เขียนโดย หอจดหมายเหตุ

คุณพ่ อ จืลส์ กิยู
คุณพ่อ จืลส์ กิยู เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1862 ที่ แอกเกรอเฟอย แขวงลัวร์ แองแฟรี เออร์ สังฆมณฑลนังต์
คุณพ่อเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1880 รับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1885 คุณพ่อออกเดินทางไปมิสซังสยาม วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1885
พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ซึ่ งเวลานั้นเป็ นประมุขมิสซัง รู ้สึกปิ ติยนิ ดีมากที่ได้รับมิชชันนารี มาช่วยงานเพิม่ และ
ส่ งไปเรี ยนภาษาจีน ทั้งเป็ นปลัดที่วดั กาลหว่าร์ แต่เนื่องจากเวลานั้น ทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ซึ่ งคุณพ่อกลอมเบต์
บริ หารงานประสบผลสาเร็ จดี กาลังต้องการอาจา รย์หลายคน คุณพ่อกิยจู ึงได้รับไปสอนภาษาฝรั่งเศส ขณะเดียวกัน
คุณพ่อก็เรี ยนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยด้วยตัวเอง
เราคงพูดได้อย่างเต็มปากว่า เวลาอาจารย์หนุ่มผูน้ ้ ีลงมือทางานด้วยใจรัก บรรดาผูใ้ หญ่ ผูป้ กครองของเขาคง
สังเกตได้โดยเร็ วว่า ความร้อนรนของคุณพ่อน่าจะมีสนามงานกว้างกว่านี้ ความคิดริ เริ่ มของคุณพ่อ ความบากบั่ นใน
การงาน การมองชะตากรรมทั้งดีและเลวในแง่ดีของคุณพ่อ น่าจะได้เอาใช้ในงานที่มีวงกว้างกว่านี้ ต่อจากนั้น ในปี
ค.ศ. 1887 พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ มอบหมายให้คุณพ่อไปอยูท่ ี่บางปลาสร้อย หมู่บา้ นนี้รู้สึกเป็ นเกียรติที่ได้รับการ
เยีย่ มเยีย่ นครั้งแรกๆ ของคุณพ่อ และเรา อาจพูดได้วา่ คุณพ่อยังคงรักษาความผูกพันเป็ นพิเศษ บางปลาสร้อย ที่ซ่ ึ ง
พระสังฆราชปั ลเลอกัวเคยไปเยีย่ ม ประมาณปี ค .ศ.1838 มิได้เป็ นศูนย์คริ สตังชาวจีนที่สาคัญมากนัก ไม่ท้ งั เมื่อก่อน
และเวลานี้ดว้ ย แต่ก็เป็ นกลุ่มคริ สตังเ ล็กๆที่คุณพ่อมีอยู่ คุณพ่อเกโก เป็ นองค์แรก แ ละต่อมาก็คุณพ่อกิยรู ู้จกั หาพวก
คริ สตังเท่าที่จะเป็ นในการจัดตั้งวัดที่โคกกะเหรี่ ยง ที่เมืองพนัส และที่หวั ไผ่
