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N.7
พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปำปำฟรำนซิส
ในการพบปะผูน้ าศาสนาคริสต์ต่างนิกาย และผูน้ าศาสนาต่างๆ
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๙
พระคาร์ดินัล, บิชอป, ผู้นาศาสนาต่างๆ ท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนประชาคมมหาวิทยาลัย
และมิตรสหายที่รักทุกท่าน
ขอขอบคุณสาหรับการต้ อนรับที่อบอุ่น ขอขอบคุณบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์
สิ ริสุ ท ธิ์ แ ละศาสตราจารย์ ดร. บั ณ ฑิต เอื้ อ อาภรณ์ ส าหรั บค ากล่ า วต้ อ นรับ
ขอขอบคุณสาหรับคาเชิญให้ มาเยี่ยมเยือน ณ มหาวิทยาลัยที่มีช่ อื เสียงแห่งนี้ มา
เยี่ยมเยือนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงท่าน
ผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณสาหรับโอกาสที่ให้ ข้าพเจ้ าได้ พบกับผู้นาคริสตชนนิกาย
ต่ า งๆ และผู้ น าศาสนาสาคั ญ อื่น ๆ ที่ใ ห้ เ กี ย รติ ม าพบปะกั น ในวั นนี้ ข้ า พเจ้ า
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน ณ สถานที่น้ ี และขอแสดงความชื่นชมมรดกทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาที่ทุกท่านร่ วมสืบ
ทอดและได้ สัมผัส
เมื่ อ 122 ปี ที่แ ล้ ว ในปี ค.ศ.1897 พระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว ซึ่งพระนามของพระองค์เป็ นที่มาของชื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่ ง
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นี้ ได้ เ สด็จพระราชด าเนิ น เยื อ นกรุ งโรม และพระองค์ ไ ด้ เ ข้ า เฝ้ าสมเด็จพระ
สั น ตะปาปาเลโอที่ 13 ซึ่ งนั บ เป็ นครั้ งแรกที่ มี ป ระมุ ข ของรั ฐ ที่ ไ ม่ ใ ช่
คริสตศาสนิกชนเยือนนครรัฐวาติกัน การระลึกถึงวาระที่สาคัญดังกล่าวรวมถึงทั้ง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว ที่ทรงมีคุณูปการอย่ า ง
เหลื อ ล้ น รวมถึ ง การเลิ ก ทาสท าให้ เราได้ ย้ อ นคิ ด และกระตุ้ น ให้ เรามุ่ ง มั่ น
ดาเนินการตามแนวทางของการสานเสวนาและการสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่ าง
กัน และสิ่งนี้ควรดาเนินการต่อไปอย่ างจริงจังด้ วยสานึกแห่ งภราดรภาพอัน จะ
ช่วยยุติภาวะการเป็ นทาสที่ยังคงมีอยู่มากมายหลายรูปแบบในยุคปัจจุบัน เช่นที่
พบอยู่ในกรณีปัญหาการค้ ามนุษย์
ความจาเป็ นในการยอมรับและเห็นคุณค่ าของกันและกัน รวมถึงความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งศาสนาต่ า งๆ เป็ นสิ่ งที่ ทวีค วามส าคัญ ยิ่งขึ้ น ต่ อ มนุ ษ ยชาติใน
ปั จจุบัน โลกทุกวันนี้เผชิญกับปั ญหาที่ซับซ้ อนเช่นโลกาภิวัตน์ ทางเศรษฐกิจ
การเงิ น และผลกระทบที่ รุ น แรงต่ อ การพั ฒ นาของสั ง คมท้ อ งถิ่ น ความ
เจริญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว ซึ่งดูเหมือนจะทาให้ โลกนี้ดีข้ ึนนั้นมาพร้ อมกับความ
ขัดแย้ งทางสังคมที่แก้ ปัญหาไม่ตก รวมทั้งปัญหาการอพยพย้ ายถิ่นฐาน ผู้ล้ ภี ัย
ความหิวโหย สงคราม รวมถึงภาวะเสื่อมโทรม ที่กาลังทาลายโลกที่เป็ นบ้ า น
ส่วนรวมของพวกเราทุกคน ภาวะการณ์เหล่านี้กระตุ้นเตือนเราว่าไม่มีภูมิภาค
หรือภาคส่วนใดของมนุษยชาติท่จี ะคิดหรือดาเนินไปได้ โดยไม่ข้องเกี่ยว หรือไม่
ได้ รับผลกระทบจากภูมิ ภ าคหรื อ ภาคส่ ว นอื่ น ในขณะเดี ย วกั น ภาวะการณ์
ทั้งหมดนี้ ท าให้ เ ราต้ อ งลองค้ น หาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการสร้ า งประวั ติ ศ าสตร์
