พวกท่านคงเคยได้ยนิ เรื่ องราวของ สุ วรรณี สุ คนธา เธอเป็ นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง
นํ้าพุ เป็ นลูกชายคนเดียวของคุณสุ วรรณี สุ คนธา (สุ วรรณเที่ยง) เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 และถึง
แก่กรรมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2517 เนื่องจากยาเสพติด ตายเมื่อยังหนุ่ม อายุเพียง 18 ปี 2 เดือน 15 วันเท่า
นั้นเอง
คุณสุ วรรณี ได้บนั ทึกชีวติ ของลูกไว้วา่ ..ชื่อนํ้าพุ นั้นเป็ นชื่อที่เรี ยกกันเล่น ๆ ในครอบครัวและเลย
เรี ยกติดปากมาจนกระทัง่ นํ้าพุโตเป็ นหนุ่ม นํ้าพุเรี ยนจบชันมัธยมที่โรงเรี ยนศรี วกิ รม์ และจากนั้นได้ไปเรี ยน
ที่เชียงใหม่ปีหนึ่ง ที่ไปเรี ยนก็เพราะนํ้าพุตามใจแม่ เมื่อเห็นว่าควรจะเรี ยนดีกว่า นํ้าพุก็ไปตามคําแม่ เมื่อไป
เรี ยนจึงรู ้วา่ นํ้าพุไม่ได้ชอบวิชาที่เรี ยนเลยชอบแต่ศิลปะมากกว่า จึงได้ขอแม่มาเรี ยนศิลปะ ก่อนการเปิ ดเรี ยน
ในปี นั้นนํ้าพุได้บวชเณรอยูเ่ ดือนหนึ่ง เมื่อเปิ ดภาคเรี ยนแล้ว จึงสึ กออกมาเรี ยนต่อ ระหว่างนั้นนํ้าพุอยูใ่ น
ความอุปการะของป้ า
ระหว่างปี สุ ดท้ายของการเรี ยน นํ้าพุเริ่ มคบเพื่อนหน้าตาแปลก ๆ และพาเข้ามาในบ้านให้แม่
เดือดร้อนอยูเ่ สมอ เช่น ริ อ่านทําความรู ้จกั กับเหล้าแห้ง กัญชาและยาเสพย์ติดชนิดต่าง ๆจากนั้นนํ้าพุก็เปลี่ยน
ใช้ยาที่แรงขึ้น ๆ จนกระทัง่ เฮโรอีน เมื่อมาสารภาพว่าติดแล้วนั้น นํ้าพุกาํ ลังจะเตรี ยมตัวไปอดที่ถ้ าํ กระบอก
มาขอเงินแม่สามร้อยบาท ครั้งแรกตั้งใจจะไปโดยไม่บอก แต่หาเงินเท่าไหรก็ไม่ได้ จึงจําเป็ นต้องมาสารภาพ
ระหว่างนั้นตัวข้าพเจ้าเอง (คุณสุ วรรณี ) ก็ตอ้ งเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด จึงไม่อาจะไปดูแลนํ้าพุที่ถ้ าํ กระบอก
ได้ เมื่อกลับมาถึงนํ้าพุสดใสขึ้นมาก ทําให้ครอบครัวมีความหวังว่านํ้าพุคงจะดีข้ ึน

