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 ปฐมกาล 32 เป็นเรื่องราวของการท าให้เกิดการคืนดีกัน เรื่องการคืนดีกันเป็นค าสอนส าคัญค าสอนหน่ึงในพระคัมภีร์ ไม่

มีใครต้องการอยู่คนเดียวโดดเดี่ยว เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือกลุ่มสองกลุ่มมีปัญหา เราคงต้องจัดการอะไรสักอย่าง 

ผมอย่างแบ่งปันกับทุกคนว่า เราสามารถเรียนรู้เรื่องการคืนดีกันน้ีได้จากพระธรรมตอนน้ี ซึ่งผมขอสรุปเป็นหกประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความถ่อมใจของผู้ที่ท าผิดต่อผู้อื่น ความถ่อมใจน้ีส าคัญมาก ไม่เช่นน้ันจะไม่มีการคืนดีกันเกิดขึ้น ในบทน้ี เราพบความ

ถ่อมใจของยาโคบ ยาโคบไม่ได้เรียกพี่ชายว่า “เธอ” แต่เรียกพี่ชายของตัวเองหลายครั้งว่า “นายเจ้าข้า” และใช้สรรพนาม

แทนตัวเองว่า “ยาโคบผู้รับใช้ของท่าน” แทนที่จะเรียกตัวเองว่า “ฉัน” หรือ “ขา้เอง” ซึ่งค าเรยีกน้ีพบได้ในบทต่อไปด้วย 

ซึ่งเป็นบทท่ีทั้งสองคืนดีกันแล้ว เรื่องน้ีจึงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นมากของยาโคบ เม่ือคราวท่ีอยู่ในท้องของมารดา มารดา

ของยาโคบได้รับการแจ้งข่าวจากพระเจ้าว่า “พี่จะรับใช้น้อง” (25:23) และเอซาวผู้พี่ก็ได้รับการบอกจากบิดาของตนว่า 

“เจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้า” (27:40) ความถ่อมใจของยาโคบน้ัน ไม่เพียงแต่แสดงกับพี่ชายตัวเองเท่าน้ัน แต่ยาโคบได้

สารภาพกับพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ ไม่สมควรจะรับความรักม่ันคงและความซื่อสัตย์ แม้เล็กน้อยท่ีสุด ที่พระองค์ประทาน

แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ าจอร์แดนน้ีเม่ือมีแต่ไม้เท้า และบัดน้ีข้อพระองค์มีผู้คนเป็นสองกลุ่ม” 

(32:10)  แม้ว่าก่อนหน้าน้ียาโคบจะกล่าวก่ึงโอ้อวดให้เอซาวฟังว่า “ข้าพเจ้าเคยอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดน้ี ข้าพเจ้ามีฝูงโค 

ฝูงลา ฝูงแพะแกะ และมีคนใช้ชายหญิง” (32:4ff) แต่ยาโคบตระหนักเสมอว่าเขาเป็นเจ้าของสิ่งของเหล่าน้ีได้ ก็เพราะพระ

เจ้าของอับราฮัม และพระเจ้าของอิสอัค 

ความถ่อมใจน้ีจึงเป็นเรื่องที่ยาโคบต้องกระท าก่อนที่จะกลับไปยังดินแดนบ้านเกิด ซึ่งตัวเองโหยหาที่จะได้กลับไป เป็น

ดินแดนที่เขาจะปักหลักฐานสร้างครอบครัวขึ้นอย่างสันติสุข ปราศจากความกลัว การรุกรานใดๆ จากพี่ชายสายเลือด

เดียวกันที่เคยโกรธแค้นเขา 

 

2. การคืนดีกันรวมไปถึงการจ่ายส่ิงที่นับเป็นทรัพย์สินด้วย ในกรณีของยาโคบ เขาได้เตรียมฝูงสัตว์เป็นจ านวนถึง 550 ตัว 

ประเทศเยอรมันได้ท าการจ่ายเงินชดเชยให้กับความเสียหายที่ตัวเองได้ก่อขึ้นในสมัยนาซี นับถึงปลายปี 2005 เป็นจ านวน

เงินถึง 63,224 แสนล้านยูโร เยอรมันเองยังคงต้องจ่ายค่าชดเชยน้ีให้กับเหยื่อของสงคราม เงินน้ีเป็นเงินภาษีของประชาชน

