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ชีวิตและคำ�สอนของท่�นปัญญ�ฯ

นิยายภาพเร่ือง “เส้นทางนักรบ” น้ี จัดทำาข้ึนเพ่ือร่วมสมโภช 
วาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ของท่านปัญญานันทภิกขุ ในปี ๒๕๕๔ เพ่ือเป็น 
ช่องทางหน่ึงให้เด็กๆ  และผู้ใหญ่ในวันหน้าได้รู้จักท่าน เพ่ือชักนำาความ 
สนใจไปสู่คำาสอนและปณิธานของท่าน  ในการสืบสานพระพุทธศาสนา
อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือความสงบและความเจริญของโลก

การ์ตูนเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองราวชีวิตของท่านปัญญาฯ ในวัยเด็กและ 
วัยหนุ่มท่ีผ่านพบเหตุการณ์ต่างๆ  ก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจอย่างเด็ดเด่ียว 
ว่าจะถวายร่างกายและจิตใจทำางานให้แก่พระพุทธศาสนาไปจนตลอด 
ชีวิต และต่อมาท่านก็ได้เป็นเสาหลักสำาคัญเสาหน่ึงของสังคมไทย

ท่านปัญญานันทภิกขุมีช่ือเสียงโดดเด่นในฐานะพระนักเทศน์
ท่ีย่ิงใหญ่ ย่ิงใหญ่ด้วยเน้ือหาและลีลาตามแบบฉบับของท่านโดยเฉพาะ 
และได้ทำาให้การเทศนาธรรมกลายเป็นกิจกรรมประชานิยมอย่างท่ีไม่
เคยปรากฏก่อนหน้าน้ัน เม่ือ “ท่านปัญญาฯ” เทศน์ ผู้คนจะแห่กันมาฟัง 
อย่างเนืองแน่น เพ่ือจะมารับ “ปัญญา” เข้าไปส่องในดวงใจตน

คำาเทศน์คำาสอนของท่านมีมากมาย  ท้ังท่ีอยู่ในส่ือหนังสือและ
ส่ือบันทึกเสียง และยังคงมีคุณค่าย่ิงใหญ่แก่คนทุกคนไปตลอดกาล

อะไรทำาให้เด็กเล้ียงควายคนหน่ึงกลายมาเป็นปูชนียบุคคล?
ชีวิตของท่านต้ังแต่วัยเด็กมีแต่ความผันผวนชวนให้ท้อแท้ หรือ

ไม่ก็เตลิดเปิดเปิงไปตามอำาเภอใจในวัยหนุ่ม  แต่ท่านก็ผ่านสถานการณ์
ร้ายๆ มาด้วยดี จนท่านเองถึงกับเปรยว่า “เม่ือได้พิจารณาตัวเองแล้ว 
บางทีก็นึกขำา บางทีก็สงสารตัวเอง แต่บางทีก็นึกข้ึนว่า เราน้ีผ่านพ้น
หลุมนรกมาได้อย่างไร มีชีวิตมาถึงขนาดน้ีได้อย่างไร”

คำาสอนส้ันๆ  ในบ้ันปลายชีวิตของท่านปัญญาฯ  ท่ีว่า  “คิดดี 
พูดดี ทำ�ดี คบคนดี ไปสู่สถ�นท่ีดี” แม้ฟังดูง่ายๆ แต่แฝงความหมาย
ยืนยันหนักแน่น อันมีท่ีมาจากการเรียนรู้ในชีวิตของท่านน่ันเอง.
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àส้นทางนักรบ

เด็กช�ยป่ัน เสน่ห์เจริญ 
พระเอกของเรา 
ท่ีญาติผู้ใหญ่เรียกว่า “ไอ้หมา” 

ด้วยความรักแบบว่าสุดๆ 
มีหน้าท่ีประจำา
คือ เล้ียงควาย
กับหน้าท่ีพิเศษ
คือ พนักงาน
เดลิเวอร่ี 

(ส่งของ)

เป็นคร้ังคราว

พ่อวัน เสน่ห์เจริญ 
พ่อพระเอก 
ยืนกับลูกสาว
คนเล็ก 
ช่ือ หนูกล่ิน

แม่คล้�ย เสน่ห์เจริญ 
แม่พระเอกเป็นคนใจดี 
และข้ีเกรงใจ ยืนอยู่
กับลูกสาวคนรอง ช่ือ ดำา 

ขำ�
ลูกสาวคนโต
กำาลังจะเป็นสาว
และหัดทำางาน
ช่วยแม่

ยายหนู กับ
ยายนุ่ม
ยายหนูเป็นพ่ี 
ของยายนุ่ม 
ยายนุ่มเป็นยาย
ของป่ัน
ชอบเล่านิทาน
ก่อนนอน
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ไอ้แป้น
เป็นท้ังเพ่ือนและญาติ
ของพระเอก

ไอ้ไข่นุ้ย*
เพ่ือนเด็ก
เล้ียงควาย
คู่ปรับแป้น

ไอ้ยอด*
เด็กเล้ียงควายท่ี
โตเป็นหนุ่มแล้ว
จึงชอบทำาตัวแบบ
หนุ่มๆ พัทลุง
สมัยน้ัน คือ
เป็นนักเลง

ผู้ใหญ่ก่ิง*
พ่อไอ้ยอด
เจ้าของวัวฝูงใหญ่
ท่ีถูกโจรปล้นไป

เนียน*
เด็กหญิง
เพ่ือนบ้าน
รุ่นเดียวกับ
หนูกล่ิน

ตาแม่น*
คนสะกด
รอยวัว
และรอยโจร

ไอ้โจร*
มันบอกว่าช่ือ ดำา - 
จะใช่ “ดำา หัวแพร”
ขุนโจรคนน้ัน
หรือเปล่าก็ไม่รู้ 

* = ตัวละครสมมุติ
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“เมืองพัทลุงนี่โจรมาก สมัยอาตมาเป็นเด็กนี่

โจรใหญ่ก๊กใหญ่ เขาเรียกว่า ดำาหัวแพร รุ่งดอนทราย

ไอ้สีเงินหนวดแดง ไอ้หมึกหนวดดำา โอ๊ย! มากมายละ!

ยิงกันทุกคืน ปล้นกันทุกคืน เลี้ยงควายอยู่ในทุ่ง 

มาถึงเอาปืนยิงปัง ปัง ปัง ต้อนไปยี่สิบตัว 

ต้อนไปหมดเลย เอาไปหมดเลย แต่ว่าควายของโยม

ไม่เคยถูกต้อน ถ้าเขาต้อนไปวันนี้ ของใคร

บอกชื่อโยม โจรมันไม่เอา ทำาไมพวกโจรไม่เอา?

คือว่าจะเอาไปใช้เมื่อไรก็ได้ . . . 
 เวลานั้น ชาวบ้านชาวช่องนอนบนเรือนไม่ได้ 

ต้องหอบผ้าหอบหมอนไปนอนในป่าในดงข้างบ้าน 

แต่ที่บ้านนี้ไม่มี โยมบอกว่าไม่ต้องหนี บ้านเราไม่มี

ใครปล้น ขอให้นอนให้สบาย . . . ไอ้ที่ไม่ปล้นน่ะ

เพราะอะไร? เพราะว่าเป็นมิตรกับคนทุกเหล่า . . .

