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คํานํา 
วันหนึ่งทุกคนจะตองจนมุมเหมือนกับ นักมวย จะตองจนอยูท่ีมุมเวที คนพาล จะเสียทาตํารวจ 

และจนอยูท่ีมุมหองขังคนโต คนดัง ก็จะตองจนเหมือนกัน นั่นคือมุมหีบใสศพ สวนวิญญาณช่ัวรายนั้น
จะจนมุมอยูในนรก แตวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิผุดผอง ก็อยูในมุมสีทอง คือแผนดินสวรรค ทานจะเลือกจน
มุมอยูท่ีไหน?  
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คืนนั้น ทามกลางความเงียบสงัด ขาพเจาเขานอนเวลาดกึมาก แตขาพเจานอนไมหลับ สมองของ
ขาพเจาคิดถึงแตอุบายหลายประการ เพื่อความรอบคอบในการวางแผนฆานอง ๆ  
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ถ่ินกําเนิด 
ขาพเจามีสายเลือดของบิดามารดาท่ีเปนคนไทยทางภาคใต ณ ตําบลทุงกง อําเภอกาญจนดิฐ 

จังหวดัสุราษฎรธานี ซ่ึงในขณะท่ีขาพเจายังเปนเด็กอยูท่ีนั่นยังเปนพืน้ท่ีปาดงกนัดาร มีหมูบานเล็ก ๆ 
แปดหลังคาเรือนปลูกหาง ๆ กันบนภูเขายอม ๆ ท่ีเรียกกนัวา “บานเขาแกว” การทํามาหาเล้ียงชีพของพี่
นองชาวบานในละแวกน้ัน คือ การทําไร ไถนา และเล้ียงสัตวเล็ก ๆ นอย ๆ อยางเชนชาวชนบทท้ังหลาย 
ดังนั้นชีวิตของขาพเจาก็เจริญเติบโตข้ึนมา ทามกลางกล่ินโคลนสาบควายตัวดําเปนเหนยีงอยางเด็กเล้ียง
ควายธรรมดาท้ังหลาย 

การศึกษาช้ันตน 
การศึกษาของขาพเจาก็อาศัยพระสงฆในวดัเขาแกวนัน้เอง อบรมส่ังสอนตามแนวถนัด และคร้ัง

สุดทายของการศึกษาท่ีนั่น ขาพเจาสอบไลไดประโยคประถมศึกษา คือ ประถมปท่ี 4 เมื่ออายุประมาณ 
9 ป 

เขากรุง 
ในปเดยีวกันนัน้ หลังจากการศึกษาช้ันประถมไดผานไปแลว และยังไมทราบวาบิดาของขาพเจา

จะคิดหาชองทางจัดการกับชีวิตในดานการศึกษาของขาพเจาอยางไรตอไป ก็พอดีมีบุคคลอีกผูหนึ่งซ่ึงมี
บทบาทสําคัญในชีวิตของขาพเจามากท่ีสุด เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเย่ียมเยยีนบานเกิดเมืองนอนของ
ทาน ซ่ึงอยูใกลกับบานของขาพเจา ทานผูนี้เปนเครือญาติทางบิดาของขาพเจา ทานช่ือ อาจารยจรูญ วิชัย
ดิษฐ ซ่ึงบิดาแนะนําใหขาพเจาเรียกทานวา “คุณอา” หลังจากคุณอาไดเยีย่มเยียนญาติพี่นองของทาน
เรียบรอยแลว ทานก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ และปรากฎวาขาพเจาไดมีโอกาสเดินทางเขากรุงเทพฯ 
พรอมกับคุณอาของขาพเจาดวย ซ่ึงทําใหขาพเจาท้ังดใีจและต่ืนเตนจนบรรยายไมถูกเพราะเปนคร้ังแรก
ในชีวิตของขาพเจาท่ีจะไดออกจากบานเกิดอันเปนบานปาบานดง ขาพเจาไมเคยพบเคยเหน็ความเจริญ
ของบานเมือง ไมเคยรูจกัวารถยนตมีลักษณะอยางไร นอกจากรูปภาพบนกลองไมขีดไฟในหนังสือ
เรียน และคําบอกเลาของผูใหญท่ีเคยเขาไปในเมืองเทานั้นแตเม่ือขาพเจาไดประจักษกับตาของขาพเจา
เองมันทําใหขาพเจามีสภาพเหมือน “ลุงเชย” เขากรุง ตกึรามบานชองสวยงาม ไฟฟา รถยนตและรถไฟ 
เปนของแปลกสําหรบเด็กเล้ียงควายอยางขาพเจา มันทําใหขาพเจาต่ืนเตนท่ีสุดในชีวติเม่ือเหยยีบยางเขา
สูนครหลวงเปนคร้ังแรก 

 5 



ชีวิตในกรุง 
ท่ีกรุงเทพฯ ขาพเจาไดรับการเปล่ียนแปลงชีวิตใหมท้ังหมดชนดิท่ีเรียกวาหนามือเปนหลังมือ

