บทที่ 393
ช่างทาผมของลูก
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ตามที่ลูกได้กราบทูลพระองค์ใ น บทสวดของฉัน บทก่อนที่ 392 ว่า ลูกจะประกาศข่าวดี
กับทุกคนและทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส โดยเฉพาะผูท้ ล่ี ูกต้องเจอบ่อยๆ หรือต้องใช้บริการเป็ นประจํา
ช่างทําผมของลูกเป็ นคนมาจากภาคใต้ อายุราว 40 ปี มีครอบครัวแล้ว มีบุตรชาย 1 คน อายุ 4 ขวบ เธอ
เป็ นคนช่างจํานรรจา เวลาทําผมให้ ลูกค้าก็มกั จะคุยโน่ นคุยนี่ สารพัดเรื่อง กับลูกแล้ว ลูกรู้สกึ ว่าการพูดคุยเรื่อ ง
สัพเพเหระนัน้ เป็ นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ เนื่องจากเธอเป็ นคนธรรมะธัมโม ปี หนึ่งจะหยุดไปบวชเป็ นชีพราหมณ์
ในช่วงเทศกาลหยุดยาวประจําอย่างน้อยก็ช่วงปี ใหม่และช่วงสงกรานต์ ลูกจึงจะหาเรื่องคุยกับเธอเรื่องหลักธรรมะอยู่
เสมอๆ ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ าย
“ทําไมคนนับถือศาสนาคริส ต์จงึ สนับสนุ นให้หนู ไปบวชชีพราหมณ์ อ ยู่เสมอ ลูกค้าบางคนนับถือ ศาสนา
เดียวกับหนูเสียอีก กลับเห็นว่าหนูทง้ิ ลูกค้าไปทีเป็ นอาทิตย์ ขาดรายได้และลูกค้าก็เดือดร้อน ไม่มคี นทําผมให้”
“มันไม่เป็ นประเด็นหรอกทีพ่ น่ี บั ถือศาสนาคริสต์แล้วสนับสนุนให้เธอไปบวชชีพราหมณ์ เพราะสิง่ ทีเ่ ธอทํานัน้
เป็ นสิง่ ดีและประเสริฐ มันดีกบั ตัวเธอ สร้างบุญกุศลให้กบั ตัวเอง และครอบครัวของเธอก็จะได้บุญจากสิง่ ทีเ่ ธอทําด้วย
รวมทัง้ วัดทีเ่ ธอไปบวชด้วย เพราะเห็นเธอเล่าอยู่ เสมอว่าช่วงสัน้ ๆ ที่เธอไปบวชวัดใด เธอก็จะตื่นแต่เช้า ทําความ
สะอาดวัด เป็ นการทําความดีทน่ี ่าชื่นชมมากเลย เรือ่ งการทํางานหาเงิน ทําทัง้ ชีวติ ก็ไม่พอ หากเราเองไม่รจู้ กั พอ”
เมือ่ เธอเห็นว่าลูกเป็ นคริสต์ทเ่ี ข้าใจเธอ เธอจึงมีเรือ่ งเล่าให้ลกู ฟั งอยูเ่ สมอ
“หนูไปตักบาตรทุกเช้าเป็ นกิจวัตรประจําวันเลย ขาดสักวันก็ไม่เคย ในวันหยุดหนู หนูพาลูกชายไปด้วย” “ดี
จังเลย ขอแสดงความชื่นชมเธอนะ” “แต่หนูเลือกพระสงฆ์ทห่ี นูจะใส่บาตรให้นะ” “อ้าว! ทําไมล่ะ?” “หนูเลือกเฉพาะ
