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เตรียมสนสีดาร์เพื่อสรางพระวิหาร
(1พกษ 5:1- 6:38) 

 พืéนพระวิหารที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสั่งให้สร้างนัéน จะเป็นไม้สนสามใบเพราะมีความแข็ง 
แต่ผนังทกุด้านจากพืéนจรดเพดาน ทรงใช้ไม้สนสดีาร์กรรุอบพระนเิวศน์และทกุห้อง แม้แต่แท่นบชูา
พระองค์ก็ทรงกรุด้วยไม้สนสีดาร์ ในขณะเดียวกันส่วนใดท่ีเป็นลายนูนสูงเด่นก็ทรงบุด้วยทองค�า 
เราจงึเข้าใจว่าพระวหิารทีซ่าโลมอนทรงสร้างให้เป็นพระนเิวศน์ของพระเจ้านัéนโครงสร้างหลกัเป็นหนิ
ที่สกัดมาจากเทือกเขาเลบานอน กรุผนังและเพดานด้วยไม้สนสีดาร์ ซึ่งต้องส่งแรงงานจากแผ่นดิน
อสิราเอลไปผลดัเวรกนัท�างานในเลบาลอน (1พกษ 5:13-18) และจึงจะถงึขัéนตอนการลงมอืก่อสร้าง
พระนิเวศน์ของพระเจ้าอีกขัéนหนึ่ง 

การก่อสร้างจะมศีลิาทีเ่ตรยีมมาจากบ่อศลิา เพราะฉะนัéนจงึไม่ได้ยนิเสยีงค้อนหรอืขวาน หรอื
เครื่องมือเหล็กใดæ ในพระนิเวศน์ขณะเมื่อท�าการก่อสร้าง พอถึงเวลาตกแต่งลวดลายในพระวิหาร 
กษตัรย์ิซาโลมอนทรงรับสัง่ให้น�าตวัÎÒÃÕÁมาจากเมอืงไทระ บุตรของหญงิม่ายจากเผ่านฟัทาลเีขาเป็น
ช่างทองสัมÄทธิ์มี½ีมือ Îารีมก็ประกอบไปด้วยสติปัญญา ความเข้าใจและ½ีมือที่จะท�างานทุกอย่าง
ด้วยทองสัมÄทธิ์ และเขาก็รับมอบงานที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงมอบให้

 ข้าแต่พระเจ้า...กษตัรย์ิดาวดิทรงล่วงหลบัไปก่อนท่ีจะได้ทรงสร้างพระวหิารถวายแด่พระองค์
ดังท่ีทรงตัéงพระทยัไว้ (2ซมอ 7:1-29) แต่พระโอรสผูส้บืราชสมบตัคิอืกษตัรย์ิซาโลมอน ทรงกระท�า
ให้ความปรารถนาของพระราชบิดาส�าเร็จ พระวิหารก็คือที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้รับการ
สร้างอย่างงดงามและล�éาค่า สมเป็นพระนเิวศน์ของพระเจ้า ขอพระองค์โปรดสอนลกูให้รูจั้กประพÄติ
ตนสมเป็นที่ประทับของพระองค์ในดวงใจของข้าพเจ้าทัéงหลาย และโปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักถวายของ
ดีที่สุดเมื่อต้องทูลถวายแด่พระองค์ด้วยเทอญ 

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2018  3

crist 1-80 Nov 61.indd   3 11/6/61 BE   6:18 PM



อันเนื่องม�จ�กปก Cover Story

ปกหนา

นักบุญÎวน ดิโก้ (1474-1548) คลี่ผ้าคลุมท่ีท่าน
ใช้ห่อกุหลาบมาให้กับพระสังฆราชซุมมาราก้าตามที่แม่พระ
สั่ง แต่นอกจากกุหลาบหลากสีท่ีไม่มีในÄดูช่วงเวลานัéนแล้ว 
ยังปรากฏภาพของแม่พระ (Îวน ดิโก้ เรียกพระนางว่า หญิง
ผูส้งูศกัดิ)์ ประทบัอยูบ่นผ้าผนืนัéนอย่างน่าอัศจรรย์ อันเป็นเรือ่งราว
การประจักษ์มาของพระมารดามารีย์ ที่โลกรู้จักกันว่าคือ 
“แม่พระแห่งกวาดาลูเป‡”  เรื่องราวเกิดบนเนินเขาเตเปญัก 
ประเทศเม็กซิโก ราวปี ค.ศ.1531 ปัจจุบันได้สร้างพระวิหาร
เป็นเกียรติแด่พระมารดาแห่งกวาดาลูเป‡ที่เชิงเขาเตเปญัก
แห ่งนีé และเป ็นสักการสถานท่ีมี ผู ้แสวงบุญมาเยี่ยม 
สวดภาวนาและร ่วมพิ ธีมิสซาอย ่างมากมาย นับเป ็น
การประจักษ์มาของแม่พระที่เก่าแก่มาก ก่อนเมืองลูร์ด และ
ที่ฟาติมา เราระลึกถึงพระมารดาแห่งกวาดาลูเป‡ในวันที่ 12 
ธันวาคมและระลึกถึงนักบุญÎวน ดิโก้ วันที่ 9 ธันวาคม

ปกหนาใน

ในเดอืนพÄศจกิายน อนัเป็นเดอืนระลกึถงึวญิญาณใน
ไฟช�าระและผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน เพื่อสวดภาวนาให้กับเขา
เหล่านัéน ขอให้เรายึดพระเยซูเจ้าผู้เป็นพระผู้ไถ่เราให้รอดพ้น 
รักพระองค์ในศีลมหาสนิท และอาศัยพระมารดามารีย์เสนอ
วิงวอนเพื่อเราและเพื่อวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกดวง
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จัดวางใหเหมาะสม…ที่สุด
อาทติย์ปลายเดอืนตลุาคม ผมมกัจะต้องมวีนัหนึง่ทีก่ลบับ้าน เป็นวนัทีร่ะลกึถงึญาตพิีน้่องผูล่้วงลบั ปีนีé

กเ็ช่นกนั ในบรรยากาศของวดัทีเ่คยเตบิโตมาในวยัเดก็ บรรยากาศทีคุ่น้เคยอาจจะหายไป ปัจจบุนัวดัตดิแอร์แล้ว 
มุมทีเ่คยนัง่ถกูเปลีย่น สถานภาพชวีติถกูปรบั ใครจะคดิว่า วนัหนึง่เพ่ือนร่วมชัéนเรยีนของเรา จะมาเป็นเจ้าอาวาส
วดัของเรา เจ้าอาวาสแต่ละท่านกม็คีวามน่ารกัแตกต่างไป ทกุคนสามารถใช้เสน่ห์หรอืเอกลกัษณ์ทีต่นมสีร้างความ
ชื่นชมให้กับบรรดาลูกวัดอยู่แล้ว แต่เบืéองลึกคือ ใจที่ถูกใส่ไปยังงานหน้าที่ และชีวิตที่ร่วมกับชุมชนความเชื่อ
นัéนæ วนัเวลาพาหลายสิง่จากไปตามครรลองของสจัธรรม แต่สิง่ทีไ่ม่เคยเปลีย่นในหมูบ้่านครสิตชนคอืความศรทัธา
ที่เชื่อมโยงทุกคน วัดยังเป็นศูนย์กลางของสิ่งเหล่านัéน เราจะเติบโต ประสบความส�าเร็จและก้าวเดินออกไปไกล
แค่ไหนวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาบ้าน

ขวบปีของการจากไปของญาติพี่น้องของผมผู้ล่วงลับก็น่าคิด ยายที่จากไปครบ 12  ปีนัéนคือก้าวแรก
ที่เข้ามาร่วมงานกับสื่อมวลชน น้าอีกคนที่จากไปครบ 6 ปี นั่นคือก้าวถัดมาของต�าแหน่งจากหัวหน้าแผนกหนึ่ง
ในงานสื่อมวลชน เป็นผู้อ�านวยการสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เต็มตัว ส่วนยายที่จากไปอีกคนครบ 2 ปี เราก็ได้แต่
คิดว่า ชวีติสัéนและการเดนิทางส�าหรับคนทีย่งัมลีมหายใจอยูก่ต้็องไปต่อ ผมเคยคดิว่า วนัทีข่ึéนมาอยูต่รงจดุสงูสดุ
ของค�าว่าผู้อ�านวยการมันก็จบแล้ว แต่ชีวิตในสนามสื่อยังพาไปได้อีก

หลงัจากทีไ่ปร่วมประชมุระดบันานาชาตบ่ิอยขึéน ร่วมงานกบัผูค้นต่างชาตต่ิางภาษา ยกระดบัรายการของเรา
ให้ก้าวออกไปสูส่งัคมในระดบัเอเชยี หรอืลดัเลาะไปสูก่ารตดิต่อการถ่ายทอดสดจากวาตกินัมาสูไ่ทยอยูบ่่อยครัéง 
พระก็พาผมก้าวไปสู่การได้มีโอกาสรับใช้งานสื่อสารมวลชนในระดับเอเชีย ด้วยการเป็นประธานของทวีป 
และเมือ่ขึéนไปรวมกลุม่กบัโลก กเ็ตมิงานให้อกี 1 สาขางาน (จาก 6 สาขา) หนึง่ในสาขาทีว่่านัéนคอืงานสือ่ดจิทิลั 
และในต้นเดือนนีéเอง ผมก�าลังจะเดินทางไปโรมอีกครัéง เราจะประชุมคีย์แมน (Core Team) ตัวแทนจาก
ทุกทวีปของงานด้านนีéจากทั่วโลกที่นี่

การประชมุจะมปีระมาณ 4-5 วนั เนือ่งจากเป็นการพบกนัครัéงแรก และแต่ละคนมาจากทวปีต่างæ ทกุคน
จะถือรายงาน หรืองานวิจัย เกี่ยวกับความเป็นไปในด้านสื่อเป็นต้นดิจิทัลจากทวีปของตนเองมาเล่าให้ฟัง ไม่ว่า
จะเป็นเอเชยี ทีแ่ยกได้อีกหลายภาคพืéน แอฟรกิา อเมรกิา ลาตนิอเมรกิา โชคดทีีเ่ราอาจได้ยนิเรือ่งราวของประเทศ
ทีป่�ดกัéนสือ่อย่างจนีด้วย นอกจากนัéนเรายงัได้ไปดงูานของซกินสิทีโ่รม และสือ่คาทอลกิใหญ่æ อย่าง Aletela ที่
จะมาแบ่งปันข้อมลูให้กบัเรา โชคดไีปกว่านัéนเมือ่การประชมุของเราอยูห่ลงัการประชมุซโีนดทีโ่รม คงมข้ีอมลูด ีæ 
จากเรือ่งราวเหล่านีéมาน�าเสนอต่อไป แต่มเีรือ่งน่าสนใจระหว่างเส้นทางการจะจดัประชมุ คอื ตวัแทนจากทวปียโุรป
มาไม่ได้

ตวัแทนจากทวปียโุรป เป็นฆราวาสชาวเยอรมนั อยูใ่นองค์กรทนุคาทอลกิใหญ่องค์กรหนึง่ ได้ส่งข้อมลู
มาในเมลลกูโซ่ของกลุม่ท�างาน ว่า “ผมสนใจประเดน็ทีเ่ราจะน�าเสนอและพูดคยุกนัมาก แต่น่าเสยีดายว่า ลกูคน
ที่สองของผม มีแนวโน้มว่า แม่ของเขาก�าลังจะคลอดไม่เกินสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพÄศจิกายนนีé ผมพยายามที่
จะหาตัวแทนไป แต่ก็เป็นการตัดสินใจที่เร็วไป หรือคิดอีกทางหนึ่งถ้าจะหาคนในองค์กร ก็จะเป็นการหาข้อมูล
ที่ไม่ใช่ระดับทวีป การท�างานต่าง æ ต้องการการจัดวางโปรแกรมที่ดี ซึ่งการมีลูกนัéน ก็ถูกวางแผนไว้อย่างนีé
ในระยะยาวเช่นกัน... มันเป็นความสวยงามของชีวิต” 

ชวีติล้วนมมีมุทีง่ดงาม ไม่ว่าจะเป็นการจากไป หรอืการเกดิใหม่ของอกีชวีติหนึีง่ ก้าวหน้า หรอืทรงตวั เพราะ
บางจังหวะเราอาจจัดวางได้อย่างเหมาะสม แต่บางจังหวะพระก็จัดวางให้เรา ได้เหมาะสมที่สุด
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ปฏิทิน
เดือนพฤศจิก�ยน

ฉลองนักบุญทั้งหลาย

สมโภชพระเยซูเจากษัตริย์แหงสากลจักรวาล

วันภาวนาอุทิศแดผูลวงลับ

คณะนักบวชคามิลเลียนแหงประเทศไทย	 ขอเชิญ

รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โอกาสฉลองแมพระ

องค์อปุถมัภ์ผูปวย	และพธิปีฏญิาณตนตลอดชพีอยาง

สงาของบราเดอร์ยอห์น	ชชัวาลย์	วาปเตา	โดยคณุพอ

ร็อค	 ไพรัช	 ศรีประเสริฐ	 อธิการเจ าคณะแขวง

ประเทศไทย	เปนประธานพธิ	ีวนัเสาร์ที	่24	พฤศจกิายน	

2018	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่วัดนอยนักบุญคามิลโล	

(บานพักผูสูงอายุ	 คามิลเลียน	 โซเชียล	 เซนเตอร์	

สามพราน)	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	

วันที่	1	พฤศจิกายน

วันที่	25	พฤศจิกายน

วันที่	2	พฤศจิกายน

วันที่	24	พฤศจิกายน

วันที่	17	พฤศจิกายน

วันที่	22	พฤศจิกายน

วันที่	10	พฤศจิกายน
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24

17

22
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วันเพื่อนอุดมสาร	ครั้งที่	14		“100	ป	
อุ ด มศ านต ์ 	 ด  ว ย ใ จ ร ะ ลึ ก คุณ
พระคาร์ดินัล”	 (พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	
มชียั	กจิบญุช	ูผูกอตัง้กองทนุสิง่พมิพ์
คาทอลิกสร างสรรค์)	 วันเสาร ์ที่	
17	 พฤศจิกายน	 2018	พิธีบูชา
ขอบพระคุณ	 เวลา	 17.00	 น.	
ณ	อาสนวหิารอสัสมัชญั	และโรงเรยีน
อัสสัมชัญ	บางรัก	

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชน

ดีเดน	(Catholic	Media	

Awards)	เวลา	13.00	น.	

ที่โรงแรมอโนมา	แกรนด์	

ขอเชิญรวมฟงบรรยาย	สมณลิขิตเตือน

ใจ	 จงชื่นชมยินดีเถิด	 (GAUDETE	 ET	

EXSULTATE)	วันเสาร์ที่	10	พฤศจิกายน	

2018	 เวลา	 09.00-15.00	 น.	 ท่ีศูนย์

ฝกอบรมงานอภิบาล	 “บานผู หวาน”	

โดยคุณพอสมหมาย	 มธุรสสุวรรณ	

ผู  จั ดการแผนกคริสตศาสนธรรม	

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 เปนวิทยากร	

(ไมเสียคาใชจาย)
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สกูป
คุณพ่ออนุช� ไชยเดช

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ร่วมกบั
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริม
วั²นธรรม กระทรวงวั²นธรรม และสมาคม
นกัเขยีนแห่งประเทศไทย จดัพธิรีบัโล่พระราชทาน
และประกาศผลรางวัลวรรณกรรม “วรรณ-
ศิลป์อุชเชนี” ครัéงที่ 2 ประจ�าปีพุทธศักราช 
2561 หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในผลงานวรรณกรรมโดดเด่นของอุชเชนีโดย
ไ ด ้ รั บ พ ร ะมห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ จ า กÊÁ à ´ç ¨
¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลวรรณศิลปอุชเชนี	ป	2
ตอน	เพียงแคเม็ดทราย

ในการประกวด ภายในงานประกาศผลผู้ที่ได้
รับรางวัล ได้รับเกียรติจาก¾ÅÍÒ¡ÒÈàÍ¡ ªÅÔµ 
¾Ø¡¼ÒÊØ¢ Í§¤Á¹µÃÕ เป็นประธานในพธิ ีและเป็น
ประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย¤Ø³ËÞÔ§»˜·ÁÒ 
ÅÕÊÇÑÊ ỐìµÃÐ¡ÙÅ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ 
โดยมี ¤Ø³¾‹ÍÍ¹ØªÒ äªÂà´ª ผู้อ�านวยการ 
กรรมการรางวลัวรรณศลิป์อชุเชน ีà«ÍÃ�ºØÞÃÑ¡ÉÒ 
ÈÃÕµÃÐ¡ÙÅ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินี 
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ¾Ñ¹µÃÕ»Ò¹ÊÃÇ§ 
ªØÁÊÒÂ ³ ÍÂØ¸ÂÒ บุตรชายอุชเชนี ร่วมในพิธี 
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 
4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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“อชุเชน”ี ได้รบัการยกย่องให้เป็นศลิป�น
แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากคณะกรรมการ
ว²ันธรรมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2536 และยงัได้รบั
รางวลัอ่ืนæ ทัéงรางวลัด้านวรรณกรรม อาทิ รางวลั
พานแว่นฟ‡าเกยีรติยศ จากร°ัสภาร่วมกบัสมาคม
นกัเขยีนแห่งประเทศไทย หรอืรางวลัในหน่วยงาน
ของศาสนา อาท ิรางวลั “Achievement Awards”
จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และเครื่อง
ประดับเกียรติยศของÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò
«ÔÅáÇÊàµÍÃ� ขัéนอัศวินกางเขนใหญ่ อุชเชนี
ถงึแก่กรรม เมือ่วนัที ่7 พÄษภาคม พ.ศ. 2559 สิง่ต่างæ 
เหล่านีéล้วนบ่งบอกถึงผลงานและชีวิตที่น่าจดจ�า 

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล 
“วรรณศิลป์อุชเชนี” àÍÍàª¹Õ »ÃÐ¤Ô³ ªØÁÊÒÂ 
³ ÍÂØ̧ ÂÒ หรือทีเ่รารู้จกัในนามปากกา “ÍØªàª¹Õ” 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แม้จ�านวนไม่มากแต่
ทรงคุณค่า และโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์
อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์ เช่น “ขอบฟ‡า
ขลิบทอง” “ดาวผ่องนภาดิน” หรือความเรียง
ร้อยแก้ว “เพียงแค่เม็ดทราย” ในนามปากกา 
“¹Ô´ ¹ÃÒÃÑ¡É�” นอกจากผลงานการเขียนซ่ึง
ก่อเกิดแรงบันดาลใจมากมายส�าหรับผู้ที่รักทาง
ด้านวรรณศลิป์แล้ว การใช้ชวีติเรียบง่ายอ่อนโยน
เอืéอเฟ„œอต่อผู้อื่น ยังเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง
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»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒ§ÇÑÅÇÃÃ³ÈÔÅ»ŠÍØªàª¹Õ »‚ 2 ¤Ø³ËÞÔ§»˜·ÁÒ ÅÕÊÇÑÊ´ÔìµÃÐ¡ÙÅ ประธานคณะกรรมการ
อ�านวยการ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวลั “วรรณศลิป์อชุเชน”ี จดัประชมุคณะกรรมการเตรยีมงานโครงการ
ประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2” รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” เพื่อระลึกถึงผลงานทรงคุณค่าของ “ÍØªàª¹Õ” ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¤Ô³ ªØÁÊÒÂ ³ ÍÂØ¸ÂÒ 
ศิลป�นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจ�าปี 2536 จัดประชุมเตรียมงาน โดยมี¤Ø³¾‹ÍÍ¹ØªÒ äªÂà´ª 
à«ÍÃ�ÁÒÃÕ ËÅØÂÊ� ¾ÃÄ¡É�§ÒÁ ¤Ø³ÇÑ¹·¹ÕÂ� ¹ÒÁÐÊ¹¸Ô ¾.µ.»Ò¹ÊÃÇ§ ªØÁÊÒÂ ³ ÍÂØ̧ ÂÒ ÍÒ¨ÒÃÂ�à¹ÒÇÃÑµ¹� ¾§É�ä¾ºÙÅÂ� 
ÍÒ¨ÒÃÂ�ªÁÑÂÀÃ áÊ§¡ÃÐ¨‹Ò§ ¤Ø³¡¹¡ÇÅÕ ¾¨¹»¡Ã³� ¤Ø³³Ã§¤�Ä·¸Ôì Â§¨Ô¹´ÒÃÑµ¹� ร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 12 
มีนาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ห้องสโรชา โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชด�าริ 
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»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾Ô̧ ÕÃÑºâÅ‹¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ÃÒ§ÇÑÅÇÃÃ³ÈÔÅ»ŠÍØªàª¹Õ ¤ÃÑé§·Õè 2 ¤Ø³ËÞÔ§»̃·ÁÒ ÅÕÊÇÑÊ´ÔìµÃÐ¡ÙÅ 
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวลั “วรรณศลิป์อชุเชน”ี เป็นประธานการประชมุ

คณะกรรมการเตรียมพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลวรรณศิลป์

อุชเชนี ครัéงที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและกรรมการตัดสิน ¤Ø³¾‹ÍÍ¹ØªÒ äªÂà´ª ¾.µ.»Ò¹ÊÃÇ§ 
ªØÁÊÒÂ ³ ÍÂØ¸ÂÒ ¤Ø³»ÃÔÊØ·¸Ôì ¡ÅÑÁ¾ÐÊØµ ¤Ø³¡¹¡ÇÅÕ ¾¨¹»¡Ã³� ¤Ø³ªØµÔÁÒ àÊÇÔ¡ØÅ ¤Ø³¹ÃÕÀ¾ ÊÇÑÊ´ÔÃÑ¡É� 
¤Ø³³Ã§¤�Ä·¸Ôì Â§¨Ô¹´ÒÃÑµ¹� ร่วมประชุม วันสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ที่ห้องสโรชา 
โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชด�าริ 
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»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§¼Å§Ò¹ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชัéน 9 อาคารสภา

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ¤Ø³¾‹ÍÍ¹ØªÒ äªÂà´ª ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

¤Ø³³Ã§¤�Ä·¸Ôì Â§¨Ô¹´ÒÃÑµ¹� นักเขียน ร่วมประชุมคัดกรองผลงาน พร้อมด้วยกรรมการ ¤Ø³¹ÃÕÀ¾ ÊÇÑÊ´ÔÃÑ¡É� 
บรรณาธิการอดีตนิตยสารสกุลไทย เป็นหัวหน้าคัดกรอง ประเภทความเรียง ¤Ø³àÃÇÑµÃ� ¾Ñ¹¸Ø�¾Ô¾Ñ²¹� กวีซีไรต์ 
เป็นหัวหน้าคัดกรอง ประเภทบทกวี 

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ́ ¡ÃÍ§¼Å§Ò¹ »ÃÐàÀ·º·¡ÇÕ วนัองัคารที ่25 กนัยายน 2561 ณ ห้องประชมุชัéน 9 อาคาร

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ¤Ø³¾‹ÍÍ¹ØªÒ äªÂà´ª ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
¤Ø³³Ã§¤�Ä·¸Ôì Â§¨Ô¹´ÒÃÑµ¹� นักเขียน ร่วมประชุมคัดกรองผลงาน ประเภทบทกวี ¤Ø³àÃÇÑµÃ� ¾Ñ¹¸Ø�¾Ô¾Ñ²¹� 
¤Ø³»ÃÐÀÒÈÃÕ Ç§È�ÊÁÁÒµÃ� ¤Ø³¤ÃÙ¹Ñ¹·Ô¹Õ Ç§È�»ÃÐÊÔ·¸Ôì 
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»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§¼Å§Ò¹ »ÃÐàÀ·¤ÇÒÁàÃÕÂ§ วันพÄหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม

ชัéน 9 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ¤Ø³¾‹ÍÍ¹ØªÒ äªÂà´ª ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ¤Ø³³Ã§¤�Ä·¸Ôì Â§¨Ô¹´ÒÃÑµ¹� นักเขียน ร่วมประชุมคัดกรองผลงาน ประเภทความเรียง ¤Ø³¹ÃÕÀ¾ 
ÊÇÑÊ´ÔÃÑ¡É� ¤Ø³ÍÑ¨©ÃÒ ÀÙÃÔ¤Ø»µ� ¤Ø³¤ÃÙÇÔäÅ ÍÊØ¹Õ ³ ÍÂØ¸ÂÒ ¤Ø³¤ÃÙ³Ñ°ÇÃÃ³ àÇÕÂ¹·Í§ 

ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานวรรณศิลป์อุชเชนี วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์
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คณุหญิงปัทมา ลสีวัสด์ิตระกลู ประธานฯ 
กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการอ�านวยการ 
คณะกรรมการตัดสิน และผู ้ ได ้รับรางวัล 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัล
วรรณกรรม “วรรณศลิป์อชุเชน”ี ทกุคน ขอกราบ
ขอบพระคุณ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาเป็น
ประธานพิธีรับรางวัลในวันนีé

รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” 
ก่อตัéงขึéนเป็นครัéงแรกในปีพทุธศกัราช 2560 โดย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวั²นธรรม 
กระทรวงวั²นธรรม และสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศไทย วตัถปุระสงค์เพือ่ร�าลกึถงึ “อชุเชน”ี 
หรืออาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลป�น
แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจ�า
ปีพุทธศักราช 2536 ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
แก่ผู้ที่รักงานด้านวรรณศิลป์ เพื่อสืบสาน และ
พั²นาการใช้ภาษาไทย รวมถึงการส่งเสริม
เยาวชนให้สนใจในงานวรรณศิลป์สืบไป 

ส�าหรับหลักเกณ±์ในการคัดเลือกผู้ได้
รบัรางวลั คณะกรรมการตดัสนิได้ท�าการคดัสรร
และพจิารณาผลงานเขยีนท่ีมเีนืéอหาและลกัษณะ
ตามเกณ±์ที่ก�าหนด ในหัวข้อ “เพียงแค่เม็ด
ทราย” หนึ่งในวรรณกรรมท่ีโดดเด่นและมีชื่อ
เสียงของอุชเชนี
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ในครัéงนีéมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจาก
ทั่วประเทศ จ�านวนทัéงสิéน 574 ผลงานคณะ
กรรมการได้คดัเลอืก และพจิารณาตดัสนิรางวลั
แก่ผลงานโดดเด่น รวม 9 รางวัล โดยแบ่งงาน
เขียนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลอน
สุภาพ และประเภทความเรียง ใน 2 ระดับ คือ 
ระดับนักเรียน และระดับประชาชน

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง การประกวด
วรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
โล ่ ร า ง วัลให ้ แก ่ ผู ้ ได ้ รั บร า งวั ลชนะ เลิ ศ
ทัéงสองประเภท เป็นที่ซาบซึéงและส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 ทัéงนีé การจดัการประกวดได้ส�าเรจ็ลลุ่วง
ด้วยดี และได้จัดพิธีรับรางวัลในวันนีé โดยคาด
หวังว่าจะมกีารด�าเนนิการประกวดอย่างต่อเนือ่ง
ในปีต่อæ ไป ดิฉันในนามของคณะกรรมการ
จดัการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อชุเชน”ี 
ขอกราบขอบคุณทุกท่าน ส�าหรับความร่วมมือ
ท�าให้การประกวดส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ณ โอกาส
นีéด้วย

พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ องคมนตรี 
ประธานในพธิ ีกล่าวว่า ผมรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่าง
ยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน
รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ประจ�า
ป ีพุทธศักราช 2561 เพื่อเป ็นเกียรติแก ่
อุชเชนี อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้มี
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ความเป็นเลิศด้านวรรณศิลป์ งานเขียนและความคิดของท่าน เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่รู้จักและ
ได้สัมผัสท่าน ตลอดจนนักเขียนและผู้อ่านมากมาย

 โครงการการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” เป็นโครงการที่มีคุณค่ายิ่ง ในอันที่
จะสบืสาน พ²ันาและส่งต่องานวรรณศลิป์ ซ่ึงเป็นเพชรเมด็งามของภาษาไทย จึงขอชืน่ชมสือ่มวลชน
คาทอลิกประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
กรมส่งเสรมิว²ันธรรม กระทรวงว²ันธรรม และสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย ทีไ่ด้เหน็ถงึความ
ส�าคัญในการเชิดชูเกียรติศิลป�นแห่งชาติ รวมทัéงร่วมกันด�าเนินโครงการนีéเพื่อด�ารงไว้ซึ่งคุณค่าของ
งานวรรณศิลป์ไทยอีกด้วย 

ผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลในวันนีé ขอให้ท่านภูมิใจว่าผลงาน
ของท่านได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุ²ิระดับประเทศด้านวรรณศิลป์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ศิลป�นแห่งชาติหลายท่าน และผู้คร�่าหวอดอยู่ในแนวหน้าของแวดวงวรรณกรรมไทย
มาเนิ่นนาน

 โอกาสนีé ขอสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัéงหลายท่ีท่านนบัถอื ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่
ความสุขความเจริญ มีก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลังปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้ประสบ
ความส�าเร็จในชีวิต 
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บรรยากาศในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” 
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¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§»ÃÐÊÒ¹àÊÕÂ§º·à¾Å§ Perfect áÅÐº·à¾Å§ I Will Follow Him â´Â
¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹¡ØËÅÒºÇÔ·ÂÒ «Öè§ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÒÃÃŒÍ§à¾Å§»ÃÐÊÒ¹àÊÕÂ§ÃÐ´ÑºÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ
¢Í§à¢µ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 1 âÃ§àÃÕÂ¹ÊÑ§¡Ñ´½†ÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÑ¤ÃÊÑ§¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï 

¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§º·à¾Å§ “ÍØªàª¹Õ” ̈ Ò¡¼Å§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧à¹×éÍÃŒÍ§áÅÐ·íÒ¹Í§â´Â¤Ø³¾‹ÍÍ¹ØÊÃ³� 
á¡ŒÇ¢¨Ã àÃÕÂºàÃÕÂ§´¹µÃÕâ´Â ¤Ø³¨ÔÃ¾ÃÃ³ ÍÑ§ÈÇÒ¹¹·� Ã‹ÇÁ¢ÑºÃŒÍ§â´Â¤Ø³ºÒÃ�ºÒÃÒ ÈÔâÂ¹ ́ ÒÇÃÑµ¹Ë§É� 
(ãºËÁ‹Í¹) ¹Ñ¡ÃŒÍ§âÍà»Ã‹Ò ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§ ã¹àÇ·ÕÃÐ´Ñº»ÃÐà·ÈáÅÐÃÐ´ÑºâÅ¡ 
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¡ÒÃÍ‹Ò¹º·¡ÇÕ¹Ô¾¹¸� â´Â¹ÔÊÔµ¤³ÐÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ “á´‹ÍØªàª¹Õ” 
½ƒ¡«ŒÍÁâ´Â ÍÒ¨ÒÃÂ�ªÁÑÂÀÃ áÊ§¡ÃÐ¨‹Ò§ ÈÔÅ»�¹áË‹§ªÒµÔÊÒ¢ÒÇÃÃ³ÈÔÅ»Š ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2557 áÅÐ 
¼È.´Ã.ÍÒ·ÔµÂ� ªÕÃÇ³ÔªÂ�¡ØÅ ÀÒ¤ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ºÃÃàÅ§
´¹µÃÕ»ÃÐ¡Íºâ´Â áÁŒÇ ¤¹ÃÑ¡áÁÇ 

ª‹Ç§ “¨Ø´»ÃÐ¡ÒÂ¤ÇÒÁ¤Ô´ ÊÃŒÒ§áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨” ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “à¾ÕÂ§á¤‹àÁç´·ÃÒÂ” â´Â¹Ñ¡¤Ô´ 
¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ ¹Ñ¡¢‹ÒÇ ·Ñé§ 6 ·‹Ò¹ ä´Œá¡‹ ´Ã.à¾ªÃÂØ¾Ò ºÙÃ³�ÊÔÃÔ¨ÃØ§ÃÑ° ·‹Ò¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§àªÔ´ªÙ
à¡ÕÂÃµÔà»š¹¼ÙŒÁÕ¤Ø³Ù»¡ÒÃµ‹ÍÀÒÉÒä·Â »ÃÐàÀ·Í§¤�¡Ã ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ
ÇÑ²¹¤Ø³Ò¡Ã ¼ÙŒ·íÒ¤Ø³»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ à¨ŒÒ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾� ³ à¾ªÃ
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¤Ø³ÊØÇÑ²¹� ÍÑÈÇäªÂªÒÞ บรรณาธิการหนังสือสารคดี หนังสือคุณภาพที่ไม่มีใครปฏิเสธ

¤Ø³ÊÒÇÔµÃÕ ·¹àÊ¹ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี ประจ�าปี 2560 
ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชน

¤Ø³ÇÕÃ¾Ã ¹ÔµÔ»ÃÐÀÒ นักเขียนดับเบิéลซีไรต์ คนล่าสุด

¤Ø³ÊÃÒÇØ¸ àÎŒ§ÊÇÑÊ´Ôì (¹ÔéÇ¡ÅÁ) นักคิด นักเขียน ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

¤Ø³ÊÒÂÊÇÃÃ¤� ¢ÂÑ¹ÂÔè§ นักข่าว ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์

การขับร้องบทเพลง “น�éาจากพระทัย” เขียนเนืéอร้องโดย ÍØªàª¹Õ และได้รับการเรียบเรียง
ท�านองโดย Í.´¹Ù ÎÑ¹µÃÐ¡ÙÅ ร่วมขับร้องโดย¤Ø³¾‹ÍÊØ·¸Ô »Ø¤ÐÅÐ¹Ñ¹·� 

การประกาศผลรางวัล การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียง
แค่เม็ดทราย” ครัéงที่ 2 จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศจ�านวน 574 ผลงาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ประเภทกลอนสุภาพ 2. ประเภทความเรียง  
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ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นดังนีé

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับนักเรียน มีผลงานส่งเข้าประกวดทัéงสิéน 76 ผลงาน 

กลอนสุภาพรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่บทกลอนชื่อ “แสงแห่งทราย” ของ¹ÒÂ¾ÔÃÔÂÀÙÁÔ 
Ë§‹ÍÂ¡ÃÐâ·¡ นามปากกา “แทนชีวา 
ศรีเสมานคร” จากจังหวัดนครราชสีมา

ประ เภทกลอนสุภ าพ ระดับ
ประชาชน มีผลงานส่งเข้าประกวดทัéงสิéน 
190 ผลงาน 

กลอนสุภาพรางวัลชนะเลิศ ได้
รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่
บทกลอนชื่อ “เม็ดทราย” ของ¹ÒÂµÐÇÑ¹ 
¡Í§Á‹Ç§ นามปากกา “ตะวันขึéนทุกที่
ทุกเวลา” จากจังหวัดราชบุรี 

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2018  23

crist 1-80 Nov 61.indd   23 11/6/61 BE   6:19 PM



กลอนสุภาพรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ

1. บทกลอน “อาสาทานตะวัน” ของ¹ÒÂ¹Ã¾ÑÅÅÀ »ÃÐ³Ø·¹Ã¾ÒÅ จากกรุงเทพมหานคร

2. บทกลอน “ด�าเนินทราย” ของ¹Ò§»ÒÅÔµÒ ¼Å»ÃÐ´Ñºà¾çªÃ� จากจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน มีผลงานส่งเข้าประกวดทัéงสิéน 135 ผลงาน 

ความเรียงรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

1. ความเรียงช่ือ “ปรัชญาจากเม็ดทราย” ของ¹ÒÂ¡ÔµµÔ¾ÔªÞ� àªÒÇ�äÇÂ จากกรงุเทพมหานคร

2. ความเรียงชื่อ “เม็ดทราย” ของà´ç¡ËÞÔ§¾ÅÍÂÃØŒ§ ÅÐÁØÅ จากจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเภทความเรียง ระดับประชาชน มีผลงานส่งเข้าประกวดทัéงสิéน 173 ผลงาน 

ความเรียงรางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ความเรียงชื่อ “เพียงแค่เม็ดทราย” ของ¹Ò§ÊÒÇ
¡ª¡Ã ªÔ³ÐÇ§È� จากจังหวัดเชียงใหม่ 

ความเรียงรางวลัรองชนะเลศิ 2 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคณุ

1. ความเรียงชื่อ “เพียงแค่เม็ดทรายบนชายหาดแห่งอนันตกาล” ของ¹ÒÂÊØÇÑ²¹� ÂÇ§á¡ŒÇ 
นามปากกา “ดวงใจเดียวกัน” จากจังหวัดสมุทรปราการ

2. ความเรียงชื่อ “ใช่เพียงแค่เม็ดทราย” ของ¹Ò§ÊÒÇµÔ¡¢»˜ÞÞ� Á³Õ¹Ø‹Á จากจังหวัด
กาญจนบุรี
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ผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ โล่พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ประจ�าปี 2561 “เพียงแค่เม็ดทราย”  มีดังนีé 

áÊ§áË‹§·ÃÒÂ 
พิริยภูมิ หง่อยกระโทก

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÅÍ¹ÊØÀÒ¾ ÃÐ´Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ณ คืนนีéดาวไกลเกินใ½†½ัน   คงเหลือแต่เธอและฉันกับความเศร้า
กับความเจ็บเกินใจจะรับเอา   ฉันขอเพียงเธอเ½‡าเข้าใจกัน
 เรามีทรายต่างดวงดาวพราวผืนหล้า  เป็นศรัทธาอย่างน้อยพร้อยแสง½ัน
โลกต้องการความเห็นใจและแบ่งปัน  เพื่อแต้มแต่งสีสันของเม็ดทราย
 ชีวิตใดถักทอการต่อสู้    ฉันเ½‡าถามเธอผู้รู้ความหมาย
น�éาตาเธอน�éาตาฉันที่หล่นราย   เราจะเ½‡ามองสายน�éาตากัน
 โลกคับแคบคนมีหวังยังขื่นเข็ญ  ทรายจะเป็นที่ซาบน�éาตานั่น
ความทุกข์ยากแร้นแค้นแห่งวัยวัน   จะเปล่งแสงเรือง½ันแววทรายพราว
 เพื่อส่องทางแก่คนผู้ทนทุกข์   ทรายจะสาดแสงปลุกความเปลี่ยวหนาว
เพื่อดิéนรนต่อสู้สังคมคาว     กลั่นเคี่ยวความปวดร้าวเป็นพลัง
 แสงแห่งเธอศรัทธาแววตาหม่น   แสงแห่งคนฉายวามแววตาหวัง
แสงแห่งใดฉายแววตาความล�าพัง    แสงแห่งทรายฉายสะพรั่งกลางแววตา
 ทุกเม็ดทรายฉายแสงเต็มแววหวัง   เม็ดน�éาตาที่เธอหลั่งทรงค่ากว่า
และรอยยิéมเธอยังซื่อสื่อศรัทธา    ลบล้างรอยมารยาที่ทาบเงา
 เพื่อสิ่งที่เธอควรจะได้รับ    ขอเธอนับเม็ดทรายทุกเม็ดเศร้า
เติมเต็มหวังและ½ันอันแหว่งเว้า    และวาดรักแห่งเราบนลานทราย
 เมื่อคนทุกข์ยากไร้ได้รับรัก   ทรายจะถักทอค่า½ันฟ‡าฉาย
ทรายแห่งรักจะเรืองผ่องทองประกาย   เป็นผืนแผ่นเดียวพรายกับขอบฟ‡า
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àÁç´·ÃÒÂ 
ตะวัน กองม่วง

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÅÍ¹ÊØÀÒ¾ ÃÐ´Ñº»ÃÐªÒª¹

 ณ “หาดทราย”...เรืองราย...ใน “ชายหาด”

มี “เม็ดทราย” ...เกลื่อนกลาด ... ไม่ขาดสาย...

“มดน้อยน้อย” ...ค่อยค่อยเคลื่อน ...เขยืéอนคลาย...

ค่อยค่อยสร้าง... “ทางทราย”...ไว้ “เสรี”...

 ค่อยค่อยสร้าง... “ทางทราย”...เป็น “ลายเส้น”

แล้ว “วาด” เป็น “เส้นสาย”...ใน “ลายสี” ...

แต่ละ “เส้น” เป็น “ลาย”...ใน “ทราย” มี

แต่ละ “ที่” ...มี “ทราย”...เป็น “ลายทาง”...

 แต่ละ “ที่” ...มี “ทราย”...เป็น “ลายเส้น”

ค่อยค่อยเป็น “เส้นสาย”...ใน“ลายสร้าง”...

ค่อยค่อย “แต่ง” ... “เติม” ...“ต่อ”...แต่ “พอ” วาง

จนเป็น “รูป”...เป็น “ร่าง” ...เป็น “ทางทราย”...

 จนเป็น “รูป”...เป็น“ร่าง”...ที่สร้างสรรค์

เป็นสิ่งอัน “สรรค์สร้าง” ...ไม่ขาดสาย...

“มดน้อยน้อย”...ค่อยค่อยเคลื่อน...เขยืéอนคลาย...

ค่อยค่อยสร้าง...ทาง “สุดท้าย”...ไว้ “ปลายทาง”...

 แต่ละ “มด” ... เขียน “จดหมาย”...ถึง “ชายหาด”

“ฉันไม่อาจ...วาดทราย...เป็นลายสร้าง...

...อีกไม่นาน...ฉันจะเคลื่อน...เลื่อนเลือนราง

...ลายที่รกจะร้าง...ไร้ทางลาย...”

 ใน“ทางทราย”...เรียงราย...อยู่ “ชายหาด”

“คลื่นทะเล”...ก็ “สาด” ซัด “ทราย”หาย...

ที่เคย“เห็น”เป็น “ทาง”...สร้างเรียงราย...

เหลือเพียงแค่... “เม็ดทราย”...ไว้ “ทรงจ�า”
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à¾ÕÂ§á¤‹àÁç´·ÃÒÂ 
กชกร ชิณะวงศ์ 

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¤ÇÒÁàÃÕÂ§ ÃÐ´Ñº»ÃÐªÒª¹

ในวันที่คนที่คุณรักที่สุดร้องขอให้คุณพาเธอไปในที่ที่จะช่วยคลายความทุกข์ และ
ความเศร้าในใจลงไป คุณจะพาเธอไปท่ีแห่งใด? พี่สาวคนดีของฉัน เธอป†วยด้วยโรค
มะเร็ง โรคที่ใครต่อใครไม่อยากเชืéอเชิญให้เข ้ามาเยี่ยมเยือนในชีวิต แต่เธอโชคร้ายที่
ต ้องพานพบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัส ภายหลังการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เป็นเวลานานหลายเดือน หมอบอกกับฉันว่ามะเร็งลุกลามจนเกินกว่าจะเยียวยา สิ่งใด
ที่เป็นความสุขของคนไข้ขอให้รีบท�า ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

พีส่าวบบีมอืฉนัแน่น เธอขอให้ฉนัขบัรถไปในทีท่ีจ่ะท�าให้เธอจะมคีวามสขุทีส่ดุ ฉนัมองลกึ
เข้าไปในแววตาแสนเศร้าของเธอ ปรับเอนเบาะรถให้เธอนอนในท่าทีส่บายทีส่ดุ เป�ดหน้าต่างรถพอให้
ลมธรรมชาติพัดเข้ามา หวังให้เธอได้ผ่อนคลาย นับจากนีé อิสระก�าลังจะเริ่มต้นขึéน หลังจากที่
ต้องอดุอูอ้ยูใ่นห้องสีเ่หลีย่มแคบæ และถกูโยงใยด้วยเครือ่งวดัสญัญาณชพี ไปจนถงึสายน�éาเกลอืที่
พนัธนาการเธอเอาไว้กบัเตยีงในโรงพยาบาลนานหลายเดอืน หวัใจฉนัรูส้กึโปร่งโล่งอย่างประหลาด ฉนั
ขบัรถมาจอดใต้ทวิต้นมะพร้าว เบืéองหน้าคอืทะเลสวยทีแ่วดล้อมด้วยผนืทรายสขีาวละเอยีดละมนุ-
ตา พีส่าวของฉนัยงัคงนอนหลบัด้วยความอ่อนเพลยี ฉนัจดัการเรือ่งทีพ่กัรมิชายหาดเป็นทีเ่รยีบร้อย 
บีบมือเธอเบาเบา เป็นสัญญาณบอกให้เธอรู้ตัวว่าตื่นได้แล้ว พี่สาวค่อยæ ลืมตาขึéนจากภวังค์ แม้
ก�าลังวังชาจะน้อยนิด แต่ฉันสังเกตเห็นความลิงโลดในแววตา เธอยิéมสดใสที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น 
ฉนัพยุงเธอลงมานัง่ทีเ่ก้าอีéไม้สขีาว สายตาเธอกวาดมองสรรพสิง่รอบæ ตวัด้วยความตืน่เต้นราวกบั
เดก็น้อยทีเ่พิง่ได้รับของขวัญทีถ่กูใจ หลายเดอืนทีผ่่านมาเราสาละวนไปกบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล
จนหลงลืมไปว่าโลกภายนอกยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมายที่ช่วยเติมเต็มความหวังให้ฟ„œนคืนกลับมา 

ฉันถามเธอว่า “ชอบที่ที่พามารึเปล่า?” เธอพยักหน้า ยิéมแทนค�าพูด ฉันถามต่อว่า “ชอบ
อะไรมากที่สุด?” เธอใช้มือที่แสนบอบบางก�าเม็ดทรายขึéนมาแล้วโปรยมันกลับลงสู่พืéนเบืéองล่าง 
ฉันถามอย่างสงสัยว่า “ท�าไมถึงหลงรักเม็ดทราย?” เธอบอกเสียงแผ่วเบาว่าเม็ดทรายท�าให้เธอ
คิดถึงช่วงชีวิตในวัยเด็ก เมื่อครัéงที่พ่อกับแม่พาเธอมาเที่ยวทะเลครัéงแรก ความรู้สึกของการ
ได้สัมผัสผืนทรายด้วยเท้าเปล่าเป็นความทรงจ�าท่ีแสนวิเศษท่ี½ังอยู่ในเบืéองลึกของหัวใจฉัน 
ถามต่อว่า “อยากเดินบนผืนทรายอีกสักครัéงไหม?” พี่สาวพยักหน้าบีบมือฉันแน่นกว่าทุกครัéง 
ฉันค่อยæ ถอดรองเท้าของเธอออก พยุงตัวให้เธอลุกขึéนช้าช้า เธอค่อยæ ก้าวเท้าเหยียบลงไปบน
เม็ดทรายขาวละเอียดด้วยใบหน้าที่เปี›ยมสุข น�éาตาคลอ ฉันกุมมือเธอ มองลึกลงไปในดวงตาของ
เธอที่บัดนีéรืéนไปด้วยน�éาตา “ก้าวรอก้าว เพื่อจะก้าวไปด้วยกัน  เราไม่จ�าเป็นต้องเดินให้เร็วแข่งกับ
ตะวัน หรือดวงจันทร์ แต่เราสามารถก้าวด้วยความเร็วเท่าที่ใจเราต้องการค่อยæ ก้าวไปด้วยกัน” 
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การเดินเล่นบนผืนทรายช่วยนวด½†าเท้าของเธอให้ผ่อนคลาย ฉันไม่ได้มองนาÌ�กาว่าเราสอง
คนใช้เวลาในการเดินบนหาดทรายนานเพียงใด นับเป็นช่วงเวลาที่เราต่างปล่อยให้หัวใจของ
เราได้ท�าตามอ�าเภอใจอย่างแท้จริง พี่สาวขอนั่งลงบนผืนทราย เธอขอดื่มน�éาสักแก้ว ฉันหยิบ
แก้วน�éาใสใส่น�éาเปล่ายื่นให้เธอ เธอจิบน�éาเพียงเล็กน้อย แล้วเทน�éาที่เหลือลงไปในเม็ดทราย
ตรงหน้า แล้วพูดว่า “น�éาในแก้วใบนีé ก็เปรียบเหมือนกับความทุกข์ในใจ เมื่อเทความทุกข์
ลงบนผืนทราย ชั่วพริบตาเม็ดทราย ทัéงหลายก็ช่วยกันดูดซับความทุกข์ลงไปจนหมด เพราะ
ฉะนัéนเวลานีéสิ่งที่เราควรท�าคือ การท�าหัวใจให้เหมือนกับเม็ดทราย ไม่ต้องแบกรับความ
ทุกข์ ปลดปล่อย และปล่อยวางให้ความทุกข์ความเศร้า ซึมหายลงไปในเม็ดทรายจนหมด
สิéน” ฉันยิéมกว้าง ในขณะที่พี่สาวค่อยæ บรรจงก่อกองทรายตรงหน้าขึéนมา เป็นรูปทรง
ต่างæ ฉันมองดูเธอที่ก�าลังเพลิดเพลินกับประติมากรรมตามจินตนาการของเธอ จนในท่ีสุด
ปราสาททรายแสนสวยก็ปรากฏชัดขึéนเรื่อยæ เธอหันมายิéมแล้วพูดกับฉันว่า “เม็ดทรายสามารถ
ขึéนรูปทรงเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการ เม็ดทรายในมือช่วยนวดและคลายความเจ็บปวดได้เป็น
อย่างดี ส�าคัญกว่านัéนเม็ดทรายยังช่วยให้ความคิดและจินตนาการที่ก�าลังจะเลือนหายไปพร้อมกับ
จ�านวนมอร์ฟีนทีฉ่ดีเข้ามาระงับความเจบ็ปวดในร่างกายให้ค่อยæ กลบัคนืมาอกีครัéง แม้จะเป็นเพยีง
แค่เม็ดทรายเมด็เลก็æ แต่กส็ร้างความอบอุน่และความสขุให้เกดิกบัหวัใจทีบ่อบช�éาดวงนีéได้มากมาย 
ขอบคุณพลังชีวิตจากเม็ดทราย ขอบคุณที่ช่วยขัดเกลาใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์” 

บัดนีéมือเล็กæ สองข้างของเธอค่อยæ ขุดหลุมทราย เราต่างช่วยกันขุด จนหลุมทราย
มีขนาดเท่าที่ตัวเธอจะลงไปนอนได้ เธอหย่อนตัวเองลงไปนอนเหยียดยาว และขอให้ฉันโกย
เม็ดทรายที่อยู่รอบæ ขึéนมากลบบนตัวเธอ เหลือเพียงใบหน้าเท่านัéนที่โผล่พ้นขึéนมา เธอยิéมอย่าง
มีความสุข หลับตาพริéมอย่างผ่อนคลาย ทรายเม็ดละเอียดจ�านวนมากที่อยู่บนตัวเธอก�าลังท�า
หน้าที่นวดตัวให้เธอ ความรู้สึกราวกับอยู่ในสปาธรรมชาติก็ไม่ปาน ไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่เม็ดทราย 
เม็ดเล็กæ จะมีอานุภาพต่ออารมณ์และความรู้สึกของเธอได้มากถึงเพียงนีé ธรรมชาติบ�าบัดช่างมี
คุณค่า และมีความหมายที่ช่วยต่อลมหายใจที่รวยรินของผู้หญิงตัวเล็กæ คนหนึ่งให้ฟ„œนกลับมาได้
อย่างมหศัจรรย์ ฉนัไม่รูว่้าภาพแห่งความสขุท่ีเห็นตรงเบืéองหน้าจะยาวนานสกัเพยีงใด หากขอเพยีง
แค่ในเวลานีéให้เม็ดทรายเม็ดเล็กæ ที่รายรอบตัวเธอ ได้ท�าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ในการถ่ายเทพลัง
และความอบอุ่นให้กับเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิต ขอบคุณความรักจากเม็ดทราย สิ่งเล็กเล็ก
ที่ยิ่งใหญ่ 

หลังจากประกาศผลการประกวดแล้ว ยังมีการส่งต่องานประกวดวรรณกรรมรางวัล
วรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 วาระ “ñðð ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” โดย 3 ศิลป�น
แห่งชาต ิอ่านบทกว ีร�าลกึอชุเชน ีได้แก่ ÍÒ¨ÒÃÂ�à¹ÒÇÃÑµ¹� ¾§É�ä¾ºÙÅÂ� ÍÒ¨ÒÃÂ�ªÁÑÂÀÃ áÊ§¡ÃÐ ‹̈Ò§ 
(ºÒ§¤ÁºÒ§) ¤Ø³¾ÔºÙÅÈÑ¡´Ôì ÅÐ¤Ã¾Å 
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เตรียมพบกับอุชเชนี ปี 3 หัวข้อ 

“ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง” 
และ “วาระ 100 ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก”

ÇÃÃ³¡ÃÃÁÇÃÃ³ÈÔÅ»ŠÍØªàª¹Õ à»š¹§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒÀÒÉÒä·Â ·ÕèàÃÔèÁÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÃÑ¡ ÃÑ¡ã¹
¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¢Í§ÀÒÉÒ ÃÑ¡ã¹ªÕÇÔµÍŅ̃ ÂÒÈÑÂäÁµÃÕ ¢Í§¡ÇÕ¡Ñº¡ÇÕ ¢Í§¤¹ÍÒÇØâÊ¼ÙŒãËÞ‹¡Ñº¤¹ÃØ‹¹àÂÒÇ�¡Ç‹Ò 
à¾×èÍÊÒ¹µ‹ÍáÅÐÊ×ºÊÒ¹ à¾×èÍ¤§äÇŒ«Öè§¤ÇÒÁ§´§ÒÁ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò·Ñé§ËÁ´ ¤×Í¤ÇÒÁ§´§ÒÁÃÐËÇ‹Ò§ªÕÇÔµ 
¡ÑºªÕÇÔµáÁŒà»š¹à¾ÕÂ§á¤‹àÁç´·ÃÒÂ
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เข็มเลมเดียว	เห็นเลือดได
ÊØÀÒÉÔµ¨Õ¹ “อีé เจิน เจีéยน เสวี่ย” - “Yì Zhén Jián Xuè” - “à¢çÁàÅ‹Áà´ÕÂÇ àËç¹àÅ×Í´ä´Œ” 