ทีเดียว แมกระท่ังสําเนียงเสียงท่ีพูด คุณอาผูหญิงก็อบรมส่ังสอนใหขาพเจารูจักใชภาษาใหมเพราะภาษา
ปกษใตซ่ึงเปนภาษาดั้งเดิมของขาพเจาชาวกรุงเขาฟงกันไมรูเร่ือง และท่ีทําใหขาพเจาต่ืนเตนและดีใจ
จนสุดขีดคือ สถานศึกษาใหมของขาพเจา ชางเปนโรงเรียนท่ีใหญโตหองเรียนสวยงาม สนามกวาง 
ประกอบดวยนักเรียนมากมายนับเปนสถานศึกษาช้ันเยีย่มทีเดียวท่ีมีช่ือเสียง หอมหวนเปนท่ีรูจักกนัท่ัว
กรุง โรงเรียน “กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” คือสถานศึกษาแหงใหมของขาพเจาท่ีโรงเรียนนีข้าพเจา
ไดรับการอบรมส่ังสอนอยางดีท่ีสุด จากครูบาอาจารยเทาท่ีทานสามารถจะหยิบยื่นใหแกศิษยอันเปนท่ี
รักของทานได แตทานผูอานท่ีรักยังมีอีกส่ิงหนึ่งท่ีไมมีใครหรือศาสดาจารยคนไหนจะเปล่ียนใหขาพเจา
ได ส่ิงนั้นคือ “สันดาน” ส่ิงแวดลอมภายนอกของขาพเจาถูกเปล่ียนใหมหมด และดีทุกอยาง แตสันดาน
ของขาพเจายังเปน “สันดาน” เดิมเปนของเกาท่ีฝงแนนอยางท่ีไมมีมนุษยคนใดในโลกสามารถแกะให
หลุดได คุณอาซ่ึงเปนผูปกครองใหมของขาพเจา ทานเปนคนรับใชพระเยซู เต็มไปดวยความรักความ
เมตตา ทานเล้ียงดูขาพเจาอยางดี ภรรยาของทาน คือ คุณอาผูหญิงของขาพเจา ทานเปนครู และเปนผูท่ี
เขมงวดในการอบรมมส่ังสอนตามหนาท่ีของครูท่ีดีท้ังหลาย ดังนัน้ ยอมเปนธรรมดาอยูเองท่ีทาน
เค่ียวเข็ญขัดเกลา เพื่อตองการใหชีวิตของขาพเจาสะอาดบริสุทธ์ิเปนของใหมท่ีสวยงาม เปนท่ีช่ืนชม
ของผูพบเห็น สมเปนหลานครูท่ีคนนับหนาถือตา แตความโงของขาพเจาปดบังขอเท็จจริงเสียหมด 
กลับเห็นวา ทานทารุณตอขาพเจาบีบค้ันขมเหงขาพเจา และขาพเจาท้ังโกรธและเกลียดทาน เหมือน
ซาตานเกลียดพระเยซู แทนท่ีขาพเจาจะทําตัวใหเหมาะสมกับพระคุณและความรักของทานท่ีหยิบยื่น
ใหแกขาพเจาอยางไมหวังส่ิงตอบแทน เปล่ียนจากเด็กเล้ียงควายมาเปนลูกทานหลานเธอ จากการขดตัว
นอนกลางดินกินกลางทรายในกระตอบท่ีรกรุงรังกลางทุงนาหนังดานกับร้ินยุง และเหลือบท่ีเกาะกนิ
เลือดควาย มานอนอยูในมุงขาวสะอาดในคฤหาสนใหญสวยหรู มันชางแตกตางกันจนเปรียบเทียบกัน
ไมไดเลย ความคิดของขาพเจาขณะน้ันมันเขาสุภาษิตตลาดท่ีวา “คางคกข้ึนหลังคา ข้ีขาข้ึนนั่งวอ” 
ขาพเจาหลงตน ลืมตัวแลวสันดานเดิมของขาพเจาก็สําแดงออกมาวนัละนิดละหนอยคอยมากข้ึนทุกที ๆ 
ท้ังดื้อ ดาน พาลเกเร อาศัยความเปนเด็กบานนอกท่ีเคยตรากตรําแข็งแกรงใชพลกําลังขมเหงรังแกเพือ่น 
ๆ จนครูบาอาจารยลงโทษอยูไมเวนแตละวัน โกหกพกลมสารพัด ลักเล็กขโมยนอย จนถึงขโมยใหญ 
คือ เงินถวายของคริสตจักรสืบสัมพันธวงศท้ังถุง ขาพเจาคิดวาเงินพัน ๆ บาทในสมัยนั้น เม่ือมาเปรียบ
กับสมัยนี้แลว “นาคิด” เลนเอาท้ังบานโกลาหลอลหมาน สืบสวนสอบสวนเปนการใหญในท่ีสุดก็นํา
ขาพเจาไปฝากขังท่ีสถานีตํารวจยานนาวา ขาพเจาจึงสารภาพรับผิดท่ีขาพเจาไดกระทํา ผลสุดทาย คุณอา
ท้ังสองก็ยกโทษใหขาพเจาตามเคยเหมือนที่ไดยกโทษใหขาพเจามาแลวนับคร้ังไมถวน แตแทนท่ี
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ขาพเจาจะหลาบจํากลับใจประพฤิตตนใหเหมาะสมกับความรักของทานท้ังสอง กลับยิ่งหนักขอเพาะ
เพิ่มสันดานช่ัวมากยิ่งข้ึน เลยตอนนัน้ตองรอนถึงอาจารยท่ีมีช่ือเสียงอีกคนหนึ่ง ช่ืออาจารยบุญมาก กิตติ
สาร ทานเปนอาจารยสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตท่ีคริสตจักรสอง สามยาน ทานผูนี้เปนเพื่อน
ของอาจารยจรูญ ผูเปนคุณอาของขาพเจา ทานไดยื่นมือเขารับอาสาปราบโรคเกเรเร้ือรังของขาพเจาและ
ไดนําขาพเจาไปอยูกับทานท่ีคริสตจักรสองสามยาน ทานพยายามคิดคนหาวิธีตาง ๆ นานาตาม
สติปญญาของทาน เพื่ออบรมขัดเกลานสัิยของขาพเจาใหเปนคนของพระเยซูเหมือนอยางทาน แต
เหมือนเอาปนใหญยิงลงแมน้ํา ยอมไมท้ิงรองรอยไวบนผิวน้ําแมสักนิด เม่ือส้ินเสียงปนน้ําก็จะ
เหมือนเดิม หรือเขาทํานองท่ีวา สีซอใหควายฟงฉันใดขาพเจาก็ฉันนั้น เพราะขาพเจาเปนผูท่ีมีมารครอง
ใจ ไมวาทานอาจารยจะเทศนาขาพเจาอยางไรขาพเจาหารูเร่ืองไม คงต้ังหนาต้ังตาดื้อดึงไปตามความคิด
ของตนเอง ท่ีรายท่ีสุด โรคเกเรของขาพเจายังลุกลามติดตอไปถึงลูกชายหวัแกวหัวแหวนของทานดวย 
เลยยุงกนัใหญ แตทานก็หาละความพยายามของทานไม ทานพยายามจริง ๆ เพื่อเอาชนะความช่ัวใน
จิตใจดวงนอย ๆ ของขาพเจาดวยความด ี

