คุณพ่อ เปโตร แสวง สามิภกั ดิ์
ฤกษ์งามยามเช้า วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ผูค้ นมากมายทยอยกันไปร่ วมพิธีอภิเษกพระคุณเจ้าซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์
จรัสศรี เป็ นพระสังฆราช มีคนเกือบๆ หมื่นคนที่มาร่ วมงานในวันนั้น ก่อนงานวันนั้นผมปลีกวิเวกเข้าห้องพัก
หมายเลข 103 คุณพ่อแสวง สามิภกั ด์ เพื่อพูดคุย เพราะรอเวลานี้ มานานแล้ว เพื่อ “เพื่อนสงฆ์” ได้สัมภาษณ์คนที่ยงิ่
กว่าแมว 9 ชีวติ แต่นี่ 13 ชีวติ แล้ว และเชื่อว่าพี่นอ้ งพระสงฆ์ไม่ผดิ หวังกับเรื่ องราวที่เล่าผ่านคําพูดแต่ละคน โดยที่มี
สัญญาใจกับใครบางคนไว้วา่ “จะไม่ขีดเขียน” เด็ดขาด พอเปิ ดประตูเข้าไปก็เห็นหิ้งวางหนังสื อ ตั้งเ ป็ นแผงและ
กําแพงกั้นห้องและกั้นสายตาเป็ นสัดส่ วน แม้จะดูคบั แคบ แต่สาํ หรับสิ่ งที่รักและหวงแหนที่ได้เก็บรักษาไว้ ก็เป็ น
ความสุ ขใจ ของแต่ละชิ้น ภาพแต่ละภาพ หนังสื อแต่ละเล่ม สามารถบอกเล่าเรื่ องราวและที่มาได้อย่างยืดยาว และ
สามารถพูดคุยได้ท้ งั วัน รู ปพระ รู ปภาพ ทั้งรู ปกระดาษและรู ป้ ั น ทั้งขนาดกระจุ๋มกระจิ๋ม และเป็ นชิ้นสู งเป็ นฟุตก็มี
เปลือกหอยที่วางประดับไว้ดูหนาตาและแปลกๆ มากชิ้น และบางชิ้นราคาสู งด้วย ภาพที่ผมเห็นและรู ้สึกคุน้ ตาคือ
ภาพพระคุณเจ้ายวง นิตโย เข้ากรอบวางอยูห่ วั นอน และภาพพิมพ์แจกในงานบวช 25 ปี เข้ากรอบแขวนอยู่ ที่ผนังตรง
ทางเข้าออก “ผมขอเวลากินยาก่อนนะ” คุณพ่อนัง่ แกะยาออกจากแคปซูลทีละเม็ดๆ และวางในฝาเล็กๆ เสร็ จแล้วก็ใส่
ฝ่ ามือ คลี่เพื่อนับ มื้อนั้นกินยา 8 เม็ด และตามด้วยนํ้าเย็น แต่พอถามเรื่ องสุ ขภาพ เวลานี้ผมไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร ช่วง
นี้รู้สึกดีกว่าแต่ก่อน เช็คเรื่ อ งนํ้าตาลทุกวัน ทุกอย่างก็ปกติ 80-90 ไม่รู้สึกว่าเป็ นอะไร แต่หมอสัง่ ให้กิน เราก็ตอ้ งเชื่อ
หมอ เพราะหมอรู ้ดีกว่าเรา เราไม่รู้ เรื่ องนี้เราไว้ใจตนเอง เป็ นเรื่ องไม่ถูก ต้องไว้ใจหมอ เวลานี้ไปพบหมอ 3 เดือน
ครั้ง ไปครั้งหนึ่งพบ 3 หมอเลยเพราะเราอยูไ่ กล คือโรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง หมอธานินทร์ อินทรกําธรชัย และ
โรคหัวใจ หมอบุญเสริ ฐ ชาติละออง ในที่สุดหลังจากสรุ ปสุ ดท้าย... “แต่วา่ ยังไงๆ ก็ตอ้ งตาย!”