ชาวเยอรมัน คนเยอรมันเองจึงตระหนักว่า สันติภาพและความสมานฉันท์กับเพื่อนบ้านและศักดิ์ศรีของคนยิว เป็นสิ่งที่มี

คุณค่ามาก พวกเขาจึงยอมที่จะจ่ายเงินภาษีน้ีคืนให้กับความผิดที่ได้เคยท าไว้ 

ความรู้สึกผิดของเราและความเศร้าโศรกเสียใจของเรา จะแสดงออกหรือสื่อให้กับอีกฝ่ายได้ ก็ต่อเม่ือมีการจ่ายค่าราคา

ของความผิดน้ัน โดยการกระท าบางอย่างของเรา ไม่เพียงแค่ค าพูดขอโทษ แต่เป็นสิ่งของที่เราสามารถส่ือถึงการขอโทษ

ด้วยใจจริง 
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3. เงื่อนไขประการที่สามของการคืนดีกัน คือความรู้สึกผิดและความเศร้าโศรกเสียใจของผู้ที่ท าผิด 

ในเวลาใกล้จะสว่างน้ัน เม่ือชายคนน้ันที่ปล้ าสู้กับยาโคบขอให้ยาโคบปล่อยเขาไป ยาโคบยนืยันว่า เขาจะไม่ปล่อยชายผู้

น้ัน จนกว่าชายผู้นั้นจะอวยพรเขาก่อน บุรุษน้ันถามยาโคบว่า “เจ้าชื่ออะไร?” ค าถามง่ายๆ ทีจ่ริงชายผู้นั้นรู้จักยาโคบผู้ที่

ตัวเองปล้ าสู้ด้วยตลอดท้ังคืนไม่ใช่หรือ? ชายนั้นรู้ด้วยว่ายาโคบได้ทูลของพระเจ้าให้ช่วยกู้ให้พ้นจากการตามล่าของเอ

ซาว เพราะยาโคบกลัวเอซาว ชายนั้นรู้ด้วยว่า ยาโคบน้ันปรารถนาเหลือเกินที่จะคืนดีกับเอซาว การที่บุรุษลึกลับน้ีถาม

ค าถามง่ายๆ ที่รู้ค าตอบอยู่แล้ว เป็นการท าให้ยาโคบเองได้ย้อนเรื่องราวกลับไปเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ย้อนกลับไปเรื่องที่ท าให้

ตัวเองต้องหนีออกจากบ้านเป็นเวลาถึง 20 ปี และท าให้ฝังใจกลัวพี่ชายของตัวเองอยู่จนกระทั่งในเวลาน้ี บุรุษลึกลับน้ี

ก าลังกระซิบกับยาโคบว่า “ยาโคบ ใช่ น่ันแหละคือค าตอบของชื่อของเจ้า ชื่อที่เจ้าควรจะตอบกับพ่อของเจ้า ในคราวท่ี

ท่านถามเจ้าเม่ือ 20 ปีท่ีแล้วว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าชื่ออะไร?” แต่ในเวลาน้ัน เจ้าโกหกพ่อของเจ้า และตอบพ่อของเจ้าว่า “ผมคือเอ

ซาว บุตรหัวปีของพ่อ” ดังน้ันเอง การที่ยาโคบตอบบุรุษลึกลับน้ี ว่า “ข้าพเจ้าชื่อ ยาโคบ” เปน็การตอบด้วยความจริงใจ 

ซื่อสัตย์ ไม่มีอ้อมค้อม บุรุษลึกลับน้ีจึงอวยพรยาโคบทันทีในเวลาน้ันและท่ีน่ัน โดยให้นามยาโคบใหม่ว่า “อิสราเอล” 

ค าอธิบายในพระคัมภีร์ที่พูดถึงความหมายของชื่อใหม่น้ี อาจเป็นการอธิบายที่ผ่านการตีความมาแล้ว นั่นคือ ด้วยความ

ถ่อมใจของเจ้า (ยาโคบ) ด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง เจ้าได้กลายเป็นผู้ชนะ เจ้าได้ชนะใจพระเจ้า และเจ้าจะได้สันติสุข 

