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สาธุ สุ นทร สิ งห์
บทที่ 1 ปฐมวัย
บิดำมำรดำของสุ นทร สิ งห์ เป็ นชำวอินเดีย นับถือลัทธิซิกส์ ในศำสนำฮินดู สื บต่อกันมำตั้งแต่
บรรพบุรุษ มีถิ่นฐำนอยูใ่ นเมืองรำมปุระ รัฐปำเทียลำในแคว้นปั นจำบ เป็ นผูท้ ี่มีควำมมัง่ คัง่ มำก มีที่ดิน
ไว้ในควำมครอบครองมำกมำย จนได้ชื่อว่ำเป็ นเศรษฐีที่ดินแห่งเมืองนั้น
สุ นทร สิ งห์ เป็ นบุตรคนสุ ดท้อง แต่ก็กล่ำวได้วำ่ เป็ นผูท้ ี่มีเป้ ำหมำยในอนำคตสู งส่ งกว่ำคนใด
ๆ ในครอบครัว ในวัยเด็ก สุ นทร สิ งห์ ได้รับกำรเลี้ยงดูอย่ำงดี เท่ำที่บิดำมำรดำผูม้ ีฐำนะเช่นนั้นจะ
กระทำได้ เมื่อถึงฤดูร้อน บิดำมำรดำก็จะพำไปตำกอำกำศที่เมืองสิ มะลำ แถบภูเขำหิมำลัยเป็ นประจำทุก
ปี
มำรดำของสุ นทร สิ งห์ เป็ นหญิงที่เพียบพร้อมไปด้วยควำมเป็ นกุลสตรี มีจิตใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
กอปรไปด้วยควำมเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน เธอเป็ นมิตรที่ดีของมิชชันนำรี สตรี คณะเพรสไบ
ทีเรี ยน เธออนุ ญำตให้มิชชันนำรี สตรี เหล่ำนี้ไปเยีย่ มเยียนครอบครัวของเธอได้เสมอ สุ นทร สิ งห์ เป็ น
เด็กที่อยูใ่ กล้ชิดกับมำรดำมำกกว่ำบิดำ ดังนั้นไม่วำ่ มำรดำของเขำจะไปที่ใดเขำก็จะติดตำมไปด้วย ไม่
ยอมห่ำง จึงเป็ นโอกำสอันดีที่มำรดำของเขำจะอบรมบ่มนิสัยให้อยูใ่ นแนวทำงที่ดีต้ งั แต่ยงั เยำว์วยั เธอ
มักจะสอนเขำว่ำ “ลูกจะต้องดำเนินชี วติ ด้วยควำมระมัดระวัง อย่ำปล่อยตัวเหมือนอย่ำงชำวโลก เหมือน
ดังที่พี่ ๆ ของลูกกระทำนะจ๊ะ ลูกจะต้องพยำยำมหำวิธีที่จะทำให้วญ
ิ ญำณมีควำมสงบสุ ข ลูกจะต้องรัก
และยึดมัน่ ในศำสนำให้มำก วันหนึ่งลูกอำจกลำยเป็ นนักบวชที่มีคนเคำรพยกย่องก็ได้”
จำกกำรที่ได้รับกำรเอำใจใส่ ดูแล และปลูกฝังควำมคิดที่ดีงำมตั้งแต่ยงั เด็กนัน่ เอง ที่ทำให้สุนทร
สิ งห์ ดื่มด่ำในคำสอนของมำรดำ และตั้งใจที่จะเป็ นนักบวช ตำมคำของมำรดำให้ได้ สุ นทร สิ งห์
พยำยำมศึกษำคัมภีร์ต่ำง ๆ ในศำสนำฮินดู เท่ำที่จะกระทำได้ เมื่ออำยุได้เพียง 7 ขวบ เขำก็สำมำรถเขียน
และอ่ำนคัมภีร์ภควคีตำ เป็ นภำษำสันสกฤตได้ท้ งั เล่ม แต่ครั้นเมื่ออำยุได้สิบสี่ ปี มำรดำของเขำก็เสี ยชีวติ
กำรที่ตอ้ งพลัดพรำกจำกมำรดำ อันเป็ นที่เคำรพรักยิง่ นี่ เอง ทำให้สุนทร สิ งห์ เสี ยใจอย่ำงใหญ่หลวง
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บทที่ 2 พระเจ้ าทรงเรียก
สุ นทร สิ งห์ ได้เรี ยนรู ้จำกมำรดำ ผูเ้ คร่ งครัดศำสนำของเขำว่ำ เรำสำมำรถที่จะทำให้จิตใจได้รับ
ควำมสงบสุ ขอย่ำงแท้จริ งได้ แต่กำรที่เรำจะได้รับควำมสงบสุ ขเช่นนี้ก็ตอ้ งแสวงหำด้วยควำมจริ งใจ
และเมื่อเรำค้นพบแล้ว ก็จะกลำยเป็ นผูท้ ี่มีค่ำต่อสังคมมนุษย์อย่ำงมหำศำล มำรดำของสุ นทร สิ งห์
พยำยำมปลูกฝังแนวควำมคิดนี้ ให้แก่เขำอยูเ่ สมอ ด้วยควำมหวังว่ำ เมื่อเขำเจริ ญวัยขึ้น ก็จะได้คน้ คว้ำ
เพื่อให้พบกับควำมสงบสุ ขนี้ เพื่อผลประโยชน์แก่ชีวิตของเขำในภำยภำคหน้ำ จำกกำรที่หนูนอ้ ย สุ นทร
สิ งห์ได้รับกำรตระเตรี ยมให้เป็ น “นักบวชในศำสนำฮินดู” ตั้งแต่ยงั เยำว์วยั ด้วยกำรถูกพำไปร่ วมใน
พิธีกรรมต่ำง ๆ ทำงศำสนำฮินดู และเล่ำเรี ยนคัมภีร์จำกนักบวช ในศำสนำนั้น ประสบกำรณ์เหล่ำนี้ ได้
ปลุกควำมสนใจของสุ นทร สิ งห์ให้มีควำมกระตือรื อร้นในอันที่จะแสวงหำควำมสงบสุ ข อันเป็ น
ขุมทรัพย์ที่ไม่อำจประมำณค่ำได้ ดังกล่ำวแล้วด้วยควำมจริ งใจ
คัมภีร์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ต่ำง ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นของศำสนำฮินดู หรื อแม้กระทัง่ คัมภีร์กุระอำน ของศำสนำ
อิสลำมเอง สุ นทร สิ งห์ก็ได้ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงละเอียดละออ มิได้เว้น เขำศึกษำคัมภีร์เหล่ำนี้ท้ งั กลำงวัน
กลำงคืน มีหลำยครั้งที่เขำนัง่ อ่ำนอยูจ่ นดึกดื่น แม้วำ่ คนในบ้ำนจะพำกันหลับนอนแล้วก็ตำม เขำก็ยงั นัง่
อ่ำนอยูต่ ่อไปโดยไม่คำนึงถึงสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น เมื่อเห็นว่ำบทควำมใด ข้อควำมใดสำคัญ เขำก็จะท่องจำไว้
แต่แม้วำ่ สุ นทร สิ งห์ จะค้นคว้ำหำควำมรู ้มำกสักเพียงใดก็ตำม ก็ไม่อำจช่วยให้เขำบรรลุถึงเป้ ำหมำยที่
ต้องกำรได้ นอกจำกนั้นยังทำให้จิตวิญญำณของเขำว้ำวุน่ ขำดควำมสงบสุ ขมำกยิง่ ขึ้นไปอีก
สุ นทร สิ งห์ เกิดควำมรู ้สึกว่ำ ไม่วำ่ นักบวชที่เขำเคำรพนับถือ หรื อแม้กระทัง่ มำรดำผูเ้ ปี่ ยมล้น
ไปด้วยคุณธรรมอันดีของเขำเอง
ก็ไม่สำมำรถทำให้จิตใจของเขำได้รับควำมสงบสุ ขดังกล่ำวนั้นได้
บทบัญญัติอนั ศักดิ์สิทธิ์ ที่เขำอุตส่ ำห์ท่องไว้เป็ นอันมำก ก็ไม่สำมำรถช่วยให้เขำบรรลุควำมมุ่งหวังนี้ได้
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีสุนทร สิ งห์ จึงออกจะไม่สู้พอใจต่อหลักควำมเชื่ อที่บรรพบุรุษนับถือสื บต่อกัน
มำ ขณะนั้น สุ นทร สิ งห์ ยังไม่รู้ถึงเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์เลยแม้แต่นอ้ ย ต่อมำภำยหลังบิดำมำรดำ
ของสุ นทร สิ งห์ ได้ส่งเขำไปเรี ยนในโรงเรี ยนของมิชชัน่ โรงเรี ยนนี้ได้กำหนดให้นกั เรี ยนต้องเรี ยนพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยเป็ นประจำทุกวัน เนื่องจำกหลักคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีลกั ษณะ
ตรงกันข้ำมกับหลักคำสอนของศำสนำฮินดูที่เขำเชื่อถืออยู่ จึงทำให้จิตใจของสุ นทร สิ งห์วำ้ วุน่ และไม่
พอใจเป็ นอย่ำงยิง่
ด้วยเหตุที่เขำนับถือลัทธิ ซิกซ์ ในศำสนำฮินดู ดังนั้นเมื่อไปโรงเรี ยนนี้ใหม่ ๆ สุ นทร สิ งห์ จึง
รู ้สึกไม่พอใจที่ตอ้ งถูกบังคับให้เรี ยนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขำตั้งปั ญหำถำมเสมอว่ำ “ทำไม ผมจึงต้อง
เรี ยน ศำสนำคริ สต์ดว้ ย! ผมนับถือลัทธิ ซิกซ์ มีคมั ภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ของเรำอยูแ่ ล้ว จึงไม่น่ำจะต้องเรี ยน
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์อีก” แต่ในที่สุด สุ นทร สิ งห์ และเพื่อน ๆ นักเรี ยนที่เป็ นชำวอินเดียวด้วยกัน ก็
ได้รับกำรกล่อมเกลำ ให้เชื่อฟังระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน โดยเหตุน้ ี เขำจึงต้องเรี ยนพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ เช่นเดียวกับเด็ก คริ สเตียนคนอื่น ๆ เขำได้ซ้ื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ไว้ศึกษำเป็ นส่ วนตัว แต่
เมื่อยิง่ ศึกษำไป เขำก็ยงิ่ เพิม่ ควำมรังเกียจในคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพรำะหลักคำสอนใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์แตกต่ำงกับหลักคำสอน ในศำสนำฮินดูที่เขำได้เล่ำเรี ยนมำตั้งแต่ยงั เด็ก ด้วยเหตุน้ ี
เขำจึงรวบรวมพรรคพวกซึ่ งมีควำมรู ้สึกเช่นเดียวกับเขำและตั้งตนเป็ นหัวหน้ำก่อควำมไม่สงบต่ำง ๆ ขึ้น
ในโรงเรี ยน เมื่อเห็นว่ำพระธรรมหน้ำใด หรื อบทใดที่ไม่เป็ นที่สบอำรมณ์ เขำก็ฉีกออกแล้วก็เอำไปเผำ
ไฟอย่ำงเปิ ดเผย เมื่อควำมเรื่ องนี้ทรำบไปถึงบิดำของเขำเข้ำ บิดำของสุ นทร สิ งห์ ก็ได้อบรม และชี้แจง
ให้เขำทรำบว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่ดี หำกว่ำเขำไม่เห็นด้วยกับหลักคำสอนของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ก็ควรจะส่ งคืนให้แก่มิชชันนำรี ดีกว่ำที่จะกระทำอย่ำงหยำบคำยเช่นนั้น
สุ นทร สิ งห์ ได้ยอ้ นกลับไปศึกษำเล่ำเรี ยนคัมภีร์ต่ำง ๆ ในศำสนำฮินดูอีก และมีควำมมุ่งมัน่
อย่ำงเต็มที่ ในอันที่จะแสวงหำควำมสุ ขดังที่มำรดำได้สั่งสอนไว้ให้พบจนได้ เขำไม่เพียงแต่จะศึกษำ
ทำงด้ำนทฤษฎีเท่ำนั้น แม้ในทำงปฏิบตั ิ เขำก็มิได้ยน่ ย่อ เขำได้บำเพ็ญเพียรตำมแบบของลัทธิ “โยคะ”
และฝึ กเข้ำฌำน เพื่อให้เกิดควำมสงบสุ ขในด้ำนจิตใจ แต่เมื่อเขำออกจำกฌำนแล้ว ก็ยงั พบกับควำม
