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สัตบุรุษ
วัน เดือน ปเกิด
บิดา
มารดา
รับศีลลางบาป
รับศีลกำลัง
พี่นอง

ที่อยู

อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก สังฆมณฑลราชบุรี
วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1959
ยอหน บัปติส เกษตร จรัสศรี (เสียชีวติ )
ลูซอี า เดือนฉาย จรัสศรี
วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1959
โดยคุณพอเปโตร ชวลิต วินติ กุล
พอทูนหัว เปโตร จรรยา ระงับพิศม
วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1970
โดยพระสังฆราชโรเบิรต รัตน บำรุงตระกูล
พอทูนหัว ยอหน บัปติส มานะ กชู าติ
5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน)
1. นายเกรโกรี กิรติ จรัสศรี สมรสกับ นางเทเรซา
คณึงนิตย จรัสศรี (บุญเจริญ) มีบตุ รสาว 1 คน
เด็กหญิงมารีอา กิรณา จรัสศรี
2. พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ จรัสศรี
3. นางสาวแคทเธอรีน กุลวดี จรัสศรี
4. ซิสเตอรเทเรซา ธิดาเพ็ญ จรัสศรี
คณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีอา
5. นางคริสตินา รัศมีแข วงศชาดากุล สมรสกับ นายวันชัย
วงศชาดากุล มีบตุ ร 2 คน เด็กหญิงเทเรซา เวฬิกา
วงศชาดากุล และเด็กชายอันตน ศุภกร วงศชาดากุล
บานเลขที่ 56 หมู 1 ตำบลบางยีร่ งค อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ชีวติ ดานการศึกษา
ระดับประถมตน
ระดับประถมปลาย
ระดับมัธยมตน
ระดับมัธยมปลาย
ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนดรุณานุเคราะห
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ม.ศ.5 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี
ปริญญาตรีศลิ ปศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญตรีศาสนศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโทเทววิทยาดานศีลธรรม (Moral Theology)
มหาวิทยาลัยนักบุญโทมัส (Angelicum) กรุงโรม อิตาลี
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ชีวติ ดานกระแสเรียก
เขาบานเณรเล็ก
เขาบานเณรกลาง
เขาบานเณรใหญ

บานเณรแมพระนิรมล ราชบุรี ป 1971
บานเณรพระวิสทุ ธิวงศ นครราชสีมา ป 1978
บานเณรแสงธรรม นครปฐม รนุ ที่ 8 ป 1979

พิธแี ตงตัง้ - บวชสังฆานุกร - บวชพระสงฆ
ผูอานพระคัมภีร
ผูชวยพิธีกรรม
สังฆานุกร
พระสงฆ

วันที่ 15 สิงหาคม 1984 ทีบ่ า นเณรแสงธรรม
โดย พระสังฆราชยออากิม พเยาว มณีทรัพย
วันที่ 15 สิงหาคม 1985 ทีบ่ า นเณรแสงธรรม
โดย พระสังฆราชลอเรนซ คายน แสนพลออน
วันที่ 15 สิงหาคม 1986 ทีบ่ า นเณรแสงธรรม
โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลือ่ น หมัน้ ทรัพย
วันที่ 9 พฤษภาคม 1987 ทีอ่ าสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
โดย พระสังฆราชยอหน บอสโก มนัส จวบสมัย

ชีวติ สงฆและงานอภิบาล
1987 - 1988
1989
1989 - 1990
1991
1992 - 1995
1996 - 1997

ผชู ว ยเจาอาวาส วัดพระหฤทัย (วัดเพลง)
จิตตาธิการเยาวชนระดับสังฆมณฑล
เจาอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
รองอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
รับการอบรมเรือ่ ง Evangelization ฟลปิ ปนส และศึกษาทีส่ ถาบัน EAPI ฟลปิ ปนส
อธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
เจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหน บอสโก ราชบุรี
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1998 - 2000
2001 - 2005
2005
2006 - 2007
2007
2008

