บทที่ 415
โครงการเสื้อผ้าเพื่อผู้ยากไร้
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกขอเริม่ ต้นบทสวดนี้ของลูกโดยนาเอาเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของเพลง Here I am, Lord มาร้อง
ถวายแด่พระองค์ พระเจ้าข้า
Here I am, Lord
Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night:
I will go, Lord
If You lead me
I will hold Your people in my heart.
ในขณะทีล่ ูกกาลังก่อตัง้ โครงการ Food Waste กับเพื่อนอยู่ ก็มอี กี โครงการหนึ่งทีล่ ูกได้จดั ตัง้ คู่ขนานกับเพื่อนอีก
คนหนึ่งและทุกอย่างก็ลงตัวในวันที่ 20 มิ.ย. 2020 ทีผ่ า่ นมา เป็ นโครงการทีจ่ ะนาเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุ่งห่มทีเ่ หลือจากการจาหน่ าย
แต่ยงั ใส่ได้ คออาจจะย้วย รอยเย็บตะเข็บอาจจะไม่เรียบร้อย แขนเสื้ออาจจะสัน้ ยาวไม่เท่ากัน เป็ นต้น ไปบริจาคให้ แก่ผู้
ยากไร้ทงั ้ ประเทศ ภายใต้การอุปถัมภ์ดแู ลของพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา
แล้วมันเป็ นไปได้อย่างไรทีล่ ูกจะมีโอกาสไปจัดตัง้ ทัง้ โครงการอาหารและเสื้อผ้าเครื่องนุ่ งห่มให้แก่ผยู้ ากไร้ในเวลา
พร้อมๆ กัน? นันน่
่ ะสิ ลูกจึงต้องร้องเพลงข้างบนเป็ นการนาบทสวดบทนี้ของลูกเพือ่ ถวายแด่พระองค์ 
ทัง้ สองโครงการเป็ นการทรงนาของพระองค์และเป็ นการทรงใช้ลกู ของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ทส่ี ดุ
ก่อนสิน้ ปี 2019 ลูกและทีมเพือ่ นๆ ผูก้ าลังก่อตัง้ โครงการ Food Waste ได้นัดกันไปดูตลาดสดขายส่งผักและผลไม้
แห่งหนึ่งทีใ่ หญ่มาก ในเย็นวันเดียวกัน ลูกได้รบั เชิญจากเพือ่ นอีกคนทีเ่ ป็ นเจ้าของร้านเพชรชือ่ ดังในกรุงเทพฯ ให้ไปร่วมงาน
นิทรรศการเพชรของเขาทีโ่ รงแรมแห่งหนึ่ง แม้ลูกไม่ได้คดิ จะไปซื้อเพชรพลอยกับเขา แต่ดว้ ยความเป็ นเพื่ อนกลุ่มเดียวกัน
ลูกจึงรับปากจะไปงานเขา ปั ญหามีอยู่ว่า การแต่งตัวไปดูผกั กับการแต่งตัวไปดูเพชร มันคนละอย่างกัน แต่ดูเวลาแล้ว กว่า
ลูกจะกลับจากการดูผกั คงไม่มเี วลาไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเพื่อไปดูเพชร ลูกจึงตัดสินใจแต่งตัวสวยเกินกว่าการไปดูผกั แต่ไม่ถงึ
ขัน้ สวยขนาดไปงานดูเพชรได้ แต่เอาเถอะ จัดการกับตัวเองได้แค่นนั ้ แหละ
เมือ่ ไปถึงงาน ก็พบกับเพือ่ นๆ ทีส่ ว่ นใหญ่รจู้ กั กัน พอดีไปยืนคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ซึง่ เป็ นสุภาพบุรุษทีแ่ ต่งตัวเนี๊ยบ
มาก ลูกรูส้ กึ เขินเล็กน้อยกับชุดเสือ้ ผ้าดูผกั ของลูก แม้จะเป็ นชุดสวยเกินการไปเดินดูผกั ก็ตาม จึงพูดทานองออกตัวว่ารูส้ กึ