ผิดหวังควำมทุกข์โศกเช่นเดิม หรื ออำจซ้ ำร้ำยมำกยิง่ กว่ำนั้นอีก
ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวนี้ บิดำของสุ นทร สิ งห์ได้ส่งตัวเขำไปเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบำล ซึ่ งห่ำง
จำกบ้ำนพักไปประมำณห้ำกิโลเมตร เขำต้องเดินไปโรงเรี ยนทั้งขำไปและขำกลับ ท่ำมกลำงเปลวแดด
อันร้อนระอุทุก ๆ วัน แต่เนื่องจำกกำรเดินไปในโรงเรี ยนในลักษณะเช่นนั้นเป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภำพของ
เขำ ดังนั้นในไม่ชำ้ บิดำของเขำก็ส่งตัวกลับไปเรี ยนในโรงเรี ยนของคณะมิชชันนำรี อีกเช่นเคย แม้จะรู ้
ว่ำสุ นทร สิ งห์ไม่ตอ้ งกำรเรี ยนในโรงเรี ยนนั้นก็ตำม แต่อย่ำงน้อยที่สุด ท่ำนก็มีควำมปรำรถนำที่จะให้
เขำได้เล่ำเรี ยนจนจบหลักสู ตรเสี ยก่อน
ในกำรกลับมำเรี ยนในโรงเรี ยนแห่งนี้ จึงเป็ นธรรมดำอยูเ่ องที่สุนทร สิ งห์ จะหลีกเลี่ยง
กำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ได้ เมื่อตกอยูใ่ นสภำพอันเป็ นกำรฝื นควำมรู ้สึกเช่นนี้ สุ นทร สิ งห์ก็
ยิง่ ไม่พอใจ และขุ่นเคือง ศำสนำคริ สต์มำกยิง่ ขึ้น พระนำมแห่งพระคริ สต์กลำยเป็ นพระนำมแห่งควำม
ชิงชังของเขำไป ควำมเคียดแค้นของสุ นทร สิ งห์ ที่มีต่อศำสนำคริ สต์พอกพูนขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึงกับว่ำ
ครั้งหนึ่งมิชชันนำรี ผหู ้ นึ่งเดินผ่ำนเขำไป และเงำของมิชชันนำรี ผนู ้ ้ นั ทอดไปถูกเขำเข้ำ สุ นทร สิ งห์
แสดงควำมรังเกียจจนนอกหน้ำ เขำถือว่ำกำรที่ถูกเงำของมิชชันนำรี ผนู ้ ้ นั ทอดทับร่ ำงกำยของเขำเป็ น
เสนียดจัญไรอย่ำงยิง่ เขำได้ใช้เวลำอำบน้ ำนำนเป็ นชัว่ โมง ๆ เพื่อชำระให้พน้ จำกมลทินที่ถูกเงำทอดทับ
นี้ สุ นทร สิ งห์ กล่ำวว่ำ ช่วงชีวติ ของเขำในตอนนี้เป็ นช่วงที่ถูกทดลองอย่ำงหนักหน่วงที่สุด เพรำะเป็ น
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ระยะที่เขำก้ำวเข้ำมำสู่ จุดจบแห่งควำมเชื่อในศำสนำฮินดูของเขำ เพรำะไม่วำ่ เขำจะแสวงหำสันติสุขมำก
สักเท่ำใดก็ไม่พบ แต่ขณะเดียวกันเขำก็มีควำมจงเกลียดจงชังในศำสนำคริ สต์เป็ นอย่ำงยิง่ และควำม
เกลียดชังนี้เอง ที่ทำให้เขำไม่ยอมอ่ำนและค้นคว้ำควำมสุ ขอันยิง่ ใหญ่ที่เขำใฝ่ ฝันนั้นจำกพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ในตอนหนึ่ง สุ นทร สิ งห์ สำรภำพว่ำ “ข้ำพเจ้ำเป็ นศัตรู ต่อศำสนำคริ สต์ กล่ำววำจำหยำบหยำม
และดูหมิ่นข่มเหงรังแกผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ มีหลำยครั้งที่ขำ้ พเจ้ำได้ฉีกพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นชิ้น ๆ
แล้วเผำเสี ย ทั้งนี้เพรำะข้ำพเจ้ำคิดว่ำ ศำสนำคริ สต์เป็ นศำสนำมดเท็จ ศำสนำฮินดูเท่ำนั้นที่เป็ นศำสนำที่
แท้จริ ง มีหลำยครั้งที่ขำ้ พเจ้ำได้เอำน้ ำมันก๊ำด รำดลงบนพระคริ สตธรรมคัมภีร์และเผำทิ้งต่อหน้ำบิดำ
ของข้ำพเจ้ำเอง แม้วำ่ ท่ำนจะห้ำมปรำมอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำก็ไม่ยอมเชื่อฟัง”
แต่กำรที่สุนทร สิ งห์ ทำลำยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เช่นนั้น อำจเป็ นแผนกำรของพระเจ้ำในอัน
ที่จะชักนำให้เขำหันมำเชื่อพระองค์ โดยวิธีที่เขำไม่รู้ตวั ก็ได้ เพรำะครั้งหนึ่ง ขณะที่เขำกำลังฉี กพระ
คริ สตธรรมใหม่น้ นั เอง สำยตำของเขำก็เหลือบไปพบข้อควำมตอนหนึ่งว่ำ “บรรดำผูล้ ำบำกเหน็ด
เหนื่ อย จงมำหำเรำ และเรำจะให้ท่ำนทั้งหลำยหำยเหนื่อยเป็ นสุ ข” ถ้อยคำเหล่ำนี้ ประทับใจเขำมำก เป็ น
เหตุให้เขำติดตำมอ่ำนเรื่ องรำวเกี่ยวกับพระเยซู และไม้กำงเขนต่อไป ยิง่ อ่ำน เขำก็ยงิ่ รู ้สึกอัศจรรย์ใจ
ยิง่ ขึ้นทุกขณะ ต่อมำสุ นทร สิ งห์ ก็เลิกร่ วมมือกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนทำกำรต่อต้ำนศำสนำคริ สเตียนอีก
ต่อไป นอกจำกนั้นเขำก็มกั จะปรึ กษำหำรื อกับอำจำรย์ที่เป็ นคริ สเตียนอยูบ่ ่อย ๆ พฤติกำรณ์ของสุ นทร
สิ งห์ ได้ถูกเพื่อน ๆ ของเขำ รำยงำนให้บิดำของสุ นทร สิ งห์ ทรำบแต่บิดำของสุ นทร สิ งห์ก็ไม่สนใจกับ
คำรำยงำนเหล่ำนั้น เพรำะถือว่ำบุตรของเขำ คือสุ นทร สิ งห์ ได้รับกำรปลูกฝังให้รู้จกั ยึดมัน่ ในลัทธิซิกซ์
อย่ำงแน่นแฟ้ นแล้ว จึงไม่น่ำวิตกอะไรนัก
แต่บิดำของสุ นทร สิ งห์คำดผิด เพรำะว่ำเชื้อแห่งพระกิตติคุณได้ฝังรำกและงอกเงยขึ้นในจิตใจ
ของสุ นทร สิ งห์แล้ว ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมำ และเมื่อเขำได้อ่ำนถึงข้อพระธรรมซึ่ งว่ำ “เพรำะว่ำพระเจ้ำ
ทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้
พินำศแต่มีชีวิตนิ รันดร์ ” เขำก็ค่อยรู ้สึกคลำยควำมวิตกเป็ นทุกข์ลงบ้ำง อย่ำงไรก็ตำมควำมเจ็บปวดรวด
ร้ำวใจที่เขำมีอยู่ ทำให้เขำไม่อำจพบกับควำมสุ ขสบำยตำมที่พระเจ้ำได้ตรัสได้น้ นั เลย คืนหนึ่ง สุ นทร
สิ งห์ต้ งั ใจอย่ำงแน่วแน่วำ่ จะต้องหำทำงแก้ปัญหำชีวิตให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยให้ได้ ครั้งเมื่อหำทำงออก
โดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว เขำก็หนั เข้ำหำทำงสุ ดท้ำยที่มนุษย์ท้ งั หลำยมักกระทำกัน นัน่ คือ กำรฆ่ำตัวตำย เขำ
นึกขึ้นได้วำ่ ในตอนตีหำ้ ของทุก ๆ วันจะมีรถด่วนแล่นผ่ำนบริ เวณท้ำยสวนของเขำ ดังนั้นเขำจึงตั้งใจว่ำ
จะกระโดดให้รถไฟทับ เพื่อดับควำมขมขื่นทั้งหลำยของเขำเสี ย
สุ นทร สิ งห์ ตื่นนอนสำมนำฬิกำดังเช่นทุกวัน เขำอำบน้ ำ แต่งกำย แล้วอธิ ษฐำนด้วยควำมร้ำว
รำนใจว่ำ “หำกว่ำพระเจ้ำมีจริ งแล้ว ก็ขอได้โปรดสำแดงให้ขำ้ พระองค์ได้เห็นทำงแห่งควำมรอดด้วย
7

เถิด มิเช่นนั้นแล้วข้ำพระองค์ก็จะไปนอนบนรำงรถไฟให้รถทับเสี ย” ต่อมำเมื่อเวลำประมำณตีสี่ครึ่ ง
สุ นทร สิ งห์ก็ได้รับคำตอบจำกพระเจ้ำ มีหมอกเมฆสี ขำวส่ องแสงสว่ำงไสวกระจำยไปทัว่ ห้องของเขำ
ในกลุ่มหมอกเมฆนั้น เขำได้เห็นพระพักตร์ ของพระคริ สต์เจ้ำลอยเด่นอยู่ มีรัศมีอนั เรื องรุ่ งแผ่กระจำยไป
รอบ ๆ พระองค์ได้ตรัสกับเขำว่ำ “เจ้ำข่มเหงเรำทำไม เรำได้ให้ชีวติ แก่เจ้ำ เรำยอมสละชีวติ ของเรำ ยอม
ถูกตรึ งบนไม้กำงเขน ก็เพื่อให้เจ้ำและมนุษย์ได้รับควำมรอด” ทันทีที่สุนทร สิ งห์ ได้ยนิ พระดำรัสของ
พระองค์ และได้เห็นพระพักตร์ซ่ ึงเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก และควำมเมตตำของพระองค์ ควำมรู้สึกที่เคย
เป็ นปฏิปักษ์ต่อพระองค์ ก็เหื อดหำยไปจำกจิตใจของเขำอย่ำงสิ้ นเชิง เขำรู ้วำ่ พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่
ประเสริ ฐสุ ด ทรงอภัยโทษในควำมผิดบำปของเขำ และได้ยอมรับพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เขำ ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมำ และ ในทันทีที่เขำยอมรับพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำนั้น ควำม
สงบสุ ขอันใหญ่ยงิ่ ที่เขำใฝ่ หำมำเป็ นเวลำนำนแสนนำน ก็ฉำยเข้ำในดวงจิตของเขำ แม้วำ่ ภำพนั้นจะ
เลือนหำยไปแล้ว แต่ควำมตื่นเต้นยินดีในเหตุกำรณ์น้ นั ยังฝังแน่นในควำมรู ้สึกของเขำเสมอมำ
เมื่อ สุ นทร สิ งห์ ได้เล่ำเรื่ องรำวเหล่ำนี้ให้บิดำและพี่ ๆ ของเขำฟังพร้อมกับสำรภำพว่ำ บัดนี้เขำ
ได้ยอมเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์แล้ว ก็ได้ทำให้บิดำและพี่ ๆ ของเขำตกใจและงงงันไปตำม ๆ กัน แทบ
ไม่เชื่อว่ำจะได้ยนิ ถ้อยคำเหล่ำนี้จำก สุ นทร สิ งห์ ทุกคนต่ำงพยำยำมเกลี้ยกล่อม ให้เขำกลับใจหันมำเชื่อ
ตำมลัทธิ ซิกซ์ ในศำสนำฮินดูของเขำดังเดิม แต่เมื่อไม่สำเร็ จ ก็ให้เขำออกจำกโรงเรี ยนของมิชชันแห่ง
นั้น และในที่สุดโรงเรี ยนนี้ก็ถูกปิ ดเนื่องจำกถูกข่มเหงเบียดเบียน และซ้ ำร้ำยไปกว่ำนั้นก็คือ ร้ำนค้ำใน
เมืองนั้นไม่ยอมขำยอำหำรให้กบั คริ สเตียนในท้องถิ่นนั้นเลย
สำหรับสุ นทร สิ งห์ ก็แทบจะกล่ำวได้วำ่ ไม่มีควำมสุ ขกำยสบำยใจเลยแม้แต่นอ้ ย ทั้งนี้เพรำะถูก
บีบบังคับขู่เค็ญจำกพี่ ๆ และบิดำ จนในที่สุดครั้นเห็นว่ำเขำไม่สำมำรถที่จะทนอยูใ่ นสภำพเช่นนั้นได้
