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สาธุ สุนทร สิงห์ 

บทที ่1 ปฐมวยั 

บิดำมำรดำของสุนทร สิงห์ เป็นชำวอินเดีย นบัถือลทัธิซิกส์ ในศำสนำฮินดู สืบต่อกนัมำตั้งแต่
บรรพบุรุษ มีถ่ินฐำนอยูใ่นเมืองรำมปุระ รัฐปำเทียลำในแควน้ปันจำบ เป็นผูท่ี้มีควำมมัง่คัง่มำก มีท่ีดิน
ไวใ้นควำมครอบครองมำกมำย จนไดช่ื้อวำ่เป็นเศรษฐีท่ีดินแห่งเมืองนั้น 

สุนทร สิงห์ เป็นบุตรคนสุดทอ้ง แต่ก็กล่ำวไดว้ำ่ เป็นผูท่ี้มีเป้ำหมำยในอนำคตสูงส่งกวำ่คนใด 
ๆ ในครอบครัว ในวยัเด็ก สุนทร สิงห์ ไดรั้บกำรเล้ียงดูอยำ่งดี เท่ำท่ีบิดำมำรดำผูมี้ฐำนะเช่นนั้นจะ
กระท ำได ้เม่ือถึงฤดูร้อน บิดำมำรดำก็จะพำไปตำกอำกำศท่ีเมืองสิมะลำ แถบภูเขำหิมำลยัเป็นประจ ำทุก
ปี 

มำรดำของสุนทร สิงห์ เป็นหญิงท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยควำมเป็นกุลสตรี มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
กอปรไปดว้ยควำมเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั เธอเป็นมิตรท่ีดีของมิชชนันำรีสตรี คณะเพรสไบ
ทีเรียน เธออนุญำตใหมิ้ชชนันำรีสตรีเหล่ำน้ีไปเยีย่มเยยีนครอบครัวของเธอไดเ้สมอ สุนทร สิงห์ เป็น
เด็กท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัมำรดำมำกกวำ่บิดำ ดงันั้นไม่วำ่มำรดำของเขำจะไปท่ีใดเขำก็จะติดตำมไปดว้ย ไม่
ยอมห่ำง จึงเป็นโอกำสอนัดีท่ีมำรดำของเขำจะอบรมบ่มนิสัยใหอ้ยูใ่นแนวทำงท่ีดีตั้งแต่ยงัเยำวว์ยั เธอ
มกัจะสอนเขำวำ่ “ลูกจะตอ้งด ำเนินชีวติ ดว้ยควำมระมดัระวงั อยำ่ปล่อยตวัเหมือนอยำ่งชำวโลก เหมือน
ดงัท่ีพี่ ๆ ของลูกกระท ำนะจะ๊ ลูกจะตอ้งพยำยำมหำวธีิท่ีจะท ำใหว้ญิญำณมีควำมสงบสุข ลูกจะตอ้งรัก
และยดึมัน่ในศำสนำใหม้ำก วนัหน่ึงลูกอำจกลำยเป็นนกับวชท่ีมีคนเคำรพยกยอ่งก็ได”้ 

จำกกำรท่ีไดรั้บกำรเอำใจใส่ดูแล และปลูกฝังควำมคิดท่ีดีงำมตั้งแต่ยงัเด็กนัน่เอง ท่ีท ำใหสุ้นทร 
สิงห์ ด่ืมด ่ำในค ำสอนของมำรดำ และตั้งใจท่ีจะเป็นนกับวช ตำมค ำของมำรดำใหไ้ด ้ สุนทร สิงห์ 
พยำยำมศึกษำคมัภีร์ต่ำง ๆ ในศำสนำฮินดู เท่ำท่ีจะกระท ำได ้เม่ืออำยไุดเ้พียง 7 ขวบ เขำก็สำมำรถเขียน
และอ่ำนคมัภีร์ภควคีตำ เป็นภำษำสันสกฤตไดท้ั้งเล่ม แต่คร้ันเม่ืออำยไุดสิ้บส่ีปี มำรดำของเขำก็เสียชีวติ 
กำรท่ีตอ้งพลดัพรำกจำกมำรดำ อนัเป็นท่ีเคำรพรักยิง่น่ีเอง ท ำใหสุ้นทร สิงห์ เสียใจอยำ่งใหญ่หลวง 
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บทที ่2 พระเจ้าทรงเรียก 

สุนทร สิงห์ ไดเ้รียนรู้จำกมำรดำ ผูเ้คร่งครัดศำสนำของเขำวำ่ เรำสำมำรถท่ีจะท ำใหจิ้ตใจไดรั้บ
ควำมสงบสุขอยำ่งแทจ้ริงได ้ แต่กำรท่ีเรำจะไดรั้บควำมสงบสุขเช่นน้ีก็ตอ้งแสวงหำดว้ยควำมจริงใจ 
และเม่ือเรำคน้พบแลว้ ก็จะกลำยเป็นผูท่ี้มีค่ำต่อสังคมมนุษยอ์ยำ่งมหำศำล มำรดำของสุนทร สิงห์ 
พยำยำมปลูกฝังแนวควำมคิดน้ี ใหแ้ก่เขำอยูเ่สมอ ดว้ยควำมหวงัวำ่ เม่ือเขำเจริญวยัข้ึน ก็จะไดค้น้ควำ้
เพื่อใหพ้บกบัควำมสงบสุขน้ี เพื่อผลประโยชน์แก่ชีวิตของเขำในภำยภำคหนำ้ จำกกำรท่ีหนูนอ้ย สุนทร 
สิงห์ไดรั้บกำรตระเตรียมให้เป็น “นกับวชในศำสนำฮินดู” ตั้งแต่ยงัเยำวว์ยั ดว้ยกำรถูกพำไปร่วมใน
พิธีกรรมต่ำง ๆ ทำงศำสนำฮินดู และเล่ำเรียนคมัภีร์จำกนกับวช ในศำสนำนั้น ประสบกำรณ์เหล่ำน้ี ได้
ปลุกควำมสนใจของสุนทร สิงห์ใหมี้ควำมกระตือรือร้นในอนัท่ีจะแสวงหำควำมสงบสุข อนัเป็น
ขมุทรัพยท่ี์ไม่อำจประมำณค่ำได ้ดงักล่ำวแลว้ดว้ยควำมจริงใจ 

คมัภีร์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่ำง ๆ ไม่วำ่จะเป็นของศำสนำฮินดู หรือแมก้ระทัง่คมัภีร์กุระอำน ของศำสนำ
อิสลำมเอง สุนทร สิงห์ก็ไดศึ้กษำคน้ควำ้อยำ่งละเอียดละออ มิไดเ้วน้ เขำศึกษำคมัภีร์เหล่ำน้ีทั้งกลำงวนั
กลำงคืน มีหลำยคร้ังท่ีเขำนัง่อ่ำนอยูจ่นดึกด่ืน แมว้ำ่คนในบำ้นจะพำกนัหลบันอนแลว้ก็ตำม เขำก็ยงันัง่
อ่ำนอยูต่่อไปโดยไม่ค  ำนึงถึงส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน เม่ือเห็นวำ่บทควำมใด ขอ้ควำมใดส ำคญั เขำก็จะท่องจ ำไว ้
แต่แมว้ำ่ สุนทร สิงห์ จะคน้ควำ้หำควำมรู้มำกสักเพียงใดก็ตำม ก็ไม่อำจช่วยใหเ้ขำบรรลุถึงเป้ำหมำยท่ี
ตอ้งกำรได ้นอกจำกนั้นยงัท ำใหจิ้ตวิญญำณของเขำวำ้วุน่ ขำดควำมสงบสุขมำกยิง่ข้ึนไปอีก 

สุนทร สิงห์ เกิดควำมรู้สึกวำ่ ไม่วำ่นกับวชท่ีเขำเคำรพนบัถือ หรือแมก้ระทัง่มำรดำผูเ้ป่ียมลน้
ไปดว้ยคุณธรรมอนัดีของเขำเอง ก็ไม่สำมำรถท ำใหจิ้ตใจของเขำไดรั้บควำมสงบสุขดงักล่ำวนั้นได ้
บทบญัญติัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเขำอุตส่ำห์ท่องไวเ้ป็นอนัมำก ก็ไม่สำมำรถช่วยใหเ้ขำบรรลุควำมมุ่งหวงัน้ีได้
เช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีสุนทร สิงห์ จึงออกจะไม่สู้พอใจต่อหลกัควำมเช่ือท่ีบรรพบุรุษนบัถือสืบต่อกนั
มำ ขณะนั้น สุนทร สิงห์ ยงัไม่รู้ถึงเร่ืองรำวของพระเยซูคริสตเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย ต่อมำภำยหลงับิดำมำรดำ
ของสุนทร สิงห์ ไดส่้งเขำไปเรียนในโรงเรียนของมิชชัน่ โรงเรียนน้ีไดก้ ำหนดใหน้กัเรียนตอ้งเรียนพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยเป็นประจ ำทุกวนั เน่ืองจำกหลกัค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีลกัษณะ
ตรงกนัขำ้มกบัหลกัค ำสอนของศำสนำฮินดูท่ีเขำเช่ือถืออยู ่ จึงท ำใหจิ้ตใจของสุนทร สิงห์วำ้วุน่และไม่
พอใจเป็นอยำ่งยิง่ 

ดว้ยเหตุท่ีเขำนบัถือลทัธิซิกซ์ ในศำสนำฮินดู ดงันั้นเม่ือไปโรงเรียนน้ีใหม่ ๆ สุนทร สิงห์ จึง
รู้สึกไม่พอใจท่ีตอ้งถูกบงัคบัใหเ้รียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขำตั้งปัญหำถำมเสมอวำ่ “ท ำไม ผมจึงตอ้ง
เรียน ศำสนำคริสตด์ว้ย! ผมนบัถือลทัธิซิกซ์ มีคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิของเรำอยูแ่ลว้ จึงไม่น่ำจะตอ้งเรียน
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พระคริสตธรรมคมัภีร์อีก” แต่ในท่ีสุด สุนทร สิงห์ และเพื่อน ๆ นกัเรียนท่ีเป็นชำวอินเดียวดว้ยกนั ก็
ไดรั้บกำรกล่อมเกลำ ใหเ้ช่ือฟังระเบียบวนิยัของโรงเรียน โดยเหตุน้ี เขำจึงตอ้งเรียนพระคริสตธรรม
คมัภีร์ เช่นเดียวกบัเด็ก คริสเตียนคนอ่ืน ๆ เขำไดซ้ื้อพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ไวศึ้กษำเป็นส่วนตวั แต่
เม่ือยิง่ศึกษำไป เขำก็ยิง่เพิ่มควำมรังเกียจในค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพรำะหลกัค ำสอนใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์แตกต่ำงกบัหลกัค ำสอน ในศำสนำฮินดูท่ีเขำไดเ้ล่ำเรียนมำตั้งแต่ยงัเด็ก ดว้ยเหตุน้ี
เขำจึงรวบรวมพรรคพวกซ่ึงมีควำมรู้สึกเช่นเดียวกบัเขำและตั้งตนเป็นหวัหนำ้ก่อควำมไม่สงบต่ำง ๆ ข้ึน 
ในโรงเรียน เม่ือเห็นวำ่พระธรรมหนำ้ใด หรือบทใดท่ีไม่เป็นท่ีสบอำรมณ์ เขำก็ฉีกออกแลว้ก็เอำไปเผำ
ไฟอยำ่งเปิดเผย เม่ือควำมเร่ืองน้ีทรำบไปถึงบิดำของเขำเขำ้ บิดำของสุนทร สิงห์ ก็ไดอ้บรม และช้ีแจง
ใหเ้ขำทรำบวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีดี หำกวำ่เขำไม่เห็นดว้ยกบัหลกัค ำสอนของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ก็ควรจะส่งคืนใหแ้ก่มิชชนันำรี ดีกวำ่ท่ีจะกระท ำอยำ่งหยำบคำยเช่นนั้น 

สุนทร สิงห์ ไดย้อ้นกลบัไปศึกษำเล่ำเรียนคมัภีร์ต่ำง ๆ ในศำสนำฮินดูอีก และมีควำมมุ่งมัน่
อยำ่งเตม็ท่ี ในอนัท่ีจะแสวงหำควำมสุขดงัท่ีมำรดำไดส้ั่งสอนไวใ้หพ้บจนได ้ เขำไม่เพียงแต่จะศึกษำ 
ทำงดำ้นทฤษฎีเท่ำนั้น แมใ้นทำงปฏิบติั เขำก็มิไดย้น่ยอ่ เขำไดบ้  ำเพญ็เพียรตำมแบบของลทัธิ “โยคะ” 
และฝึกเขำ้ฌำน เพื่อใหเ้กิดควำมสงบสุขในดำ้นจิตใจ แต่เม่ือเขำออกจำกฌำนแลว้ ก็ยงัพบกบัควำม
ผดิหวงัควำมทุกขโ์ศกเช่นเดิม หรืออำจซ ้ ำร้ำยมำกยิง่กวำ่นั้นอีก 

ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวน้ี บิดำของสุนทร สิงห์ไดส่้งตวัเขำไปเรียนในโรงเรียนรัฐบำล ซ่ึงห่ำง
จำกบำ้นพกัไปประมำณหำ้กิโลเมตร เขำตอ้งเดินไปโรงเรียนทั้งขำไปและขำกลบั ท่ำมกลำงเปลวแดด
อนัร้อนระอุทุก ๆ วนั แต่เน่ืองจำกกำรเดินไปในโรงเรียนในลกัษณะเช่นนั้นเป็นผลเสียต่อสุขภำพของ
เขำ ดงันั้นในไม่ชำ้ บิดำของเขำก็ส่งตวักลบัไปเรียนในโรงเรียนของคณะมิชชนันำรีอีกเช่นเคย แมจ้ะรู้
วำ่สุนทร สิงห์ไม่ตอ้งกำรเรียนในโรงเรียนนั้นก็ตำม แต่อยำ่งนอ้ยท่ีสุด ท่ำนก็มีควำมปรำรถนำท่ีจะให้
เขำไดเ้ล่ำเรียนจนจบหลกัสูตรเสียก่อน 

ในกำรกลบัมำเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี จึงเป็นธรรมดำอยูเ่องท่ีสุนทร สิงห์ จะหลีกเล่ียง
กำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ได ้ เม่ือตกอยูใ่นสภำพอนัเป็นกำรฝืนควำมรู้สึกเช่นน้ี สุนทร สิงห์ก็
ยิง่ไม่พอใจ และขุ่นเคือง ศำสนำคริสตม์ำกยิง่ข้ึน พระนำมแห่งพระคริสตก์ลำยเป็นพระนำมแห่งควำม
ชิงชงัของเขำไป ควำมเคียดแคน้ของสุนทร สิงห์ ท่ีมีต่อศำสนำคริสตพ์อกพนูข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงกบัวำ่ 
คร้ังหน่ึงมิชชนันำรีผูห้น่ึงเดินผำ่นเขำไป และเงำของมิชชนันำรีผูน้ั้นทอดไปถูกเขำเขำ้ สุนทร สิงห์ 
แสดงควำมรังเกียจจนนอกหนำ้ เขำถือวำ่กำรท่ีถูกเงำของมิชชนันำรีผูน้ั้นทอดทบัร่ำงกำยของเขำเป็น
เสนียดจญัไรอยำ่งยิง่ เขำไดใ้ชเ้วลำอำบน ้ำนำนเป็นชัว่โมง ๆ เพื่อช ำระใหพ้น้จำกมลทินท่ีถูกเงำทอดทบั
น้ี สุนทร สิงห์ กล่ำววำ่ ช่วงชีวติของเขำในตอนน้ีเป็นช่วงท่ีถูกทดลองอยำ่งหนกัหน่วงท่ีสุด เพรำะเป็น
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ระยะท่ีเขำกำ้วเขำ้มำสู่จุดจบแห่งควำมเช่ือในศำสนำฮินดูของเขำ เพรำะไม่วำ่เขำจะแสวงหำสันติสุขมำก
สักเท่ำใดก็ไม่พบ แต่ขณะเดียวกนัเขำก็มีควำมจงเกลียดจงชงัในศำสนำคริสตเ์ป็นอยำ่งยิง่ และควำม
เกลียดชงัน้ีเอง ท่ีท ำใหเ้ขำไม่ยอมอ่ำนและคน้ควำ้ควำมสุขอนัยิง่ใหญ่ท่ีเขำใฝ่ฝันนั้นจำกพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ในตอนหน่ึง สุนทร สิงห์ สำรภำพวำ่ “ขำ้พเจำ้เป็นศตัรูต่อศำสนำคริสต ์ กล่ำววำจำหยำบหยำม 
และดูหม่ินข่มเหงรังแกผูรั้บใชข้องพระเจำ้ มีหลำยคร้ังท่ีขำ้พเจำ้ไดฉี้กพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นช้ิน ๆ 
แลว้เผำเสีย ทั้งน้ีเพรำะขำ้พเจำ้คิดวำ่ ศำสนำคริสตเ์ป็นศำสนำมดเทจ็ ศำสนำฮินดูเท่ำนั้นท่ีเป็นศำสนำท่ี
แทจ้ริง มีหลำยคร้ังท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้อำน ้ำมนัก๊ำด รำดลงบนพระคริสตธรรมคมัภีร์และเผำทิ้งต่อหนำ้บิดำ
ของขำ้พเจำ้เอง แมว้ำ่ท่ำนจะหำ้มปรำมอยำ่งไร ขำ้พเจำ้ก็ไม่ยอมเช่ือฟัง” 

แต่กำรท่ีสุนทร สิงห์ ท ำลำยพระคริสตธรรมคมัภีร์ เช่นนั้น อำจเป็นแผนกำรของพระเจำ้ในอนั
ท่ีจะชกัน ำใหเ้ขำหนัมำเช่ือพระองค ์ โดยวธีิท่ีเขำไม่รู้ตวัก็ได ้ เพรำะคร้ังหน่ึง ขณะท่ีเขำก ำลงัฉีกพระ
คริสตธรรมใหม่นั้นเอง สำยตำของเขำก็เหลือบไปพบขอ้ควำมตอนหน่ึงวำ่ “บรรดำผูล้  ำบำกเหน็ด
เหน่ือย จงมำหำเรำ และเรำจะใหท้่ำนทั้งหลำยหำยเหน่ือยเป็นสุข” ถอ้ยค ำเหล่ำน้ี ประทบัใจเขำมำก เป็น
เหตุให้เขำติดตำมอ่ำนเร่ืองรำวเก่ียวกบัพระเยซู และไมก้ำงเขนต่อไป ยิง่อ่ำน เขำก็ยิง่รู้สึกอศัจรรยใ์จ
ยิง่ข้ึนทุกขณะ ต่อมำสุนทร สิงห์ ก็เลิกร่วมมือกบัเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนท ำกำรต่อตำ้นศำสนำคริสเตียนอีก
ต่อไป นอกจำกนั้นเขำก็มกัจะปรึกษำหำรือกบัอำจำรยท่ี์เป็นคริสเตียนอยูบ่่อย ๆ พฤติกำรณ์ของสุนทร 
สิงห์ ไดถู้กเพื่อน ๆ ของเขำ รำยงำนใหบิ้ดำของสุนทร สิงห์ ทรำบแต่บิดำของสุนทร สิงห์ก็ไม่สนใจกบั
ค ำรำยงำนเหล่ำนั้น เพรำะถือวำ่บุตรของเขำ คือสุนทร สิงห์ ไดรั้บกำรปลูกฝังใหรู้้จกัยดึมัน่ในลทัธิซิกซ์
อยำ่งแน่นแฟ้นแลว้ จึงไม่น่ำวติกอะไรนกั 

แต่บิดำของสุนทร สิงห์คำดผดิ เพรำะวำ่เช้ือแห่งพระกิตติคุณไดฝั้งรำกและงอกเงยข้ึนในจิตใจ
ของสุนทร สิงห์แลว้ ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มำ และเม่ือเขำไดอ่้ำนถึงขอ้พระธรรมซ่ึงวำ่ “เพรำะวำ่พระเจำ้
ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้
พินำศแต่มีชีวิตนิรันดร์” เขำก็ค่อยรู้สึกคลำยควำมวติกเป็นทุกขล์งบำ้ง อยำ่งไรก็ตำมควำมเจบ็ปวดรวด
ร้ำวใจท่ีเขำมีอยู ่ ท  ำใหเ้ขำไม่อำจพบกบัควำมสุขสบำยตำมท่ีพระเจำ้ไดต้รัสไดน้ั้นเลย คืนหน่ึง สุนทร 
สิงห์ตั้งใจอยำ่งแน่วแน่วำ่ จะตอ้งหำทำงแกปั้ญหำชีวิตให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยใหไ้ด ้ คร้ังเม่ือหำทำงออก
โดยวธีิอ่ืนไม่ไดแ้ลว้ เขำก็หนัเขำ้หำทำงสุดทำ้ยท่ีมนุษยท์ั้งหลำยมกักระท ำกนั นัน่คือ กำรฆ่ำตวัตำย เขำ
นึกข้ึนไดว้ำ่ในตอนตีหำ้ของทุก ๆ วนัจะมีรถด่วนแล่นผำ่นบริเวณทำ้ยสวนของเขำ ดงันั้นเขำจึงตั้งใจวำ่
จะกระโดดใหร้ถไฟทบั เพื่อดบัควำมขมข่ืนทั้งหลำยของเขำเสีย 

สุนทร สิงห์ ต่ืนนอนสำมนำฬิกำดงัเช่นทุกวนั เขำอำบน ้ำ แต่งกำย แลว้อธิษฐำนดว้ยควำมร้ำว
รำนใจวำ่ “หำกวำ่พระเจำ้มีจริงแลว้ ก็ขอไดโ้ปรดส ำแดงใหข้ำ้พระองคไ์ดเ้ห็นทำงแห่งควำมรอดดว้ย
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เถิด มิเช่นนั้นแลว้ขำ้พระองคก์็จะไปนอนบนรำงรถไฟใหร้ถทบัเสีย” ต่อมำเม่ือเวลำประมำณตีส่ีคร่ึง 
สุนทร สิงห์ก็ไดรั้บค ำตอบจำกพระเจำ้ มีหมอกเมฆสีขำวส่องแสงสวำ่งไสวกระจำยไปทัว่หอ้งของเขำ 
ในกลุ่มหมอกเมฆนั้น เขำไดเ้ห็นพระพกัตร์ของพระคริสตเ์จำ้ลอยเด่นอยู ่มีรัศมีอนัเรืองรุ่งแผก่ระจำยไป
รอบ ๆ พระองคไ์ดต้รัสกบัเขำวำ่ “เจำ้ข่มเหงเรำท ำไม เรำไดใ้หชี้วติแก่เจำ้ เรำยอมสละชีวติของเรำ ยอม
ถูกตรึงบนไมก้ำงเขน ก็เพื่อใหเ้จำ้และมนุษยไ์ดรั้บควำมรอด” ทนัทีท่ีสุนทร สิงห์ ไดย้นิพระด ำรัสของ
พระองค ์ และไดเ้ห็นพระพกัตร์ซ่ึงเป่ียมไปดว้ยควำมรัก และควำมเมตตำของพระองค ์ ควำมรู้สึกท่ีเคย
เป็นปฏิปักษต่์อพระองค ์ ก็เหือดหำยไปจำกจิตใจของเขำอยำ่งส้ินเชิง เขำรู้วำ่พระองคท์รงเป็นผูท่ี้
ประเสริฐสุด ทรงอภยัโทษในควำมผดิบำปของเขำ และไดย้อมรับพระองคใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ
เขำ ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มำ และ ในทนัทีท่ีเขำยอมรับพระองคใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำนั้น ควำม
สงบสุขอนัใหญ่ยิง่ท่ีเขำใฝ่หำมำเป็นเวลำนำนแสนนำน ก็ฉำยเขำ้ในดวงจิตของเขำ แมว้ำ่ภำพนั้นจะ
เลือนหำยไปแลว้ แต่ควำมต่ืนเตน้ยนิดีในเหตุกำรณ์นั้น ยงัฝังแน่นในควำมรู้สึกของเขำเสมอมำ 

เม่ือ สุนทร สิงห์ ไดเ้ล่ำเร่ืองรำวเหล่ำน้ีใหบิ้ดำและพี่ ๆ ของเขำฟังพร้อมกบัสำรภำพวำ่ บดัน้ีเขำ
ไดย้อมเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตแ์ลว้ ก็ไดท้  ำใหบิ้ดำและพี่ ๆ ของเขำตกใจและงงงนัไปตำม ๆ กนั แทบ
ไม่เช่ือวำ่จะไดย้นิถอ้ยค ำเหล่ำน้ีจำก สุนทร สิงห์ ทุกคนต่ำงพยำยำมเกล้ียกล่อม ใหเ้ขำกลบัใจหนัมำเช่ือ
ตำมลทัธิซิกซ์ ในศำสนำฮินดูของเขำดงัเดิม แต่เม่ือไม่ส ำเร็จ ก็ใหเ้ขำออกจำกโรงเรียนของมิชชนัแห่ง
นั้น และในท่ีสุดโรงเรียนน้ีก็ถูกปิดเน่ืองจำกถูกข่มเหงเบียดเบียน และซ ้ ำร้ำยไปกวำ่นั้นก็คือ ร้ำนคำ้ใน
เมืองนั้นไม่ยอมขำยอำหำรใหก้บัคริสเตียนในทอ้งถ่ินนั้นเลย 

ส ำหรับสุนทร สิงห์ ก็แทบจะกล่ำวไดว้ำ่ไม่มีควำมสุขกำยสบำยใจเลยแมแ้ต่นอ้ย ทั้งน้ีเพรำะถูก
บีบบงัคบัขู่เคญ็จำกพี่ ๆ และบิดำ จนในท่ีสุดคร้ันเห็นวำ่เขำไม่สำมำรถท่ีจะทนอยูใ่นสภำพเช่นนั้นได ้
ดงันั้น เขำจึงตดัสินใจท่ีจะเดินทำงไปยงัส ำนกังำนของมิชชนันำรีในเมืองลูเธียนำ ซ่ึงมิชชนันำรีในเมือง
นั้นไดใ้หก้ำรตอ้นรับเขำเป็นอยำ่งดี และพยำยำมปกป้องไม่ใหถู้กรบกวนจำกครอบครัวของเขำ ณ ท่ี
แห่งน้ีเอง สุนทร สิงห์ ไดศึ้กษำต่อในชั้นมธัยมศึกษำ แต่เน่ืองจำกสุนทร สิงห์ เป็นเด็กท่ีมีควำม
อ่อนไหวง่ำย และอุดมคติอนัสูงส่ง ดงันั้นเม่ือเขำไดพ้บวำ่ เพื่อนนกัเรียนร่วมชั้นดว้ยกนัมิไดป้ระพฤติ
ตนใหส้มกบัเป็นคริสเตียน เขำจึงเร่ิมรู้สึกไม่สบำยใจ และในท่ีสุดก็ตอ้งลำออกจำกโรงเรียนแห่งน้ี และ
เดินทำงกลบัไปอยูก่บับิดำมำรดำ และพี่ ๆ ท่ีเมืองรำมปุระ อีกเช่นเคย ในกำรกลบัมำของสุนทร สิงห์ใน
คร้ังน้ี ทุกคนในครอบครัวต่ำงก็ตั้งควำมหวงัวำ่ เขำคงจะเลิกลม้ควำมเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ลว้ แต่แลว้
ทุกคนผดิหวงั เพรำะสุนทร สิงห์ มีควำมใฝ่ใจในพระเยซูมำกข้ึนกวำ่เดิมอีก ตกมำถึงตอนน้ี สุนทร สิงห์
ไดต้ดัสินใจอยำ่งเด็ดขำดท่ีจะประกำศตนละทิ้งลทัธิซิกซ์ อนัเป็นศำสนำเดิมของเขำ โดยกำรตดัมวยผม
ทิง้ ซ่ึงลทัธิซิกซ์ของเขำถือวำ่ เป็นเคร่ืองช้ีบ่งถึงศกัด์ิศรีของบุคคลในศำสนำน้ี กำรกระท ำของสุนทร 



