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ข้าแต่พระเป็ นเจ้า เพียงเห็นคาขวัญข้างบนนี ้ หลายๆ ท่านคงทราบว่าลูกกาลังจะเขียนถึงท่านใด ใช่แล้ว ! พระเจ้าข้า
ลูกกาลังจะเขียนบทสวดบทนีด้ ว้ ยความอาลัยรักยิ่ง และด้วยความระลึกถึ ง ถึงนายชุมพาบาลท่านหนึ่งของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งขณะนีไ้ ด้เป็ นนายชุมพาบาลติดปี กอยู่บนสวรรค์แล้ว พระเจ้าข้า
เมื่อ 26 ปี ก่อน ตอนที่ลกู เพิ่งเริ่มเข้ามาเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อรับใช้พระเจ้าด้วย
ความร้อนรน ตอนนัน้ ลูกยังใหม่มาก ท่านเป็ นพระสงฆ์ท่ดี แู ลงานของฆราวาสและให้ความเมตตาลูกมาก
มีคาถามหนึ่งที่ลูกถามท่านด้วยความสงสัยว่า พระเยซูเจ้าทรงมีพระนามว่า Jesus แต่คนก็เรียกพระองค์ว่า Christ
ด้วย คาว่า Christ หรือพระคริสต์ในภาษาไทยนัน้ เป็ นพระนามหรือพระตาแหน่ง
จาได้ว่าท่านยิม้ และตอบว่า เป็ นคาถามที่ ไม่เคยมี ใครถาม แสดงว่าลูกเป็ นคนใส่ใจในเรื่องราวของพระศาสนจักร
แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย
ต่อมามี comment จากท่านประโยคหนึ่งที่ทาให้ลกู มีความสุขมาก แม้กระทั่งถึงทุกวันนี ้
ลูกได้เป็ นเหรัญญิ กขององค์กรหนึ่ง ท่านได้ทักลูกว่า “ลายเซ็นของลูกเป็ นลายเซ็นของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้
เลย” ในชีวิตจริง ประโยคนีค้ งไม่มีทางเป็ นความจริงได้ แต่พรที่ซ่อนอยู่ในประโยคนี ้ ทาให้ลกู มีความสุขจนหัวใจพองโต อย่าง
น้อยลูกได้เป็ นรัฐมนตรีการคลังครัง้ หนึ่งในชีวิต แม้เพียงแค่เสีย้ วนาที พรไหนจะหาปาน
ลูกมีโอกาสจาบทเทศน์ของท่านไปใช้ในโอกาสต่างๆ ที่ลกู ได้รบั เชิญไปพูดแบ่งปั นทัง้ ในและต่างประเทศ
มีนกั ไต่เขาคนหนึ่งที่เก่งมาก วันหนึ่งเขาเข้าร่วมการแข่งขันไต่เขาแห่งหนึ่ง เพื่อจะชนะคู่แข่ง เขาจึงตื่นแต่เช้ามืด ฟ้ายัง
ไม่สว่าง และเริ่มไต่ขึน้ เขาทันที โชคร้ายเท้าลื่น เขาจึงพลัดตกลงมา แต่ดว้ ยเส้นเชือกที่ผูกกับเอว เขาจึงห้อยโต่งเต่งอยู่กลาง
อากาศท่ามกลางความมืดและอากาศที่หนาวเหน็บ ชายผูน้ ีไ้ ม่เชื่อในพระเจ้า แต่ในเวลาคับขันเช่นนี ้ เขาตะโกนเรียกหาพระเจ้า
ว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยลูกด้วย!” ด้วยพระเมตตา พระเจ้าทรางตอบว่า “ให้ตดั เชือก!” ชายผูน้ คี ้ ิดกับตัวเองว่า “ได้อย่างไร?”
แล้วก็มดั เชือกกับเอวตัวเองให้แน่นยิ่งขึน้
รุง่ เช้ามีผพู้ บศพเขาห้อยโต่งเต่งแข็งตายอยู่เหนือพืน้ ดินเพียง 2 ฟุต!
ลูกมักจะยกเรื่องนักไต่เขาคนนีม้ าพูดแบ่งปั นเกี่ยวกับความเชื่อของลูกว่าสาหรับกับดิฉนั แล้ว ทุกครัง้ ที่พระเจ้าทรงสั่งว่า
ให้ตดั เชือก ดิฉันจะตัดทันที ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางความมืดขนาดไหน และดิฉันก็คน้ พบว่าทุกครัง้ ดิฉันจะตกลงสู่พืน้ ดินที่อยู่ใต้
ดิฉนั เพียงฟุตครึง่ !

