ฉันเกิดมาไมสวย ผิดดวยฤๅ
ปราณี จันทรัตน
R20032

จําเนียรกาลผานมาก็หลายป ยังไมไดเขียนอะไรเปนเรื่องเปนราว ทั้ง ๆ ที่ผูเขียน
เคยปวารณาตัวกับ พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย หรือหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺ
โม ซึ่งขณะนั้นทานมีสมณศักดิ์เปนพระราชสุทธิญาณมงคล เมื่อครั้งไปใหทานรักษา
โรคประหลาด ซึ่งเคยพิมพในหนังสือกฎแหงกรรมธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑๐ เรื่อง 
ผูใหญก็ดื้อ วาจะเอาเรื่องของหลวงพอไปเขียนใหชื่อเสียงหลวงพอและวัดอัมพวัน
ดังไปทั่วโลกเลย ขณะที่พูดนั้นกําลังปวยหนักอาจเพอไปดวยฤทธิ์ไขก็เปนได
ปใหม ๒๕๔๙ เกิดอยากจะทําอะไรใหเปนชิ้นเปนอันขึ้นมาบาง จึงไดยอนเอา
ของเกามาเลาใหม เพราะเปนเรื่องสืบเนื่องกันกับ ผูใหญก็ดื้อ เรื่องบางเรื่องอาจ
สายไปสําหรับบางคน หรืออาจไมสายสําหรับคนทั่วไป หากมีผลดีอยูบาง ขอยก
ใหกับความตั้งใจเดิมก็แลวกัน
ผูเขียนยังจําติดนัยนตา วันนั้นเปนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ เวลาสาย
มากแลว ทามกลางผูคน พลุกพลานเพราะมีผูไปไถชีวิตโคกระบือ นายเตยเดินมา
กระซิบขางหูวา คุณแมไปดูอะไรกับลูกหนอย ก็เดินตามลูกไป เพื่อใหเห็นวามีสิ่ง
มหัศจรรยอะไรหรือ เพราะดูลูกชายเขามีทาทางตื่นเตนมาก ไปถึงแลวผูเขียนถึงกับอึ้ง
และงงงัน เมื่อเห็นควายตัวเมียตัวหนึ่งยืนรองไหแบบนิ่งๆ เงียบๆ น้ําตาไหลเปนทาง
สองแกม และอุปาทานวามันสะอื้นดวย ดูมันจะเจียมตัวเจียมใจวาโวยวายไปก็คงไร
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ประโยชน ผูเขียนกับลูกตองคนหาความจริงกัน เจาหนาที่เลาใหฟงวาควายตัวนี้ ตอน
เชามีผูจองแลว ตีตราจองไวบนตัวควายแลว ตกสาย ผูจองไปเห็นตัวอื่นสวยกวา เขา
จึงแจงกับเจาหนาที่วา ตัวนี้ไมสวย ฉันเปลี่ยนใจแลว ขอเลือกตัวนั้นก็แลวกัน
พลางชี้ไปที่ควายสาวอีกตัว ซึ่งบนคอของมันมีพวงมาลัยหอมกรุนไปดวยน้ําปรุง พรอม
มีตราประทับแสดงการจองแลว ผูเขียนพินิจและมองนัยนตาของควายสาวตัวนั้นดูมัน
กําลังกระหยิ่ม เหมือนจะบอกวา เห็นไหมฉันสวยกวา จึงรอดตายจากการถูกฆาไง
จะ มันรูสึกกระทบใจผูเขียนอยางรุนแรง อยากจะชวยใหมันพนจากการถูกฆา ทั้งๆที่
วันนั้นครอบครัวของผูเขียนไถชีวิตโค ๑ ตัว และกระบือ ๑ ตัว และในทองของสัตว
ทั้ง ๒ ตัว มีลูกอีกตัวละหนึ่ง รวมเปน ๔ ชีวิต ประกอบกับเงินที่ตั้งใจจะทําบุญใน
วันนั้นมีเหลือไมพอที่จะไถชีวิตกระบือเพิ่มไดอีกสัก ๑ ตัว แตความเปนจริง ๒ ชีวิต
เพราะมันมีลูกในทองอีก ๑ ชีวิต ปรึกษากับสามีและลูกวาจะทําอยางไรดี ออคิดออก
แลว ผูเขียนตรงไปถามอาจารยรุนนองทานหนึ่ง คืออาจารยสุวิมล ภัทรกําพล คุณ
เล็ ก  ซึ่ ง ไปกั บ ครอบครั ว ของท า น คื อ คุ ณ สกุ ล ชั ย คุ ณ โหนก บุ ต รสาว เด็ ก
หญิงพิมพิดา นองพลอย อายุแปดขวบเศษ ถักผมเปยสวยงามสมวัย และเด็กชายสุร
พัชรนองเพชร วัย ๔ ขวบครึ่ง กําลังนารักทั้งคู ชวนครอบครัวของคุณเล็กใหเธอมา
ดูควายตัวนั้นและปรึกษาเชิงหารือวา เราสองครอบครัวจะไถชีวิตอีกสัก ๒ ชีวิตดีมั้ย
