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การุณย ศรีสมบัติ

จนมุม
คริสตจักรมหาพร สุขุมวิท
42 สุขุมวิท ซอย 10 กทม.10110

____________________________________________________________________________
พิมพที่สํานักพิมพพระกิตติคุณ 10-12 สุขุมวิท ซอย 6 กรุงเทพฯ 11
นายการุณย ศรีสมบัติ ผูพิมพผูโฆษณา มี.ค.77 โทร.2525418
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คํานํา
วันหนึ่งทุกคนจะตองจนมุมเหมือนกับ นักมวย จะตองจนอยูที่มุมเวที คนพาล จะเสียทาตํารวจ
และจนอยูที่มมุ หองขังคนโต คนดัง ก็จะตองจนเหมือนกัน นั่นคือมุมหีบใสศพ สวนวิญญาณชัว่ รายนั้น
จะจนมุมอยูใ นนรก แตวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผอง ก็อยูในมุมสีทอง คือแผนดินสวรรค ทานจะเลือกจน
มุมอยูที่ไหน?
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คืนนั้น ทามกลางความเงียบสงัด ขาพเจาเขานอนเวลาดึกมาก แตขาพเจานอนไมหลับ สมองของ
ขาพเจาคิดถึงแตอุบายหลายประการ เพื่อความรอบคอบในการวางแผนฆานอง ๆ
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ถิ่นกําเนิด
ขาพเจามีสายเลือดของบิดามารดาที่เปนคนไทยทางภาคใต ณ ตําบลทุงกง อําเภอกาญจนดิฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งในขณะที่ขาพเจายังเปนเด็กอยูท ี่นั่นยังเปนพืน้ ที่ปาดงกันดาร มีหมูบานเล็ก ๆ
แปดหลังคาเรือนปลูกหาง ๆ กันบนภูเขายอม ๆ ที่เรียกกันวา “บานเขาแกว” การทํามาหาเลี้ยงชีพของพี่
นองชาวบานในละแวกนัน้ คือ การทําไร ไถนา และเลี้ยงสัตวเล็ก ๆ นอย ๆ อยางเชนชาวชนบททั้งหลาย
ดังนั้นชีวิตของขาพเจาก็เจริญเติบโตขึ้นมา ทามกลางกลิ่นโคลนสาบควายตัวดําเปนเหนียงอยางเด็กเลี้ยง
ควายธรรมดาทั้งหลาย

การศึกษาชั้นตน
การศึกษาของขาพเจาก็อาศัยพระสงฆในวัดเขาแกวนัน้ เอง อบรมสั่งสอนตามแนวถนัด และครั้ง
สุดทายของการศึกษาที่นั่น ขาพเจาสอบไลไดประโยคประถมศึกษา คือ ประถมปที่ 4 เมื่ออายุประมาณ
9 ป

เขากรุง
ในปเดียวกันนัน้ หลังจากการศึกษาชั้นประถมไดผานไปแลว และยังไมทราบวาบิดาของขาพเจา
จะคิดหาชองทางจัดการกับชีวิตในดานการศึกษาของขาพเจาอยางไรตอไป ก็พอดีมีบคุ คลอีกผูหนึ่งซึ่งมี
บทบาทสําคัญในชีวิตของขาพเจามากที่สุด เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเยี่ยมเยียนบานเกิดเมืองนอนของ
ทาน ซึ่งอยูใกลกับบานของขาพเจา ทานผูน ี้เปนเครือญาติทางบิดาของขาพเจา ทานชือ่ อาจารยจรูญ วิชัย
ดิษฐ ซึ่งบิดาแนะนําใหขาพเจาเรียกทานวา “คุณอา” หลังจากคุณอาไดเยีย่ มเยียนญาติพี่นองของทาน
เรียบรอยแลว ทานก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ และปรากฎวาขาพเจาไดมีโอกาสเดินทางเขากรุงเทพฯ
พรอมกับคุณอาของขาพเจาดวย ซึ่งทําใหขา พเจาทั้งดีใจและตื่นเตนจนบรรยายไมถูกเพราะเปนครั้งแรก
ในชีวิตของขาพเจาที่จะไดออกจากบานเกิดอันเปนบานปาบานดง ขาพเจาไมเคยพบเคยเห็นความเจริญ
ของบานเมือง ไมเคยรูจกั วารถยนตมีลักษณะอยางไร นอกจากรูปภาพบนกลองไมขีดไฟในหนังสือ
เรียน และคําบอกเลาของผูใหญที่เคยเขาไปในเมืองเทานั้นแตเมื่อขาพเจาไดประจักษกับตาของขาพเจา
เองมันทําใหขา พเจามีสภาพเหมือน “ลุงเชย” เขากรุง ตึกรามบานชองสวยงาม ไฟฟา รถยนตและรถไฟ
เปนของแปลกสําหรบเด็กเลีย้ งควายอยางขาพเจา มันทําใหขาพเจาตื่นเตนที่สุดในชีวติ เมื่อเหยียบยางเขา
สูนครหลวงเปนครั้งแรก

5

ชีวิตในกรุง
