
ในวนัทีส่ายรุ้งกลับมาสดใสอีกคร้ัง 

 หลายคร้ังเหลือเกินท่ีเม่ือความทุกขอ์าบไลไ้ปทัว่ทั้งจิตใจ ดวงตาคู่น้ีของฉนัก็รู้สึกเหมือนมองเห็นรุ้ง

กินน ้ าเป็นสีขาวกบัด า ความสดใสสวยงามและน่าต่ืนตาต่ืนใจสูญหายไปจนเกือบหมดส้ิน สีสนัของรุ้งท่ีฉัน
เคยหลงใหลกลบัจืดจางลง กลายเป็นเพียงส่ิงหน่ึง ท่ีจืดชืดไร้ชีวิตชีวาบนโลกใบนอ้ยท่ีหม่นหมองเท่านั้น 

 ความทุกขไ์ม่ใช่ส่ิงไกลตวัเลย ตรงกนัขา้มกลบัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลชิ้ดติดกบัมนุษยทุ์กคนบนโลกน้ีอยา่ง

เท่าเทียม ทั้งมหาเศรษฐีและยาจก ทั้งวยัหนุ่มสาวและวยัชรา ทั้งชายและหญิง ทั้งคนท่ีประสบความส าเร็จ
และคนท่ีลม้เหลว ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ท่ีมุมใดของโลก ทุกคนย่อมมีทุกข์ทั้ งส้ิน เป็นดั่งเงาตามตัว ท่ีจะ
ติดตามเราไปเสมอ 

 

 เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงมีการบา้นหลายสิบตอ้งสะสาง และพรุ่งน้ีเธอก าลงัจะสอบ นัง่ท่องต าราอยูดึ่กด่ืน 
มีความอ่อนลา้เคียงคู่ยามค ่าคืน เธอมองนาฬิกาแขวนผนงับอกเวลาเป็นระยะ หน่ึงชัว่โมงผ่านไป และสอง
ชัว่โมงก็ผา่นไปเช่นกนั กองงานยงัไม่ยอมใหเ้ธอพกัผอ่น กองหนงัสือเรียนตั้งใหญ่ตั้งนั้นยงัไม่ยอมปล่อยให้
เธอไดน้อนหลบัฝัน คืนน้ีคงตอ้งมีความอ่อนลา้อยูเ่ป็นเพ่ือนไปอีกนาน เธอรู้สึกอ่อนเพลียเหลือเกิน 

 เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงวาดฝันอนาคตของตวัเองเอาไวใ้นภาพความคิด เธอวาดตวัเธอเองในอีกห้าปี
ขา้งหน้า และตวัของเธอในอีกสิบปีขา้งหน้า เส้นทางอนาคตของเธอคงจะยาวไกลกว่าท่ีคิด เธอลองไล่ตาม
ความฝันของตวัเอง ส่งงานเขียนเขา้ประกวดหลายคร้ัง และบ่อยคร้ัง เธอลม้เหลว 

 เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงมองดูคนอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จในเสน้ทางท่ีพวกเขาเลือกเดิน มองดูคนอ่ืน  มี
ความสุขบนเสน้ทางนั้น เด็กผูห้ญิงคนนั้นดีใจกบัพวกเขาเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั ในความเห็นของเธอ การเดิน
ไปอย่างมีความสุขในทางเดินท่ีก  าหนดข้ึนเอง ช่างเป็นส่ิงท่ีวิเศษ แต่ในอีกมุมหน่ึงของความรู้สึก เธอหัน
กลบัมามองตวัเธอในกระจก และหลายคร้ังทีเดียว ท่ีเธอตั้งค  าถามกบัเงาสะทอ้นในกระจกบานนั้น “แลว้ฉนั

ล่ะ ฉนัเดินมาถึงไหนแลว้ กบัเสน้ทางท่ีฉนัเป็นผูเ้ลือกเอง จุดหมายปลายทางของเสน้ทางชีวิตท่ียาวไกลอยู่ท่ี
ไหนกนัแน่”   บ่อยคร้ังเหลือเกินกบัความผดิหวงัท่ีพบเจอ เธอรู้สึกทอ้แท ้

 เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงเหม่อมองผืนน ้ ากวา้งใหญ่ เธอก าลงัคิดถึงอนาคตของตวัเอง ฉันในอีกสิบปี
ขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไรกนั ตอนนั้นฉนัจะก าลงัท าอะไรอยู ่ เธอไม่เคยลงัเลในส่ิงท่ีเธออยากเป็น ไม่เคยลงัเล

ในจุดท่ีเธออยากยืน แต่ความมุ่งมัน่นั้นจะให้อะไรกับเธอกันเล่า ในเมื่อแมแ้ต่ตัวเธอเองยงัมองไม่เห็น
จุดหมายของเส้นทางท่ีตวัเธอเองเป็นคนก าหนดเอาไว้  ปลายทางนั้นอาจมีทุ่งดอกไม ้หรืออาจจะมีผืนน ้ า



เช่ียวกรากตดัขวางไว ้รอใหเ้ธอขา้มกระแสน ้ านั้น แลว้ปักธงลงบนปลายทางท่ีเรียกว่าความส าเร็จงั้นหรือ แต่
ท่ีเธอหวาดกลวัท่ีสุด คือกลวัว่าปลายทางนั้น จะเป็นทางตนั 

 เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงวิ่งฝ่าสายฝนเยน็เยยีบในช่วงเกือบหกโมงเยน็ ท่ีดวงอาทิตยค่์อย ๆ ลาจากไป แลว้
พาความสว่างไสวกลบัไปดว้ย กลุ่มเมฆหนาสีด าครอบครองพ้ืนท่ีบนฟ้าอย่างมีอ  านาจ ฝ่าเสียงฟ้าร้องดั่ง
สนัน่ เธอจ าเป็นตอ้งฝ่ากระแสฝนไปไปทั้งชุดนกัเรียนแบบนั้น เพ่ือใหท้นัข้ึนรถโดยสารประจ าทาง ตวัเปียก
ปอนเพราะน ้ าฝน รู้สึกหนาวเหน็บทั้งร่างกายและจิตใจ และเมื่อตอ้งเผชิญหน้ากบัเคร่ืองปรับอากาศบนรถ
โดยสารท่ีเยน็กว่าปกตินั้น ความหนาวเหน็บนั้นเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ และเธอรู้สึกเหมือนจะเป็นหวดัเสียเด๋ียว

นั้นเลย 

 เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงตวัเปียกปอนตั้งแต่หวัจรดเทา้ เมด็ฝนท าใหเ้ธอหนาวเหน็บทรมานอย่างเหลือเช่ือ 
ยนืเบียดเสียดกบัผูค้นมากมาย ในวนัท่ีทุกคนเหมือนจะตอ้งการกลบับา้นในเวลาพร้อมกนั รถแทบจะไม่ว่าง

เลย ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มามากข้ึนเร่ือย  ๆ และนั่นก็ท าใหมี้พ้ืนท่ีบนรถนอ้ยลงเร่ือย ๆ  ดว้ย บนรถโดยสารคนั
ยาวสีเหลือง บนรถโดยสารท่ีมีคนเบียดอดักนัอยูร่าว ๆ คร่ึงร้อย ร่ายกายเด็กผูห้ญิงเหมือนจะหมดส้ินแรงไป
ตรงนั้น  เมื่อทอ้งฟ้าผนืนั้นนอกหนา้ต่างหมดส้ินแสงสว่าง แต่กระนั้นก็ยงัมองไม่เห็นดวงดาว  เธอยงัอยู่บน
รถโดยสาร พยายามยิ้มกบัตวัเองใตห้น้ากากอนามยั เพ่ือหวงัว่าความเหน่ือยลา้จะจืดจางลงบา้ง แมเ้พียง
เลก็นอ้ยก็ยงัดี แต่การกระท านั้นก็ไม่ช่วยใหอ้ะไร ๆ ดีข้ึนมากมายนกั  

 