มีการแจกการให้กันอยู่เสมอ . . .”

(จากหนังสือ “ชีวิตของข้าพเจ้า”

ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ¨Ò¡»Ò¡¤Ó¢Í§ËÅÇ§¾èÍ»ÑญญÒÏ)
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 ไอ้หมา... ต่ืนได้แล้ว
เอาควายไปนา

เอ็งนัดไว้กับพ่อไม่ใช่รึ?

อย่าให้พ่อเอ็งไป
ถึงนาซะก่อนล่ะ

อ้ือ...

 โอ้โห! ยังมืดต๋ือเลย!

 ไปล้างหน้าล้างตาซะ

ไอ้หมา มากิน
ข้าวเหนียวซะก่อน
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ไปเหอะไอ้หมา
เด๋ียวก็สว่างแล้ว

ฮะ
อ้ือหือ! มอง

อะไรไม่เห็นเลย

เอ็งนำาทางได้ม้ัยล่ะ ไอ้ถึก?

 ได้เหรอ? ง้ันเอ็ง
 นำาไปก็แล้วกัน

น่ีถ้าพ่ีพ่วงยังไม่ตาย
ฉันก็ไม่ต้องลำาบากยังง้ี

เพราะเป็นลูกชายคนเดียว...
พ่ีพ่วงนะพ่ีพ่วง!
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 โอย... โอย-ย
พ่ีพ่วงเป็นไร

แม่?

พ่ีเขาปวดท้อง
เป็นบิด เหมือน
มีใครไปบิดไส้!

ปวดท้องข้ี
แต่ข้ีไม่ออก!

 น่ากลัว!

อ้ึด!  โอย!

 โอ๊ย!

พ่วงลูกแม่!
พ่ีพ่วง!?
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ไม่ต้องมา
ช่วยฉันนะ!

หรือจะไม่ใช่
พ่ีพ่วง!

เฮ้ย! ไม่เล่น
นะโว้ย!

 ไอ้ถึก! เอ็งอยู่
  ไหนแล้วล่ะ?

ยังอยู่หรือเปล่า?  อ๊ะ! ท่ีปลายเชือก
 อาจจะไม่ใช่
 ไอ้ถึกแล้วก็ได้!

ค่อยยังช่ัว!

?
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เพ่ือให้แน่ใจ ฉันขอ
จับหางแกไว้ละกัน! แกไปไหน

ฉันไปด้วย!

แล้วฉันจะใช้
หางปัดยุงได้ไง!

แกหยุดเดินแล้ว
ถึงท่ีแล้วใช่ม้ัย?

เอ๊ะ! น่ันใครน่ะ?

 ไอ้ถึก
ช่วยด้วย!

คร-ร-ร

?

อย่านะ!
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อย่านะ!

อย่าเข้ามานะ!
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พ่อจ๋า! แม่จ๋า! 
ยายจ๋า! ช่วยหนูด้วย! พ่ีถึกช่วยฉันด้วย!

สาธุ! สาธุ! สาธุ! อย่ามาหลอกฉันเลย! เม่ือไหร่พ่อจะมา!

เอ้ก อ๊ี เอ้ก เอ้ก

เอ้ก อ๊ี เอ้ก เอ้ก

 ไก่ขันต้ังหลายทีแล้ว 
 ทำาไมพระอาทิตย์
 ไม่ข้ึนเสียที
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ตอไม้น่ีนา!

 โธ่เอ๊ย! นึกว่า
ผีท่ีไหน ท่ีแท้

ก็ผีตอไม้!

น่ีแน่ะ! ไอ้ผีบ้า! อู๋ย!
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พ่อมาแล้ว!

 รอนานม้ัย?

นึกว่า
พ่อลืม

เม่ือคืนฝนตก ดินนุ่ม
เบาแรงไถไปเยอะ

ฮะ



90

อ๊ะ! ปวดท้อง! เป็นยังง้ี
ทุกวันเลย!

 โอย... เราจะตาย
 อย่างพ่ีพ่วงม้ัย!?

อ๊ึ! ค่อยยังช่ัวแล้ว! เฮอ...

ป่ันไม่รู้ว่าอาการปวดท้องเกิดจาก
การกินข้าวเหนียวแข็งๆ ตอนเช้า
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แดดกำาลังจะร้อนแล้ว
เอ็งจะไปไหนก็ไปเถอะ

กินข้าวเท่ียงแล้ว
ค่อยมาเอาไอ้ถึกไปพัก

ฮะ พ่อ
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สโมสรเด็กเล้ียงควาย

ทะเลาะกัน
อีกแล้ว!

เบ่ือจริงๆ!

 ต้องคอยเป็นกรรมการ
 ไม่ง้ันก็ต้องเข้ายุ่งด้วย!
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น่ังตรงน้ีแหละ ร่มดี
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ทำาไมต้องมา
ขโมยเขาด้วย? หือ?

ก็ขอเขาดีๆ
ไม่ได้ไง!

 ไม่น่าถาม!

 ใครๆ ก็รู้ว่า
 ตาแคล้วหวง
 มะม่วงต้นน้ี
 ยังกะอะไร...

หวงพอๆ กับ
หวงพ่ีนวล
ลูกสาวแก...

อีกอย่าง... เขาว่ามะม่วง
ท่ีลักเขากินจะหวานมัน
กว่าเดิม!

เหรอ?

ถ้าตาแคล้ว
จับได้ล่ะ?

เฮ่ย! อย่างมากก็โดน
ด่าสักสองสามคำา แก
ว่ิงไล่เราไม่ทันอยู่แล้ว

พ่ียอดว่า บางทีตาแคล้วก็
อยากให้มีคนมาลักม่ัง 

มะม่วงแกก็จะได้มีราคา...
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กร๊ีด! ช่วยด้วย! 
คนแอบดูอาบน้ำา!

ว่ิงโว้ย!

เสียงเหมือนตาแคล้วมา!

ตาแคล้ว
ตามมา!

 ไง! ไอ้ขาว!

ลุงแคล้วมายืมควาย
เอ็งไปจูงไอ้สีเทา
มาให้ลุงเขาหน่อย

ขอบใจนะ วัน 
แหม! เกรงใจจริงๆ



96 96

ตาแคล้วอาจจะรู้ว่า
เราไปขโมยมะม่วง

และคิดว่าเราแอบดู
พ่ีนวลอาบน้ำาด้วย!

แต่แกไม่พูด เพราะ
จะต้องมายืมควาย

วันหน้าแก
อาจจะพูด...

จะเป็นยังไง 
ถ้าแกพูด...

มาแล้วน่ัน ไอ้ป่ันข้ีลัก!

 ไอ้ป่ันข้ีขโมย!

 รีบเข้าบ้านเร็ว!
 ไอ้พวกเด็กลามก

 มากันแล้ว!
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พ่อ แม่ กะยาย พลอยโดนไปด้วย!
สอนลูกหลานยังไง 
ถึงได้ข้ีลักข้ีขโมย?

