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อนิจจังอัสดง 

 
บางขณะเสียงกรีดครวญโหยหวน 
ขรมระงมข่มหวัอก 
ฤานกแสกแผดเสียงเซ็งแซ่ 
ฤาบุปชาติร  ่าโศกแลโรยรว่ง 
ฤาเพียงมวลวิญญาณก์ระซบิเยย้หยนัขา้ 

 
 
 บางขณะลมปลิวลอยล่ิวไหว 

เย็นเยือกอบอวลกล่ินก ายาน 
ฤาไทรสงูยอ้ยระยา้อ าลาลบั 
ฤาจนัทรเ์สีย้วเหลียวหลบัอบัแสง 
ฤาเพียงรา่งลาญแหลกแลดบัลง 

  
 

บางขณะฟ้าสะอืน้ครามครืน้คลั่ง 
ดินแอบอุ่นชื่นฉ ่าดิบชืน้ 
ฤาบางใครน า้ตาท่วมทน้ธารโกรก 
ฤาพฤกษากระอกัน า้สิน้ใบ 
ฤาเพียงทอดกายเรียงประดบัม่านดิน 

  
 

บางขณะตะวนัรอ้นรอ่นแสงออ่น 
ย ่าแสงค ่ามิดมืดวา้เหว่ 
ฤาละอองเดือนซุกซอนใตข้ลิบเมฆ 
ฤาจงัหรีดกลืนดาวหยดน า้คา้ง 
ฤาเพียงลมหายใจปลิดขัว้ชั่วกาล... 
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โหยหวนถึงกาลครั้ง... 
 

กาลครัง้...ของแม่เฒ่า 
มิใช่ หน่ึง...สอง...สาม 
แต่ผ่านวนั เดือน ปีและกาลนาน 
น า้ตาคลอเบา้มิเหือดแหง้ 
ฝันรา้ยฝังลึกทกุอณูหอ้งหวัใจ 
เขา้หอ้งบนขวาผ่านหอ้งล่างขวา 
ขึน้หอ้งบนซา้ยทะลหุอ้งล่างซา้ย 
ความทรมานไหลเวียนดงัลมหายใจ 

  
 
 

รากแกว้แห่งความเจ็บปวด 
  ชอนไชแตกแขนงทั่วเรือนรา่ง 
  ดั่งเสียงอดีตครวญครางโหยหวนสนั่นเทือกเขาบรรทดั 
  เมื่อผูเ้รืองอ านาจรีดหาความจริงท่ีไม่จริง 
  ขู่เข็ญประหตัประหาร 
  จบัผูบ้ริสทุธิ์ลงถงั 
  และจดุไฟเผาทัง้เป็น 
  คนแลว้คนเล่าท่ีห่างหายไรร้อ่งรอย 
  ศพแลว้ศพเล่าท่ีถีบลงเขาเผาลงถังแดง* 
  คอยแลว้คอยเล่าไรว้ี่แวว...จะกลบัมา 
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กาลครัง้...แห่งความเจ็บปวด 
  มิใช่หน่ึง...สอง...สาม 
  แต่ผ่านวนั เดือน ปีและกาลนาน 
  ควนัพวยพุ่งเหนือแนวเขาบ่มฝังในนยันต์า 
  กล่ินคละคลุง้สาบเลือดอบอวล...ปวดรา้ว 
  เสียงรถยีเอ็มซียงักึกกอ้งในแกว้ห ู
  ก่อนผูเ้คราะหร์า้ยจะถกูสงัหารหมู่ 
  เถา้กระดกูแหลกสลายใตผื้นดิน...ครัง้แลว้ครัง้เล่า 
   
 

กาลครัง้...ของแม่เฒ่า 
  ผูพ้ลดัพรากจากคนรกั 
  มิใช่หน่ึง...สอง...สาม 
  แต่ผ่านวนั เดือน ปี และชั่วกาลนาน... 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*ถีบลงเขาเผาลงถงัแดง เป็นเหตกุารณก์ารปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ ที่ใชวิ้ธีการรุนแรงเพ่ือลงโทษผูต้อ้งสงสยัว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของขบวนการคอมมิวนิสต ์โดยในเหตกุารณนี์มี้ผูบ้ริสทุธ์ิเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  
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โซ่ตรวนแห่งกลียุค 

 
โอพ้ระเจา้ 
ผูบ้ญัญัติหลกัค าสอนแห่งรกั 
แลสดุดีความเมตตาเหนือส่ิงอื่นใด 
บอกขา้เถิดเหตใุดมวลมนษุยโ์ลกถึงเข่นฆ่ากนัเหมือนผกัปลา 
เหตใุดประวติัศาสตรถ์ึงฝากรอยแผลและความบอบช า้ 
หรือมีหนา้พระคมัภีรแ์ผ่นใดขาดหาย 
หรือแบบเรียนประวติัศาสตรผิ์ดเพีย้น 
หรือผูใ้ดสรา้งกฎแห่งความเกลียดชงั 
 
โอพ้ระเจา้ 

  กลียคุแห่งอดีตเชือดเฉือนความรูสึ้กขา้เหลือทน 
  คนขายคนประหน่ึงสตัวใ์นกรงขงั 
  คนซือ้คนเยี่ยงววัควายพนัธุดี์และโคถึกใชแ้รงงาน 
  เขาฟาดแสล้งกลางหลงัจนเนือ้หลดุเลือดกระเด็น 
  จบัล่ามโซ่แควนคอถลกหนงั 
  และคลมุรา่งดิบเถื่อนดว้ยผา้ด า 
  ก่อนจะถ่วงดว้ยหินโม่ด าด่ิงสู่มหาสมทุร 
   

โอพ้ระเจา้ 
  ฉันจะเขียน  (ฅน) แทน (คน) ไดห้รือเปล่า 
  เมื่อ (คน) และ (คน) ไม่เหมือนกนั  
  เมื่อชีวิตขบัเคล่ือนดว้ยโซ่ล่าม 
  และเป็นสมบติัชิน้ชิงชงัท่ีถกูบดขยี ้
  ฉันคงไดแ้ต่วาดภาพอินทรีปีกหกั 
  เมื่อคนผิวขาวเฆี่ยนคนผิวด าอย่างสตัว ์
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โอพ้ระบิดา พระบุตร และพระจิต 
  โปรดไถ่บาปเพื่อนมนษุยข์องขา้ 
  แลว้บอกเขาว่าโลกนีค้วรมีความรกั 
  โปรดโฉดฉุดวิญญาณบริสทุธิ์ขึน้จากทะเลลึก 
  และสรา้งอาณาจกัรแห่งอิสระและสนัติ 
  อาเมน... 
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ก่อนอาทิตยอ์ุทัย 

ซา้ย...ขวา...ซา้ย 

ขวา...ซา้ย...ขวา 

ฝีเทา้ไม่ถว้นย ่าเรง่สู่หลมุเพิงดิน 

ไฟฝนโปรยพรา่งจากโคง้ฟ้าทมิฬ 

ถล่มครา่ชีวิตขาดสะบั่น 

เด็กหนุ่มวยัสิบส่ี 

และนอ้งสาววยัส่ีขวบ 

ย ่าเทา้กลางไฟฝน 

เพียงลมหายใจอีกครัง้...และอีกครัง้ยามอาทิตยอ์ทุยั 

 

 

เมื่อห่าปรมาณูสดบัน่ิง 

แลทิง้ทุ่งขา้วสีเพลิงกบักองคาราวานศพ 

บนลานดินสีฉดูฉาด 

ห่าฝนท่วงเทเป็นเม็ดด า 

ลา้งคราบเกรอะกรงัแดงฉาน 

และดบัความหวงัปรกัหกัพงั 

ของสองพี่นอ้งก าพรา้ 

ยามม่านเมฆคล่ีคลมุฟ้าทัง้ผืน 

ซากุระโรยรว่งรบัหิมะกลางลมหนาว 

ทอ้งอนัหิวโหยและรา่งผอมโซ 

ขดตวัลม้นอนในเพิงดิน 

เพียงเจา้ห่ิงหอ้ยริบหรี่..ริบหรี่แสง 

ส่องเพิงดินระยิบระยบัระยา้ดั่งมวลหมู่ดาว 
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แต่เพียงประเด๋ียวขา้มคืน 
พรายแสงลาลบัอบัประกาย 
เช่นลมหายใจโรยรินของนอ้งสาววยัส่ีขวบ 
เด็กหนุ่มเก็บความทรงจ าใส่กระป๋องลกูกวาด 
และย ่าเดินสู่ชานชาลากลางเมือง 
 

ซา้ย...ขวา...ซา้ย 
ขวา...ซา้ย...ขวา 

ฝีเทา้ย ่าเดินผ่านนยันต์า 
และหยดุน่ิงตรงขบวนรถไฟสายสดุทา้ย… 
ก่อนท่ีรา่งปดูซี่โครงถกูฝังแห่งสสุาน 
เหลือเพียงเจา้ห่ิงหอ้ยริบหรี่...ริบหรี่แสง 
แลมอดมว้ยดบั 
ก่อนอาทิตยอ์ทุยั... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเหตกุารณจ์ริงและผลกระทบจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ของประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านภาพยนตรก์ารต์นู   
แอนิเมชนัแนวโศกนาฏกรรมสงคราม เร่ือง สสุานหิ่งหอ้ย 
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สมการไม่เท่ากับศูนย ์

 

สมการมิตรภาพ 
  เขียนใตเ้ริงฟ้าสงคราม 
  ท่ีมีภผูาศพเท่ากบัความเกลียดชงั 
  ท่ีฝังเผ่าพนัธุป์รปักษ์ไวใ้ตท้รวงดิน 
  มิแมจ้ะงอกเงยระเหยหายใจ 
   

