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คนสวยใจดํา 

THE BLACK HEART 
“ใบหนางาม ๆ ไมนาใจดําเลยแกวตา”... เพลงนี้คงเปนเพลงท่ีคุนหูคนไทยเปนอยางดี ซ่ึงเนื้อ

เพลงนี้กําลังช้ีใหเห็นวา คนเรานั้นดูกนัท่ีภายนอกไมไดจริง ๆ... บางคร้ังเราก็อาจจะเคยไดยินคําพูดท่ีวา
...  “เฮอ! คนเรานี่นะ มันรูหนาไมรูใจ”..หรือ “โอย! มนุษยเราทําไมมันชางหนาเนื้อใจเสือกัน
เหลือเกิน”.. ซ่ึงคําพูดกี่ประโยคขางตนนี้ไมใชเร่ืองไกลตัวของเราเลย เพราะเราทุกคนก็คงเคยเจอกับคน
แบบนี้จริง ๆ หรือไมอยางนั้นตัวเราก็เปนเสียเอง.. และถาเราจะถามวา “ทําไมมนุษยเราจึงมีลักษณะ
เชนนี้ไดนะ?”... นั่นก็เพราะมนุษยเรานั้นไมไดเกดิข้ึนเอง แตมาจากการทรงสรางของพระเจา แทจริง
แลวมนษุยเรานั้นเปนฝพระหัตถท่ีพระเจาทรงสรางข้ึนมาอยางยอดเยีย่ม พระองคทรงใหมนุษยมีจิต
วิญญาณ มีสติปญญา มีความรูสึกผิดชอบช่ัวดี... และถาเราสังเกตดูจะเห็นวา พระองคไมไดสรางมนุษย
เราใหเปนเหมือนกับหุนยนตท่ีตองทําตามส่ัง แตพระองคทรงสรางใหมนุษยเราสามารถท่ีจะตัดสินใจ
ไดเองวาจะเช่ือฟงหรือไมเช่ือฟงพระองคก็ได แตมนุษยเรามักชอบฝาฝน... เม่ือเราดูคนไทยเรากจ็ะเห็น
วา พระเจาทรงสรางใหคนไทยมีผมสีดํา นั่นแสดงวาผมดําเปนส่ิงท่ีดสํีาหรับคนไทย แตบางคนอยากจะ
เปล่ียนสีผมใหเปนสีแดง ซ่ึงนั่นก็ไมผิดอะไร แตบางอยางพระเจาทรงสรางใหเปนสีแดง แตมนุษยเรา
กลับทําใหเปนสีดํา นี่ซิผิดอยางใหญหลวง นั่นก็คือ “ใจ” ของเรานั่นเอง... เราจะเหน็วาหวัใจท่ีพระเจา
ทรงสรางใหกบัมนุษยนั้นมีเลือดเนื้อท่ีเปนสีแดง ซ่ึงถาเราเปดดูในพจนานุกรมไทยท่ีเกี่ยวกับ “สี” ของ
ใจ เราจะไมพบสีอ่ืน เชน ใจเขียว ใจฟา ใจเหลือง ฯลฯ มีแตสี “ดํา” ซ่ึงก็คือ “ใจดํา” ซ่ึงความใจดําของ