ลามกด้วย!

เนียน!
พ่ีป่ัน...?

 เพราะเห็นแก่มะม่วง
 ไม่ก่ีลูก ไม่คุ้มเลย!

เราจะแน่ใจได้ไง 
ว่าตาแคล้วรู้
หรือไม่รู้?

 เราจะต้องกลัว
 ไปอีกนาน
 แค่ไหน?

เราจะต้องเล้ียงควาย
ไปอีกนานแค่ไหน?
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เฮ้ย! สงสัยจะหิวจนตาลาย!
กลับไปกินข้าวเท่ียง
ท่ีบ้านก่อนดีกว่า
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ตาเอ็ง เดินเสียทีซีวะ!

หลังอาหารเท่ียง

อ้อ! เลิก
ทะเลาะกันแล้ว

อ้าว! ไอ้ป่ัน! 
ทำาไมมาสายนักล่ะ?

เอาควายไปส่งให้พ่อ 
แล้วดูพ่อไถนา

พรุ่งน้ีพ่อฉันก็จะ
เร่ิมไถแล้วเหมือนกัน

อ้ายยอดล่ะ?  ยังไม่เห็นเลย 
 สองวันแล้ว
 ไม่รู้เอางัวไป
 เล้ียงถึงไหน

คงอายท่ีเรา
รู้เร่ืองแอบดู
พ่ีนวลอาบน้ำา

เฮ่ย! ไม่ใช่หรอก 
มันบังเอิญน่ะ

 ไม่ต้องมาแก้ตัว
 ให้ไอ้ยอดหรอก!

แล้วเอ็งรู้ได้ไงว่า
พ่ียอดต้ังใจจะไป
แอบดู?

 ก็แล้วเอ็งล่ะ รู้ได้ไงว่า
 ไม่ได้ต้ังใจจะไปแอบดู?
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 ถ้าพ่ียอดต้ังใจแอบดู จะชวน
 พวกเราไปด้วยทำาไม? ไปคน
 เดียวเงียบๆ 
 ไม่ดีกว่ารึ?

อืมม... เขาอาจเอาเราไว้อ้าง
ว่า ชวนมาลักมะม่วง...

...ถ้าเกิดแอบดู
แล้วถูกจับได้

เอ็งมันคิดแต่
จะหาเร่ือง

ถ้าไม่คิดเสียม่ังก็จะเป็น
ควายให้เขาหลอกใช้

เอ็งว่าใคร
เป็นควาย?

ก็เอ็งน่ะแหละ!

อ้าว! ยังง้ีก็สวยซี!

อ๊ะ!

ผัวะ!
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พล๊อก! อีกและ!  น่ารำาคาญจริงๆ 
 ทำาไมอยู่กันดีๆ
 ไม่ได้?

 ไอ้หมามาแล้วเรอะ!
รออีกเด๋ียวนะ

 ไถหมดบ้ิง*น้ี
 ก็จะเลิกแล้วละ

ครู่ใหญ่ต่อมา เอาละ! วันน้ี
พอแค่น้ีก่อน

 พ่อกลับก่อนนะ เอ็งเอาไอ้ถึก
 ไปกินน้ำากินหญ้าแล้วค่อยกลับ

ฮะ

* บ้ิง = แปลงนา, พ้ืนท่ีนาในขอบคันนาหน่ึงๆ
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มีคนมาบ้าน
หลายคน!

 ไอ้หมามาแล้วเหรอ?

ค้าบ! แม่

ไปอาบน้ำาเปล่ียนผ้า
แล้วมาช่วยยกสำารับ

ไปเล้ียงแขก
ฮะ แม่
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 ไอ้หมา! เออ! 
ยกสำารับเข้ามา

น่ีไอ้ป่ันลูกชายฉัน

เออ! เออ! ไหว้พระ ลูก!  เชิญครับ! เชิญ! ถ้ารสชาติ
 ไม่ถูกปากก็ขออภัยด้วย

รับด้วยจ้ะ

คนน้ีช่ือขำา
เป็นคนโต

 ไอ้หมาไปเรียกยายมากินข้าว

ฮะ
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อ้ืม! อร่อย!
กินให้เต็มท่ีนะ
ไม่ต้องเกรงใจ

วัน! วันโว้ย!

วันอยู่ม้ัย?

อ้อ! พ่ีเปร่ือง! มา!
มากินข้าวกันก่อน

เชิญพ่ี!
เชิญ!

เอาอะไรมา?
แหม! ไม่น่ายุ่งยาก เอากุ้งพวง

มาฝากน่ะ

อ้อ! มีแขกมา
เต็มบ้านเลย!

พ่ีเปร่ือง!



105

น้องๆ พวกน้ีมาจากนครฯ จะไปตรังแวะเข้า
มาน่ังพัก ผมเห็นว่าจะมืดเสียก่อนกลางทาง

เลยชวนค้างเสียก่อนคืนนึง
ขำา! ขอจาน
ให้พ่อใบ

จ้ะ

 พ่ีเขาใจดีจริงๆ
 ท้ังเล้ียงดูท้ังปูเส่ือ

เร่ืองใจดี บ้านน้ี
เขาใช้ได้เลยแหละ

ก็เพราะง้ี
ฉันถึงได้มา
ว่าจะ . . .

เร่ืองงานอย่าเพ่ิงพูด
กินข้าวกันก่อน พ่ี!

ถ้าคุยงานก่อน
เด๋ียวแกงเย็นหมด!

เออ!
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หลังอาหาร

มีเร่ืองไร พ่ี?
เอ้อ . . . 

ก็อย่างท่ีรู้ ควายพ่ีถูกโจรลัก
เหลือท้ิงไอ้แก่ไว้ให้ตัวนึง

น่ีจะเข้าหน้านาแล้ว!
จะมาขอยืมสักตัว
เอาไว้ผลัด

อืม...   เอ้อ . . ถ้าวันไม่สะดวก
ก็ไม่เป็นไรนะ

 ไม่เป็นไรพ่ี
 ผมพอแบ่ง
 ให้ได้ตัวนึง
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โอ๊ะ!
ขอบใจมาก!

ขอบใจวันมาก! พ่ีละเกรงใจจริงๆ
แต่ก็ไม่รู้จะไปพ่ึงใคร

ทุกวันน้ีก็ไม่กล้านอน
บนเรือนกันแล้ว!

 ต้องหลบไปนอน
 ในรกในพง
 ข้างบ้าน

เพ่ือหลบโจร
และเฝ้าควาย

 ไอ้โจรพวกน้ี
 มันร้ายจริงๆ!

 ไม่รู้ก๊กไหนเป็นก๊กไหน ต้ังแต่ทางการใช้แผนโจร
 ปราบโจร โจรก็แตกกันเป็นหลายก๊กหลายเหล่า

แต่ก๊กท่ีร้ายท่ีสุด
เห็นจะเป็นก๊กของ
ไอ้รุ่งดอนทราย!
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พวกน้องบ่าวมาจากนครฯ
เคยรู้จักบ้างม้ัย?

 เคย - เอ๊ย!
 ไม่เคยรู้จัก!