จากบางปลาสร้อย เราคงสามารถวาดภาพอันน่าชื่นชมเป็ นอย่างยิง่ ได้ ที่ท่าน้ าทะเลนี้ มีอุตสาหกรรมจาพวกหมัก
เกลือ และน้ าปลา บรรดาชาวบ้านจานวนมากพอสมคว ร ไม่ค่อยคิดถึงวิญญาณของเขาเท่าไรนัก ในสมัยนั้น ชาวบ้าน
มีการติดต่อกับทางเมืองหลวงน้อยมาก ดังนั้น จึงได้รับอิทธิ พลทางกฎหมายน้อยมาก พวกเขาค่อนข้างหยาบคายสัก
เล็กน้อย เป็ นชาวประมงบ้านนอก เป็ นคนทาไร่ ทานา ปลูกยาสู บและต้นอ้อย ศาสนาคาทอลิกไม่ดึงดูดความสนใจ
ของพวกเขาเท่าไรนัก แต่คุณพ่อกิยไู ม่ยอ่ ท้อ คุณพ่ออยูท่ ่ามกลางคนเฉื่ อยชา มีใจผูกพันอยูก่ บั ศา สนาพุทธมาก ดื้อดึง
ต่อคาสอนคริ สตัง และเรื่ องงมงาย การแพร่ ธรรมของคุณพ่อจึงไม่ค่อยได้ผล การอยูท่ ี่บางปลาสร้อยของคุณพ่อนั้น จึง
ต้องเป็ นการรอการเตรี ยมงานและการเอาใจใส่ เรี ยนรู ้ภาษาอย่างจริ งจัง เรี ยนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
และพุทธ

ศาสนาในบรรดามิชชันนารี ท้ งั หมดในมิสซังสยาม คุณพ่อกิยู ต้องเป็ นคนหนึ่งที่สนใจเรี ยนรู ้ศาสนาพุทธสมัยเก่าแก่
ห้องสมุดของคุณพ่อทาให้เชื่อเช่นนั้น เช่นเดียวกับการสนทนาของคุณพ่อในเ รื่ องนี้ คุณพ่อพูดออกมาจากใจว่า เพื่อจะ
ได้ลิ้มรสของคุณธรรมต่างๆ ของชาวบ้าน จึงจาต้องเรี ยนรู ้เรื่ องศาสนาของพวกเขา และมิชชันนารี ผนู ้ ้ ีซ่ ึ งดารงชีวติ อยู่
เป็ นเวลานานในประเทศนี้ เป็ นคนเดียวที่สามารถเรี ยนรู ้เรื่ องนี้ได้ เมื่อพูดถึงชาวไทย ชาวเขมร หรื อชาวลาว พุทธ
ศาสนาซึ่ งมีวฒั นธรรมพราหมณ์ปะปนอยูบ่ า้ งนั้น เป็ นท่อธารด้านศาสนาท่อเดียวที่พวกเขามีอยู่ พวกชาวต่างชาติเมื่อ
มาอยูใ่ นสยามภายในระยะเวลาอันสั้น ก็รู้สึกนิยมชมชอบพวกชาวพื้นเมืองในสิ่ งที่พวกเขาเชื่ออย่างซื่ อๆ ง่ายๆ ว่า
เป็ นคุณธรรมที่มาจากพุทธศาสนา ชาวต่างชาติคนหนึ่งพูดกับมิชชันนารี องค์หนึ่งว่า “ดูซิ ชาวไทยนี่ช่างมีใจเมตตา
และต้อนรับแขกดีจริ ง พวกเขาได้สร้างศาลาเล็กๆ ให้ผเู ้ ดินทางได้พกั ผ่อนตามทางแยก ตามชายป่ า และตามริ มฝั่ง
แม่น้ า ที่ศาลายังมีโอ่งน้ าเพื่อให้คนอื่นแก้กระหายน้ า และม้านัง่ หนึ่งตัวเพื่อนัง่ พัก ” มิชชันนารี ตอบผูพ้ ดู อย่างแกล้ง