 9 

สิงห์ ท ำใหญ้ำติพี่นอ้งทั้งหลำยเกลียดชงัและตดัเป็นตดัตำยกบัเขำในทนัที โดยถือวำ่เขำไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งใด ๆ กบัครอบครัวของเขำอีกต่อไป อำหำรกำรกินก็เป็นไปอยำ่งต ่ำตอ้ย และแร้นแคน้ ทั้งน้ี
เพรำะวำ่บุคคลเหล่ำนั้นถือวำ่ เขำไดก้ลำยเป็นคนจ ำพวก “จณัฑำล” ไปเสียแลว้ ไม่สมควรท่ีญำติพี่นอ้ง
ทั้งหลำยของเขำจะเอ้ือมมำแตะตอ้งเขำอีกต่อไป สุนทร สิงห์ รู้สึกสลดใจเป็นอยำ่งยิง่ ท่ีไดรั้บกำรปฏิบติั
เช่นนั้น เขำรู้สึกขมข่ืนร้ำวรำนใจเป็นท่ีสุด ควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวคร้ังน้ีประหน่ึงน ้ำหนกัของไมก้ำงเขน 
ท่ีเขำตอ้งแบกติดตำมองคพ์ระเยซูคริสตไ์ปนัน่เอง ซ่ึงเขำรู้สึกวำ่ออกจะเป็นภำระหนกัเกินกวำ่ท่ีเขำจะ
ทนไหว 

พี่เขยคนหน่ึงของสุนทร สิงห์ เม่ือรู้ข่ำวเช่นน้ีเขำ้ ก็รู้สึกไม่สบำยใจและคิดวำ่ยงัพอท่ีจะมี
ควำมหวงัท่ีจะท ำใหเ้ขำ หนักลบัมำสู่ควำมสุขในครอบครัวเช่นเดิม จึงไดรั้บตวัของสุนทร สิงห์ ไปอยู่
กบัเขำท่ีรัฐนภำ เขำไดป้ลอบโยนและโนม้นำ้วจิตใจของสุนทร สิงห์ ต่ำง ๆ นำนำ คร้ันเม่ือเห็นวำ่ไม่อำจ
โนม้นำ้วจิตใจของสุนทร สิงห์ใหเ้ห็นคลอ้ยไปตำมค ำชกัชวนของตนได ้ จึงไดย้กเอำชำติ ชั้น วรรณะ 
ข้ึนมำกล่ำวอำ้ง โดยช้ีแจงวำ่เขำเกิดมำในตระกลู สิงห์ (หรือรำชสีห์) ซ่ึงหมำยถึงควำมเป็นเจำ้แห่งสัตว์
ทั้งหลำย ส่วนคริสเตียนน้ีเป็นคนต ่ำชั้นวรรณะ ไม่มีสง่ำรำศีอะไร เปรียบเหมือนกบัสุนขั ใยเขำจึงมำ
เกลือกกลั้วกบับุคคลเช่นนั้น แต่ในท่ีสุดเม่ือเห็นวำ่ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้ จึงไดส่้งตวัของสุนทร 
สิงห์ ใหก้ลบัไปอยูก่บับิดำและพี่ ๆ ของเขำดงัเดิม 

ในคร้ังหลงัสุดน้ีเอง สุนทร สิงห์ ไดถู้กบิดำ และพี่ ๆ ขบัไล่ออกจำกบำ้น มิใหน้ ำส่ิงใดไปดว้ย 
นอกจำกเส้ือผำ้ท่ีสวมอยู ่ และเงินจ ำนวนเล็กนอ้ยซ่ึงพอท่ีจะเป็นค่ำพำหนะเดินทำงไปยงัเมืองอ่ืนได้
เท่ำนั้น สุนทร สิงห์ออกจำกบำ้นมำดว้ยควำมวำ้เหว ่ปรำศจำกท่ีพึ่งพิง ปรำศจำกญำติมิตร หรือบุคคลใด
ท่ีจะเอำใจใส่ดูแล เขำจะตอ้งออกจำกบำ้นอนัเป็นท่ีอยูอ่ำศยัตั้งแต่เล็กแต่นอ้ยดว้ยควำมหดหู่ ดว้ยเงิน
จ ำนวนเล็กนอ้ยท่ีมีอยูน่ั้น สุนทร สิงห์ ไดต้ดัสินใจเดินทำงไปหำศิษยำภิบำลชำวอินเดีย ท่ีเมืองปำเทียลำ 
ซ่ึงก็ไดรั้บกำรตอ้นรับจำกศิษยำภิบำลผูน้ั้น และภรรยำของเขำเป็นอยำ่งดี แต่ทนัทีท่ีสุนทร สิงห์เดินทำง
ไปถึง เขำก็ลม้ป่วยลง และอำกำรอยูใ่นขั้นร้ำยแรงยิง่นกั แพทยผ์ูท้  ำกำรรักษำไดอ้ธิบำยวำ่ เขำถูกวำงยำ
พิษ โดยเจือลงในอำหำรก่อนท่ีจะเดินทำงออกจำกบำ้น อำกำรของเขำสำหสัมำก อยูใ่นระหวำ่งควำม
เป็นควำมตำยเท่ำกนั ภรรยำของศิษยำภิบำลผูน้ั้นไดน้ัง่เฝ้ำอำกำรไขข้องสุนทร สิงห์ตลอดคืน ดว้ย
ควำมรู้สึกสงสำรอยำ่งจบัใจ เพรำะอีกไม่ก่ีชัว่โมงน้ีแลว้ท่ีเขำจะตอ้งจำกเธอไป ทั้งน้ีเพรำะแพทยผ์ูท่ี้ท  ำ
กำรรักษำและวนิิจฉยัโรค ไดใ้หค้  ำมัน่สัญญำวำ่พรุ่งน้ีเขำจะกลบัมำอีก เพื่อร่วมในงำนศพของสุนทร 
สิงห์! 

สุนทร สิงห์ นอนแน่น่ิง โลหิตไหลรินออกจำกปำกอยูเ่ร่ือย ๆ ร่ำงกำยอ่อนเปล้ีย เน่ืองจำก
ด ำรงชีวิตอยูด่ว้ยควำมอดอยำกเป็นเวลำนำน ในขณะท่ีเขำนอนสงบอยูน่ั้น เขำก็เกิดควำมเช่ือข้ึนอยำ่ง
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ลึกซ้ึงวำ่ พระเจำ้มิไดท้รงเรียกใหเ้ขำออกมำจำกควำมมืดมน เพื่อใหพ้บกบัควำมตำย โดยท่ีไม่เปิด
โอกำสใหเ้ขำเป็นพยำนเพื่อพระคริสตเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย ดว้ยเหตุน้ีเขำจึงรวบรวมเร่ียวแรงท่ีมีอยู ่ อธิษฐำน
ต่อพระองค ์ คร้ันเชำ้วนัรุ่งข้ึนก็ปรำกฏวำ่สุนทร สิงห์ ยงัคงมีชีวติอยู ่ เป็นแต่เพียงอ่อนเพลียมำกเท่ำ
นั้นเอง นำยแพทยซ่ึ์งคิดวำ่อยำ่งไรเสียเขำก็ตอ้งตำย แต่เม่ือเห็นเขำมีชีวิตอยูก่็ประหลำดใจมำก และดว้ย
ควำมรู้สึกประทบัใจในสุนทร สิงห์ อยำ่งมำกน่ีเอง ท ำใหน้ำยแพทยผ์ูน้ี้หนักลบัมำศึกษำคน้ควำ้พระ
คริสตธรรมคมัภีร์ และในท่ีสุดเขำก็ไดก้ลำยเป็นคริสเตียน และไดท้  ำหนำ้ท่ีเผยแพร่พระกิตติคุณของ
พระคริสต ์ในฐำนะเป็นมิชชนันำรีประจ ำประเทศพม่ำ 

เม่ือสุนทร สิงห์แขง็แรงดีแลว้ เขำก็ออกเดินทำงไปหำคณะมิชชนันำรีชำวอเมริกนัท่ีเมืองลูเซีย
นำอีกคร้ังหน่ึง ณ ท่ีนัน่ เขำไดต้อ้นรับเป็นอยำ่งดี อยำ่งไรก็ตำมทำงญำติพี่นอ้งของเขำก็ยงัติดตำมรัง
ควำนเขำอยูเ่สมอมำ บำงคร้ังไดก่้อให้เกิดเหตุกำรณ์อยำ่งร้ำยแรง จนกระทัง่ตอ้งขอร้องเจำ้หนำ้ท่ี
บำ้นเมือง มำระงบัเหตุกำรณ์จึงสงบลง ดว้ยเหตุท่ีสุนทร สิงห์ ถูกรบกวนอยูต่ลอดเวลำ จึงไม่สำมำรถท่ี
จะศึกษำเล่ำเรียน และอยูไ่ดอ้ยำ่งสงบสุข ดงันั้นทำงคณะมิชชนันำรี ในเมืองลูเธียนำ จึงไดส่้งเขำไปอยู่
กบัหน่วยแพทยแ์ละพยำบำลมิชชัน่ท่ีเมืองสะบำธุ ซ่ึงอยูห่่ำงจำกเมืองสิมะลำ 35 กิโมเมตร ณ ท่ีนัน่ 
สุนทร สิงห์ ไดใ้ชชี้วติอยูอ่ยำ่งสงบ และศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี และในท่ีสุดเขำก็
ไดรั้บศีลบพัติศมำ 

สุนทร สิงห์ ไดเ้คยปฏิญำณไวอ้ยำ่งแน่วแน่วำ่ หำกวำ่พระเจำ้ทรงน ำเขำไปสู่ควำมสงบสุขได้
อยำ่งแทจ้ริงแลว้ เขำจะยอมสละทุกส่ิงทุกอยำ่งแมก้ระทัง่ชีวติ เพื่อรับใชพ้ระองค ์ คร้ันเม่ือเขำไดรั้บ
ควำมสงบสุขนั้นโดยทำงพระเยซูคริสตแ์ลว้ เขำก็ตั้งใจท่ีจะรับใชพ้ระองคอ์ยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ แต่
ดว้ยเหตุท่ีสุนทร สิงห์ ยงัมีควำมฝังใจของค ำสอนของมำรดำในคร้ังยงัเยำวว์ยั ซ่ึงตั้งใจใหเ้ขำเป็น
นกับวช ดว้ยเหตุน้ี สุนทร สิงห์ จึงไดป้รับปรุงเคร่ืองแต่งกำยของเขำ โดยครองผำ้สีส้ม เช่นเดียวกบั
นกับวชคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเรียกกนัวำ่ “สำธุ” แต่สุนทร สิงห์มิใช่สำธุ เช่นเดียวกบับุคคลเหล่ำนั้น หำกแต่เป็น
สำธุ หรือนกับวชของพระเจำ้ ผูซ่ึ้งยอมสละทุกส่ิงทุกอยำ่งแลว้เพื่อจะรับใชพ้ระองค ์

สุนทร สิงห์ ตดัสินใจ เดินทำงไปเผยแพร่พระกิตติคุณของพระคริสต ์ตำมหมู่บำ้นชนบทต่ำง ๆ 
เขำไดเ้ดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณอยำ่งไม่ยน่ยอ่ ทัว่ทั้งนิคมนอ้ยใหญ่ทั้งหลำย บำงคร้ังเขำก็ถูกผูค้น
เอำกอ้นอิฐ กอ้นหินขวำ้งปำ เพรำะไม่อยำกฟังเร่ืองรำวของพระเจำ้ แต่สุนทร สิงห์ก็มิไดโ้ตต้อบแต่
ประกำรใด เขำเผชิญหนำ้กบับุคคลผูบ้ำ้คลัง่เหล่ำนั้นดว้ยควำมหนกัแน่นและสุขมุ ดว้ยใบหนำ้อนัยิม้ละ
มยั เขำบอกบุคคลเหล่ำนั้นวำ่ พระคริสตไ์ดท้รงทนทุกขเ์พื่อเขำมำกยิง่กวำ่นั้น จนไม่อำจประมำณได ้
เพรำะฉะนั้นกำรท่ีเขำถูกข่มเหงเบียดเบียนเพียงเท่ำน้ี จึงไม่เป็นเหตุท ำให้เขำตอ้งสะดุง้หวัน่ไหวแต่
ประกำรใด เขำไดเ้ดินทำงไปเร่ือย ๆ จำกหมู่บำ้นน้ี ไปยงัหมู่บำ้นนั้นไม่มีท่ีส้ินสุด เขำไดล้ะทิ้งญำติพี่
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นอ้ง และควำมสุขทั้งหลำย เพื่อเห็นแก่พระคริสต ์ ทรัพยส์มบติัท่ีน ำติดตวัไปดว้ยก็ไม่มีอะไร นอกจำก
เคร่ืองแต่งกำยแบบนกับวช ซ่ึงเป็นผำ้ผนืบำง ๆ และไดเ้ดินทำงดว้ยเทำ้เปล่ำ เขำตอ้งเผชิญกบัภยั
อนัตรำยต่ำง ๆ มำกมำยหลำยอยำ่ง ทั้งจำกหมู่มนุษยด์ว้ยกนัเอง และจำกภยัธรรมชำติ ตอ้งสู้ทนกบั
อำกำศอนัหนำวเหน็บ บำงคร้ังถูกหนำมและแง่หินบำดฝ่ำเทำ้เป็นบำดแผล ไม่สำมำรถเดินทำงไปได้
โดยสะดวก แต่สุนทร สิงห์ ก็ส ำนึกอยูเ่สมอวำ่ กำรเป็นนกับวชนั้นจ ำตอ้งอดทนและดว้ยควำมอดทนน้ี
เอง ท่ีท ำให้เขำสำมำรถด ำรงชีวติเร่ือยมำดว้ยควำมปกติสุข มีหลำยคร้ังท่ีชำวบำ้นตอ้นรับขบัสู้ สุนทร 
สิงห์ เป็นอยำ่งดี เพรำะเขำ้ใจวำ่เป็นนกับวชฮินดู แต่คร้ันเม่ือทรำบวำ่เขำเป็นนกับวชคริสเตียน เดินทำง
มำประกำศเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์จำ้ บุคคลเหล่ำนั้นก็กลบัขบัไล่ไสส่ง สุนทร สิงห์ 
ออกไปเสียจำกหมู่บำ้นอยำ่งไม่ใยดี 
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บทที ่3 ระยะแรกในการปฏิบตัิรับใช้พระเจ้า 