ได้สันติภาพ ได้คืนดีกันกับพี่ชายของเจ้า 

ชื่อของคนๆหน่ึง จึง “ไม่ใช่แค่ชื่อ” เม่ือเอซาวพบว่าตัวเองถูกหลอก และถูกขโมยพรของพ่อ เป็นพรที่ตัวเองควรจะได้ เอ

ซาวร้องไห้เสียงดังด้วยใจสลาย “ชื่อยาโคบ—ชื่อน้ีเป็นชื่อที่สะท้อนตัวตนจริงของยาโคบ” ชื่อจึงแสดงตัวตนของคนๆน้ัน

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถึงสิ่งที่เขาหรือเธอได้เคยท าหรือได้เคยเป็น หรือที่ท าและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อนาคตของเราเองก็

ยังคงเก่ียวข้องกับชื่อของเรา 

 

4. แม้ว่ายาโคบไม่สามารถรู้ถึงชื่อหรือนามของบุรุษลึกลับน้ี แต่ยาโคบได้ต้ังชื่อสถานที่แห่งความทรงจ าน้ีว่า เปนิเอล แปลว่า 

“พระพักตร์พระเจ้า” แม้ค าแปลน้ีจะไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย แต่ค าฮีบรู “พานิม/แปนิม” แปลว่า “หน้าหรือ

พระพักตร์” เป็นค าส าคัญของเรื่องราวในบทน้ี เพราะค าน้ีปรากฏ 10 ครั้งในบทน้ี หากเราจะแปลตามตัวอักษรในข้อ 21 

และ 22 น่าจะแปลว่า “ดูเถิด ยาโคบผู้รับใช้ของท่าน ก าลังตามมาข้างหลัง เพราะยาโคบคิดว่า “ข้าคงจะระงับหน้าแห่ง

ความโกรธและความเกลียดชัง ด้วยของก านัลต่างๆท่ีส่งล่วงหน้าไป และภายหลังเม่ือข้าเห็นหน้าเขา บางทีเขาอาจจะกล่าว

ยอมรับหน้าข้า และของก านัลต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนเขา และคืนน้ันเขายังค้างอยู่ในค่าย” ซึ่งในบทต่อมา เราพบว่า

ยาโคบภายใต้อ้อมกอดของพี่ชาย ได้กล่าวว่า “เม่ือข้าพเจ้าเห็นหน้าท่าน ก็เหมือนเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า” ที่เปนิเอล 

ยาโคบได้เห็นพระพักตร์หรือหน้าของพระเจ้า เป็นพระพักตร์หรือหน้า ที่ไม่ได้แสดงความโกรธ ข่มขู่ โกรธเคือง หรือ

อาฆาตแค้น แต่เป็นหน้าหรือพระพักตร์ที่ทรงยอมรับยาโคบ และทรงอภัยให้ยาโคบ เปนิเอลของเราทั้งหลาย ก็คือที่ไม้

กางเขนน่ันเอง ที่น่ัน ทุกครั้งที่เราได้ตระหนักและสารภาพบาปของเรา เราได้เผชิญหน้ากับพระบุตรของพระเจ้า ที่น่ัน

พระเยซูทรงตรัสถามเราว่า “เจา้ชื่ออะไร?” 
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5. เม่ือบุรุษลึกลับจากไปแล้ว ดวงอาทิตยข์ึ้นฉายแสงเพื่อยาโคบ (มิใช่ แค่ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือหัวเพื่อส่องสว่าง แต่ขึ้น “เพื่อ” 

ยาโคบ) ยาโคบมาบัดน้ี ได้ก้าวหลุดพ้นจากความกลัว ความทุกข์ใจ ความวิตกกังวล ความไม่แน่ใจ และความรู้สึกผิด ที่

ครอบง าเขามาเน่ินนาน มาบัดน้ียาโคบสามารถเดินออกมาจากความรู้สึกผิดได้อย่างมีความสุขในหนทางใหม่แห่งแสง

สว่างท่ีฉายแสงเข้าในชีวิต แต่กระนั้น ยาโคบต้องเดินโขยกเขยก  ในพระธรรมปฐมกาล เราไม่พบว่ายาโคบได้รับการ

