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 Rain 

October rain brings me sadness 

Tears pool in my eyes 

Because misfortune came slamming into me 

Until I cried out in pain 

Crying in a face-off with the rain 

 Now 

To the end of their lineage 

And then some more, to the endlessness of time 

May their souls be sucked dry 

By the most virulent ghouls 

May they suffer perpetual gloom 

Their hearts lonely and listless 

Lost in delirious rants 

Their chests heavy with anguish 

Aching without a cure 

As though bleeding to death from a gunshot… 

Their breaths cut short 

Collapsing in panic 

Their bodies elbowed off balance 

Their pain steeped in bitterness 

To be punching bags for “folks” 

Until stupor overtakes them 

A knock-out match, in boxing parlance 

ล ำล่องอโหสิกรรมหัวใจ “ตน” 

หมอล ำบักหนวดเงินล้ำน ปฏิภำณ ลือชำ 

 โอย้....ล่ะฝนเอย้ 

ฝนตุลาพาเศร้า  น ้าตาเฮาไหลโห่งหน่วย... 

ยอ้นควมซวยมนัหากมา แล่นต าตอ้ง 

จนฮนฮอ้ง ไหแ้ข่งฝน  คนเฮานอ้... 

 บดัน้ี  

อวสานซัว่เส้น แลว้เป็นบ่มีหน่าย   

ห่ากอ้มตายวายวอดซอ้น จัง่หมองเศร้าบ่ส่วงเซา   

เหงาหวัใจซึมเซ่อทนละเมอเพอ้จ่ม   

อกระทมปวดร้าว เจบ็จา้วบ่หาย   

คือจัง่ตายถืกปืนตอ้ง ตนโตเลือดสาด.... 

ลมหายใจล่ะแม่งมอ้ย 

สะหวอยลม้หวา่งเว   

ถืกศอกเข่าซวนเซลม้  เจบ็หลายเดข้มข่ืนปวด   

ทรายกระแทก “เขา?” ตีซ ้ า 

จนเมาเซ่อเซ่ืองซึม 

คนัเป็นมวยกะเป็นมวยคู่น็อคเอา้ท ์     



Their hearts stunned senseless 

Their heads spinning in a fog 

So evil entities enter 

Let’s see how well they can resist 

My curse. 

 Here! 

Lightheaded as if they’d [I’d] swallowed hemlock 

A roll of leaves in their [my] mouth 

How difficult it’d be [it is] to find remedy 

To evade death at its door 

Lonely like a fighting cock 

Listless, bleeding from his eyes 

A bundle of bruises on his back 

Where to? Who will let him unpack? 

Because in this somber sky 

Sunless, a sea of gray 

A depression passes through 

My life, laced with bruises 

I suffer in silence 

If nobody had found me, I would’ve gone 

Out of sight, out of mind 

This is no joke—I call it real life 

Life that gets stuck in a loop 

Of sentences written by gods in the sky 

This fate, this fortune—whose is it? 

Who dictated it onto pieces of paper? 

Who propagated it to people? 

หวัใจเมามึนมัว่  มืดสลวัมวัอากาศ  

อ านาจผมีารเขา้  สิขืนขา้ต่อยตี 

แทน้อ้ 

 มาบดัน้ี 

หยึ่มปานกลืนกินงว้น มว้นลงใส่ปาก 

ยากหลายทางสิแก ้ตายแทเ้บ่ือเมา 

เหงาคือไก่บกัโจน้ ซึมเซาตาแตก   

แบกเอาควมเจบ็ซ ้ า สิไปถ่ิมใส่ไผ? 

เพราะวา่ในแผน่ฟ้า หมองหม่นอบัศรี   

เป็นมืดเมาเทามวั ง่วมเหงาคาวน้ี 

ซีวติมีควมช ้า ทนระก าเจบ็ปวด   

คนัผูไ้ด๋บ่พอ้ บ่มีแลว้วา่สิเห็น 

น่ีบ่แม่นเล่นๆ หากเอ้ินวา่ซีวติจริง   

มนัหากเป็นวนเวยีน ลิขิตเขียนแต่พรหมฟ้า 

โซคซะตา “ไผ?” “หนอ?” 

มาแต่งแตม้ต่ืมลง ใส่กระดาษ   

ประกาศไปใหค้นฮู ้อีดูขา้อยา่หมาง 



Take pity on me, please, don’t shun me 

My life’s path is blocked 

Heaven’s door shut in my face 

Wild rage shoots up in its place 

And sends me rolling far away 

Sadhu der 

Whoever wishes harm on my life 

May sacred beings that exist 

Keep my heart in their favor 

May the evil entities coming my way 

Succumb and scatter! 

