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ขอบพระคุณพระแม่
ขอบคุณนักบุญ Martin de Porres
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ลูกขอเขียนบทสวดบทนีถ้ วายแด่พระองค์ดว้ ยความกตัญํูและความขอบพระคุณอย่างที่สดุ พระ
เจ้าข้า
ความเชื่ออย่างแรงกล้าของลูก ไม่เพียงแต่วิงวอนให้พระองค์ทรงเคลื่อนภูเขาในชีวิตของลูกได้ แต่ลกู ยังได้สวดวิงวอน
ขอให้พระแม่ช่วยรักษาสัตว์เลีย้ งของลูกผ่านนักบุญองค์หนึ่ง ผูซ้ ง่ึ ลูกไม่รูจ้ กั มาก่อนเลย จนหายได้
เมื่อปลายเดือนต.ค. 2021 ลูกต้องไปสัมมนาที่จงั หวัดใกล้เคียงติดต่อกัน 3 วัน กลับมาดึกๆ ทุกวัน ลูกจึงไม่ได้ไปดูปลา
คาร์พที่เลีย้ งไว้ท่ีตอนนีอ้ อกลูกออกหลานจนเต็มบ่อ พอเสร็จจากการสัมมนาฝนก็ตกอีก เลยไม่ได้ไปให้อาหารแก่ปลาด้วยตัวเอง
ปรากฏว่ะรหว่างนัน้ คนสวนผูด้ แู ลได้รายงานลูกว่ามีปลาตัวหนึ่ง รู ส้ กึ จะเป็ นแผล กว่าลูกจะได้ไปดูปลาด้วยตัวเอง เวลาก็ผ่านไป
เกือบสัปดาห์ ลูกก็เห็นว่ามีอยู่ตวั หนึ่งที่ปากเป็ นแผลและลามไปทัง้ ปาก เพราะผ่านไปตัง้ หลายวันแล้ว
ทาไงดีละ่ ปลาคาร์พมีทงั้ บ่อ ตัวหนึ่งป่ วย ถ้าไม่แยกออกมา อาจจะลามไปตัวอื่นๆ และอาจทัง้ บ่อได้ ครัน้ จะจับปลาตัว
ป่ วยไปหาสัตวแพทย์ก็ ไม่ทราบจะจับอย่างไร ไม่เหมือนสุนัขหรือแมว แต่ลูกต้องทาอะไรสักอย่าง จะปล่อยไว้เฉยๆ ไม่ได้ ลูก
ตัดสินใจสั่งบ่อผ้าใบมาแล้วให้ลูกน้องสร้างโครง กว่าจะมาและประกอบบ่อใหม่เสร็จ ก็ใช้เวลาอีกหลายวัน รวมวันที่ปลาเริ่ม
ป่ วยจนถึงวันที่แยกออกมา ก็เกือบ 10 วัน
พอแยกออกมาเสร็จ ลูกจึงมาพินิจพิจารณาอาการป่ วยของปลาตัวนี ้ โอ! เนือ้ บริเวณปากของมันเปื่ อยหมดแล้วและมัน
ก็กินอาหารไม่ได้ รักษาอย่างไรล่ะ โชคดีมาก บิดาของเพื่อนสนิทลูกสาวมีความรู เ้ รื่องปลาคารพ์ดีเพราะที่บา้ นเขาก็เลีย้ งปลา
คาร์พบ่อใหญ่
ลูกจึงถ่ายถอดอาการของปลาพร้อมถ่ายรู ปให้ลกู สาว แล้วลูกสาวก็ส่งต่อให้เพื่อนของเธอ ซึ่งก็ถ่ายทอดข้อมูลต่อให้
คุณพ่อของเธอ แล้วท่านก็จะส่งมาว่าให้ใช้ยาแบบนีๆ้ กี่วนั แล้วต่อด้วยวิธีนีอ้ ีกกี่วนั ... ยาบางตัวก็ตอ้ งสั่งออนไลน์เพราะหาซือ้