ในกำรเดินทำงไปประกำศเผยแพร่ในทำงตอนเหนือ ของประเทศอินเดียนั้น เป็นไปอยำ่ง
ยำกล ำบำกมำก ทั้งน้ีเพรำะถนนหนทำงทุรกนัดำนเตม็ไปดว้ยหุบเขำ นอกจำกนั้นยงัตอ้งเผชิญกบัสัตว์
ป่ำ ตลอดจนโจรผูช้ำย ซ่ึงมีอยูอ่ยำ่งชุกชุม 

มีหลำยคร้ังท่ีชำวบำ้นไม่ยอมใหก้ำรตอ้นรับ สุนทร สิงห์ จึงตอ้งหำท่ีหลบันอนตำมถ ้ำต่ำง ๆ 
หรือใตต้น้ไมเ้ท่ำท่ีจะหำได ้มีอยูค่ร้ังหน่ึงสุนทร สิงห์ ไดเ้ขำ้ไปพกัผอ่นในถ ้ำ คร้ันเม่ือต่ืนนอนเขำก็รู้สึก
ตกใจเป็นท่ีสุด เพรำะพบวำ่ใกล ้ๆ กบัท่ีนอนของเขำนั้น เสือดำวก ำลงันอนหลบัอยู ่บำงคร้ังในระหวำ่ง
กำรเดินทำงก็มีเสือด ำคอยยอ่งติดตำมอยูทุ่กระยะ ภยนัตรำยจำกสัตวป่์ำเหล่ำน้ีไม่เพียงแต่ติดตำม สุนทร 
สิงห์ มำห่ำง ๆ เท่ำนั้น แมใ้นบำงเวลำมนัก็ตำมมำจนประชิดติดตวัทีเดียว คร้ังหน่ึงสุนทร สิงห์ นอน
หลบัในถ ้ำ เม่ือต่ืนนอน เขำก็พบวำ่ มีงูเห่ำขนำดใหญ่นอนขดตวัอยูใ่ตผ้ำ้ห่มของเขำนัน่เอง อำจจะเป็น
เพรำะค ำอธิษฐำนของสุนทร สิงห์ ซ่ึงวำ่ “ขออยำ่ใหส้ัตวป่์ำท ำอนัตรำยขำ้พระองคเ์ลย” กระมงั พระเจำ้
จึงไดท้รงปกป้องคุม้ครองเขำตลอดมำ 

คร้ังหน่ึงสุนทร สิงห์ เดินทำงผำ่นป่ำทึบ ระหวำ่งทำงเขำไดถู้กโจรส่ีคนดกัปลน้ หน่ึงในส่ีนั้น
เอำมีดจ่อท่ีคอของเขำ สุนทร สิงห์ไม่สำมำรถต่อสู้ป้องกนัตวัไดเ้ลย เขำคิดวำ่อยำ่งไรเสียก็คงตอ้งตำยแน่
แลว้ เม่ือเป็นเช่นน้ี เขำจึงคิดปลงตก และกม้ศีรษะลงเพื่อท่ีจะรับคมมีด กำรกระท ำของสุนทร สิงห์
เป็นไปโดยท่ีโจรเหล่ำนั้นไม่คำดคิดมำก่อน จึงรู้สึกแปลกใจมำก แต่เน่ืองจำก สุนทร สิงห์ ไม่มี
ทรัพยสิ์นอะไรท่ีจะใหแ้ก่โจรเหล่ำนั้น มนัจึงไดย้ดึเอำผำ้ห่มนอนของเขำ แลว้ปล่อยตวัไป สุนทร สิงห์
คิดวำ่อยำ่งไรเสียก็คงจะถูกโจรผูน้ั้นฆ่ำเสียเป็นแน่แทที้เดียว แต่เม่ือไปถึงเหตุกำรณ์ก็คล่ีคลำยไปในทำง
ท่ีดี โจรผูน้ั้นถำมสุนทร สิงห์วำ่เป็นใคร และสั่งสอนเร่ืองอะไร สุนทร สิงห์ อธิบำยให้โจรผูน้ั้นทรำบวำ่ 
เขำเป็นนกับวชคริสเตียน สั่งสอนเร่ืองรำวเก่ียวกบัพระเจำ้ พลำงเปิดพระคริสตธรรมใหม่ข้ึน อ่ำน
เร่ืองรำวเก่ียวกบั เศรษฐี และลำซำรัส ใหโ้จรผูน้ั้นฟัง โจรผูน้ั้นไดซ้กัถำม สุนทร สิงห์ เก่ียวกบับั้นปลำย
ของเศรษฐีผูน้ั้นวำ่เป็นอยำ่งไร สุนทร สิงห์ อธิบำยใหฟั้งวำ่ เศรษฐีผูน้ั้นไดรั้บควำมทุกขเวทนำมำกยิง่ 
เร่ืองรำวของเศรษฐีและลำซำรัสน้ี ท ำใหโ้จรรู้สึกเป็นทุกขแ์ละหวำดกลวัมำก เพรำะแมเ้พียงควำมผดิ
บำปอนัเล็กนอ้ยท่ีไม่ยอมให้อำหำรแก่ลำซำรัส ยงัท ำใหเ้ศรษฐีตอ้งเผชิญกบัควำมยำกล ำบำกเช่นนั้น 
หำกเป็นควำมผิดบำปอนัมหนัตท่ี์เขำไดก่้อไวเ้ป็นอนัมำก ก็จะยิง่ท  ำใหเ้ขำตอ้งเผชิญกบัควำมทุกข์
ยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใด 

สุนทร สิงห์ สบโอกำส จึงอธิบำยใหโ้จรผูน้ั้นรู้ถึงพระคุณของพระเยซูคริสตท่ี์ทรงมีต่อเขำ 
ตลอดจนควำมรักอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ ค ำพดูของสุนทร สิงห์ ท ำให้โจรผูน้ั้นส ำนึกถึงควำมผดิ 
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เขำรู้สึกเสียใจ และร้องไห้ดว้ยน ้ำตำนองหนำ้ และเล่ำถึงควำมผดิท่ีตนไดก่้อมำแลว้ในอดีตใหสุ้นทร 
สิงห์ ฟัง หลงัจำกนั้นเขำไดน้ ำสุนทร สิงห์ ไปยงัถ ้ำอนัเป็นท่ีพกัของเขำ จดัหำอำหำรให ้ สุนทร สิงห์ 
รับประทำน และขอร้องให้นอนหลบัพกัผอ่นกบัเขำ คร้ันรุ่งเชำ้ โจรผูน้ั้นไดพ้ำสุนทร สิงห์ ไปยงั
สถำนท่ีแห่งหน่ึงภำยนอกถ ้ำ ท่ีนัน่ เขำไดช้ี้ใหสุ้นทร สิงห์ ดูกองกระดูกมนุษยเ์ป็นอนัมำก พร้อมกบั
สำรภำพวำ่ บุคคลผูเ้ครำะห์ร้ำยเหล่ำนั้นลว้นแต่ถูกเขำฆ่ำเป็นกำรก่อกรรมท ำบำปอยำ่งมหนัต ์ พร้อมกนั
นั้นเขำก็ถำมดว้ยควำมกงัวลวำ่ พระเจำ้ทรงยกโทษใหแ้ก่เขำไดห้รือไม่ สุนทร สิงห์ รู้สึกสงสำรและเห็น
ใจโจรผูน้ี้มำก เม่ือเห็นเขำส ำนึกตวัในควำมผิดบำปของเขำ เช่นน้ี จึงไดเ้ล่ำเร่ืองเก่ียวกบัโจรท่ีถูกตรึงไว้
เคียงขำ้งกบัพระเยซู และอธิบำยใหเ้ขำฟังวำ่โจรใจร้ำยซ่ึงฆ่ำคน เป็นนิจสินนั้นไม่มีเพียงแต่เขำคนเดียว 
แมใ้นอดีตสมยัพระเยซูก็มีเช่นเดียวกนั และแมว้ำ่ไดก่้อกรรมท ำบำปไวเ้ช่นนั้นก็ตำม หำกเขำยอมรับเอำ
พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด และสำรภำพควำมผดิบำปทั้งปวงใหแ้ก่พระองค ์พระองคก์็ทรงยนิดีอภยั
โทษใหแ้ก่เขำ ส ำหรับกรณีของโจรผูน้ี้ก็เช่นเดียวกนั หำกวำ่เขำสำรภำพควำมผิดบำปทั้งมวลของเขำต่อ
พระเจำ้ และยอมรับเอำพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำอยำ่งจริงใจแลว้ พระองคก์็จะทรงยก
โทษใหแ้ก่เขำ ต่อจำกนั้นบุคคลทั้งสองก็ไดคุ้กเข่ำอธิษฐำนร่วมกนั โจรผูน้ั้นไดทู้ลขอใหพ้ระเยซูทรง
อภยัโทษใหแ้ก่เขำ สุนทร สิงห์ ไดน้ ำโจรกลบัใจผูน้ี้ไปหำมิชชนันำรีในเมือง เพื่อรับกำรอบรมสั่งสอน
เก่ียวกบัพระเยซูคริสตเ์พิ่มเติม และในท่ีสุดโจรผูน้ั้นก็ไดรั้บศีลบพัติศมำ ผลของกำรเปล่ียนแปลงของ
โจรกลบัใจผูน้ี้ ไดท้  ำใหพ้วกเพื่อนโจรของเขำอีกสำมคนพลอยเปล่ียนชีวติไปดว้ยเช่นเดียวกนั โดยละ
ทิ้งควำมชัว่ในอดีตเสียอยำ่งส้ินเชิง และหนัมำประกอบวชิำชีพอยำ่งสุจริตชนทั้งหลำย 

สุนทร สิงห์ไดอ้อกไปเผยแพร่พระกิตติคุณต่อไปเร่ือย ๆ ในทอ้งท่ีบำงแห่งประชำชนก็ใหก้ำร
ตอ้นรับเป็นอยำ่งดี เพรำะรู้แลว้วำ่เขำเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ แต่บำงคนก็ยงัไม่ตอ้นรับอยูน่ัน่เอง และบำงคร้ังก็
ตอ้งถูกบุคคลเหล่ำนั้นจบัไปจองจ ำ และท ำทำรุณกรรมต่ำง ๆ นำนำ แต่สุนทร สิงห์ ก็ไม่หว ัน่ไหว 
เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงช่วยเหลือเขำอยูต่ลอดเวลำ 



 14 

บทที ่4 สู่ประเทศธิเบต 

เน่ืองจำกสุนทร สิงห์ เกิดมำในทำงตอนเหนือของประเทศอินเดีย และเจริญเติบโตท่ีนัน่ เขำจึง
ตอ้งกำรใหช้ำวอินเดียในทำงภำคเหนือ ไดท้รำบถึงเร่ืองรำวของพระเยซูคริสตเ์ช่นเดียวกนักบัเขำ และมี
ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณจนถึงประเทศธิเบตดว้ย ในกำรน้ีไดมี้ผูห้วงัดีหลำยคน
ตกัเตือน ไม่อยำกใหเ้ขำเดินทำงไปประเทศธิเบต เพรำะเกรงวำ่เขำอำจจะถูกจบัไปทรมำน หรือถูกฆ่ำ
เสียก็ได ้ทั้งน้ีเพรำะชำวธิเบต เป็นผูท่ี้เคร่งครัดในศำสนำของเขำเป็นอนัมำก และจะไม่ยอมเช่ือฟังค ำสั่ง
สอนของใครเป็นอนัขำด นอกจำกนั้นเขำยงัไม่ยอมอนุญำตใหผู้ป้ระกำศชำวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้ไป
เผยแพร่อีกดว้ย แมแ้ต่ผูป้ระกำศชำวอินเดียเองก็ตำม นอกจำกนั้นจะตอ้งเผชิญกบัภยัธรรมชำติอีก
นำนำประกำร แมว้ำ่บุคคลเหล่ำนั้นจะตกัเตือน และหำ้มปรำมดว้ยควำมหวงัดีเพียงใดก็ตำม แต่สุนทร 
สิงห์ไดต้ดัสินใจอยำ่งแน่วแน่แลว้วำ่ เขำจะตอ้งเดินทำงไปใหไ้ด ้ เขำมีควำมเช่ืออยำ่งฝังใจวำ่ พระเจำ้ได้
ทรงใชใ้หเ้ขำเดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณของพระองคใ์นแวน่แควน้เหล่ำนั้น เพรำะฉะนั้นไม่วำ่
จะตอ้งเผชิญกบัส่ิงใดก็ตำม เขำจะตอ้งสู้ทนจนถึงท่ีสุด 