ตลกว่า “การกระทาเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับคุณธรรมของเมตตากรุ ณาเลย ชาวพุทธ ที่ทาเช่นนี้ ทาไปเพื่อหวังผลบุญ แต่ใน
เวลาเดียวกัน การทาเช่นนี้เป็ นการหลีกเลี่ยงไม่ตอ้ งต้อนรับผูเ้ ดินทางเข้ามาในบ้านของพวกเขาเอง”
เมื่อถึงเวลาที่คุณพ่อเกโก ต้องจากไปชัว่ นิรันดร เพื่อรับรางวัลที่คุณพ่อส มควรได้รับ คุณพ่อกิยู ก็พร้อมที่จะไป
รับตาแหน่งดูแลวัดหัวไผ่แทน ในปี ค .ศ. 1897 วัดนี้อยูใ่ กล้วดั บางปลาสร้อย ที่ซ่ ึ งคุณพ่อคงจะต้องทาให้ความ
ปรารถนาที่จะจัดตั้งกลุ่มชาวนาขึ้นนานมา แล้ว เป็ นจริ งได้ ระหว่างเมืองพนัสและเมืองแปดริ้ ว มีทุ่งกว้างเขียวชอุ่ม
ด้วยต้นหญ้า หลายๆ ครั้ง คุณพ่อเกโก นักเดินที่ไม่รู้จกั เหนื่อย ได้เดินทางข้ามทุ่งกว้างนี้ และหวังว่าพื้นดินจะอุดม
สมบูรณ์เพื่อการปลูกข้าว ในปี ค .ศ.1872 คุณพ่อเกโก ได้ทาการสารวจอย่างละเอียด และได้คน้ พบว่ามีที่แห่งหนึ่งสู ง
จนน้ าท่วมไม่ถึง คุณพ่อจึงไปตั้งรกรากอยูท่ ี่นนั่ กั บพวกคริ สตังบางคน น่าเสี ยดายที่ทุ่งกว้างนี้มีพวกข้างมาคอย
รบกวนมิชชันนารี ในการเดินทางสารวจ อย่างไรก็ดี ตอนเข้าตรู่ คุณพ่อเกโกเก็บเครื่ องของใช้ประกอบพิธีไว้ในหี บ
ใบหนึ่ง และให้คนรับใช้คนหนึ่งปี นเอาขึ้นไปไว้บนต้นไม้สูง ซึ่ งอยูใ่ กล้บา้ นพักของคุณพ่อ เมื่อได้ยนิ เ สี ยงฝูงช้างมา
ทางด้านหนึ่ง คุณพ่อเกโกก็ไปอยูอ่ ีกด้านหนึ่งอย่างสบายใจ คุณพ่อเดินทางไปทัว่ ทุกทิศของทุ่งราบ และรู ้ดีวา่ เหมาะที่
จะทาการเกษตร ในทุ่งกว้างนี้ มีศูนย์ กลาง อยูท่ ี่หวั ไผ่ ซึ่ งมีเนื้อที่ดินที่สามารถทาการเพาะปลูกได้จานวน
2500
เฮกตาร์ (14,000 กว่าไร่ ) จึงได้จดั ทาเขตแดนตีวงกว้างออกไป เหลือแต่จะต้องจัดทาให้ถูกรู ปแบบนิดหน่อย ขับไล่
พวกที่อาศัยอยูด่ ว้ ย ซึ่ งเวลานั้นมิใช่ใครอื่น คือ พวกช้างตัวมหึ มาจานวนหลายร้อยตัว
เราเข้าใจว่าคุณพ่อเกโกได้ไปขอซื้ อปื นเก่าๆ ในราคาถูกจากกงสุ ลฝรั่งเศสประจากรุ งเทพฯ คุณพ่อยัง หาซื้ อดิน
ปื นด้วย และทุกๆ วัน ฝูงช้างโดนกระสุ นดินปื นอย่างหนัก ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ผืนดินก็ถูกทาให้ปราศจาก