ดังนั้น เขำจึงตัดสิ นใจที่จะเดินทำงไปยังสำนักงำนของมิชชันนำรี ในเมืองลูเธียนำ ซึ่งมิชชันนำรี ในเมือง
นั้นได้ให้กำรต้อนรับเขำเป็ นอย่ำงดี และพยำยำมปกป้ องไม่ให้ถูกรบกวนจำกครอบครัวของเขำ ณ ที่
แห่งนี้เอง สุ นทร สิ งห์ ได้ศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำ แต่เนื่ องจำกสุ นทร สิ งห์ เป็ นเด็กที่มีควำม
อ่อนไหวง่ำย และอุดมคติอนั สู งส่ ง ดังนั้นเมื่อเขำได้พบว่ำ เพื่อนนักเรี ยนร่ วมชั้นด้วยกันมิได้ประพฤติ
ตนให้สมกับเป็ นคริ สเตียน เขำจึงเริ่ มรู ้สึกไม่สบำยใจ และในที่สุดก็ตอ้ งลำออกจำกโรงเรี ยนแห่งนี้ และ
เดินทำงกลับไปอยูก่ บั บิดำมำรดำ และพี่ ๆ ที่เมืองรำมปุระ อีกเช่นเคย ในกำรกลับมำของสุ นทร สิ งห์ใน
ครั้งนี้ ทุกคนในครอบครัวต่ำงก็ต้ งั ควำมหวังว่ำ เขำคงจะเลิกล้มควำมเชื่อในพระเยซูคริ สต์แล้ว แต่แล้ว
ทุกคนผิดหวัง เพรำะสุ นทร สิ งห์ มีควำมใฝ่ ใจในพระเยซูมำกขึ้นกว่ำเดิมอีก ตกมำถึงตอนนี้ สุ นทร สิ งห์
ได้ตดั สิ นใจอย่ำงเด็ดขำดที่จะประกำศตนละทิ้งลัทธิ ซิกซ์ อันเป็ นศำสนำเดิมของเขำ โดยกำรตัดมวยผม
ทิ้ง ซึ่ งลัทธิซิกซ์ของเขำถือว่ำ เป็ นเครื่ องชี้บ่งถึงศักดิ์ศรี ของบุคคลในศำสนำนี้ กำรกระทำของสุ นทร
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สิ งห์ ทำให้ญำติพี่นอ้ งทั้งหลำยเกลียดชังและตัดเป็ นตัดตำยกับเขำในทันที โดยถือว่ำเขำไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใด ๆ กับครอบครัวของเขำอีกต่อไป อำหำรกำรกินก็เป็ นไปอย่ำงต่ำต้อย และแร้นแค้น ทั้งนี้
เพรำะว่ำบุคคลเหล่ำนั้นถือว่ำ เขำได้กลำยเป็ นคนจำพวก “จัณฑำล” ไปเสี ยแล้ว ไม่สมควรที่ญำติพี่นอ้ ง
ทั้งหลำยของเขำจะเอื้อมมำแตะต้องเขำอีกต่อไป สุ นทร สิ งห์ รู ้สึกสลดใจเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ได้รับกำรปฏิบตั ิ
เช่นนั้น เขำรู ้สึกขมขื่นร้ำวรำนใจเป็ นที่สุด ควำมเจ็บปวดรวดร้ำวครั้งนี้ประหนึ่งน้ ำหนักของไม้กำงเขน
ที่เขำต้องแบกติดตำมองค์พระเยซูคริ สต์ไปนัน่ เอง ซึ่ งเขำรู ้สึกว่ำออกจะเป็ นภำระหนักเกินกว่ำที่เขำจะ
ทนไหว
พี่เขยคนหนึ่งของสุ นทร สิ งห์ เมื่อรู ้ข่ำวเช่นนี้ เข้ำ ก็รู้สึกไม่สบำยใจและคิดว่ำยังพอที่จะมี
ควำมหวังที่จะทำให้เขำ หันกลับมำสู่ ควำมสุ ขในครอบครัวเช่นเดิม จึงได้รับตัวของสุ นทร สิ งห์ ไปอยู่
กับเขำที่รัฐนภำ เขำได้ปลอบโยนและโน้มน้ำวจิตใจของสุ นทร สิ งห์ ต่ำง ๆ นำนำ ครั้นเมื่อเห็นว่ำไม่อำจ
โน้มน้ำวจิตใจของสุ นทร สิ งห์ให้เห็นคล้อยไปตำมคำชักชวนของตนได้ จึงได้ยกเอำชำติ ชั้น วรรณะ
ขึ้นมำกล่ำวอ้ำง โดยชี้แจงว่ำเขำเกิดมำในตระกูล สิ งห์ (หรื อรำชสี ห์) ซึ่ งหมำยถึงควำมเป็ นเจ้ำแห่งสัตว์
ทั้งหลำย ส่ วนคริ สเตียนนี้ เป็ นคนต่ำชั้นวรรณะ ไม่มีสง่ำรำศีอะไร เปรี ยบเหมือนกับสุ นขั ใยเขำจึงมำ
เกลือกกลั้วกับบุคคลเช่นนั้น แต่ในที่สุดเมื่อเห็นว่ำไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำนี้ได้ จึงได้ส่งตัวของสุ นทร
สิ งห์ ให้กลับไปอยูก่ บั บิดำและพี่ ๆ ของเขำดังเดิม
ในครั้งหลังสุ ดนี้เอง สุ นทร สิ งห์ ได้ถูกบิดำ และพี่ ๆ ขับไล่ออกจำกบ้ำน มิให้นำสิ่ งใดไปด้วย
นอกจำกเสื้ อผ้ำที่สวมอยู่ และเงินจำนวนเล็กน้อยซึ่ งพอที่จะเป็ นค่ำพำหนะเดินทำงไปยังเมืองอื่นได้
เท่ำนั้น สุ นทร สิ งห์ออกจำกบ้ำนมำด้วยควำมว้ำเหว่ ปรำศจำกที่พ่ งึ พิง ปรำศจำกญำติมิตร หรื อบุคคลใด
ที่จะเอำใจใส่ ดูแล เขำจะต้องออกจำกบ้ำนอันเป็ นที่อยูอ่ ำศัยตั้งแต่เล็กแต่นอ้ ยด้วยควำมหดหู่ ด้วยเงิน
จำนวนเล็กน้อยที่มีอยูน่ ้ นั สุ นทร สิ งห์ ได้ตดั สิ นใจเดินทำงไปหำศิษยำภิบำลชำวอินเดีย ที่เมืองปำเทียลำ
ซึ่ งก็ได้รับกำรต้อนรับจำกศิษยำภิบำลผูน้ ้ นั และภรรยำของเขำเป็ นอย่ำงดี แต่ทนั ทีที่สุนทร สิ งห์เดินทำง
ไปถึง เขำก็ลม้ ป่ วยลง และอำกำรอยูใ่ นขั้นร้ำยแรงยิง่ นัก แพทย์ผทู ้ ำกำรรักษำได้อธิ บำยว่ำ เขำถูกวำงยำ
พิษ โดยเจือลงในอำหำรก่อนที่จะเดินทำงออกจำกบ้ำน อำกำรของเขำสำหัสมำก อยูใ่ นระหว่ำงควำม
เป็ นควำมตำยเท่ำกัน ภรรยำของศิษยำภิบำลผูน้ ้ นั ได้นงั่ เฝ้ ำอำกำรไข้ของสุ นทร สิ งห์ตลอดคืน ด้วย
ควำมรู ้สึกสงสำรอย่ำงจับใจ เพรำะอีกไม่กี่ชวั่ โมงนี้แล้วที่เขำจะต้องจำกเธอไป ทั้งนี้เพรำะแพทย์ผทู ้ ี่ทำ
กำรรักษำและวินิจฉัยโรค ได้ให้คำมัน่ สัญญำว่ำพรุ่ งนี้เขำจะกลับมำอีก เพื่อร่ วมในงำนศพของสุ นทร
สิ งห์!
สุ นทร สิ งห์ นอนแน่นิ่ง โลหิ ตไหลริ นออกจำกปำกอยูเ่ รื่ อย ๆ ร่ ำงกำยอ่อนเปลี้ย เนื่องจำก
ดำรงชีวิตอยูด่ ว้ ยควำมอดอยำกเป็ นเวลำนำน ในขณะที่เขำนอนสงบอยูน่ ้ นั เขำก็เกิดควำมเชื่อขึ้นอย่ำง
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ลึกซึ้ งว่ำ พระเจ้ำมิได้ทรงเรี ยกให้เขำออกมำจำกควำมมืดมน เพื่อให้พบกับควำมตำย โดยที่ไม่เปิ ด
โอกำสให้เขำเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์เลยแม้แต่นอ้ ย ด้วยเหตุน้ ีเขำจึงรวบรวมเรี่ ยวแรงที่มีอยู่ อธิ ษฐำน
ต่อพระองค์ ครั้นเช้ำวันรุ่ งขึ้นก็ปรำกฏว่ำสุ นทร สิ งห์ ยังคงมีชีวติ อยู่ เป็ นแต่เพียงอ่อนเพลียมำกเท่ำ
นั้นเอง นำยแพทย์ซ่ ึ งคิดว่ำอย่ำงไรเสี ยเขำก็ตอ้ งตำย แต่เมื่อเห็นเขำมีชีวิตอยูก่ ็ประหลำดใจมำก และด้วย
ควำมรู ้สึกประทับใจในสุ นทร สิ งห์ อย่ำงมำกนี่เอง ทำให้นำยแพทย์ผนู ้ ้ ีหนั กลับมำศึกษำค้นคว้ำพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ และในที่สุดเขำก็ได้กลำยเป็ นคริ สเตียน และได้ทำหน้ำที่เผยแพร่ พระกิตติคุณของ
พระคริ สต์ ในฐำนะเป็ นมิชชันนำรี ประจำประเทศพม่ำ
เมื่อสุ นทร สิ งห์แข็งแรงดีแล้ว เขำก็ออกเดินทำงไปหำคณะมิชชันนำรี ชำวอเมริ กนั ที่เมืองลูเซี ย
นำอีกครั้งหนึ่ง ณ ที่นนั่ เขำได้ตอ้ นรับเป็ นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมทำงญำติพี่นอ้ งของเขำก็ยงั ติดตำมรัง
ควำนเขำอยูเ่ สมอมำ บำงครั้งได้ก่อให้เกิดเหตุกำรณ์อย่ำงร้ำยแรง จนกระทัง่ ต้องขอร้องเจ้ำหน้ำที่
บ้ำนเมือง มำระงับเหตุกำรณ์จึงสงบลง ด้วยเหตุที่สุนทร สิ งห์ ถูกรบกวนอยูต่ ลอดเวลำ จึงไม่สำมำรถที่
จะศึกษำเล่ำเรี ยน และอยูไ่ ด้อย่ำงสงบสุ ข ดังนั้นทำงคณะมิชชันนำรี ในเมืองลูเธี ยนำ จึงได้ส่งเขำไปอยู่
กับหน่วยแพทย์และพยำบำลมิชชัน่ ที่เมืองสะบำธุ ซึ่ งอยูห่ ่ำงจำกเมืองสิ มะลำ 35 กิโมเมตร ณ ที่นนั่
สุ นทร สิ งห์ ได้ใช้ชีวติ อยูอ่ ย่ำงสงบ และศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อย่ำงเต็มที่ และในที่สุดเขำก็
ได้รับศีลบัพติศมำ
สุ นทร สิ งห์ ได้เคยปฏิญำณไว้อย่ำงแน่วแน่วำ่ หำกว่ำพระเจ้ำทรงนำเขำไปสู่ ควำมสงบสุ ขได้
อย่ำงแท้จริ งแล้ว เขำจะยอมสละทุกสิ่ งทุกอย่ำงแม้กระทัง่ ชีวติ เพื่อรับใช้พระองค์ ครั้นเมื่อเขำได้รับ
ควำมสงบสุ ขนั้นโดยทำงพระเยซูคริ สต์แล้ว เขำก็ต้ งั ใจที่จะรับใช้พระองค์อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ แต่
ด้วยเหตุที่สุนทร สิ งห์ ยังมีควำมฝังใจของคำสอนของมำรดำในครั้งยังเยำว์วยั ซึ่ งตั้งใจให้เขำเป็ น
นักบวช ด้วยเหตุน้ ี สุ นทร สิ งห์ จึงได้ปรับปรุ งเครื่ องแต่งกำยของเขำ โดยครองผ้ำสี ส้ม เช่นเดียวกับ
นักบวชคนอื่น ๆ ซึ่ งเรี ยกกันว่ำ “สำธุ” แต่สุนทร สิ งห์มิใช่สำธุ เช่นเดียวกับบุคคลเหล่ำนั้น หำกแต่เป็ น
สำธุ หรื อนักบวชของพระเจ้ำ ผูซ้ ่ ึ งยอมสละทุกสิ่ งทุกอย่ำงแล้วเพื่อจะรับใช้พระองค์
สุ นทร สิ งห์ ตัดสิ นใจ เดินทำงไปเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระคริ สต์ ตำมหมู่บำ้ นชนบทต่ำง ๆ
เขำได้เดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณอย่ำงไม่ยน่ ย่อ ทัว่ ทั้งนิคมน้อยใหญ่ท้ งั หลำย บำงครั้งเขำก็ถูกผูค้ น
เอำก้อนอิฐ ก้อนหิ นขว้ำงปำ เพรำะไม่อยำกฟังเรื่ องรำวของพระเจ้ำ แต่สุนทร สิ งห์ก็มิได้โต้ตอบแต่