 
ชั่วโมงโหมโรงทรมานลกุโชน 

  ขีปนาวธุคร ่าครา่มนษุยท์ดลองทีละคน..สองคน...อนาถ 
  คืบคลานขึน้บนัไดความตายทีละขัน้..สองขัน้...ดบัน่ิง 
  ...ขณะผูก้ระหายชยัชนะฮมัเพลงฮึกเหิม 
   

 
นาฬิกาหมนุ...และหยดุภาพนาทีสงัเวยชีพ 

  เสมือนฝงูแพะถกูไล่ตอ้นเขา้คอกดว้ยรา่งเปลือยเปล่า 
  และสงัหารในหอ้งรมแก็ส  
  ...ขณะผูก้ระหายชยัชนะหวัรอ่คิกคกั 

 
 
เพียงสายธารวินาทีหลั่งไหลโหยหวน 

  ดงัฝงูแพะถกูรดัเชือดคอหอยและเสียบแทงดว้ยมีดปลายแหลม 
  ก่อนจะน ารา่งปรปักษ์ฝังลึกใตท้รวงดิน 
  ...ขณะผูก้ระหายชยัชนะจดังานเฉลิมฉลอง 
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แต่ใตเ้ริงฟ้าสงคราม 
  มีสมการ...ท่ีไรต้วัแปรแห่งความเกลียดชงั 

ท่ีมิเป็นไปตามทฤษฎีแห่งการลา้งเผ่าพนัธุ์ 
  แต่เป็นไปตามสญัชาตญาณสงสารเพื่อนมนษุย ์
  มิตรภาพระหว่าง “บรูโนและชมเูอล” 
  ท าใหส้มการไม่เท่ากบัศนูย ์

ท าใหฉั้นเก็บกูซ้ากอดีตดว้ยความเปรมปรีด์ิ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากหนงัสือนวนิยายอิงประวตัิศาสตร ์เร่ือง เด็กชายในชุดนอนลายทาง 

 (The Boy in the Striped Pyjamas) 
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จัตุรัสกระดูกผู้ไร้ตัวตน 

 

ปีศกัราชท่ีสญู...เร่ิมตน้ 
  ทฤษฎีชีพวายสดุโต่งมโหฬาร 
  ชนกรรมาชีพกลายเป็นฟันเฟืองไรห้วัใจ 
  และเป็นเครื่องจกัรป่ันแรงยี่สิบส่ีชั่วโมง 
  แด่นายท่าน...ผูส้รรเสริญความตาย 
   

 

ทฤษฎีชีพวาย...เร่ิมขึน้ 
  เมื่อเด็ก...ถกูจบัฟาดตายคาท่ี 
  แขวนคอกบักิ่งไมห้อ้ยโตงเตงเสมือนโมบายตุ๊กตา 
  ชนชรา...ถกูส่งลงแอ่งกระทะ 
  ลมปราณค่อย ๆ ดบัดิน้ 
  ก่อนท่ีนายท่านจะถมน า้ลายกลบดิน 
  หญิงทอ้งแก่...ถกูมีดปลายปืนเสียบอก 
  ขณะทารกนอ้ยสดูลมหายใจผ่านสายสะดือ 
    

 

ผูหิ้วกระหายกระเสือกกระสน 
  ฉดุกระชากรา่งศพ 

สดูก าซาบน า้เลือด 
  ฉีกเนือ้โปรตีนชัน้เลิศประทงัความโหยหิว 
  ก่อนจะถกูสงัหารเช่นรา่งศพ 
  หวักะโหลกเกล่ือนกลาดทั่วทอ้งทุ่งสงัหาร 
  ดั่งดอกเห็ดขาวโพลนทั่ว “ตวลสเลง”* 

  ความทรมานโครมครกึ 
แต่มิเคยเล็ดลอดผ่านค่ายกกักนั 
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เมื่อปีศกัราชท่ีอิสระมาเยือน  
  เหลือเพียงความทรงจ าอนัหนาวเหน็บ 
  และเศษโครงกระดกูสงวน 
  เป็นอนสุาวรียใ์จกลางเมือง 
  ฝากความรูสึ้กสะพรงึกลวักบัภาพสยดสยอง 
  ไวเ้ป็นต านานเล่าสู่กนัฟัง 
  ซึ่งเป็นจตัรุสักระดกูผูไ้รต้วัตน 
  ฝากไวอ้ีกแห่งบนโลกใบนี.้.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ตวลสเลง เป็นคกุที่ใชฆ้่าลา้งเผ่าพนัธุ์ในเหตกุารณเ์ขมรแดง ในประเทศกัมพชูา 
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วัฏจักรแห่งเรา 
 

น่ีมิใช่ฉากต่อสูท่ี้มีกองทพั คนัธน ูหอก ดาบ และมา้เร็ว 

น่ีมิใช่ฉากโรแมนติกประหน่ึงจมุพิตของโรมิโอกบัจเูลียต 

น่ีคือวาทเพื่อปกป้องแผ่นดิน “แม่” 

น่ีคือการหยดัยืนจากบุรุษผูพ้่ายแพ ้

   น่ีคือสนุทรพจนจ์ากคนป่าเถื่อน…ท่ีท าใหอ้ารยชนตอ้งขบคิด 

   ท่ีท าใหฉั้ดรดน า้ตาใส่หนา้กระดาษนบัครัง้ไม่ถว้น 

     และเป็นอรรถกวีรสด่ืมด ่าท่ีกลั่นจากใจพิสทุธิ์ 

    นบัเป็นเกียรติท่ีวาทอมตะของท่าน 

เป็นหน่ึงใน “ปรากฏกาล” ของเด็กธรรมดาอย่างฉัน 
  

(๑) 

“หวัหนา้ผูย้ิ่งใหญ่แห่งวอชิงตนัไดแ้จง้มาว่า... 

 เขาตอ้งการที่จะซือ้ดินแดนของพวกเรา 

 แต่ทอ้งฟ้าและความอบอุ่นของแผ่นดิน 

เขาซือ้ขายกนัไดอ้ย่างไร? 

 ความคิดเช่นนีเ้ป็นส่ิงท่ีแปลกประหลาดส าหรบัเรา 

 ทกุส่วนของแผ่นดินนีถ้ือว่าศกัด์ิสิทธิ์ต่อชนเผ่าของเรา 
   

   (๒) 

อดีตของชาวอินเดียนแดงนั้น 

ไหลซึมวนเวียนอยู่ในยางไมท้ั่วทัง้ป่านี ้

 วิญญาณของคนขาวนัน้ไม่มีความผกูพนักบัถิ่นก าเนิดของเรา 

 แต่วิญญาณของพวกเราไม่มวีนัรูลื้มแผ่นดินอนัแสนงดงาม 

 และเปรียบเสมือนเป็น “แม่” ของชาวอินเดียนแดง 
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(๓) 

ถา้เราขายดินแดนนีใ้หท่้าน 
 ท่านจะตอ้งจดจ าและสั่งสอนลกูหลานของท่านดว้ยว่า 
 แม่น า้คือสายเลือดของเราและท่าน 
 ท่านจะตอ้งปฏิบติักบัแม่น า้เสมือนญาติพี่นอ้งของท่าน 
   (๔) 

สั่งสอนลกูหลานของท่าน 
 เช่นเดียวกบัท่ีเราสอนลกูหลานของเราเสมอมาวา่ 
 โลกนี ้คือ แม่ของเรา 
 ความวิบติัใด ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัโลกก็จะเกิดขึน้กบัเราดว้ย 
 หากมนษุยถ์่มน า้ลายรดแผ่นดิน  
 ก็เท่ากบัมนษุยถ์่มน า้ลายรดตวัเอง 
   (๕) 

ความวิบติัท่ีเกิดขึน้กบัโลกนี ้
 จะเกิดขึน้กบัมนษุยเ์ช่นกนั 
 มนษุยม์ิไดเ้ป็นผูส้รา้งเสน้ใยแห่งมวลชีวิต 
 แต่มนษุยเ์ป็นเพียงเสน้ใยเสน้หน่ึงเท่านัน้ 
 หากเขาท าลายเสน้ใยเหล่านั้น...เขาก็ท าลายตวัเอง” 
      

น่ีมิใช่วาทท่ีปรารถนาอปัราชยั 
    น่ีมิใช่พยางค.์..ค า...และประโยคท่ีรอ้ยเรียงหมายมุ่งใหผู้ใ้ดสรรเสริญ 
   น่ีคือค าวิงวอนจากเพื่อนมนษุยผ์ูถ้กูยือ้แย่งแผ่นดิน 
   น่ีคือค าอ าลาแด่ ขนุเขา ดอกไม ้พฤกษา และเถา้ถ่านแห่งบรรพบุรุษ 
  ก่อนท่ีเราจะพ่ายแพต่้อปลายปืนท่ีจอ่หวั   
  ก่อนท่ีเขาจะย ่ายีแผ่นฟ้าและผืนดินของเราเป็นจุณ  
 ก่อนท่ีสายน า้ตาของฉันจะหยดุตก 
 ก่อนท่ีวาทแผ่วซาชา้ ๆ ใน “ปรากฏกาล”... 
 