2009

ศึกษาตอระดับปริญญาโท วิชา Moral Theology ทีอ่ ติ าลี
รองอธิการบานเณรแสงธรรม
อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม
รวมโครงการพักภารกิจฟน ฟูชวี ติ สงฆ
อุปสังฆราช
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
อุปสังฆราช
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
รักษาการอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล
อุปสังฆราช
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
เจาอาวาสรองอาสนวิหาร นักบุญยอหน บอสโก ราชบุรี
อุปสังฆราช
ไดรับแตงตั้งเปนพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
(เมือ่ วันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2009 และประกอบ
พิธอี ภิเษกเปนพระสังฆราช วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.2009
ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุร)ี
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คุณพอเอนก นามวงษ
สัมภาษณ/เรียบเรียง
หนทางทีพ่ ระเปนเจาทรงเตรียมไวสำหรับแตละคน
เปนเรือ่ งยากทีจ่ ะเขาใจและรไู ดอยางลึกซึง้ หรือปฏิเสธได
หลายครัง้ เปนสิง่ ทีไ่ มมใี ครคาดคิด หากเปนน้ำพระทัยของ
พระเปนเจา ก็ไมมีใครปฏิเสธได เชนเดียวกับคุณพอ
ซิลวีโอสิรพิ งษ จรัสศรี อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี
เมือ่ วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009 พระอัครสังฆราช
ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย ไดแจงอยางเปนทางการใหทราบวา สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ไดทรงแตงตัง้ คุณพอซิลวีโอ
สิรพิ งษ จรัสศรี ใหเปนพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑล
จันทบุรี
ขอถือโอกาสนี้ พูดคุยกับพระคุณเจาใหมของเรา
เพือ่ จะไดรจู กั พระคุณเจามากขึน้

ประวัตชิ วี ติ วัยเด็ก ครอบครัว และชีวติ กระแสเรียก
ผมเองเปนคนราชบุรี เกิดวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ลูกวัดบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม รับศีลลางบาปทีอ่ าสน
วิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก มาจากครอบครัวคริสตชน เปนครอบครัวชาวสวน ทีบ่ า นทำสวนมะพราว และมีสวนผลไมอนื่ ๆ
ปลูกแซมบาง
เติบโตและเรียนในบรรยากาศคริสตชนที่วัดบางนกแขวก สมัยนั้นมีคุณพอคณะซาเลเซียนชาวอิตาเลียนเปนคุณพอ
เจาอาวาส ตอนเปนเด็กเล็กๆ ไดรบั การอบรมจากวัด โรงเรียนและครอบครัวทีเ่ ครงครัดมาก ทุกวันอาทิตยตอ งไปวัดเปนครอบครัว
เปนเด็กนักเรียนตองเรียนคำสอน ตองสวดภาวนา มีครูคำสอนที่สมัยเราเปนเด็กก็รูสึกวาทานดุมากๆ เพราะทานสอนอยาง
จริงจังมาก ทำใหความเชือ่ คอยๆ ไดรบั การปลูกฝงตัง้ แตเล็กๆ
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พอเรียนจบชั้น ป.4 อยากเขาบานเณร แตยังรูสึกไมพรอมนัก อยากรออีกสักหนึ่งป และชวงนั้นไดไปสัมผัสชีวิตที่
บานเณรดวย ทีส่ ดุ พอจบชัน้ ป.5 จึงขอคุณครู คุณพอเจาวัด คุณพอปลัด เขาบานเณร ทุกทานก็สนับสนุน สงเขาบานเณร จึงเริม่
เปนเณรตัง้ แตเรียนชัน้ ป.6 ทีบ่ า นเณรแมพระนิรมล สังฆมณฑลราชบุรี ใชชวี ติ อยทู บี่ า นเณรเล็กนี้ 7 ป เรียนจบชัน้ มัธยมปลาย
ม.ศ. 5 นีเ่ ปนประวัตคิ ราว ๆ ชวงทีเ่ ติบโตในหมบู า นชนบท ชุมชนคริสตชนเกาแกทรี่ าชบุรี
หลังจากนั้นเขาบานเณรกลางพระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา และเขาบานเณรใหญแสงธรรม ที่สามพราน นครปฐม
เปนรุนที่ 8 ในรุนเดียวกันมีพระสงฆของสังฆมณฑลจันทบุรีหลายองค มีคุณพออดิศักดิ์ พรงาม คุณพอชาติชาย พงษศิริ
คุณพอสุทัศน เภกะสุต คุณพอสุพจน นัมคณิสรณ คุณพอพงษนิรันดร นัมคณิสรณ และคุณพอประเวช เตชะพิทักษธรรม
เรียนจบชัน้ ระดับปรัชญา
ตามโครงการของสังฆมณฑลราชบุรสี มัยนัน้ เมือ่ จบระดับปรัชญาปที่ 4 แลวใหพกั 1 ป เพือ่ ฝกงานอภิบาลตามวัดใน
สังฆมณฑล เมือ่ ครบแลว ก็กลับมาเรียนทีแ่ สงธรรมชัน้ ปที่ 5 เปนเพือ่ นรวมชัน้ เดียวกับรนุ นอง สวนคุณพอรนุ เดียวกันเขาก็เรียน
ตอแซงหนาไปหนึง่ ป ปนนั้ ทีก่ ลับเขาไปเรียนใหม ในรนุ เดียวกันมีพระสงฆจนั ทบุรกี ค็ อื คุณพอพินนั ต พรประสิทธิ์ และคุณพอไพรัช
จักรวาลธนารักษ
เมื่อจบระดับเทววิทยาแลว ก็ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆจากพระคุณเจายอหน บอสโก มนัส จวบสมัย เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม ค.ศ.1987 ณ อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม

พระสังฆราชใหมสงั ฆมณฑลจันทบุรี ความรสู กึ ลึกๆ ในใจ
เมือ่ ผมไดรบั จดหมายจากพระสมณทูตซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เชิญใหไปพบ ผมไมเขาใจวาเกิดอะไรขึน้ แตในใจคิดวา
ตองมีอะไรสำคัญแนนอน ถาทาบทามเปนพระสังฆราชเปนเรื่องที่ผมหนักใจมาก แตชวงนั้นก็ยังไมทราบวาจะเปนอยางไร
คิดวาไมนา จะเปนเรือ่ งพระสังฆราช ตอมาก็ไดมาพบทานสมณทูตตามทีไ่ ดนดั ไว พระสมณทูตก็แจงใหทราบวา พระสันตะปาปา
ไดแตงตัง้ ใหผมเปนพระสังฆราชของสังฆมณฑลจันทบุร.ี ...ผมตกใจ แปลกใจมากและไดเรียนใหทา นทราบและไดใหเหตุผลกับ
ทานหลายเรือ่ ง สำหรับผมถือวาเปนเรือ่ งยิง่ ใหญมาก คงไมสามารถรับตำแหนงได รสู กึ หนักใจมากในชวงนัน้ ผมใชเวลายาวนาน
มากในการทบทวนอะไรตางๆ งงก็งง ไมคาดคิด รสู กึ วาไมเหมาะสม ไมนา เปนไปไดสำหรับชีวติ ผม ซึง่ เปนพระสงฆธรรมดาๆ คนหนึง่

ครอบครัวและญาติพนี่ อ ง กับความรสู กึ นึกคิด
ทีจ่ ริงเรือ่ งนีท้ กุ อยางตองเก็บเปนความลับ จะบอกหรือปรึกษาใครไมไดเลย จนกวาจะมีประกาศอยางเปนทางการ ผทู ี่
อยรู อบขางไมมใี ครรเู รือ่ งเลย สวนทางครอบครัวโดยเฉพาะคุณแมกไ็ มทราบเรือ่ ง
เมื่อทานสมณทูตประกาศแลว คุณแมทางบาน ญาติพี่นองก็ไดทราบจากคนอื่นที่โทรศัพทไปบอก แตคนที่บอกขาว
ไดเลาใหผมฟงภายหลังวา "น้ำเสียงของทานเรียบเฉยมากไมไดพดู อะไร แมคงตองสวดมากขึน้ เอาใจชวยลูกมากขึน้ ..."
ผมก็ไมทราบความรสู กึ คุณแมของผม ทานไมไดแสดงความรสู กึ ของความยินดี ความรสู กึ ของความกังวลอะไร เพียงแต
บอกวา "เปนน้ำพระทัยของพระก็ใหติดตามพระประสงคของพระไป" นั่นเปนสิ่งที่คุณแมไดบอกกับผม สำหรับญาติพี่นอง
สวนใหญโทรมาแสดงความดีใจและบอกวาจะภาวนาให บอกวาเขาใจความรสู กึ วาเปนอยางไร อยใู กลชดิ ดวยคำภาวนา กำลังใจ
ใหความบรรเทาใจ พยายามใหกำลังใจเสมอๆ