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ปั จจุ บันโดยไม่จาเป็ นต้ องตาหนิ หรือกล่ าวโทษใคร วิธีคิดแบบแยกส่วนเป็ น
เอกเทศที่ไม่ใช่องค์รวมในการมองภาพเวลา พื้นที่ หรือมิติอ่ืนซึ่งเคยนามาใช้
แก้ ปัญหาความขัดแย้ งได้ น้ันล้ าสมัยไปแล้ ว ยุคนี้เป็ นยุคที่ต้องกล้ าจินตนาการ
ถึงวิธีคิดใหม่ท่ีต้องการหันหน้ าเข้ าหากัน และการสานเสวนาหารือกัน ควรเป็ น
แนวทางที่ควรเดิน การทางานร่วมกันควรเป็ นแนวทางปฏิบัติ และการทาความ
รู้จักซึ่งกันและกันเป็ นวิธีการและหลักเกณฑ์ โดยเสนอกระบวนทัศน์ใหม่สาหรับ
การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างความเข้ าใจกันระหว่างผู้คนและปกปั กษ์รักษา
สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ าทรงสร้ างขึ้ น ข้ าพเจ้ าเชื่ อ ว่ า ในด้ านนี้ สถาบั น ศาสนารวมถึ ง
สถาบันการศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัย สามารถมีส่วนร่ วมและช่ วยได้ โดยไม่
ต้ องละทิ้งพันธกิจหลัก และความเชี่ยวชาญเฉพาะตนไป ทุกสิ่งที่เราทาเพื่อการ
ดังกล่าวจะเป็ นส่วนสาคัญในการรับประกันสิทธิในอนาคตของอนุชนรุ่นหลัง ทั้ง
ยังเป็ นการธารงไว้ ซ่ึงความยุติธรรมและสันติภาพ นี่เป็ นวิธีเดียวที่เราจะเตรียม
เครื่องมือที่จาเป็ นเพื่อให้ พวกเขาเป็ น ผู้สร้ างวิถีชีวิตที่ย่ังยืนโดยไม่ท้ งิ ใครไว้ ข้าง
หลัง
ยุคสมัยนี้ เราต้ องสร้ างรากฐานที่แข็งแกร่งที่ยึดหลักการให้ เกียรติและการ
เคารพศักดิ์ศรีของบุคคลในการส่งเสริมมนุษยนิยมแบบบูรณาการ (humanismo
integral) ที่เห็นความสาคัญและสามารถเรียกร้ องให้ ปกป้ องแผ่นดินโลกซึ่งเป็ น
บ้ านส่วนรวมของพวกเราทุกคนในการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบโดย
รักษาความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในฐานะที่เป็ นสิทธิข้ัน
พื้นฐานในการดารงชีวิต ศาสนาสาคัญๆ ของโลกของเราเป็ นหลักฐานแสดงถึง
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มรดกทางจิตวิญญาณอันสูงส่งกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ ด้วยตา ที่มีร่วมกันในหลาย
ลัทธิความเชื่อ ซึ่งสามารถเป็ นหลักที่ม่นั คงในเรื่องนี้ได้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ หาก
เรากล้ าทดลองโดยปราศจากความกลัวที่จะมาพบปะกัน
พวกเราทุ ก คนได้ รับ กระแสเรี ย ก ไม่ ใ ช่ เ พี ย งให้ ส นใจเสี ย งร้ อ งของคน
ยากจนที่อยู่รอบตัวเรา เช่น คนที่อยู่ชายขอบสังคม คนที่ถูกกดขี่ข่มเหง กลุ่มชน
ชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้ อยทางศาสนา แต่ ยัง มีเสียงเรียกโดยไม่ ต้องกลัวที่จะ
สร้ างพื้นที่สาหรับการพบปะกันและทางานร่วมกัน ซึ่งก็มีการริเริ่มดาเนินการกัน
มาบ้ างแล้ ว ในขณะเดียวกัน ยังมีการขอให้ เรายอมรับความจาเป็ นในการปกป้ อง
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และเคารพสิทธิด้านมโนสานึกและเสรีภาพทางศาสนา
และสร้ างพื้นที่ใหม่ๆ ด้ วยความมั่นใจว่า “ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสียหายไปทั้งหมด
เพราะมนุษย์ซ่ึงอาจตกต่าได้ ถึงขีดสุด ก็สามารถพัฒนาตนเอง กลับสู่หนทางที่
ถูกต้ องและเจริญขึ้นมาใหม่ อีกครั้ง และต้ องเอาชนะอุปสรรคทางจิตใจและ
สังคมทั้งปวงที่อยู่รอบด้ านได้ ” (พระสมณสาส์นเวียนชื่อ Laudato Si', ข้ อ 205)
ในผืนแผ่นดินไทยซึ่งเป็ นประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ข้ าพเจ้ า
อยากจะเน้ นลักษณะเด่น ซึ่งข้ าพเจ้ าเห็นว่าสาคัญยิ่ง และเป็ นหนึ่งในความอุดม
