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สัตบุรุษ อาสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก สงัฆมณฑลราชบรุี
วนั เดอืน ปเกดิ วนัที ่10 ธนัวาคม ค.ศ.1959
บดิา ยอหน บปัตสิ เกษตร จรสัศร ี(เสยีชวีติ)
มารดา ลซูอีา เดอืนฉาย จรสัศรี
รบัศลีลางบาป วนัที ่16 ธนัวาคม ค.ศ.1959

โดยคณุพอเปโตร ชวลติ วนิติกลุ
พอทนูหวั เปโตร จรรยา ระงบัพศิม

รบัศลีกำลงั วนัที ่1 พฤศจกิายน ค.ศ.1970
โดยพระสงัฆราชโรเบริต รตัน บำรงุตระกลู
พอทนูหวั ยอหน บปัตสิ มานะ กชูาติ

พี่นอง 5 คน (ชาย 2 คน หญงิ 3 คน)
1. นายเกรโกร ีกริติ จรสัศร ีสมรสกบั นางเทเรซา

คณงึนติย จรสัศร ี(บญุเจรญิ) มบีตุรสาว 1 คน
เดก็หญงิมารอีา กริณา จรสัศรี

2. พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ จรสัศรี
3. นางสาวแคทเธอรนี กลุวดี  จรสัศรี
4. ซสิเตอรเทเรซา ธดิาเพญ็ จรสัศรี

คณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีอา
5. นางครสิตนิา รศัมแีข วงศชาดากลุ สมรสกบั นายวนัชยั

วงศชาดากลุ มบีตุร 2 คน เดก็หญงิเทเรซา เวฬกิา
วงศชาดากลุ และเดก็ชายอนัตน ศภุกร วงศชาดากลุ

ที่อยู บานเลขที ่56 หม ู1 ตำบลบางยีร่งค อำเภอบางคนที
จงัหวดัสมทุรสงคราม 75120

ชวีติดานการศกึษา
ระดับประถมตน โรงเรียนดรุณานุเคราะห
ระดับประถมปลาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับมัธยมตน โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับมัธยมปลาย ม.ศ.5 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ ราชบรุี
ระดบัอดุมศกึษา ปรญิญาตรศีลิปศาสตรบณัฑติ สาขาปรชัญา วทิยาลยัแสงธรรม

ปรญิญตรศีาสนศาสตรบณัฑติ สาขาเทววทิยา วทิยาลยัแสงธรรม
ปรญิญาโทเทววทิยาดานศลีธรรม (Moral Theology)
มหาวทิยาลยันกับญุโทมสั (Angelicum) กรงุโรม อติาลี
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ชวีติดานกระแสเรยีก
เขาบานเณรเลก็ บานเณรแมพระนริมล ราชบรุ ีป 1971
เขาบานเณรกลาง บานเณรพระวสิทุธวิงศ นครราชสมีา ป 1978
เขาบานเณรใหญ บานเณรแสงธรรม นครปฐม รนุที ่8 ป 1979

พธิแีตงต้ัง - บวชสงัฆานกุร - บวชพระสงฆ
ผูอานพระคัมภีร วนัที ่15 สงิหาคม 1984 ทีบ่านเณรแสงธรรม

โดย พระสงัฆราชยออากมิ พเยาว มณทีรพัย
ผูชวยพิธีกรรม วนัที ่15 สงิหาคม 1985 ทีบ่านเณรแสงธรรม

โดย พระสงัฆราชลอเรนซ คายน แสนพลออน
สังฆานุกร วนัที ่15 สงิหาคม 1986 ทีบ่านเณรแสงธรรม

โดย พระสงัฆราชมคีาแอล บญุเลือ่น หมัน้ทรพัย
พระสงฆ วนัที ่9 พฤษภาคม 1987 ทีอ่าสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก

โดย พระสงัฆราชยอหน บอสโก มนสั จวบสมยั

ชวีติสงฆและงานอภบิาล
1987 - 1988 ผชูวยเจาอาวาส วดัพระหฤทยั (วดัเพลง)