มีคนถามข้าพเจ้าเสมอ หลังจากที่น้ าํ พุได้สิ้นชีวติ แล้วว่า "เลี้ยงลูกยังไง ถึงได้ปล่อยให้ลูกติดเฮโรอีน" ทําให้
ต้องนิ่งและไม่อาจจะหาคําตอบได้ แต่ถา้ จะให้ตอบจริ ง ๆ แล้ว ก็จะต้องโทษตัวเองว่า "เลี้ยงลูกไม่เป็ น" และ
ถ้าจะถามว่าเหตุไรที่ลูกชายสิ้ นชีวติ ไปเพราะยาเสพย์ติด จึงเอาเรื่ องมาเปิ ดเผยเพราะไม่ใช่เรื่ องที่ดี น่าจะปิ ด
เป็ นความลับมากว่า คําตอบตรงบรรทัดนี้มีอยูว่ า่ เพราะไม่อยากให้ลูกคนอื่น ๆ ต้องเสี ยชีวติ ไปเพราะ
ยาเสพย์ติดอีก
คุณสุ วรรณี ได้เขียนต่อไปไว้วา่ ...ถ้าเรื่ องของนํ้าพุ จะเป็ นประโยชน์ต่อลูกของใครอื่นได้ ข้าพเจ้าก็
จะยินดีอย่างยิง่ และจะไม่ขออะไรอื่น นอกจากผลกุศลที่ได้เกิดจากสิ่ งที่ทาํ ไปแล้วนี้ ขอให้น้ าํ พุจงมีความสุ ข
ในโลกใหม่ หรื อที่ใดก็ตามที่น้ าํ พุไปอยู.่ ....
เมื่อนํ้าพุได้กลับมาจากถํ้ากระบอกแล้วก็ต้ งั ใจเรี ยนดีข้ ึน หลังจากที่ได้เสี ยเวลาไปสองปี ปี แรกที่
เชียงใหม่ และปี ที่สองไม่ได้สอบที่โรงเรี ยนช่างศิลป์ เพราะต้องเข้าโรงพยาบาลถึงเดือนครึ่ ง เนื่องด้วยโรค
ไวรัสลงตับ เวลาเรี ยนไม่มีพอสอบ
วันสุ ดท้ายที่ได้พบกับลูกนั้นเป็ นคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2517 ตอนเย็นลูกไปหาที่โรงพิมพ์ พาสาว
น้อยหน้าตาจุ๋มจิ๋มไปด้วยและบอกว่าขอเงินไปเอากางเกงนักเรี ยน ได้หยิบเงินให้ไปและสั่งอย่ากลับคํ่านัก
นํ้าพุรับคําเป็ นอ้นดี เมื่อไปถึงบ้านนั้นประมาณสามทุ่ม นํ้าพุมาเปิ ดประตูรับด้วยสี หน้ายิม้ แย้มแจ่มใส ใครจะ
รู ้วา่ นัน่ เป็ นการเปิ ดประตูครั้งสุ ดท้ายของลูก จากนั้นนํ้าพุก็เอารู ปมาอวด (รู ปที่หน้าปกเรื่ องของนํ้าพุ ที่
สํานักพิมพ์ดวงตา จัดพิมพ์)
คนใช้ไปปลุกข้าพเจ้า (คุณสุ วรรณี ) ตอนเช้ามืดให้เข้าไปดู "นํ้าพุ" ขณะนั้นนํ้าพุนอนเหยียดยาว
อยูห่ น้าเตียง แผ่นเสี ยงยังหมุนและไปยังเปิ ด นํ้าพุสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียว ถอดเสื้ อ...เหมือนหัวใจจะขาด
ตามลูกไปด้วย ได้อุม้ ลูกขึ้นรถ ให้พี่สาวนํ้าพุขบั ไปโรงพยาบาล หมอสันนิษฐานว่านํ้าพุหวั ใจวาย แต่ใคร ๆ
ก็รู้วา่ นํ้าพุจากไปเพราะยาเสพย์ติด นํ้าพุอาจจะหวนกลับไปใช้ยา ซี่ งไม่มีใครรู ้วา่ เป็ นยาชนิดใด และยานั้นคง
จะรุ นแรงจนสามารถทําให้หวั ใจนํ้าพุหยุดเฉี ยบพลันไม่มีใครช่วยได้ นี่คือเรื่ องราวชีวติ ของนํ้าพุ
ทีน้ ีมาดุชีวติ ของคุณสุ วรรณี สุ คนธา ผูเ้ ป็ นของนํ้าพุกนั บ้าง คุณสุ วรรณี สุ คนธา เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2475
ที่จงั หวัดพิษณุ โลก เป็ นบุตรคนสุ ดท้องของน้ายย้อยและนางแตงอ่อน สุ วรรณเที่ยง เรี ยนจบชั้นมัธยมปี ที่หก
ที่จ.พิษณุ โลก แล้วเข้ามาศึกษาต่อที่เพาะช่าง จากนั้นก็มาต่อที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สําเร็ จอนุปริ ญญาเป็ นอาจารย์อยูท่ ี่คณจิตรกรรมประติมากรรมอยูพ่ กั หนึ่ง ต่อมาคุณประมุล อุณห
ธูป ยุให้ลองเขียนหนังสื อเพราะมีแวว เลยกลายเป็ นนักเขียนไป เรื่ องที่เขีบนเรื่ องแรกคือจดหมายถึงปุก ลง
ในสตรี สาร (พ.ศ.2506) และเขียนเรื่ อง เขาชื่อกานต์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่น จากองค์การ ส.ป.อ.เมื่อปี
2513 และเป็ นบรรณาธิการนิตยสาร "ลลนา"