ช้าง แต่พวกงู ยังมีเลื้อยไปมาอยูบ่ า้ ง ปี ค .ศ.1873 คุณพ่อเกโกจัดทาที่พกั ถาวรอยูท่ ี่หวั ไผ่ อย่างไรก็ดี คุณพ่อต้อง
ตรากตราทางานอย่างหนักและนาน จึงสามารถทาให้ทุ่งราบนี้มีคุณค่าด้านการเกษตร
เราคงไม่ตอ้ งเอ่ยถึงความทุกข์ทรมานทั้งหลาย ทั้งกายและใจ ที่มิชชันนารี ผเู ้ สี ยสละผูน้ ้ ีตอ้ งทนรับอยูท่ ี่วดั หัวไผ่น้ ี
ทุกข์ทรมานที่นกั บุญเปาโลได้รับ คุณพ่อกิยกู ็ได้รับด้วยเหมือนกัน นอกจากเรื่ องอาหารพื้นๆ ที่รับประทาน กา รขาด
เครื่ องอานวยความสะดวก การขี่มา้ เป็ นระยะทางไกลๆ นานๆ การอั บปางทางทะเล คุณพ่อยังต้องเอาชนะปั ญหา
ยุง่ ยากอื่นๆ อีกมาก เช่น การขาดแคลน และเรื่ องปวดหัวยุง่ ยากทุกชนิด แม้แต่เรื่ องการขึ้นศาล ความร้อนรนของคุณ

พ่อ ต้องเผชิญกับความเฉื่ อยชา นิสัยหยาบของชาวตะวันออก และแล้ว อนิจจา การเสี ยสละทุม่ เททางาน ไม่ได้รับ
ความรักใคร่ ชอบพอและการรู ้คุณเสมอไป
คุณพ่อกิยู เป็ นเหมือนกับพวกที่เห็นว่า วันเวลาสั้นเกินไป ทุกๆ เช้า คุณพ่อตื่นขึ้นประมาณตีสี่ และตอนเย็นจะไม่
นอนก่อน 10 หรื อ 11 นาฬิกา เนื่องจากสามารถพูดจีนได้หลายภาษา พู ดไทยและอังกฤษ และคุณพ่อกิยจู ึงสามารถพูด
กับชาวพื้นเมืองได้ทุกคน และกับชาวยุโรปซึ่ งคุณพ่อมีโอกาสติดต่อ คุณพ่อได้ทุ่มเทความร้ อนรนในการแพร่ ธรรม
อย่างสุ ดฝี มืออยูท่ ี่หวั ไผ่ เมื่อต่อไปภายหน้า ประมุขมิสซังของคุณพ่อได้มอบหมายให้ดูแลเขตวัดอื่นๆ ที่สาคัญ ผืนดิน
จานวนหลายพันไร่ ที่ใช้ทานา เวลานี้ที่หวั ไผ่ยงั คงเป็ นงานชิ้นเอก และเป็ นทุนทรัพย์สาหรับพวกที่มาสื บตาแหน่ง
ต่อๆ มา
ในระหว่างสงคราม คุณพ่อกิยไู ด้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคา ที่กรุ งเทพฯ ที่ซ่ ึ งเคยเป็ นปลัดแต่ปี
ค.ศ. 1868-1888 คุณพ่อยอมรับดูแลวัดนี้ ทั้ งๆ ที่เสี ยดายชนบทซึ่ งคุณพ่อได้ทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อและแรงงานอย่าง
มหาศาล อันที่จริ ง การดูแลวัดของคุณพ่อเป็ นการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ คุณพ่ออยูท่ ่ามกลางพวกคริ สตังซึ่ งเกือบทุกคนเป็ น