จิตตาธิการเยาวชนระดับสังฆมณฑล
1989 เจาอาวาสวดันกับญุลกูา หนองนางแพรว
1989 - 1990 รองอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
1991 รบัการอบรมเรือ่ง Evangelization ฟลปิปนส และศกึษาทีส่ถาบนั EAPI ฟลปิปนส
1992 - 1995 อธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
1996 - 1997 เจาอาวาสรองอาสนวหิารนกับญุยอหน บอสโก ราชบรุี
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1998 - 2000 ศกึษาตอระดบัปรญิญาโท วชิา Moral Theology ทีอ่ติาลี
2001 - 2005 รองอธิการบานเณรแสงธรรม

อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม
2005 รวมโครงการพกัภารกจิฟนฟชูวีติสงฆ
2006 - 2007 อุปสังฆราช

ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
2007 อุปสังฆราช

ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
รักษาการอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล

2008 อุปสังฆราช
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
เจาอาวาสรองอาสนวหิาร นกับญุยอหน บอสโก ราชบรุี

2009 อุปสังฆราช
ไดรับแตงตั้งเปนพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
(เมือ่วนัที ่4 เมษายน ค.ศ.2009 และประกอบ
พธิอีภเิษกเปนพระสงัฆราช วนัที ่4 กรกฎาคม ค.ศ.2009
ณ โรงเรยีนดาราสมทุร ศรรีาชา จ.ชลบรุ)ี
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หนทางทีพ่ระเปนเจาทรงเตรยีมไวสำหรบัแตละคน
เปนเรือ่งยากทีจ่ะเขาใจและรไูดอยางลกึซึง้หรอืปฏเิสธได
หลายครัง้เปนสิง่ทีไ่มมใีครคาดคดิ หากเปนน้ำพระทยัของ
พระเปนเจา ก็ไมมีใครปฏิเสธได เชนเดียวกับคุณพอ
ซลิวโีอสริพิงษ จรสัศร ีอปุสงัฆราชสงัฆมณฑลราชบรุี

เมือ่วนัที ่4 เมษายน ค.ศ. 2009 พระอคัรสงัฆราช
ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย ไดแจงอยางเปนทางการใหทราบวา สมเดจ็
พระสนัตะปาปาเบเนดกิตที ่16 ไดทรงแตงตัง้คณุพอซลิวโีอ
สริพิงษ จรสัศร ีใหเปนพระสงัฆราชปกครองสงัฆมณฑล
จนัทบรุี

ขอถอืโอกาสนี ้พดูคยุกบัพระคณุเจาใหมของเรา
เพือ่จะไดรจูกัพระคณุเจามากขึน้

คณุพอเอนก นามวงษ
สัมภาษณ/เรียบเรียง

ประวตัชิวีติวยัเดก็ ครอบครวั และชวีติกระแสเรยีก
ผมเองเปนคนราชบรุ ีเกดิวนัที ่10 ธนัวาคม ค.ศ. 1959 ลกูวดับางนกแขวก จงัหวดัสมทุรสงคราม รบัศลีลางบาปทีอ่าสน

วหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก มาจากครอบครวัครสิตชน เปนครอบครวัชาวสวน ทีบ่านทำสวนมะพราว และมสีวนผลไมอืน่ๆ
ปลูกแซมบาง

เติบโตและเรียนในบรรยากาศคริสตชนที่วัดบางนกแขวก สมัยนั้นมีคุณพอคณะซาเลเซียนชาวอิตาเลียนเปนคุณพอ
เจาอาวาส ตอนเปนเดก็เลก็ๆ ไดรบัการอบรมจากวดั โรงเรยีนและครอบครวัทีเ่ครงครดัมาก ทกุวนัอาทติยตองไปวดัเปนครอบครวั
เปนเด็กนักเรียนตองเรียนคำสอน ตองสวดภาวนา มีครูคำสอนที่สมัยเราเปนเด็กก็รูสึกวาทานดุมากๆ เพราะทานสอนอยาง
จรงิจงัมาก ทำใหความเชือ่คอยๆ ไดรบัการปลกูฝงตัง้แตเลก็ๆ
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พอเรียนจบชั้น ป.4 อยากเขาบานเณร แตยังรูสึกไมพรอมนัก อยากรออีกสักหนึ่งป และชวงนั้นไดไปสัมผัสชีวิตที่
บานเณรดวย ทีส่ดุพอจบชัน้ ป.5 จงึขอคณุคร ูคณุพอเจาวดั คณุพอปลดั เขาบานเณร ทกุทานกส็นบัสนนุ สงเขาบานเณร จงึเริม่
เปนเณรตัง้แตเรยีนชัน้ ป.6 ทีบ่านเณรแมพระนริมล สงัฆมณฑลราชบรุ ีใชชวีติอยทูีบ่านเณรเลก็นี ้ 7 ป เรยีนจบชัน้มธัยมปลาย
ม.ศ. 5 นีเ่ปนประวตัคิราว ๆ ชวงทีเ่ตบิโตในหมบูานชนบท ชมุชนครสิตชนเกาแกทีร่าชบรุี

