวประกาศนามผู้ปราชยั 

                         มือใดดบัดาวสกาวแสง.....แท้คือเพียงมวลกวีนิพนธ์ซึ;งไหลหลากออกจากร้อยถ้อยรําพนัที;
กู่ก้องตะโกนอยู่ในทรวงอกกวีผู้ เพิ;งผ่านพ้นวยัเยาว์ และกําลงัเยื Eองย่างอย่างครุ่นคิดอยู่ในวยัฉกรรจ์อนั
หอมหวนอวลกลิ;นฝน กลิ;นดิน 

            มือใดดบัดาวสกาวแสง.....แท้คือเพียงมวลกวีนิพนธ์ที;ปรารถนากระซิบกระซาบผู้ซึ;งหลดุ
หลงมาเพง่พิศหมื;นพนัอกัขระ ให้ตรองถามตวัตนแหง่ตวัตนอีกคราครั Eง ถงึเหตซุึ;งดาวระยิบระยบัเหนือหวัใจ
ถกูรานร่วงตก จนภายในแหง่ชีวิตหมน่มืดและโศกรํ;าเพียงนี E 

            มือใดดบัดาวสกาวแสง.....แท้คือเพียงมวลกวีนิพนธ์ที;สถาปนาตนเป็นโคมทอง ซึ;งสอ่งแสง
เหลืองนวลแก่ผู้ ที;ยํ;าอยู่บนถนนอนัรกเรื Eอ ให้เห็นว่ายงัมีมิ;งมิตรคอยถากทางข้างหน้าไว้โล่งเตียน อนัเป็น
ประจกัษ์พยานให้คลายคลี;ความอ้างว้างซึ;งเกาะกมุใจมาเนิ;นนาน และเพื;อตอบแทนด้วยรักเสมอเหมือน 

           เฉกเช่นนั Eน ห้าสิบสี;บทกวีซึ;งยืนต้นอยู่ในสวนชีวิตและท้องทุ่งแห่งเรา จึงเปรียบดั;งมวล     
บปุผานานาพนัธุ์ที;หาได้มีชื;อเรียกขานตายตวั ผู้ เตร็ดเตร่เข้ามาในสวนและท้องทุง่แหง่นี Eยอ่มมีอิสระเสรีที;จะ
เข้าใจวา่มนัเป็นดอกแหง่โศก ดอกแหง่รัก ดอกแหง่หวงั  หรือดอกอื;นใดตามแตภ่ายในแหง่ความรู้สกึจะเชื Eอ
เชิญไป อาจตรงกบัเจตจํานงแรกเริ;มที;กวีปลดปล่อยมวลอกัษรโลดแล่นลงบนเนื Eอหน้ากระดาษ หรืออาจ
แตกตา่งไปสิ Eนเชิง  นั;นหาใช่อปุสรรคแหง่บทกวีไม ่หากแตส่มใจหมายของกวีเสียมากกวา่ 

 เพราะ.....บทกวีไม่ควรกกัขงัผู้ ใดไว้กบัความรู้สกึอนัเอาแน่เอานอนไม่ได้ของกวี ไม่วา่ผู้นั Eน
จะเห็นด้วย หรือเห็นต่าง รู้สึกร่วม หรือรู้สึกต่าง ย่อมเป็นสิทธิXอนัชอบธรรม สิ;งนี Eเองที;กวีปักใจเชื;อว่าคือ 
‘ความงามอนัเที;ยงแท้แหง่กวีนิพนธ์’ 

 ท้ายที;สุด.....ไม่ว่าจะอ่านจากหน้าไปหลงั หรือพลิกอ่านจากหลงักลบัมาหน้า ก็จะไม่มี
คําตอบของคําถามปรากฏอยู่อย่างเปิดเผย หากแต่ระหว่างอกัษร ระหว่างบรรทดั หรือระหว่างบท ล้วน
แล้วแต่ฝากร่องรอยของการดบัดาวไว้เสมอ การตอบว่า ‘มือใดดับดาว’ จึงเป็นสิ;งซึ;งผู้ อ่านพึงตอบด้วย
ตวัเอง ครั Eนหยั;งทราบแล้วไซร้ ก็ย่อมแจ่มแจ้งต่อไปได้ไม่ยากเย็นว่ามือที;จะจดุแสงแสนดาวให้คืนกลบัมา
พร่างพราวสกาวแสงเหนือหวัใจตน....คือมือใด. 
 
 

    รุ่งสาง 
25 กรกฎาคม 2564  
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บทนํา 
 

เหนือสวนชีวติ 
เหนือท้องทุ่งแห่งเรา 

แม้นจันทร์แจ่มยังไม่แหลกเป็นจุณ 
แต่ดาวดับฟ้ากห็ม่นหวัใจ 
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ภาคแรก 

เหนือสวนชีวติ โศก 
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01 | ในเกลียวคลื/น 
 

 
ทะเลเขียวคราม 
งามปานภาพวาดของจิตรกร 
ผู้ซึ?งระบายสีด้วยอารมณ์ขนั 
ไกลออกไปนั?นเรือปลีกวิเวก 
แตใ่นความใสสวา่งของคลื?นนํ Kา 
ฝงูปลารวมตวัเริงระบํา 
ผู้ มีชีวิตเป็นชีวิต 
คงสขุใจที?ได้ยา่งเท้ายํ?าทรายสกาว 
สว่นฉนั ผู้ ติดหลม่อดีต 
หวัใจสะทกสะท้านไมเ่ป็นทา่ 

 
 

ด้วยวา่โมงยามซึ?งท้องฟา้โปร่งและลมโชยออ่น 
ฉนัควรเหยียดร่างอยูบ่นเบาะนวมนุม่ 
แตเ่ธอดนัทรัุงดงึแขนฉนั 
ลากลงสูเ่กลียวคลื?น 
ฉนัร้องเสียงสั?น 
ราวกบัคนจนตรอกร้องขอชีวิต 
และเธอก็ถืออภิสทิธิVปิดปากฉนั 
ราวกบัวา่เป็นเรื?องสนกุสนาน 

 
 

แม้นํ Kาทะเลตรงนั Kนตื Kนเขินเพียงหวัเขา่ 
แตส่ารภาพตามตรง 
หวัใจฉนัสั?นเทาตั Kงแตก้่าวแรกสมัผสั 
อดีต ชีวิตเคยจมลงใต้เกลียวคลื?น 
ถ้าเธอเห็นวนันั Kนคงสงสารจบัใจ 
ไมต่า่งจากลกูแมวสกัตวัที?ถกูโยนลงนํ Kา 
ความผวากลวัยงัเกาะกมุทกุอณใูนหวัอก 
และไมที่ทา่วา่จะถกูเปลื Kองทิ Kงไปงา่ย ๆ 
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ความจริงของความเจ็บปวด 
ยงัแลบเลียหวัใจอีกมากนกั 
เช่นเสียงตวาดของครูสอนวิชาเลข 
ซึ?งทําเอาฉนันํ Kาตาหลาก 
อบัอายขายหน้าเพื?อนประถม 
 
 
หรือคํ?านั Kน 
คํ?าที?แสงดาวดบัฟา้ 
มือหยาบกร้านที?ไมรู้่จกั 
ถือวิสาสะลบูไล้เรือนร่าง 
คล้ายหมาป่ากําลงัขยํ Kาลกูแกะไร้เดียงสา 
ฉนัแผดเสียงกรีดร้อง 
ตราบปัจจบุนั 
เสียงนั Kนแวว่ในโสตประสาทตลอดมา 

 
 

เมื?อวานของเมื?อวานและเมื?อวาน 
จงึเคี?ยวเข็ญฉนัให้หยั?งรู้วา่ 
หนทางพาตวัเองพ้นปวงความปวดร้าว 
คือเพียงไมก่ลบัไปยํ?าที?เดิม 
ที? ๆ ความทรงจําอนัโหดร้ายยงัวิ?งเพน่พา่น 
ที? ๆ ฉนัเกือบสญูสิ Kนความเป็นคน 
 

 
โอ้เธอ ผู้ซึ?งก็ขลาดกลวัความเจ็บปวดไมต่า่งกนั 
โปรดอยา่ลากฉนัลงไปในเกลียวคลื?น อีกเลย 
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02 | ดอกไม้โรยและแมวดาํ 
 
 

ดอกไม้โรยประดบัประดา 
อยูใ่นเเจกนัร้าวสีดํา 
ฉนัตื?นสายกวา่ปกติที?เคยตื?น 
นําข้าวและปลายา่งใสจ่านวางหน้าบ้าน 
เเมวดําสี?ตวักระโดดลงจากหลงัคา 

 
 

ฉนัสวมเสื Kอเเละกางเกงสีดํา 
ขึ Kนรถเมล์สีดําซึ?งลา่ช้ากวา่เวลากําหนดเสมอ 
ระหวา่งทางต้นไม้ร่วงใบทบัถม 
ตกึรามบ้านชอ่งทกุหลงัทาสีดํา 
คนกวาดขยะ คนขอทาน ตํารวจจราจร 
ทกุคนสวมเสื Kอดําเหมือนกนัไปหมด 
ฉนัเผลอฮมัเพลงซึ?งจําเนื Kอร้องขาด ๆ ออกมา 
เดก็หญิงผกูโบสีดําชนิู Kวชี Kขึ Kนแตะปาก 

   ฉนัเงียบ 
   ก่อนเสียงร้องไห้ปริศนาดงัขึ Kนแทน 
   
 

สายฝนโปรยปรายลงมาในแดดออ่น ๆ 
ฉนัเปลี?ยนมานบันิ Kวหนึ?งถงึสบิซํ Kา ๆ 
กรดกริ?งและเดินลงจากรถเมล์ 
ซอยเท้าข้ามสะพานลอยไปยงัศาลารอรถอีกฝั?ง 
ไมมี่ใครสกัคนนั?งเป็นเพื?อน 
กระทั?งรถเมล์คนัเดิมวกกลบัมา 
ฉนัขึ Kนไปนั?งที?ประจํา 
มุง่หน้ากลบับ้าน 
 
 
“ดอกไมใ้นแจกนัยงัไม่ถูกเปลี7ยน 
และแมวดําสี7ตวัยงัไม่ถูกนําไปทิ@ง” 

   ฉนัทวนซํ Kา ๆ ในใจ 
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03 | เสียงกระทบืของฝันร้าย 
 

 
โอ้มิ?งมิตร.....ฉนัยินเสียงแซซ้่องสตัว์เถื?อน 
กงัวานก้องกวา่ในศกัราชที?บรรพบรุุษเราเคยเริงรํา  
คล้ายวา่หวดูรถไฟแหง่สถานีใต้ 
ซึ?งหวีดลั?นทกุสบินาทีก็ถกูกลบ  
ขณะราตรีแสนสั Kนที?เธอและฉนักําลงัหลบัฝัน 
ตา่งอนัใดเลา่กบัการหลงทางในเขาวงกต 
กลิ?นซากเน่าจากสกัมมุลอยคลุ้งสูภ่ายในจนสะอิดสะเอียน 
พร้อมกบัที?ฉนัยินเสียงฝันร้ายกระทืบเท้า 
กรีธามาสูเ่ราเป็นกองทพั 
 
 
หางของพวกมนักระดิกเย้าหยอกลมหนาว 
ฉนัและเธอพลนัสั?นเทานํ Kาตาหลาก 
แล้วเราก็พรํ?าภาวนา 
“พระเจ้าจะไม่ทอดทิ@งปวงปถุชุน 
ความเมตตาของพระองค์ลน้เหลือ 
ดั7งตานํ@าไม่รู้จกัเหือดแหง้” 
ฉนัทวนซํ Kา ๆ ให้สตัว์เถื?อนในทรวงอกหยดุวิ?งพลา่น 
และปลอบขวญัเธอด้วยโองการแหง่พระองค์ 

 
 
มนัคอ่ย ๆ หมอบกราบราบพื Kน 
ความเงียบเฉกเช่นดงหิมพานต์เคลื?อนเข้าแทนที? 
ขณะสายลมสงบคลี?ปีกหม่กอด 
มวลชบาแดงก็ยิ Kมร่าทั?วทุง่ทรวง 
และสตัว์เถื?อนวิ?งหลบเข้าถํ Kาลกึ 
 
 
ความตั Kงใจแน่วแน่ 
ฉนัจะหลงลืมบทแซซ้่องสตัว์เถื?อนทั Kงปวง 
เพื?อไมพ่ลาดเพรียกพวกมนัออกมาอีก 
แม้สกัคืนก็ตาม 
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04 | สนทนากับกระต่ายในจันทร์ 
 
 
คํ?าคืนหนึ?งคํ?าคืนนั Kน 
ฉนัสนทนากบักระตา่ยในจนัทร์ 
ถามมนัด้วยนํ Kาเสียงจริงจงั 
วา่จนัทร์ดวงเดิมเป็นเช่นไรบ้าง 
 