เอ่อ . . ฉันหมายถึง
ว่าเคยได้ยินเร่ืองราว
มาบ้างน่ะจ้ะ!

 ได้ยินมาว่าไงม่ัง
น้องบ่าว?

เอ่อ . .ก็อย่างท่ีคนนครเขารู้
กันท้ังเมืองน่ันแหละจ้ะ!  ไอ้ฉันก็คนนครฯ

ก็ต้องพลอยรู้
ไปกับเขาด้วย

เร่ืองเสือรุ่งดอนทราย
แหกคุกนครฯ น่ี เด็ก
สองขวบก็ยังรู้เลย!

พวกเรารู้แค่กะท่อนกะแท่น
น้องบ่าวพอจะ
เล่าให้ฟังได้ม้ัย?

 ได้ซีพ่ีวัน! ฉันจะ
ได้ตอบแทน
น้ำาใจพ่ีบ้าง
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เร่ืองการแหกคุกของเสือรุ่งดอนทราย* น่ี  
ต้องเล่าย้อนไปอีกหน่อย เพราะมีเหตุท่ี
  เก่ียวข้องกันอย่างท่ี
       พ่ีเปร่ืองว่า ก่อนน้ีมีโจร
               มากนัก ทางการปราบ
               เองไม่ไหว จึงคิดวิธี
               ยืมมือโจรด้วยกัน . . .

 โดยการบอกข่าวไปทางนายอำาเภอกับ
 กำานันว่า ถ้าใครจับผู้ร้ายในท้องท่ีส่ง
 ดำาเนินคดีได้ ก็จะต้ังให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 ถ้าจับได้ตัวใหญ่ๆ อาจได้เป็นถึงกำานัน
 ถ้าเคยเป็นผู้ร้ายมาก่อน ก็จะยกโทษให้
 ไม่เอาผิด วิธีน้ีทำาให้พวกโจรอาศัย
 เป็นช่องทางกำาจัดโจรท่ีเขม่นกัน
 แถมยังได้อำานาจวาสนาเพ่ิมข้ึนอีก

วิธีน้ีได้ผล! ทางการสามารถ
จับโจรผู้ร้ายได้มากข้ึน และทำาให้
พวกโจรด้วยกันไม่ไว้ใจกันเอง
แตกเป็นก๊กเล็กก๊กน้อย
ปราบปรามได้ง่ายข้ึน

เสือรุ่ง เม่ือก่อนน้ีก็เป็นเพียง
ผู้ร้ายปล้นธรรมดาๆ คนหน่ึง
แต่ต้องกลายเป็นโจรใหญ่
ก็เพราะเร่ืองน้ี

* เร่ืองของรุ่ง ดอนทราย 
  เป็นเร่ืองจริง
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เร่ิมต้นจากนายอำาเภอทะเลน้อย*
ติดต่อกำานันสีีตำาบลดอนทราย
กำานันสีก็ไปติดต่อผู้ใหญ่อิน
บ้านโคกวัดซ่ึงเป็นเพ่ือนสนิท
และคอยส่งเสบียงให้กับ
รุ่งดอนทรายอยู่เป็นประจำา . . .

 วันท่ีจะจับกุมรุ่งดอนทรายน้ัน
 ผู้ใหญ่อินนัดรุ่งมารับข้าวห่อ
 ตัวเองเอาคนล่ำาสันแข็งแรง
 ไปด้วยสามส่ีคน

รุ่ง... รุ่งโว้ย!

 เสือรุ่งมากับ
 ไอ้แจ้งน้องชาย

จุ๊! จุ๊! จุ๊!  ทางน้ีโว้ย! ทางน้ี!

ส่งเสียงเอะอะจะเรียก
พ่อมึงมาหรือไงไอ้ผู้ใหญ่!

ดูมึงสิยกขบวนกันมา
ยังกะจะบวชนาค

  ไอ้รุ่ง!

 มีอะไรกินบ้างวะ?
กูหิวจะตายห่าแล้ว!

* ทะเลน้อยเป็นอำาเภอหน่ึงของพัทลุงในสมัยน้ัน
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ข้าวไก่ย่างโว้ย!

ของโปรดของมึง!

แล้วพวกมึงล่ะ
กินอะไร?

 พวกกูกิน
 กันมาแล้ว
 มึงกินเถอะ
 ไม่ต้องห่วง

 ง้ันกูไม่เกรงใจละนะ!

เอ้า! ของมึง ไอ้แจ้ง!

เออ! น่ากินโว้ย!
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พอเสือรุ่ง
เผลอได้ท่ี . . .

 ไอ้เอียดก็
 ใช้ลูกขวาน
 ตีหัวเสือรุ่ง!

อ๊ะ!

มึงทำาไรพ่ีกู!?  ไอ้ช่อตีหัวเข่าไอ้แจ้ง!

 โอ๊ย!
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 ไอ้ไข่ดือข้ึนคร่อม
 เสือรุ่ง

 ผู้ใหญ่อินจึงจับเสือรุ่งกับไอ้แจ้ง 
 ส่งกำานันสี ดอนทราย
 ได้ท้ังสองคน

การดำาเนินคดีปล้นทรัพย์
เสือรุ่งกับไอ้แจ้งให้การ
ซัดทอดถึงไอ้ช่อด้วย

ฉันเปล่า!

สรุปว่าท้ังสามคนต้องติดคุก
ทางการส่งไปเข้าเรือนจำามณฑล
ท่ีนครศรีธรรมราช
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แล้วตอนท่ีไอ้เสือรุ่ง
แหกคุกล่ะ พอจะ
รู้เร่ืองม้ัย?

ก็พอจะรู้
อยู่บ้าง...

เร่ืองเป็นยังง้ี...

 ขณะท่ีอยู่ในคุก เสือรุ่งให้ญาติจัดยาพิษไปให้
แล้วแอบใส่ในอาหารทำาให้ไอ้ช่อกับไอ้แจ้ง

ตายท้ังสองคน

 ทำาไมไอ้เสือรุ่งต้องฆ่า
 ไอ้แจ้งน้องชายด้วยล่ะ?

เร่ืองน้ีไม่รู้แน่ บ้างว่าไอ้แจ้ง
พลอยตายเพ่ือให้ไอ้ช่อวางใจ
ยอมกินอาหาร
ท่ีใส่ยาพิษ

แต่บ้างก็ว่า เสือรุ่ง
คิดว่าไอ้แจ้งมีส่วน
เก่ียวพันท่ีทำาให้
ตัวเองถูกจับ
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 หลังจากน้ัน เสือรุ่งกับ
 เพ่ือนนักโทษช่ือนายสัง 
 วางแผนหนีจากคุกได้สำาเร็จ

 น้องบ่าวรู้ม้ัยว่า
 ไอ้เสือรุ่งแหกคุก
 ได้ยังไง?

อ๊ะ! ไม่รู้!
ถึงรู้ฉันก็ไม่

บอกพ่ีหรอก!

 เผ่ือว่าฉันจะไปติดคุก
 เข้าบ้าง จะได้มีทางหนี
 ไงล่ะ!

อ๊ะ! ล้อเล่นน่ะ!

