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ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งทีม่ คี วามชอบในเรื่องๆ หนึ่งตรงกันคือ ชอบการถ่ายภาพ ทุกๆ เดือน
เราจะหาสถานทีท่ ห่ี นึ่งไปถ่ายภาพด้วยกันและมาแบ่งปั นภาพกัน ดูว่าจากสถานทีเ่ ดียวกัน แต่ละคนจะเห็นภาพผ่าน
เลนส์ของตนออกมาในมุมลักษณะใด หลังๆ พรรคพวกจะมารวมพลกันที่บา้ นลูกตอนเช้าตรู่ โดยลูกจะเลีย้ งอาหาร
เช้าก่อนย่างยาตราออกไปยังสถานที่ทเ่ี ราเลือกสรรไว้ ตอนปลายปี 2018 ทุกคนลงความเห็นกันว่าแทนทีจ่ ะต้องไป
หาสถานที่เพื่อถ่ายภาพ พวกเขาขอมาถ่ายภาพที่บ้านลูกก็แล้วกัน เพราะมีมุมให้ถ่ายภาพเยอะ ทัง้ ภายนอกและ
ภายในบ้าน ซึ่งลูกก็อนุ ญาตและยินดีท่จี ะเปิ ดบ้านให้เพื่อนๆ มาถ่ายรูปได้ พร้อมๆ กับเสนอการเลี้ยงอาหารเที่ยง
ด้วย
แล้วลูกก็เสนอต่อ... ไหนๆ ก็อยู่บา้ นลูกตัง้ ครึง่ ค่อนวันกันแล้ว เรามาทําอะไรช่วงบ่ายให้มคี ุณค่าคุม้ กับเวลา
และโอกาสอันดีน้ีไหม เรามาเสวธรรมกันไหม? เพื่อนๆ มากัน 9 คนรวมกับลูกเป็ น 10 คนพอดี ทัง้ เก้าคนนี้เป็ นผู้ท่ี
ลูกสัมผัสได้ว่าเป็ นศาสนิกชนที่ดี ตัง้ อยู่ในพระวินัยและปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนาหลักของระเทศไทยเรา
และมีหลากหลายอาชีพตัง้ แต่ผใู้ หญ่ในวงการยุตธิ รรม การเมือง การศึกษา ฯลฯ ทุ กคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของลูก
และเพื่อนคนหนึ่งทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกและเป็ นผูท้ ศ่ี กึ ษาพระไตรปิ ฎก พระคัมภีรแ์ ละคัมภีรอ์ ลั กูรอ่านอย่างลึกซึง้ จึงตัง้
ชื่อการเสวนาบ่ายนัน้ ว่า “ชัวโมงแห่
่
งสุนทรียารมณ์ ” และบังเอิญในขณะนี้มเี พื่อนคนหนึ่งซึ่งเลยวัยเกษียณมาเกือบ
หนึ่งทศวรรษแล้วและมีความปรารถนาจะเข้าให้ถึงหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง จึงได้เข้าสู่สมณเพศ บวชเป็ นพระภิกษุ
เพื่อนๆ บอกลูกให้นิมนต์หลวงพีม่ าร่วมวงเสวนาธรรมด้วยตอนบ่าย ลูกจึงได้นิมนต์ให้ท่านมาฉันท์อาหารทัง้ เช้าและ
เทีย่ งด้วย
ลูกตัง้ หัวข้อง่ายๆ และให้ทุกคนแบ่งปั นว่า “เวลามีความทุกข์ ปฏิบตั ติ นอย่างไร?” ซึง่ แต่ละคนก็แบ่งปั นตาม
ประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อนคนอ่านหลักธรรมทุกศาสนาแบ่งปั นเป็ นคนสุดท้ายของกลุ่มเพื่อน หลวงพีบ่ อกว่าให้
เกียรติค นที่ศึกษาปริญ ญาเอกมาเป็ นคนสรุป เธอจึงสรุปให้ฟังถึงหลักแก่ นแท้ของศาสนาหลักของประเทศไทย
รวมทัง้ การปฏิบตั ติ นของคนไทยทัวไปว่
่ าคนไทยส่วนใหญ่เป็ นคนใจศรัทธาแต่เนื่องจากไม่ค่อยได้ศกึ ษาหลักธรรม
จากพระไตรปิ ฎกอย่างลึก ซึ้งและถ่ อ งแท้ จึงยึดเอาบุคคลที่เ ห็นว่าเป็ นผู้ศกั ดิ ์สิทธิ ์เป็ นหลัก บ้างก็เชื่อ ไปทางไสย
ศาสตร์ เครือ่ งรางของขลัง และเธอก็ยงั ได้บรรยายให้ทุกคนฟั งถึงหลักแก่นแท้ของศาสนา สรุปคื อ การมองให้เห็นว่า
ทุกอย่างเป็ นเรือ่ งปรุงแต่ง ...