 
มนัเงียบคิด 
หวัเราะร่า 
ร้องไห้ 
หวัเราะร่า 
ร้องไห้ 
ฉนัสดุจะสบัสน 
 
 
แล้วมนัก็กระโดดไปมารอบ ๆ กายฉนั 
ขนปกุปยุสีเหลืองหรือสีขาวฉนัเห็นไมช่ดั 
ร่วงเป็นแถบบนผืนหญ้าเขียวขจี 
 
 
“จนัทร์จะดบั  
วนันี@ วนัโนน้  
วนันี@ วนัโนน้  
สกัวนั” มนัวา่ 
ฉนัสดุจะงนุงง 
 
 
มนัเหนื?อย 
กระโดดไปงีบหลบัในจนัทร์แล้ว 
ฉนัเหนื?อย 
แตย่งัไมห่าญกล้ากระโดดกลบัเข้าไป 
ในชีวิตรางแสงของตวัเอง 
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05 | ปริศนาแห่งปรารถนาในคืนลาํพัง 
 
 

ฉนัขอรําพงึในคืนลําพงั 
จวบจนรุ่งสางได้ไหม ความเหงา 
ขอสอยดาวบนผืนผ้าดํามานบัจํานวน 
ห้อยประดบับานหน้าตา่งเก่าครึ 

 
 

ฉนัขอฟังสายนํ Kาขบัขานลํานํา 
จวบจนฤดกูาลเหือดเเห้งมาเยือนได้ไหม ความโศก 
ขอเต้นระบําทา่มกลางฝนหา่สดุท้าย 
ไปพร้อม ๆ กบัฝงูเเมงเมา่ไร้เดียงสา 

 
 

ฉนัขอเฝา้มองมวลดอกผลบิาน 
จนกวา่กลีบสดุท้ายจะโรยสูดิ่นได้ไหม ความหวงั 
ขอเดด็บางดอกจากนบัหมื?นพนั 
ประดบัเเจกนัหวัใจ 
ซึ?งขณะนี Kวา่งเปลา่เหลือเกิน 

 
 
ฉนัปรารถนาเกินขอบเขตชีวิตไปไหม ความจริง 
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06 | ภสููงอันเวิ Sงว้างของปิศาจแห่งศตวรรษ 
 
 

เราตา่งซอยเท้าวิ?งกวดกนัด้วยเรี?ยวแรงไร้เหน็ดเหนื?อย 
เหงื?อไหลเป็นทางอาบโหนกแก้มใต้แดดแผดร้อน 
ผา่นคืนวนัเป็นแรมปีคล้ายเพียงเสี Kยววินาที 
เราพาร่างไปข้างหน้าไมต่า่งจากรถเหลก็ 
 
 
ด้วยจิตมุง่หวงัอนัแรงกล้า 
ไปสูย่อดภสูงูที?ตระหงา่นอยูเ่บื Kองหน้า 
ตามคําเลา่ลือถงึบรรดาสรรพสิ?งสําราญสขุ 
ซึ?งเราสดบัฟังและลุม่หลงตอ่ ๆ กนัมา 

 
 

สองเท้าเปลา่ยํ?าโคลนดิน 
ใบหน้าเชิดขึ Kนอยา่งชนผู้ยโส 
ไมห่ยดุพกัเหมือนกระตา่ยในนิทานของอีสป 
แตก็่ไมเ่นิบช้าเหมือนเตา่ตวัใด 

 
 

ถงึยอดภ ู
มีแตค่วามเงียบงนัเริงร่าอยูใ่นความวา่งเปลา่ 
กี?ชีวิตยืนอิดโรยบนผาชั Kนอนัเวิ Kงว้าง 
และเราตา่งยื Kอแยง่กนัลงจากภนูั Kน 
บางคนร่วงลงไปเป็นซากเน่าในหบุเหวลกึ 
บางคนหลงลืมทางกลบับ้าน 
วกวนในป่าทบึ 
มีเพียงไมกี่?ชีวิตที?คงควบคมุความเป็นมนษุย์ไว้ได้ 
ซึ?งยํ?าเท้ากลบัมาด้วยสํานกึใหม ่
 
 
ด้วยความลบัซึ?งถกูเฉลยคือ 
ภสูงูเป็นภาพลวงของปิศาจแหง่ศตวรรษ 
ซึ?งกลอ่มเกลาด้วยเสียงโปรยเหรียญตรา 
อีกทั Kงบทเพลงเพราะพริ Kงวา่ด้วยการแซซ้่อง 
ล้วนลอ่ลวงหวัใจอยูท่กุเช้าเย็น 
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07 | พเนจรใต้เงาจันทร์ 
 

 
จนัทราสอ่งเสี Kยวแสงแต้มฟา้ดํา 
ขณะความอ้างว้างคอ่ย ๆ เคลื?อนหอ่หุ้มพิภพ 
ทะเลลกึซดัคลื?นลกูแล้วลกูเลา่โถมชายหาด 
แสงเหลืองนวลพลนัสอ่งสวา่งวาบกระทบผิวนํ Kา 
ราวกบันาฏกรรมแหง่คํ?าคืนที?ไมอ่ยากให้รู้จบ 
แม้ความเศร้าสร้อยจะแทรกแซมอยูห่วา่งเมฆขาวราง ๆ 
และประภาคารจะนิ?งงนัอยูไ่กลสดุลกูหลูกูตา 
กระนั Kน คือความงดงามของทกุยคุสมยัมิใชห่รือ 
ซึ?งสามญัมนษุย์ล้วนต้องสมัผสัสกัครั Kงในชีวิต 

 
 

วา่แตป่่านนี Kแล้ว 
ใครยงัยํ?าเตร่บนผืนทราย 
ไมรู้่ที?มา ไมรู้่ที?ไป 
ความฝันตระหงา่นอยูเ่บื Kองหน้า 
หรือเขาอาจกําลงัไปสูทิ่ศนั Kน 

 
 

หากคือราตรีซึ?งไร้สกัเสี Kยวแสงจนัทร์เลา่ 
เขาคงหลงทางซํ Kา ๆ เฉกเช่นฉนัในอดีต 
วกวนไปมาในหบุเขาวงกต 
และนํ Kาตาคงไหลท้นออกมาเป็นทาง 
ด้วยวา่กวา่จะเจอะเจอแสงดาว 
ช่างนานแสนนาน 

 
 

รัตติกาลนี Kจงึคือโอกาส 
สองบาทาที?มุง่จะยํ?าจนรุ่งสาง 
โดยไร้สกัเศษเสี Kยวของจิตท้อแท้ 
สูแ่สงสกาวเบื Kองหน้า 
เขากําลงัพเนจรไปสูทิ่ศนั Kน  
แน่ ๆ  
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08 | จาํทิ Sงรักไว้กับรัง 
 
    

เขาพรากโอบกอดเขาไพร 
สูค่วามอดึอดัในโอบรัดของตรอกตกึ 
เขาจากเพลงกลอ่มของคลื?นคราม 
สูเ่สียงคํารามแหบแห้งของจกัรกล 
 
 
เขาทิ Kงรังร้าง 
โบกมือลาความทรงจําวยัเยาว์ 
โผบินสูม่หานครตอนกลางประเทศ 
ดินแดนเสมือนรังรอง 
แตก่ลบัวิปลาสอยูเ่ช้าคํ?า 
 
 
คือความจริงสดุขมปร่า 
ที?ชีวิตต้องฝืนดื?มดํ?า 
เสแสร้งหวานละมนุตอ่หน้ามวลชน 
ทั Kงที?เพียงทอดน่องเข้าไปในก้นบึ Kงหวัใจ 
จะสดบัฟังเสียงกระซิบ 
ระหวา่งจิตที?เร้นตวัซึ?งเต้นรัวอยูใ่นกายา 
วา่ไมมี่นกตวัใดอยากอพยพ 
ไมมี่นกตวัใดอยากทิ Kงรักร้างไว้กบัรัง 
 
 
นกบางตวัอาจใฝ่ฝันถงึชีวิตรังรอง 
บางตวัอาจใฝ่ฝันชีวิตพเนจร 
แตเ่ขาเพียงวิ?งตามจบัลมหายใจ 
มาตอ่ลมหายใจ 
เพียงเมื?อตะวนัแดงเฉิดฉายในยํ?ารุ่ง 
เขาจะยงัมีชีวิต 
เพื?อลิ Kมรสโศกรํ?า 
หรือสขุล้น 
อีกครั Kงครา 
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09 | บางหิ/งห้อยยังเริงรําตามแสงฉานทวิากาล 
 
 

เหมือนวา่ไมรู้่จกัตวัตน 
จงึสบัสนกบัปรารถนาหยั?งลกึ 
โบยบินวกวนราวไมเ่หนื?อยหน่าย 
ทั Kงที?หวัใจเกือบแหลกลาญ 
ตั Kงแตป่รามาสรอยกอดสดุท้าย 
ของตวัเอง 

 
 

เหมือนวา่บอดตอ่แสงระยิบระยบั 
จงึเขลาในกาลเวลาผนัผา่น 
เริงรําตั Kงแตโ่พล้เพล้ตราบแสงตะวนัฉาน 
ยิ?งสวา่งจ้า ยิ?งรางเลือน 
ไมห่ลงเหลืออยูใ่นทรงจํา 
ของแมนํ่ Kาสายใด 

 
 

เหมือนวา่หนวกตอ่เสียงหวัใจอิดโรย 
จงึเร่ร่อนไปกลางแดดแผดร้อน 
จากคคูลองถงึโกงกาง 
อากาศฉํ?าชื?น 
แตภ่ายในแห้งแล้งเตม็ที 

 
 

เพราะทกึทกัวา่ทิวากาลดั?งราตรี 
จงึหลงระเริงตามหาแสงฉานไมจ่บสิ Kน 
จวบจนหลงลืมแสงงามแหง่ตวัตน 
ปีติใดเลา่ ยงัหลงเหลือแก่ชีวิต 

 
 

ก่อนกาลสายเกิน 
กวา่จะหวนคืน 
เถิดกระซิบภายใน 
ให้สํานกึคณุคา่แหง่ตวัตน  
เช่นที?มวลเทวทตูเคยกระซิบ 
ในวนัแรกแหง่การลืมตาแลโลก 
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10 | ตามล่าหวัขโมย 
 

 
เสียงกระซิบกระซาบในโสตประสาทโน้มน้าว 
ฉนัวิ?งเท้าเปลา่ไปบนถนนเปียกแฉะ 
แสงไฟสีส้มสอ่งสลวั 
สลบัเสาละต้นกบัมา่นดําแหง่ราตรี 
ลกึลงภายในใจเคว้งคว้าง 
และอิดโรยไร้เรี?ยวแรง 
ความรู้สกึรัก 
เฉกเช่นอญัมณีแหง่ชีวิต 
ตกอยูใ่นมือโสโครกของหวัขโมย 

 
 

ฉนัเร่งฝีเท้ายํ?าเร็วขึ Kน 
ประหนึ?งคนบ้าวิ?งจบัสายลม 
ท้องถนนเหมือนต้องคําสาปให้ร้างคน 
พลางฉนัพมึพําลําพงัเฉกเชน่คนหลงทิศ 
ทั Kงที?หวัขโมยหยดุยืนอยูต่รงหน้า 
เพียงยื?นมือออกไปคว้าตวัก็คงล้มฟบุ 
คล้ายวา่งา่ยดาย 
แตเ่ปลา่เลย 
กี?ครั Kงกี?หนฉนัแพ้พา่ย 
ไมเ่คยตามลา่ตวัตนของตวัตนไว้ทนั 
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11 | หลังหลั/งนํ Sาตาหลากจะงอกงามขึ Sนจูบฟ้า 
 
 

   ในป่าไพรเวิ Kงว้าง 
   หกูวางเกรียมกรอบร่วงใบทบัถม 
   ลําแสงแดดทะลหุวา่งกอดเมฆ 
   เธอผู้ซมซานกลบัมานั?งกอดเขา่ 

ในอ้อมกอดของพุม่หญ้าเขียวแคระ 
    
 
   ตั Kงแตรุ่่งสางยา่งยํ?าสูโ่มงยามโพล้เพล้ 

เธอหลั?งนํ Kาตาหลากอาบสองโหนกแก้ม 
   กระนั Kน อยา่ตีโพยตีพายใสชี่วิตเลย 
   ดนูั?นส ิกวางป่าซึ?งวิ?งยํ?าอยูใ่นทุง่เสรี 
   แท้ก่อนหน้ามนัก็หลั?งนํ Kาตาแก่หนามที?ทิ?มตํา 
   
    

เถิดเธอ ปลอ่ยธารหลากจากจกัษุตามต้องการ 
ไมมี่นํ Kาตาหยดใดเป็นความอปัยศ 
และไมใ่ชก่ารปราชยัครั Kงท้ายสดุที?ต้องสยบยอม 
ฝนที?พรําจากหลงัคาโลกอาจหกัก้านใบร่วงบ้าง 
แตห่มื?นดอกพนักล้าก็งอกงามขึ Kนจากดินเสมอ 