เด็กผูห้ญิงคนนั้นก  าลงัเขียนความทุกขข์องเธอลงบนกระดาษแผน่น้ี 

 

หลายคร้ังใช่ไหมท่ีความทุกขท์ าใหค้วามรู้สึกหม่นหมอง ภาพส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคยสดใสกลบักลายเป็นสี

ขาวด าจืดชืด และไร้ชีวิตชีวาอยา่งไม่น่าเช่ือ 

ถา้เช่นนั้น คุณคิดว่า “อะไร” ท่ีจะท าให้สายรุ้งกลบัมาสดใสไดอี้กคร้ัง “อะไร” ท่ีจะท าใหรุ้้งกินน ้ า
กลบัมาเป็นส่ิงสวยงามน่าหลงใหล บนโลกใบน้ีอีกคร้ัง 

 

เด็กผูห้ญิงคนเดิมคนนั้น ก  าลงัเครียดกบักองการบา้น และตั้งหนงัสือตั้งสูงท่ีจะตอ้งอ่านภายในคืนน้ี
ให้จบ มีก  าลงัใจเป็นของตวัเองเสมอ เธอติดรูปศิลปินท่ีช่ืนชอบไวท่ี้สมุดบนัทึก เธอมองรูปครอบครัวของ

เธอ ท่ีห่วงใยเธอเสมอ เธอมองรูปเพื่อนสนิท พวกเขาท าให้เธอรู้สึกว่าตวัเองเป็นคนคนหน่ึงบนโลกใบน้ีท่ี



โชคดีเหลือเกินท่ีมีเพ่ือนท่ีจริงใจแบบนั้น เธอมองขอ้ความในมือถือ แค่เพียงประโยคสั้น ๆ กลบัท าใหเ้ธอยิ้ม
ไดแ้ละมีก  าลงัใจเสมอ เธอติดรูปสุนัขของเธอเอาไวใ้นแฟ้ม มองดูมนัหลายคร้ัง และคิดถึงสัมผสัท่ีเคยได้
กอดเจา้เพ่ือนขนฟู แค่กอดเท่านั้น ก็เหมือนจะท าให้ความเหน่ือยลา้ในร่างกายหลัง่ไหลออกไปจนหมดส้ิน 

และในบางคร้ังเธอมองรูปใบเลก็ท่ีมี เธอชอบรูปถ่าย เพราะมนัเป็นส่ิงย  ้าเตือนว่า เธอเคยมีช่วงเวลาแบบนั้น 
และผนึกความทรงจ าดี ๆ  ไวใ้นกระดาษใบเล็ก ท่ีอดัแน่นไปดว้ยความทรงจ า  หลาย ๆ คนท่ีผ่านเขา้มาใน
ชีวิต พวกเขาเหล่านั้นอาจไม่รู้ตวัเลยก็ได ้ แต่หากพวกเขาไดอ่้านบทความน้ี ฉนัขอบคุณทุกคนท่ีฉนัรัก และ
ทุกคนท่ีรักฉนั ขอบคุณท่ีท าให้เด็กผูห้ญิงคนน้ีมีแรงผลกัดนัเสมอ บางความรักฉันไดม้นัมาตั้งแต่เกิด บาง
ความรักฉนัไดม้นัมาจากการแสวงหา บางความรักเกิดข้ึนดว้ยความประทบัใจ บางความรักจบลงดว้ยความ
ผิดหวงั และบางความรักจบลงดว้ยการจากลา แต่ไม่ว่าความรักนั้นจะเกิดข้ึนและจบลงอย่างไร ฉันก็ดีใจ

เสมอ ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิต ฉนัเคยไดรั้ก 

เด็กผูห้ญิงคนเดิมคนนั้น เธอคนท่ีลม้เหลวเม่ือวิ่งไล่ตามความฝัน บอกกบัตวัเองว่า อยา่งนอ้ย ๆ เธอ
ก็ไดเ้ดินในเสน้ทางท่ีตวัของเธอเป็นผูเ้ลือกเอง ไดว้ิ่งตามความฝันท่ีเธอเป็นผูว้าดมนัข้ึนมา แมใ้นบางคร้ังจะ