ที่กรุงเทพฯ ขาพเจาไดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมทั้งหมดชนิดที่เรียกวาหนามือเปนหลังมือ
ทีเดียว แมกระทั่งสําเนียงเสียงที่พูด คุณอาผูหญิงก็อบรมสั่งสอนใหขาพเจารูจักใชภาษาใหมเพราะภาษา
ปกษใตซึ่งเปนภาษาดั้งเดิมของขาพเจาชาวกรุงเขาฟงกันไมรูเรื่อง และที่ทําใหขาพเจาตื่นเตนและดีใจ
จนสุดขีดคือ สถานศึกษาใหมของขาพเจา ชางเปนโรงเรียนที่ใหญโตหองเรียนสวยงาม สนามกวาง
ประกอบดวยนักเรียนมากมายนับเปนสถานศึกษาชัน้ เยีย่ มทีเดียวที่มีชื่อเสียง หอมหวนเปนที่รูจักกันทั่ว
กรุง โรงเรียน “กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” คือสถานศึกษาแหงใหมของขาพเจาที่โรงเรียนนีข้ าพเจา
ไดรับการอบรมสั่งสอนอยางดีที่สุด จากครูบาอาจารยเทาที่ทานสามารถจะหยิบยื่นใหแกศษิ ยอนั เปนที่
รักของทานได แตทานผูอานที่รักยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไมมใี ครหรือศาสดาจารยคนไหนจะเปลี่ยนใหขาพเจา
ได สิ่งนั้นคือ “สันดาน” สิ่งแวดลอมภายนอกของขาพเจาถูกเปลี่ยนใหมหมด และดีทุกอยาง แตสันดาน
ของขาพเจายังเปน “สันดาน” เดิมเปนของเกาที่ฝงแนนอยางที่ไมมมี นุษยคนใดในโลกสามารถแกะให
หลุดได คุณอาซึ่งเปนผูปกครองใหมของขาพเจา ทานเปนคนรับใชพระเยซู เต็มไปดวยความรักความ
เมตตา ทานเลีย้ งดูขาพเจาอยางดี ภรรยาของทาน คือ คุณอาผูหญิงของขาพเจา ทานเปนครู และเปนผูที่
เขมงวดในการอบรมมสั่งสอนตามหนาทีข่ องครูที่ดีทั้งหลาย ดังนัน้ ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่ทาน
เคี่ยวเข็ญขัดเกลา เพื่อตองการใหชวี ิตของขาพเจาสะอาดบริสุทธิ์เปนของใหมที่สวยงาม เปนทีช่ ื่นชม
ของผูพบเห็น สมเปนหลานครูที่คนนับหนาถือตา แตความโงของขาพเจาปดบังขอเท็จจริงเสียหมด
กลับเห็นวา ทานทารุณตอขาพเจาบีบคั้นขมเหงขาพเจา และขาพเจาทั้งโกรธและเกลียดทาน เหมือน
ซาตานเกลียดพระเยซู แทนที่ขาพเจาจะทําตัวใหเหมาะสมกับพระคุณและความรักของทานที่หยิบยื่น
ใหแกขาพเจาอยางไมหวังสิง่ ตอบแทน เปลี่ยนจากเด็กเลี้ยงควายมาเปนลูกทานหลานเธอ จากการขดตัว
นอนกลางดินกินกลางทรายในกระตอบทีร่ กรุงรังกลางทุงนาหนังดานกับริ้นยุง และเหลือบที่เกาะกิน
เลือดควาย มานอนอยูใ นมุงขาวสะอาดในคฤหาสนใหญสวยหรู มันชางแตกตางกันจนเปรียบเทียบกัน
ไมไดเลย ความคิดของขาพเจาขณะนัน้ มันเขาสุภาษิตตลาดที่วา “คางคกขึ้นหลังคา ขี้ขาขึ้นนั่งวอ”
ขาพเจาหลงตน ลืมตัวแลวสันดานเดิมของขาพเจาก็สําแดงออกมาวันละนิดละหนอยคอยมากขึ้นทุกที ๆ
ทั้งดื้อ ดาน พาลเกเร อาศัยความเปนเด็กบานนอกที่เคยตรากตรําแข็งแกรงใชพลกําลังขมเหงรังแกเพือ่ น
ๆ จนครูบาอาจารยลงโทษอยูไมเวนแตละวัน โกหกพกลมสารพัด ลักเล็กขโมยนอย จนถึงขโมยใหญ
คือ เงินถวายของคริสตจักรสืบสัมพันธวงศทั้งถุง ขาพเจาคิดวาเงินพัน ๆ บาทในสมัยนั้น เมื่อมาเปรียบ
กับสมัยนี้แลว “นาคิด” เลนเอาทั้งบานโกลาหลอลหมาน สืบสวนสอบสวนเปนการใหญในที่สดุ ก็นํา
ขาพเจาไปฝากขังที่สถานีตํารวจยานนาวา ขาพเจาจึงสารภาพรับผิดที่ขาพเจาไดกระทํา ผลสุดทาย คุณอา
ทั้งสองก็ยกโทษใหขาพเจาตามเคยเหมือนที่ไดยกโทษใหขาพเจามาแลวนับครั้งไมถวน
แตแทนที่
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ขาพเจาจะหลาบจํากลับใจประพฤิตตนใหเหมาะสมกับความรักของทานทั้งสอง กลับยิ่งหนักขอเพาะ
เพิ่มสันดานชัว่ มากยิ่งขึ้น เลยตอนนัน้ ตองรอนถึงอาจารยที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่ง ชื่ออาจารยบุญมาก กิตติ
