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การสวดภาวนามีกี่รปู แบบ?
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า วันที่ 2 มิ.ย. 2020 นี้ เป็ นวันทีล่ กู ได้เป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งครบ 24 ปี เต็ม ลูกขอกราบ ณ แทบพระ
บาทของพระองค์ดว้ ยความเคารพรัก ความกตัญญู ความเชื่อ ความศรัทธาอย่างสูงสุด และขอเขียนบทสวดบทนี้เพื่อถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์อย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน พระเจ้าข้า
วันก่อนทีค่ ุยกัน เพื่อนผูร้ ่วมก่อตัง้ โครงการถามลูกถึงการสวดภาวนาของลูกว่า
“ผมทราบจากหมํ่ามีว้ ่า หมํ่ามีส้ วดภาวนาทุกวัน ผมอยากทราบว่าหมํ่ามี้ใช้เวลาไหนสวดภาวนา เพราะเห็นหมํ่ามี้เป็ นนัก
ธุรกิจทีม่ กี จิ กรรมเยอะแยะไปหมด และแต่ละวันหมํ่ามีใ้ ช้เวลาในการสวดภาวนานานเท่าไร”
อยากถาม เลยจะตอบให้ฟังเต็มๆ ซะเลย 
“สําหรับหมํ่ามีแ้ ล้ว พระเจ้ามาก่อนสิง่ อื่นใด จะไม่ มเี วลาแค่ไหน หมํ่ามี้กจ็ ะต้อง “ทํา” เวลาถวายแด่พระองค์ มันขึน้ อยู่กบั
การบริหารจัดการเวลาของเรา ตื่นเช้ามาถึงก่อนลงไปข้างล่าง หมํ่ามีจ้ ะเข้าห้องพระ สวดภาวนาขอบคุณพระองค์สาํ หรับพระพรต่างๆ
มากมายทีพ่ ระองค์ประทานให้แก่หมํ่ามีแ้ ละครอบครัว ก่อนออกจากบ้านก็จะสวดสัน้ ๆ ขอพระพรจากพระองค์ในทุกสิง่ ทุกอย่างทีจ่ ะ
ทําในวันนัน้ พร้อมทัง้ ขอพรให้กบั ทุกคนทีห่ มํ่ามีจ้ ะพบในวันนัน้ และทุกวัน ซึง่ หมายความว่าอย่างเธอทีก่ ําลังคุยกับหมํ่ามีอ้ ยู่ขณะนี้ ก็
ได้รบั พระพรจากพระเจ้าแล้ว” เพื่อนของลูกยิม้ “โอ! วิเศษจัง”
ตอนกลางคืน ก่อนนอนหมํ่ามีจ้ ะสวดสายประคํา 1 สาย โดยการเดินรอบสนามหน้าบ้านหลังบ้ าน ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
ก่อนนอนไม่ว่าจะดึกแค่ไหน หมํ่ามีจ้ ะเข้าห้องพระ สวดภาวนาอีกครัง้ หนึ่ง และสวดบทภาวนาต่อพระเยซูเจ้าสัน้ ๆ อีกหนึ่งบทก่อนเข้า
นอน
ดร.หนุ่มมองหน้า “วันๆ หมํ่ามีม้ เี รื่องสวดขอพระเยอะแยะทุกวันเลยหรือครับ” เขาเข้าใจว่าการสวดภาวนาหรือสวดมนต์นนั ้
ส่วนใหญ่คอื การขอพรจากสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ ไม่ว่าจะในศาสนาใด
“การสวดภาวนาในทางศาสนาคริสต์นนั ้ มี 2 รูปแบบ แบบของพีน่ ้องคริสเตียนจะเป็ นการสวดอธิษฐานจากใจคือ คิดอยากจะ
อธิษฐานอย่างไร ก็ตามนัน้ แต่ในรูปแบบของคาทอลิก เรามีบทสวดที่ เป็ นคําภาวนาตายตัว เช่น บทข้าแต่พระบิดา บทวันทามารีย์
เป็ นต้น ทุกคนจะสวดบทเหล่านี้เหมือนกันหมด และมีทงั ้ การสวดภาวนารวมกันอย่างในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ หรือเราจะสวดเอง