พระรูปทีห่ นูคดิ ว่าเหมาะสม” ลูกซักต่อ “ไหน ลองอธิบายต่อซิ” “หนูจะเลือกพระทีด่ ูยงั เด็กๆ อ่อนพรรษา พระเหล่านี้
แหละบริสุทธิ ์” “แล้วพระแบบไหนทีเ่ ธอไม่ใส่บาตรให้ล่ะ?” “.......................” ลูกหัวเราะจนงอหาย “นี่ฉันจะบอกให้ ผู้
ทีต่ ดั สินใจบวชเป็ นพระสงฆ์หรือนักบวช ไม่ว่าในศาสนาใด คือผูท้ ย่ี อมเสียสละตัวเองทัง้ ชีวติ เพื่อเผยแผ่และจรรโลง
ศาสนาของเขา เราต้องให้ความเคารพท่านเหล่านัน้ ส่วนใครจะเป็ นพระสงฆ์หรือนักบวชทีด่ หี รือไม่นนั ้ มันเป็ น เรื่อง
ระหว่างเขากับพระเจ้าหรือศาสดาของเขา ไม่ใช่เรื่องของเราและหน้าที่เราทีจ่ ะไปตัดสินท่าน” “เป็ นมุมมองทีห่ นู ไม่
เคยคิดมาก่อน เดีย๋ วขอหนูคดิ ก่อนว่าจะสามารถใส่บาตรให้พระทุกรูปตามทีค่ ุณแนะนําได้หรือไม่”
หลายเดือนผ่านไป ลูกถามเธอเรื่องนี้อกี เธอก็ยงั ตอบว่า เธอยังไม่สามารถทําตามที่ลูกแนะนํ าได้ ซึ่งลูกก็
(แอบ) เข้าใจเธอ 
วันหนึ่ง เธอพูดกับลูกว่า เธอเจ็บปวดมากเพราะเพื่อนเธอคนหนึ่งทีเ่ ธอรักและไว้ใจมาก นํ าเธอไปนินทาจน
เรือ่ งวกกลับมาเข้าหูเธอ นอกจากเจ็บปวดแล้ว เธอยังแค้นมาก เธอถามลูกว่าจะทําอย่างไรจึงจะหายแค้นได้

แล้วเธอก็ได้ยนิ ลูกพูดถึงบทพระวาจาในพระคัมภีรเ์ กี่ยวกับเรื่องการอภัย การทําความดีเพื่อถวายพระเจ้า
ไม่ใช่เพื่อมนุ ษย์ ฯลฯ เธอทึ่งมาก พูดกับลูกว่า “ศาสนาคริสต์มสี อนเรื่องพวกนี้ดว้ ยหรือ? คุณทราบไหม ลูกค้าของ
หนูซ่งึ ทัง้ หมดคือคุณนายของหมู่บา้ นนี้ ล้วนแล้วแต่มเี รื่องคับอกคับใจมาเล่าให้หนูฟัง หนู ต้องเป็ นคนคอยปลอบใจ
พวกเขา แต่คุณซึ่งนับถือศาสนาคริสต์กลับมาสอนหนู ในหลักธรรมะของศาสนาคุณซึ่งไม่เคยมีใครสอนหนู มาก่อน
ทัง้ ๆ ทีห่ นูกม็ ลี กู ค้าเป็ นคริสต์เหมือนกัน”
ต่อมาวันหนึ่ง เธอถามลูกอย่างตรงไปตรงมาว่า “ถามหน่ อยเถอะ ทําไมคุณจึงดูมคี วามสุขจัง หน้าตายิม้ แย้ม
ตลอดเวลา ไม่เหมือนลูกค้าหนูบางคนเลย รวยก็รวย เห็นมีความทุกข์มากมาย เป็ นห่วงลูก เป็ นห่วงธุรกิจ เป็ นห่วง
ไปหมด” “คําตอบของฉันหรือ? ง่ายๆ ประโยคเดียว เพราะฉันค้นพบพระเจ้าแล้ว และทุกวันนี้ฉันมีพระเจ้าเต็มหัวใจ
ตลอดเวลา” ช่างทําผมของลูกถามต่อตามประสาคนช่างพูด “คุณค้นพบพระเจ้าอย่างไร เล่าให้หนูฟังหน่ อยได้ไหม?”