ตัวตนและความคิด
คุณพ่อตัดผมสั้นเกรี ยนมานาน และดูเหมือนเป็ นคนไม่ชอบพูดมากนัก แต่เมื่อได้พดู คุยก็จะพบว่า
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา บางครั้ งก็น่าภาคภูมิใจกับอดีต แต่บางช่วงก็เป็ นความเจ็บปวด และเจ็บป่ วย เหมือนตายแล้ว
เกิดใหม่
“ผมยึดมัน่ ในความถูกต้อง แม้ไม่ผดิ แต่ผมก็ไม่ควรทําอะไรที่มนั เกินเลยไป นัน่ คือการนบนอบ
เราทําตัวให้ดี ให้พระทรงเลือก ไม่ใช่เราเลือกพระ และผมคิดว่าตั้งแต่วนั ที่เราเข้าบ้านเณร ไม่ใช่วนั ที่เราตัดสิ นใจบวช
เวลานั้นประมาณ 10 ปี ผมเชื่อในพระญาณสอดส่ องของพระเสมอ เชื่อว่าพระทรงดูแล
ผมไม่เคยคิดจะออก ผมมัน่ ใจตั้งแต่เป็ นเณร และแม้เป็ นพระสงฆ์ ผมก็มีความสุ ข
ผมเป็ นคนที่ถา้ อะไรถูกก็มนั่ ใจ ผมต้องกล้ายืนยันในสิ่ งที่ผมคิด ไม่ใช่เถียงหรื อไม่นบนอบ หรื อดื้อรั้น เมื่อ
ถึงจุดหนึ่งที่ให้ตอ้ งนบนอบ ผมก็ทาํ ได้ เพราะผมเชื่อมัน่ ในพระญาณสอดส่ องที่คอยเอาใจใส่ และคุม้ ครองผมตลอด
มา ผมคิดอย่างนี้ ”

รถยนต์ กบั พระสงฆ์ และงานอภิบาล
พระสงฆ์กบั รถ และรถกับอุบตั ิเหตุ เป็ นของคู่กนั เพียงแต่วา่ จะเกิดกับใคร เมื่อไหร่ เท่านั้น
“ผมเคยขับรถเกิดอุบตั ิเหตุท้ งั หมด 13 ครั้ง เรื่ องเฉี่ ยวเล็กๆ น้อย ไม่นบั แต่ไม่เคยขับไปชนใคร ส่ วนใหญ่เพราะหลับ
ใน ลงข้างทาง ครั้งที่หนักที่สุดสมัยอยูท่ ี่เขาขาด จังหวัดสระแก้ว ค .ศ.1980 กลับจากเข้าเงียบที่ศรี ราชา ผมก็ขบั รถ
กลับไปวัด พอดีเป็ นช่วงซ่อมถนน ปิ ดซ่อมให้ รถวิง่ เลนเดียว ผมจอดอยูแ่ ละมีรถสิ บล้อวิง่ มาชนด้านหลังรถผมอย่าง
แรง และข้างหน้าก็เป็ นรถสิ บล้อ รถผมเล็กๆ ถ้าโดนอัดก็คงเข้าไปอยูใ่ ต้รถสิ บล้อ ผมยังมีสติจึงตัดสิ นใจหักเบนหัว
ออกไปด้านขวา แต่เห็นมีรถสิ บล้อวิง่ สวนมา พอเห็นดังนั้น ผมจึงตัดสิ นใจเร่ งเครื่ อง “เหยียบสุ ด” เลยให้รถผมพ้น
ทางไปลงข้างทาง เรี ยกว่ารอดแบบเฉี ยดฉิ ว ถือว่าโชคดีพระช่วยผม มิฉะนั้น คงตายไปนานแล้ว เพราะแต่ละครั้งก็ลง
ข้างทาง พลิกหลายตลบ จนหลายคนที่มาดูนึกว่าไม่รอดแล้ว
ต่อมาเจ้าของรถสิ บล้อบรรทุกมันสําปะหลังคันนั้น ก็กลายเป็ นคนรู ้จกั กันดี เป็ นเพื่อนกัน ได้ติ ดต่อซื้ อของ
กันอีกนาน ผ่านไปก็แวะไปกินกาแฟ ไปกินนํ้าชากัน เขาขอโทษ ผมไม่ได้ถือสาอะไร ไม่มีใครอยากให้เกิด ”
เล่าเรื่ องเพื่อเป็ นตัวอย่างแค่น้ ีก็คงพอนะ!