หลังจากนั้นเขาบานเณรกลางพระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา และเขาบานเณรใหญแสงธรรม ที่สามพราน นครปฐม
เปนรุนที่ 8 ในรุนเดียวกันมีพระสงฆของสังฆมณฑลจันทบุรีหลายองค มีคุณพออดิศักดิ์ พรงาม คุณพอชาติชาย พงษศิริ
คุณพอสุทัศน เภกะสุต คุณพอสุพจน นัมคณิสรณ คุณพอพงษนิรันดร นัมคณิสรณ และคุณพอประเวช เตชะพิทักษธรรม
เรยีนจบชัน้ระดบัปรชัญา

ตามโครงการของสงัฆมณฑลราชบรุสีมยันัน้ เมือ่จบระดบัปรชัญาปที ่ 4 แลวใหพกั 1 ป เพือ่ฝกงานอภบิาลตามวดัใน
สงัฆมณฑล เมือ่ครบแลว กก็ลบัมาเรยีนทีแ่สงธรรมชัน้ปที ่5 เปนเพือ่นรวมชัน้เดยีวกบัรนุนอง สวนคณุพอรนุเดยีวกนัเขากเ็รยีน
ตอแซงหนาไปหนึง่ป ปนัน้ทีก่ลบัเขาไปเรยีนใหม ในรนุเดยีวกนัมพีระสงฆจนัทบรุกีค็อืคณุพอพนินัต พรประสทิธิ ์และคณุพอไพรชั
จักรวาลธนารักษ

เมื่อจบระดับเทววิทยาแลว ก็ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆจากพระคุณเจายอหน บอสโก มนัส จวบสมัย เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม ค.ศ.1987 ณ อาสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก สมทุรสงคราม

พระสงัฆราชใหมสงัฆมณฑลจนัทบรุ ีความรสูกึลกึๆ ในใจ
เมือ่ผมไดรบัจดหมายจากพระสมณทตูซลัวาตอเร เปนนกัคโีอ เชญิใหไปพบ ผมไมเขาใจวาเกดิอะไรขึน้ แตในใจคดิวา

ตองมีอะไรสำคัญแนนอน ถาทาบทามเปนพระสังฆราชเปนเรื่องที่ผมหนักใจมาก แตชวงนั้นก็ยังไมทราบวาจะเปนอยางไร
คดิวาไมนาจะเปนเรือ่งพระสงัฆราช ตอมากไ็ดมาพบทานสมณทตูตามทีไ่ดนดัไว พระสมณทตูกแ็จงใหทราบวา พระสนัตะปาปา
ไดแตงตัง้ใหผมเปนพระสงัฆราชของสงัฆมณฑลจนัทบรุ.ี...ผมตกใจ แปลกใจมากและไดเรยีนใหทานทราบและไดใหเหตผุลกบั
ทานหลายเรือ่ง สำหรบัผมถอืวาเปนเรือ่งยิง่ใหญมาก คงไมสามารถรบัตำแหนงได รสูกึหนกัใจมากในชวงนัน้ ผมใชเวลายาวนาน
มากในการทบทวนอะไรตางๆ งงกง็ง ไมคาดคดิ รสูกึวาไมเหมาะสม ไมนาเปนไปไดสำหรบัชวีติผม ซึง่เปนพระสงฆธรรมดาๆ คนหนึง่

ครอบครวัและญาตพิีน่อง กบัความรสูกึนกึคดิ
ทีจ่รงิเรือ่งนีท้กุอยางตองเกบ็เปนความลบั จะบอกหรอืปรกึษาใครไมไดเลย จนกวาจะมปีระกาศอยางเปนทางการ ผทูี่

