คุณพ่อยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล
คุณพ่อยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล อายุ 63 ปี บวชมาแล้ว 36 ปี ทํางานที่สภาพระสังฆราช ในตําแหน่ง ‚รอง
เลขาธิการ‛ สภาพระสังฆราชมานาน 10 ปี เศษ (ค.ศ. 1997-2007) ต่อจากคุณพ่อจําเนียร สันติสุขนิรันดร์
(สมัยนั้น) ฉลองชีวติ สงฆ์เมื่อ ค .ศ. 1997 ลูกศิษย์ทาํ หนังสื อให้เล่มใหญ่ พร้อมประวัติและข้อเขียนน่าอ่าน และยังมี
หนังสื อรวบรวมบทความอีกเล่มหนึ่ง ชื่อ มีชีวติ ที่แตกต่าง เป็ นงานอดิเรก เล่มที่สองกําลังตามมา ‚เร็ วๆ นี้ ‛
บัดนี้คุณพ่อได้รับเสี ยงเรี ยก ‚กลับบ้านจันทน์‛ และคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พิพฒั น์ รุ่ งเรื องกนกกุล อายุ 48 ปี
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ฯ มารับหน้าที่ต่อตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2007
วันที่พดู คุยกันนั้นในห้องทํางานชั้นสอง คุณพ่อก็ยงั วุน่ กับงานเอกสารบนโต๊ะ สายโทรศัพท์ที่เข้ามา ทั้ง
ทํางานและเคลียร์งานไปด้วย ผมร้องเพลงเบาๆ เพื่อให้เข้ าบรรยากาศ ‚เก็บเสื้ อผ้ายัดใส่ กระเป๋ า ลาแล้วหนอบ้านเก่า
สิ บปี ที่ผา่ นมา‛
‚เพื่อนสงฆ์‛ จึงขอพูดคุยกับคุณพ่อเพื่อแบ่งปั นความคิดและความรู ้สึก ในฐานะผูป้ ระสานงานในสภา
พระสังฆราชฯ ตลอดเวลาที่ได้พดู คุย ผสมด้วยเสี ยงหัวเราะ
‚ก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่น้ ี รู ้สึก ‘งง!’ เพราะไม่ได้รู้เรื่ องงานเกี่ยวกับหน้าที่ตรงนี้เลย แต่เมื่อพระคุณเจ้า
เทียนชัย สมานจิต มาบอกว่าอยากให้มาช่วยงานตรงนี้ ผมก็ตอบพระคุณเจ้าว่า ‚ยินดี‛ เพราะผมเคยสัญญาที่จะนบ
นอบเชื่อฟังอยูแ่ ล้ว พระคุณเจ้าให้ทาํ อะไรก็ยนิ ดี หลังจากนั้นก็นงั่ นึกว่า ‚พระเป็ นเจ้ามีแผนการให้เราทําอะไรแน่ๆ
เพราะเราก็ได้รับการอบรมมาแล้วว่านํ้าพระทัยของพระเป็ นเจ้าผ่านทางผูใ้ หญ่เสมอ.. เพียงแต่เราไม่เข้าใจ‛
‚เมื่อมารับหน้าที่ต่อจากท่านจําเนียร ท่านก็พยายามมอบหมายงาน ชี้แนะเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ไม่กี่คาํ เหมือนกับเรา
รู ้แล้ว เราก็งงเพราะไม่มีพ้นื ฐานเลย แต่พอดีวา่ ยังมีเซอร์ เซเวียร์ โรซาพิทกั ษ์ คนเก่าทํางานมานานอยู่ และมีซิสเตอร์
ดรุ ณี ศรี ประมงค์ เพิ่งมาใหม่ ก็ทาํ ให้ไม่หนักนัก‛
‚คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่จะมาทําหน้าที่น้ ี น่าจะมีอาวุโสสักหน่อย มีท่าทีชอบเรี ยนรู ้ เรื่ องภาษาก็ตอ้ ง
สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ดี มิฉะนั้นก็ตอ้ งขอให้คนอื่นช่วย อาจจะไม่ค่อยสะดวกนัก ‛