พระคุณเจา เตรียมตัวรับตำแหนงใหม
บอกตามตรงผมเองยังไมไดเตรียมตัวอะไรมากนัก เพียงแตปรับตัวปรับใจมากกวา เพราะเปนอะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงชีวติ
ทั้งชีวิต ผมมาตางที่ตางถิ่นตองปรับใจ เพราะมาจากราชบุรี มาอยูในสังฆมณฑลจันทบุรี ตรงนี้ตองใชเวลามากพอสมควร
ไมเหมือนตอนเปนพระสงฆ เวลามารวมพิธตี า งๆ มาพักผอนมาเทีย่ ว พบเพือ่ นๆ ผานมาก็สนุกสนาน ไมหนักใจอะไร เมือ่ มา
อยอู ยางนีก้ ร็ สู กึ หนักใจตองปรับตัวปรับใจ ในชวงแรกนีไ้ มไดเตรียมตัวอะไร เตรียมใจอยางเดียว
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สิง่ แรกทีค่ ดิ ถึงสังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรเี ปนสังฆมณฑลทีใ่ หญ เกาแก เปนสังฆมณฑลทีม่ พี ระสงฆ
นักบวช มีสัตบุรุษมาก มีบุคคลที่มีคุณภาพ คิดถึงแบบนี้ ทราบวากลุมคริสตชนที่
จันทบุรมี มี านานถึง 300 กวาป มองวาเปนสังฆมณฑลทีร่ ่ำรวยในความเชือ่ มีบคุ ลากร
มีสตั บุรษุ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีกจิ การงานตางๆทีม่ นั่ คง เปนสังฆมณฑลใหญแลว ทำใหมอง
ตัวเองวาจะไหวหรือ จะทำไดหรือ? เมื่อมองเทียบกับสังฆมณฑลราชบุรี ผมก็มอง
สังฆมณฑลจันทบุรเี ปนพีข่ องเรา ทำอะไรตางๆ ก็พยายายใหเกียรติใหความเคารพกัน
ในฐานะที่สังฆมณฑลจันทบุรีนำหนาเปนเหมือนพี่ของสังฆมณฑลราชบุรี

พระสังฆราชในยุคปจจุบนั กับสิง่ ทาทาย
เรือ่ งสิง่ ทาทายหนาทีพ่ ระสังฆราชในปจจุบนั นีม้ อี ะไรบาง ผมรสู กึ วาเปนคำถาม
ทีต่ อบยาก เพราะการเปนสังฆราชในยุคปจจุบนั เปนสิง่ ทีย่ ากกวาในยุคกอน โดยเฉพาะ
เรือ่ งงานอภิบาล เหมือนการเปนผดู แู ล ปรับความคิดใหเขากับยุคสมัย เขากับคนทีเ่ รา
อยดู ว ย ทำงานดวย และคงตองเปนพระสังฆราชในรูปแบบของผรู บั ใชผบู ริการ ผสู ง เสริม
สนับสนุนมากกวา เปนผนู ำแบบผรู บั ใช ยอนยุคกลับไปเหมือนองคพระเยซูเจา คิดวา
เปนเรื่องที่ยากหนอยเพราะตองพรอม ใจกวางที่จะรับฟง พยายามปรับตัวใหเขากับ
คนกับงานตองเปนคนเพือ่ คนอืน่ ใหได