อยรูอบขางไมมใีครรเูรือ่งเลย สวนทางครอบครวัโดยเฉพาะคณุแมกไ็มทราบเรือ่ง
เมื่อทานสมณทูตประกาศแลว คุณแมทางบาน ญาติพี่นองก็ไดทราบจากคนอื่นที่โทรศัพทไปบอก แตคนที่บอกขาว

ไดเลาใหผมฟงภายหลงัวา "น้ำเสยีงของทานเรยีบเฉยมากไมไดพดูอะไร แมคงตองสวดมากขึน้เอาใจชวยลกูมากขึน้..."
ผมกไ็มทราบความรสูกึคณุแมของผม ทานไมไดแสดงความรสูกึของความยนิด ีความรสูกึของความกงัวลอะไร เพยีงแต

บอกวา "เปนน้ำพระทัยของพระก็ใหติดตามพระประสงคของพระไป" นั่นเปนสิ่งที่คุณแมไดบอกกับผม สำหรับญาติพี่นอง
สวนใหญโทรมาแสดงความดใีจและบอกวาจะภาวนาให บอกวาเขาใจความรสูกึวาเปนอยางไร อยใูกลชดิดวยคำภาวนา กำลงัใจ
ใหความบรรเทาใจ พยายามใหกำลงัใจเสมอๆ

พระคณุเจา เตรยีมตวัรบัตำแหนงใหม
บอกตามตรงผมเองยงัไมไดเตรยีมตวัอะไรมากนกั เพยีงแตปรบัตวัปรบัใจมากกวา เพราะเปนอะไรทีเ่ปลีย่นแปลงชวีติ

ทั้งชีวิต ผมมาตางที่ตางถิ่นตองปรับใจ เพราะมาจากราชบุรี มาอยูในสังฆมณฑลจันทบุรี ตรงนี้ตองใชเวลามากพอสมควร
ไมเหมอืนตอนเปนพระสงฆ เวลามารวมพธิตีางๆ มาพกัผอนมาเทีย่ว พบเพือ่นๆ ผานมากส็นกุสนาน ไมหนกัใจอะไร เมือ่มา
อยอูยางนีก้ร็สูกึหนกัใจตองปรบัตวัปรบัใจ ในชวงแรกนีไ้มไดเตรยีมตวัอะไร เตรยีมใจอยางเดยีว
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สิง่แรกทีค่ดิถงึสงัฆมณฑลจนัทบรุี
สงัฆมณฑลจนัทบรุเีปนสงัฆมณฑลทีใ่หญ เกาแก เปนสงัฆมณฑลทีม่พีระสงฆ

นักบวช มีสัตบุรุษมาก มีบุคคลที่มีคุณภาพ คิดถึงแบบนี้ ทราบวากลุมคริสตชนที่
จนัทบรุมีมีานานถงึ 300 กวาป มองวาเปนสงัฆมณฑลทีร่่ำรวยในความเชือ่ มบีคุลากร
มสีตับรุษุทีม่คีณุภาพ มกีจิการงานตางๆทีม่ัน่คง เปนสงัฆมณฑลใหญแลว ทำใหมอง
ตัวเองวาจะไหวหรือ จะทำไดหรือ? เมื่อมองเทียบกับสังฆมณฑลราชบุรี ผมก็มอง
สงัฆมณฑลจนัทบรุเีปนพีข่องเรา ทำอะไรตางๆ กพ็ยายายใหเกยีรตใิหความเคารพกนั
ในฐานะที่สังฆมณฑลจันทบุรีนำหนาเปนเหมือนพี่ของสังฆมณฑลราชบุรี

พระสงัฆราชในยคุปจจบุนั กบัสิง่ทาทาย
 เรือ่งสิง่ทาทายหนาทีพ่ระสงัฆราชในปจจบุนันีม้อีะไรบาง ผมรสูกึวาเปนคำถาม

ทีต่อบยาก เพราะการเปนสงัฆราชในยคุปจจบุนัเปนสิง่ทีย่ากกวาในยคุกอน โดยเฉพาะ
เรือ่งงานอภบิาล เหมอืนการเปนผดูแูล ปรบัความคดิใหเขากบัยคุสมยั เขากบัคนทีเ่รา
อยดูวย ทำงานดวย และคงตองเปนพระสงัฆราชในรปูแบบของผรูบัใชผบูรกิาร ผสูงเสรมิ
สนบัสนนุมากกวา เปนผนูำแบบผรูบัใช ยอนยคุกลบัไปเหมอืนองคพระเยซเูจา คดิวา
เปนเรื่องที่ยากหนอยเพราะตองพรอม ใจกวางที่จะรับฟง พยายามปรับตัวใหเขากับ
คนกบังานตองเปนคนเพือ่คนอืน่ใหได

