




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 กันยายน

เพื่อบรรดาเยาวชนในแอฟริกา  

จะได้เข้าถึงการศึกษาและสามารถท�างานในประเทศของตนเอง

พี่น้องที่รัก เราควรให้อภัยคนบาปและมีเมตตาต่อพวกเขาเหมือนที่ 

พระเจ้าทรงสอนเราผ่านเรื่องลูกล้างผลาญ  

เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราด�าเนินชีวิตด้วยแนวคิด “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”  

เราจะไม่สามารถเอาชนะ “จิตชั่วในใจเรา” ได้เลย

ข้อคิด จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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อักษรกล่าวโทษบาบิโลนบนผนัง
(ดนล 5:1-31)

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งอาณาจักรบาบิโลนยกทัพไปตีอาณาจักรยูดาห์ ท�าลายพระวิหาร 
กรุงเยรูซาเล็ม และกวาดต้อนชาวอิสราเอลไปเป็นเชลยยังดินแดนบาบิโลน (586 ก.ค.ศ.) แต่บั้นปลาย 
พระชนมชพีของพระองค์กลบัพระทยัวปิลาส... ในหนงัสอืดาเนยีล บทที ่4 เล่าว่า กษตัรย์ิเนบคูดัเนสซาร์ 
ทรงฝันร้าย และฝันนั้นก็เป็นจริง คือในบั้นปลายพระทัยกลับวิปลาส เสวยหญ้าอย่างโค พระวรกายก็
เปียกชุ่มน�้าค้างจากท้องฟ้า พระเกศางอกยาวอย่างกับขนนกอินทรี และพระนขาก็ยาวเหมือนเล็บนก...  
แต่แล้วพระทัยปกติก็กลับคืนมาและทรงถวายเกียรติสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของอิสราเอล  
(ดนล 4:1-37) ต่อมาราชโอรสของพระองค์คอืกษตัรย์ิเบลชสัซาร์ กไ็ด้กระท�าสิง่ไม่บงัควร โดยทรงจดัการ 
เลีย้งใหญ่แก่เจ้านายหนึง่พนัคนและได้น�าเอาภาชนะทองค�าและเงนิ อนัศกัดิส์ทิธิท์ีร่บิได้มาจากพระวหิาร 
กรงุเยรซูาเลม็นัน้น�าเอามาใส่เหล้าให้พวกเจ้านาย พระสนมและนางห้าม ได้ใช้ดืม่กนิ จงึเกดินมิติอนัน่า 
พิศวงในงานเลี้ยงนั้นคือ ได้มีนิ้วมือคนปรากฏขึ้นและเขียนลงบนผนังพระราชวังของพระราชาตรงหน้า 
เชิงประทปี และพระราชากท็อดพระเนตรมอืทีเ่ขยีนนัน้ แล้วพระพกัตร์ของพระราชากซ็ดีเผอืด พระด�าร ิ
ท�าให้พระองค์ตกพระทัย พระวรกายก็อ่อนเปลี้ย พระชานุก็กระทบกัน 

หลังจากนัน้พระราชากท็รงเรียกโหราจารย์ มายากร และหมอดฤูกษ์ยามในแผ่นดนิบาบโิลนทัง้หมด
มาเพื่ออ่านอักษรที่ปรากฏนั้น แต่ไม่มีใครอ่านได้ พระชนนีจึงแนะน�าให้ทรงเรียก ดาเนียล ชาวยิวที่ถูก 
กวาดต้อนมาเป็นเชลยให้เข้ามาท�านายโดยจะให้รางวัลแก่ท่านมากมายทั้งเกียรติยศและข้าวของวัตถ ุ
ท้ังส้ิน แต่ดาเนียลปฏิเสธและอธิบายว่าเมื่อสมัยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ได้รับผลพระทัยวิปลาสจาก
ความเห่อเหิม พอมาถึงพระองค์ผู้เป็นราชโอรสคือ กษัตริย์เบลชัสซาร์ก็ยังท�าสิ่งที่ไม่สมควร โดยน�าเอา 
ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารของพระเจ้ามาล่วงเกินอย่างไม่สมควร นับเป็นการไม่ย�าเกรงต่อพระเจ้า  
ค�าเขียนที่ปรากฏบนผนังนั้นมีว่า เมเน เทเคล และเปเรส

เมเน มีความหมายว่า นับแล้ว พระเจ้าทรงนับวันอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้ว และทรงน�า
อาณาจักรนั้นมาถึงจุดจบ

เทเคล มีความหมายว่า ชั่งแล้ว พระองค์ทรงถูกชั่งบนตราชู และปรากฏว่าทรงมีน�้าหนักไม่พอ
เปเรส มีความหมายว่า แบ่งแล้ว อาณาจกัรของพระองค์จะถกูมอบให้แก่คนมเีดยีและคนเปอร์เซีย
กษัตริย์เบลชัสซาร์ เมื่อได้ยินค�าแปลจากดาเนียลแล้วมิได้ทรงกริ้ว กลับทรงสวมเสื้อสีม่วงให้แก่ 

ดาเนยีล และสวมสร้อยคอทองค�า ประกาศให้ดาเนยีลเป็นผูป้กครองล�าดบัทีส่ามในอาณาจกัร และในคนื
นัน้เอง กษตัรย์ิเบลชสัซาร์ของชาวเคลเดยีกท็รงถกูปลงพระชนม์ แล้วดารอิสั คนมเีดยี ทรงขึน้ครองราชย์ 
สืบต่อมา

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จกัเคารพ ถวายเกยีรตแิด่พระสริขิองพระองค์ด้วยการเอาใจใส่ 
ต่อข้าวของเครือ่งใช้บนพระแท่นศกัดิส์ทิธิ ์ถวายคารวะต่อพระคมัภร์ี แสดงความเคารพและน้อมคารวะ
ต่อพระนเิวศน์ของพระเจ้าเม่ือต้องเข้าร่วมปฏบัิตศิาสนกจิ ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวมในนามพระศาสนจกัร 
ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเทอญ 

อุดมศานต์ กันยายน 2018  3 

crist 1-80 sep 61.indd   3 9/5/61 BE   3:55 PM



อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

ภาพพระพักตร์พระเยซูเจ้าของคณะคูร์ซิลโล ที่ตั้งแสดงในการอบรม
สมาชิกของคณะทุกรุ่น บางโอกาสท�าด้วยวัสดุโปร่งแสงแล้วใส่ดวงไฟไว ้
ด้านหลงัภาพ เพือ่ให้พระพกัตร์ของพระเยซเูจ้าสว่างเด่น โดยเฉพาะทีพ่ระเนตร  
เพื่อสมาชิกที่สวดภาวนาอย่างยาวนาน (บางคนภาวนาทั้งคืนจนรุ่งเช้า)  
จะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับพระทรมานและความรักของพระเยซูเจ้าท่ีมีต่อเรา
มนษุย์โดยเฉพาะทรงประทานพระองค์เป็นศลีมหาสนทิหล่อเลีย้งวิญญาณเรา 
ภาพนี้อุดมศานต์ขยายตัดส่วนมาจากภาพต้นฉบับซึ่งจะเห็นพระเศียร 
ทั้งครบมากกว่าหน้าปกนี้ เดือนกันยายน ขอใช้ภาพนี้เตือนใจกันและกัน 
ให้มีความหวงัในองค์พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นหนทาง ความจรงิและชวีติ
ของมวลมนุษยชาติ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

ปกหน้าใน

พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงยกพระคมัภร์ีอวยพรแก่สัตบุรษุเป็นรปูส�าคญั 
มหากางเขน เราจะพบว่าคริสตังไทยในปัจจุบันตระหนักแล้วว่า พระคัมภีร์
เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐที่เราต้องใส่ใจแสวงหาความรู้ความเข้าใจ โดยเริ่ม
ท�าความคุ้นเคยตัง้ใจฟังศกึษาให้ลกึซึง้ มใิช่เพือ่จะเป็นคนมคีวามรูพ้ระคมัภร์ี
เท่านั้นแต่เพื่อจะสามารถใช้พระคัมภีร์เยียวยารักษาเป็นอาหารบ�ารุงเลี้ยง 
จติวญิญาณให้สดชืน่แขง็แรงได้ด้วย  เราเรยีนพระคมัภร์ีมใิช่เพือ่เอาความรู ้
มาประดับตัวเราแต่เราเรียนพระคัมภีร์เพื่อจะเชื่อและรักพระเจ้าอย่างมี 
ความสุข จะได้รักเพื่อนพี่น้องอย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตของเรา
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ข้ามน�้าข้ามทะเล ไปเพื่อรู้จักตัวเอง

ผมเพิ่งกลับจากงาน “พบปะนักเขียนซีไรต์ ผ่านรอบคัดเลือกหนังสือประเภทนิยาย รางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน (ซไีรต์) ประจ�าปีพทุธศกัราช 2561 ครบ 40 ปี” ในวนันี้ 
มีหนังสือที่ผ่านเข้ามารอบนี้ 8 เล่ม ผมนั่งฟังนักเขียนทั้ง 7 (ไม่ได้มาร่วมงานหนึ่งท่าน...ผู้เขียน) 
ด้วยความเคารพ พร้อมกบัชืน่ชม กว่าจะถกูเรยีกว่านกัเขยีนได้ ต้องผ่านการเคีย่วกร�า ฝึกมอื อดทน  
รอคอย และทีส่ดุกใ็ช้พลงัและประสบการณ์ท้ังหมดหลัง่รนิลงในงานของตัวเอง ผมสงัเกตว่า เรือ่งราว 
ชวีติของแต่ละคนล้วนแล้วแต่ถกูจารกึไว้ในหนงัสอืของเขา ไม่ว่าจะเป็น “เกาะล่องหน” ของ เกรกิศษิฏ์  
พละมาตร์ ทีเ่มือ่ตดิเกาะจงึน�าเรือ่งเล่าของแต่ละคนมาเล่า  หรอื “คนในนทิาน” ของ กร ศริวิฒัโณ 
ที่เล่าเรื่องบ้าน ๆ  ในแบบนิทาน แต่แฝงไปด้วยบรรยากาศชีวิตที่ตนเองได้สัมผัส “ในกับดัก และ
กลางวงล้อม” ของประชาคม ลนุาชยั ชวีติในเรอื และเรอืท่ีกลายเป็นเรือ่งเล่าในชวีติ คนนีย้ิง่ชดัเลย 
“บ้านในโคลน” ของกิตติศักดิ์ คเชนทร์ เหตุการณ์โศกนาฏกรรมน�้าท่วม โคลนถล่ม เมื่อปี 2531  
ภาพจ�า จนวันเวลาผ่านยังอยู่ และถูกจารึกไว้ในเล่มนี้ ไม่แม้กระทั่งบันทึกเรื่องจริงแกมต่อเติม 
แต่งแต้ม ตัดต่ออย่าง “หยดน�้าหวานในหยาดน�้าตา” ของอุรุดา โควินท์ ผมแอบชอบ “ผุดเกิด
มาลาร�า่” ของอารยา ราษฎร์จ�าเรญิสขุ เขยีนยากชะมดั ถ้อยค�าอกัษรไม่ใช่ภาษาปกต ิแต่เรารบัรูว่้า  
สวย เธอเขียน ถึง ผู้หญิง 3 วัย กับการเชื่อมงานศิลปะ งานเขียนหนังสือ และการสอนหนังสือ 
เชื่อมกันได้อย่างน่าทึ่ง ฯลฯ คนเราล้วนแล้วมีเรื่องเล่า เรื่องเล่าถ้าไม่เล่า ก็ไม่มีใครรู้ สูญหาย
และตายจากไปกับคน

เราจึงอยากเล่าเรื่องเมืองอื่นบ้าง การชุมนุมนักสื่อสารมวลชนคาทอลิกแห่งเอเชีย หรือ 
Signis Asia Assembly 2018 ทีจ่ดัขึน้ทีป่ระเทศไทย ได้รบัเสยีงชืน่ชมแบบล้นหลาม มากไปกว่า 
ความชื่นชมคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดอ่าน ศิลปะ ความดีงาม และความเชื่อ  
ถ้าคนทีไ่ม่สามารถเดินทางไปไหนได้ แต่สามารถเปิดช่องรบัรายการคาทอลกิ หรอืสือ่จากแหล่งไหน  
เราจึงมีการเดินทางออกไปท�ารายการในประเทศเพื่อนบ้าน และเก็บเรื่องราวต่าง ๆ  มาบอกเล่ากัน  
รอบปีนี ้เราพาท่านผู้อ่าน ท่านผู้ชม หรอืผูอ้ยากร่วมเดนิทางแสวงบุญไปกบัเรา ขอเชญิที ่“ประเทศ
มาเลเซีย”

มาเลเซีย ประเทศมุสลิม แต่มีร่องรอยของคริสตศาสนาในแบบที่ว่า นักบุญ มิชชันนารี  
แห่งตะวันออกไกล ผู้ยิ่งใหญ่มาท่ีนี่ เคยน�าศพมาไว้ท่ีนี่ ความเชื่อมโยงกับพระศาสนจักรใน
ประเทศไทย แบบไม่เขียน ไม่พูดถึงประเทศไทยในยุคตั้งต้นถือว่าข้อมูลตกหล่นกันทีเดียว และ
เมือ่เป็นประเทศมสุลมิ การเรยีกวดั จงึมคี�าเฉพาะ การท�างานแพร่ธรรม จงึมกีารแบ่งงานทีน่่าสนใจ  
พวกอาสามาแบบนีเ้ขามีชือ่เรียกเฉพาะ และแยกกนัไปตามหลกัใหญ่ใจความของงานนัน้ รวมท้ังงาน 
สังคมที่ลงไปหาคนรากหญ้า ทั้งคนชายขอบ ริมขอบ และก�าลังจะตกขอบในไม่ช้า

“ก�าปงลามา” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นนักเขียนรางวัลซีไรต์ ไทย-มาเลเซีย ในช่วงเดินทาง
ไปท�ารายการที่ประเทศมาเลเซีย  (19-23 กรกฎาคม 2561) ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด 
การเรยีนรูจ้กัเพือ่นบ้านเป็นสิง่ทีท่�าให้เราเข้าใจเขามากขึน้ แต่มากกว่านัน้เมือ่เราเดนิทางไปพบผู้คน 
และเรื่องราว กลับเป็นเวลาส�าหรับเรา ที่จะเรียนรู้จักตัวเอง

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนกันยายน

ฉลองแม่พระบังเกิด 

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล คาเบรียล และ 

ราฟาเอล ศาสนนามพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู / 

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง  

50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อาสนวิหาร 

อัครเทวดาราฟาเอล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 เวลา 19.00 น.  

มิสซาโมทนาคุณแม่พระแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระ 

เวลา 20.30 น. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ / 

คุณพ่อจิตตาธิการและคณะเซอร์อารามคาร์แมล 

นครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฉลองวัดอารามคาร์แมล 

นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018  

เวลา 10.30 น. หลังพิธีขอเชิญร่วมเคารพพระธาตุ 

นักบุญเทเรซาและเสกดอกกุหลาบ

ขอเชิญร่วมมิสซาเปิดปีเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  

ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

เวลา 10.00 น. 

วันที่ 8 กันยายน

วันที่ 14 กันยายน

วันที่ 29 กันยายน

วันที่ 30 กันยายน

8

14
29

30
วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 

 “100 ปี อุดมศานต์ ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”  

(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)  

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น.  

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
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เทใจ ไปมาเลเซีย
ดินแดนที่ไม่ได้เชื่อมต่อแค่เพียงแผ่นดิน

ได้เวลาเก็บกระเป๋ากันอีกแล้ว โครงการท�าสื่อ
ในแผ่นดินอาเซียน หรือ AEC ยิ่งวันยิ่งยากขึ้น ทั้ง
ภาษา วัฒนธรรม ความเข้าใจ หรือผู้คนที่คุ้นเคย 
แต่เมื่อเราเปิดแผนที่ เริ่มเดินทาง ส�ารวจ เรียนรู้  
เอาชนะอปุสรรค สิง่ทีไ่ด้กลบัคืนมา คือเร่ืองราวท้ังหมด
ต่อจากนี ้ทีเ่ราพบว่า มาเลเซยี ไม่ใช่เป็นเพยีงแผนทีอ่ยู่
ติดกับเราที่เขตแดนเท่านั้น เชิญอ่านกันเลยครับ

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 
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อาสนวิหารนักบุญยอห์น กัวลาลัมเปอร์ 

วัดนักบุญยอห์น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1883 โดยพิจารณาจากการโปรดศีลล้างบาป
ครั้งแรกวันที่ 11 สิงหาคม 1883 วัดแม่นี้เป็น
วัดคาทอลิกแห่งเดียวที่ Selangor เมื่อมีการ
สร้างกันขึ้นในปี ค.ศ. 1883 โดยคุณ Goh Ah  
Ngee เป็นคาทอลิกซึ่งอยู่ที่ Kajang เมื่อ
ย้อนกลับไปยังยุคนั้นวัดคาทอลิกดังกล่าวเป็น
แค่ห้องโถงโล่ง มีเพียงไม่กี่หน้าต่างและสร้างขึ้น
ในบริเวณที่เป็นป่าของจังหวัด Bukit Nanas 
สัตบุรุษมีไม ่กี่ ร ้อยคนที่ เป ็นคนจีนกลับใจ  
ชาวยุโรปไม่กี่คนและชาวยูเรเซียนจากมะละกา 
เจ้าอาวาสองค์แรกและผูบ้กุเบกิวดันกับุญยอห์น 
คือคุณพ่อ Charies Hector Lettessier  
การแพร่ธรรมท�าให้มีสัตบุรุษเพิ่มขึ้นจนเมื่อ  
ค.ศ. 1990 ชุมชนคาทอลิกได้เจริญเติบโตขึ้นมี
จ�านวนมากกว่า 1,000 คน

มีการวางศิลาฤกษ์วัดใหม่ในวันที่ 28 

มีนาคม 1954 ปีนั้นมีการบวชพระสังฆราช 
องค์แรกแห่งกวัลาลมัเปอร์ คอืคณุพ่อ Dominic 
Vendargon ต่อมาเดอืนสงิหาคม 1955 วัดนกับุญ 
ยอห์นถูกยกให้เป็นที่ท�าการของพระสังฆราช
แห่งกัวลาลัมเปอร์ และพระสังฆราช Dominic 
Vendargon ได้รบัการแต่งตัง้เป็นพระสงัฆราช
องค์แรกแห่งสังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร์ ต่อมา 
ในปี 1962 วดันีไ้ด้รบัการเสกและยกฐานะขึน้เป็น
อาสนวิหารโดยมีคุณพ่อ Edward Limat เป็น 
ผูอ้ภบิาลดแูลและเป็นเจ้าอาวาส มกีารเปลีย่นโฉม 
ภายในอาสนวหิารเป็นอันมากเพ่ือท�าให้อาสนวหิาร 
ดูสวยงามขึ้น มีการจารึกด้วยอักษรที่ท�าจาก
โมเสกที่พระแท่นว่า ECCE AGNUS DEI  
(นี่คือลูกแกะของพระเจ้า)

กระจกสีจากฝรั่งเศสเล่าพระวรสาร 
สามเรื่องโดยมีภาพนักบุญยอห์น องค์อุปถัมภ์
อาสนวิหารประดับเป็นฉากเบื้องหลังพระแท่น 
จากวดัน้อยทีเ่คยเป็นสถานทีน่มสัการพระเจ้าใน
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วันอาทิตย์ส�าหรับชาวต่างชาติและชาวยูเรเซียน
ในสมัยที่เร่ิมมีวัด ชุมชนวัดนักบุญยอห์นก�าลัง
กลายเป็นวัดเมือง เพราะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง
กัวลาลัมเปอร์ นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักการทูต 
และชนจากหลากหลายวัฒนธรรมต่างพากันมา
นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ 

เอสเธอร์ คง อาสาสมัครช่วยพิธีกรรม 
ให้สัมภาษณ์ว่า “อาสนวิหารนักบุญยอห์น นี้ 
เป็นวัดหลังใหม่ โดยวัดหลังแรกสร้างเมื่อปี 
ค.ศ. 1883 หลังจากนั้นได้สร้างวัดหลังใหม่ที่
ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับสัตบุรุษและชุมชนที่ใหญ่ขึ้น  
วนัจนัทร์ถงึวนัพฤหสับดจีะมมีสิซาเวลา 06.30 น.  
ส�าหรบัสตับรุษุทีต้่องการร่วมมสิซาก่อนไปท�างาน 
วันเสาร์มีมิสซาเวลา 18.30 น. และวันอาทิตย์มี
มสิซา 3 เวลา คือ 07.30 น., 10.45 น., 18.00 น.  
ศาสนบริกรด้านพิธีกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนของพิธีทั้งหมด ช่วยพระสงฆ์แจกศีล 
มหาสนทิ โดยพระสงฆ์จะเป็นผูพ้จิารณาถงึความ
เหมาะสม ผู้นบัถอืศาสนาคริสต์เป็นคนกลุม่น้อย
ในมาเลเซยี เราจงึเรยีกวดัว่าเป็นบ้านของพระเจ้า 
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเราเดินเข้ามาแล้ว  
เรารับรู้ว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นี่” 

เรื่องของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่มะละกา

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ผู้แพร่ธรรมที่ 
ยิง่ใหญ่ องค์อปุถมัภ์ของมสิซัง แสดงความต้ังใจ 
ที่จะเข้ามาในสยาม ทั้งนี้เพื่อเดินทางต่อไป 
ยังประเทศจีนอันเป็นความปรารถนาสูงสุด 
ของท่าน นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นพระสงฆ์
สเปนและเป็นเพือ่นรุน่แรกของนกับุญอกิญาซีโอ  
ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต ท่านได้ประกาศพระวรสาร
ในหลายประเทศ อาทิ อินเดีย อาณานิคมของ
โปรตุเกสในคาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย และ
ญี่ปุ ่น ได้เดินทางไปจนถึงเมืองกัว (Goa) 
ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 1542 โดยออกเดิน
ทางจากกรุงลิสบอน เมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 
1541 ใช้เวลา 13 เดือน ต่อมาได้เดินทางไปที่
มะละกาและเกาะโมลกูสั ท่ีมะละกานีเ้องท่านพบ
กับชาวญี่ปุ่นชื่อ อันจิโร (Anjiro) ซึ่งท�าให้ท่าน
มแีรงบนัดาลใจท่ีจะไปแพร่ธรรมทีป่ระเทศญีปุ่น่ 
ที่สุดท่านได้เดินทางมาถึงเมืองคาโกชิมาเมื่อ 
วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1549 การแพร่ธรรม
ของท่านท่ีญีปุ่่นบงัเกดิผลดมีาก ต่อมาท่านทราบ
ว่าวฒันธรรมญีปุ่่นมคีวามคล้ายคลงึกบัจีน ท่าน
จึงมีความปรารถนาที่จะเดินทางไปแพร่ธรรม 
ในประเทศจีน 
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ความปรารถนาของท่านที่จะเดินทางเข้า
มาในสยามนัน้ เพราะต้องการเดนิทางจากสยาม
ไปประเทศจนีโดยอาศัยการตดิต่อการค้าระหว่าง
สยามกบัจนีในเวลานัน้ เนือ่งจากหนทางอืน่ท่ีจะ
เข้าประเทศจนีนัน้มอีปุสรรค อย่างไรกต็าม นกับญุ 
ฟรงัซิสเซเวยีร์ ไม่สามารถเข้าไปทัง้จนีและสยาม 
เพราะป่วยหนักและมรณภาพก่อน เมื่อวันที่ 3 
ธนัวาคม ค.ศ. 1552 ทีเ่มอืงซานเซยีน และวันท่ี 22  
มีนาคม ค.ศ. 1553 ศพทีไ่ม่เน่าเป่ือยของท่านท่ีถกู 
ส่งมาถงึมะละกา และถกูส่งไปทีเ่มอืงกวัในอนิเดยี  
เม่ือวนัที ่11 ธนัวาคม ค.ศ. 1553 บางส่วนของร่างกาย 
ได้ถกูน�าไปเป็นพระธาตตุามวหิารต่างๆ ในยโุรปด้วย 

เมืองมะละกา เมืองมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตร์ ตอนใต้ของประเทศ เมืองที่บอก
เล่าเรื่องราวในอดีต เมื่อครั้งที่ช่องแคบมะละกา
เป็นศูนย์กลางการค้า เป็นดินแดนที่วัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวนัออกมาบรรจบกนั ผสมผสาน 
กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จนกลายเป็น
วัฒนธรรมมะละกา มีสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของยุโรป และเอเชีย ผ่านตึกราม 

บ้านช่อง ทีท่�าการรฐับาล และโบสถ์ ตัง้แต่ยคุต้น 
ของประวัติศาสตร์ ในคริสตศตวรรษ มาจนถึง
ยคุทีต่กเป็นอาณานคิมของโปรตเุกสและดตัช์ มา
จนถึงยุคอังกฤษ

มะละกาถูกจัดให้เป็นเมืองมรดกโลก
เมื่อปี 2008 แบ่งเขตที่ต้องอนุรักษ์เป็น 2 ส่วน  
คอื เขตเมอืงเก่าท่ีครอบคลมุเนนิเขาวดัเซนต์ปอล 
ย่านการค้าเมืองเก่า หน่วยงานรัฐ พิพิธภัณฑ์ 
โบสถ์ซึ่งอยู่ในยุคชิโนโปรตุกีส และจีน ในช่วง
ศตวรรษที่ 16 และอีกส่วนเป็นบริเวณล้อมรอบ
ที่จัดเป็นเขตกันชน บนถนนสายหลัก 4 สาย

จากความรุ่งเรืองของมะละกา ท�าให้
นักล่าอาณานิคมเข้ามาไม่ขาดสาย เริ่มตั้งแต่
โปรตเุกส ทีย่ดึครองในช่วงปี 1511-1641 ท�าให้
เกดิการก่อร่างสร้างเมอืง และดตัช์เข้าครอบครอง 
ต่อมาในปี 1641-1795 ซึง่นบัว่าเป็นยคุทีรุ่ง่เรอืง 
ต่อมาองักฤษเข้ามาครอบครอง ในปี 1795-1941 
แล้วถกูญ่ีปุ่นยดึครองไป 3 ปี ก่อนองักฤษจะเข้า
มาครอบครองอีกครั้ง และท้ายที่สุด มาเลเซียก็
ประกาศอิสรภาพส�าเร็จ ที่เมืองมะละกา 
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ด้านหน้าวัดมีรูปปั้นของนักบุญฟรังซิส
เซเวียร์ ตั้งโดดเด่นอยู่ โดยมือข้างขวาขาด สืบ
เนื่องจากในปี 1614 ได้มีการน�าท่อนแขนนั้นไป
ทีก่รงุโรม เพือ่ให้สมเดจ็พระสนัตะปาปาประกาศ
เป็นนักบุญ ท่อนแขนที่แยกออกไปมีเลือดไหล
ออกมาจริง ต่อมามีการบูรณะ แต่ก็ถูกกิ่งไม้
ขนาดใหญ่หักลงมาฟาด ทุกวันนี้รูปปั้นของท่าน
ก็ยังไม่มีแขนขวา

ส�าหรับตัววัดเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1753 ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงสถานที่ 
ท�าบันไดทางขึน้ในโอกาสรบัเสดจ็สมเดจ็พระนาง
เจ้าเอลิซาเบธที่ 2 บริเวณพื้นโบสถ์เป็นหลุม 
ฝังศพ จะมป้ีายศลิาขนาดใหญ่ทีจ่ารกึประวตัขิอง
แต่ละหลมุศพวางพงิก�าแพงอยู ่และทีน่ีเ่อง เป็น
สสุานของนกับญุฟรงัซสิเซเวยีร์ ถงึ 9 เดอืนก่อน
จะถูกน�าไปไว้ที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย

คอลิน โก นักประวัติศาสตร์คาทอลิก
มาเลเซีย เล่าให้ฟังว่า “มะละกาเป็นเมืองที่รวม
กลุม่ครสิตชนของประเทศมาเลเซยี เพราะทีน่ีเ่ป็น
สถานท่ีแห่งแรกทีค่รสิตศาสนาได้เริม่ต้นขึน้ และ
ความเชื่อทางศาสนาคริสต์ได้ถูกน�ามาเผยแผ่ใน

ยุคของโปรตุเกส มีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อยู่
ใจกลางเมอืง มวีดันกับญุเปโตรอยูท่างด้านตะวนั
ออกของเมอืง ซ่ึงเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของประเทศ
มาเลเซีย สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1710 วัดนักบุญ 
ฟรงัซสิเซเวยีร์ สร้างขึน้เมือ่ ค.ศ. 1849 จากนัน้ได้ 
สร้างวดัอกีหลงัหนึง่อยูร่มิแม่น�า้ด้านเหนอืเพือ่อทุศิ 
แด่นกับญุเทเรซา ซึง่เป็นวดัจนีทีส่�าคญั สร้างขึน้ 
เมื่อ ค.ศ. 1941 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