 
 

ฉนัใดก็ฉนันั Kน 
ชีวิตหลงัหลั?งนํ Kาตาหลาก  
อาจรานดาวเหนือทรวงอกร่วงตก 
แตค่วามหวงัก็งอกงามขึ Kน 
ด้วยแรงปรารถนาจะผจญขึ Kนไปจบูฟา้ 
เพื?อประดบัประดาดาวดวงใหม ่
เหนือหวัใจเธอเอง 
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12 | ลวงชีวติ 
 
 

ฉนัไมคิ่ดวา่ชีวิตจะเริงรําด้วยโชคชะตา 
และหตัถาที?ปลอ่ยให้ความหวงัหลดุลอยไปกบัมรสมุ 
ก็ไมใ่ช่ด้วยการเสกเป่าของหมอผีใด  
นกัมายากลอาจลวงตาให้เห็นความจริงอีกแบบ 
แตภ่ายในอนัร้าวลกึ 
ยอ่มเห็นทกุเบื Kองหลงัแจม่ชดัมิใชห่รือ 
หากเพียงดงึดนันอนนิ?งไมล่กุไปยํ?าเหมือนใครอื?น 
นั?นคงเป็นความเหี Kยมโหดแสนสงบ 
ซึ?งเธอใช้กําราบดวงดาวให้สิ Kนแสง 
จนบั Kนปลายจะพบวา่สญูเปลา่ 
กวา่ที?นกึคิดไว้อกัโข 
ความจริงจะคอ่ย ๆ เคลื?อนปรากฏ 
สูเ่รือนร่างที?เหยียดอยูบ่นเตียงนุม่ใต้เพิงพกัหลงัคาโปร่ง 
แมนํ่ Kาเบื Kองหน้าที?เคยไหลเชี?ยวจะเหือดแห้ง 
ต้นโตนดที?เคยยืนเดน่อยูอี่กฝั?ง 
จะหกัโคน่ลงราบดิน 
ดาวที?ปักร้อยไว้กบัผืนฟา้ดําจะร่วงสิ Kน 
และสองนยัน์ตาอนัเยอ่หยิ?ง 
จะไมเ่ห็นความงามใดอีก 
แม้แตเ่งามืดของเธอเอง 
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13 | สุลต่านแห่งตน 
 

 
เธอเป็นสลุตา่นแหง่ชีวิตตน 
จงปกครองด้วยธรรม 
ซึ?งองคาพยพแหง่กายเพรียกหาเถิด 
สนัติสขุบงัเกิดได้หรือไมเ่หนืออาณาจกัรภายใน 
ขึ Kนอยูก่บั “รัก” 
ซึ?งได้กลั?นและโปรยพรํา 
หากถ้วนทั?ว 
แน่แท้ทกุข์ร้อนจะคอ่ย ๆ มอดดบั 
ดวงตาทั Kงคูจ่ะเพง่พิศไปยงัสรรพชีวิตรายล้อม 
และสํานกึแหง่ความเห็นอกเห็นใจ 
จะวาววาม 
โดยไมต้่องเคี?ยวกรํา 
 
 
เธอเป็นสลุตา่นแหง่ชีวิตตน 
จงร่างธรรมนญู 
เพื?อนําพาองคาพยพแหง่เรือนร่างสูค่วามสงบเถิด 
ภยนัตรายจะแผว่เบาได้หรือไมเ่หนือดวงจิตและดวงชีวี 
ขึ Kนอยูก่บั “สจัจะและยติุธรรม” 
ซึ?งได้เพาะลงในทรวงอก 
หากแผกิ่?งก้านถ้วนทั?ว 
แน่แท้ความร่มเย็นจะปกคลมุ 
หทูั Kงสองจะยินแตเ่สียงเพราะพริ Kงของฝงูนก 
และสํานกึแหง่ระเบียบ 
จะเจิดจํารัส 
โดยไมต้่องสมมติ 
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เธอเป็นสลุตา่นแหง่ชีวิตตน 
จงดําเนินนโยบาย 
เพื?อดบักระหายเถิด 
ชยัชนะจะทอทอดลงสูวิ่ญญาณได้หรือไม ่
ขึ Kนอยูก่บั “ความเพียร” 
ซึ?งได้ตอกเรียงลงเหนือน่านนํ Kา 
หากเพียงพอ 
แน่แท้จะยํ?าผา่นสูฝั่?งฝันไมย่ากเย็น 
และสํานกึแหง่ความแกร่งกล้า 
จะพวยพุง่ทว่มท้น 

 
 

กระนั Kน เหนือสลุตา่นขึ Kนไปคือพระเจ้า 
เมื?อเธอพยายามอยา่งถงึที?สดุแล้วไซร้ 
จงระลกึวา่ผลสําเร็จ 
สถิตอยูใ่นหตัถ์ใหญ่ยิ?งแหง่พระองค์ 
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14 | ดิ/งลึกสู่ปรารถนา 
 

 
ภาพใดอยากวาด  
จงตวดัพูก่นัวาด 
บทกวีใดปรารถนาเขียน   
เถิดบรรจงดินสอเขียน 
ลํานําอนัไพเราะที?กกึก้องอยูใ่นหฤทยั  
เปลง่ปลอ่ยมนัออกมา 
ให้มวลองคาพยพแหง่เรือนร่างสดบัฟัง 

 
เนื?องแตจิ่ตที?กกัขงัจินตนาการไว้กบัสิ?งเน่าเสียแหง่กายา 
ตา่งอนัใดเลา่กบัการลากพาคณุคา่แหง่ชีวิต 
ไปติดตายไว้ใต้ซากปรักหกัพงัแหง่ตกึร้าง 
ลมหายใจรวยริน 
สองนยัน์ตาตอบแสงตะวนั 
แตนิ่?งงนัตอ่อิสรภาพ  
หรือไร 

 
หากไมใ่ช่เพราะเจตจํานงแหง่ดวงจิต 
ก็คงเพราะสายลมกระซิบ 
กดหวัใจให้คลุ้มคลั?ง 
ราวกวางน้อยยํ?าวิ?ง 
หนีตายจากสตัว์ร้ายซึ?งกรงเลบ็แหลมคม 
ทั Kงที?พงไพรผืนนี Kก็เป็นของมนั 
แตไ่ยสํานกึภายใน 
ครั?นคร้ามตอ่เสียงปลอมแปลกไปได้ 

 
เพียงบั Kนปลายแหง่ดวงชีวี 
ขอเพียงเธออยา่จําแลงตนเป็นสตัว์ร้ายหิวโซ 
ที?จ้องจะจูโ่จมชีวิตอื?นเสียเอง 
เพราะครั Kนไมห่ลงเหลืออนัใดในพงไพรนี K 
แน่แท้เธออาจต้องแทะหนงัฉีกเนื Kอ 
และดื?มดํ?าเลือดคาวตน 

 
   นั?นคงเป็นความอปัยศ 
   เกินกวา่สามญัสํานกึแหง่มนษุย์จะยินดี 
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15 | ในกระจกเงามีคนรัก 
 
 

ในกระจกเงา 
มีคนรัก 
ในกระจกเงา 
มีธารนํ Kาหลาก 
ในกระจกเงา 
โคมทองเปลง่ประกาย 
ในกระจกเงา 
ดอกแพงพวยเพิ?งจะบาน 

 
 

     ในกระจกเงา 
มีคนรัก 

     ในกระจกเงา 
มีผีเสื Kอปีกสวย 

     ในกระจกเงา 
ชิงช้าแกวง่ไกว 

     ในกระจกเงา 
ดอกแพงพวยเพิ?งจะโรย 

 
 
     ในกระจกเงา 

มีคนรัก 
     เธอจะเห็นเขาแจม่ชดั 

ครบถ้วนอิริยาบถ 
     ตอ่เมื?อเธอยินยอม 

โอบกอดตวัเอง 
ด้วยรยางค์อุน่ 
ซึ?งผกูโยงอยูห่วา่งอกงาม 
แหง่เธอ 
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16 | เป็นฉัน 
 
 
เป็นนกสิ 
จะมีปีกโบยบิน 
หนหาวน่าท่อง 
ดวงตาทอดเห็นทกุสรรพสิ7ง 
หนอนอว้นซ่อนอยู่ที7นั7น ที7โน่น 
ระหว่างขนุเขา ทุ่งทอง และผาชนั 
 
 
ไมดี่กวา่ 
ฉนัอยากเป็นปลา 
วา่ยวนวา่ยเวียนในทะเลลกึ 
ความฝันซอ่นอยูที่?นั?น ที?โน่น 
ระหวา่งทรายขาว ฝาหอย และปะการัง 
 
 
เป็นนกเถอะ เป็นนก 
ไมส่ ิไมเ่อา จะเป็นปลา 
 
 
เป็นนกเถิด เป็นนก 
โปรดเถิด โปรดปลอ่ยฉนัไปเป็นปลา 
 
 
จะสํามะหาอนัใดถงึปีกงามอีก 
เมื?อชีวิตฉนัใฝ่ฝันถงึครีบเลก็ ๆ เทา่นั Kนเอง 
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17 | ประดับลมปราณด้วยสัตย์จริง 
 
 
หตัถ์ซึ?งปัดทิ Kงความจริงออกจากทรวงอก 
ประหนึ?งได้เพรียกวิญญาณพนัลกึพนัลือ 
มาหลอกหลอนชีวิต 
เช้าและคํ?า คํ?าและเช้า 
โสตประสาทไมเ่คยพานพบศานติ 
 
 
จวบจนกลํ Kากลืนสตัย์จริงแหง่ชีวิตลงไปอีกครั Kง 
และยินดีให้มนัดํารงอยูอ่ยา่งที?ควรจะดํารง 
เฉกเชน่ที?เธอมองพ้นกรอบหน้าตา่ง 
แลเห็นผู้คนพลกุพลา่น 
ซึ?งล้วนประดบัลมปราณด้วยสตัย์จริงทั Kงสิ Kน 
 
 
แน่แท้สายลมแหง่กาลเวลา 
จะคอ่ย ๆ พดัความระทมหายลบั 
หลงเหลือเพียงบทเรียนแหง่การเติบโตประทบัไว้ 
นั?นแหละฉนัและเธอ เราจงเรียนรู้อยา่งขะมกัเขม้น 
เพื?อไมนํ่าชีวิตยอกย้อน 
กลบัสูว่งัวนความเหน็ดเหนื?อย 
จากการดิ Kนรนถากทางลวงโลก 
 
 
แม้นภายภาคหน้าดวงวิญญาณ 
จะลอยลอ่งลบัไปกบัควนักํายาน 
แตส่ตัย์จริงยงัคงประดบัทิ Kงไว้เหนือหลมุฝังศพ 
ผู้ เยี?ยมเยียนอาจหยิบขึ Kนมาคลี?ออก 
และเลา่ขานให้ลกูหลานแหง่ผีเสื Kอรุ่นแล้วรุ่นเลา่ฟัง 
ทวา่ดวงวิญญาณจะยิ Kมพริ Kม 
และไมถื่อโทษโกรธเคืองใด ๆ 
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18 | นับหนึ/งถงึนิรันดร์ 
 
 
 

หนึ?ง  
สอง สาม 
ร้อย พนั หมื?น  
แสน ล้าน  
ถงึนิรันดร์ 

 
 

เช้าคํ?า 
นั?งนบันิ Kว 
บชูาตวัเลข 
ภายในซึ?งซกุซอ่น 
ความกระวนกระวาย 
ควบคมุไมอ่ยู ่

 
 

ปริศนา 
ซึ?งแขวนอยูห่วา่งอก 
“ตอ้งบินสูงแค่ไหน 
ตอ้งว่ายไกลเท่าไหร่กนั?” 