หมายความว่า พูดตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม พูดตรงไปตรงมา พูดขวานผ่าซาก พูดแทงใจด�า 

àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃ¾Ù́ ¨Ò เป็นเคร่ืองมอือย่างหนึง่ เมือ่ตดิต่อแลกเปลีย่นความรูส้กึ นกึคดิภายใน
จิตใจ หรือความต้องการให้แก่กันและกัน มีภาษาต่างæ มากมายในโลกนีé แต่ละภาษาก็มี ค�าคม 
ค�าสั่งสอนสัéนæ เพื่อเป็นคติสอนใจ ตัéงแต่กาลนานมาแล้ว เรียกว่า ÊØÀÒÉÔµ ¤íÒ¾Ñ§à¾Â ¤µÔ ฯลฯ

¡ÒÃ¾Ù´¨Ò ÁÕËÅÒÂáºº ËÅÒÂÍÂ‹Ò§ เช่น พูดจริง พูดเท็จ จริงใจ โกหก หลอกลวง ดี ชั่ว 
สร้างสรรค์ หรือท�าลายล้างผลาญ ฯลฯ

ÊØÀÒÉÔµ¨Õ¹µÃ§¹Õé “¾Ù́ µÃ§ä»µÃ§ÁÒ ÏÅÏ” จะว่าดกีใ็ช่ จะว่าไม่ดกีถ็กู อยูท่ีก่าลเวลา โอกาส 
กาลเทศะ และเป็นต้น เจตนาของคนพูด และผู้รับฟังด้วย

ºÒ§¤¹ªÍº¾Ù´µÃ§ä»µÃ§ÁÒ ขวานผ่าซาก บางคนชอบพูดอ่อนหวาน มีน�éามีนวล áµ‹·Õè
á¹‹æ ¤§äÁ‹ÁÕã¤ÃªÍº¤¹¾Ù´â¡Ë¡ ËÅÍ¡ÅÇ§ µŒÁµØŽ¹ ÏÅÏ áµ‹·Õèá»Å¡áµ‹¡ç¨ÃÔ§´ŒÇÂ ËÅÒÂ¤¹¡ç
¾Ù´â¡Ë¡ ËÅÍ¡ÅÇ§ µŒÁµØŽ¹ º‹ÍÂæ ´ŒÇÂ ทัéงæ ที่เขาเองคงไม่ชอบดอก แต่เป็นเพราะนิสัย หรือ
สันดาน ชั่ว เลว ของเขา ครับ

พระเยซูเจ้า ทรงเตือนเราทุกคนเรื่องการพูดไว้ว่า “·‹Ò¹¨§¾Ù´à¾ÕÂ§Ç‹Ò ‘ãª‹’ ËÃ×Í ‘äÁ‹ãª‹’ 
¤íÒ¾Ù´·ÕèÁÒ¡ä»¡Ç‹Ò¹Ñé¹ ÁÒ¨Ò¡ÁÒÃÃŒÒÂ” (มธ 5:37)

นักบุญยากอบ บอกเราทุกคนว่า “àÃÒ·Ø¡¤¹ µ‹Ò§¡ç¼Ô´¾ÅÒ´ä´ŒËÅÒÂàÃ×èÍ§ ¶ŒÒ¼ÙŒã´ äÁ‹¼Ô´
¾ÅÒ´´ŒÇÂÇÒ¨Ò ¼ÙŒ¹Ñé¹Â‹ÍÁà»š¹¤¹´ÕÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³�” (ยก 3:2)

ÀÒÉÒä·ÂàÃÒ ÁÕÊØÀÒÉÔµ ¤íÒ¾Ñ§à¾Â ¤íÒà»ÃÕÂºà·ÕÂº àÃ×èÍ§»Ò¡ àÃ×èÍ§¤íÒ¾Ù´ มากมายเลย 
ซึ่งมีความหมายดีæ ตรงæ เจ็บæ แสบæ ถึงใจดีด้วย ครับ เช่น

»Ò¡ÃŒÒÂ ã¨´Õ ปากคนคมกว่าปากกา ปากหอยปากปู ปากต�าแย ปากปลาร้า ฯลฯ

¾Ù´§‹ÒÂ ¿˜§ÂÒ¡ พูดดี เป็นศรีแก่ปาก พูดไม่ดี ปากมีสี ฯลฯ

ÊÃØ»áÅŒÇ àÃÒ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÐÇÑ§¤íÒ¾Ù´¢Í§àÃÒ·Ø¡ÇÑ¹ãËŒ´Õ·ÕèÊØ´ พูดเรื่องดีæ มีประโยชน์ 
สร้างสรรค์ เรื่องดีæ ของคนอื่น ฯลฯ เป็นดีที่สุด ÍÂ‹Ò¾Ù´â¡Ë¡ หลอกลวง ต้มตุŽน นินทา ว่าร้าย 
ใส่ความ พูดหยาบคาย พูดชั่ว ฯลฯ เลยเป็นดีที่สุด

“เข็มเล่มเดียว เห็นเลือดได้” ครับ  

ขางธรรมาสน์	
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญเชชีลีอา	
พรหมจารีและมรณสักขี	
(St.	Cecilia)
องค์อุปถัมภ์	นักดนตรี
ฉลอง	22	พฤศจิกายน

กวาจะเปนนักบุญ
อันตรธ�น

“àªªÕÅÕÍÒà»š¹µÑÇá·¹¢Í§¼ÙŒ·ÕèÂÖ´¶×Í¤ÇÒÁà»š¹
¾ÃËÁ¨ÃÃÂ�à»š¹ÍØ´Á¡ÒÃ³� áÅÐÁÔãª‹à¾ÕÂ§¾ÃËÁ¨ÃÃÂ�
»¡µÔ·ÑèÇä»à·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹¤×Í¤ÇÒÁà»š¹¾ÃËÁ¨ÃÃÂ�·Õèä´ŒÂ¡
¶ÇÒÂá´‹¾ÃÐà¨ŒÒ·Õèä´Œ·íÒãËŒà¸ÍÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ì´ŒÇÂ¡ÒÃà»š¹
ÁÃ³ÊÑ¡¢Õ´ŒÇÂ” 

àªªÕÅÕÍÒ เกิดที่โรม จากครอบครัวมีชื่อเสียง 
เธอได้ปฏญิาณถอืพรหมจรรย์ตัéงแต่เยาว์วยั แตใ่นบา้น
มีเธอคนเดียวเป็นคริสตชน เธอจึงถูกบังคับให้แต่งงาน
กบัหนุม่นอก ศาสนาชือ่ ÇÒàÅàÃÕÂ¹ ซึง่มเีรือ่งเล่าต่อæ กนั
มาว่า หลงัพธิแีต่งงานค�า่วนันัéน เชชลีอีาบอกกบัวาเลเรยีน
ว่า “คณุรูไ้ว้เกดิว่าดิฉนัเป็นคาทอลกิ และพระเยซเูจ้าทรง
เป็นพระสวามีแต่พระองค์เดียวของฉัน ถ้าคุณอยากอยู่
กบัดฉินั กต้็องเคารพในการถอืศลีพรหมจรรย์ของดฉินั 
และดิฉันมีอารักขเทวดาองค์หนึ่งคอยคุ้มครองเสมอ” 
วาเลเรียนจึงบอกกับเชชีลีอาว่า “เขาจะเชื่อถึงพระ
ครสิตเจ้า ถ้าเขาได้เหน็อารกัขเทวดาองค์นัéนได้” เชชลีอีา
จึงยืนยันว่า “ถ้าไม่รับศีลล้างบาปเสียก่อน ก็มีอาจเห็น
เทวดาได้” และเนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีการเบียดเบียน
ศาสนา เธอบอกเขาเข้าไปที่กาตากอมบ์ ที่สุดวาเลเรียน
ก็ได้รับการโปรดศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก และเมื่อ
วาเลเรียนเป็นคาทอลิกแล้วเขาก็แลเห็นอารักขเทวดา
ฉายแสงรัศมีอย่างรุ่งเรืองอยู่ใกล้æ กับเชชีลีอาภรรยา
ผู้ถือพรหมจรรย์ของตน 

วาเลเรียนยังได้ชักชวนน้องชายของเขาที่ชื่อ

ตีบูรซ์ให้มาเป็นคาทอลิกด้วย โดยเชชีลีอาได้สอน
ค�าสอนให้ และเมื่อตีบูรซ์ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ก็แล
เห็นอารักขเทวดาด้วยเช่นเดียวกัน แต่แล้วปีศาจก็เร่ง
มอืท�างานของมนัอย่างเตม็ทีด้่วยเหมอืนกนั จงึมคีนไป
ฟ‡องเจ้าเมอืงเก่ียวกับเรือ่งราวของสองพีน้่องนีé เจ้าเมอืง
รบัสัง่ให้ทหารไปจบัตวัสองพีน้่องไปประหาร และสัง่ให้
จบัตวัเชชลีีอาไปทรมานด้วยการน�าตวัไปรมด้วยไอน�éาที่
ก�าลังเดอืดพล่าน แต่เธอไม่ได้รบัอันตรายอะไร เจ้าเมอืง
จงึส่ังให้บบีคอเธอ แต่เธอกลับไม่ได้รบัอนัตรายแต่อย่างใด 
ที่สุดเจ้าเมืองจึงส่ังให้เพช¬ฆาตน�าตัวเธอไปตัดศีรษะ 
เธอถกูฟันทีค่อถงึ 3 ครัéง แต่ศรีษะของเธอมไิด้หลดุออก
จากบ่า เธอได้รบับาดแผลฉกรรจ์ แต่ยงัมชีวีติอยูต่่อได้ถงึ 
3 วัน แล้วจึงสิéนใจกลายเป็นมรณสักขี

ก่อนเชชีลีอาจะถูกจับตัวไปนัéน เธอได้ยก
ทรัพย์สินทัéงหมดของเธอแด่พระศาสนจักร เพื่อท�า
ประโยชน์แก่พระศาสนจกัร และได้รบัศลีมหาสนทิก่อน
สิéนใจ ศพของเชชลีอีาถกู½ังไว้ในอโุอมงค์ใต้ดนิทีเ่รยีกว่า 
“กาตากอมบ์” และถูกค้นพบ และได้รับเชิญไป½ังไว้
ในวิหารนักบุญเชชีลีอา กรุงโรม เมื่อเป�ดหีบศพออกดู
ปรากฏว่าร่างกายของเธอมิได้เป„›อยเน่าเลย

นักบุญเชชีลีอา เป็นนักบุญชาวโรมันที่รู ้จัก
กันแพร่หลายองค์หนึ่ง บทขับร้องถึงเธอที่โบราณมาก
บทหนึ่งมีชื่อว่า “Cantantibus Organis” ได้ท�าให้
เธอได้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของการดนตรี 
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ระหวางเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

350	ปมิสซังสยาม	100	ปรําลึก
มรณภาพสองธรรมทูตสูอีสาน-ลาว

สองตวัเลขทีป่รากฏเป็นหวัข้อเรือ่ง ณ ทีน่ี่ 
มิใช่บอกใบ้หวย แต่เป็นตัวเลขที่ช่วยให้เข้าใจ
เหตุการณ์ทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์พระศาสนจกัร
ท้องถิ่นมิสซังสยามและภูมิภาคอีสานรวมกับ
ลาว ซึ่งอยู่ในระยะแรกเริ่มที่จ�าเป็นต้องบุกเบิก
และบากบั่นด้วยความพากเพียรอดทนและ
เสียสละ จนกระทัง่ผลดิอกออกผลเป็นมรดกทาง
ความเชือ่ศรัทธาตกมาถงึเราæ ท่านæ ในปัจจบัุน

สามกลุ่มอันได้แก่ ¡ÅØ‹Á¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª
ÅÑ§ààºÃµ� à´Í ÅÒ ÁçÍµ (เข้ามาใน ค.ศ.1662) ¡ÅØ‹Á
¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª¿ÃÑ§«ÑÇÊ� »̃ÅÅ×Í (เข้ามาในค.ศ.1664) 
และ¡ÅØ‹Á¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªâ¡âµÅÑ§´Õ (ได้ล้มป†วย
มรณภาพก่อนถึง½ั›ง) โดยมุ่งหน้าว่าจะไปท�า
พันธกิจในเวียดนามและบางมณ±ลของจีน 

แต่สถานการณ์ในประเทศไม่อ�านวย
เนื่องด้วยมีการเบียดเบียน

ภูมิหลังของการส ่งธรรมทูตเหล ่านีé
มาท�าพันธกิจแพร่ธรรมดังกล่าว มีข้อสังเกต
สามประการที่เราต้องใส่ใจพิจารณาไตร่ตรอง
ได้แก่ เร่ืองจิตใจหรือจิตวิญญาณของธรรมทูต
เป็นประการแรก เรื่องเจตจ�านงหรือจุดประสงค์
หลักของคณะสงฆ์มิสซังต ่างประเทศแห ่ง
กรุงปารีสเป็นประการที่สอง และเร่ืองการสร้าง
พระสงฆ์พืéนเมืองเป็นประการที่สามซึ่งส�าคัญ
อย่างยิ่ง

จากภาวการณ์เบียดเบียนในบริเวณ
พืéนที่ของประเทศเป‡าหมาย ท�าให้กลุ่มธรรมทูต

ต้องบ่ายหน้าเข้ามาสู ่กรุงศรีอยุธยา ภายใต้
ร่มโพธิสมภารของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
การก่อสร้างโรงเรียน บ้านเณร โบสถ์และการ
บริหารจัดการอภิบาลต่างæ ของพระศาสนจักร
ท้องถิ่นไทย จึงได้เริ่มต้นขึéนที่นัéน จนกระทั่งได้
รับมอบอ�านาจหน้าท่ีจากสมณกระทรวงเผยแผ่
ความเชื่อให้เป็นมิสซังสยามใน ค.ศ 1669 ซึ่ง
นับเนื่องต่อมาถึงค.ศ. 2019 รวมเป็น 350 ปี 
อันเป็นนิมิตหมายให้เราจัดฉลอง เพื่อร�าลึกและ
ส�านึกในพระคุณและคุณค่าของชีวิตธรรมทูต
ผู้อุทิศตน

ก่อนท่ีจะมาถึงสมัยของธรรมทูตของ
คณะสงฆ์ต่างประเทศแห่งกรงุปารสี MEP.  พระ
ศาสนจกัรท้องถิน่ทีน่ัน่มคีณะนกับวชอยู ่3 คณะ
ได้แก่ คณะดอมีนิกัน (เข้ามาใน ค.ศ.1555) 
คณะฟรงัซสิกนั (เข้ามาใน ค.ศ.1584) และคณะ
เยสุอิต (เข้ามาใน ค.ศ.1609) โดยมีสัตบุรุษ
ราว 2,000 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวโปรตุเกส ภายใต้
อุปถัมภ์ของระบบปาโดรอาโด (Padroado)

พระศาสนจักรท ้องถิ่นมิสซังสยาม
ภายใต้การปกครองสมัยพระสังฆราชลังเเบรต์ 
เดอ ลา ม็อต พระสังราชฟรังซัวส์ ปัลลือ และ
สมาชกิคณะสงฆ์มสิซงัต่างประเทศแห่งกรงุปารสี 
โดยการน�าและสนับสนุนของสมณกระทรวง
เผยแผ่ความเชื่อ (โปรปากันดาฟีเด/ Propa-
gande Fide) ได้พั²นาและเจริญก้าวหน้าขึéน
มาตามล�าดับใน°านะเป็นสถาบัน พร้อมกับการ
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เข้ามาของบรรดาคณะนักบวชชายหญิงทัéงหลาย 
กระนัéนก็ดีอีกด้านหนึ่งก็ยังมีปัญหาสถานการณ์
บ้านเมืองในกรณีสงครามกับพม่า ซึ่งส่งผล
กระทบต่อพันธกิจงานแพร่ธรรมในช่วงเวลา
ดังกล่าว และยังท�าให้ต้องย้ายศูนย์กลางมิสซัง
จากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงเทพฯ

หลังพระสังฆราชดือปองด์กลับมาจาก
ประชุมสังคายนาที่ 1 พระศาสนจักรท้องถิ่น
มิสซังสยามได้รับอาณัติสัญญาณจากผู้ใหญ่ให้
ขยายพันธกิจแพร่ธรรมสู่ภาคอีสาน นี่เป็นท่ีมา
ท�าให้พระสงัฆราชหลยุส์ เวย์ ได้ส่งธรรมทูตคูแ่รก
คู่เอกคือ ¤Ø³¾‹Í (ที่หลังได้เป็นพระคุณเจ้า) 
ÂÑ§ ºÑ»µÔÊ â»Ã´Á และ¤Ø³¾‹Í«ÒàÇÕÂÃ� à¡â¡ สู่
ภูมิภาคอีสาน โดยมีเมืองอุบลฯ เป็นจุดหมาย
ปลายทาง

ด ้วยจิตใจจิตวิญาณเยี่ยงธรรมทูต 
และด้วยจิตตารมณ์ของคณะสงฆ์ต่างประเทศ
แห่งกรุงปารีส พร้อมกับความเป็นหนุ่มฉกรรจ์
ในวัยอายุ 32 และ 26 ปีตามล�าดับ ความริเริ่ม
ร้อนรนและความเสียสละ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์

จรรโลงให้งานพันธกิจแพร่ธรรมอภิบาลเจริญ
ก้าวหน้าและก้าวไกลออกไปอย่างเต็มที่

เพื่อให้เป็นได้ในเรื่องดังกล่าวนีé จึง
จ�าเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องจัดบุคลากรแต่งตัéง
มอบหมายหน้าท่ีให้ท�างานเป็นหมูค่ณะ (ทีม) อย่าง
เข้มแข็งแกร่งกล้า ก้าวหน้าและกว้างไกลออกไป 
ทัéงนีé โดยยึด°านที่ฆราวาส เป็นต้นในบทบาท
แพร่ธรรมและค�าสอน เพราะพวกเขามีอยู่ทุกท่ี
และเข้าถึงทุกทางส�าหรับงานแพร่ธรรม

สามร้อยปีและร้อยปีข้างต้น จะมีคุณค่า
และความหมาย ก็ต่อเมื่อทุกผู้ทุก½†ายได้รับการ
รืéอฟ„œน ฟ„œนฟูจิตใจให้มีการเปลี่ยนแปลงท่าท่ี 
วิถีชีวิต ความคิด และจิตใจ “ใหม่” อย่างมีชีวิต
ชวีา แล้วประสานความร่วมมอืกนัเพือ่ท�าพนัธกจิ
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยผนึกสรรพ
ก�าลังเป็นปƒกแผ่นใน°านะชุมชนศิษย์พระคริสต์
และศิษย์ธรรมทูตประกาศข่าวดีใหม่สู่ปวงชน 
ทัéงนีé เพื่อพระสิริมงคลและพระอาณาจักรของ
พระองค์จักไพบูลย์สืบไปตัéงแต่ในโลกนีéตราบ
ชั่วนิรันดร์ 

ธรรมทูตต้องบ่�ยหน้�เข้�ม�สู ่กรุงศรีอยุธย� ภ�ยใต้

ร่มโพธิสมภ�รของสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช ก�ร

ก่อสร้�งโรงเรียน บ้�นเณร โบสถ์และก�รบริห�รจัดก�ร

อภิบ�ลต่�งๆ ของพระศ�สนจักรท้องถ่ินไทย จึงได้เริ่มต้น

ขึ้นที่นั้น
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วันละกาวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

พิธีสถ�ปน� นักบุญเป�โล ที่ 6 พระสันตะป�ป�

นักบุญออสก�ร์ โรเมโร พระอัครสังฆร�ช

และนักบุญ อีก 5 องค์  

วันอ�ทิตย์ที่ 14 ตุล�คม ค.ศ. 2018

ณ ล�นหน้�มห�วิห�รนักบุญเปโตร นครรัฐว�ติกัน

ก�ล�เทีย 3:6-9
......เช่นเดียวกัน อับราÎัมมีความเชื่อในพระเจ้า และนี่ก็จัดว่าเป็นความชอบธรรมส�าหรับเขา ท่าน

ทัéงหลายจงรู้เถิดว่า คนที่มีความเชื่อนั่นแหละคือบุตรของอับราÎัม พระคัมภีร์เห็นล่วงหน้าแล้วว่า
พระเจ้าจะโปรดให้คนต่างศาสนาเป็นผูช้อบธรรมโดยความเชือ่ พระองค์จึงทรงประกาศข่าวดล่ีวงหน้าแก่
อบัราÎมัว่า อาศยัท่าน นานาชาตจิะได้รบัพระพร ดงันัéน ผูท่ี้มคีวามเชือ่จึงได้รบัพระพรร่วมกบัอบัราÎมั
ผู้มีความเชื่อ

ฮีบรู 11:32-34
......ข้าพเจ้ายงัจะต้องพดูอะไรอกีหรือ ข้าพเจ้าไม่มเีวลาจะเล่าเรือ่งกเิดโอนบาราค แซมสนั เยฟธาห์ 

ดาวดิ ซามูเอล และบรรดาประกาศก  เพราะความเชือ่เขาเหล่านีéจงึพชิติอาณาจกัร ปฏบัิตคิวามยติุธรรม 
ได้รับพระสัญญา ป�ดปากสิงโต ดับไฟร้อนแรงพ้นจากคมดาบ ได้รับพละก�าลังพ้นจากความอ่อนแอ 
กลายเป็นผู้เข้มแข็งในสงครามและขับไล่กองทัพต่างชาติให้พ่ายไป 
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ขอความเชื่อแตละขอสัมพันธ์กัน
เราสามารถอธิบายเร่ืองความเชื่อ (analogy of Faith) โดยเปรียบเทียบกับเกมตัวเลขในหน้า

หนังสือพิมพ์รายวัน เกมนีéเรียกว่า “เคน-เคน” (Ken Ken) 

วิธีเล่นเกม Ken Ken คล้ายกับ Sudoku ที่ให้ตัวเลขบางตัวมา (จาก 1-9) และให้เราเลือกตัวเลข
ใส่ใน ช่องว่างให้ ครบ และเมื่อรวมกันได้ ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ก�าหนดไว้แล้ว

เรื่องความเช่ือที่พระศาสนจักรคาทอลิกสอน ก็คล้ายæ กับเรื่องการเล่นเกมดังกล่าวในแง่ท่ีว่า 
ความเชื่อมีข้อความเชื่อหลายข้อซึ่งข้อความเชื่อทัéงหลายนีéเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและร่วมกันช่วยให้เราบรรลุ
ความจริงที่เราเชื่อครบครันขึéน อาทิ ข้อความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิสนธินิรมลของพระแม่มารีย์สอนเรา
บางอย่างเกี่ยวกับศีลมหาสนิท เรื่องของความรักของสามี-ภรรยาท่ีแต่งงานกันอย่างถูกต้องสะท้อนภาพ
ความจริงเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพได้บ้าง 

พระเจ้าทรงประทานพระพรแห่งความเชื่อแก่เรา เพื่อท่ีเราจะได้เป�ดใจรับข้อความจริง และเห็นว่า
ความเชือ่ (ความจรงิ) แต่ละข้อเกีย่วเนือ่งกนัอย่างครบบรบิรูณ์และน�าเราด�า เนนิชวีติตามความเชือ่ทีพ่ระองค์
ทรงเผยให้เรา 

- คุณพ่อ James M. Sullivan O.P. 
จาก Magnificat Year of Faith Companion

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสถาปนานักบุญใหม่ 7 องค์ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018
ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงวาติกัน
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น

ช่วงเดือนตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา เป็น
ช่วงที่ผมกับบรรดากลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีพลมารีย์ 
และสตับรุษุใจศรทัธา รวมตวักนัไปสวดตามบ้าน 
กิจกรรมนีéเป็นโอกาสที่พลมารีย์ได้มีโอกาส
ท�าหน้าท่ีติดตามสัตบุรุษส่วนหนึ่งที่มีลูกหลาน 
แต่ไม่ค่อยมีเวลามาวัดมาวา ส่วนผมเองก็ถือว่า 
เป็นช่วงที่จะได้มีโอกาสเยี่ยมชาวบ้านไปด้วย 
แม้ว่าจะต้องลดงานอื่นไปก่อน 

พูดถึงบ้านที่รับแม่พระ มีทัéงบ้านเล็ก
บ้านใหญ่ มีตัéงแต่บ้านเป็นคÄหาสน์ จนถึงบ้าน
ท่ีอยู่ในสลัม มีตัéงแต่อยู่ในอพาร์ทเม้นท์หรือ
ห้องเช่าสูงæ จนถึงบ้านที่ต้องลงไปริมตลิ่งแม่น�éา 
หรอืบนแพในแม่น�éา บางวนัไปสวดบ้านเดยีว แต่
บางวันสูงสุดก็ถึงสามบ้าน... ความนานไม่ได้อยู่
ตรงที่สวด แต่อยู่ที่การเดินทาง ก่อนและหลัง 
เพราะบางบ้านพวกเราไม่เคยไป ก็ต้องหาซอก

หามุม หาที่จอดรถ หาช่องทางเดิน มาดูอีกที
ก็สนุกดีเหมือนกัน แม้จะเหนื่อยแต่เหมือน
แม่พระจะประทานพรให้ทุกคนท�าจนเสรจ็ภารกจิ
ได้ในแต่ละวัน

ความประทับใจอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือ 
“หิéงพระ” ซึง่หมายถงึสดัส่วนบรเิวณหนึง่ในบ้าน 
ที่ถูกจัดไว้ด้วยการตกแต่งแบบพิเศษ ที่ตรงนัéน 
จะเป็นท่ีรวบรวมของศักดิ์สิทธ์ิทัéงหลาย ตัéงแต่ 
รูปพระที่เป็นทัéงรูปปัœน จากวัสดุต่างæ บ้างก็เป็น
รปูพระกระดาษบ้าง นอกจากนีéกจ็ะมสีายประค�า 
สายจ�าพวก รูปแกะสลัก หรือแม้แต่น�éาเสก ก็
จะอยู่ใกล้æ กัน

บ้านของคาทอลิก จะมีหิéงพระเล็กใหญ่
ตามขนาดของบ้าน และความศรทัธาของสมาชกิ
ในบ้าน บางบ้านท�าเป็นขัéนบันได เหมือนทางขึéน
สวรรค์อะไรท�านองนัéน ผมเห็นบางบ้านมีอัลบา 

หิ�งพระ
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(เสืéอขาวยาวเหมือนพระสงฆ์ใส ่)แขวนอยู ่ 
สอบถามก็ทราบว่า... เวลาสวดกันในครอบครัว 
พ่อบ้านจะให้สมาชิกในบ้านทุกคนใส่อัลบา 
สวดภาวนาด้วย (โอŽ แม่เจ้า เพิ่งเคยได้ยิน) 
และห้องนัéน ผมประเมินแล้ว น่าจะเป็นวัดน้อย 
มากกว่ามีแค่หิéงพระในบ้าน.... สุดยอด....!!!