วัดนกับุญฟรงัซิสเซเวียร์ เป็นสถาปัตย-
กรรมนีโอโกธิค สร้างข้ึนบนซากปรักหักพัง 
ของอารามโดมินิกัน ในยุคของโปรตุเกส จาก
ประวัติศาสตร ์ เมืองมะละกาได ้ถูกยึดโดย
โปรตุเกส มีนักบวชหลายคณะจากประเทศ
โปรตุเกสเข้ามาในเมืองนี้ เช่น คณะฟรังซิสกัน 
คณะโดมินิกัน คณะออกัสติเนียน เป็นต้น 

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เดินทางมาถึง
มะละกา เมือ่ ค.ศ. 1545 ท่านได้ใช้เมอืงมะละกา
เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทาง ไปยังประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการแพร่ธรรม 
ภายในระยะเวลา 7 ปี ท่านไปที่เกาะโมลูกัส 
และเกาะอื่นๆ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น แต่ความ
ปรารถนาสูงสุดของท่านคือการได้ไปแพร่ธรรม
ที่ประเทศจีน แต่ท่านไม่สามารถท�าตามความ
ปรารถนาส�าเร็จเพราะป่วยหนักและมรณภาพ
ตั้งแต่เริ่มเข้าไปที่ประเทศจีน เมื่อ ค.ศ. 1552 
ท่านได้สร้างวัดคาทอลิกหลายแห่งในมะละกา 
เมื่อร่างของท่านถูกส่งกลับมาจากซานเซียน 
ประเทศจีน และได้ฝังอยู่ที่เนินเขาวัดเซนต์ปอล  
(Saint Paul’s Hill) ระยะหนึ่ง เพราะ
ศูนย์กลางของคณะเยสุอิตตั้งอยู่ที่นั่น และร่าง
ของท่านถูกส่งไปยังเมืองกัว ประเทศอินเดีย 
ในปี 1553”
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พระสังฆราชเซบัสเตียน

ประมุขสังฆมณฑลปีนัง

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 

มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

พ่อเป็นพระสังฆราชแห่งปีนังและปีนังก็
มีความใกล้ชดิกบัประเทศไทยอยูเ่สมอมา พ่อเป็น
พระสงัฆราชปกครองทัง้หมด 5 รัฐ คอื กลนัตนั  
เปรัก เกอดะฮ์ ปะลิส และปีนัง รัฐท้ังหมด
นี้มี 4 รัฐที่ติดกับพรมแดนในภาคใต้ของ
ประเทศไทย พ่อเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 5 ของ
สังฆมณฑลปีนัง และมากไปกว่านั้นสังฆมณฑล
ปีนงันีม้คีวามสมัพนัธ์กบัผู้คนทางประวตัศิาสตร์
ที่ยาวนานกับพระศาสนจักรของประเทศไทย 
และย้อนกลับไปประมาณ 200 ปี หรือมากกว่า
นัน้ในชมุชนหนึง่ของยเูรเซยีนทีภ่เูกต็พวกเขาได้
เดินทางมาที่ปีนังนี้จึงท�าให้เรามีเชื้อชาติมีความ
สัมพันธ์กับพี่น้องชาวภูเก็ต และยังมีวิทยาลัย
กลาง (บ้านเณรใหญ่ปีนัง) ที่ดูแลโดยคุณพ่อ
ชาวฝรั่งเศส โดยบ้านเณรแห่งแรกนั้นเคยตั้งอยู่ 
กรงุศรีอยธุยา และต่อมาย้ายมาทีปี่นงัแห่งนีด้้วย
เช่นกนั บ้านเณรแห่งนีค้อืบ้านเณรของภมูภิาคซึง่
มีสามเณรจ�านวนมากจากประเทศไทย เวยีดนาม 

เมียนมา บางคนจากกัมพูชา ที่ เหลือจาก 
มาเลเซีย เกาะบอร์เนยีว ซาบะฮ์ ซาราวะก์ สงิคโปร์  
พวกเราได้ผ่านบ้านอบรมเหล่านั้นมาเป็นระยะ
เวลาหลายร้อยปีในบ้านเณรแห่งนี้ ซึ่งในขณะนี้
เรียกว่า “วิทยาลัยแห่งมรณสักขี” เพราะว่าเรามี 
พระธาตุจ�านวนมากของบรรดาอดีตสามเณร 
และพระสงฆ์ท่ีเคยเรียนอยู่วิทยาลัยแห่งนี้ผู ้ท่ี
ได้เป็นมรณสกัขโีดยเฉพาะในประเทศเวยีดนาม 
กัมพูชา และเกาหลี พ่อมีความยินดีที่กลุ ่ม
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้มาเยี่ยมชม
สถานที่ของเรา ถ้าพวกเราได้ไปที่พิพิธภัณฑ์
ของวิทยาลัยกลาง บ้านเณร และวัดต่างๆ ใน
สังฆมณฑลเป็นพิเศษในปีนังและเกอดะฮ์ ก็จะ
พบว่าประเทศไทยกับมาเลเซีย และสังฆมณฑล
นี้มีความคล้ายคลึงกัน

ในพระศาสนจักรในประเทศมาเลเซียมี 
9 สงัฆมณฑล 3 แห่งทีซ่าบะฮ์ 3 แห่งทีซ่าราวะก์ 
ที่เกาะบอร์เนียว และอีก 3 แห่งที่แหลมมลายู 
ซึ่งพวกเรารวมกันเป็นสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งมาเลเซยี มพีระสงฆ์อาวโุสหลายท่านของเรา 
และบรรดาพระสงัฆราชในประเทศไทย ล้วนเป็น
ศิษย์เก่าบ้านเณรใหญ่ปีนัง พ่อมีความยินดีที่เรา
มาร่วมฉลองท่านนกับญุอนันา ทีบ่กูติ เมอร์ตาจมั  

อุดมศานต์ กันยายน 2018  13 

crist 1-80 sep 61.indd   13 9/5/61 BE   3:55 PM



(Bukit Mertajam) ซึ่งมีผู้แสวงบุญมากมาย
จากประเทศไทย และหลายประเทศในเอเชีย 
เราได้รบัการอวยพรจากการเคลือ่นไหวของผู้คน
ในสังฆมณฑลแห่งนี้ ผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ลี้ภัย 
ผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและผู้ที่ไม่มีเอกสาร เรามี
โรงเรยีนส�าหรับลกูหลานผูล้ีภ้ยัจากประเทศไทย
ที่นี่ พระศาสนจักรที่นี่ไม่ได้ทอดทิ้งใครเลย แต่
พระศาสนจักรที่นี่ต้อนรับช่วยเหลือผู ้คนทุก
ศาสนา ถ้าเราไปวัดนักบุญอันนา เราจะพบผู้
แสวงบุญที่ไม่ใช่แค่คาทอลิก พวกเขาเป็นชาว
พุทธ ลัทธิเต๋า ฮินดู และมาจากทุกศาสนา ปีนัง
นี้จึงเป็นที่ที่มีชีวิตชีวา มีความแตกต่างกันอย่าง
มากของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา เพราะเหตุ
นี้ ประเทศมาเลเซียได้ถูกกล่าวว่า “เป็นเอเชีย
ที่แท้จริง” 

พ่อขอขอบคุณมาก ขอพระเจ้าทรง
อวยพรประเทศไทย พระศาสนจักรในเมืองไทย 
เราทุกคนต่างร่วมภาวนาให้กับเด็ก 13 คนที่ได้
รับการช่วยเหลือจากการติดอยู่ในถ�้าออกมาได้
อย่างปลอดภยั และส�าหรบัการร่วมมอืช่วยเหลอื
กัน พวกเราร่วมให้ก�าลังใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ช่วยเหลือพวกเขาที่เชียงราย เรายังคงร่วมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยและพระศาสนจักรในมาเลเซีย เรา
พบปะกันบ่อยครั้งท่ีประเทศไทยในการประชุม
สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) 
เพราะประเทศไทยนั้นได้ให้การต้อนรับอย่างดี
ที่สุดในเอเชีย ในการประชุมต่างๆ มากมาย
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วิทยาลัยกลาง (บ้านเณรใหญ่ปีนัง)

บ ้ าน เณรที่ นี่ เ ป ็ น เฉพาะของพระ
ศาสนจักรในประเทศมาเลเซีย แต่เรามี 2 
สามเณรไทยจากพระสังฆราชคณะพระมหาไถ่ 
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุข
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ส่งมาเรียนเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

สภาพระสังฆราชที่นี่ไม่ใช่แค่ประเทศ
มาเลเซีย แต่เป็นสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่ง มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน (Catholic 
Bishops’ Conference of Malaysia, 
Singapore and Brunei) และพ่อเอง (พระ
สังฆราชเซบัสเตียน) ก็เป็นประธานสภาพระ

สังฆราชคาทอลิกฯ นี้ ส�าหรับสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่ง มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนเรานี้
มี 3 ท่าน โดยพระสังฆราช 1 ท่านจากบรูไน 1 
ท่านจากสิงคโปร์ และ 9 ท่านจากมาเลเซีย รวม
เป็น 11 ท่านในสภานี้ และเรามีความหวังอย่าง
ยิง่ทีจ่ะมกีารร่วมประชมุสมชัชาพระสงัฆราชแห่ง
เอเชียครั้งที่ 1 เพราะเมื่อ 50 ปีที่แล้วเราได้เริ่ม
มีการก่อต้ังสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย 
(FABC) ซึ่งยังอยู่ในการวางแผนการด�าเนินอยู่
ยงัไม่มข้ีอตกลงทีเ่ป็นทางการ เรายงัหวงัว่าน่าจะ
มีการร่วมเสวนาศาสนสัมพันธ์ในทุกศาสนาใน
ทวีปเอเชีย โดยผู้น�าศาสนาต่างๆ 
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พบเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนน์ ปีนัง

มงซินญอร์เฮนรี่ ลาโจ

วัดเซนต์แอนน์ : ศูนย์รวมแห่งความเชื่อ

ประวัติความเป็นมาของวัดเซนต์แอนน์
นีส้ร้างข้ึนโดยมชิชนันารีชาวฝร่ังเศส คณะมสิซงั 
ต่างประเทศแห่งกรงุปารสี (MEP) ตามทีพ่่อได้ยนิ
มาในอดีตว่ามีพระสงฆ์สองท่าน หนึ่งท่านมาที่
ประเทศมาเลเซยี และอกีท่านไปทีค่วเิบก ประเทศ 
แคนาดา และพวกท่านได้ก่อสร้างวัดเซนต์แอนน์
ในทั้งสองที่ ส�าหรับที่มาเลเซียนี้ท่านได้ซื้อที่ดิน
ประมาณเกอืบ 70 ไร่ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีก่ว้างขวางมาก  
โดยสร้างวดัหลงัแรกไว้ทีบ่นเนนิเขาซึง่เป็นท่ีเกบ็
ช้ินส่วนของวัดหลังเก่าไว้ที่นี่ และหลังจากนั้น
มีหลายคนอาจจะขึ้นไปที่วัดยากล�าบากจึงสร้าง
วัดอีกหลังเป็นหลังที่สองในพื้นที่ข้างล่างนี้แทน
ในปี 1888 และหลงัทีส่ามเป็นวดัหลงัใหญ่ทีเ่หน็
อยู่ในปัจจุบันนี้
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 สาเหตุที่ท�าให้วัดเซนต์แอนน์เป็นที่รู้จัก
และมีชื่อเสียงคือ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้
มีบรรดาผู้ศรัทธาจ�านวนมากมาร่วมฉลองวัด 
เซนต์แอนน์ จนในปี 1920 จ�านวนของผู้มาร่วม 
แสวงบญุเพิม่จ�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ และสิง่ส�าคญั
คือวัดเซนต์แอนน์เป็นจดุศนูย์รวมแห่งความเชือ่
และได้เกิดอัศจรรย์มากมายแก่ผู้มาแสวงบุญ  
สิ่งต่างๆ มากมายได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขา และ
หลายคนได้รบัการรกัษาให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บ
ต่างๆ เมื่อมาวอนขอที่วัดเซนต์แอนน์นี้ และนี่
ท�าให้วัดแห่งที่เป็นที่รู ้จักมีชื่อเสียงและจ�านวน
ผู้มาแสวงบุญเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ทุกปี และเป็นที่
รู ้จักกับบรรดาชาวต่างชาติ มีผู้แสวงบุญจาก
ประเทศไทยก็มาร่วมฉลองที่วัดเซนต์แอนน์ 
ทุกๆ ปี และยังมีจากประเทศอินโดนีเซีย จาก
มาเลเซียตะวันออก จากมาเก๊า จากกัมพูชา 
และแน่นอนชาวสิงคโปร์จะมาที่วัดเซนต์แอนน์
เป็นประจ�า

โดยปกตส่ิวนใหญ่แล้วบรรดาผูแ้สวงบญุ 
มาเพื่อสวดภาวนา มาเพื่อวอนขอท่านนักบุญ
อนันา มาทีส่กัการสถานเพือ่จะได้จดุเทยีน ถวาย
ช่อดอกไม้ และสวดภาวนา ซึ่งนักบุญอันนามี 
ชือ่เสยีงและเป็นท่ีรูจั้กของทุกคนในบรเิวณแห่งนี้ 
หรือบางคนจะขึ้นไปสวดภาวนาที่วัดหลังเก่าบน
ภูเขา และจากการสวดภาวนาของพวกเขาเหล่า
นั้นพวกเขาก็ได้รับค�าตอบจึงท�าให้ผู้คนมาวอน
ขอและสวดภาวนาอยู่สม�่าเสมอ

 การเตรียมงานฉลองวัดเซนต์แอนน์
เราเริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม เริ่มท่ีจะเตรียม
การฉลองว่าควรจะท�าอย่างไร มีการประชุมกัน
หลายครั้งเพื่อเตรียมงาน ซึ่งทางที่ประชุมก็ได้มี
การเสนอให้มีการภาวนา 7 วันก่อนวันฉลองใน
ความต้องการต่างๆ ของประชาชน ภาวนาเพือ่จะ
เตรยีมตวัเราแต่ละคน ภาวนาส�าหรบัปัญหาต่างๆ 
ภาวนาส�าหรับอาสาสมัครที่ท�างานที่นี่ เราภาวนา
เพือ่บรรดาเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ต�ารวจ  
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นักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และ
เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฉลอง
นี้ และคณะกรรมการจัดงานก็จะมีการเข้าเงียบ
เพื่อเตรียมตัวเตรียมจิตใจที่จะสามารถปฏิบัติ
งานบริการให้การดูแลบรรดาผู้มาร่วมฉลองวัด 
เซนต์แอนน์ได ้อย่างดี พ่อจะบอกกับคณะ
กรรมการของพ่ออยูเ่สมอว่า “ผู้คนมาร่วมแสวงบญุ 
ไม่ได้มาเพื่อจะพบเรา แต่พวกเขามาเพื่อพบ
ท่านนักบุญอันนา ดังนั้นเราจะช่วยเหลือบริการ 
พวกเขาให้สามารถมาร่วมภาวนาและพบท่าน
นักบุญอันนา พวกเราต้องต้อนรับพวกเขาและ
เป็นพันธกิจเป็นกระแสเรียกของเราที่ได้รับจาก
พระเจ้า ที่เราต้องปฏิบัติพันธกิจนี้อย่างดีที่สุด” 
น่ีเป็นการเตรียมตัวฝ่ายชีวิตจิต แต่เราก็ต้อง 
เตรียมตัวฝ่ายร่างกาย การให้บริการน้ีเรารู้ว่า
บรรดาผู้สูงอายุจะมาร่วมแสวงบุญที่น่ี เราต้อง 
เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลืออ�านวยความสะดวก
พวกเขา เราต้องเตรยีมทีส่�าหรับจอดรถส�าหรับผู้
ให้การดแูลเป็นพเิศษ เราจะต้องเตรียมทีส่�าหรับ

เด็กๆ รวมทั้งการพยาบาลและความช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน ทัง้แพทย์และพยาบาล ซึง่เราจะต้องเตรียม 
ความจ�าเป็นพื้นฐานให้กับพวกเขา ส�าหรับการ 
เตรียมตัวด้านการเทศน์ เราเตรียมบทเทศน์ที่
หลากหลายและเราไม่ต้องการทีจ่ะโจมตใีครหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผู้ที่มาร่วมแสวงบุญนี้ไม่ใช่
แค่เพยีงคริสตชนคาทอลกิโดยประมาณ 50-60% 
หรือมากกว่าคร่ึงหน่ึงไม่ใช่คาทอลิกเป็นพี่น้อง
ชาวพุทธและฮินดูมาที่วัดแห่งน้ี ซึ่งการเทศน์
ของเราจะต้องเป็นเรื่องเปิดกว้าง และไม่ต่อต้าน
พวกเขาเพราะทุกคนน้ันมีส่วนร่วมในการเฉลิม
ฉลองนี้ และเราก็ต้อนรับทุกคนโดยวัดก็ได้เปิด
ต้อนรับทุกคนที่จะมาร่วมแสวงบุญ และนี่คือสิ่ง
ที่เราปฏิบัติและบริการผู้คน
ของถวายขอบพระคุณพระเจ้า

 สถานทีว่ดัเซนต์แอนน์จะมีสถานทีท่ีเ่รา
เรียกว่า ของถวายแก้บน (votive offering) ที่
บรรดาผู้ที่มาขอค�าภาวนาจากพระสงฆ์ช่วยสวด
ภาวนาให้พวกเขามีลูก และเมื่อพวกเขามีลูกเขา
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จึงน�าเปลเลี้ยงลูกมาถวายให้ที่วัดเซนต์แอนน์ 
เป็นสัญลักษณ์ที่พวกเขาได้มีลูกและต้องการ
จะขอบพระคุณพระเจ้า มีหลายครอบครัวเลย 
ทีเดียว อย่างเช่นมีครอบครัวจากประเทศไทย 
ในปีแรกเขามาสวดภาวนาวอนขอ ปีต่อมาพวก
เขาน�าลูกมาซึ่งพวกเขาได้ลูกแฝดและดีใจกัน
อย่างมากและเขาก็ได้น�าชามมาถวาย ซึ่งสิ่งของ
เหล่านีเ้ป็นของถวายขอบพระคณุพระเจ้า และสิง่
เหล่านี้เพราะอัศจรรย์ที่เกิดข้ึนผ่านทางค�าเสนอ
วิงวอนของนักบุญอันนา ซึ่งเราเห็นของถวาย 
ที่เป็นเครื่องทองเครื่องเงินและมีค่ามากมาย  
ณ ที่นั่น

นักบุญอันนารอต ้อนรับทุกคนสัมผัส

ประสบการณ์แห่งความเชื่อ

  ศูนย์อภิบาลแห่งการมาแสวงบุญ
ของวัดเซนต์แอนน์ อยู ่ภายใต้ดูแลของพระ
สงัฆราชแห่งปีนงั ซึง่ท่านเป็นผูด้แูลความเป็นไป
ของวดันีท้ัง้หมด เราไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลง
อะไรตามใจชอบ โดยกลุ่มองค์กรต่างๆ ของวัด
มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้การด�าเนินงานและการ
อภิบาลของวัดเป็นไปอย่างราบร่ืน โดยศูนย์
สังฆมณฑลและงานแพร่ธรรมที่นี่ก็ได้ให้การ
ดูแลทั่วสังฆมณฑล ไม่ว่าจะเงินบริจาคและเงิน
ท�าบุญที่ได้จากวัดเซนต์แอนน์จะส่งตรงเข้าที่
สังฆมณฑลทั้งหมด เพราะผู้คนทั่วทุกสารทิศ
มาท�าบุญที่นี่จึงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดท่ี
จะเก็บเงินหรือทุกอย่างไว้ ซึ่งเราได้มอบให้กับ
สังฆมณฑลเพื่อจะได้น�าไปใช้ในงานอภิบาล 
แพร่ธรรมต่อไป

 ช่วงสัปดาห์ก่อนฉลองวัดเซนต์แอนน์
เราจะเหน็ผูแ้สวงบญุจาก สงิคโปร์ อโีป มะละกา 
ซึง่เป็นพีน้่องชาวจนี เพราะในช่วงสปัดาห์หน้าจะ
มคีนมาแสวงบญุจ�านวนมากในสปัดาห์ หลายคน
ไม่อยากจะมาในช่วงที่มีคนมากมาย พวกเขาจะ

มาก่อนโดยเฉพาะผูส้งูอายท่ีุไม่อยากเบียดเสยีด
กนัแต่ช่วงสดุสปัดาห์นีถ้นนด้านหน้าวดักจ็ะต้อง
ปิด ไม่มีการจราจร แต่จะเป็นถนนส�าหรับผู้คน
ท่ีเดินทางมาแสวงบุญ ต�ารวจจะคอยมาจัดการ 
ปิดถนนและมีการหลีกเลี่ยงการจราจรไปใน 
เส้นทางอื่น 

 บรรดาสถานที่ก่อสร้างใกล้บริเวณวัด
เซนต์แอนน์ก็ไม่ได้มีปัญหามลภาวะต่างๆ ให้
กับวัดเพราะก่อนท่ีพวกเขาจะก่อสร้างก็ได้ขอ
อนุญาตทางวัดไว้เรียบร้อยแล้ว และเราก็พูดคุย
กันอยู่เสมอจึงไม่มีปัญหาใดๆ

นักบุญอันนาได้รอและอ้าแขนต้อนรับ
ทุกคนให้มาสัมผัสประสบการณ์แห่งความเชื่อ
ในการทูลเสนอวิงวอนต่อพระเจ้าผ่านทางท่าน
นักบุญอันนา สิ่งที่ได้ช่วยให้ผู้คนมีสันติในใจ 
ได้รบัการรกัษาคอืบรรยากาศของวดัเซนต์แอนน์
ที่เต็มไปด้วยสีเขียว ใช้ธรรมชาติบ�าบัด จึงขอ
ต้อนรับทุกคนเข้ามาสัมผัส มาแสวงบุญเพื่อ
จะได้ฟื้นฟูชีวิตของเราและรู้ว่าเราได้รับพระพร
มากมายจากพระเจ้า
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พระศาสนจักรคาทอลิกปีนัง

ในความเป็นจริงพระศาสนจกัรคาทอลกิ
ปีนัง ของเรามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์
อันแน่นแฟ้นกับราชอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัย
แรกเริ่ม วิทยาลัยกลาง เราคงทราบอยู่ว่าใน
ศตวรรษที่ 17 วิทยาลัยกลางนั้นตั้งอยู่ที่อยุธยา 
แล้วหลังจากนั้นย้ายไปที่ฮอนดัต และในปี 
1810 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ปีนัง ในบ้านเณรแห่งนี้
ได้ให้การฝึกอบรมพระสงฆ์หลายท่านจากหลาย
ประเทศในทวีปเอเชีย และบรรดาพระสงฆ์เหล่า
นั้นที่อบรมที่นี่ได้ส่งกลับไปที่ประเทศเกาหลี 
เวียดนาม ประเทศไทย และหลายท่านก็ได้เป็น
มรณสกัข ีจงึท�าให้วทิยาลยักลาง (บ้านเณรใหญ่) 
แห่งนี้มีนักบุญที่เคยอยู่ที่นี่ถึง 7 องค์ โดย 5 
องค์เป็นชาวเวียดนาม และอีก 2 องค์เป็นชาว 
ยเูรเซยีนทีไ่ด้เป็นมรณสกัขใีนประเทศเกาหลี และ

ท่ีวัดน้อยของวิทยาลัยกลางนี้ได้มีพระธาตุของ
พวกท่านเหล่านั้นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของการเจริญเติบโตของพระศาสนจักร 
ในประเทศมาเลเซีย หลังจากที่ชาวโปรตุเกส
ออกจากประเทศปีนังไป และพระศาสนจักร
คาทอลิกก็กลับมาท่ีประเทศนี้อีกครั้งหนึ่ง และ
มีความหวังว่ากลุ่มคริสตชนคาทอลิกของท่ีนี่จะ
เจริญเติบโตยิ่งขึ้นพร้อมกับกลุ่มคริสตชนชาว
ไทยด้วยเช่นกัน ที่นี่มีพระธาตุบุญราศีนิโคลาส 
บุญเกิด กฤษบ�ารุง พระสงฆ์และมรณสักขีชาว
ไทยด้วย (ตามหลักสูตรการเรียนเพื่อบวชเป็น
พระสงฆ์ในสมัยนั้น คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด 
กฤษบ�ารุง เรียนที่บ้านเณรบางช้างเป็นเวลา 8 ปี  
และต้องท�าหน้าที่ครูสอนศาสนาเป็นเวลา 4 ปี 
หลังจากนั้น จึงถูกส่งไปเรียนที่บ้านเณรใหญ่ที่
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ปีนัง เป็นเวลาทั้งสิ้นอีก 6 ปี จึงได้รับศีลบวช
เป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1926 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ รวมเวลาที่
เรียนในบ้านเณรจนกระทั่งบวชเป็นพระสงฆ์ 18 
ปี ชวิีตการฝึกฝนตนเองทีบ้่านเณรใหญ่ท่ีปีนงัได้
รบัการเอาใจใส่จากผูใ้หญ่ของบ้านเณรเป็นอย่าง
ด ีจากรายงานการประชมุคณะทีป่รึกษาบ้านเณร
ใหญ่ทีปี่นงั คณะผูใ้หญ่ได้พจิารณาอนมุติัวนัท่ี 5  
พฤษภาคม ค.ศ. 1923 ให้สามเณรชุนกิม
และเพ่ือนสามเณรไทยของท่านอีก 4 คน ได้
รับศีลบวชขั้น “ศีลโกน” สามเณรทั้ง 5 คนนี้  
ได้แก่ เบเนดกิโต ชนุกมิ กฤษบ�ารงุ เปาโล กลิน่  
ผลสุวรรณ เปโตร กิ๊น มิลลุกุล เปโตร ถัง  
ล�าเจรญิพร และอเลก็ซานเดอร์ ปลาด วเิศษรตัน์  
ได้รับศีลโกนเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 
1923 โดยพระสังฆราชเมอแรล ในปีต่อมา 
(1924) สามเณรทั้ง 5 คนนี้ก็ได้รับอนุมัติให้รับ 

ศีลน้อย 4 ศีลคือ ศีลเปิดประตูโบสถ์ ศีลอ่าน
พระคัมภีร์ ศีลขับไล่ผีปีศาจ และศีลถือเทียน 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1924 พิธีดังกล่าว
ได้จัดให้มีขึ้นวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1924 
โดยพระสังฆราชเมอแรลเช่นเดียวกัน วันที่ 16 
สิงหาคม ค.ศ. 1925 เณรทั้ง 5 คน ได้รับศีล-
บวชขั้นซุบดีอาโกโน (อุปานุสงฆ์) และวันที่ 24 
กนัยายน ค.ศ. 1925 กไ็ด้รบัศลีบวชขัน้ดอีาโกโน  
(อนุสงฆ์ หรือสังฆานุกร) สังฆานุกรทั้ง 5 คน 
ได้ออกเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับศีลบวช
เป็นพระสงฆ์ โดยออกเดินทางจากปีนัง วันท่ี  
11 มกราคม ค.ศ. 1926 โดยได้รับศีลบวชเป็น 
พระสงฆ์วันท่ี 24 มกราคม ค.ศ. 1926 ณ อาสนวิหาร 
อัสสัมชัญ กรุ ง เทพฯ โดยพระสังฆราช 
เรอเน แปร์รอส (ข้อมลูจาก งานศกึษากรณคีณุพ่อ 
นโิคลาส บญุเกดิ กฤษบ�ารงุ เป็นบญุราศ ีบาทหลวง 
เปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ แผนกประวัติศาสตร์ 
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หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
2543/2000)

วิทยาลัยกลาง ในอดีตตั้งอยู่อีกสถานที่ 
หนึ่งจนถึงปี 1980 ได้ย้ายมาอยู่ในสถานท่ี
ปัจจุบันแห่งนี้ แต่หอประชุมและวัดน้อยแห่งนี้
ได้มีมาก่อนนานแล้ว เราสามารถกล่าวถึงเมือง
มะละกาเป็นสถานที่แรกเริ่มของคณะมิสซัง 
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ที่แพร่ธรรม 
ก่อร่างสร้างพระศาสนจกัรคาทอลกิ สร้างโรงเรยีน 
ในประเทศมาเลเซียแห่งนี้หลังจากที่โปรตุเกส
ออกไปจากประเทศ

พระศาสนจักรคาทอลิกที่ปีนังในปัจจุบัน

ป ัจจุบันนี้ เ ร ามีคริสตชนคาทอลิก
ประมาณ 80,000 คน หรือ 10% ของประชากร
ในเมืองปีนังทั้งหมด ที่ปีนังคริสตชนคาทอลิก
เรามีเทศกาลเฉลิมฉลองมากมายแต่วันฉลองที่
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดคือ วันฉลองท่านนักบุญอันนาใน