ชาวจีน บางคนเป็ นชนชั้นค่อนข้างจะสู งศักดิ์สักหน่อย พวกพ่อค้าที่มีฐานะดี ทุ่มให้กบั ธุ รกิจ พวกเขาไม่ค่อยจะยอม
ให้เจ้าอาวาสปกครองดูแลอย่างง่ายดายเสมอไป คุณพ่อกิยู ปฏิบตั ิคุณธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ อนิจจา พลังแรงของคุณ
พ่อลดถอยลงตามอายุที่มากขึ้น
ครั้งหนึ่งในชีวติ มิชชันนารี คุณพ่อยินยอมสมัครใจขอไปสู ดอากาศที่ถูกต้องด้วยสุ ขวิทยาและอบอุ่นบนภูเข านิล
คิริส ประเทศอินเดียเพื่อพักรักษาโรคโลหิ ตจางที่เกิดขึ้นหลังจากได้อยูท่ ี่สยามมาเป็ นเวลานาน แต่คุณพ่อไม่ตอ้ งการ
กลับไปรักษาตัวที่ฝรั่งเศส นอกนั้น สองวันก่อนตาย คุณพ่อสารภาพว่า คุณพ่อไม่ได้คิดว่าจะเก็บหอมรอมริ บด้วยการ
เดินทางไปฝรั่งเศสหรื อที่อื่น ในช่วงระยะเ วลาการแพร่ ธรรมอันยาวนานของคุณพ่อ คุณพ่ออยูใ่ นจาพวกมิชชันนารี ที่
สละทุกสิ่ งที่มี เพื่อช่วยเหลือวิญญาณให้รอดจานวนมากเท่าที่จะมากได้ ตลอดเวลาที่คุณพ่อมีชีวติ อยู่ และยังเชื่อมัน่
ในพระญาณสอดส่ องของพระเป็ นเจ้าเท่านั้น
ในเมื่อคุณพ่อกิยยู อมทุ่มเทช่วยพวกคริ สตังอย่างมากมาย คุณพ่อยังต้อนรับพวกเพื่อนมิชชันนารี ดว้ ยใจรักด้วย
เหมือนกัน ในหน้าที่เป็ นตัวแทนประมุขมิสซัง คุณพ่อมีโอกาสบ่อยๆ ที่ได้พบปะกับทั้งพวกมิชชันนารี และพระสงฆ์
พื้นเมืองของมิสซัง เราชอบไปพบและขอคาแนะนาจากคุณพ่อ เพียงแต่ได้อยูก่ บั คุณพ่อไม่นานเท่าไร ก็สามา รถรู้สึก
ได้รับการบรรเทาใจ และได้รับกาลังใจในการทางานให้ดีข้ ึน
ตั้งหลายปี มาแล้ว คุณพ่อได้ทนทุกข์ทรมานมากด้วยโรคตับ การผ่าตัดคงจะเหมาะ แต่เนื่องจากอายุท่านนั้น 76 ปี
แล้ว จึงถูกห้ามมิให้ทาการผ่าตัดใดๆ ทั้งสิ้ น นายแพทย์เพียงให้ยาที่ช่วยบรรเทาผูป้ ่ วยบ้าง เท่านั้น และไม่สามารถทา
ให้โรคมะเร็ งหยุดกาเริ บได้ การที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์หลายครั้ง ทาให้คุณพ่อคาดการเรื่ องวัน
ตายอันใกล้ได้ คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็ นครั้งสุ ดท้าย เมื่อวันอังคารหลังปั สกา วันที่ 30 มีนาคม ค .ศ.