เก้าคนจบการแบ่งปั น ลูกเป็ นคนสุดท้ายและเป็ นคริสตชนคนเดียว ลูกพูดแบ่งปั นให้ทุกคนฟั งว่า ศาสนานัน้
แบ่งหลักๆ มี 2 แบบคือ เทวนิยมและอเทวนิยม ศาสนาคริสต์เป็ นแบบแรกคือ พวกเรามีพระเจ้าและทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในชีวติ คริสตชนขึน้ อยู่กบั พระองค์ และสิง่ ทีส่ ําคัญที่สุดในหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์คอื “ความรัก” เราต้องรัก

พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเราเอง ... ลูก 1 คนใช้เวลาพูดพอๆ กับพวกเขา 8-9 คนพูด
รวมกัน  เพราะสําหรับหลายๆ คนในวันนัน้ พวกเขาไม่มพี น้ื ความรูเ้ กีย่ วกับศาสนาคริสต์เลย
เราจบ “ชัวโมงแห่
่
งสุนทรียารมณ์ ” เกือบ 5 โมงเย็น ลูกคิดว่าบรรดาเพื่อนๆ ทัง้ 9 คนได้ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาคริสต์ไปมากกว่าลูกได้ความรูจ้ ากพวกเขา เพราะสิง่ ที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับศาสนาหลักของประเทศไทยนัน้
ทุกคนทราบส่ วนใหญ่อยู่แ ล้ว รวมทัง้ ลูกด้ว ย และเนื่อ งจากในบ้านของลูกเอง มีทงั ้ รูปภาพ รูปปั ้น และภาพวาด
เกีย่ วกับศาสนาคริสต์ในทุกมุมบ้าน จึงมีคาํ ถามมากมาย
“ทําไมศาสนาคริสต์ถงึ เอานกพิราบเป็ นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า?”
เอ! ลูกไม่ทราบคําตอบและรับปากจะไปหาคําตอบมาให้
“เรื่องราวของภาพพระมารดานิจจานุ เคราะห์คอื อะไร ทําไมจึงมีรองเท้าเล็กๆ ห้อยอยู่กบั พระบาทของพระ
กุมารเยซู?”
ลูกเคยทราบเรือ่ งราวเบือ้ งหลังเรือ่ งนี้ แต่ลมื ไปแล้ว 
แล้วลูกก็ไปค้นหาในพระคัมภีรแ์ ละพบคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนกพิราบเป็ นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า ลูกดีใจ
มากจะแจ้งให้เพื่อนทีถ่ ามทราบโดยลงทางไลน์เพื่อเพื่อนๆ ท่านอื่นจะได้ทราบเป็ นความรูไ้ ปด้วย
“ในขณะทีป่ ระชาชนทัง้ หมดกาลังรับศีลล้างบาป พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิ ธีล้างด้วย
และขณะทีท่ รงอธิ ษฐานภาวนาอยู่นัน้ ท้องฟ้ าก็เปิ ดออกและพระจิ ตเจ้าเสด็จลงมาเหนื อพระองค์
มีรปู ร่างทีเ่ ห็นได้ดจุ นกพิ ราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า
‘ท่านเป็ นบุตรทีร่ กั ของเรา เป็ นทีโ่ ปรดปรานของเรา’ ” ลูกา 3:21-22
ส่วนเรือ่ งราวของภาพพระมารดานิจจานุเคราะห์เดีย๋ วลูกค่อยไปหามาบอกเพื่อน
ก่อนกลับ พวกเราทัง้ สิบคนได้ขน้ึ ไปห้อง My Little Chapel ของลูก ลูกได้อธิบายถึงเรื่องพระเมตตา พระแม่
มารีย์ และเกี่ยวกับเรื่องของทุกภาพ/ทุกรูปในห้องนัน้ ให้เพื่อนๆ ฟั ง และได้ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันหน้าห้อง ซึ้งลูกรูส้ กึ
ตื่นเต้นและดีใจมากทีม่ พี ระภิกษุมาถ่ายรูปหน้าห้อง Chapel ของชาวคริสต์อย่างลูก 
เพื่อนๆ ทัง้ หมดขอกลับมาถ่ายรูปทีบ่ า้ นลูกใหม่ในเดือนหน้า เพราะรูส้ กึ ยังไม่จใุ จ ลูกตอบรับด้วยความยินดี
ตลอดเวลา 20 กว่าปี ทล่ี กู สวดขอพระพรจากพระองค์ในการสร้างบ้านหลังนี้นนั ้ ลูกสวดทูลขอให้ได้สร้างบ้าน
หลังนี้เพื่อลูกจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
และลูกก็ได้ทาํ เช่นนัน้ ทุกครัง้ ทีล่ กู เชิญเพื่อนหรือแขกมาทีบ่ า้ นของลูกในทุกวันนี้แล้ว พระเจ้าข้า 
อาแมน