 
 

ยิ?งสงู 
ยิ?งเห็นโลกทั Kงใบ 
แตไ่มห่ลงเหลือใครในแววตา 
เช่นนั Kนหรือ 

 
 

กลางมหาสมทุรไพศาลเลา่ 
คงอ้างว้างเกินกวา่ 
จะยินเสียงคีตใด 
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จํานวนนบัจินตนาการ 
จงึหลอกหลอนมโนไมว่า่งเว้น 
สองมือสาว 
สองเท้ายํ?า 
ไมแ่ยแสดวงชีวี 
ที?ทลุกัทเุลราวเรือลําพงัถกูคลื?นโถม 

 
 

บั Kนปลายอาจอปัราชยัเหนือใครทั Kงปวง 
แตจ่ะยั Kงยืนยงอยา่งไร 
เมื?อปราชยั 
แก่หวัใจตนเสียแล้ว                
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19 | ปลดสิ/งแบกบนบ่าอันหนักอึ Sง 
 
 

     แบกดอกไม้  
ก้อนหิน เสื Kอคลมุ  
ถ้วยรางวลั 
ข้าวสาร โคมไฟ 
เหรียญตรา 
พูก่นั หนงัสือพิมพ์ 
ของใครตอ่ใครไว้ 
ในกระเป๋าพะรุงพะรัง 

 
 

     หลงัหกัหลงังอ 
แตย่งัเชิดหน้าแหงนฟา้ 

     ยํ?าสูด่าวแตร่าววา่ไกลโพ้น 
     สะเปะสะปะ 
     เนิบช้า 

ไมใ่ช่เพื?อพร้างามเลม่ใด 
เนิ?นนานนบัแรมปี 
หวัใจทลุกัทเุล 

     แตไ่มป่ริปากพดูสกัคํา 
 
 

เนื?องแตต่วัตนที?ต้องเป็น 
หนกัหนาพอควร 
ร้อยคน พนัความคิด 
รี?เข้ามาจบัแอกใสห่ลงั 
ผกูหมื?นแสนความหวงัเกินพรรณนา 
คล้ายกระป๋องนม 
ห้อยไว้กบัแขน ขา  
และต้นคอ 
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วิ?งเร็วไมไ่ด้ 
พลนัสะดดุล้ม 
หวั?นใจวา่ลกุตอ่ไมไ่หว 
ต้องดบัสญู 

 
 

จนวนัหนึ?งซึ?งกระหยิ?มในเสียงปรบมือ 
คําเยินยอประหนึ?งวา่ 
ได้ยกเธอขึ Kนนั?งบนกลีบเมฆ 
ลอยตวัสมใจเสียเถิด 
ก่อนอรุณรุ่งมาเยือน 
เพราะเพียงนกกางปีก 
บินจากรังในเช้าตรู่ 
เธออาจต้องยํ?าตอ่ 
ด้วยหลงังองุ้มกวา่วนัวาน 

 
 

ตราบจนได้ปลดระวางหวงัอนัหนกัอึ Kง 
หลงเหลือไว้เทา่ที?สองบา่แบกไหว 

     ทนัใดนั Kนแหละ เธอจะรู้สกึ 
วา่การยํ?าไปบนถนนชีวิต 

     ไมไ่ด้เหนื?อยหน่ายเสมอ 
เหมือนหมื?นพนักิโลเมตร 
ที?เธอพ้นผา่นมา 
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20 | ท้องฟ้าไม่ได้มีเพียงสีฟ้า 
 

 
รุ่งสางแดดแรกแย้มฟา้ 
เมฆขาวลอยผา่นดจุหญิงแรกสาวเริงรํา 
เธอวิ?งจํ Kาขึ Kนไปบนเนินหญ้าเขียวขจี 
ทิ Kงตวัลงในอ้อมกอดความเปลี?ยวเปลา่ 

 
 

ฉนันอนครุ่นคิดอยูใ่กล้ 
เธอสง่ยิ Kม 
เคลื?อนมือมากมุมือ 
ดอกเดชี?บานเป็นแถบ 
จากข้างกายสูอี่กเนินหญ้า 
แตฉ่นัคิดไมอ่อกสกัที 
วา่นิทานเรื?องใด 
เหมาะกบัช่วงเวลาอิสระนี K 
จงึชวนเธอเพง่พิศฟากฟา้เบื Kองหน้า 

 
 

เธอเอย๋ ท้องฟา้ไมไ่ด้มีเพียงสีฟา้ 
ตะวนักําลงัลกุตื?น 
ดสูฟิา้ถกูละเลงด้วยสีส้มเกือบทั Kงผืน 
เธอเห็นความหวงัใหม ่
แหง่ชีวิตตวัเองไหม 
 
 
เธอเอย๋ ท้องฟา้ไมไ่ด้มีเพียงสีฟา้ 
นกน้อยกําลงัโผบิน 
ดสูมีิสีขาวแซมสลบัอยูท่ั?ว ๆ 
เธอเห็นเสรีภาพ 
แหง่ชีวิตตวัเองไหม 
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เธอเอย๋ ท้องฟา้ไมไ่ด้มีเพียงสีฟา้ 
ฝนกําลงัตั Kงเค้า 
ดสูฟิา้เปลี?ยนเป็นสีเทาแล้ว 
เธอเห็นบททดสอบ 
แหง่ชีวิตตวัเองไหม 

 
 

เธอเอย๋ ท้องฟา้ไมไ่ด้มีเพียงสีฟา้ 
พระอาทิตย์กลมโตกําลงัลาจาก 
ดสูฟิา้ถกูสาดใสด้่วยสีดํามิด 
เธอเห็นการพกัผอ่น 
แหง่ชีวิตตวัเองไหม 

 
 

เธอเอย๋ ท้องฟา้ไมไ่ด้มีเพียงสีฟา้ 
และฉนัสาบานได้ 
วา่หลงรักทกุเฉดสีของมนั 
แม้บางสีจะตามมาด้วยฝนหา่ใหญ่ 
หรือมรสมุโถมซดั 
ฉนัเพียงหลบเงียบ 
อยา่งคนไมส่ะพรึง 
อีกไมน่านฟา้จะเปลี?ยนสี 
อีกไมน่านเมฆขาวจะกลบัมา 
ฉนัเชื?อเช่นนั Kนเสมอ 
แม้ในวนัที?ไมเ่ห็นสีใด 
ของฟา้ก็ตาม 
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21 | ปณิธานแห่งวันพรุ่งดาํรงอยู่เสมอไป 
 

 
ตะวนัตกดินเพื?ออนัใด 
ไยไมค่รองฟา้ไว้เทา่ที?ปรารถนา 
หรือเพื?อสง่ตอ่สขุสนัต์แก่จนัทร์แจม่ 
เพื?อดาวดวงน้อยได้พริบพราวตวัตน 
เพื?อผีเสื Kอซึ?งเกลียดกลวัทิวากาลได้กระพือปีก 
หรือเพื?อหวัใจดวงเดิมที?เกือบแหลกเป็นจณุ 
ได้ร้อยรวมขึ Kนใหม ่
และคลําทางกลบัสูโ่ตรกไตร อีกหน 
 
 
จนัทร์แจม่เลา่ลาลบัไปเพื?ออนัใด 
ไยไมค้่างฟา้ไว้ให้สมอธิษฐาน 
หรือเพื?อตอบแทนสขุสําราญแก่ตะวนัแดง 
เพื?อเมฆขาวได้เริงรําตน 
เพื?อฝงูนกซึ?งหลงใหลทิวากาลได้โผบิน 
หรือเพื?อหวัใจดวงเดิมที?เกือบหลบัลกึเป็นหิน 
ได้ยํ?ากลบัสูท้่องทุง่แหง่บทสนทนา อีกหน 
 
 
แม้สยบยอมตอ่สจัธรรมวา่ 
ตะวนัซอ่นตวัยามเหมนัตฤดมูาเยือน 
และจนัทร์ก็เลือนลบัลาฟา้ในคืนแรมมืดดบั 
แตป่ณิธานแหง่วนัพรุ่ง 
ไมมี่ทางลม่สลายไปจากชีวิต 
ตราบเทา่ลมปราณยงัสถิต 
และมาลาอิกะ*แหง่การดบัสญู 
ยงัไมห่ยดัหตัถาขึ Kนเป่าแตร 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
*มาลาอิกะ เป็นคําภาษาอาหรบั หมายถึงเทวทูตผูร้บัใชพ้ระเจ้า 
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22 | โบยบนิด้วยบทกวี 
 
 

เพียงเริ?มเขียนบทกวี 
คล้ายวา่ฉนัโบยบินอิสระ 
ณ หนหาวเมฆขาวลอยเลื?อน 
เหนือมหาสมทุรคลื?นใหญ่สีคราม 

 
 

ไมแ่ม้พะวงจะเหนื?อยล้า 
กระพือปีกอยา่งแกร่งกล้า 
สายตาทอดมองอยา่งตื?นเต้น 
และสขุสนัต์โถมซดัสูภ่ายใน 

 
 

กระทั?งอกัขระสดุท้ายสิ Kนสดุ 
ฉนัถลาลงบนเกาะแก่ง 
บางครั Kงคือเกาะแสนเศร้า 
บางครั Kงคือเกาะสําราญ 

 
 

ระหวา่งพํานกัแตล่ะแหง่หน 
นํ Kาตาอาจหลั?งริน 
หรือเสียงหวัเราะอาจกกึก้อง 
และรอยยิ Kมอาจเบง่บาน 

 
 

ขึ Kนอยูก่บัสายลมภายในกายนี K 
จะนําทางฉนัไปสูแ่หง่หนใด 
ยากยิ?งจะหยั?งถงึ 
กระนั Kนด้วยบทกวี 
และด้วยหวัใจกวีอนัอิสระ 
ฉนัจงึหยั?งถงึตวัตน 
แม้ดิ?งลกึลงไปในหบุเหวไร้ที?สิ Kนสดุ 
ก็ตาม 
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23 | คืนรังบ้างเถดิบนิหลาดง 
 
 
   ชีวิตซึ?งวิ?งเลน่เช้าคํ?าในเมืองหลวง 

ของประเทศแสนเดียวดาย 
เธอไมเ่คยสํานกึตนวา่ได้ตกเป็นทาส 
ของมายาภาพไมส่ิ Kนสดุ  

   เช้าตะวนัเฉิดฉาย 
ฝงูวิหคผกผิน  
เธอเร่งฝีเท้ายํ?าไปยงัทา่นํ Kา 
เพื?อทนัเรือเที?ยวแรก  

   ขณะมวลชนเบียดเสียด 
   ขยบัคนละก้าวให้เธอ 
    
 
   ยามเย็นแสงอาทิตย์รําไร 

วิหคบางตวัโบยบินกลบัรัง  
บางตวัระหกระเหินหายลบั  
เธอขึ Kนเรือเที?ยวสดุท้าย  
หวัใจทั Kงดวงเหมือนพงัครืน  
ความล้าสาดซดัดั?งคลื?นลม 
ในทิวากาลพายฝุนคะนอง 

    
 

ความโดดเดี?ยวในเมืองพลกุพลา่นผู้คน 
คล้ายกลายเป็นเรื?องสามญั  
เท้าที?ยํ?าสนทนาเพียงกบัเงาที?ติดตามหลงั   
และดวงตาซึ?งสบกนัทกุวี?วนั 
ไมเ่คยไปถงึขั Kนลั?นวาจาทกัทาย 
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วนเวียนเป็นวฏัจกัรโทมนสัเช่นนั Kนนบัแรมปี  
เธออทิุศเวลาเพื?อสร้างชีวิต 
จนหลงลืมจะใช้ชีวิต  

   วยัเยาว์เปลง่วาจา 
ทวงถามถงึสขุแสนเรียบงา่ย  
กระนั Kนเธอแทบไมแ่ยแสถงึกลิ?นฝน กลิ?นดิน  
การหมอบกราบแทบเท้าความว้าเหว ่
ไมน่บัเป็นความต้อยตํ?าแหง่ชีวิต 
เช่นอดีตที?พรากมา 

    
 

โอ้เธอ 
ตีตัoวรถไฟกลบัสูอ้่อมกอดขนุเขาและท้องทุง่บ้างเถิด 

   ที? ๆ เธอเคยดํารงฐานะสงูสง่เป็นบตุรชายแหง่ศานติ 
   หวัใจของหญิงชราร้องเรียก “โอเ้ด็กดีกลบัมาหนนุตกัแม่บา้ง 
   อย่าปล่อยใหก้ารงานขโมยความรกัที7มีใหก้นัไปมากกว่านี@เลย 
   แน่แทต้ามธรรมดาแม่ปรารถนาเงินตราเฉกเช่นบา้นหลงัอื7น ๆ 
   แต่ความรกันั@นไซร้ไม่มีเงินสกลุใดซื@อขายได”้ 
 

 
โอ้ผู้ เป็นดั?งบินหลาดง 
โบยบินคืนรังบ้างเถิด 
ไมแ่น่ใจเธอยงัจดจํากลิ?นข้าวจากแปลงนาของยาย 
หรือร่มเงายางพาราในสวนของพอ่ได้อีกไหม 
แตค่วามอลหมา่นยงัไมท่อดเงาเข้ายดึครองที?นี?มากนกั 
ต้นไม้ ลําธาร ดอกปอเทือง อีกร้อยพนัสิ?ง 
ยงัจดจารเธอในทรงจําเสมอมา 
เพียงฉนัเอย่นามอนัไพเราะของเธอขึ Kน 
สรรพสิ?งทั Kงหลายก็หลั?งนํ Kาตารื Kน 
ด้วยความคิดถงึแล้ว 
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24 | กุหลาบแห้งเหนือหลุมฝังศพ 
 
 

กุหลาบแห้งเหนือหลมุฝังศพ 
ทกัทายฉนัด้วยรอยยิ Kมพิลกึ 
พลนัเพียงหวัเราะร่า 
มนัก็งอกงามกลายเป็นผีเสื Kอ 
 