รักษาให้หายจากการเดินโขยกเขยก ตลอดชีวิตท่ีเหลือของยาโคบ ทุกครั้งที่เขาจะรีบท าอะไร เขาคงต้องร้อง “โอยเจ็บ” 

เสมอ ความรู้สึกเจ็บน้ีจะคอยเตือนเขาถึงเหตุการณ์ที่เปนิเอล และทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์น้ี 

เม่ือปีที่แล้ว มีแขกชาวเกาหลีมาพักอยู่กับผมและภรรยาเป็นเวลาสองสามวัน ในเช้าวันหน่ึง ขณะที่ก าลังรับประทาน

อาหารเช้า แขกคนน้ีเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้พวกเราฟัง เป็นเรื่องเก่ียวกับเด็กชายคนหน่ึงที่ซนมาก วันหนึ่งพ่อของเด็กคนน้ี

พูดกับเด็กคนน้ีว่า “ฟังนะลูก ถ้าลูกเกเรอีกในครั้งต่อไป พ่อจะตอกตะขอเหล็กไว้ที่ก าแพงในห้องนอนของลูก” ปรากฏว่า 

ในห้องของเด็กคนน้ีมีตะขอที่พ่อตอกไว้เต็มไปหมด ผ่านไปช่วงหน่ึง นับตะขอได้ 20 อัน เด็กน้อยเริ่มรู้สึกสะเทือนใจ จึง

พูดกับพ่อว่า “พ่อครับ ทุกครั้งที่ผมท าอะไรที่ดีมากๆให้กับพ่อ ขอพ่อช่วยดึงตะขอเหล็กน้ีออกจากผนังห้องผมได้ม้ัย” 

จากน้ันตะขอก็เริ่มหายไปทีละตัว และในที่สุดก็หายไปหมด เด็กน้อยคนน้ีดีใจมาก อย่างไรก็ตาม เม่ือเขามองที่ก าแพง

ใกล้ๆ เขายังคงเห็นรู 20 รูเหล่าน้ันติดอยู่บนก าแพง แต่คราวน้ีเด็กน้อยไม่ได้ขอให้พ่อแต้มรูเหล่าน้ีให้เต็มเหมือนเดิม 

 

6. เม่ือเราพิจารณาพระธรรมปฐมกาล 32 เรื่องราวในตอนน้ียังคงสลักตรึงไว้ไม่เพียงแค่ในใจของยาโคบ แต่ตรึงไว้ในจิตใจ

ของคนอิสราเอลทั้งชาติ แม้จะผ่านมาหลายร้อยปี เม่ือมีการอ่านพระธรรมปฐมกาล ลูกหลานของอิสราเอลจะไม่

รับประทานเส้นเอ็นที่ติดมากับสะโพกของสัตว์ พวกเขาตอกย้ ากับตัวเองรุ่นแล้วรุ่นเล่าว่า พวกเขาได้รับการขนานนาม

ตามบรรพบุรุษของพวกเขา คือ “ลูกหลานอิสราเอล” พวกเขาได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้ได้รับพระพรพิเศษและให้

ท าพันธกิจพิเศษกับบรรดาประชาชาติ เรื่องน้ีได้ประยุกต์มาถึงเราทั้งหลาย ผู้เป็น “อิสราเอลใหม่” ด้วย 

ชื่อน้ันได้รับการตั้งมาแล้ว ไม่เพียงแต่ในคราวท่ีเราแต่ละคนเกิดมา แต่รวมถึงชื่อของกลุ่มคน ชื่อครอบครัว ชื่อคริสตจักร 

ชื่อสถาบันพระคริสตธรรม บริษัท หรือประเทศชาติ ชื่อของคนแต่ละคน แสดงตัวตนของคนๆน้ัน เช่นเดียวกันกับชื่อของ

กลุ่มคน ที่แสดงตัวตนของคนกลุ่มนั้น ไม่มีคนกลุ่มไหนที่ไม่มีเรื่องราวท่ีไม่ดีของตัวเอง เราต้องจดจ า และเรียนรู้จาก

ประวัติศาสตร์ของเรา ทั้งเรื่องส่วนตัวของเรา และของส่วนรวม จดจ าทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดี เรื่องน้ีส าคัญมาก ไม่เพียงแต่จะ