ประกำรใด เขำเผชิ ญหน้ำกับบุคคลผูบ้ ำ้ คลัง่ เหล่ำนั้นด้วยควำมหนักแน่นและสุ ขมุ ด้วยใบหน้ำอันยิม้ ละ
มัย เขำบอกบุคคลเหล่ำนั้นว่ำ พระคริ สต์ได้ทรงทนทุกข์เพื่อเขำมำกยิง่ กว่ำนั้น จนไม่อำจประมำณได้
เพรำะฉะนั้นกำรที่เขำถูกข่มเหงเบียดเบียนเพียงเท่ำนี้
จึงไม่เป็ นเหตุทำให้เขำต้องสะดุง้ หวัน่ ไหวแต่
ประกำรใด เขำได้เดินทำงไปเรื่ อย ๆ จำกหมู่บำ้ นนี้ ไปยังหมู่บำ้ นนั้นไม่มีที่สิ้นสุ ด เขำได้ละทิ้งญำติพี่
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น้อง และควำมสุ ขทั้งหลำย เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์ ทรัพย์สมบัติที่นำติดตัวไปด้วยก็ไม่มีอะไร นอกจำก
เครื่ องแต่งกำยแบบนักบวช ซึ่ งเป็ นผ้ำผืนบำง ๆ และได้เดินทำงด้วยเท้ำเปล่ำ เขำต้องเผชิ ญกับภัย
อันตรำยต่ำง ๆ มำกมำยหลำยอย่ำง ทั้งจำกหมู่มนุษย์ดว้ ยกันเอง และจำกภัยธรรมชำติ ต้องสู ้ทนกับ
อำกำศอันหนำวเหน็บ บำงครั้งถูกหนำมและแง่หินบำดฝ่ ำเท้ำเป็ นบำดแผล ไม่สำมำรถเดินทำงไปได้
โดยสะดวก แต่สุนทร สิ งห์ ก็สำนึกอยูเ่ สมอว่ำ กำรเป็ นนักบวชนั้นจำต้องอดทนและด้วยควำมอดทนนี้
เอง ที่ทำให้เขำสำมำรถดำรงชีวติ เรื่ อยมำด้วยควำมปกติสุข มีหลำยครั้งที่ชำวบ้ำนต้อนรับขับสู ้ สุ นทร
สิ งห์ เป็ นอย่ำงดี เพรำะเข้ำใจว่ำเป็ นนักบวชฮินดู แต่ครั้นเมื่อทรำบว่ำเขำเป็ นนักบวชคริ สเตียน เดินทำง
มำประกำศเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้ำ บุคคลเหล่ำนั้นก็กลับขับไล่ไสส่ ง สุ นทร สิ งห์
ออกไปเสี ยจำกหมู่บำ้ นอย่ำงไม่ใยดี
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บทที่ 3 ระยะแรกในการปฏิบตั ิรับใช้ พระเจ้ า
ในกำรเดินทำงไปประกำศเผยแพร่ ในทำงตอนเหนือ ของประเทศอินเดียนั้น เป็ นไปอย่ำง
ยำกลำบำกมำก ทั้งนี้เพรำะถนนหนทำงทุรกันดำนเต็มไปด้วยหุ บเขำ นอกจำกนั้นยังต้องเผชิ ญกับสัตว์
ป่ ำ ตลอดจนโจรผูช้ ำย ซึ่ งมีอยูอ่ ย่ำงชุกชุม
มีหลำยครั้งที่ชำวบ้ำนไม่ยอมให้กำรต้อนรับ สุ นทร สิ งห์ จึงต้องหำที่หลับนอนตำมถ้ ำต่ำง ๆ
หรื อใต้ตน้ ไม้เท่ำที่จะหำได้ มีอยูค่ รั้งหนึ่งสุ นทร สิ งห์ ได้เข้ำไปพักผ่อนในถ้ ำ ครั้นเมื่อตื่นนอนเขำก็รู้สึก
ตกใจเป็ นที่สุด เพรำะพบว่ำใกล้ ๆ กับที่นอนของเขำนั้น เสื อดำวกำลังนอนหลับอยู่ บำงครั้งในระหว่ำง
กำรเดินทำงก็มีเสื อดำคอยย่องติดตำมอยูท่ ุกระยะ ภยันตรำยจำกสัตว์ป่ำเหล่ำนี้ไม่เพียงแต่ติดตำม สุ นทร
สิ งห์ มำห่ำง ๆ เท่ำนั้น แม้ในบำงเวลำมันก็ตำมมำจนประชิดติดตัวทีเดียว ครั้งหนึ่งสุ นทร สิ งห์ นอน
หลับในถ้ ำ เมื่อตื่นนอน เขำก็พบว่ำ มีงูเห่ำขนำดใหญ่นอนขดตัวอยูใ่ ต้ผำ้ ห่มของเขำนัน่ เอง อำจจะเป็ น
เพรำะคำอธิ ษฐำนของสุ นทร สิ งห์ ซึ่ งว่ำ “ขออย่ำให้สัตว์ป่ำทำอันตรำยข้ำพระองค์เลย” กระมัง พระเจ้ำ
จึงได้ทรงปกป้ องคุม้ ครองเขำตลอดมำ
ครั้งหนึ่งสุ นทร สิ งห์ เดินทำงผ่ำนป่ ำทึบ ระหว่ำงทำงเขำได้ถูกโจรสี่ คนดักปล้น หนึ่งในสี่ น้ นั
เอำมีดจ่อที่คอของเขำ สุ นทร สิ งห์ไม่สำมำรถต่อสู ้ป้องกันตัวได้เลย เขำคิดว่ำอย่ำงไรเสี ยก็คงต้องตำยแน่
แล้ว เมื่อเป็ นเช่นนี้ เขำจึงคิดปลงตก และก้มศีรษะลงเพื่อที่จะรับคมมีด กำรกระทำของสุ นทร สิ งห์
เป็ นไปโดยที่โจรเหล่ำนั้นไม่คำดคิดมำก่อน จึงรู ้สึกแปลกใจมำก แต่เนื่องจำก สุ นทร สิ งห์ ไม่มี
ทรัพย์สินอะไรที่จะให้แก่โจรเหล่ำนั้น มันจึงได้ยดึ เอำผ้ำห่มนอนของเขำ แล้วปล่อยตัวไป สุ นทร สิ งห์
คิดว่ำอย่ำงไรเสี ยก็คงจะถูกโจรผูน้ ้ นั ฆ่ำเสี ยเป็ นแน่แท้ทีเดียว แต่เมื่อไปถึงเหตุกำรณ์ก็คลี่คลำยไปในทำง
ที่ดี โจรผูน้ ้ นั ถำมสุ นทร สิ งห์วำ่ เป็ นใคร และสั่งสอนเรื่ องอะไร สุ นทร สิ งห์ อธิ บำยให้โจรผูน้ ้ นั ทรำบว่ำ
เขำเป็ นนักบวชคริ สเตียน สัง่ สอนเรื่ องรำวเกี่ยวกับพระเจ้ำ พลำงเปิ ดพระคริ สตธรรมใหม่ข้ ึน อ่ำน
เรื่ องรำวเกี่ยวกับ เศรษฐี และลำซำรัส ให้โจรผูน้ ้ นั ฟัง โจรผูน้ ้ นั ได้ซกั ถำม สุ นทร สิ งห์ เกี่ยวกับบั้นปลำย
ของเศรษฐีผนู ้ ้ นั ว่ำเป็ นอย่ำงไร สุ นทร สิ งห์ อธิ บำยให้ฟังว่ำ เศรษฐีผนู ้ ้ นั ได้รับควำมทุกขเวทนำมำกยิง่
เรื่ องรำวของเศรษฐีและลำซำรัสนี้ ทำให้โจรรู ้สึกเป็ นทุกข์และหวำดกลัวมำก เพรำะแม้เพียงควำมผิด
บำปอันเล็กน้อยที่ไม่ยอมให้อำหำรแก่ลำซำรัส ยังทำให้เศรษฐีตอ้ งเผชิญกับควำมยำกลำบำกเช่นนั้น
หำกเป็ นควำมผิดบำปอันมหันต์ที่เขำได้ก่อไว้เป็ นอันมำก
ก็จะยิง่ ทำให้เขำต้องเผชิญกับควำมทุกข์
ยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใด
สุ นทร สิ งห์ สบโอกำส จึงอธิ บำยให้โจรผูน้ ้ นั รู ้ถึงพระคุณของพระเยซูคริ สต์ที่ทรงมีต่อเขำ
ตลอดจนควำมรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ คำพูดของสุ นทร สิ งห์ ทำให้โจรผูน้ ้ นั สำนึกถึงควำมผิด
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เขำรู ้สึกเสี ยใจ และร้องไห้ดว้ ยน้ ำตำนองหน้ำ และเล่ำถึงควำมผิดที่ตนได้ก่อมำแล้วในอดีตให้สุนทร
สิ งห์ ฟัง หลังจำกนั้นเขำได้นำสุ นทร สิ งห์ ไปยังถ้ ำอันเป็ นที่พกั ของเขำ จัดหำอำหำรให้ สุ นทร สิ งห์
รับประทำน และขอร้องให้นอนหลับพักผ่อนกับเขำ ครั้นรุ่ งเช้ำ โจรผูน้ ้ นั ได้พำสุ นทร สิ งห์ ไปยัง
สถำนที่แห่งหนึ่งภำยนอกถ้ ำ ที่นนั่ เขำได้ช้ ีให้สุนทร สิ งห์ ดูกองกระดูกมนุษย์เป็ นอันมำก พร้อมกับ
สำรภำพว่ำ บุคคลผูเ้ ครำะห์ร้ำยเหล่ำนั้นล้วนแต่ถูกเขำฆ่ำเป็ นกำรก่อกรรมทำบำปอย่ำงมหันต์ พร้อมกัน
นั้นเขำก็ถำมด้วยควำมกังวลว่ำ พระเจ้ำทรงยกโทษให้แก่เขำได้หรื อไม่ สุ นทร สิ งห์ รู ้สึกสงสำรและเห็น
ใจโจรผูน้ ้ ีมำก เมื่อเห็นเขำสำนึกตัวในควำมผิดบำปของเขำ เช่นนี้ จึงได้เล่ำเรื่ องเกี่ยวกับโจรที่ถูกตรึ งไว้
เคียงข้ำงกับพระเยซู และอธิ บำยให้เขำฟังว่ำโจรใจร้ำยซึ่ งฆ่ำคน เป็ นนิจสิ นนั้นไม่มีเพียงแต่เขำคนเดียว
แม้ในอดีตสมัยพระเยซูก็มีเช่นเดียวกัน และแม้วำ่ ได้ก่อกรรมทำบำปไว้เช่นนั้นก็ตำม หำกเขำยอมรับเอำ
พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และสำรภำพควำมผิดบำปทั้งปวงให้แก่พระองค์ พระองค์ก็ทรงยินดีอภัย
โทษให้แก่เขำ สำหรับกรณี ของโจรผูน้ ้ ีก็เช่นเดียวกัน หำกว่ำเขำสำรภำพควำมผิดบำปทั้งมวลของเขำต่อ
พระเจ้ำ และยอมรับเอำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำอย่ำงจริ งใจแล้ว พระองค์ก็จะทรงยก
โทษให้แก่เขำ ต่อจำกนั้นบุคคลทั้งสองก็ได้คุกเข่ำอธิ ษฐำนร่ วมกัน โจรผูน้ ้ นั ได้ทูลขอให้พระเยซูทรง
อภัยโทษให้แก่เขำ สุ นทร สิ งห์ ได้นำโจรกลับใจผูน้ ้ ีไปหำมิชชันนำรี ในเมือง เพื่อรับกำรอบรมสัง่ สอน
เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์เพิ่มเติม และในที่สุดโจรผูน้ ้ นั ก็ได้รับศีลบัพติศมำ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของ
โจรกลับใจผูน้ ้ ี ได้ทำให้พวกเพื่อนโจรของเขำอีกสำมคนพลอยเปลี่ยนชีวติ ไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยละ
ทิ้งควำมชัว่ ในอดีตเสี ยอย่ำงสิ้ นเชิง และหันมำประกอบวิชำชีพอย่ำงสุ จริ ตชนทั้งหลำย
สุ นทร สิ งห์ได้ออกไปเผยแพร่ พระกิตติคุณต่อไปเรื่ อย ๆ ในท้องที่บำงแห่งประชำชนก็ให้กำร
ต้อนรับเป็ นอย่ำงดี เพรำะรู ้แล้วว่ำเขำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ แต่บำงคนก็ยงั ไม่ตอ้ นรับอยูน่ นั่ เอง และบำงครั้งก็
ต้องถูกบุคคลเหล่ำนั้นจับไปจองจำ และทำทำรุ ณกรรมต่ำง ๆ นำนำ แต่สุนทร สิ งห์ ก็ไม่หวัน่ ไหว
เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงช่วยเหลือเขำอยูต่ ลอดเวลำ
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บทที่ 4 สู่ ประเทศธิเบต
เนื่องจำกสุ นทร สิ งห์ เกิดมำในทำงตอนเหนื อของประเทศอินเดีย และเจริ ญเติบโตที่นนั่ เขำจึง
ต้องกำรให้ชำวอินเดียในทำงภำคเหนื อ ได้ทรำบถึงเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์เช่นเดียวกันกับเขำ และมี