พอออกจากคุกได้
เสือรุ่งก็ตรงไปหา
กำานันสีทันที

วันน้ันกำานันสีอยู่ใน
งานเล้ียงแต่งงาน
ของคนในตำาบล
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อ๊ะ!  ไอ้รุ่ง!

เสือรุ่งฆ่ากำานันสีอย่างอุกอาจ
ต่อหน้าคนนับร้อย

ต่อไปน้ีห้ามใครให้
ความร่วมมือกับทางการ

ไม่ง้ัน . . .

จะตายโหงอย่าง
อ้ายกำานันน้ี!

ขอฝากบอกไปยังเพ่ือนพ้องน้องพ่ีท้ังหลาย
ขอให้รวมตัวกันให้แข็งแรงเหมือนมัดไม้รวก

เพ่ือสู้กับไอ้พวกผู้มีอำานาจ!

 ใครไม่มีท่ีไปก็ไปอยู่
 กับกูท่ีดอนทราย!
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ต้ังแต่น้ันมา ก็มีคนมาเข้าด้วยเป็นอันมาก
กลายเป็นโจรก๊กใหญ่

อ้อ! เป็นยังง้ีน่ีเอง!

พ่ีขอตัวกลับ
ก่อนนะ

อ้าว! ง้ันพ่ีเปร่ืองเอา
ควายไปซะด้วยเลยซี

เล้ียงดูดีๆ อย่าให้อดอยากนะพ่ี

 ไม่ต้องห่วง

เฮ้อ! เดือดร้อนกันไปหมดจริงๆ!

พ่ีวันคงมี
ควายเยอะ?

พ่ีมีอยู่สองสามตัว
เท่าน้ันแหละ
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อ้าว! แล้วทำาไมเขายัง
มายืมท้ังๆ ท่ีรู้ว่าพ่ีมี
ควายอยู่สองสามตัว?

...ก็เพราะพ่ีวัน
ใจดีน่ะซี!

ดูอย่างพวกเราซี! เป็น
คนแปลกหน้าแท้ๆ พ่ีก็
ยังเล้ียงดูปูเส่ืออย่างดี

 พ่ีวันเป็นคนอย่างน้ี พวกท่ีเป็น
 โจรเป็นนักเลงคงเกรงใจพ่ีม่ัง 
 คงไม่มาปล้นมาลัก
 ให้เดือดร้อน

มันจะมาปล้นมาลักให้เหน่ือยทำาไม
มาขอเฉยๆ พ่ีเขาก็ให้แล้ว!

วัวควายพ่ีวัน
เคยหายม่ังม้ัย?

ช่าย!
ช่าย! ช่าย!

 ไม่เคย

 อ้อ! มีอยู่คราวหน่ึง 
 เขาลักต้อน
 ไปแล้วละ

แต่ไปได้คร่ึงทางพอรู้ว่า
เป็นวัวฉันเขาก็
เอามาคืน
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พ่ีวันน่ี ฉลาดนะ!

หือ?

 ใช้น้ำาใจเป็นร้ัว!

ดีกว่า
ร้ัวจริงๆ 
ซะอีก!

ร้ัวท่ีมองไม่เห็น!

เอ๊ะ!พูดอย่างน้ี
จะประจบขอกิน
หวาก*หรือเปล่า?

แหะ แหะ!
 ได้ก็ดี!

เสียใจจริงๆ!
บ้านน้ีไม่มีหวาก

ฉันต้ังสัจจะไว้ว่าจะไม่แตะอีก!
เคยเมาแล้ว ไม่เป็นผู้เป็นคนเลย!

 โธ่! พ่ีก็...ไม่น่าต้ังสัจจะ
 ไว้อย่างน้ันเลย! พวกผม

เลยพลอยอดไปด้วย

 ช่าย! ช่าย!

ฮ่ะ! ฮ่ะ! ฮ่ะ!

 * หวาก คือ น้ำาตาลเมาท่ีชาวบ้านหมักกินกันเอง
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พักยกก่อนโว้ย!

หวือ-อ
ฟื้ด! ฟื้ด!

เฮ้ย! บ่ายป่านน้ีแล้ว
ยังไม่เห็นมีใครมา

อ้าว! ก็ข้าน่ีไง!

ข้าไม่ได้หมายถึงเอ็ง
ไอ้นุ้ย!

พ่ียอดหายไป
สามวันแล้ว

 ไอ้ป่ัน
 ก็พลอย
 หายหัว
 ไปอีกคน
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              ลูกหวือ เป็นของเล่นอย่างหน่ึงของเด็กใต้ ทำาจากลูกยางพารา 
                     ลูกยางพาราคือเมล็ดพันธ์ุของยางพาราท่ีอยู่ในเปลือกแข็ง
เปลือกน้ีเม่ือแห้งเต็มแก่ ก็จะปริแตก ดีดเมล็ดข้างในออกมา กระจายอยู่รอบๆ โคนต้น
เด็กๆ ผู้ชายก็จะเก็บเอามาเล่นกัน  การเล่นท่ีง่ายท่ีสุดคือเอามาเข่นกัน ว่าลูกยางของ
ใครจะแข็งกว่ากัน ซ่ึงนับว่าเป็นการเล่นท่ีไม่สร้างสรรค์  การเล่นลูกยางอย่างสร้างสรรค์  
คือ เอามาทำาลูกหวือ ท่ีเรียกว่า ลูกหวือ ก็เพราะมันหมุนมีเสียงหวือๆ น่ันเอง

     บนผิวลูกยางมีร่องพาดจากหัวไปท้ายอยู่ร่องหน่ึง 
เจาะรูขนาด ๑ หุน (๑/๘ น้ิว) สองข้างร่องท่ีว่าน้ัน กะ
ว่าให้อยู่ตรงกลางลูก รู ๒ รูน้ีห่างกันประมาณคร่ึงน้ิว  
ท่ีด้านตรงข้ามกับสองรูแรก เจาะรูอีก ๑ รู เป็นรูท่ีสาม  
ใช้ลวดแคะเข่ียเอาไส้ในของลูกยางออกให้หมด  เอา
เชือกด้ายยาว ๒ ฟุต สอดผ่านรูท่ีเจาะไว้น้ัน ให้ปลาย
เชือกท้ังสองข้างเข้าทาง ๒ รูแรก มาออกด้วยกันทางรูท่ี
สาม  เอาปลายท้ังสองท่ีโผล่ออกมาผูกต่อกัน 
    เป็นอันว่า เราได้ทำาลูกหวือเสร็จแล้ว!