ความโดดเด่นของหิéงพระส่วนใหญ่ ผม
เหน็ว่า เขาจะตัéงกนัไว้ทีส่่วนหน้าของบ้านเลย นัน่
หมายความว่า แค่เดินผ่านเข้าประตบู้านเข้าไป ก็
จะเหน็รปูกางเขน พระเยซเูจ้า และแม่พระ นกับญุ
เป็นโซนæไป บางบ้านก็มีหลายองค์ บางบ้านที่
ชอบองค์ใดพิเศษ ก็จะมีองค์นัéนมากเป็นพิเศษ 
แต่ด้วยเหตุผลที่ว่า หน้าบ้านเป็นหน้าเป็นตา 
เป็นส่วนที่สมาชิกในบ้านจะเดินผ่านไปผ่านมา 
และได้ระลกึถงึพระองค์ท่าน การจัดวางไว้หน้าบ้าน 
กเ็ป็นการให้เกยีรตอิย่างส�าคญั ยกเว้นบางครอบครวั
ที่นับถือศาสนาต่างæ กัน ก็มีการหาทางออกไป
คนละมุม หรือจัดโซนใหม่ แบ่งแยกกันไป 
หรือเก็บไว้แต่ในห้องตามแต่ครอบครัวจะมี
ประนีประนอมกัน

ส่วนองค์ประกอบตบแต่งที่ส�าคัญ คือ 
“ไฟประดับ” บางครอบครัวตบแต่งหิéงพระ ได้
อย่างอลังการสิ่งสร้างมาก มีทัéงไฟหมุนช้าæ เป็น
รัศมี ไฟกะพริบ ไฟนีออน ตามแต่เจ้าของบ้าน 
จะเห็นเหมาะสมสวยงาม เรื่องไฟประดับนีé ก็มี

วิวั²นาการไปตามสมัย โดยเฉพาะสมัยใหม่æ 
จะมีไฟประดับสีที่หลายหลาก แม้แต่ธูปเทียน 
เป็นไฟฟ‡าไปแล้วก็มี

แต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่ง ซึ่งเมืองไทย
เราไม่ค่อยนิยม คือ “การจุดธูป” พี่น้องต้อง
เข้าใจ สถานการณ์ในกมัพชูา เกีย่วกบัการใช้ธปู
ทีน่ีอ่ย่างหนึง่กค็อืว่า หลงัสงครามเป็นต้นมา เรา
พยายาม ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างæ ที่ชาวบ้านทั่วไป
ใช้ในการสวดภาวนา และธูปกเ็ป็นสญัลกัษณ์ใน
การสวดภาวนาอย่างหนึง่ การจุดธูปเพือ่ถวายพระ
เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ และคาทอลิกที่นี่ ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา ก็ใช้ธูปเช่นกัน 
เพียงแต่เราไม่ให้มีการเซ่นไหว้ พระศาสนจักร
ได้ใช้เครื่องมือนีé เพื่อท�าช่วยบรรยากาศในการ
ภาวนามากขึéน คอื ให้ค�าภาวนาทีพ่วกเขาก�าลงัสวด 
ได้ลอยขึéนไป หาพระเป็นเจ้าเบืéองบนเหมอืนควนั
ธูปที่ลอยขึéนไปเบืéองบน

ดังนัéน หิéงพระท่ีนี่ ก็จะมีธูปเทียนอยู่
เคียงข้างเป็นส่วนใหญ่ และเป็นจุดรวมตัวที่
ส�าคัญ ส�าหรับลูกหลานในการภาวนา นอกจาก
หิéงพระ พวกเขามักจะตัéงรูปของบรรพบุรุษ อยู่
ใกล้æ กันด้วยในบางครอบครัว เพื่อง่ายต่อการ
ระลึกถึงผู้ล่วงลับในครอบครัว เพียงแต่การจัด
ส่วนใหญ่ หิéงพระจะอยู่สูงกว่าหิéงบรรพบุรุษที่
ล่วงลับ

เวลาผมสวดไป ก็สังเกตเห็นถึงการ
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แสดงออกทางความเชื่อของแต่ละครอบครัว 
เพราะ “หิéงพระ” นีéก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงออกด้านความเชื่อ ต้องขอบคุณพระเจ้าที่
การแสดงออก เรือ่งความเชือ่นีé ไม่ถกูจ�ากดั หรอื
คุกคามจากทางร°ั แต่พระศาสนจกัรยงัท�างานได้
อย่างเสรี สัตบุรุษที่มีความเชื่อเข้มแข็ง พวกเขา
จะท�าให้ “หิéงพระ” นีé สวยงามน่าภาวนาอยูเ่สมอ

ถึงตอนนีé พีน้่องทีย่งัไม่มหีิéงพระในบ้าน 
ก็ลองเริ่มจัดมุมจัดโซน ให้พระองค์บ้างก็จะเป็น 
สิ่งที่ดีครับ แม้จะเป็นบ้านเช่า และแม้เราจะเชื่อ
ว่าพระองค์ทรงประทับทุกแห่งหน แต่ครอบครัว
ท่ีมี จุดศูนย์กลางของความเชือ่ในบ้าน ทีห่ิéงพระ 
ย่อมมีโอกาสได้ระลึกถึงพระองค์ และแน่นอน
ว่า เม่ือใดที่พวกเขามานั่งสวดภาวนาด้วยกัน

ต่อหน้าพระองค์ ความสุขสันติ หรือแม้แต่
กระแสเรียก ก็อยู่เกิดกับครอบครัว นัéนอย่าง
แน่นอน...

ในเดือนพÄศจิกายนนีé ขอพี่น้องให้
ร่วมยินดีกับหมู่คณะธรรมทูตไทยในกัมพูชา ที่
ได้มีโอกาสรับใช้พระศาสนจักรที่นี่ได้ 25 ปีแล้ว 
หมูค่ณะได้ท�าการเฉลมิฉลอง พร้อมกบัการบวช
ÊÑ§¦Ò¹Ø¡Ãà»ÒâÅ ¾ÃŒÍÁ¾§É� ÈÃÕËÒÃÑµ¹� สมาชิก
น้องใหม่ล่าสุดของคณะธรรมทูตไทย และ
สมาชกิหมูค่ณะทีก่มัพชูา วนัที ่9 ตลุาคม 2019 ... 
พวกเราขอ½ากบราเดอร์และหมู่คณะในกัมพูชา 
ไว้ในค�าภาวนาของพี่น้องด้วย... 
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บทความเตือนใจตนเอง
น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์

 อินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่ทัéงพืéนที่
และประชากรมีผู ้คนหลากหลายพืéนเพภาษา
วรรณะและวั²นธรรมถึง 1.3 พันล้านคน 
จะเรียกเป็นทวีปก็น่าจะได้แต่ศัพท์วิชาการ
นิยมเรียกว่าเป็นอนุทวีป ความแตกต่างของ
ภูมิประเทศภูมิอากาศความเป็นอยู่รวมถึง°านะ
ทางเศรษ°กิจจึงเป็นเรื่องที่มองให้เป็นเสน่ห์
ก็ได้เหมือนที่การท่องเที่ยวอินเดียใช้สโลแกนว่า
มหัศจรรย์อินเดีย (Incredible India) หรือ
ถ้ามองในส่วนทีร่ะบบเข้าไปมีส่วนก�าหนดให้เกดิ
ความแตกต่างเช่นความยากจนก็น่าจะเรียกเป็น
ความเหลื่อมล�éาทางสังคม

 ผมไปอนิเดยีครัéงล่าสดุเมือ่กลางปี 2018 
ตามค�าเชิญขององค์การอนามัยโลก ผู้จัดจะมี
ก®เกณ±์อย่างหนึ่งคือบังคับให้ทุกคนนอนใน
โรงแรมที่เขาจัดให้ไม่ค่อยอนุญาตให้ไปเลือก
พักที่ไหนก็ได้เหมือนที่ประเทศอื่นæ โรงแรม
ท่ีเขาจัดให้นัéนมักจะเป็นโรงแรมระดับห้าดาว
หรูหรา ครัéงนีéเขาให้ไปพักที่โรงแรมซึ่งสร้างมา
ตัéงแต่ปี 1928 ถ้าเป็นคนก็อายุ 90 ปีแล้ว แต่
แทนที่จะเป็นโรงแรมเก่าæ โทรมæ ปรากฏว่า
ยังอลังการอย่างกับคÄหาสน์ของมหาเศรษ°ี ใน
ขณะทีอ่ากาศบนท้องถนนร้อนแทบตบัแตกแต่ใน
โรงแรมแอร์เยน็จนต้องใส่เสืéอสองชัéนห้องนอนก็
กว้างขวางมีสิ่งอ�านวยความสะดวกทุกอย่าง มี
ไฟสารพัดทัéงบนเพดานไฟหัวเตียงไฟโต�ะท�างาน
ไฟมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เวลาจะนอนแค่เดินไป

ป�ดไฟแต่ละมุมก็หายง่วงแล้ว ห้องน�éาก็สะอาด
ใหม่หมดจดมีกลิ่นสมุนไพรและสบู่แชมพูให้
เลือกสารพัดอย่าง บางแห่งห้องน�éาเดียวกันจะ
มีอ่างล้างมือสองอ่างโถส้วมสองโถส�าหรับผู้ชาย
และหญิงแยกกัน หรูหราแบบสุดæ

 แต่พอเดินออกนอกโรงแรมเท่านัéน
เหมือนอยู่กันคนละโลก ตอนเช้าæ  ผมเดินไป
ร่วมมสิซาทีว่ดัพระหÄทยัศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูห่่างออก
ไป 2.3 กิโลเมตร ตลอดถนนที่เดินผ่านจะเห็น
คนที่ไม่มีบ้านนอนอยู่ตามทางเท้าบ้าง ตามป‡าย
รถเมล์บ้างใต้ต้นไม้บ้าง หรอืแม้กระทัง่เกาะกลาง
ถนน ฯลฯ หลายคนบอกว่าสถานการณ์ทีเ่หน็นีéดี
ขึéนมาก แต่ยังมีคนจนจ�านวนอีก 180 ล้านคนที่
มีเงินยังชีพไม่ถึง 66 บาท คนเหล่านีéขาดแคลน
ปัจจยัสีเ่ช่นทีพ่กัอาศยั เครือ่งนุง่ห่ม ยารกัษาโรค 
อาหารการกิน ฯลฯ ที่หน้าวัดพระหÄทัยจะมี
ตู้รับบริจาคสิ่งของเช่นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อน�า
ไปแจกจ่ายแก่คนจน

เยืéองæ กบัวัดเป็นท่ีตัéงของอารามศาสนา
ซิกข์ (Gurudwara Bangla Sahib) ผม
ได้มีโอกาสแวะเข้าไปดู เป็นภาพที่น่าประทับใจ 
เขาจะมีโรงครัวขนาดใหญ่ มีอาสาสมัครมา
ท�าหน้าท่ีล้างผักและหุงหาอาหารส�าหรับเลีéยงคน
ได้เป็นพันคน ตอนผมเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ยัง
ยืน่ถาดสงักะสใีห้และชีéบอกให้ไปต่อแถว (วนันัéน
บังเอิญเนืéอตัวคงมอมแมมพอควร)

ในบริเวณเดยีวกันมีคลินกิเป�ดรับรกัษา

ความยากจน
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โรคต่างæให้คนยากคนจนทีม่าเรียงคิวต่อแถวรอ
พบแพทย์ ผมดูค�าอธิบายก็พบว่าแพทย์เกือบ
ทัéงหมดไม่ได้เป็นแพทย์ประจ�า แต่เป็นอาสา
สมัครที่มาช่วยตรวจตามวันเวลาที่ตนว่าง ใน
อินเดียนัéนร้อยละ 60 ของการบริการทางการ
แพทย์นัéนเป็นของภาคเอกชน เช่นคลนิกิส่วนตวั 
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีสาขาตามเมืองต่างæ 
โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนัéนเหมือนประเทศ
ตะวันตกเลยทีเดียว เพราะลูกค้าหลักเป็นชาว
ต่างประเทศที่มาท�างานในอินเดียหรือไม่ก็ต้อง
เป็นคนที่มี°านะดี เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัย 
เพือ่นผมทีเ่ป็นหมอในอเมรกิาบอกว่าเดีëยวนีéการ
แพทย์ในอเมรกิาและยโุรปกใ็ช้บรกิารแพทย์จาก
อนิเดียเป็นส่วนหนึง่ของการรกัษาทางไกล โดยที่
โรงพยาบาลในต่างประเทศจะถ่ายเอกซเรย์คนไข้
และส่งอินเทอร์เน็ตมาที่โรงพยาบาลใหญ่æใน
อนิเดีย ทีน่ีจ่ะมหีมออ่านฟ�ล์มและส่งผลการอ่าน
กลับไปตน้ทาง เปน็วธิีประหยดัค่าใช้จ่ายไม่ตอ้ง
จ้างหมอประจ�าโรงพยาบาลในอเมริกันเป็นของ
ตนเอง คนอินเดียจนæ ก็ต้องไปโรงพยาบาล
ของรั°บาลซึ่งดูแลได้เพียงร้อยละ 40 ผมเคย
ดินเข้าไปในโรงพยาบาลรั°บาลประจ�ารั°มัธย
ประเทศที่ถือว ่าดีที่สุด จะเห็นคนไข้แออัด
ยัดเยียดเบียดเสียดยิ่งกว ่าโรงพยาบาลใน
เมอืงไทย ทีล่�าบากกว่าคอืคนไข้ต้องยนืเรยีงแถว
รอพบแพทย์เพราะเก้าอีéนั่งไม่พอ และการรักษา
นัéนไม่ได้ฟรีเหมือนระบบประกันสุขภาพบ้าน
เราที่คนถือบัตรทองจะได้รับบริการฟรีในระดับ
มาตร°าน จึงไม่แปลกใจที่คลินิกคนจนยังมี
ความจ�าเป็นอย่างมากในอินเดีย 

ช่วงที่ไปเผอิญตรงกับวันเกิดของผม 
โรงแรมที่นี่ก็สุดจะบริการเอาใจ เขาคงเห็น
วันเดือนปีเกิดจากหนังสือเดินทางตอนเช็คอิน 

ผู ้จัดการก็ให้พนักงานเอาเค้กชิéนใหญ่พร้อม
กหุลาบช่อโตมาวางไว้ในห้อง ผมต้องลงไปขอถงุ
กระดาษใส่เค้กเก็บไว้ พอรุ่งเช้าตอนไปวัดก็หิéว
ถงุไปให้คณุลงุทีน่อนอยูข้่างถนนถดัจากโรงแรม
ไป ตอนแรกก็เกิดความคิดว่าจะเขียนจดหมาย
ไปเสนอทางโรงแรมให้คดิกจิกรรมทีจ่ะช่วยเหลอื
คนยากจน เท่าที่เคยเห็นมาเช่นบางโรงแรมจะ
มีจดหมายเชิญชวนให้บริจาคเงินแก่องค์กรการ
กศุล แต่วธีินีéไม่สะดวกเพราะคนบรจิาคต้องโอน
เงนิไปให้องค์กรกศุลอืน่æเอง แต่หากมโีครงการ
เช่นโรงแรมจะบริจาคเงิน 1 Dollars ต่อแขก
หนึ่งห้องให้องค์กรการกุศลที่มีผลงานประจักษ์ 
โรงแรมที่ผมอยู่มีแขกเข้าพักประมาณ 200 ห้อง 
วันหนี่งก็ได้สองร้อยดอลลาร์แล้ว แขกก็จะบอก
ต่อæไปว่ามาพักที่นี่ได้ร่วมการกุศลด้วย

แต่วิธีการบริจาคก็เป็นการแก้ปัญหาท่ี
ปลายเหตุ ถ้าจะให้ดีต้องให้คนเหล่านีéมีงานท�า 
จะมีงานท�าก็ต้องมีความรู้และทักษะ ตอนเดิน
กลับจากวัดผมเห็นป‡ายประชาสัมพันธ์องค์กร 
YMCA และ YWCA เขามีการ½ƒกอาชีพต่างæ
ให้ เช่นสอนภาษาอังกÄษ สอนคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ วิธีเหล่านีéน่าจะดีกว่า แต่หลายคนก็บอก
ว่าปัจจุบันคนยากจนไม่มีสิทธิเข้าไปเรียนหรอก 
ต้องมีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนเหมือนกัน ยังดีใจที่
องค์กรบริหารต่างæเช่นกรุงเทพมหานคร หรือที่
อื่นæมีการ½ƒกอาชีพเช่นท�าครัว ท�าขนม ตัดผม 
เย็บผ้า ฯลฯ หากคนที่ยากล�าบากมีทักษะและมี
การสนบัสนนุให้มช่ีองทางประกอบอาชพีพอเลีéยง
ตัวเองได้ ก็จะท�าให้มีรายได้สะสมไว้ดูแลตัวเอง
และครอบครัว

แก้กนัเพยีงเท่านีéกอ็าจจะยงัไม่ครบวงจร 
คงต้องลงไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาอื่นæอีกด้วย 
ในอินเดียมีระบบชัéนวรรณะท่ีแยกคนออกเป็น
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กษตัรย์ิ พราหมณ์ พ่อค้าวาณิช ทหาร และทีแ่ย่
สุดæ คือมีวรรณะจัณ±าลที่เป็นเหมือนส่วนเกิน
ของสังคมทีผู้่คนไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย โชคดี
ท่ีระยะหลังæนีéมีความพยายามลบล้างการเลือก
ปฏบิตัใินเรือ่งนีé และวธิหีนึง่ทีพ่ยายามท�าให้เห็น
ว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่วรรณะที่เกิดมาแต่
อยู่ที่ความรู้ความสามารถความดีงามที่ประพÄติ
ปฏิบัติ ผู้น�าระดับประธานาธิบดีบางคนก็มาจาก
วรรณะเหล่านีé

ความยากจนนัéนเป็นปัญหาใหญ่ซ่ึงควร
เป็นวาระของประเทศ จะปล่อยให้แก้กนัแบบการ
กศุลหรือสงัคมสงเคราะห์คงไม่ส�าเร็จ ร°ับาลต้อง
เป็นหัวหอกในการสร้างระบบที่แก้ไขรากเหง้า
ของความยากจนทัéงหมด ตัéงแต่ให้การศกึษา ½ƒก
อาชีพ สร้างงาน สร้างสินเชื่อ สร้างหลักประกัน
สุขภาพเมื่อเจ็บป†วย และส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้คนอดออม ในช่วงยี่สิบปีมานีéทางการอินเดีย
ก็ดูจะเอาจิงเอาจัง มีการสร้างวิสัยทัศน์ 20 ปี
ที่จะท�าให้ประเทศและสังคมหลุดพ้นจากความ
ยากจนและก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศท่ีพั²นา
แล้ว ในช่วงสิบปีมานีéเศรษ°กิจของอินเดีย
เริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดด รั°บาลอินเดีย
ได้เริ่มลงงทุนให้มีหลักประกันสุขภาพให้กับ
ประชาชน เพื่อว่าเมื่อเจ็บป†วยจะได้ไม่เดือดร้อน 
มกีารตัéงไมโครไฟแนนซ์เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
มากู้ยืมเงินก้อนไม่โตมากนักเพื่อท�าธุรกิจเล็กæ
โดยให้ชาวบ้านรับประกันและรับผิดชอบหากมี
การเบีéยวไม่จ่ายหนีé ฯลฯ

การท�าให้ประชาชนหลุดพ้นจากความ
ยากจนนัéนเป็นเรือ่งทีด่ทีีถ่กูต้อง แต่กม็คีนเตอืน
ไว้ว่าเมื่อหลุดพ้นจากความยากจนแล้วต้องรู้จัก
ไปหยุดที่ความพอเพียง ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์นัéน
มีความต้องการไม่สิéนสุด เพื่อนผมที่ลาวเคยเล่า

ทีเล่นทีจริงว่า ยุคแรกæของการพั²นาประเทศ 
รั°บาลตัéงค�าขวัญว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น “ ต่อมา
พอกินอิ่มแล้ว ก็เปลี่ยนค�าขวัญเป็น “กินอร่อย 
ใส่เสืéอสวย” ฯลฯ เป็นเรื่องตลกที่แ½งให้เห็นว่า
คนนัéนไม่เคยพอเรื่องของความพอเพียงจึงเป็น
เรือ่งทีต้่องเริม่ทีส่�านกึทางจติใจ ในหลวงราชกาล
ที่ 9 ได้ทรงเน้นย�éาและด�ารงตนเป็นตัวอย่าง ไม่
หรูหราฟุ†มเฟ„อยแม้จะมี°านะกษัตริย์ 

áÁŒÇ‹Ò¤ÇÒÁÂÒ¡½†ÒÂâÅ¡¨ÐäÁ‹´Õ áµ‹
¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹·Ò§¨Ôµã¨¹Ñé¹à»š¹àÃ×èÍ§´Õ พระเยซู
คริสตเจ้าทรงสอนให้เราถือความยากจนทาง
จิตใจ จิตใจที่ยากจนคือจิตใจที่ตัดรอนความ
อยากได้สิ่งต่างæทาง½†ายโลก ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ อ�านาจ
วาสนา จิตใจที่อยากได้สิ่งต่างæเหล่านีéก็จะ
หลงใหลและเ½‡าคิดถึงสมบัติ½†ายโลก แต่ด้วย
สิ่งต่างæในโลกล้วนเป็นของท่ีต้องเสื่อมสลาย
ดับสูญ ยิ่งร�่ารวยมากอาจจะทุกข์มากขึéนด้วย
แถมยังลืมพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า 
Ô̈µã¨·ÕèÂÒ¡¨¹äÁ‹»ÃÐÊ§¤�ÊÔè§ã´Â¡àÇŒ¹¾ÃÐà¨ŒÒ 

¾ÃÐàÂ«Ù¤ÃÔÊµà¨ŒÒ Ö̈§·Ã§ÊÍ¹Ç‹Ò “¼ÙŒÁÕã¨ÂÒ¡¨¹
Â‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÇÃÃ¤�à»š¹¢Í§à¢Ò” 
(มัทธิว บทที่ 5) 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมก�รแปลและบัญญัติศัพท์

qahal = ชุมนุมชน ชุมชน ประชาชน
qahal Yahweh  = ชุมชนของพระยาห์เวห์ ประชากรของพระเจ้า
qoheleth (Îีบรู) = 1) ชื่อหนังสือปัญญาจารย์ 
   2) ต�าแหน่งผู้รวบรวมชุมชน 
quietism = วิเวกนิยม
Quakers  = เควเก้อร์ส (ใช้ในความหมายว่า “เพื่อน” เป็นชื่อเรียก
   ขบวนการหนึ่งที่รวมตัวกันจากบางคนของโปรเตสแตนท์
   บางนิกาย เริ่มขึéนที่ประเทศอังกÄษในศตวรรษที่ 17 
   โดยเรียกกันเองว่า Friends Church แต่งตัéง
   ชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Religious 
Quadragesimo Anno = กวาดราเยสิโม อันโน (ชื่อสมณสาส์นเวียนของ
   สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 ใน ค.ศ. 1931) 
Quas Primas = กวาส ปรีมัส (ชื่อสมณสาสน์เวียนของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ
   ที่ 11 ประกาศตัéงวันสมโภชพระคริสตกษัตริย์, 11-12-1925 
   ในโอกาสครบ 40 ปีแห่งสมณสาส์น Ryrum Novaram) 
Quasimodo Sunday  = วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
Quasi - domicile = เทียบภูมิล�าเนา 
Quasi - parish = เทียบคริสตคาม (“คริสตคาม” เป็นศัพท์บัญญัติใหม่
   ที่มาแทน “ชุมชนคริสต์” หรือ “ชุมชนวัด” ที่เคยใช้มาก่อน)
Queen  = ราชินี
Hail Holy Queen  = บทวันทาพระราชินี
Queenship of Mary  = วันระลึกถึงพระนางมารีย์ราชินีสวรรค์ (ฉลองวันที่ 22 สิงหาคม 
   ก�าหนดขึéน โดยสมณสาส์นเวียน Ad Caeli Reginam 
   ของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 (ค.ศ.1954)
quiver  = 1) (V.) สั่น 2) (n.) แล่งลูกศร กระบอกบรรจุลูกธนู
Quinquennial report  = การท�ารายงานทุก 5 ปี
Quo Primum (ละติน) = โคว ปรีมุม (ชื่อตราสารของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 5 
   ที่มีสมณโองการในวันที่ 14 กรก®าคม ค.ศ.1570 
   ให้ท�ามิสซาด้วยจารีตละติน (Latin Rite) ในพระศาสนจักร
   คาทอลิกทั่วไปทุกแห่ง)
Qumran (Îีบรู)  = คุมรัน (ชื่อสถานที่โบราณคดีทางดินแดนส่วนหนึ่ง) 

Q
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ทวงทํานองแหงรัก
ผงศิล�

ชวนเราพึง

เป็นก�รดีที่จะแบกก�งเขนติดต�มพระเยซูเจ้� แต่ไม่เป็นก�รดีอย่�งแน่นอน

ที่คุณจะคิดว่�คนอื่นเป็นภ�ระที่คุณจะต้องแบก เพร�ะบ�งทีในขณะที่คุณกำ�ลังคิด

แบบนั้น คุณอ�จจะกำ�ลังอยู่บนบ่�ของคนอีกหล�ยๆ คน และพวกเข�กำ�ลังแบกคุณ

อยู่ก็ได้นะ

แบกภรรยาของคุณไว

หลงัจากเข้าร่วมในพธีิมสิซา ชายคนหนึง่รบีกลบัไปท่ีบ้านและทันใดนัéนเขาได้
อุ้มภรรยาของเขาแบกไปรอบæ บ้าน โดยไม่ทันตัéงตัวว่าจะได้รับการแสดงความรัก
ที่สุดแสนจะโรแมนติกแบบนีé ภรรยาของเขาเขินจนหน้าแดง พูดไม่ออก จนกระทั่ง
ตัéงสตไิด้ เธอจบัมอืของสามแีละกระซบิทีข้่างหวู่า “ทีร่กั ฉนัจ�าได้ว่าครัéงสดุท้ายทีค่ณุ
ท�าแบบนีéกับฉัน มันอยู่ในช่วงที่เราไปดื่นน�éาผึéงพระจันทร์ด้วยกัน” เสียงของภรรยา
หวานหยดปานน�éาผึéง ขณะท่ีสายตาของเธอจ้องลกึลงไปในดวงตาของผูเ้ป็นสามด้ีวย
ความรักอย่างสุดซึéง “หรือว่า เราจะไปดื่มน�éาผึéงพระจันทร์กันอีกครัéงหนึ่ง”

 “ไม่หรอก” สามีตอบ

 “แล้วท�าไมคุณถึงได้มาอุ้มฉันแบบนีé”

 “กเ็พราะฉนัได้ยนิบทเทศน์ของคณุพ่อ ท่านสอนฉนัให้ท�าแบบนีéอย่างไรล่ะ”

 “คุณหมายความว่า บทเทศน์ของคุณพ่อให้คุณอุ้มภรรยา ให้ความส�าคัญ
กับภรรยาของคุณใช่ไหมล่ะ” ½†ายภรรยายิéมอย่างดีใจ

 “มันก็ไม่เชิงนะ แต่ก็คล้ายæ อย่างนัéนแหละ” เมื่อเห็นภรรยาท�าหน้าพิศวง 
สามีก็เลยรีบขยายความต่อไปว่า “คือคุณพ่อท่านเทศน์ว่า คริสตชนทุกคนควรแบก
กางเขนของตนติดตามพระเยซูเจ้า”
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พระพรที่สําคัญ	'วันเวลา'
ปริญ

 ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจัดข้าวของใน
เยน็วนัศกุร์ ของใช้ท่ีจ�าเป็น ของกนิท่ีต้องใช้ เธอ
ท�างานหนักตลอดเวลาจันทร์ถึงศุกร์เพื่อลูกæ 
แล้วเธอก็รีบเดินทางโดยรถโดยสารแบบเดิมæ
สมัย พ.ศ. 2520-2525 ก็แบบช้าæ เดิมæ ไป
ทีพ่ระพทุธบาท สระบรุ ีต่อด้วยรถสามล้อแบบ
ถีบสู่บ้าน แน่นอนตอนนัéนมีเพียงพ่อของเธอที่
มีชีวิตอยู่ ที่ร้านยาคุณหมอมีจะมืดค�่าเท่าไหร่ 
พ่อของเธอก็มั่นใจว่าเธอจะมา เมื่อเจอกันทัéงคู่
ก็นั่งรถสามล้อเข้าบ้านด้วยกัน เธอใช้เวลา
เสาร์อาทิตย์ดูแลพ่อของเธอตามสภาพลูกที่รัก
พ่อ เธอเคยเล่าเสมอæว่า เวลากลับบ้านเย็นæ
นั่งรถผ่านเขื่อนล�าตะคอง ตอนพระอาทิตย์ตก
สวยมากเลย เธอท�าอย่างนีéหลายปีจันทร์ถึง
ศุกร์ดูแลลูกæ แล้วไปดูแลพ่อทุกเสาร์อาทิตย์ 
ฉันว่ามันหนักมันเหนื่อย แต่ก็ไม่เห็นเธอบ่น
ให้ได้ยินเลย

 ..............................

 ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจัดข้าวของใน
เย็นวันศุกร์ ของใช้ที่จ�าเป็น ของกินที่ต้องใช้ 
เธอท�างานหนักตลอดเวลาจันทร์ถึงศุกร์เพื่อ
หาเงิน แล้วเธอก็รีบไปขึéนรถโดยสาร แม้จะมี
รถแอร์แล้ว แต่เธอไม่ยอมเพราะอยากประหยัด
ค่ารถเป็นเงินไว้ให้ลูกæใช้ ถึงสถานีรถบัสเธอ

ต่อรถเมล์อีกยาวไปท่ีปากน�éาสมุทรปราการ 
แล้วต่อรถสองแถวเข้าหมู่บ้าน แม้ในเวลาปกติ
ฉันก็ว่านั่งรถนานมาก แต่เธอท�าอย่างนีéทุก
สัปดาห์ ตัéงแต่ปี พ.ศ. 2527-2533 เธอบอก
ว่ามันเหนื่อยล้าในบางครัéง แต่เวลาที่เห็นลูกæ 
อยู่พร้อมหน้ามาทานขนมด้วยกัน เอาเงินให้
ลูกæ มันก็ลืมความเหนื่อยความล้า หัวใจมีแต่
ความสุข

 ...............................

ฉันเห็นหญิงคนหนึ่งล้มเหลวกับหน้าที่
การงานในช่วงเศรษ°กิจย�่าแย่ในปีฟองสบู่
แตก 2540 จากเงินที่เป็นก�าæ ต้องมากอปรกับ
ความว่างเปล่า ประหยัดสุดชีวิต โทรมจน
เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เงินที่ได้ยากเย็น
กลายเป็นเงินที่ถูกโกง ถูกดอกเบีéยที่ตนเอง
ไม่ได้ก่อกวาดไปจนหมด ฉันเห็นเธอร้องไห้
หลายครัéง แต่ทุกครัéงเธอจบด้วย..... “ฉันจะ
สู้ต่อไปให้คนเห็น ฉันมองดูลูกทีไรก็ไม่กล้า
ล้ม ไม่กล้าท้อ....” ฉันยังคงเห็นเธอสู้อยู่จนถึง
ทุกวันนีé

........................

ฉนัเหน็ผูห้ญงิคนหนึง่ทิéงทกุอย่างมาอยู่
ดูแลแม่ แม้คนจะว่าอย่างไร บางทีจะถูกบ่น
สักเท่าไหร่ ฉันเห็นเธอเดินเข้าออกบ้านแม่จัด

ฉันเห็นแตคงเปนไมได
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อาหารจัดยาให้แม่กว่าสิบปี ยิ่งสามปีให้หลังที่
แม่หลงæ ลมืæ บางครัéงแม่อารมณ์ร้ายด่าว่าเธอ 
เธอน�éาตาตกอยู่หลายครัéง จนเธอเคยบอกว่า
อยากหนีไปที่อื่นæ ให้ลูกคนอื่นมาดูแลแม่บ้าง 
ไม่ใช่นานæมาดูทีแล้วแม่ก็บอกว่าดีเหลือเกิน 
แต่เธอก็ยังอยู ่เป็นคนพาแม่ไปหาหมอเป็น
ประจ�าอย่างที่ฉันเองคงท�าไม่ได้ และเธอนี่
แหละที่แม่ตายในออกแขนของเธอ

...................

ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งบ่นว่าเรื่องพ่อ
แม่ของเธอให้ฉันฟังเป็นบางครัéง แต่เมื่อถึง
เวลาหนึ่งท่ีพ่อของเธอป†วย เธอกลับไปดูแล
และพะวงห่วงจนฉันเห็นได้ชัด และที่สุดเวลา
ที่พ่อของเธอมีอาการที่หนักมาก ฉันเห็นเธอ
ทิéงงานที่ต้องหาเงิน ขับรถไปดูแลพ่อของเธอ
ทุกวัน แน่นอนฉันท�าไม่ได้หรอก เธอโทรมลง
มากจากการดูแลคนป†วยติดเตียง แต่ฉันเคย
ได้ยินเธอพูดว่า “....ยอมทุกอย่าง ไม่คิดอะไร
แล้ว เพราะรู้ว่าพ่อเธอส�าคัญมาก มันคงเหลือ
เวลาน้อยแล้ว ไม่อยากให้พ่อจากไปโดยเธอ
ไม่ได้ดแูล......” ฉนัเห็นเธอเดนิทางเทยีวไปดแูล
พ่อของเธอ........จนลมหายใจสุดท้ายที่ได้ดูแล
พ่ออย่างแสนรัก

.....................

ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกให้ออกจาก
งานประจ�า ต้องรับจ้างทุกอย่างเพื่อได้เงิน

เลีéยงลูกเพราะพึ่งสามีไม่ได้ ผู้หญิงตัวเล็กæ
ท่ีต้องเป็นท่ีรองรับอารมณ์ร้ายของคนท่ีอยู่
ใกล้ตวั ฉนัไม่แน่ใจว่าทกุวันเธอได้ทานอะไรบ้าง
รึเปล่า เพราะเธอซูบผอมซีดลงไปมาก บางวัน
นอนท่ีบ้านก็ไม่ได้เพราะÄทธ์ิเหล้าคนใกล้ชิดก็
สามนีัน่แหละ เธอเดนิไปเทีย่วหยบิยมืเงนิชาวบ้าน
เพื่อส่งเป็นค่าเล่าเรียนของลูก “ตัéงใจเรียนนะ
ลกู.....” ฉนัได้ยนิค�านีéจากปากของเธอ กห็วังว่า
เจ้าลูกชายคนนัéนของเธอจะสู้ชีวิตได้สักเสีéยว
ที่แม่เจอ

 ......................

ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งท�างานตัวเป็น
เกลียว กับค่าจ้างไม่ได้มากนักเมื่อเทียบการที่
ต้องเลีéยงสามี ลูกและหลานเป็น½ูง เพราะคน
อืน่æก็ไม่ยอมท�างานเป็นชิéนเป็นอนั เดีëยวค่าข้าว 
ค่าน�éา ค่าไฟ ค่าโน่นค่านี ่ค่าเทอม ค่าขนมหลาน 
ฯลฯ บางคราวฉันได้ยินว่าเธอไปดื่มเหล้าเมา
ยิéมออกมาบ้าง บางครัéงคนก็เล่าว่าเสียงที่บ้าน
เธอดังเพราะทะเลาะกันอยู่บ่อยæ แต่ฉันเคย
ได้ยนิจากเธอทีน่�éาตาคลอพดูว่า “ฉนัไม่อยูแ่ล้ว
ใครจะดูหลานน้อยæตัéงหลายคน......”

 ......................

 ฉันเห็น...... แต่เป็นอย่างพวกเธอไม่
ได้จริงæ หัวใจเธอช่างยิ่งใหญ่เกินร่างกายที่
บอบบางเหลือเกิน 
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ผานมา	55	ป	พอจะมีเร�่องเลาสูกันฟ�ง
จันทร� ก�ญจนบัตร

 ยคุนีéสมยันีé คนทัว่ไปท�าอะไรæ กด็เูร่งæ 
รบีæ บ้างกว่็า ด่วนอย่างนัéน ด่วนอย่างนีé และทีส่�าคญั
คือ “ด่วนสรุป” ขาดการยังคิด ขาดการไตร่ตรอง 
ดิฉันได้ดูคลิปสัéนæ ชิéนหนึ่ง ซึ่งดูแล้วสะดุด
และสะเทือนใจจนน�éาตาไหล มันส่งผลกระทบ
½ังลึกเข้าไปถึงขัéวหัวใจ จึงอยากจะเล่าแบ่งปัน
ให้ท่านผูอ่้านทีร่กัทัéงหลายได้วเิคราะห์ดวู่าเราเคย
เป็นเช่นนีéด้วยหรือไม่?

 “á´¹” เด็กน้อยที่มักจะเดินตามโต�ะ
อาหารในร้านขายข้าวแกงเล็กæ ในตัวเมือง เขา
สอดส่ายสายตาหาเศษอาหารตามจานที่ลูกค้า
ทานเหลือ แดนไม่กล้าขอเงินใครæ เพราะเขา
คิดว่าเขาต้องการเพียงอาหารเพื่อยังชีพเท่านัéน

 แดน สบตากับหญิงสาวที่นั่งทานข้าว
กับแฟนหนุ่ม หญิงสาววางกระเป‰าสะพายสีด�า
ไว้ใกล้æ ตัว แดนหลบสายตาและเดินผ่านโต�ะ
นัéนไป เพราะชายหนุ่มหญิงสาวทัéงสองคนนีéยัง
ทานอาหารไม่เสร็จ แต่แล้วแดนก็เดินออกจาก
ร้านอาหารร้านนัéน ด้วยในมือมีกล่องโฟมที่ใส่
อาหารที่เหลือæ จากโต�ะด้านหน้าร้าน เป‡าหมาย
ต่อไปของแดนคือรีบก้าวเท้าเดินอย่างรีบæ เพื่อ
กลับไปหาน้องของเขาให้เร็วที่สุด

 สักครู่ แดนก็ได้ยินเสียงร้องโวยวาย
ตามหลงัเขามา เป็นเสยีงทีม่าจากร้านข้าวแกงนัéน 
และมีคนวิง่กรกูนัออกมา แดนมองรอบæ กเ็ห็น
เดก็จรจดั รูปร่างเท่ากบัæ เขา ว่ิงถลาออกมาจาก

ร้านข้าวแกงพร้อมกบักระเป‰าสดี�าท่ีแดนเห็นก่อน
หน้านีé แดนรู้ทันทีว่าเด็กจรจัดคนท่ีเขาเห็นนัéน
คงฉกกระเป‰าสตางค์สีด�าใบนัéน แล้ววิ่งออกจาก
ร้าน แดนวิ่งเข้าสะกัดเอาเท้าขวาง จึงท�าให้เด็ก
จรจัดคนนัéนถลาล้มไปไกล และกระเป‰าสตางค์
กระเด็นหลุดจากมือ แดนรีบคว้ากระเป‰าใบนัéน
เพื่อที่จะส่งคืนให้หญิงสาวเจ้าของกระเป‰า 

ทันใดนัéนเองหญิงสาวคนนัéนก็วิ่งตาม
มาถึงพอดี เธอชีéหน้าแดนและดุด่าต่างæ นานา 
เพราะกระเป‰าสดี�าของเธอใบนัéน ซึง่เป็นของกลาง
ยังอยู่ในมือของแดน ใครล่ะจะเชื่อว่าแดนคืน
คนบริสุทธ์ิ และเป็นคนที่ช่วยขวางทางสกัดกัéน
เด็กจรจัดคนนัéนจนได้กระเป‰าสตางค์คืนมา แต่
เพราะลกัษณะของแดนและเดก็ขีéขโมยคนนัéนกม็ี
รูปร่างและส่วนสูงพอæ กัน แถบยังใส่เสืéอสีด�าæ 
เหมือนกันอีกด้วย แดนจึงตกกระไดพลอยโจร
อย่างไม่เป็นธรรม

 แดนยกมือไหวและบอกว่า “ผมไม่ได้
ท�าæ” พร้อมทัéงกล่าวยืนยันว่า เขาเป็นคนช่วย
เอากระเป‰าคนืมาได้ต่างหาก แต่หญงิสาวกย็งัคง
ชีéหน้าด่า พร้อมทัéงตบหน้าแดนอกีด้วย หญิงสาว
คว้ากระเป‰าของตนเองคนื แล้วกเ็ดนิกลบัไปทาน
ข้าวต่อกับแฟน ไม่สนใจแดนอีกเลย ยังดีที่เขา
ไม่ได้โทรศัพท์เรียกต�ารวจมาจับตัวแดนไป

 แดนเดินร้องไห้ด้วยความขมขื่นและ
เจ็บปวดใจเป็นท่ีสดุ “โลกมดืแปดด้าน ไม่มใีคร

ไมใชอยางที่เห็น
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รบัฟังเหตผุล” พ่อแม่ของแดนสอนเขาให้เป็นคน
ด ีซือ่สตัย์ ห้ามลกัขโมย ซึง่เขาท�าตามค�าสัง่สอน
มาตลอด แม้เวลานีéพ่อแม่ได้จากเขาไปแล้วด้วย
อุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงเหลือเขาและน้องที่ต้อง
เผชญิชวีติ เร่ร่อน ไร้ทีพ่กัพงิ ขอเพยีงแค่อาหาร
ประทังชีวิตให้วันหนึ่งæ ผ่านไป 

 อนิจจา แดนทรุดตัวนั่งลงข้างทาง เอา
มือปาดน�éาตา ร้องไห้เสยีใจทีเ่ขาไม่สามารถพสิจูน์
ความจรงิได้เลย แล้วกล็กุขึéนค่อยæ เดนิก้มหน้า
ร้องไห้ไปหาน้องทีน่อนทีก่�าลงัป†วย และรออาหาร
ด้วยความหวิโหย แดนป‡อนข้าวน้องทีล่ะค�าæ แม้
ตัวเองจะหิวมาก แต่ก็ให้น้องต้องกินก่อนเขา

 ขณะที่แดนก�าลังป‡อนข้าวให้น้องของ
เขาอยู่นัéน พลันสายตาก็เหลือบเห็นรองเท้าของ
หญงิสาวมายนือยูข้่างหน้าเขา แดนเงยหน้าขึéนเขา
ตกใจมาก เขาเหลอืบมองอย่างขลาดกลวั นกึใจ
ว่านี่เขาจะโดนข้อหาอะไรอีกล่ะ? แต่ที่แน่æ ข้าว
ในกล่องโฟมทีเ่หลอืนัéนกไ็ม่ใช่ของหญงิสาวแน่æ

 หญงิสาวมองดแูดนกบัน้องของเขาด้วย
สายตาอ่อนโยน เธอหยิบเงินในกระเป‰าออกมา
แล้วยื่นให้แดน พร้อมทัéงกล่าวขอโทษท่ีเข้าใจ
ผิด เธอได้รู้ความจริงแล้วว่าเด็กที่ขโมยกระเป‰า
สตางค์นัéนเป็นเด็กอีกคนหนึ่ง และพวกชาวบ้าน
และเจ้าของร้านอาหารได้ยืนยันว่า พวกเขาเห็น
เด็กจรจัดที่ขโมย และทุกคนต่างยืนยันว่า แดน
เป็นเดก็ด ีน่าสงสาร ไม่เคยขโมยของæ ใคร เขา
รกัน้องมากæ และตอนนีéน้องเขาป†วย เขากเ็พยีง
แค่ต้องการเศษอาหารไปเลีéยงน้องของเขาเท่านัéน

 หญงิสาวเมือ่ทราบความจรงิ เธอจงึรูส้กึ
ผดิและตามหาแดนจนพบ เธอขอไถ่โทษทีท่�ากบั
แดนลงไปโดยไม่ได้ถามไถ่ให้แน่ชัด โดยเธอจะ
ช่วยเหลือแดนและน้อง จะให้ท่ีพักและอาหาร 
และจะดแูลสองคนนีéด้วย... “ท�าดย่ีอมได้ด”ี ผล
ของความดท่ีีเพยีรสร้างสมไว้นัéนได้ประจักษ์แล้ว 
ความดีส่งผลกลับมาไวจริงæ ยิ่งกว่าติดปีก 

ดิฉันชอบคลิปเรื่องนีéมาก มันสะเทือน
ใจและเชือ่ว่ากค็งเหมอืนคนดอูืน่æ ท่ีได้ดคูลปินีé 
ทุกคนคงอยากให้โลกนีéมีความยุติธรรม อยาก
ให้คนดีได้มีโอกาส ได้มีเวลาพิสูจน์ตัวเอง และ
สมควรได้รบัรางวลัตอบแทน หากว่าถ้าท่านผูอ่้าน
บงัเอญิประสบเหตกุารณ์แบบนีé ท่านจะท�าเหมอืน
หญิงสาวคนนีéไหม ไม่ฟังเหตุผล วู่วาม ขาดสติ 
ท�าร้ายจิตใจผู้อืน่ด้วยวาจา แต่ยงันบัว่าดท่ีีรูส้กึตัว 
กลับใจ ยอมรับผิดจากการกระท�า 

ดังที่ดิฉันเกริ่นเอาไว้ตัéงแต่บรรทัดแรก
แล้วว่า ‘ยคุนีéสมยันีé คนท่ัวไปท�าอะไรæ กด็เูร่งæ 
รีบæ บ้างก็ว่า ด่วนอย่างนัéน ด่วนอย่างนีé และ
ที่ส�าคัญคือ ด่วนสรุป... ยังมีพี่น้องเพื่อนร่วม
โลกใบนีéอีกมากมายที่ต้องการโอกาส เขาไม่ใช่
ต้องการเงินอย่างเดียว ดิฉันวอนขอพวกเรา
ทกุคนว่าในขณะทีเ่รายงัสามารถจะช่วยคนอืน่ได้ 
ขอให้ช่วยเถอะ และอย่าตดัสนิผูอ้ืน่ด้วยการมอง
เห็นแบบผิวเผิน จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง... 
ดิฉันวอนขอเราทุกคนว่าในขณะที่เรายังสามารถ
จะช่วยคนอื่นได้ ขอให้ช่วยเถอะ... เรา ทุกคน
ต่างเป็นพี่น้องร่วมโลกเดียวกันค่ะ 
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ภาพเคียงคํา
วีรพันธ์ เอกอักษร�ภรณ์

	“อาสาสรางสุข”
 ….เป็นผู้ให้บริก�รด้�นคว�มสุข คงสนุกสรรค์สร้�งไม่หวังผล

เรียกรอยยิ้มจ�กเด็กน้อยนับร้อยคน ที่เวียนวนสนใจในผลง�น

 ….ม�ยืนดูอยู่ใกล้เอ�ใจช่วย เรียนรู้ด้วยจดจำ�นำ�กลับบ้�น

ด้วยเทคนิคชั้นครูผู้เชี่ยวช�ญ เพียงไม่น�นบิดจัดสัตว์น�น�

 ….สร้�งเป็นตัวก�ร์ตูนต้นทุนน้อย แล้วค่อยค่อยบิดเล่นเป็นหมูหม�

เด็กต่�งมีคว�มสุขด้วยตุ๊กต� เฝ�ล้อมหน้�ล้อมหลังตั้งม�กม�ย

 ….ใช้เวล�ให้ดีอย่�งมีค่� สวมเสื้อผ้�สดสีที่หล�กหล�ย

ริมถนนบนวิถีที่วุ่นว�ย สุขม�กม�ยช�ยหญิงยืนนิ่งดู

 ….ใช้คว�มรู้คู่วิช�อ�ส�จิต ด้วยก�รบิดเป�สร้�งอย่�งสวยหรู

มีโอก�สทันทีไม่รีรอ สุขเกินพอแบบนี้ช่�งดีจริง
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ไตตามโคงตะวัน
นริศ มณีข�ว

เมื่อเราใช้ชีวิตไปช่วงหนึ่ง การย้อนมอง
กลบัมาไตร่ตรองชีวิตว่า เราร่วมเดินทางเคยีงข้าง
พระเยซูเจ้าและแม่พระไปด้วยกันกับพี่น้อง
คริสตชนนัéน เป็นการเพิ่มพลัง เป็นแรงกาย ใจ 
จิตวิญญาณ ให้เราก้าวต่อไปอย่างมีสันติสุขใน
จิตใจ และมคีวามหมายต่อคนอืน่ ต่อโลกนีéมาก
ยิง่æขึéน รกั รบัใช้พระเจ้า รกั รบัใช้เพ่ือนมนษุย์ 
ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้ามากยิ่งæขึéนไป

ผมขอเชญิชวนทกุท่าน “Ã‹ÇÁà´Ô¹à¤ÕÂ§¢ŒÒ§
¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈ÒáÅÐáÁ‹¾ÃÐä» Œ́ÇÂ¡Ñ¹” โดยไตร่ตรอง
ชีวิตในช่วง 6 เดือนที่ผ ่านมานีéไปด้วยกัน
นะครับ

1)ความตระหนักและโฟกัสในสิ่งสําคัญเพียง

สิ่งเดียวคือ	 การติดตามเดินเคียงขางพระเยซู

เจาและแมพระ

ผมสังเกตว่าความตระหนักในเรื่องนีé
ในหัวใจผม ยงัชดัเจนอยูเ่สมอ ทัéงในการท�างาน 
ความสัมพันธ์กับคนอื่น การรัก รับใช้ และ
ในสถานการณ์ที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์สูง 
เช่น ในความขัดแย้ง

ในขณะเดียวกัน ผมก็เห็นสิ่งที่ท�าให้
เกิดความวุ่นวายใจ และมีเร่ืองราวหลายสิ่ง
ท�าให้เพลิดเพลินและออกห่างจากพระเยซูเจ้า
และแม่พระ

	รวมเดินเคียงขางพระเยซูเจาและ
แมพระไปดวยกัน

หลังจากนัéนสักพักจึงกลับมาตระหนัก
และโฟกัสในการติดตาม เดินเคียงข้างพระเยซู
เจ้าและแม่พระอีกครัéง

äµÃ‹µÃÍ§ : ·‹Ò¹ÊÑ§à¡µàËç¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ
à´Ô¹à¤ÕÂ§¢ŒÒ§¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒáÅÐáÁ‹¾ÃÐã¹ª‹Ç§ 6 
à´×Í¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¹ÕéÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2)ความมั่นคงชัดเจนในจุดมุงหมายของชีวิต	

เพื่อรักรับใชพระเจา	รักรับใชเพื่อนมนุษย์	ดูแล

ธรรมชาติ	สรรพสัตว์	สิ่งแวดลอม	

ผมรู้สึกมั่นคงภายในจิตใจและมีความ
ชัดเจนในจุดมุ ่งหมายของชีวิตเพิ่มมากขึéน 
เมื่อมองย้อนกลับใน 6 เดือนมานีé เห็นชัด
ว่า แนวทางการด�าเนินชีวิตยังอยู่ในเส้นทางรัก 
รับใช้พระเจ้า รักรับใช้เพื่อนมนุษย์ ดูแล
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสรรพสัตว์

ผมสังเกตเห็นความสุขใจที่ เกิดจาก
การท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น การดูแลสรรพสัตว์ 
ตัวอย่างเช่น ตอนนีéมีลูกแมวน้อย 4 ตัวที่บ้าน
ผม เป็นลูกแมวที่มีคนมาทิéงไว้ห่างจากบ้านผม
เล็กน้อย ที่สุดผมตัดสินใจรับเข้ามาเลีéยงที่บ้าน
เพราะสัมผัสถึงการดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า
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นอกจากนัéนผมยังเห็นถึงช่วงเวลาท่ี
ผมเป็นอยู่หรือท�าสิ่งที่ออกนอกเส้นทางของจุด
มุ่งหมายชีวิต รวมทัéงการมีสติ รู้ตัว และกลับใจ
สู ่เส้นทางแห่งความรัก รับใช้ อีกครัéงหนึ่ง 
ซึ่งเกิดขึéนอยู่เสมอæ

äµÃ‹µÃÍ§ : ·‹Ò¹ÊÑ§à¡µàËç¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
ªÑ´à¨¹ã¹¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂ¢Í§ªÕÇÔµ à¾×èÍÃÑ¡ÃÑºãªŒ
¾ÃÐà¨ŒÒ ÃÑ¡ÃÑºãªŒà¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ� Ù́áÅ¸ÃÃÁªÒµÔ 
ÊÃÃ¾ÊÑµÇ� ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ã¹ª‹Ç§ 6 à´×Í¹·Õè¼‹Ò¹
ÁÒ¹ÕéÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3)การมีใจเปนกลาง	 เลือกสิ่งที่นําสูจุดหมาย

ของชีวิต	 และปลอยวางสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอ

จุดหมายชีวิต

ผมสงัเกตเหน็ว่า สิง่ทีแ่ตกต่างจาก 4-5 ปี
ที่แล้วคือ ความกังวลเร่ืองความม่ันคงทาง
การเงินลดน้อยลงไปมาก ผมเรียนรู้การอยู่ด้วย
ใจเป็นกลาง ใช้ทรัพย์สินและพระพรต่างæ ท่ี
พระเจ้าให้เพื่อรักรับใช้เพิ่มมากยิ่งขึéน ในขณะ
เดียวกันก็ท�าภารกิจต่างæด้วยหัวใจอย่างเต็ม
ก�าลัง และมีความไว้วางใจในพระเจ้าควบคู่ไป
พร้อมæกัน 

