
บริเวณป่าร่มร่ืนติดแม่น�้าสายหน่ึง มีแนวต้นไม้รกครึ้ม

ขนานยาวกบัสายน�้า ข้างเนนิปลวกภายใต้เงาร่มไทรเยน็สบายนั้น มี

สามเณรรูปหนึ่งนั่งท่องบทสวดมนต์จากหนงัสอื สวดมนต์เจด็ต�ำนำน 

บนขอนไม้อย่างมีสมาธิ เณรน้อยหลับตาท่องไปเรื่อยๆ ครั้นสะดุด

ตรงไหน กล็มืตาเหลอืบมองหนงัสอืที่เปิดกางอยู่ในมอื แล้วหลบัตา

ท่องกลับไปกลับมาสองสามเที่ยวจนจ�าได้ ค่อยลืมตามองบทสวด

มนต์แถวต่อไป จากนั้นก็ท่องต่อด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและมีสมาธ ิ

โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นสายน�้าที่ไหลผ่าน หรอืสายลม

เยน็พดัไล้ลูบผวิน�้าจนเกดิระลอกคลื่นพลิ้วไหวงามตา

เณรน้อยท่องบทสวดมนต์อย่างมีสมาธิ เสียงใสๆ ปนห้าว 

เพราะมีอายุสิบสี่ปี เริ่มแตกหนุ่มแล้ว แต่เนื่องจากเป็นผู้ครองผ้า

กาสาวพสัตร์ จงึดูมุ่งมั่นและแน่วแน่เกนิวยั เณรน้อยหลบัตาอกีครั้ง 

แล้วเริ่มทบทวนบทสวดมนต์ตั้งแต่ต้นจนจบ คราวนี้ไม่ติดขัด และ

เพื่อให้เกดิความมั่นใจ จงึท่องซ�้าสามเที่ยว ก่อนที่รอยยิ้มจางๆ จะ

ปรากฏบนเรยีวปากแดงเรื่อขณะตาพริ้มหลบัอยู ่แล้วทบทวนบทสวด

๑
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มนต์ที่เพิ่งท่องได้ให้แน่ใจอกีครั้ง

เณรน้อยไม่ได้สนใจบรเิวณที่เกดิกระแสน�้าวนลกึอย่างผดิปกต ิ

หรือเรียกว่า ‘น�้าวนตาไก่’ ในแม่น�้าตรงหน้า ยังคงปิดเปลือกตา

สาธยายบทสวดมนต์ต่อไป จงึไม่เหน็ชายคนหนึ่งโผล่พ้นผวิน�้าขึ้นมา

อย่างประหลาดล�้า เขานุ่งผ้าม่วงปักดิ้นทอง ทับด้วยโจงกระเบน 

ผ้าปักดิ้นทองอีกที เผยช่วงบนที่มีกล้ามแกร่ง มือถือพระขรรค์ด้าม

ทองลวดลายเครอืเถาอนัวจิติร หากไม่มสีงัวาลสองสายพาดไขว้ทบั

บนอกกว้างนั้น กเ็รยีกได้ว่าร่างกายท่อนบนเปล่าเปลอืย ใบหน้ารูป

ไข่เรยีวนวลเนยีน ตาคมใต้คิ้วโก่งเหมอืนคนัศร รบักบัจมกูโด่งพองาม 

รมิฝีปากอิ่มนั้นราวจะยิ้มแย้มเนอืงนติย์ ครั้นเขาก้าวพ้นตลิ่งขึ้นมา ก็

เป็นเวลาที่เณรน้อยเปิดเปลอืกตาขึ้นพอดี

เณรน้อยขยับตัวเล็กน้อย ตากลมใต้คิ้วเกลี้ยงเกลาเพราะถูก

โกนนั้น ทอดมองร่างบุรุษผู้อยู่ในชุดอันแปลกกว่าการนุ่งห่มของ 

ชาวบ้านในละแวกนี้ เณรน้อยนกึถงึเจ้าชายรูปงามในหนงัสอืนทิาน

แนวจักรๆ วงศ์ๆ ที่เคยอ่าน โดยเฉพาะทรงผมที่รวบเป็นมวยแน่น

ล้อมรอบด้วยอัญมณีสะท้อนแสงวูบวับ การเคลื่อนตัวของเขาก็ดู

เหมอืนก้าวเท้าไม่แตะผวิดนิ ขณะตรงมานั่งคกุเข่าพลางพนมมอืขึ้น 

เณรน้อยขยี้ตามอง ไม่แน่ใจว่าตวัเองฝันไปหรอืเปล่า

เสยีงหวัเราะหึๆ  ดงัออกจากล�าคอเขา ตามด้วยเสยีงนุ่มหูดงั

พอให้ได้ยนิ

“เณรน้อย...ไม่ได้ฝันไปหรอก”

“ทะ...ท่านเป็นใคร ขึ้นมานั่งบนขอนไม้นี่เถอะ”

เณรน้อยบอกพลางขยบักาย กิ่งไทรย้อยบนเนนิปลวกพลิ้วไหว 

บรเิวณนั้นร่มเยน็และเงยีบสงดั ไม่มเีสยีงนกที่บนิลงมาเกบ็กนิลกูไทร 

พวกมันเงียบกันได้อย่างไร หรือเสียงท่องบทสวดมนต์ของเณรน้อย
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รบกวนพวกมนัจนไม่กล้าลงมากนิลูกไทรสกุ แต่ทกุวนัเณรน้อยกไ็ด้