สาร ทานเปนอาจารยสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตที่คริสตจักรสอง สามยาน ทานผูนี้เปนเพื่อน
ของอาจารยจรูญ ผูเปนคุณอาของขาพเจา ทานไดยื่นมือเขารับอาสาปราบโรคเกเรเรื้อรังของขาพเจาและ
ไดนําขาพเจาไปอยูกับทานทีค่ ริสตจักรสองสามยาน ทานพยายามคิดคนหาวิธีตาง ๆ นานาตาม
สติปญญาของทาน เพื่ออบรมขัดเกลานิสัยของขาพเจาใหเปนคนของพระเยซูเหมือนอยางทาน แต
เหมือนเอาปนใหญยิงลงแมน้ํา ยอมไมทิ้งรองรอยไวบนผิวน้ําแมสักนิด เมือ่ สิ้นเสียงปนน้ําก็จะ
เหมือนเดิม หรือเขาทํานองที่วา สีซอใหควายฟงฉันใดขาพเจาก็ฉันนั้น เพราะขาพเจาเปนผูที่มีมารครอง
ใจ ไมวาทานอาจารยจะเทศนาขาพเจาอยางไรขาพเจาหารูเรื่องไม คงตั้งหนาตั้งตาดื้อดึงไปตามความคิด
ของตนเอง ทีร่ ายที่สุด โรคเกเรของขาพเจายังลุกลามติดตอไปถึงลูกชายหัวแกวหัวแหวนของทานดวย
เลยยุงกันใหญ แตทานก็หาละความพยายามของทานไม ทานพยายามจริง ๆ เพื่อเอาชนะความชัว่ ใน
จิตใจดวงนอย ๆ ของขาพเจาดวยความดี

ขโมยเงินทอมมี่
จนกระทั่งวันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ทหารฝรั่งก็ยกโขยงกันเขามาในประเทศไทย
แทนทหารญี่ปนุ ผูเปนฝายปราชัยในสงครามโลกครั้งนั้น ที่คริสตจักรสองในวันอาทิตยจะมีทั้งพลและ
นายทหารนอยใหญของฝรั่งซึ่งขาพเจาไมทราบวาเปนชาติไหน มารวมประชุมนมัสการพระเจากันอยาง
คึกคักแทบทุกอาทิตย เปนที่สนุกสนานยิง่ นักสําหรับขาพเจา เพราะขาพเจาตั้งแตเกิดมา ไมเคยเห็น
มนุษยตาเขียว ๆ หัวขาว ๆ และตัวแดง ๆ มากอน เมื่อมาพบปะสังสรรคกันขาพเจาเปนที่รูจักของพวก
ทหารเปนอยางดี เพราะขาพเจาซนเปนเซียนตามสันดานของขาพเจาและในจํานวนทหารฝรั่งทั้งหมด
ที่มาประชุมเปนประจําก็มีนายทหารอยูคนหนึ่ง ขาพเจาจําไดอยางแมนยําชื่อ “ทอมมี่” ถูกชะตากับ
ขาพเจามาก คงจะเห็นวาขาพเจาตัวเล็ก ๆ ดํา ๆ เหมือนตุกตานิโกรหรืออยางไรขาพเจาก็ไมทราบ แต
ปรากฏวานายทอมมี่มักจะมีของเลนและอะไรตออะไรแปลก ๆ มาใหขาพเจาเสมอ เมื่อความรักสัมพันธ
กันแนนแฟนมากขึ้น นายทอมมี่ก็ขออนุญาตจาก อาจารย บุญมากนําขาพเจาไปเทีย่ วดวย และสุดทายก็
นําไปบานพักของเขา รับประทานอาหารกลางวันกันทีน่ นั่ แลวก็ขึ้นไปชั้นบน เพื่อนอนพักผอน ชัว่ ไมกี่
อึดใจ เสียงของนายทอมมีก่ ็ดังครอก ๆ ตามจังหวะหายใจเขาออก เขาหลับแลว หลับสนิทเสียดวย
ขาพเจาคอย ๆ ลุกขึ้นจากเตียงยองไปที่ประตูซึ่งปดอยู ตรงฝาผนังขางหองนอนบานนัน้ ดวยความสงสัย
วาในหองนัน้ มีอะไรที่นาดูบาง ขาพเจาก็ลองเปดประตูออกคอย ๆ และเบา ๆ โผลหนาเขาไปดูแลวก็ปด
ไวตามเติม เปนหองสุขาครับ จากนั้นขาพเจาก็คอย ๆ จรดปลายเทาเดินโหยงอยางตีนแมว ตรงไปหนา
กระจกเครื่องแปง เปดตูนั้น ดึงลิ้นชักนี้ ยุง ไปหมด แลวขาพเจาหันหนาไปจองเขม็งอยูที่หนานายทอมมี่
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มือก็ควากระดาษสีแดง ๆ ทั้งปกจากลิ้นชักยัดลงกระเปา ดันลิ้นชักใหปด สนิท แลวก็เคลื่อนตัวอยางแผว
เบาลงบันไดไปสูถนน

รักอานมา
พอดีรถเจกผานมาก็เรียกใหหยุด กระโดดขึ้นนั่งสั่งคําเดียว “เวิ้ง-นครเขษม” จากบางกะป เจกลาก
รถก็วิ่งประโดกกระเดกมาถึงเวิ้งนครเขษม เมื่อถึงแลวขาฯ ก็กระโดดลงจากรถพรอมกับสงเงินใหตาม
ระเบียบแลวก็มุงตรงไปที่รานขายของสารพัดสิ่ง ซึ่งขาพเจาเคยหนีโรงเรียนมาเทีย่ วโตเตดูของตาง ๆ
ตามประสาคนที่ไมรูจะไปไหน เมื่อถึงรานนั้นก็ถามราคาอานมาพรอมเครื่องประกอบครบชุด ตกลง