ช่วงปลายเดอืนกรกฎาคม และเราทราบว่านกับญุ
อนันาท่านเป็นมารดาของ(แม่พระ) พระนางมารย์ี
และท�าไมถึงเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ก็
เพราะว่า มอีศัจรรย์เกดิขึน้มากมายผ่านทางท่าน
นักบุญอันนา และท�าไมวัดเซนต์แอนน์ (นักบุญ
อันนา) ถึงกลายเป็นที่จาริกแสวงบุญไม่ใช่แค่
เพียงคริสตชนคาทอลิกชาวมาเลเซียแต่ส�าหรับ 
ผูค้นทัว่ไปในภมูภิาคนี ้ในทกุปีเราจะมผีูแ้สวงบญุ 
ประมาณ 50,000-100,000 คน ทั้งผู้ที่เป็น
คาทอลิกและไม่ใช่ ต่างมาร่วมเฉลิมฉลองในวัน
ฉลองนักบุญอันนา ซึ่งในการเฉลิมฉลองเราจะ
มีการจุดเทียนต้นใหญ่ซ่ึงผู้แสวงบุญจะร่วมเดิน
ขบวนแห่ ร่วมเดินรูป 14 ภาค และออกไปร่วม
สวดภาวนาแด่ท่านนักบุญอันนา ซึ่งเป็นเทศกาล
ท่ีผูค้นจ�านวนมากรูจั้กไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ใน
ระดับต่างประเทศด้วย ถ้าพวกเราสามารถมา
ร่วมฉลองนักบุญอันนาในวันช่วงก่อนสิ้นเดือน
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กรกฎาคม เราจะสามารถรับรู้และสมัผสักบัผูค้น
มากมาย รวมทั้งการแสดงออกทางความเชื่อ
และกิจศรัทธาที่ไม่ใช่แค่มีต่อนักบุญอันนา แต่
รวมถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้าและบรรดานักบุญ
ทั้งหลายด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของ
พี่น้องคริสตชนคาทอลิกในประเทศแห่งนี้ด้วย 
ในปีนังเราโชคดีที่มีกลุ ่มคริสตชนคาทอลิกท่ี
ใหญ่และม่ันคง รวมทั้งประวัติศาสตร์ของเราที่
ต้องกล่าวถึงประเทศไทยในทุกครั้ง เพราะใน
ประวัติศาสตร์เรามีกลุ่มคริสตชนชาวยูเรเซียน
ที่ย้ายจากเกาะภูเก็ตมาอยู่เกาะปีนังแห่งนี้ในปี 
ค.ศ. 1810 และได้สร้างวัดใหญ่ชื่อ วัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล ได้สร้างโรงเรียนและสุสานที่นั่น 

การแพร่ธรรมของฆราวาสในปีนัง

ในปีนังมีการแพร่ธรรมที่เข้มแข็ง มี
กิจกรรมมากมาย รวมทั้งงานสังคมสงเคราะห ์
ในหลายๆ สังฆมณฑลและหลายวัดที่นี่ ได้ 

มีการตั้งกลุ่มช่วยเหลือ หนึ่งในนั้นชื่อ “บ้าน 
แห่งแสงสว่าง” (Light house) ที่จริงแปลว่า 
ประภาคาร ท่ีช่วยเหลือด้านอาหารส�าหรบัผูต้กทุกข์ 
ได้ยาก รวมทั้งการให้ค�าปรึกษากับพวกเขา  
และยงัมกีารฝึกให้การอบรมกบัผูท่ี้ไร้ท่ีอยูอ่าศยั
หรอืผูท่ี้เคยติดยาเสพติด ในวชิาชพีท่ีเขาสามารถ
กลบัไปท�างานและใช้ชวีติในสงัคมได้อกีครัง้หนึง่ 
เรายังมีบ้านนักบุญโยเซฟที่เป็นบ้านเด็กก�าพร้า 
และนี่คือพันธกิจของเราที่ช่วยเหลือสังคมของ
เราไม่ว่าเขาจะเป็นคาทอลิกหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงมี
องค์กรคาทอลกิมากมายเกดิขึน้และทีส่�าคญักค็อื
กิจกรรมเหล่านั้นได้ด�าเนินงานโดยบรรดาอาสา
สมัครซึ่งหลายคนได้ตั้งใจท�างานอย่างดีเพราะ
ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือผู้คนแต่เป็นการอุทิศตนเพื่อ
พระเจ้าอีกด้วย โดยพวกเขาไม่ได้หวังที่จะได้
เงนิเดอืนแต่พวกเขาตัง้ใจท�างานอทุศิตนเพือ่พระ
ศาสนจักรคาทอลิกของเรา
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ย่านจอร์จทาวน์สีสันของปีนงัเป็นเมอืงมรดก

โลก

ย่านจอร์จทาวน์ นอกจากจะเป็นเมือง
มรดกโลกที่มีบ้านยุคเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสแล้ว 
ยังมีภาพวาดแนวสตรีทอาร์ทให้เดินถ่ายภาพ
มากมาย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกที่
หนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วก็อย่าพลาด
การมาเยี่ยมชม

มามาเลเซียรอบนี้ ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน 
ท้ังต้องผจญกับข้อจ�ากัดมากมาย แต่พระก็
ตอบแทนน�้าใจดีของเราเสมอ ด้วยเรื่องราวท่ี
สมบูรณ์แบบในวันสุดท้ายของการมาของพระ
สังฆราชเซบัสเตียน และการได้ไปไหว้แม่พระที่
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล วัดที่ชาวไทยทางภาค
ใต้คุ้นเคย

เรายอมรับว่า หลังจากนี้เราคงมอง
ประเทศมาเลเซียด้วยสายตาท่ีเปลี่ยนไป เป็น 
การเปลีย่นทีเ่ข้าใจมากขึน้ รกัและผกูพนัมากขึน้  
พระคุณเจ้าบอกกับเราว่า “ปีนังเป็นเมืองที่ม ี
ความหลากหลาย มาเลเซียกเ็ช่นกนั ความสวยงาม 
มาจากความหลากหลาย แต่อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ” มาเลเซียไม่ใช่แค่ประเทศที่เราไปประเทศ
ที่ 6 ในโครงการนี้แต่มาเลเซียได้สรุปเรื่องราว
ของทุก ๆ ที่ด้วยค�าเดียวกันกับพระคุณเจ้า  
เพราะความหลากหลายของเอเชีย เราจึงเห็น
พระพรของพระที่หลั่งและเทรดลงมายังทุก 
แผ่นผืนดินที่พระองค์ทรงสร้าง 
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จดหมายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ถึง “ประชากรของพระเจ้า”

“ถ้าอวยัวะหนึง่เป็นทกุข์ อวยัวะอืน่ๆ ทุกส่วน 
กร่็วมเป็นทกุข์ด้วย” (1คร 12:26) ค�าพดูของนกับญุ 
เปาโลต้องก้องกงัวานในหวัใจของทกุคน ดงัท่ีข้าพเจ้า 
ทราบมาอีกครั้งหนึ่งถึงความทุกข์ทรมานของผู้ที่ 
ตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิดทางเพศได้รับ ซ่ึงม ี
นักบวชจ�านวนไม่น ้อยทีเดียวที่ใช ้อ�านาจและ 
มโนธรรมในทางทีผ่ดิ พวกเขาก่ออาชญากรรมทีส่ร้าง 
บาดแผลร้าวลึกก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อผู้ท่ีไร้ซ่ึง
อ�านาจโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ แต่มีผลกระทบ 
ไปถึงครอบครัวและสังคมของผู ้ที่ทั้งมีความเชื่อ 
และไม่มีความเชื่อด้วย เมื่อมองย้อนหลังกลับไปดู 

ไม่ปรากฏเลยว่าได้มคีวามพยายามทีจ่ะขอโทษหรอืที่
จะเยยีวยารกัษาบาดแผลอย่างพอเพยีง แต่เมือ่มอง
ไปข้างหน้าเราจะต้องท�าทุกอย่างเพือ่สร้างวฒันธรรม
ที่สามารถป้องกันมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
และต้องป้องกันความเป็นไปได้ที่จะมีการปกปิดกัน
และกระท�าชั่วกันต่อไปอีกด้วย ความเจ็บปวดของ
เหยือ่และครอบครวัของพวกเขากเ็ป็นความเจบ็ปวด
ของเราด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เรา
จ�าต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงการปวารณาของเราที่
จะสร้างหลักประกันในการคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์และ

ผู้ใหญ่ที่เปราะบางอาจตกอยู่ในภัยอันตราย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบรายงานใหม่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของ
นกับวชและการปิดบังของพระศาสนจกัร ในจดหมายไม่ได้เข้าข้างใครออกใคร แต่ถึงประชากรของ
พระเจ้า พระองค์ทรงเรียกร้องพระศาสนจักรให้มีความใกล้ชิดกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยให้มีความ
เอื้ออาทรต่อพวกเขา โดยพระองค์ขอร้องให้สวดภาวนาและจ�าศีลอดอาหารเพื่อใช้โทษบาปส�าหรับ 
“ความโหดร้าย” ดังกล่าว
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1. ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์...

 เ ม่ือไม ่กี่ วันมานี้สื่อสังคมได้มีการ
รายงานสู ่สาธารณะเกี่ยวกับประสบการณ์
ของผู ้ท่ีตกเป็นเหยื่อของการละเมิดทางเพศ 
นับพันคนจากการใช้อ�านาจที่ผิดๆ ของผู้ที่อยู่ 
ในฐานะที่เหนือกว่าและมโนธรรมที่บิดเบือน 
ของบรรดาบรรพชิตในช่วงเวลาประมาณ 70 ปี 
ที่ผ่านมา แม้จะพูดได้ว่าคดีส่วนใหญ่เกิดขึ้น 
ในอดตี แต่ว่าเม่ือเวลาผ่านไปเราเพิง่จะมาทราบ 
ถึงความเจ็บปวดของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านั้น  
เราทราบว่าบาดแผลเหล่านั้นไม่ได้เลือนลาง 
หายไป ซึ่งเราจ�าเป็นต้องประณามการกระท�า 
อันเหี้ยมโหดเหล่านั้นพร้อมกับร่วมมือกันใน
การถอนรากถอนโคนให้พ้นจากวัฒนธรรม
แห่งความตายนี้ ซึ่งบาดแผลเหล่านี้ไม่อาจ
ที่จะเลือนหายไปได้ ความเจ็บปวดในหัวใจ
ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้ ซึ่งร้องส่งเสียง
ขึ้นสู่สวรรค์ได้ถูกปล่อยปละละเลยมาช้านาน
หรือถูกท�าให ้เงียบไปแบบคลื่นกระทบฝั ่ง 
แต่กลับตรงกันข้าม เสียงร้องของพวกเขามี
พลังมากกว่ามาตรการทุกอย่างที่ค ้นคิดขึ้น 
เพื่อท่ีจะกลบเสียงร้องดังกล่าว หรือแม้การ 
กระท�าใดที่มีแต่จะท�าให้ความผิดอันร้ายแรง
ยิ่งขึ้นด้วยการสมรู้ร่วมคิดต่างๆนานา พระเจ้า
ทรงได้ยินเสียงร้องนั้นแล้วพระองค์ทรงท�าให้
เราเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ทรงอยู่ข้างใคร 
บทเพลงของแม่พระยังคงใช้การได้ดีอยู่และ
ยังคงก้องกังวานอย่างเงียบๆตลอดกาลแห่ง
ประวัติศาสตร์ เพราะพระเจ้าทรงร�าลึกถึง 
ค�าสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับบรรพบุรุษ 
ของเรา “พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระ 
อานุภาพทรงขับไล่ผู ้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้
กระจดักระจายไป ทรงคว�า่ผูม้อี�านาจจากบลัลงัก์  
และทรงยกย่องผู้ต�่าต้อยให้สูงขึ้น พระองค์

ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู ้อดอยาก ทรง 
ส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า” (ลก 1:51-53)  
เรารู้สึกอายเมื่อตระหนักว่าวิถีการด�าเนินชีวิต
ของเราได้ปฏิเสธและยังคงปฏิเสธต่อไปกับ
ถ้อยค�าที่อ้างนี้

พร ้อมกับความละอายและการเป็น
ทุกข์เสียใจเรายอมรับว่าในฐานะที่เป็นชุมชน
พระศาสนจักรเราไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่เราควร
จะต้องยืนอยู่ เราไม่ได้จัดการปัญหาทันท่วงที 
ท้ังๆ ท่ีรู้ถึงความหนักหน่วงและความร้ายแรง 
ของความเสียหายที่มีผลกระทบต่อหลายชีวิต 
เราไม่ได้แสดงการดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก/ผู้เยาว์  
เราทอดทิ้งพวกเขา ข้าพเจ้าขอใช้ค�าพูดของ 
พระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ในขณะที่มีการเดินรูป 
14 ภาคในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 2005  
พระองค์ทรงร�าลึกถึงเสียงร้องความเจ็บปวด
ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจ�านวนมากโดยอุทานว่า 
“ความสกปรกในพระศาสนจักรช่างมากมาย
เหลือเกิน แม้ในหมู่พระสงฆ์ซ่ึงควรที่จะเอา
พระคริสตเจ้าเป็นสรณะแต่พระองค์เดียว!  
พวกเขาช่างเย่อหยิ่งและพึงพอใจในตัวเอง
เพียงใด! พระคริสตเจ้าถูกทรยศจากศิษย์
ของพระองค์ การรับพระกายและพระโลหิต
ของพระองค์อย่างไม่สมควร แน่นอนว่าเป็น
ความทุกข์ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระผู ้ไถ่ทรงได้รับ  
ซึง่ทิม่แทงหวัใจของพระองค์ เราได้แต่เรยีกร้อง 
จากห้วงลึกแห่งหัวใจเราว่า กีรีเอ เอเลอีซอน -  
ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาเทอญ (เทียบ มธ 
8:25)” (การเดินรูปภาคที่ 9)

2.  อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมเป็นทุกข์ด้วย 

ความหนกัหนาสาหสัของทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้
เรียกร้องให้เราต้องตระหนักถึงความจริงอย่าง
ละเอยีดโดยถ้วนหน้ากนั ในขณะทีม่คีวามส�าคญั
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และมีความจ�าเป็นส�าหรับการเดินทางแห่งการ 
กลับใจเพือ่ทราบถงึความจริงทีเ่กดิขึน้ แต่เท่านี้ 
ยังไม่พอ ทุกวันนี้เราได้รับการท้าทายในฐานะ 
ที่เป็นประชากรของพระเจ้าให้รับรู ้ถึงความ 
เจ็บปวดแห่งบรรดาพี่น ้องชายหญิงของเรา 
ท่ีได้รับบาดแผลทั้งทางกายและจิตใจ หากใน 
อดีตค�าตอบของเราคือการละเลย วันนี้เรา 
ต้องการความเอื้ออาทรในความหมายท่ีล�้าลึก 
และท้าทาย ซึ่งต ้องเป็นวิถีทางของเราใน
การสร้างประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นปัจจุบันและ
อนาคต นั่นคือบรรยากาศที่มีความขัดแย้ง 
ความตึงเครียด และที่ส�าคัญที่สุด เหยื่อที่ถูก
ละเมิดทุกคนสามารถเข้าถึงมือที่ยื่นมาปกป้อง
พวกเขาและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของ 
พวกเขา (เทยีบ Evangelii Gaudium, ข้อ 228)  
ความเอือ้อาทรดงักล่าวเรียกร้องให้เราประณาม
ทกุสิง่ทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายกบัอตัลกัษณ์ของ
บุคคล ต้องเป็นความเอื้ออาทรที่เรียกร้องเรา
ให้ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคอรัปชั่นฝ่ายจิต คอรัปชั่นฝ่ายจิต
เป็น “รูปแบบของอาการตาบอดที่ชอบอยู่อย่าง
สบายพอใจในตัวเอง ยอมรับได้ทุกอย่างไม่ว่า
จะเป็นการหลอกลวง การท�าให้ผู้อืน่เสยีชือ่เสยีง 
การเหน็แก่ตวั รวมถงึรูปแบบต่างๆ ทีเ่อาตวัเอง
เป็นศูนย์กลาง เพราะว่าแม้แต่ซาตานกย็งัจ�าแลง
ตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง” 2คร 11:14)  
(Gaudete et Exsultate, 185) นกับญุเปาโล 
เตอืนให้เราร่วมทกุข์กบัผูท้ีม่ทีกุข์นัน้เป็นทัศนคติ 
ดีที่สุดในการเอาชนะความพยายามที่จะซ�้าแบบ
ค�าพูดของกาอินที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ต้อง
คอยดแูลน้องชายของข้าพเจ้าด้วยหรอื?” (เทยีบ
ปฐก 4:9)

ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความพยายาม
และผลงานที่ก�าลังท�ากันอยู ่ในภูมิภาคต่างๆ 

ของโลกเพื่อค้นหามาตรการจ�าเป็นในการสร้าง 
หลักประกันความปลอดภัยและการคุ้มครอง 
การมีชีวิตที่ดีของเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง 
รวมถงึไม่มกีารยอมปล่อยปละละเลยและจดัการ 
ให้ผู ้ที่กระท�าความผิดหรือพยายามปกป้อง 
ผู้กระท�าผิดต้องรับผิดชอบ เราชักช้าเกินไป
ในการน�ากฎระเบียบมาใช้ซ่ึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่ง แต่ข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้าง 
วัฒนธรรมท่ีดีกว่าในการเอาใจใส่ดูแลเด็ก/ 
ผู้เยาว์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับ
ความพยายามดงักล่าวทกุคนทีไ่ด้รบัศลีล้างบาป 
ควรรู้สึกว่าตนมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของ
พระศาสนจักรและสังคมซึ่งเป็นความจ�าเป็น 
อย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกร้องให้ทุกคน 
กลับใจซ่ึงท�าให้เรามองเห็นทุกสิ่งดังท่ีพระ 
คริสตเจ้าทรงเห็น เฉกเช่นที่นักบุญยอห์น ปอล 
ที่ 2 พระสันตะปาปาทรงชอบกล่าวบ่อยๆว่า  
“หากเราเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงในการพิศเพ่ง 
พระครสิตเจ้า เราต้องเรยีนรูจ้กัพระองค์โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งใบหน้าของเขาเหล่านั้นที่พระองค์ทรง 
ปรารถนาที่จะเป็นเฉกเช่นพวกเขา” (Novo  
Milliennio Ineunte, 49) เพือ่ทีจ่ะเหน็สิง่ต่างๆ  
อย่างทีพ่ระครสิตเจ้าเหน็ เพีอ่ทีจ่ะอยูใ่นสถานที่ 
ที่พระคริสตเจ้าต้องการให้เราอยู ่ เพื่อที่จะมี
ประสบการณ์ของการกลบัใจในการประทบัอยูข่อง 
พระองค์ เพื่อที่จะท�าเช่นนั้นได้การสวดภาวนา 
และการใช้โทษบาปจะช่วยได้ ข้าพเจ้าขอเชญิชวน 
ประชากรของพระเจ้าให้ใช้โทษบาป สวดภาวนา  
และจ�าศลีอดอาหาร โดยการปฏบิตัติามพระบญัชา 
ของพระคริสตเจ้า นี่จะเป็นการปลุกมโนธรรม 
ของเราให้ตื่นขึ้นพร้อมกับกระตุ้นให้เรามีความ 
เอื้ออาทรและตั้งปณิธานที่จะเข้าสู่วัฒนธรรม 
ที่ว่า “จะไม่ให้มีการซ�้ารอยเกิดขึ้นอีก” ส�าหรับ
การล่วงละเมิดทุกประเภท
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 เป็นไปไม่ได้ที่จะไปคิดถึงการกลับใจ
ในฐานะที่เราเป็นพระศาสนจักรที่ไม่มีส่วนร่วม
อย่างจริงจังแห่งบรรดาประชากรที่เป็นสมาชิก
ของพระเจ้า ความจริงก็คือ เมื่อเราพยายาม
เปลี่ยนหรือเงียบหรือไม่สนใจหรือลดประชากร
ให้จ�ากัดอยู่แต่ในกลุ่มเล็กๆ ที่มีอภิสิทธิ์ เราจะ
ลงเอยด้วยการสร้างชุมชน โครงการ พฤตกิรรม
เชิงเทววิทยา ชีวิตจิตและโครงสร้างที่ปราศจาก
ซึ่งรากฐาน ปราศจากซึ่งความทรงจ�า ใบหน้า 
กายภาพ และที่ส�าคัญที่สุดคือปราศจากซึ่งชีวิต 
เราสามารถเหน็สิง่นีไ้ด้อย่างชดัเจนโดยเข้าใจถงึ
อ�านาจของพระศาสนจกัร ซึง่เป็นสิง่ทีเ่หมือนกนั
หมดในทุกชุมชนซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศและ 
การใช้อ�านาจและมโนธรรมไปในทางมชิอบเกดิขึน้  
นั่นเป็นกรณีของหมู่พระสงฆ์/นักบวช เป็น
พฤติกรรมที่ไม่เพียงแต่ “จะลบล้างคุณสมบัติ
ของครสิตชนเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการท�าให้ไม่เห็น 
หรือลดคุณค่าพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป
ซึ่งพระจิตเจ้าทรงประทานให้ไว้ในจิตใจของ
เรา การยึดถือความเป็นบรรพชิตมีความส�าคัญ
เป็นอันดับแรกไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก 
พระสงฆ์เองหรือจากฆราวาสจะน�าไปสูพ่ฤติกรรม 
นอกรีตในกายของพระศาสนจักรซึ่งสนับสนุน
และช่วยให้มีการท�าความชั่วต่อไปที่เราพากัน
ประณามทุกวันนี้ การที่จะพูดว่า “ไม่” กับ 
การล่วงละเมดิกเ็ท่ากบัเป็นการเน้นว่า “ไม่” กบั
การท่ีถอืว่าบรรดาบรรพชติเป็นเจ้าขนุมลูนายจะ
ช่วยได้เสมอในการร�าลึกว่า “ในประวัติศาสตร์
แห่งการไถ่กู้พระคริสตเจ้าทรงช่วยชนทั้งชาติ
ให้ได้รอด เราจะไม่เป็นตัวเราโดยสิ้นเชิงนอก
เสยีจากว่าเราเป็นหนึง่ในมวลมนษุยชาตนิัน้ นัน่
เป็นเหตุผลที่ไม่มีผู้ใดจะเอาตัวรอดได้เพียงตัว 
คนเดยีว ตรงกนัข้าม พระเจ้าทรงรวบรวมเราไว้

ให้อยู่กับพระองค์โดยค�านึงถึงการโยงใยเข้าไว้ 
ด้วยกนัอย่างสลบัซบัซ้อนของความสมัพนัธ์ระหว่าง 
มนุษย์ด้วยกันในชุมชน พระเจ้าทรงปรารถนา
ที่จะเข้ามาสถิตอยู่ในชีวิตและประวัติศาสตร์
ของมนุษย์” (Gaudete et Exsultate, 6) 
ผลที่ตามมาคือ วิธีเดียวที่เราต้องตอบสนองต่อ 
ความชั่วนี้ที่ท�าให้หลายชีวิตต้องมัวหมองก็คือ
การมีประสบการณ์กับมันในฐานะที่เราเป็น 
ประชากรของพระเจ้า การตระหนักว่าเราคือ 
ส ่วนหนึ่งของประชากรและมีส ่วนร ่วมใน
ประวัติศาสตร์จะช่วยให้เราสามารถรับรู้ถึงบาป
และความผิดของเราในอดีตพร้อมด้วยใจกว้าง
ทีจ่ะยอมใช้โทษทีส่ามารถท�าให้เราฟ้ืนฟขูึน้ใหม่
ภายในได้ หากปราศจากซ่ึงการมสีว่นร่วมอย่าง
เข้มแข็งจากสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร 
ทกุอย่างทีท่�าไปเพือ่ถอนรากถอนโคนวฒันธรรม
แห่งการละเมิดทางเพศจะไม่เกิดความส�าเร็จ 
ในการสร้างพลังอันเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการ
เปลีย่นทีเ่ทีย่งธรรมถ่องแท้ได้ มติกิารใช้โทษบาป 
ด้วยการสวดภาวนาและถือศีลอดอาหารจะ
ช่วยเราในฐานะท่ีเป็นประชากรของพระเจ้า 
ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าและพี่น้องชายหญิงที่
ได้รบับาดแผลในฐานะทีเ่ราเป็นคนบาปให้เราขอ
การอภยัและพระหรรษทานแห่งความอับอายและ
การกลบัใจ อาศยัการท�าเช่นนีเ้ราจะมพีฤตกิรรม 
ที่สามารถท�าให้เกิดพลังที่สอดคล้องกันกับพระ 
วรสาร เหตวุ่า “เมือ่ใดทีเ่ราพยายามทีจ่ะหนักลบั
ไปสู่บ่อเกิดและเพื่อค้นพบความใหม่สดดั้งเดิม
ของพระวรสารหนทางใหม่กจ็ะเปิดออก ความคดิ 
สร้างสรรค์ใหม่จะโผล่ออกมาโดยรูปแบบต่างๆ
ที่แสดงออกมา จะมีเครื่องหมายและค�าพูดที่มี
ความหมายใหม่ส�าหรับโลกของเราในทุกวันนี้”  
(Evangelii Gaudium, 11) นีเ่ป็นเรือ่งส�าคญั
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ส�าหรบัเราในฐานะทีเ่ป็นพระศาสนจกัรท่ีต้องรบัรู ้
และประณามพร้อมกับเสียใจและอับอาย 
เกี่ยวกับความโหดร้ายที่กระท�าโดยผู้ที่ถวายตัว  
พระสงฆ์ และทุกคนที่ได้รับพันธกิจให้เป็น 
ผู้ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายมากที่สุด 
ให้เราขออภัยส�าหรับบาปของเราและบาปของ
ผู้อื่น การตระหนักถึงบาปซึ่งช่วยเราให้รับรู้ถึง
ความผิดพลาด อาชญากรรม และบาดแผลที่
เกิดขึ้นในอดีต แล้วท�าให้เราในปัจจุบันเปิดใจ
กว้างมากขึ้นพร้อมกับปวารณาที่จะเดินไปตาม
เส้นทางของการกลบัใจใหม่ เช่นเดยีวกนั การใช้ 
โทษบาปและการสวดภาวนาจะช่วยให้เราเปิดหู
เปิดตาเปิดใจให้กับความทุกข์ของผู้อื่นและให้
เอาชนะต่อความกระหายอ�านาจและความมั่งมี
ซึ่งบ่อยครั้งเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วเหล่านั้น 
ขอให้การถือศีลอดอาหารและสวดภาวนาเปิดหู 
ของเราเพื่อที่จะได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดของเด็ก  
เยาวชน และคนพกิารเหล่านัน้ การจ�าศลีสามารถ 
ท�าให้เราหิวและกระหายความยุติธรรมและ
บีบบังคับให้เราเดินไปในหนทางแห่งความจริง 
พร้อมกับสนับสนุนมาตรการทางศาลซึ่งอาจ
เป็นสิ่งจ�าเป็น การจ�าศีลจะช่วยกระตุ้นเราและ
ท�าให้เราตั้งมั่นอยู่แต่ในความจริงและความรัก
เมตตาพร้อมกับบรรดาพี่น้องชายหญิงของเรา
ที่มีน�้าใจดีและกับสังคมทั่วไปเพื่อต่อต้านการ
บ้ายึดติดอ�านาจ การล่วงละเมิดทางเพศ และ
การใช้มโนธรรมไปในทางมิชอบในทุกรูปแบบ 
อาศัยการกระท�าเช่นนี้เราจึงจะสามารถแสดง 
ให้เห็นอย่างชดัเจนถงึกระแสเรียกของเราทีต้่อง
เปน็ “เครือ่งหมายและเครือ่งมอืแห่งการสื่อสาร 
กับพระเจ้าและความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
มนษุยชาตทิัง้ปวง” (Lumen Gentium, 1) นกับุญ 
เปาโลกล่าวว่า “ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์ อวัยวะ
อืน่ๆทกุส่วนกร่็วมเป็นทกุข์ด้วย” อาศยัทศันคติ

ของการสวดภาวนาและใช้โทษบาป เราในฐานะ
ส่วนตัวและในฐานะที่เป็นชุมชนก็จะปรับตัวเข้า
กับการตักเตือนนี้ เพื่อที่เราจะได้เจริญเติบโต
ขึ้นในพระพรแห่งความรักเมตตา ในความ
ยุติธรรม ในการป้องกัน และในการชดเชย  
พระแม่มารย์ีเลอืกทีจ่ะยนือยู ่ณ แทบไม้กางเขน
แห่งพระบุตรของพระแม่ พระแม่กระท�าไปโดย 
ไม่มีการลังเลแม้แต่น้อย พระแม่ยืนหยัดอย่าง
มั่นคงเคียงข้างพระเยซู อาศัยการกระท�าเช่นนี้
พระแม่ทรงเผยให้เราเห็นถึงวิธีท่ีพระแม่เจริญ
ชีวิตทั้งครบของพระแม่ เมื่อเราประสบกับ 
ความทุกข์เศร้าโดยได้รับบาดแผลจากคนของ
พระศาสนจักรเหล่านี้ เราจะหาทางออกได้อย่าง 
งดงามพร้อมกับแม่พระ “ด้วยการที่จะยืนหยัด 
อยู่ในการสวดภาวนา” หาทางที่จะเจริญเติบโต
ยิ่งขึ้นในความรักและความซื่อสัตย์ต่อพระ
ศาสนจักร (นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา 
Spiritual Exercises, 319) พระแม่ผู้เป็น
ศิษย์คนแรกสอนเราทุกคนในฐานะที่เป็นศิษย์
ว่าจะต้องยับยั้งความทุกข์ของผู้บริสุทธ์ิอย่างไร
โดยไม่มีข้อแก้ตัวหรือความกลัว การพิศเพ่งไป
ยังพระแม่คือการพบแบบฉบับของผู้ที่ติดตาม
พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง

ขอพระจิตทรงโปรดประทานพระหรรษ- 
ทานแห่งการกลบัใจให้แก่เราและโปรดประทาน
การเจิมภายในให้กับเราซ่ึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการ
เผชิญกับอาชญากรรมเหล่านี้โดยเฉพาะปัญหา
ของการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงให้เรามี 
ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายนี้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  
นครรัฐวาติกัน วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2018

(มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ -  
เก็บเรื่องส�าคัญที่พระสันตะปาปา 
สั่งสอนนี้มาเพื่อการไตร่ตรอง)
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เฉือนเท้าให้เข้ากับเกือก
สุภาษิตจีน “เซี่ยว จู ซื่อ หลือ” “Xìáo zú shi lú” “เฉือนเท้าให้เข้ากับเกือก - ให้

พอดีกับเกือกหรือรองเท้า” เพราะรองเท้ามันเล็กเกินไป หมายความว่า คนโง่ แก้ปัญหาไม่ถูกเรื่อง  
ทั้งเป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวเองมากขึ้นด้วย

ทุกคนเกิดมาก็ต้องมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น มากบ้างน้อยบ้าง เบาบ้างหนักบ้าง เล็กบ้าง 
ใหญ่บ้าง : ส�าคัญอยู่ตรงที่เขาจะแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างไร? - แก้ได้ดี ถูกต้อง ปัญหาก็เบาไปหรือ
หายไปด้วยได้เลย - แต่ถ้าแก้ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ปัญหาก็ยิ่งหนักขึ้นอีกจนเกิดความเสียหายส�าหรับ
ตัวเองและญาติมิตร คนใกล้เคียงด้วย

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราแต่ละคนก็แตกต่างกันไป แต่ท่ีพบบ่อยๆ คือ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ความผิดหวัง ช�้าใจ ในเรื่องความรัก การงาน เจ็บป่วย ความยากจน ฯลฯ

การแก้ปัญหาที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องจะเป็นภัยด้วย เหมือนเฉือนเท้าให้เข้ากับเกือก เช่น  
กนิเหล้าแก้กลุม้ คบเพือ่นชัว่ เลว ตดิการพนนั เท่ียวเตร่ ไม่ท�างานท�าการ ฯลฯ จนกระท่ังฆ่าตัวเอง 
และคนอื่นๆ อีกด้วย

การแก้ปัญหาที่ดี ถูกต้อง และเป็นประโยชน์จริงๆ เช่น หันหน้าเข้าวัด สวดภาวนา ท�าบุญ
ท�าทาน ขยันท�ามาหากิน มีความเพียร อดทน และอภัยต่อผู้ที่ท�าให้เรามีปัญหาต่างๆ เหล่านั้นด้วย 
และอื่นๆ อีกเยอะ ครับ

ใครมีปัญหาเรื่องการเงิน หรือความยากจน อย่าไปหานายทุกนอกระบบ แต่จงมุ่งหน้า
ท�างานด้วยความเพียร มานะ อดทน กระเหม็ดกระแหม่ อดออม ฯลฯ เป็นสมาชิกเครดิตยูเนียน  
ดี ท่านเริ่มรวยแล้วครับ และเป็นคนดี มีสุขในครอบครัว ในสังคมและสวรรค์ท้ังในโลกนี้และ 
โลกหน้าด้วยครับ

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด 
(ฉบับใหม่ ‘มาพบ’) เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ 11:28) ไปหาพระเยซูที่ไหน? ในวัด โบสถ์ 
อาราม บนภูเขา มุมสงบ ที่เงียบๆ ฯลฯ สวดภาวนาด้วยความเพียร อดทนและไว้ใจในพระองค์
อย่างเต็มเปี่ยม ท่านจะพบความบรรเทาใจและหายเหนื่อย รางวัลในสวรรค์ก็มากขึ้นอีกด้วย 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญปีโอแห่ง 
ปีเอเตรลชีนา 
(St. Pius of Pietreclina)
คุณพ่อปีโอ : ผู้มี 
รอยแผลศักดิ์สิทธิ์
ฉลอง 23 กันยายน

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

คุณพ่อปีโอ มีชื่อเดิมว่า “ฟรานเชสโก  
ฟอร์จีโอเน” เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1887 ที่ 
ปีเอเตรลชีนา ในอคัรสงัฆมณฑลเบเนเวนโต ประเทศ
อติาลี ท่านได้เข้าคณะกาปชูนิ วนัที ่6 มกราคม  ค.ศ.1903  
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 
ค.ศ.1910 ที่อาสนวิหารแห่งเมืองเบเนเวนโต 

ในเดือนกรกฎาคม ปี 1916 คุณพ่อปีโอได้
ย้ายมาอยู่ที่อารามพระแม่เจ้าแห่งพระหรรษทาน ที่
ซานโจวันนี โรตอนโด ที่เนินเขาการ์กาโน เนื่องจาก
สุขภาพของท่านไม่ดี แต่การด�าเนินชีวิตในอาราม
ของท่านนั้นเข้มข้นไม่ขาดสาย คุณพ่อพยายามแจก
จ่ายพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าด้วยใจกว้าง ท่าน
ยนิดีต้อนรับศาสนกิชนและผู้เชือ่ศรัทธาในทกุศาสนา  
คณุพ่อปีโอโดดเด่นในด้านโปรดศีลอภัยบาป การให้
ค�าแนะน�าด้านจิตวิญญาณ และการบ�าเพ็ญภาวนา 
คุณพ่อได้บันทึกไว้ว่า “การภาวนาเป็นอาวุธที่ดีที่สุด
ซึ่งเรามีอยู่ เป็นกุญแจที่จะใช้เปิดดวงพระทัยพระ
เป็นเจ้า เราจ�าเป็นต้องทูลพระเยซูเจ้ามิใช่เพียงด้วย
ค�าพูด แต่ด้วยหัวใจ” 

ราวต้นเดือนกันยายน ค.ศ.1910 ขณะที ่
คุณพ่อก�าลังภาวนาอยู่ต่อหน้าไม้กางเขนในวัดน้อย
เก่าแก่ของอาราม คณุพ่อได้รบัรอยแผลศกัดิส์ทิธ์ิ ที่
ฝ่ามือ เท้าและสีข้าง เป็นแผลที่เปิดอยู่ตลอดและมี
เลอืดไหล คณุพ่อน้อมรบัรอยแผลและการทนทรมาน 
นีด้้วยความสภุาพ... ระหว่างชวีติการเป็นพยานในการ
ท�าหน้าท่ีศาสนบรกิรสงฆ์ คณุพ่อได้ต้ัง “กลุม่ภาวนา”  
และสร้างโรงพยาบาลที่มีชื่อว่า “บ้านการุญ” ที่ห้อง
เกบ็เอกสารของวัดพระแม่เจ้าแห่งพระหรรษทาน ได้
พบหลกัฐานจ�านวนมากทีย่นืยนัว่าด้วยค�าภาวนาของ
คณุพ่อปีโอ มปีระชาชนหลายพนัคนทีป่่วยหนกัเป็น
โรคที่แพทย์ได้วินิจฉัยว่ารักษาไม่หาย ก็กลับหาย
จากโรค ผู้พิการจากอุบัติเหตุหายเป็นปกติ 

คุณพ่อปีโอสามารถดึงดูดสัตบุรุษจ�านวน
มากให้หันกลับมาหาพระเจ้า กลับมาเข้าวัด แก้บาป 
รับศีล มีเวลาสนทนากับพระเจ้าและสวดภาวนา
มากขึ้น คุณพ่อปีโอใช้ชีวิตอยู่ในอารามซานโจวันนี  
โรตอนโด และจากไปอย่างสงบในเช้าวันที่ 23 
กันยายน ค.ศ.1968 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

เวลาชีวิตของสองธรรมทูตแรก 
ในภาคอีสาน

 โอกาสฉลองระลกึถงึวนัครบรอบร้อยปี
แห่งมรณภาพของสองธรรมทตูแรกในภาคอสีาน
ได้ก�าหนดขึ้นด้วยฉันทานุมัติของพระสังฆราช
ส่ีสังฆมณฑลอีสาน โดยนับตั้งแต่วันมรณภาพ
คุณพ่อฟรังซิส มารี ซาเวียร์ เกโก ในวันที่ 29 
มีนาคม ค.ศ.1918 ไปจนถึงวันมรณภาพของ 
คุณพ่อ/ พระสงัฆราชกองสตงัต์ ยงั บปัตสิต์ โปรดม 
ในวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1920 รวมระยะฉลอง
เป็นเวลาสองปีครบ

 ในห้วงเวลาดงักล่าวเราจงึใช้ฟ้ืนฟจูติใจ
ในความเชื่อที่เราได้รับอานิสงส์จากพันธกิจ 
แพร่ธรรมและอภิบาลที่ท่านได้ปูฐานปลูกฝังไว้ 

 พร้อมกันนั้น เรายังควรอย่างยิ่งที่จะ
ท�าความเข้าใจในวิถีชีวิตที่ท่านได้อุทิศตนให้กับ
พี่น้องชาวคาทอลิกภาคอีสานในห้วงเวลาอดีต 
ท่ีท่านได้ด�าเนินชีวิตมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
และส่วนแรกของประวัติศาสตร์พระศาสนจักร
ท้องถิ่น อีสาน

คุณพ่อฟรังซิส มารี ซาเวียร์ เกโก พระสังฆราชกองสตังต์ ยัง บัปติสต์ โปรดม
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 ปัจจุบันพระศาสนจักรท้องถิ่น อีสาน
ประกอบด้วยสี่สังฆมณฑล อันได้แก่อัครสังฆ-
มณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลอุบลฯ 
สังฆมณฑลอุดรฯและสังฆมณฑลนครราชสีมา

ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลที่ตามมาที่ส�าคัญที่สุด  
จะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นในจิตใจ จิตวิญญาณ
ของเราลูกหลานทางความเชื่อของธรรมทูต 
ทั้งสองและบรรพชนรุ ่นแรกผู ้ได้ร่วมวิถีชีวิต 
มากบัท่าน และท่านเหล่านีย่้อมมคีวามปรารถนา
แรงกล้าที่จะได้เห็นเราสืบสานต่อยอดงานของ
พวกท่านต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ความซาบซึ้งบันดาลใจ
และการผนึกสรรพก�าลังกันในการสร้างสรรค์
จรรโลงพันธกิจและสืบทอดเจตนารมณ์และ 
อุดมการณ์อย่างมั่นคงยั่งยืนจึงมีความจ�าเป็น
และเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นที่ชนรุ่นหลังทุกคน
พึงส�านึกและส�าเหนียกไว้เสมอ 

บริบทและสถานการณ์ปัจจุบันแม้จะ 
ต่างจากอดีต แต่พระบัญชาและจิตตารมณ์พระ 

วรสารของพระเยซูเจ้ายังเป็นเช่นเดิมเสมอ

102 วันที่ธรรมทูตทั้งสองท่านได้ออก 
เดินทางและก้าวย่างสู่อีสาน ต้ังแต่ครั้งแรกได้ 
จรดรอยเท้าลงไปดุจหลักหมุดในแดนดินถิ่น 
อีสาน แล้วได้กลายมาเป็นสี่สังฆมณฑลอีสาน 
ในปัจจุบัน นั่นคือเข้าเขตโคราช (สังฆมณฑล
นครราชสีมา) เข้าเขตชนบท-ขอนแก่น (สังฆ-
มณฑลอุดรฯ) เข้าเขตกาฬสินธุ์-กมลาไสย  
(อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง) และเข้าเขต
ร้อยเอ็ด ยโสธรและอ�านาจเจริญ (สังฆมณฑล
อุบลฯ)

 ส่วนพันธกิจที่ท่านได้ปฐมฤกษ์เบิกงาน
ในชั้นแรกก็คืองานไถ่ทาส การไล่ผีในชนิดและ
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่และกอบกู้ความขลาดเขลา
เพื่อให้สมเป็นมนุษย์ และเป็นบุตรพระเจ้าที่มี
ศักดิ์ศรี มีสิทธิ์เสรีอย่างเสมอภาค

เวลาชวีติทีใ่ช้ท�าพนัธกจิท่ีภาคอสีานของ
คุณพ่อโปรดม/สังฆราช 

ความซาบซึ้งบันดาลใจและการผนึกสรรพกำาลังกันใน

การสร้างสรรค์จรรโลงพนัธกจิและสบืทอดเจตนารมณ์

และอุดมการณ์อย่างม่ันคงยั่งยืนจึงมีความจำาเป็นและ

เป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นที่ชนรุ่นหลังทุกคนพึงสำานึก 

และสำาเหนียกไว้เสมอ
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

......พระสัญญาที่ประทานให้อับราฮัมและลูกหลาน 

ที่ว่าเขาจะได้รับโลก เป็นมรดกนั้น   

ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมบัญญัติ แต่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรม 

อันเนื่องมาจากความเชื่อ.......  

เพราะเหตุนี้การรับมรดกโดยอาศัยพระสัญญาจึงมาจากความเชื่อ

เพื่อให้พระสัญญาเป็นของประทานที่ให้เปล่า 

และประทานให้เชื้อสายทั้งหมดของอับราฮัม

มิใช่เพียงให้ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้น  

แต่รวมถึงเชื้อสายทุกคนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม 

ซึ่งเป็นบิดาของเราทุกคนด้วย ดังที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า  

เราได้ตั้งเจ้าให้เป็นบิดาของประชาชาติจำานวนมาก 

 อับราฮัมเป็นบิดาของเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ผู้เป็นพระเจ้าที่อับราฮัมเชื่อ และทรงเป็นผู้นำาคนตายให้คืนชีพ  

และทรงทำาให้สิ่งที่ยังไม่มี

ภาวะความเป็นอยู่ได้มีภาวะความเป็นอยู่  

(โรม 4:13,16-17)

......เขาเชื่อว่า การถูกสบประมาทเหมือนผู้รับเจิม  

ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติ

ทั้งปวงของอียิปต์เพราะเขามองบำาเหน็จรางวัลที่จะได้รับ  

เพราะความเชื่อโมเสสจึงออก

จากประเทศอียิปต์โดยไม่กลัวพระพิโรธของกษัตริย์  

เขาไม่หวั่นไหวเหมือนได้เห็นพระเจ้าที่มนุษย์มองเห็นไม่ได้  

(ฮีบรู 11: 26-27)
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ความเชื่อของท่านท�าให้ท่านรอด
(Fides tua te salvum fecit)

พ่อ (สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16) เชื่อว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ต้องได้
มาซึ่งการตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ความเชื่อคือแก่นกลางของทุกสิ่ง...... ความเชื่อของท่านท�าให้ 
ท่านรอด (fides tua te salvum fecit) .. องค์พระเจ้าตรสัย�า้แล้วย�า้อกีกบัคนท่ีพระองค์ทรงบ�าบัด
รักษา หาใช่การสัมผัสทางกายภาพ หรือท่าทางภายนอกที่ท�าให้เกิดผลเช่นนั้น แต่เป็นข้อเท็จจริง 
ที่ว่า คนป่วยเหล่านั้นเชื่อมั่นจริงๆ และพวกเราเองด้วยจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีชีวิตชีวา 
หากความเชื่อของเรางอกเงยและมีอยู่ ณ ปัจจุบันจริงๆ

ความเชื่อเหนืออื่นใด มีอยู่ในพระเจ้า ในคริสตศาสนา ความเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งที่ 
แตกต่างมากมายถูกน�ามามัดรวมกันเป็นก้อนใหญ่ ทุกสิ่งที่ “บทข้าพเจ้าเชื่อ” กล่าวและพัฒนาการ
ของความเชื่อที่ได้บรรลุถึงนั้น เกิดขึ้นมาได้ก็เพียงเพื่อให้การรับรู้ถึงพระพักตร์ของพระเจ้าแจ่มชัด
มากขึ้น พระองค์ทรงด�ารงอยู่และพระองค์ทรงมีชีวิตจริงๆ เราเชื่อมั่นในพระองค์ 

เรามชีวีติอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระองค์ อยูใ่นสายพระเนตรของพระองค์ มคีวามเป็นอยู่
กับพระองค์และจากพระองค์ และในองค์พระเยซูคริสตเจ้านั้น ดั่งที่ทรงเคยเป็น พระองค์ทรงอยู่
กับเราทางกายภาพเท่าที่พ่อ (สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16) เข้าใจ ศูนย์กลาง
ของพระเจ้านีจ้�าต้องปรากฏออกมาในความคดิและพฤตกิรรมของเราด้วยแสงสว่างใหม่อย่างแท้จรงิ

ยิ่งกว่านั้น นี่คือสิ่งที่ฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในทางตรงกันข้าม ก็สามารถเหลื่อมล�้าอย่าง
ง่ายดายไปสู่แนวคิดที่เรียกว่า “กิจกรรมนิยม” ซึ่งที่สุดก็กลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า

นี่คือจุดแรกที่พ่อ (สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16) ต้องการจะย�้า อัน
ที่จริงแล้ว ความเชื่อมองไปที่พระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นและดังนั้นก็ก่อเกิดเป็นการผลักดันเราให้มอง
ไปที่พระเจ้าและมุ่งหน้าเดินไปสู่พระองค์

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 
 (จาก Magnificat Year of Faith Companion)

(ตรวจและแก้ไขโดย คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช, C.Ss.R)
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น 

เดือนสงิหาคม 2018 ทีผ่่านมานี ้นบัเป็นเดอืน 
ที่น่าชื่นชมอีกวันหนึ่งของพระศาสนจักรไทยและ
คณะธรรมทูตไทยด้วย เพราะในโอกาสวันสมโภช
แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ฯ ได้มีพิธีบวช 
สังฆานุกรถึง 18 ท่าน และแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 
13 ท่าน และผู้อ่านพระคัมภีร์ 4 ท่าน

ในจ�านวนผู้ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกรนี้ 
มี 2 ท่านมาจากคณะธรรมทูตไทย คือ บร.ยอแซฟ 
ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ (บร.ชัย สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ) และบร.ยอแซฟ อภชิาต ินามวงษ์ (บร.คนิ  
สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่) ทั้งสองเคยผ่านสนาม
งานต่างๆ มากมาย ที่สมาชิกธรรมทูตไปท�างานอยู่  
ป ัจจุบันก�าลังอยู ่ ในพื้นที่ งานของสังฆมณฑล 
ต้นสังกัดของแต่ละคน

นอกจากนี ้คณะธรรมทตูไทย ยงัมผีูไ้ด้รบั 
การแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ อีก 3 ท่าน คือ 

บร.ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ (บร.ตี๋) 
บร.มัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว (บร.ค�าปัน) และ 
บร.อันโตนีโอ รติ พรหมเด่น (บร.เกมส์) 

ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์สังฆานุกรทั้งสอง 
ท่านและบร.ตี ๋ทีเ่คยมาสมัผสังานธรรมทตูในกมัพชูา  
ว่ารูส้กึหรอืมคีวามเหน็อย่างไร เกีย่วกบัการบวชหรอื
แต่งต้ังในแง่ของชวีติธรรมทตู ความเห็นจะเหมอืนๆ 
กันว่า ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขารักและ 
รบัใช้มากขึน้ แต่รูส้กึว่า พวกเขาเป็นคนทีไ่ม่เหมาะสม  
แต่ก็พร้อมจะท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดย
เฉพาะโอกาสท่ีจะได้รับใช้พระผ่านชีวิตธรรมทูต 
แน่นอนว่า ฝันหรอืเป้าหมาย ไม่ใช่แค่ถงึวนับวชเท่านัน้  
แต่เป็นวันท่ีพวกเขาได้ท�างานรับใช้พระองค์และ
เพื่อนพี่น้องให้มากที่สุดผ่านทางชีวิตธรรมทูต

งานบวชพระสงฆ์ธรรมทูตอันใกล้นี้ ได้ถูก
เสนอให้จัดที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
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กฤษบ�ารงุ ทีส่ามพราน จ.นครปฐม ในเดือนมกราคม  
ปี 2019 เพราะท่านบญุราศเีป็นองค์อปุถมัภ์ของคณะฯ  
พร้อมกับร่วมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

ส�าหรับชายหนุม่ทีต่ดัสนิใจเข้าสูก่ระแสเรยีก
แห่งความเป็นสงฆ์ นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก
ในสังคมปัจจุบันที่มีพร้อมจะหยิบยื่นโอกาสต่างๆ 
มากมาย มันเป็นความสุขของคนจ�านวนน้อยนิด 
ที่จะตัดสินใจเป ็นศิษย์เช ่นเดียวกับสาวกของ
พระองค์ และตัดสินใจละทิ้งอะไรบางอย่างในโลกนี้  
โดยม่ันใจว่าจะได้ทุกอย่างกลับมา แถมด้วยการ
เบียดเบียน โดยหวังว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร (เทียบ 
มก 10:28-30) 

ยิง่ไปกว่านัน้ บางคนมีกระแสเรียกทีถ่กูซ้อน 
เข้ามาอกี นัน่คอื “การเป็นพระสงฆ์ธรรมทตู” มนัต้อง 
เป็นความใฝ่ฝันทีอ่อกจะแหวกแนว แหกกฎของคน 
ในสงัคม เพราะแน่นอนว่าพวกเขาต้องถกูส่งออกไป 
ในดินแดนธรรมทตู ทีห่่างไกลจากบ้านเกดิเมอืงนอน  
ด้วยมัน่ใจว่า “พระเจ้าทรง บนัดาลให้ทกุสิง่กลบัเป็น 
ประโยชน์แก่ผู้ทีรั่กพระองค์ ผู้ทีท่รงเรียกมาตามพระ 
ประสงค์ของพระองค์” (รม 8:28) ออกจากค่านิยม 
ทางโลกที่ เก็บสะสมและแสวงหาความมั่นคง 
(Comfort Zone)

พี่น้องที่รัก จากนี้ไปขอให้พวกเราตั้งใจรอ  
“พระสงฆ์ธรรมทตู” ทีจ่ะถกูส่งไปอกีในแต่ละปี ท้ังนี้  

กค็งขึน้อยูก่บัค�าภาวนาและการสนบัสนนุในรปูแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพระประสงค์ของพระองค์ มันเป็น
ความฝันที่ไกล แต่เราต้องช่วยกันไปให้ถึงครับ

ผมขอขอบคุณพี่น ้องฆราวาสบางคน  
ที่เข้าเป็นครอบครัวธรรมทูต (Thai Missionary 
Family-TMF) เป็นเครือ่งหมายท่ีดจีากฝ่ายฆราวาส  
ที่สมัครใจร่วมเดินทางกับคณะธรรมทูต เพื่องาน
ประกาศพระวรสารโดยตรง พวกเราได้ใช้โอกาส 
วนัแม่พระได้รบัเกยีรติยกขึน้สวรรค์ ท่ีบ้านเณรใหญ่ 
ที่ผ่านมานี้ มาประชุมพบปะและแบ่งปันอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

โอกาสนี้ผมขอน�า เสนอความฝ ันของ
เยาวชนคนหนึ่ง ท่ีก�าลังเดินทางไปสู่ฝันของเขา 
จากเด็กก�าพร้า เมื่อปี 2008 มาขออาหารและข้าว
ทานที่วัด ในสมัยนั้นผมเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส อยู่ที่ 
วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ “ปิเซ่ย” เป็นเด็กที่
ขาดโอกาสมากท่ีสุดคนหนึ่งในกัมพูชา แต่ก็พก 
ความฝันอย่างเต็มเปี่ยมในการสร้างชีวิตใหม่ เขา 
ขีจ่กัรยานจาก จ.กมัปงจาม มาหางานท�าทีพ่นมเปญ 
เนือ่งจากไม่มเีงนิ กน็อนตามท่าเรอืและพึง่พาชาวบ้าน 
ใจเมตตา เขามาที่วัดเราในเวลานั้น เพื่อขออาหาร
และที่พัก แล้วก็พยายามหางานท�า แต่ด้วยความที่ 
ไม่มีบัตรประชาชน เราจึงช่วยวิ่งเรื่องให้จนได้บัตร  
เพื่อจะได้สมัครงานได้ แต่ก็ยังไม่มีใครรับ เพราะ
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เป ็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท ้า ก็พยายาม 
ดิ้นรน... 

จนประมาณปี 2012 ได้งานเป็นลูกมือ
ในกองถ่ายท�าอยู่สามปี เก็บเงินได้พอสมควร 
แต่กองถ่ายปิด แต่ได้ความใฝ่ฝันกลับมาว่า เขา
อาจจะเป็นผู้สร้างหนังได้ หลายปีที่ผ่านมา เขา
พยายามตามความฝันของตัวเอง คือ การสร้าง
ภาพยนตร์ ก็ได้เพื่อนที่มีแนวคิดคล้ายๆ กัน
เพื่อรวมทุนท�าหนังฟอร์มเล็กๆ ในปี 2016 มี
แต่ความฝันที่ช่วยผลักดันและความทุ่มเทมัน  
“ปิเซ่ย” ใช้เวลาถึง 2 ปีในการติดต่อคนที่
พอจะรู้จัก ทั้งตัวแสดงที่ไม่คิดค่าตัวแพงนัก 
ค่อยๆ ถ่ายท�าเก็บไว้ทีละช็อตๆ... เขาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนไม่สูง มีแต่ใจรัก และพร้อม

จะไขว่คว้าโอกาสทุกอย่างที่มี... 
ผมถามปิเซ่ยหลายเรื่องในข้อจ�ากัด

ต่างๆ เขาประสบปัญหาถูกขโมยกล้อง แต่ก็
พยายามใช้ทรัพยากรต่างๆ เท่าที่มีท�าต่อไป  
เขาบอกผมว่า เขาจะพยายามเอาหนังของเขา  
เข้าโรงฉายให้ได้ แล้วผมถามว่า ตอนนี้ต้องการ
อะไร? เขาบอกว่า ต้องการคอมพิวเตอร์ดีๆ  
สักเครื่อง เพื่อเปลี่ยนไฟล์ จากกล้อง เข้าเป็น
ไฟล์ท่ีเข้าโรงภาพยนตร์ได้ และเอาไว้ส�าหรับ 
ตดัต่อ... แต่ตอนนี ้ไม่มทีนุรอนเลย ปิเซ่ยบอกว่า  
เขาไม่มีญาติพี่น้อง แต่เขาเห็นเราเหมือนเห็น 
พระเยซู และแค่อยากแบ่งปันความฝัน และ
ความยากล�าบากให้ผมฟัง

พี่น้องที่รักครับ ถ้าใครจะช่วยท�าฝัน
ของปิเซ่ยให้เป็นจริง ติดต่อผมได้นะครับ... 
คนท่ีคิดจะอยู ่โดยไม่คิดท�าอะไร รอแต่คน
ช่วยมีมากมาย แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีอะไร แต่
มีความฝันและความต้ังใจ ผมคิดว่า เราน่า
จะสนับสนุนครับ... เปิดโอกาสให้ปิเซ่ยติดต่อ 
Line: pualdenny หรือ อีเมล์ dentms@
gmail.com 

crist 1-80 sep 61.indd   40 9/5/61 BE   3:56 PM



บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ปีนี้ในขณะที่เมืองไทยเข้าสู ่ฤดูมรสุม  
เกดิน�า้ท่วมดนิถล่มหลายแห่ง ข่าวจากเรือ่งอือ้ฉาว 
การล่วงละเมิดทางเพศที่สงฆ์ท�าต่อเยาวชน
และนักบวชด้วยกัน ได้โหมกระหน�่าเข้าใส่พระ
ศาสนจักรคาทอลิกเรื่องแล้วเรื่องเล่าเหมือน
มรสุม โดยทุกเร่ืองต่างมุ่งไปที่องค์สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิสว่าท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร
เพือ่รักษาศรัทธาทีศ่าสนกิชนมีต่อพระศาสนจกัร 
มีขนาดที่บางคนเรียกร้องให้ท่านลาออก ได้
ติดตามเร่ืองราวก็ให้รู้สึกเห็นใจพระองค์ท่านที่
ต้องมาแบกรับปัญหาที่เกิดกันมาหลายทศวรรษ 
แต่เรื่องเพิ่งมาระเบิดเอาในสมัยนี้ ทั้งนี้เพราะ
ท่านเป็นผู้ประกาศนโยบายเอาจริงเอาจังแบบ 
ไม่ยอมแม้แต่นดิเดียว “Zero Tolerance” ต่อ

ปัญหานี้ สังคมโลกและสื่อมวลชนจึงคาดหวังว่า
ท่านจะท�าให้ทกุอย่างเรยีบร้อยในเวลาอนัรวดเรว็
แบบข้ามวันข้ามคืน