ขโมยเงินทอมม่ี 
จนกระท่ังวันหนึ่งสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลง ทหารฝร่ังก็ยกโขยงกันเขามาในประเทศไทย 

แทนทหารญ่ีปุนผูเปนฝายปราชัยในสงครามโลกคร้ังนั้น ท่ีคริสตจักรสองในวันอาทิตยจะมีท้ังพลและ
นายทหารนอยใหญของฝร่ังซ่ึงขาพเจาไมทราบวาเปนชาติไหน มารวมประชุมนมัสการพระเจากนัอยาง
คึกคักแทบทกุอาทิตย เปนท่ีสนุกสนานยิง่นักสําหรับขาพเจา เพราะขาพเจาต้ังแตเกิดมา ไมเคยเห็น
มนุษยตาเขียว ๆ หัวขาว ๆ และตัวแดง ๆ มากอน เม่ือมาพบปะสังสรรคกันขาพเจาเปนท่ีรูจักของพวก
ทหารเปนอยางดี เพราะขาพเจาซนเปนเซียนตามสันดานของขาพเจาและในจํานวนทหารฝรั่งท้ังหมด
ท่ีมาประชุมเปนประจํากมี็นายทหารอยูคนหนึ่ง ขาพเจาจําไดอยางแมนยําช่ือ “ทอมม่ี” ถูกชะตากับ
ขาพเจามาก คงจะเห็นวาขาพเจาตัวเล็ก ๆ ดํา ๆ เหมือนตุกตานิโกรหรืออยางไรขาพเจากไ็มทราบ แต
ปรากฏวานายทอมม่ีมักจะมีของเลนและอะไรตออะไรแปลก ๆ มาใหขาพเจาเสมอ เม่ือความรักสัมพันธ
กันแนนแฟนมากข้ึน นายทอมม่ีก็ขออนุญาตจาก อาจารย บุญมากนําขาพเจาไปเท่ียวดวย และสุดทายก็
นําไปบานพกัของเขา รับประทานอาหารกลางวันกันท่ีนัน่แลวก็ข้ึนไปชั้นบน เพื่อนอนพักผอน ช่ัวไมกี่
อึดใจ เสียงของนายทอมม่ีก็ดังครอก ๆ ตามจังหวะหายใจเขาออก เขาหลับแลว หลับสนิทเสียดวย 
ขาพเจาคอย ๆ ลุกข้ึนจากเตียงยองไปท่ีประตูซ่ึงปดอยู ตรงฝาผนังขางหองนอนบานนัน้ ดวยความสงสัย
วาในหองนัน้มีอะไรท่ีนาดบูาง ขาพเจากล็องเปดประตูออกคอย ๆ และเบา ๆ โผลหนาเขาไปดูแลวก็ปด
ไวตามเติม เปนหองสุขาครับ จากนั้นขาพเจาก็คอย ๆ จรดปลายเทาเดนิโหยงอยางตีนแมว ตรงไปหนา
กระจกเคร่ืองแปง เปดตูนั้น ดึงล้ินชักนี้ ยุงไปหมด แลวขาพเจาหนัหนาไปจองเขม็งอยูท่ีหนานายทอมม่ี 
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มือก็ควากระดาษสีแดง ๆ ท้ังปกจากล้ินชักยัดลงกระเปา ดันล้ินชักใหปดสนิท แลวก็เคล่ือนตัวอยางแผว
เบาลงบันไดไปสูถนน 

รักอานมา 
พอดีรถเจกผานมาก็เรียกใหหยุด กระโดดข้ึนนั่งส่ังคําเดยีว “เวิ้ง-นครเขษม” จากบางกะป เจกลาก

รถก็วิ่งประโดกกระเดกมาถึงเวิ้งนครเขษม เม่ือถึงแลวขาฯ กก็ระโดดลงจากรถพรอมกับสงเงินใหตาม
ระเบียบแลวกมุ็งตรงไปท่ีรานขายของสารพัดส่ิง ซ่ึงขาพเจาเคยหนีโรงเรียนมาเท่ียวโตเตดูของตาง ๆ 
ตามประสาคนท่ีไมรูจะไปไหน เม่ือถึงรานนั้นก็ถามราคาอานมาพรอมเคร่ืองประกอบครบชุด ตกลง
ราคาแลวก็ชําระเงิน แลวแบกอานมาซ่ึงเปนของโปรดออกไป ขาพเจาซ้ือท้ัง ๆ ท่ีไมมีมาจะข่ี มันกแ็ปลก
เหมือนกนั จากน้ันขาพเจากแ็บกมันเดินไปตามตลาดพะรุงพะรัง พบผาซ้ือผา พบอะไรก็ซ้ือมันเร่ือย ๆ 
ไมรูวาเงินหมดไปเทาไร แตปรากฏวาถือแทบไมไหวแลว เพราะของมันมากมายกายกองไมรูวาซ้ือเอา
ไปทําอะไรบาง และมีอะไรกี่อยางขาพเจาก็จําไมได ขาพเจาเดนิแบกไปไดไมไกลนักก็ตองวางลงขาง
ถนนนั้นเอง เพราะคนมุงดขูาพเจากันมากเหมือนขาพเจาเปนตัวประหลาด 