*บางส่วนจากค ากล่าวสนุทรพจนข์อง Chief Seattle หวัหนา้เผ่าอินเดียนแดง แปลโดยคณุพิสิษฐ์ ณ พทัลงุ  
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ทศวรรษแหง่ลมหายใจ 

บนดาวเคราะหสี์น า้เงิน 

หมนุเหวี่ยงมวลชีวิตในอนนัตกาล 

เคล่ือนโคจรแนววิถีจกัรราศี 

รงัสีครุอ้นส่องฉาบเฉดโลก 

ทะมึนยะเยือกย ่ากาฬปักษ ์

อกุกาบาตพุ่งชนแผงฟ้าทะลกัทลาย 

ผีพุ่งใตต้ามหลอกหลอนกดักิน 

โลกสีน า้เงินจึงแหว่งวิ่นวิปลาสในเวิง้วงกต 

 

 

อาชญากรรมคืบคลานย่างกราย 

กรรโชกข่มขืนรุมทราม 

ลกูฆ่าแม่ พ่อฆ่าลกู พี่ฆา่นอ้ง 

โถมทุ่มกราดยิงเกล่ือนตาย 

ปฐพีทกุหวัระแหงเลือดท่วมทน้ 

 

 

กล่ินเงินอ านาจเถื่อน 

ชีน้กเป็นนกชีไ้มเ้ป็นไมต้ามค าสั่ง 

ปลน้จิตวิญญาณของคนหายลบั 

ถกูเป็นผิด ผิดเป็นถกู 

ท าดีไดช้ั่ว ท าชั่วไดดี้ 

ป่ันป่วนแรน้แคน้ลบัเรน้ 

ในทศวรรษแห่งลมหายใจ 
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ป่าเขียวขจีก าลงักลายเป็นป่าออนไลนใ์นอดุมคติ 
ปอดถกูแผดเผามอดไหม ้
โลกจึงหายใจพะงาบ ๆ หอบเหน่ือย 
และก าลงัส ่าเสียงสะอึกสะอืน้ดว้ยภยัพิบติั 
 
 
กมัมนัตรงัสีเตาปฏิกรณฟ์ุกุชิมะ 
การคน้พบซากเรือโนอาหติ์ดหล่มหายนะ 
คล่ืนยกัษ์สึนามิโถมซดัพงัพินาศ 
นกปีกเหล็กทะยานขึน้ผืนฟ้า 
ตกหลมุอากาศสญูหายไรร้อ่งรอย 
เป็นสญัญาณว่าโลกก าลงัเป็นอมัพาตครึง่ซีก 
 
 
ฉันหวงัเพียงพรุง่นีพ้ระอาทิตยจ์ะขึน้ทิศทางเดิม 
หมู่ดาวค า้คา้งฟ้า...มิหล่นเกล่ือนกลาดดบัสิน้แสง 
จะมิมีสงครามโลกครัง้ท่ีสาม 
และเราจะพยงุปอดครึง่ซีกท่ีคงเหลือ 
มิเช่นนัน้โลกอาจเคล่ือนสู่วงโคจรมฤตยู 
และมนษุยจ์กัมิต่างจากผงคลีในสญุกาล 
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คร้ามฝันใต้จันทรฉ์าย 
 

ครืนครืนคร ่าครืน้โครมคราม 
  สนั่นโถมโสตประสาท 
  ลมปะทะโหนกแกม้ซา้ยเบา ๆ  
  และยา้ยมาจบูแกม้ขวาดงัฟอด 
  ฉันค่อยเคล่ือนรา่งจากเบาะนวม 
  มานั่งทกัทายเสียงเปรีย้งปรา้ง 
  ท่ีปราบสรรพเสียงดว้ยความเย่อหยิ่ง 
   

มินาน... 
  ฝนพร าผ่านกรอบหนา้ต่าง 
  กบเขียดพลอดรกัริมสายธาร 
  ใบบวัออ่นโอนไกวประหน่ึงม่านบางพดัพลิว้  
  ฉันอมยิม้ใบหนา้แดงก ่า 
   

  ท่วงท านองพลอดรกัอิ่มหน า 
  หยาดฝนรว่งซาเป็นจงัหวะ 
  พาผิวกายเย็นวาบหวิวถึงสนัหลงั 
  หน่วงหว่างอกเป็นระยะ 
  แหงนมองเหล่าดาวจบัคู่จ  าเรียงรอ้ย 
  แกว่งจนัทรเ์สีย้วดั่งชิงชา้แห่งสรวงทิพย์ 
  ขบักล่อมฝงูกระต่ายหลบัใหลในคีตของคนธรรพ ์
   

  ฉันย่องหยิบดาวทีละดวง 
  เรียงรอ้ยเป็นอบุะมาลยั 
  แขวนริมหนา้ต่างซึ่งซึมทรวง 
  แทนกลีบรกัท่ีหลดุลุ่ยรุง่ริ่ง 
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เพียงทอดเนตรถล าลึกในซอกแคบ 
  ฉันเห็นตวัเองนั่งกอดเข่า 
  โอบกอดช่อกุหลาบกรงักรอบ 
  กลีบโรยรว่งตามลมไหวเอน 
  หวัอกสงดังนัไรส้รรพส าเนียง 
  ใตจ้นัทรฉ์ายร ่าไหห้ลั่งหยดแสง 
  ครั่นเนือ้ครั่นตวัรอ้นเย็นเนือ้กาย 
  รุง่อรุโณทยั... 
  ฝันยงัครั่นครา้มหนาวสั่น 

หยดแสงจนัทรห์ลั่งไหล 
หลงัตะวนัฉายฉานเปล่งประกาย 
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โลกซึมเศร้า 
   

นาฬิกากระดิกเข็มเหินห่างฉันไปเร่ือย ๆ  
ฉันหยดุอยู่หนา้กระจกอนัพรา่เลือน 
หยดน า้เกาะรอบแกว้รินไหลลงชา้ ๆ  
พรอ้ม ๆ กบัท่อนฮคุของเพลงท่ีหล่นหาย 
ตุ๊กตาไขลานเชื่องชา้เซื่องซึม 
รถราชะงกังนัเหยียดแน่นสดุลกูหลูกูตา 
 
 
ฝาผนงัอิฐสีสม้ 
ดซูีดลงกว่าเมื่อวาน 
ลิน้ชกัเก็บความหลงั 
ก็อา้งวา้งเปล่าเปลี่ยว 
ราวกบัถกูโจรกรรมความทรงจ า 
 

  
และใครบางคนในกระจก 
ฉดุกระชากลากดึง 
พาฉันเขา้ไปปะทะกบัความโดดเด่ียว 
มนัโหมกอดราวฉันเป็นคนรกั 
จนอึกอกัพิพกัพิพ่วน 
ฉันผลกัความโดดเด่ียวลม้คะม า 
และจว้งแทงมินบัจ านวนครัง้ 
จนมนัแน่น่ิง 
แต่ไรค้ราบโลหิต 
มีเพียงน า้ตาเท่า ๆ กบัหยดน า้รอบแกว้ท่ีรินไหล 
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ฉันเฝา้รอ... 
ใหน้าฬิกากระดิกเข็มเขา้ใกลอ้ีกครัง้ 
แลว้จะทิง้ซากโดดเด่ียวไวก้บักระจกพรา่เลือน 
และกา้วจากความอา้งวา้งดว้ยสมัปชญัญะ 
 
 
ถึงตอนนัน้... 
หยดน า้รอบแกว้คงค่อย ๆ ระเหยเหือดแหง้ 
เพลงท่อนฮคุเวียนซ า้ตามเมโลดี ้
ตุ๊กตาเริงร  าตามจงัหวะไขลาน 
ผนงัสีสม้เขม้กว่าเมื่อวาน 
ในลิน้ชกัมีความหลงัพบัไวเ้ป็นระเบียบ 
รถราค่อย ๆ เคล่ือนไป 
พรอ้ม ๆ กบัเวลาท่ีจบัมอืฉันกา้วเดิน 
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ลมมรสุมตระเวนตกท่ีใด 
   

ลมเอยลม 
  เกรีย้วกราดกลดักลุม้ 
  ตระเวนซดัมรสมุพลดัตกท่ีใด ? 
   

ใตส้ะพานลอย 

  หน่ึงชีวิตปากกดัตีนถีบ 
  ฮาโมนิกา้บรรเลงเพลงพเนจร 
  แลกเศษเหรียญประทงัปากทอ้ง 
  เป็นประจ า... 
   

ริมถนน 
ความเร็วสองรอ้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมง 
พรากชีวิตลงุกวาดถนนในเมื่อวาน 
เหลือไวเ้พียงคราบเลือดของวนันี ้
ดว้ยความไม่ดดู าดดีูในวนัพรุง่นี ้
 
กลางมหานครสบัสน 
ทารกนอ้ยถกูทิง้ในกองปฏิกูล 

  แม่กาเหว่ากบัแม่อีกาบินสวนทางไปมา 
  เสียงงอแงออ้แอเ้งียบลง...เงียบลงในกองขยะ 
 
  บนตึกรา้ง 
  หน่ึงชีวิตก าลงัอตัวินิบาตกรรม 
  พลีลมหายใจดิ่งสู่เบือ้งล่าง 
  มิเหลือชิน้ดี... 
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ทกุหวัระแหง 
ระแนงชีวิตลม้ระเนระนาด 
พิษสงเศรษฐกิจฝืดเฟ้อขดัเคือง 
ขา้วยากหมากแพง 
ดอกก าไรหดหาย 
เหลือแต่ผลขาดทนุ 
 
ลมเอยลม 

  พดัผ่านมาผ่านไป 
  มิเคยหยดุพดั 
  แลอีกเมื่อไร 
  มรสมุจะผ่านเลย... 
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อสงไขนัยนิทรา 
   

ไฟพราวสองขา้งทางดั่งหมู่ดาวอพยพ 
  สะทกสะทา้นดวงจกัษุ 
  ขณะแสงสดุทา้ย ลบัลง ลบัลง ลบัเลือน 
  ฉันยงัทอดเงาเดินเตรบ่นถนนคืนค ่า 
  ความเปล่าเปลี่ยวเกรียวกรูเขา้มาตกตะกอน 
  จนกน้บึง้หวัใจวบูไหวกล า้กลืน 
 
 
  ใครต่อใครทอดเงาซบัซอ้นทบัทาบ 
  สงูต ่าร  ่าไหช้ิงชงัแข่งขนั 
  ย ่าเทา้ทอดรา่งทะเยอทะยาน 
  สลบัสบัสนบนเงาทบัซอ้น 
  ในพืน้ท่ีซึ่งเรืองแสงโรยแสง 
  มิต่างจากเงา... 
   