ในช่วงที่ท�างานควบคุมโรค พอมีโรค
ระบาดเกิดขึ้น ฝ่ายราชการที่รับผิดชอบนั้นจะมี
แนวโน้มทีจ่ะปกปิดเรือ่งไว้ก่อน เช่นกรณไีข้หวดั 
นกระบาดในไทยเมื่อปี 2005 เริ่มด้วยการท�าให้
ไก่เป็ดตายยกเล้าหลายสบิจังหวดั ราชการกลวัว่า
หากสังคมรู้จะเกิดความตระหนกตกใจและเกิด
ผลกระทบเสียหายต่อเศรษฐกิจ การค้าขายและ
การท่องเที่ยวเดินทาง ปิดกันไปปิดกันมาจนคน
ตายขึ้นมาจากสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย เรื่องแดงโร่
จึงออกมายอมรับ พอยอมรับว่ามี ตอนนี้เรื่อง 
ที่เคยซุกไว้ใต้พรมก็โดนเปิดเผยออกมาหมด  

ความเงียบหรือความกล้า
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จึงเป็นธรรมดาว่าในระยะแรกของการเอาจริงเอาจัง 
นั้น เราจะเห็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นเหมือนที่พระ
ศาสนจักรก�าลังเผชิญอยู่

การล ่วงละเมิดทางเพศต่อผู ้ เยาว ์โดย 
พระสงฆ์ในคริสตศาสนานั้นต้องยอมรับว่ามีเกิดขึ้น 
จริง เด็กๆที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศและออกมา 
เปิดเผยความจริงนั้น ปัจจุบันก็เป ็นผู ้ใหญ่มี
ครอบครัวของตนเอง มีลูกมีหลาน กรณีที่โด่งดัง
กันมากคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตสังฆมณฑล
บอสตัน สหรัฐอเมริกา ที่พระสงฆ์บางคนได้ท�าการ
ล่วงละเมิดทางเพศกบัเดก็ๆทีม่าช่วยมสิซาหรอืมาวดั
หลายสบิคนตดิต่อกนัเป็นเวลาหลายปี พระสงัฆราชที่
ดูแลแม้รูปั้ญหากไ็ม่ได้จดัการปลดสงฆ์ออก ท�าเพยีง 
ย้ายจากวัดหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุซ�้า  
นักข่าวส�านักพิมพ์บอสตันโกลบไปสืบทราบมาและ
ท�าการเจาะลึกจนได้หลักฐานชัดเจนจากการบอก
เล่าของเด็กๆ ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เป็นผลให้มีการ
ด�าเนินคดีความจับกุมพระสงฆ์และรับโทษจ�าคุก
รวม 5 คน ในปี 2002 สังฆมณฑลบอสตันต้อง
ขายทรัพย์สินน�ามาจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้ 
ผูถ้กูละเมดิห้าร้อยคนเป็นเงนิถงึ 95 ล้านเหรยีญ แต่ที ่
น่าตกใจคือพระสังฆราชที่ท�าการปกครองคณะสงฆ ์
นั้นมีส่วนช่วยในการปกปิดเรื่องราวต่างๆ คงเป็น
เพราะกลัวความเสื่อมเสียที่มีต่อพระศาสนจักร  
ซึง่ท�าให้สตับรุษุเคลอืบแคลงสงสยัว่าท�าไมจงึเข้าข้าง
คนผิดและไม่เห็นใจผู้ถูกละเมิด

จากเรื่องนี้สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐ 
อเมริกาได้ท�าสิ่งหนึ่งที่ควรยกย่องคือสนับสนุน
ให้สถาบันวิชาการด้านอาชญาวิทยา (John Jay 
College of criminology) ศึกษาว่ามีการ 
ล่วงละเมิดต่อผู ้ เยาว ์ในสังฆมณฑลอื่นๆ อีก 
หรือไม่ โดยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1950 ถึง 2002 
การศึกษาเสร็จในปี 2004 ด้วยรายงาน 291 หน้า 
สรปุว่ามีผูร้้องเรยีนกล่าวหารวม 10,677 คน เกีย่วพนั 

กับพระสงฆ์ 4,329 คน หรือประมาณ 4 คนในทุก  
100 คน โดยเป็นการกล่าวหาว่าพระสงฆ์จับต้อง
สัมผัสลูบคล�าอวัยวะ และอีกประมาณหนึ่งในห้า
เป็นการมีเพศสัมพันธ์หรือพยายามมีเพศสัมพันธ์ 

เหตุการณ์ท่ีบอสตันได้ถูกน�าออกมาท�าเป็น
ภาพยนตร์เรื่อง Spotlight ออกฉายในปี 2015 
ตีแผ่เรื่องราวนี้ต่อสังคมในสหรัฐอเมริกาและทั่ว
โลก เกิดกระแสให้มีการตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์
ดังกล่าวนี้อีกมากน้อยเพียงใดในที่อื่นๆ เมื่อองค์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรงัซิสประกาศเอาจรงิเอาจงั
กับเรื่องนี้ เรื่องที่เคยเกิดในประเทศและทวีปอื่นๆก็
ปรากฏตามมา โดยเฉพาะในปีนี้ ในประเทศชิลีเอง
ก็มีการร้องเรียนถึง 144 กรณีที่สงฆ์ตั้งแต่ระดับ
ธรรมดาจนถึงพระสังฆราชไปล่วงละเมดิทางเพศกบั
เดก็ๆ จนพระสงัฆราชทัง้หมดแสดงความรบัผดิชอบ 
ด้วยการขอลาออก ต่อมาก็มีเรื่องออกมาว่าไม่เพียง 
พระสงฆ์หรือพระสังฆราชเท่านั้นท่ีมีการกระท�า 
ล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็ๆ พระคาร์ดนิลับางคนกม็ ี
พฤติกรรมดังกล่าวด้วยและไม่เว้นแม้กระทั่งที ่
ปรกึษาใกล้ชดิกบัองค์พระสนัตะปาปา เช่นพระคาร์ดนิลั 
จากออสเตรเลยีท่ีโดนหมายเรยีกจากศาล กรณล่ีาสดุ
คือการไต่สวนพบว่าอดีตพระคาร์ดินัลคนส�าคัญ 
ของสังฆมณฑลวอชิงตันเคยล่วงละเมิดทางเพศ 
เด็กหรือผู้มาเตรียมตัวบวชเมื่อเกือบ 50 ปีมาแล้ว 
ขณะยังเป็นหนุ ่มอยู ่ จนท่านต้องยื่นใบลาออก 
จากการเป็นองค์คณะคาร์ดินัล และเป็นครั้งแรก 
ในเกือบร้อยปีที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาอนุมัติ 
และอาจต้องมีการไต่สวนตามระบบกฎหมายของ
พระศาสนจักรต่อไปอีก ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า
พระองค์เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้

ไม ่ เพียงแต ่ เรื่ องการอื้ อฉาวเกี่ ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กๆเท่านั้น บรรดา
นักบวชหญิงในหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีป
แอฟริกาเองก็เริ่มออกมาเปิดโปงว่า นักบวชหญิง
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จ�านวนไม่น ้อยก็เคยโดนพระสงฆ์ล ่วงละเมิด 
ทางเพศ แม้จะท�าเรื่องร้องเรียนไปยังคณะท่ีสังกัด
หรือไปยังพระสังฆราชเรื่องก็เงียบหายไปเหมือนกัน

ผมเชื่อแน่ว่าสัตบุรุษที่เป็นชาวบ้านอย่าง
พวกเราก็อาจเกิดค�าถามว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะ
กระทบกระเทอืนต่อศรัทธาหรือไม่ และทีส่�าคญัทีส่ดุ 
คือพระศาสนจักรในไทยรวมถึงพวกเราจะมีส่วน 
ในการป้องกนัปัญหาเหล่านีอ้ย่างไร ในค�าถามแรกนัน้  
เป็นส่ิงท่ีเข้าใจได้ที่เราจะหมดศรัทธาในตัวพระสงฆ์ 
หรือนักบวชเฉพาะคน แต่อย่าหมดศรัทธาใน 
พระศาสนจกัรและพระเจ้า ในสมยัพระเยซูครสิตเจ้า 
เอง พระองค์เลอืกสาวกด้วยตนเอง 12 คน แต่กลบัมี 
หนึ่งคนที่ทรยศต่อค�าสอนของพระองค์ การที่มี 
พระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามค�ามั่นสัญญาต่อองค์พระ 
ครสิตเจ้าจงึเป็นเรือ่งของคนส่วนน้อย แต่ผู้เกีย่วข้อง
ตอ้งไม่ยอมใหค้นสว่นน้อยมาสร้างความเสียหายให้
กับพระศาสนาด้วยการปิดเงียบ

ส�าหรับเ ร่ืองการป ้องกันแก ้ไขป ัญหานี ้
ควรท�าอย่างไร มีข้อเสนอว่าพระศาสนจักรท้องถิ่น 
ทุกประเทศต้องยึดนโยบาย Zero Tolerance  
อย่างที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาประกาศไว้ 
และท�าให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรม วิธีการ
คือการประกาศอย่างเป็นทางการให้สัตบุรุษและ 
สังคมช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูพฤติกรรมของ 
พระสงฆ์และนักบวช หากพบความไม่ชอบมา 
พากลก็ให้สามารถส่งเร่ืองร้องเรียนพร้อมข้อมูล
หรือประจักษ์พยานประกอบไม่ใช่กล่าวหากันลอยๆ 
ปัญหาอยู ่ตรงที่จะส่งเรื่องร้องเรียนไปท่ีใครเพื่อ 
มิให้เรื่องถูกเก็บดองเอาไว้ โดยหลักการแล้ว 
ก็คงต้องส่งให้ระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใสสภาพระสงัฆราชควรตัง้คณะกรรมการ 
ที่มีคนนอกเข ้ามารับรู ้และรับประกันมิให ้ เกิด 
วัฒนธรรมแห่งความเงียบที่ถูกปลูกฝังกันมาผิดๆ 

ว่าการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆเป็นการท�าลายสถาบัน
ศาสนา

ในสังคมไทยเรามีค�ากล ่าว “ชั่วช ่างชี  
ดีช่างสงฆ์” หรือ “เอาหูไปนา เอาตาไปไร่” สุภาษิต
เหล่านีส้ะท้อนว่าชาวบ้านถกูสอนให้ไม่ควรไปยุง่เรือ่ง
คนอืน่ ยิง่เรือ่งของบุคลากรในศาสนากป็ล่อยให้เขา
จัดการกันเอง ทัศนคติแบบนี้ขัดกับจิตตารมณ์ของ
พระเยซูคริสตเจ้า ในสมัยของพระองค์นั้นบรรดา
ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเช่นพวกฟาริสีเป็นพวก
มือถือสากปากถือศีล พยายามท�าตัวให้ดูดีต่อหน้า 
ชาวบ้าน เวลาขึ้นเทศน์พูดอย่างแต่พอมาถึงชีวิต
ส่วนตัวเป็นอกีอย่าง พระองค์ไม่เคยรรีอท่ีจะโต้แย้ง 
คนเหล่านี้ พระองค์ทรงสอนให้เรามีความกล้า 
ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดสังคมท่ีดี แม้ว่า 
ผลพวงของการวิพากษ์วิจารณ์นั้นท�าให้บรรดา 
ฟาริสีและผู้ใหญ่ของศาสนาวางแผนก�าจัดพระองค์ 
ประกาศกหลายคนก็ท�าอย่างท่ีพระองค์กระท�า 
ยอมรับท่ีจะเป ็นเสียงท่ีกระตุกมโนธรรมของ
กษัตริย ์และผู ้น�าต่างๆที่กระท�านอกลู ่นอกทาง 
ค�าสอนของพระเจ้า

เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2018 สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสได ้ทรงเขียนจดหมาย 
ถงึครสิตชนคาทอลกิ 1.2 พนัล้านคนทัว่โลกความยาว 
2000 ค�า เป็นจดหมายท่ีแสดงถึงความเสียใจ 
และทุกข์ใจต่อเรื่องดังกล่าว พระองค์ขึ้นต้น 
ด้วยประโยคของนกับญุเปาโลทีเ่ขยีนจดหมายถงึชาว
โครนิธ์ฉบบัที ่1 บทที ่12 ข้อที ่26 (เทยีบ) ว่า “หากคนใด 
คนหนึ่งก�าลังทนทุกข์ ทุกคนก็จะร่วมทุกข์ด้วยกัน”  
พระองค ์ เชิญชวนให ้คริสตชนทั่วโลกได ้ร ่วม 
เป็นทุกข์กับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และลงท้าย
จดหมายด้วยการขอพละก�าลังจากพระจิตเจ้าให้เรา
มีความกล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อจัดการกับปัญหานี ้
อย่างจริงจัง 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

procurator = 1) ผู้จัดการ 
   2) ผู้ว่าราชการของจังหวัดโรมัน
  fiscal proculator  = เหรัญญิก
profane = 1. เรื่องทางโลก 2. ไม่เกี่ยวกับศาสนา
profession of faith = การประกาศยืนยันความเชื่อ
 religious profession\, = การปฏิญาณของนักพรต
progress = ความก้าวหน้า
Promise Land, the = ดินแดนพระสัญญา (แผ่นดินคานาอัน)
promoter of the faith = ทนายปกป้องความเชื่อ 
promulgate = ประกาศ
Pro-Nuncio, Apostolic = เอกอัครสมณทูต (เลิกใช้แล้ว) 
Propaganda Fide = สมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ (ชื่อเดิม) ชื่อใหม่คือ 
    Congregation for the Evangelization of the  
   Peoples 
   สมณะกระทรวงประกาศพระวรสารแก่ปวงชน
Proper of the Mass = บทเฉพาะมิสซา
Proper of the Saints = บทเฉพาะฉลองนักบุญ
Proper of the Season = บทเฉพาะเทศกาล
prophecy = การประกาศพระวาจา 
prophet = ประกาศก
 false prophet = ประกาศกเทียม
 prophetism = ประกาศกนิยม ขบวนการประกาศก
propitiation = การชดเชยบาป
proposition = ข้อเสนอ ญัตติ
proselyte = ผู้เปลี่ยนศาสนา
 proselytisation = การชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา
 proselytism  = 1) การโฆษณาหาสมาชิกใหม่ ชวนคนให้กลับใจ
   2) การเปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนความเลื่อมใส
   3) ขบวนการชักชวนเปลี่ยนศาสนา

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนเราพึง

นักบุญเปโตรได้เตือนใจพวกเราในจดหมายฉบับแรกของท่าน “จงมีความถ่อมตนต่อกันเถิด 

เพราะพระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่งจองหอง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน ดังนั้นจงถ่อมตน

อยูใ่ต้พระหตัถ์ทรงฤทธิข์องพระเจ้า เพือ่พระองค์จะได้ทรงยกย่องท่านเมือ่ถงึเวลาอนัควร” (1ปต 5:5-6)

ปรีชาญาณของนกแก้ว
ที่อารามเก่าแก่แห่งหนึ่งบนภูเขาในประเทศธิเบต อธิการของอารามมีชื่อว่าไดมาลา ท่านปรารถนาจะฉลองครบ

รอบร้อยปีแหง่การก่อตัง้อารามในรปูแบบทีส่ร้างสรรค์ และเพือ่ให้นกัพรตในอารามของทา่นมคีวามสนกุสนานในขณะ
เดียวกันก็ได้รับความรู้มากขึ้นด้วย ท่านจึงจัดการแข่งขันที่ค่อนข้างแปลกขึ้นมาในหมู่คณะของท่าน เจตนาของท่านก็
คือท่านต้องการจะสอนความจริงอันยิ่งใหญ่ฝ่ายจิตแก่ทุกคนในอาราม

ท่านได้มอบนกแก้วสามตัวให้กบันักพรต 3 องค์ในอารามของท่าน และสัง่พวกเขาว่า “ใครกต็ามทีส่ามารถฝึกนกแก้ว 
ให้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่า ความจริงฝ่ายจิต และข้อค�าสอนทางศาสนาได้ดีที่สุด จะได้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
อธิการต่อจากท่าน นักพรตทั้ง 3 องค์มีเวลา 6 เดือนที่จะฝึกนกแก้ว

เมื่อเวลาที่ก�าหนดมาถึง นักพรตทั้งอารามจ�านวน 300 องค์ ได้มารวมตัวกันที่ห้องประชุมใหญ่ เพื่อชมและเป็น 
ประจกัษ์พยานในการแข่งขนัทีจ่ะเริม่ขึน้ ท่านไดมาลาเรยีกไทชงุ ผูเ้ข้าแข่งขนัคนแรกเข้ามา หลงัจากทีไ่ด้โค้งค�านบัด้วย
ความเคารพต่ออธิการและสมาชิกในคณะแล้ว ไทชุงให้สัญญาณแก่นกแก้วของเขาให้เริ่มการแสดง

นกัพรตทกุคนตกตะลงึเมือ่ได้ฟังนกแก้วของไทชงุพูดอย่างคล่องแคล่วถงึค�าสอนของศาสนาต่างๆ เจ้านกแก้วแสนรู้ 
ยงัได้บรรยายถงึปรชีาญาณของนกัปราชญ์ในสมยัโบราณและธรรมล�้าลกึฝ่ายจติอืน่ๆ หลงัจากใช้เวลาเกอืบหนึง่ชัว่โมง
เพือ่ฟังความฉลาดรอบรู้ของเจ้านกแก้วแล้ว บรรดานกัพรตต่างปรบมอืให้กบันกแก้วตวันัน้ด้วยความอศัจรรย์ใจ พวก
เขาสรรเสริญไทชุงที่ฝึกนกแก้วของตนมาเป็นอย่างดี

คนต่อมาคือหว่างซุง และเช่นเดียวกันทุกคนต้องประหลาดใจอย่างมาก เนื่องจากเจ้านกแก้วตัวนั้นเริ่มต้นแสดง 
ความสามารถของมนัด้วยการสวดภาวนาโดยขบัร้องเพลงอาเวมารอีา หลงัจากนัน้จงึได้พูดถงึงานเขยีนของนกับญุออกสัตนิ  
นักบุญฮีลารี และแม้แต่บางส่วนของหนังสือซุมมาเทโอโลจิกาของท่านนักบุญโทมัส อไควนัส และเจ้านกน้อย 
ยงัขบัร้องเพลงเตเดอมุเป็นบทสวดส่งท้ายเพือ่จบการบรรยายอนัเตม็เป่ียมไปด้วยความรอบรูข้องมนัซ่ึงใช้เวลาประมาณ
เกือบสองชั่วโมง ทันทีที่การแสดงจบลงเสียงปรบมือกราวใหญ่ของทุกคนในอารามก็ดังขึ้น

คนสุดท้ายคือหยังเจีย ทุกคนต่างคอยดูว่าเจ้านกตัวสุดท้ายจะแสดงอะไรที่เหนือกว่าเจ้านกสองตัวแรก พวกเขา 
ต้องผิดหวงัเมือ่พบว่าหลงัจากทีห่ยงัเจียให้สญัญาณแล้ว เจ้านกแก้วของเขากย็งัคงเงยีบและไม่พดูอะไรเลยแม้แต่ค�าเดยีว  
หลังจากน้ันสองนาทีหยังเจียได้ประกาศว่าการแสดงความสามารถของนกแก้วของเขาจบลงแล้ว ในขณะที่ทุกคนรู้สึก 
ผดิหวงัแต่สหีน้าของท่านอธกิารกลบัเตม็ไปด้วยรอยยิม้ แน่นอนท่านเข้าใจว่าหยงัเจยีต้องการให้นกแก้วของเขาแสดงอะไร

นักพรตคนหนึ่งถามหยังเจียว่า “น้องรัก ความสามารถที่นกแก้วของเธอแสดงคือความเงียบหรือ?” “ใช่ครับ” 
หยังเจียตอบ พี่น้องอีกคนหนึ่งในอารามถามหยังเจียต่อไปว่า “เธอก็รู้ไม่ใช่หรือว่างานนี้เป็นงานส�าคัญแต่ดูเหมือนว่า 
เธอไม่ได้ฝึกนกของเธอเลย” หยงัเจียตอบว่า “พีท่ีร่กั จรงิๆ แล้วนกแก้วของผมมคีวามรูม้ากกว่าเจ้านกแก้วสองตวัแรก 
มันสามารถอธิบายค�าสอนของแต่ละศาสนา น�ามาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ได้ ไม่เพียงแต่ความรู้ทางศาสนาเท่านั้น 
เจ้านกแก้วตวันีย้งัรอบรูใ้นเรือ่งของประวตัศิาสตร์ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ฯลฯ” แต่นกัพรตคนหนึง่กข็ดัจงัหวะขึน้
มาว่า “น้องรัก ถ้านกแก้วของเธอมีความสามารถมากมายอย่างที่เธอพูด ท�าไมเวลาเธอบอกให้มันแสดงความสามารถ
มันจึงเงียบ พี่ไม่เห็นมันแสดงอะไรให้พวกเราดูเลย” หยังเจียอธิบายให้ทุกคนในอารามเข้าใจในที่สุดว่า “พี่น้องที่รัก 
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ผมฝึกให้นกแก้วของผมมีความสุภาพแม้มันจะมีความรู้มาก”

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้คือหยังเจีย 
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

ฉันจ�าได้ว่าตอนที่ฉันรู้ความ ครั้งแรก
ท่ีฉันได้รับของขวัญวันคล้ายวันเกิด เป็นตอน
ที่ฉันอยู่แค่ ป.3 วันนั้นกลับมาจากโรงเรียน พี่
ท่ีอยู่มัธยมต้นเดินมาหาฉันที่ห้องแถวซึ่งเราอยู ่
ไม่ห่างกันนัก พี่เธอยื่นกล่องของขวัญให้พร้อม
กับค�าว่า “Happy Birth Day” มันท�าให้
หัวใจเด็กๆ อย่างฉันปลื้มแล้วก็อายๆ ในเวลา
เดยีวกนั ยงัเด็กเกนิไปม้ัยแต่รู้สกึได้ว่าดีใจอย่าง
รู้ความก็แล้วกัน

แล้วกมี็ความคิดในหวัตัง้แต่นัน้มา พอถงึ 
วนัคล้ายวนัเกดิทไีร คดิไปว่าจะมใีครรูไ้หม จะได้
อะไรพิเศษบ้างหรือเปล่า แน่นอนในเวลานั้นฉัน
ไม่ค่อยรู้เรื่องของเค้กวันเกิด กับเร่ืองของขวัญ 
พเิศษกองโตๆ หรอก รู้แต่ว่ามีคนคิดถงึ มคีนจ�า
ได้ มขีนมเลก็ๆ น้อยๆ กม็คีวามสขุแล้ว เดก็ห้อง
แถวอย่างฉันดีใจเสมอเมื่อพรรคพวกเพื่อนฝูง

พดูกนัว่า “วนันีว้นัเกดิเจ้าไก่ เดีย๋วเราไปเลีย้งกนั”  
ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ไปซื้อขนมและมานั่ง
พดูจาเพ้อเจ้อจนิตนาการมากมายตามประสาเดก็ 
สวรรค์เล็กๆ ก็เกิดขึ้นแล้ว

โตขึ้นมาในช่วงมัธยม เมื่ออยู่ท่ีหอพัก 
ฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องของวันคล้ายวันเกิดสัก 
เท่าไหร่ อาจเป็นเพราะในช่วงนัน้พวกเราเน้นเรือ่ง
การเรยีนมาก ปัดเรือ่งภายนอกออกไปจากสมอง
เสียหมด แต่ก็มีความสุขนะเมื่อเพื่อนสนิทเพียง
เอ่ยปากบอก Happy Birth Day มันต้อง
อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ารักกันจริง เพื่อนชายด้วย
กันนะก็เลยปลื้มแบบแมนๆนั่นแหละ

จนช่วงมัธยมปลาย วันคล้ายวันเกิดดู
จะมีสีสันมากขึ้นนะ เพราะเพื่อนผู้หญิงบางคน
ส่งการ์ด ส่งของขวัญฝากมาให้ อยู่อย่างฉันใน
สมัยนั้นถือเป็นเรื่องพิเศษ ฉันเองก็เกิดอาการ 

อาย......อายมาก
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อายๆ นะเวลาที่รุ่นน้องหรือเพื่อนๆ ล้อว่ารักกัน
ชอบกันนิ ไม่รู้ว่าตอนนั้นหน้าแดงหรือหน้าเขียว
เพราะฉันไม่ใช่คนผิวขาว

ในทางตรงข้าม ฉนักไ็ม่เคยให้ของขวญั
วันเกดิใครเลย แต่กจ็�าวนัส�าคญัอย่างนัน้ได้และ
ก็แค่บอก Happy Birth Day แค่นี้ก็อายจะ
แย่อยู่แล้ว ท�าไม่ฉันมันขี้อายจัง กับไอ้แค่เรื่อง
ของขวัญวันเกิดแค่นี้

 ..................
คว ามส� าคัญมั นอยู ่ ที่ ต อนฉันอยู ่ 

ปริญญาตรีปีที่หนึ่ง ใจมันโลเลสับสนยังไง 
บอกไม่ถูก เพราะตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดให ้
ผู้หญิงสักคน วันนั้นไปคนเดียวเพราะไม่อยาก
ถกูถามว่าไปท�าไม ไปซือ้อะไร ซือ้ให้ใคร โอกาส
อะไร มันมากความ เชื่อเถอะวันนั้นฉันเขินๆ 
อายๆ ยงัไงไม่รู้ เกดิมาไม่เคยซือ้ แล้วจะเลอืกซือ้ 
อะไรดี ไปที่คลองถมนะ จะซื้อขวัญให้ผู้หญิง  
แต่ก็ไปดูเรื่องเครื่องไฟฟ้า คิดไม่ได้คิดไม่เป็น 
เดินไปหลายรอบ ที่สุดเดินเข้าไปร้านนาฬิกา  
เขาไปเลอืกนาฬิกาผูห้ญงิ คนขายมองแล้วกถ็าม
ว่าซื้อไปให้แฟนเหรอ เท่านั้นแหละฉันเขินเดิน
ออกมาเลย มันจะเงียบๆให้เลือกเองไม่ได้รึไง 
จะมาถามมายุมายุ่งท�าไม

กว่าจะเข้าไปร้านอื่นๆ ก็เดินกลับไป
กลับมาอยู่หลายรอบ ฉันเป็นประเภทคนซื้อ 
ซือ่บ้ือทีอ่ายคนขาย ถ้าถามล่ะกเ็ดนิออกจากร้าน
เลย ให้มันรู้ไปว่ามีคนอย่างนี้ในโลก จนไปถึง
ร้านนาฬิกาแห่งหนึ่ง เขาไม่ถาม เขาปล่อยให้ดู
ตามสบาย แล้วฉันก็ได้นาฬิกาผู้หญิงเรือนทอง
หนึง่เรอืนในราคาห้าร้อยบาท ไม่รูว่้าถกูหรอืแพง  
แต่นับเวลาในตอนนั้นเมื่อเกือบสี่สิบปีที่แล้ว 

ส�าหรับฉันมันเป็นเงินเก็บที่กว่าจะได้ มันก็ถือว่า
ทุ่มสุดตัว

ฉนัคดิถงึใบหน้าของผูห้ญงิทีฉ่นัรกั บาง
เวลาก็เอานาฬิกาออกมาดู และก็รอวันเวลาที่จะ
ถึงวันส�าคัญก็วันคล้ายวันเกิดนั่นแหละ รอที่จะ
มอบของขวัญนี่ไปให้เธอ เอาออกมาดูแล้วดูอีก
หลายรอบเพราะซ้ือต้ังแต่เดอืนตุลาคม และต้อง
รอถึงเดือนธันวาคม

 แล้ววันเวลาที่รอคอยก็มาถึง ฉันยังมี
อาการเขินอายเพราะไม่เคยท�าอย่างนี้มากก่อน 
เป็นครั้งแรกจริงๆ ในชีวิต ฉันเดินไปเหมือน 
คนที่ถูกมนต์สะกด ต่อหน้าผู้หญิงที่ฉันรัก 

 “ของขวัญวันเกิดครับ” พูดแค่นี้แล้วก็
เดินออกมา ไม่กล้าสบตา ไม่กล้าอยู่ต่อ มันมี
ความรูส้กึแปลกๆ แต่เมือ่เดนิออกมากย็งัแอบดู 
ว่าเธอชอบหรือเปล่า

 ............................
 เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรอจนถึงวัน

คล้ายวนัเกดิของฉนัในเดอืนธันวาคม ฉนัคดิถงึ
แม่ที่ให้ก�าเนิดและก็เตรียมของขวัญให้ท่าน แม่
แกะกล่องนาฬิกา แล้วเอามาสวมใส่พร้อมกับ
น�้าตา แม่พูดว่าไม่ต้องซื้อให้แม่ก็ได้ แค่เห็น
หน้าลูกแม่ก็ดีใจแล้ว แม่บอกว่าไม่เคยมีใครซื้อ
ของขวัญให้แม่อย่างนี้เลย ฉันยืนห่างๆ จากแม่
แต่ก็เห็นว่าแม่ยิ้มทั้งน�้าตามองมาที่ฉัน เล่นเอา
ฉันน�้าตาซึมไปด้วยเลย ท�าสิ่งดีๆ อย่างนี้ท�าไม่
ฉันต้องอายด้วย มันน่าจะคิดเป็นและท�าเป็นมา 
ต้ังนานแล้ว และต้ังแต่นั้นมาวันคล้ายวันเกิด
ของฉันทีไร เป็นต้องหาของขวัญเตรียมไว้ให้
แม่เสมอมา 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