กัดหูฝรั่ง 
ขาพเจาเลยตดัสินใจเรียกรถเจกขนของข้ึนแลวก็ส่ังใหไปสงท่ีหนาสถานกรีฑาแหงชาติ เพราะท่ี

นั่นเปน สถานท่ีพักใหมท่ีอาจารยบุญมากมาพัก คือ โรงเรียนพระกิตติคุณซ่ึงเปนโรงเรียนของทานเอง 
เม่ือขาพเจาขนของลงจากรถและชําระเงินแลวก็พยายามจะแบกของเขาไปในโรงเรียน แตปรากฏวามี
คนเยอะแยะเดินออกมาจากโรงเรียนมุงตรงมาหาขาพเจา มีอาจารยบุญมากกับนายทอมม่ีเดินนําหนา 
เหมือนสายฟาแลบ ดวยความเร็วขาพเจาท้ิงสัมภาระท้ังหมดลงบนถนนกระจายแลวออกวิ่งอยางไมคิด
ชีวิต คนเหลานั้นก็ไลกวดติดตามอยางสุดฝเทาเหมือนกันท้ิงระยะหางกันไมกีเ่สาไฟฟา ในท่ีสุดนาย
ทอมม่ีซ่ึงมีขายาวก็กาวข้ึนหนาและควาตัวขาพเจาลอยติดมือข้ึนไปดิน้กระแดว ๆ อยูบนไหลของเขา 
ขาพเจาตกใจสุดขีดไมมีทางแกไขอยางอ่ืนได จึงกัดหมับเขาท่ีใบหูทันที นายทอมม่ีถึงกับตองทรุดลงนั่ง
พรอมท้ังปลอยตัวขาพเจาลง แตเม่ือขาพเจาทําทาจะออกวิ่ง มือใครตอใครก็ไมทราบชวยกันขาจับแขน 
ขาพเจาหามแหวกฝูงคนท่ีมามุงดูเขาไปในโรงเรียน แลวมัดไวอยางแนนหนา ขาพเจาหมดอิสรภาพแลว 
ไมรูจะทําอยางไรดีก็เลยตะเบ็งเสียงรองไหล่ันหองทีเดยีว จนนายทอมม่ีเกดิสงสารจะแกเชือกท่ีมัด
ขาพเจาออกแตอาจารยบุญมากไมยอม เพราะทานทราบดีวาขืนปลอยขาพเจาก็ตองวิง่หนีอีก ดีไมดีหาย
สาบสูญไปทานก็เดือดรอนเทานั้น 
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ถูกสงกลับปกษใต 
ขาพเจารองไหอยูไดไมนานนัก อาจารยจรูญซ่ึงเปนคุณอาของขาพเจากม็าถึง ทานเสียใจมากท่ีสุด 

และแลวทานก็หมดความพยายามท่ีจะชวยใหขาพเจาเปนคนดีไดอีกตอไป นั่นคือสงตัวขาพเจาใหกลับ
ไปสูออมอกของบิดามารดาของขาพเจาดวยความเสียใจและผิดหวังในเจตนาดีของทานท่ีจะปลูกปนให
ขาพเจาเปนคนด ี

บานเขาแกว ถ่ินกําเนิดของขาพเจาไดตอนรับขาพเจาอีกคร้ังหนึ่ง และท่ีนัน่ขาพเจารูสึกตวั
เหมือนกับวาขาพเจาเปนดาวดวงเดนท่ีสุดของอําเภอนั้น มีคนมาเยีย่มเยยีนทักทายเปนอยางดี และตางก็
เปนคนรูจักกนัมาแตเกากอน ประกอบกบัการแตงกายสะอาดเส้ือผาสวย คําพูดท่ีไดรับการอบรมจากคุณ
อาผูหญิงใหรูจักกาละเทศะในการพดู ตามแบบฉบับของผูดีในกรุง มันเปนของใหมสําหรับคนละแวก
นั้น ทุกคนตางกส็รรเสริญเยินยอเปนการใหญ โดยหารูไมวาส่ิงท่ีซอนอยูในความสุภาพและออนหวาน
นั้น คือ วิญญาณช่ัว สันดานดิบ แตดั้งเดิมยังไมไดเปล่ียนแปลงและเพ่ิมความเลวรายยิ่งกวาเดิมหลาย
รอยเทานัก ขณะนั้นรูสึกวาบิดามารดาของขาพเจาก็ตืน่เตนและรักใครขาพเจาจนออกนอกหนา มันยิ่ง
ทําใหขาพเจาหลงตนลืมตัวมัวเมาในตนเองมากย่ิงข้ึน เท่ียวเตรไมไดอยูติดบาน คบเพ่ือนรุนเดยีวกัน
ซุกซนตามเร่ือง อาศัยท่ีไดอบรมเรียนรูมากกวาเด็นในถ่ินนั้น ขาพเจาก็เอาความรูและสติปญญาเทาท่ีมี
อยูออกใชแนะนําชักชวนกันซุกซนเกเรจนถูกยกเปนลูกพี่ วางแผนทําการช่ัวอยางแยบคาย วางตนเปน
คนกวางขวางตามสันดาน ทะเยอทะยานจนเปนท่ีเกลียดชังของเพ่ือนบานแทนความรักความเอ็นดูท่ีมี
อยูเดิม หาเหตุเดือดรอนมาถึงบิดามารดาไมหยุดหยอนและทานพยายามตักเตือนส่ังสอน แตทานคิด
หรือวาขาพเจาจะเช่ือบิดามารดาของขาพเจา ในเม่ือขาพเจาเปนนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร สวนบิดามารดาของขาพเจาเปนแตเพยีงนักเรียนวัดเทานั้น ขาพเจาไมไดโตเถียงก็จริง
แตในใจของขาพเจาลบหลูทาน และเช่ือสติปญญาของตนเองวาฉลาดกวาทาน ขาพเจาทําตามใจตนเอง
เร่ือยมา และยิง่เกเรมากข้ึนตามลําดับ ใชสติปญญาหากลอุบายประพฤติช่ัว 