ผมติดตามภาวะจิตใจของตนเองพบว่า 
บางครัéงก็มีความกังวลในเร่ืองความมั่นคง
ทางการเงินเกิดขึéน พอมีสติรู ้ตัว ดูแลจิตใจ
ตนเอง กก็ลบัมาสูภ่าวะผ่อนคลาย และมสัีนติสขุ
ในจิตใจกับสิ่งที่ผมมีและแบ่งปันต่อไปตาม
ความสามารถ

äµÃ‹µÃÍ§ : ·‹Ò¹ÊÑ§à¡µàËç¹ ¡ÒÃÁÕã¨
à»š¹¡ÅÒ§ àÅ×Í¡ÊÔè§·Õè¹íÒÊÙ‹¨Ø´ËÁÒÂ¢Í§ªÕÇÔµ áÅÐ
»Å‹ÍÂÇÒ§ÊÔè§·Õèà»š¹ÍØ»ÊÃÃ¤µ‹Í Ø̈´ËÁÒÂªÕÇÔµ
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ã¹ª‹Ç§ 6 à´×Í¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¹Õé

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

4)ตระหนักถึงรากของบาป	 การกระทําที่ไร

ระเบียบ	สิ่งที่ไรประโยชน์	

ผมสังเกตว่า มีภาวะจิตใจที่หลงใหล
และใช้เวลาในชีวิตหมดไปกับการกระท�าท่ี
ระเบยีบ และสิง่ไร้ประโยชน์แทนการใช้เวลาของ
ชีวิตเพื่อมุ่งสู่จุดหมายส�าคัญหรือสิ่งส�าคัญเข้ามา
แทรกในชีวิตที่ผ่านมา 6 เดือนนีéอยู่บ่อยครัéง 

บางครัéงก็หลงใหลไปหลายวันกว่าจะ
กลับมาตัéงหลักและกลับมาสู่จุดหมายชีวิตได้อีก
ครัéงหนึ่ง บางครัéงก็มีสติ รู้ตัว กลับมาได้อย่าง
รวดเร็ว 

äµÃ‹µÃÍ§ : ·‹Ò¹ÊÑ§à¡µàËç¹ ¡ÒÃÁÕã¨
à»š¹¡ÅÒ§ àÅ×Í¡ÊÔè§·Õè¹íÒÊÙ‹¨Ø´ËÁÒÂ¢Í§ªÕÇÔµ áÅÐ
»Å‹ÍÂÇÒ§ÊÔè§·Õèà»š¹ÍØ»ÊÃÃ¤µ‹Í Ø̈´ËÁÒÂªÕÇÔµ
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ã¹ª‹Ç§ 6 à´×Í¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¹Õé

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

5)การรวมทางกับพระเยซูและแมพระ	คานิยม	

และความสุภาพถอมตนแบบพระเยซูเจา	 การ

รัก	 รับใช	 รวมถึงการเผชิญความทุกข์ความ
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ยากลําบากในหนทางกางเขนของพระเยซูเจา

ผมสงัเกตเหน็ความสงบใจ ความมัน่คง
ในจิตใจทีเ่กดิจากการร่วมทางกบัพระเยซเูจ้าและ
แม่พระ การเลอืกค่านยิมแบบพระเยซเูจ้า ในการ
เป�ดใจยอมรบัความยากจน ชวีติพอเพยีง การถกู
ดูถูก ไม่ได้รับเกียรติ และความสุภาพถ่อมตน
เพิ่มมากขึéน 

ในขณะเดียวกัน ผมรู้สึกท้าทายเมื่อพบ
กบัเหตกุารณ์ทีผ่มรู้สกึว่าไม่ได้รับเกยีรต ิถกูดถูกู 
อย่างไรกต็าม การเป�ดใจรบัสถานการณ์ท่ีมคีวาม
ทุกข์ความยากล�าบากในชวีติได้ด้วยใจทีย่อมรบั
นัéน มีเพิ่มมากขึéนกว่าแต่ก่อน 

äµÃ‹µÃÍ§ : ·‹Ò¹ÊÑ§à¡µàËç¹¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ò§
¡Ñº¾ÃÐàÂ«ÙáÅÐáÁ‹¾ÃÐ ¤‹Ò¹ÔÂÁ áÅÐ¤ÇÒÁÊØÀÒ¾
¶‹ÍÁµ¹áºº¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ ¡ÒÃÃÑ¡ ÃÑºãªŒ ÃÇÁ¶Ö§
¡ÒÃà¼ªÔÞ¤ÇÒÁ·Ø¡¢�¤ÇÒÁÂÒ¡ÅíÒºÒ¡ã¹Ë¹·Ò§
¡Ò§à¢¹¢Í§¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒã¹ª‹Ç§ 6 à´×Í¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
¹ÕéÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

6)การพบพระเจาในทุกสิง่	และความเบกิบานใจ

ในการรวมทางกับพระเยซูเจาและแมพระ

ผมรู้สกึสงบ พงึพอใจ และมสีนัตสิขุใน
จิตใจในประสบการณ์ภายในกับการพบพระเจ้า
ในทุกสิ่ง และความเบิกบานใจในการร่วมทาง
กับพระเยซูเจ้าและแม่พระ

นอกนัéนผมยงัเหน็การหลงออกนอกทาง
ของพระองค์ที่เกิดขึéนในชีวิตของผมได้รวดเร็ว

ขึéนกว่าแต่ก่อน ช่วยให้ผมยอมรับตนเอง และ
ขอพระพรจากพระเจ้าช่วยให้ผมกลับมาอยู่ใน
ทางของพระองค์ ร่วมทางกับพระเยซูเจ้าและแม่
พระอีกครัéงหนึ่ง

äµÃ‹µÃÍ§ : ·‹Ò¹ÊÑ§à¡µàËç¹¡ÒÃ¾º¾ÃÐ
à Œ̈Òã¹·Ø¡ÊÔè§ áÅÐ¤ÇÒÁàºÔ¡ºÒ¹ã¨ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ò§
¡Ñº¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈ÒáÅÐáÁ‹¾ÃÐã¹ª‹Ç§ 6 à´×Í¹·Õè¼‹Ò¹
ÁÒ¹ÕéÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

ผมหวังว่า การไตร่ตรองเพื่อ “Ã‹ÇÁà´Ô¹
à¤ÕÂ§¢ŒÒ§¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒáÅÐáÁ‹¾ÃÐä»´ŒÇÂ¡Ñ¹” คง
เป็นพลังใจ หนุนใจทุกท่านให้ก้าวต่อไปอย่าง
เบิกบานใจเพิ่มมากยิ่งæขึéนนะครับ

ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระอวยพรและ
น�าทางทุกท่านและทุกคนในครอบครัวของท่าน
ให้มีสันติสุขในจิตใจ เบิกบานใจในการติดตาม
พระเยซูเจ้าและแม่พระเสมอæนะครับ
____________________________________

·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃµÔ´µ‹Í¼Áà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã¨Ñ´
¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµ ¨Ôµã¨ áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃ
ÃÑ¡áÅÐÃÑºãªŒ ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ¡ÒÃ»Å´
»Å‹ÍÂ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´áÅÐºÒ´á¼Åã¹¨Ôµã¨´ŒÇÂµ¹àÍ§ 
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍÊÃŒÒ§ÊÑ¹µÔã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ âÃ§àÃÕÂ¹ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅ ªØÁª¹ÇÑ́  ¤³Ð¹Ñ¡ºÇª §Ò¹¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã 
§Ò¹¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè Line ID: 
narislove ËÃ×Í·Õè Facebook: Naris Manikhao 
(¹ÃÔÈ Á³Õ¢ÒÇ) Email: riscarefor@gmail.com 
â·Ã 093-445-1665 
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 “ÊÔè§ã´·Õèà¡Ô´¢Öé¹Â‹ÍÁ´ÕàÊÁÍ ÊÔè§ã´·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡Ô´ ¨Ð´ÕËÃ×ÍäÁ‹´Õ äÁ‹ÍÒ¨ÃÙŒä´Œ”
 ข้อความนีé เป็นหนึ่งในข้อความที่เวลาได้ยินคนสอนเรื่องคิดบวก มักจะน�ามากล่าวกัน ถือเป็น

ก®ทองค�าก®หนึ่งในการใช้ชีวิต ถ้าอ่านแบบเผิน æ อาจจะรู้สึกว่า มันขัดกัน เพราะอดีตที่พบเจอ สิ่งที่ผ่านมา 
ย่อมมส่ิีงท่ีไม่ด ีเช่นเดียวกนักบัสิง่ทีอ่าจเจอะเจอในอนาคต เพราะเหตใุดจงึบอกว่า สิง่ใดทีเ่กิดขึéนย่อมดเีสมอ

 ประการแรก สิ่งที่ผ่านมาแล้ว เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปในห้วงเวลาอดีตที่จะเปลี่ยนแปลง
อะไรได้อีก ค�ากล่าวของผู้ใหญ่ที่มักจะสอนเราตัéงแต่เด็กเมื่อเราท�าผิดหรือเดินทางพลาด มีอยู่หลายประโยค
เช่น “¼Ô´à»š¹¤ÃÙ” “¨íÒäÇŒà»š¹º·àÃÕÂ¹ÊÍ¹ã¨ ¤ÃÒÇË¹ŒÒ¶ŒÒà¨ÍàËµØ¡ÒÃ³�áººà´ÔÁÍÕ¡ ¨Ðä´ŒäÁ‹·íÒ«íéÒáººà´ÔÁ
ÍÕ¡” “¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇà»š¹Ë¹Öè§ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Õè¨Ð¾ÒàÃÒä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨” ประโยคท�านองนีé ท�าให้เราได้ตัéงสติ 
และไม่จมปลักอยู่กับความเจ็บปวด หรือสิ่งที่ไม่ดี จนไม่กล้าท�าอะไรใหม่ หรือ โทษตัวเองว่า “äÁ‹¹‹ÒàÅÂ©Ñ¹” 
โทษคนอื่นว่า “·íÒäÁà¢Ò¶Ö§·íÒ¡ÑºàÃÒáºº¹Õé” เพราะการคิดเช่นนีé ท�าให้เรายังติดกับดักอยู่ในวังวงเดิม หรือ
ตกหลุมความคิดลบ โดยที่ไม่มีอะไรดีขึéน

 อะไรที่ผ่านมาแล้ว ก็ต้องผ่านไป สิ่งที่เราท�าได้ คือ เรียนรู้กับประสบการณ์ไม่ดีนัéน แล้วน�ามา
ใคร่ครวญ วิเคราะห์ว่า ประสบการณ์นัéนสอนอะไร ให้อะไร แล้วจะท�าอย่างไรต่อไปในอนาคต เพราะคนเรา 
“àÅ×Í¡” การตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึéนในอนาคตได้ แต่ “àÅ×Í¡” ย้อนกลับไปอดีตไม่ได้

 ประการที่สอง สิ่งที่เกิดขึéนที่เป็นเรื่องราวด้านลบ เจอกับคนที่ท�าให้เกิดความรู้สึกแย่ รู้สึกว่า เราโดน
หลอก รู้สึกว่า ได้รับการเอารัดเอาเปรียบ รู้สึกว่า เราถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความอยุติธรรม ถ้าจะว่าตามจริง
แล้ว คนทุกคนย่อมเคยประสบกับความรู้สึกด้านลบหรือถูกกระท�าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ท�าให้เสียใจ 
เจ็บปวด ทุกข์ทน ด้วยกันทัéงสิéน ในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ที่มีความหลากหลายของสถานการณ์ 
ดังนัéน สถานการณ์ลบนีé ถือเป็น “ÇÑ¤«Õ¹ªÕÇÔµ”

 ในด้านการแพทย์ ความหมายของวัคซีน คือ เชืéอโรคอย่างอ่อน ที่น�าไปฉีดเข้าสู่ร่างกายให้ร่างกาย
ได้ต่อสู้กับเชืéอโรคอย่างอ่อนæ นีé จนเกิดภูมิคุ้มกัน ต้านทานเชืéอโรคในลักษณะเดียวกันที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ 
เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว บางคนอาจมีอาการปวดเมื่อย หรือเป็นไข้อ่อนæ ได้ เพราะร่างกายก�าลังต่อสู้กับเชืéอโรคที่
ฉีดเข้าไป แต่ถ้าคนที่ไม่ได้รับวัคซีน จะมีโอกาสที่จะรับเชืéอได้ง่ายกว่า เมื่อเจอเชืéอโรคนัéนก�าลังระบาด ถ้าป†วย 
ย่อมป†วยนานกว่า 

 ดังนัéน ในชีวิตของเรา การเจอเรื่องราวที่แย่æ จึงถือเป็นวัคซีนชีวิต การที่ชีวิตไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่
ต้องทุกข์ทนเลย เมื่อเจอสถานการณ์หนักæ โถมเข้ามา จึงยากล�าบากกับการรับมือ การมีคนปกป‡องและดูแล
ประคบประหงมตลอดเวลา เมือ่วนัหนึง่ต้องเผชญิกบัสถานการณ์ชวีติด้วยตนเอง ย่อมมช่ีวงเวลาทีเ่จบ็ปวดด้วย
กันทัéงสิéน เพราะฉะนัéน เราจึงควรเรียนรู้ที่จะพาตัวเองไปสู่สถานการณ์ที่ล�าบาก และต้องต่อสู้กับความรู้สึก
ที่เราไม่ชอบบ้าง เพื่อเป็นการ½ƒกความอดทน เป็นการสร้างภูมิชีวิตขึéนจากความยากล�าบากแบบอ่อนæ ที่เรา
ได้เผชิญและเรียนรู้นัéนæ 

	สิ่งใดที่เกิดขึ้นดีเสมอ		สิ่งที่ยังไมเกิด	ดีไมดี	ไมอาจรู

คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
ดร.จิตร� ดุษฎีเมธ� บัณฑิตวิทย�ลัย มศว.
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 ประการที่สาม ประโยคที่ว่า “ÊÔè§ã´·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡Ô´ ¨Ð´ÕËÃ×ÍäÁ‹´Õ äÁ‹ÍÒ¨ÃÙŒä´Œ” นั่นหมายถึง ในอนาคต 
เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึéนมา จะเป็นด้านบวกหรือลบ ขึéนกับว่าเราตอบสนองต่อเหตุการณ์นัéนæ 
อย่างใดกัน เหตุการณ์เดียวกัน แต่ละคนโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างกันไป ก็ย่อมสร้างเหตุการณ์ใหม่ตามมา
ที่ไม่เหมือนกันได้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค�าตอบหรือการแสดงท่าทีที่สื่อออกมา เช่น ในท้องถนน เมื่อมี
รถปาดแซงหน้า เราจะตอบสนองต่อรถที่ปาดแซงหน้าอย่างไร ปาดกลับแล้วจอดรถขวาง หรือปาดกลับแล้ว
มองหน้าหาเรื่อง หรือยิงไฟสูงตามไป หรือกร่นด่าอยู่ในรถ หรือปล่อยให้รถคันนัéนแซงไป แล้วอยู่ห่างæ หรือ
เอาภาพรถที่ปาดหน้า มาลงประจานในโซเชียล จะเห็นได้ว่าวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียว มีได้
หลายร้อยแปดวิธี ลองคิดตามและคิดต่อว่า หาก “เลือก” วิธีตอบสนองที่ต่างกัน จะเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่
แตกต่างกันได้หรือไม่ ซึ่งเหตุการณ์เรื่องรถยนต์ปาดหน้ากัน เรามักเห็นข่าวตามสื่อต่างæ อยู่เสมอ การเลือก
ตอบสนองของเรา อาจน�ามาสู่การสูญเสียทรัพย์สิน และสูญเสียชีวิตก็ได้ และอาจท�าให้เราใช้ชีวิตปกติต่อไป 
โดยที่เราไม่ได้คิดว่า เป็นผลจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อนหน้าก็ได้เช่นกัน

 สิ่งที่ยังไม่เกิด จึงมี “µÑÇàÅ×Í¡” ให้เรา “àÅ×Í¡” ได้หลายตัว “µÑÇàÅ×Í¡” นีé เกิดจากตัวเราเองที่โต้กลับ
หรือตอบสนองกลับไปในเหตุการณ์นัéนæ ต่างหาก จึงท�าให้เราเป็น เรามี เราได้ หรือเราเสียสูญ เราเสียใจ 
เราสูญเสีย ค�าพูดเพียงหนึ่งค�า อาจพลิกสถานการณ์บางอย่างของชีวิต จากหน้ามือเป็นหลังมือได้เช่นกัน การ 
“àÅ×Í¡” ที่จะท�า หรือ ไม่ท�า อะไรในเหตุการณ์หนึ่งย่อมส่งผลต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งได้ 

เช่น การ “àÅ×Í¡” ที่จะพูด “Ê‹Ç¹´Õ” ของคนใกล้ชิด คนในครอบครัว หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน 
ให้คนอื่นที่เป็นบุคคลที่สามฟัง หรือการ “เลือก” ที่จะบ่น “ส่วนไม่ดี” นินทาคนใกล้ชิด คนในครอบครัว 
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ให้คนอื่นที่เป็นบุคคลที่สามฟัง ผลจากการสื่อสารของเราที่เรากระท�าออกไปอย่าง 
“ไม่ตัéงใจ” “ไม่รู้ตวั” อาจจะเป็นมุมเบอแรง ย้อนรอยกลบัมาทีเ่ราได้ในลกัษณะทีต่่างกันไป หากบคุคลทีส่ามที่
ฟังความแล้วน�าไปเล่าให้คนท่ีเรากล่าวถงึเขาไว้ฟัง ว่าเราพูดถึงเขาไว้อย่างไร อาจส่งผลท�าให้เกิดความเข้าใจผิด 
เกิดเรื่องราวใหญ่โต หรืออาจท�าให้เกิดความรู้สึกผูกพัน รู้สึกดีใจ ได้ขึéนมาทันที  

 ตวัอย่างข้างต้น เป็นตัวอย่างของเหตกุารณ์ทีเ่ราสร้างขึéนมาเองในอนาคต โดยทีเ่ราอาจจะไม่รูต้วัเองว่า 
เราได้เป็นผู้ก�ากับเรื่องราวชีวิตให้เกิดขึéนแล้ว และเราเลือกที่จะก�ากับหรือตอบสนองเรื่องราวด้วยตัวเอง ....... 
โดยที่เราไม่รู้ตัวว่า เราเป็นผู้สร้าง ผู้ก�ากับ และผู้แสดง

 คนเรามักคิดว่า เราเป็น½†ายถูกกระท�า มากกว่าเป็น½†ายกระท�า ซึ่งหากพิเคราะห์ดีæ แล้ว เราเป็นทัéง
สอง½†ายในการด�าเนินชีวิตอยู่เสมอ ถ้าเรารู้ตัวและตัéงสติตัวเองได้ดีæ เราจะรู้ว่า เราเองเป็นคนเลือกบทบาท
ของการเป็น “½†ายกระท�า” หรือ “½†ายถูกกระท�า” อยู่ตลอดเวลา 

 สิ่งที่เราท�าเสร็จจะกลายเป็น “Í´Õµ” ทันที ในทุกขณะ ถ้าอยากจะมีอดีตที่สวยงาม อยู่ที่การตอบ
สนองหรือการสร้างเรื่องราวอนาคต ซึ่งเรื่องราวอนาคต จะตอบสนองและสร้างได้จากปัจจุบันขณะ 

 และถ้าเราเรียนรู้จักที่จะมองอดีต มองอนาคตดีæ เราจะสามารถก�ากับชีวิตและเรื่องราวของเราได้
อย่างมีสติรู้ตัว และมีความรับผิดชอบกับชีวิตที่เราเลือกได้ดีมากขึéน อุปสรรค ปัญหา หรือ บททดสอบใดæ 
ที่จะผ่านเข้ามาอีก จะท�าให้เรา “เลือก” ตัวเลือกในการตอบสนองได้ดีขึéนในทุกæ วัน 
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เยาวชนของเรา
นูนุ้ย…  เย�วชน 

สวัสดีค่ะ คอลัมน์ “เยาวชนของเรา” 
ฉบับเดือนพÄศจิกายนนีé ขอแนะน�าให้เพื่อน æ 
เยาวชนรู ้ จั กกั บผู ้ แทน เยาวชนไทยจาก
สังฆมณ±ลจันทบุรี ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานวัน
เยาวชนโลก 2019 ที่ประเทศปานามาค่ะ 

ÍÑ¡á¹Ê ¹Ñ¹·Ñª¾Ã Ë¹ÙÈÔÃÔ ชื่อเล่น á¡ŒÇ 
เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระรับเกียรติยกขึéนสวรรค์ 
สระแก้ว จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขา
วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยา
ลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ตอนนีéข้าพเจ้าตัéงใจอ่านหนงัสอืเตรียมสอบบรรจุ
ข้าราชการครู

ตอนข้าพเจ้ายังเด็ก ข้าพเจ้ายังไม่มี
บทบาทอะไรในวัด ได้เห็นพวกพี่ æ ช่วยมิสซา
และท�าหน้าท่ีต่างæ และสุดท้ายหน้าท่ีนัéนก็ถึง
ข้าพเจ้า เนื่องจากพี่æ ภายในวัด ไปเรียนต่อที่
อื่น ท�างานที่อื่น สิ่งที่ข้าพเจ้าช่วยที่วัดคือ อ่าน
บทอ่าน บทภาวนาเพื่อมวลชน เก็บวัดหลังเลิก
มสิซา ผลดัให้น้องæ ทีว่ดัได้ท�าหน้าทีบ้่างสลบักนั 
เพราะคนที่จะไม่เคยอ่าน หรืออ่านใหม่æ ก็จะมี
อาการต่ืนเต้น ติดæ ขดัæ บ้าง ข้าพเจ้ากใ็ห้ก�าลงัใจ
และไม่ต่อว่า คิดว่าไม่มีใครท�าดีมาแต่เกิน 
ทุกคนสามารถ½ƒก½นกันได้ 

อักแนส	นันทัชพร	หนูศิริ

สังฆมณฑลจันทบุร�		
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ส่วนแรงบันดาลใจที่เข้ามาท�ากิจกรรม
เยาวชน คือ อยากเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การท�ากิจกรรมต่างæ ถ้าเป็นสมัยก่อนข้าพเจ้า
เป็นคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดในสถาน
ที่สาธารณะ ไม่กล้าจับไมโครโฟน จับที่ไรสั่น
ทุกที แต่หลังจากที่ไปเข้าค่าย ไปร่วมกิจกรรม
บ่อย ท�าให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตนเองมาก
ขึéน กล้าจับไมโครโฟนมากขึéน ซึ่งสอดคล้องกับ
อาชีพที่ข้าพเจ้าได้เลือก คือ การเป็นครูท�าหน้าที่
สอนนกัเรยีน ซึง่ต้องพดูต่อหน้าสาธารณะบ่อยæ 
ซึง่ข้าพเจ้าคดิว่า ทีข้่าพเจ้าได้มทีกุวนันีé ส่วนหนึง่
มาจากกิจกรรมของวัด กิจกรรมของเยาวชน 
ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าได้อะไรต่างæมากมาย ก็
ควรที่จะส่งประสบการณ์ที่ดีแบบนีéให้น้องที่วัด 
หรือน้องæ คนไหนก็ได้ เร่ิมจากช่วยงานที่วัด 
กิจกรรมงาน การช่วยงานวัด กิจกรรมเยาวชน
ไม่เสยีหาย แถมได้½ƒกตนเอง ½ƒก½นส่ิงท่ีตนเอง
กลัว หรือบกพร่องที่ขาดหายไป

ในการได้รับคัดเลือกให้เป ็นผู ้แทน
เยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครัéงนีé 
ตอนแรกลงัเลและหนกัใจว่าเป็นผูแ้ทนเยาวชนที่
ได้โอกาสเข้าร่วมงานเยาวชนโลกจรงิæหรอ ตอน
เด็กæคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมาก เห็นพวกพี่æได้

ไปกัน ก็อยากไปนะ แต่มันดูไกลจากตัวมาก
จรงิæ หลงัจากนัéนกท็�างานเยาวชนบ้างตามความ
เหมาะสมกับเวลาในชีวิตประจ�าวัน ถ้ามีโอกาส
หรือสะดวกเมื่อไหร่ก็จะไปเข้าร่วมทุกครัéง จน
กไ็ด้มโีอกาสจรงิæ กห็นกัใจอกี จะไปได้หรอื ไป
แล้วจะอยู่ได้ไหม ไหนจะเรื่องภาษา คนต่างชาติ
ก็เยอะ แต่สุดท้ายก็ได้มีโอกาสได้ไปจริงæ ก็
ต้องเตรยีมตวัเองให้พร้อม จะพยายามเกบ็เกีย่ว
ประสบการณ์ให้ได้เยอะทีส่ดุ และจะน�ามาแบ่งปัน
ให้น้องæเยาวชนที่วัด เพื่อนæ หรือแม้แต่
นักเรียนที่ได้สอน

ในการเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครัéงนีé 
ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ในการ
เดินทางไปร่วมงานวันเยาวชนโลก ได้พบเจอสิ่ง
ใหม่æ ในชีวิต ได้ท�ากิจศรัทธาเช่น การเรียน
ค�าสอน การเดินทางกางเขนและที่คาดหวังที่สุด
คือการพบปะกับพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นความ
คาดหวังในชีวิตของชาวคาทอลิกทุกคน

ข้าพเจ้ามีข้อตัéงใจ...หลังจากกลับมา 
ช่วยเหลืองานวัด กิจกรรมเยาวชนทุกอย่าง ที่
ข้าพเจ้าสามารถช่วยได้ ถ้ามโีอกาสหรอืมเีวลา มี
ช่องทาง ก็คงช่วยอย่างเต็มความสามารถ  
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ÃÐÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�¾ÃËÁ¨ÒÃÕ
¶ÇÒÂÍ§¤�ã¹¾ÃÐÇÔËÒÃ
(21 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹)
“¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹àÃ×Í¢Í§â¹ÍÒË�·Õè
ª‹ÇÂÁ¹ØÉÂ�ãËŒÃÍ´¾Œ¹¨Ò¡¤ÇÒÁµÒÂáÅÐ¤ÇÒÁ
¾Ô¹ÒÈ (»°¡ 8:9) ¾ÃÐ¹Ò§à»š¹¤ÇÒÁËÇÑ§áÅÐ
¤ÇÒÁÃÍ´·ÕèÁ¹ØÉÂ�¾Ò¡Ñ¹ÁÒ¾Öè§¾Ò à»š¹·ÕèËÅºÀÑÂ
¢Í§àÃÒ¼ÙŒà»š¹¤¹ºÒ»·Ñé§ËÅÒÂ”

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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น้องอัญรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ น้องศศิกานต์ ป‡านทอง น้องอรรณภา บุญอนันตบุตร น้องวราภรณ์ จิตต์บรรจง 
และ¨Ò¡ÇÑ´¾ÃÐ¤ÃÔÊµËÄ·ÑÂ (ÇÑ´à¾Å§) ¨.ÃÒªºØÃÕ ได้แก่ น้องภัทรวดี จันทร์บริรักษ์ น้องปัณณฉัตร ปานอินทร์  
จากâÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÐËÄ·ÑÂ´Í¹àÁ×Í§ ¡ÃØ§à·¾Ï ได้แก่ น้องชนิกานต์ เดชโคบุตร  น้องกรวีร์ จิตต์อ�าไพ น้องจีรศักดิ์ 
ธาราไชย น้องบัวชมพู รอดสาตรา น้องจิณณรักษ์ ธีระศรีสมบัติ น้องพันธวัช แสนสะดี น้องพิมพ์พาขวัญ 
โคกระบินทร์ น้องไตรรัตน์ ฉิมแก้ว และน้องร°า แสงพันธุ์ 
 

ชวนนองคุย
ชวนนองคุย

“รอยยิéม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลังใจ 

...ทุกครัéงที่น้องæ มีภาพสวยæ ยิéมæ ก็รีบส่งภาพม
า

ร่วมสนกุแบ่งปันรอยยิéม กบัโครงการ “ยิéม...ยิéม...ยิéม.
..

