เงิน...เงิน...เงิน
รากเหง้ าความชั่ว!
ธวัช เย็นใจ
เงินคืออำนำจ!
เสี ยงเงินดังกว่ ำเสี ยงปื น
ถ้ ำฉันมีเงินก็คงจะประสบควำมสำเร็ จ
จนเงินก็จนรั ก (คนหนุ่ม)
เงินเป็ นทำสที่ดี แต่ เป็ นนำยที่ เลว
มีทรั พย์ น้อยแต่ ยำเกรงพระเจ้ ำ ก็ดีกว่ ำมีคลังทรั พย์ ให้ และมีควำมทุกข์ (พระคัมภีร์)
จงให้ เพื่อนยืมเงินและจะเสี ยเพื่อน
มีเงินก็นับเป็ นน้ อง มีทองก็นับเป็ นพี่(คนไทย)
จะเก็บเงินไว้ ที่ไหนก็ได้ ยกเว้ นที่ใจ
มีเงินก็สำมำรถใช้ ผีปั่นฝ้ ำยได้ (คนจี น)
กำรรั กเงินเป็ นรำกเหง้ ำแห่ งควำมชั่วทั้งมวล (พระคัมภีร์)
หนังสื อ LIFE & STYLE ได้เขียนถึงชีวติ ของมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ โฮเวิร์ด โรบาร์ด ฮิวส์
เขาเกิดที่เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตอนเป็ นเด็กฮิวส์เป็ นคนขี้อายและเก็บเนื้อ
เก็บตัว แต่เมื่อโตเป็ นหนุ่มเขากลายเป็ นคนรู ปหล่อและทาธุ รกิจจนประสบความสาเร็ จ แต่เขา
ล้มเหลวในชีวติ ครอบครัว ฮิวส์แต่งงานเมื่ออายุ ๑๙ ปี กับหญิงสาวชื่อเอลน่า ไรซ์ และอยูก่ นั ได้ปี
กว่าก็หย่าร้าง
พออายุได้ ๒๐ ปี ใคร ๆ ก็พากันอิจฉาชายหนุ่มคนนี้ เพราะฮิวส์กลายเป็ นนักสร้าง
ภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงกระฉ่อน และเป็ นนักขับเครื่ องบินที่หาตัวจับยาก ไม่เพียงเท่านั้น ฮิวส์ยงั ได้
กลายเป็ นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริ กาไปซะแล้ว
เมื่อมีเงินก็มีอานาจ เรื่ องเพศก็ติดตามมา นักร้องและนักแสดงสาว ๆ ที่มีชื่อเสี ยงมากหน้า
หลายตา ผ่านเข้ามาในชี วติ ของฮิวส์ แต่เขาไม่เคยจริ งจังกับผูห้ ญิงคนไหนเลย ระยะนี้เขาเริ่ มมีอาการ
ทางจิตผิดปกติ คือ กลัวเชื้อโรคอย่างเข้ากระดูกดา เมื่ออายุได้ ๓๘ ปี โฮเวิร์ด ฮิวส์ก็ได้เข้าร่ วมใน
โครงการออกแบบเรื อเหาะที่ทาด้วยไม้ และฮิวส์ยงั ได้เข้าไปบริ หารสายการบิน TWA อีกด้วย
ฮิวส์ได้ทดลองขับเครื่ องบิน FX 11 ด้วยตนเองและประสบอุบตั ิเหตุกระดูกหักหลายแห่ง
หน้าอกบอบช้ า ปอดและหัวใจเคลื่อนออกจากที่ หมอต้องฉี ดมอร์ฟีนเพื่อระงับอาการเจ็บปวด และ
ต้องฉี ดเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ฮิวส์ติดมอร์ ฟีนงอมแงม ชนิดที่ขาดมันไม่ได้ตลอดชีวิต
นักบินประจาเครื่ องของฮิวส์ ได้เปิ ดเผยในภายหลัง (เมื่อเวลาล่วงเลยไปแล้ว ๓๑ ปี ) ว่า ฮิวส์
จะสั่งให้บินไปทัว่ ตะวันออกเฉี ยงใต้ กินเวลาหลายเดือนที่บินแบบไม่รู้จุดหมายปลายทาง โดยแวะ
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จอดที่สนามบินนี้นิดสนามบินโน้นหน่อย ฮิวส์ได้เข้าพักโรงแรมโดยใช้ชื่อปลอม หมกตัวอยูแ่ ต่ใน