ส าคัญส าหรับผู้ท่ีเคยท าผิด แตส่ าคัญส าหรับคนท่ีเคยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง หรือถูกกระท าด้วย เราทั้งหลายทุก

คนเป็นคนท่ีเสื่อมทราม เหยื่อของเม่ือวาน อาจกลายเป็นผู้กระท าร้ายผู้อื่นได้ด้วยในอนาคต 

 

ผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง เพื่อเราจะได้ไม่พลาดที่จะเรียนรู้จากอดีตของเรา 

ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 และระเบิดปรมาณูอีกลูกหน่ึงถูกทิ้งลงที่เมือง

นางาซากิในอีกสามวันต่อมา พวกเราเองที่เป็นคนญ่ีปุ่น ได้กลายเป็นเหยื่อรายแรกของโลก ส าหรับอาวุธสงครามที่

ทันสมัย ที่มีพลังท าลายล้างที่ยิ่งใหญ่มาก ประมาณสิบสองปีต่อมา เรือประมงญี่ปุ่นล าหน่ึงลอยเรืออยู่ในมหาสมุทร
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แปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่ทหารอเมริกันก าลังท าการทดลองระเบิดไฮโดรเจน ชาวประมงญี่ปุ่นสองสามคนในเรือน้ีกลับถึง

ฝั่งตายเป็นศพ ซึ่งยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องทนทุกข์กับเรื่องน้ี คลื่นซูนามิลูกล่าสุดที่ถาโถมเข้าโจมตีโรงผลิตพลังงาน

นิวเคีร์ยที่เมืองฟูกูชิมา แสดงให้เห็นชัดเจนว่า พวกเราที่เป็นคนญี่ปุ่นไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมใน

อดีตที่ผ่านมาเลย เม่ือปีท่ีแล้ว วันที่ 11 มีนาคม ยังคงมีสถานีผลิตพลังงานนิวเคีร์ยที่ด าเนินการผลิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ใน

ฐานะที่ญี่ปุ่นเองเป็นเหยื่อรายแรกของพลังงานนิวเคีร์ย ญี่ปุ่นไม่ควรเลยที่จะสร้างโรงงานผลิตพลังงานเช่นน้ีในประเทศ 

 

พวกเราคงจะรู้จักสถานีรถไฟเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างไทยและพม่า ที่สร้างโดยกองทัพญ่ีปุ่นในสมัยสงคราม

แปซิฟิก ซึ่งก่อสร้างโดยนักโทษสงคราม ในเวลาน้ันมีการใช้แรงงานนักโทษเหล่าน้ีอย่างหนัก ให้อาหารชั้นต่ า ไม่ให้ยา

รักษาโรค และการท ารา้ยร่างกายนักโทษเหล่าน้ี ส่งผลให้นักโทษจ านวน 16,000 คน จากทั้งหมด 61,000 คนต้องตาย ผม

เองได้รับการบอกเล่าว่า ที่ใกล้กับสะพานแม่น้ าแคว เมืองกาญจนบุรี มีการสร้างสุสานร าลึกถึงนักโทษเหล่าน้ี เป็นสุสานที่

สร้างโดยนักโทษท่ีรอดชีวิตจากนรกในเวลาน้ัน ที่ก าแพงร าลึกน้ันมีรายชื่อเพื่อนร่วมชะตาเดียวกับพวกเขาที่ไม่สามารถ

เอาชีวิตรอดมาได้อย่างพวกเขา ป้ายหินแกะสลักที่น่ันเขียนไว้ว่า “พวกเรายกโทษให้พวกคุณ แต่พวกเราจะไม่ลืม” (“We 

forgive you, but we shall never forget.”) ผู้รับใช้พระเจ้าท่านหน่ึงที่เป็นชาวญ่ีปุ่น ได้พูดอ้างถึงป้ายหินน้ีว่า “เราทั้งหลายมี

พระเจ้าผู้แสนประเสริฐ ผู้ทรงท้ังยกโทษบาป และไม่จดจ าความบาปน้ัน” สามปีต่อมา เมื่อผมสอนอยู่ที่ประเทศไต้หวัน 

ผมได้เทศนาที่โบสถ์แห่งหน่ึงในกรุงไทเป หัวข้อค าเทศนาของผมคือ “พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชอบลืมหรือ?” 