2018” กบัสโมสรอดุมศานต์ ในคอลมัน์ “จเูนยีร์โฟโต้
” 

ขอภาพแบบเป็นรอยยิéมชัดæ นะครับ

พ่ีป‰อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ 

ผู ้ปกครอง และผู ้ใหญ่ใจดีทุกæ ท่าน ที่คอย

สนับสนุนกิจกรรมนีé ขอขอบคุณอีกครัéงส�าหรับ

ความกรุณต่างæ มา ณ โอกาสนีé และในเวลา

เดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิéม ยิéม ยิéม” ของ

น้องæ เด็กæ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะæ เมื่อส่งภาพ

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตัéงชื่อภาพ
” 

มาด้วยก็จะดีมากæ ครับ

ส่งมาที่ ¾Õè»‰Í§ ÊâÁÊÃÍØ´ÁÈÒ¹µ� ªÑé¹ 8 

àÅ¢·Õè 122/11 «.¹¹·ÃÕ 14 ¶.¹¹·ÃÕ ÂÒ¹¹ÒÇÒ 

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10120 ËÃ×ÍÊ‹§·Ò§ E-mail: 

udomsarn@gmail.com ¹Ð¤ÃÑº

“ÂÔéÁ ÂÔéÁ ÂÔéÁ 2018”

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

“à»�´à·ÍÁ¤ÃÒÇ¹Õé µÑé§ã¨àµçÁ·Õè ¨Ðà»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè´Õ 
¢ÂÑ¹Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ·º·Ç¹º·àÃÕÂ¹ ·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹àÍ§ äÁ‹àÅ‹¹
à¡Á áÅÐäÁ‹àÅ‹¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í”

สวัสดีน้องæ เด็กæ และมวลสมาชิกสโมสรฯ ที่น่ารัก
ทุกคน เป�ดเทอมคราวนีé น้องæ ลองตัéงใจอีกครัéง พยายาม
ชนะใจตวัเองให้ได้ ดงัค�าพดูของน้องæ หลายคนทีพ่ีไ่ด้คยุ
ด้วยบ้างกว่็า “à»�́ à·ÍÁ¤ÃÒÇ¹Õé µÑé§ã¨àµçÁ·Õè ̈ Ðà»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹
·Õè´Õ ¢ÂÑ¹Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ·º·Ç¹º·àÃÕÂ¹ ·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹àÍ§ 
äÁ‹àÅ‹¹à¡Á áÅÐäÁ‹àÅ‹¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í...” 

พี่ป‰องสังเกตและเห็นว่า หากน้องคนไหนที่ ติดเล่น
เกมหรือชอบเล่นโทรศัพท์มือถือ ผลการเรียนจะตกต�่าลง
อย่างน่าใจหาย ซึ่งเป็นอย่างนัéนจริงæ... พี่อยากเห็นน้องæ 
สอบได้คะแนนดีæ จึงขอให้น้องæ ทุกคน กลับมาตัéงใจ
กันใหม่ ตัéงใจทุกวัน พยายามชนะใจตัวเองให้ได้ เพื่อผล
การเรยีนทีจ่ะดขีึéน เพือ่อนาคตทีด่ขีองน้องæ ซึง่พีเ่ชือ่เหลอื
เกินว่า น้องæ ทุกคนท�าได้ และผลการเรียนน้องæ จะที่ดี
ขึéนอย่างแน่นอน

โอกาสนีé พี่ป‰องขอขอบคุณ บรรดาผู้ใหญ่ใจดีและ
คุณครูหลายæ ท่านที่ช่วยสนับสนุนกิจการของสโมสร
อดุมศานต์ ด้วยดตีลอดมา เช่น คณุครสุูรดา ฉิมแก้ว จาก
โรงเรยีนพระหÄทยัดอนเมือง ทีไ่ด้รวบรวมผลงานภาพวาด
ระบายส ี“มมุเดก็ศลิป์” แล้วส่งไปร่วมสนกุชงิรางวลั จงึขอ
ขอบพระคุณมากæ ครับ 

ส�าหรับน้องæ ที่สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิก
ของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบกรอก “แบบฟอร์ม
ใบสมัคร” แล้วส่งกลับมาหาพี่ป‰องตามที่อยู่สโมสรฯ ยินดี
ต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์

การ์ตูน…		คนดี

ปาน
เธอรูจ้กัต้นป†านหรอืไม่ ป†านเป็นพชืชนดิ

หนึ่งเม่ือต้นใหญ่ขึéน เขาตัดล�าต้นขอมันเพื่อจะ
น�าเอาใยของต้นป†านไปทอเป็นผ้าลินิน ในพระ
คัมภีร์พนัธสญัญาเดมิกล่าวว่า สิง่หนึง่ที ่“ÀÃÃÂÒ
·ÕèÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ” ล้วนกระท�าคือ ใช้ขนแกะและ
ป†านมาท�าเป็นผ้าด้วยมือที่ช�านาญ... เธอคิดว่ามี
สิ่งอื่นใดอีกที่พระคัมภีร์กล่าวถึงในสิ่งที่ภรรยา
ควรกระ ท�า

 *****
 ย้อนกลบัไปในสมยัก่อน ภรรยาหรอืผูท่ี้

เป็นแม่นัéน มชีวีติทีแ่ตกต่างจากสมยันีéมาก แต่มี

¨Ò¡¡ÒÃ�µÙ¹ Saints...are...¢Í§äÁ¤�
¶Í´¤ÇÒÁâ´Â : ¤ÃÙºŒÒ¹¹Í¡

 …เข�เป็นคว�มสุข
เมื่อได้อยู่ใกล้ๆ

(…are fun to be with)

สิง่หนึง่ทีย่งัคงอยูเ่หมอืนเดมิ พระคมัภร์ีกล่าวว่า 
“ã¤Ã¨Ð¾ºÀÃÃÂÒ·ÕèÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁä´Œ à¸Í»ÃÐàÊÃÔ°
¡Ç‹Òä¢‹ÁØ¡ÂÔè§¹Ñ¡” สิ่งนีéยังคงเป็นความจริงใน
ปัจจุบัน เธอรู้จักใครที่ในความคิดเห็นของเธอ 
เขาเป็นภรรยาที่มีคุณธรรม คุณแม่ คุณย่า คุณ
ยาย คณุน้า หรอืลกูพีล่กูน้องของเธอสกัคนไหม 
และวันนีéเธอควรบอกพวกเขาว่า ตามพระคัมภีร์ 
“เขาประเสริ°กว่าไข่มุกยิ่งนัก”

 น้องæ เด็กæ ควรอ่านพระคัมภีร ์
พันธสัญญาเดิม ในหนังสือสุภาษิต บทท่ี 31 
ข้อ 10-13
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*นองพสธร	ยิ่งถาวร	(กัปตัน)	*3306*
à¡Ô´ : 17 สิงหาคมม 2552
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  : โรงเรียนพระหÄทัยดอนเมือง
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ศิลปะ เพราะได้สร้างผลงานตามจินตนาการ
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : หมอ เพราะได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป†วย
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง เอืéอเฟ„œอเผื่อแผ่
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : แมว สุนัข
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : วาดรูป อ่านหนังสือ
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : ปัœนจักรยาน
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : อาหารญี่ปุ†น
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : วาดรูป ว่ายน�éา 
Í×è¹æ : “บ้านอยู่ เขตดอนเมือง”

*นองปณณิกา	โพธิรัชต์	(เกี่ยวกอย)	*3307*
à¡Ô´ : 6 มกราคม 2552 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนพระหÄทัยดอนเมือง 
ÇÔªÒ·ÕèªÍº  : ศิลปะ เพราะสนุก
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : จิตรกร 
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง (Îา Îา)
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : กระต่าย
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : ดูการ์ตูน
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : วิ่งแข่ง
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : กุ้งทอด
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : วาดรูป 
Í×è¹æ : อยู่ชัéน ป.2 ค่ะ

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº...ÁÒ¶Ö§ª‹Ç§¢Í§ “ÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹” ¨Ø´»ÃÐÊ§¤�¢Í§ÊâÁÊÃÏ à¾×èÍãËŒ¹ŒÍ§æ ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡ “à¾×èÍ¹ãËÁ‹” ÊâÁÊÃÏ 
áµ‹ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ áº‹§»˜¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ¡ç¢ÍãËŒµÔ´µ‹Í¼‹Ò¹·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹
ËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹·Õèà¾×èÍ¹ãËÁ‹ÊÑ§¡Ñ´ ¹Ð¤ÃÑº

สมาชิกใหม
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ผอนคลายสไตล์พ��ออย
พี่อ้อย

“ตะกละ”	
สวัสดีค่ะ น้องæ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนีéพี่อ้อยมีนิทานมา½ากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “ตะกละ” 

เรื่องมีอยู่ว่า
ครัéงหนึง่ มสีนุขัอยูต่วัหนึง่เป็นน้องหมาท่ีไม่มเีจ้าของและมนัเดนิหาอาหารอยูข้่างทาง น้องหมา

ตวันีéหากนิไม่ค่อยจะได้ มนัไปคุย้เขีย่หาเศษอาหารตามถงัขยะแถวæ ร้านอาหารต่างæ จนขยะกระจดั
กระจายไปทัว่ ท�าให้พนกังานร้านอาหารนัéนไล่ตีมนัไม่ให้มนัมาหาของกนิในถงัขยะอกี น้องหมาหากนิ
ไม่ค่อยได้เลยจริงæ จึงท�าให้มันผอมโซลงไปเรื่อยæ และหมดแรงที่จะขยับตัว

อยู่มาวันหนึ่ง ชายคนหนึ่งผ่านมาและน้องหมาตัวนีé เขาเกิดความสงสารจึงแบ่งอาหารของ
ตัวเองให้น้องหมากิน แล้วมันก็ค่อยæ มีแรงและเดินตามชายคนนัéนไปเรื่อยæ ชายคนใจดีคนนีéก็
เลยแบ่งปันอาหารให้น้องหมากนิอกี มนักเ็ลยตามเขาไปตลอดไม่ยอมไปหาอะไรกนิเอง พอชายคนนีé
กลับไปที่บ้านของเขาน้องหมาก็ตามไปที่บ้านของเขาด้วย แต่ชายหนุ่มไม่ยอมให้น้องหมาเข้าบ้าน
ของเขา เพราะเขาไม่ได้อยากจะเลีéยงสุนัข เขาแค่สงสารน้องหมาตัวนีéก็เท่านัéนเอง

พอวนัรุง่ขึéนชายหนุม่เป�ดประตบู้านออกมา น้องหมากว็ิง่สวนเข้าไปในบ้านของเขาทันที มนั
หิวมากและเริ่มคุ้ยขยะและข้าวของต่างæ เพื่อหาของกินเนื่องจากมันหิว ขยะต่างæ กระจัดกระจาย
ไปทั่วบ้านของชายหนุ่ม พ่อแม่ของชายหนุ่มได้ยินเสียงถังขยะล้มเลยออกมาดู ก็เห็นน้องหมาก�าลัง
คุ้ยขยะ พ่อแม่สงสัยว่าน้องหมาเข้ามาในบ้านได้อย่างไรกัน ชายหนุ่มก็เล่าให้พ่อแม่ฟัง แล้วชาย
หนุ่มก็หาเชือกมาผูกน้องหมาเอาไว้ แล้วรีบท�าความสะอาดบ้านท่ีเต็มไปด้วยขยะท่ีกระจัดกระจาย 
และหลังจากที่เขาท�าความสะอาดเสร็จแล้ว เขาก็พยายามจูงน้องหมาออกไปจากบ้าน แต่มันก็ไม่
ยอมออกจากประต ูชายหนุม่ไม่รูจ้ะท�าอย่างไร เขาจงึผกูน้องหมาไว้กบัต้นไม้ก่อนแล้วกร็บีไปท�างาน 

ระหว่างวัน น้องหมาก็รู้สึกไม่อิสระ อยากจะวิ่งไปมา มันจึงพยายามกัดเชือกจนเชือกขาด 
และมันกว็ิง่ไปวิง่มาอยูใ่นบ้าน หาทางเข้าไปในบ้าน เพราะมนัได้กลิน่ของอาหารทีม่นัอยากกนิซึง่พ่อ
แม่ของชายหนุ่มท�าไว้ พอดีมันเห็นประตูหลังบ้านเป�ดแง้มæ อยู่ มันจึงเข้าไปในบ้าน และเป็นช่วงที่
พ่อแม่วางอาหารไว้แล้วยงัไม่ได้รับประทาน มนักปี็นขึéนไปบนโต�ะอาหารและกนิอาหารของพ่อแม่จน
หมดเกลีéยง พ่อกับแม่เข้ามาเห็นพอดีและตกใจมาก จึงได้เรียกให้คนมาช่วยกันจับน้องหมาตัวนีéไป 
และเอามันไปปล่อยไว้ข้างถนนดังเดิม

วนัต่อมา ชายหนุม่เหน็น้องหมาตวันีéอกี แต่เขากไ็ม่ได้ให้อาหารมนักนิอกีแล้ว และพยายาม
เดินเลี่ยงæ เพื่อจะผ่านมันไป ทัéงที่ในใจก็นึกสงสารอยู่เหมือนกัน สุดท้ายน้องหมาก็อดโซเหมือน
เดิม ชายหนุ่มคิดในใจว่า จริงæ แล้วถ้าน้องหมาตัวนีéไม่เห็นแก่กินมากจนเกินไป และไม่ท�าความ
เดือดร้อนให้กับเขาและครอบครัว เขาก็คงจะเอามันมาเลีéยงด้วยความสงสาร แต่เพราะที่น้องหมามี
ความตะกละมากเกินไป ไม่รู้จักพอ ท�าให้เขาตัดสินใจปล่อยมันไปตามทางของมัน

จบแล้วคะ นทิานเรือ่งนีéสอนให้รูว่้า การท่ีอยากได้อะไรæ เกนิความพอดนีัéนเป็นสิง่ท่ีไม่ควรท�า 
เราควรพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่เรามี... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป
Art

มุมเด็กศิลปคราวนี้ช�่อภาพ

“ทูตสวรรค์แจ้งข่�วแด่แม่พระ” 
ระบายสีเสร�จแลวสงมารวมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่	9	ธันวาคม	2018)
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มีลิ้นไวพูด	ใหกําลังใจแกผูเหนื่อยออน

                                             
    
                                                                           
    
                                                                           
    
                                                                           
    
                                                            
    
                                                                           
    
                                                                           
    
                                             

l จนแก่เ²่าชรา วาจาของเขายังเหมือนเดิม
 ค�าทักทายมีไว้ใช้วางอ�านาจ
 เหมือนสุนัขปัสสาวะรดตามก�าแพง
 ขีดเส้นอาณาจักรไปทั่วให้ตัวเอง
l คนหัวไวมีลิéนไว้เชือดเฉือนน�éาใจคนใสซื่อ
 เรายังนับเขาเป็นคนเก่งกว่าคนอื่นหรือ?
l แต่ผู้รับใช้พระยาห์เวห์มีลิéนไว้พูดให้ก�าลังใจ
 แก่ผู้เหนื่อยอ่อน
 ไม้อ้อที่ช�éาแล้วเขาไม่หัก
 ชีวิตริบหรี่เหมือนไส้ตะเกียงใก้ลมอด  
 เขาไม่ดับ
 เป�ดหูของตนทุกเช้าเมื่อตื่นนอน
 และฟังสิ่งใหม่æ ที่พระเจ้าตรัสสอน
 ไม่ทัดทานแม้จะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เพิ่งรู้
 ทัéง แตกต่างจากบทเรียนที่เล่าต่อกันมา

l ไปนับจ�านวนมีดดู กี่เล่มที่เสียบปัก
 ไว้กลางใจของผู้คนด้วยค�าพูดหยาบกระด้าง
 เพียงเพื่อยกหางตัวเองให้ดูสูงกว่า
 ศักดิ์ศรีมนุษย์ของผู้อื่น
l การไม่คิดว่าตนดีกว่าคนอื่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง
 แต่การเห็นใครดีเกินตนไม่ได้ รู้สึกอิจฉา
 เคียดแค้นและต้องกลั่นแกล้งให้เขาตกลงมาเท่าæ ตน
 ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ป�ดบังกลบเกลื่อนไว้ไม่ได้
l คนหัวไวใช้ลิéนยุยงให้ผู้คนแตกแยก
 เป็นคนอมทุกข์ เขาไม่รู้ว่าจะมีความสุข
 ในชีวิตที่ดีอยู่แล้วของตนอย่างไร
 ทุกคืนเมื่อเข้านอน เขาต้องเหนื่อย
 กับการคิดว่า พรุ่งนีéตื่นนอน
 จะไปขโมยความสุขของใคร
 และทรมานกับการรู้ว่าเมื่อได้มาแล้ว
 ก็ไม่อิ่มใจอยู่เหมือนเดิม.

20 µ.¤. 2018
¾§È� »ÃÐÁÇÅ
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¨Ùà¹ÕÂÃ� â¿âµŒ

ª×่ÍÀÒ¾ : ÂÔ้ÁãÊæ ¢Í§àËÅ¹ÃÑ¡ 
 à´็¡ËÞÔ§¹ÅÔÞÒ àÊÁÃºØ³Â� ÍÒÂØ 2 ¢Çº 
¼ÙŒÊ‹§ : Fairy 

สโมสรอุดมศานต์
พี่ปองและช�วคณะ

1 2 3´.Þ. ÍÑ¹¹Ò à¨¹ÇÃÃ¸¹Ð
âÃ§àÃÕÂ¹ Home school
¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

´.Þ. ÀÒÇÔ´Ò ¾ÃËÁÍÔ¹·Ã�
âÃ§àÃÕÂ¹Ä·¸ÔÂÐÇÃÃ³ÒÅÑÂ 2
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 

´.Þ. à¾ÕÂ§¿‡Ò àªÔ§ÊÁÍ 
âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÐËÄ·ÑÂ´Í¹àÁ×Í§
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾ÇÒ´ÃÐºÒÂÊÕ
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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
พี่ปอง

(A)

(B)

¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§àÃÕÂ¡ÍÑºÃÒÁ (ÍÑºÃÒÎÑÁ) Ç‹Ò “...¨§ÍÍ¡¨Ò¡á¼‹¹´Ô¹¢Í§·‹Ò¹ ¨Ò¡ºŒÒ¹¢Í§ºÔ´Ò 
ä»ÂÑ§á¼‹¹´Ô¹·ÕèàÃÒ¨ÐªÕéãËŒ·‹Ò¹ àÃÒ¨Ð·íÒãËŒ·‹Ò¹à»š¹ª¹ªÒµÔãËÞ‹ ̈ ÐÍÇÂ¾Ã·‹Ò¹ ̈ Ð·íÒãËŒ·‹Ò¹ÁÕª×èÍàÊÕÂ§
àÅ×èÍ§Å×Í ·‹Ò¹¨Ð¹íÒ¾ÃÐ¾ÃÁÒãËŒ¼ÙŒÍ×è¹...” (»°Á¡ÒÅ 12:1-2) 

 ส�าหรับเกมฯ ครัéงนีéอยากให้น้องæ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนีé รวม 10 แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพ�ยงเธอหวงใยใสใจวัยเยาว์
นูนุ้ย…  เย�วชน 

สวสัดค่ีะเพือ่นพีน้่องครสิตชนทกุท่าน เมือ่เดอืน
ตุลาคมที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 
มกีาร»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªâÅ¡ ¤ÃÑé§·Õè 15 (Synod) 
³ ¡ÃØ§âÃÁ »ÃÐà·ÈÍÔµÒÅÕ ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “àÂÒÇª¹ ¤ÇÒÁàª×èÍ
áÅÐ¡ÒÃäµÃ‹µÃÍ§¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡” โดยมี¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÇÕÃÐ ÍÒÀÃ³�ÃÑµ¹� ผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

การประชมุ Synod นีé เริม่ในวนัท่ี 3 ตุลาคม โดยม ีÊÁà´ç̈ ¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò¿ÃÑ§«ÔÊ เป็นองค์
ประธาน ท่านทรงเตอืนใจ... ÍÂ‹ÒãËŒàÃÒËÅ§¡Å¢Í§»ÃÐ¡ÒÈ¡áË‹§¤ÇÒÁÊÔé¹ËÇÑ§ áµ‹ãËŒÁØ‹§ä»ÂÑ§»ÃÐ¡ÒÈ¡
·Õè́ Õ “«Öè§º‹ÍÂ¤ÃÑé§¹Ôè§à§ÕÂº” à¾ÃÒÐËÅÒÂ¤¹ÁÑÇáµ‹Ê¹ã¨¢‹ÒÇµ‹Ò§æ ·Õè¾Ò´ËÑÇã¹Ë¹ŒÒáÃ¡¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾� 
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§àÃÒµŒÍ§áÊ´§ãËŒºÃÃ´ÒàÂÒÇª¹àËç¹Ç‹Ò ¡ÒÃÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡ÃáÅÐÊÒÊ�¹«Öè§
äÃŒ¡ÒÅàÇÅÒ¢Í§¾ÃÐàÂ«Ù¤ÃÔÊµà¨ŒÒ¹Ñé¹¤ØŒÁ¤‹Ò¨ÃÔ§æ äÁ‹ãª‹à»š¹¡ÒÃàÊÕÂàÇÅÒ

พระสนัตะปาปาเริม่พระด�ารสั... พ่อขอขอบคณุเยาวชนท่ีกล้าหาญและกล้าเส่ียง ถือว่านีคุ่ม้ค่า
กับความพยายามที่รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร หรือเข้ามาเสวนากับพระศาสนจักร ซึ่ง
คุ้มค่ากับความพยายามที่ยึดถือพระศาสนจักรเป็นดุจมารดา เป็นอาจารย์ เป็นบ้าน เป็นครอบครัว 
และแม้มนษุย์จะมคีวามอ่อนแอและความยากล�าบากกย็งัสามารถทีจ่ะฉายรศัมแีละส่งสาส์นอนัไร้กาล
เวลาของพระคริสตเจ้าไปยังผู้อื่นได้ 

 พระองค์ทรงเสนอ... “ซีโนดที่เราก�าลังด�าเนินการอยู่นีé เป็นเวลาแห่งการแบ่งปัน ขอให้พูด
ด้วยความกล้าและพูดอย่างตรงไปตรงมา (Parrhesia) การเสวนาเท่านัéนที่จะท�าให้เราเจริญเติบโต
ขึéนได้ การวิพากษ์วิจารณ์ที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส คือการสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ไม่ใช่คุยกันแต่
เรื่องที่ไร้สาระ ข่าวลือ การคาดเดา หรือการพูดให้เกิดความโน้มเอียงต่างæ แบบล็อบบีé

 พระองค์ตรัสว่า... ความสภุาพในการฟังต้องสอดคล้องกบัความกล้าหาญทีจ่ะพดู พ่อได้บอก
กับบรรดาเยาวชนในการประชุมก่อนการประชุมซีโนดว่า หากพวกเธอพูดอะไรที่พ่อไม่ค่อยชอบ พ่อก็
ยิ่งจะต้องตัéงใจฟัง เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วคนอื่นต้องรับฟังอย่างตัéงใจ

 “พวกท่านหลายคนมกีารเตรยีมแสดงความเหน็กนัมาล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทกุคนรูส้กึเป็นอสิระ
ทีจ่ะต้อนรบัและเข้าใจผูอ้ืน่ พร้อมกบัเปลีย่นความเชือ่มัน่และความคดิของเรา นีเ่ป็นเครือ่งหมายแห่ง
วุ²ิภาวะ½†ายจิตอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์”

 พระสันตะปาปาทรงเตือนว่า... สมัชชาเป็นการปฏิบัติการไตร่ตรองของพระศาสนจักร การ
ไตร่ตรองเป็นทัศนคติภายในซ่ึงมีราก°านอยู่ในความเชื่อ การไตร่ตรองเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง และ
ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเป‡าหมายซึง่ตัéงอยูบ่นพืéน°านทีว่่าพระเจ้าทรงกระท�าการในประวตัศิาสตร์ของโลก 
ในเหตกุารณ์แห่งชวีติ ในประชาชนทีฉ่นัพบเหน็ทีส่นทนากบัฉนั เราเป็นเครือ่งหมายของพระศาสนจกัร
ที่ต้องรับฟังและก�าลังเดินทางร่วมกัน

 “¼ÙŒ¹íÒ¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã·ÕèäÁ‹ÃÑº¿̃§áÊ´§Ç‹Òµ¹»�́ µÑÇãËŒ¡ÑºÊÔè§ãËÁ‹æ »�́ µÑÇµ‹ÍÊÔè§·Õèá»Å¡ãËÁ‹¢Í§
¾ÃÐà¨ŒÒ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹¼ÙŒ·Õè¹‹Òàª×èÍ¶×Í â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ÊíÒËÃÑºàÂÒÇª¹«Öè§¨Ð¾Ò¡Ñ¹ËÑ¹Ë¹ŒÒË¹Õä»
ÍÂ‹Ò§ËÅÕ¡àÅÕèÂ§äÁ‹ä´Œá·¹·Õè¨Ðà¢ŒÒÁÒËÒ¾Ç¡àÃÒ”
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 พระสันตะปาปาทรงแนะน�าให้ทุกคนในที่ประชุม... ขอให้ทิéงความล�าเอียงและเรื่องเก่าæ ไว้
เบืéองหลงั เพือ่ทีจ่ะเอาชนะต่อความไม่เข้าท่าของลทัธสิมณนยิม และพวกทีช่อบเกบ็โรคไวรสัแห่งความ
รู้สึกพึงพอใจในตัวเอง รวมถึงการตัดสินใจอันรวดเร็ว ซึ่งมีผลร้ายต่อเยาวชนจ�านวนมาก ขอให้ทุก
คนปลุกใจตนเองให้ตื่นขึéน ณ วินาทีนีéหมายถึงพระศาสนจักรด้วย ซึ่งดูเหมือนจะแบกภาระหนักอึéง
กับการดิéนรนต่อสู้กับปัญหาและภาระหนัก ความเชื่อบอกเราว่า นี่เป็นความหวัง ซึ่งพระคริสตเจ้าทรง
เสด็จมาพบกับเราเพื่อที่จะรักเราและเรียกร้องให้เรามีความบริบูรณ์แห่งชีวิต อนาคตไม่ใช่อ�านาจข่มขู่
ที่เราต้องกลัว... เราต้องค้นให้พบเหตุผลในความหวังของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งความหวัง
ดังกล่าวต่อไปยังเยาวชนซึ่งก�าลังกระหายความหวัง

