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N.7 

พระสมณด ำรสัของสมเด็จพระสนัตะปำปำฟรำนซิส 
ในการพบปะผูน้ าศาสนาคริสต์ต่างนิกาย และผูน้ าศาสนาต่างๆ 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร 
วนัศุกรท์ี ่๒๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๙ 

 

พระคาร์ดินัล, บิชอป, ผู้น าศาสนาต่างๆ ท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนประชาคมมหาวิทยาลัย 

และมิตรสหายที่รักทุกท่าน 

 ขอขอบคุณส าหรับการต้อนรับที่อบอุ่น  ขอขอบคุณบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ ออาภรณ์ ส าหรับค ากล่าวต้อนรับ 

ขอขอบคุณส าหรับค าเชิญให้มาเยี่ยมเยือน ณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้  มา

เยี่ยมเยือนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงท่าน

ผู้ทรงเกียรติ  ขอขอบคุณส าหรับโอกาสที่ให้ข้าพเจ้าได้พบกับผู้น าคริสตชนนิกาย

ต่างๆ และผู้น าศาสนาส าคัญอื่นๆ ที่ให้เกียรติมาพบปะกันในวันนี้  ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน ณ สถานที่นี้  และขอแสดงความชื่นชมมรดกทาง

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาที่ทุกท่านร่วมสืบ

ทอดและได้สัมผัส 

 เมื่อ 122 ปีที่แล้ว ในปี ค.ศ.1897 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระนามของพระองค์เป็นที่มาของชื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่ง
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นี้  ได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนกรุงโรม และพระองค์ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระ

สันตะปาปา เลโอที่  13  ซึ่ งนับเ ป็นค ร้ังแรกที่ มีประมุขของ รัฐที่ ไ ม่ใช่

คริสตศาสนิกชนเยือนนครรัฐวาติกัน การระลึกถึงวาระที่ส  าคัญดังกล่าวรวมถึงทั้ง

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีคุณูปการอย่าง

เหลือล้นรวมถึงการเลิกทาสท าให้เราได้ย้อนคิด และกระตุ้ นให้เรามุ่งมั่น

ด าเนินการตามแนวทางของการสานเสวนาและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

กัน และสิ่งนี้ ควรด าเนินการต่อไปอย่างจริงจังด้วยส านึกแห่งภราดรภาพอันจะ

ช่วยยุติภาวะการเป็นทาสที่ยังคงมีอยู่มากมายหลายรูปแบบในยุคปัจจุบัน เช่นที่

พบอยู่ในกรณีปัญหาการค้ามนุษย์ 

 ความจ าเป็นในการยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกัน รวมถึงความ

ร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ เป็นสิ่งที่ทวีความส าคัญยิ่งข้ึนต่อมนุษยชาติใน

ปัจจุบัน โลกทุกวันนี้ เผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนเช่นโลกาภิวัตน์    ทางเศรษฐกิจ

การเงิน และผลกระทบที่ รุนแรงต่อการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น ความ

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งดูเหมือนจะท าให้โลกนี้ ดีข้ึนนั้นมาพร้อมกับความ

ขัดแย้งทางสังคมที่แก้ปัญหาไม่ตก  รวมทั้งปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน   ผู้ลี้ภัย 

ความหิวโหย สงคราม รวมถึงภาวะเสื่อมโทรม ที่ก าลังท าลายโลกที่เป็นบ้าน

ส่วนรวมของพวกเราทุกคน    ภาวะการณ์เหล่านี้กระตุ้นเตือนเราว่าไม่มีภูมิภาค

หรือภาคส่วนใดของมนุษยชาติที่จะคิดหรือด าเนินไปได้โดยไม่ข้องเกี่ยว  หรือไม่

ได้รับผลกระทบจากภูมิภาคหรือภาคส่วนอื่น  ในขณะเดียวกันภาวะการณ์

ทั้งหมดนี้ ท าให้เราต้องลองค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างประวัติศาสตร์
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ปัจจุบันโดยไม่จ าเป็นต้องต าหนิหรือกล่าวโทษใคร   วิธีคิดแบบแยกส่วนเป็น