อาศยัร่มไทรนี้ จนนกต่างๆ คุน้ชนิว่าไม่เป็นอนัตราย แม้จะมร่ีางเณร

น้อยนั่งอยู่ตรงนี้ พวกมนักก็ล้าบนิลงมาเกบ็กนิลูกไทร 

บรุษุผูม้คีวามงดงามราวกบัเจ้าชายในภาพวาดประกอบนทิาน

เก่าแก่ ขยบัตวัลกุแล้วนั่งบนขอนไม้ตามค�าเชื้อเชญิ

“ต้องขออภยัเณรน้อย ที่นั่งเสมอกบัผู้มศีลีบรสิทุธิ์”

“ไม่เป็นไร นี่อยู่ในป่าริมแม่น�้า ไม่ใช่บนกุฏิ เณรไม่ถือสา

หรอก” เณรน้อยบอก

นัยน์ตาเจิดจรัสของบุรุษผู้มากับความแปลกทั้งการแต่งกาย

และการปรากฏตวัจ้องเณรน้อย นบัเป็นดวงตาแห่งความอบอุน่ ท�าให้

เณรน้อยเกิดความชุ่มชื่นใจ และสบประสานสายตากลับไป ดังจะ

บอกเรื่องราวต่อกัน ทันใดนั้นเสียงดนตรีซึ่งน่าจะเป็นเสียงพิณแคน 

กด็งัขึ้น เณรน้อยยงัอยูใ่นอาการสงบ แม้วนันี้จะแตกต่างจากวนัอื่นๆ 

กต็าม

“ท่านยงัไม่ได้บอกเณรเลยว่าเป็นใคร มาจากไหน” เณรน้อย

หลุดเสียงถามเหมือนอยู่ในห้วงแห่งความฝัน ฝันทั้งที่รอบกาย

สว่างไสวจากตะวนัที่จรสัแสงลงมาอาบทั่วบรเิวณให้เกดิความรุม่ร้อน 

นี่หากไม่ได้ไอเยน็จากร่มไทร ไฉนเลยจะนั่งคยุกนัได้อย่างนี้

บุรุษผู้ปรากฏกายอย่างลึกลับยังไม่ตอบค�าถามเณรน้อยเสีย 

ทเีดยีว เขามองไปทางกฏุหิลวงพ่อที่ปรากฏเพยีงหลงัคาโผล่พ้นยอด

ไม้ ที่จรงิกไ็ม่ได้อยู่ไกล เพยีงแต่สมุทมุพุ่มไม้บดบงัเท่านั้น

“ข้ามาจากภพภมูอิื่นที่ไม่มใีครรู ้นอกจากหลวงพ่อผูเ้ป็นอรยิ-

สงฆ์เท่านั้น ท่านทราบดีจากญาณอันแก่กล้าของท่านที่เหนือกว่า

ผู้คนธรรมดา”

เสียงเพลงพิณยังดังมาให้ได้ยิน ซึ่งดูเหมือนสะท้อนมาจาก
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แม่น�้า หลวงพ่อเคยพร�่าสอนไม่ให้ลุ่มหลงในรูป รส กลิ่น เสียง  

เสยีงดนตรทีี่ได้ยนิจงึไม่ต่างไปจากเสยีงนกไพรและสายลมพร�่าเพรยีก 

เณรน้อยฟังแล้วกค็ดิว่าเหมอืนเสยีงจากธรรมชาติ

“ข้าศรัทธาการครองผ้ากาสาวพัสตร์ของเณรน้อย เพราะนับ

เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ไฉนเณรน้อยจึงสละความสนุกสนานจากทางโลก

ได้ด้วยวยัเพยีงแค่นี้ ข้าอยากจะฟังจากปากของเณร ข้าท�าอย่างเณร

น้อยไม่ได้ ทั้งๆ ที่ใฝ่ฝัน จงึรกัษาได้เพยีงศลีห้าเท่านั้น” เสยีงเขาหาย

ไปในล�าคอราวกบัคนผดิหวงัอยู่ลกึๆ 

เณรน้อยขยับริมฝีปากยิ้มละไม มองบุรุษแปลกหน้าราวกับ 

จะให้ก�าลงัใจ

“ท่านเป็นบุรุษ ซ�้ายังรูปงาม มีอวัยวะครบบริบูรณ์ทุกอย่าง 

อายกุอ็ยูใ่นวยัจะบวชพระได้ ไฉนเลยจะครองผ้ากาสาวพสัตร์ไม่ได้”

เขาก้มหน้าเม้มริมฝีปากเหมือนก�าลังคิดหนัก เณรน้อยรู้สึก 

ไม่สบายใจ คิดว่าค�าพูดของตนมีส่วนสร้างความสะเทือนใจให้เขา

หรอือย่างไร

บุรุษแปลกหน้าเงยหน้าขึ้นประสานสายตากับเณรน้อย แล้ว

พูดราวกบัล่วงรู้ความในใจ

“ไม่มอีะไรสะกดิใจข้า เณรน้อยพูดถูกแล้ว แต่ยงัไงข้ากบ็วช

พระไม่ได้ เณรน้อยเล่าให้ข้าฟังด้วยเถิด มันจะเป็นบุญกุศลกับข้า 

หากได้ฟังเรื่องเล่าของเณร”

เณรน้อยรู้สกึสะกดิใจ ชายผู้นี้พูดแปลก เขาไม่มวีนัที่จะบวช

พระหรือเณรได้อย่างนั้นหรือ เณรน้อยรู้สึกฉงน แต่ก็เก็บความรู้สึก

สงสยัไว้ภายใน เขาอาจจะเป็นเจ้าชาย หรอืชายตระกูลสูงส่ง ถ้าคดิ

จะบวชเรยีนคงเป็นเรื่องล�าบากหากบดิามารดาไม่อนญุาต เณรน้อย

คดิเช่นนี้ ก่อนจะพูดขึ้น
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“ท่านรักษาศีลห้าข้อได้บริสุทธิ์ก็นับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่