สิง่แรกทีอ่ยากทำ หลงัการอภเิษก
ผมเองไมคอยรจูกัสงัฆมณฑลจนัทบรุมีากนกั หลายสิง่หลายอยางเปนสิง่ใหมทีผ่มตองเรยีนรใูหมากขึน้ แตคดิวาสิง่แรกสดุ

สำหรับผมคือ ทำความรูจักกับคณะสงฆ สภาพของสังฆมณฑล คณะนักบวช และพบปะกับบรรดาสัตบุรุษในสวนตางๆ
เพราะผมมาเหมอืนกบัเปนการเริม่ตนทีศ่นูย เพราะยงัไมรภูมูหิลงัอะไรตางๆ รวมทัง้งานของสงัฆมณฑลดวย สิง่แรกคอืตองเรยีนรู
ทำความรจูกั เปนเรือ่งสำคญัทีจ่ะตองปรบัตวั แตกม็ัน่ใจวา สมยัพระคณุเจาลอเรนซเทยีนชยั สมานจติ ไดจดัทำระบบ โครงสราง
และการบรหิารตางๆ ไวดมีากแลว

ทำหนาทีห่ลากหลายทีผ่านมา ผชูวยเจาอาวาส เจาอาวาส รองอธกิาร อธกิารบานเณร
อาจารยและรองอธกิารบานเณรแสงธรรม อปุสงัฆราช

หลงัจากไดบวชเปนพระสงฆมา ผใูหญกไ็ดมอบหมายใหรบัผดิชอบงานตางๆ หลากหลายและแตกตางกนั เวลาทีอ่ยใูน
ตำแหนงหนาที่ที่แตกตางกัน ไมวาจะตำแหนงอะไร ก็พยายามนอมรับและรักในงานที่ ทำรักคนที่อยูดวย ฉะนั้นในงานตางๆ
ไมวาจะเปนงานวัดก็ดี ที่จริงผมทำงานตามวัดแค 4-5 ป ในชวงเวลา 22 ป ชีวิตพระสงฆของผม เปนผูชวยเจาอาวาส 2 ป
เจาอาวาส 4 ป มคีวามสขุในการอภบิาล อยกูบัสตับรุษุ ใหบรกิารรบัใชในเรือ่งศลีศกัดิส์ทิธิ ์เปนชวีติทีม่คีวามสขุอกีแบบ เมือ่ตอง
มารบัผดิชอบอยบูานเณรเลก็ของสงัฆมณฑล 7 ป บานเณรใหญ 5 ป มคีวามสขุอกีแบบหนึง่ บานเณรเลก็อยกูบัเณรตวัเลก็ๆ
เด็กๆ ก็สนุกสนานเครียดบางแตก็มีความสุขในชวงที่อยูบานเณรเล็ก ตอนนี้มีศิษยเกามากมายเหมือนกัน เมื่อกลับมาพบปะ
พดูคยุกนั เวลาทีไ่ดอยทูีบ่านเณรกม็คีวามหมายดี
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อยบูานเณรใหญ 5 ป อยเูหมอืนเปนพีเ่ปนเพือ่นๆ ของบรรดาเณรใหญ กม็คีวามสขุอกีแบบหนึง่ เพราะพวกเณรใหญ
เขากเ็ปนผใูหญมคีวามรสูกึนกึคดิแลว ผมกเ็ปนเหมอืนผแูนะนำ คอยชีแ้นะแนวทางชวีติสำหรบัเขา อยกูบัเณรใหญสวนใหญเปน
สามเณรระดบัเทววทิยา เปนผเูตรยีมตวัใกลบวชแลว อกี 1-2 ปกจ็ะบวชเปนพระสงฆแลว กพ็ยายามแนะนำ ชวยเหลอื ใชชวีติ
รวมกนั เปนความสขุอกีแบบหนึง่