   
  ค ่าคืนท่ีไฟในตวัสลวัสลาย 
  ฉันเหยียดเงาสะบกัสะบอมลงเบาะนวม 
  เปลือ้งเร่ียวแรงอ่อนลา้ในหลบัฝัน 
  บางมวลแสงสาดกระทบเงา 
  นัน้กระเป๋าเป้บรรจคุวามฝันอนัหนกัอึง้ 
  นัน้ลงัใบเก่าท่ีเก็บความห่วงใยจากบา้นเกิด 
  นัน้พสัดุความคิดถึงท่ีส่งมารอบดึก 
  และความรกัอนับริสทุธิ์โบยบินจากทอ้งทุ่ง...สู่ใจกลางเมืองศิวิไลซ ์
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ฉันจึงทอดเงาในพืน้ท่ีเล็ก ๆ แห่งตวัตน 
  หลบัผล็อยในอสงไขยแห่งคืนค ่า 
  ปล่อยฝันรา้ยโลดแล่นไปบนสองขา้งทาง 
  ขณะความโศกเศรา้ เล็กลง เล็กลง ลบัเลือน 
  ในนิทราและราตรี... 
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ดีเอ็นเอนอกชายฝ่ัง 

 

ขบวนนาวาลีช้ีพ 

เคล่ือนคล่ืนมนษุยอ์าระกนัแดนมาตภุมูิ 

เควง้ควา้งลอยล ากลางทะเลชะตากรรม 

ประหน่ึงโศกนาฏกรรรมในมหาสมทุร 

ลมมรสมุซดักระหน ่ารา่งเลือนราง 

ด าด่ิงใตส้ะดือสมทุรสดุสายตา 

 

 

อาจถกูทอดกลืนโดยราชินีแห่งฉลาม 

หรืออาจติดอวลพรางของราชาพรานทะเล 

อาจดบัดิน้ใตร้ิว้น า้อนัเย็นเยือก 

หรืออาจลืมตาบนนาวาแดดรอ้นผ่าว 

อาจมปีลาตวัเล็กท่ีเห็นใจ 

หรืออาจมีปลาตวัใหญ่ท่ีเกลียดชงั 

 

 

ระลอกคล่ืนเกลียวคลายสาดซดั 

เคล่ือนดีเอ็นเอมนษุยไ์ปนอกชายฝ่ังไหน ? 

ฝ่ังเป็นหรือตาย 

ฝ่ังซือ้หรือขาย 

ฝ่ังกดขี่หรือเสรี 

ฝ่ังคนหรือสตัวป์ระหลาด 
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กลายเป็นคนเถื่อนนอกชายฝ่ัง 

  กลายเป็นนกในกรงขงั 
  กลายเป็นชีวิตไรต้วัตน 
  กลายเป็นขบวนคา้คนในตลาดมืด 
  กลายเป็นสรรพนามบุรุษท่ีสามถกูกล่าวถึงในหนา้จอโทรทศัน์ 

กลายเป็นหวัขอ้ใหญ่ในวาระการประชมุ 
   

แต่ทว่า 
  หวัขอ้การประชมุค่อยๆเลือนหาย 
  สรรพนามบุรุษท่ีสามตายจากหนา้จอโทรทศัน์ 
  ขบวนการคา้คนยิ่งประเดประดงัตามระลอกคล่ืน 
  ชีวิตยงัรอนแรมกลางทะเล 
  นกนอ้ยถกูหกัแขนขาแดดิน้ 
  นอกชายฝ่ังยงัเป็นเสน้เลือดใหญ่แห่งโรฮิงญา 
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จนกว่าฟ้าจะรุ่งราง 

 

กี่ตะวนัขึน้หลืบจบูขอบฟ้า 

กี่สรุิยาถ่อยรนลงสนัเขา 

กี่หมู่ดาวยิม้ระยิบระยบัฝัน 

กี่ดารากะพริบหวงัเลือนลบัลา 

กี่จนัทรานวลผ่องอาพนัสว่าง 

กี่เดือนแรมแสงดบัทรวงเหน็บหนาว 

กี่ปักษากางคู่ปีกปลีกถวิล 

กี่ปักษินอ่อนลา้ถลาลม 

กี่มจัฉาว่ายวนทวนน า้แรง 

กี่มีนาสลดัครีบกลางคล่ืนลวง 

กี่บุษบาผลิกลีบซ่อนเกสร 

กี่มาลาเห่ียวแหง้ระรว่งโรย 

กี่ธาราไหลเชี่ยวเกลียวภิรมย ์

กี่สายธารไหลร ่าโศกศัลย ์

กี่นภาคล่ีเมฆวบัวาวแสง 

กี่เวหาเคล่ือนคลมุดว้ยม่านด า 

กี่บวับานผดุปริ่มอิ่มอวบดอก 

กี่สตัตบรรณจมปรกัใตโ้คลนตม 

กี่รตัติกาลท่ีฉันหลบัดว้ยแรงฝัน 

กี่รุง่รางที่ฉันต่ืนสู่ความจริงอนัจาบลัย ์
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สุสานคนรับกรรม 
  

วนัโนน้ 
เป็นใครท่ีรบักรรม ? 
กระสนุคึกคะนองพุ่งขึน้เบือ้งฟ้า 
ลอยลงหลงัคาทะลผุ่านรา่งผูร้บัเคราะห์ 
เป็นทารกนอ้ยท่ีลืมตาดโูลกไดไ้ม่นาน 
และกลบัสู่สมัปรายภมูิอย่างมิหวนคืน 
 
 
วนันัน้ 
เป็นใครท่ีรบักรรม ? 
กรณีวิวาทแห่งความชิงชงัระหว่างคู่อริ 
พรากชีวิตผูม้ิรูอ้ิโหน่อิเหน่ 
กลายเป็นรา่งไรว้ิญญาณ 
กลายเป็นอีกศพท่ีตอ้งสงัเวยแด่ความโมโหโทสะ 
 
 
วนันี ้
เป็นใครท่ีรบักรรม ? 
อาวธุรอ่ยหรอเท่า ๆ กบัชีวิต 

  คนก าลงัวิ่งหนีความตายกนัจา้ละหวั่น 
  ระเบิดเปลวเพลิงและนดักระสนุระรวั 
  ไล่สงัหารลมหายใจโรยรินดบัดิน้ 
  เลือดก าลงัไหลทน้ท่วมในดวงตาทัง้สองขา้งของผูบ้ริสทุธิ์ 
  แต่ก าลงัสบูฉีดความเฉยชาอ ามหิตของผูจ้ดุสงคราม 
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พรุง่นี ้
จะมีใครรบักรรมอีกไหม ? 
ใคร ? จะเป็นคนรบักรรมจากส่ิงมิไดก้่อ 

  เขา เธอ  หรือคณุ 
  อาจเป็นเขาผูผ้ดงุธรรม...ท่ีจะนอนอนาถบา้ใบจ้มกองเลือด 
  อาจเป็นเธอผูบ้ริสทุธิ์...ท่ีเขาประทานการุณยฆาตดว้ยความปราณ ี
  ...หรือเป็นคณุผูส้รา้งกรรม... 
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หุ่นละครใบ้ 

 

ละครฉากอนาถเริ่มตน้จากเสียงของเหยื่อ 

เสียงครวญถึงความยติุธรรม 

หญิงสาวผูถ้กูข่มขืน 

เด็กหญิงผูถ้กูล่วงละเมิดทางเพศ 

ภรรยาผูถ้กูสามีท ารา้ย 

แต่พวกเธอถกูก าหนดบทบาทใหเ้ป็นแค่หุ่นละครใบ ้

ตกอยู่ใตอ้  านาจการควบคมุของผูก้  ากบั 

 

 

เสียงแห่งการเรียกรอ้งกลายเป็นท่าทางบา้ใบ ้

ซ่อนเรน้แววตาออ้นวอนขอรอ้ง 

ความเจ็บปวดถกูทอดทิง้เดียวดาย 

หนามฝังลึกอยู่ภายใน 

หมกัหมมกลดัเลือดอมหนอง 

ไรว้ี่แววความเจบ็ปวดจะเลือนหาย 

ความโหดรา้ยฉายภาพซ า้ในนยันต์า 

เป็นฝันรา้ยท่ีมิเคยหายจากจิตวิญญาณ 

รอยแผลเป็นยดัเหยียดจ าในความทรงจ า 

 

 

น า้ตาคือส่ิงเยียวยาใหห้ลบั 

รุง่รางภาพวนเวียนฉายซ า้ 

เสียงเรียกรอ้งยงัแว่วรอ้งในโสตประสาท 

ก าแพงความเศรา้ก่อตวัขึน้ 

กาลเวลามิเคยทลายก าแพงเศรา้ในใจ 

 
 



30 

หากพวกเธอจดุประกายเรียกรอ้งยติุธรรม 
  อยติุธรรมอา้แขนโอบรดัแน่น 
  ไฉนผูก้  ากบัก าหนดบทบาท 
  ใหช้ายกลุ่มนัน้ไม่เคยเห็นหนา้หญิงสาว 
  การล่วงละเมิดทางเพศไรค้นรบัผิดชอบ 
  ภรรยามิเคยถกูทบุตี 
  ผูก้  ากบัลบความยติุธรรมจากบทละคร 
  มีแค่เหยื่อและผูล่้าในละครใบ ้
  การแสดงลุล่วงผ่านพน้ 
  ผูค้นปรบมือชื่นชอบ 
  แต่หุ่นละครใบก้ล า้กลืนกินน า้ตา 
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“สลมัหมา” 

มหานครวงกต 

คดเคีย้วตามเสน้รอยหยกัอคติ 

ของบางใครบนตึกสงูระฟ้า 

ท่ีซุกซ่อนใจกลางอาคารโทรมทรุด 

และบา้นหลงัโยกเยกในตรอกซอยคบัแคบ 
 

ใตห้ลงัคารูรั่วและฝาผนังเก่าครึ 

แลบางใครกล่าวว่าน่ีคือ สลมัหมา* 

แต่มนัเป็นเช่นนัน้จริงหรือ 

เมื่อเพื่อนมนษุยล์า้นชีวิตอยู่ท่ีนั่น 

หยาดเหงื่อ เลือดเนือ้ การต่อสู ้

มิตรภาพ รอยยิม้ คราบน า้ตา 

ยงัไหลเวียนในสายธาราวี* 
 

มีความหวงัเล็ก ๆ ของชนรากหญา้… 

แม่เลีย้งเด่ียวท่ีพลีชีพเก็บขยะ 

เพื่อโรงเรียนของลกูสาว 

คนขบัรถท่ีตัง้หนา้เรียนการแสดง 

เพื่อความฝันการเป็นดาราฮอลลีวดู 

เด็ก ๆ ท่ีอยากลิม้รสเบอเกอรี ่

ท่ีชนชัน้กลางซือ้ดว้ยเศษเงินเพียงไม่กี่รูปี 

 

น่ีคือสลมัหมา “จริง ๆ หรือ 

หรือบนัไดขัน้ชนชัน้ 

ท าใหร้ากหญา้ถกูเหยียบย ่า 

เหยียบ... ซ า้แลว้ซ า้เล่า 

เป็นเช่นนัน้ไหมหนอ ? 
 