ตามร้านไม่มี
เนื่องจากบ่อปลาคารพ์ท่ีบา้ นของลูกสร้างอยู่ใต้ถา้ แม่พระเมืองลูรด์ ส์ ลูกมาสวดสายประคาที่หน้าถา้ ทุกเย็น ลูกจึงเริ่ม
สวดขอพรจากพระแม่ให้ช่วยรักษาปลาตัวนีใ้ ห้หาย ลูกไม่กล้าสวดขอพระเยซูเจ้าเพราะลูกเห็นว่าคนทั่วโลกที่กาลังมีความทุกข์
มีเป็ นล้านๆ คนกาลังสวดขอพรจากพระองค์ เรื่องเล็กแค่ปลาตัวหนึ่งป่ วย เรามิควรรบกวนพระองค์ แต่สาหรับพระแม่ พระนาง
เป็ นพระมารดาของมวลมนุษยชาติ ลูกย่อมขอจากแม่ได้แม้ในเรื่องเล็กน้อย
ลูกสวดทุกเย็น ขอพระแม่โปรดประทานประพรและพระเมตตาให้ปลาตัวนีห้ ายเทอญ
วันที่ 3 พ.ย. 2021 คุณพ่อท่านหนึ่งผูไ้ ด้ส่งบทเทศน์ให้ลกู เป็ นประจาทุกวันได้เทศน์ว่า วันนัน้ เป็ นวันฉลองนักบุญองค์
หนึ่ง ซึง่ คนไทยไม่คอ่ ยรู จ้ กั นักบุญองค์นีเ้ ป็ นชาวเปรู มีช่ือว่า นักบุญ Martin de Porres
และท่านได้เป็ นองค์อปุ ถัมป์ ของสัตว์เลีย้ งทัง้ หลาย ลูกหูผ่งึ ฟั งด้วยความตัง้ ใจ

นักบุญองค์นีม้ ีบิดาเป็ นขุนนางชาวสเปนและมารดาเป็ นชาวปานามา มีนอ้ งสาว 1 คน บิดาทิง้ ครอบครัวไปตัง้ แต่ลกู ๆ
ยังเล็ก มารดาต้องไปรับจ้างซักผ้า เด็กชาย Martin เป็ นเด็กที่ มีใจศรัทธา เก็บเศษเที ยนที่เจ้านายของมารดาทิ ง้ มาตัง้ สวด
อธิษฐานที่บา้ น ต่อมาในวัย 13-14 ปี มารดาส่งท่านไปทางานร้านตัดผม เจ้าของร้านมีความรู ข้ นั้ พืน้ ฐานในการรักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วย Martin จึงได้ฝึกวิชาการรักษาพยาบาลด้วย อายุ 15 ปี Martin ขอสมัครเข้าเป็ นนักบวชคณะโดมินิกนั แต่เนื่องจากเขา
เป็ นคนสีผิว คณะจึงไม่รบั พิจารณาตอนแรก ต่อมาก็ยอมรับเข้าคณะ โดยให้ทาหน้าที่เหมือนเป็ นผูร้ บั ใช้ ซึ่ง Martin ก็ทาหน้าที่
ทุกอย่างด้วยความเต็มใจและยอมรับการกลั่นแกล้งจากนักบวชในคณะโดยไม่บ่นหรือท้อถอย
มีเหตุการณ์เกิดขึน้ ที่ทาให้ท่านได้รับสมญานามเช่นนี ้ มีหนูเข้าไปในครัวและกัดกินอาหารบนโต๊ะที่ Martin เตรียม
นักบวชต้องการให้เขากาจัดหนูเหล่านัน้ เสีย Martin ตัดสินใจคุยกับหนูเหล่านัน้ แทนว่าอย่าเข้ามาในครัวเลย เดี๋ยวเขาจะนา