เรื่องป่ วยผมไม่ ร้ ู แล้ วแต่ หมอ
“ตั้งแต่เล็กมาผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาล ครั้งแรกและครั้งเดียวก็ที่โรงพยาบาลเซนต์ห ลุยส์ ผมปวดหลังมาก
ไปหาหมอหลายครั้ง หมอให้ยามากิน ก็ยงั รู ้สึกปวดอยู่ ยังไม่หาย หมอบอกไม่เป็ นอะไร จนกระทัง่ ค .ศ.1989 อยูท่ ี่วดั
ปวดหลังมากปวดตลอดเวลา เช้า เที่ยง เย็น” คนไม่เคยปวดหลังคงไม่รู้หรอกว่ามันทรมานแค่ไหน!
“วันนั้นคุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ ไปเยีย่ ม เห็นผมปวดอยูอ่ ย่างนี้ ไม่ไหวแล้วก็พาไปโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
วันที่ 13 เมษายน เสร็ จสงกรานต์ แล้วบ่วยวันนั้นก็เลยเข้ากรุ งเทพฯ หมอพยายามรักษาอยู่ 3 เดือน ก็ยงั ไม่เจอสาเหตุ
ที่สุดหลานๆ ผมบอกว่าทดลองไปหาหมอที่อื่นดูไหม?”
“เพราะตอนนั้นได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ มีเครื่ องเอกซ์เรย์แบบสแกนทั้งตัวเรี ยกว่า เอ็มอาร์ ไอ .
(MRI) ซึ่ งเป็ นเครื่ องที่แพงมากและทันสมัยที่สุดในเวลานั้น ตั้งใจจะไปและปรึ กษาคุณหมอภาษิตดู คุณหมอก็หาทาง
ช่วย ส่ งผมไปทําสแกนทั้งตัวที่โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ พอทําสแกน เสร็ จก็รู้วา่ เป็ นมะเร็ งจริ ง ที่เจอเพราะถ้าเอกซ์เรย์
แบบธรรมดาจะไม่เจอ เพราะกระดูกสันหลังมันบังอยู่ คุณหมอที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ก็ผา่ ตัดได้เลย และค่อยๆ ดี
ขึ้นเรื่ อยมา ผมอยูท่ ี่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ต้ งั แต่วนั ที่ 14 เมษายน ค.ศ.1989 ถึงปลายตุลาคม ค .ศ.1991 รวม 2 ปี 6
เดือน เริ่ มลงจากเตียงมาทํางานได้ ที่ออกมาก็เพราะคุณแม่อธิ การที่อารามคาร์ แมลจันทบุรี ขอให้ไปช่วยดูเรื่ องการ
ก่อสร้างอาราม วัดน้อยที่ยงั ไม่เสร็ จ และต้องทําให้ทนั ผมไปดูเรื่ องพระแท่น เรื่ องตกแต่งต้นไม้ ฯลฯ ใช้เวลา 2 เดือน
เริ่ มเดือนพฤศจิกายน ใช้งานเดือนมกราคมจนเรี ยบร้อย
ตอนนั้นนึกว่ายังไงๆ คงตายแน่ๆ เพราะนอนไม่ได้ กินไม่ได้ มีแต่หนังหุ ม้ กระดูกจริ งๆ ผมเข้าห้องนํ้า นัง่ บนโถส้วม
ลุกขึ้นไม่ได้ เพราะก้นมีแต่กระดูกและเข้าไปในขอบชักโครก น้องชายต้องอุม้ ออกมา
ใครๆ ก็นึกว่าผมตายแน่ตอนนั้น มีคุณพ่อสนัด น้องๆ และหลานๆ ไ ปเฝ้ ากัน ทางโรงพยาบาล พวกเซอร์ พวกหมอ
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ก็พยายามดูแลเอาใจใส่ ผมอย่างดีมากๆ ผมรู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มากๆ”

ชีวติ ผมมีพ่อสองคน
“ผมเคารพรักพระคุณเจ้ายวง นิตโย เหมือนพ่อคนที่สองของผม และเคยบอกท่านอย่างนี้และผมเองก็รู้สึก
เช่นนั้น และพยายามทําตัวเป็ นลูก ผมเคารพรักท่านมาก ถ้าไม่มีท่าน ผมคงไม่มีวนั นี้แน่นอน