ควำมมุ่งมัน่ ที่จะเดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณจนถึงประเทศธิ เบตด้วย ในกำรนี้ได้มีผหู ้ วังดีหลำยคน
ตักเตือน ไม่อยำกให้เขำเดินทำงไปประเทศธิ เบต เพรำะเกรงว่ำเขำอำจจะถูกจับไปทรมำน หรื อถูกฆ่ำ
เสี ยก็ได้ ทั้งนี้เพรำะชำวธิ เบต เป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดในศำสนำของเขำเป็ นอันมำก และจะไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่ง
สอนของใครเป็ นอันขำด
นอกจำกนั้นเขำยังไม่ยอมอนุ ญำตให้ผปู ้ ระกำศชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำไป
เผยแพร่ อีกด้วย แม้แต่ผปู ้ ระกำศชำวอินเดียเองก็ตำม นอกจำกนั้นจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชำติอีก
นำนำประกำร แม้วำ่ บุคคลเหล่ำนั้นจะตักเตือน และห้ำมปรำมด้วยควำมหวังดีเพียงใดก็ตำม แต่สุนทร
สิ งห์ได้ตดั สิ นใจอย่ำงแน่วแน่แล้วว่ำ เขำจะต้องเดินทำงไปให้ได้ เขำมีควำมเชื่ออย่ำงฝังใจว่ำ พระเจ้ำได้
ทรงใช้ให้เขำเดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณของพระองค์ในแว่นแคว้นเหล่ำนั้น เพรำะฉะนั้นไม่วำ่
จะต้องเผชิญกับสิ่ งใดก็ตำม เขำจะต้องสู ้ทนจนถึงที่สุด
สุ นทร สิ งห์ เดินทำงไปยังประเทศธิ เบตครั้งแรก เมื่ออำยุได้เพียง 19 ปี เท่ำนั้น
นอกเหนือไปจำกอุปสรรคดังกล่ำวแล้ว อุปสรรคอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ก็คือ เขำพูด
ภำษำธิ เบตไม่ได้เลย แต่บงั เอิญมีชำวมอเรเวียสองคน ซึ่ งอำศัยอยูท่ ี่ชำยแดนตอนเหนื อของประเทศ
อินเดียได้ให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกจะเกื้อกูลในด้ำนอำหำรกำรกินและเสบียงกรังแล้ว เขำยังเอื้อเฟื้ อ
ในกำรเดินทำงอีกด้วย โดยมอบหมำยให้คนงำนคนหนึ่งของเขำช่วยนำทำง สุ นทร สิ งห์ จนกว่ำจะถึง
เขตที่สุนทร สิ งห์ สำมำรถเดินทำงไปได้อย่ำงปลอดภัย
เมื่อสุ นทร สิ งห์ เดินทำงไปถึงประเทศเนปำล เขำถูกจับกุมคุมขัง ขณะที่กำลังสั่งสอนประชำชน
อยู่ เขำได้ใช้เวลำในขณะที่ถูกจับกุมคุมขังนั้น เป็ นพยำนให้กบั นักโทษต่ำง ๆ ในสถำนที่น้ นั ได้รู้ถึง
เรื่ องรำวของพระเจ้ำและประสบกำรณ์ในชีวติ ของเขำ ซึ่ งเป็ นผลทำให้นกั โทษหลำยคนหันมำเชื่อและ
รับเอำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ ข่ำวกำรที่สุนทร สิ งห์สำมำรถเปลี่ยนจิตใจของ
นักโทษให้หนั มำเชื่อในพระเยซูคริ สต์ได้น้ ี ทำให้ผคู ้ ุมเคียดแค้นมำก เขำได้นำตัวสุ นทร สิ งห์ออกจำก
เรื อนจำ และเอำไปประจำนที่ตลำด โดยถอดเสื้ อผ้ำออก ให้นงั่ ลงบนพื้นดิน และเอำมือกับเท้ำจำขื่อคำ
ไว้แล้วปล่อยให้อยูอ่ ย่ำงนั้นตลอดทั้งวัน โดยไม่ยอมให้รับประทำนอำหำรหรื อดื่มน้ ำเลยแม้สักหยดหนึ่ง
เท่ำนี้ยงั ไม่หนำเขำยังได้นำเอำพวกทำกและปลิงโยนใส่ ร่ำงกำยของสุ นทร สิ งห์ เพื่อให้มนั ดูดเลือดเขำ
อีกด้วย ร่ ำงกำยของสุ นทร สิ งห์ เต็มไปด้วยรอยฟกช้ ำ และบำดแผล จำกกำรทำรุ ณ ซึ่ งไม่เป็ นกำรเกิน
ควำมจริ งแต่อย่ำงไร หำกเขำจะกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำมีรอยประทับตรำของพระเยซูคริ สต์ติดอยูท่ ี่ตวั ของ
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ข้ำพเจ้ำแล้ว” ตลอดเวลำที่สุนทร สิ งห์ ถูกทรมำนอยูน่ ้ นั ชำวเมืองได้ห้อมล้อมจับกลุ่มมองดูเขำ ด้วย
ควำมสมน้ ำหน้ำ และเยำะเย้ยถำกถำงต่ำง ๆ นำนำ ไม่มีใครมีควำมเมตตำปรำนี พอที่จะให้น้ ำดื่มแก่เขำ
สักคน สุ นทร สิ งห์ กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำเป็ นเพรำะเหตุใด จิตใจของข้ำพเจ้ำจึงเต็มไปด้วยควำม
สงบสุ ข มีควำมปลำบปลื้มยินดีตลอดเวลำ จนกระทัง่ สำมำรถร้องเพลง และเทศนำสัง่ สอนบุคคล
เหล่ำนั้นได้” เนื่ องจำกสุ นทร สิ งห์ ถูกทรมำนในลักษณะเช่นนั้นทั้งกลำงวันและกลำงคืน ประกอบกับ
เสี ยเลือดไปมำก ดังนั้นเขำจึงรู ้สึกเหน็ดเหนื่ อยอ่อนเพลียลงมำก ครั้นรุ่ งเช้ำ ผูค้ ุมซึ่ งนำตัวสุ นทร สิ งห์ มำ
ทรมำน เห็นว่ำสุ นทร สิ งห์ มีฤทธิ์ อำนำจซึ่ งเขำไม่สำมำรถทรำบได้ จึงได้ปล่อยตัวไป กำรที่ตอ้ งถูก
ทรมำนเป็ นเวลำนำนและอดข้ำวอดน้ ำนั้น ทำให้สุนทร สิ งห์ อ่อนเพลียมำก เมื่อถูกปล่อยตัวก็เป็ นลม
หมดสติไป ครั้นเมื่อรู ้สึกตัว เขำก็เริ่ มกระเสื อกกระสนไปจำกที่นนั่ ในท้องถิ่นนั้นมีบำงคนเป็ นคริ ส
เตียน แต่ไม่กล้ำประกำศตัวออกมำอย่ำงเปิ ดเผย บุคคลเหล่ำนี้ได้ตอ้ นรับสุ นทร สิ งห์ และเอำใจใส่ เลี้ยงดู
จนกระทัง่ สุ นทร สิ งห์ มีกำลังวังชำแข็งแรงขึ้นดังเดิม จึงได้อำลำคริ สเตียนเหล่ำนั้นมุ่งสู่ ประเทศธิเบต
ต่อไป
สุ นทร สิ งห์ ตระหนักดีวำ่ เขำจะต้องเผชิ ญกับภัยอันตรำยทุกด้ำน ไม่เพียงแต่จะเกิดจำกพวก
นักบวชชำวธิ เบตเท่ำนั้น หำกทั้งต้องเผชิ ญกับภัยธรรมชำติ ในกำรเดินทำงนำนำประกำรอีกด้วย แต่ดว้ ย
ควำมเชื่อมัน่ ว่ำ พระเจ้ำประทับอยูก่ บั เขำ และทรงร่ วมเดินทำงกับเขำ ดังนั้นเขำจึงไม่หวำดหวัน่ อะไร
เลย
ยิง่ เดิน ทำงก็ยงิ่ คดเคี้ยวเลียบไปตำมหน้ำผำ และสู งชันยิง่ ขึ้นทุกขณะ เมื่อถึงบริ เวณที่เริ่ มจะปก
คลุมด้วยหิ มะ พวกที่เดินทำงไปส่ งก็หยุด คงปล่อยให้สุนทร สิ งห์ และผูน้ ำทำงชำวธิ เบตเดินทำงต่อไป
ตำมลำพัง
ยิง่ ขึ้นสู่ ที่สูง ๆ ลมก็ยงิ่ พัดจัดมำก จนกระทัง่ บุคคลทั้งสองรู ้สึกแสบใบหน้ำและชำไปหมด
ประหนึ่งถูกเฆี่ยนตีดว้ ยแส้กระนั้น ระหว่ำงทำงบุคคลทั้งสองได้พบชำยคนหนึ่ง นอนคว่ำหน้ำอยู่
ท่ำมกลำงพำยุหิมะ ซึ่ งโปรยลงมำกลบไปทั้งร่ ำง จึงได้หยุดให้ควำมช่วยเหลือ แต่ผนู ้ ำทำงเห็นว่ำจะเป็ น
ภำระหนัก จึงบอกให้เดินทำงต่อไป
แม้จะเหน็ดเหนื่อยจำกกำรเดินทำง และฟันฝ่ ำกับควำมหนำวเหน็บของพำยุหิมะที่พดั กระหน่ ำ
มำอย่ำงทำรุ ณ แต่มโนธรรมอันสู งส่ งของสุ นทร สิ งห์ ไม่สำมำรถที่จะทำให้เขำเฉยเมยต่อกำรช่วยเหลือ
ชำยผูน้ ้ นั ได้ จึงบอกให้ผนู ้ ำทำงของเขำเดินทำงล่วงหน้ำไปก่อน ส่ วนตัวเขำจะหยุดดูแล และให้ควำม
ช่วยเหลือเท่ำที่จะทำได้ สุ นทร สิ งห์ ได้พบว่ำชำยผูเ้ ครำะห์ร้ำยนั้นยังไม่ตำย เป็ นแต่เพียงร่ ำงกำยเย็น
เฉี ยบไปเท่ำนั้น จึงได้พยุงขึ้นและประคองให้ขี่หลังของตน แล้วตะเกียกตะกำยเดินทำงต่อไป
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ทั้ง ๆ ที่ตอ้ งแบกน้ ำหนักจนหลังคู ้ และขำสั่นจนแทบจะก้ำวไม่ออก แต่สุนทร สิ งห์ก็กดั ฟันทน
พยำยำมมุ่งหน้ำต่อไปจนได้ เมื่อใกล้จะถึงที่พกั ระหว่ำงทำง ก็พบว่ำผูน้ ำทำงของเขำนอนฟุบอยูก่ บั กอง
หิมะ เมื่อไปถึงที่พกั คนเดินทำงแล้ว สุ นทร สิ งห์ ก็ขอร้องให้ผเู ้ ป็ นเจ้ำของที่พกั ออกไป ช่วยเหลือนำคน
เดินทำงของเขำเข้ำมำให้กำรปฐมพยำบำลต่อไป แต่ปรำกฏว่ำคนนำทำงของสุ นทร สิ งห์ได้สิ้นชีวติ เสี ย
แล้ว ส่ วนผูท้ ี่เขำประคับประคองมำนั้น กลับรอดชีวิตได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์
เช้ำวันรุ่ งขึ้น สุ นทร สิ งห์ ก็ออกเดินทำงต่อไป โดยไม่คำนึงว่ำ อำกำศจะเยือกเย็นใกล้จุดเยือก
แข็ง หรื อหนทำงเต็มไปด้วยอันตรำยอย่ำงไร บำงตอนไหล่เขำอันเป็ นทำงเดินก็ขำดลง มีเพียงสะพำนไม้
บอบบำงที่สร้ำงขึ้นอย่ำงหยำบ ๆ เพื่อใช้ชวั่ ครำวเท่ำนั้น สุ นทร สิ งห์ตอ้ งไต่ไปด้วยควำมระมัดระวัง และ
บำงครั้งก็ตอ้ งไต่ขำ้ มสำยน้ ำอันเชี่ยวกรำก
ในที่สุดก็ถึงหมู่บำ้ นแห่งแรกในประเทศธิ เบต ผูค้ นที่นนั่ รู ้สึกสนใจในตัวของสุ นทร สิ งห์ มำก
ต่ำงพำกันแออัดยัดเยียดรอฟังคำสอนของเขำ แต่ขณะเดียวกันก็มีบำงคนวิพำกษ์วจิ ำรณ์ในพฤติกำรณ์
ของสุ นทร สิ งห์ต่ำง ๆ นำนำ เพรำะก่อนที่สุนทร สิ งห์ จะเดินทำงมำถึงหมู่บำ้ นแห่งนี้ เขำได้อำบน้ ำ และ
ซักเครื่ องนุ่มห่มในแม่น้ ำนั้น ซึ่ งชำวธิ เบตถือว่ำ กำรอำบน้ ำหรื อซักเสื้ อผ้ำเป็ นเรื่ องของคนบำป เพรำะ
คนบำปเท่ำนั้นที่จำเป็ นต้องชำระทั้งร่ ำงกำยและจิตใจ ส่ วนคนดีน้ นั ไม่จำเป็ นต้องอำบน้ ำหรื อซักเสื้ อผ้ำ
เลย โดยเหตุน้ ีบำงคนจึงตั้งข้อสงสัยว่ำ สุ นทร สิ งห์ เป็ นผูท้ ี่ไม่ค่อยจะบริ สุทธิ์ นกั ไม่น่ำเชื่อถือ แต่บำง