    เอาหัวแม่มือสอดเข้าห่วงเชือกท้ังสองข้าง 
แกว่งลูกยางให้หมุน พาเชือกเป็นเกลียว
ออกแรงดึงเชือกให้เกลียวคลายออก ลูกยาง
ก็จะหมุน  เม่ือลูกยางหมุนไปจนครบเกลียว 
มันยังหมุนต่อไปอีกด้วยแรงเฉ่ือย เราก็ผ่อน
มือให้เชือกพันเกลียวกลับไปอีกข้างหน่ึง พอเห็น
ว่าลูกยางหมดแรงหมุน เราก็ดึงให้เกลียวเชือก
คลายให้ลูกยางหมุนกลับไปอีกข้างเป็นวงจร 
ซ้ำาๆ เช่นน้ี  ถ้าออกแรงดึงมาก เชือกจะคืน 
เกลียวเร็ว ลูกยางก็หมุนเร็วจนเกิดเสียงหว่ือๆ
    การดึงลูกหวืออยู่คนเดียวคงไม่สนุก
ต่ืนเต้น เด็กผู้ชายจึงเอาลูกหวือมาหมุนตีกัน
ของใครแตกก็แพ้

วิธีàÅ่นÅูกหวือ

วิธีทำาÅูกหวือ

(ภาพถ่ายลูกยางพาราจากเว็บไซต์วีกิพีเดีย)
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ฉุดซีวะ! มึงไม่เคยได้ยินรึ?
วัวให้ลัก เมียให้ฉุด!

อ๊ะ!
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 ไง! ไอ้บ่าว!
 เฝ้างัวประสาไร

 โจรลักไปหมดแล้ว

หา!

งัวยังอยู่น่ี!

เด๋ียวก็ไม่อยู่แล้ว!

ข้าน่ีแหละ
จะเอาไป!

 ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ

ก่อนไปขอถามคำา!

 งัวน้ีของใคร?

ของผู้ใหญ่ก่ิง!

อ๊ะ! ของผู้ใหญ่
เชียวเรอะ!

เฮอะ! น่ีวางใจถึงขนาดให้
เด็กอย่างเอ็งเฝ้าอยู่คนเดียว
เชียวรึ!

ฉันขอถามม่ัง!
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หือ?

ถามไร?

นายช่ือไร?

อ๊ะ! ไอ้น่ี!

กูช่ือ ดำา

แล้วเอ็งล่ะ

ช่ือไร?

ฉันช่ือยอด
เป็นลูกผู้ใหญ่

ฝากขอบใจ
ผู้ใหญ่ด้วย

 ไอ้ยอด!

 ไปโว้ย!
เปร้ียง!

เปร้ียง!
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อ๊ะ! เสียงปืน!

 ใครยิงไร?
เอ๊ะ! น่ัน!

แฮ่ก! พียอด!

อ๊ะ!
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อึก!
พ่ียอดหนี
ใครมา?!

ตาแคล้ว
เหรอ?

จุกโว้ย! จ-โจ-โจ...  โจรปล้นงัว!

 โจรเหรอ! หึ!

มันบอกว่าช่ือ
รุ่ง ดอนทราย!

รุ่ง ดอนทราย!
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แง้! มันตามมารึเปล่า?

มันไปแล้ว!
ต้อนงัวไป
หมดเลย!

แต่ข้าว่าไม่ใช่
เสือรุ่งหรอก!

เสียดายท่ีไม่ใช่!

มันรู้ม้ัยว่าน่ันน่ะ
งัวของผู้ใหญ่?

มันรู้!

แล้วยังหัวเราะ
เยาะใส่ด้วย!

ฉันว่าฉันรีบเอางัว
กลับบ้านก่อนดีกว่า!

ฉันด้วย! ข้าก็จะรีบไปบอก
พ่อเหมือนกัน!
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ตะแร่กแต่กแต่ก ตะแร่กแต่กแต่ก ตะแร่กแต่กแต่ก . . .

ผู้ใหญ่ก่ิง พ่อไอ้ยอด
และเจ้าของวัว

ตาแม่น คนสะกด 
รอยวัว รอยโจร

 ไอ้ยอด 
กับลูกน้องผู้ใหญ่
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ผู้ใหญ่!

น่ีมันจะมืดค่ำาแล้ว 
จะตามไปยังไง?

 ย่ิงช้าย่ิงตามรอยยาก
 ได้พ่ีแม่นช่วยคงพอได้!

 ได้ยินว่าพวกมัน
 มีปืนด้วย!

พวกเราก็มี! 
อย่างมากก็แลกกัน!

ไปแจ้งตำารวจให้
เขาจัดการไม่ดีหรือ?

เร่ืองแค่น้ี!

และน่ีก็
งัวของฉัน!

ฮ่ือ!
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 รีบไปเถอะ
เด๋ียวมืด

 โชคดีนะ! ผู้ใหญ่!

ขอบใจโว้ย!
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หยุดเด๋ียว
โว้ย! อืมม...

เห็นอะไรแล้วรึ
ลุงแม่น?

อืมม...
ลุง! สอนเร่ืองสะกดรอย

         ให้ฉันบ้างซี!

เอาง้ันรึ? จ้ะ

ฉันจะนับถือ
เป็นครูเลยจ้ะ

ลองดูก็ได้!
ขอบคุณ
ลุงครูจ้ะ!
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บทแรก ถ้าเอ็งจะตามโจร 
เอ็งต้องทำาใจเป็นโจรซะก่อน!

 ไหน ลองบอกซิว่า ถ้าเอ็งเป็นโจร
 เอ็งจะพางัวไปข้างไหน?

อืมม...

ลักงัวก็เพ่ือเอาไปขาย...

ฉันไม่รู้ว่าพวกรับ
ซ้ืองัวอยู่ทางไหน

เท่าท่ีข้ารู้ พวกรับซ้ือวัว
มีอยู่ทางสงขลากับตรัง

ทางไปสงขลาเป็นทุ่ง 
ท้ิงรอยให้ตามง่าย 
แม้จะเป็นกลางคืน

ทางไปตรังน่ี อีกไม่ไกล
ก็ข้ึนเขาพับผ้า 
รอยเห็นยาก 
ซ่อนตัวง่าย

และถ้าได้ข้ึนท่ีสูง
ก็จะเห็นคนตาม

เออ! เอ็งน่ีมีแวว!
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แล้วจะรู้ได้ไงว่าพวกมัน
จะข้ึนเขาตรงจุดไหน 
เขาน่ีต้ังยาว!

ก็ต้อง
หารอยให้เจอ

รอยคงอยู่บน
ถนนน่ีแหละ

เดินในทุ่งนา ถึงจะ
หลบหูหลบตาคน แต่
ท้ิงรอยเห็นชัดเกินไป

 เดินบนถนนทำาให้ตามรอย
 ยากเพราะมีรอยท่ีคนอ่ืน
 ใช้ถนนด้วยเหมือนกัน

แต่เดินบนถนน
ถูกพบเห็นง่าย 

จะไม่ถูกสงสัยรึ?

ฉันก็จะแยกเดินเป็นหลาย
กลุ่ม กลุ่มละส่ีห้าตัว ไม่ใช่
เป็นฝูงเดียวท้ังหมด

สองคนน่ัน
มัวคุยอะไรกัน?

อ๊ะ!  ข้ากะลังสอนลูกเอ็ง
 ให้เป็นโจร-เอ๊ย! 
 ให้สะกดรอย

ล้อเล่นน่ะ
ล้อเล่น!

เออ!
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อย่าช้านะโว้ย! ถ้าง้ันเราก็จะดูรอย
บนถนนอย่างเอ็งว่า...

แล้วลุงรู้ได้ไง
ว่ารอยไหนเป็น

ของโจร?