สุนทร สิงห์ เดินทำงไปยงัประเทศธิเบตคร้ังแรก เม่ืออำยไุดเ้พียง 19 ปี เท่ำนั้น 
นอกเหนือไปจำกอุปสรรคดงักล่ำวแลว้ อุปสรรคอีกอยำ่งหน่ึง ซ่ึงมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ก็คือ เขำพดู
ภำษำธิเบตไม่ไดเ้ลย แต่บงัเอิญมีชำวมอเรเวยีสองคน ซ่ึงอำศยัอยูท่ี่ชำยแดนตอนเหนือของประเทศ
อินเดียไดใ้หค้วำมช่วยเหลือ นอกจำกจะเก้ือกลูในดำ้นอำหำรกำรกินและเสบียงกรังแลว้ เขำยงัเอ้ือเฟ้ือ
ในกำรเดินทำงอีกดว้ย โดยมอบหมำยใหค้นงำนคนหน่ึงของเขำช่วยน ำทำง สุนทร สิงห์ จนกวำ่จะถึง
เขตท่ีสุนทร สิงห์ สำมำรถเดินทำงไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

เม่ือสุนทร สิงห์ เดินทำงไปถึงประเทศเนปำล เขำถูกจบักุมคุมขงั ขณะท่ีก ำลงัสั่งสอนประชำชน
อยู ่ เขำไดใ้ชเ้วลำในขณะท่ีถูกจบักุมคุมขงันั้น เป็นพยำนใหก้บันกัโทษต่ำง ๆ ในสถำนท่ีนั้น ไดรู้้ถึง
เร่ืองรำวของพระเจำ้และประสบกำรณ์ในชีวติของเขำ ซ่ึงเป็นผลท ำใหน้กัโทษหลำยคนหนัมำเช่ือและ
รับเอำพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ ข่ำวกำรท่ีสุนทร สิงห์สำมำรถเปล่ียนจิตใจของ
นกัโทษใหห้นัมำเช่ือในพระเยซูคริสตไ์ดน้ี้ ท ำใหผู้คุ้มเคียดแคน้มำก เขำไดน้ ำตวัสุนทร สิงห์ออกจำก
เรือนจ ำ และเอำไปประจำนท่ีตลำด โดยถอดเส้ือผำ้ออก ใหน้ัง่ลงบนพื้นดิน และเอำมือกบัเทำ้จ ำข่ือคำ
ไวแ้ลว้ปล่อยใหอ้ยูอ่ยำ่งนั้นตลอดทั้งวนั โดยไม่ยอมให้รับประทำนอำหำรหรือด่ืมน ้ำเลยแมส้ักหยดหน่ึง 
เท่ำน้ียงัไม่หน ำเขำยงัไดน้ ำเอำพวกทำกและปลิงโยนใส่ร่ำงกำยของสุนทร สิงห์ เพื่อใหม้นัดูดเลือดเขำ
อีกดว้ย ร่ำงกำยของสุนทร สิงห์ เตม็ไปดว้ยรอยฟกช ้ำ และบำดแผล จำกกำรทำรุณ ซ่ึงไม่เป็นกำรเกิน
ควำมจริงแต่อยำ่งไร หำกเขำจะกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้มีรอยประทบัตรำของพระเยซูคริสตติ์ดอยูท่ี่ตวัของ
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ขำ้พเจำ้แลว้” ตลอดเวลำท่ีสุนทร สิงห์ ถูกทรมำนอยูน่ั้น ชำวเมืองไดห้้อมลอ้มจบักลุ่มมองดูเขำ ดว้ย
ควำมสมน ้ำหนำ้ และเยำะเยย้ถำกถำงต่ำง ๆ นำนำ ไม่มีใครมีควำมเมตตำปรำนี พอท่ีจะใหน้ ้ำด่ืมแก่เขำ
สักคน สุนทร สิงห์ กล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้ไม่ทรำบวำ่เป็นเพรำะเหตุใด จิตใจของขำ้พเจำ้จึงเตม็ไปดว้ยควำม
สงบสุข มีควำมปลำบปล้ืมยนิดีตลอดเวลำ จนกระทัง่สำมำรถร้องเพลง และเทศนำสั่งสอนบุคคล
เหล่ำนั้นได”้ เน่ืองจำกสุนทร สิงห์ ถูกทรมำนในลกัษณะเช่นนั้นทั้งกลำงวนัและกลำงคืน ประกอบกบั
เสียเลือดไปมำก ดงันั้นเขำจึงรู้สึกเหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลียลงมำก คร้ันรุ่งเชำ้ ผูคุ้มซ่ึงน ำตวัสุนทร สิงห์ มำ
ทรมำน เห็นวำ่สุนทร สิงห์ มีฤทธ์ิอ ำนำจซ่ึงเขำไม่สำมำรถทรำบได ้ จึงไดป้ล่อยตวัไป กำรท่ีตอ้งถูก
ทรมำนเป็นเวลำนำนและอดขำ้วอดน ้ำนั้น ท ำใหสุ้นทร สิงห์ อ่อนเพลียมำก เม่ือถูกปล่อยตวัก็เป็นลม
หมดสติไป คร้ันเม่ือรู้สึกตวั เขำก็เร่ิมกระเสือกกระสนไปจำกท่ีนัน่ ในทอ้งถ่ินนั้นมีบำงคนเป็นคริส
เตียน แต่ไม่กลำ้ประกำศตวัออกมำอยำ่งเปิดเผย บุคคลเหล่ำน้ีไดต้อ้นรับสุนทร สิงห์ และเอำใจใส่เล้ียงดู 
จนกระทัง่สุนทร สิงห์ มีก ำลงัวงัชำแขง็แรงข้ึนดงัเดิม จึงไดอ้  ำลำคริสเตียนเหล่ำนั้นมุ่งสู่ประเทศธิเบต
ต่อไป 

สุนทร สิงห์ ตระหนกัดีวำ่ เขำจะตอ้งเผชิญกบัภยัอนัตรำยทุกดำ้น ไม่เพียงแต่จะเกิดจำกพวก
นกับวชชำวธิเบตเท่ำนั้น หำกทั้งตอ้งเผชิญกบัภยัธรรมชำติ ในกำรเดินทำงนำนำประกำรอีกดว้ย แต่ดว้ย
ควำมเช่ือมัน่วำ่ พระเจำ้ประทบัอยูก่บัเขำ และทรงร่วมเดินทำงกบัเขำ ดงันั้นเขำจึงไม่หวำดหวัน่อะไร
เลย 

ยิง่เดิน ทำงก็ยิง่คดเค้ียวเลียบไปตำมหนำ้ผำ และสูงชนัยิง่ข้ึนทุกขณะ เม่ือถึงบริเวณท่ีเร่ิมจะปก
คลุมดว้ยหิมะ พวกท่ีเดินทำงไปส่งก็หยดุ คงปล่อยใหสุ้นทร สิงห์ และผูน้ ำทำงชำวธิเบตเดินทำงต่อไป
ตำมล ำพงั 

ยิง่ข้ึนสู่ท่ีสูง ๆ ลมก็ยิง่พดัจดัมำก จนกระทัง่บุคคลทั้งสองรู้สึกแสบใบหนำ้และชำไปหมด 
ประหน่ึงถูกเฆ่ียนตีดว้ยแส้กระนั้น ระหวำ่งทำงบุคคลทั้งสองไดพ้บชำยคนหน่ึง นอนคว  ่ำหนำ้อยู่
ท่ำมกลำงพำยหิุมะ ซ่ึงโปรยลงมำกลบไปทั้งร่ำง จึงไดห้ยดุใหค้วำมช่วยเหลือ แต่ผูน้ ำทำงเห็นวำ่จะเป็น
ภำระหนกั จึงบอกใหเ้ดินทำงต่อไป 

แมจ้ะเหน็ดเหน่ือยจำกกำรเดินทำง และฟันฝ่ำกบัควำมหนำวเหน็บของพำยหิุมะท่ีพดักระหน ่ำ
มำอยำ่งทำรุณ แต่มโนธรรมอนัสูงส่งของสุนทร สิงห์ ไม่สำมำรถท่ีจะท ำใหเ้ขำเฉยเมยต่อกำรช่วยเหลือ
ชำยผูน้ั้นได ้ จึงบอกใหผู้น้  ำทำงของเขำเดินทำงล่วงหนำ้ไปก่อน ส่วนตวัเขำจะหยดุดูแล และใหค้วำม
ช่วยเหลือเท่ำท่ีจะท ำได ้ สุนทร สิงห์ ไดพ้บวำ่ชำยผูเ้ครำะห์ร้ำยนั้นยงัไม่ตำย เป็นแต่เพียงร่ำงกำยเยน็
เฉียบไปเท่ำนั้น จึงไดพ้ยงุข้ึนและประคองใหข่ี้หลงัของตน แลว้ตะเกียกตะกำยเดินทำงต่อไป 
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ทั้ง ๆ ท่ีตอ้งแบกน ้ำหนกัจนหลงัคู ้และขำสั่นจนแทบจะกำ้วไม่ออก แต่สุนทร สิงห์ก็กดัฟันทน 
พยำยำมมุ่งหนำ้ต่อไปจนได ้ เม่ือใกลจ้ะถึงท่ีพกัระหวำ่งทำง ก็พบวำ่ผูน้ ำทำงของเขำนอนฟุบอยูก่บักอง
หิมะ เม่ือไปถึงท่ีพกัคนเดินทำงแลว้ สุนทร สิงห์ ก็ขอร้องใหผู้เ้ป็นเจำ้ของท่ีพกัออกไป ช่วยเหลือน ำคน
เดินทำงของเขำเขำ้มำใหก้ำรปฐมพยำบำลต่อไป แต่ปรำกฏวำ่คนน ำทำงของสุนทร สิงห์ไดส้ิ้นชีวติเสีย
แลว้ ส่วนผูท่ี้เขำประคบัประคองมำนั้น กลบัรอดชีวิตไดอ้ยำ่งน่ำอศัจรรย ์

เชำ้วนัรุ่งข้ึน สุนทร สิงห์ ก็ออกเดินทำงต่อไป โดยไม่ค  ำนึงวำ่ อำกำศจะเยอืกเยน็ใกลจุ้ดเยอืก
แขง็ หรือหนทำงเตม็ไปดว้ยอนัตรำยอยำ่งไร บำงตอนไหล่เขำอนัเป็นทำงเดินก็ขำดลง มีเพียงสะพำนไม้
บอบบำงท่ีสร้ำงข้ึนอยำ่งหยำบ ๆ เพื่อใชช้ัว่ครำวเท่ำนั้น สุนทร สิงห์ตอ้งไต่ไปดว้ยควำมระมดัระวงั และ
บำงคร้ังก็ตอ้งไต่ขำ้มสำยน ้ำอนัเช่ียวกรำก 

ในท่ีสุดก็ถึงหมู่บำ้นแห่งแรกในประเทศธิเบต ผูค้นท่ีนัน่รู้สึกสนใจในตวัของสุนทร สิงห์ มำก
ต่ำงพำกนัแออดัยดัเยยีดรอฟังค ำสอนของเขำ แต่ขณะเดียวกนัก็มีบำงคนวพิำกษว์จิำรณ์ในพฤติกำรณ์
ของสุนทร สิงห์ต่ำง ๆ นำนำ เพรำะก่อนท่ีสุนทร สิงห์ จะเดินทำงมำถึงหมู่บำ้นแห่งน้ี เขำไดอ้ำบน ้ำ และ
ซกัเคร่ืองนุ่มห่มในแม่น ้ำนั้น ซ่ึงชำวธิเบตถือวำ่ กำรอำบน ้ำหรือซกัเส้ือผำ้เป็นเร่ืองของคนบำป เพรำะ
คนบำปเท่ำนั้นท่ีจ  ำเป็นตอ้งช ำระทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ส่วนคนดีนั้นไม่จ  ำเป็นตอ้งอำบน ้ำหรือซกัเส้ือผำ้
เลย โดยเหตุน้ีบำงคนจึงตั้งขอ้สงสัยวำ่ สุนทร สิงห์ เป็นผูท่ี้ไม่ค่อยจะบริสุทธ์ินกั ไม่น่ำเช่ือถือ แต่บำง
คนใหค้วำมเห็นวำ่ กำรท่ีสุนทร สิงห์ อุตส่ำห์เดินทำงจำกประเทศอินเดียมำถึงหมู่บำ้นของเขำไดเ้ช่นน้ี 
ตอ้งนบัวำ่เป็นคนท่ีออกจะมีควำมเก่งกลำ้ผดิสำมญัชนอยู ่ จึงจะกระท ำเช่นนั้นได ้ หำไม่แลว้ ยอ่มไม่
สำมำรถเดินทำงมำยงัประเทศธิเบตไดอ้ยำ่งแน่นอน เพรำะกำรเดินทำงล ำบำกยำกเขญ็แค่ไหน ก็ยอ่ม
เป็นท่ีซึมซำบกนัดีอยูแ่ลว้ 