ถ้าจะให้พดู ถึงพระคุณที่พระคุณเจ้ายวงมีต่อผม... โอ้ย! พูดไม่หมดเพราะมากมายเหลือเกิน ท่านสอนผมหลายอย่าง
ผมก็ถือตามทุกอย่างที่ท่านสอน ผมเป็ นคนเรี ยนไม่เก่ง และรู ้ตวั ดี สมัยที่ไปเรี ยน ปี นัง มีคุณพ่อสนัดเป็ นรุ่ นพี่คอยติว
และแนะนําให้ จนสามารถเรี ยนได้ และผมสอบวิชาพระคัมภีร์ได้คะแนนดีจนอาจารย์ไม่เชื่อ เรี ยกไปถาม ผมก็
อธิ บายให้ฟัง คุณพ่อสนัดเป็ นคนเรี ยนเก่ง พูดชัดเจน แต่มกั จะหลับบ่อยๆ ในห้องเรี ยน แต่ถา้ ถูกอาจารย์ถามตรงไหน
เรื่ องอะไร คุณพ่อสนัดตอบได้หมด... เอากับพ่อหนัดซิ !”
เพื่อนๆ แต่ละคนในรุ่ นเดียวกันเป็ นคนเรี ยนเก่ง คุณพ่อชุมพา คูรัตน์ ได้ไปเรี ยนต่อที่กรุ งโรม คุณพ่อสี ลม ไชยเผือก ก็
เรี ยนเก่ง
ผู้ใหญ่ ให้ พกั หนึ่งปี
ตอนนั้นเรี ยนอยูท่ ี่ปีนัง อีกหนึ่งปี ใกล้จะบวชแล้ว พระคุณเจ้าให้ผมพัก ผมก็อยูก่ รุ งเทพ ฯ หางานทํา ตอนนั้น
ไปสมัครทํางานที่เวิง้ นครเกษม ตอนแรกเขาไม่รับ ผมบอก “ไม่รับไม่เป็ นไร เอาอย่างนี้แล้วกัน เงินเดือนไม่เอา ผม
ทํางานให้ ขอเพียงข้าวกินและมีที่นอนก็พอแล้ว ” เขาก็รับผมแบบเสี ยไม่ได้... แต่เชื่อไหม อยูไ่ ด้เดือนเดียวเถ้าแก่ก็เขา
ชอบผมแล้ว มิหนําซํ้าจะยกลู กสาวให้อีกด้วย ผมเป็ นคนช่วยสั่งเครื่ องปั๊ มนํ้ายีห่ อ้ “ยากูซี” จากอเมริ กาให้เขา ได้เป็ น
ตัวแทนจําหน่าย”
คุณพ่อได้เล่าชีวติ ที่เหมือนกับต้องการแสวงหา หรื อต้องการค้นพบตัวเอง พยายามหลายสิ่ งหลายอย่างกับ
ชีวติ วัยหนุ่ม
“ผมชอบดูหนัง ไปดูตามโรงใหญ่ๆ ดูโปรแกรมหนัง วันหยุ ดบางครั้งดูต้ งั แต่เช้าจนมืดทั้งวัน มีผหู ้ ญิงชอบ
ผมหลายคน ผมไปเที่ยวกับผูห้ ญิงที่เป็ นญาติกนั ญาติๆ ผมก็รู้กนั แต่ตอนนั้นผมต้องการแสวงหาประสบการณ์
บางอย่าง ผมยังต้องการเป็ นพระสงฆ์ ต้องการจะบวช ผมไม่ได้คิดจะออก พอครบหนึ่งปี ผมได้ประสบการณ์มากมาย
ผมกลับไปเรี ยนต่ออีก 1 ปี แล้วก็จบเทวศาสตร์ และกลับประเทศไทยมาบวช”
พระสงฆ์ องค์ สุดท้ ายทีพ่ ระคุณเจ้ าสงวนบวชให้
พระคุณเจ้าสงวน สุ วรรณศรี ได้บวชให้ผมวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1969 เป็ นรุ่ นสุ ดท้ายและเป็ นคนสุ ดท้าย
สมัยของพระคุณเจ้า ผมบวชช้ากว่าเพื่อนๆ 3 ปี และบวชคนเดียว
ในวันบวชผมได้พดู กับพระคุณเจ้าว่า “...ผมจะเป็ นเพื่อนของพระคุณเจ้าครับ เพราะผมทราบดีวา่ คนที่เป็ น
พระสังฆราช มักจะไม่มีเพื่อน ดังนั้น ผมจะเป็ นเพื่อนของพระคุณเจ้าครับ ”
“เมื่อพูดถึงคํานี้พระคุณเจ้าอึ้งไป”
แต่วนั นั้นผมสังเกตว่า พอคุณพ่อแสวงพูดคํานี้ออกมา นํ้าเสี ยงสะดุด สังเกตเ ห็นเบ้าตามีน้ าํ คลอ พยายามที่จะ
พูดต่อด้วยนํ้าเสี ยงสัน่ ๆ
“ผมจะเป็ นเพื่อนพระคุณเจ้าจนตาย....”