*ธาราวี เป็นสลมัที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย อยู่ในรฐัมหาราฏระ ประเทศอินเดีย  

*สลมัหมา มาจาก Slumdog Millionaire ภาพยนตรส์ะทอ้นความเหล่ือมล า้ในอินเดีย 
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จัณฑาล 

สรีระ - มายาคติ 
จารกึในคมัภีรศ์กัด์ิสิทธิ์ 
ก่อวรรณะในแควน้ภารตะ 
ปาก อก ขา เทา้ แห่งเทพผูส้งูส่ง 
สู่ศกัดินาเหยียดย ่าทกุซอกหลืบ 

  

หนงัสือตะโกนบอกฉัน 
นกับวช ≠ นกัรบ ≠ พ่อคา้ ≠ กรรมกร 
ฉันตะโกนบอกหนงัสือ 
กรรมกร = พอ่คา้ = นกัรบ = นกับวช 
แต่เราหยดุชะงกั 
เมื่อ “จณัฑาล”ไม่จารกึในคมัภีรศ์กัด์ิสิทธิ์ 

  

เพราะเขาเยี่ยงเดรจัฉาน 
เพราะเขาผิดท่ีเกิดขา้มวรรณะ 
เพราะเขาท าใหค้มัภีรแ์ปดเปื้อนโสมม 
เพราะเขาคือชนชัน้ขยะแห่งภารตะ 
หนงัสือกระซิบบอกฉัน 

  

ฉันกระซิบบอกหนงัสือ 
เขามีลมหายใจเหมือนกบัฉัน 
เขามีเลือดเนือ้เหมือนกบัฉัน 
เขาคือชีวิตบริสทุธิ์ 
เขาคือเพื่อนมนษุยร์ว่มเวิง้ฟ้าสีคราม 
ฉันแทนสรรพนามเขาว่า “คน”มิใช่ “มนั” 
...หนงัสือหวัเราะเยย้ฉัน... 
...ฉันกอดหนงัสือทัง้น า้ตา... 

 



33 

เพลิงประดู ่
   

“แม่จ๋าต่ืนเถอะแม่จ๋า” 
  ไฟจลาจลก าลงัลกุโชนท่วมหมู่บา้น 
  ลงุ ป้า นา้ อา ถกูกระสนุฝังพรุนทั่วรา่ง 
  เสียงกึกกอ้งระรวัดงัประทดัพนันดั 
  ก าลงัโถมประดงัหนา้ประตบูา้น 
 
 
  “แม่จ๋าทนอีกนิดนะแม่จ๋า” 
  พ่อก าลงัออ้นวอนขอชีวิตพวกเราอยู่ 
  เขาคงเห็นใจผูร้ว่มดา้วแดนบา้นเกิด 
  และคงกรุณาคืนลมหายใจใหเ้รา 
 
 
  “แม่จ๋าคงรออีกไม่นาน” 
  ประดู่จะบานเหลืองอรา่ม 
  เราจะเก็บกลิ่นหอมหวลในฝนห่าแรก 
  และจะเฉลิมฉลองปีใหม่ในละแวกบา้นเรา 
 
 
  “แม่จ๋าโอบกอดหนไูวไ้ดไ้หม” 
  ใหค้วามอบอุ่นอดุรอยกระสนุ 
  ใหค้วามรกักล่อมลมหายใจสดุทา้ย 
  และใหค้วามเจ็บปวดค่อยๆ กลายเป็นเถา้ถ่าน 
  ค่อย ๆ เลือนหายดั่งฝันในช่อประดู่* 
 
*ประดู่ เป็นดอกไมป้ระจ าชาติพม่า โดยเขียนขึน้จากแรงสะเทือนใจจากการรฐัประหารในเมียนมาร ์เม่ือปลายปี 2564 
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กลีบใจในลานอก 
 

ก่อนกวีวรรคแรกจะบรรจง 
  ฉันขอหว่านเมล็ดพนัธุไ์มด้อกนานาพรรณ 
  กลางลานอก... 
  ใหซ้่อนกล่ินไวใ้นกลีบใจ 
  พรอ้มผีเสือ้แตกกอหยอกเยา้หมู่ภมร 
  ชชู่อไสวเต็มลาน 
   
  ทุ่งลานอก 
  เต็มเฟ่ืองฟ้า อญัชนั พทุธชาด 
  สะพรั่งจนัทรก์ระพอ้เคียงดาวกระจาย 
  แตกกา้นกิ่งผลิพมุดอก 
  แบ่งบานยามทานตะวนัหนัแสง 

  
ไมด้อกกลางใจ 

  ฉันรดดว้ยน า้เลือดในกายา 
  พรวนใส่ปุ๋ ยดว้ยกวีวรรคใหม่ทกุวนั 
  นางแยม้จึงแยม้ดอกกลางสายหยดุ 
  ชชู่อเข็มพรั่งพวงทองและชมพ ู
  หลากสารภีอ าพนั 
 

กรุน่จ าปีจ าปาบานชื่นกล่ิน 
  อุ่นอิ่มมะลินวลขาว 
  บริสทุธิ์ดจุหยาดอกจากมารดร 
  ซึ่งหล่อเลีย้ง 
  ก่อนจะบรรจงกวีวรรคสดุทา้ย 

แลจะบานไม่รูโ้รย... 
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ค าอวยพรแด่ดาวเดือน 
 

แสงค ่าเมฆคลอ้ยตะวนัประจงจบูผากสมทุร 

 ลมหวนหยอกเยา้ชมม่วงไมล้งเกรียวกราว  

 ดาวตระการท่ามฟ้าสีกรมคราม   

 เดือนโด่งลออละอองแสงนวลเคียงคู่ 

 ประหน่ึงพิธีมงคลสมรสบนสรวงสวรรค ์

 

 

 หมู่มวลแสงเป็นสกัขีพยาน 

 ฉันแหงนเบือ้งฟ้าประดบัพฤกษามาลี 

 ท่ีด่ืมด ่าประกายส่องใสแด่นยันต์าทกุทวีป 

 ภตูสวรรคล์ะเวงเพลงเสนาะสดบั 

 แสนลา้นดาวจบัคู่เริงร  าบนทางชา้งเผือก 

 

 

 ฉันผูเ้ป็นพยานรกั 

 ส่งค าอวยพรแด่เดือนดาว 

 ขอความรกัสกาวเรืองรองคู่ราษตรี 

 ขอแสงเดือนพราวพรา่ง 

และแสงดาวแพรวพรายประดบับา้นประดาเมือง 

 กะพริบโปรยล าแสง 

 กลางฤทยัผูห้ม่นหมอง 

 กลืนน า้ตาผูเ้ป็นพยานระเหยคืนฟ้า 

ในราตรีสวสัด์ิ 
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ล าน าของอกีา 

 

กาด าหรุบปีกกระพือโยก 
เพรียวลู่ลมทายทกัแสงทอง 
ล าแสงหยามหยอกเปล่งเรืองแรง 
เหยียดย ่าปีกด าเหลียวหลงัเหลือกแล 
 
 
ปีกด าไหวปีกทาบทวงยติุธรรม 
ตะโกนป่าวรอ้งดงัถึงสดบัน่ิง 
เสียงหน่ึงไรต้วัตนเพราะสีปีก 
ทั่วอาณาประณามชือ่อีกาด า 

 
 

อีกาท่องแดนฟ้าหฤหรรษ์ 
เลีย้วลดัไซป้ยุนุ่นเมฆขาว 
พายสุาดเคืองกริว้สลดัปีกปลิวว่อน 
บุกเมืองฟ้าแต่ตวัเป็นแค่กอ้นขีดิ้น 

 
 

เรียวรา่งนิลบินผลัดไมร้ม่พฤกษา 
ลกูสม้สกุต าลึงแดงพงกลว้ยป่า 
แต่มิมีสิทธิลิม้รสหวานต าลึงแดง 
จิกกินรากดินซากแหง้ตามล าพงั 
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เจา้หลงเสน่หปี์กขาวพราวพรา่ง 
ปีกนวลละมนุมาลยช์าติพงศห์งส ์
ปีกหยาบกรา้นป้อนเหยื่อประสมอารมณ ์
เจา้ปีกขาวบินสู่เวหาศทิง้ไว.้..เพียงเงา 

 
เจา้ปีกขาวแลปีกด าต่างกนัดว้ยเหตไุฉน 
สญัชาตญาณเทียวปีกบินหากิน 
ฤาสาบสาไถยผิดแผกแปลกแม่สี 
จึงหลงลืมพนัธุปั์กษาเหมือนกนั  
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ลายมุมสุมเพลงิ 

 

แมงมมุขยุม้เยือ้งย่างกลางแดดฝน 

ระโยงระยางหยากไย่ประหน่ึงกงจกัร 

ถกัทอรอนรงัดว้ยล าแคง้เรียวรี 

แปดขาสาละวนสรา้งสรรคส์ายใย 

 