แล้ว...” ตอนแรกเณรน้อยจะถามเขาเหมือนกันว่า เพราะเหตุใดจึง

บวชพระหรอืเณรไม่ได้ ทั้งๆ ที่เขาเป็นผูช้ายวยัผูใ้หญ่แล้ว แต่ครั้นคดิ

ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขา เณรน้อยเลยเก็บความอยากรู้เอาไว ้

ในใจ

“ส�าหรบัเณรนั้น บวชด้วยศรทัธาในพทุธศาสนาเพื่อรกัษาศลี 

อยากงดเว้นรงัแกสตัว์ ไม่ต้องการบรโิภคเนื้อสตัว์ แรกนั้นมารดาของ

เณรกไ็ม่เหน็ด้วย เพราะในครอบครวักม็มีารดาและเณรเท่านั้น ครั้น

เรยีนจบประถมปลาย มารดากอ็ยากให้เรยีนต่อมธัยม แต่เณรอยาก

เรยีนธรรมะ อยากบวชเรยีนเพราะชอบชวีติสงบ แต่ยงัไงมารดากไ็ม่

ยอม เพราะมีลูกชายคนเดียว จึงอยากอยู่ใกล้ชิดกับลูก ถ้าไม่เกิด

เหตกุารณ์หนึ่งขึ้น เณรกค็งไม่ได้บวช...” เณรน้อยหยดุสูดลมหายใจ

ยาว ขณะสายตาจับอยู่บนผิวน�้า แมลงปอหลายตัวบินฉวัดเฉวียน

อยู่เหนือผิวน�้า บางตัวก็เกาะนิ่งอยู่กับใบพืชน�้าจ�าพวกกกและหญ้า

น�้า

บรุษุแปลกหน้ายงัจ้องผวิหน้าเนยีนนวลมสีง่าราศขีองเณรน้อย 

แววตาบ่งบอกให้รู้ถงึความศรทัธาและความรกัที่เณรน้อยมอิาจรู้ได้

“เณรน้อยว่าอาศยัอยูก่บัมารดาเพยีงล�าพงั...” ชายแปลกหน้า

ชะงกั สหีน้าดูครุ่นคดิเหมอืนจะเกดิความเกรงใจ ในที่สดุกต็ดัสนิใจ

ถาม

“เณรน้อยคงไม่ต�าหน ิหากข้าจะถามว่า พ่อเณรน้อยล่ะไปไหน 

ถึงไม่อยู่กับครอบครัว ท�าไมปล่อยให้เณรน้อยกับมารดาอยู่กันตาม

ล�าพงั และข้ากอ็ยากจะรูว่้าเกดิอะไรขึ้นกบัเณรน้อย จงึตดัสนิใจบวช

เณร ปล่อยมารดาอยู่ตามล�าพงั”

เณรน้อยมองแววตาอนัอบอุ่นนั้นครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยขึ้น
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“เณรเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อ ถามแม่ก็อ�้าอึ้งไม่ให้ความ

กระจ่าง ครั้นถามรุกหนักเข้าแม่ก็ตอบด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยว่า พ่อ

ตายจากไปก่อนที่เณรจะเกดิเพยีงไม่กี่เดอืน เมื่อแม่บอกเช่นนี้ เณร

ก็ไม่อยากรื้อฟื้นให้แม่ทุกข์ใจ ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจบวชเณรนั้น มี

อยู่วนัหนึ่ง หลงัจากโรงเรยีนเลกิ เณรกลบัถงึบ้าน เพื่อนวยัเดยีวกนั

ในหมู่บ้านสามสี่คนกม็าชวนไปปักเบด็ตอนเยน็ โดยใช้ไส้เดอืนเป็น

เหยื่อ หลงัจากปักเบด็เสรจ็แล้ว กก็ลบัมาพกัที่กระท่อมปลายนา พดู

คยุกนัตามประสาเดก็ๆ ตอนนั้นเรยีนอยู่ชั้น ป. หก เป็นปีสดุท้ายใน

โรงเรยีนระดบัประถม เณรกบัเพื่อนคยุกนัเรื่องต่างๆ บางคนกพ็ูดว่า

อยากได้ปลาตัวโตๆ จะได้น�าไปเป็นอาหารของครอบครัว บางคน 

กว็่าจะให้แม่เอาไปขาย”

“ข้ำอยำกให้เบ็ดทุกคันติดปลำกินเหยื่อ จะได้เอำไปขำยซื้อ

เสื้อกฬีำส”ี

เพื่อนคนนั้นไม่ทนัพูดจบกถ็ูกเพื่อนอกีคนขดัคอ

“เฮ้ย! จะมเีหรอ ปลำตดิเบด็ทกุคนั เป็นไปไม่ได้หรอก”

“ก.็..ข้ำคดิของข้ำอย่ำงนี้” เพื่อนเจ้าของความคดิเถยีง

เณรน้อยหยดุมองบรุษุแปลกหน้าครูห่นึ่ง ครั้นเหน็เขาตั้งใจฟัง

จงึเล่าต่อ

“ส่วนเณรคดิต่างกบัเพื่อนคนอื่นๆ คอืไม่อยากให้ปลาตดิเบด็

ของตน ถ้าเณรบอกเพื่อนดังนี้ พวกเขาจะต้องหัวเราะเยาะและว่า

เณรบ้าแน่นอน มาปักเบด็ท�าไมไม่อยากให้ปลาตดิเบด็” 

เณรน้อยหยดุสูดลมหายใจลกึ บรุษุแปลกหน้าจดจ้องฟังด้วย

ความสนใจ เณรน้อยจงึเล่าต่อ

“เฮ้ย! พวกเรำไปยำมเบด็กนัเถอะ เดี๋ยวจะค�่ำเสยีก่อน” เพื่อน

คนหนึ่งในกลุ่มชวน
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“ดเีหมอืนกนั จะได้ถ่ำยเหยื่อเบด็คนัที่ถกูแมงตบัเต่ำหรอืปกูนิ 

