คิดสักนิด...สะกิดใจ
1 เหรียญ กับ 1 บาท
ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทาน ทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงิน
ลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจํานวนมาก หญิงหม้ายยากจนคนหนึ่งเข้า
มา เอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทําทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้
ทาน เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทําทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนําเงินทั้งหมด นําทุก
อย่างที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีวิตมาทําทาน” (มก 12:41-44)
สองสามวันก่อนมีโอกาสไปร่วมค่ายเยาวชนกลุ่มหนึ่ง มีโอกาสได้พบกับรุ่นน้องเยาวชนคนหนึ่ง ที่
เคยเป็นลูกวัด และร่วมกิจกรรมภาวนาบ้าง ช่วยงานวัดบ้าง ไปเที่ยวไปดูภาพยนตร์ร่วมกันบ้าง คําพูดที่
รุ่นน้องผู้ชายคนนี้แนะนําตัวพ่อให้คนอื่นได้รู้จัก “เนี่ย...ตอนเป็นเณรนะ พ่อเขาให้ตังค์ขอทานทุกคน
เลย คนละบาท” ทํ า ให้ วั น นี้ รู้ สึ ก คิ ด ถึ ง วั น เหล่ า นั้ น และคิ ด ถึ ง บรรดาพี่ น้ อ งที่ ม าใช้ ชี วิต เป็ น “คน
ขอทาน” อย่างที่เราเราท่านท่านเรียกขานพวกเขากัน
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ณ เวลานั้ น ที่ พ ยายามตั ด ใจทุ ก ครั้ ง ดึ ง เงิ น หนึ่ ง บาท ใส่ ล งไปในมื อ บ้ าง แก้ ว น้ํ า
พลาสติกบ้าง กระป๋องนมเก่าเก่าบ้างโดยมีความตั้งใจว่า ไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงใด (ที่จริงตอนเป็นเด็ก
เวลาที่มีเงินในกระเป๋าถึงหนึ่งร้อยบาท คงมีไม่กี่ครั้ง แทบนับจํานวนครั้งได้) “เจอ หนึ่งคนก็ใส่หนึ่งครั้ง
เจอ สองคน ก็ใส่สองครั้ง ตั้งใจถ้าเจอร้อยคน ก็จะตัดใจใส่ทุกครั้งไป” ถามว่าทําไมถึงตัดสินใจอย่าง
นั้น และพยายามที่จะเชิญชวนรุ่นน้องที่คุ้นเคยทําเช่นเดียวกัน เพราะ มีความรู้สึกพื้นฐานว่า “หัวใจ
ของเรา เปรียบเป็นพื้นดิน ที่ต้องการการพรวนดิน ต้องการนําที่ถูกนํามารดให้”
ดังนั้น...เวลาที่เรามองดูเพื่อนพี่น้องผู้ยากไร้ และตัดสินใจยื่นมือช่วยเขาเท่าที่เราสามารถ ก็เท่ากับ
เรากําลังพรวนดินรดน้ําที่หัวใจของเรา และหัวใจของเราก็จะอ่อนโยน นุ่มนวลมากขึ้นทีละนิด อันที่จริงก็
ไม่เห็นด้วยมากนักกับการที่เราเลี่ยงไม่ช่วย ไม่พบ ไม่คุยกับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือด้วยเหตุผลที่ว่า
“แปลกหน้า หรือมาบ่อยเหลือเกิน หรือกลัวถูกหลอก” แม้จะมีเหตุการณ์ให้พบเจอผู้คนกลุ่มที่มาหลอก
อยู่เนืองเนืองในปัจจุบัน เพราะก็เท่ากับเป็นการปิดกั้นไม่ให้หัวใจของเราถูกรดน้ํา ถูกพรวนดินไปด้วนใน

ตัว (เป็นเหตุผล และแนวคิดส่วนตัว แต่ละคนก็จะมีเป็นของตัวเองแตกต่างกันไป และปฏิบัติ กระทํา
แตกต่างกัน)
หญิงหม้ายยากจนตามพระวรสารตอนนี้ เธอไม่คิดถึงชีวิตของเธอแล้วหรือ... ผมว่าไม่ใช่ เธอคิดถึง
ชีวิตของเธอแน่ เพียงแต่ ณ เวลานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดประกอบกันก็ตาม เธอเห็นว่า “สองเหรียญเท่าที่มี