สมบู ร ณ์ ท่ี มี ศั ก ยภาพในการ "ส่ ง ออก" และแบ่ ง ปั น ให้ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆซึ่ งเป็ น
ครอบครั ว มนุ ษ ยชาติ ของเราได้ พวกท่ า นชาวไทยให้ ความส าคัญ และดูแล
ผู้สูงอายุ ให้ เกียรติและเคารพยกย่องผู้สูงวัย ซึ่งทาให้ ท่านเป็ นรากแก้ วเพื่อให้
ชนชาติของท่านไม่เหี่ยวเฉาไปกับสโลแกนบางคาที่จะทาให้ จิตวิญญาณของคน
รุ่นใหม่ ว่างเปล่ าหรือเสื่อมถอยลง นอกจากแนวโน้ มที่เพิ่มขึ้นในการลดทอน
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คุณค่าแห่ งค่านิยมและวัฒนธรรมท้ องถิ่น อันงดงาม โดยการยัดเยียดรูปแบบที่
เหมือนกันเพียงแบบเดียว เรายัง “เห็นแนวโน้ มที่จะทาให้ คนหนุ่มสาว มีลักษณะ
คล้ ายกัน" เพื่อสลายความแตกต่างที่แปรไปตามถิ่นกาเนิดของแต่ละคน ทาให้
คนหนุ่มสาวเหล่านั้นเป็ นสิ่งมีชีวิตตามสั่ง ซึ่งผลิตออกมาเหมือนๆ กันในปริมาณ
มาก ซึ่ ง เป็ นการท าลายทางวั ฒ นธรรมที่ ร้ า ยแรงพอๆ กั บ การสู ญ พั น ธุ์ ของ
สิ่งมีชีวิต” (พระสมณสาส์นเตือนใจชื่อ Christus vivit, ข้ อ 186) ขอให้ ท่านทา
ให้ คนหนุ่มสาวได้ ค้นพบวัฒนธรรมของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ การช่วยให้ คน
หนุ่ มสาวค้ นพบคุณค่ าอันไม่ มีวันเสื่อมสลายของอดีต ได้ ค้นพบรากเหง้ าของ
ตัวเองโดยการสานึกอย่างกตัญญู อันเป็ นการแสดงออกอย่างแท้จริงถึงความรัก
ที่มีต่อเขาในระหว่างที่เฝ้ าดูการเติบโตและการตัดสินใจของเขาเหล่านั้น (เทียบ
พระสมณสาส์นเตือนใจ Christus vivit, ข้ อ 187)
มุ ม มองทั้ ง หมดนี้ จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งมี บ ทบาทของสถาบั น การศึ ก ษาเช่ น
มหาวิทยาลัยแห่ งนี้เข้ ามาเกี่ยวข้ อง การศึกษาวิจัย การมีองค์ความรู้จะช่วยเปิ ด
หนทางใหม่ ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่างคน เสริมสร้ างความยุติธรรมใน
สังคม ปกป้ องศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ แสวงหาวิธีแก้ ไขปั ญหาความขั ด แย้ ง
อย่ างสันติ สุข และ การอนุ รักษ์ทรัพยากรที่ให้ ชีวิตแก่แผ่นดินของเรา ข้ าพเจ้ า
ขอขอบคุณครูอาจารย์และนักวิชาการของประเทศนี้เป็ นพิเศษที่ทางานเพื่อให้ คน
รุ่นปั จจุบันและอนาคตมีทกั ษะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือ มีภูมิปัญญาที่มีรากฐานมา
แต่โบราณกาลซึ่งจะช่วยให้ เขาสามารถมีส่วนในการเสริมสร้ างประโยชน์ส่วนรวม
แก่สังคม
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พี่น้องที่รักทุกท่าน เราทุกคนล้ วนเป็ นสมาชิกครอบครัวมนุษยชาติ ขอเชิญ
ชวนทุ ก คนไม่ ว่ า จะมี ต าแหน่ ง หรื อ สถานภาพใดๆร่ ว มกั น สร้ างสรรค์ แ ละ
ดาเนินการโดยตรงในการสร้ า งวัฒนธรรมโดยมีค่ านิยมร่ วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่
ความสามัคคี เป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ความเคารพให้ เกียรติซ่ึงกันและกัน และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณอีกครั้งสาหรับคาเชื้อเชิญ และขอบคุณที่ท่านให้ ความ
สนใจเข้ ามาร่วมงานนี้ ข้ าพเจ้ าขอภาวนา และขออวยพรสาหรับความพยายาม
ของทุกท่านที่ม่งุ ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้ เจริญรุ่งเรืองและมีสันติสุข ขอพระ
เจ้ าอานวยพรแด่ทุกท่านที่มาชุมนุมกันในวันนี้ แด่ครอบครัวของท่านทุกคน และ
แด่บุคคลที่ท่านกระทาสิ่งต่างๆเพื่อเขา และขอให้ ท่านสวดอธิษฐานและอวยพร
ให้ ข้าพเจ้ าด้ วย
ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