หลงัจำกท่ีไดเ้ทศนำใหป้ระชำชนในหมู่บำ้นแห่งแรกในประเทศธิเบตไดฟั้งถึงเร่ืองรำวของ
พระเจำ้แลว้ เขำก็ไดเ้ดินทำงไปสั่งสอนประชำชนในหมู่บำ้นแห่งอ่ืน ๆ อีก โดยไม่หยดุย ั้ง จนเป็นท่ี
เล่ือมใสศรัทธำของชำวธิเบตเหล่ำนั้น เม่ือสุนทร สิงห์เดินทำงไปถึงหมู่บำ้นแห่งหน่ึง เขำสังเกตวำ่
หมู่บำ้นแห่งนั้นมีคนพิกำร ถูกตดัแขนตดัขำเป็นจ ำนวนมำกผดิปกติ จึงสอบถำมดูก็ไดค้วำมวำ่ พวก
ฆำตกรและโจรไดม้ำปลน้สะดมหมู่บำ้นน้ีอยูบ่่อย ๆ หำกใครขดัขืนมนัก็จะท ำร้ำยร่ำงกำยดว้ยกำรตดั
แขนตดัขำเสีย เป็นกำรลงโทษจนเป็นท่ีหวำดหวัน่ของชำวบำ้นเป็นอนัมำก และเป็นเหตุใหช้ำวบำ้น
อพยพไปอยูท่ี่อ่ืน จนแทบกลำยเป็นหมู่บำ้นร้ำงอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีสุนทร สิงห์ ก ำลงัเทศนำสั่งสอน
ชำวบำ้นอยูน่ั้น เป็นเวลำท่ีโจรเขำ้มำเพื่อปลน้หมู่บำ้นนั้นพอดี แต่เม่ือหวัหนำ้โจรมีโอกำสไดส้นทนำ
ปรำศรัย และฟังพระวจนะของพระเจำ้จำกปำกของสุนทร สิงห์แลว้ก็เกิดควำมเล่ือมใสและพำพรรค
พวกล่ำถอยไป โดยท่ีไม่ไดท้  ำกำรปลน้หรือท ำร้ำยผูใ้ดเลย กำรเทศนำสั่งสอนของสุนทร สิงห์ในคร้ังน้ี
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นบัวำ่ยงัดีอยู ่ ท่ีมีนกับวชชำวธิเบตบำงคนไดแ้สดงควำมเป็นมิตร ใหค้วำมเอ้ือเฟ้ือเก้ือหนุนอยู่
ตลอดเวลำ แต่เม่ือสุนทร สิงห์ ไดเ้ทศนำสั่งสอน แพร่หลำยออกไป เขำก็ไดพ้บกบักำรต่อตำ้นมำกข้ึน
เป็นเงำตำมตวั ถึงขนำด บำงคนไดขู้่เข็ญ และเตือนให้เขำเดินทำงออกไปจำกประเทศธิเบต มิเช่นนั้นจะ
ประสบกบัควำมหำยนะ แต่สุนทร สิงห์ ก็ไม่ยอมเช่ือฟังท ำตำม เขำยงัยนืยนัท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีของเขำ
ต่อไป จนในท่ีสุดประธำนสงฆ ์ ลำมะ ไดอ้อกค ำสั่งไปยงัหมู่บำ้นชนบทต่ำง ๆ ทัว่ประเทศวำ่ หำกมี
นกับวชคริสเตียนคนใดเขำ้มำในหมู่บำ้น ก็ใหจ้บัตวัส่งไปยงัประธำนสงฆเ์พื่อพิจำรณำโทษ ทั้งน้ี
เพรำะวำ่ พวกลำมะ หรือนกับวชชำวธิเบตเหล่ำนั้นเกรงวำ่ สุนทร สิงห์จะท ำใหป้ระชำชนของเขำ คลำย
ควำมจงรักภกัดีท่ีมีต่อพวกตนลง อนัเป็นเหตุให้เส่ือมอ ำนำจ จึงไดร่้วมมือกนัหำทำงก ำจดัสุนทร สิงห์ 
เสียแต่เน่ิน ๆ  

ในท่ีสุด สุนทร สิงห์ ก็ถูกจบัท่ีเมืองลำซำ ประธำนสงฆล์ำมะ ไดต้ดัสินประหำรชีวติสุนทร 
สิงห์ ในขอ้หำเขำ้เมือง และเทศนำสั่งสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตโ์ดยมิไดรั้บอนุญำต อนัเป็น
กำรจูงใจใหช้ำวธิเบตใหห้นัไปเช่ือศำสนำอ่ืน ซ่ึงเป็นควำมผดิอยำ่งมหนัต ์ผูท่ี้เกลียดชงั สุนทร สิงห์ ได้
ติดตำมไปดูจนถึงท่ีประหำรชีวตินั้นดว้ย กำรประหำรชีวิตในประเทศธิเบตในสมยันั้น มีอยูส่องอยำ่งคือ 
อยำ่งแรกใชห้นงัจำมรี (สัตวป์ระเภทววั) ซ่ึงมีอยูเ่ป็นอนัมำกในประเทศธิเบต เยบ็เป็นถุง เอำคนใส่ไวใ้น
นั้น แลว้เอำไปตำกแดดใหแ้หง้ และเม่ือหนงัแหง้จะรัดตวัเขำ้มำท ำใหผู้ท่ี้อยูใ่นนั้นไดรั้บควำมทรมำน 
และตำยไปในท่ีสุด ส่วนอยำ่งท่ีสองก็ไดแ้ก่โยนลงไปในอุโมงคใ์ตดิ้น แลว้ปิดฝำอุโมงคเ์สีย 

สุนทร สิงห์ ถูกตดัสินประหำรชีวติในแบบท่ีสอง คือโยนลงไปในอุโมงคลึ์ก แลว้ปิดฝำอุโมงค์
นั้นใหแ้น่น เม่ือพวกเขำน ำสุนทร สิงห์ไปถึงอุโมงคน์ั้นแลว้ ก็จบัเขำโยนลงไปในอุโมงคอ์นัมืดมิดนั้น 
อยำ่งไม่ปรำนีปรำศรัย จนกระทัง่แขนขวำของเขำไดรั้บบำดเจบ็ ทนัทีท่ีร่ำงของเขำกระทบกบักน้อุโมงค ์
เขำก็รู้สึกวำ่ นอนอยูบ่นกองกระดูกมนุษย ์ มีศพท่ีก ำลงัเน่ำเฟะ ส่งกล่ินคลุง้ไปหมด จนแทบจะท ำใหเ้ขำ
สลบไปในบดันั้น สุนทร สิงห์จึงไดร้้องทูลต่อพระเจำ้วำ่ “พระเจำ้ขำ้ พระเจำ้ขำ้ เหตุไฉนพระองคจึ์งทรง
ทอดทิ้งขำ้พเจำ้เสีย” 

สุนทร สิงห์ ถูกขงัในอุโมงคแ์ห่งนั้นเป็นเวลำสำมวนัสำมคืน โดยมิไดรั้บขำ้วปลำอำหำรและน ้ำ
ด่ืมเลย เขำมองอะไรไม่เห็นนอกจำกควำมมืด กลำงวนัและกลำงคืนมีค่ำเท่ำกนั ส ำหรับภำวะเช่นนั้น 
คล ำไปทำงไหนก็มีแต่หินตะปุ่มตะป ่ ำระเกะระกะ ควำมเยน็ช้ืนและกล่ินเหมน็เน่ำตลบอบอวนไปหมด 
สุนทร สิงห์ รู้สึกอบัจนปัญญำ สุดท่ีแกไ้ขเหตุกำรณ์น้ีได ้ไม่ทรำบวำ่จะถูกขงัอยูอี่กนำนเท่ำใด เขำคิดวำ่
เขำคงไม่สำมำรถรอดชีวติไปไดอ้ยำ่งแน่แท ้ในคืนท่ีสำม เม่ือส้ินเสียงท่ีเขำร้องทูลต่อพระเจำ้นัน่เอง เขำ
ก็ยนิเสียงไขกุญแจปำกอุโมงค ์พร้อมกบัเสียงร้องเตือนให้เขำยดึเชือกท่ีหยอ่นลงมำใหแ้น่น สุนทร สิงห์ 
รีบท ำตำมทนัที ทนัใดนั้นเองเขำก็รู้สึกวำ่ผูท่ี้อยูบ่นอุโมงคน์ั้นค่อย ๆ สำวเชือกดึงตวัเขำข้ึนมำ แต่เม่ือเขำ
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ข้ึนไปพน้ปำกอุโมงคน์ั้นแลว้ เขำก็รู้สึกหนำ้มืดและส้ินสติไป คร้ันพอฟ้ืนข้ึนมำอีก เขำก็พบวำ่ปำก
อุโมงคปิ์ดสนิทดงัเดิม และไม่มีใครอยูท่ี่นัน่ อำกำศอนัสดช่ืนท ำใหสุ้นทร สิงห์มีชีวิตชีวำข้ึนมำก 

กำรรอดชีวิตอยำ่งน่ำอศัจรรยใ์นคร้ังน้ี ท ำใหเ้ขำรู้สึกประหน่ึงวำ่ตำยแลว้เกิดใหม่ สุนทร สิงห์
รู้สึกขอบพระคุณ และสรรเสริญพระเจำ้ในกำรท่ีพระองคท์รงช่วยเหลือเขำ เม่ือเขำส ำรวจดูร่ำงกำยก็
พบวำ่บำดแผลท่ีฟกช ้ำท่ีแขน อนัเน่ืองจำกถูกเหวีย่งลงไปกระทบพื้นอุโมงค ์บดัน้ีไดสู้ญหำยไปส้ินไม่มี
ร่องรอยเหลืออยูเ่ลย คร้ันรุ่งสำง สุนทร สิงห์ ก็เดินทำงกลบัไปยงัเมืองท่ีเขำถูกจบัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกท่ี
ไดพ้กัผอ่น ณ ท่ีพกัคนเดินทำง จนมีก ำลงัแขง็แรงแลว้ เขำก็เร่ิมเทศนำสั่งสอนประชำชนอีก เม่ือ
ประชำชนไดเ้ห็น สุนทร สิงห์ กลบัมำเทศนำอยำ่งปลอดภยัเช่นน้ี ต่ำงก็รู้สึกฉงนฉงำยกนัมำก ส ำหรับผู ้
ท่ีไดรู้้เห็นเหตุกำรณ์ท่ีสุนทร สิงห์ ถูกน ำไปประหำรชีวิตแลว้ ก็ยิง่ตกใจ และก่อใหเ้กิดควำมโกลำหล 
วุน่วำยข้ึนเป็นอนัมำก ทั้งน้ีเพรำะพวกเขำไม่คำดคิดวำ่ สุนทร สิงห์ จะรอดชีวติมำไดอ้ยำ่งปำฏิหำริย์
เช่นน้ี 

ข่ำวครำวของสุนทร สิงห์ ไดรู้้ไปถึงประธำนสงฆล์ำมะ อยำ่งรวดเร็ว เขำไดส่้งคนไปจบักุม 
สุนทร สิงห์ แลว้น ำไปพิจำรณำโทษอีกคร้ังหน่ึง ประธำนสงฆล์ำมะไดต้ั้งปัญหำถำม สุนทร สิงห์ ต่ำง ๆ 
นำนำ พยำยำมคำดคั้นเอำควำมจริงใหไ้ด ้ วำ่เขำรอดพน้จำกอุโมงคม์รณะนั้นไดอ้ยำ่งไร ทั้งน้ีเพรำะเขำ
สงสัยวำ่จะมีคนคิดไม่ซ่ือ ลกัลอบเอำกุญแจไปไขช่วยสุนทร สิงห์ ออกมำ แต่เม่ือตรวจดูพวงกุญแจท่ีเขำ
หอ้ยไวก้บัเอวของเขำเอง ก็เห็นวำ่ลูกกุญแจดอกนั้นยงัอยูก่บัเขำเช่นเดิม เม่ือสุดท่ีจะคำดคั้นเอำขอ้ควำม
ท่ีเขำสงสัยได ้ เขำจึงรู้สึกประหลำดใจและตกใจมำก ในท่ีสุดประธำนสงฆล์ำมะก็ไดอ้อกค ำสั่งขบัไล่
สุนทร สิงห์ ให้ออกไปจำกประเทศธิเบตโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะกระท ำได ้ทั้งน้ีเพรำะเขำกลวัวำ่หำกปล่อย
ให ้ สุนทร สิงห์ อยูใ่นประเทศนั้นต่อไปแลว้ เทพเจำ้ผูท้รงฤทธำนุภำพอำจบนัดำลใหต้วัเขำเองและ
ประชำชนชำวธิเบตทั้งปวงประสบควำมวบิติั 

สุนทร สิงห์ พยำยำมช้ีแจงใหท้รำบวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นพระเจำ้แห่งควำมรัก มิใช่เทพเจำ้แห่ง
ควำมพยำบำทมำดร้ำย ดงัท่ีประธำนสงฆล์ำมะเขำ้ใจ แต่แมจ้ะไดค้  ำช้ีแจงดงันั้นแลว้ก็ตำม คนบำงส่วนก็
ยงัไม่พยำยำมเช่ือ ต่ำงพำกนัสั่น “กระบอกมนต”์ เป็นกำรร้องทุกขต่์อเทพเจำ้ของตน เม่ือเหตุกำรณ์ไม่
อ ำนวยเช่นน้ี สุนทร สิงห์ จึงตดัสินใจเดินทำงกลบัไปยงัประเทศอินเดีย 