ดูรอยตีนวัวหรือตีนควายกับ
ตีนคน ความถ่ีจะบอกจำานวน 
ความคมชัดบอกเวลา

ต้องดู
หลายอย่าง

ลุงรู้มาจากไหน? เม่ือตอนหนุ่มๆ 
ข้าเคยเกเรมาก่อน 
ก็ลักงัวเขาน่ีแหละ

เด๋ียวน้ีแก่แล้วแพ้สังขาร 
ข้าจึงมาทำางานให้พ่อเอ็ง 
พอได้อาศัยเล้ียงตัว... เอ้า! ลุกข้ึนโว้ย! 

เขาเดินต่อแล้ว!

ฮึบ!  ไปทางน้ีแหละ!
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เด๋ียวก็มืดแล้ว
จะตามรอยยังไง

ลุง?

ความมืดก็ช่วยเหมือนกัน

ช่วยยังไงลุง?

พอมืดลง พวกโจรก็ต้องเล่ียงการใช้ถนน
ไม่ให้พบเห็น เพราะคนธรรมดาไม่ต้อนงัว

              ไปไหนมาไหนมืดๆ ค่ำาๆ

อ้อ!
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พอลงจากถนน 
เจอดินอ่อน เรา
ก็ตามรอยง่าย

ท่ีสำาคัญคือเราต้องคอยสังเกตให้ได้
ว่าพวกมันลงจากถนนตรงจุดไหน 
ไม่ง้ันก็จะคลาดกัน

 ได้เจอกัน
 ชาติหน้า!

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ

เพราะต้องคอยระวังสังเกต
ทำาให้พวกเราเดินเร็วไม่ได้

จึงตามไม่ค่อยทัน

ต้องเดินไป
หยุดไปยังง้ี!

หยุดก่อน! มีอะไรเหรอ? เอ็งเห็นอะไรม้ัย?
อะไร?
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น่ันไง!

อะไร? 
ข้ีงัวน่ะเหรอ?

เอ็งแน่ใจได้ไง
ว่าเป็นข้ีงัว?

โธ่! ฉันน่ะรู้จักข้ีงัว
ดีกว่าข้ีตัวเองซะอีก!

เป็นข้ีงัวก็ดี! จะได้แน่ใจว่า
เรายังอยู่ในเส้นทางท่ีถูก

แต่ยังมีเร่ือง
ต้องพิสูจน์

พิสูจน์ว่ายังใหม่
หรือเปล่า

เท่าท่ีดูน่ี
ฉันก็ว่า

ยังใหม่นะ

แค่ดูยังไม่พอ
หน้าน้ีเป็นหน้าฝน

ข้ีแห้งช้า

ข้ีท่ีไม่แห้ง
อาจเป็นข้ีเก่าก็ได้

  อ้าว! แล้วจะรู้ได้ไงว่า
  ข้ีท่ีไม่แห้งน่ะ
  ใหม่หรือเก่า?

คิดซี!

พิสูจน์ไร?
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อืมม...  ต้องดูว่ายังอุ่น
อยู่หรือเปล่า...

เอาน้ิวจ้ิมดู?

 เออ! น่ันละ!

เอ่อ... ก็ได้

 ฮ่ี! ฮ่ี!

ยังอุ่นอยู่!  ไหนเอ็งว่ารู้จักข้ีงัวดีกว่าข้ีตัวเองไง!
 ดูอย่างเดียวไม่รู้หรือ
 ว่าเก่าหรือใหม่?

เอ็งก็เลยต้อง
เอามือจ้ิมข้ี! 
ฮ่า ฮ่า!
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แต่ช่วยให้เรารู้แน่
ว่าเรามาถูกทางแล้ว

จากจุดน้ีข้าพอจะรู้แล้วว่า
พวกมันจะไปทางไหน

ดูข้างทางซิ มี
รอยงัวบ้างม้ัย?

มีครับ! มี! ชัดเลย!  ลุงรู้
 ได้ไง?

เส้นทางน้ี
ข้าก็เคยใช้

ตอนน้ีพวกเราเดินเร็วกันได้แล้ว 
พวกมันไปทางน้ีแน่!

ต้องขอบใจ
ข้ีงัวกองน้ัน!
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น่ีไง! พวกมันวกเข้าป่า
ตรงน้ีจริงๆ!

ลงน้ำาน่ะเหรอ?

มันให้งัวลงน้ำา
เพ่ือกลบรอยตีน

เรามาถึงจุดสำาคัญแล้ว
ข้างหน้าเป็นช่องเขาแคบๆ 
ยาวสักร้อยวา ถ้าพวกมันจะ
คอยดักทำาอะไรเรา 
ก็ตรงน้ีละ จะเอาไง

ผู้ใหญ่?
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เราจะตามเข้าไปอย่างเงียบท่ีสุด 
 พวกท่ีมีปืนมากะข้าก่อน!

ระวังนะพ่อ!

เฮ้ย!

อ๊ะ! พ่อ!
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พ่อเป็นไรเปล่า?!  ไม่เป็นไร พ่อไม่เป็นไร!

ผู้ใหญ่กิ่ง!
นัดน้ันเป็นการเตือน 
อย่าได้ก้าวเข้ามาอีก!
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พวกมึงน่ันแหละ! ปล่อยงัวกูไว้ 
แล้วรีบหนีไปซะ!

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ

พวกกูไม่ใช่เด็กให้ผู้ใหญ่ขู่
ได้ง่ายๆ แล้วนะโว้ย!

ท่ีตรงน้ี กูเท่าน้ัน
ท่ีเป็นคนออกคำาส่ัง!

ออกคำาส่ัง...
ออกคำาส่ัง...
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ท่ีน่ีเป็นถ่ินของกู! ห้ึ? ว่าไงพ่ีแม่น?

จริงของมัน! 
ข้ารู้จักท่ีแถวน้ีดี 

เราทำาอะไรมันไม่ได้ ...

แล้วมึงจะเอาไง?  ไม่เอาไง!
 แต่จะเอางัว!

ฮ่ึม!

งัวมีไว้ทำานา 
พวกมึงเอาเงินไป 

กูขอซ้ือคืน!
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ว่าไง? ก็ได้!

ฟังให้ดี ผู้ใหญ่! ถ้าอยากได้งัวคืน
พรุ่งน้ีไม่เกินเท่ียง เอาเงินสองหม่ืน

                     มาไถ่งัวไป!

แต่วันน้ี ผู้ใหญ่ต้อง
ส่งลูกชายมาอยู่กับ
ฉันก่อน!

 หือ? มันรู้จัก
 ไอ้ยอดด้วยรึ?!
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เพ่ือประกันว่า พรุ่งน้ี
ผู้ใหญ่ไม่เอาตำารวจมาให้ฉัน

แทนเงิน!

ฉันไปได้ พ่อ!
ไม่ต้องห่วง!

เอ็งแน่ใจนะ!

แน่ใจ พ่อ!

ตกลง! กูจะเอาลูกกูไปส่ง!
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พวกเอ็งรออยู่น่ี ข้าจะ
เข้าไปสองคนกับไอ้ยอด

อุ๊!