จากการเขียนบทสวดของฉันตัง้ แต่เริ่มต้นบทแรก ท่านเป็ นหนึ่งในผูร้ บั และท่านจะตอบทุกครั้งว่าได้รบั แล้ว ขอบคุณ
ครับ ไม่เคยพลาดเลยจนกระทั่งช่วงหลังๆ ที่ท่านอยู่โรงพยาบาล บางครัง้ ท่านก็จะให้ comment มาด้วย มีอยู่ครัง้ หนึ่งท่านเขียน
มาบอกว่าท่านพบคาพิมพ์ผิดอยู่สองคา ซึ่งปกติท่านจะไม่พบคาพิมพ์ผิดของบทสวดของฉันเลย โอ้โฮ! สุดยอดบิดา
ท่านบอกลูกว่า ท่านได้ยินผูใ้ หญ่นาบทเขียนของลูกไปใช้ในบทเทศน์หลายครัง้ เลยมาบอกเพื่อให้เป็ นกาลังใจ ลูกเกือบ
ลงไปกราบด้วยความปลืม้ ปี ติ
ในปี ค.ศ. 2006 ลูกได้มีโอกาสไปไปสร้างวัดน้อยบนดอยแห่งหนึ่งในสังฆมณฑลที่ท่านเป็ นพระสังฆราชอยู่ ตามคาร้อง
ขอของมาแมร์ ผูซ้ ่งึ เป็ นอดีตครูท่ีลกู รักยิ่งและท่านได้ทาพิธีเสกให้อย่างเป็ นทางการในวันที่ 8 พ.ย. 2008 เป็ นประสบการณ์และ
พระพรที่ลกู จามาจนทุกวันนี ้
ท่านเคยเชิญลูกไปพูดแบ่งปั นประสบการณ์ท่สี งั ฆมณฑลท่านหลายครัง้ ครัง้ แรกผูฟ้ ั งคือพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงทาง
ภาคเหนือ พอพูดเสร็จ ท่านให้ซองมาซองหนึ่ง จับดูทราบเลยว่าเป็ นเงินสดปึ กหนึ่ง ลูกเรียนท่านว่าลูกรูส้ กึ เป็ นเกียรติท่ีได้รบั เชิญ
ไปพูดแล้ว และเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ขอไม่รบั ท่านบอกว่า ไม่ได้ ต้องรับ เพราะลูกต้องบินไปและมีค่าใช้จ่าย ลู ก
จึงตัดสินใจรับ แล้วกลับไปโรงแรม ตอนบ่ายลูกกลับไปหาท่านอีกครัง้ หนึ่ง พร้อมซองใหม่ เขียนว่า “ขอมอบถวายเงินจานวนนี ้
แก่สงั ฆมณฑล ...” ท่านหัวเราะชอบใจ เมื่อลูกเรียนท่านว่า “เงินนีเ้ ป็ นเงินของหนู พระคุณเจ้าจะไม่รบั เงินที่สตั ตบุรุษมาถวาย
ไม่ได้นะคะ”
ท่านตอบไลน์สว่ นตัวกับลูกทุกครัง้ จนถึงวันสงกรานต์ปี 2021 ที่มีคาพิมพ์ตอบวันอวยพรสงกรานต์มาว่า “ขอบคุณครับ
(พยาบาลพิมพ์แทน)” และท่านไม่ส่งตอบรับบทสวดของฉันของลูกอีก ลูกทราบทันทีว่าท่านคงไม่สะดวกอ่านมือถือหรือคอมพ์
อีกแล้ว
ลูกได้พบท่านครัง้ สุดท้ายวันที่ 7 ธ.ค. 2021 ที่หอ้ งอาหารบ้านท่าน ท่านดูซูบไปมาก บอกกับลูกว่าเบื่อโรงพยาบาล เลย
หนีกลับมาอยู่บา้ นสักพัก
วันที่ 10 ก.พ. 2022 ลูกได้รบั ข่าวแต่เช้าว่าพระเจ้าได้ทรงรับท่านไปอยู่กบั พระองค์บนสวรรค์แล้ว
ลูกกราบลงกับพืน้ คารวะดวงวิญญาณท่ านที่ขณะนีไ้ ด้ไปพานักกับพระเจ้าอย่างนิรนั ดรบนสวรรค์ พร้อมกับราพึงว่า
“ขอพระคุณเจ้าสังวาลย์ สุระสรางค์ ซึ่งขณะนีเ้ ป็ นนายชุมพาบาลติดปี กบนสวรรค์ ช่วยดูแลลูกๆ ทัง้ หลายบนโลกนีใ้ ห้เป็ นลูกที่ดี
ของพระเจ้าต่อเนื่องตลอดไปเทอญ”
และสาหรับลูกส่วนตัว ท่านคือนายชุมพาบาลที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการนาทางชีวิต ความเชื่อของลูกให้เป็ นลูกของ
พระองค์คนหนึ่งที่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างหนักแน่นเช่นทุกวันนี ้
ลูกจะรักและระลึกถึงท่านตลอดไป พระเจ้าข้า
“ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” ยอห์น 8:51
อาแมน
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