สิง่ แรกทีอ่ ยากทำ หลังการอภิเษก
ผมเองไมคอ ยรจู กั สังฆมณฑลจันทบุรมี ากนัก หลายสิง่ หลายอยางเปนสิง่ ใหมทผี่ มตองเรียนรใู หมากขึน้ แตคดิ วาสิง่ แรกสุด
สำหรับผมคือ ทำความรูจักกับคณะสงฆ สภาพของสังฆมณฑล คณะนักบวช และพบปะกับบรรดาสัตบุรุษในสวนตางๆ
เพราะผมมาเหมือนกับเปนการเริม่ ตนทีศ่ นู ย เพราะยังไมรภู มู หิ ลังอะไรตางๆ รวมทัง้ งานของสังฆมณฑลดวย สิง่ แรกคือตองเรียนรู
ทำความรจู กั เปนเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะตองปรับตัว แตกม็ นั่ ใจวา สมัยพระคุณเจาลอเรนซเทียนชัย สมานจิต ไดจดั ทำระบบ โครงสราง
และการบริหารตางๆ ไวดมี ากแลว

ทำหนาทีห่ ลากหลายทีผ่ า นมา ผชู ว ยเจาอาวาส เจาอาวาส รองอธิการ อธิการบานเณร
อาจารยและรองอธิการบานเณรแสงธรรม อุปสังฆราช
หลังจากไดบวชเปนพระสงฆมา ผใู หญกไ็ ดมอบหมายใหรบั ผิดชอบงานตางๆ หลากหลายและแตกตางกัน เวลาทีอ่ ยใู น
ตำแหนงหนาที่ที่แตกตางกัน ไมวาจะตำแหนงอะไร ก็พยายามนอมรับและรักในงานที่ ทำรักคนที่อยูดวย ฉะนั้นในงานตางๆ
ไมวาจะเปนงานวัดก็ดี ที่จริงผมทำงานตามวัดแค 4-5 ป ในชวงเวลา 22 ป ชีวิตพระสงฆของผม เปนผูชวยเจาอาวาส 2 ป
เจาอาวาส 4 ป มีความสุขในการอภิบาล อยกู บั สัตบุรษุ ใหบริการรับใชในเรือ่ งศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ เปนชีวติ ทีม่ คี วามสุขอีกแบบ เมือ่ ตอง
มารับผิดชอบอยบู า นเณรเล็กของสังฆมณฑล 7 ป บานเณรใหญ 5 ป มีความสุขอีกแบบหนึง่ บานเณรเล็กอยกู บั เณรตัวเล็กๆ
เด็กๆ ก็สนุกสนานเครียดบางแตก็มีความสุขในชวงที่อยูบานเณรเล็ก ตอนนี้มีศิษยเกามากมายเหมือนกัน เมื่อกลับมาพบปะ
พูดคุยกัน เวลาทีไ่ ดอยทู บี่ า นเณรก็มคี วามหมายดี
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อยบู า นเณรใหญ 5 ป อยเู หมือนเปนพีเ่ ปนเพือ่ นๆ ของบรรดาเณรใหญ ก็มคี วามสุขอีกแบบหนึง่ เพราะพวกเณรใหญ
เขาก็เปนผใู หญมคี วามรสู กึ นึกคิดแลว ผมก็เปนเหมือนผแู นะนำ คอยชีแ้ นะแนวทางชีวติ สำหรับเขา อยกู บั เณรใหญสว นใหญเปน
สามเณรระดับเทววิทยา เปนผเู ตรียมตัวใกลบวชแลว อีก 1-2 ปกจ็ ะบวชเปนพระสงฆแลว ก็พยายามแนะนำ ชวยเหลือ ใชชวี ติ
รวมกัน เปนความสุขอีกแบบหนึง่
สวนตำแหนงอุปสังฆราชของสังฆมณฑลราชบุรี เปนงานอีกตำแหนงหนึง่ ทีผ่ มรสู กึ วาเปนภาระ และตองรับผิดชอบสูง
เพราะเปนตำแหนงทีต่ อ งรับผิดชอบสูงมาก รองจากพระสังฆราช แตกไ็ ดรบั ความรวมมือจากพระสงฆ สภาอภิบาล หนวยงาน
ตางๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี ซึง่ ก็ยนิ ดีใหความรวมมือรวมใจทำงานกันอยางดี มีความสุขแมงานบางอยางจะมีปญ
 หาบาง แตเรือ่ ง
ความสัมพันธ สวนใหญมกั จะเนนเรือ่ งความสัมพันธกบั บรรดาพระสงฆนกั บวชและสัตบุรษุ ซึง่ ก็รสู กึ เปนไปดวยดี
ทีส่ ำคัญคือ พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ ก็ไววางใจ ใหโอกาส ใหกำลังใจ และแนะนำ มีอะไรก็ปรึกษาหารือไดเสมอ