มนุษยก็หมายถึงความสกปรกหรือความบาปท่ีมีอยูในจิตใจของมนุษยทุกคน...ดังท่ีกลาวมาแลววา
มนุษยเรานั้นดกูันท่ีเปลือกนอกไมได เพราะถาดูท่ีเปลือกนอกกจ็ะเหน็วาสวยหรือหลอกันทุกคน แตถา
เราฉีกโฉมหนาหรือฉีกใหเหน็จิตใจท่ีอยูภายในของคนเราแลว เราก็ปฏิเสธไมไดเลยวาจิตใจของเรานั้น
เต็มไปดวยความผิดบาปจริง ๆ.... จะวาไปแลวเกี่ยวกับความบาปเนี่ย ในภาษาชาวบานถาเราพูดถึง
ลักษณะท่ีไมดขีองคน เราก็ใชคําวา ข้ีโกง หรือ ข้ีขโมย ข้ีจุ ข้ีงก ข้ีจองหอง ข้ีเกยีจ ฯลฯ... เราจึงเหน็วา
ความบาปทําใหคนเรากลายเปนคนข้ีโนนข้ีนี่เต็มไปหมดแตก็นาแปลกท่ีรางกายของคนเราก็มีแตข้ีไคล 
ข้ีรังแค ข้ีหู ข้ีตา ข้ีฟน รวมไปถึงข้ีเตา และท่ีนาขําก็คือ จริง ๆ แลวมนุษยเราไมใชสัตว เพราะมนุษยเรา
เปนส่ิงมีชีวิตท่ีพระเจาทรงสรางใหตางจากสัตว แตในภาษาใชช่ือของสัตวมาเปนช่ือเรียกอวยัวะสวน
ตาง ๆ ของรางกายคนเรา เชน คอหอย ล้ินไก ฟนกระตาย กนกบ ผูหญิงก็มีมดลูก บางคนท่ีเทาก็มีตา
ปลา ฯลฯ... หรือบางคร้ังก็เปรียบเทียบอากัปกิริยาบางอยางท่ีสัตว เชน ซนยังกะลิง ดุยังกะเสือ และเม่ือ
เราสังเกตดูจิตใจของคนเรากจ็ะพบวามักจะมีลักษณะของสัตวหลาย ๆ ชนิดอยูไมมากก็นอย นั่นก็คือ... 
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แพะ เล็งถึงความดื้อดึง เราจะเหน็วาท่ีไหนมีกฎ คนก็มักจะแหกกฎ เชน.. ท่ีไหน “หามตกปลา” 
คนก็จะหวานแห... ท่ีไหนบอกวา “หามเดินลัดสนาม” คนก็จะวิ่งผานสนามไป..... ท่ีไหนเขียนไววา 
“หามท้ิงขยะ” คนก็จะท้ิง... ชวงเลือกตั้งเขาประกาศวา “หามขายเสียง” คนก็ยังขาย... ขางซองบุหร่ีมีภาพ
และคําเตือนถึงอันตรายของบุหร่ี คนกย็ังสูบ... กฎขอบังคับทางศาสนามีมากมาย คนก็ฝาฝน ทําไม
มนุษยเราดื้อขนาดน้ี?..... นัน่เพราะวามีแพะอยูในจิตใจนัน่เอง 