แอบขโมยเงินพระสงฆ 
จนกระท่ังวันหนึ่งความลับสําหรับมนุษย แตไมลับสําหรับพระเจากแ็ดงข้ึน คือ ขาพเจาไดปนข้ึน

ไปบนกุฎิพระสงฆชราองคหนึ่งท่ีวดัพระโยค ในตลาดอําเภอเมืองสุราษฎรธานีอยางอุกอาจ เม่ือคนพบ
เงินก็เอาใสกระเปากางเกงแลวก็ปนข้ึนหลังคากุฎิ ร้ือกระเบ้ืองมุงหลังคาออกแลวกระโดดลงมายัง
พื้นดิน แตเร่ืองนี้ไมเปนความลับเสียแลวเพราะมีเดก็วดัคนหนึ่งเห็นและนําเพื่อนเด็กวัดหนุม ๆ หลาย
คนมาลอมกุฏิไวกอนแลว เม่ือขาพเจากระโดดลงมาจากหลังคาตางก็ลอมวงเขามาจับขาพเจา เม่ือ
ขาพเจาเปน “สุนัขจนตรอก” ขาพเจากใ็ชอาวุธธรรมชาติท่ีมีอยูในตวัท้ังหมดใหเปนประโยชนตอยเตะ
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กันอุตลุด แตน้ํานอยยอมแพไฟ ใจยังสูแตขายืนไมไหว ประกอบกับชาวบานขางวัดมาชวยกันดวย
ขาพเจาก็ถูกมดัหนาอกแอนข้ึนไปบนกุฏิสมภาร และถูกมัดตรึงกับเสากลางหองนั้นคนมามุงดูกันแนน
ไปท้ังวัด ขาพเจายนืกมหนานิ่งทานสมภารพยายามสืบสวนสอบถามวาขาพเจาเปนใครมาจากไหน แต
ขาพเจาไมยอมเปดปากคงยนืกมหนานิ่ง มิไยท่ีแสหางกระเบนอันคมกริบจะกระชากผิวของขาพเจาจน
แดงฉาน ขาพเจาก็ไมยอมพูด ในท่ีสุดทานสมภารก็ส่ังใหปลอยขาพเจา 

หวิดถูกบิดาฆา 
หลังจากไดลงโทษอยางหนกัแลวตํารวจจะขอตัวขาพเจาไปดําเนนิคด ี แตทานสมภารไดขอรอง

ไวเพราะขาพเจาเปนเด็กและถูกลงโทษหนักมากจนเลือดไหล และเนื่องจากรอยแผนน้ันเองขาพเจาก็
เปนไขและซมซานกลับบาน เม่ือถึงบานบิดาของขาพเจาทราบเร่ืองความเลวของขาพเจาแลวก็เตรียมมีด
ไวพรอมท่ีจะฆาขาพเจาเสียเพราะความอับอายขายหนาท่ีขาพเจาไดพยายามแสวงหามาใหทาน แตญาติ
พี่นองและมารดาของขาพเจาไดชวยกนัขัดขวางไว เม่ือทานทําขาพเจาไมได ดวยความเสียใจอยางสุดซ้ึง
ทานจะทําลายชีวิตของทานเอง แตพระเจาไดกําหนดชวีติของทานใหยนืยาวตอไปอีก หลายคนชวยกัน
ตัดเตือนและใหเหตุผลชวยเหลือปองกันไมใหทานทําลายชีวิตตนเอง คร้ังนั้นทานไดออกจากบาน
พเนจรไปเปนเวลาหลายเดือนจึงไดกลับบานทํามาหากนิเล้ียงครอบครัวตอไป 