คําพูดนี้มีอะไรมาคํ้าคอ นํ้าตาเริ่ มคลออยูใ่ นเบ้าตาลูกผูช้ ายผมเกรี ยน และเมื่อพระคุณเจ้าป่ วยช่วงสุ ดท้าย ผม
ก็ได้ทาํ ตามที่พดู ไว้ ได้ดูแลรับใช้พระคุณเจ้าจนกระทัง่ ท่านสิ้ นใจ วัน สุ ดท้ายที่ทาํ พิธีปลงศพท่าน ผมก็ดูแลจน
เรี ยบร้อย
พระคุณเจ้าสงวน สุ วรรณศรี มรณภาพอย่างสงบวันที่ 24 กรกฎาคม ค .ศ.1983 และบรรจุศพที่วดั พระผูไ้ ถ่
เสาวภา นครนายก
ผมไม่ได้โกรธเกลียดใคร แต่ยดึ หลักว่า “ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ยอมและ...จนตลอด ไม่วา่ ใครก็ตาม ....
ผมก็บอกกับพระคุณเจ้าว่า ผมไม่ได้เถียงนะ ผมเพียงแต่ยนื ยันในสิ่ งที่ผมเชื่อมัน่ เท่านั้น ”
พูดกันชัดๆ ก็คือ “ยอมหักไม่ยอมงอ!”
แต่พระคุณเจ้ายวงสอนผมมากกว่านั้น ครั้งหนึ่งผมได้คุยกับท่านถึงเรื่ องต่างๆ ของผม พระคุณเจ้าฟังและ
สุ ดท้ายท่านพูดกับผมว่า “เธอยังถือว่าพ่อเป็ นพ่อของเธอหรื อเปล่า? ถ้ายังนับถือพ่อก็ตอ้ งเชื่อฟังสิ่ งที่พอ่ บอก ต้องทํา
อย่างที่พอ่ บอก!”
ท่านรู ้จกั นิสัยของผมดี และพูดแบบเด็ดขาดกับผมๆ ก็จาํ มาตลอด และยังมีอีกหลายเรื่ อง
“สิ่ งที่ท่านยวงสอนผม ผมจึงยึดถือเสมอ!”