พี่มีเงินไมพอ ครอบครัว ภัทรกําพล ตอบพรอมกัน ทั้งคุณโหนกและคุณเล็กวา 
เอาซิพี่ เราจะชวย เปนอันวาวันนั้นควายตัวไมสวยตัวนั้นพรอมลูกในทองรอดตาย
อยางหวุดหวิด ตองขอบคุณนายเตยที่เปนคนชางสังเกต มิฉะนั้นมันคงลอดสายตาไป
แลว
เรื่องความไมสวยยังไมหมดแคนี้ ผูเขียนเพิ่งทราบจากอาจารยศุจิณ พูลสวัสดิ์
โตโผใหญในวันนั้นภายหลังวา ยังมีควายตัวเมียเหมือนกันแตมันไมสวย คือขาเก เขา
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กุด เพราะความขี้เหรใครๆก็ไมเลือกมัน มันรองไหแบบหมดอาลัยตายอยาก ทอดกาย
ทรุ ด ลงกับ ดิ น แม เ จ าหน า ที่เ ข า ไปฉุ ด มั น ไมย อมลุ ก ขึ้ น ดวงตาของมั น หม น หมองดู
เหมือนจะตั้งคําถามกับผูที่พบเห็นวันนั้นวา ฉันเกิดมาไมสวย...ผิดดวยฤๅ
แตพอมีผูใจบุญนําพวงมาลัยดาวเรืองมาคลองคอ พรมน้ําปรุงให มันกลับลุกขึ้น
อยางดีใจและเริงราขึ้นทันใด หากพูดไดมันคงพูดวา ขอบคุณนะคะเจานาย ที่เมตตา
กรุณาตอสัตวขี้เหรอยางฉัน แลวมันมองไปรอบๆตัว เห็นเพื่อนๆมีมาลัยคลองคอและ
ตราประทับบนตัว แสดงถึงการปลดปลอยใหมีชีวิตอยูในโลกนี้อีกวาระหนึ่ง และพน
จากการถูกฆาในวันนั้น เหมือนจะบอกวา เห็นไหม แมจะขี้เหรอยางฉันก็ยังมีทาน
ผูมีน้ําใจงาม น้ําใจประเสริฐ มาไถชีวิตใหเหมือนกัน และดูมันทําทายืดเสียดวย 
เหมือนคนแฮะ
จากการแนะนําชักชวนสรางกุศลดวยวิธีไถชีวิตใหกับโค กระบือ จากโรงฆาสัตว
ตําบลหัวรอ อําเภอพระนคร ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๓๘ ของอาจารยศุจิณ และอาจารยสมพร พูลสวัสดิ์
มีผูรวมเจตนารมณในครั้งนั้นหลายๆทาน อาทิ ทานผูอํานวยการหวั่น จุลมุน
อดีตผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ขณะนั้นทานดํารงตําแหนงอยูที่โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย พรอมบุตร เด็กชายเปรมนองณัฐ ครอบครัวของผูเขียนมี ๓ คน
นายรุงโรจนและนายจตุพรเตย จันทรัตน และครอบครัวของคุณเล็ก ๔ คน และยัง
มีอีกหลายทาน ทั้งครูอาจารยและผูปกครองในโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เชิงสะพาน
พระปนเกลา หากหลงลืมทานใดก็ตองขออภัยดวย เพราะนานมากถึง ๑๐ ปแลว
ประกอบกับตัวผูเขียนเอง หลังจากลาออกจากราชการแลว เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘
 และกลางป ๒๕๔๑ ปวยเปนเสนเลือดในสมองตีบ รักษามานาน รับประทานยา
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หมออยางเดียวก็จะอิ่มแลว สมองไมคอยแลนเหมือนกอน ทําใหงดภารกิจไปหลาย
ประการ ขณะนี้บุญยังมีอยู จึงไดมี การรักษาแบบพิเศษที่ไมเหมือนใครและไมมีใคร
เหมื อ น สมองเริ่ ม ดี ขึ้ น ๆเป น ลํ า ดั บ จํ า อะไรๆได แม ก ระทั่ง เขี ยนบทประพั นธ ซึ่ง
ผูเขียนชอบมากไดอีกวาระหนึ่ง
ทายที่สุดผูเขียนขอขอบพระคุณอาจารยศุจิณ อาจารยสมพร ที่แนะนําใหผูเขียน
ได มี โ อกาสสร า งมหากุ ศ ลในครั้ ง นั้ น ขอให อ าจารย ทั้ ง สองได เ ป น เทพผู ยิ่ ง ใหญ ใ น
อนาคตชาติ ขอใหผูรวมเจตนารมณของอาจารยทุกๆทาน มีบุญกุศลติดตัวไปสูปรภพ
และพนจากวิบากกรรมทุกประการ
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