เอกเทศที่ไม่ใช่องค์รวมในการมองภาพเวลา  พื้ นที่ หรือมิติอื่นซึ่งเคยน ามาใช้

แก้ปัญหาความขัดแย้งได้นั้นล้าสมัยไปแล้ว   ยุคนี้ เป็นยุคที่ต้องกล้าจินตนาการ

ถึงวิธีคิดใหม่ที่ต้องการหันหน้าเข้าหากัน และการสานเสวนาหารือกันควรเป็น

แนวทางที่ควรเดิน การท างานร่วมกันควรเป็นแนวทางปฏิบัติ และการท าความ

รู้จักซึ่งกันและกันเป็นวิธีการและหลักเกณฑ์ โดยเสนอกระบวนทศัน์ใหม่ส าหรับ

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจกันระหว่างผู้คนและปกปักษ์รักษา

สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างข้ึน ข้าพเจ้าเชื่ อว่าในด้านนี้  สถาบันศาสนารวมถึง

สถาบันการศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนร่วมและช่วยได้โดยไม่

ต้องละทิ้งพันธกิจหลัก และความเชี่ยวชาญเฉพาะตนไป ทุกสิ่งที่เราท าเพื่อการ

ดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญในการรับประกันสิทธิในอนาคตของอนุชนรุ่นหลัง ทั้ง

ยังเป็นการธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและสันติภาพ นี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะเตรียม

เคร่ืองมือที่จ าเป็นเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง

หลัง 

 ยุคสมัยนี้  เราต้องสร้างรากฐานที่แขง็แกร่งที่ยึดหลักการให้เกียรติและการ

เคารพศักดิ์ศรีของบุคคลในการส่งเสริมมนุษยนิยมแบบบูรณาการ (humanismo 

integral) ที่เห็นความส าคัญและสามารถเรียกร้องให้ปกป้องแผ่นดินโลกซึ่งเป็น

บ้านส่วนรวมของพวกเราทุกคนในการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบโดย

รักษาความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในฐานะที่เป็นสิทธิข้ัน

พื้นฐานในการด ารงชีวิต    ศาสนาส าคัญๆ ของโลกของเราเป็นหลักฐานแสดงถึง
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มรดกทางจิตวิญญาณอันสูงส่งกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา ที่มีร่วมกันในหลาย

ลัทธิความเช่ือ ซึ่งสามารถเป็นหลักที่มั่นคงในเร่ืองนี้ ได้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้หาก

เรากล้าทดลองโดยปราศจากความกลัวที่จะมาพบปะกัน 

 พวกเราทุกคนได้รับกระแสเรียก ไม่ใช่เพียงให้สนใจเสียงร้องของคน

ยากจนที่อยู่รอบตัวเรา เช่น คนที่อยู่ชายขอบสังคม  คนที่ถูกกดขี่ข่มเหง กลุ่มชน

ชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา แต่ยังมีเสียงเรียกโดยไม่ต้องกลัวที่จะ

สร้างพื้นที่ส  าหรับการพบปะกันและท างานร่วมกัน ซึ่งกม็ีการริเร่ิมด าเนินการกัน

มาบ้างแล้ว ในขณะเดียวกัน ยังมีการขอให้เรายอมรับความจ าเป็นในการปกป้อง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเคารพสิทธิด้านมโนส านึกและเสรีภาพทางศาสนา

และสร้างพื้นที่ใหม่ๆ ด้วยความมั่นใจว่า “ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสียหายไปทั้งหมด 

เพราะมนุษย์ซึ่งอาจตกต ่าได้ถึงขีดสุด กส็ามารถพัฒนาตนเอง กลับสู่หนทางที่

ถูกต้องและเจริญข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง  และต้องเอาชนะอุปสรรคทางจิตใจและ

สังคมทั้งปวงที่อยู่รอบด้านได้” (พระสมณสาส์นเวียนชื่อ Laudato Si', ข้อ 205) 

 ในผืนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ข้าพเจ้า

อยากจะเน้นลักษณะเด่น ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าส าคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งในความอุดม