คุณสุ วรรณี สุ คนธา ได้เสี ยชีวติ อย่างกะทันหัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2527 โดยไม่มีใครคาดเดา
ล่วงหน้าได้ คือถูกมาตกรรมขณะที่ออกจากบ้านไปตลาด ฆาตกรได้ซ้ื อมีดที่ตรงนั้นเตรี ยมจี้คนเพื่อหารถขับ
ไปอวดผูห้ ญิง คุณสุ วรรณี มีเคราะห์ ขับรถผ่านมาพอดี จึงถูกคนร้ายฆ่าแย่งชิงรถไป
พวกท่านเห็นไหมล่ะว่า "นํ้าพุ" ตายเพราะยาเสพย์ติด คุณสุ วรรณี สุ คนธา ตายเพราะถูกฆาตกรรม ซึ่ งทั้งลูก
และแม่คู่น้ ีได้ถึงแก่กรรมลงไปเวลาก่อนวัยอันสมควร ทําให้บรรดาญาติสนิทมิตรสหาย พากันรํ่าไห้ปริ
เวทนาเป็ นอย่างมาก เช่นเดียวกับพระสงฆ์ฝ่ายปกครองรู ปหนึ่ง ที่เดินทางไกลมาโดยรถยนต์ มีรถนําหน้า
และติดตามอารักขาเป็ นขบวน แต่เมื่อถึงคราวมีเคราะห์แล้ว รถบรรทุกยังสามารถแหวกพุง่ เข้ามาชนท่านจน
มรณภาพ ทั้ง ๆ ที่ในชีวติ ปั จจุบนั ของท่าน ไม่ได้สร้างเวรกรรมใด ๆ ขึ้นมา เพราะท่านบวชตั้งแต่เป็ นเณร
ทั้งนี้อาจจะเป็ นด้วยกรรมเก่าหรื อ เงากรรม ตามมาทัน เช่นเดียวกับมะม่วงรื อผลไม้อื่น ๆ ซึ่ งถ้าเราจะถามว่า
มันมีรสเปรี้ ยวหรื อหวานตรงไหน บางคนจะตอบว่าจากต้นของมัน จากกิ่งของมัน หรื อจากลูกของมัน แต่
ความจริ งนั้นแล้วไม่ใช่ รสเปรี้ ยวรสหวานของมันเกิดมาจากในดินที่คนเรามองไม่เห็นโน่นแน่ะ เพราะเมล็ด
พันธุ์เก่าของมันอยูท่ ี่นนั่ ใช่ไหมล่ะ..
คนเราเกิดมานั้นต้องตายทุกคน แต่จะตายช้าหรื อตายเร็ วนั้นอยูท่ ี่บุญกรรม อันเนื่องมาจากุศลหรื ออกุศลใน
อดีตนัน่ เอง
ที่มา
http://board.palungjit.com/f8/%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%
E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0
%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-115647.html

ภาพจาก http://www.oknation.net/blog/nn1234/2010/08/12/entry-1
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“...นีเ่ ป็นความผิดของแม่คนเดียว ไม่ใช่ของใครเลย และบ ัดนีแ
ั้
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้ งพูดก ันถึงชาติน ี้ หรือชาติหน้าหรอก นา้ พุอยูใ่ นห ัวใจของแม่
ตลอดเวลาอยูแ
่ ล้ว
... แม่ ๓๑ พ.ค. ๑๗”
ั ัสได้วา่ “แม่”นนเจ็
ึ ทีส
เป็นความรูส
้ ก
่ มผ
ั้
บปวดทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาห ัสเพียงใดในห ัวอกของ
ผูเ้ ป็นแม่ คือ ภาพทีค
่ ณ
ุ สุวรรณี สุคนธา ขณะตระกองกอดร่างอ ันไร้วญ
ิ ญาณของ “นา้ พุ”แนบอกเธอเป็น
ครงสุ
ั้ ดท้าย
“นา้ พุ” เป็นบุตรชายคนเดียวของคุณสุวรรณี สุคนธา เกิดเมือ
่ ว ันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 และ
ถึงแก่กรรมเมือ
่ ว ันที่ 28 พฤษภาคม 2517