ระหวำ่งท่ีเขำเดินทำงผำ่นหมู่บำ้นต่ำง ๆ ของชำวธิเบตนั้น ชำวบำ้นไดร้อส่งเขำเป็นระยะ ๆ 
และออ้นวอนดว้ยควำมอำลยั ขอใหสุ้นทร สิงห์กลบัมำประเทศธิเบตอีกคร้ังหน่ึง เพรำะวำ่พวกเขำยงั
ตอ้งกำรฟังค ำเทศนำสั่งสอนจำกสุนทร สิงห์อยู ่สุนทร สิงห์ไดเ้ดินทำงไปยงัทอ้งถ่ินต่ำง ๆ ซ่ึงยำกท่ีจะมี
ผูเ้ดินทำงไปถึง เขำรู้สึกประทบัใจในธรรมชำติอนังดงำมและรู้สึกวำ่ยอดเขำอนัสูงตระหง่ำนเหล่ำนั้น 
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และควำมงดงำมทั้งหลำยลว้นแต่เป็นพยำนถึงพระเจำ้ นอกจำกนั้นยงัไดย้นิเสียงกระซิบสั่งของพระองค์
อีกดว้ย 

สุนทร สิงห์ มิไดเ้พลิดเพลินเจริญใจไปกบัทศันียภำพของเทือกเขำเหล่ำนั้นแต่เพียงอยำ่งเดียว 
หำกยงัไดร้วบรวมพลงัฤทธ์ิเดชท่ีพระเจำ้ไดป้ระทำนให ้ เพื่อรับใชเ้พื่อนมนุษยท่ี์อำศยัในบริเวณท่ีเขำจะ
เดินทำงผำ่นไปอีกดว้ย 

สุนทร สิงห์ เล่ำวำ่ ท่ีหมู่บำ้นแห่งหน่ึง ชำวบำ้นแสดงควำมเป็นปฏิปักษต่์อกำรประกำศพระ
กิตติคุณของเขำอยำ่งยิง่ จนไม่สำมำรถท่ีจะเป็นพยำนใหห้มู่บำ้นนั้นตำมท่ีเขำคำดคิดไว ้ แต่ในท่ีสุดก็ได้
มีเหตุกำรณ์อยำ่งหน่ึงเกิดข้ึน ซ่ึงไดเ้ปล่ียนจิตใจของประชำชนในหมู่บำ้นแห่งนั้นให้หนัมำเป็นมิตรกบั
เขำ เพรำะวำ่ขณะท่ีเขำก ำลงัปีนป่ำยข้ึนไปยงัภูเขำอนัสูงชนัอยูน่ั้น เขำไดล่ื้นไถลหกลม้ ขณะเดียวกนันั้น
ก็ไดมี้หินกอ้นใหญ่กล้ิงลงมำดว้ย หินกอ้นนั้นไดก้ล้ิงลงไปทบังูเห่ำขนำดใหญ่ตวัหน่ึง ซ่ึงนอนอยู ่ ณ ท่ี
นัน่จนตำย ในบริเวณใกล ้ ๆ นั้นเอง ไดมี้เด็กเล้ียงววัท่ีรู้เห็นเหตุกำรณ์น้ีดว้ย เด็กผูน้ั้นไดว้ิง่มำหำสุนทร 
สิงห์ แลว้เล่ำใหฟั้งวำ่งูท่ีถูกทบัตำยน้ีไดฆ่้ำชำวบำ้นมำแลว้มำกต่อมำก จนไม่มีใครกลำ้เดินผำ่นบริเวณน้ี
เลย หลงัจำกเด็กเล้ียงววัก็ไดว้ิง่ไปบอกคนในหมู่บำ้นให้ทรำบเร่ืองรำว ควำมประจวบเหมำะซ่ึงช่วย
ก ำจดังูพษิ ซ่ึงเป็นศตัรูอนัร้ำยกำจของชำวบำ้นในคร้ังน้ี ไดท้  ำใหช้ำวบำ้นรู้สึกประทบัใจ และส ำนึกใน
บุญคุณของสุนทร สิงห์ เป็นอยำ่งยิง่ พวกเขำจึงไดแ้สดงควำมเป็นมิตร และไดต้อ้นรับสุนทร สิงห์ ดว้ย
ควำมเตม็ใจ ดว้ยเหตุน้ีเอง สุนทร สิงห์ จึงไดมี้โอกำสเป็นพยำนใหช้ำวบำ้นเหล่ำนั้น ไดรู้้ถึงควำมรักของ
พระคริสต ์

ระหวำ่งเดินทำงกลบัไปสู่ประเทศอินเดียนั้น สุนทร สิงห์ไดผ้ำ่นเทือกเขำหลำยแห่ง รวมทั้ง
เทือกเขำไกรลำส อนัเป็นดินแดนแห่งเทพเจำ้ตำมควำมเช่ือถือของศำสนำฮินดูดว้ย ยอดเขำดงักล่ำวใน
แถบนั้นปกคลุมดว้ยหิมะขำวสะพร่ังอยูช่ัว่นำตำปี ระหวำ่งทำงบำงคร้ังก็ไดพ้บกบัพวกพอ่คำ้ท่ีเดินทำง
จำกอินเดียไปสู่ธิเบต ซ่ึงบุคคลเหล่ำนั้นไดเ้อ้ือเฟ้ือเจือจุนใหอ้ำหำร ส่วนสุนทร สิงห์เองก็ไดถื้อโอกำส
เทศนำสั่งสอน ใหบุ้คคลเหล่ำนั้นไดฟั้งเร่ืองรำวของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงพวกเขำก็รับฟังดว้ยควำมยนิดี 

สุนทร สิงห์ เล่ำวำ่ เขำจะไม่มีวนัลืมประสบกำรณ์ท่ียิง่ใหญ่ซ่ึงเกิดข้ึน ขณะท่ีเดินทำงคร้ังน้ีเลย 
เขำเล่ำวำ่วนันั้นเขำรู้สึกเหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลียมำก มองไปทำงไหนก็พบแต่โขดหินและหิมะขำว
กระดำดไปหมด แสงสะทอ้นของหิมะท ำใหต้ำของเขำพร่ำพรำยแทบจะมองอะไรไม่เห็น และไม่
สำมำรถก ำหนดทิศทำงไดถู้กตอ้ง วำ่ทำงท่ีเขำมุ่งหนำ้ไปนั้นถูกหรือผดิ จึงไดแ้ต่กระเสือกกระสนไป
อยำ่งทอ้แท ้ แต่แลว้ในท่ีสุดเขำก็รู้สึกหนำ้มืดและลม้พบัลงบนกองหิมะนั้นเอง เม่ือฟ้ืนข้ึนมำอีก ก็รู้สึก
ประหลำดใจมำก ท่ีไดพ้บวำ่เขำก ำลงัอยูห่นำ้ถ ้ำขนำดใหญ่ถ ้ำหน่ึง เบ้ืองหนำ้ของเขำมีนกัพรตวยัชรำผู ้
หน่ึงก ำลงันัง่อธิษฐำนภำวนำอยู ่ นกัพรตผูน้ี้มีผมขำวยำวประบ่ำ หนวดและเครำขำวโพลนไปหมด จน
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ไม่อำจคะเนอำยไุดถู้กตอ้ง ต่อมำภำยหลงัจึงรู้วำ่เป็นฤำษีคริสเตียนแห่งเทือกเขำไกรลำส อนัเป็นบุคคลท่ี
เขำพยำยำมเสำะหำตลอดทำงนัน่เอง ฤำษีผูน้ั้นค่อย ๆ เผยอเปลือกตำข้ึนแลว้เอ่ยชวนใหสุ้นทร สิงห์ 
อธิษฐำนร่วมกนักบัเขำ 

ฤำษีผูน้ั้นไดเ้ล่ำใหสุ้นทร สิงห์ ทรำบวำ่ เขำเกิดในเมืองอเล็กซำนเดรีย และเป็นมุสลิมโดย
ก ำเนิด เขำไดรั้บกำรอบรมเล้ียงดู และสั่งสอนตำมแบบมุสลิมของศำสนำในศำสนำนั้นอยำ่งเคร่งครัด 
และเม่ือมีอำยไุดส้ำมสิบปี ก็ไดถื้อบวชในศำสนำนั้น เพื่อวำ่จะไดถื้อปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของศำสนำได้
อยำ่งครบถว้นบริบูรณ์ แต่คร้ันเขำยิง่ศึกษำในคมัภีร์ของศำสนำนั้นมำกเท่ำใด ก็ยิง่พบวำ่นัน่ไม่ใช่
หนทำงท่ีจะปลดเปล้ืองควำมทุกข ์ และน ำเขำไปสู่ควำมสงบสุขอยำ่งแทจ้ริง ระหวำ่งนั้นเองเขำไดท้รำบ
วำ่ มีผูป้ระกำศเร่ืองพระเยซูคริสต ์ เดินทำงมำกจำกประเทศอินเดีย เพื่อเผยแพร่ในเมืองอเล็กซำนเดรียท่ี
เขำอำศยัอยูน่ั้น เขำรู้สึกประทบัใจในค ำเทศนำของศำสนำจำรยผ์ูน้ั้นเป็นอยำ่งยิง่ เพรำะวำ่ค ำเทศนำนั้น 
ท ำใหเ้ขำรู้สึกแช่มช่ืนและเต็มไปดว้ยควำมหวงั ดว้ยเหตุน้ีเขำจึงไดต้ดัสินใจ ติดตำมนกัเทศน์คริสเตียนผู ้
นั้นไป ต่อมำภำยหลงัเม่ือเขำไดรั้บกำรอบรมสั่งสอนเก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ จนมีควำมรู้ดีแลว้ 
เขำก็ไดรั้บอนุญำตใหไ้ปสั่งสอนประชำชนตำมทอ้งถ่ินต่ำง ๆ สุดแทแ้ต่พระเจำ้จะทรงบญัชำ หลงัจำกท่ี
ไดอุ้ทิศชีวติรับใชพ้ระเจำ้มำเป็นเวลำนำน และรู้สึกวำ่สุขภำพเร่ิมถดถอย ไม่อ ำนวยใหเ้ขำปฏิบติัรับใช้
พระองคไ์ดดี้เหมือนเดิม เขำจึงตดัสินใจแสวงหำท่ีสงบวเิวกสักแห่งหน่ึง เพื่อใชชี้วติในบั้นปลำย ดว้ย
กำรอธิษฐำน และเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ ซ่ึงต่อมำเขำก็ไดพ้บถ ้ำแห่งน้ี และไดอ้ำศยัอยูน่บัตั้งแต่น้ีเป็นตน้มำ เขำ
ด ำรงชีวิตอยูด่ว้ยใบไมช้นิดต่ำง ๆ ซ่ึงข้ึนอยูบ่ริเวณนั้น 

ฤำษีผูน้ี้ไดเ้อำพระคมัภีร์มว้นใหสุ้นทร สิงห์ ดูและอำ้งวำ่ไดรั้บตกทอดมำจำกท่ำนฟรำนซิส แซ
เวยีร์ เป็นพระคมัภีร์มว้น ท่ีจำรึกดว้ยภำษำกรีกลว้น ๆ สุนทร สิงห์ รู้สึกวำ่เป็นพระคมัภีร์ท่ีมีอำยเุก่ำแก่
มำก และมีคุณค่ำอยำ่งมหำศำล ซ่ึงนกักำรศึกษำและนกัปรำชญค์ริสเตียน ต่ำงก็ปรำรถนำท่ีจะไดไ้วใ้น
ควำมครอบครอง 

สุนทร สิงห์ ไดส้นทนำแลกเปล่ียนควำมรู้ และควำมคิดเห็นกบัฤำษีผูน้ี้เป็นเวลำนำน จำกกำร
สนทนำกนัน้ีเอง ท ำใหเ้ขำไดรั้บควำมรู้ท่ีแปลก ๆ และใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนเป็นอนัมำก สุนทร สิงห์ มีควำม
ประทบัใจในเร่ืองรำวของฤำษีผูน้ี้เป็นอยำ่งยิง่ ถึงกบัไดย้กเอำเร่ืองรำวของฤำษีผูน้ี้ข้ึนเป็นอุทำหรณ์ใน
กำรเทศนำสั่งสอนให้แก่ประชำชนอยูเ่สมอ 

เม่ือสุนทร สิงห์ พกัแรมอยูก่บัฤำษีเป็นเวลำนำนพอสมควรแลว้ จึงอ ำลำจำกไป เม่ือพน้จำกเขต
แดนของประเทศธิเบต มำถึงตอนเหนือของประเทศอินเดียแลว้ สุนทร สิงห์ ก็ไดเ้ทศนำสั่งสอนทัว่ไป
ตำมแวน่แควน้ต่ำง ๆ อนัเป็นทำงผำ่น เช่น แควน้ปันจำบ เมืองลูเธียนำ และเมืองอ่ืน ๆ 
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จนกระทัง่ถึงเมืองรำมปุระอนัเป็นบำ้นเกิดเมืองนอนของเขำเอง ณ ท่ีนัน่ ปรำกฎวำ่ มีญำติมิตร
มำตอ้นรับเขำอยำ่งเนืองแน่น แต่ส่ิงท่ีท ำใหสุ้นทร สิงห์ มีควำมปิติอยำ่งลน้พน้เหนือส่ิงใดก็คือ กำรท่ี
บิดำของเขำไดห้นัมำเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ลว้ บิดำของสุนทร สิงห์ ตอ้งกำรใหสุ้นทร สิงห์ แต่งงำน
เพื่อท่ีจะสืบเช้ือสำยต่อไป แต่สุนทร สิงห์ ปฏิเสธอยำ่งสุภำพวำ่ พระเจำ้ทรงเรียกเขำใหเ้ป็นนกับวชคริส
เตียนอยำ่งแทจ้ริง ดงันั้นเขำจึงไม่สำมำรถท่ีจะแต่งงำนได ้ เขำไดป้ฏิญำณไวต้ั้งแต่เม่ือเป็นคริสเตียนใหม่ 
ๆ วำ่ เขำจะละทิ้งทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีเก่ียวกบัฝ่ำยโลก เพื่อรับใชพ้ระเจำ้ 
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บทที ่5 บั้นปลายชีวติ 