 ดิฉันเคยเขียนถึง “ดาว” และเรื่องราวของ
เธอ ดาวเป็นแม่ครวัคนโปรดของดฉินั และอยากจะ
บอกว่าเป็นพระที่ส่งเธอมาให้เราได้พบกัน เพื่อดูแล
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดาวมีครอบครัวเล็กๆ 
เธอมีลูก 3 คนและแม่ที่ชรามากแล้วอีกหนึ่งคน

 วนัเวลาผ่านไปเรว็มากจรงิๆ นบัจากวนัแรก 
ท่ีดาวและครอบครัวของเธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของครอบครัวเรา ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า ดาวจะอยู่กับ 
เราได้นานไหม เราต่างปรบัตวัให้เข้าหากนั ซึง่กไ็ม่ใช่ 
เรือ่งง่ายนกั เพราะต่างคนต่างไม่รูน้สิยัของกนัและกนั  
แต่ด้วยความจริงใจต่อครอบครัวเล็กๆ นี้ ถ้อยที
ถ้อยอาศัย ใช้ภาษาดอกไม้ต่อกัน ไม่ดุไม่ว่ากัน แต่
จะค่อยๆ อธบิายถงึเหตแุละผลในการท�างานและใช้
ชีวิตร่วมกัน

ทุกครั้งก่อนพูดดิฉันจะไตร่ตรองก่อน โดย
จะคิดว่า “ถ้าเราเป็นเขา เราจะอยากฟังค�าพูดแบบ
ไหน” ที่ไม่กวนน�้าให้ขุ่น แต่ก็มีบ้างบางคร้ังที่เมื่อ
เขาพูดออกมาแล้ว ท�าให้เรารู้สึกไม่สบายใจ แต่
ก็พยายามข่มใจและอดทน อดกลั้น ไม่ชักสีหน้า  
แต่จะวางเฉยเดินถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้น
ไปก่อน แล้วพอมีโอกาสมีจังหวะที่ผ่อนคลายเมื่อ 
ต่างฝ่ายต่างสบายใจแล้ว ดิฉนักจ็ะค่อยๆ อธบิายว่า 
อะไรมันคืออะไร เขาท�าอย่างไร ถกูหรือไม่ถกู การพดู 
ด้วยน�า้เสยีงแบบนัน้ เราได้ยนิแล้วสะเทอืนใจ แต่ก ็
ไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดี จึงเก็บความรู้สึกไว้ก่อน

ดาวยอมรับว่า เขาก็ไม่ได้ระวังค�าพูดค�าจา 
เมื่อพูดไปแล้วจึงค่อยมารู้สึกเสียใจภายหลังว่า ไม่
ควรพูดจากกับนายหญิงอย่างนั้นเลย เขาไปเล่าให้
ลูกๆ ฟังด้วยความส�านึก เขาจึงรู้และศรัทธาในตัว

ดฉินัท่ีอดทนมาก แทนท่ีจะดหุรอืตะคอกเขา แต่กลบั 
เฉยและเดนิออกไป ดาวน�า้ตาคลอด้วยความซาบซึง้
และเข้าใจ ดฉินักย็งัพลอยต้ืนตันใจไปด้วย เราสบตา
กันอย่างเข้าใจ ท�าให้ดิฉันมีโอกาสอธิบาย คุยกัน 
ให้เข้าใจ เพือ่เราจะอยูก่นัอย่างสบายใจ มอีะไรกเ็ล่า
สูก่นัฟังว่า ดาวกล่าวค�าขอโทษและบอกว่า “นายหญงิ 
ใจดีสุดๆ” แค่นี้ก็ท�าให้หัวใจดิฉันพองโตแล้วที่
สามารถเอาชนะใจเขาได้ด้วยความรักและความดี

ดิฉันจ�าได้ดีว่า ในวันที่ดาวได้รับเกียรติให้
เป็นแม่ดีเด่นของโรงเรียนที่ลูกสาวของเขาเรียนอยู่ 
พวกเราต่างดีใจและภูมิใจ เพราะมันไม่ใช่จะได้รับ
เลอืกกนัง่ายๆ ความดทีีเ่ขาท�ามาตลอดชวีติ พยายาม
พยุงครอบครัวเล็กๆ ที่ขาดพ่อผู้ที่ซึ่งจะเป็นเสาหลัก
ของครอบครวั แต่กลบัเป็นดาวท่ีต้องท�าหน้าท่ีเป็นท้ัง
พ่อและแม่ ปากกดัตนีถบีจนลกูๆ เป็นคนดขีองสงัคม  
ลูกๆ ช่วยเหลือแม่ทุกอย่าง เป็นคนหนักเอาเบาสู้ 
อุตส่าห์ มานะอดทน จนชีวิตของเขาดีขึ้นเป็นล�าดับ 
ลูกๆ เรียนดี มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และ
มีความซื่อสัตย์

ดฉินัจะเล่าแบ่งปันสิง่ดีๆ  และประสบการณ์
ต่างๆ ให้ดาวฟัง และเขากน็�าไปสอนไปเล่าให้พวกลกูๆ  
ของเขาฟังอกีต่อหนึง่ เป็นการถ่ายทอด และสิง่เหล่านี้ 
เข้าไปในจิตใจของลูกๆ ของเขา ลูกๆ ในครอบครัว
ของดาวมีโอกาสเรียนเหมือนครอบครัวอื่นๆ ลูกๆ 
ของเขาฉลาด พวกเขารูเ้ท่าทนั มกีารตดัสนิใจทีด่ ีรูจ้กั 
แก้ปัญหา เพราะเคยผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาบ้างทัง้ 
ในและนอกห้องเรียน

 วนันีเ้ดก็ๆ มแีววตาแห่งความหวงั ความสขุ  
ชีวิตไม่รันทดอีกแล้ว เขามีความมั่นคงในชีวิต เรา

ไปให้ถึงดวงดาว
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สัญญาจะส่งเสียให้ลูกๆ ของดาวได้เรียนจนจบ
ปริญญาทุกคน พวกลูกหลานของดิฉันก็รักพวกเขา
เหมือนดังญาติ พวกเขาก็วิ่งเล่นด้วยกัน เวลาทาน
อาหารก็ทานเหมือนๆ กันไม่แบ่งแยก ลูกๆ ของเขา 
จากเด็กที่ขาดสารอาหารกลายมาเป็นเด็กที่ร่าเริง 
แข็งแรง สุขภาพกายและใจดี

ดิฉันมองดูพวกเขาทุกวันด้วยความปลื้ม
ปีติ เราสุข เราอิ่ม เขาก็เหมือนเรา ดังพระวาจาที่ว่า 
“จงรักผู้อื่น เหมือนรักตนเอง” “เราปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างไรก็เหมือนปฏิบัติต่อพระองค์อย่างนั้น” ท�าให้
ดิฉันตั้งจิตทุกวันว่า “เมื่อลืมตาขึ้นมา และมีชีวิตอยู่
ต่อไปอีก 1 วัน ฉันต้องจะท�าสิ่งดีๆ ให้คนรอบข้าง  
จะไม่ทิง้โอกาสดีๆ  ให้เปล่าประโยชน์” ดฉินัคดิเสมอ
ว่า พระเจ้าทรงเมตตาต่อเราๆ ก็ต้องเมตตาและ 
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นด้วย

ที่สุด วันที่รอคอยก็มาถึง วันนั้น เป็นวันที่ 
พวกเราทุกคนในบ้านต่างรอคอยว่า “สาวน้อย” 
(ลูกสาวคนโตของดาว) ที่ก�าลังรอฟังผลการสอบเข้า
มหาวทิยาลยัเหมอืนเดก็ๆ ทัง้ประเทศ และแล้ว 6 โมง 
เย็นวันนั้น สาวน้อยก็ยิ้มแก้มปริเมื่อมีรายงานว่า 
เขาสอบติดแล้ว ตามที่เขาฝันไว้ เขาอยากเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เขาตั้งใจและใฝ่ฝันอยากเรียนที่นี่มาก 
สุดท้ายความฝันก็เป็นจริง เราไม่คาดคิดว่า เขาจะ
สอบตดิ เพราะต้องท�าคะแนนสงูมาก แต่เขากท็�าส�าเรจ็ 
ตามฝัน (5 ปีจบปริญญาโท)

สาวน้อยยิม้อย่างมคีวามสขุ นีเ้ป็นครัง้แรกที่
เห็นเขายิ้ม วินาทีนั้นเหมือนโลกเป็นสีชมพู เขาชนะ
แล้ว เหลือเชื่อจริงๆ จากชีวิตที่ล�าบาก อดมื้อกินมื้อ  
มาวันนี้พระเจ้าทรงเมตตา ตอบสนองความดี  
ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร พระองค์ไม่ทรง
ทอดทิ้งผู้ที่ท�าความดี หรือมั่นคงในความดี แต่จะ

ทรงตอบแทนเขาและมอบรางวัลให้แก่เขา
ดฉินัตืน่เต้นไม่แพ้เขาเลย เขาเปรยีบเหมอืน

ของขวัญจากพระเจ้าที่ฝากเขาไว้ให้เราดูแลและ 
ให้ความรกั ดฉินักอดสาวน้อยเอาไว้แน่นด้วยความ
ปลืม้ใจและดใีจ ตวัดาวเองกร้็องไห้ปลืม้ใจน�า้ตาไหล 
ซึ่งก็พลอยท�าให้ดิฉันน�้าตาไหลไป นี้คือความสุขที ่
ยิ่งใหญ่ มันคือน�้าตาแห่งความชื่นชมยินดี ที่ 
เอ่อล้นออกมาเพราะเขาบรรลุเป้าหมายท่ีใฝ่ฝันเอา
ไว้แล้ว

ดิฉันดีใจที่สาวน้อยมีความหวังว ่าจะมี 
ความมั่นคงในครอบครัวของเขาๆ พูดกับแม่บ่อยๆ 
ว่า “แม่จ๋า หนูจะเลี้ยงแม่เอง แม่จะต้องอยู่กับหนู
นานๆ หนูจะพาแม่ไปเท่ียวในท่ีท่ีแม่อยากไป แม่
เหนื่อยเพราะพวกหนูมานานแล้ว แม่ต้องดูแล
สุขภาพตัวเองด้วยนะ หนูรักแม่ท่ีสุด” ดาวผู้เป็น
แม่ เล่าให้ดฉินัฟังจนจบเธอบอกว่า “ฝันใกล้จะเป็น
จรงิแล้ว” เรือ่งน่ายนิดอีย่างนีจ้ะไม่ให้ดฉินัปลืม้แทน
เขาได้อย่างไร เพราะลูกเป็นแก้วตาดวงใจของแม่  
เมื่อลูกเป็นคนดี มีความก้าวหน้าในชีวิต เหล่านี้คือ
ก�าลงัใจ และเป็นดงัยาวเิศษทีจ่ะช่วยต่อชวีติของแม่
ให้ยืนยาวขึ้นไปอีก

โอ! โลกช่างสวยงามทันที เมื่อทุกอย่างเป็น
ไปตามความฝันแล้ว

ท�าดีย่อมได้ดี ขอให้ท่านผู้อ่านและบรรดา
แฟนคลับอุดมศานต์ทุกท่าน ลองนึกภาพว่า เรา
ทุกคนก�าลังแสดงบทบาทของตนเอง ใช้เวลาใน
ทุกๆ นาทีอย่างรู้ค่า ช่วยเหลือเจือจานเพื่อนพี่น้อง
รอบข้าง ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าพระเจ้า พระองค์จะ
อวยพระพรให้ทกุท่าน จะตอบแทนท่านเป็นร้อยเท่า
พันทวี เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาอย่างหาที่สุด
มิได้... “จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์
พระทัยดี” อาแมน 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

“เราเพื่อนกัน”
 ประณตน้อมวันทามุทิตาจิต จากใจศิษย์คนนี้ที่ครูสอน

แทนความรักผ่านในมาลัยกร มาขอพรด้วยรักพร้อมสักการ

 เป็นแม่พิมพ์ที่ดีให้ชีวิต ด้วยดวงจิตศรัทธาอย่างกล้าหาญ

เสริมความรู้คู่จรรยาวิชาการ สอนเขียนอ่านจับวางในทางดี

 ปลูกฝังด้วยคุณธรรมทั้งความคิด สั่งสอนศิษย์ให้งามตามวิถี

คือแสงเทียนส่องสว่างทางชีวี กี่ี่สิบปีผ่านไปไม่เลือนลาง

 ได้ประสบพบกันในวันนี้ ตลอดหลายสิบปีที่เหินห่าง

แต่ละคนบนลิขิตที่ขีดวาง ล้มลุกบ้างสร้างตัวไม่กลัวใคร

 เหล่าลูกศิษย์ของครูอยู่ที่นี่ ต่างก็มีอนาคตอันสดใส

ต้องขอบคุณผ่านเพจทั้งเฟซไลน์ นำาพาให้เพื่อนเกลอได้เจอกัน

 จดจำาภาพที่ดีไมตรีจิต เพื่อนสนิทเราสนุกและสุขสันต์

มิตรภาพตรึงใจสายสัมพันธ์ “เราเพื่อนกัน” งานนี้ไม่มีลืม....
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

มผีูค้นและพีน้่องครสิตชนมากมายหลาย
ท่านถามผมว่า “อะไรที่ช่วยสร้างความสัมพันธ ์
และอะไรที่ท�าลายความสัมพันธ์ในครอบครัว  
ที่ท�างาน และในชุมชน” 

ส�าหรับผม สิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ 
ก็คือ “การรับฟังด้วยหัวใจ การให้ความเข้าใจ
ด้วยความรักและจริงใจ” ครับ

สิ่งที่ท�าลายความสัมพันธ ์ได ้ดีที่สุด 
รวดเร็วที่สุด ทั้งในครอบครัว ที่ท�างานและ
ชุมชน ก็คือ “การโทษคนอื่น” ครับ

สร้างความสุขสันติในจิตใจ &  
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น 

แบบนักบุญอิกญาซีโอ
หลายท่านบอกผมว่า เวลาอารมณ์ดี  

อารมณ์ปกติก็ท�าได ้ แต่เวลาอารมณ์ไม่ดี  
โกรธ ของขึ้น ผิดหวัง เสียใจ ฯลฯ... ก็โทษ
คนอื่นได้เร็วมาก ในความคิด ในค�าพูด ตั้งตัว
ไม่ทันเลย ... 

ใช่ครับ เพราะเวลาปรกติ จิตใจของ 
คนเราทุกคน มีสันติในจิตใจ มีความรัก ความ
เบิกบาน จิตใจเปิดกว้าง มีความสัมพันธ์ที่ดี 
กับคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ

แต่ในสถานการณ์ที่เราได้ยินค�าพูดหรือ
เห็นการกระท�าบางอย่าง เช่น 

ได้ยินค�าพูดว่า “คุณท�างานประสาอะไร 
ไม่ได้เรือ่งเลย” “ท�าไมลกูท�าแบบนี ้พ่อแม่เสยีใจ 
จรงิๆ” ท�าให้เรารูส้กึไม่ปลอดภยั หรอืเกดิอารมณ์ 
ที่เข้มข้น เราก็ตอบโต้อย่างรวดเร็วกลับไปทันที 
บางครั้งก็ตอบโต้ด้วยค�าพูด ด้วยการกระท�า 

ถ้าอีกฝ่ายมีอ�านาจมากกว่า เป็นผู้ใหญ่
กว่า กอ็าจเงยีบ และคดิตอบโต้ในใจ เช่น “กค็ณุ
สั่งงานประสาอะไร ผมท�าเต็มที่แล้ว ยังมาต่อว่า
ผมอกี” “พ่อกบัแม่ไม่เคยฟังหนเูลย เอาแต่พดูๆ 
ต่อว่าหนู หนูบอกไปก็โดนด่าอยู่ดี ไม่พูดดีกว่า”

รูปแบบการตอบโต้ เมื่อเราอารมณ์ไม่ดี  
อารมณ์เสยี สามารถเกดิขึน้ได้หลายแบบ ทัง้การ 
โต้เถยีง พดูเสยีงดงั ตะคอก ประชดประชนั ดถูกู 
อกีฝ่าย ตดัสนิเขาล่วงหน้า เยาะเย้ย ยนืกรานว่า 
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ตัวเราถูก จับผิดอีกฝ่าย ขู่ หรือลงไม้ลงมือเลย
ก็มี ท้ังหมดนี้เราเรียกว่าเป็นการตอบโต้แบบ 
“สู้” (Fight)

แต่ถ้าเราใช้วธิหีลบเลีย่ง เงยีบ ไม่พดูด้วย  
นินทาต่อว่าลับหลัง พยายามลืมปัญหา เก็บ
ความโกรธไว้ในใจ โทษตัวเองว่าท�าไม่ดี ท�า
ผิดเสมอ ท�าเป็นว่าเห็นด้วยโดยที่ใจไม่เห็นด้วย  
ถ้าเราเป็นแบบนี้ เรียกว่าเราตอบโต้ด้วยการ 
“หนี” (Flight) 

บางครั้ง และบางคนที่อยู่ในสภาวะที่ไม่
สามารถจะสู้หรือหนีได้ ถ้าเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยๆ 
จนรู้สึกว่าไม่มีทางออก อาจเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า  
“ชะงักงัน” หรือ “นิ่งอึ้ง” ได้ (Freeze) เช่น 
เด็กที่ได้รับความรุนแรง อาจเกิดจากการถูก
ท�าร้ายทางจิตใจ จากคนในครอบครัว ไม่มีที่
ปลอดภัยส�าหรับเขา เด็กสู้และหนีแล้วก็ไม่ได้
ผล ทีส่ดุ เด็กอาจเงียบไม่พดู ตดัขาดการสือ่สาร 
ไปเลย หรืออาจมีความคิดล่องลอยอยู ่ใน 
โลกจินตนาการ ไม่สนใจเผชิญความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น 

จริงๆแล้วรูปแบบการป้องกันตัวเอง “สู้ 
หนี หรือ ชะงักงัน” เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิต 
เพราะช่วยให้เราอยู่รอดได้ การเห็นคุณค่าของ
การ “สู้ หนี หรือ ชะงักงัน” ท�าให้เรายอมรับ
ตนเองและคนอื่นได้ง่ายขึ้น โดยไม่โทษว่าเป็น
ความผิดของตัวเราเองหรือคนอื่น

สิง่ส�าคญัคอื เมือ่เรา “สู ้หน ีหรอื ชะงกังนั”  
แล้ว เราสามารถดูแลจิตใจตนเองให้กลับมาสู่
ความสุขสงบ สันติในจิตใจ เบิกบาน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น กับคนรอบข้างได้

อีกครั้งหนึ่ง สิ่งนี้ท่ีมีความส�าคัญ มีคุณค่ากับ
เราและคนอื่นอย่างมากเช่นกัน

การทีเ่ราฝึกฝนตนเองให้มสีต ิรูต้วั และ 
การเข้าใจตนเองว่า เราใช้วิธีการอะไรในการ
ป้องกันตัวเราเวลาที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ว่า
จะเป็น “สู้ หนี หรือ ชะงักงัน” เป็นวิธีการหนึ่ง
ทีช่่วยให้เรากลบัมาสูค่วามสขุสงบ สนัตใินจติใจ 
เบิกบาน และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนอื่นได้
อย่างรวดเร็ว

ท่านนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา ท่าน
เป็นองค์อปุถมัภ์ของการเข้าเงยีบ เป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
ในกระบวนการแยกแยะน�้าพระทัยของพระเจ้า 
(Discernment) การฝึกปฏิบัติจิต (Spiritual 
Exercises) และเป็นผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต 

ท่านแนะน�าให้เราฝึกฝนและดูแลจิตใจ
ของเรา ซึ่งเราสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับชีวิต
ของเรา เพื่อสร้างความสงบสุข มีสันติในหัวใจ 
และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคนอืน่ สรปุได้ 5 ข้อ  
ดังต่อไปนี้
1) ท�าอย่างสุดก�าลัง และขอความช่วยเหลือ

จากพระเจ้าอย่างสุดก�าลัง

ท่านนกับญุให้หลกัส�าคญักบัเราว่า ให้เรา 
ท�าอย่างสุดก�าลัง และขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ ้าอย ่างสุดก�าลังควบคู ่กับไปในเวลา
เดียวกัน ... ท่านตระหนักว่า การร้องขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกความพยายามของ
ท่านมีคุณค่ามากมายเพียงใด การลงมือท�า
อย่างสุดก�าลังโดยให้พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง
ของชีวิต เดินร่วมทาง ติดตามพระเยซูเจ้าใน
ทุกสิ่งที่ท่านท�านั้น ย่อมน�าไปสู่ผลแห่งความเชื่อ  
ความหวัง และความรักอันงดงาม
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2) สร้างบรรยากาศของความรักที่ยิ่งใหญ่

แทนความกลัว

ในความรักไม่มีความกลัว ท่านนักบุญ
แนะน�าให้เราสร้างบรรยากาศของความรัก  
ความพอประมาณ และความกรุณาทัง้หมดเท่าที่
เราสามารถจะท�าได้ เพือ่ฝึกฝนตนเองและคนอืน่ 
เพราะการเตบิโตทางจติใจเกดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็
และมั่นคงในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
สนบัสนนุให้ก�าลงัใจและให้พลงัทางบวกมากกว่า
การอยู่ในบรรยากาศทางลบและความกลัว

3) ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ทา่นนกับญุใหค้ณุค่ากบัความอ่อนน้อม
ถ่อมตนตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าผู้ทรง 
ถ่อมองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และยอมสละ
ชีวิตยอมตายเพื่อเรา ท่านสนับสนุนให้เราเปิด
หัวใจและท�าความเข้าใจกับคนอื่นเพื่อมาร่วม
มือร่วมใจกันในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 
ท�างานเพือ่พระเยซเูจ้า รัก รับใช้พระเจ้า รกั รบัใช้ 
เพื่อนมนุษย์ ดูแลสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ ดูแล
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าร่วมกันกับ
พระเยซูเจ้า

4) ให้ความเคารพ

ท่านนักบุญเสนอให้เราค้นพบพระเจ้า
ในทุกสิ่งและในทุกคน (Finding God in 
All Things) ท่านเตือนสติให้เราระลึกเสมอว่า 
มนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้คล้ายคลึงกับพระเจ้า 
และพระเจ้าสถิตอยู่ในทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้  
การเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส�าคัญท่ีขาด 
ไม่ได้ ในการสร้างความรัก ความเข้าใจ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

5) เป็นผู้ฟังที่ดี

ท่านนักบุญให้หลักส�าคัญกับเราว่า “ให้
เราช้าในการพูด และอดทนในการฟัง หูของเรา
ทั้งหมดเปิดกว้างให้กับเพื่อนมนุษย์ จนกว่าเขา
จะได้พูดความในใจทั้งหมดของเขา” ... ท�าให้
เราคิดถึงค�ากล่าวที่เป็นค�าเตือนใจในยุคของเรา
ที่ว่า “ปัญหาการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดคือ เราไม่ฟัง
เพื่อจะเข้าใจ แต่เราฟังเพื่อการตอบโต้”

ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระอวยพรท่าน 
ผู ้อ ่านและทุกคนในครอบครัวของท่านให้มี 
ความความสขุสนัติในจิตใจ และมคีวามสมัพนัธ์
ที่ดีกับคนอื่นมากยิ่งๆขึ้นในทุกวันของชีวิต 
นะครับ ด้วยความรักและจริงใจจากผม นริศ 
มณีขาว

อ้างอิงจาก “ส่ือสารสร้างสันติ” โดย ดร.ไพรินทร์ 
โชติสกุลรัตน์ และ นริศ มณีขาว. สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. 
และ Seven Tips for Communicating Well 
from St. Ignatius โดย Rebecca Ruiz www.
ignatianspirituality.com
ทา่นทีต่อ้งการตดิตอ่ผมเปน็วทิยากรจดักระบวนการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ  
แรงบันดาลใจในการรักและรับใช้ การสร้างความรัก
ความเข้าใจ การสื่อสารเพื่อสร้างสันติในครอบครัว 
โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชนวัด คณะนักบวช  
งานพระศาสนจักร งานพัฒนาสังคม สามารถ
ติดต่อได้ที่  Line ID: narislove หรือที่  
Facebook: Naris Manikhao (นริศ มณีขาว)  
Em a i l :  r i s c a r e f o r @ gm a i l . c o m  
โทร 09-3445-1665 
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จริงหรือ ? หากเจตนาดี ผลลัพธ์แห่งเจตนาย่อมดีตาม 
เป็นไปได้ไหมว่า เจตนาดี แต่ผลลัพธ์แห่งเจตนา กลับไม่ได้ดีตามเจตนา

ตัวอย่าง เช่น เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือ ไปประชุม ในจังหวัดหรือสถานที่ ที่มีอาหารอร่อย 
เรามักจะนึกถึงคนรัก คนในครอบครัว อยากให้เขาได้รับประทานของอร่อยๆ ท่ีขึ้นชื่อในแหล่งนั้น  
จงึพยายามบรหิารเวลา เพือ่จะได้ซือ้อาหารแสนอร่อยนัน้กลบัมา โดยหวังว่า คนท่ีเรารกั คนท่ีเราต้ังใจซ้ือมาฝาก  
จะได้ชิมลิ้มอาหารที่อร่อยเหล่านั้น ..... 

ทว่า ..... เมือ่ซือ้กลบัมา เรากลบัได้รบัค�ากล่าวว่า “ซือ้มาท�าไม ของร้านนีแ้พงจะตาย” “อิม่แล้ว กนิไม่ไหว  
กินไปเลยนะ ไม่กิน” ณ ฉับพลัน ที่ได้ยินค�าตอบเช่นนี้ เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อ 

หลายคน อาจคะยั้นคะยอให้กินให้ได้ หลายคน อาจคิดในใจหรือโพล่งค�าพูดออกมาว่า “อุตส่าห์ 
ซื้อมาฝาก ทีหลังไม่ซื้อให้แล้ว ไม่ซื้ออะไรกลับมาให้กินแล้ว” 

 ความรู้สกึทีเ่กดิข้ึน จากเหตกุารณ์ดังกล่าว ย่อมเป็นความรูส้กึด้านลบ เสยีความรูส้กึ เสยีความตัง้ใจ  
เสียความมั่นใจ เกิดความรู้สึกน้อยใจ เสียใจ ผิดหวังขึ้นมา

เรยีกว่า เร่ิมจากความรู้สกึดีๆ ความตัง้ใจดีๆ  ด้วย “เจตนา” ทีด่ ี“เพราะรูส้กึดีๆ  หรอก จงึคดิถงึคนที่
เรารกั คนทีป่รารถนาด”ี แต่สดุท้าย จดุจบแห่งเจตนาทีด่กีลบักลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง การเสยีสมัพนัธ์  
เสียความรู้สึก ในท�านอง “ทีหลังนะ จะไม่ซื้ออะไรให้กินแล้ว” “รู้อย่างนี้ ไม่ซื้อมาให้หรอก อุตส่าห์รีบวิ่ง 
กระวีกระวาดมาซื้อให้ เพราะอยากให้ลอง อยากให้กิน แล้วมาเจอกับค�าพูดแบบนี้ ไม่เอาแล้ว พอกันที 
ไม่ท�าอะไรให้อีกแล้ว”

เริ่มสวย จบสลด ..... เป็นเพราะเหตุใดกัน

เจตนาที่ดี ด้วยความหวังดี แต่มาไม่ถูกเวลา ผิดจังหวะ หรือไม่?

เจตนาทีด่ ีด้วยความรูส้กึด ีและเตม็ไปด้วยภาพฝัน ว่าต้องเป็นภาพนี ้ภาพนัน้ แต่ฝันสลาย หรอืไม่?

 เจตนาที่ดี ด้วยความรู้สึกดี ตั้งใจสร้างเซอรไพร์ส แต่กลับได้เซอร์ไพร์สกลับ อย่างไม่คาดคิด 
หรือไม่?

เจตนาที่ดี ด้วยความรู้สึกดี มองจากมุมตัวเอง จึงลืมมอง หรือฟังเหตุผลคนอื่น หรือไม่?

ถ้าว่ากันง่ายๆ คือ การเผลอเอาตัวเองเป็นจุดตั้งต้น และเป็นจุดศูนย์กลาง เราเอง อาจจะเสียสูญ 
ได้เหมือนกัน

ส่ิงทีพ่งึคดิ พจิารณาคูก่นัมาพร้อมกนักบัเจตนาทีด่ ีคอื “จดุเริม่ต้น” ของ “เจตนา” นัน้ ม ี“จดุประสงค์” อะไร

ถ้าเมือ่ใด เป๋ และ เขว ไปจากจดุประสงค์ ณ จดุเริม่ต้นทีว่างไว้ นัน่แสดงว่า ตวัของเราเองนัน้ “หลงทาง”  
เสียแล้ว จึงได้เสียศูนย์ในตัวเองไป จุดประสงค์ จึงแปรเปลี่ยนกลายเป็นความคาดหวัง จนสุดท้าย  
สร้างให้เกิดเป็นความขุ่นขึ้นมาได้ 

(ไม่ได้) เจตนา...