สมบูรณ์ที่มีศักยภาพในการ "ส่งออก" และแบ่งปันให้ภูมิภาคอื่นๆซึ่งเป็น

ครอบครัวมนุษยชาติของเราได้   พวกท่านชาวไทยให้ความส าคัญและดูแล

ผู้สูงอายุ ให้เกียรติและเคารพยกย่องผู้สูงวัย  ซึ่งท าให้ท่านเป็นรากแก้วเพื่อให้

ชนชาติของท่านไม่เหี่ยวเฉาไปกับสโลแกนบางค าที่จะท าให้จิตวิญญาณของคน

รุ่นใหม่ว่างเปล่าหรือเสื่อมถอยลง นอกจากแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนในการลดทอน
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คุณค่าแห่งค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงาม โดยการยัดเยียดรูปแบบที่

เหมือนกันเพียงแบบเดียว เรายัง “เหน็แนวโน้มที่จะท าให้คนหนุ่มสาว มีลักษณะ

คล้ายกัน" เพื่อสลายความแตกต่างที่แปรไปตามถิ่นก าเนิดของแต่ละคน ท าให้

คนหนุ่มสาวเหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตตามสั่ง ซึ่งผลิตออกมาเหมือนๆ กันในปริมาณ

มาก ซึ่ งเป็นการท าลายทางวัฒนธรรมที่ ร้ายแรงพอๆ กับการสูญพันธุ์ของ

สิ่งมีชีวิต” (พระสมณสาส์นเตือนใจชื่อ Christus vivit, ข้อ 186) ขอให้ท่านท า

ให้คนหนุ่มสาวได้ค้นพบวัฒนธรรมของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ การช่วยให้คน

หนุ่มสาวค้นพบคุณค่าอันไม่มีวันเสื่อมสลายของอดีต ได้ค้นพบรากเหง้าของ

ตัวเองโดยการส านึกอย่างกตัญญู อันเป็นการแสดงออกอย่างแท้จริงถึงความรัก

ที่มีต่อเขาในระหว่างที่เฝ้าดูการเติบโตและการตัดสินใจของเขาเหล่านั้น (เทียบ 

พระสมณสาส์นเตือนใจ Christus vivit, ข้อ 187) 

 มุมมองทั้งหมดนี้ จ าเป็นที่จะต้องมีบทบาทของสถาบันการศึกษาเช่น

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เข้ามาเกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัย การมีองค์ความรู้จะช่วยเปิด

หนทางใหม่ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล ้าระหว่างคน เสริมสร้างความยุติธรรมใน

สังคม ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

อย่างสันติสุข และ การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ให้ชีวิตแก่แผ่นดินของเรา ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณครูอาจารย์และนักวิชาการของประเทศนี้ เป็นพิเศษที่ท างานเพื่อให้คน

รุ่นปัจจุบันและอนาคตมีทกัษะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือมีภูมิปัญญาที่มีรากฐานมา

แต่โบราณกาลซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถมีส่วนในการเสริมสร้างประโยชน์ส่วนรวม

แก่สังคม 
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 พี่น้องที่รักทุกท่าน เราทุกคนล้วนเป็นสมาชิกครอบครัวมนุษยชาติ ขอเชิญ

ชวนทุกคนไม่ว่าจะมีต าแหน่งหรือสถานภาพใดๆร่วมกันสร้างสรรค์และ

ด าเนินการโดยตรงในการสร้างวัฒนธรรมโดยมีค่านิยมร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่

ความสามัคคีเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณอีกคร้ังส าหรับค าเชื้ อเชิญ และขอบคุณที่ท่านให้ความ

สนใจเข้ามาร่วมงานนี้    ข้าพเจ้าขอภาวนา และขออวยพรส าหรับความพยายาม

ของทุกท่านที่มุ่งช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมีสันติสุข ขอพระ

เจ้าอ านวยพรแด่ทุกท่านที่มาชุมนุมกันในวันนี้  แด่ครอบครัวของท่านทุกคน และ

แด่บุคคลที่ท่านกระท าสิ่งต่างๆเพื่อเขา และขอให้ท่านสวดอธิษฐานและอวยพร

ให้ข้าพเจ้าด้วย 

 ขอขอบคุณอย่างยิ่ง 