ในชีวติ ผมได้รับคําสอนและประสบการณ์มากมายจากท่านยวง พู ดไปก็ไม่หมด และผมถือมาตลอดชีวติ ครั้ง
หนึ่งก่อนที่ผมจะบวช ท่านยวงได้พดู กับผมว่า ถ้าทางนี้มีปัญหาบวชไม่ได้ ถ้าเอ็งอยากจะย้ายมามิสซังกรุ งเทพฯ พ่อก็
ยินดีรับ และผมก็เรี ยนกับท่านว่า ขอบคุณท่านที่มีน้ าํ ใจต่อผม ผมบอกกับท่านว่า ผมทําอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าผมจะบวช
ผมต้องบวชในมิสซังจันทน์ ไม่เช่นนั้น ผมก็ไม่บวช ให้ยา้ ยมิสซังฯ ผมทําไม่ได้”
ปี นี้ผมบวชมาได้ 40 ปี แล้ว ทํางานอยูใ่ นเขตอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ 12 ปี รวมทั้งช่วงที่ป่วยด้วย
วาดเขียน เขียนชีวติ และเห็นถึงพระ
“ผมชอบวาดเขียนมาตั้งแต่เล็กๆ และพระคุณเจ้ายวงก็สอนผม ผมอยากจะไปเรี ยนที่ศิลปากร แต่ท่านไม่
อนุญาต ท่านบอกว่าสําหรับผมปริ ญญาไม่สาํ คัญอะไร ให้เรี ยนเอง และท่านก็แนะนําและหาหนังสื อมาให้ผมอ่าน”
พอคุยกับมาถึงเรื่ องนี้ คุณพ่อก็ลุกขึ้นพาเดินไปที่หิ้งหนังสื อที่ต้ งั เรี ยง ไว้อย่างเป็ นระเบียบ มีหนังสื อปกแข็ง
อย่างดีต้ งั ไว้ คุณพ่อชี้ให้ดูหนังสื อเกี่ยวกับการวาดรู ปสรี ระของมนุษย์ มีรูปนูด้ พร้อมทั้งหยิบออกมาเล่มหนึ่งและ
พลิกให้ดู
”รู ปเหล่านี้ช่วยให้ผมเข้าใจและวาดได้”
“ท่านบอกว่า เอ็งไปเรี ยนเขาก็หาผูห้ ญิงเปลือยมาให้ดู มาล่อใจมากกว่า...”
ผมเชื่อท่านและพยายามวาดตั้งแต่อยูท่ ี่บา้ นเณรใหญ่ ผมวาดไว้เป็ นเล่ม ครั้งหนึ่งสักสิ บกว่าปี มานี้ มีเพื่อนคน
หนึ่งมาเปิ ดดู เขาเห็นและชอบมากจึงขอไป ผมตัดใจมอบให้ไป แม้จะรักมากก็ตาม แต่ไม่เป็ นไรถ้าเพื่อนต้องการผม
ก็ให้ได้...”
ของรักของหวง ใครๆ ก็ยอ่ มเข้าใจ จ ะให้ใครได้ตอ้ งถือว่าตัดใจอย่างที่สุด บางคนอย่าว่าแต่ขอเลย แค่ดูยงั
ต้องดูห่างๆ
เพราะฉะนั้น การให้ของที่รักที่สะสมมาขนาดนี้ ต้องตัดใจที่สุด !

บางคนตั้งเป็ นคาถาไว้เลย “มี 3 สิ่ งที่หา้ มยืม คือ 1) กล้อง 2) รถยนต์ และ 3) ของที่เพื่อนจะยืม!!”
พระคุณเจ้าสอนผมว่า “ถ้ามีอะไร อย่าเขียน อย่าเขียนหนังสื อ ถ้าจะวาดรู ปก็วาดไป แต่อย่าเขียน ” และผมก็เชื่อท่าน
ตลอดชีวติ มาผมไม่เคยเขียน และก็จะไม่เขียน ท่านบอกผมอย่างนี้ และผมจะเขียนอะไรก็รู้สึกเคอะเขิน อายตนเอง
เพราะรู ้สึกว่าตนไม่ใช่คนศักดิ์สิทธิ์ หรื อเป็ นคนดีอะไร”
พระคุณเจ้าสอนผมเรื่ องผูห้ ญิง ท่านเคยถามว่า “เอ็ง...กลัวผูห้ ญิงไหม?”