ทานผูอานท่ีรัก ถึงแมวาขาพเจาเปนสุดยอดแหงความไมปรารถนาของพอแมเพราะความชัว่ชา
สารเลวสักปานใดก็ตาม แตความรักซ่ึงฝงแนนหยั่งรากลึกอยูในดวงใจของทาน ทานก็ไมสามารถจะ
ถอนท้ิงและทําลายได ทานไดพยายามดิน้รนจนขาพเจาไดเขาเรียนหนังสือตออีกคร้ังหนึ่งในโรงเรียน
ฝกหัดครู ท่ีโรงเรียนฝกหดัครูก็เชนกนัมีเร่ืองชกตอยกับเพื่อนนกัเรียน หาความเดือดรอนใหครูตอง
เหน็ดเหน่ือย เพราะตองพิจารณาความผิดและลงโทษเปนเนืองนิจ และคร้ังหนึ่งไดมีเร่ืองตีกันกับนกัเลง
วัยรุนในตลาดจนเกดิเร่ืองกนัใหญ รอนถึงบิดาตองเดนิทางจากบานเสียเงินเสียทองไปทําประกนัทัณฑ
บนไวกับโรงเรียน มิฉะนัน้จะตองถูกไลออกจากโรงเรียน คร้ันสําเร็จจากการเรียน อออมารับราชการ
เปนครูประชาบาล ก็เปนอันธพาลในเคร่ืองแบบ เมาสุราอาละวาดจนเปนท่ีเส่ือมเสียชื่อเสียง ในท่ีสุดก็
ตองออกจากราชการเพราะมีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนงพอพิมพของชาติ ถาขืนทําตอไป
แทนท่ีชาติจะกาวหนากลับถอยหลัง จากนั้นขาพเจาก็ใชชีวิตเยีย่งนกขม้ิน คํ่าไหนนอนนั่น ทํางานทุก
อยางพอทําใหทองตึงไปไดวนัหนึ่ง ๆ เปนใชได ไมตองคํานึกถึงวางานน้ันจะเปนงานสุจริตหรือทุจริต
อาชีพท่ีแนนอนคือการพนัน งานอดิเรกคือชกมวย ชวยเพื่อนฝูงขนของชาวบานขณะท่ีเจาของเผลอก็พอ
ทําได เอาทุกดาน ขออยางเดียวเทานั้นคือใหไดเงินเปนดี ชีวติของขาพเจาฉากนัน้หวัหกกนขวิดจริง ๆ 
ผานบานใดเมอืงใดความไมสงบเกิดข้ึนท่ีนั่น ในท่ีสุดขาพเจาก็เปนบุตรคนเดียวท่ีบิดาของขาพเจา
ตามใจใหเสรีมากกวาบุตรทุกคนของทาน คือ จะเปนหรือจะตายท่ีไหนทานไมเอาธุระท้ังส้ิน ชีวติของ
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ขาพเจาท้ังชีวติตกเปนทาสของผีมารซาตานโดยส้ินเชิง ขาพเจาปลอยตัวใหมันส่ังการเปนผูบัญชางาน
อยูในใจ แมแตบิดามารดาผูใหกําเนิดขาพเจาก็ไมคํานึงถึง ผีมารสอนใหขาพเจาเปนลูกอกตัญู ขาพเจา
รูแผนอันเฉลียวฉลาดในการประกอบกรรมชั่วสารพัด มันทําใหขาพเจาเห็นกงจักรเปนดอกบัว ปลอยตัว
คลอเคลียอยูกบัความเนาเฟะของสังคม มโนธรรมของขาพเจามืดมัวบอดสนิท ขาพเจากระเสือกกระสน
ทนทุกขทรมานแสนสาหัสไมมีหลักแหลงเหมือนวาวขาดลอยไปตามลมจะตกมิตกแหล บางคร้ังเกือบ
ถูกฝงไวใตดินก็หลายหนหลายคราว แตชะตายังไมถึงฆาตจึงยังคงลอยตอไป ลมพัดไปทางทิศไหน 
ขาพเจาก็ลอยไปทางทิศนั้น คร้ังสุดทายขาพเจาติดอยูท่ีหาดใหญและไดรับโทรเลขดวนวาบิดาปวยหนัก
จิตสํานึกในความเปนลูกทําใหขาพเจาท้ิงงานเดินทางกลับบานอีกคร้ังหนึ่งอยางรีบรอน บิดาของ
ขาพเจาปวยหนักจริง ๆ ทานเปนบาดทะยกั ขณะท่ีขาพเจามาเยีย่มทาน ทานไมสามารถใหโอวาทแกลูก
เปนคร้ังสุดทายไดอีก มีแตสายตาอันบอกถึงแววเศราสลดเทานั้น ซ่ึงมองดูขาพเจาดวยการอภยั ดวย
ความรักและดวยความเปนหวงอยางสุดซ้ึงถึงแมวาขาพเจาจะเปนลูกช่ัวชาอกตัญู เกิดมาเพื่อลิดรอน
ความสุขของบิดามารดา และหาแตความระทมทุกขมาประหารความสุขของทานก็ตามดวยสายตาของ
ผูใหกําเนิดคร้ังสุดทายท่ีมองดูตาของขาพเจานั้น ชางเปนดวงตาท่ีมีอานุภาพทําใหขาพเจาตองสะอ้ืน
และรองไหออกมา มันเปนสายตาแหงความรักและหวงแหนลูกคนช่ัวของทานท่ีทานหวง หวงลูกจนลม
หายใจเฮือกสุดทาย เทานัน้เองชีวิตของบิดาอันเปนสุดท่ีรักของลูกทานจากไปแลวไมทราบวาไปไหน 
แตจะไมมีโอกาสกลับมาเตือนสอนหรือใหความอุปการะลูกอีกตอไป 

วางแผนฆานอง ๆ เพื่อมรดกทั้งหมด 
เม่ือสูญเสียบิดาบังเกิดเกลาไปแลว ขาพเจากลับเขาบานอีกคร้ังหนึ่ง ตั้งใจวาจะเปนผูอุปการะดูแล

นอง ๆ แทนบิดามารดาตอไป เลิกเปนคนเกเรเสียที แตแลวมารซาตานผูเปนนายของขาพเจาไมยอม
ปลอยใหขาพเจาหลุดพนจากความเปนทาสของมัน มันยุแหยส่ังสอนแนะนําในใจของขาพเจา ให
ขาพเจาทําความบาปคร้ังใหญยิ่งในชีวิต โดยมันไดเอามรดกของบิดาของขาพเจาเปนเคร่ืองมือลอตาของ
ขาพเจา และมันทําใหใจของขาพเจาเกดิความละโมบโลภมากเหน็แกตัว ขาพเจาไดยาพษิรายแรงชนิด
หนึ่งเรียกวา “ยางนอง” (สําหรับทาลูกดอกใชยิงในการลาสัตวของพวกเงาะปาเผาซาไกในจังหวัดพัทลุง 
พิษแรงมาก สามารถบังคับหัวใจใหหยดุทํางานในระยะเพียง 5 นาทีอยางชา) ขาพเจาคิดวางอุบายอยาง
แยบคายท่ีจะฆานอง ๆ ดวยยางนองยาพิษรายนีใ้หหมดส้ินเพื่อขาพเจาจะไดครอบครองมรดกของบิดา
แตผูเดียว 
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แผนการของพระเจา 
แตกอนท่ีขาพเจาจะลงมือฆานอง ๆ รวมบิดามารดาอยางโหดเหีย้มทารุณคร้ังนี้ บังเอิญขาพเจาได