 
ผีเสื@อเหนือหลมุฝังศพ 
ชวนฉนัเริงรํา 
พลนัเพียงโยกย้ายสา่ยสะเอว 
มนัก็ขยบัปีกกลายเป็นนกป่า 
 
 
นกป่าเหนือหลมุฝังศพ  
ชวนฉนัขบัขานลํานํา 
พลนัเพียงกู่ก้องร้องขาน 
มนัก็ร่วงหลน่ลงเป็นความวา่งเปลา่ 
 
 
ความว่างเปล่าเหนือหลมุฝังศพ 
ชวนฉนัสงบปากสงบคํา 
พลนัเพียงนิ?งงนั 
นํ Kาตาก็หลั?งเป็นกุหลาบแห้ง 
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25 | ที/หลงเหลืออยู่คือชีวติ 
 

 
ฉนัลืมเลือนอาย ุ
แม้ภาพสะท้อนในกระจกเงาถกเถียง 
เส้นผมคลมุกะโหลกเริ?มร่วงหลน่ 
และรอยหยกับนหน้าผากตะโกนฟอ้ง 
แตฉ่นัจะแยแสคําติติงเพื?ออนัใด 

  
 

ความจริง ฉนัจงใจหลงลืมอายมุากกวา่ 
เปลื Kองอดีตทิ Kงไว้กบัพนัรอยเท้าบนถนนสายเก่า 
เก็บโกยเพียงทรงจําอนัหอมจรุงใสก่ระเป๋าสะพายหลงั 
ไมมี่ที?หลงเหลือให้ความเคียดแค้นเน่าเฟะใด 

 
 

ฉนัสขุสดุ ๆ  
ที?ไมต้่องนั?งนบัตวัเลขเหมือนจกัรกล 
หรือเฝา้พยากรณ์วา่ลมปราณสดุท้ายจะถ่อถงึวินาทีใด 
สองเท้าจงึออกวิ?งทกุเช้าตรู่ 
ดาวเรืองรายทางที?งอกงามขึ Kนด้วยปรารถนาของมนัเอง 
ยิ Kมร่าทายทกัประหนึ?งเพื?อนร่วมอดุมการณ์ 
อีกแมวเทาที?รักอิสระของบางใครในซอย 
กลายเป็นมิตรรักฉนัโดยไมเ่อื Kอนเอย่ขอ 

 
 

ชีวิตที?หลงเหลือจงึคือชีวิต 
ฉนัไมรี่ดไถเสียงแซซ้่องใดจากมนัอีก 
ปลอ่ยให้ลมเยียบหนาวพดัมาบีบนํ Kาตาตามแตต้่องการ 
หบุเหวที?ร่วงทรุดลงไปก่อนหน้า 
แสนอาดรูเกินกวา่ฉนัจะพิเรนทร์ 
พาเสี Kยวชีวิตกระโดดลงไปลิ Kมรสเป็นครั Kงที?สอง 
มนัขมปร่าเกินกวา่ลิ Kนที?เตม็ไปด้วยรอยแผลจะรับไหว 
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และอยา่เลยความเอิกเกริกใด 
ที?ทําตอ่ ๆ กนัมาเป็นทอด ๆ  
ขอเพียงแคเ่งินสกัสว่นจดัพิธีศพ 
ให้เหมือนกบัใคร ๆ ในศาสนาที?ฉนัศรัทธา 
นํ Kาพทุราอาบรดสกัขนั สองขนั 
และผ้าขาวสกัสามผืนหอ่เรือนร่างเปลือยเปลา่ 
นั?นมากพอแล้ว 

 
 

ฉนัไมใ่ชพ่วกตอ่ต้านสงัคม 
แตก็่ไมใ่ช่พวกเริงรําทั Kงเช้า สาย บา่ย คํ?า 
ฉนัเป็นเพียงชีวิตที?หลงเหลือ 
เหมือนดั?งดาวเรืองเพื?อนร่วมอดุมการณ์ 
ซึ?งกําลงัโรยร่วงสูดิ่นบริสทุธิV 

 
 

ไมว่า่จะปรารถนาดีกบัฉนัด้วยเหตใุด 
แตอ่ยา่คดัค้านทศันะประหลาดของฉนัเลย 
หากมองด้วยดวงตาแหง่มนษุย์ 
คงแจม่ชดัไมย่ากเย็น 
เพราะนี?คือกฎเกณฑ์สามญั 
ซึ?งชีวิตเธอเองจะได้ลิ Kมรสอยูแ่ล้ว 
มิใชห่รือ 
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26 | ถักทอแสงดาวห่มหฤทยั 
 
 
 

ฉนัลืมตาตื?นในคํ?าคืนที?ยงัไมรู้่จบ 
ด้วยแรงปรารถนา 
จะไขวค่ว้าดาวมาไว้ในอุ้งหตัถ์ 
ตะเกียกตะกายจากพงหญ้าเขียวแคระ 
ยํ?าบาทาสูถ่นนสวา่งไสว 
ซึ?งโคมทองอวดแสงอยูน่บัหมื?นพนั 
 
 
 
กลางสวนชีวิต 
ฉนัหยดัมือขึ Kนจบัปลายเชือกที?ห้อยลงมาจากชั Kนฟา้ 
ซึ?งหมูม่วลเทวทตูแหง่พระเจ้าผกูโยงไว้กบัปยุเมฆขาวโพลน 
จิตวิญญาณอนัหอมจรุงปีนป่ายขึ Kนสูห่นหาว 
ประจนัหน้ากบับางสายฝน 
ซึ?งโปรยพรํามาเย้าหยอก 

 
 
 

หมูม่วลปักษาแหง่เทศกาลอพยพเอย๋ 
เถิดจงขบัขานบทเพลงเป็นขวญักําลงัใจ 
เถิดจงขยบัปีกให้ฉนัรับรู้ 
วา่การโบยบินข้ามมหาสมทุรหมื?นลี Kยงัไมจ่บสิ Kน 
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และเพียงก้าวพ้นขอบฟา้ 
ฉนัเริ?มสาวแสงดาวลงมาปั?น 
มือขวาจบัมือซ้ายหมนุ 
จนครบจํานวนปรารถนา 
กระบวนการถกัทอเริ?มขึ Kนตอ่ 
สองนยัน์ตาประกายหวงั 
เที?ยงคืนแล้วนกฮกูแหง่หมูบ้่านร้องทกั 
แตค่วามเหน็ดเหนื?อยยงัรอนแรมมาไมถ่งึ 
จิตวิญญาณกล้าแกร่งตา่งหาก 
ที?ถกัทออยูส่นกุสนาน 
กระทั?งแสงดาวกลายเป็นผืนผ้าหนานุม่ 
ซึ?งพรมกลิ?นด้วยนํ Kาหอมจากมวลบหุงาแหง่สวนที?จากมา 
 
 
ฉนัคลี?มนัออก 
หม่หฤทยัหลบัฝัน 
จวบจนหมอกเช้ารางเลือน 
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ภาคสอง 
เหนือท้องทุ่งเรา ร้างรัก 
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27 | ฝูงนกปีกหกั 
 

 
1. 
สอยลงมา 
ทีละตวั สองตวั 
ร่วง 
     หล่น 

ลงเป็นฝงู 
กระแทกโขดหินริมผา 
ซบเศร้ากลางพรมหญ้า 
รําพนั พรํHาภาวนา 
พลนันํJาตาท่วมทน้ลน้ไหล 
และเลือดแดงหยาดทาหินทราย 

 
 

2. 
สอยลงมา 
ทีละตวั สองตวั 
ร่วง 
    หล่น 

ลงเป็นฝงู 
จมจ่อมสู่ใตท้ะเลลึก 
ไม่เห็นแสงเดือน  
แสงดาวพร่างพราว 
รําพนั พรํHาภาวนา 
กระพือปีกโผล่พน้คลืHนนํJา 
จะไดไ้หม 
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3. 
สอยลงมา 
ทีละตวั สองตวั 
ร่วง 
    หล่น 
          ลงเป็นฝงู 
ปีกงามหกัเบีJยว 
ขนหลดุลุ่ยเป็นปยุว่อน 
เหลือไวแ้ต่ชีวิตเปล่าเปลือย 
โอดโอยหรือนิHงงนั 
สดุแลว้แต่สํานึก 
จะมุ่งหมาย 

 
 
4. 
สอยลงมา  
ทีละตวั สองตวั 
ร่วง 
    หล่น 
          ลงเป็นฝงู 
ดว้ยลมฝนโถมซดั 
ดว้ยเงืJอมมือปิศาจพยศ 
ดว้ยปีกรายรอบกระพือตี 
ดว้ยท่วงท่าร่อนระเริงผิดพลาด 
หรือดว้ยดวงใจขบถต่อปีกงาม 

 
โอน้กปีกหกัทกุตวั 
หนหาวยงัรอเจ้า 
ขยบัปีกร่อนระเริง* 
อีกครา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
*คําบนัดาลใจจากบทกวี “อาชญากรผูป้ล่อยนกพิราบ” ของศรีบูรพา 
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28 | จมลงในทะเลนํ 7าตา  
 
 

เที&ยงคืนกวา่ 
พอ่กลบัมาอีกเเล้ว 
กลิ&นสรุาโชยคลุ้ง 
เเมวิ่&งหลบเข้ามมุมืด 
เดก็ชายซอ่นตวัใต้ผ้าหม่ 
ความเงียบไมไ่ด้ทําหน้าที&ของมนั 
เเมร้่องไห้เสียงสั&น  
เสียงดงัขึ Hน ดงัขึ Hน 
เลด็ลอดเข้าไปใต้ผ้าหม่ 

 
 

เดก็ชายวิ&งเข้าโอบกอด 
หน้าของหญิงระทมมีรอยชํ Hา 
เดก็ชายสบัสนวา่ต้องปลอบประโลมอยา่งไร 
สะอกึสะอื Hน 
จนจมลกึลงไปในทะเลนํ Hาตา 
 
 
พยงุขึ Hนมาได้ไหมเธอ  
พยงุขึ Hนมาได้ไหมใครสกัคน 
หรือที&สดุแล้ว 
เดก็ชายต้องพยงุตวัเอง 
เหมือนทกุครั Hงที&พยายาม 
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29 | สู่ความเป็นคนที@จืดจาง 
 
 
ยินเสียงสะอื Hนจากหลมุใดสกัหลมุในสสุานรกเรื Hอ 
เนื&องแตช่ายเฒา่ผู้ เพิ&งลว่งลบัไมเ่คยได้หลบัใหลในความมืด 
สิ&งตกทอดอนัน้อยนิด 
กลายเป็นฟืนมอดไหม้บ้านที&จากมา 
เลือดเนื Hอเชื Hอไข 
ตกเป็นทาสจิตละโมบ 

 
 
ไมมี่คําวา่พี&น้องท้องเดียวกนั 
ไมมี่เยื&อใยแหง่ความอาทร 
ไมมี่แม้ทรงจําสขุสนัต์ใด 
อดีตกลายเป็นเศษซาก 
หลงเหลือไว้เพียงดวงตาที&จ้องจะตะครุบ 
และสองมือหยาบด้านที&ง้างขึ Hนจะขยํ Hา 

 
 
บ้างฉวยโอกาสควกัหวัใจพี&ชาย 
ไปบชูายญัปิศาจเฝา้ทรัพย์ 
บ้างกระชากลมปราณน้องสาว 
ไปแลกกบัเรือกสวนไร่นา 
 
 
ความเขลาแหง่ความอยาก 
ฉกฉวยโอกาสผลกัไสเรื&องเลา่ของวนัวาน 
จงึคล้ายวา่รักไร้คา่ 
คล้ายวา่เลือดยงัข้น 
แตว่ตัถมุายาละลายความเป็นคน 
จืดจางเสียแล้ว 
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30 | คาํสารภาพ 
 
 

ตอ่หน้าเนินดิน 
ฉนัสารภาพความจริง 
ซึ&งไมเ่คยเอื Hอนเอย่มาชั&วชีวิต 
เพียงหลงเชื&อคําลวงของความรู้สกึลวง ๆ  
วา่พรุ่งนี Hดอกหญ้าและผีเสื Hอ  
จะยงัคงพลิ Hวลมและบินรําอยูด่งัเดิม 
ฉนัจงึสวมบทบาทตวัร้าย 
ประชดประชนั 
หลายครั Hงก็ฝืน 
เพราะเดิมพนัคือศกัดิ[ศรี 
 
 
มาวนันี H 
หญ้าแห้ง 
และผีเสื Hอร่วงดบั 
คําวา่ “รัก” 
คําวา่ “คิดถงึ” 
ฉนัเอย่ออกมา 
ไมห่นกัลิ Hนสกันิด 
แตด่งัหรือเบา 
หนึ&งครั Hงหรือพนัครั Hง 
แทบไมต่า่งกนั 
 