ผมก็ตอบว่า “ผมกลัว”
“เอ็ง....อย่ากลัวผูห้ ญิงนะ”
“ถ้าเป็ นพระสงฆ์นะ ก็ตอ้ งเป็ นพระสงฆ์ที่ดี ช่วยเหลือคนทุกคน ถ้าเราเป็ นคนดี ผูค้ นเขาไว้วางใจ ศรัทธาเรา
ยิง่ จะต้องระวังตัว อย่าละเลยที่จะช่วยเหลือเขา เพราะเขา เป็ นเพศที่อ่อนแอ แต่ที่สาํ คัญ อย่าใช้ความไว้วางใจ
เป็ นหลุมพรางดักเขา”
“เราเป็ นผูช้ ายนะ ถ้าเห็นผูห้ ญิงสวยๆ ก็ตอ้ งชอบ ถ้าใครไม่ชอบ ไม่รัก ก็เรี ยกว่าผิดปกติแล้ว ผมก็บอกอย่างไม่
อายว่ามีคนมาชอบผมหลายคน และอยากขอแต่งงานด้วย แต่ผมก็ไม่เอา ผมบอกว่าถ้าผมแต่งงานกับคุณ ผมก็รักคุณ
ได้คนเดียว แต่ถา้ ไม่แต่ง ผมก็ยงั รักผูห้ ญิงได้ท้ งั โลก ช่วยคนได้อีกมากมาย และผมก็บอกตรงๆ อย่างนี้
ตลอดชีวติ ที่ผา่ นมา ผมไม่เคยคิดอยากจะออก ผมต้องการเป็ นพระสงฆ์ไปจนตลอดชีวติ และเชื่อมัน่ ในพระ
ญาณสอดส่ องของพระสําหรับชีวติ ผมตลอดมา แต่ละช่วงชีวติ ผมได้รั บและทําให้ผมมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น
สําหรับผม กระแสเรี ยกเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ผมเข้าบ้านเณรแล้ว ไม่ใช่วนั ที่กา้ วไปรับศีลบวช!”
วงเวียน ช่ วยให้ เข้ าใจพระเจ้ า
“ผมมัน่ ใจในพระญาณสอดส่ องของพระ ผมชอบวาดเขียน และใช้วงเวียนมาตลอดชีวติ ผมได้
ความคิด
มากมายจากวงเวียนที่ใช้
เราเคยพูดกันเสมอว่า พระเป็ นเจ้าไม่เคลื่อนที่ เมื่อผมปั กจุดแหลมลงบนกระดาษและเขียนวงกลม เมื่อกาง
รัศมีให้กว้าง ก็ได้วงกลมใหญ่ ยิง่ กว้างเท่าไหร่ ก็ยงิ่ ห่างจากจุดศูนย์กลางมากเท่าเท่านั้น หมายความว่าถ้าชีวติ เรา หรื อ
กิจการที่เรากระทํา เราห่างไกลจากพระ ยิง่ ห่างก็ตอ้ งเดินทาง ไกล ใช้เวลา ใช้แรงมาก กว่าจะเป็ นวงกลมได้ แต่ถา้ เรา
ใกล้ชิดกับพระ กางรัศมีออกไป เขียนวงกลมวงเล็กๆ ก็ง่าย ใช้แรงน้อย
ถ้าชีวติ เราใกล้ชิดกับพระเป็ นเจ้า เราก็จะสําเร็ จได้ง่าย เรื่ องนี้ยงิ่ ผมใช้วงเวียนทํางาน ผมก็ยงิ่ เข้าใจในพระเป็ นเจ้า และ
พระญาณสอดส่ องของพระมากยิง่ ขึ้น และมัน่ ใจในความมีอยูข่ องพระยิง่ ขึ้น”
ครับ... ได้ ยนิ แล้ว ก็ยงิ่ ทึง่ ครับ วิธีการเข้ าใจพระเป็ นเจ้ า เพียงแค่ วงเวียนอันเล็กๆ!
กระดูกกลับฟื้ นคืนชี พใหม่
“เมื่อผมหายแล้วก็ยงั อยูช่ ่วยงานที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ต่อ เพราะตอนนั้นกําลังก่อสร้างตึกใหม่ พระคุณ
เจ้ายวง บอกให้ผมเข้ามาช่วยดูเรื่ องการก่อสร้าง ท่านคงมองว่าผมพอทําได้ เมื่อท่านยวงบอกอย่างนั้นว่าท่านมัน่ ใจว่า
ผมทําได้ ผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ เพราะท่านยวงสัง่ ทําไปทํา
มาผมได้ช่วยมากว่าที่ท่านคิดไว้ผมเองก็ไม่รู้
เหมือนกัน

เรื่ องการเขียนแบบก่อสร้างต่างๆ ผมวาดภาพและเขีย นแบบออกมา อาจารย์ที่คุมก่อสร้างที่เป็ นคนเขียนแบบ
มาดูแล้วยังถามว่า ผมไปเรี ยนมาจากไหน?