‚ผมเองก็สนใจเรื่ องภาษาอยูบ่ า้ ง รู ้แบบพอใช้งานได้ ก็ภาษาไทยนี่แหละ (หัวเราะ) อังกฤษ ส่ วนภาษาอื่นก็
ได้พอเป็ นพื้น เช่น ฝรั่งเศส ละติน เวียดนาม อิตาเลียน ซึ่ งไม่ลึกซึ้ งนักนะ อ้อ ...อีสานอุบลด้วย เพราะมีเพื่อนอุ บล
หลายคนสมัยเป็ นเณรปี นัง และก็จีนแต้จิ๋วก็พอพูดฟังรู ้เรื่ อง เพราะเคยเป็ นเจ้าวัดศรี ราชา‛
หน้าที่หลักคือเป็ นผูป้ ระสานงานกับผูใ้ หญ่ บรรดาพระสังฆราชในสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ และลงมา
ระดับสังฆมณฑล ประสานเพื่อขอความร่ วมมือหลายอย่าง ควรจะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีพอสมควร
บุคคลที่ได้รับหน้าที่น้ ีมีนอ้ ยคนนัก และถือว่าเป็ นโอกาสดีที่จะได้รับรู ้เรื่ องราว
‚วงใน‛ อย่างที่พระสงฆ์
ธรรมดาทัว่ ไปไม่รู้ ส่ วนที่รู้อาจจะเป็ นเพียงผิวๆ ข้อสรุ ปเรี ยบร้อยแล้ว และสําหรับบางคนก็เป็ นประสบการณ์ที่เตรี ยม
ไว้สาํ หรับบันไดขั้นนต่อไป ซึ่ งไม่มีใครทราบได้ มี แต่พดู ๆ กันไป ส่ วนคนที่รู้จริ งๆ กลับ ‚ต้องเงียบ!‛
ตลอดเวลาที่มาอยูต่ รงนี้ มีเหตุการณ์สาํ คัญๆ คือ จัดประชุมเอฟเอบีซี . ครั้งที่ 8 (FABC) พร้อมกับการจัด
ฉลองปี ปี ติมหาการุ ญ ค .ศ. 2000 ซึ่ งถือว่ายิง่ ใหญ่และสําคัญมาก เนื่องจากเราฉลองต้นปี ด้วย เลยกลายเป็ นแบบอย่าง

ให้กบั หลายประเทศในปี นั้น และการจัดทําเรื่ องแผนทิศทางงานอภิบาล ค .ศ. 2000-2010 ซึ่ งก่อนหน้านั้นก็มีอยูก่ ่อน
แล้วที่ประชุมที่หวั หิ น แต่การจัดทําแผนทิศทาง 10 ปี ครั้งนี้ มีขบวนการ ขั้นตอน และเน้นการมีส่วนร่ วมในทุกระดับ
แม้จะยาก แต่ก็ได้รับความร่ วมมือดีมาก นอกนั้นก็ยงั มีการร่ วมเป็ นเจ้าภาพจัด ‚เอเอ็มซี 2006‛
คุณพ่อเฉลิมเป็ นลูกหัวปี คนโตสุ ด มีนอ้ งๆ อีก 11 คน ตายไปเมื่อเล็กๆ 2 คน มีนอ้ งๆ เป็ นนักบวช คือ ซิ
สเตอร์ วนั ทนา กิจมงคล อธิ การเจ้าคณะพระกุมารเยซู บราเดอร์ ชยั พร กิจมงคล อธิ การโรงเรี ยนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์ และคุณพ่อเศกสม กิจมงค พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดขลุง และน้องชายอีก 2 คน เคยเข้า
บ้านเณรฟรังซิ สเซเวียร์ เป็ นบราเดอร์ ที่หวั ไผ่ คุณพ่อได้แบ่งปั นความรู ้สึกว่า ‚ก็ตอ้ งขอบคุณพระที่โปรดให้มีนอ้ งๆ
ไปเป็ นนักบวช ความจริ งความศรัทธาที่ได้รับในครอบครัวก็มาจากทางแม่และยาย เ มื่อผมตัดสิ นใจเข้าบ้านเณรตอน
เล็ก พ่อแม่ก็ไม่ขดั ข้องอะไร ทั้งๆ ที่เป็ นคนโตสุ ด ซึ่ งต้องช่วยพ่อแม่และน้องๆ แต่ท่านก็ใจกว้าง มีแต่สนับสนุน ‛
เพื่อนพระสงฆ์ที่บวชด้วยกัน ของกรุ งเทพฯ มีคุณพ่อสวัสดิ์ พงษ์หว่าน (เสี ยชีวติ แล้ว) คุณพ่อชวลิต กิจเจริ ญ และของ
ท่าแร่ ฯ คุณพ่อตรรกวิทย์ เวียรชัย (เสี ยชีวติ แล้ว)