ถ่ำยเหยื่อแล้วค่อยเข้ำบ้ำน”

เพื่อนคนที่เหน็ด้วยหนัมาทางเณรและต่อว่ากลายๆ 

“เทพทอง...ท�ำไมเอง็ไม่กระตอืรอืร้นเลย”

“ข้ำไม่อยำกให้ปลำกนิเบด็” เทพทองหรอืเณรน้อยตอบ

เพื่อนทั้งสามคนหันมามองเทพทองเป็นตาเดียว ราวกับเขา

กลายร่างเป็นสตัว์ประหลาด

“เอง็...พูดว่ำไงนะ เมื่อครู่นี้” เพื่อนคนเดมิถาม

“ข้ำไม่อยำกให้ปลำกนิเบด็” เทพทองย�้าประโยคเดมิ

“เฮ้ย! ไอ้นี่พูดแปลกโว้ย แล้วเอง็มำปักเบด็กบัพวกข้ำท�ำไม”

เทพทองเงียบ ไม่ตอบค�าเพื่อน แต่คว้าเอาข้องเปล่าซึ่งไม่มี

ปลาสักตัวอยู่ในนั้นขึ้นมา จากนั้นเด็กชายที่มีใบหน้าคมคาย ผิว

พรรณผุดผ่อง น่ารักน่าเอ็นดู แปลกตาไปกว่าเด็กคนอื่น ก็สะพาย

ข้องเดนิตามหลงัเพื่อนๆ ไป ครั้นถงึคนันาที่ตนปักเบด็ไว้จงึแยกไปดู 

เพียงคันแรกเขาก็เห็นปลาดึงสายเบ็ดพันรอบกอข้าวจนคันเบ็ดโก่ง 

บางครั้งคนัเบด็กจ็มลงไปในน�้าจากแรงปลาดงึนั่นเอง



เย็นวันนั้น...ปลาติดเบ็ดเกือบทุกคัน ซึ่งนับเป็นเรื่อง

ประหลาด เทพทองปลดปลาใส่ข้อง ถ่ายเหยื่อเบ็ดแล้วปักไว้ที่เดิม 

ข้องหนักอึ้งจนสายตึง เด็กชายรู ้สึกเหมือนได้ยินเสียงบ่น บ้าง

คร�่าครวญขณะสะพายข้องเพื่อจะตรงไปที่กระท่อม เพราะทกุคนนดั

พบกนัที่นั่นอกีครั้งหลงัจากดูเบด็ของตนแล้ว

“โอย...ข้ำปวดปำกเหลอืเกนิ”

“ข้ำกเ็หมอืนกนั เบด็แทงทะลเุหงอืก ข้ำเจบ็ปวดเหลอืเกนิ”

“ข้ำไม่น่ำหลงกนิเหยื่อนั่นเลย ต้องพลดัพรำกจำกพี่น้อง ลูก

เมยีจะเป็นตำยอย่ำงไรกไ็ม่รู้”

“นั่นส ิข้ำไม่นกึว่ำเหยื่อนั้นจะมเีบด็เสยีบอยู่ ส่วนข้ำเป็นห่วง

ลูกๆ พวกเขำยงัเลก็อยู่เลย”

พูดจบแม่ปลาช่อนในข้องกร็้องไห้สะอกึสะอื้น

“พวกเขำยงัเลก็มำก คงดูแลตวัเองไม่ได้ โธ่...ลูกทั้งครอกของ

ข้ำ เดก็พวกนี้ใจร้ำยจรงิๆ พวกเขำจะต้องได้รบักรรมที่เอำเบด็เกี่ยว

เหยื่อหลอกลวงให้ปลำกนิ”

๒
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เณรน้อยจ้องหน้าบรุษุแปลกหน้าผูม้ผีวิพรรณเหลอืงละมนุตา 

เขาช่างมผีวิพรรณสวยราวกบัฉาบทาด้วยทอง...

“เณรน้อยได้ยนิเสยีงโอดครวญจากปลาในข้องอย่างนั้นหรอื”

“ถูกแล้ว เณรได้ยนิพวกมนัคร�่าครวญ เสยีงบ่น บ้างสาปแช่ง 

แต่ก็ยังสะพายข้องฟังเสียงนั้นจนไปถึงกระท่อมที่พวกเพื่อนๆ คอย

อยู่”

“เณรน้อยไม่นกึกลวัหรอื เมื่อได้ยนิเสยีงปลาพูดภาษาคน”

“ก.็..กลวัเหมอืนกนั แต่ใจอยากรู้อยากเหน็ ต้องข่มความกลวั

จนไปถงึกระท่อม”

เพื่อนทั้งสามดเูบด็เสรจ็ก่อน เมื่อเหน็เทพทองสะพายข้องสาย

ตงึมา กพ็ากนัร้องถาม

“เฮ้! เทพทองได้ปลำเยอะมั้ย” คนหนึ่งร้องถามมาก่อน

“ได้เกอืบเตม็ข้อง” เทพทองบอกเพื่อน

“เฮ้ย! ขี้โม้หรอืเปล่ำ ข้ำได้สี่ตวัเท่ำนั้นเอง” คนหนึ่งบอก

เทพทองไม่พดู แต่ปลดข้องจากไหล่วางบนกระท่อม เพื่อนคน

หนึ่งเปิดฝาข้องชะโงกมอง เพื่อนอกีสองคนจงึท�าอย่างนั้นบ้าง

“จรงิว่ะ ไอ้เทพทองมนัได้ปลำเกอืบเตม็ข้อง ดูไอ้ช่อนตวันั้นส ิ

เกอืบสำมกโิลได้มั้ง”