 

ลายมมุละเอียดลออบอบบาง 

กายเก ้ๆ กงั ๆ พลางรูปรา่ง 

แสงส่องสาดเสน้ใสสาแหรก 

อาบตาวนัอุ่น ๆ กลางสายเสน้สีศิลป์ 

 

 

แต่เรียวขาเกี่ยวเสน้บ่วงบาศแห่งตน 

ดัน้ดน้ปีนป่ายทรุายทรุนพวัพนัธนาการ 

เร่ียวแรงนอ้ย ๆ แหง้หายตามลวดลาย 

หิวโซซมซานผนึกตรงึตรวน 

 

 

กลางไฟฟอนสมุเพลิง “มมุ” รอ้นเรา่ 

ลายแหลกเหลวลนลานละเลงเผา 

หลงเหลือเศษรา่งรางเลือน 

ห่าฝนพรมพรา่งชะซากผงธุลีคืนสู่ดิน 
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หยาดทานตะวัน 

 

เจา้ดอกทานตะวนั 

ชคูอชะเงอ้ชะแงช้  าเลืองร  าเรืองแสง 

มวลเมฆตัง้เคา้ครืน้ครั่นหลั่งน า้ฟ้า 

กม้กา้นงอโนม้นาบกบัดานดิน 

 

 

ใบหนา้กลมมนค่อยเงยแหงน 

ดอกซึมเซาเฉาห่อเห่ียว 

คอยแลว้คอยเล่าประทีปประกายแสงเอย 

โคง้รอตะวนัปลกุเกสรเริงจา้อ าพนั 

 

ริว้ปลายปลิวพดัพลิว้ล่ิวไหว ๆ 

โชติช่วงสว่างไกลผลาญเผา 

ทานตะวนัปรารถนาไออวลอุ่น ๆ 

เริงแสงออกฤทธิ์สดุองศาเรา่รอ้น 

กลีบเกรียมไหมม้อดวายปลิดดอกรว่งพรู 

 

ตะวนัละลายตนดว้ยตะวนั 

กา้นกร ากรา้นลีบแลง้รากแหง้ผาก 

กรรแสงลงพราก ๆ รินราดรดดิน 

หยดยอ้ยเป็นสายหยาดน า้ตา 
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บนถนนสายเก่า 
   

รถสองแถวคนัเก่า 
  คลบัคลา้ยคลบัคลาหนา้ผูโ้ดยสาร 
  เคล่ือนลอ้ไปบนถนนยางมะตอยสีซีด 
  รอยทรงจ าสีจางหมนุเคล่ือนทวนวงลอ้ 
  ค่อย ๆ ชดัในนยันต์า 
   
 
  ยางพาราสองขา้งทาง 

โนม้ทอดกิ่งประหน่ึงอโุมงค ์
  ผลยารว่ง*แดงก ่าเกล่ือนดิน 
  ไผ่สีสกุไหวเอนตามแรงลม 
  ตอเบา*ผลิยอดอ่อนเขียวตอง 
   
 

กาเหว่าส่งเสียงหาคู่เขา้รอนรงั 
  ล าธารสีใสเห็นทรายขาว 

เหล่าปลากระโทงเทงแกว่งปากไปมา 
เกราะววัดงัเปาะ ๆ ย ่าสนธยา 
แสงตะเกียงก๊าซวบัวาว 
และใบจากเรียวรีท่ี “จาก” แสนเน่ินนาน 

   
 

รถสองแถวคนัเก่า 
  เคล่ือนลอ้ไปตามกาลเวลา 
  เสียงค ารามของเครื่องยนต ์
  ปลกุความจริงระหว่างทาง 
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  ค่อย ๆ กลบรอยทรงจ าสีจางเลือนหาย  
มีเพียงตึกสงูลิบเสียดฟ้า 
บา้นแถวเรียงราย 
ตรอกซอยคบัแคบ 

  แสงนีออนสลอนสลวั 
  และแมงเม่าเริงระบ าในคืนสงดั 
   
 
  บนถนนสายพลกุพล่าน 

ตะบองเพชรงอ้มงอมาสบตาใครสกัคน 
และเป็นฉันท่ีแหงนขึน้มองความโดดเด่ียว 

  ของหอ้งส่ีเหล่ียมกะทดัรดั 
  ท่ีมีมิตรสหายเป็นหนา้ต่างกบัประตหูน่ึงบาน 
  ซึ่งเป็นความทรงจ าใหม ่

บนถนนสายเก่าของวนัวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลยารว่ง (เป็นภาษาถิ่นของภาคใต)้ หมายถึง ลกูมะม่วงหิมพานต์ 
*ตอเบา (เป็นภาษาถิ่นของภาคใต)้ หมายถึง กระถิน 
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ระหว่างทางทราย ทะเล และภูเขา 

 

บนทรายขาว 

หยดัล าแคง้อ่อนแรงตัง้ฉากกบัผืนทราย 

ย ่าย่างเคล่ือนกายไปชา้ ๆ 

ฝากรอยเทา้ซา้ยขวาประทบัมวลเม็ดสะอา้น 

แต่คงมินานนกัคล่ืนจะสาดซดักลบรอยนัน้ไว้ 

ฉันเก็บสมัผสัละเอียดอุ่นไวใ้นความรูสึ้ก 

ขณะตวัเองก าลงัฝากรอยปวดรา้วไวใ้ตเ้ม็ดทราย 

 

 

ในทะเลมายาสดุกวา้งลึก 

เกลียวคล่ืนกระเพื่อมกลมมนเกลียวรีเป็นแนวยาว 

เสียงครืน ๆ ซาบซ่านซมึทราบ 

หมู่มจัฉาสะบดัครีบตามจงัหวะกระแสคล่ืน 

ฉันเก็บส าเนียงแผ่วเย็นไวใ้นโสตประสาท 

ขณะตวัเองปล่อยใจเกรีย้วกราดกมัปนาทจ่อมจมลงทะเล 

 

 

ตรงขอบสมทุรจรดผืนฟ้าไกลโพน้ 

เงาเขาสลบัโก่งคดเคีย้วไล่เล่ียลงเร่ียต ่า 

ปีกเรียวเรียงรายว่ายฟ้าเวียนวน 

ลดัเลาะหรรษาแนววิถีโคง้ผาชนั 

ฉันเก็บความเริงรา่ของนกไวใ้นนยันต์าแดงก ่า 

ขณะตวัเองหลั่งรดน า้ตาลงสองโหนกแกม้ 
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ระหว่างทาง 
ฉันซอนแทรกสรรพส่ิงไวใ้นสรรพางคก์าย 

  ขณะเดียวกนั... 
ก็โถมทุ่มส่ิงหน่วงหนกัเหน่ือยหน่ายลง 
อาจมบีางมวลเม็ดทรายซึมซบัรอยรา้วลกุลาม 
อาจมปีลาสกัตวับว้นน า้เป็นเสียงอึกทึก 
อาจมีนกสกัตวัจิบหยดน า้ตาเศรา้โศกศลัย์ 

  อาจมบีางใครก าลงัแยม้ยิม้พลางร  ่าไห ้
  หรืออาจเป็นฉันในระหว่างทางทราย ทะเล และภเูขา 
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ปีกขาวเงาด า 
 

ปีกขาวโบยบินสู่โพน้วลาหก 
  มดุกอ้นฟ้าฝ่าม่านฝนย่องยิม้กระหยิ่ม 
  รอ่นรา่ริมผาชนัผกปีกทายทกัมวลหมู่ 
  ดว้ยบางเงาด าขึงบ่วงรดัรงึ 
  ลอยเล่นลมโศกร าเพยพรรณนา 

ละเลงปักปีกหนามยอกท่ิมแทง 
    

ปีกขาวหน่ายหนีหมอกทึมเทา 
  ระหกระเหินผ่านไอหนาวเย็นเยียบ 
  ดว้ยปรารถนาอุ่นไอรวีแสดแสง 
  ครัน้เงาด าไหวหว่านลมทรายพายรุอ้น 
  แผดเผาปลายปีกไหมเ้กรียม 
 

ปีกขาวรอ่นลงรอนรงั 
  หวงันิทราหลบัใหลฝันหวาน 
  เริงรา่พลิว้ปีกท่องรุง้ราตรี 
  เงาด าค่อยคืบคลานหลอกหลอน 
  ดว้ยปีกด าฉดุโฉบฉีกเวหา 
   

ปีกขาวซอนซุกในหว้งสขุ 
  คลอ้ยหลงเพริศพิศไรเ้ดียงสา 
  ในวงัวนจินตนาการ 
  แต่เพียงประเด๋ียวประด๋าว 
  สะดดุลมหกลม้ตีลงักา 
  ดว้ยอตัตาในเงาด า 

...ดว้ยอตัตาในเงาด า 
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ด่ิงดาวกลางใจ 
ดจุดาวดารดาษ 
ด่ิงลงเถิด 
มาเถิดดวงท่ีหน่ึงในลา้น 
ตรงเบือ้งทิศอดุรทกัษิณ 
แด่ผูส้ะสมแสงพราวเพริศฟ้า 
ป้ององัในอุง้หตัถป์รารถนา 
เพียงเพ่งทางมืดบอดใหร้  าไรจ่างราคี 
 
ดจุดาวดารดาษ 
ด่ิงลงเถิด 
มาเถิดดวงท่ีหน่ึงในแสน 
ตรงเบือ้งทิศบูรพาประจิม 
แด่ผูก้ระหายหยาดดาวตระการ 
สงวนเก็บในขวดโหลประทบัซึง้ 
สุ่มหยิบหยดแสงวนัละหยดใส่กายา 