May the good deeds from my past  

Come drive them out 

And knock them down like bowling pins… 

This time they have the audacity 

To provoke me to a fistfight 

Sadhu der 

May the virtues of my teachers 

Protect me from danger 

Now that malefic Rahu eclipsed my light 

And caught me in the enemy’s orbit 

Sadhu der 

Teachers, sit on my right 

Come gently, look around, beware of danger 

Buddha Dhamma Sangha, sit on my left 

Gather round carefully 

May all sixteen heavenly spheres 

ทางชีวติปิดกั้น จนสวรรคบ์่เปิด 

เกิดเป็นความเคียดฮา้ย มายมา้งห่างไกล 

สาธุเดอ้  

ไผผูม้นัคึดฮา้ย ท าลายแก่ซีวติ 

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมีจริง ผายโผดในใจขา้ 

ผมีารมาผจญขอ้ย ใหล้ม้หล่ายสลายเบ่ิด!   

อนัควมดีท่ีเคยท า แต่หลงัคาวก้ี   

จ่งมาตีไล่หลีกพน้ ใหล้ม้ลงเป็นหล่าว... 

คาวน้ีมนัเก่งกลา้ มาทา้ต่อยตี 

สาธุเดอ้   

บารมีคุณครูบา ขอจ่งมาปกป้อง อนัตรายใหพ้น้ส่วง   

ดวงตกเขตราหูฮา้ย โค “โจร” พอ้ฝ่ายศตัรู 

ฝ่ังขวัคุณครูบาของขอ้ย  สาธุเดอ้   

ใหเ้จา้มาคอ้ยๆ คอยหล ่าระวงัภยั   

ฝ่ังซา้ยคุณพุทธงั คุณธมัมงั คุณสังฆงั 

ค่อยระวงัเวยีนลอ้ม   

เทิง16ซั้นฟ้าพญาใหญ่อิศวร 



From the Lord to the mass of angels 

Stand guard in formation 

May the Ruler of the Underworld 

Fire up his powers and vanquish all demons 

Whoever wishes me dead, may they die! 

And their clan, too! May they fall to ruin! 

Sadhu der 

I implant this Plaque in my body 

To ward off evil spirits 

And their attempts to break in 

May good karma from my past lives 

Be my life vest, don’t let me drown 

Again… 

May those eaten up by rancor, be rid of it at once 

May their ulcers subside 

So they usher in grace, freshly cleansed 

Every morning noon and evening 

Grace like the rustle of little bells 

Clanging amid the music of bamboo pipes 

Engrave this on my [your] soul for good luck 

Apply it so good results come around 

Keep it for blessings, and as a warning to yourself 

Sadhu der 

All y’all around here 

Come behold your humble servant 

Drink my words from a crystal clear pond 

Free from the impurities of black magic 

มวลหมู่เทวาลดัรอบเลียนระวงัไว ้

ยมพิบาลจอมเจา้ ผูเ้พิ่นใหญ่ในแผน่พื้น โลกลุ่มอเวจี   

ขอใหมี้เตโซ ผาบมารทงัค่าย   

ผูไ้ด๋!หมายมาฆ่า ขอใหม้นัมุดมอด 

ไปฮอดมวลพี่นอ้งของมนัพุน้! ใหพ้า่ยพงั! สาธุเดอ้ 

ฝังหมุดหมายในกายเน้ือ ป้องภยัผห่ีา 

มารอยา่เข็นเวรอยา่ผา่ ผลาผลซาติก่อนก้ี 

มาซูข้ึนอยา่สิจม  อีกถ่อน...  

ไผผูข้มเคียดฮา้ย ใหพ้ลอยเล่าสูญหาย   

ขอมลายเส่ือมสูญ แลว้จ่งมาส่งศรี 

พร้อมกบัยามทงั3 

คือจัง่เสียงกระดิงนอ้ย ระหง่างงมแคนไค ้

ตรึงเขา้ไปใหห้มานค ้า น าสู่ซูสนอง   

เสนอน าโตเอง ตกัเตือนตนไว ้  

สาธุเดอ้ 

ปวงซาวเซ้ือฝงูคน ใหม้าเบ่ิง ผูข้า้เดอ้ 

ใสเลิงๆจัง่น ้า กินแลว้ดบักระหาย 



For I have held fast to Dhamma 

Like holding a bamboo sieve to filter bran from 

rice 

Vice from virtue, to absorb it into myself 

May bitterness be sweets to the tongue 

To be savored, never to lose their flavor 

May this gourmet meal 

Be delivered to you, who art in hell! 

Sabbe satta der… 

Let me take a page from “Your” “Holy” 

“Dhamma” 

And read it with care 

Let the word shore up the world 

The masses gathered here 

The people powerful and powerless 

Subjects of the kingdom of this world 

May their sores be soothed, their worries washed 

away 

Sadhu der 

All the creatures on Earth 

That I have depended on 

My proletarian comrades 

Or? peasants enduring hard life 

On their modest parcels of land 

May the powers of the Party 

Come to their [our] rescue 

Guide their [our] “thick” gray matter 

สูญสลายไสยด าตอ้ง คองพระธรรมขา้ขอเพิ่ง   

เปรียบคือเขิงไดฮ่้อน...........หาควมซอบ 

ประกอบไวใ้ส่โต 

อนัควมขม ใหเ้ป็นของหวานล้ิน ด่ืมกินบ่จางจืด   

ภกัษาหารอนัโอชะ แผเ่ถิงมึงดว้ย 

สัพเพ สัตตาเดอ้...   