เจ้าคนแรกร้องขึ้นด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น เมื่อเหลอืบมองเจ้าของ

ปลา กเ็หน็ท�าหน้าเฉยเมยเหมอืนไม่ยนิดยีนิร้าย

“เทพ...เอง็ไม่ดใีจเหรอที่ได้ปลำตวัใหญ่ๆ ทั้งปลำดกุปลำช่อน”

เทพทองส่ายหน้า ก่อนจะพูดขึ้นอย่างที่ทกุคนคาดไม่ถงึ

“ข้ำจะปล่อยปลำพวกนี้ พวกเอง็ฟังส.ิ..มนัคร�่ำครวญถงึลกู ถงึ

พ่อแม่พี่น้องของมนั”

เดก็ชายทั้งสามท�าหน้างนุงง เจ้าคนหนึ่งพูดขึ้น
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“เทพ...เอง็พูดอะไร ปลำที่ไหนจะพูดภำษำคนได้”

“เอง็กฟ็ังดูดีๆ  ส ิโดยเฉพำะปลำช่อนตวัโต มนัทั้งคร�่ำครวญ

และร้องไห้คดิถงึลูกของมนั”

เพื่อนทั้งสามจ้องหน้าเทพทองเหมือนเขากลายเป็นสัตว์

ประหลาด ทว่าเทพทองยิ้มให้ทกุคน ก่อนจะหนัมาทางข้องปลาของ

ตน เมื่อได้ยนิเสยีงแม่ปลาช่อนพูดขึ้น

“เจ้ำเดก็น้อยผู้ใจบญุ ปล่อยข้ำไปหำลูกๆ เถดิ ลูกข้ำยงัเลก็

นกั พวกเขำดแูลตวัเองไม่ได้ ถ้ำพวกเขำขำดแม่ดแูล กจ็ะตกเป็นเหยื่อ

ของงูเงี้ยวและพวกปลำใหญ่หมดแน่”

“แม่ปลำช่อน ข้ำจะปล่อยเจ้ำกลบัไปหำลูกๆ ปลำตวัอื่นๆ ข้ำ

กจ็ะปล่อยพร้อมกนัเดี๋ยวนี้ละ”

เทพทองยกข้องปลาลงจากกระท่อม ขณะที่เพื่อนร้องตาม

“เฮ้ย! ไอ้เทพทองมนัเป็นบ้ำไปแล้ว มนัพูดกบัปลำ”

เทพทองไม่สนใจ ถอืข้องเดนิไปยงัมมุคนันาที่มต้ีนข้าวและน�้า

เตม็ปริ่ม แล้วนั่งลงพลางเปิดฝาข้อง เอยีงปากข้องให้ปลาเหล่านั้น

ค่อยๆ ไหลลงสู่น�้าในนาที่มตี้นข้าวเขยีวชอุ่ม

“แม่ปลำช่อนกลบัไปหำลูกๆ ของเจ้ำเถอะ ป่ำนนี้คงรอเจ้ำอยู่ 

พวกปลำดุกก็ไปหำพี่น้อง ข้ำให้อิสระแก่พวกเจ้ำแล้ว ขอให้ดูแล 

ตวัเองให้ปลอดภยั โชคดนีะ”

ขณะปลาค่อยๆ ไหลออกจากข้อง เพื่อนทั้งสามกว็ิ่งมาหมาย

จะแย่งข้องในมอืของเทพทอง

“ไอ้เทพ เอง็จะบ้ำไปแล้วหรอื ปักเบด็ได้ปลำแล้วปล่อย เอำ

มำให้ข้ำ”

เพื่อนคนนั้นพยายามแย่งข้องจากมอืเทพทอง

“ใช่...ไอ้นี่บ้ำแน่ๆ ปลำที่ไหนพูดภำษำคน”
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อกีคนหนึ่งกพ็ูดบ้าง “ไอ้เทพบ้ำแน่ๆ มนัพูดกบัปลำรู้เรื่อง”

เทพทองไม่ใส่ใจ เมื่อเห็นเพื่อนจะแย่งเอาปลาไป เขาก็คว�่า

ปากข้องลงกับน�้าในนา ปลาที่เหลืออยู่จึงทะลักลงสู่ผืนน�้า ว่ายหนี

ไปทนัท ีเดก็ทั้งสามคว้าตามกไ็ม่ทนัเสยีแล้ว

“ไอ้บ้ำประสำทกนิ ได้ปลำแล้วปล่อย”

“ข้ำเสยีดำยไอ้ช่อนตวันั้นเหลอืเกนิ”

เพื่อนๆ ท�าหน้าเสยีดาย ส่วนเทพทองยิ้มรบัค�าดูหมิ่นดูแคลน

จากเพื่อน ยิ้มรบับญุกศุลที่ตนเองตดัสนิใจท�าอย่างที่เพื่อนๆ ไม่อาจ

เข้าใจ

“ปลำของพวกเอง็กค็วรปล่อยมนัไป ฟังส ิมนัร้องขอชวีติ น่ำ

เวทนำ”

เทพทองบอกเพื่อนทั้งสามเมื่อกลบัมายงักระท่อม

“พวกข้ำไม่บ้ำอย่ำงเอ็งนี่” เพื่อนคนหนึ่งกระชากเสียงอย่าง 

ไม่พอใจ

“ถ้ำข้ำมีเงิน จะซื้อปลำพวกเอ็งมำปล่อยเอำบุญ” เทพทอง

บอกอย่างไม่ถอืสาค�าว่ากล่าวของเพื่อน

“เอง็มนัไอ้ตวัซวย รู้งี้ไม่ชวนเอง็มำปักเบด็ด้วยหรอก”