ค าตอบของค าถามน้ีคือ “ไม่ใช่” พระเจ้าของเราไม่ใช่ผู้ที่ก าลังท าการแก้ไขคุณวุฒิทางจิตวิญญาณของเรา หากเราสารภาพ

บาปของเราอย่างแท้จริงและได้รับการอภัยโทษบาป พระองค์จะทรงขีดเส้นบันทึกในหน้าคุณวุฒิของเราด้วย แต่พระองค์

จะไม่ฉีกหน้าที่เราท าผิดทิ้ง หรือจะไม่ทรงเอาลิดควิดเปเป้อมาป้ายทับความผิดน้ัน เราทั้งหลายจะขอบพระคุณและส านึก

ในพระคุณและความรักของพระเจ้าอย่างสุดใจได้ ก็ต่อเม่ือเราจดจ าบาปท่ีเราได้รับการอภัยนั้น ผมเองไม่คิดว่า ข้อความท่ี

จารึกไว้ที่ป้ายหินนั้น เป็นข้อความที่ไม่เป็นพระคัมภีร์หรือไม่แสดงความเชื่อของคริสเตียน เส้นทางรถไฟสายมรณะนั้น 

ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น โดยคนที่เป็นนักโทษสงครามเท่าน้ัน แต่โดยแรงงานทาสที่ถูกหลอกมาจะประเทศใกล้เคียงในแถบ

เอเชีย ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คน ซึ่งในจ านวนน้ี ประมาณ 90,000 คนเสียชีวิตในการก่อสร้างน้ี มากกว่าครึ่งหน่ึง

เชื่อกันว่าเป็นแรงงานคนไทย คนไทยประมาณ 50,000 คนท่ีต้องจบชีวิตลง นี่เป็นตัวเลขท่ีน่าตกใจ คนเหล่าน้ีไม่ควรต้อง

มาตายในการใช้แรงงานน้ี เราไม่ได้พูดถึงการตายด้วยภัยธรรมชาติ ไม่ใช่การตายด้วยคลื่นซูนามิ หรือแผ่นดินไหว คน

เหล่าน้ีจบชีวิตลงเพราะความอยุติธรรม ที่กระท าโดยกองทหารญี่ปุ่น และจวบจนปัจจุบันนี้ ผู้คนกว่าหน่ึงล้านคน ทั้ง

แม่ม่าย เด็กๆ ลูกหลานของพวกเขา พี่สาว พี่ชาย ญาติๆ ของพวกเขาอาจจะยังคงโศกเศร้า และอาจจะโกรธในความ 

อยุติธรรมที่ได้รับ ไม่เหมือนกับฝ่ายพันธมิตรสงคราม ซึ่งเก็บสถิติที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถลดจ านวนโศกนาฏกรรม 

และความไม่ยุติธรรมน้ีได้เลย  

 

เม่ือเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมและภรรยาได้ออกไปท่ีร้านใกล้ๆ ร้าน 7-11 และได้เดินเล้ียวผิดหลายรอบ ในท่ีสุดก็

เดินวนไปกว่า 90 นาที แม้ว่าจะเดินอยู่ในช่วงอากาศที่ไม่ร้อนมากอย่างกลางเดือนพฤศจิกายนน้ี มันก็ไม่ง่ายส าหรับเรา



Page 5 of 6 
 

สองคน ทีอ่ายุมากแล้ว และเพิ่งมาจากประเทศที่หนาวมากอย่างฮอลแลนด์ เวลาน้ันผมเองคิดถึงนักโทษสงครามเหล่าน้ัน

และแรงงานชาวเอเซียที่ถูกเกณฑ์ให้ท างานก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ พวกเขาต้องตากแดด ท างานหนักทุกวันทั้งปี 

ตั้งแต่เช้าจนเย็นย่ า ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออก ไม่ว่าท้องจะหิวแค่ไหน และมีเพียงน้ าเพียงไม่ก่ีหยดที่ได้รับเพื่อประทัง

อาการกระหายน้ าที่แห้งผาก ทุกวัน ที่บีไอที ผมเองจะเห็นแมวอ้วนนอนราบท่ีพื้น และมีความสุขกับการนอนเล่นพักผ่อน