ขา้ขอเอา “คุณ” “ธรรม” “เจา้” 

มาคน้อ่านเผีย่นผีดู่เปิดอ่าน   

จ่งมาค ้าจุนโลก มวลท่ีมาโฮมถอ้น 

ราษฎรใหญ่นอ้ย ผูท่ี้เนาใตลุ่้มฟ้า 

ใหฮ้า้ยฮอ้นส่วงศรี 

สาธุเดอ้   

สัตวท์ั้งหลายในโลกน้ี อนัท่ีเฮาไดเ้พิ่ง 

สหายหมู่กรรมกร   

หรือ?วา่เป็นซาวนา ผูท่ี้ลาวทนทุกข ์

ยากน านา ผนืนอ้ย   

“ขอ” อ านาจ ของพรรคฯ เขา้มาค ้า 



So it adheres to the Dhamma of the Party 

To the foot of the letter 

So that it sees a path of light 

The golden light of sovereignty 

Of the demos 

Of the laboring classes 

Who stand shoulder to shoulder 

As for them wandering souls 

Where are they at? 

Karma Officer, detain them! 

Restrain them! Imprison them! 

Sadhu der 

Religion of religions, prophet of prophets 

May you provide shelter 

Sacred powers in all the skies 

Buddhism Christianity Islam 

Brahmanism Hinduism Sikhism 

Together with Taoism Confucianism 

May I hold on to your praxis 

To the “Dhamma-Vinaya” of all religion 

May the powers of black magic 

Pin you down to the last fiber of your body! 

May whirlpools and quicksands 

Swallow you up! 

Whoever hates my guts 

May their heart be cleansed 

May their hard feelings soften 

ซ้ีน า “ปึก” ในสมอง 

คองพระธรรมของพรรคฯ ใหจ่ื้อจ าจดไว ้

ใหม้นัเห็นทางแจง้ แสงทองอ านาจใหญ่ 

คือประซาธิปไตย พวกซนซั้นกรรมาซีพ 

เสมอหนา้ดัง่กนั 

ซุมหมู่สัมภเวสีนั้น มนัอยูท่ี่ ณ แห่งได๋?   

นายเวรจ่งมาคุม “ข่ม!” “ขงั!” มนัไว ้  

สาธุเดอ้   

ศาสนาพระบรม ศาสดาไทม้าเขา้ฮกัษา   

อ านาจควมศกัสิทธ์ิ  ทัว่แผน่ฟ้า 

พุทธ คริสต ์อิสลาม   

พราหมณ์ ฮินดู เทิงซิกข ์  ลทัธิเต๋าขงจ้ือ 

ขา้ขอถือเอาไว ้  “ธรรมวนิยั” ของทุกศาสน์   

อ านาจคุณไสยด า  “มึง!” จ่งดบัด่าวด้ิน 

ดินน ้าหมุนทะลาย  มึงเดอ้!   

ไผผูซ้งัหนงัหนา้ ขอใหใ้จลบลา้ง 

แคน้อยูข่อใหจ้บ เอาหวัใจลางลบ 



Into an eraser, affection into a marker 

So they know love 

And to yearn for it, to treasure it 

In the bottom of their heart 

Let their heart be lifted 

Bringing beauty in tow 

Followed by faith in me, no less than in others 

Sadhu der 

Whoever wishes for my victory 

May they find luck 

May disease and other devilish devices 

Be defeated by their own doing 

Come the collapse of evil, sinking under the 

surface 

Wrapped in the coils of water nagas 

And swallowed whole 

Sadhu der 

May the powers of white magic 

Protect me in my journey, uplift my lot 

Bless me for eternity… 

 Sadhu. 

เกิดเป็นควมใคร่ ใหห้วัใจมนัพุน้ 

เกิดใฝ่ฝันร าพนัตอ้ง ฮกัแพงมัน่ใส่ใจ 

ติดตรึงอยูใ่นทวง ใฝ่ฝันร าพนัเวา้ 

ใหเ้อาใจซูข้ึน ซกัน างามสง่า   

เกิดศรัทธาแก่ขอ้ย อยา่มีนอ้ยผูไ้ด๋  สาธุเดอ้   

ไผผูใ้จประสงคช่์วย อ านวยซยัใหห้มานโซค  

โรคและภยัมารผจญเข็ญฮา้ย 

ขอใหม้นัพา่ยแพ ้ภยันั้นแก่ตน  สาถ่อน 

จนวา่มารมนัลม้ จมลงพื้นแผน่ 

ธรณีนาคน ้า มากลืนเก้ียวจุ่มโจม มนัลงเดอ้  สาธุเดอ้ 

คุณไสยขาวมาปกป้อง ประคองตนทนฝ่า   

วาสนาบ่ต ่าตอ้ย ผลายูซ้ัว่นิรันดร์... 

 สาธุ 

  