ห้องมืด โดยไม่ยอมพูดจากันใคร เวลาจะไปไหนก็ติดต่อกับนักบินของเขาเท่านั้น ฮิวส์มีลูกน้อง
กลุ่มหนึ่ง ที่คอยกันคนอื่น ๆ มิให้เข้ามายุม่ ย่ามกับชีวติ ของเขา แม้แต่กบั ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ของเขา
เอง ก็ยงั ไม่มีโอกาสพบหน้าฮิวส์เลย
บางวันฮิวส์จะมีอารมณ์เลื่อนลอย กลัวเชื้อโรคมากขึ้น เขาจะให้พนักงานล้างมือบ่อย ๆ
และใส่ เสื้ อคลุมสี ขาวทางาน เอกสารที่จะมาถึงมือเขาจะต้องห่อด้วยกระดาษหลาย ๆ ชั้น เวลาที่จะ
หยิบมันขึ้นมาดูจะต้องใช้กระดาษทิชชูรองอีกชั้นหนึ่ง ประตูรถยนต์และประตูห้องจะต้องติดด้วย
เทปกาวโดยรอบ เพื่อกันฝุ่ นละอองที่อาจจะนาเชื้ อโรคเข้ามา ฮิวส์หา้ มพนักงานทุกคนถูกเนื้อต้องตัว
เขา อีกทั้งห้ามมองและห้ามพูดกับเขาโดยตรง
ฮิวส์จะใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์คอยไล่แมลงวันอยูต่ ลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่ไม่มีแมลงวันสักตัว
แต่เขาอุปทานไปเอง ฮิวส์จะล้างมือบ่อย ๆ ทาความสะอาดทุกอย่างที่ขวางหน้า อาหารของเขามี
เพียงขนมหวาน ถัว่ นมและน้ าเท่านั้น
ชีวติ ในบั้นปลาย ฮิวส์ไม่ยอมอาบน้ า ปล่อยผมและหนวดเครายาวรุ งรัง ปั สสาวะราดพื้น
ห้องและเปลือยกายอยูใ่ นห้อง ผอมโซสกปรก อยูแ่ ต่ในห้องทึบและตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอก
อย่างสิ้ นเชิง เขาจากไปอย่างน่าอเนจอนาถเมื่ออายุได้ ๗๐ ปี
บทเรียน ไม่แน่ใจว่าเงินเป็ นเจ้าของฮิวส์ หรื อฮิวส์เป็ นเจ้าของเงิน?
พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนรักเงิน ย่อมไม่อิ่มด้วยเงิน” (ปั ญญาจารย์. ๕.๑๐)
เปาโลกล่าวว่า “ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็ นมูลรากแห่งความชัว่ ทั้งมวล เพราะความโลภ
นี่แหละ ทาให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์” (๑ ทิโมธี . ๖.๑๐)
การมีเงินกับการรักเงินนั้นแตกต่างกัน บางคนมีเงินแต่ไม่ได้รักเงิน ตรงกันข้ามบางคนมี
เงินและรักมันเป็ นชีวิตจิตใจ หลงใหลคลัง่ ไคล้ บูชายกย่องเทิดทูนมันเป็ น “พระเจ้าเงินตรา” แต่อีก
หลายคนไม่มีเงินแต่ก็ยงั รักมัน เสาะหาไขว่คว้าเอาแต่เงิน โดยไม่คานึงถึงสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น
คริ สเตียนที่รัก ถ้าพระเจ้าอวยพระพรให้เรามัง่ มี ก็ขอบพระคุณพระองค์ เพราะการมีเงิน
ไม่ใช่ความบาป คริ สเตียนสามารถร่ ารวยได้ จงใช้เงินเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เถิด.

2