“ใช่...มนัท�ำยงังี้ไม่รูว่้ำเรำจะได้ปลำอกีหรอืเปล่ำ” คนหนึ่งบ่น

“ถ้ำพวกเอง็ว่ำข้ำเป็นตวัซวย ข้ำกลบับ้ำนก่อนละ พูดไปพวก

เอง็กไ็ม่มวีนัเชื่อ”

เทพทองบอกเพื่อนทั้งสาม แล้วรีบเดินออกจากกระท่อมตรง

เข้าหมูบ้่าน ท่ามกลางความมดืที่มเีสยีงน�้าไหลล้นคนันาดงัจ้อกแจ้ก 

กบเขียดส่งเสียงร้องเริงรื่น หิ่งห้อยปล่อยแสงวับแวมอยู่สูงระดับ

ปลายไม้ เขาได้ยนิเสยีงโห่เยาะหยนัของเพื่อนดงัตามหลงัมา

“ไป...ไปเลยไอ้เทพบ้ำ ได้ปลำแล้วปล่อย มทีี่ไหนปลำพูดได้”
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“ใช่...ไล่ไปเลยพวกเรำ คนบ้ำ”

บุรุษรูปงามสบตาเณรน้อยผู้มีความงดงามด้วยจริยาวัตรการ

ถอืศลีได้บรสิทุธิ์ แม้จะมอีายเุพยีงสบิกว่าปี ก่อนจะยื่นมอืไปสมัผสั

ขาเณรน้อยพร้อมกล่าว

“ผู้มศีลีบรสิทุธิ์ย่อมเปล่งประกายงามแม้ด้านวรรณะ นบัเป็น

บุญของข้าที่ได้พบได้เจรจาด้วย ข้าไม่เสียดายเวลาเลยที่ได้ฟังเรื่อง

เล่าจากเณรน้อย”

“ถ้าท่านได้สมัผสักบัหลวงพ่อผู้เป็นอาจารย์ของเณร ท่านจะ

เกิดความศรัทธาด้วยทางอันเป็นบุญ ใจของท่านจะสว่างไสวด้วย

ปัญญา”

“นั่นคอืความปรารถนาของข้า สกัวนัหนึ่งคงมโีอกาสนมสัการ

ท่าน เพยีงข้าได้สมัผสักบัเณรน้อยผู้เป็นศษิย์ ยงัได้รบัแสงสว่างแห่ง

ปัญญามากมายเพียงนี้ เณรน้อยยังมีเรื่องเล่าอะไรที่จะเพิ่มพูน

ปัญญาของข้าได้บ้าง”

เณรน้อยระบายยิ้มน้อยๆ บนรมิฝีปากแดงเรื่อ ดวงตาสนีลิจรสั

แสงแห่งความสขุทางใจ แววตาอ่อนโยนขณะจ้องนกกระเตน็ ปีกสี

ครามน�้าเงินเปล่งประกายท่ามกลางแสงแดดยามบ่าย บุรุษรูปงาม 

ผู้ปรากฏตัวราวล่องลอยมากับสายลมมองตามสายตาของเณรน้อย 

เหน็นกกระเตน็ตวันั้นจบันิ่งอยู่บนกิ่งไม้เลก็ๆ ขนสนี�้าตาลตรงอกตดั

กับสีขนปีกเลื่อมพรายน�้าเงินระยับ จะงอยปากแหลมยาวของมัน

เตรียมพร้อมท�าหน้าที่หากปีกพาร่างโผลงจับปลาขึ้นไปกิน มันต้อง

ใช้เวลารอจังหวะด้วยความอดทนกว่าจะประสบความส�าเร็จกับ

อาหารแม้จะเป็นเพยีงปลาซวิตวัเลก็ๆ สกัตวัหนึ่ง

“ทกุสิ่งทกุอย่างที่เป็นความดต้ีองใช้เวลา มคีวามพากเพยีรจงึ

เกดิผลส�าเรจ็”
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บรุษุแปลกหน้าเอ่ย “เจ้านกกระเตน็ควรจะได้อาหารกนิประทงั

ชวีติ แม้ปลาซวิตวัอวบอ้วนที่ชวีติหาไม่แล้ว”

จบค�า...บุรุษรูปงามก็ชี้ไปที่ผิวน�้าเบื้องหน้านกกระเต็นตัวนั้น 

พลนัปรากฏปลาซวิหงายท้องเกลด็ขาวพราวลอยมาตามน�้า

“ปลาตายย่อมไม่ว่ายทวนน�้า” เณรน้อยกล่าว

“ใช่...ปลาตายเท่านั้นที่ลอยตามน�้า”

ขาดค�าคูส่นทนา นกกระเตน็กก็างปีกทิ้งตวัลงเหนอืผวิน�้าอย่าง

รวดเรว็ จะงอยปากของมนัท�าหน้าที่ได้ทนัการ มนับนิกลบัคอนเก่า

พร้อมปลาซวิตวัอ้วนในจะงอยปาก เพยีงครู่เดยีวนกกระเตน็กข็ยอก

ปลาซิวตัวนั้นลงท้อง แล้วเกาะคอนเล็งผิวน�้ารอคอยอาหารของมัน

ต่อไป

“เจ้านกกระเตน็ เมื่อมนัได้อาหารแล้ว มนัคงอิ่มท้อง สบาย

ท้อง เพราะมอีาหารซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรบัการมชีวีติของมนั แต่เณร

กลบัได้รบัความทกุข์ทรมาน หลงัจากกนิอาหารอนัมข้ีาว ป ูปลา เนื้อ 

เป็ด และไก่ลงไป แม้บางวันจะมีเพียงผักต้ม น�้าพริกปลาป่นก็มี

อาการอาเจยีน จนแม่ตกใจร้อนใจพาไปหาหมอ...” 