ผมบอกว่าไม่ได้เรี ยน ผมชอบวาดรู ป จึงเรี ยนเอง ผมไม่ได้เรี ยน ท่านยังไม่เชื่อเลย ผมบอกว่าผมเคยอยากไป
เรี ยน แต่ผใู ้ หญ่ไม่อนุญาต”
ค.ศ.1994 ทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จดั “ฉลอง 25 ปี ” ให้ ผมประทับใจมาก ดีใจมากที่สุด และจะไม่ลืม
เลย ยังสํานึกในบุญคุณของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ อยู่
รู ปที่ผมพิมพ์ในโอกาสฉลอง 25 ปี นี้ พิมพ์ในลักษณะที่แปลกกว่าใครๆ เป็ นสี ซีเปี ย และตัดเป็ นรู ปกางเขน
เป็ นรู ปสี่ เหลียมต่อชนกัน
รู ปบนสุ ดเป็ นรู ปใบหน้าผูห้ ญิง เป็ นใบหน้าที่ สวยงาม แต่มีน้ าํ ตาหยดอยูบ่ นแก้มทั้งสอง ด้านซ้ายเป็ นรู ป
ผูห้ ญิงมีรัศมี สวมชุดยาว กวาดบ้าน รู ปตรงกลาง มีตวั อักษร พิมพ์คาํ ว่า “พระ” ใหญ่ และมีอกั ษรเล็กเขียนว่า รู ปขวา
เป็ นรู ปผูห้ ญิงกําลังนัง่ เล่นอยูก่ บั ลูกบนตัก อย่างมีความสุ ข และรู ปล่าง เป็ นรู ปพระพักตร์ พระเยซูสวมมงกุฎหนาม
คุณพ่ออธิ บายให้ฟังอย่างซาบซึ้ งถึงความหมาย และส่ วนที่เป็ นประสบการณ์ชีวติ ที่ผา่ นมา ซึ่ งล้วนแต่เป็ นสิ่ ง
ที่มีคุณค่าและฝังแน่นอยูใ่ นจิตใจตลอดเวลา จนถึงทุกวันนี้
ผมใช้ชีวติ อยูใ่ นอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ถึง 12 ปี
แบบสร้ างวัด สร้ างถา้ แม่ พระ
ครั้งหนึ่งทางบ้านเณรพระหฤทัยศรี ราชาจัดฉลอง 60 ปี บ้านเณร และเชิญผมไปเป็ นประธานที่ถ้ าํ แม่พระ คุณ
พ่ออธิ การถามผมว่า “คุณพ่อทราบไหม ใครเป็ นคนสร้างถํ้าแม่พระ?”
“ก็ผมนี่แหละเป็ นคนสร้าง สมัยเป็ นเณรเล็ก...”
ผมยังออกแบบสร้างตึกของบ้านเณรอีก แต่ไม่มีใครรู ้ เพราะไม่ได้บ อกใคร ผมเป็ นเพียงคนวาดภาพ เขียน
แบบ เรี ยนเอง ไม่ได้ไปเรี ยนจากที่ไหน?
“ปี พระสงฆ์ ”
ผมดีใจที่สมเด็จพระสันตะปาปาประกาศให้มี “ปี พระสงฆ์” แต่ผมไม่ชอบที่บอกว่าจะต้องเลียนแบบอย่าง
เหมือนคนนั้นคนนี้ ผมมัน่ ใจว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้แตกต่างกัน เราต้องเป็ นนักบุญ
อย่างที่เราเป็ น อย่าไปจํากัดความสามารถของพระให้อยูใ่ ห้เป็ นอย่างนั้นอย่างนี้ พระเจ้าทรงสร้างเรามาแต่ละคน
แตกต่างกัน นี่เป็ นความยิง่ ใหญ่ของพระเป็ นเจ้า
สําหรับผม เราแต่ละคนต้องเป็ นนักบุญ นักบุญหมายถึงคนที่เอาตัวรอดไปสวรรค์ ไม่ได้หมายถึงนักบุญที่ มี
ชื่ออยูใ่ นสารบบที่พระศาสนจักรรับรอง และฉลองกัน “ท่านยวง” บอกผมอย่างนี้ และบอกว่า “เราต้องเป็ นนักบุญให้
ได้ ถ้าไม่ได้เป็ น... เสี ยชาติเกิด!