ชีวติ สงฆ ทุกข และ สุข
สิง่ ทีเ่ ปนความทุกขใจก็คอื เมือ่ อยตู ามวัดมีบางสิง่ บางอยางทีเ่ กิดขึน้ มีปญ
 หากับบรรดาสัตบุรษุ แลวไมสามารถทำหนาที่
ของเราในการชวยแกปญ
 หาใหได ถาเกิดมีความทุกขมาก ก็ตอ งทำใจและยอมรับวา ไมนานก็ผา นไป ความทุกขกห็ ายไป สิง่ ที่
ผานไปก็เปนประสบการณทเี่ ปนประโยชนตอ ชีวติ พระสงฆทกุ องคกม็ ที งั้ สุขและทุกขในชีวติ ของตนทัง้ นัน้
เวลาทำงานกับบรรดาพี่นองพระสงฆ ก็มีความสุขและความทุกขเหมือนกัน แตเมื่อวันเวลามันผานมาแลว จะบอกวา
แตละจุดของความทุกขคอื อะไร แตเมือ่ มันผานไปแลว ก็ไมไดคดิ วาเปนความทุกขแลว
ในชีวติ สงฆผมคิดวาตองมีเพือ่ น เมือ่ มีปญ
 หาก็สามารถปรึกษาและพูดคุยได ผมเองก็โชคดีทมี่ พี ระสงฆรนุ พี่ รนุ เพือ่ น
รนุ นองๆ ทีเ่ ราสามารถคุยถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได ไมวา จะเปนความทุกขหรือความสุข ผิดหวังหรือสมหวังตางๆได นอกจากนีค้ วามเชือ่
ของเรา การภาวนา การฝากชีวติ ไวกบั พระเปนเจา แมพระ ความเชือ่ ตรงนี้ เปนสวนหนึง่ ในชีวติ สงฆของเราและเปนสวนทีส่ ำคัญ
ความสุขในชีวติ สงฆ สวนใหญเกิดจากการอภิบาล การรับใช เชนเวลาเปนเจาอาวาส การไปเยีย่ มสัตบุรษุ ทีเ่ ขาไปไหน
ไมได การสงศีลผปู ว ยทีบ่ า น ทีโ่ รงพยาบาล มันเปนความเหน็ดเหนือ่ ยเปนภาระของพระสงฆ แตในสวนลึกๆ แลวเปนความสุข
ในการบริการรับใช
หนาทีส่ งฆเวลาอยใู นโรงเรียน ทำงานกับครูกบั เด็ก แตละวันก็มปี ญ
 หามากพอสมควร แตความสุขทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เราไดอยู
กับครูของเรา กับเด็กของเรา เราไดสามารถรวมชีวติ พูดคุย เขามาปรึกษาเรา เด็กๆ เขามาหาเรายิม้ แยมแจมใสทักทายเรา เปน
ความสุขของผอู ภิบาล ผมคิดวาเปนสวนสำคัญในชีวติ สงฆ เพราะเปนพระสงฆกต็ อ งมีความสุขและความสุขคืองานอภิบาลดวย
ความรักและการแบงปนชีวิต