ราคาแลวก็ชําระเงิน แลวแบกอานมาซึ่งเปนของโปรดออกไป ขาพเจาซื้อทั้ง ๆ ที่ไมมีมาจะขี่ มันก็แปลก
เหมือนกัน จากนั้นขาพเจาก็แบกมันเดินไปตามตลาดพะรุงพะรัง พบผาซื้อผา พบอะไรก็ซื้อมันเรือ่ ย ๆ
ไมรูวาเงินหมดไปเทาไร แตปรากฏวาถือแทบไมไหวแลว เพราะของมันมากมายกายกองไมรวู าซื้อเอา
ไปทําอะไรบาง และมีอะไรกี่อยางขาพเจาก็จําไมได ขาพเจาเดินแบกไปไดไมไกลนักก็ตองวางลงขาง
ถนนนั้นเอง เพราะคนมุงดูขาพเจากันมากเหมือนขาพเจาเปนตัวประหลาด

กัดหูฝรั่ง
ขาพเจาเลยตัดสินใจเรียกรถเจกขนของขึ้นแลวก็สั่งใหไปสงที่หนาสถานกรีฑาแหงชาติ เพราะที่
นั่นเปน สถานที่พักใหมที่อาจารยบุญมากมาพัก คือ โรงเรียนพระกิตติคุณซึ่งเปนโรงเรียนของทานเอง
เมื่อขาพเจาขนของลงจากรถและชําระเงินแลวก็พยายามจะแบกของเขาไปในโรงเรียน แตปรากฏวามี
คนเยอะแยะเดินออกมาจากโรงเรียนมุงตรงมาหาขาพเจา มีอาจารยบุญมากกับนายทอมมี่เดินนําหนา
เหมือนสายฟาแลบ ดวยความเร็วขาพเจาทิ้งสัมภาระทั้งหมดลงบนถนนกระจายแลวออกวิ่งอยางไมคิด
ชีวิต คนเหลานั้นก็ไลกวดติดตามอยางสุดฝเทาเหมือนกันทิ้งระยะหางกันไมกเี่ สาไฟฟา ในที่สดุ นาย
ทอมมี่ซึ่งมีขายาวก็กาวขึ้นหนาและควาตัวขาพเจาลอยติดมือขึ้นไปดิน้ กระแดว ๆ อยูบนไหลของเขา
ขาพเจาตกใจสุดขีดไมมีทางแกไขอยางอื่นได จึงกัดหมับเขาที่ใบหูทนั ที นายทอมมี่ถึงกับตองทรุดลงนั่ง
พรอมทั้งปลอยตัวขาพเจาลง แตเมื่อขาพเจาทําทาจะออกวิ่ง มือใครตอใครก็ไมทราบชวยกันขาจับแขน
ขาพเจาหามแหวกฝูงคนที่มามุงดูเขาไปในโรงเรียน แลวมัดไวอยางแนนหนา ขาพเจาหมดอิสรภาพแลว
ไมรูจะทําอยางไรดีก็เลยตะเบ็งเสียงรองไหลั่นหองทีเดียว
จนนายทอมมี่เกิดสงสารจะแกเชือกที่มัด
ขาพเจาออกแตอาจารยบุญมากไมยอม เพราะทานทราบดีวาขืนปลอยขาพเจาก็ตองวิง่ หนีอีก ดีไมดีหาย
สาบสูญไปทานก็เดือดรอนเทานั้น
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ถูกสงกลับปกษใต
ขาพเจารองไหอยูไดไมนานนัก อาจารยจรูญซึ่งเปนคุณอาของขาพเจาก็มาถึง ทานเสียใจมากที่สุด
และแลวทานก็หมดความพยายามทีจ่ ะชวยใหขาพเจาเปนคนดีไดอีกตอไป นั่นคือสงตัวขาพเจาใหกลับ
ไปสูออมอกของบิดามารดาของขาพเจาดวยความเสียใจและผิดหวังในเจตนาดีของทานที่จะปลูกปน ให
ขาพเจาเปนคนดี
บานเขาแกว ถิ่นกําเนิดของขาพเจาไดตอนรับขาพเจาอีกครั้งหนึ่ง และที่นนั่ ขาพเจารูสึกตัว
เหมือนกับวาขาพเจาเปนดาวดวงเดนที่สุดของอําเภอนั้น มีคนมาเยีย่ มเยียนทักทายเปนอยางดี และตางก็
เปนคนรูจักกันมาแตเกากอน ประกอบกับการแตงกายสะอาดเสื้อผาสวย คําพูดทีไ่ ดรับการอบรมจากคุณ
อาผูหญิงใหรจู ักกาละเทศะในการพูด ตามแบบฉบับของผูดีในกรุง มันเปนของใหมสําหรับคนละแวก
นั้น ทุกคนตางก็สรรเสริญเยินยอเปนการใหญ โดยหารูไ มวาสิ่งที่ซอนอยูในความสุภาพและออนหวาน
นั้น คือ วิญญาณชั่ว สันดานดิบ แตดั้งเดิมยังไมไดเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเลวรายยิ่งกวาเดิมหลาย
รอยเทานัก ขณะนั้นรูสึกวาบิดามารดาของขาพเจาก็ตนื่ เตนและรักใครขาพเจาจนออกนอกหนา มันยิ่ง
ทําใหขาพเจาหลงตนลืมตัวมัวเมาในตนเองมากยิ่งขึ้น เที่ยวเตรไมไดอยูติดบาน คบเพื่อนรุนเดียวกัน
ซุกซนตามเรื่อง อาศัยที่ไดอบรมเรียนรูมากกวาเด็นในถิน่ นั้น ขาพเจาก็เอาความรูและสติปญญาเทาที่มี
อยูออกใชแนะนําชักชวนกันซุกซนเกเรจนถูกยกเปนลูกพี่ วางแผนทําการชั่วอยางแยบคาย วางตนเปน
คนกวางขวางตามสันดาน ทะเยอทะยานจนเปนที่เกลียดชังของเพือ่ นบานแทนความรักความเอ็นดูที่มี
อยูเดิม หาเหตุเดือดรอนมาถึงบิดามารดาไมหยุดหยอนและทานพยายามตักเตือนสั่งสอน แตทานคิด