หมู เล็งถึงจิตใจท่ีสกปรก คิดแชดาคนอ่ืน คิดลามก หยาบคาย..... จากการสํารวจเม่ือตนป 2004 
ท่ีประเทศสวีเดน มีจํานวนของหนังสือโปมากกวาจํานวนประชากรถึง 1 เทา ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยของ
เราก็ไมใชยอยจิตใจของวัยรุนหรือหนุมสาวหลายคนกําลังถูกทําใหสกปรกและกลายเปนหมูไปโดยไม
รูตัว นั่นก็คือแทนท่ีจะวิ่งหนีออกจากส่ิงสกปรก แตกลับวิ่งเขาหามัน และชอบคลุกคลีอยูกับมัน 
เหมือนกับหมูท่ีวิ่งใสข้ีโคลน..... 

งู มันมีล้ินสองแฉก เล็งถึงการโกหกหลอกลวง ซ่ึงเราทุกคนตางก็เคยโกหกกันท้ังส้ิน... มีเด็ก
กลุมหนึ่งเดนิไปเจอลูกสุนัขนารักตัวหนึ่ง ทุกคนก็อยากจะได แตมีลูกหมาเพยีงตัวเดยีว พวกเขาจึง
แขงขันกันวาถาใครเลาเร่ืองโกหกไดเกงท่ีสุด คนนั้นกจ็ะไดลูกหมาตัวนั้นไป... คนแรกก็เร่ิมเลาวา เม่ือ
คืนนี้พอของเขาดําลงไปแทงปลาในน้ํา ขณะท่ีอยูในน้ําก็หิวบุหร่ี จึงเอามาดูดติดกนั 3 มวล... จากน้ันเด็ก
กลุมนั้นตางกคิ็ดเร่ืองโกหกมาเลาใหกนัฟงอยางสนุกสนาน... ในขณะท่ีเดก็กลุมนีก้ําลังเลาเร่ืองโกหกอยู
นั้นก็มีคุณยายคนหน่ึงมาพบเขาจึงตอวาเดก็กลุมนี้วา... “ไอเด็กพวกนี!้.... พวกเอ็งไมมีอะไรจะเลนกัน
แลวหรือจึงมาเลาเร่ืองโกหก พวกเอ็งรูไหมวา ตั้งแตขาเปนเด็กจนหัวหงอกเต็มหัวเนี่ย ขาไมเคยโกหก
เลยแมแตคร้ังเดียว!”..... พอคุณยายพูดเสร็จ เดก็คนหนึ่งก็พูดวา “เสร็จกันวะเพื่อน!... ลูกหมาตัวนีต้อง
ยกใหคุณยายไปแลวละ เพราะแกโกหกเกงท่ีสุดวะ แกโกหกวาแกน้ันไมเคยโกหกเลย!”..... งูนั้นยงัเล็ง
ถึงใจอกตัญูอีกดวย... เม่ือชาวนาเห็นงูเหานอนหนาว จงึเอามาอุมใหมันอบอุน พอมันหายหนาว มันก็
ฉกกัดชาวนาจนตาย... ดูซิพอแมมีพระคุณตอลูกมากมาย หาเงินใหลูกรํ่าเรียน แตลูกหลายคนกลับทําให
พอแมผิดหวังและเสียใจอยูเสมอ ๆ บางคนถึงข้ันทุบตีพอแม ชางอกตัญูเสียจริง ๆ 

เตา เวลาเดินมันจะเดินชา ๆ ซ่ึงเล็งถึงความข้ีเกยีจ... ตั้งแตเปนเดก็ก็เร่ิมข้ีเกียจทําการบาน จึง
ตองลอกการบาน ข้ีเกยีจอานหนังสือ จึงตองลอกขอสอบ... โตข้ึนก็ข้ีเกยีจทํามาหากิน สันหลังยาว เลน
ไพโฮโลการพนันตาง ๆ บางคนก็เลนหวยเพ่ือหวังรวยทางลัด ซ่ึงคําวา “หวย” ไมมีคําวาดีสําหรับคนท่ี
เลนเลย ตวั “ห” เล็งถึง “หดหาย” (เงินทองหดหาย เพราะโอกาสเสียมีมากกวาได) ตวั “ว” เล็งถึง “ความ
วุนวาย” (โดยเฉพาะใกลตอนหวยออก) ตัว “ย” เล็งถึง “ความย่ําแย” (ถายังคงลุมหลงทางทุมเทเลน
ตอไป ก็คงจะย่ําแยแนทีเดยีว) แตถึงแมจะทราบเชนนี้ คนก็ยังคงชอบเลนและชอบเกบ็เตาตัวนีไ้วในใจ 
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นกยูง ชอบรําแพน ซ่ึงเปนภาพเล็งถึงจิตใจที่เยอหยิ่งจองหอง ยโส โอหัง ถือวาตนเองนั้นดีกวา
คนอ่ืน ยกตนขมทาน ชอบใหคนอ่ืนชมวาตนเองเปนคนดี... บางคนตอหนาทําทาวาด ีแตลับหลังกลับทํา
ในส่ิงท่ีนารังเกียจ... 

เสือ มนุษยเรายังมีจิตใจท่ีเหมือนเสือท่ีดุราย ชอบทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน บางคนก็อาละวาด
ปาขาวของ บางคนก็เกลียดชัง อาฆาตแคน ซ่ึงเราจะเหน็วาสังคมปจจบัุนนี้เต็มไปดวยขาวอาชญากรรม 
ทารุณกรรมขาวฆาตกรรม หรือขาวขมขืนกระทําชําเราไมเวนแตละวัน..... 