อาหารไปเลีย้ งหนูเหล่านัน้ ในสวนแทน หนูเหล่านัน้ ก็ตกลงและไม่มารบกวนอาหารบนโต๊ะอีก ต่อมาในสวนที่ Martin เลีย้ งหนู
เหล่านัน้ สัตว์อ่ืนๆ ไม่ว่า แมว สุนัข ฯลฯ ที่มีอาการป่ วยก็มาหาท่านที่สวน แล้วท่านก็รกั ษาสัตว์เหล่นนั้ ให้หายได้หมด ท่านจึง
ได้รบั สมญานามว่าเป็ นองค์อปุ ถัมป์ ของสัตว์เลีย้ งทัง้ หลาย
ฟั งคาเทศน์เสร็จ ลูกดีใจมาก ปลาคาร์พก็เป็ นสัตว์เลีย้ งชนิดหนึ่งหนิ 
ลูกเริ่มสวดภาวนาขอให้นกั บุญ Martin de Porres ช่วยรักษาปลาคาร์พตัวนีข้ องลูกให้หาย โดยอาศัยพระพรและพระ
เมตตาของพระแม่เทอญ ทุกๆ วัน ควบคูก่ บั การใช้ยาและวิธีการรักษาตามคาแนะนาของบิดาเพื่อนลูกสาว
ทุกๆ วัน ลูกต้องเปลี่ยนนา้ ให้ปลา ให้ยาตามขนาดที่ รบั คาสั่งมา งุนงงกับการแปลงลิตรเป็ นแกลลอน เป็ น cc … ตาม
วิธีการใช้ยาบนฉลากยาแต่ละตัว ระหว่างเดินสวดสายประคาตอนเย็น ก็จะเดินไปใกล้บ่อเล็กที่ปลาตัวนีว้ ่ายอยู่ เอามือปกเหนือ
นา้ และขอให้นกั บุญ Martin de Porres โปรดรักษาปลาคาร์พตัวนี ้ โดยอาศัยพระเมตตาและพระพรของแม่พระเทอญ ก่อนจะไป
นอน ลูกก็จะไปหาปลาตัวนี ้ ผิวปากเบาๆ ให้มนั ฟั ง ซึง่ มันก็จะว่ายเข้ามาหาลูก
เป็ นเวลาเกือบ 60 วัน ที่ลกู ต้องอนุบาลปลาตัวนีท้ ุกๆวัน จนเกิดความผูกพัน มันก็ทนทายาด จากที่ปากเปื่ อยจนเนือ้
รอบปากยุ่ยหมดกินอาหารไม่ได้และมีแผลจนเนือ้ บุ๋มเข้าไปเป็ นรู อาการมันก็คอ่ ยๆ ดีขนึ ้
ก่อนคริส ต์มาส ลูกบอกกับ ปลาตัวนี ว้ ่า ฉัน จะให้เจ้าได้กลับ ไปอยู่กับเพื่ อนฝูงเป็ น ของขวัญ วันคริ ส ต์มาสนะ เจ้า
Fighter! วันที่ 19 ธ.ค. 2021 เจ้าปลาคาร์พตัวนีก้ ็ได้กลับไปยังบ่อใหญ่ 
ทัง้ นีเ้ พราะพระเมตตาและพระพรของพระแม่ผ่านนักบุญ Martin de Porres แท้ๆ !
ขอบพระคุณพระแม่ ขอบคุณท่านนักบุญ Martin de Porres พระเจ้าข้า
“หญิงเอ๋ย ความเชือ่ ของเจ้ ายิ่งใหญ่ จงเป็ นไปตามทีเ่ จ้ าปรารถนาเถิด” มัทธิว 15:28
“ในวันนี ้ ข้ อความจากพระคัมภีร์ทที่ ่านได้ ยินกับหูอยู่นีก้ ็เป็ นความจริงแล้ ว” ลูกา 4:21
อาแมน
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