“เรือ่ งมันยาว ไว้มโี อกาสจะเล่าให้ฟัง”
พอดีลูกสังพิ
่ มพ์หนังสือ “ภูเขาเคลื่อนได้” ครัง้ ที่ 4 เธอทราบจากการเล่าของลูก และเอ่ยปากขอหนังสือจาก
ลูกเอง
สัปดาห์ต่อมา ลูกสาวคนโตของลูกซึง่ ใช้บริการของช่างผมคนเดียวกันนี้ ส่ง ไลน์บอกลูกว่า ขณะทีเ่ ธอโทรไป
หาช่างคนนี้ เพื่อนัดเวลาไปทําผม ได้ยนิ เสียงเธออู้อ้ี ก็นึกว่าเธอเป็ นหวัด แต่ช่างทําผมตอบกลับมาว่า “ไม่ใช่ค่ะ หนู
กําลังอ่านหนังสือคุณแม่คุณและร้องไห้ไม่ยอมหยุดค่ะ”
จากวันนัน้ เป็ นต้นมา เธอขอฟั งพระวาจาบทต่างๆ ในพระคัมภีรท์ ่ตี รงกับชี วติ ของเธอ เพราะเธออยากจะมี
ความสุขเหมือนลูก ซึ่งเธอชอบใจมากที่ลูกสรุปกับเธอว่า “สิง่ ที่ฉันปฏิบตั ทิ ุกวันนี้ เธอก็สามารถนํ าไปฝึ กปฏิบตั ใิ น
แนวศาสนาของเธอได้นะ คือฉันนําพระวาจาของพระเจ้ามาเป็ นโดมแก้ว ครอบหัวใจของฉัน ไว้ ซึง่ เป็ นเสมือนหนึ่ง
เกราะกําบังหัวใจฉันจากเรือ่ งไร้สาระทัง้ หลายทีจ่ ะก่อให้เกิดความทุกข์ เป็ นต้นว่าคํานินทา การชิงดีชงิ เด่น ความโลภ
ฯลฯ ส่วนแนวปฏิบตั ิทางศาสนาเธอก็คอื อย่าให้กเิ ลสเกาะติดในใจ หรือเมื่อเกิดความทุกข์แล้วให้นําความทุกข์ออก
จากใจมาอยู่ต่อหน้าแล้วนํ ามาพิจารณา เพื่อเธอจะสามารถดับทุกข์นัน้ ได้ ฉันฟั งมาจากการเทศน์ของแม่ชชี ่อื ดังใน
ศาสนาเธอ แม้จะต่างวิธกี นั แต่ผลทีไ่ ด้กเ็ หมือนกัน คือเราดับทุกข์ได้”
คนละศาสนา คนละฐานะ แต่ในขณะนี้ลูกไม่ได้มองเธอผู้น้ีเป็ นแค่ช่างทําผมของลูก แต่มองเธอเหมือนญาติ
สนิทคนหนึ่ง ครัง้ หนึ่งตอนทีล่ กู แสวงหาพระเจ้าอยูเ่ มือ่ 2 ทศวรรษก่อน ศิษยาภิบาลของคริสตจักรทีล่ ูกไปเป็ นประจํา
พูดว่า ท่านไม่เคยเห็นสตรีคาทอลิกใดที่กระหายพระวาจาเท่าลูก ลูกกําลังพูดเช่นเดียวกันว่า ลูกไม่เคยเห็นช่างทํา
ผมของลูกคนใดทีม่ คี วามกระตือรือร้นใฝ่ หาหลักธรรมะเช่นช่างคนนี้เลย
“พระองค์ประทานให้บางคนเป็ นอัครสาวก บางคนเป็ นประกาศก บางคนเป็ นผู้ประกาศข่าวดี
บางคนเป็ นผูอ้ ภิ บาลและอาจารย์” 1 โคริ นธ์ 12:28 / 1 เอเฟซัส 4:11”
อาแมน