สุนัข เปนตัวแทนของความโลภ ทานคงไดเคยอานนิทานอีสปท่ีเลาวา มีสุนัขคาบเนื้อกอนหนึ่ง
ขามสะพาน พอมันดูเงาในนํ้า เห็นหมาในน้ําคาบกอนเนือ้ใหญกวา มันจึงปลอยกอนเนื้อในปาก เพื่อจะ
ไปแยงกอนเนือ้ในน้ํา สุดทายเนื้อกต็กน้ําอดกินเลย... นี่คือจิตใจแหงความโลภท่ีอยากไดของของคนอ่ืน
มาเปนของตน... คนเรานั้นมักโลภมาก มีรอยอยากไดพัน มีหม่ืนอยากไดแสน มีแสนอยากไดลาน มี
ลานอยากไดสิบลาน รอยลานพันลานยิ่งถาไดหมดท้ังโลกก็ยิ่งดี... นอกจากนั้นสุนัขยงัเล็งถึงการชอบหา
เร่ืองคนอ่ืน ถาทานลองสังเกตเวลาสุนัขมันเห็นคนมันจะเหา มนุษยเราไมใชเชนนั้นหรือ... มีบางคร้ังท่ี
คนอ่ืนเพียงแคมองหนา ไมไดทําอะไรเขาเลย ก็เอาเร่ืองแลวซ่ึงอาการเหลานี้ของสุนัขน้ันมีอยูในมนุษย
เราจริง ๆ... 

นอกจากจิตใจของมนุษยจะมีลักษณะของสัตวตาง ๆ เหลานี้แลว พระคริสตธรรมคัมภีรยังได
บันทึกวา มนษุยยงัอยูภายใตการครอบงําของมารซาตานอีกดวย (1 ยอหน 5:19) ซ่ึงมันจะทําใหตาใจ
ของมนุษยมืดมัว ไมเห็งถึงความสวางแหงความจริงของพระเจา เพราะมารซาตานนั้นเปนปฏิปกษกับ
พระเจา ดงันั้นมันจึงทําใหมนุษยมีใจท่ีปฏิเสธพระเจา เราจึงไมนาแปลกใจท่ีเม่ือคนหนึ่งไดยนิถึง
เร่ืองราวของพระเจา ก็มักจะมีการตอตานลึก ๆ อยูในใจท้ัง ๆ ท่ีพระองคเปนผูสรางและใหชีวิตแกเขา 
ท้ังยังทรงมอบความรักและประทานแตส่ิงท่ีดีใหกับมนุษยเราตลอดมาเพียงแตมนุษยเราไมเคยรูเทา
นั้นเอง... นอกจากนั้นมารซาตานก็มักจะคอยทําลายชีวติของมนุษย โดยการชักชวนใหมนุษยเรานั้นทํา
บาป โดยใชคําวา “ไมเปนไร” ถาเราลองคิดดูก็จะเหน็วา... คําวา “ไมเปนไร” นั้นไดทําลายชีวิตมนษุยเรา
มามากนักตอนักแลว เชน คนท่ีติดเหลา ตดิบุหร่ี ติดยาเสพติด การพนนั หรือคนท่ีชอบขโมย ชอบโกหก 
ชอบส่ิงลามก ฯลฯ ก็ลวนแตมาจากคําวา “ไมเปนไร” ในการกระทําคร้ังแรกท้ังส้ิน และเม่ือมนุษยเราทํา
บาปเร่ือย ๆ ในท่ีสุดก็ทําใหจิตใจสํานกึผิดชอบของเขานั้นเร่ิมชินชาตอความผิดบาปและเร่ิมชอบมัน 
สุดทายก็สนุกกับความบาปเหลานั้น นี่คือสภาพของมนุษยเราทุกคนจริง ๆ... 

พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกชัดเจนวา เม่ือมนุษยทําความผิดบาป เขาก็จะตองรับผิดชอบ 
(เหมือนกับคนที่ทําผิดก็ตองรับการลงโทษตามกฎหมายบานเมือง) ซ่ึง “ความตาย” ท่ีมนุษยทุกคนตอง
เผชิญนั้นก็เปนผลของบาปท่ีมนุษยจะตองรับ แตยิ่งกวานั้นก็คือ จิตวิญญาณของมนุษยเรายังตองไปรับ
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การพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และบทลงโทษก็คือ การอยูในบึงไปนรกเปน
นิจนิรันดร... แทจริงแลวพระเจาปรารถนาท่ีจะใหมนษุยเช่ือฟงพระองคและทําในส่ิงท่ีดีและถูกตองซ่ึง
การทําดีของมนุษยนั้นกเ็ปนส่ิงท่ีไมควรทําอยูแลว แตความบาปน่ีซิเปนส่ิงท่ีมนุษยไมควรทํา แตมนุษย
กลับตัดสินใจเลือกท่ีจะทํา จงึทําใหเขาตองพบกับบทลงโทษเชนนี้ ซ่ึงพระเจาไมปรารถนาใหมนษุยพบ
กับความพินาศเลยแตท้ัง ๆ ท่ีชีวิตของมนษุยเต็มไปดวยความบาปตาง ๆ นา ๆ พระเจากย็ังทรงรัก ทรง
หวงใย และทรงเห็นคุณคาของมนุษยทุกคน ท้ังยังปรารถนาท่ีจะชวยมนุษยใหพนจากบาปเพื่อเขาจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษจากพระองค ดังนั้นพระองคจงึไดทรงมอบส่ิงท่ีดีและมีคาท่ีสุดใหกับมนษุยเรา
ทุกคน นัน่ก็คือพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคใหเขามาในโลกเม่ือประมาณ 2,000 
ปท่ีแลว พระเยซูคริสตทรงยอมตายบนไมกางเขนกเ็พื่อใชรางกายของพระองคนั้นรับโทษความผิดบาป
แทนมวลมนุษย ดังนัน้หากคนใดท่ียอมสารภาพผิดและขอโทษตอพระเจาพระองคก็จะทรงอภยัโทษ
ใหแกเขา เขาจงึพนโทษบาปทันที เพราะพระเยซูคริสตไดทรงเปนผูรับโทษนั้นแทนเขาแลว และเม่ือเขา
จากโลกนี้ไป เขาก็จะไดอยูในสวรรคกับพระองคเปนนิจนิรันดร 

ผูอานที่รัก เส้ือผาท่ีสกปรกน้ันเราสามารถซักใหสะอาดได แตใจท่ีดําหรือความบาปในใจนัน้ 
เราเอาอะไรมาลางก็ไมออก แตพระเยซูคริสตทรงสามารถชําระลางความบาปนั้นออกไปจากชีวิตของ
เราได เวลานี้ทานไดเร่ิมเห็นถึงความผิดบาปท่ีซอนอยูในจิตใจของทานแลวใชไหม?..ถาทานเห็นแลว
ทานจะเก็บมันไวตอ หรืออยากเอามันออกจากใจของทาน แตผมขอรองใหทานรีบเอามันออกเถอะครับ! 
เพราะวาความผิดบาปเหลานีมั้นจะดึงเราใหพบกับจดุจบในบึงไฟนรกท่ีทุกขทรมานและนาหวาดกลัว
ซ่ึงทางเดียวท่ีทานจะเอาความผิดบาปออกจากใจของทานไดก็โดยการเชิญพระเยซูคริสตเขาไปในใจ
ของทานเทานัน้เอง 

ถาทานปรารถนาท่ีจะตอนรับพระเยซูคริสต เพื่อใหพระองคเปนผูชําระความผิดบาปของทาน
แลวละก็ ขอใหทานทูลตอพระองคดวยความจริงใจดังนี ้

“ขาแตพระเจา..บัดนี้ขาพระองคไดทราบถึงความผิดบาปท่ีขาพระองคไดกระทําแลว ขา
พระองคขอยอมรับผิด ขาพระองคทราบดีวาไมสมควรรับพระคุณความรักจากพระองค แตขอบพระคุณ
ท่ีพระองคไมทรงรังเกียจ กลับไดทรงประทานพระเยซูคริสตมาเพื่อรับโทษบาปแทนขาพระองค ใน
วันนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขออธิษฐานกราบทูลในนาม
ของพระเยซูคริสตเจา...อาเมน” 

ถาทานไดทูลตอพระเจาดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหทานทราบเถิดวาบัดนี้ความบาปตาง ๆ ใน
จิตใจของทานไดรับการชําระใหสะอาดแลว และพระองคยังจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซ่ึงเปน
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ชีวิตที่สามารถเอาชนะตอความผิดบาปไดอยางแทจริง ทานสามารถขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแต
เขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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