สะดุดลม้จนมีแผลบา้ง แต่เธอจงรักษาแผลนั้นดว้ยจิตใจท่ีเขม้แข็ง พกัฟ้ืนแผลนั้นให้สมานและหายดี และ
เม่ือเวลานั้นมาถึง จงวิ่งไล่ตามความฝันของเธออีกคร้ังเถิด ในเสน้ทางชีวิตอนัแสนยาวไกล ท าในส่ิงท่ีหวัใจ
ของเธอปรารถนาจนถึงท่ีสุด เป็นปกติแลว้ท่ีเสน้ทางนั้นจะไม่โรยไปดว้ยกลีบดอกไม ้ เสน้ทางความฝันของ
เธออาจจะมีขวากหนาม มีแม่น ้ าผืนใหญ่ท่ีมีกระแสน ้ าไหลเช่ียวกราก หรือมีก  าแพงสูงชนักั้นขวางบา้ง แต่
อย่างน้อยเธอก็ได้ลองท ามนัแลว้นะ ท าในส่ิงท่ีเธออยากท า ท าในส่ิงท่ีเธอมีความสุข แลว้ในเม่ือเธอมี
ความสุขขนาดนั้น เธอจะคาดหวงัเพียงแค่ความส าเร็จ และโศกเศร้าทุกขใ์จกบัความผดิหวงัเท่านั้นหรือ เดิน

ต่อเถอะนะ แมเ้สน้ทางจะยาวไกลขนาดไหน แต่ถา้เธอเดินไปเร่ือย ๆ สกัวนัเธอจะตอ้งพบจุดหมายปลายทาง
อยา่งแน่นอน 

เด็กผูห้ญิงคนเดิมคนนั้น คนท่ีรู้สึกท้อใจในตัวเองยามท่ีมองเห็นคนอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จ 

ในขณะท่ีตวัเธอเองยงัอยูท่ี่เดิม แต่เธอก็ยงัรู้สึกดี ท่ีเธอมีความสุขในขณะท่ีมองพวกเขายิ้ม อย่างน้อยเธอก็ดี
ใจ ท่ีตวัเธอเองยินดีกบัความส าเร็จของพวกเขาจากใจจริง และสัญญากบัตวัเองว่า ต่อจากน้ีไป เธอจะมอง
พวกเขาเป็นแรงผลกัดนั เพียงเท่าน้ี ความทุกขใ์จท่ีเคยมีก็คลา้ยว่าจะหายส้ินไปทนัตา 

เด็กผูห้ญิงคนเดิมคนนั้น ยนืหนาวสัน่อยูบ่นรถโดยสาร คนหลายคนท่ีเคยนัง่ลุกออกไป แต่ขา้งกาย

ของเธอ มีคุณป้าคนหน่ึง หอบของพะรุงพะรัง และมีผา้พนัแผลสีขาวพนัไวร้อบขอ้เทา้ เธอเห็นว่าคุณป้าคน
นั้นอาจจะจ าเป็นตอ้งนั่งพกัมากกว่าเธอ เด็กผูห้ญิงคนนั้นสละท่ีนั่งว่าง ๆ บนรถคนันั้นให้คุณป้า และเมื่อ
ไดรั้บรอยยิม้และค าขอบคุณ เธอรู้สึกอบอุ่นภายในใจ แมร่้างกายจะเหน็บหนาวก็ตาม 



เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงยนืเบียดเสียดกบัผูค้นมากมายบนรถโดยสาร ร่างกายเหน่ือยลา้และอ่อนเพลีย สี
หนา้ของเธอคงจะดูเหน่ือยเอามาก ๆ เม่ือผูช้ายคนหน่ึงลุกออกมาจากท่ีนัง่ของเขา แลว้บอกกบัเธอว่า “ใหเ้ธอ
นั่งต่อเราเลยนะ”  และยงัไม่ทนัขอบคุณเขาก็กลืนหายเขา้ไปในฝูงชนเสียแลว้  เธอไม่เห็นหน้าเขาคนนั้น 