หรือวาขาพเจาจะเชื่อบิดามารดาของขาพเจา ในเมื่อขาพเจาเปนนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร สวนบิดามารดาของขาพเจาเปนแตเพียงนักเรียนวัดเทานั้น ขาพเจาไมไดโตเถียงก็จริง
แตในใจของขาพเจาลบหลูทา น และเชื่อสติปญญาของตนเองวาฉลาดกวาทาน ขาพเจาทําตามใจตนเอง
เรื่อยมา และยิง่ เกเรมากขึ้นตามลําดับ ใชสติปญญาหากลอุบายประพฤติชั่ว

แอบขโมยเงินพระสงฆ
จนกระทั่งวันหนึ่งความลับสําหรับมนุษย แตไมลับสําหรับพระเจาก็แดงขึ้น คือ ขาพเจาไดปน ขึ้น
ไปบนกุฎิพระสงฆชราองคหนึ่งที่วดั พระโยค ในตลาดอําเภอเมืองสุราษฎรธานีอยางอุกอาจ เมื่อคนพบ
เงินก็เอาใสกระเปากางเกงแลวก็ปนขึ้นหลังคากุฎิ
รื้อกระเบื้องมุงหลังคาออกแลวกระโดดลงมายัง
พื้นดิน แตเรือ่ งนี้ไมเปนความลับเสียแลวเพราะมีเด็กวัดคนหนึ่งเห็นและนําเพื่อนเด็กวัดหนุม ๆ หลาย
คนมาลอมกุฏิไวกอนแลว เมื่อขาพเจากระโดดลงมาจากหลังคาตางก็ลอมวงเขามาจับขาพเจา เมื่อ
ขาพเจาเปน “สุนัขจนตรอก” ขาพเจาก็ใชอาวุธธรรมชาติที่มีอยูในตัวทั้งหมดใหเปนประโยชนตอ ยเตะ
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กันอุตลุด แตน้ํานอยยอมแพไฟ ใจยังสูแตขายืนไมไหว ประกอบกับชาวบานขางวัดมาชวยกันดวย
ขาพเจาก็ถูกมัดหนาอกแอนขึ้นไปบนกุฏิสมภาร และถูกมัดตรึงกับเสากลางหองนั้นคนมามุงดูกันแนน
ไปทั้งวัด ขาพเจายืนกมหนานิ่งทานสมภารพยายามสืบสวนสอบถามวาขาพเจาเปนใครมาจากไหน แต
ขาพเจาไมยอมเปดปากคงยืนกมหนานิ่ง มิไยทีแ่ สหางกระเบนอันคมกริบจะกระชากผิวของขาพเจาจน
แดงฉาน ขาพเจาก็ไมยอมพูด ในที่สุดทานสมภารก็สั่งใหปลอยขาพเจา

หวิดถูกบิดาฆา
หลังจากไดลงโทษอยางหนักแลวตํารวจจะขอตัวขาพเจาไปดําเนินคดี แตทานสมภารไดขอรอง
ไวเพราะขาพเจาเปนเด็กและถูกลงโทษหนักมากจนเลือดไหล และเนื่องจากรอยแผนนั้นเองขาพเจาก็
เปนไขและซมซานกลับบาน เมื่อถึงบานบิดาของขาพเจาทราบเรื่องความเลวของขาพเจาแลวก็เตรียมมีด
ไวพรอมที่จะฆาขาพเจาเสียเพราะความอับอายขายหนาที่ขาพเจาไดพยายามแสวงหามาใหทาน แตญาติ
พี่นองและมารดาของขาพเจาไดชวยกันขัดขวางไว เมื่อทานทําขาพเจาไมได ดวยความเสียใจอยางสุดซึ้ง
ทานจะทําลายชีวิตของทานเอง แตพระเจาไดกําหนดชีวติ ของทานใหยนื ยาวตอไปอีก หลายคนชวยกัน
ตัดเตือนและใหเหตุผลชวยเหลือปองกันไมใหทานทําลายชีวิตตนเอง
ครั้งนั้นทานไดออกจากบาน
พเนจรไปเปนเวลาหลายเดือนจึงไดกลับบานทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวตอไป
ทานผูอานที่รัก ถึงแมวาขาพเจาเปนสุดยอดแหงความไมปรารถนาของพอแมเพราะความชัว่ ชา
สารเลวสักปานใดก็ตาม แตความรักซึ่งฝงแนนหยั่งรากลึกอยูในดวงใจของทาน ทานก็ไมสามารถจะ
ถอนทิ้งและทําลายได ทานไดพยายามดิน้ รนจนขาพเจาไดเขาเรียนหนังสือตออีกครั้งหนึ่งในโรงเรียน
ฝกหัดครู ที่โรงเรียนฝกหัดครูก็เชนกันมีเรื่องชกตอยกับเพื่อนนักเรียน หาความเดือดรอนใหครูตอง
เหน็ดเหนื่อย เพราะตองพิจารณาความผิดและลงโทษเปนเนืองนิจ และครั้งหนึ่งไดมีเรื่องตีกันกับนักเลง
วัยรุนในตลาดจนเกิดเรื่องกันใหญ รอนถึงบิดาตองเดินทางจากบานเสียเงินเสียทองไปทําประกันทัณฑ
บนไวกับโรงเรียน มิฉะนัน้ จะตองถูกไลออกจากโรงเรียน ครั้นสําเร็จจากการเรียน อออมารับราชการ
เปนครูประชาบาล ก็เปนอันธพาลในเครื่องแบบ เมาสุราอาละวาดจนเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียง ในทีส่ ุดก็
ตองออกจากราชการเพราะมีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนงพอพิมพของชาติ ถาขืนทําตอไป
แทนที่ชาติจะกาวหนากลับถอยหลัง จากนั้นขาพเจาก็ใชชีวิตเยีย่ งนกขมิ้น ค่ําไหนนอนนั่น ทํางานทุก
อยางพอทําใหทองตึงไปไดวนั หนึ่ง ๆ เปนใชได ไมตองคํานึกถึงวางานนั้นจะเปนงานสุจริตหรือทุจริต
อาชีพที่แนนอนคือการพนัน งานอดิเรกคือชกมวย ชวยเพื่อนฝูงขนของชาวบานขณะที่เจาของเผลอก็พอ
ทําได เอาทุกดาน ขออยางเดียวเทานั้นคือใหไดเงินเปนดี ชีวติ ของขาพเจาฉากนัน้ หัวหกกนขวิดจริง ๆ
ผานบานใดเมืองใดความไมสงบเกิดขึ้นทีน่ ั่น
ในที่สุดขาพเจาก็เปนบุตรคนเดียวที่บดิ าของขาพเจา
ตามใจใหเสรีมากกวาบุตรทุกคนของทาน คือ จะเปนหรือจะตายทีไ่ หนทานไมเอาธุระทั้งสิ้น ชีวติ ของ
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ขาพเจาทั้งชีวติ ตกเปนทาสของผีมารซาตานโดยสิ้นเชิง ขาพเจาปลอยตัวใหมันสัง่ การเปนผูบัญชางาน
อยูในใจ แมแตบิดามารดาผูใหกําเนิดขาพเจาก็ไมคํานึงถึง ผีมารสอนใหขาพเจาเปนลูกอกตัญู ขาพเจา
รูแผนอันเฉลียวฉลาดในการประกอบกรรมชั่วสารพัด มันทําใหขาพเจาเห็นกงจักรเปนดอกบัว ปลอยตัว
คลอเคลียอยูกบั ความเนาเฟะของสังคม มโนธรรมของขาพเจามืดมัวบอดสนิท ขาพเจากระเสือกกระสน
ทนทุกขทรมานแสนสาหัสไมมีหลักแหลงเหมือนวาวขาดลอยไปตามลมจะตกมิตกแหล บางครั้งเกือบ
ถูกฝงไวใตดินก็หลายหนหลายคราว แตชะตายังไมถึงฆาตจึงยังคงลอยตอไป ลมพัดไปทางทิศไหน
ขาพเจาก็ลอยไปทางทิศนั้น ครั้งสุดทายขาพเจาติดอยูที่หาดใหญและไดรับโทรเลขดวนวาบิดาปวยหนัก
จิตสํานึกในความเปนลูกทําใหขาพเจาทิ้งงานเดินทางกลับบานอีกครั้งหนึ่งอยางรีบรอน
บิดาของ
ขาพเจาปวยหนักจริง ๆ ทานเปนบาดทะยัก ขณะที่ขาพเจามาเยีย่ มทาน ทานไมสามารถใหโอวาทแกลูก
เปนครั้งสุดทายไดอีก มีแตสายตาอันบอกถึงแววเศราสลดเทานั้น ซึ่งมองดูขาพเจาดวยการอภัย ดวย
ความรักและดวยความเปนหวงอยางสุดซึ้งถึงแมวาขาพเจาจะเปนลูกชั่วชาอกตัญู เกิดมาเพื่อลิดรอน
ความสุขของบิดามารดา และหาแตความระทมทุกขมาประหารความสุขของทานก็ตามดวยสายตาของ
ผูใหกําเนิดครัง้ สุดทายที่มองดูตาของขาพเจานั้น ชางเปนดวงตาทีม่ ีอานุภาพทําใหขาพเจาตองสะอื้น
และรองไหออกมา มันเปนสายตาแหงความรักและหวงแหนลูกคนชัว่ ของทานที่ทานหวง หวงลูกจนลม
หายใจเฮือกสุดทาย เทานัน้ เองชีวิตของบิดาอันเปนสุดที่รักของลูกทานจากไปแลวไมทราบวาไปไหน
แตจะไมมีโอกาสกลับมาเตือนสอนหรือใหความอุปการะลูกอีกตอไป

วางแผนฆานอง ๆ เพื่อมรดกทั้งหมด
เมื่อสูญเสียบิดาบังเกิดเกลาไปแลว ขาพเจากลับเขาบานอีกครั้งหนึ่ง ตั้งใจวาจะเปนผูอ ุปการะดูแล
นอง ๆ แทนบิดามารดาตอไป เลิกเปนคนเกเรเสียที แตแลวมารซาตานผูเปนนายของขาพเจาไมยอม
ปลอยใหขาพเจาหลุดพนจากความเปนทาสของมัน มันยุแหยสั่งสอนแนะนําในใจของขาพเจา ให
ขาพเจาทําความบาปครั้งใหญยิ่งในชีวิต โดยมันไดเอามรดกของบิดาของขาพเจาเปนเครื่องมือลอตาของ
ขาพเจา และมันทําใหใจของขาพเจาเกิดความละโมบโลภมากเห็นแกตัว ขาพเจาไดยาพิษรายแรงชนิด
หนึ่งเรียกวา “ยางนอง” (สําหรับทาลูกดอกใชยิงในการลาสัตวของพวกเงาะปาเผาซาไกในจังหวัดพัทลุง
พิษแรงมาก สามารถบังคับหัวใจใหหยุดทํางานในระยะเพียง 5 นาทีอยางชา) ขาพเจาคิดวางอุบายอยาง
แยบคายทีจ่ ะฆานอง ๆ ดวยยางนองยาพิษรายนีใ้ หหมดสิ้นเพื่อขาพเจาจะไดครอบครองมรดกของบิดา
แตผูเดียว
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แผนการของพระเจา
แตกอนที่ขาพเจาจะลงมือฆานอง ๆ รวมบิดามารดาอยางโหดเหีย้ มทารุณครั้งนี้ บังเอิญขาพเจาได