พบกับคนรับใชของพระเยซูผูหนึ่ง เขาผูนั้นไดเลาประสบการณชีวติให ขาพเจาฟงวาเขาไดรับการ
ปลดปลอยใหหลุดพนจากการทําบาปโดยเช่ือในพระเยซูคริสตท่ีพระองคทรงชวยชีวติเขาตาง ๆ นานา
เปนเวลานาน ตอนนั้นเร่ืองนั้นหาไดทําใหขาพเจาเช่ือคําพูดซ่ึงขาพเจาคิดวาเหลวไหลไรสาระเหลือเช่ือ
ของเขาไม ตรงกันขามขาพเจากลับหวัเราะเยาะในใจ เพราะคําพูดท้ังหมดนัน้เหมือนกับเปนเร่ืองโง ๆ 
หรือเร่ืองนิทานอยางนัน้แหละ และตอนสุดทายกอนท่ีจะเขาจะลาจากขาพเจาไป เขาไดมอบหนงัสือสี
ดําเลมหนา ๆ ไวใหขาพเจาเลมหนึ่ง เพยีงชําเลืองดวยหางตาขาพเจาก็รูทันทีวา นัน่คือ พระคริสตธรรม
คัมภีรใหมซ่ึงเปนหนังสือท่ีขาพเจาเคยเอือมระอามากท่ีสุด ตั้งแตสมัยท่ีขาพเจายังเปนเด็กนกัเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แตเพื่อมารยาทขาพเจาจําตองรับหนังสือเลมนั้นไวโดยไมมีความรูสึกยินดี
ยินรายอะไรเลย แลวเขาก็จากขาพเจาไป 

กอนฆานอง 
คืนนั้น ทามกลางความเงียบสงัด ขาพเจาเขานอนเวลาดกึมาก แตขาพเจานอนไมหลับ สมองของ

ขาพเจาคิดถึงแตอุบายหลายประการ เพือ่ความรอบคอบในการวางแผนฆานอง ๆ ในขณะเดยีวกัน
ความคิดของขาพเจาไดลําดับภาพที่นาเสียวสยองอันเปนภาพท่ีหนาตาบูดเบ้ียวของนอง ๆ ขณะท่ีไดรับ
ความทุกขทรมานอยางนาทุเรศกอนท่ีจะส้ินลมปราณเพราะยาพิษอันรายแรงจากนํ้ามือของขาพเจาผูเปน
พี่ชายของเขาเอง บางภาพกชั็กดิ้นชักงอทุรนทุรายตาง ๆ นาสมเพชเวทนาแลวก็ขาดใจตายอยูเบ้ืองหนา
ขาพเจา ท้ัง ๆ ท่ีนอง ๆ ไมเคยทําผิดคิดรายตอขาพเจาเลย ตรงกนัขามนอง ๆ ทุกคนท้ังรักและเกรงกลัว
ขาพเจามาก แลวมีอีกภาพหนึ่งผุดซอนข้ึนมาแทนท่ีภาพเหลานั้นคือ เปนภาพผูพิทักษสันติราฎรยกพวก
กันมาลอมจับขาพเจา แลวนําขาพเจาไปขังไวในคุกเหล็กท่ีม่ันคงแข็งแรง เพราะผลกรรมท่ีขาพเจาได
กระทําไวอยางโหดรายทารุณผิดวิสัยมนุษยปุถุชน หขูองขาพเจาไดยินเสียงอันกองกังวานดวยอํานาจ
เฉียบขาดของผูพิพากษาตดัสินประหารชีวิตขาพเจาใหตายตามนองขาพเจาไป ขาพเจาสะดุงสุดตัวผลุด
ลุกข้ึนนั่งในความมืดใจส่ันระริก เหงื่อไหลโทรมตัว ขาพเจามิไดหลับหรือฝนราย แตขาพเจายังต่ืนอยู
เปนนิมิตประหลาดท่ีปรากฏกับขาพเจา เปนคร้ังแรกในชีวิตอันโชกโชนของขาพเจาท่ีเกดิความกลัว
อยางสุดขีด แลวความทรงจําในขอพระคัมภีรท่ีขาพเจาถูกบังคับใหทองจําในสมัยเปนนักเรียนกผุ็ดข้ึน
ในสมอง ขอหนึ่งซ่ึงขาพเจาจําไดไมแมนนักเพราะเวลาลวงเลยมาสิบกวาปแลว แตยังพอจําได
ปะติดปะตอมีใจความวา “ถึงแมนจะไดทรัพยสิน สมบัติเงินทอง เพชรนิลจินดาหมดท้ังโลก แตตอง
เสียชีวิตจะมีประโยชนอะไร” เปนคําตรัสออกมาจากพระโอษฐของพระเยซู ขาพเจายอมรับในใจของ
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ขาพเจาวาเปนความจริง เปนคําท่ีอมตะแนนอนทีเดยีว เพราะถาขาพเจาฆานองของขาพเจาตายหมดแลว 
ขาพเจาก็ถูกตดัสินประหารตายตามไปดวย ขาพเจาจะไดอะไร? แตพระคัมภีรจะเปนความจริงอยางท่ี
ขาพเจาทองจํานี้หมดท้ังเลมเชียวหรือ? ขาพเจาคิด จะจริงอยางท่ีคนรับใชของพระเยซูคนนั้นพูดในตอน
เย็นวันนีห้รือไม ความอยากรูอยากพิสูจนบังคับใหมือของขาพเจาควานหาไมขีดข้ึนมาจุดตะเกยีง
น้ํามันกาดดวงเล็ก ๆ นั้น และสองหาหนงัสือพระคัมภีรหยิบมาเปดออกและต้ังตนอาน อานทุกตวัอักษร
อยางละเอียด อานอยางใชสมองคิด อานต้ังแตแรกเพื่อจะคนหาคําสักคําหนึ่งท่ีผิด ไมเปนความจริงและ
ไรสาระ ตอนนั้นดูเหมือนทุกอยางสงบ มันเงียบจริง ๆ เงียบกริบเงียบจนกระท่ังไดยนิแมกระท่ังเสียงดัง
ของหยาดน้ําตาของขาพเจาท่ีหยดลงบนหนงัสือเลมนั้น...ขาพเจารองไหโดยไมรูสึกตวั ทานผูอานท่ีรัก 
ขาพเจาขอเปนพยานตอสายตาของทานในท่ีนี้วา หนังสือเลมนั้น นอกจากจะหาคําผิดท่ีไมพบแลว ยัง
เปนคําจริงทุกคํา ทุกประโยค ทุกขอ จะสอนใหขาพเจาสํานึกถึงความผิดความบาปท่ีขาพเจางมงายเช่ือ
คําบัญชาของมาร ทําบาปตลอดเวลานานแสนนาน 30 ป ทานผูอานท่ีรัก ดวยพระคําของพระเจาใน
หนังสือเลมนัน้ท่ีเรียกวา “พระคัมภีร” ทําใหตาของขาพเจาหายบอดและมองเห็นแสงสวางของโลกแลว 
ดวยพระสัญญาของพระเจาในหนังสือพระคัมภีรเลมเดียวกันนั้น ทําใหขาพเจาพบหนทางท่ีจะหลุดพน
จากบาปอีกดวย ขาพเจาเช่ือและสํานึกในพระคุณและความรักของพระเจา ขาพเจาเช่ือในส่ิงท่ีขาพเจา
เคยยิ้มเยาะเยยหยันและประณามวาเปนเร่ืองโง ๆ สารภาพผิด ขาพเจาเช่ือจนหมดหัวใจแลวขาพเจาก็
คุกเขาลงตรงนั้นเองรองไหสารภาพความบาปท่ีขาพเจาไดกระทําตอพระเยซูคริสต ผูซ่ึงเปนข้ึนมาจาก
ความตาย ขอใหพระองคยกโทษให คืนนั้นขาพเจาขอบพระคุณพระเจาเม่ือขาพเจาไดรับการยกโทษ 
พระเยซูทรงชําระขาพเจาดวยพระโลหิตอันบริสุทธ์ิของพระองค ท้ังทรงโปรดใหขาพเจาหลุดพนจาก
การเปนทาสของผีมารซาตานในคืนนั้นดวย 