 
พี&ชาย ผู้หลบันิ&งอยูใ่ต้เนินดิน 

   ได้ยินหรือไมไ่ด้ยิน 
แทบไมต่า่งกนั 
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31 | เป็นดั@งนกเงอืกแห่งฮาลา-บาลา* 
 
 
เป็นดั&งนกเงือกแหง่ผืนป่าฮาลา-บาลา เถิด 
ซึ&งหลอ่เลี Hยงสายสมัพนัธ์ด้วยรักสตัย์ซื&อ 
แม้ปีกแกร่งทั Hงสองอาจหาญโบยบิน 
สูท่กุแหง่หนสมใจใฝ่ปอง 
แตน้่อยนกัที&พวกมนัจะพาตนพราก 
ไปจากคูค่รองและบตุรธิดา 
จวบจนกวา่สายลมแหง่มรณกรรม 
จะโอบอุ้มตวัใดตวัหนึ&งหายลบั 
สมัพนัธ์อนัเนิ&นนานจงึอาจสะบั Hน 
 
 
ฮาลา-บาลา ไมไ่ด้งดงามเพียงเพราะพฤกษาขจีเขียว 
หรือเพราะหมอกขาวแหง่เช้าตรู่หม่คลมุ 
หากแตด้่วยรักแท้ของเจ้านกเงือกทกุคู ่
จงึแตง่แต้มจิตวิญญาณแหง่ผืนป่าให้สมบรูณ์ 
 
 
ทุง่ทองที&ฉนัและเธอดํารงร่วมเลา่ 
ไยยงัถวิลหาความสตัย์ซื&อไมจ่บสิ Hน 
รักที&ปราศจากการลวงหลอก 
จะคงเรือนรังอบอุน่ไมพ่งัภินท์ 
และเลี Hยงดบูตุรธิดาให้เติบโตเป็นมนษุย์ที&อิ&มเอิบรัก 
 
 
กระนั Hน เราตา่งขาดพร่องสิ&งที&วา่มาแตไ่หนแตไ่ร 
ตราบเทา่กาลปัจจบุนั 
นํ Hาตาแหง่การแตกหกั 
ยงัรินรดผืนดิน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*ฮาลา-บาลา คือผืนป่าทีHตัJงอยู่ในจงัหวดัยะลาและนราธิวาส 
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32 | เคว้งคว้าง 
 

ฉนัไมเ่คยคาดคิดวา่เจ้าพระยายามพลบคํ&าจะน่าระอาเช่นนี H 
พลนัเรือเที&ยวสดุท้ายแลน่ออกจากทา่พระจนัทร์ 

ความหวาดหวั&นคืบคลานเข้าแทะทึ Hงหวัใจ 
ลมโบยใสห่น้าและความโดดเดี&ยวกลีุกจุอจบัจองพื Hนที&ในทรวงอก 

ฉนัหายใจโดยปราศจากความตื&นเต้นได้อยา่งไร 
โลกของวนันี Hทิ Hงไว้ข้างหลงันั&นถกูต้องแล้วมิใช่หรือ 

ตามหลกัทฤษฎีควานหาความสงบประดบัดวงจิต 
การหลงลืมคนที&ดงึแขนเราสูส่มรภมิูแหง่ศกัดา 

คล้ายกบัสงครามจําลองที&ตา่งจ้องเขมน่กนัด้วยแววตาขึ Hงโกรธ 
คือกฎข้อแรกที&มนษุย์ผู้ออ่นหดัอยา่งฉนัจะทําได้ 

 
ขณะนี Hเวลาเทา่ไรไมสํ่าคญั 

เพียงอยากแลน่เรือตอ่โดยไมพ่ึ&งคนขบั 
และขว้างทิ Hงเข็มทิศจมดิ&งลงในสายนํ Hาลกึ 

ฉนัไมคิ่ดวา่ทกุความเคว้งคว้างจะเจ็บปวดเฉกเช่นที&ใครหลอกลวง 
กลบักนั อาจเยียวยาแผลสดในใจได้มากกวา่ 
 
 
 
 
พรุ่งนี Hเมื&อรุ่งอรุโณทยั 

ฉนัลอยลําอยูก่ลางมหาสมทุรกว้างใหญ่ 
 

 
 

เมื&อคลื&นลมทั Hงภายในและภายนอกสงบงนั 
หวัใจฉนัจะแลน่เรือกลบัขึ Hนฝั&งที&ทา่พระจนัทร์ดงัเดิม 
พงึทราบเถิด แน่แท้ฉนัจะไมมี่วนัหายไป 
จากชีวิตที&ยงัหลงเหลือหวงัอนัรังรอง 
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33 | เธอคือกระจกเงา ฉันคือภาพทรงจาํ 
 

 
ฉนัซกุอยูใ่ต้ลิ Hนของเธอ 
ฉนัซอ่นอยูใ่นเเววตาเปลง่ปลั&งนั Hน 
ลกึลงในดวงหฤทยั 
ฉนัเข้าไปวิ&งเลน่ตั Hงเเตป่ฐมบทเราพบหน้า 
ตวัตนไมเ่คยเลือนหาย 
กลิ&นอายจากฉนัยงัอบอวล 

 
 

เมื&อฉนัยิ Hม 
เธอเผลอหวัเราะ 
เมื&อฉนัเศร้า 
เธอหลั&งรินหยาดนํ Hาตา 
ฝากรอยเกรอะกรังไว้บนใบหน้า 
 
 
เมื&อเเยกเขี Hยวยิงฟัน 
เธอร่วงลงในหบุเหวโศกรํ&าทนัที 
แตย่ามฉนัเริงรํา 
เธอกลบัปรบมือชอบใจ 
ราวเดก็น้อยสมปรารถนา 

 
 

ทกุคืนวนัยงัคงสะท้อนชดั 
เธอคือกระจกเงา 
ฉนัคือภาพทรงจํา 
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34 | เราตดิอยู่ในเทศกาลทึ 7งเนื 7อมานานแล้ว 
 
 

แวว่เสียงแร้งรุมทึ Hงเนื Hอ 
กระหึ&มคลมุทั&วทุง่หญ้า 
กลิ&นคาวโชยคลุ้งฟา้ 
และฝงูแร้งสนกุใจ 

 
 

เนื Hอใครละ่วนันี H 
พี& น้อง ผองเพื&อนไหน 
คนรั Hวรอบขอบบ้านหรือคนไกล 
ใครกนัตกเป็นเหยื&อความโสมม 

 
 

ล้มเลกิเทศกาลหฤโหดสกัทีเถิด 
ใครเลา่ปรารถนาตายซํ Hาตายซาก 
เป็นเนื Hอถกูรุมทึ Hงน่าเวทนา 
เจ็บแปลบกวา่ถกูกดัด้วยเขี Hยวคม 
ของสงิสาราสตัว์ใด 

 
 

ทุง่แหง่ชีวิตนี Hจะกลบัสูศ่านติ 
ดอกไม้จะบานร่า 
เราต้องถอดปากแหลมคม 
เขวี Hยงทิ Hงไปกบัภตูผีที&กําลงัพร่าเลือน 
ไมห่ลงเหลือความเป็นแร้งไว้สกัเสี Hยว 
จวบจนกลิ&นคาวแหง่เกียรติยศของมวลมิตรจางหาย 
และกลิ&นบษุบงหอมหวน 
ลอยเคลื&อนมาอวลที& ๆ เราดํารง 
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35 | พพิากษา 
 
 
ยามเยื Hองยา่งเข้าไปในท้องทุง่ 
เธอหยั&งรู้อยา่งไรวา่ดอกใดซอ่นพิษ 
สีสนัฉดูฉาด 
หรือกลีบประหลาดของมนั 
ที&ตา่งไปจากมวลดอกดาษดาอื&น 

 
ยามวิ&งเลน่เข้าไปในป่าไพร 
เธอเเบง่เเยกอยา่งไรวา่ปักษาใดดรุ้าย 
ใบหน้าบึ Hงตงึ 
หรือกรงเลบ็แหลมคมของมนั 
ที&ตา่งไปจากนกป่าอื&น 

 
หรือ 
เธอพิพากษาตวัตนของรวงดอก 
และหมูม่วลวิหค 
ด้วยเสียงกระซิบซึ&งกลอ่มเกลามาเเตเ่เบเบาะ 
ในบทเพลงก่อนนอน 
ในนิทานก่อนตื&น 
ในละครหรรษาหลงัเคารพธงชาติ 
บนโต๊ะชาในงานเลี Hยงสงัสรรค์ 
ในปาฐกถาของเอกบรุุษ 

 
หรือ 
เธอสถาปนาความจริงขึ Hน 
ด้วยโมหาคติของตน 
ซึ&งเเพร่งพรายตอ่ไปในสายนํ Hาประเทศ 
ใครตอ่ใครดดูดื&ม 
ตกเป็นบริวารแหง่คติของเธอ 

 
ทั Hงที&บางดอกไมเ่คยเเม้คิดจะทําร้ายสกัผีเสื Hอ 
ทั Hงที&บางวิหคไมเ่คยเเม้จะบดขยี Hมดสกัตวั 
เเตเ่ธอไมส่น เธอไมเ่ชื&อ 
ทกุคนที&เรียงแถวอยูเ่บื Hองหลงั 
ก็สา่ยหน้าเหมือนกบัเธอ 
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36 | โซ่ตรวน 
 
 

นานเพียงใดแล้ว 
เธอกกัขงัเสียงหวัเราะและรอยยิ Hม 
ของพวกเขาไว้ในเงามืดของเธอ 
มดัแขนมดัขา 
ด้วยหวัใจทะนงดั&งโซต่รวน 

 
 

กี&คนแล้ว 
หลั&งธารไหลจากบอ่โศก 
หลบุหน้าลงตํ&า 
โหยหวนเจ็บปวด 
และลกึลงไปมีรอยแผลพพุอง 
ซึ&งผา่นสกัระยะ 
ประทบัเป็นรอยแผลเป็น 
ชั&วกปัชั&วกลัป์ 

 
 

คําเย้ยหยนั 
และแววตาหยามเหยียด 
เชิดเธอให้สงูเดน่เพียงใดในหมูม่วลมนษุย์ 
คงไมเ่คยคิดวา่ความโดดเดี&ยวในฤดกูาลถดัไปกําลงัมาเยือน 
ซึ&งโฉบฉวยความตกตํ&าแหง่การดํารงร่วม 
มาฝากเธอด้วยแน่แท้ 

 
 

จนกวา่โซต่รวนถกูสะบั Hนทิ Hง 
เสียงหวัเราะและรอยยิ Hมของพวกเขา 
กระพือปีกสูเ่วิ Hงฟา้ 
และกงัวานก้องเข้ามาในหวัใจของเธออีกหน 
นั&นแหละเธอเองจะเป็นไท 
จากทิฐิอนัตํ&าต้อยของตนเอง 
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37 | ไม่มีนกตัวใดเป็นเจ้าของท้องฟ้า 
 
 

ฟา้กว้างสดุลกูหลูกูตา 
ไมมี่ใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 
นกทกุตวัตา่งมาและจากไป 
ไมมี่ปีกใดโอบฟา้ไว้ยืนยง 

 
 

ทกุปีกล้วนแพ้พา่ยกาลเวลา 
ฝงูนกดาษดาหลากสายพนัธุ์ 
ประดบัทรวงอกด้วยสทิธิ[เสรี 
เหนือสถาปัตยกรรมแหง่พระเจ้า 
ไมอ่าจมีใครตั Hงตนเป็นพระเจ้าอีกองค์ 

 
 
 

ฝงูหนึ&งจงึโผบิน 
จากทุง่เขียวสูพ่รุชื Hน 
 
 
ฝงูหนึ&งจงึเริงรํา 

จากเวิ Hงนํ Hาสูส่นัทราย 
 
 

อีกฝงูขบัขานเพลงเศร้า 
จากป่าเขาสูเ่งาจนัทร์ 
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ฟา้ไร้กําแพงกั Hน 
ปยุเมฆไมใ่ชล่วดหนาม 
ฝนพรํา พรํา ก็เทา่นั Hน 
มิใช่คําบญัชา 
พนัธนาการปีกงาม 

 
 

กระนั Hนเพียงพลนัฝงูใด 
ตกเป็นทาสปิศาจอหงัการเสียแล้ว 
ก็คงลุม่หลงอวดอ้าง 
วา่ปีกหลดุลุย่คูน่ั Hนบนัดาลฟา้ 
ปากแหลมจงึจิกกดั 
เลบ็คมไลข่ยุ้ม 
โฉบไปโฉบมา 

 
 

ในหมูม่วลนกจงึร้าวราน 
คํารามเถิดฟา้ 
ฟาดแส้ลงกลางสนัหลงัโลกบ้าง 
ให้นกบางฝงูสําเหนียกเสียงอีกพนัฝงู 
และทวนถามสํานกึของพวกมนั 
วา่ฟา้กว้างนี H ใครเลา่ 
เป็นเจ้าของที&แท้จริง 
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38 | นักออกแบบรอยยิ 7ม นักประดษิฐ์ความทรงจาํ 
 