แต่งตัวไม่เหมาะสมกับงาน เพราะเพิง่ ไปเดินดูผกั มาทัง้ วัน เพื่อนคนนี้ยม้ิ และบอกว่าไม่เป็ นไรหรอกครับ ชุด นี้กด็ ูดอี ยู่แล้ว
แล้วก็ถามถึงเรื่องราวทีท่ าไมลูกถึงไปดูผกั กับเพื่อนๆ ลูกจึงอธิบายให้เขาฟั งว่าลูกกาลังจะจัดตัง้ โครงการ Food Waste
นาเอาอาหารทีเ่ หลือในสังคมไปแจกให้กบั ผูย้ ากไร้ พลันเขาก็พดู ขึน้ มาว่า “ตลาดของผมก็มขี องเหลือเป็ นจานวนมาก พีช่ ่วย
หาคนมารับบริจาคกับผมได้ไหม?” ทีแรกลูกเข้าใจว่าตลาดของเขาคือตลาดผักสดเหมือนกัน และเมื่อทราบจังหวัดของตลาด
ของเขา ลูกรีบตอบว่า “คงไม่ไหวมังคะ กว่าจะไปรับผักสดจากตลอดของพีม่ าถึงกรุงเทพฯ ผักคงไม่สดแล้ว ” “ตลาดของผม
ไม่ใช่ตลาดขายผัก แต่เป็ นตลาดเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุ่งห่ม” เมือ่ พูดชือ่ ขึน้ มา เป็ นตลาดทีค่ นส่วนใหญ่รจู้ กั !
หลังจากนัน้ ไม่นาน ก็ตดิ ปี ใหม่ ตามด้วยการผ่าตัดไหล่ซา้ ยของลูก ตามด้วยการล็อคดาวน์เพราะโรคโควิด-19
เวลาผ่านไป 6 เดือน ทุกอย่างเริม่ คลีค่ ลาย ในวันที่ 20 มิ.ย. 2020 ลูกนัดพระสังฆราชทีล่ กู เคารพรัก

พร้อมทัง้ พระสงฆ์อกี องค์ทล่ี ูกเคารพรักเช่นกัน เดินทางไปเยีย่ มเพื่อนผูน้ ้ีทต่ี ลาดเสือ้ ผ้าของเขา ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.เศษ
คลาดเสื้อผ้าของเพื่อนผูน้ ้ีใหญ่จริงๆ แต่ในขณะนี้รา้ นค้าส่วนใหญ่ยงั ปิ ดอยู่ เราเห็นเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่ งห่มทีถ่ ูกทิง้ มองไปแล้ว
เป็ นทะเลเสื้อผ้าเลย หลายตัวทีล่ ูกยืนเหยียบอยู่ดูยงั ดีๆ เสียดายจังไม่ทราบทิ้งกันทาไม เพื่อนเล่าให้ฟังว่า บรรดาพ่อค้า
แม่คา้ จะคัดเสื้อผ้าทีค่ ดิ ว่าขายไม่ได้แล้วก็ท้งิ ไว้หน้าร้านเลย เป็ นภาระของเจ้าของสถานทีท่ ต่ี อ้ งนาเสื้อเผ้าเหล่านี้ ไปทิง้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่กย็ งั ใส่ได้
เป็ นการเจรจาการริเริม่ โครงการทีใ่ ช้เวลาน้อยมาก เนื่องจากผูท้ จ่ี ะเป็ น Donor มีเจตนาจะบริจาคด้วยความเต็มใจ
อยูแ่ ล้วและผูท้ จ่ี ะเป็ น Recipient ก็มผี ทู้ จ่ี ะรอสวมใส่เสือ้ ผ้าเหล่านี้อยูท่ วทั
ั ่ ง้ ประเทศ
เราจึงสรุปกันว่าโครงการนี้จะเริม่ วันที่ 1 ก.ค. 2020 เลย
ลูกปลืม้ จนน้าตาไหลเมือ่ กลับถึงบ้าน ครัง้ หนึ่งหลังจากทีล่ ูกได้รบั ศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้ว
ลูกต้องการทีจ่ ะรับใช้พระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ แต่หนทางการรับใช้พระองค์ของลูกเต็มไปด้วยขวากหนามและกองเพลิง ลูก
ผิดหวังแต่ลกู ไม่ทอ้ ถอย ลูกเขียนกลอนบทหนึ่งถวายแด่พระองค์เป็ นภาษาอังกฤษ มีชอ่ื ว่า I Had a Dream
I once had a dream
To better the world,
Right the Wrong,
Feed the Poor,
To love, and simply be loved
……………….