คนให้ควำมเห็นว่ำ กำรที่สุนทร สิ งห์ อุตส่ ำห์เดินทำงจำกประเทศอินเดียมำถึงหมู่บำ้ นของเขำได้เช่นนี้
ต้องนับว่ำเป็ นคนที่ออกจะมีควำมเก่งกล้ำผิดสำมัญชนอยู่ จึงจะกระทำเช่นนั้นได้ หำไม่แล้ว ย่อมไม่
สำมำรถเดินทำงมำยังประเทศธิ เบตได้อย่ำงแน่นอน เพรำะกำรเดินทำงลำบำกยำกเข็ญแค่ไหน ก็ยอ่ ม
เป็ นที่ซึมซำบกันดีอยูแ่ ล้ว
หลังจำกที่ได้เทศนำให้ประชำชนในหมู่บำ้ นแห่งแรกในประเทศธิ เบตได้ฟังถึงเรื่ องรำวของ
พระเจ้ำแล้ว เขำก็ได้เดินทำงไปสัง่ สอนประชำชนในหมู่บำ้ นแห่งอื่น ๆ อีก โดยไม่หยุดยั้ง จนเป็ นที่
เลื่อมใสศรัทธำของชำวธิ เบตเหล่ำนั้น เมื่อสุ นทร สิ งห์เดินทำงไปถึงหมู่บำ้ นแห่งหนึ่ง เขำสังเกตว่ำ
หมู่บำ้ นแห่งนั้นมีคนพิกำร ถูกตัดแขนตัดขำเป็ นจำนวนมำกผิดปกติ จึงสอบถำมดูก็ได้ควำมว่ำ พวก
ฆำตกรและโจรได้มำปล้นสะดมหมู่บำ้ นนี้ อยูบ่ ่อย ๆ หำกใครขัดขืนมันก็จะทำร้ำยร่ ำงกำยด้วยกำรตัด
แขนตัดขำเสี ย เป็ นกำรลงโทษจนเป็ นที่หวำดหวัน่ ของชำวบ้ำนเป็ นอันมำก และเป็ นเหตุให้ชำวบ้ำน
อพยพไปอยูท่ ี่อื่น จนแทบกลำยเป็ นหมู่บำ้ นร้ำงอยูแ่ ล้ว ในขณะที่สุนทร สิ งห์ กำลังเทศนำสัง่ สอน
ชำวบ้ำนอยูน่ ้ นั เป็ นเวลำที่โจรเข้ำมำเพื่อปล้นหมู่บำ้ นนั้นพอดี แต่เมื่อหัวหน้ำโจรมีโอกำสได้สนทนำ
ปรำศรัย และฟังพระวจนะของพระเจ้ำจำกปำกของสุ นทร สิ งห์แล้วก็เกิดควำมเลื่อมใสและพำพรรค
พวกล่ำถอยไป โดยที่ไม่ได้ทำกำรปล้นหรื อทำร้ำยผูใ้ ดเลย กำรเทศนำสั่งสอนของสุ นทร สิ งห์ในครั้งนี้
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นับว่ำยังดีอยู่
ที่มีนกั บวชชำวธิเบตบำงคนได้แสดงควำมเป็ นมิตร
ให้ควำมเอื้อเฟื้ อเกื้อหนุนอยู่
ตลอดเวลำ แต่เมื่อสุ นทร สิ งห์ ได้เทศนำสั่งสอน แพร่ หลำยออกไป เขำก็ได้พบกับกำรต่อต้ำนมำกขึ้น
เป็ นเงำตำมตัว ถึงขนำด บำงคนได้ข่เู ข็ญ และเตือนให้เขำเดินทำงออกไปจำกประเทศธิ เบต มิเช่นนั้นจะ
ประสบกับควำมหำยนะ แต่สุนทร สิ งห์ ก็ไม่ยอมเชื่อฟั งทำตำม เขำยังยืนยันที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำ
ต่อไป จนในที่สุดประธำนสงฆ์ ลำมะ ได้ออกคำสั่งไปยังหมู่บำ้ นชนบทต่ำง ๆ ทัว่ ประเทศว่ำ หำกมี
นักบวชคริ สเตียนคนใดเข้ำมำในหมู่บำ้ น ก็ให้จบั ตัวส่ งไปยังประธำนสงฆ์เพื่อพิจำรณำโทษ ทั้งนี้
เพรำะว่ำ พวกลำมะ หรื อนักบวชชำวธิ เบตเหล่ำนั้นเกรงว่ำ สุ นทร สิ งห์จะทำให้ประชำชนของเขำ คลำย
ควำมจงรักภักดีที่มีต่อพวกตนลง อันเป็ นเหตุให้เสื่ อมอำนำจ จึงได้ร่วมมือกันหำทำงกำจัดสุ นทร สิ งห์
เสี ยแต่เนิ่ น ๆ
ในที่สุด สุ นทร สิ งห์ ก็ถูกจับที่เมืองลำซำ ประธำนสงฆ์ลำมะ ได้ตดั สิ นประหำรชี วติ สุ นทร
สิ งห์ ในข้อหำเข้ำเมือง และเทศนำสั่งสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์โดยมิได้รับอนุญำต อันเป็ น
กำรจูงใจให้ชำวธิ เบตให้หนั ไปเชื่อศำสนำอื่น ซึ่ งเป็ นควำมผิดอย่ำงมหันต์ ผูท้ ี่เกลียดชัง สุ นทร สิ งห์ ได้
ติดตำมไปดูจนถึงที่ประหำรชีวติ นั้นด้วย กำรประหำรชีวิตในประเทศธิ เบตในสมัยนั้น มีอยูส่ องอย่ำงคือ
อย่ำงแรกใช้หนังจำมรี (สัตว์ประเภทวัว) ซึ่ งมีอยูเ่ ป็ นอันมำกในประเทศธิ เบต เย็บเป็ นถุง เอำคนใส่ ไว้ใน
นั้น แล้วเอำไปตำกแดดให้แห้ง และเมื่อหนังแห้งจะรัดตัวเข้ำมำทำให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นนั้นได้รับควำมทรมำน
และตำยไปในที่สุด ส่ วนอย่ำงที่สองก็ได้แก่โยนลงไปในอุโมงค์ใต้ดิน แล้วปิ ดฝำอุโมงค์เสี ย
สุ นทร สิ งห์ ถูกตัดสิ นประหำรชีวติ ในแบบที่สอง คือโยนลงไปในอุโมงค์ลึก แล้วปิ ดฝำอุโมงค์
นั้นให้แน่น เมื่อพวกเขำนำสุ นทร สิ งห์ไปถึงอุโมงค์น้ นั แล้ว ก็จบั เขำโยนลงไปในอุโมงค์อนั มืดมิดนั้น
อย่ำงไม่ปรำนีปรำศรัย จนกระทัง่ แขนขวำของเขำได้รับบำดเจ็บ ทันทีที่ร่ำงของเขำกระทบกับก้นอุโมงค์
เขำก็รู้สึกว่ำ นอนอยูบ่ นกองกระดูกมนุษย์ มีศพที่กำลังเน่ำเฟะ ส่ งกลิ่นคลุง้ ไปหมด จนแทบจะทำให้เขำ
สลบไปในบัดนั้น สุ นทร สิ งห์จึงได้ร้องทูลต่อพระเจ้ำว่ำ “พระเจ้ำข้ำ พระเจ้ำข้ำ เหตุไฉนพระองค์จึงทรง
ทอดทิ้งข้ำพเจ้ำเสี ย”
สุ นทร สิ งห์ ถูกขังในอุโมงค์แห่งนั้นเป็ นเวลำสำมวันสำมคืน โดยมิได้รับข้ำวปลำอำหำรและน้ ำ
ดื่มเลย เขำมองอะไรไม่เห็นนอกจำกควำมมืด กลำงวันและกลำงคืนมีค่ำเท่ำกัน สำหรับภำวะเช่นนั้น
คลำไปทำงไหนก็มีแต่หินตะปุ่ มตะป่ ำระเกะระกะ ควำมเย็นชื้นและกลิ่นเหม็นเน่ำตลบอบอวนไปหมด
สุ นทร สิ งห์ รู ้สึกอับจนปั ญญำ สุ ดที่แก้ไขเหตุกำรณ์น้ ีได้ ไม่ทรำบว่ำจะถูกขังอยูอ่ ีกนำนเท่ำใด เขำคิดว่ำ
เขำคงไม่สำมำรถรอดชีวติ ไปได้อย่ำงแน่แท้ ในคืนที่สำม เมื่อสิ้ นเสี ยงที่เขำร้องทูลต่อพระเจ้ำนัน่ เอง เขำ
ก็ยนิ เสี ยงไขกุญแจปำกอุโมงค์ พร้อมกับเสี ยงร้องเตือนให้เขำยึดเชือกที่หย่อนลงมำให้แน่น สุ นทร สิ งห์
รี บทำตำมทันที ทันใดนั้นเองเขำก็รู้สึกว่ำผูท้ ี่อยูบ่ นอุโมงค์น้ นั ค่อย ๆ สำวเชือกดึงตัวเขำขึ้นมำ แต่เมื่อเขำ
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ขึ้นไปพ้นปำกอุโมงค์น้ นั แล้ว เขำก็รู้สึกหน้ำมืดและสิ้ นสติไป ครั้นพอฟื้ นขึ้นมำอีก เขำก็พบว่ำปำก
อุโมงค์ปิดสนิทดังเดิม และไม่มีใครอยูท่ ี่นนั่ อำกำศอันสดชื่นทำให้สุนทร สิ งห์มีชีวิตชี วำขึ้นมำก
กำรรอดชีวิตอย่ำงน่ำอัศจรรย์ในครั้งนี้ ทำให้เขำรู ้สึกประหนึ่งว่ำตำยแล้วเกิดใหม่ สุ นทร สิ งห์
รู ้สึกขอบพระคุณ และสรรเสริ ญพระเจ้ำในกำรที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเขำ เมื่อเขำสำรวจดูร่ำงกำยก็
พบว่ำบำดแผลที่ฟกช้ ำที่แขน อันเนื่ องจำกถูกเหวีย่ งลงไปกระทบพื้นอุโมงค์ บัดนี้ได้สูญหำยไปสิ้ นไม่มี
ร่ องรอยเหลืออยูเ่ ลย ครั้นรุ่ งสำง สุ นทร สิ งห์ ก็เดินทำงกลับไปยังเมืองที่เขำถูกจับอีกครั้งหนึ่ง หลังจำกที่
ได้พกั ผ่อน ณ ที่พกั คนเดินทำง จนมีกำลังแข็งแรงแล้ว เขำก็เริ่ มเทศนำสั่งสอนประชำชนอีก เมื่อ
ประชำชนได้เห็น สุ นทร สิ งห์ กลับมำเทศนำอย่ำงปลอดภัยเช่นนี้ ต่ำงก็รู้สึกฉงนฉงำยกันมำก สำหรับผู ้
ที่ได้รู้เห็นเหตุกำรณ์ที่สุนทร สิ งห์ ถูกนำไปประหำรชีวิตแล้ว ก็ยงิ่ ตกใจ และก่อให้เกิดควำมโกลำหล
วุน่ วำยขึ้นเป็ นอันมำก ทั้งนี้ เพรำะพวกเขำไม่คำดคิดว่ำ สุ นทร สิ งห์ จะรอดชี วติ มำได้อย่ำงปำฏิหำริ ย ์
เช่นนี้
ข่ำวครำวของสุ นทร สิ งห์ ได้รู้ไปถึงประธำนสงฆ์ลำมะ อย่ำงรวดเร็ ว เขำได้ส่งคนไปจับกุม
สุ นทร สิ งห์ แล้วนำไปพิจำรณำโทษอีกครั้งหนึ่ง ประธำนสงฆ์ลำมะได้ต้ งั ปั ญหำถำม สุ นทร สิ งห์ ต่ำง ๆ
นำนำ พยำยำมคำดคั้นเอำควำมจริ งให้ได้ ว่ำเขำรอดพ้นจำกอุโมงค์มรณะนั้นได้อย่ำงไร ทั้งนี้ เพรำะเขำ
สงสัยว่ำจะมีคนคิดไม่ซื่อ ลักลอบเอำกุญแจไปไขช่วยสุ นทร สิ งห์ ออกมำ แต่เมื่อตรวจดูพวงกุญแจที่เขำ
ห้อยไว้กบั เอวของเขำเอง ก็เห็นว่ำลูกกุญแจดอกนั้นยังอยูก่ บั เขำเช่นเดิม เมื่อสุ ดที่จะคำดคั้นเอำข้อควำม
ที่เขำสงสัยได้ เขำจึงรู้สึกประหลำดใจและตกใจมำก ในที่สุดประธำนสงฆ์ลำมะก็ได้ออกคำสั่งขับไล่
สุ นทร สิ งห์ ให้ออกไปจำกประเทศธิ เบตโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะกระทำได้ ทั้งนี้เพรำะเขำกลัวว่ำหำกปล่อย
ให้ สุ นทร สิ งห์ อยูใ่ นประเทศนั้นต่อไปแล้ว เทพเจ้ำผูท้ รงฤทธำนุภำพอำจบันดำลให้ตวั เขำเองและ
ประชำชนชำวธิ เบตทั้งปวงประสบควำมวิบตั ิ
สุ นทร สิ งห์ พยำยำมชี้แจงให้ทรำบว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำแห่งควำมรัก มิใช่เทพเจ้ำแห่ง
ควำมพยำบำทมำดร้ำย ดังที่ประธำนสงฆ์ลำมะเข้ำใจ แต่แม้จะได้คำชี้แจงดังนั้นแล้วก็ตำม คนบำงส่ วนก็
ยังไม่พยำยำมเชื่อ ต่ำงพำกันสั่น “กระบอกมนต์” เป็ นกำรร้องทุกข์ต่อเทพเจ้ำของตน เมื่อเหตุกำรณ์ไม่
อำนวยเช่นนี้ สุ นทร สิ งห์ จึงตัดสิ นใจเดินทำงกลับไปยังประเทศอินเดีย
ระหว่ำงที่เขำเดินทำงผ่ำนหมู่บำ้ นต่ำง ๆ ของชำวธิ เบตนั้น ชำวบ้ำนได้รอส่ งเขำเป็ นระยะ ๆ
และอ้อนวอนด้วยควำมอำลัย ขอให้สุนทร สิ งห์กลับมำประเทศธิ เบตอีกครั้งหนึ่ง เพรำะว่ำพวกเขำยัง