1937 การที่ตอ้ งเหน็ดเหนื่อยมากเนื่องจากมีงานเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และความร้อนอบอ้าวในช่วงสัปดาห์ศกั ดิ์สิทธิ์ ทาให้
คุณพ่อต้องหยุดทางาน คุณพ่อไม่สังหรณ์ใจว่าการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจะเป็ นเพียงแค่ระยะเวลา
อันสั้น อันที่จริ ง คุณพ่อกิยู เกิดเป็ นโรคปอดอย่างร้ายแรงที่สุด จนทาให้คุณพ่อต้องจากไปภายในไม่ถึง 48 ชัว่ โมง
คุณพ่อได้รับศีลเสบียงจากมือของพระสังฆราชแปร์ รอส โดยรู้สึกตัวดี ในวันพุธที่ 7 เมษายน ค .ศ. 1937 มีบรรดา

มิชชันนารี ที่กรุ งเทพฯอยูเ่ คียงข้างด้วย และในวันรุ่ งขึ้น ซึ่ งเป็ นวันฉลองระลึกถึงวันที่ออกเดินทางมามิสซังของคุณ
พ่อ คื อ เมื่อ 52 ปี ที่ผา่ นมา คุณพ่อก็คงไปปรากฏตัวต่อหน้าพระเป็ นเจ้า เพื่อรับรางวัลที่คุณพ่อสมควรได้รับเป็ นอย่าง
ยิง่
พระสังฆราชเป็ นประธานในพิธีปลงศพ โดยมีพระสงฆ์ประมาณ 15 องค์ร่วมประกอบพิธี และมีสัตบุรุษทุกคน
ร่ วมสวดภาวนาต่อหน้าหี บศพ ร่ างอันไร้วญ
ิ ญาณของคุณ พ่อกิยู ถูกฝังไว้ที่วดั แม่พระลูกประคากาลหว่าร์ กรุ งเทพฯ ที่
ซึ่ งคุณพ่อได้รับการดูแลอยูน่ านในระหว่างที่รอคอยการกลับเป็ นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติม
ปี ค.ศ. 1885-1886 คุณพ่อกิยู รับแต่งตั้งเป็ นพ่อปลัด ที่วดั กาลหว่าร์ คุณพ่อเป็ นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส ใน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ของคุณพ่อกลอมเบต์
ปี ค.ศ. 1887-1892 คุณพ่อเป็ นเจ้าอาวาส ที่บางปลาสร้อย
ปี ค.ศ. 1893 คุณพ่อรับแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรและสาขา คือ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน , วัดสองพี่
น้อง มีคุณพ่อปลัดเก่า ชื่อ คุณพ่ออัมบรอซิ โอ องค์เก่า เมื่อปี ค .ศ. 1894 คุณพ่อได้รับคุณพ่อปลัดอีกองค์หนึ่ง ชื่อ คุณ
พ่อแปร์ รอส และนอกจากคุณพ่อปลัดองค์น้ ีช่วยที่วดั นครชัยศรี ก็ได้รับให้ไปดูแลที่วดั ท่าจีน เป็ นพิเศษด้วย ส่ วนคุณ
พ่อกิยู กับคุณพ่ออัมบรอซิ โอ คุณพ่อก็ไปแพร่ ธรรมเปิ ดกลุ่มคริ สตชนอีก 2 แห่ง คือ ที่บา้ นดอน และมดแดง ทั้งไป
ดูแลกลุ่มสองพี่นอ้ ง (โปรดดูประวัติวดั นครชัยศรี )
ต้นปี ค .ศ. 1896 คุณพ่อรับคุณพ่อปลัดองค์หนึ่ง คือ คุณพ่อหลุยส์ เล็ตแชร์ ที่จะตระเวณตามแม่น้ าลา คลอง ไปแพร่
ธรรมตามวัดสาขาต่างๆ เหล่านั้น
ในปี เดียวกันนี้เอง ปี ค .ศ. 1896 คุณพ่อกิยู รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาสที่วดั หัวไผ่ และอยูท่ ี่นนั่ จนถึง ปี ค .ศ.
1906
ปี ค.ศ. 1907 คุณพ่อเหนื่อย จึงไปรักษาตัวและพักผ่อน ที่สถานพักผ่อนบนภูเขานิลคิริส ในอินเดีย พอถึงนิล
คิริสแล้ว คุณพ่อถูกเรี ยกมาเป็ นเจ้าอาวาสวัดเพลง แทนคุณพ่อเปอตีต์ ผูร้ ับแต่งตั้ งเป็ นเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคา
กาลหว่าร์
ปี ค.ศ. 1909 คุณพ่อกลับไปดารงตาแหน่งเจ้าอาวาส ที่หวั ไผ่
ปี ค .ศ. 1914 คุณพ่อย้ายไปรับแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาส วัดแม่พระลูกประคา กาลหว่าร์ และคุณพ่อสิ้ นใจที่นนั่
วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1937