  ประทงัไฟกร ่ากรุน่ในตน 
 
ดจุดาวดารดาษ 

  ด่ิงลงเถิด  
  มาเถิดดวงท่ีหน่ึงในหมื่น 
  ตรงเบือ้งทิศอีสานหรดี 
  แด่ปถุชุนผูก้่อไฟกลางกระแสสลาตนั 
  เก็บสะเก็ดสกาวดาวครึง่เสีย้ว 
  รวมมวลหมู่ประกายพรกึปรากฏ 
  ในดวงหฤทยัระโหยโรยแรง 
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  ดจุดาวดารดาษ 
  ด่ิงลงเถิด 
  มาเถิดดวงท่ีหน่ึงในพนั 
  ตรงเบือ้งทิศพายพัอาคเนย ์
  แด่ผูโ้อบอุม้ผกายพรา่งฟ้า 
  แบกหวงัพรุงพะรงัไวบ้นบ่า 

ทีละเล็กทีละนอ้ยจนหนกัอึง้ 
  ปลงแสงลงหลบัตาใตพ้รายเดือน 
 
  ดจุดาวดารดาษ 
  ด่ิงลงเถิด 
  มาเถิดพนัหมื่นแสนลา้นดวง 
  พรั่งพรูลงทกุสารทิศ 
  แด่กลางใจผูเ้วิง้วา้ง 
  ใหฉั้นแอบอิงไออุ่นบุษราคมัระยบิท่ามฟ้า 
  ห่มกมลยะเยือกระหว่างทางฝัน 
  ขบัเพลงเริงรา่หรรษา 
  แด่ผูศ้รทัธาไฟฝัน 

เสมือนเสมอดาวประกายแสงในตวัเอง 
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อาณาจกัร “อิสราตร”ี 
 

 ประกาศ !  ประกาศ !  
  เชิญสรรพในโลกหลา้ด่ืมด ่า 
  แห่งคืนอิสระดาษด่ืนเหนือค ่าใด 
  เราจกัรอ้งเพลงดว้ยจงัหวะเสรี 
  ท่ีโนต้ โด เร มี ซอล ฟา ลา ที โลดแล่นในเสน้หา้บรรทดั 
  และเตน้ร  าดว้ยท่วงลีลา 
  ดั่งนกหลุดจากกรง 

จนนยันต์าอาทิตยร์อ้นฉ่าวบัวาว 
  ในอาณา “อิสราตรี” แห่งเรา 
   
 

เถิดหญิงหนุ่ม-ชายสาว...เป็นตวัเอง 
  ก่อนกลบักลายหญิงสาว-ชายหนุ่ม 
  เถิดเศรษฐี  วณิพก...เสมอเท่า 
  ก่อนกลบักลายสงูฟ้าเรี่ยดิน 
  เถิดดอกหญา้ ใบไม.้..ธรรมชาติ 
  ก่อนกลบักลายประดบัประดาในแจกนั 
  เถิดสรรพ สรรพ ใด ๆ 
  ก่อนกลบักลาย “อิสราตรี” อนัตรธาน 
   
 

  มาเถิด มาเถิด 
  ผองดาว เดือน พระพาย เม็ดทรายขาว 
  หยาดน า้คา้ง ธารริน โคง้ภผูา  
  มาเถิดอาทิตยเ์ด่นเด่ียว 

แรมรอนลบัฟ้าโพลเ้พล ้  
ปลงเปลือกแสงรอ้นเรา่ 
ก่อนกลบักลายสาดส่องเหนือกาล 
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ด่ังเช่นบุหงารายา 

  บุหงา 
  กร าแดดกรา้นฝน 
  โนม้กา้นเหยียดดิน 

ผึง้ภู่โผทายทกั 
แหงนช่อดอก 
สูฟ้้าเยย้ดิน 
 
 
บุหงา 
ตา้นลมพายกระหน ่า 
ส่ายโซเซโซซดั 
ร  ่าไห ้
แต่เมื่อฟ้าหลงัฝน 
แดดส่อง 
อิ่มอาบเอิบแยม้ยิม้ 
งดงาม 
 
 
บุหงา 
แสบแสดส่องสี 
รอ้นเรา่ 
หบุดอกเร็วรี่ 
ดอกฝนล่ิว ๆ ล าปรอยโปรย 
ค่อยคล่ีคลายกลีบงาม 
ทา้แสงทา้ลม 
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บุหงา 
หล่อหลอมลอ้มอคัคี  
เจ็บปวดรว่งพรู 
ก่อนเถา้ถ่านธุลีดบั 
เมล็ดพนัธุฟ้ื์นฝัน 
ผลิดอกใหม่เสมอ 
 
 
บุหงา 
อ่อนแอเมือ่ยลา้ฉันใด 
วิถีบานดอกมอดดบัฉันนัน้ 
ปลกุเกสรละอองนวล 
ผลิบานฝ่าขวากหนามในตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*บุหงารายา หรือดอกชบาแดง เป็นดอกไมป้ระจ าประเทศมาเลเซีย ซึ่งหมายถึง ความอดทน เขม้แข็ง และความกลา้หาญ 
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จดหมายฉบับผู้ต่างแดน 
 

        เขียนใตซ้อกตึกและซากอิฐปรกัหกัพงั 
ถึงดอกดาวดา้วแดนดึกด่ืน 
ถึงเสียงกระจิบกระจาบกระซาบกระซบิเพลงคิดถึง 

 
ซึ่งบอบช า้ ร  ่าไห ้คร  ่าครวญ ซบัซึง้ 
ท่ีน่ี ท่ีโนน้ ท่ีนัน้ 
สกัผืนหญา้ สกัขนุเขา 
สกัธรณี ท่ีซึมแทรกน า้ตาอุ่น ๆ กลางเมอืงใหญ่ 

    
 

นัน้ผูต้รากตร าตรมตรอมท างานหนกั 
   นัน้ ! กรรมาชีพในนาครประเทศ 
   ท่ีหยาดเหงื่อเร่ือรินไหลทน้เหน็ดเหน่ือย 
   แลกค่าแรงไม่พอยาไส ้
    
   จากเทือกทิวเขาชนัพรุป่าชืน้ 
   สู่แรงงานตรอกตึกเรือ้รกป่าปนู 
   เสือ้สีฝุ่ นกบักางเกงเขรอะขาด 
   เส่ือผืนหมอนใบและรูปถ่ายในกระเป๋าสตางค ์
   เบิ่งใจดอกหญา้แลง้น า้ชุ่มชืน้ระรื่น 

กลางแดดรอ้นลมหนาวใตเ้พิงนอน 
 
เก็บหอมรอมรบิหยอดกระปกุ 
เฝา้ปลกูฝันลอยละล่ิวลงบา้นนา 
ค ่าเชา้อีกมินานเกินรอ 
ลกูชายของแม่และลกูสาวของพ่อ 

   คงคืนกลบับา้นเรา...  
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หลังก าแพงสีขาว 
   

โลกสองก าแพง 
ทาสีขาว 
ทาบสีด า   

  ฉันยืนอยู่ระหว่างกลาง 
  ท่ีมีรอยยิม้เท่า ๆ กบัหยดน า้ตา 
 
 
  โลกสีขาว  
  โต๊ะขาว เกา้อีข้าว กระดานขาว 
  แผ่นหนา้กระดาษขาว ดอกไมข้าว ฝันสีขาว 
  เสียง อะ อา อิ อี อ ุอ ู
  เอ บี ซี ดี 
  หน่ึง สอง สาม ส่ี 
  อยู่หนา้ก าแพงสีด า 
 
 
  โลกสีด า  
  ตึกรามด า น า้คร  าด า ควนัด า 
  เงินด า ผีเสือ้ด า ฝันสีด า 
  เสียงอึกทึกครกึโครม 
  ภาพอตัคดัจอแจ 
  นครโกลาหล 
  อยู่หลงัก าแพงขาว 
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ฉันไม่แน่ใจนกั 
  โลกใบนอ้ยของเด็ก ๆ  
  จะแต่งแตม้สีใด 
  อาจใชย้างลบลบก าแพงด า 
  หรือใชดิ้นสอวาดฝันสีขาว 
  ฉันหวงัเช่นนัน้... 
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ชัตเตอรส์ีเทา 
 

ชตัเตอรบ์นโต๊ะอาหาร 
ภาพสาแหรกของบา้น 
เสียงโหวกเหวกสบถเพิ่มระดบัเดซิเบลเป็นระลอก 
ผืนฟ้าทึมเทาอ่อน ๆ  
ค่อย ๆ ด าดบัไรเ้งา 
มิต่างจากบา้นแตกสาแหรกเป็นเส่ียง ๆ ในความมืด 
 

 ชตัเตอรร์ะหว่างเดินทาง 
 ภาพเงาแห่งอิสระ 
 ซากนกคาราคาซงับนก าดกั 
 ปีกหลดุลุ่ยเน่าเป่ือย 
 ฝนชะลา้งโครงกระดกูซีดเซียว 
 รอยอิสระติดตรงึบนก าดกัของผูล่้า 
 ซึ่งห า้หั่นเหยื่อปีกแลว้ปีกเล่า 
 กระเสือกกระสนดบัลงใตอ้  านาจ 

 
 ชตัเตอรบ์นถนน 
 ภาพชีวิตประจ าวนั 
 ชายชราผมหงอก 
 สวมเสือ้เกรอะกรงัผอมกะหรอ่ง 
 เดินงบุหงบัหลงัคดุคู ้
 ขดุคุย้ถงัขยะ 
 หาเศษขา้วเศษน า้ประทงัความหิว 
 ก่อนท่ีรถเก็บขยะพรากอาหารอนัโอชา 
 ในทกุวนั... 
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ชตัเตอรใ์นกรอบกฎ 
 ภาพความประหลาด 
 ควนับุหรี่คละคลุง้นิโคติน 
 ลอยเควง้หลงัก าแพงตอ้งหา้ม 
 จากผูถ้ือไมเ้รียวในก ามอื 
 ท่ีฟาดเรียวไมบ้นฝ่ามือ 

และสอนสั่งหา้มสบูมวนบุหรี่ 
 ...แต่ฉันมิเคยปริปากบอกใคร... 
 