 

คนหนึ&งยิ Hมเย้ย 
อีกคนยิ Hมแย้ม 
เธอไมอ่าจลขิิต 
รุ่งอรุณลืมตาตื&น 
จะเจอะเจอรอยยิ Hมใด 
แตส่ทิธิแหง่การสรร 
หลบุหน้าลงตํ&า 
หรือเชิดขึ Hนสู้  
เป็นของเธอมาแตกํ่าเนิด 
สดุแล้วแตว่า่ 
บั Hนปลายของทิวากาลนี H 
ปรารถนาประทบัรอยยิ Hมใด 
ไว้บนใบหน้าตน 
 
 
เพราะเธอคือ 
นกัออกแบบรอยยิ Hม 
เพราะเธอคือ 
นกัประดิษฐ์ความทรงจํา 
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39 | ดาํรงร่วมด้วยจติอภยั 
 
 

ยามอาทิตย์สอ่งแสงจ้า  
ผืนฟา้แผดร้อน  
แตย่งัให้อภยั 

 
ยามสายฝนโถมกระหนํ&า  
ผืนดินฉํ&าแฉะ  
แตย่งัให้อภยั 

 
ยามคลื&นซดัสาดฝั&ง 
ผืนทรายเจ็บชํ Hา 
แตย่งัให้อภยั 

 
ยามฝงูปลาซกุซน 
ผืนนํ Hาขุน่มวั 
แตย่งัให้อภยั 

 
ยามเธอพลั Hงพลาด  
ฉนัอาจขึ Hงโกรธ  
แตจ่ะให้อภยั 

 
ยามฉนัพลั Hงพลาด  
เธออาจโกรธกริ Hว  
แตโ่ปรดให้อภยั 
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40 | สิ@งที@รออยู่หลังกาํแพงทบึ 
 
 

กายทั Hงกายโรยแรง 
ใจทั Hงใจเหนื&อยหน่าย 
สขุสมยํ&าถงึทางตนั 
จะหนัหลงัวกสูท่างเดิม 
หรือปีนป่ายกําแพงไปให้พ้น 

 
กระโดดขึ Hนตวัคนเดียว 
คว้าจบัขอบกําแพงไมเ่คยได้ 
เรี&ยวแรงมีขีดจํากดั 
ปรารถนาก็ไมต่า่งกนั 

 
แตนี่&เรารวมอยูต่รงนี Hนบัหมื&นพนั 
ไมไ่ด้โดดเดี&ยวเหมือนเกาะแก่งในมหาสมทุร 
เพียงดั&งภายในอนัร้าวลกึนกึไปเอง 
 
หนัมาสบตาฉนัสเิธอ 
สายตาที&เพียรทอดความรักอยูเ่ช้าคํ&า 
ใจจริงซึ&งมุง่หวงั 
จะเชื Hอเชิญใครตอ่ใครปีนป่ายไปด้วยกนั 

 
นบัหนึ&งถงึสามสวมขาลงในช่องแขน 
สี& ห้า หก เราจะยกเธอขึ Hน 
เจ็ด แปด เก้า ก้าวเหยียบขอบกําแพง 
สบิ ขอให้เธอพ้นไปโดยสวสัดี 

 
เริ&มนบัใหมว่นเวียน 
คนแล้วคนเลา่พ้นผา่น 
ถงึตาฉนับ้างละส ิ
หลงักําแพงสงูทบึ 
มวลมิตรรํ&ารอ 
เธอและฉนั 
ไมวิ่&งยํ&าลําพงัอีกตอ่ไป 
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41 | เพียงสดับฟัง 
 

 
โปรดเพียงให้ทกุสิ&งอยา่งที&ทะนงตนอยูภ่ายในได้เงียบบ้าง 
ด้วยการสดบัฟังเสียงบรรดาผู้มาเยือน 
บ้างอาจเป็นนกัปราชญ์ นกัพรต หรือนกัเลา่นิทาน 
บ้างอาจเป็นนกัการเมือง กวี หรือชาวนา 
ไมว่า่ใคร ฐานนัดรใด 
จงเอื Hอนเอย่วาจาแตพ่อดี 
เรื&องที&ถกูขบัขานเพียงฝ่ายเดียว 
และไหลเชี&ยวดั&งสายนํ Hาหลาก 
อาจนําความเอือมระอา 
สูท่รวงอกผู้สดบัฟัง 
 
 
เพื&อวา่การเข้าอกเข้าใจจะดําเนินอยา่งสมดลุ 
และการปลอบประโลมจะคลายทกุข์สมใจหวงั 
เนื&องด้วยแน่แท้นํ Hาตาที&ไหลริน 
ไมว่า่ของใคร ฐานนัดรใด 
แห้งเหือดเพราะได้เอื Hอนอรรถ 
และมีมิ&งมิตรคอยสดบัฟัง 
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42 | ในปรารถนาของความโดดเดี@ยว 
 
 

“ญาซากลัลอฮูคอยรอน” 
ขอพระเจ้าตอบแทนความดี 
ฉนัเอย่ทกุครั Hง 
เพียงใครสกัคนหยิบยื&น 
อาหาร นํ Hา หรือฟกูนอน 
เช่นนั Hนพวกเขากลา่วแก่ฉนั 
ด้วยเจตจํานงเดียวกนั 

 
 

ซึ&งไมมี่ความยากเย็นใด 
และไมห่นกัอึ Hงลิ Hนเลยสกันิด 
เราตา่งเป็นสว่นหนึ&งของลมหายใจ 
เมื&อยามความลําเคญ็มาเยือน 
จงึเกื Hอกลูด้วยหวงัให้รอดพ้น 
และแผร่่มเงาสกัสว่นเพื&อก่อความร่มเย็น 

 
 

ถงึวนันี H คํากลา่วขอบคณุเบาบางลง 
ฉนัไมแ่น่ใจในความผนัเปลี&ยน 
ซึ&งรุดไปข้างหน้าของปัจเจกชน 
ขณะเราตา่งถอยสูชี่วิตลําพงั 
ร่มเงาแผค่ลมุน้อยลง 
และแดดร้อนแผดเผาถงึภายใน 

 
 

ซึ&งคล้ายวา่ความสขุของการโดดเดี&ยวล้นเหลือ 
แตถ่งึที&สดุ มนษุย์อยา่งเรายงัเพรียกหากนัอยูเ่สมอ 
และแม้การทอดทิ Hงใครสกัคนไว้ข้างหลงั 
อาจหมนุโลกให้เคลื&อนเร็วขึ Hน 
กระนั Hนความเห็นอกเห็นใจ 
อนัเป็นดั&งหยาดฝนชโลมทุง่แห้ง 
สูฤ่ดกูาลฉํ&าชุม่ 
ก็เคลื&อนหายไปจากโลกสีนํ Hาเงินนี Hเช่นกนั 
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43 | ดั@งแก้วร้าวรอยไม่เหมือนเก่า 
 

 
ไมมี่อนัใดเหมือนเก่า 
ที&เคยรัก 
เปลี&ยนเป็นชงั 
ที&เคยหลง 
แปรเป็นโกรธ 
ที&เคยอาทร 
กลบัเฉยเมย 
ที&เคยสนิทใจ 
หา่งออกไปนบัหมื&นลี H 
 
 
สมัพนัธภาพดั&งแก้วใส 
วางอยูบ่นโต๊ะไม้บ้าง 
บนโขดหินบ้าง 
เพียงลมพดัผา่นมาก็กระแทกเป็นรอยร้าว 
เพียงสกัมือทําหลน่ก็ร้าวรอย 
แม้นไมแ่ตกพงัเสียทีเดียว 
แม้นไมบ่าดเนื Hอจนเลือดไหลซิบ ๆ 
แตจ่ะซอ่มแซมอยา่งไร 
ให้ผนกึเป็นหนึ&งเช่นเก่า 
 
 
โอ้มิ&งมิตร 
โอบกอดแก้วของเราไว้ให้แน่นเถิด 
อยา่ยินยอมให้มือใดทําลายมนั 
ไมว่า่มือนั Hนจะเปื Hอนหยาดนํ Hาตา 
หรือไมก็่ตาม 
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44 | หากวันหนึ@ง.....หายไปจากโลก 
 

 
หากวนัหนึ&งหนงัสือหายไปจากโลก 
หนอนหนงัสืออยา่งฉนัจะเป็นเช่นไร 
เมื&ออากาศบริสทุธิ[ตอ่ลมหายใจ 
แตห่นงัสือทั Hงเก่าครึและใหมเ่อี&ยม 
ที&ฉนัดื&มดํ&ามนัทกุคํ&าคืนก่อนนอน 
ประหนึ&งนมอุน่ช่วยให้หลบัลกึ 
และหลดุหลงไปในภวงัค์ 
แหง่จินตนาการที&ไมเ่สแสร้ง 
 

 
หากวนัหนึ&งช็อกโกแลตหายไปจากโลก 
เจ้าจอมเขมือบของหวานอยา่งฉนัจะเป็นเช่นไร 
เมื&อข้าวขาวกลิ&นหอมคลายความหิว 
แตช็่อกโกแลตทั Hงที&หวานเข้มและขมนํา 
ซึ&งฉนัชอบกดัแทะหลงัมื Hออาหารเย็น 
ชวนโสตประสาทระบําไปในทุง่ดอกฝัน 
ที&ฉนัครอบครองกลิ&นหอมจรุงทั Hงมวลแตเ่พียงผู้ เดียว 
 

 
หากวนัหนึ&งเป็นฉนัเองที&หายไปจากโลก 
เธอซึ&งเป็นมิ&งมิตรเลา่จะรู้สกึเช่นไรบ้าง 
จะรินนํ Hาตาไหลอาบแก้มเหมือนที&ฉนัรํ&าร้องให้แก่หนงัสือ 
หรืออ้อนวอนจากพระเจ้าให้ฉนักลบัคืน 
เหมือนที&ฉนัภาวนาจากพระองค์ 
ให้ประทานช็อกโกแลตไปนิรันดร์ 
 
 
แตเ่ธอน่ะคงไมรู้่ตวั 
วา่บางทีก็เป็นดั&งหนงัสือ  
บางทีก็เป็นดั&งช็อกโกแลต  
ที&ฉนัหวงแหนมาแตไ่หนแตไ่ร 
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45 | ก่อนกาลกลับคืน 
 
 

ก่อนกาลกลบัคืน 
ฉนัขอปลกูต้นไม้ไว้สกัต้น 
เฝา้พรวนดิน 
รดรินความรัก 
ขอพรตอ่พระเจ้า 
ให้ผลดิอกออกผล 
 
 
เมื&อเธอหรือใครหลงผา่นมา 
โดยไมคํ่านงึถงึชั Hนวรรณะ 
จงึได้ชื&นชม 
เดด็ดอกมาดม 
เดด็ผลมากิน 

 
 

อีกเช่นกนั 
ฉนัหวงัให้ต้นไม้สงูใหญ่ 
เเผกิ่&งก้านใบ 
ให้ร่มเงาเเก่สรรพชีวิตร่วมโลก 

 
 
เมื&อฉนักลบัสูธ่ลีุดิน 
หากต้นไม้ยงัยืนเดน่ 
โปรดอยา่แขวนปา้ยชื&อฉนั 
ฉนัก็จะไมก่ั Hนรั Hวหนามไว้ 

 
 

เชิญเธอใช้ประโยชน์จากมนัตามประสงค์เถิด 
เพื&อวา่ฉนัจะได้นอนหลบัในหลมุศพ 
เฉกเช่นดวงวิญญาณสําราญสขุ 

   ซึ&งลว่งลบัแล้วก่อนหน้า 
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46 | นิยายประเทศ (2021) 
 
 

ลมในคืนไร้จนัทร์ 
พดัโชยสูเ่หย้าเรือน 
ฉนัค้นเสื Hอกนัหนาวนําเข้าจากเวียดนาม 
ที&ซอ่นไว้ในตู้ไม้มาสวมใส ่
กดลดอณุหภมิูเครื&องปรับอากาศ 
และชงกาแฟดําจากดอยแหง่ทิศอดุร 

 
 

เที&ยงคืนครึ&ง 
ฉนัอา่นนิยายของศิลปินนามอโุฆษยงัไมจ่บ 
ลกุขยบัเขยื Hอนเรือนร่าง 
สายตาทอดผา่นหน้าตา่ง 
แสงสลวัจากดวงไฟสอ่งร่าง 
หญิงสาวและเดก็ชายนอนคดุคู้  
อยูต่รงปา้ยรถประจําทาง 

 
 