ยามบ่าย แต่คนเหล่าน้ันที่ท างานหนักจนตายที่สถานีรถไฟ ต้องถูกสั่งห้ามแม้แต่การงีบหลับสั้นๆ  

 

ผมเองครั้งหน่ึงเคยอ่านเรื่องราวการใช้แรงงานคนอินโดนีเซีย ชายคนน้ีรอดพ้นการใช้แรงงานทาสในครั้งน้ี 

อย่างไรก็ตามเม่ือสงครามสิ้นสุดลง เขาไม่มีเงินพอท่ีจะเดินทางกลับบ้านตัวเองได้ เขาจึงตัดสินใจอยู่ที่น่ี แต่งงานกับสาว

ไทย หลายปีต่อมา เขาได้พบกับชายญี่ปุ่นคนหนึ่ง ที่ครั้งหน่ึงเคยเป็นทหารและท าหน้าที่เป็นล่ามแปลให้กับคนงาน

ก่อสร้างสถาน้ีรถไฟสายมรณะนี้ พวกเราบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของอดีตทหารคนน้ี เขาชือ่ นากาเซ่ ทากาช นับถือ

ศาสนาพุทธ ชายชาวอินโดนีเซียคนน้ีจนมากๆ หลังสงครามสิ้นสุดลง นากาเซ่ได้มอบเงินจ านวนหน่ึงให้ชายอินโดนีเซีย

คนน้ี เพื่อซื้อต๋ัวเครื่องบินเดินทางกลับบ้าน ในการเดินทางกลับบ้านเกิดที่ตัวเองจากมานานกว่าครึ่งศตวรรษ นับว่ายาก

มากส าหรับเขาและคนในหมู่บ้านของเขาที่เมืองจาวา ที่จะจดจ ากันได้ เย็นวันหน่ึง หญิงชราคนหน่ึงมาหาเขาและถามว่า 

“คุณจ าฉันได้ม้ัย?” ชายคนน้ีพยายามอย่างหนัก และตอบว่าเขาจ าไม่ได้ หญิงชราน้ันพูดงึมง าว่า “ฉันเป็นคู่หม้ันของคุณไง 

และฉันก็ยังเป็นคู่หม้ันของคุณอยู่นะ!” ฟังเช่นน้ันแล้ว ชายผู้นี้ก็ร้องไห้โฮ ผมหวังว่า เขาคงจะไม่ใช่คนเดียวที่ต้องอยู่ตาม

ล าพังอีกต่อไป สี่ปีต่อมา ขณะที่ผมก าลังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานจิง และได้รับการแนะน าชื่อว่า “มูราโอกะ” ชื่อน้ันท า

ให้ผมระลึกถึงคุณพ่อ ท่านเป็นนายทหารชั้นพันโทแห่งกองทัพจักรวรรดิ์ญี่ปุ่น เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 1945 คุณพ่อของผม 

มูราโอกะ โยชิเอะ ก็อยู่ท่ีนานจิง ซึ่งในเวลาน้ันผมอายุเพียง 7 ขวบ และเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ันที่ผมยังอยู่ในท้องคุณแม่ 

ในเดือนธันวาคม 1937 เกิดการสังหารหมู่ในเมืองนานจิง  

 

อย่างไรก็ตาม ผมเองเห็นด้วยกับไวส์แซคเกอร์ นักการเมืองชาวเยอรมันคริสเตียนที่มีชื่อเสียง ในวันครบรอบ 40 

ปีแห่งความพ่ายแพ้ของพวกนาซี เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 1985 ไวส์แซคเกอร์ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่โด่งดังมากที่รัฐสภา

แห่งเยอรมัน ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ท่านกล่าวว่า “ใครก็ตามที่ปิดตาของตัวเองให้กับ

อดีตที่ผ่านมา เขาจะกลายเป็นคนตาบอดในโลกปัจจุบัน คนเยอรมันส่วนมากของประเทศเราในปัจจุบันน้ี ไม่ว่าจะเป็น

ลูกหลานหรือผู้ทีไ่ม่ได้เกิดมาในช่วงสงครามครั้งน้ันก็ตาม พวกเขาไม่สามารถสารภาพบาป ซึ่งพวกเขาไม่ได้ก่อด้วยตัว