เณรน้อยหยุดสูดลมหายใจลึก เปิดโอกาสให้บุรุษแปลกหน้า

รูปงามซกัถาม เพราะอยากได้ค�าตอบอนักระจ่าง

“เณรน้อยมอีาการอย่างไรหรอื หลงัจากอิ่มอาหารแต่ละมื้อ”

“นบัแต่วนัที่ไปปักเบด็ได้ปลามากมาย ฟังภาษาปลาพดูรูเ้รื่อง

เหมอืนเราคยุกนั เณรกก็นิอาหารที่มเีลอืดเนื้อสตัว์ไม่ได้เลย มนัเกดิ

อาการมวนท้อง ขอโทษเถอะ...”

เณรน้อยชะงกัการเล่าไปครู่หนึ่ง

“เณรต้องโก่งคออาเจยีนอาหารที่กนิออกมาจนแทบไม่มอีะไร

ค้างในท้อง อาหารมื้อใดกเ็ป็นอยู่อย่างนั้นหากกนิเนื้อสตัว์ปะปนลง
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ไป จนรู้สกึกลวั ไม่อยากกนิอาหาร แต่ครั้นท้องว่างกลบัรู้สกึสบาย 

ร่างกายกไ็ม่ซูบผอมเกนิไป แต่คนไม่สบายใจคอืแม่ ความรกัลูกของ

แม่คงนิ่งดูดายไม่ได้แน่ เมื่อเห็นคนเป็นลูกกินข้าวปลาไม่ได้ แม่พา

ไปหาหมอที่โรงพยาบาล เล่าอาการให้หมอฟัง หมอตรวจวนิจิฉยัโรค 

บอกว่าเป็นโรคกระเพาะ จดัยาให้กนิก่อนอาหาร หลงัอาหาร”

...

หลังกลับจากไปหาหมอที่โรงพยาบาล ครูพิมพรเอาใจใส่ต่อ

การกนิอาหารของลูกชายคนเดยีวโดยให้กนิตรงเวลา จะคอยก�าชบั

เทพทอง ด้วยเกรงลูกจะเป็นโรคกระเพาะเรื้อรงั

“เทพทอง ลกูต้องกนิอาหารให้ตรงเวลานะ แม่เตรยีมไว้ในครวั

เพยีงพอ วนันี้แม่ต้มย�าปลาช่อนร้อนๆ เออ...ก่อนกนิข้าวลูกต้องกนิ

ยาก่อนอาหาร เมื่ออิ่มแล้วอย่าลมืกนิยาหลงัอาหารตามที่หมอบอก

นะ” แม่ก�าชบัก�าชาแล้วจงึไปท�างาน

เทพทองสงสารแม่ ท่านต้องท�างานหาเลี้ยงลกูตามล�าพงั เป็น

ทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดยีวกนั แต่ครูพมิพรโชคดทีี่มลีูกชายบอกง่าย

สอนง่าย เทพทองท�าตวัเป็นลกูที่แม่บอกสอนได้ เขาไม่เคยท�าตวัเกเร

ให้แม่หนักใจ หลังจากยายเสียชีวิตเพราะความชราเมื่อปีที่แล้ว

ครอบครวันี้กอ็ยูก่นัสองคนแม่ลกู ณ บ้านใต้ถนุสงูรมิแม่น�้าสายนี้ตาม

ล�าพงั

“ครบัแม่...เทพจะกนิยาตามหมอบอก” เทพทองยนืยนัให้แม่

สบายใจ

แม่ไม่รู้หรอกว่าต้มย�าปลาช่อนที่ตวัเองบรรจงปรงุสดุฝีมอื หลงั

จากเทพทองกนิเข้าไปแล้วกม็อีาการป่ันป่วนในท้อง จนต้องอาเจยีน

ทั้งอาหารและยาก่อน-หลังอาหารออกมากระทั่งท้องเบาโหวง แล้ว

อาการปั่นป่วนในท้องก็หายเป็นปลิดทิ้ง วิธีที่จะท�าให้แม่สบายใจ 
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หากอาหารมื้อใดปรุงด้วยเลือดเนื้อของสัตว์ หลังจากเทพทองกิน

เข้าไปแล้ว เขาต้องแอบไปอาเจยีนไม่ให้แม่เหน็และไม่ให้ได้ยนิเสยีง 

ด้วยเกรงแม่จะวติกทกุข์ร้อนกบัอาการของเขา แล้วเทพทองกก็นิข้าว

เปล่าๆ หรอืบางวนัเขากก็นิข้าวกบัผกัพรกิผง แต่ที่น่าประหลาด หลงั

กนิข้าวแล้ว เขาไม่มอีาการอย่างที่เคยเป็นเลย

ในวันหยุดที่แม่ไม่ต้องไปสอนหนังสือ และเทพทองไม่ได้ไป

โรงเรยีน แม่อยากให้เป็นวนัพเิศษส�าหรบัครอบครวั จงึขี่มอเตอร์ไซค์

ไปตลาดแต่เช้า แล้วกลบัมาพร้อมผกัผลไม้ เนื้อหม ูและเครื่องในหมู

พร้อมเครื่องปรงุ

“เทพ...วนันี้มเีวลา แม่จะท�าลาบหมูให้กนิ”