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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หากจากตวัอย่างข้างต้น จดุประสงค์ของการซือ้อาหารอร่อยให้คนรกั คนในครอบครวั คอืต้องการ
ให้เธอและพวกเขามคีวามสขุ “กระบวนการ” เพือ่ให้ได้มาซึง่จดุประสงค์ตามเจตนานัน้ๆ จงึเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญด้วยเช่นกัน ผู้ให้มีความสุขที่จะให้ ผู้รับมีความสุขในการรับ

 แนวทางที่จะสร้างความสุขที่ “ตรงใจ” ทั้งผู้ให้และผู้รับได้มากที่สุด เพื่อลดความผิดหวัง ที่จักน�า
ไปสู่ความผิดใจได้ ประกอบด้วยหลัก 2 ส ที่ส�าคัญ คือ

1. สังเกตอย่างใส่ใจ การสังเกตในลักษณะนี้ จะช่วยลดการ “คิดเดาเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง” ด้วยการ
รูจ้กัตวัของบคุคลเป้าหมายทีเ่ราตัง้ใจจะให้ว่า เขา “ชอบ” สิง่ใด และให้ในสิง่ทีเ่ขาชอบ สถานการณ์คลาสสกิ 
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าคือ การซื้อของฝาก บ่อยครั้ง ที่เรามักจะเลือกซื้อของฝากให้คนอื่นในสิ่งที่เราชอบกิน 
ชอบใช้ ชอบใจ และคิดเหมาว่าคนอื่นต้องชอบอย่างที่เราชอบด้วย ซึ่งความเป็นจริง เขาอาจจะชอบในสิ่ง
ที่เหมือนหรือต่างจากเราได้ 

เช่น การไปเที่ยวต่างจังหวัด แล้วจะซื้อของฝากกลับมาฝากให้ญาติ หรือเพื่อนร่ามงาน เรามักจะ
เลือกซื้อสิ่งที่เราอยากซื้อให้ ในจ�านวนที่เราพอใจ พอซื้อไปให้ แล้วพบว่า ของที่ซื้อมาไม่พร่อง เราอาจ
เกดิขดัตา ขดัใจขึน้มา แต่หากเราเลอืกซือ้ในสิง่ท่ีบุคคลเป้าหมายอยากได้ การตอบรบัย่อมมโีอกาสท่ีดกีว่า 

2. สือ่สาร การสือ่สารเป็นอกีสิง่ทีห่นึง่ทีช่่วยลดการคดิแทนและคดิเดาได้ สงัเกตว่า เวลาใครเดนิทาง 
ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ จะถามคนใกล้ชิดว่า “อยากได้อะไรไหม?” “จะเอาอะไรไหม?” “จะฝากซื้อ
อะไรไหม?” เพื่อจะได้ไม่ต้องเดาใจ ไม่ถูกปฏิเสธว่า “ซื้อมาท�าไม แพงด้วย ไม่ได้ใช้ / ไม่ได้กิน” และ
ท�าให้ทราบว่า จังหวะที่ซื้อนั้น ซื้อได้ตรงจังหวะและถูกเวลาไหม เช่น ตั้งใจจะซื้ออาหารฝาก เพราะแวะ 
ผ่านทางมายงัร้านอร่อย การโทรถามว่า แวะผ่านมาทางนี ้จะซ้ืออาหารร้านอร่อยให้ทาน จะทานอะไรกนับ้าง  
เผื่อทางบ้านอาจสื่อกลับมาว่า “ยังไม่ต้องซื้อ เพิ่งซื้อมาเช่นกัน” 

ในขณะเดยีวกนั เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิความคาดหวงัว่าต้องได้ของแน่ๆ จากผูร้บั เราเองควร
สื่อสารไว้ด้วยว่า “ถ้าหากมีเวลาพอ ได้แวะร้านนั้นๆ จะไปดูหรือซื้อให้ ถ้าเวลาไม่พอ อาจจะไม่ได้แวะนะ”  
เพื่อไม่มัดตัวเองว่า คือ “หน้าที่” ที่ “ต้องกระท�า” เพราะการซื้อของฝากหรือการซื้อของที่คนฝากซื้อ” 
เป็นการแสดงถึง “น�้าใจ” 

ในกรณี อยากสร้างความเซอร์ไพรส์ เราต้องบอกตัวเราเองดังๆ ว่า เจตนาที่ดี จบลงตั้งแต่ที่เรา
ตัง้ใจกระท�าให้แล้ว ถ้าผูร้บัถกูใจ ถอืว่าดเียีย่ม ถ้าไม่ถกูใจ ไม่เป็นไร กลบัไปท�าความชดัเจนกบัจุดประสงค์
และเจตนา ว่าเราท�าให้เพราะเราอยากให้ อยากท�า เมือ่ใดทีเ่ราให้ของเขาไปแล้ว ความเป็นเจ้าของอยูท่ีผู่ร้บั 
ว่าผู้รับจะท�าอย่างไรต่อกับของสิ่งนั้นต่อ จะได้ไม่ต้องเกิดความคับข้องใจกับความตั้งใจเต็มร้อยที่จะให้ 

หากเจตนา คือ ความหวังดีที่อยากให้ผู้รับมีโอกาสได้ลอง ได้สัมผัสในสิ่งดีๆ เจตนาที่ดีนั้น ต้อง
ไปพร้อมกับ “ความพร้อม” ของผู้รับด้วยว่า เขาเองพร้อมจะลอง พร้อมเปิดประสบการณ์ต่อสิ่งใหม่ๆ  
ที่เราปรารถนาจะให้ด้วยหรือยัง ถ้ายังไม่พร้อม เราอาจจะต้องรอเวลา และรอจังหวะใหม่ เท่านั้นเอง 

 เมื่อเริ่มต้นด้วยเจตนาดี อย่าจบลงด้วยความสูญเสีย...... ละความรู้สึกลบๆ เพื่อย้อนกลับมา 
ถามตัวเองให้ดว่ีา สิง่ทีเ่ราปรารถนาได้จากเจตนาท่ีด ีคอื ความรูส้กึท่ีด ีและสมัพนัธ์ท่ีดยีิง่ขึน้ มใิช่หรอื ?  
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เยาวชนของเรา
นู๋นุ้ย...เยาวชน  

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ เยาวชนทุกท่าน 
คอลัมน์ “เยาวชนของเรา” ฉบบัเดอืนกนัยายนนี้  
ขอแนะน�าให้รูจ้กักบัน้องพรกิ ยอแซฟ ธรีะพฒัน์  
สิงห์สา เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม 
ลพบุรี เกิดวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.1997 อยู่บ้าน
เลขที่ 22 หมู่ 9 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
15180 เป็นนักศึกษา และเป็นหนึ่งในทีม 

ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
แรงบันดาลใจ ท่ีท�าให้ผมร่วมส่วน 

ในงานอภิบาลเยาวชน คือบรรดาคุณพ่อ 
จิตตาภิบาล พี่ๆ ผู้ประสานงาน พวกเขาเป็น
แบบอย่างท่ีดีมากครับท้ังในหน้าท่ีต่างๆ ใน 
ตอนนั้นท�าให้ผมมีแรงบันดาลใจมากจนทุกวัน
นี้ครับ

ยอแซฟ ธีระพัฒน์ สิงห์สา

ทีมผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

60  อุดมศานต์ กันยายน 2018

crist 1-80 sep 61.indd   60 9/5/61 BE   3:56 PM



บทบาทหน้าที่ในฐานะทีมผู้ประสานงาน 
เยาวชน บทบาทหน้าทีข่องผมนัน้ โดยส่วนใหญ่ 
เป ็นการติดต ่ อประสานระหว ่ า งคุณพ ่ อ 
จติตาภิบาลกบัเยาวชนเพือ่ให้รู้ข่าวสารต่างๆ เช่น 
มีการจัดค่ายเยาวชน และหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของเยาวชน
หรือการท�ากิจกรรมของเยาวชน และสรุปข้อมูล 
ประมวลผล

กิจกรรมเยาวชนที่ผลประทับใจมากๆ
เลยคือ การจัดค่ายเยาวชนทั้งในสังฆมณฑล 
หรือทั้งในระดับชาติ กิจกรรมเหล่าเป็นกิจกรรม
ท่ีในส่วนตวัผมคดิว่า เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์
ท่ีสดุ และมคีวามสขุทีส่ดุเพราะว่าเป็นการรวมตัว 
ของเยาวชนแต่ละทีม่ารวมกนั และได้แลกเปลีย่น 
ข้อมูล ความคิดเห็น วัฒนธรรม ของแต่ละคน 
ซึ่งท�าให้เราได้รู้อะไรหลายๆ อย่าง ว่าง่ายๆ มัน
คือการเปิดโลก และเปิดใจของเราอย่างหนึ่ง

โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่า ความ
ท้าทายของเยาวชนในสังฆมณฑลหลักๆเลยก็
คือ การเรียก การรวมตัว เยาวชนที่ห่างหายไป 

ผมว่าประเด็นนี้แก้ไขยากมาก เพราะมีจ�านวน
ค่อนข้างเยอะ แต่ท้ังนีท้ั้งนัน้ปัจจุบันกก็�าลงัแก้ไข
ปัญหาเหลา่นีจ้นดขีึน้ๆ ซ่ึงมนัเป็นการท้าทายท่ีดี
เลยทีเดียวครับ 
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แม่พระระทมทุกข์
(15 กันยายน)
การระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์ เชิญชวนเราให้
ไตร่ตรองถึงความทุกข์แสนสาหัสเจ็ดประการของ
พระนางมารีย์ คือ 1.ค�าพยากรณ์ของท่านสิเมโอน  
2.พาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ 3.พระเยซูเจ้า 
ทรงหายไปในพระวิหาร 4.พระเยซูเจ้าทรงพบ 
พระมารดาขณะแบกกางเขน 5.พระเยซูเจ้าทรง
สิ้นพระชนม์ 6.แทงสีข้างของพระเยซูเจ้าและน�าพระ
ศพลงจากกางเขน และ 7.ฝังพระศพพระเยซูเจ้า ... 
“บุตรของฉันถูกฝัง แต่มีดวงใจสองดวงที่ฝังอยู่ที่
นัน่” แม่พระทรงฝังดวงใจของพระนางไว้กบัพระบตุร 
เพราะพระองค์มีค่ามากที่สุดในชีวิตของพระนาง

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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 *รางวัลชม
เชย*

น้องปทิตตา ศุภมิตรกฤษณา น้องกวินธิดา เจริญนภาพร
น้องสรญัพร ศรรีะวนิ น้องพสธร ยิง่ถาวร น้องไตรรตัน์ ฉมิแก้ว 
น้องพิมพ์พาขวัญ โคกระบินทร์ น้องเพียงฟ้า เชิงสมอ น้องกชวรรณ สุรัชฎาภรณ์ จากโรงเรียน
พระหฤทัยดอนเมือง น้องอันนา เจนวรรธนะ น้องวรวรรณ บุญสู น้องภัทรวดี จันทร์บริรักษ์ น้อง
กลุธดิา สมพนัธ์ น้องนริมล พศิจูน์ น้องวราภรณ์ จิตต์บรรจง น้องสรรเสรญิ บัวสงิห์ น้องจารวุรรณ  
แซ่ตัง้ น้องสนัตภิาพ สร้อยมาลา น้องสมุาล ีธาราฉตัร น้องธันวา เสนาจกัร และน้องนชุจร ีศรรีกัษา

ชวนน้องคุย
ชวนน้องคุย

“รอยย้ิม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลังใจ  

...ทุกครั้งที่น้องๆ มีภาพสวยๆ ยิ้มๆ ก็รีบส่งภาพม
า 

ร่วมสนกุแบ่งปันรอยยิม้ กบัโครงการ “ยิม้...ยิม้...ยิม้.
..

2018” กบัสโมสรอดุมศานต์ ในคอลมัน์ “จเูนยีร์โฟโต้
” 

ขอภาพแบบเป็นรอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พ่ีป๋อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ 

ผู ้ปกครอง และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอย

สนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับ

ความกรุณต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ และในเวลา

เดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” ของ

น้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆ เมื่อส่งภาพ
 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตั้งชื่อภาพ
”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 

เลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี ยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2018”

สวสัดน้ีองๆ เดก็ๆ และมวลสมาชกิสโมสรฯ ทีน่่ารกั...  
น้องๆ ทุกคนคือ ความหวังและอนาคตของชาติ  
ฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเริ่มง่ายๆ 
จากการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว 
ขี่จักรยาน ว่ายน�้า เต้นแอโรบิค ฟุตบอล บาสเกตบอล 
เทนนิส แบดมินตัน ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล เป็นต้น 
เพราะเมื่อน้องๆ มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง จิตใจของน้องๆ 
ก็จะเข้มแข็ง สมบูรณ์ เบิกบาน ตามไปด้วยนะครับ

พ่ีเชือ่ว่าน้องๆ ทกุคนอยากจะเตบิโตขึน้เป็นเยาวชน 
เป็นคนหนุ่มสาวที่สง่างาม มีความรู้ ความสามารถ และ
มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพการงาน 
มีอนาคตที่สดใส และมีความสุข ฉะนั้น เราทุกคนต้อง
เริ่มสร้างวินัยกับตัวเอง ต้องบอกกับตัวเองว่า ‘ฉันจะเป็น
เยาวชน คนรุน่ใหม่ทีด่ ีทีเ่ข้มแขง็ ซึง่จะห่างไกลและไม่ยุง่
ไม่เกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ หรือยาเสพติดทุกชนิด เพราะฉัน
มีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้า ฉันจะก้าวเดินบนหนทาง
ที่ถูกต้องด้วยใจที่เข้มแข็ง ซึ่งฉันท�าได้’ 

น้องๆ หลายคนกเ็ริม่สอบเกบ็คะแนนกนัแล้ว กข็อ
ให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ควรอ่านหนังสือ 
เปิดต�ารบัต�ารา มาทบทวน หรอืหมัน่ท�าแบบฝึกหดับ่อยๆ 
ท�าซ�้าๆ จะได้สามารถท�าคะแนนสอบได้ดีๆ ครับ และ
ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ
สโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบกรอก “แบบฟอร์ม 
ใบสมคัร” แล้วส่งกลบัมาหาพีป๋่องตามทีอ่ยูส่โมสรฯ ยนิดี
ต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

 
สายสืบ

เธอจะพบสายสบืในพระคัมภีร์ได้หรอืไม่ 
แน่นอนเธอสามารถพบได้ถ้าเธอตัง้ใจอ่านอย่างดี 
เพราะเธอทราบดีว่า สายสืบไม่ต้องการให้ใคร
หาพบ แต่นี้คือเบาะแส เธอต้องอ่านในหนังสือ
โยชูวา ซึ่งเธอสามารถอ่านพบว่าเกิดอะไรขึ้น
หลงัจากโมเสสสิน้ชวีติ และโยชวูากลายเป็นผูน้�า 
ชาวอิสราเอล โยชูวาตัดสินใจส่งสายสืบสองคน
เข้าไปในแผ่นดินเยรีโค เพื่อดูว่าแผ่นดินนั้นเป็น
อย่างไร และกลับมารายงานแก่เขา แต่กษัตริย์
ของเยรีโคทราบว่าชาวอิสราเอลบางคนเข้ามาใน
แผ่นดินของท่านและพักอยู่ที่บ้านของสตรีผู้หนึ่ง
ชื่อนางราหับ กษัตริย์มีค�าสั่งให้ไปค้นหาสายสืบ
ท้ังสองแต่ไม่พบ เพราะนางราหับซ่อนพวกเขา
ไว้บนหลังคาบ้านใต้กองป่านที่นางเก็บมา เธอ
เคยเล่นเหมือนว่าเป็นสายสืบ ที่ต้องซ่อนตัวเพื่อ
ไม่ให้ใครหาเจอหรือไม่ ถ้าเธอสามารถเล่นเป็น 

จากการ์ตูน Saints...are...ของไมค์
ถอดความโดย : ครูบ้านนอก

...เห็นคุณค่าของ
ความสันโดษ

(...find wealth in 
contentment)

สายสบืจะสนกุมาก แต่การเป็นสายสบืจรงิๆ นัน้ 
เป็นเรื่องเสี่ยงและอันตรายมากเหมือนกันนะ

 *****
วนันีล้องแกล้งเป็นสายสบืแบบอืน่ดบู้าง

ส ิลองมองดคูนบางคนทีเ่ธอไม่เคยสนใจมองมา
ก่อน เช่น บางคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอ ใน 
ชัน้เรยีนของเธอ หรอืแม้แต่ในครอบครวัของเธอ
เอง พยายามมองสิ่งดีๆ ในบุคคลนั้น บางทีเธอ
จะพบว่า เขาผู้นัน้ยิม้สวย จมกูสวย มท่ีาเดนิสง่า 
หรือมีวิธีพูดที่ไม่เหมือนใคร เมื่อเธอทราบถึง 
ข้อดีของเขาแล้วจ�าไว้ และเริ่มพยายามหาสิ่ง
ดีๆ ในบุคคลอื่นต่อไปในแต่ละวัน เธออาจจะ 
แปลกใจที่ได้พบสิ่งดีๆ ต่างๆ มากมาย การเล่น
แบบนี้ก็สนุกนะ 

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระคัมภีร์ ภาค
พันธสัญญาเดิม หนังสือโยชูวา บทที่ 2 ข้อ 1-6
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*น้องจิณณรักษ์ ธีระศรีสมบัติ (กันตา) *3302*
เกิด : 23 เมษายน 2552
การศึกษา : โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์ เพราะได้ทดลองสิ่งที่สงสัย
อนาคตอยากเป็น : นักวิทยาศาสตร์ เพราะได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ
เป็นคนมีนิสัย : ดี
สัตว์ที่ชอบ : แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ หรือบางครั้งก็วาดรูป
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : ปลาแซลมอน
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นหญิงทั้ง 2 คน และเป็นคนที่ 2

*น้องณัฎฐ์วนันท์ โนวังหาร (น้องอันอัน) *3303*
เกิด : 16 ตุลาคม 2552 
การศึกษา : โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะได้วาดการ์ตูน ได้ระบายสี สนุก
อนาคตอยากเป็น : นักวาดรูป นักเขียนการ์ตูน เพราะชื่นชอบ 
และมีความใฝ่ฝันอยากเขียนการ์ตูนเป็นอาชีพ 
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส ชอบวาดการ์ตูน ชอบศิลปะ
สัตว์ที่ชอบ : กระต่าย สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูปการ์ตูน อ่านหนังสือ  
ประดิษฐ์ของเล่นต่างๆ 
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : ไข่ต้ม ไข่เจียว ไข่ทอด
ความสามารถพิเศษ : ศิลปะ ว่ายน�้า ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน  
เป็นคนที่ 2

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อนใหม่” สโมสรฯ 
แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียน
หรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

“กลโกง” 
สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคยชื่อเรื่อง “กลโกง” เรื่อง

มีอยู่ว่า
คร้ังหนึง่ มเีมอืงๆ หนึง่ทีม่แีมวอยูเ่ยอะมาก วนัหนึง่มพ่ีอค้าเร่ร่อนกบัผูช่้วยของเขาผ่านมาทีเ่มอืง

นัน้ พ่อค้าเหน็ว่าเมอืงนีม้แีมวเยอะมากๆ เขาจึงเริม่จับแมวและบอกชาวบ้านแถวๆ นัน้ว่าเขาสามารถน�า
แมวพวกนี้ไปขายได้ที่เมืองอื่นๆ ได้ พวกชาวบ้านก็สงสัยว่า เอ๊ะ! การจับแมวไปขายจะได้สักกี่บาทนะ 
แต่แล้วก็มีชาวบ้านบางคนคิดว่า ถ้าเช่นนั้นเขาจะจับแมวแล้วไปขายพ่อค้าเองจะดีกว่า

ชาวบ้านคนแรกๆ จับแมวไปขายพ่อค้า ได้ราคาตัวละ 50 บาท ต่างคนต่างก็ดีใจมากที่ได้เงิน
มาง่ายๆ ไม่ได้ต้องเลีย้งแมว ไม่ต้องท�าอะไรเลย แค่จบัแมวมาขายกไ็ด้เงนิแล้ว เมือ่พวกชาวบ้านพดูกนั
ปากต่อปาก กม็คีนแห่กนัมาจบัแมวเพือ่เอาไปขายให้พ่อค้า แล้วพ่อค้าเร่ร่อนเขากไ็ปๆ มาๆ หลายเมอืง  
พอเขากลบัมาทีเ่มอืงนีก้พ็บว่าแมวเริม่หายากขึน้ เขากข็ึน้ราคาให้อกี จากตวัละ 50 บาท ขึน้เป็นตวัละ 75 บาท  
จนสุดท้ายเขารับซื้อตัวละ 100 บาท ชาวบ้านดีใจอย่างมาก แล้วก็พยายามจับแมวมาขายกันใหญ่

ระหว่างที่พ่อค้าเร่ร่อนไม่อยู่ ผู้ช่วยของเขาก็ยังคงอยู่ที่เมืองนั้น และเขาเอาข้าวของที่ซื้อมาจาก
เมืองอื่นๆ มาขายที่เมืองนี้ ซึ่งผู้ช่วยก็บอกกับชาวบ้านว่า เอาอย่างนี้ล่ะกัน ให้ชาวบ้านมาซื้อแมวจากเขา
ตัวละ 50 บาท แล้วเอาไปขายต่อให้กับพ่อค้าสักตัวละ 100 บาท เพียงเท่านี้ก็จะได้ก�าไรแน่ๆ 50 บาท 
ไม่ต้องออกไปจับแมวเองละ “มาๆ มาๆ เอาแมวไปขายเลย” ชาวบ้านรู้สึกว่า เออจริง! ท�าแบบนี้ก็ได้นี่! 
ชาวบ้านก็เลยเอาเงินมาทุ่มซื้อแมวกันใหญ่ เพราะคิดว่าจะหาเงินได้ง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย

เมื่อตัวผู้ช่วยได้ขายแมวไปจนหมดแล้ว ซึ่งจริงๆ ก็คือแมวที่ชาวบ้านจับมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่
พ่อค้าเร่ร่อนเริม่เข้ามาทีเ่มอืงนีน้ัน่แหละ แล้วพอดกึๆ สกัหน่อยผูช่้วยคนนีก้ค่็อยๆ แอบหนอีอกไปจาก
เมืองนี้ไป ครั้นพอรุ่งเช้า ชาวบ้านก็คิดว่าจะมาซื้อแมวอีก พวกเขาก็พบว่าตรงที่ขายของนั้นไม่มีใครอยู่
แล้ว ผู้ช่วยหายตัวไปแล้ว ชาวบ้านก็ช่วยกันคิดว่าจะตามหาตัวพ่อค้าเร่ร่อนได้อย่างไร แต่ก็ไม่มีใครรู้
ว่าทั้งพ่อค้าและผู้ช่วยของเขาอาศัยอยู่ที่ไหน 

สรุปว่า ชาวบ้านก็เสียเงินไปให้กับกลโกงของพ่อค้าและผู้ช่วยของเขา ซึ่งไม่สามารถเจอตัว
พ่อค้าหรอืผูช่้วยของเขาได้อกีเลย และแล้วเมอืงนีก้ย็งัคงมแีมวอยูเ่ตม็เมอืงเหมอืนเดมิ เงนิของชาวบ้าน 
ก็หมดไปกับการค้าขายแมว ซึ่งจริงๆ ไม่ได้มีผู้ต้องการซื้อแมวจากต่างเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น มันเป็น
กลโกงต่างหาก

ชาวบ้านกไ็ด้เรียนรู้ว่า การทีไ่ม่ท�างานแล้วคดิแต่จะหาทางทีจ่ะได้เงนิได้ผลตอบแทนมาง่ายๆ นัน้  
มันเป็นไปไม่ได้หรอก จึงท�าให้พวกเขาก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตาท�ามาหากินเหมือนเดิม และรู้เท่าทันเมื่อมี
พ่อค้าคนอืน่ๆ มาหลอกขายของหรือใช้กลโกงเพือ่หลอกเอาเงนิ จงึท�าให้ไม่มพ่ีอค้ากลโกงคนใดแวะเวยีน 
มาเมืองนี้อีกเลย

จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 ตุลาคม 2018)

68  อุดมศานต์ กันยายน 2018

crist 1-80 sep 61.indd   68 9/5/61 BE   3:56 PM



               
  

l พ่อแม่จะเปลี่ยนสถานะไปตามอายุของลูกที่โตขึ้น
เมื่อเขา...
 อายุ 1 - 12 ขวบ พ่อแม่เป็นคนเดียวในโลกของเขา
 อายุ 13 - 18 พ่อแม่เริ่มเป็นคนเชยๆ ไม่ค่อยทันสังคม ไม่เข้าใจวัยรุ่น อยู่ห่างๆกันแล้วสบายใจ
 อายุ 19 - 25 พ่อแม่เริ่มกลับมาส�าคัญเพราะเป็นแหล่งการเงินเมื่อโลกของลูกเริ่มรู้จักแต่งตัว 

    และคบเพื่อนเที่ยว
 อายุ 26 - 35 พ่อแม่จะเป็นที่ระบายเรื่องแฟน...ฟังความสุขที่เขามี สถานที่เที่ยวที่เขาไปมา เป็นที่ 

    ปรึกษาเรื่องความรัก 
 อายุ 36 - 40 พ่อแม่จะเป็นก�าลังใจ ที่ปรึกษา แหล่งที่พาหลานๆไปทิ้งไว้ให้เลี้ยง
 อายุ 41 - 45 พ่อแม่ประเสริฐที่สุด เพราะเริ่มรู้รสชาติแท้จริงของชีวิต 
 อายุ 46 - 55 พ่อแม่เก่งที่สุดที่ผ่านเรื่องเหล่านั้นมาได้และอดทนต่อพวกเราด้วย
 อายุ 56 - 60 เสียใจที่เคยท�าไม่ดีกับพ่อแม่ เสียดายที่ไม่เคารพเชื่อฟังท่าน 
 อายุ 61 - 70 ไปนั่งที่ที่พ่อแม่เคยพาไปบ่อยๆ นั่งเก้าอี้ในวัดตัวที่พ่อแม่ชอบไปนั่งในพิธีมิสซา
l แต่เราผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่ จะมีชีวิตยาวนานพอที่จะเห็นเขาไปนั่งในที่ที่เรานั่งหรือ?
 เราไม่ต้องการอะไรจากเขา เราเพียงแค่รักเขาเฉยๆ บางทีไม่เคยคิดถึงว่าจะได้อะไรคืนด้วยซ�้าไป 

เพียงแต่รักเขาเท่านั้น
l เราลูกๆ เราไม่ได้เป็นอะไร... 
 นอกจากสิ่งที่พ่อแม่เราเป็น.