เขาเอง กระน้ัน ไม่ว่าคนที่ท าผิด หรือคนที่ไม่ผิด คนหนุ่มสาว หรือผู้เฒ่าผู้แก่ เราทั้งหลายต่างต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวก

เรากระท าในประวัติศาสตร์ของเรา และในสิ่งที่เราเก่ียวข้องด้วย” 

 

ผมเองก าลังยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระเจ้าในเมืองไทยน้ี ผมเองตระหนักในภูมิหลังของผม ชื่อของผม และ

ชนชาติของผม ผมและภรรยาเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่กองทัพญ่ีปุ่นได้กระท าไว้ในสมัยสงครามมหาบูรพา กระท ากับคนไทย 

ที่น่ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอยุติธรรมที่สรรหาค าบรรยายไม่ได้ การท าลายล้าง ความโหดร้าย ป่าเถื่อน และความ
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เจ็บปวดที่สร้างไว้ สิ่งเหล่าน้ัน ไม่ควรเกิดขึ้นเลย ผมและภรรยาต้องการให้ทุกคนทราบว่า เราทั้งสองรู้สึกละอายอย่าง

ที่สุด และเสียใจอย่างสุดซึ้งในสิ่งที่เกิดขึ้น และเราเองก าลังท าในสิ่งที่เล็กน้อยมาก ว่าเราจะไม่ท าอย่างที่เคยท าอีก เราได้

ส่งจดหมายถึงเพื่อนร่วมชาติในญี่ปุ่น และในต่างประเทศว่า หากเราที่เป็นคนญ่ีปุ่น อยากจะอยู่ในฐานะผู้ที่เป็นประเทศที่

ได้รับการเคารพยกย่อง เราต้องกล้าเผชิญกับความจริงจากประวัติศาสตร์ของเรา ด้วยความกล้าหาญและด้วยความซื่อสัตย์ 

และกระท าบางอย่างเพื่อการณ์น้ี เมื่อเก้าปีท่ีแล้ว เม่ือผมเกษียณจากการเป็นอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยเลเดน ที่ประเทศ

ฮอลแลนด์ ผมและภรรยาได้อาสาเป็นอาสาสมัคร รับสอนฟรี ในประเทศต่างๆในเอเซีย ที่เคยได้รับผลกระทบจากกองทัพ

ญี่ปุ่น บางคนในประเทศฮอลแลนด์ คนท่ีไม่รู้ว่าพวกเรามาท าอะไรที่น่ี พวกเขามักถามอย่างกระเซ้าว่า “ปีน้ี คุณสองคนจะ

ใช้วันหยุดเดินทางไปประเทศอะไรในเอเซียหล่ะ?”  

 

พี่น้องที่รัก นี่เป็นเส้นทางแห่ง “เวีย โดโลโรซา่” หรือ เส้นทางแห่งไม้กางเขน ของเราทั้งสองในเอเซีย เราถวาย

สิบลดที่เป็นส่วนของรายได้ของเรา และสิบลดทิ่เป็นส่วนของเวลาของเรา ให้กับเส้นทางน้ี สถาบันฯบีไอทีได้กรุณาเชิญ

เราทั้งสองให้มาสอนในปีน้ี ซึ่งเราซาบซึ้งใจมาก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สิบ ของเส้นทางแห่งไม้กางเขนของเราใน

เอเซีย เราไม่ได้มาท าให้ท่านเจ็บปวดอีก แต่มาเพื่อการเยียวยารักษา เราไม่ได้มาท าให้ท่านต้องท างานหนักจนตาย หรือมา

บังคับ หรือปล้นสะดม หรือท าลายข้าวของของท่าน เราทั้งสองมาที่น่ีเพื่อเสนอท่านทุกคนในสิ่งท่ีเรามี ฟรี และให้สิ่งน้ัน

เป็นประโยชน์กับท่านทุกคน กรุณาอธิษฐานเผื่อประเทศของผมด้วย ที่จะเรียนรู้และจดจ าชื่อของตัวเอง ที่จะยอมรับผิด 

และสารภาพในบาปท่ีได้ท าในอดีต และที่จะมุ่งแสวงหาการกระท าเพื่อกลับคืนดีกับคนไทยและกับประเทศอื่นๆในโลก

น้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในเอเซีย 

 

ขอบคุณทุกท่านและ อาเมน. 