ภาระ สุขภาพ พักผอน เลนกีฬา
เรือ่ งสุขภาพ ผมมีปญ
 หาเรือ่ งไขมันนิดหนอย แตไมมเี รือ่ งความดัน เบาหวาน การดูแลรักษาสุขภาพ พยายามรักษา
สุขภาพ แตกอ นไมคอ ยออกกำลังกายเทาไร ปจจุบนั พยายามออกกำลังกายบางวันละครึง่ ชัว่ โมงหรือหนึง่ ชัว่ โมง เชนเดินตอนค่ำๆ
เรือ่ งสุขภาพเปนเรือ่ งทีจ่ ำเปนก็พยายามรักษาสุขภาพใหดใี หแข็งแรงเหมือนกัน
สวนเรื่องกีฬา สมัยเปนเณรเล็ก ชอบเลนวอลเลยบอลกับบาสเกตบอล เมื่อเปนเณรใหญ ที่วิทยาลัยแสงธรรม ก็เปน
นักกีฬาวอลเลยบอล ปจจุบนั ยังพอเลนไดบา ง แตเลนหนักๆ เหมือนสมัยหนมุ ไมไดแลว สังขารไมอำนวยแลว ชวงหลังก็มกั จะวิง่
ถาเลนบาสเกตบอลก็จะแคชตู ธรรมดา เลนเอาเหงือ่ เอาแรงนิดหนอย
แตกไ็ มไดมโี รคประจำตัวอะไร ใหตอ งเปนกังวลมากนัก
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กับพระสงฆ สัตบุรษุ สังฆมณฑลจันทบุรี
ขอขอบคุณสังฆมณฑลจันทบุรี ขอบคุณพระคุณเจา
เทียนชัย คุณพอวีระ ผังรักษ พระสงฆผใู หญ พระสงฆอาจารย
รนุ พี่ เพือ่ นๆ และพระสงฆนอ งๆ ทีใ่ หการตอนรับเขามาอยใู น
หมูคณะสงฆของสังฆมณฑลจันทบุรี ในใจผมเองก็ประหมา
เหมือนกันวาจะทำอยางไร วางตัวอยางไร แตเวลาทีม่ าครัง้ แรก
ก็ไดรับการตอนรับที่อบอุน ขอขอบคุณตอสังฆมณฑล ตอ
พระคุณเจา ตอคณะสงฆเปนอยางมาก และบรรดานักบวชเชน
เดียวกันใหการตอนรับ มีการด และโทรศัพทแสดงความยินดี
ใหกำลังใจ หลายๆทานบอกวาไมตอ งกลัว พีน่ อ งสัตบุรษุ ก็ไดให
กำลังใจ ยินดีตอ นรับ หลายทานทีร่ จู กั ก็ใหกำลังใจ ทานทีผ่ มยัง
ไมรจู กั ก็ทกั ทาย ใหการตอนรับอยางดี ผมขอบคุณมาก

ตรา ความหมาย และคติพจน
ผมได เ ลื อ กคติ พ จน ป ระจำตั ว เป น ภาษาละติ น ว า
"PAX ET CARITAS" แปลวา "สันติภาพและความรัก"
คติพจนคำนี้ คลายกับที่พระคุณเจาพเยาว มณีทรัพยไดใชมา
กอนวา "ความรักและสันติสขุ "
ผมเลือกใช "สันติภาพและความรัก" ซึง่ มาจากคำภาวนา
ของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และเปนคำทักทายของคณะฟรังซิสกัน
เวลาพบกันเขาจะทักกันวา "สันติภาพและความดี" ผมเองชอบ
บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซตี อนหนึง่ วา "ขอใหขา พเจาเปน
เครือ่ งมือนำสันติ ใหกับเพื่อนพี่นอง..." เปนบทภาวนาที่ดีมาก
คอยเตือนใจและเปนพลังสำหรับการดำเนินชีวติ และไดนำมาใช
ในชีวติ ผมก็คดิ อยนู าน ทีส่ ดุ ก็ใชเพียงคำวา เปนคำสัน้ ๆ และ
ใหจำงายๆ
"สันติภาพและความรัก....ผมก็ตงั้ ใจวาจะเปนเครือ่ งมือ
นำสันติภาพและความรัก สำหรับเพื่อนพี่นองทุกทาน"
"ชีวติ และการงานในอนาคตจะเปนอยางไร ขอฝากไว
ในความรวมมือของทุกๆ คน ทุกๆ ฝาย ภายใตการทรงนำของ
องคพระจิต"
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