และได้ยินเพียงแค่เสียงท่ีดูใจดีเท่านั้น ในวนัท่ีเธออ่อนลา้ บนรถโดยสารคันยาวสีเหลือง ข้างกายเธอ
แวดลอ้มไปดว้ยผูค้นมากมาย บนรถโดยสารคนัยาวสีเหลือง เธอมีความเหน่ือยลา้อยู่เคียงขา้งโดยท่ีเธอก็
ไม่ไดเ้ต็มใจนัก และบนรถโดยสารคนัยาวสีเหลืองคนันั้น เธอไดรั้บน ้ าใจ จากคนท่ีไม่รู้จกักนั และนั่นเป็น
ความสุขเลก็ ๆ ท่ีพอจะลบเลือนความทุกขก์ายลงไปไดบ้า้ง  

 

เด็กผูห้ญิงคนเดิมคนนั้น ก  าลงัเขียนความสุขของเธอลงบนกระดาษแผน่น้ี 

 

บางคร้ังบางคราว ความทุกขท์บัซอ้นไปกบัความสุข และความสุขแมเ้พียงเลก็นอ้ย ก็สามารถเจือจาง
และบรรเทาความทุกขน์ั้นได ้

บางคร้ังบางคราว ความทุกข์ท าให้ฉันตระหนักไดถึ้งความเป็นมนุษย ์ท าให้ฉันรู้ตัวว่าฉันยงัมี
ความรู้สึก 

บางคร้ังบางคราว ความทุกขใ์หบ้ทเรียน 

บางคร้ังบางคราว ความทุกขน์ าพาใหเ้กิดซ่ึงความฝันและแรงบนัดาลใจ 

บางคร้ังบางคราว ความทุกขท์ าใหเ้ราเขม้แข็งมากข้ึน 

บางคร้ังบางคราว ความทุกขท์ าใหเ้ราไดรู้้ว่า บนโลกน้ียงัมีคนดีอีกมากมายท่ีพร้อมจะหยิบยืน่น ้ าใจ
ใหก้นัเสมอ 

บางคร้ังบางคราว ความทุกขท์ าใหเ้ราไดท้บทวนตวัเอง ว่าเธอเองก็เคยมีความสุข เคยมีความรัก เคย
มีความหวงั เคยใชชี้วิตอยา่งสนุกสนานถึงขนาดนั้น อยา่ใหค้วามทุกข ์กลบส่ิงสวยงามในชีวิตของเธอเลยนะ 

และบางคร้ังบางคราว ความทุกขท์ าใหฉ้นัไดรู้้ ว่าชีวิตมีคุณค่ามากมายขนาดไหน 

 



ทุกคนบนโลกน้ีไม่สามารถท่ีจะใชชี้วิตโดยไม่มีความทุกข์ได ้แต่ทุกคนบนโลกสามารถผ่านพน้
ความทุกข์ไปไดถ้า้คุณตอ้งการ ส าหรับบางคน อาจเป็นเร่ืองยาก แต่โปรดเช่ือมัน่ในตวัคุณเองเถอะว่า คุณ
จะตอ้งสามารถผา่นมนัไปไดอ้ยา่งแน่นอน  

 

หลายคร้ังหลายหน ความทุกข์ครอบง าจิตใจของเรา ความรู้สึกอ่อนแรง ความรู้สึกเหน่ือยล้า 

ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ ความรู้สึกหงุดหงิด ความรู้สึกทอ้แทแ้ละส้ินหวงั ความรู้สึกเหล่าน้ีย่อมท าใหเ้กิด
ทุกข์ แต่คนเราไม่สามารถมีเงาติดตวัไดต้ลอดเวลา เม่ือไร้ซ่ึงแสงไฟ เงานั้นจะหายไป เช่นกนั คนเราไม่
สามารถอยูก่บัความทุกขไ์ปไดต้ลอด และเม่ือตอนนั้นมาถึง เงาท่ีคุณคิดว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงไดจ้ะหายไป 
และสายรุ้งจะกลบัมาสดใสอีกคร้ัง 

 

  

  