จำกผลงำนอนัประกอบดว้ยควำมวริิยะอุตสำหะ อยำ่งยิง่ยวดของสุนทร สิงห์น่ีเอง ท ำให้
ช่ือเสียงของเขำแพร่สะพดัไปทัว่โลก ใคร ๆ ก็อยำกเห็นหนำ้ค่ำตำ และอยำกฟังค ำเทศนำของเขำ ชำว
ยโุรป องักฤษ อเมริกำ ไดเ้ขียนจดหมำยเชิญใหเ้ขำไปเยีย่มเยยีนประเทศของตนโดยมิขำดสำย เม่ือบิดำ
ของสุนทร สิงห์ ไม่สำมำรถทดัทำนควำมตั้งใจอนัแน่วแน่ของเขำได ้จึงไดใ้หค้วำมช่วยเหลือเก่ียวกบัค่ำ
โดยสำรในกำรเดินทำงทั้งหมด ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี สุนทร สิงห์ ไดไ้ปเยีย่มเยยีนประเทศออสเตรเลีย
ดว้ย กำรเดินทำงไปยงัต่ำงประเทศของสุนทร สิงห์ คร้ังน้ีประสบผลส ำเร็จอยำ่งยิง่ 

เม่ือกลบัไปถึงอินเดียแลว้ แพทยป์ระจ ำครอบครัวไดใ้หค้  ำแนะน ำแก่สุนทร สิงห์วำ่ ควรจะพกั
รักษำตวัชัว่ระยะเวลำหน่ึง เพื่อใหสุ้ขภำพแขง็แรง เพรำะขณะน้ีตำขำ้งหน่ึงของเขำก็ไดบ้อดเสียแลว้ 
และปอดก็ไม่แขง็แรงเพียงพอ สุนทร สิงห์ รับวำ่จะพยำยำมท ำตำมค ำแนะน ำของนำยแพทย ์ แต่
ขณะเดียวกนัก็ไม่สำมำรถตดัใจจำกกำรงำนต่ำง ๆ ได ้ ทั้งน้ีเพรำะเขำมีภำรกิจอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งกระท ำอีก 
เสียงร ่ ำร้องของชำวธิเบตท่ีออ้นวอนใหเ้ขำเดินทำงกลบัไปเทศนำในประเทศนั้น ยงัคงดงักอ้งอยูใ่น
จิตใจของเขำตลอดเวลำ จนสุนทร สิงห์ไม่สำมำรถเพิกเฉยได ้ ในท่ีสุดเขำก็ตดัสินใจเดินทำงไปยงั
ประเทศธิเบตอีกคร้ังหน่ึง 

กำรเดินทำงไปยงัประเทศธิเบตแต่ละคร้ัง ตอ้งผจญกบัภยัอนัตรำยรอบดำ้น แทบจะเอำชีวติไม่
รอด สุนทร สิงห์กล่ำววำ่ คร้ังหน่ึงเขำถูกจำมรีไล่ขวดิ ตอ้งหนีข้ึนไปบนโขดหิน โดยมีจำมรีวิง่วนอยู่
รอบ ๆ โขดหินนั้น และเม่ือเดินทำงไปยงัหมู่บำ้นต่ำง ๆ บำงคร้ังเขำก็ไดท้รำบข่ำววำ่ คริสเตียนท่ีเขำเคย
ใหบ้พัติศมำในครำวก่อน ไดส้ิ้นชีวติเสียแลว้ และบำงคนก็ถูกขบัไล่กระเซอะกระเซิงไปอยูท่ี่อ่ืน แต่วำ่
ไม่วำ่จะไดรั้บข่ำวร้ำยอยำ่งไร สุนทร สิงห์ ก็ไดต้ั้งใจอยำ่งแน่วแน่แลว้วำ่ จะกระท ำกำรงำนใหส้ ำเร็จตำม
พระประสงคข์องพระเจำ้ใหไ้ด ้ เขำเช่ือวำ่ เม่ือถึงเวลำอนัสมควร พระองคจ์ะทรงน ำคริสเตียนท่ีแทจ้ริง 
มำส่องสวำ่งแก่ชำวบำ้นท่ีมืดมนเหล่ำนั้น เพื่อน ำพวกเขำใหม้ำหำพระองค ์

ภำยหลงัจำกท่ีไดเ้ดินทำงกลบัสู่ประเทศอินเดีย ในคร้ังหลงัน้ี พระเจำ้ก็ไดท้รงเรียกใหเ้ขำ
เดินทำงไปยงัยโุรปอีกคร้ังหน่ึง ในกำรเดินทำงคร้ังน้ีเขำก็ไดมี้โอกำสแวะเยีย่มประเทศอิสรำเอล และได้
ชมโบรำณสถำนเก่ียวกบัพระรำชประวติัของพระเยซูหลำยแห่ง สุนทร สิงห์ รู้สึกปิติยินดีเป็นอยำ่งยิง่ท่ี
พระเจำ้ไดท้รงน ำเขำใหไ้ดม้ำเยีย่มเยยีนดินแดนแห่งนั้น ต่อจำกนั้นเขำไดเ้ดินทำงไปยงัประเทศ
สวสิเซอร์แลนด ์เยอรมนั สวเีดน เดนมำร์ค ฮอลแลนด ์และประเทศองักฤษ กำรเทศนำและเป็นพยำนแต่
ละคร้ังในประเทศดงักล่ำวน้ีไดรั้บพระพรอยำ่งลน้เหลือ 
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เม่ือเขำเดินทำงกลบัไปยงัประเทศอินเดียแลว้ สุนทร สิงห์ ก็มิไดน่ิ้งนอนใจแต่ประกำรใด เขำ
ไดท้  ำงำนอยำ่งหนกั เขำไดเ้ดินทำงไปประกำศเผยแพร่ค ำสอนของพระเยซูในทอ้งถ่ินต่ำง ๆ อยำ่งไม่
เห็นแก่ควำมล ำบำกเหน็ดเหน่ือย ทั้ง ๆ ท่ีสุขภำพของเขำตกอยูใ่นสภำพท่ีทรุดโทรมมำก ต่อมำไม่ชำ้นกั 
บิดำของเขำก็ถึงแก่กรรม สุนทร สิงห์ กล่ำววำ่ เขำมิไดเ้ศร้ำโศกเสียใจในกำรตำยของบิดำของเขำเลย 
ทั้งน้ีเพรำะเขำรู้อยำ่งแน่นอนแลว้วำ่เป็นกำรพรำกกนัแต่เพียงร่ำงกำยเท่ำนั้น ส่วนวญิญำณอนัอมตะนั้น
ยงัคงอยูแ่ละสักวนัหน่ึงเขำจะไดพ้บบิดำของเขำในสวรรค ์

ในบั้นปลำยของชีวติ สุนทร สิงห์ ไดต้ดัสินใจเดินทำงไปยงัประเทศธิเบตอีกคร้ังหน่ึง ในคร้ังน้ี
เขำไดเ้ขียนจดหมำยอ ำลำญำติมิตร และออกเดินทำงไปยงัประเทศนั้น โดยไม่ยอมฟังค ำทดัทำนของ
บุคคลใด ๆ ทั้งส้ิน สุนทร สิงห์ กล่ำวค ำอ ำลำญำติพี่นอ้ง ออกเดินทำงดว้ยควำมช่ืนบำน และดว้ยควำม
กลำ้หำญ ในระยะตน้ ๆ ของกำรเดินทำงไดมี้พอ่คำ้ชำวธิเบตกลุ่มหน่ึงร่วมเดินทำงไปดว้ย ท ำใหไ้ม่สู้จะ
หงอยเหงำเท่ำใดนกั แต่เม่ือเดินทำงมำถึงจุดซ่ึงพอ่คำ้ชำวธิเบตเหล่ำนั้นตอ้งแยกทำงไปอีกดำ้นหน่ึง 
สุนทร สิงห์ก็ตอ้งออกเดินทำงตำมล ำพงั แต่เขำก็ไม่ไดห้วำดหวัน่หรือยน่ยอ่ต่อส่ิงใดเลย 

นบัตั้งแต่นั้นมำไม่มีใครทรำบข่ำวหรือเห็นสุนทร สิงห์อีกเลย ไม่มีใครรู้แน่ชดัวำ่ สุนทร สิงห์ 
ประสบชะตำกรรมอยำ่งไร เขำอำจอ่อนเพลียหมดแรง และถูกฝังอยูใ่นกองหิมะ อำจตกลงในเหวลึก 
อำจตกจำกสะพำน ลงไปสู่สำยน ้ำอนัเช่ียวกรำก หรืออำจถูกโจรฆ่ำตำย ฯลฯ ปัญหำน้ีออกจะมืดมน  แต่
ท่ีเราพอจะแน่ใจได้กคื็อ การเดินทางของเขาในคร้ังนี ้ เป็นการเดินทางไปสู่ท่ีพ านักอันนิรันดร์ของเขา
นั่นเอง 

ประชำชนในทุกประเทศ ทุกเพศเผำ่เหล่ำพนัธ์ุ ซ่ึงไดรั้บฟังค ำเทศนำสั่งสอนและค ำพยำนของ
สุนทร สิงห์ จ  ำตอ้งตอบค ำถำมท่ีวำ่ “ท่ำนเป็นหน้ีพระเจำ้สักเท่ำใด?” เรำไม่สำมำรถท่ีจะด ำเนินชีวติท่ีไม่
ดีงำมเหมือนก่อนได ้ เม่ือไดรู้้เร่ืองรำวของสุนทร สิงห์ เรำจะตอ้งตดัสินใจใหแ้น่วแน่วำ่ เรำจะเอำใจใส่
ต่อค ำเรียกร้องของพระเจำ้ หรือด ำเนินชีวติเลวร้ำยยิง่กวำ่แต่ก่อน เรำจะเป็นท่ีจะตอ้งแบกกำงเขน และ
ติดตำมพระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ กำรท่ีพระเจำ้ทรงเปล่ียนแปลงชีวติของสุนทร สิงห์ ใหผ้ดิไปจำกเดิมได้
อยำ่งส้ินเชิงนั้น ก็เพรำะวำ่ สุนทร สิงห์ ยอมเช่ือฟังพระองคใ์นทุก ๆ ส่ิง ทุก ๆ วถีิทำง และยอมแบกไม้
กำงเขนติดตำมพระองคไ์ปดว้ยควำมแน่วแน่นัน่เอง 

ถึงแมว้ำ่ สุนทร สิงห์จะตอ้งเผชิญกบัอำกำศหนำวเหน็บตอ้งเผชิญกบัควำมหิวโหย และ
อนัตรำยนำนำชนิด แต่เขำก็ยอมน ำเอำข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเขำถือเสมือนวำ่ เป็นชีวติ
จิตใจของเขำ ไปประกำศเผยแพร่ใหแ้ก่คนอ่ืน ถึงแมว้ำ่จะไม่มีท่ีวำงศีรษะหรือเอนกำยหลบันอน แต่กำร
ท่ีเขำมีชีวติอนักอปรดว้ยควำมรัก พร้อมท่ีจะเสียสละทุกส่ิงทุกอยำ่งเพื่อพระเจำ้ และเพื่อช่วยดวง
วญิญำณมนุษยท่ี์อยูใ่นควำมมืดมน เขำจึงขำ้มทิวเขำอนัสูงลิบคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ 
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แน่นอน สุนทร สิงห์ มิไดเ้ดินทำงไปอยำ่งโดดเด่ียวตำมล ำพงั พระเยซูคริสตไ์ดร่้วมเดินทำงไป
กบัเขำ เทศนำกบัเขำ ท ำงำนร่วมกบัเขำ ทรงทนทุกขร่์วมกบัเขำ ชีวติและผลงำนอนัประกอบดว้ยควำม
วริิยะอุตสำหะ ยอมบ ำเพญ็ตน เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย ์ ในดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยเทือกเขำอนัสูงชนั 
ไดก้ลำยมำเป็นเสียงสะทอ้นเตือนจิตใจของเรำทั้งหลำย ทั้งบดัน้ีและตลอดไปชัว่กำลนำน 
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เชิญอ่าน เร่ืองจริงอนัเป็นผลงำนกำร
ประกำศพระกิตติคุณพระคริสตข์อง

มิชชนันำรี คณะหน่ึงในเกำะนิวกินี 
เชิญอ่าน วรีกรรมอนักลำ้หำญของ

ผูรั้บใชพ้ระเจำ้ซ่ึงไม่เพียงแต่ตอ้งเผชิญกบัคน
ป่ำ ท่ีกินคนเป็นภกัษำหำรเท่ำนั้น หำกยงัตอ้ง
เอำชนะและน ำบุคคลเหล่ำนั้นใหก้ลำยเป็น

คนของพระเจำ้ 
ต่ืนเตน้ ระทึกใจ น่ำอ่ำนยิง่ รำคำเล่ม

ละ 3 บำท 
 

 
สำรคดีจำกชีวติจริงของ เดวดิ ลิฟ

วิง่สโตน ท่ีบุกบัน่ไปประกำศพระกิตติคุณจำก
เผำ่ต่ำง ๆ จนถึงใจกลำงทวีปอฟัริกำ ชนิดทุก
ยำ่งกำ้ว ตอ้งเอำชีวติเป็นเดิมพนั ท่ำนไม่อยำกรู้
บำ้งหรือวำ่ ทั้ง ๆ ท่ีตอ้งเผชิญกบัอนัตรำยอนัน่ำ
หวำดหวัน่เช่นนั้น เหตุใด ท่ำนจึงไม่ยอมหนั
กลบั 

จดัพิมพเ์ป็นภำษำไทย – องักฤษ คู่กนั 
มีภำพประกอบอ่ำนเขำ้ใจง่ำย 

รำคำเล่มละ 1 บำทเท่ำนั้น (ถูกอยำ่งไม่น่ำเช่ือ) 
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