สวนตำแหนงอปุสงัฆราชของสงัฆมณฑลราชบรุ ี เปนงานอกีตำแหนงหนึง่ทีผ่มรสูกึวาเปนภาระ และตองรับผดิชอบสงู
เพราะเปนตำแหนงทีต่องรบัผดิชอบสงูมาก รองจากพระสงัฆราช แตกไ็ดรบัความรวมมอืจากพระสงฆ สภาอภบิาล หนวยงาน
ตางๆ ในสงัฆมณฑลราชบรุ ีซึง่กย็นิดใีหความรวมมอืรวมใจทำงานกนัอยางด ีมคีวามสขุแมงานบางอยางจะมปีญหาบาง แตเรือ่ง
ความสมัพนัธ สวนใหญมกัจะเนนเรือ่งความสมัพนัธกบับรรดาพระสงฆนกับวชและสตับรุษุ ซึง่กร็สูกึเปนไปดวยดี

ทีส่ำคญัคอื พระคณุเจาปญญา กฤษเจรญิ กไ็ววางใจ ใหโอกาส ใหกำลงัใจ และแนะนำ มอีะไรกป็รกึษาหารอืไดเสมอ

ชวีติสงฆ ทกุข และ สขุ
สิง่ทีเ่ปนความทกุขใจกค็อื เมือ่อยตูามวดัมบีางสิง่บางอยางทีเ่กดิขึน้ มปีญหากบับรรดาสตับรุษุ แลวไมสามารถทำหนาที่

ของเราในการชวยแกปญหาใหได ถาเกดิมคีวามทกุขมาก กต็องทำใจและยอมรบัวา ไมนานกผ็านไป ความทกุขกห็ายไป สิง่ที่
ผานไปกเ็ปนประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอชวีติ พระสงฆทกุองคกม็ทีัง้สขุและทกุขในชวีติของตนทัง้นัน้

เวลาทำงานกับบรรดาพี่นองพระสงฆ ก็มีความสุขและความทุกขเหมือนกัน แตเมื่อวันเวลามันผานมาแลว จะบอกวา
แตละจดุของความทกุขคอือะไร แตเมือ่มนัผานไปแลว กไ็มไดคดิวาเปนความทกุขแลว

ในชวีติสงฆผมคดิวาตองมเีพือ่น เมือ่มปีญหากส็ามารถปรกึษาและพดูคยุได ผมเองกโ็ชคดทีีม่พีระสงฆรนุพี ่ รนุเพือ่น
รนุนองๆ ทีเ่ราสามารถคยุถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ไมวาจะเปนความทกุขหรอืความสขุ ผดิหวงัหรอืสมหวงัตางๆได นอกจากนีค้วามเชือ่
ของเรา การภาวนา การฝากชวีติไวกบัพระเปนเจา แมพระ ความเชือ่ตรงนี ้เปนสวนหนึง่ในชวีติสงฆของเราและเปนสวนทีส่ำคญั

ความสขุในชวีติสงฆ สวนใหญเกดิจากการอภบิาล การรบัใช เชนเวลาเปนเจาอาวาส การไปเยีย่มสตับรุษุทีเ่ขาไปไหน
ไมได การสงศลีผปูวยทีบ่าน ทีโ่รงพยาบาล มนัเปนความเหนด็เหนือ่ยเปนภาระของพระสงฆ แตในสวนลกึๆ แลวเปนความสขุ
ในการบริการรับใช

หนาทีส่งฆเวลาอยใูนโรงเรยีน ทำงานกบัครกูบัเดก็ แตละวนักม็ปีญหามากพอสมควร แตความสขุทีเ่กดิขึน้เมือ่เราไดอยู
กบัครขูองเรา กบัเดก็ของเรา เราไดสามารถรวมชวีติพดูคยุ เขามาปรกึษาเรา เดก็ๆ เขามาหาเรายิม้แยมแจมใสทกัทายเรา เปน
ความสขุของผอูภบิาล ผมคดิวาเปนสวนสำคญัในชวีติสงฆ เพราะเปนพระสงฆกต็องมคีวามสขุและความสขุคอืงานอภบิาลดวย
ความรักและการแบงปนชีวิต

ภาระ สขุภาพ พกัผอน เลนกฬีา
เรือ่งสขุภาพ ผมมปีญหาเรือ่งไขมนันดิหนอย แตไมมเีรือ่งความดนั เบาหวาน การดแูลรกัษาสขุภาพ พยายามรกัษา