อยู่” สิ่งที่สําคัญ จําเป็นกว่าหมดคือ ควรไปอยู่ในตู้ทานเพื่อ เพื่อนพี่น้องคนอื่นที่เดือนร้อน หรืออาจ
เจ็บปวดกว่าเธอ ทั้งทั้งที่เธอไม่ได้เจอหน้าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่เธอกับสามารถมองเห็นลึกเข้าไป
ถึงข้างในดวงตา เข้าไปข้างในหัวใจของเพื่อนพี่น้องเหล่านั้น อาจเป็นไปได้อย่างที่หลายคนคุ้นเคยกับ
คําพูดที่ว่า “เราก็เคยเจอ เราเลยเข้าใจเขาว่าเขาเจออย่างนี้ แล้วรู้สึกเช่นไร”
ทุกวันนี้มีผู้ใช้วิธีนั่งวิงวอน เพื่อ “ขอทาน...น้ําใจ” จากเรา เราให้ทาน คือให้น้ําใจนะครับ ให้พระ
พรความใจดีของพระ ไม่ได้ให้สิ่งสกปรก ให้สิ่งที่เหลือที่เป็นกากเดนเสียหน่อย ไม่เข้าใจเหมือนกัน เวลา
ที่เราเรียกเพื่อนพี่น้องเหล่านี้ ขอย้ํา ขอย้ํา ขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง เขาคือ “เพื่อนพี่น้องของเรา” ตามที่พระ
เยซูคริสตเจ้าบอก แต่พอนําคําว่า “ขอทาน” ซึ่งที่จริงแล้วเป็นคําดีความหมายน่ารัก เป็นทาน เป็นน้ําใจ
เป็นพระพรเป็นความใจดีของพระ แต่เมื่อนํามารวมกันเป็น “คน...ขอทาน” กลับกลายเป็นกลุ่มคนตก
ขอบสังคม เป็นคนน่ารังเกลียด เฉกเช่นเชื่อโรคร้ายที่เราไม่ควรอยู่ใกล้เป็นอันขาด “ซะงั้น” คําพูดวัยรุ่น
เขาพูดกัน
ทุกวันนี้เราเดินผ่านผู้คนมากมาย ผู้หญิงผู้ชาย เด็กเล็ก รุ่นรุ่น หนุ่มสาว สูงวัยขึ้นมา บ้างคล้ําบ้าง
ขาว บ้างดูดีดูร้าย เราเคยมอง มองลึกเข้าไปข้างใน เขาเป็นพี่น้องของเรานะ เราเคยมองลึกขนาดไหน
“วันนี้เขาจะไปไหนนะ วันนี้เขาเป็นอะไร รู้สึกอย่างไร ทําไมเดินเร็ว เดินช้า ทําไมดูสดชื่น ทําไมดูหงอย
เหงา” และอีกหลากหลายคําถามที่เกิดขึ้นในใจของเรา หากเรามองลึกเข้าไปให้สุด สุดถึงในหัวใจของเขา
ถ้าเราสามารถนะครับ
“เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทําทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนําเงินทั้งหมด นําทุก
อย่างที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีวิตมาทําทาน” “คนร่ํารวยนี้ นําส่วนหนึ่งของกําไรมอบให้พระเจ้า” เรา
เป็นเช่นนี้บ้างหรือเปล่า ที่สนใจแต่เพียงว่า ฉันให้แล้วนะ ฉันทําหน้าที่ของฉันแล้วนะตามที่พระองค์ร้อง
ขอ ฉันมีสิทธิเข้าสวรรค์แล้วนะพระเป็นเจ้า หรือเราประสงค์อยากเป็นเฉกเช่น หญิงหม้ายยากจนคนนี้
ที่หัวใจเธอร่ํารวยเหลือเกิน เธอทั้งหมดสําหรับทั้งชีวิต มอบให้เป็นทาน มอบให้เป็นน้ําใจงาม มอบ
ให้ เ ป็ น พระพรของพระ จากเงิ น หนึ่ ง หรื อ สองเหรี ย ญเท่ า ที่ เ ธอมี อ ยู่ ทั้ ง ชี วิต ของเธอ ทานเพีย ง
เล็กน้อย จะหนึ่งบาท สองบาท หรือมากกว่านั้นที่เราตั้งใจให้ทาน ให้น้ําใจดี ให้พระพรของพระต่อ
เพื่อนพี่น้องของเรา ทุกครั้งจึงเป็นการพรวนดิน และรดน้ําลงที่หัวใจของเรา ให้อ่อนนุ่ม อ่อนโยน
และเช่นนี้เราจึงเห็นคุณค่าจาก “เงินหนึ่งเหรียญของหญิงหม้าย และ เงินหนึ่งบาทในกระเป๋า
ของเรา” เพราะทั้งหมดคือพระพร พระเมตตารักของพระบิดาเจ้าที่มีต่อเราพี่น้องทุกคน
โดย...นกขุนทอง