ทีบ่ า้ นก็ได้ บังเอิญหมํ่ามีต้ อนแสวงหาพระเจ้าไปทางคริสตจักร เลยติดนิสยั การอธิษฐานจากใจ พอในทีส่ ุดมาเป็ นคาทอลิก ก็เลยรวม
การสวดอธิษฐานและการสวดภาวนาตามบทสวดเข้าด้วยกัน จึงใช้เวลานานหน่อย
การสวดอธิษฐานภาวนาสําหรับหมํ่ามีแ้ ล้ว เป็ น การสื่อกับพระเจ้า แล้วพระองค์กท็ รงสื่อตอบกับเราผ่านพระวาจา สมมติ
เราวันๆ ไม่เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่เลย คิดดูสิ ความสัมพั นธ์ระหว่างเรากับบิดามารดาจะเป็ นเช่นไร ความสัมพันธุ์กบั พระเจ้าก็
เช่นเดียวกัน แต่การพูดคุยระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าคือ การสวดอธิษฐานภาวนานี่แหละ”
“แล้วหมํ่ามีส้ อ่ื กับพระเจ้าทุกๆ วันในเรื่องอะไรบ้างครับ”
เริม่ เข้าใจแล้ว ลูกคิด 
“หมํ่ามีส้ อ่ื กับพระเจ้าในทุกเรื่องเลย เพราะหมํ่ามีย้ กให้พระองค์เป็ นเจ้าเหนือชีวติ ตลอดจนเป็ นผูน้ ําชีวติ หมํ่ามีใ้ นทุกๆ เรื่อง
อาจพูดได้ว่าเป็ นผูน้ ําชีวติ หมํ่ามีใ้ นทุกย่างก้าวเลยในปั จจุบนั ”
เพื่อนดร.หนุ่มผูน้ ้ที ราบว่าลูกไม่ใช่เป็ นคนงมงาย เขาจึงตัง้ ใจฟั งด้วยความสนใจ
“หมํ่ามีส้ วดขอบพระคุณพระเจ้าทุกเช้า สําหรับพระพรทีพ่ ระองค์ประทานให้แก่หมํ่ามี้
และครอบครัวมากมาย ขอบพระคุณสําหรับสิง่ ทีข่ อแล้วได้และขอแล้วไม่ได้ เพราะจากประสบการณ์ของหมํ่ามี้
สิง่ ทีเ่ ราขอแล้วไม่ได้ ทีแ่ ท้คอื พระพร เพราะพระเจ้าทรงทราบดีกว่าเรา พระวาจาในพระคัมภีรก์ ส็ อนไว้เช่นนัน้

ดังนัน้ การขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามี เราได้ หรือไม่ได้ จึงเป็ นแสดงความกตัญญูและความเชื่อความศรัทธาอย่าง
สิน้ สุดจิตใจ หมํ่ามีเ้ คยขอบพระคุณพระเจ้าในความผิดหวังอย่างแรง และรูส้ กึ ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความกตัญญูของลูกคนนี้
ต่อมาหมํ่ามีก้ ท็ ราบว่าความผิดหวังของตัวเองในตอนต้นนัน้ ในทีส่ ดุ เป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สําหรับหมํ่ามีแ้ ละครอบครัว ”
“เป็ นครัง้ แรกทีผ่ มได้ยนิ กับหูว่ามีคนขอบคุณพระเจ้าในความผิดหวัง‛ ‚เอ้า! ฟั งต่อนะ”
“แน่นอน หมํ่ามีต้ อ้ งสวดขอจากพระเจ้า แต่ทุกวันนี้หมํ่ามีจ้ ะสวดขออย่างหนึ่งจากพระองค์เป็ นประจํา นัน่ คือ ‘การขอสติใน
การดํารงชีวติ ’ หรือสติในบางเรื่องเป็ นการเฉพาะ เป็ นเรื่องส่วนตัวมากระหว่างหมํ่ามีก้ บั พระเจ้า จากการทีห่ มํ่ามีต้ อ้ งเป็ นจิตแพทย์ใน
การรักษาเยียวยาหัวใจของตัวเองทีบ่ อบชํา้ เมื่อตอนคดีจบ ทําให้หมํ่ามีต้ ดิ นิสยั วิเคราะห์ตวั เองมาตลอด บัดนี้ความทุกข์เหล่านัน้ มันได้
หมดไปจากชีวติ แล้ว แต่หมํ่ามี้ได้คน้ พบต่อว่า คนเราจะเป็ นลูกทีด่ ขี องพระหรือไม่นนั ้ อยู่ท่สี ติของเราเอง การทําบาปคือการทีเ่ รา