งานอดิเรกที่หลายคนทราบคือ สะสมไม้กางเขน และเก็บเป็ นกล่องพร้อมที่จะยกไปแสดงได้ทนั ที
‚เมื่อ ค .ศ. 1983 ช่วงที่เป็ นจิตตาภิบาลทีมประสานงาน วายซี เอส . เอเชีย ขณะที่ได้ไปเยีย่ มกลุ่มวายซี เอสที่
เกาหลี ไปชมพิพิธภัณฑ์ของพระสังฆราชช าวเกาหลีองค์แรก ได้เห็นหลายอย่าง รวมทั้งกางเขน 10 กว่าอันที่เรี ยงอยู่
ก็เลยทําให้เกิดความคิดว่า กางเขนต้องมีหลายชนิดแน่เลย จึงเริ่ มสะสมมา ถึงวันนี้ ก็มีประมาณกว่า 1,200 อัน มีคนรู ้ก็
นํามามอบให้ มีครั้งหนึ่งซิ สเตอร์ อารามคาร์ แมล เขามอบให้กว่า 20 อัน ดีมากเลย เพราะเขาซ่อมสายประคําเก่า และ
เปลี่ยนกางเขนใหม่ และเก็บกางเขนเก่าไว้ ไม่รู้จะทําอย่างไร จะทิ้งก็ไม่กล้า เลยนํามามอบให้ โชคดีจงั เลย ของเก่าซะ
ด้วย หายาก!‛
‚ความคิดจากการสะสมกางเขนก็คือ กางเขนคือความทุกข์ยากลําบาก พระสงฆ์เราอยูก่ บั สัตบุรุษ ต้องมีชีวติ
ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเขา ต้องพร้อมที่จะร่ วมแบกกางเขนของสัตบุรุษที่มีจาํ นวนอยูม่ ากมาย‛
คุณพ่อเฉลิมไปไหนมาไหนมีแต่ลูกศิษย์ที่รู้จกั ทักทาย ‚พ่อเหลิม‛ มากมายทัว่ ประเทศ ทั้งชายและหญิง และ
หลายคนก็มีอาชีพการงานดีๆ คุณพ่อได้เล่าให้ฟังว่า ‚ก็เพราะสมัยก่อน พระคุณเจ้าเทียนชัยให้โอกา สลอยตัวทํางาน
เยาวชน และงานวายซีเอส. งานคําสอน ได้มีโอกาสไปอบรมตามวัดทั้งในและนอกสังฆมณฑล ทางโรงเรี ยนก็เชิญไป
อบรมสัมมนา เยาวชน นักเรี ยน ที่โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟฯ ซางตาครู ้ส มาแตร์ เดอี ฯลฯ ทั้งปฐมนิเทศ และปั จฉิ มนิเทศ
นักเรี ยน ซึ่ งก็มีหลายแห่ง ทั้งนักเรี ยนคริ สต์และพุทธ ดังนั้น จึงได้มีโอกาสรู ้จกั นักเรี ยนมากเพราะก็ทาํ อยูห่ ลายปี ‛
ที่ผา่ นมา 3-4 ปี นี้ เมื่อตําแหน่งพระสังฆราชว่างลงหลายสังฆมณฑล ชื่อ ‚คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ‛ ดังขึ้นเป็ นระยะๆ
เพราะตําแหน่งที่รับผิดชอบอยูเ่ วลานี้ มี 2 องค์ นําร่ องไปแล้ว แม้นจะมีรายชื่อคุณพ่ออื่นบ้า งก็ตาม
ผ่านมาหลายสังฆมณฑล ตั้งแต่สังฆมณฑลอุบลฯ โคราช นครสวรรค์ จนกลายเป็ น ‚ตัวล่อ‛และล่าสุ ดก็สังฆมณฑล
จันทบุรี ผมก็เลยถือโอกาสป้ อนคําถามปิ ดท้ายว่า
‚ถ้าได้เป็ นพระสังฆราช คุณพ่อคิดอย่างไร?‛
คุณพ่อเฉลิมหัวเราะเสี ยงร่ วน พลางเอามือประสานและพาดไปด้านหลัง
‚ไม่คิด และขอไม่พดู อะไรทั้งนั้น เพราะไม่รู้จริ งๆ อย่าพูดเรื่ องนี้กนั ดีกว่าน้อ !....ฮิฮิฮิ..‛

คุณพ่อเฉลิมบวชเพียงคนเดียวในสังฆมณฑล ที่วดั จันทบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1972 คติพจน์วนั บวช ‚เราเป็ น
คนรับใช้ที่ไม่มีประโยชน์อะไร เราทําตามหน้าที่เท่านั้น ‛