พบกับคนรับใชของพระเยซูผูหนึ่ง เขาผูนั้นไดเลาประสบการณชวี ติ ให ขาพเจาฟงวาเขาไดรับการ
ปลดปลอยใหหลุดพนจากการทําบาปโดยเชื่อในพระเยซูคริสตที่พระองคทรงชวยชีวติ เขาตาง ๆ นานา
เปนเวลานาน ตอนนั้นเรื่องนั้นหาไดทําใหขาพเจาเชื่อคําพูดซึ่งขาพเจาคิดวาเหลวไหลไรสาระเหลือเชื่อ
ของเขาไม ตรงกันขามขาพเจากลับหัวเราะเยาะในใจ เพราะคําพูดทั้งหมดนัน้ เหมือนกับเปนเรื่องโง ๆ
หรือเรื่องนิทานอยางนัน้ แหละ และตอนสุดทายกอนทีจ่ ะเขาจะลาจากขาพเจาไป เขาไดมอบหนังสือสี
ดําเลมหนา ๆ ไวใหขาพเจาเลมหนึ่ง เพียงชําเลืองดวยหางตาขาพเจาก็รทู ันทีวา นัน่ คือ พระคริสตธรรม
คัมภีรใหมซึ่งเปนหนังสือที่ขา พเจาเคยเอือมระอามากที่สุด
ตั้งแตสมัยที่ขาพเจายังเปนเด็กนักเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แตเพื่อมารยาทขาพเจาจําตองรับหนังสือเลมนั้นไวโดยไมมีความรูสกึ ยินดี
ยินรายอะไรเลย แลวเขาก็จากขาพเจาไป

กอนฆานอง
คืนนั้น ทามกลางความเงียบสงัด ขาพเจาเขานอนเวลาดึกมาก แตขาพเจานอนไมหลับ สมองของ
ขาพเจาคิดถึงแตอุบายหลายประการ เพือ่ ความรอบคอบในการวางแผนฆานอง ๆ ในขณะเดียวกัน
ความคิดของขาพเจาไดลําดับภาพที่นาเสียวสยองอันเปนภาพที่หนาตาบูดเบี้ยวของนอง ๆ ขณะที่ไดรับ
ความทุกขทรมานอยางนาทุเรศกอนที่จะสิ้นลมปราณเพราะยาพิษอันรายแรงจากน้ํามือของขาพเจาผูเปน
พี่ชายของเขาเอง บางภาพก็ชักดิ้นชักงอทุรนทุรายตาง ๆ นาสมเพชเวทนาแลวก็ขาดใจตายอยูเบือ้ งหนา
ขาพเจา ทั้ง ๆ ที่นอง ๆ ไมเคยทําผิดคิดรายตอขาพเจาเลย ตรงกันขามนอง ๆ ทุกคนทั้งรักและเกรงกลัว
ขาพเจามาก แลวมีอีกภาพหนึ่งผุดซอนขึ้นมาแทนทีภ่ าพเหลานั้นคือ เปนภาพผูพิทกั ษสันติราฎรยกพวก
กันมาลอมจับขาพเจา แลวนําขาพเจาไปขังไวในคุกเหล็กที่มั่นคงแข็งแรง เพราะผลกรรมที่ขาพเจาได
กระทําไวอยางโหดรายทารุณผิดวิสยั มนุษยปุถุชน หูของขาพเจาไดยินเสียงอันกองกังวานดวยอํานาจ
เฉียบขาดของผูพิพากษาตัดสินประหารชีวิตขาพเจาใหตายตามนองขาพเจาไป ขาพเจาสะดุงสุดตัวผลุด
ลุกขึ้นนั่งในความมืดใจสั่นระริก เหงื่อไหลโทรมตัว ขาพเจามิไดหลับหรือฝนราย แตขาพเจายังตืน่ อยู
เปนนิมิตประหลาดที่ปรากฏกับขาพเจา เปนครั้งแรกในชีวิตอันโชกโชนของขาพเจาที่เกิดความกลัว
อยางสุดขีด แลวความทรงจําในขอพระคัมภีรที่ขาพเจาถูกบังคับใหทอ งจําในสมัยเปนนักเรียนก็ผุดขึ้น
ในสมอง ขอหนึ่งซึ่งขาพเจาจําไดไมแมนนักเพราะเวลาลวงเลยมาสิบกวาปแลว แตยังพอจําได
ปะติดปะตอมีใจความวา “ถึงแมนจะไดทรัพยสิน สมบัติเงินทอง เพชรนิลจินดาหมดทั้งโลก แตตอง
เสียชีวิตจะมีประโยชนอะไร” เปนคําตรัสออกมาจากพระโอษฐของพระเยซู ขาพเจายอมรับในใจของ
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ขาพเจาวาเปนความจริง เปนคําที่อมตะแนนอนทีเดียว เพราะถาขาพเจาฆานองของขาพเจาตายหมดแลว
ขาพเจาก็ถูกตัดสินประหารตายตามไปดวย ขาพเจาจะไดอะไร? แตพระคัมภีรจะเปนความจริงอยางที่
ขาพเจาทองจํานี้หมดทั้งเลมเชียวหรือ? ขาพเจาคิด จะจริงอยางที่คนรับใชของพระเยซูคนนั้นพูดในตอน
เย็นวันนีห้ รือไม
ความอยากรูอยากพิสูจนบังคับใหมือของขาพเจาควานหาไมขดี ขึ้นมาจุดตะเกียง
น้ํามันกาดดวงเล็ก ๆ นั้น และสองหาหนังสือพระคัมภีรหยิบมาเปดออกและตั้งตนอาน อานทุกตัวอักษร
อยางละเอียด อานอยางใชสมองคิด อานตัง้ แตแรกเพื่อจะคนหาคําสักคําหนึ่งที่ผิด ไมเปนความจริงและ