27 สิงหาคม 2018
พงศ์ ประมวล
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จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ :  ยิ้มไว้ก่อน
ผู้ส่ง :  คุณอภิชาติ เหล่าสุขสันติวงศ์ (ตี๋เล็ก) 

สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. อาทิตยา วิลัยมาลา
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 
จ.ราชบุรี

ด.ญ. พิรดา  ต้นอานันท์สกุล
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. กมลพร พิศูจน์
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 
กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี
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พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญหลุยส์ 

กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเซนต์หลุยส์ สาทร พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 

คณุพ่อจำาเนยีร กจิเจรญิ โอกาสนีพ้ระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั เอกอคัรสมณทตูนครรฐัวาตกินั

ประจำาประเทศไทย ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018
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SARASAS AFFILIATED SCHOOLS
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 10 แห่ง

เปิดสอนแผนก International Education Programme (IEP)

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
4.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
5.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

6.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
7.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
8.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
9.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
10.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศบางบอน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

สารสา
สน์วิเท

ศร่มเก
ล้า

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สารสาสน์วเิทศศกึษา

สารสาสน์วิเทศรังสิต

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

 พระเยซูเจ้าทรงท�าให้พายุสงบ “พระอาจารย์ พระอาจารย์ พวกเราก�าลังจะตายอยู่แล้ว” 
พระองค์จึงทรงลุกขึ้น บังคับลมและคลื่นใหญ่ ลมและคลื่นก็สงบ...พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ความเชื่อ 
ของท่านอยู่ที่ไหนเล่า” (ลูกา 8:22-25)

 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋นุ้ย...เยาวชน

สวัสดีค ่ะเพื่อนพี่น ้องคริสตชน
ทุกท่าน ในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี  
ประเทศไทยก�าหนดให้เป็นวนัเยาวชนแห่งชาติ  
และในงานอภิบาลเยาวชนคาทอลิก เราก็นับ 

วันนี้เป็นวันส�าคัญส�าหรับเยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรมขึ้นในทุกสังฆมณฑล - องค์กร ทั่วประเทศไทย  
บางสังฆมณฑลจัดการประชุม BEC กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน บ้างจัดกิจกรรมรวมพลเพื่อการกีฬา เสริมความรัก  
ความสามคัค ีบางสงัฆมณฑลจดักจิกรรมอบรมให้ความรู ้และร่วมใจกนัภาวนาเทเซ่ เพือ่สนัตภิาพของโลก และ
สันตสุิขในเราแต่ละคน บางสงัฆมณฑลจดักจิกรรมรวมพล รวมพลงั ร่วมใจกนัท�าความดีจติอาสาเพือ่สงัคม บาง
สังฆมณฑลจัดงานพบปะฟื้นฟูจิตใจเยาวชน และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็น 
ศิษย์พระคริสต์ พร้อมเจริญชีวิต พร้อมประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยการน�าแบบอย่างของพระแม่มารีย์ “มารดาแห่ง
การรัก - รับใช้ด้วยใจยินดี”

เราลองมาศึกษาประวัติความเป็นมาความส�าคัญของวันเยาวชนแห่งชาติกันพอสังเขปก่อนนะคะ 
วันเยาวชนแห่งชาตเิริม่ขึน้เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2528 หลงัจากท่ีองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนด

ให้ปี พ.ศ.2528 เป็นปีเยาวชนสากล และในวันนี้นับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทั้งสอง 
พระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
ค�าขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528 องค์การสหประชาชาติใช้ค�าขวัญ “Participation, Development 
and Peace” ถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 
ความเป็นมาของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

ในปี พ.ศ.2517 ส�านักเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอว่า... เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการ
ด�าเนินงานเยาวชนแห่งชาติ สมควรที่ขอรับพระราชทาน“เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ผูกพันพลังน�้าใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงาน
ที่ท�างานเกี่ยวกับเยาวชน

เครื่องหมายเยาวชนนี้ได้รับพระราชทาน และพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบน
ส่วนยอดของเครื่องหมาย เพื่อเป็นมิ่งขวัญ ก�าลังใจ และสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชน รูปลักษณะของ
เครื่องหมายน้ีเป็นรูปโล่สีธงชาติ มีอักษรค�าว่า “เยาวชน” สีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียว เบื้องบนเป็นรูป
พระมหาพิชัยมงกุฎ มีรัศมีอุณาโลม เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลังพัฒนาชาติ รองรับด้วยรวงข้าว 9 รวง 
แยกอยู่ทางด้านขวา 5 รวง ด้านซ้าย 4 รวง 
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

ค�าสอนพระเยซูเจ้าในชีวิตประจ�าวัน...
“ความสุภาพ อ่อนโยน และความซื่อสัตย์”

ช่วงนี้พี่เริ่มเก็บรวบรวมเอกสารและหนังสือต่างๆ ‘จัดไปจัดมา’ ให้เข้าที่เข้าทาง แล้วก็เจอหนังสือ
เล่มหนึ่งชื่อ ธนาคารคุณธรรม (ปีที่ 15) ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ เมื่ออ่านดู
ก็พบสาระดีๆ หลายอย่าง นับตั้งแต่หน้าแรกๆ ก็เจอบทความสั้นๆ ที่ดีต่อชีวิต จึงอยากน�ามาแบ่งปันให้
น้องๆ เด็กๆ ได้อ่านกัน พี่ป๋องเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ลองอ่านดูนะครับ

ค�าสอนพระเยซูเจ้าในชีวิตประจ�าวัน...
“ความสุภาพ อ่อนโยน และความซื่อสัตย์”
พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราเป็นคนสุภาพ และอ่อนโยน ต่อทุกคนที่เราพบเห็น ดังที่ปรากฏใน 

พระคัมภีร์ว่า
“ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะท�าสิ่งใด จงท�าด้วยความอ่อนโยนเถิด แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้

ของก�านัล” (บสร 3:17-18)
พระเยซเูจ้ายงัได้บอกกบัเราว่า หากเราปฏบิตัตินอย่างดกีบัผูท้ีต่�า่ต้อยเพยีงใดกต็าม กเ็หมอืนกบัที่

เราปฏิบัติต่อพระองค์ด้วย เราจึงไม่ควรเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร ยากจนหรือต�่าต้อยหรือร�่ารวย 
มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติ เราก็ควรจะปฏิบัติอย่างเดียวกัน แม้คนที่ต�่าต้อยก็เท่ากับเราได้ปฏิบัติต่อพระองค์
ด้วย ดังที่พระองค์กล่าวว่า...

พระองค์ยังเตือนเราอีกว่า ความซ่ือสัตย์นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญของชีวิตไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็ก
หรือใหญ่ ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์ว่า

“ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่
ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” (ลก 16:10)

น้องๆ ครับ “ความสุภาพ อ่อนโยน และความซื่อสัตย์” ก็คือ “ความดี” และความดี เป็นค�านามที่
แสดงนามธรรมเกีย่วกบัจติใจ...พีป๋่องของปดิทา้ยด้วยข้อความของ เซอร์วาเลนติน มุง่หมาย ที่ว่า... ‘ท�าให้
นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่ง ที่ชายตาบอดถือโคมไฟ ทั้งๆ ที่ตัวเองมองไม่เห็น ในยามค�่าคืนที่ไร้แสงสว่างแม้คน
ตาดีก็มีสภาพไม่ผิดกับคนตาบอด ไม่เพียงแต่แสงจากโคมไฟจะช่วยส่องทางให้คนตาดี แต่ยังท�าให้ไม่มี
ใครเดินชนคาตาบอด เป็นปรศินาธรรมท่ีบอกให้เรารูว่้า การท�าความดนีัน้ ท่ีสดุผลของความดจีะย้อนกลบั
มาสู่ผู้กระท�าความดี...ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานแก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้เพียรพัฒนาจิตใจ  
และเร่งสะสมคุณธรรมความดี พร้อมทั้งด�าเนินชีวิตเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นต่อไป’ 
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พระองค์จะลิดเราให้ออกผล
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมมีโอกาส

ได้เดินทางไปประเทศเยอรมนี การเดินทางครั้งนี้
มีจุดประสงค์เพื่อเข้ารับการอบรมผู้อ�านวยเพลง 
(Conductor’s Academy) เป็นระยะเวลา 1 
สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยดนตรีแห่งเมืองซาร์บรูกเคน 
(Hochschule für Musik Saar) ผมต่ืนเต้น
ตั้งแต่ก่อนเดินทางเมื่อได้รับอีเมล์แจ้งว่าผมได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 10 นักเรียนที่ได้รับ
ทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนกับ Prof. Georg 
Grün คอนดักเตอร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกด้านฝีมือ
การอ�านวยเพลง

ผมเริ่ม เตรียมตัวฝ ึกซ ้อมก ่อนเดินทาง
ประมาณ 1 เดอืน โดยมพีีใ่บหม่อน ครูสอนร้องเพลง 
ของผมเป็นโค้ชให้ ทั้งในเรื่องเทคนิคการร้อง เรื่อง 
ภาษา (ฝรัง่เศส เยอรมนั ละตนิ) และเรือ่งความหมาย 
ของบทเพลง การเตรียมตัวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จน
กระทั่งวันเดินทาง ความพร้อมของผมในเวลานั้น 
มีเพียง 60% สิ่งนี้ได้สร้างความกังวลใจและท�าให้
ผมตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีก ที่ตื่นเต้นเพราะอีเมล์ฉบับ 
สุดท้ายที่ผมได้รับก่อนออกเดินทางนั้นแจ้งว่า 
คอนดักเตอร์ที่ได้รับคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้ารับ 
การทดสอบ “การอ�านวยเพลงเบือ้งต้น (Preliminary  
Conducting)” เพือ่ทดสอบว่าจะสามารถท�างานกบั
นักร้องมืออาชีพกว่า 40 คนได้หรือไม่ 

การทดสอบนีจ้ะเริม่ขึน้ในวนัแรกทีค่อนดกัเตอร์ 
ทุกคนเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งหากใครผ่าน
การคัดเลือกในรอบนี้ก็แปลว่า จะได้เป็นตัวจริง 
(Active Participant) ในชั้นเรียน ได้เรียนกับ 
Prof. Grün และได้ท�างานกับนักร้อง แต่หากใคร
ไม่ผ่านในรอบนี้ก็จะต้องเป็นนักเรียนสังเกตการณ์ 
(Passive Participant) ทีไ่ด้แต่นัง่เฉยๆมองเพือ่น
เรยีนตลอดหนึง่สปัดาห์ ไม่มีโอกาสได้ขึน้ไปยืนหน้า

วงอ�านวยเพลงให้กบัคณะนกัร้อง และไม่มโีอกาสได้
แสดงคอนเสิร์ตในวันสุดท้ายของการเรียน

เงื่อนไขนี้สร้างความกดดันให้ผมเป็นอย่าง
มาก เพราะการท่ีเราได้รบัทุนให้เข้าร่วมอบรมในครัง้
นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะได้เป็น “ตัวจริง” ในชั้นเรียน 
เราจ�าเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อผ่านรอบสุดท้ายให้
ได้ ไม่มใีครอยากเสยีเงนิ เสยีเวลาเดนิทางข้ามทวปี
เพื่อมานั่งดูเฉยๆ 

แล้ววันแห่งการทดสอบกม็าถงึ ผมตดัสนิใจไปถงึ 
มหาวิทยาลัยก่อนเวลานัด เพื่อที่จะได้ลงทะเบียน 
เตรี ยม ตัวและท� าสมา ธิส� าหรั บการทดสอบ 
คอนดกัเตอร์แต่ละคนจะมเีวลาหน้าวงคนละ 10 นาที  
เพือ่ท�างานกบันกัร้องมอือาชพีทีไ่ม่เคยท�างานด้วยมา
ก่อน โจทย์คือจะต้องอ�านวยเพลงท่ีจะถูกสุ่มเลือก 
มาจากทั้งหมด 6 เพลง ใน 10 นาทีนี้ คอนดักเตอร์
จะต้องอ�านวยเพลงให้นกัร้อง และจะต้องฟังด้วยว่า
มตีรงไหนร้องไม่ถกูต้อง ประโยคไหนท่ีมรีะดบัเสยีง
เพี้ยน มีเสียงไหนที่นักร้องเข้ามาช้าหรือเร็วเกินไป 
หรือเสียงท่ีร้องออกมานั้นสื่อความหมายได้ถูกต้อง
ตามเนื้อหาของเพลงหรือไม่อย่างไร หากได้ยินอะไร
ไม่ถกูต้องกจ็ะต้องแก้ไขโดยทนัท ีก่อนอ�านวยเพลง
จะต้องไปนั่งรอในห้องพัก ห้ามไปดูคนอื่นที่ก�าลัง
อ�านวยเพลงก่อนหน้าเรา เมื่อถึงเวลาของเรา พอ
เดินขึ้นเวที ทักทายและแนะน�าตัวเสร็จก็เริ่มได้เลย 
อ�านวยเพลงเสรจ็กร็อประกาศผลภายในหนึง่ชัว่โมง
ว่าใครจะได้เป็นตัวจริง 

ความกดดันได้เพิ่มระดับขึ้นไปอีก เมื่อผมลง
ทะเบียนเสร็จและรู้ว่า คอนดักเตอร์ท่ีได้รับเชิญมา
ร่วมการคดัเลอืกในครัง้นีม้ท้ัีงหมด 10 คน โดย 8 คน 
เป็นชาวยุโรป มาจากประเทศเยอรมนี โปแลนด์ 
ฟินแลนด์ และกรซี อกี 1 คนมาจากประเทศเมก็ซโิก 
และคนสุดท้ายคือผมที่มาจากประเทศไทย 
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10 นาที บนเวทีของผมนั้นรวดเร็วจนแทบ
จะลืมหายใจ เสียงนักร้องที่ผมได้ยินนั้นมีทั้งส่วน
ท่ีดีกว่าที่ผมคิดไว้และมีส่วนที่ผิดพลาดอย่างน่า
ประหลาดใจ แต่สิง่ส�าคญัคอื ส่วนทีน่กัร้องผดิพลาด
นัน้ ผมไม่สามารถแก้ไขได้ทัง้หมด ผมสามารถแก้ไข
ได้เพียง 2 เรื่อง คือเรื่องการร้องเริ่มต้นประโยคไม่
พร้อมกนั และเสยีงร้องทีย่งัไม่สามารถสือ่ความหมาย 
ของเพลงได้อย่างชัดเจน ที่ส�าคัญคือผมใช้เวลามาก
เกนิไปในการแก้ไขประเดน็ปัญหาทีเ่ลก็น้อยนี ้ค�าสัง่
ทีส่ือ่สารกบันกัร้องทีผ่มใช้นัน้ไม่ชดัเจน ข้อผดิพลาด 
จุดใหญ่บางเรื่องผมไม่ได้แก้ไขเพราะหมดเวลาเสีย
ก่อน หลงัจากเดินลงมาจากเวทผีมจึงรู้ทนัทว่ีา “ไม่ผ่าน”  
แน่นอน 

ช่วงเวลา 1 ชัว่โมงในการรอคอยการประกาศผล 
นั้นนานยิ่งกว่าเวลาที่ใช้เดินทางมาจากประเทศไทย
เสียอีก ความคิดฟุ้งซ่านผุดขึ้นมาในหัวผมมากมาย 
หากผลการทดสอบไม่ผ่าน ชีวิตที่เหลืออีกหนึ่ง
สปัดาห์จากนีจ้ะเป็นอย่างไร หรอืเราสามารถจะเรยีนรู้ 
อะไรได้บ้างจากการนั่งสังเกตการณ์เพื่อนเพียง 
อย่างเดียว ผมโมโหตัวเองที่ควบคุมสถานการณ์
บนเวทีไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ รู้สึกว่าตัวเองห่วยกว่าที่
เป็น มีหลายอย่างที่อยากท�า อยากปรับ อยากแก้ไข  
แต่เวลาก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้ว

“สายประค�า” ถูกหยิบขึ้นมาจากช่องชั้นใน
สุดของกระเป๋าเป้ที่ผมติดตัวมาด้วย ไม่นานนัก  
“ค�าภาวนา” จงึได้เข้ามาแทนทีค่วามคดิฟุง้ซ่านของผม  
ผมจ�าไม่ได้ว่าในเวลานั้นสวดสายประค�าไปได้กี่บท 
ครบสายหรือไม่ แต่ที่จ�าได้แม่นคือ ค�าภาวนาท�าให้
จิตใจผม “สงบ” และสิ่งที่ตามมาในความสงบนั้นก็
คือ ค�าถามที่ว่า “พระเจ้าก�าลังจะบอกอะไรกับเรา?”

ช่วงเวลาไม่นานก่อนทีจ่ะมีการประกาศผลการ
คัดเลอืก ผมได้ส่งข้อความคยุกบัพีใ่บหม่อน (ครสูอน 
ร้องเพลงของผม) ผมเริ่มด้วยการเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น
บนเวทีตลอด 10 นาทีของการทดสอบ ผมเล่าเรื่อง
เทคนิคและความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นของผม 
รวมทั้งเรื่องของเพื่อนอีก 9 คน ที่ส่วนใหญ่มาจาก

ประเทศยโุรป หลงัจากฟังข้อมลูท่ีผมเล่าแล้ว พีห่ม่อน 
กไ็ด้พมิพ์ตอบว่า “ถ้าไม่ผ่านการคดัเลอืกกไ็ม่น่าเกลยีด  
เพราะเรามาจากเอเชียคนเดียวเลย” 

เราสองคนต่างเข้าใจดีว่า อาชีพนักดนตรี
คลาสสกินัน้ คนเอเชยีโดยเฉพาะคนไทยจะมต้ีนทนุ
ต�า่กว่าหรอืมคีวามสามารถสูช้าวยโุรปได้ยาก ยกเว้น
เราจะฝึกซ้อมและท�างานอย่างหนกัมากกว่าเขาหลาย
เท่า เพราะดนตรีคลาสสิกที่เราก�าลังเรียนนั้นถือ
ก�าเนิดมาจากประเทศในทวีปยุโรป พวกเขาเสพ
ดนตรีคลาสสิกเหมือนกับที่คนไทยฟังเพลงลูกทุ่ง 
ลูกกรุง ประโยคสุดท้ายของการพูดคุยในวันนั้นพี ่
ใบหม่อนบอกผมว่า “ได้เรยีนกด็ ีไม่ได้กพ็กัผ่อนเกบ็ 
ความรู้ พระเจ้ารักเรามาก เราโตมากแล้ว พระองค์
จะลิดเราให้ออกผล ชีวิตก๊อปต้องไม่ง่ายเกินไป”

เมื่อผลประกาศผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้ถูก
แปะไว้ตรงประตทูางเข้าอาคารเรยีน เพือ่นหลายคน
เริ่มเดินไปดู ผมเห็นบางคนหัวเราะยิ้มแย้ม ส่วน
ผมไม่กล้าแม้กระท่ังจะลุกขึ้นเดิน ผมได้แต่นั่งรอ
ให้เพื่อนทุกคนดูให้เสร็จแล้วจึงเดินไปดูเงียบๆคน
เดียว บนประตูมีกระดาษสีขาวขนาดประมาณ A4 
ติดอยู่ ในกระดาษมีชื่อคอนดักเตอร์ทั้ง 10 คน
เขยีนอยู ่ช่องถดัจากรายชือ่คอื กล่องสีเ่หลีย่มเลก็ๆ 
2 กล่อง มีตัวอักษรเยอรมันเขียนอยู่ข้างกล่องว่า 
JA และ NEIN ชื่อของผมถูกกากบาทในกล่อง
สี่เหลี่ยมค�าว่า “JA” ผมไม่รู้ว่าค�านี้แปลว่าอะไร 
พอดีมีเจ้าหน้าที่ก�าลังเดินมาปิดประตูตึกเรียนพอดี 
ผมจึงถามเขาเป็นภาษาอังกฤษว่า JA หมายความ
ว่าอะไร เจ้าหน้าทีค่นนัน้ตอบมาว่า JA คอื “YES, 
Congratulations!” แปลได้ว่า “ยินดีด้วย คุณ
ผ่านการคัดเลือก!”

ก่อนนอนคนืนัน้ ผมเขยีนลงในสมดุบนัทกึว่า  
“ลูกรู้ดีว่าด้วยความสามารถของลูกเพียงอย่างเดียว
นั้น ไม่ใช่สาเหตุที่ลูกควรจะได้รับเลือก แต่เป็น
พระองค์และแผนการของพระองค์ต่างหากที่ท�าให้
ลูกได้ไปต่อ แล้วแผนการของพระองค์ท่ีลูกจะเจอ
ในก้าวต่อไปในชั้นเรียนนั้นจะเป็นอย่างไร?” 
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การเป็นคริสตชนที่มีความเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย
 ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในปลายเดอืนพฤษภาคม 2018 ท่ีผ่านมา ลกูมโีอกาสต้อนรบัครอบครวัของเจ้าภาพ

ทีล่กูและลกูสาวได้ไปพ�านกัด้วยในคร้ังทีล่กูได้รบัเชญิให้ไปพดูทีเ่มอืงทีเ่ธออยู ่เธอมลีกูๆ รวม 6 คน ชาย 1  
หญิง 5 และมีหลานๆ รวม 11 คน เธอมากรุงเทพฯ ครั้งนี้เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 84 ปีของเธอและ
เพราะสองครอบครวัของเราได้กลายเป็นเพือ่นสนทิไปซะแล้ว เธอมาครัง้นีก้บัลกูๆ ทุกคนพร้อมคูส่มรสและ
หลานๆ รวม 17 คน บวกครอบครัวของลกูพีล่กูน้องเธออกี 10 คน รวมเป็นคณะทัวร์ย่อมๆ ท้ังสิน้ 27 คน 

เธอผูน้ีเ้ป็นสตรีคาทอลกิทีมี่ใจศรัทธามาก เธอไปวดัเพือ่ก่อสวดในพธิบีชูาขอบพระคณุ เช้า 6.30 น.  
ทุกวันไม่เคยพลาด ซึง่ลกูเองกไ็ม่ทราบว่าเธอท�าได้อย่างไร และเธอมคีวามเชือ่ความศรทัธาในพระผูเ้ป็นเจ้า 
และพระแม่มารย์ีเป็นอย่างมาก เธอและครอบครวัจะอยูก่รงุเทพฯ 6 วนั ซ่ึงตลอดท้ัง 6 วนันัน้ ลกูมโีอกาส 
ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆ เรื่องกับครอบครัวของเธอ และแน่นอนหัวข้อหลักของการ
สนทนาของเราส่วนใหญ่อยู่ในบริบทของความเชื่อและการเป็นคริสตชน (คาทอลิก) ในโลกปัจจุบัน

ลกูค้นพบว่าความเช่ือความศรัทธานัน้ พ่อแม่ปลกูฝังในใจของลกูๆ ได้ แต่ไม่สามารถมอบให้ลกูให้
หลานเป็นมรดกเฉกเช่นกบัทรัพย์สนิอืน่ๆ ได้ เพราะหากลกูๆ หลานๆ ไม่รบัการปลกูฝังนัน้และทะนถุนอม
ดูแลความเชือ่ความศรทัธาให้งอกงามในหวัใจและในจิตวญิญาณของตนแล้ว ต่อให้บิดามารดาคกุเข่าสวด
ภาวนาให้จนเข่าบวม ดังเช่นเพื่อนอีกคนของลูก ลูกๆ หลานๆ ของครอบครัวนั้นก็จะค่อยๆ ถูกสังคม 
ปัจจุบันกลืนไปจนความเป็นคริสตชนกลายเป็น “Default” ในการใส่ไว้ในบัตรประชาชนเท่านั้น

 เรามักจะได้ยินเสมอว่า “ความเชื่อความศรัทธา” เป็นพระพรของพระเจ้า ถูกต้องแล้ว พวกเราคง
เคยสวดทูลขอให้พระองค์ประทานพระพรในด้านต่างๆ ของชีวิต แต่เราลองถามตัวเองสิว่า เราเคยทูลขอ 
“ความเชื่อความศรัทธา” จากพระองค์ไหม?

 “โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” (มาระโก 9:24)

 “ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

 ใช่แล้ว ในโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าในทุกมิติของชีวิต จนคนในวัยเกิน 60 ขึ้นไปมักตามไม่ทันใน
ทุกด้าน ความเชื่อในลักษณะเช่นนี้ส�าหรับคนหนุ่มสาวก�าลังกลายเป็นความหลงงมงาย พระเจ้าอยู่ที่ไหน? 
ถ้ามีพระเจ้าจริง ท�าไมจึงเกิดเรื่อง... เช่นนี้ เช่นนั้น? ในขณะที่เพื่อนๆ คนไทยของลูก ซึ่งนับถือศาสนา
หลกัของประเทศไทยจะมคี�าตอบในทกุเหตกุารณ์ของชวิีตท่ีเกดิเรือ่งเช่นนีเ้พราะ “กรรม” ท่ีคนผู้นัน้ได้ก่อไว้  
จะในชาตินี้หรือชาติก่อนก็แล้วแต่ ฯลฯ ท�าไมคนหนึ่งจึงเกิดมามั่งมีศรีสุขในทุกด้าน ในขณะที่อีกคนเกิด
มาเป็นยาจก ชีวิตรันทดข้นแค้น มันอธิบายได้อีกมีเหตุและมีผล ในขณะที่ทางศาสนาคริสต์ของเรามีสอง 
“ความ” ที่ส�าคัญที่สุด นั่นคือ “ความรัก” และ “ความเชื่อ” ซึ่งทั้งสองความรู้สึกนี้ล้วนเป็นความรู้สึกที่จับ
ต้องไม่ได้ และเป็นความรู้สึกที่ “เหนือเหตุผล”

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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ในขณะทีล่กูก�าลงัเขยีนบทสวดนี ้ประเทศทางยโุรปประเทศหนึง่ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของสหราชอาณาจกัร 
ประเทศที่ถูกขนานนามว่า เมืองผู้ดี เพิ่งผ่านกฎหมายฉบับส�าคัญที่สุดฉบับหนึ่งที่จะอนุญาตให้สตรีท�าแท้ง
ได้ ทั้งๆ ที่ประชากรเกือบทั้งประเทศนับถือคาทอลิก คนรุ่นใหม่ของประเทศนั้นลงประชามติอย่างท่วมท้น
เพื่อให้แก้กฎหมายฉบับนี้ในรัฐธรรมนูญ เพราะตามสถิติกว่า 15% ของประชาชนได้ทิ้งวัดเสียแล้ว

ทีล่กูเขยีนบทสวดนีถ้วายแด่พระองค์ในลกัษณะเช่นนีน้ัน้ เพราะลกูเพิง่อยูก่บัครอบรวัท่ีมารดามใีจ 
ศรัทธาเป็นที่สุด และลูกๆ ของเธอได้เล่าให้ลูกฟังถึงความเป็น “คริสตชน” ของประชากรในประเทศของ
พวกเขา แล้วลูกก็อดไม่ได้ที่จะน�ามาคิดไตร่ตรอง

ใน 22 ปีของการเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติของพระ
ศาสนจักรทุกประการ ลูกไปวัดร่วมมิสซา แก้บาป รับศีล ไม่เพียงเท่านั้น ลูกรับใช้พระในกิจกรรมของ
องค์กรต่างๆ และประกาศข่าวดีด้วยชีวิตของลูก แต่เบ้ืองหลังสิ่งเหล่านี้ท้ังหมด ลูกศึกษาพระวาจาของ
พระองค์จากพระคัมภีร์อย่างจริงๆ จัง และใส่ใจ และน�าพระวาจาเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตามในชีวิต
จรงิประจ�าวนั ทลีะเลก็ละน้อยลกูค่อยๆ ค้นพบว่านีแ่หละคอื แก่นแทข้องการเปน็ครสิตชน หลายสิ่งหลาย
อย่างนอกนั้นเป็นแค่เปลือกภายนอก ลูกค่อยๆ ค้นพบว่า การปฏิบัติตนตามพระวาจาของพระเจ้านั้นเป็น 
“ประสบการณ์กบัพระเจ้า” ของลกู เป็นความรูส้กึที ่“bonding” ระหว่างลกูกบัพระองค์ ต่อเหตกุารณ์ต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ เป็นผลบวกต่อชวีติของลกูและครอบครวั ลกูขอบพระคณุและโมทนาคณุพระองค์ ต่อเหตุการณ์ที่
เป็นผลลบ ลกูไม่ถามอกีต่อไปว่า “ท�าไม?” ลกูเข้าใจประโยคของนกับญุแบร์นาแด๊ตแล้วทีก่ล่าวว่า “หากเรา 
เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์แล้ว แม้ความเจ็บปวดก็เป็นความชื่นชมยินดีได้”

ลูกถามครอบครัวเพื่อนว่า คาทอลิกในประเทศเขาศึกษาและอ่านพระคัมภีร์กันหรือไม่ พวกเขา
ส่ายศีรษะ ลูกคิดเล่นๆ ในใจว่า กฎเกณฑ์ข้อเดียวของพระศาสนจักรที่พวกเขาประพฤติตามคือ การไม่
คุมก�าเนิดกระมัง

มารดาของครอบครัวนี้ได้บอกกับลูกว่า เธอดีใจมากที่ลูกๆ ของเธอพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้ได้
มาพบลูก เธอหวังว่าการมากรุงเทพฯ ครั้งนี้จะจุดประกายให้ครอบครัวของเธอได้เริ่มอ่านพระคัมภีร์เมื่อ
กลับถึงบ้าน

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในฐานะลูกของพระองค์คนหนึ่งที่เป็นสมาชิกเล็กๆ คนหนึ่งของพระศาสนจักร 
ลกูไม่สามารถไปปรารภกบัใครได้นอกจากกราบทลูแด่พระองค์ได้เท่านัน้ ในสิง่ท่ีลกูเขยีนในบทสวดของลกู 
เพราะลูกสามารถทูลพระองค์ได้ในทุกสิ่ง หากสิ่งที่ลูกเขียนมานี้ไม่ถูกไม่บังควรแต่ประการใด ขอพระองค์
ได้โปรดประทานอภัยแก่ลูก และโปรดประทานพระพรและปรีชาญาณแก่ลูกให้ลูกสามารถรับใช้พระองค์
ตามน�้าพระทัยของพระองค์ได้ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

“ท่านต้องพร�่าสอนบรรดาบุตรของท่านด้วยถ้อยค�าเหล่านี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7)
อาแมน

ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

 ...ในวันที่เหนื่อยและหนัก เหตุผลเพราะรักจักสู้
ทุกข์ยากอย่างไรรับรู้ จะอยู่ดูแลห่วงใย
 ...ไม่มีเหตุผลใดอื่น ที่อยู่ที่ยืนใกล้ใกล้
ค�าตอบชัดเจนจากใจ จะรักกันไปนิรันดร์
 ...คือความจริงใจจริงจริง คือยิ่งทุกข์ยากบากบั่น
ก็ยิ่งผูกความสัมพันธ์ ให้มั่นคงค่ากว่าเดิม
 ...นิยามความรักที่แท้ ไม่มีข้อแม้มาเพิ่ม
ยิ่งทีถักทอต่อเติม สร้างเสริมสายใยยืนยง

ภัศม์
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