อ๊ะ!
 เฟยว!
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 ผู้ใหญ่ส่งแค่น้ันแหละ!
 ให้ลูกเข้ามาได้คนเดียว!

เอ็งเข้าไปเถอะ!
พรุ่งน้ีก่อนเท่ียง
ข้าจะมารับ!

จ้ะ! พ่อ

เอาละ! อ๊ะ!

ส่งอีดาบมา!
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 ไง! เจอกันอีกแล้ว
ไอ้ยอด!

พ่ีดำา!

อ๊ะ! เรียกกูว่าพ่ีซะด้วย
กูเพ่ิงปล้นงัวพ่อมึงมานะ!

ก็พ่ีแก่กว่าฉัน

และฉันต้องอยู่กับพ่ี
จนถึงเท่ียงพรุ่งน้ี

อืมม...

หึ!

มึงอยากอยู่กะกู
เกินเท่ียงพรุ่งน้ีม้ัย?

อ๊ะ!
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หมายความว่าไง?! 
พ่ีจะหลอกพ่อฉันเหรอ?

จะไม่รักษา
คำาพูดเหรอ?

รักษาคำาพูดซีวะ!

กูแค่จะถามมึงว่า
อยากอยู่กะกูซะเลยม้ัย?

มึงอยู่บ้านทำาไร?

. . .

 ไม่ได้ทำาไร

เล้ียงงัวให้พ่อ

 มึงเป็นหนุ่มแล้ว
 จะเล้ียงงัว
 ไปถึงไหน?

เคยได้ยินคำาน้ีม้ัย
งัวลัก เมียฉุด?

เคย

แล้วมึง
เข้าใจม้ัย?

พอเข้าใจ

เข้าใจว่าไง?

ถ้าอยากมีงัวต้องลัก
ถ้าอยากมีเมียต้องฉุด

แล้วถ้าไม่ทำาอย่างว่า
มึงจะมีปัญญามีงัว
     มีเมียได้ม้ัย?
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. . . มึงเรียนหนังสือ
หรือเปล่า?

เรียนม่ัง
นิดหน่อย

ก็ดี! แต่กูจะ
บอกอะไรให้...

 วิชาท่ีจะเอาตัวรอดและรักษาสมบัติ
 ให้ได้น่ะ เขาไม่ได้สอนมึงหรอก...

วิชาพรรณน้ี มึง
ต้องหาเรียนเอง

แล้วมึงรู้ม้ัย เวลาไปขอเมีย 
เขาจะถามมึงว่าไง?

 ไม่รู้

เขาถามกันว่าไง 
บอกไอ้ยอดมันถี!

เขาจะถามว่า ลักงัวเป็นม้ัย 
รำาโนราเป็นม้ัย
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ท่ีเขาถามยังง้ัน เพราะ
อยากรู้ว่ามึงมีปัญญา
เล้ียงลูกสาวเขา
หรือเปล่า

ถ้ามึงไม่คิดเรียนลักงัว 
. . . หรือมึงคิดจะ
เรียนรำาโนรา?

. . .

บางทีมึงอาจจะเอาดี
ทางโนราก็ได้นะ
ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ

ถ้าฉันตกลงอยู่กับพ่ี
แล้วเร่ืองงัวล่ะ?

. . .

ก็เป็นไปตามท่ีพูด
กันแล้ว คือพ่อมึง
เอาเงินมาไถ่

 ไม่ลดหย่อน
 ให้ม่ัง?

 ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ! 
 ไอ้น่ีเข้าใจ
 ต่อรอง

อย่าคิดเล็กคิดน้อย
เลยวะ คิดเสียว่า

แบ่งกันกินแบ่งกันใช้



153 153

หรือไม่ก็คิดว่าเป็นค่า
เล้ียงดูมึงต่อไปละกัน!

แล้วเร่ืองพ่อล่ะ?

กูไม่ทำาไรพ่อมึงหรอก
ขอแต่พ่อมึงอย่าไปยุ่ง
กับทางการให้มากนัก 
จะได้ไม่
เดือดร้อน

เม่ือมึงอยู่กับกูแล้ว 
กูก็คงไม่ไปกวนใจ
พ่อมึงอีก

น่ีก็เท่ากับมึงได้ตอบแทน
บุญคุณพ่อมึงเหมือนกัน

ฉัน...

ฉันขอคิดดูก่อน

มึงมีเวลาคิด
ถึงเท่ียงพรุ่งน้ี
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ก่อนเท่ียง
วันต่อมา

เปร้ียง!

 ไอ้ดำา!
กูเอาเงินมาแล้ว!

ผู้ใหญ่เอาเงินเข้ามา
ได้คนเดียว!

กูโง่นักหรือ?
มึงอยากได้ก็
ออกมาเอา

เองซีวะ!

รออยู่ตรงน้ัน! 
กูจะส่งคนไปเอา!
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ว่าไง! ไอ้ยอด!
มึงตัดสินใจรึยัง? เอาง้ีก็แล้วกัน...

. . .

มึงไปกับไอ้เขียดไอ้พัด
ถ้ามึงไม่อยากอยู่กับกู
ก็ไม่ต้องกลับมา

ถ้ามึงจะกลับมา ก็พูด
กับพ่อมึงให้เข้าใจ
ว่ากูไม่ได้ขู่เข็ญมึง!

 ไป! ไอ้เขียด! ไอ้พัด!
มึงไปเอาเงินกับไอ้ยอด

พ่อ!
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 ไอ้ยอด!

ขอฉันนับเงินก่อนนะ
ผู้ใหญ่

ตามสบาย
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เงินครบ! งัวของข้าล่ะ
อยู่ท่ีไหน?

อีกเด๋ียวเราจะก่อไฟ
ตรงท่ีงัวอยู่

 ผู้ใหญ่ตามควัน
 ไปเอาเองละกัน

อ้อ! พ่ีดำาฝากบอกว่า 
ของัวเป็นน้ำาใจตัวนึง 
ผู้ใหญ่คงไม่ขัดข้อง

เออ! กูจะขัด
ยังไงได้!

มา! ไอ้ยอด!
กลับบ้าน!

พ่อ!

หือ?
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ฉันคงไม่ได้กลับบ้าน
กับพ่อแล้วละ!

หือ? ท่ีจริงมันไม่ใช่บ้านฉัน
มานานแล้ว!

ฉัน...

ขอกราบลา
พ่อตรงน้ี...

 ไอ้ยอด!

ดูท่าว่าพวกมึงจะได้เพ่ือน
เพ่ิมมาอีกคนแล้วละ!

. . .
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 ไอ้ยอด! อย่า! ผู้ใหญ่!

เส้นทางบางเส้นทางเร่ิมต้นท่ีทางแยก...
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คืนน้ัน พ่ีวัน! รู้เร่ืองไอ้ยอดลูกผู้ใหญ่
ไม่กลับบ้าน  หรือยัง?

รู้แล้ว

เส้นทางบางเส้นทาง เช่ือมต่อกับทางสายเก่า

ไอ้หมา! 
ก่อนนอนเอ็งกราบ

หมอนหรือยัง?

อรห้ังส้ัมมา 
ส้ัมพุทโธ ภควา...
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