ไรสาระ ตอนนั้นดูเหมือนทุกอยางสงบ มันเงียบจริง ๆ เงียบกริบเงียบจนกระทั่งไดยนิ แมกระทั่งเสียงดัง
ของหยาดน้ําตาของขาพเจาทีห่ ยดลงบนหนังสือเลมนั้น...ขาพเจารองไหโดยไมรูสึกตัว ทานผูอานทีร่ ัก
ขาพเจาขอเปนพยานตอสายตาของทานในทีน่ ี้วา หนังสือเลมนั้น นอกจากจะหาคําผิดที่ไมพบแลว ยัง
เปนคําจริงทุกคํา ทุกประโยค ทุกขอ จะสอนใหขาพเจาสํานึกถึงความผิดความบาปที่ขาพเจางมงายเชื่อ
คําบัญชาของมาร ทําบาปตลอดเวลานานแสนนาน 30 ป ทานผูอานที่รัก ดวยพระคําของพระเจาใน
หนังสือเลมนัน้ ที่เรียกวา “พระคัมภีร” ทําใหตาของขาพเจาหายบอดและมองเห็นแสงสวางของโลกแลว
ดวยพระสัญญาของพระเจาในหนังสือพระคัมภีรเลมเดียวกันนั้น ทําใหขาพเจาพบหนทางที่จะหลุดพน
จากบาปอีกดวย ขาพเจาเชือ่ และสํานึกในพระคุณและความรักของพระเจา ขาพเจาเชื่อในสิ่งที่ขา พเจา
เคยยิ้มเยาะเยยหยันและประณามวาเปนเรือ่ งโง ๆ สารภาพผิด ขาพเจาเชื่อจนหมดหัวใจแลวขาพเจาก็
คุกเขาลงตรงนั้นเองรองไหสารภาพความบาปที่ขาพเจาไดกระทําตอพระเยซูคริสต ผูซึ่งเปนขึ้นมาจาก
ความตาย ขอใหพระองคยกโทษให คืนนั้นขาพเจาขอบพระคุณพระเจาเมื่อขาพเจาไดรับการยกโทษ
พระเยซูทรงชําระขาพเจาดวยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค ทัง้ ทรงโปรดใหขาพเจาหลุดพนจาก
การเปนทาสของผีมารซาตานในคืนนั้นดวย
เดี๋ยวนี้ขาพเจาขอเปนพยานกับทานที่กําลังอานดวยความจริงวา “พระเยซูยงั ทรงพระชนมอยูจริง”
และทรงฟงคําอธิษฐานทูลขอฤทธิ์เดชจากพระองคเพื่อรักษาใหหายจากโรคบาปไดจริง เพราะพระองค
ทรงโปรดชวยขาพเจาแลวเหมือนกับที่พระองคทรงชวยผูรับใชของพระองค
คนนั้นที่เปนพยานให
ขาพเจาฟง และไดทรงชวยคนบาปมาแลวเปนจํานวนมาก ที่ถวายตัวใหกับพระองค ทานผูอานที่รัก
ทานเชื่อไหม? นายการุณย คนพาลคนชั่ว และเปนคนบาปหนาไดตายไปแลว แตไดเกิดใหม รับชีวิต
ใหม ในพระเยซูคริสต มีชีวิตอยูเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเยซูผูเปนพระบุตรของพระเจา ผูทรงรักขาพเจา
ดวยความรักอันยิ่งใหญไมเปลี่ยนแปลง ไมมีขอบเขต และพระองคทรงรักทานไมนอยไปกวารักขาพเจา
เพราะในพระคัมภีรยืนยันวาพระองคเกลียดความบาปจริง แตพระองคทรงรักคนบาปอยางสุดหัวใจ
ทานผูอานที่รัก กรุณาทานไดพิจารณาตัวของทานเองดวยความจริงอีกสักครั้ง วาชีวิตของทานมี
หุนสวนกับความบาปหรือไม แตพระคัมภีรบอกวา “ทุกคนเปนคนบาป ไมมีคนชอบธรรมสักคนเดียว
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ไมมีเลย” และอีกขอหนึ่งวา “คาจางของความบาปคือความตาย” ดังนั้นทานจงอยาไดฟงคํามุสาของมาร
ที่กระซิบขางหูของทานวา “เจาไมบาป เจาไมบาป” อีกตอไป เพราะพระคัมภีรบอกวา “มารเปนพอแหง
ความมุสา” มันไมไดเปนมิตรกับทาน แตมันตองการทําลาย ตองการฆาทานใหตายและตกนรกไปกับ
มันดวยในวันพิพากษาโลก ทานเปนบุตรของพระเจา บิดาที่แทจริงของทานเปนผูบริสุทธิ์ เปนจอม
ราชันในสวรรคสถาน วันนีพ้ ระเยซูคอยทานพรอมที่จะฟงคําสารภาพบาปของทานและปลดปลอยทาน
และนําทานไปถึงพระบิดาที่แทจริงของทาน คือพระเจาผูสถิตในสวรรค พระเยซูตรัสวา
“เราเปนทางนัน้ เปนความจริง และเปนชีวติ ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาได เวนไวมาทางเรา”
ขอใหพระเจาทรงโปรดประทานความรอดแกทานวันนี้
ดวยใจรักจากขาพเจา
ก.ศรีสมบัติ
(การุณย ศรีสมบัติ)
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เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบงั เกิดใหม ผูนนั้ จะเห็นแผนดินของพระเจาไมได

15