เรื่องของนำ้ พุ
สุ วรรณี ชื่อนี้หนา อย่าลืมล่ะ

สุ วรรณี อย่าลืมนะ เก่งใช่ไหม

สุ วรรณี ยอดกวี ของเมืองไทย

สุ วรรณี รับมากมาย โล่ห์รางวัล

สุ วรรณี ก่อนจะตาย ระบายอก

สุ วรรณี จิตตระหนก ลูกผกผัน

สุ วรรณี แม้เก่งกล้า สารพัน

ลูกนํ้าพุ ทําลายขวัญ สุ วรรณี

ลูกนํ้าพุ มาติดยา น่าฉงน

ลูกนํ้าพุ ลูกเพียงคน ใช่ไหมนี่

ลูกนํ้าพุ เคยวาดฝัน สุ วรรณี

ลูกนํ้าพุ ฉันคนนี้ ต้องก้าวไกล

ลูกนํ้าพุ ลูกที่ดี เป็ นที่สุด

ลูกนํ้าพุ หล่อนไม่หยุด ฝันสดใส

มลายลง ความประสงค์ ของผูใ้ ด

มลายลง เป็ นเพราะใคร ทําลูกยา

คือเวลา ประสาแม่ ดูแลลูก

แบ่งไม่ถูก หลายองค์กร เขาเรี ยกหา

ห่างไกลลูก ตั้งมากมาย หลายเวลา

ลืมไปว่า ความสุ ขแท้ แม่ลูกคลอ

มีเวลา ให้ต่อกัน ฉันลูกแม่

มีเวลา คอยดูแล แน่แท้หนอ

มีเวลา อบรมเขา พะเน้าพะนอ

มีเวลา อยูก่ บั ล้อ งานแห่งตน

นํ้าพุตาย ใครทําร้าย นํ้าพุเล่า
นํ้าพุตาย ใครทําร้าย เกาะใจตน

สุ วรรณี เธอก็เฝ้ า ยอมรับผล

วรรณกรรม นําเสนอ ลูกเธอนะ

จําไว้ล่ะ อย่าให้เป็ น เช่นเธอหนา

ทรัพย์รางวัล นั้นอาเพศ เวทนา

คืนลูกมา เอาทรัพย์ไป ได้ไหมเอย

ไม่อยากเอา ทรัพย์อะไร ที่ไหนแล้ว

เอาลูกแก้ว มาแนบหน้า หนาอกเอ๋ ย

นํ้าพุจ๋า หากเวลา ไม่ผา่ นเลย
อนิจจา สุ วรรณี นี้ถูกฆ่า

แม่อยากเชย กอดรัดลูก ผูกพันใจ

คงเป็ นกรรม เสี ยจริ งแท้ แม่ทรามวัย

คือเรื่ องราว สอนคนไทย พึงสังวร

ยิง่ คุณครู ผูพ้ อ่ แม่ คนที่สอง

ยิง่ ตรึ กตรอง ให้ถว้ นถี่ วิธีสอน

อย่าหลงเกียรติ์ เบียดเวลา หนาบังอร

ดูงามงอน สุ วรรณี นี้สอนใจ

ครู เก่งกล้า เด็กเก่งดี นี้พอเหมาะ

น่ายิม้ เยาะ ศิษย์อดสู ครู สดใส

ค.ศ.3 ค.ศ.4 สุ ดดีใจ

แต่ศิษย์ร้าย ประพฤติตน จนสิ้ นดี

เหมือนนํ้าพุ นั้นปะไร ให้พินิจ

ใครถูกผิด พอเข้าใจ ใช่ไหมนี่

สอนผูค้ น เล่าความจริ ง สิ่ งโศกา

เด็กติดยา ฆ่าเธอตาย ให้หวัน่ ไหว

ใครสนใจ เรื่ องนํ้าพุ สุ วรรณี

อย่ารอรี รี บหาอ่าน ทุกท่านเอย

แต่งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ขอให้ดวงวิญญาณของนํ้าพุและคุณแม่สุวรรณี สุ คนธา ไปสู่ สุคติดว้ ย
เทอญ