ดังนัéนอย่าปล่อยให้ตนเองถูกล่อลวงจาก “ประกาศกแห่งความสิéนหวัง” อย่าใช้พลังของท่าน
ไปในการ “นัง่นบัแต่ความผดิพลาดแล้ว½ังใจอยู่แต่ในการถูกต�าหน”ิ จงพศิเพ่งไปยังคนดท่ีี บ่อยครัéง
ไม่มซีุม่เสยีง ไม่เป็นเรือ่งใหญ่หรอืเป็นข่าวในหนงัสอืพมิพ์หน้าแรก “แล้วจงอย่าได้กลวั” ต่อบาดแผล
บนพระวรกายของพระคริสตเจ้าที่เกิดขึéนจากบาปและบ่อยครัéงจากลูกหลานของพระศาสนจักร

ให้เราท�างานเพื่อ “การใช้เวลากับอนาคต” เพื่อจะน�าส่ิงงดงามไปจากการประชุมสมัชชานีé 
“ไม่เพียงแต่รวบรวมเอกสารต่างæ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีคนอ่านเพียงไม่กี่คน และถูกต�าหนิจากผู้คน
เป็นอันมาก แต่ที่ส�าคัญคือข้อเสนอการอภิบาลที่เป็นรูปธรรมที่สามารถท�าให้เป‡าหมายของการประชุม
สมัชชาส�าเร็จลุล่วงไป”

 
เหล่านีéคือพระด�ารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ทรงตรัสใน°านะที่เป็นองค์ประธาน

สมัชชาพระสังฆราชโลก (Synod 2018) และนูŽนุ้ยจะขอน�าผลจากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบรรดา
เยาวชน น�ามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคริสตชนในล�าดับต่อไปนะคะ

สดุท้ายนีéนูŽนุย้และแผนกเยาวชนฯ ขอขอบพระคณุÁ§«Ô¹ÞÍÃ�ÇÔÉ³Ø ̧ ÑÞÞÍ¹Ñ¹µ� ผูช่้วยเหลอื
ในการรวบรวมข่าวสารจากวาติกัน ท่านช่วยแปลเอกสารเกี่ยวกับ Synod และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เยาวชน ท่านเป็นคนกลางในการส่งมอบเอกสารความคิดเห็น ข้อเสนอของบรรดาเยาวชนไทย ส่งต่อ
ไปยังวาติกัน ท�าให้ลูก æ เยาวชนไทย มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสมัชชาสภาพระสังฆราช
โลก ครัéงนีéค่ะ 
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บาดแผลแหงความชื่นชมยินดี
(µ‹Íà¹×èÍ§¨Ò¡º·¤ÇÒÁ “¾ÃÐÍ§¤�¨ÐÅÔ´àÃÒãËŒÍÍ¡¼Å” ÍØ´ÁÈÒ¹µ�©ºÑºà´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2018)

ความชืน่ชมยนิดทีีรู่ว่้าผมได้รบัคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 6 คอนดักเตอร์ (ผู้อ�านวยเพลง) ทีจ่ะได้เรยีนกับ 
Prof. Georg Grün ปรมาจารย์ผู้โด่งดัง และได้ท�างานกับวงนักร้องประสานเสียงที่เต็มไปด้วยนักร้องอาชีพ
เดินทางมาจากทั่วประเทศเยอรมนีกว่า 40 ชีวิตนัéนผ่านไปอย่างรวดเร็ว

วนัแรกของการเรยีนนัéนเตม็ไปด้วยความสนกุและท้าทาย การเรยีนในแต่ละวนัถกูแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
คอื ช่วงเช้าและบ่าย โดยช่วงเช้าคอนดักเตอร์ทัéง 6 คนจะประชมุวางแผนกบัอาจารย์เพือ่เสนอแนวทางการซ้อม
ทีจ่ะต้องท�างานร่วมกบันกัร้อง ตลอดช่วงบ่ายเราน�าเพลงทีจ่ะต้อง½ƒกซ้อมกบันกัร้องมาวเิคราะห์หาองค์ประกอบ
ทางด้านดนตรีท่ีส�าคัญ เราให้ความส�าคัญกบัจุดทีย่ากต่อการร้องและเทคนคิการร้องทีจ่�าเป็น สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื 
เทคนิคการอ�านวยเพลงและการน�าซ้อมเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วงบ่าย คอนดกัเตอร์ทัéง 6 คน กจ็ะผลดักนัขึéนมาอ�านวยเพลงตามแผนทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ วนัแรกของ
ผมต่อหน้าวงนัéนผ่านไปได้ไม่เลวนัก อาจจะเป็นเพราะผมเลือกเพลงที่ง่ายต่อการอ�านวยเพลงและไม่ยากเกิน
ไปส�าหรบันกัร้อง เพือ่นในชัéนเรยีนบางคน เลอืกเพลงทีย่าก ท�าให้การซ้อมมีตดิขดับ้างจนอาจารย์ต้องเข้ามาช่วย 
บางคนก็โดนอาจารย์ต�าหนิขณะท่ียืนอยู่ต่อหน้าวง จบวันแรกอาจารย์ได้ทิéงท้ายให้กับพวกเราว่า “หากคุณ
ผ่านตลอดสัปดาห์นีéไปด้วยความเหนือ่ยล้าและยากล�าบาก แต่ตวัคณุได้พ²ันาขึéนกถ็อืว่าเป็นสิง่ทีคุ่ม้ค่า ในทาง
กลับกัน หากคุณผ่านสัปดาห์นีéไปได้อย่างสบายใจง่ายดาย แต่ตัวคุณกลับไม่ได้พั²นาไปมากกว่าเดิมเลย สิ่ง
นีéก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย”

ค�าพูดของอาจารย์ท�าให้ผมต้องทบทวนตัวเอง “การที่ผมเลือกเพลงที่ง่ายเพื่อท�างานกับนักร้องในการ
ซ้อมท่ีผ่านมานัéน ผมตัéงใจเลอืกเพราะอยากจะเรยีนรูเ้ข้าใจบทเพลงให้มากย่ิงขึéน หรอืตัéงใจเลอืกเพลงทีง่่ายเพ่ือ
ไม่ให้ถูกต�าหนิจากอาจารย์และนักร้องในวง” ...ที่สุดผมก็พบว่าเป็นเพราะเหตุผลอย่างหลัง

เสยีงภายในของผมจงึท้าทายให้ผมทิéงความกลวัการถกูต�าหนแิละก้าวออกไปเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ตลอดเวลา
ที่เหลือผมจึงเปลี่ยนใจเลือกที่จะอ�านวยเพลงที่ผมไม่ถนัดหรือยังไม่รู้จักดี การท�างานหนักหลายชั่วโมงทุกคืน
เพือ่ศกึษาบทเพลง และเตรยีมการซ้อมส�าหรบัวนัรุง่ขึéนไม่ได้ช่วยให้ผมรอดจากค�าต�าหนวิจิารณ์จากอาจารย์และ
นักร้องในวงเลย

ในวนัสดุท้ายของการเรยีน หากจะอธบิายถงึสิง่ทีเ่กดิขึéนกบัผมต่อหน้านกัร้องตลอดเวลาทีผ่่านมานัéนก็
ควรจะใช้ค�าว่า “เละเป็นโจ�ก” หรอืดไูม่จดืเลยทเีดยีว บทเพลงทีผ่มศกึษาและเตรยีมแผนการซ้อมมาอย่างดนีัéน 
“ไม่เพียงพอ” ส�าหรับนักร้องวงนีé มาตร°านของพวกเขานัéนเป็นมาตร°านเดียวกันกับประสบการณ์การท�างาน
ที่ผ่านมากับคอนดักเตอร์มืออาชีพหลายคนที่พวกเขาเคยร่วมงานด้วยทั่วทัéงยุโรป

นกัร้องมืออาชพีเหล่านีéให้ความส�าคัญกบัการใช้เวลาซ้อมให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตวัอย่างในเรือ่งนีé
ที่ผมไม่เคยลืมเลยคือ มีเพื่อนคนหนึ่งขึéนไปอ�านวยเพลงของ J.S. Bach ให้แก่นักร้อง เพลงนีéเป็นเพลงที่
ค่อนข้างยาว แบ่งออกเป็น 3 ท่อน ต้องใช้เวลาร้อง ทัéงเพลงประมาณ 10 นาที แต่เพื่อนคนนีéเตรียมตัว
มาอย่างดีมาก เขาจ�าเพลงได้ทัéงหมดได้โดยที่ไม่ต้องดูโน้ต สิ่งนีéท�าให้เขาอ�านวยเพลงและสื่อสารกับนักร้องใน
ทุกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนด้วยความมั่นใจ

หลังจากบทเพลงจบลง นักร้องชายเสียง Tenor (ที่ร้องเพลงของ Bach ได้เพราะที่สุดเท่าที่ผมเคย
ได้ยินมา) ยกมือขึéนและถามเพื่อนผมที่ก�าลังยืนอ�านวยเพลงอยู่หน้าวงว่า “คุณโกรธอะไรพวกเราหรือเปล่า? 

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป
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บทเพลงนีéมีความหมายว่า ‘จงร้องเพลงบทใหม่ 
ถวายแด่พระเจ้า’ แต่ท�าไมท่าทางการอ�านวยเพลง
ของคุณถึงต้องดุดันขนาดนีé... พวกเรารู้จักเพลงนีé
เป็นอย่างดี เราเพียงแต่ต้องการ ท่าทางการอ�านวย
เพลง (Conducting Gesture) ของคุณที่
จะช่วยให้พวกเราร้องได้ง่ายและดีต่อการใช้เสียง
ของเรา (Healthy Voice) เราไม่จ�าเป็นต้องซ้อม
เพลงนีéโดยเริ่มตัéงแต่ต้นเพลงจนจบ เพราะมันเป็น
การเสียเวลา...”

สิéนเสียงค�าถาม ทุกอย่างก็หยุดนิ่ง ไม่นาน
อาจารย์กไ็ด้เข้ามาตัéงค�าถามต่อว่า “ท่าทางการอ�านวย
เพลงแบบไหนที่เหมาะกับเพลงนีé หัวใจหรือสารัตถะ
ของเพลงนีéคอือะไร” หลงัจากทีเ่พือ่นผมพบท่าทางการ

อ�านวยเพลงทีเ่หมาะกบัเพลงนีéและได้ปรบัแก้ไขใหม่ เรากส็งัเกตเหน็ทนัทว่ีานกัร้องร้องได้ง่ายขึéน และเสยีงร้อง
ของนักร้องทุกคนในวงก็เปลี่ยนไป

ผมยอมรับว่า ณ เวลาที่นักร้องเสียง Tenor ก�าลังวิจารณ์เพื่อนผมอยู่นัéน ผมรู้สึกหน้าชาไปด้วย 
ถ้าเป็นผม ณ เวลานัéนคง ท�าอะไรไม่ถกู แต่เม่ือเหตกุารณ์นีéผ่านไป ผมกลบัประทบัใจนกัร้องคนนีéทีก่ล้าวจิารณ์
อย่างตรงไปตรงมา และหากลองสงัเกตดคู�าวจิารณ์ของเขาดæีจะพบว่า ข้อมลูทีเ่ขาพดูนัéนเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อคอนดักเตอร์และนักร้องทุกคน

หลงัจากสปัดาห์ทีย่าวนาน ทีส่ดุวนัทีพ่วกเราคอนดกัเตอร์ทัéง 6 คนรอคอยกม็าถงึ นัน่คอืวนัแสดงคอนเสร์ิต
จบการอบรม “Conductor’s Academy” อันสุดเข้มข้นของพวกเรา ช่วงเวลา ณ ขณะที่ผมยืนอ�านวยเพลง
ในคอนเสร์ิตนัéน มนัเป็นช่วงเวลาทีม่สีนัตสิขุทีส่ดุ สายตานกัร้องทีม่องมาทางผม และเสยีงทพีวกเขาร้องออกมา 
มันเป็นเหมือนบทสรุปที่สวยงามของการท�างานอย่างหนักของทัéงคอนดักเตอร์ อาจารย์ และนักร้องทุกคน

สิ่งที่อาจารย์เคยพูดกับพวกเราในวันแรกของชัéนเรียนจึงเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ทัéงหมด เพราะผมผ่าน
สัปดาห์อันสุดเข้มข้นมา ได้ดว้ยความเหนื่อยล้าและยากล�าบาก แตผ่มมคีวามสขุใจ ผมสขุใจเพราะผมได้ตาย
จากตวัเองอีกครัéงหนึง่ โดยการไม่ค�านงึถงึชือ่เสยีงของตวัเองและก้าวออกไปรบัค�าต�าหนวิจิารณ์ทีต่รงไปตรงมา 
ส่ิงส�าคญัทีส่ดุคอื ค�าวจิารณ์เหล่านัéนท�าให้ผมรูว่้า ผมยังขาดอะไร และทกัษะใดของผมทีค่วรได้รบัการพั²นา...

วนัสดุท้ายในเมอืง Saarbrücken ก่อนผมจะขึéนรถไฟเพือ่เดนิทางกลับ ผมได้แวะวิหารนกับญุยอห์น บปัตสิต์ 
(The Basilica of St. John the Baptist) วัดที่ผมแวะทุกเย็นตลอด 1 สัปดาห์ที่อยู่ที่นี่ แต่วันนีé
ผมน�าดอกกุหลาบสีส้มมา½ากแม่พระนิจจานุเคราะห์ ดอกกุหลาบที่ผมได้จากการอ�านวยเพลงในคอนเสิร์ต
คืนนัéน

แม่พระยังคงอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือ รอยฟกช�éาและบาดแผลบนตัวผมที่ได้จาก
ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา บาดแผลแห่งความชื่นชมยินดีและการส�านึกรู้คุณที่พระเจ้าได้ให้โอกาสผมออก
เดินทางไกลอีกครัéงหนึ่ง

“ผูท้ีฟั่งเสยีงพระเจ้าจะค้นพบพระองค์ได้กด้็วยการเดนิ ไม่ใช่นัง่เฉยæ อยูก่บัที ่การวาด½ันอนังดงาม
กับรอยฟกช�éาอันน้อยนิด ก็ยังดีเสียกว่าการถอยกลับไปสู่ชีวิตที่เงียบเหงา” (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสกับเยาวชนในโอกาสเสด็จเยือนปาแลร์โม ร�าลึก 25 ปี บุญราศีคุณพ่อปูกลิซี 15 กันยายน 2018) 
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จงแบกไมกางเขนของตนและติดตามเรา	
(มธ 16:24)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า สิ่งที่ลูกจะเขียนถวายแด่พระองค์ในบทสวดนีé เป็นสิ่งที่ลูกคิดมาสักพักใหญ่æ 
แล้ว ในขณะทีล่กูศึกษาเกีย่วกบัหลกัพระคริสตธรรมมากขึéนและลกึขึéนระหว่างเส้นทางความเชือ่ของลกู แต่
ลูกไม่ทราบว่าเคยมีคนอื่นคิดเช่นเดียวกับลูกหรือไม่ หรืออาจจะมีแต่ไม่เคยมีใครพูดหรือเขียนในลักษณะ
เช่นนีéก็ได้ เนื่องจากลูกไม่ได้เกิดมาในครอบครัวของคริสตชนและหากเปรียบเป็น “เด็ก” ลูกก็เป็น “เด็ก” 
ที่ใ½†รู้ ใ½†เรียนและใ½†ถาม ลูกจึงมีค�าถามเกิดขึéนในสมองอยู่เนืองæ และเช่นเดียวกับทุกครัéง หากบทสวด
ของลูกบทนีéเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร ลูกขอพระองค์ได้โปรดประทานอภัยให้แก่ลูกด้วยเทอญ

ตามธรรมชาตขิองมนษุย์แล้ว ไม่ว่าใครจะนบัถอืศาสนาใด โดยเฉพาะคนไทย เวลาจะสวดอธษิ°าน
หรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตน ทุกคนก็จะขอพรให้ตัวเองประสบความส�าเร็จในชีวิต 
มีสุขภาพดี ร�่ารวยเงินทองยศศักดิ์ เงินทองไหลมาเทมา เÎงæ รวยæ ฯลฯ ซึ่งพวกเราได้ยินกันมาในชีวิต
ประจ�าวันในสังคมไทยทั่วไป

ในการด�ารงชีวิตเป็นคริสตชน ลูกเชื่อว่าเกือบทุกคนก็ต้องสวดทูลขอพระเจ้าให้ประทานพระพรให้
ตนมีชีวิตที่ดี ประสบความส�าเร็จและขอแต่พระพรดีæ ให้แก่ตนเองและครอบครัว แต่... คริสตชนจะสวด
ทูลขอให้พระเจ้าประทานพระพรให้ตัวเองเÎงæ รวยæ ร�า่รวยเงนิทองยศศักดิ์ เปี›ยมล้นดว้ยบารมี ฯลฯ ได้
อย่างไร เพราะค�าสั่งสอนของพระเยซูเจ้านัéน สอนให้ลูกของพระเจ้าเป็นคนถ่อมตน สอนให้ผู้น�าต้องเป็น
ผูร้บัใช้ และทีส่�าคัญทีส่ดุให้ร่วมเป็นหนึง่เดียวกับพระองค์ในพระทรมานของพระองค์ ซ่ึงแปลเป็นความหมาย
ของค�าสามัญธรรมดาคือ ต้องยอมรับความเจ็บปวดในชีวิตให้ได้ จึงจะเป็นลูกของพระองค์ที่ดีได้

และเราลองศึกษาชีวประวัติของบรรดาเหล่านักบุญในพระศาสนจักรหลายæ องค์ได้รับการ
เบียดเบียนจนถึงขัéนที่ต้องตายอย่างทรมาน ถูกตรึงกางเขนหัวคว�่าลง ถูกถลกหนังทัéงเป็น ถูกตัดศีรษะ 
ถกูย่างไฟทัéงเป็น ถกูจบัเปลอืยกายและให้ม้าลากไปตามพืéนถนนจนสิéนใจและด้วยวิธีต่างæ กนัท่ีทุกขเวทนา

แต่... บรรดานักบุญทัéงหลายล้วนยอมรับความทุกข์ทรมานเหล่านีéด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะ
ตายเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ ท�าไม?

ใน°านะที่ลูกประกาศข่าวดีแก่ทุกคนและทุกที่ที่ลูกไป หากมีเพื่อนต่างศาสนาที่สนใจจะมาเป็นลูก
ของพระเจ้า ถามลูกว่าเป็นคริสต์แล้วได้อะไร และการเป็นคริสตชนที่ดีต้องท�าอย่างไร แล้วลูกตอบไปว่า 
ท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่ท่านต้องร่วมพระทรมานกับพระเยซูเจ้าให้ได้นะ ถามว่าจะมีใครอยาก
เป็นไหม?

แต่การไถ่กู้บาปมนุษยชาติของพระเจ้าที่ทรงให้พระบุตรคือ พระเยซูคริสตเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็น
มนุษย์ แล้วสิéนพระชนม์อย่างทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนนัéน เป็นรหัสธรรมที่ล�éาลึก ยากที่คนธรรมดาทั่วไป
จะเข้าใจได้

จดหมายจากผูอาน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน
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 ระดบัความเชือ่ของครสิตชนถ้าเปรยีบไปแล้ว กค็งเหมอืนกบัวัยของคน หากเราไปพดูกบัเดก็ทารก
เกีย่วกบัเร่ืองเคมี ฟ�สกิส์ เด็กทารกนัéนจะเข้าใจไหม? ในวยัแรกเกดิ เดก็ทารกจะเข้าใจแต่เรือ่งหวินม ไม่ได้
ดืม่นมตอนหวิกจ็ะร้องไห้งอแง เหมือนกนัไหมหนอกบัการขอพระ หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้ เÎงæ รวยæ ? พอโต
ขึéนมาหน่อย ความสนใจจึงจะเริ่มเจริญเติบโตตาม ถึงวัยที่เติบโตเต็มที่ การอยากดื่มนมอย่างเดียวคง
ไม่หลงเหลืออยู่แล้ว อยู่ในวัยที่จะค้นคว้าวิจัย เป็นแพทย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ นัก... ต่อไป

 ลกูขออนญุาตน�าคตพิจน์ของพระคณุเจ้า พระสงัฆราชองค์ล่าสดุของพระศาสนจักรในประเทศไทย
ที่ลูกเคารพรักยิ่งมาเขียน ณ ที่นี่

“¨§áº¡¡Ò§à¢¹¢Í§µ¹ áÅÐµÒÁàÃÒÁÒ” 
(ÁÑ·¸ÔÇ 16:24)

 ผูท้ีเ่ป็นพระสงัฆราชคอื ผูท้ีพ่ระเจ้าทรงเลอืกสรรให้มาน�า½ูงแกะอย่างพวกเราให้เดนิไปตามทางท่ีควร
จะเดนิ พวกเราลองศกึษาคตพิจน์ของพระสงัฆราชแต่ละองค์ดสู ิมอีงค์ไหนท่ีเลอืกคติพจน์ให้ตนเองประสบ
ความส�าเรจ็ เปี›ยมด้วยลาภและยศถาบรรดาศกัดิ ์ไม่มเีลย ทกุองค์จะเลอืกคตพิจน์ทีเ่กีย่วกบั “กางเขน” หรอื 
“การแบกกางเขน” หรือในบริบทท�านองเดยีวกนั “การแบกกางเขน” ไม่ใช่เป็นเรือ่งสนกุสนานหรอืเป็นเรือ่งมี
เกียรติยศแต่อย่างใด ตรงกันข้าม “การแบกกางเขน” เป็นเรื่องของการทุกข์ทรมาน และเป็นการถูกลงโทษ
ถึงขัéนประหารชีวิตในยุคของพระเยซูเจ้า เมื่อ 2000 กว่าปีก่อนทีเดียว

 แต่... ผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคริสตชนธรรมดาæ ตัวเล็กæ หรือบรรดา
สมณะผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือบรรดาผู้ที่ได้เป็นนักบุญในเวลาต่อมา ต่างเลือกหนทางชีวิตของตนเองที่จะยอม 
“แบกกางเขน” และตามพระองค์ไป

 ลูกไม่ทราบมีใครเคยคิดถึงเรื่องนีéไหม? แต่ลูกคิด ทุกวันนีéในสังคมทั่วไปโดยเฉพาะในงานฉลอง
วันเกิด จะมีการร้องเพลงแÎปปีœเบิร์ดเดย์ และประโยคหนึ่งในเนืéอร้องคือ “ให้ร�่ารวยเงินทอง ยศศักดิ์...” 
หรือไม่ก็ตื่นเช้ามาได้รับสติกเกอร์ในไลน์ “ให้วันนีé รวยæ เÎงæ”...

ลูกรู้สึกว่า ชีวิตในสังคมทั่วไปช่างผิวเผินเหลือเกิน แต่ในเวลาเดียวกัน หากในวันเกิดเพื่อนเรา
ไปอวยพรว่า “ให้ท่านต้องแบกกางเขน...” รับรองเราต้องถูกเชิญออกจากกลุ่มและไม่มีใครจะคบเราเป็น
เพื่อนอีก!!!

กเ็ลยต้องทบทวนกบัตวัเองว่า เราจะต้องด�ารงชวีติในรปูแบบใดจึงจะเป็นครสิตชนท่ีด ีเราจะยงัคง
ท�าด้วยให้ “อนิเทรนด์” กบักระแสวตัถนุยิมในสงัคมทัว่ไป และเรยีกหานมหวานก่อนนอนเหมอืนเดก็เลก็æ 
หรอืเราจะด�ารงตนเสมอืนเป็นคนทีม่วี²ุภิาวะแล้วสามารถคดิสตูรเคม ีฟ�สกิส์ เป็นแพทย์รกัษาคนไข้ได้ ฯลฯ 
และเป็นคริสตชนที่ยินดีแบกกางเขนและตามพระเยซูไป

มนุษย์เราต้องเป็นคนเลือกเอง พระเจ้าข้า
        ÍÒáÁ¹ 
       ÅÙ¡¢Í§¾ÃÐÍ§¤�¤¹Ë¹Öè§
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เข�ยนบทกว�	เข�ยนช�วิต	
ภัศม์

ÁÍºÃÍÂÂÔéÁ¾ÃÔéÁ§ÒÁà»‚›ÂÁ¤ÇÒÁÊØ¢
ÂÔéÁ·Õè·Ø¡·Ø¡¤¹¤ØŒ¹à¤ÂÂÔè§
ÂÔéÁËÁ´¨´Ê´ãÊ´ŒÇÂã¨¨ÃÔ§
ÂÔéÁ¨Ò¡ÁÔè§¢ÇÑÞ¹Õé...¾‹Í¡ÕéàÃÒ

¾‹ÍÂÑ§ÂÔéÁáÂŒÁÊÇÂ ³ ÊÇÃÃ¤�
ÃÑºÃÒ§ÇÑÅËÅÒÂËÅÒ¡¨Ò¡¾ÃÐà¨ŒÒ
Ê§¦�ÊÑµÂ�«×èÍÊÁ¤‹ÒÁÒ¹Ò¹à¹Ò
·ÇÕà·‹ÒÃÑ¡á·Œá¼‹àÁµµÒ

ÂÔéÁÍºÍØ‹¹¡ÃØ‹¹¨ÔµÊ¹Ô·«Öé§
ãËŒÂÑ§¤§¤Ô´¶Ö§«Öè§¤íÒÇ‹Ò
¡ÒÃà·È¹�ÊÍ¹¤ÇÒÁ´Õ´ŒÇÂªÕÇÒ
àÊÕÂ§´Ñ§¡Ç‹Ò, ´Ñ§¹Ò¹ ¡Ñ§ÇÒ¹ã¨.

ÀÑÈÁ�
»Å. ËÒ¡ÁÕã¤ÃºÍ¡Ç‹Òµ¹¹Ñé¹à·È¹�ÊÍ¹´Õ·ÕèÊØ´
 ¹Ñè¹ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒªÕÇÔµ¢Í§à¢Ò
 µŒÍ§à¾ÕÂÃ·íÒ¤ÇÒÁ´Õ
 à¤ÕÂ§¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃà·È¹�ÊÍ¹
 ¹Ñè¹¡çà¾ÃÒÐ ¾ÃÐàÂ«Ù·Ã§à¹Œ¹ÂíéÒàÊÁÍ
 ¶Ö§àÃ×èÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑÑµÔ¨ÃÔ§ã¹ªÕÇÔµ
 áÅÐ¾‹Í¡Õé ä´Œ·íÒãËŒàÃÒàËç¹à»š¹µÑÇÍÂ‹Ò§áÅŒÇ
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