พลนันํ Hาตารื Hน 
ราววา่กําลงัดื&มดํ&าระหวา่งบรรทดันิยาย 
ครู่ขณะหนึ&ง 
ความสงสารจบัใจโลดแลน่เข้ามา 
แตก็่คิดขึ Hน “เดี]ยวสภาผูแ้ทนราษฎรเขตนีJคงแล่นรถผ่าน 
และหยิบยืHนผา้ห่มสกัผืนใหพ้วกเขา 
หรือบางทีเหล่ารฐัมนตรีอาจกําลงัถกโครงการสร้างบา้น 
และจ้างงานพลิกฟืJนชีวิต” 

 
 

“บา้บอ” ฉนัตะโกนก้องในใจ 
ผินหลงัลงไปชวนสองชีวิต 
ขึ Hนมาจิบกาแฟดํา 
และฟังนิยายประเทศฉากตอ่ไป 
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47 | ฉากแห่งโศกนาฏกรรม 
 
 
 

ดจุกิ&งก้านถกูเขยา่ใบร่วง 
เกลื&อนถนนทกุสาย 
เทวทตูแหง่ความตายพลกุพลา่น 
ใบออ่น ใบแก่ ปลวิสูดิ่น 
ใบแล้วใบเลา่ ทบัถม 
บางคํ&าคืนไร้คนเก็บกวาด 
 
 
ฉากแหง่โศกนาฏกรรมฤดรู้อนฉายซํ Hา 
เรียกนํ Hาตาไหลหลากจากแมส่ายถงึเบตง 
ชีวิตถกูแขวนไว้บนเส้นด้าย 
หวา่งความเป็นกบัความตาย 

 
 

ดจุกิ&งก้านถกูเขยา่ใบร่วง 
เกลื&อนถนนทกุสาย 
มืองามคูนี่ H 
ช่วยอะไรได้บ้าง 

   หยิบยื&นข้าวปลาอาหาร 
   เช็ดคราบนํ Hาตาปลอบใจ 
   หรือเพียงยกขึ Hนขอดอุาอ์* 
   ให้พ้นผา่นกาฬเวลาโดยเร็ว 
    

อยา่ได้ขวยเขินที&จะยื&นมือออกไป 
เพื&อพยงุชีวิตกนัและกนัเลย 

    
 

 
 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
*ดอุาอ์ คือการขอพรในศาสนาอิสลาม  
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48 | เบ้าบดิเบี 7ยว 
 
 

มีอยูเ่พียงหนึ&งในร้อย  
ผู้ เป็นเจ้าของแหง่เจ้าของที&ดิน 
มีอยูเ่พียงหนึ&งในร้อย 
ผู้ เป็นปากท้องแหง่ปากท้องประเทศ 

 
 

ณ แผน่ดินผืนนี H 
ความข้นแค้นไมไ่ด้งอกงามขึ Hนตามธรรมชาติ 
ความมั&งคั&งตา่งหากที&ถกูสถาปนาขึ Hน 
เหนือศีรษะดําขลบัของเรา 
 

 
สลมัสงักะสีจงึเร้นตวัอยูห่วา่งตกึสงูระฟา้ 
เสียงระงมจงึประชนักบัคีตรักทกุคํ&าคืน 
ขณะความตายนอนซบโทรมอยูห่น้าบ้านความเป็น 
และท้องหิวโซตะโกนขม่เสียงเรอในภตัตาคารไมว่า่งเว้น 

 
 

“ชีวิตไมเ่ทา่กบัชีวิต”  
นี&สน่ิะเบ้าประเทศรังรอง 
บิดเบี Hยวเกินกวา่จะรับได้ 
แตบ่างใครยงัผลติมนัซํ Hา ๆ 

   เหมือนวา่มีชีวิต 
อยูก่นัคนละดวงดาว 
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49 | โปรดอย่าขโมยความสุขไว้แต่เพียงผู้เดียว 
 
     

ที& ๆ สองบาทายํ&าเหยียบอยู ่
   ไมไ่ด้หวงัให้ฝนพรําฉํ&าชื&นทกุเช้าสาย 

ขอเพียงโปรยพรมหยดลงมาบ้าง 
ให้ธรณีพนั ๆ ปี 
ไมแ่ห้งผากจนเกินไป 

 
ที& ๆ ลมหายใจวนเวียนซํ Hาซาก 
ไมไ่ด้หวงัให้แดดสาดอาบซา่นถ้วนทั&ว 
ขอเพียงสอ่งแสงออ่น ๆ กระทบบ้าง 
ให้หวัใจที&เกือบจะเหี&ยวเฉาเช่นกหุลาบขาดนํ Hา 
คืนกลบัมาเริงบานอีกสกัหน 

 
ที& ๆ ดวงชีวีเติบโต 
ไมไ่ด้หวงัให้ข้าวออกรวงทองเสียทกุต้น 
ขอเพียงหนึ&งในสามที&อตุสา่ห์ก้มหยดักล้า 
เพียงท้องที&หิวโหยดั&งหมาป่าในทะเลทรายอ้างว้าง 
ได้อิ&มและหลบัลงสนิทในคืนหนึ&ง 

 
ที& ๆ ราตรีกาลมาเยือน 
ไมไ่ด้หวงัให้หวา่นดาราไว้ดาษดื&น 
ขอเพียงสกัพนัดวงระยิบระยบั 
ให้นภาไมท่ะมนึมืด 
ไปกวา่ฝันร้ายแหง่ยคุสมยัอีก 

 
ไมไ่ด้หวงัครอบครองทกุสิ&งอยา่ง 
เพียงมีที&ยืนในขบวนประเทศ 
ไมไ่ด้หวงัเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 
เพียงไมยิ่นดีให้บางใคร 
ขโมยแดด ฝน  
ดวงดาราและรวงข้าว 
ไว้แตเ่พียงผู้ เดียว 
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50 | ไม่มีใครเป็นอื@นไปจากนี 7 
 
 
   ไมมี่ใครเป็นอื&นไปจากนี H 
   ฉนั เธอ เขา คือ “มนษุย์” 
   ไมมี่ใครเป็นแมลงสาบสมมติ 
   ฉนั เธอ เขา มีคา่ในตวัตน 
 
 

ไมมี่ใครเป็นอื&นไปจากนี H 
   ฉนั เธอ เขา คือ “ชีวิต” 
   ไมมี่คนเห็นตา่ง เป็นพิษ 
   ฉนั เธอ เขา คิดเห็นได้เสรี 
 
    
   แคคิ่ดตา่ง สร้างสรรค์ ใชส่ร้างโศก 
   แคทํ่าตา่ง ใช่ทําให้ตกตํ&า 
   แคเ่ยื Hองยา่งไปตามอดุมการณ์ตน 

ซึ&งจะไมบี่ฑาหวัใจใคร  
ให้แหลกลาญ 
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51 | วจนะแห่งศาสดา 
 
 

ِساَّنلِل ْمُُھَعفَْنأ ِهللا َىلإ ِساَّنلا ُّبََحأ  
“ผู้ซึ@งเป็นที@รักยิ@งของพระเจ้าคือผู้สร้างคุณประโยชน์แก่เพื@อนมนุษย์” 

 
 

วจนะแหง่ศาสดามฮูมัหมดั 
ตกทอดจากบรรพชนสูบ่รรพชน 
เนิ&นนานนบัสหสัวรรษ 
ดั&งบปุผาซึ&งกลีบแห้งของมนัโรยร่วง 
ก่อกําเนิดต้นใหมเ่นื&องมาไมรู้่จบ 
รวมถงึในหวัอกของฉนั 
ที&ได้งอกงามขึ Hนแตว่ยัเยาว์ 
 
 
โอ้มิ&งมิตร 
ทวนขึ Hนไปอีกคราครั Hง 

   ฉนัอยากชวนเธอสงัเกตคําวา่ “มนษุย์” 
   ซึ&งศาสดาแหง่อิสลามไมไ่ด้แบง่แยก 

และคงเฉกเช่นในคําสอน 
แหง่พทุธ คริสต์ อีกร้อยพนัศรัทธา 
 
 
เช่นนั Hนแหละ 
ฉนัจงึเรียกขานเธอวา่ “มิ&งมิตร” 
เช่นนั Hนแหละ 
เราจงึเกื Hอกลูกนัในนาม “มนษุย์” 
ภสูงู ป่าไพร ผืนนํ Hา  
และสรรพสิ&งทั Hงปวง 
ซึ&งดํารงอยูห่วา่งดินขาวกบัดาวเดือน 
ก็จะได้รับอานิสงส์ 
จากหวัใจที&งอกงามขึ Hน 
ตามวจนะแหง่ศาสดา 
 



 69 

52 | จวบจนดาวสกาวแสงอีกครั7งครา 
 
 
ประหนึ&งการพลดัหลงในท้องวาฬทะมนึมืดของยนูสุ* 
คลําทางเฉกเช่นผู้หลงทิศ 
วกวนในห้วงความอ้างว้าง 
และร้องรํ&าด้วยดวงจิตภาวนา 
 

 
เฉกเช่นราตรีสีถ่านนี H 
หมูม่วลปิศาจได้กรีธาทพัมาจากป่ารกชฏั 
พลางตนหนึ&งเอย่ขึ Hน “ขอความเจ็บปวดประดบัทรวงอกเจ้า 
จวบจนดาวกระจ่างฟา้และโศกรํHานัJนจะเลือนรางไป” 
อีกตนเอย่ขึ Hน “นํJาตาจงหยาดหยดอาบแกม้และใจเจ้า 
จวบจนดาวสกาวแสงและโศกรํHานัJนจะเลือนรางไป” 
 
 
พลนัผองมนักระหึ&มร้องกนัพร้อมเพรียง 
“ศานติแห่งชีวิตจะทอทอดลงยงัจิตวิญญาณทีHอดทน” 
“ศานติแห่งชีวิตจะทอทอดลงยงัจิตวิญญาณทีHอดทน” 
“นีHคือบททดสอบซึHงจะทบัถมหรือยกชูเจ้าก็สดุจะแลว้แต่” 
“นีHคือบททดสอบซึHงจะทบัถมหรือยกชูเจ้าก็สดุจะแลว้แต่” 

 
 

โอ้หมูม่วลมนษุย์ เพื&อวา่เราจะคงคณุคา่แหง่ปวงชีวิตไว้ 
เชิดหน้าขึ Hนเถิด 
และเพง่มองไปยงันยัน์ตาของมิ&งมิตร 
ความหวงัเรืองรองดั&งดาวประกายพรึกอยูใ่นนั Hน 
และแน่แท้ธารนํ Hาตาจะเหือดแห้งโดยไมต้่องเสแสร้ง 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
*ยูนสุ คือศาสดาคนหนึHงในศาสนาอิสลาม  
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โอ้หมูม่วลมนษุย์ เพื&อวา่เราจะยงัยินเสียงคีตรัก 
เชิดหน้าขึ Hนเถิด 
และเพง่มองไปยงัริมฝีปากของคนรายล้อม 
ความอาทรเบง่บานอยูใ่นรอยยิ Hม 
ดั&งมวลบปุผาในฤดผูลดิอก 
และแน่แท้เสียงร้องรํ&าจะเบาลง 
จนสงดัเงียบ 
 
 
โอ้หมูม่วลมนษุย์ เพื&อวา่เราจะยงัอบอุน่ใต้แสงตะวนั 
อ้าแขนเถิด 
และโอบกอด 
ความเมตตาสถิตอยูร่ะหวา่งลิ Hนปี&ดั&งมกุเลอคา่หวา่งฝาหอย 
และแน่แท้ความโดดเดี&ยวจะถกูเปลื Hองทิ Hง 
 
 
หากภาพปรารถนาเช่นวา่ไมป่รากฏแก่หยอ่มหญ้าใด 
หรือแก่เธอผู้ถกูบีฑามามากนกั 
โปรดอยา่นิ&งเฉยเพื&อรอคอยโชคชะตาอีก 
จงตระเตรียมพูก่นั 
วาดภาพทั Hงมวลด้วยมือเธอเอง 

 
 

สว่นปิศาจทั Hงผองที&ประจนัอยูเ่บื Hองหน้า 
อยา่ได้เสียเวลาแม้เพียงเสี Hยววินาทีเพื&อขบัไล ่
ความสงบแหง่ดวงจิตจะคร่าพวกมนัไปทีละตน 
แสงดาวหมื&นแสน 
จะไลล่บรอยเท้าและเสียงหวัเราะจนหมดเกลี Hยง 
ไมห่ลงเหลือแม้กลิ&นสาบ 
แหง่โทมนสัใด 
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บทส่งท้าย 
 

ดาวจะกลับมาพร่างพราวสกาวแสง 
ด้วยมือที8ยังไม่พงัภนิท์ 
คือมือเดียวกับที8ดับดาว 

เพื8อหยัดขึ CนจุดแสงอีกคราครัCง 
ซึ8งนับจากนัCนตราบชั8วชีวัน 
ความเป็นมนุษย์จะแจ่มจ้า 

เหนือสวนชีวติ 
เหนือท้องทุ่งแห่งเรา 

 
 
 