ต้องกำรฟังคำเทศนำสั่งสอนจำกสุ นทร สิ งห์อยู่ สุ นทร สิ งห์ได้เดินทำงไปยังท้องถิ่นต่ำง ๆ ซึ่ งยำกที่จะมี
ผูเ้ ดินทำงไปถึง เขำรู ้สึกประทับใจในธรรมชำติอนั งดงำมและรู ้สึกว่ำยอดเขำอันสู งตระหง่ำนเหล่ำนั้น
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และควำมงดงำมทั้งหลำยล้วนแต่เป็ นพยำนถึงพระเจ้ำ นอกจำกนั้นยังได้ยนิ เสี ยงกระซิ บสั่งของพระองค์
อีกด้วย
สุ นทร สิ งห์ มิได้เพลิดเพลินเจริ ญใจไปกับทัศนียภำพของเทือกเขำเหล่ำนั้นแต่เพียงอย่ำงเดียว
หำกยังได้รวบรวมพลังฤทธิ์ เดชที่พระเจ้ำได้ประทำนให้ เพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่อำศัยในบริ เวณที่เขำจะ
เดินทำงผ่ำนไปอีกด้วย
สุ นทร สิ งห์ เล่ำว่ำ ที่หมู่บำ้ นแห่งหนึ่ง ชำวบ้ำนแสดงควำมเป็ นปฏิปักษ์ต่อกำรประกำศพระ
กิตติคุณของเขำอย่ำงยิง่ จนไม่สำมำรถที่จะเป็ นพยำนให้หมู่บำ้ นนั้นตำมที่เขำคำดคิดไว้ แต่ในที่สุดก็ได้
มีเหตุกำรณ์อย่ำงหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่ งได้เปลี่ยนจิตใจของประชำชนในหมู่บำ้ นแห่งนั้นให้หนั มำเป็ นมิตรกับ
เขำ เพรำะว่ำขณะที่เขำกำลังปี นป่ ำยขึ้นไปยังภูเขำอันสู งชันอยูน่ ้ นั เขำได้ลื่นไถลหกล้ม ขณะเดียวกันนั้น
ก็ได้มีหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมำด้วย หิ นก้อนนั้นได้กลิ้งลงไปทับงูเห่ำขนำดใหญ่ตวั หนึ่ง ซึ่ งนอนอยู่ ณ ที่
นัน่ จนตำย ในบริ เวณใกล้ ๆ นั้นเอง ได้มีเด็กเลี้ยงวัวที่รู้เห็นเหตุกำรณ์น้ ีดว้ ย เด็กผูน้ ้ นั ได้วงิ่ มำหำสุ นทร
สิ งห์ แล้วเล่ำให้ฟังว่ำงูที่ถูกทับตำยนี้ได้ฆ่ำชำวบ้ำนมำแล้วมำกต่อมำก จนไม่มีใครกล้ำเดินผ่ำนบริ เวณนี้
เลย หลังจำกเด็กเลี้ยงวัวก็ได้วงิ่ ไปบอกคนในหมู่บำ้ นให้ทรำบเรื่ องรำว ควำมประจวบเหมำะซึ่ งช่วย
กำจัดงูพษิ ซึ่ งเป็ นศัตรู อนั ร้ำยกำจของชำวบ้ำนในครั้งนี้ ได้ทำให้ชำวบ้ำนรู ้สึกประทับใจ และสำนึกใน
บุญคุณของสุ นทร สิ งห์ เป็ นอย่ำงยิง่ พวกเขำจึงได้แสดงควำมเป็ นมิตร และได้ตอ้ นรับสุ นทร สิ งห์ ด้วย
ควำมเต็มใจ ด้วยเหตุน้ ี เอง สุ นทร สิ งห์ จึงได้มีโอกำสเป็ นพยำนให้ชำวบ้ำนเหล่ำนั้น ได้รู้ถึงควำมรักของ
พระคริ สต์
ระหว่ำงเดินทำงกลับไปสู่ ประเทศอินเดียนั้น สุ นทร สิ งห์ได้ผำ่ นเทือกเขำหลำยแห่ง รวมทั้ง
เทือกเขำไกรลำส อันเป็ นดินแดนแห่งเทพเจ้ำตำมควำมเชื่อถือของศำสนำฮินดูดว้ ย ยอดเขำดังกล่ำวใน
แถบนั้นปกคลุมด้วยหิ มะขำวสะพรั่งอยูช่ วั่ นำตำปี ระหว่ำงทำงบำงครั้งก็ได้พบกับพวกพ่อค้ำที่เดินทำง
จำกอินเดียไปสู่ ธิเบต ซึ่ งบุคคลเหล่ำนั้นได้เอื้อเฟื้ อเจือจุนให้อำหำร ส่ วนสุ นทร สิ งห์เองก็ได้ถือโอกำส
เทศนำสั่งสอน ให้บุคคลเหล่ำนั้นได้ฟังเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งพวกเขำก็รับฟังด้วยควำมยินดี
สุ นทร สิ งห์ เล่ำว่ำ เขำจะไม่มีวนั ลืมประสบกำรณ์ที่ยงิ่ ใหญ่ซ่ ึ งเกิดขึ้น ขณะที่เดินทำงครั้งนี้เลย
เขำเล่ำว่ำวันนั้นเขำรู ้สึกเหน็ดเหนื่ อยอ่อนเพลียมำก
มองไปทำงไหนก็พบแต่โขดหิ นและหิ มะขำว
กระดำดไปหมด แสงสะท้อนของหิ มะทำให้ตำของเขำพร่ ำพรำยแทบจะมองอะไรไม่เห็น และไม่
สำมำรถกำหนดทิศทำงได้ถูกต้อง ว่ำทำงที่เขำมุ่งหน้ำไปนั้นถูกหรื อผิด จึงได้แต่กระเสื อกกระสนไป
อย่ำงท้อแท้ แต่แล้วในที่สุดเขำก็รู้สึกหน้ำมืดและล้มพับลงบนกองหิ มะนั้นเอง เมื่อฟื้ นขึ้นมำอีก ก็รู้สึก
ประหลำดใจมำก ที่ได้พบว่ำเขำกำลังอยูห่ น้ำถ้ ำขนำดใหญ่ถ้ ำหนึ่ง เบื้องหน้ำของเขำมีนกั พรตวัยชรำผู ้
หนึ่งกำลังนัง่ อธิ ษฐำนภำวนำอยู่ นักพรตผูน้ ้ ีมีผมขำวยำวประบ่ำ หนวดและเครำขำวโพลนไปหมด จน
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ไม่อำจคะเนอำยุได้ถูกต้อง ต่อมำภำยหลังจึงรู ้วำ่ เป็ นฤำษีคริ สเตียนแห่งเทือกเขำไกรลำส อันเป็ นบุคคลที่
เขำพยำยำมเสำะหำตลอดทำงนัน่ เอง ฤำษีผนู ้ ้ นั ค่อย ๆ เผยอเปลือกตำขึ้นแล้วเอ่ยชวนให้สุนทร สิ งห์
อธิ ษฐำนร่ วมกันกับเขำ
ฤำษีผนู ้ ้ นั ได้เล่ำให้สุนทร สิ งห์ ทรำบว่ำ เขำเกิดในเมืองอเล็กซำนเดรี ย และเป็ นมุสลิมโดย
กำเนิด เขำได้รับกำรอบรมเลี้ยงดู และสั่งสอนตำมแบบมุสลิมของศำสนำในศำสนำนั้นอย่ำงเคร่ งครัด
และเมื่อมีอำยุได้สำมสิ บปี ก็ได้ถือบวชในศำสนำนั้น เพื่อว่ำจะได้ถือปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนของศำสนำได้
อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ แต่ครั้นเขำยิง่ ศึกษำในคัมภีร์ของศำสนำนั้นมำกเท่ำใด ก็ยงิ่ พบว่ำนัน่ ไม่ใช่
หนทำงที่จะปลดเปลื้องควำมทุกข์ และนำเขำไปสู่ ควำมสงบสุ ขอย่ำงแท้จริ ง ระหว่ำงนั้นเองเขำได้ทรำบ
ว่ำ มีผปู ้ ระกำศเรื่ องพระเยซูคริ สต์ เดินทำงมำกจำกประเทศอินเดีย เพื่อเผยแพร่ ในเมืองอเล็กซำนเดรี ยที่
เขำอำศัยอยูน่ ้ นั เขำรู ้สึกประทับใจในคำเทศนำของศำสนำจำรย์ผนู ้ ้ นั เป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะว่ำคำเทศนำนั้น
ทำให้เขำรู ้สึกแช่มชื่นและเต็มไปด้วยควำมหวัง ด้วยเหตุน้ ีเขำจึงได้ตดั สิ นใจ ติดตำมนักเทศน์คริ สเตียนผู้
นั้นไป ต่อมำภำยหลังเมื่อเขำได้รับกำรอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จนมีควำมรู ้ดีแล้ว
เขำก็ได้รับอนุ ญำตให้ไปสั่งสอนประชำชนตำมท้องถิ่นต่ำง ๆ สุ ดแท้แต่พระเจ้ำจะทรงบัญชำ หลังจำกที่
ได้อุทิศชีวติ รับใช้พระเจ้ำมำเป็ นเวลำนำน และรู ้สึกว่ำสุ ขภำพเริ่ มถดถอย ไม่อำนวยให้เขำปฏิบตั ิรับใช้
พระองค์ได้ดีเหมือนเดิม เขำจึงตัดสิ นใจแสวงหำที่สงบวิเวกสักแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ชีวติ ในบั้นปลำย ด้วย
กำรอธิ ษฐำน และเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ ซึ่ งต่อมำเขำก็ได้พบถ้ ำแห่งนี้ และได้อำศัยอยูน่ บั ตั้งแต่น้ ีเป็ นต้นมำ เขำ
ดำรงชีวิตอยูด่ ว้ ยใบไม้ชนิดต่ำง ๆ ซึ่ งขึ้นอยูบ่ ริ เวณนั้น
ฤำษีผนู ้ ้ ีได้เอำพระคัมภีร์มว้ นให้สุนทร สิ งห์ ดูและอ้ำงว่ำได้รับตกทอดมำจำกท่ำนฟรำนซิ ส แซ
เวียร์ เป็ นพระคัมภีร์มว้ น ที่จำรึ กด้วยภำษำกรี กล้วน ๆ สุ นทร สิ งห์ รู ้สึกว่ำเป็ นพระคัมภีร์ที่มีอำยุเก่ำแก่
มำก และมีคุณค่ำอย่ำงมหำศำล ซึ่ งนักกำรศึกษำและนักปรำชญ์คริ สเตียน ต่ำงก็ปรำรถนำที่จะได้ไว้ใน
ควำมครอบครอง
สุ นทร สิ งห์ ได้สนทนำแลกเปลี่ยนควำมรู ้ และควำมคิดเห็นกับฤำษีผนู ้ ้ ีเป็ นเวลำนำน จำกกำร
สนทนำกันนี้เอง ทำให้เขำได้รับควำมรู ้ที่แปลก ๆ และใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเป็ นอันมำก สุ นทร สิ งห์ มีควำม
ประทับใจในเรื่ องรำวของฤำษีผนู ้ ้ ีเป็ นอย่ำงยิง่ ถึงกับได้ยกเอำเรื่ องรำวของฤำษีผนู ้ ้ ีข้ ึนเป็ นอุทำหรณ์ใน
กำรเทศนำสั่งสอนให้แก่ประชำชนอยูเ่ สมอ
เมื่อสุ นทร สิ งห์ พักแรมอยูก่ บั ฤำษีเป็ นเวลำนำนพอสมควรแล้ว จึงอำลำจำกไป เมื่อพ้นจำกเขต
แดนของประเทศธิเบต มำถึงตอนเหนือของประเทศอินเดียแล้ว สุ นทร สิ งห์ ก็ได้เทศนำสั่งสอนทัว่ ไป
ตำมแว่นแคว้นต่ำง ๆ อันเป็ นทำงผ่ำน เช่น แคว้นปั นจำบ เมืองลูเธียนำ และเมืองอื่น ๆ
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จนกระทัง่ ถึงเมืองรำมปุระอันเป็ นบ้ำนเกิดเมืองนอนของเขำเอง ณ ที่นนั่ ปรำกฎว่ำ มีญำติมิตร
มำต้อนรับเขำอย่ำงเนื องแน่น แต่สิ่งที่ทำให้สุนทร สิ งห์ มีควำมปิ ติอย่ำงล้นพ้นเหนื อสิ่ งใดก็คือ กำรที่
บิดำของเขำได้หนั มำเชื่อในพระเยซูคริ สต์แล้ว บิดำของสุ นทร สิ งห์ ต้องกำรให้สุนทร สิ งห์ แต่งงำน
เพื่อที่จะสื บเชื้อสำยต่อไป แต่สุนทร สิ งห์ ปฏิเสธอย่ำงสุ ภำพว่ำ พระเจ้ำทรงเรี ยกเขำให้เป็ นนักบวชคริ ส
เตียนอย่ำงแท้จริ ง ดังนั้นเขำจึงไม่สำมำรถที่จะแต่งงำนได้ เขำได้ปฏิญำณไว้ต้ งั แต่เมื่อเป็ นคริ สเตียนใหม่
ๆ ว่ำ เขำจะละทิ้งทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับฝ่ ำยโลก เพื่อรับใช้พระเจ้ำ
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บทที่ 5 บั้นปลายชีวติ