ทราบว่าสิง่ ทีจ่ ะทํานัน้ ไม่ถูกต้อง แต่เราก็ทํา หากเราทําในสิ่ งทีไ่ ม่ทราบหรือไม่ตงั ้ ใจทํา ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นบาป การทีค่ าทอลิกคิดว่าไม่
เป็ นไร เดีย๋ วเราก็ไปแก้บาป หมํ่ามีว้ ่าเป็ นการเอาเปรียบความมีพระทัยดีของพระเจ้า หมํ่ามีจ้ งึ สวดขอพระเจ้าทุกวันให้หมํ่ามีม้ สี ติก่อน
ทําสิง่ ทีไ่ ม่ควรทําหรือสิง่ ทีเป็ นบาป บางเรื่องหมํ่ามีค้ ุยกับลูกไม่ได้ แต่กบั พระเจ้า หมํ่ามีท้ ลู ได้ทุกเรื่อง”
“แต่ถา้ ขอสติแล้ว ยังอ่อนแอ ทําสิง่ ทีไ่ ม่ควรทําอีก หมํ่ามีก้ จ็ ะสวดขอโทษต่อพระองค์ เราจะวิง่ ไปแก้บาปกับพระสงฆ์ทุกวัน
คงไม่ได้ แต่เราสวดขอโทษต่อพระเจ้าในการสวดภาวนาประจําวันได้”
“นอกจากนี้ หมํ่ามีก้ ย็ งั สวดขอพรให้ผอู้ ่นื มากมาย ตัง้ แต่พระสันตะปาปาทัง้ สองพระองค์ ประเทศไทยของเรา พระศาสนจักร
และผูน้ ํา ตลอดจนพระสงฆ์นกั บวชชายหญิงในประเทศไทยและนักบวชชายหญิงคนไทยทีอ่ ยู่ต่างประเทศ ผูท้ ข่ี อให้ลูกสวดภาวนาให้
เพื่อนฝูงและคนรูจ้ กั ทีเ่ จ็บป่ วย คนรูจ้ กั ทีท่ ง้ิ ศาสนา ............ นี่คอื เหตุผลทีห่ มํ่ามีใ้ ช้เวลาในการสวดภาวนาประจําวันเยอะมาก”
“ผมมีเพื่อนหลายคนทีน่ ับถือศาสนาคริสต์ ทัง้ คริสเตียนและคาทอลิก แต่ยงั ไม่เคยมีใครอธิบายวิธกี ารสวดภาวนาได้ลกึ ซึ้ง
เช่นนี้เลย”
“อีกเรื่องหนึ่ง เธอเคยได้ยนิ ใครบอกรักพระไหม ไม่มบี ดิ ามารดาคนไหนจะไม่มคี วามสุข หากลูกมาบอกรักท่าน หมํ่ามี้ รกั
พระเจ้าในฐานะพระบิดาอย่างสิ้นสุดจิตใจ ดังนัน้ ทุกๆ วัน หมํ่ามี้จะสวดทูลพระองค์ว่า ลูกรักพระองค์ท่สี ุด พระเจ้าข้า ตอนสวด
ภาวนาจบ”
เพื่อนของลูกมองหน้าลูกด้วยสีหน้าไม่เชื่อ
“แล้วหมํ่ามีก้ จ็ ะรูส้ กึ ได้ถงึ ความรักทีพ่ ระองค์ทรงประทานตอบให้ทุกครัง้ มันเป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นสุข สุดๆ เลย! ‛
“ทุกวันนี้ การสวดภาวนาได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ของหมํ่ามีเ้ ช่นเดียวกับการหายใจเข้าออกซะแล้ว ”
“วันหน้าผมขอมาฟั งเรื่องราวดีๆ ของการเป็ นคริสตชนกับหมํ่ามีอ้ กี นะครับ”
“ด้วยความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ค่ะ”
“จงอธิ ษฐานภาวนาอย่างสม ่าเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี
เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทาสิ ง่ นี้ ในพระคริสตเยซู” 1 เธสะโลนิ กา 5:17-18
อาแมน
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ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผูอ้ ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พร้อมทัง้ หมายเลขบนซอง
มายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