สขุภาพ แตกอนไมคอยออกกำลงักายเทาไร ปจจบุนัพยายามออกกำลงักายบางวนัละครึง่ชัว่โมงหรอืหนึง่ชัว่โมง เชนเดนิตอนค่ำๆ
เรือ่งสขุภาพเปนเรือ่งทีจ่ำเปนกพ็ยายามรกัษาสขุภาพใหดใีหแขง็แรงเหมอืนกนั

สวนเรื่องกีฬา สมัยเปนเณรเล็ก ชอบเลนวอลเลยบอลกับบาสเกตบอล เมื่อเปนเณรใหญ ที่วิทยาลัยแสงธรรม ก็เปน
นกักฬีาวอลเลยบอล ปจจบุนัยงัพอเลนไดบาง แตเลนหนกัๆ เหมอืนสมยัหนมุไมไดแลว สงัขารไมอำนวยแลว ชวงหลงักม็กัจะวิง่
ถาเลนบาสเกตบอลกจ็ะแคชตูธรรมดา เลนเอาเหงือ่เอาแรงนดิหนอย

แตกไ็มไดมโีรคประจำตวัอะไร ใหตองเปนกงัวลมากนกั
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กบัพระสงฆ สตับรุษุ สงัฆมณฑลจนัทบรุี
ขอขอบคุณสังฆมณฑลจันทบุรี ขอบคุณพระคุณเจา

เทยีนชยั คณุพอวรีะ ผงัรกัษ พระสงฆผใูหญ พระสงฆอาจารย
รนุพี ่ เพือ่นๆ และพระสงฆนองๆ ทีใ่หการตอนรบัเขามาอยใูน
หมูคณะสงฆของสังฆมณฑลจันทบุรี ในใจผมเองก็ประหมา
เหมอืนกนัวาจะทำอยางไร วางตวัอยางไร แตเวลาทีม่าครัง้แรก
ก็ไดรับการตอนรับที่อบอุน ขอขอบคุณตอสังฆมณฑล ตอ
พระคณุเจา ตอคณะสงฆเปนอยางมาก และบรรดานกับวชเชน
เดียวกันใหการตอนรับ มีการด และโทรศัพทแสดงความยินดี
ใหกำลงัใจ หลายๆทานบอกวาไมตองกลวั พีน่องสตับรุษุกไ็ดให
กำลงัใจ ยนิดตีอนรบั หลายทานทีร่จูกักใ็หกำลงัใจ ทานทีผ่มยงั
ไมรจูกั กท็กัทาย ใหการตอนรบัอยางด ีผมขอบคณุมาก

ตรา ความหมาย และคตพิจน
ผมไดเลือกคติพจนประจำตัว เปนภาษาละตินวา

"PAX ET CARITAS" แปลวา "สันติภาพและความรัก"
คติพจนคำนี้ คลายกับที่พระคุณเจาพเยาว มณีทรัพยไดใชมา
กอนวา "ความรกัและสนัตสิขุ"

ผมเลอืกใช "สนัตภิาพและความรกั" ซึง่มาจากคำภาวนา
ของนกับญุฟรงัซสิ อสัซซี ีและเปนคำทกัทายของคณะฟรงัซสิกนั
เวลาพบกนัเขาจะทกักนัวา "สนัตภิาพและความด"ี ผมเองชอบ
บทภาวนาของนกับญุฟรงัซสิ อสัซซีตีอนหนึง่วา "ขอใหขาพเจาเปน
เครือ่งมอืนำสันติ ใหกับเพื่อนพี่นอง..." เปนบทภาวนาที่ดีมาก
คอยเตอืนใจและเปนพลงัสำหรบัการดำเนนิชวีติ และไดนำมาใช
ในชวีติ ผมกค็ดิอยนูาน ทีส่ดุกใ็ชเพยีงคำวา เปนคำสัน้ๆ และ
ใหจำงายๆ

"สนัตภิาพและความรกั....ผมกต็ัง้ใจวาจะเปนเครือ่งมอื
นำสันติภาพและความรัก สำหรับเพื่อนพี่นองทุกทาน"

"ชวีติและการงานในอนาคตจะเปนอยางไร ขอฝากไว
ในความรวมมอืของทกุๆ คน ทกุๆ ฝาย ภายใตการทรงนำของ
องคพระจิต"
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