พระองค์ทรงทราบถึงเจตนาอย่างแรงกล้าของลูกทีจ่ ะรับใช้พระองค์ ทีละขัน้ พระองค์ทรงอนุ ญาตให้ลูก เดินเท้าเปล่า
เหยียบผ่านขวากหนามและลุยผ่านกองเพลิง แล้วพระองค์กป็ ระทานงานทีละอย่าง ลูกได้เป็ นผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลแรงงาน
ภาค 2 เป็ นเวลาถึง 2 วาระ Right the Wrong แล้วมาตอนนี้ พระองค์กป็ ระทานโอกาสให้ลูกสามารถหาอาหารมาให้ผหู้ วิ
โหยและหาเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุ่งห่มมาให้ผยู้ ากไร้ Feed the Poor …….
ก่อนทีผ่ ยู้ ากไร้ทงั ้ หลายทัง้ ปวงจะได้รบั อาหารและเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุ่งห่มจากองค์กรทัง้ สองทีล่ กู ได้จดั ตัง้ ซึง่ นับเป็ นพระ
พรของพระองค์ ลูกเองรูส้ กึ ว่า ลูกนี่แหละได้รบั พระพรจนล้นริน พระพรทีพ่ ระองค์ทรงใช้ลูกในการรับใช้พระองค์ตามน้ า
พระทัยของพระองค์ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป ตามทีล่ กู สวดทูลขอทุกคืนวัน
ลูกขอจบบทสวดบทนี้ด้วยน้ าตาแห่งความปลื้มปี ตแิ ละขอสวดทูลพระองค์ ซ้าเช่นเดียวกับทุกวัน ว่า “ขอพระองค์
โปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ สติปัญญา สติ และความไม่มตี วั ตน แก่ลูก ในการรับใช้พ ระองค์ตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ ยิง่ ๆ ขึน้ ไปเทอญ อาแมน”
“จงแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย นาคนนยากจนไร้ี่ออ ยู่อาััยข้้าาาในบ้าน ให้ขื้ออผ้าแก่ผ้ีู ่ ีอ ่านขหนว่าไา่า่ขื้ออผ้าืวา
และไา่หนั หน้ าหน่ จากญาติ พ่นอ ้ อง แล้วคนวาาืว่าง้องี่านจะ้ึอนาาขหา้อนรุ่งอรุณ แผล้องี่านจะหายอย่าง
รวดขรว คนวาาชอบธรราจะขดิ นนาหน้ าี่าน และพระืิ ริร่งุ โรจน์ ้ององคน์พระผู้ขปนขจ้าจะขดิ นตาาี่าน ี่านจะีูล
้อ และองคน์พระผู้ขปนขจ้าจะีรงตอบ ี่านจะร้อง้อคนวาาช่วยขหล้อและพระองคน์จะตรัืว่า ‘ขราอยู่ี่นอ ่ ’อ ” อืย. 58:7
อาแมน
www.moving-themountain.com
ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผูอ้ ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน
พร้อมทัง้ หมายเลขบนซองมายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้
กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