 
 ชตัเตอรสี์เทา 
 ภาพทฤษฎีผา้ขาวของรุสโซ่ 
 แต่แปลก !  

ฉันกลบัมิเห็นผา้ขาวมานานแลว้ 
 เฮโรฮีนขบักล่อมขณะความแตกรา้วโอบกอด 
 เห็ดขีค้วายงอกทะลผุา้ขาวโปรง่ 
 ปีศาจตะเกียกตะกายขย า้ลกูแกะตวันอ้ย 
 ขยีผื้นผา้ยบัเยินโสโครก 
   

แต่หากวงจรอบายมขุล่มสลาย 

 ผา้ขาวอาจเป็นไปตามทฤษฎีของนกัปรชัญา 
 และชตัเตอรข์องฉันอาจเป็นสีขาว...ในสกัวนั 
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แร้งโศก 
 

รุง้แรง้พะยาบกรรหายทึง้ซากเน่า 

หริ่งหรีดเรไรกู่รอ้งรา่งดิบเถื่อน 

พิกลจริตอปัลกัษณว์ิถีแรง้ 

โชยลมปราณกรา้นสาบสงัขาร 

 

อีแรง้ขีร้ิว้ขีเ้หรอ่าภพั 

เกาะกิ่งไมใ้ดรุมรอ้นสมุเพลิง 

บา้งวิจารณว์่าอปัมงคลแลบเลีย 

บา้งเล็งลกูซองยิงทิง้เลือดเย็น 

 

นั่นแรง้ผิดวิสยัตวัตนหรือ 

นิยมซากอเนจอนาถตามประสา 

แต่แรงอนิยมรงัเกียจเดียดฉันท ์

ขวา้งทบุหวัสลบไสล 

จดุไฟลนลามปรกปลายปีก 

น า้ตาหยดยอ้ยรอนรานเริงแรง้ 

ประหน่ึงระวางบ่วงกรรมในกรงบาป 

 

ย ่าวิกาลเย็นเยียบสะทา้นมงัสา 

ตาด าแดงโฉบฉวดัเฉวียนเวียนว่าย 

ว่าแรง้เป็นลางรา้ยปฏิปักษ์สงัคม 

ซึ่งแทช้ีพวายชนมเ์ป็นสจัธรรม 

กระนัน้มิว่าตวัแรง้อนาจารน่าบดัสี 

หรือมนษุยผ์ูป้ระเสริฐในโลกหลา้ 

ลว้นแลว้วฏัฏะกรรมวิงวนมิรูว้าย 
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ใต้ภูขาวเขาเขียวบินหลาเคยพเนจร 
 

ภขูาวม่านทะเลหมอกปานสมัผสัปยุนุ่น 
 เขาเขียวเขม้ขจีแกมเหลืองตอง 
 สลบัโนนเนินน่านน า้พนัธุพ์งไพร 
 บินหลาทดัทานปีกเสียดสงูสีฟ้าน า้เงิน 
 ลดัเลีย้วลอยเล่นลมชมบุปผา 
 หลาบินผกโผกางกวา้งศรพิษปักปีก 
 โซซดัซา้ยขวาหลบุลมด่ิงลงดิน 
 
 มือนัน้หนอมือใคร ?  
 จดุพรุไฟกลางดงดิบปรงป่าชืน้ 
 ประจไุฟประทษุลามทั่วทุ่งผืนป่า 
 ดอกแดงเพลิงมอดมลายรอนรงัชั่วขา้มคืน 
  

บดัโน่น บดันัน้ และบดันี ้
 เทียวทางวิเวกฟุ้งไฟตลบอบอวล 
 ภขูาวเขาเขียวโกง้โคง้ถอนรากถอนโคน 
 บินหลาหลบหนีหน่ายแหนงทิง้ทุ่งรา้ง 
 กลายเป็นดงดินแดงน า้ตาลไหมด้ าดิบ 
 ซึ่งก่อนเก่ายอดออ่นสีหญา้คลมุคล่ีห่มดิน 
 
 แลว้พรุง่นีม้ะรืนมะเร่ืองหรือเมื่อไร ? 
 บินหลาจะกลบัรอนรงัใตข้นุเขา 
 มดุเกลียวคล่ืนพเนจรในทะเลเมฆขุ่นขาว 
 ฉันเฝา้รอวนันัน้นานเน่ินนาน 
 แต่บินหลายงัไม่หวนมาสกัคืน 
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อริยสัตบรรณ 

   
  บวัใตต้มโคลนหยั่งทกุขติ์ดตม 
  จ่อมจมใตดิ้นมิดมืด 
  อยู่ใตภ้วงัคอ์ดุอูไ้รแ้สง 
  สดุแต่เต่าปลากดักินจมทกุขร์ะทม 
  
 
  บวัใตธ้ารเวียนว่ายส่ายชล 
  ดัน้ดน้ผ่านพน้บ่วงตณัหา 
  ดอกจึงโอนเอนไสวรา่ยสขุ 
  ก่อนผดุโผล่อิ่มน า้ชุ่มฤดี 
 
 
  บวัปริ่มน า้รบัแสงรุง้ตะวนั 
  ดว้ยสาดส่องแบ่งบานถึงรู ้
  ดบัตณัหากิเลสรอ้นผ่อนเย็น 
  ชชู่อดอกเหนือน า้ไม่ไกล 
 
 
  บวัพน้น า้ผลิกลีบไสวบนผิวน า้ 
  ระเรื่อแดงชมพหูวานสดุสู ้
  กว่าพน้น า้เหน่ือยเหน็ดกา้นดอก 
  แต่อดทนจึงรูห้นแห่งตดัทกุข ์
  ดอกจึงพลิว้รบัแสงธรรมในดวงตา  
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สารทิศดอกไม้ 
 
งามเอยดอกไม ้
โสภีสารพันจดจินต ์
ณ แห่งใด  
หลืบซีเมนตเ์ซียวทรุด 
ริมทางเทา้และใตบ้าทาย ่าย่างรอ้ยพนั 
หนา้หิง้ภาพขาวด า 
หรือคั่นหนา้หนงัสือ 
ซึ่งเป็นความโปรดปราณอนัคร ่าคร ึ
กระนัน้ดอกไมย้งัหยั่งบานในทรงจ า 
 
กรุน่หอมจรุงเกสร 
ระเมียรละมนุอุ่นชื่นโชย 
ณ แห่งใด 
โกรกหิน ดินทราย ผาชนั 
งานศพ ทางแพรง่ ป่าชา้ 
ถนนสายอโคจรหรือย่านประเวณี 
กระนัน้กลีบอุ่นหอมเฉกเช่นบุหงาร  าไป 
 
ศกัด์ิและสิทธิ์แห่งดอกไม ้
แบ่งบานเริงรา่ 
ณ แห่งใด 
แจกนั พานพุ่ม พิธีกรรม 
ธนบตัร ฟูกหมอน เตียงนอน 
หรือแทแ้ลว้เพียงกิ่งกา้นโชติช่อเสรี 
และไรม้ลทินในนยันต์าท่ีเหยียดมอง 
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นัยสังสาร 
   

ฝนหยดหน่ึงรว่งจากทรวงฟ้า 

     ไหลเลียบล าธาร 

            ลดัเลาะกอ้นกรวดโขดหิน 

                 ลงแควนอ้ย 

                      ผ่านแควใหญ่ 

                          สู่ทะเลกวา้ง 

              นยัใกล-้ไกล 

                    หยดหยาดผนัเปลี่ยน 

               วนเวียนเหือดแหง้ 

          ระเหยละลายลบั 

     กลบัสู่ทรวงฟ้า 

 กาลเวลาผนัผ่าน 

     เมฆมวลคลอ้ยลง 

          ม่านฝนตัง้เคา้ 

               ค่อย ๆ โปรยปราย 

                    รว่งริน 

                         หลั่งไหล  

                              สู่ธารสงัสาร... 
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ตราบทิวารัตติกาล 
  

ระยะรอ้ยโยชนพ์นัลีห้มื่นปีแสง 
โลกหมนุรอบตวัเองแสนลา้นวงรอบ 
ฉันเดินบนถนนเวลา... 
ฉันเดินบนถนนเวลาท่ีโคง้หมนุวนไปบนอดีต ปัจจบุนั อนาคต 
ซึ่งซุกซอนมวลวิญญาณใ์นหว้งแห่งรอยกาล 
 
ลมอดีตพดัโหยหวนหลอนหลอกปัจจบุนั 
เสียงปัจจบุนัค ารามไขว่ควา้อนาคต 
เวิง้อนาคตคาดคะนึงคะเนวาดฝันในนยันต์า 
ซึ่งเธอ ฉัน เดินโขยกเขยกบนถนนเวลาดว้ยระยะยี่สิบส่ีชั่วโมง 
 
ฉันวิ่ง..........เดิน.....ย่าง....ย ่า...ถึงกลางคืน 
เธอย ่า...ย่าง....เดิน.....วิ่ง..........ถึงกลางวนั 
ท่ามรตัติทิวากาล 
ฉันเฝา้รอครีษมายนัเวียนบรรจบ 
ท่ีทิวาเน่ินนานในหว้งคิดถึงรตัติกาล 
 
สกัชั่วโมง...นาที..วินาที 
ท่ีท าใหฉั้นคร ่าครวญรอยอดีต 
สกัวินาที..นาที...ชั่วโมง 
ท่ีท าใหเ้ธอวาดฝันบนอนาคต 
สกัปีแสงหน่ึงของครึง่ฝัน 
ท่ีจะหยดุเสน้เวลาไวช้ั่วครู่ 
ใหเ้ราย ่า...ย่าง....เดิน.....วิ่ง..........ไปพรอ้มกนั 
สกัชั่วโมง...นาที..วินาทีก่อนทิวารตัติกาลกลบัสวนทางดั่งเดิม 



 
 

 