แม่บอกเท่านั้นก็เข้าครัว ไม่นานเสียงสับเนื้อหมูบนเขียงก็ดัง

ขึ้น เทพทองรดน�้าต้นไม้ที่ปลกูเรยีงรายอยูใ่นกระถาง และยงัมดีอกไม้

หลายแปลงในบริเวณบ้าน แม่ชอบปลูกดอกไม้ชนิดต่างๆ จ�าพวก

มะล ิพดุซ้อน ดาวเรอืง บานชื่น โดยจะเกบ็ดอกไม้บชูาพระ และเกบ็

ถวายหลวงพ่อตอนท่านมาบิณฑบาตหน้าบ้านในตอนเช้า แม่ชอบ

ปลูกต้นไม้ แต่ไม่ชอบเลี้ยงสตัว์

“พวกเป็ด ไก่ หมำ แมว เรำต้องมเีวลำเอำใจใส่ดูแล เมื่อจติ

ผูกพัน หำกมันป่วยเจ็บตำยไปก็ไม่สบำยใจ เรำเลี้ยงต้นไม้ดีกว่ำ  

ดดูอกดใูบของมนัชื่นตำชื่นใจ” แม่บอกเหตผุลที่ไม่ชอบเลี้ยงสตัว์กบั

เทพทอง เดก็ชายจงึรกัการปลูกต้นไม้ดอกไม้เหมอืนแม่

“คนรกัต้นไม้ เทวดำ นำงฟ้ำท่ำนกใ็ห้พร มคีวำมสขุ เพรำะ

ยำมค�่ำคืนเหล่ำเทพจะลงมำชื่นชมบ้ำนที่มีดอกไม้ ต้นไม้สวย และ

บรเิวณบ้ำนสะอำดสะอ้ำน เทพเหล่ำนั้นลงมำชื่นชม ประสำทพรให้

เจ้ำของบ้ำนพบแต่ควำมสขุสดชื่นดงัดอกไม้บำน” แม่บอกเทพทอง

เทพทองรดน�้าต้นไม้เสร็จ กลิ่นลาบหมูก็โชยมา พิมพรเรียก



26  ธุดงค์กับหลวงพ่อ

ลูกชายดงัมาจากครวั

“เทพ...รดน�้าต้นไม้อาบน�้าอาบท่าแล้วมากนิข้าวเยน็นะลกู แม่

จะคอย”

“ครบัแม่ เทพรดน�้าต้นไม้เสรจ็พอด”ี

เทพทองรับค�าแล้วปิดก๊อกน�้าเก็บม้วนสายยาง ก่อนจะกลับ

ขึ้นเรือน ถือผ้าเช็ดตัวลงไปอาบน�้าในห้องน�้าแทนการลงว่ายน�้าใน

แมน่�้าดงัทกุวนั เพราะไม่อยากใหแ้ม่คอยนาน เขาช�าระร่างกายหอม

กรุน่ด้วยสบูห่อม หยดน�้ายงัเกาะพราวตามล�าตวั ใช้ผ้าเชด็ตวัขนนุม่

ซบัเบาๆ จนแห้งด ีแล้วนุง่ผ้าเชด็ตวัเดนิออกจากห้องน�้า เหลอืบมอง

แสงตะวนัทาทาบผวิน�้ายามเยน็เป็นสทีองระยบั สายลมพลิ้วไล้ผวิน�้า

เป็นระลอกคลื่นงามตา

เพยีงชั่วครูเ่ทพทองกอ็ยูใ่นชดุกางเกงวอร์ม เสื้อยดืคอกลม นั่ง

กนิข้าวกบัมารดาหน้าเรอืนครวั

“แม่ปรงุสดุฝีมอืเลยนะเทพ” พมิพรบอกลูกชาย

เทพทองยิ้มให้แม่ทั้งที่รู้สึกวิตก แต่เพื่อความสุขใจของผู้เป็น

แม่ เดก็หนุ่มจงึบอก

“เทพคงกินข้าวได้สองจานแน่ๆ เพราะฝีมือท�าอาหารของแม่

สดุอร่อย”

เขาตกัลาบหมูของแม่มาใส่จานข้าวสวยอุ่นไอหอมกรุ่น หยบิ

ถั่วฝักยาวสดๆ เป็นผกัเคยีง แต่ข้าวยงัไม่ทนัหมดจาน เทพทองกเ็กดิ

อาการปั่นป่วนในท้อง เขาพยายามอดทนสะกดกลั้น แต่อาการ

คลื่นเหยีนนั้นรนุแรงจนเดก็หนุ่มวางช้อนในมอื รบียื่นหน้าออกไปให้

อาหารที่กลนืเข้าไปพุ่งออกมา

พมิพรเหน็อาการลูกชายกต็กใจ ร้องถามเสยีงดงั

“เทพเป็นยังไงบ้างลูก” แม่ลูบหลังให้ลูกชาย เสียงเทพทอง
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อาเจยีนอาหารออกมาดงัลั่น โก่งคอจนหน้าด�าหน้าแดง ท�าให้คนเป็น

แม่มสีหีน้าวติก ครั้นอาการเบาลง พมิพรจงึยื่นขนัน�้าให้ลกูพลางบอก

“เอาน�้าบ้วนปากซะลูก”

เทพทองรบัขนัมาอมน�้าล้างปากคอก่อนจะบ้วนทิ้ง เขาท�าอยู่

สองสามครั้งจงึหนัมายิ้มให้ผู้เป็นมารดา

“เทพไม่เป็นอะไรหรอกครบั แม่กนิข้าวต่อเถอะ” เดก็หนุ่มไม่

อยากให้มารดาเป็นกงัวล

คนเป็นแม่ยงัจ้องมองเขาด้วยสหีน้าเป็นห่วง

“เทพกนิข้าวคลกุน�้าพรกิกะเกลอืดกีว่า”

เทพทองหาสิ่งที่ต้องการจากในครวั แล้วกลบัมานั่งกนิข้าวตาม

เดมิ

“เทพกนิยงังี้ได้ครบัแม่”

“แล้วลูกไม่อาเจยีน?”

“ครบั” เทพทองตอบสั้นๆ 

พมิพรมองลูกชายด้วยความรู้สกึฉงนใจ