จำกผลงำนอันประกอบด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ อย่ำงยิง่ ยวดของสุ นทร สิ งห์นี่เอง ทำให้
ชื่อเสี ยงของเขำแพร่ สะพัดไปทัว่ โลก ใคร ๆ ก็อยำกเห็นหน้ำค่ำตำ และอยำกฟังคำเทศนำของเขำ ชำว
ยุโรป อังกฤษ อเมริ กำ ได้เขียนจดหมำยเชิญให้เขำไปเยีย่ มเยียนประเทศของตนโดยมิขำดสำย เมื่อบิดำ
ของสุ นทร สิ งห์ ไม่สำมำรถทัดทำนควำมตั้งใจอันแน่วแน่ของเขำได้ จึงได้ให้ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ำ
โดยสำรในกำรเดินทำงทั้งหมด ในกำรเดินทำงครั้งนี้ สุ นทร สิ งห์ ได้ไปเยีย่ มเยียนประเทศออสเตรเลีย
ด้วย กำรเดินทำงไปยังต่ำงประเทศของสุ นทร สิ งห์ ครั้งนี้ ประสบผลสำเร็ จอย่ำงยิง่
เมื่อกลับไปถึงอินเดียแล้ว แพทย์ประจำครอบครัวได้ให้คำแนะนำแก่สุนทร สิ งห์วำ่ ควรจะพัก
รักษำตัวชัว่ ระยะเวลำหนึ่ง เพื่อให้สุขภำพแข็งแรง เพรำะขณะนี้ตำข้ำงหนึ่งของเขำก็ได้บอดเสี ยแล้ว
และปอดก็ไม่แข็งแรงเพียงพอ สุ นทร สิ งห์ รับว่ำจะพยำยำมทำตำมคำแนะนำของนำยแพทย์ แต่
ขณะเดียวกันก็ไม่สำมำรถตัดใจจำกกำรงำนต่ำง ๆ ได้ ทั้งนี้เพรำะเขำมีภำรกิจอื่น ๆ ที่จะต้องกระทำอีก
เสี ยงร่ ำร้องของชำวธิ เบตที่ออ้ นวอนให้เขำเดินทำงกลับไปเทศนำในประเทศนั้น
ยังคงดังก้องอยูใ่ น
จิตใจของเขำตลอดเวลำ จนสุ นทร สิ งห์ไม่สำมำรถเพิกเฉยได้ ในที่สุดเขำก็ตดั สิ นใจเดินทำงไปยัง
ประเทศธิ เบตอีกครั้งหนึ่ง
กำรเดินทำงไปยังประเทศธิ เบตแต่ละครั้ง ต้องผจญกับภัยอันตรำยรอบด้ำน แทบจะเอำชีวติ ไม่
รอด สุ นทร สิ งห์กล่ำวว่ำ ครั้งหนึ่งเขำถูกจำมรี ไล่ขวิด ต้องหนีข้ ึนไปบนโขดหิ น โดยมีจำมรี วงิ่ วนอยู่
รอบ ๆ โขดหิ นนั้น และเมื่อเดินทำงไปยังหมู่บำ้ นต่ำง ๆ บำงครั้งเขำก็ได้ทรำบข่ำวว่ำ คริ สเตียนที่เขำเคย
ให้บพั ติศมำในครำวก่อน ได้สิ้นชีวติ เสี ยแล้ว และบำงคนก็ถูกขับไล่กระเซอะกระเซิ งไปอยูท่ ี่อื่น แต่วำ่
ไม่วำ่ จะได้รับข่ำวร้ำยอย่ำงไร สุ นทร สิ งห์ ก็ได้ต้ งั ใจอย่ำงแน่วแน่แล้วว่ำ จะกระทำกำรงำนให้สำเร็ จตำม
พระประสงค์ของพระเจ้ำให้ได้ เขำเชื่ อว่ำ เมื่อถึงเวลำอันสมควร พระองค์จะทรงนำคริ สเตียนที่แท้จริ ง
มำส่ องสว่ำงแก่ชำวบ้ำนที่มืดมนเหล่ำนั้น เพื่อนำพวกเขำให้มำหำพระองค์
ภำยหลังจำกที่ได้เดินทำงกลับสู่ ประเทศอินเดีย ในครั้งหลังนี้ พระเจ้ำก็ได้ทรงเรี ยกให้เขำ
เดินทำงไปยังยุโรปอีกครั้งหนึ่ง ในกำรเดินทำงครั้งนี้เขำก็ได้มีโอกำสแวะเยีย่ มประเทศอิสรำเอล และได้
ชมโบรำณสถำนเกี่ยวกับพระรำชประวัติของพระเยซูหลำยแห่ง สุ นทร สิ งห์ รู ้สึกปิ ติยินดีเป็ นอย่ำงยิง่ ที่
พระเจ้ำได้ทรงนำเขำให้ได้มำเยีย่ มเยียนดินแดนแห่งนั้น
ต่อจำกนั้นเขำได้เดินทำงไปยังประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน สวีเดน เดนมำร์ค ฮอลแลนด์ และประเทศอังกฤษ กำรเทศนำและเป็ นพยำนแต่
ละครั้งในประเทศดังกล่ำวนี้ ได้รับพระพรอย่ำงล้นเหลือ
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เมื่อเขำเดินทำงกลับไปยังประเทศอินเดียแล้ว สุ นทร สิ งห์ ก็มิได้นิ่งนอนใจแต่ประกำรใด เขำ
ได้ทำงำนอย่ำงหนัก เขำได้เดินทำงไปประกำศเผยแพร่ คำสอนของพระเยซูในท้องถิ่นต่ำง ๆ อย่ำงไม่
เห็นแก่ควำมลำบำกเหน็ดเหนื่อย ทั้ง ๆ ที่สุขภำพของเขำตกอยูใ่ นสภำพที่ทรุ ดโทรมมำก ต่อมำไม่ชำ้ นัก
บิดำของเขำก็ถึงแก่กรรม สุ นทร สิ งห์ กล่ำวว่ำ เขำมิได้เศร้ำโศกเสี ยใจในกำรตำยของบิดำของเขำเลย
ทั้งนี้เพรำะเขำรู ้อย่ำงแน่นอนแล้วว่ำเป็ นกำรพรำกกันแต่เพียงร่ ำงกำยเท่ำนั้น ส่ วนวิญญำณอันอมตะนั้น
ยังคงอยูแ่ ละสักวันหนึ่งเขำจะได้พบบิดำของเขำในสวรรค์
ในบั้นปลำยของชีวติ สุ นทร สิ งห์ ได้ตดั สิ นใจเดินทำงไปยังประเทศธิ เบตอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้
เขำได้เขียนจดหมำยอำลำญำติมิตร และออกเดินทำงไปยังประเทศนั้น โดยไม่ยอมฟังคำทัดทำนของ
บุคคลใด ๆ ทั้งสิ้ น สุ นทร สิ งห์ กล่ำวคำอำลำญำติพี่นอ้ ง ออกเดินทำงด้วยควำมชื่ นบำน และด้วยควำม
กล้ำหำญ ในระยะต้น ๆ ของกำรเดินทำงได้มีพอ่ ค้ำชำวธิ เบตกลุ่มหนึ่งร่ วมเดินทำงไปด้วย ทำให้ไม่สู้จะ
หงอยเหงำเท่ำใดนัก
แต่เมื่อเดินทำงมำถึงจุดซึ่ งพ่อค้ำชำวธิ เบตเหล่ำนั้นต้องแยกทำงไปอีกด้ำนหนึ่ง
สุ นทร สิ งห์ก็ตอ้ งออกเดินทำงตำมลำพัง แต่เขำก็ไม่ได้หวำดหวัน่ หรื อย่นย่อต่อสิ่ งใดเลย
นับตั้งแต่น้ นั มำไม่มีใครทรำบข่ำวหรื อเห็นสุ นทร สิ งห์อีกเลย ไม่มีใครรู ้แน่ชดั ว่ำ สุ นทร สิ งห์
ประสบชะตำกรรมอย่ำงไร เขำอำจอ่อนเพลียหมดแรง และถูกฝังอยูใ่ นกองหิ มะ อำจตกลงในเหวลึก
อำจตกจำกสะพำน ลงไปสู่ สำยน้ ำอันเชี่ยวกรำก หรื ออำจถูกโจรฆ่ำตำย ฯลฯ ปั ญหำนี้ ออกจะมืดมน แต่
ที่เราพอจะแน่ ใจได้ กค็ ื อ การเดินทางของเขาในครั้ งนี ้ เป็ นการเดินทางไปสู่ที่พานักอันนิรันดร์ ของเขา
นั่นเอง
ประชำชนในทุกประเทศ ทุกเพศเผ่ำเหล่ำพันธุ์ ซึ่ งได้รับฟังคำเทศนำสั่งสอนและคำพยำนของ
สุ นทร สิ งห์ จำต้องตอบคำถำมที่วำ่ “ท่ำนเป็ นหนี้พระเจ้ำสักเท่ำใด?” เรำไม่สำมำรถที่จะดำเนินชี วติ ที่ไม่
ดีงำมเหมือนก่อนได้ เมื่อได้รู้เรื่ องรำวของสุ นทร สิ งห์ เรำจะต้องตัดสิ นใจให้แน่วแน่วำ่ เรำจะเอำใจใส่
ต่อคำเรี ยกร้องของพระเจ้ำ หรื อดำเนิ นชีวติ เลวร้ำยยิง่ กว่ำแต่ก่อน เรำจะเป็ นที่จะต้องแบกกำงเขน และ
ติดตำมพระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ กำรที่พระเจ้ำทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ ของสุ นทร สิ งห์ ให้ผดิ ไปจำกเดิมได้
อย่ำงสิ้ นเชิงนั้น ก็เพรำะว่ำ สุ นทร สิ งห์ ยอมเชื่ อฟังพระองค์ในทุก ๆ สิ่ ง ทุก ๆ วิถีทำง และยอมแบกไม้
กำงเขนติดตำมพระองค์ไปด้วยควำมแน่วแน่นนั่ เอง
ถึงแม้วำ่ สุ นทร สิ งห์จะต้องเผชิญกับอำกำศหนำวเหน็บต้องเผชิญกับควำมหิ วโหย และ
อันตรำยนำนำชนิด แต่เขำก็ยอมนำเอำข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเขำถือเสมือนว่ำ เป็ นชีวติ
จิตใจของเขำ ไปประกำศเผยแพร่ ให้แก่คนอื่น ถึงแม้วำ่ จะไม่มีที่วำงศีรษะหรื อเอนกำยหลับนอน แต่กำร
ที่เขำมีชีวติ อันกอปรด้วยควำมรัก พร้อมที่จะเสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่ำงเพื่อพระเจ้ำ และเพื่อช่วยดวง
วิญญำณมนุษย์ที่อยูใ่ นควำมมืดมน เขำจึงข้ำมทิวเขำอันสู งลิบครั้งแล้วครั้งเล่ำ
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แน่นอน สุ นทร สิ งห์ มิได้เดินทำงไปอย่ำงโดดเดี่ยวตำมลำพัง พระเยซูคริ สต์ได้ร่วมเดินทำงไป
กับเขำ เทศนำกับเขำ ทำงำนร่ วมกับเขำ ทรงทนทุกข์ร่วมกับเขำ ชีวติ และผลงำนอันประกอบด้วยควำม
วิริยะอุตสำหะ ยอมบำเพ็ญตน เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุ ษย์ ในดินแดนที่เต็มไปด้วยเทือกเขำอันสู งชัน
ได้กลำยมำเป็ นเสี ยงสะท้อนเตือนจิตใจของเรำทั้งหลำย ทั้งบัดนี้และตลอดไปชัว่ กำลนำน
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เชิญอ่าน เรื่ องจริ งอันเป็ นผลงำนกำร
ประกำศพระกิตติคุณพระคริ สต์ของ
มิชชันนำรี คณะหนึ่งในเกำะนิวกินี
เชิญอ่าน วีรกรรมอันกล้ำหำญของ
ผูร้ ับใช้พระเจ้ำซึ่ งไม่เพียงแต่ตอ้ งเผชิญกับคน
ป่ ำ ที่กินคนเป็ นภักษำหำรเท่ำนั้น หำกยังต้อง
เอำชนะและนำบุคคลเหล่ำนั้นให้กลำยเป็ น
คนของพระเจ้ำ
ตื่นเต้น ระทึกใจ น่ำอ่ำนยิง่ รำคำเล่ม
ละ 3 บำท

สำรคดีจำกชีวติ จริ งของ เดวิด ลิฟ
วิง่ สโตน ที่บุกบัน่ ไปประกำศพระกิตติคุณจำก
เผ่ำต่ำง ๆ จนถึงใจกลำงทวีปอัฟริ กำ ชนิ ดทุก
ย่ำงก้ำว ต้องเอำชีวติ เป็ นเดิมพัน ท่ำนไม่อยำกรู ้
บ้ำงหรื อว่ำ ทั้ง ๆ ที่ตอ้ งเผชิ ญกับอันตรำยอันน่ำ
หวำดหวัน่ เช่นนั้น เหตุใด ท่ำนจึงไม่ยอมหัน
กลับ
จัดพิมพ์เป็ นภำษำไทย – อังกฤษ คู่กนั
มีภำพประกอบอ่ำนเข้ำใจง่ำย
รำคำเล่มละ 1 บำทเท่ำนั้น (ถูกอย่ำงไม่น่ำเชื่อ)

สั่ งซื้อได้ ที่ กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์ นครหลวงฯ 4
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