เดี๋ยวนี้ขาพเจาขอเปนพยานกบัทานท่ีกําลังอานดวยความจริงวา “พระเยซูยงัทรงพระชนมอยูจริง” 
และทรงฟงคําอธิษฐานทูลขอฤทธ์ิเดชจากพระองคเพื่อรักษาใหหายจากโรคบาปไดจริง เพราะพระองค
ทรงโปรดชวยขาพเจาแลวเหมือนกับท่ีพระองคทรงชวยผูรับใชของพระองค คนนั้นท่ีเปนพยานให
ขาพเจาฟง และไดทรงชวยคนบาปมาแลวเปนจํานวนมาก ท่ีถวายตัวใหกับพระองค ทานผูอานท่ีรัก 
ทานเช่ือไหม? นายการุณย คนพาลคนช่ัว และเปนคนบาปหนาไดตายไปแลว แตไดเกิดใหม รับชีวิต
ใหม ในพระเยซูคริสต มีชีวิตอยูเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเยซูผูเปนพระบุตรของพระเจา ผูทรงรักขาพเจา
ดวยความรักอันยิ่งใหญไมเปล่ียนแปลง ไมมีขอบเขต และพระองคทรงรักทานไมนอยไปกวารักขาพเจา 
เพราะในพระคัมภีรยืนยันวาพระองคเกลียดความบาปจริง แตพระองคทรงรักคนบาปอยางสุดหวัใจ 

ทานผูอานท่ีรัก กรุณาทานไดพิจารณาตัวของทานเองดวยความจริงอีกสักคร้ัง วาชีวิตของทานมี
หุนสวนกับความบาปหรือไม แตพระคัมภีรบอกวา “ทุกคนเปนคนบาป ไมมีคนชอบธรรมสักคนเดียว 
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ไมมีเลย” และอีกขอหนึ่งวา “คาจางของความบาปคือความตาย” ดังนั้นทานจงอยาไดฟงคํามุสาของมาร
ท่ีกระซิบขางหูของทานวา “เจาไมบาป เจาไมบาป” อีกตอไป เพราะพระคัมภีรบอกวา “มารเปนพอแหง
ความมุสา” มันไมไดเปนมิตรกับทาน แตมันตองการทําลาย ตองการฆาทานใหตายและตกนรกไปกับ
มันดวยในวนัพิพากษาโลก ทานเปนบุตรของพระเจา บิดาท่ีแทจริงของทานเปนผูบริสุทธ์ิ เปนจอม
ราชันในสวรรคสถาน วันนีพ้ระเยซูคอยทานพรอมท่ีจะฟงคําสารภาพบาปของทานและปลดปลอยทาน 
และนําทานไปถึงพระบิดาท่ีแทจริงของทาน คือพระเจาผูสถิตในสวรรค พระเยซูตรัสวา  

“เราเปนทางน้ัน เปนความจริง และเปนชีวติ ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาได เวนไวมาทางเรา” 
ขอใหพระเจาทรงโปรดประทานความรอดแกทานวันนี ้

ดวยใจรักจากขาพเจา 
       ก.ศรีสมบัติ 
    (การุณย ศรีสมบัติ) 
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เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนัน้จะเห็นแผนดินของพระเจาไมได 


