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1.  อารัมภบท 

 

๑. ในสังฆธรรมนูญ เรื่อง “ พระศาสนจักร “ สภาสังคายนา ชี้ ให้เหน็

แล้วว่า การแสวงหาความรักอันสมบูรณ์โดยปฏิบัติตามข้อแนะน าแห่ง

พระวรสารน้ันมีก าเนิด มาจากพระธรรมและพระฉบับของพระอาจารย์

เจ้า ความรักสมบูรณ์น้ันเองกเ็ป็นเครื่องหมายอันเจิดจ้าถึงอาณาจักร

สวรรค์  บัดน้ี  สภาสังคายนามุ่งหมายที่จะกล่าวถึงชีวิตและวินัยของ

บรรดาสถาบันซ่ึงมีสมาชิ กปฎิญาณจะรักษาพรหมจรรย์ ความยากจน

และความเชื่อฟัง สภาสังคายนายังมุ่งหมายที่จะวางระเบียบช่วยสถาบัน

เหล่านั้นตามความต้องการ ของสมัยปัจจุบันอีกด้วย 

 

 ที่จริง นับตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของพระศาสนจักรแล้ว มีบุรุษและ

สตรีที่ปลงใจติดตาม          พระคริสตเจ้าด้วยใจอิสระจากสิ่งอ่ืนมากกว่า
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และถือตามพระฉบับอย่างใกล้ชิด มากกว่า โดยปฎิบัติตามข้อแนะน า

แห่งพระวรสาร ต่างคนต่างด าเนินชีวิตอุทศิถวายแด่พระเป็นเจ้าตาม

แบบที่ตนเองจะเลือก หลายคนได้รับการดลใจของพระจิต กด็ ารงชีวิต

อย่างโดดเด่ียว หรือต้ังคณะขึ้นมา คณะเหล่านี้  พระศาสนจักร รับด้วย

ความยินดีและให้ความเหน็ชอบเป็นทางการ ดังน้ี การณ์กเ็ป็นไปตาม

แผนการของพระเป็นเจ้า คือ มีคณะนักบวชมากมายหลายชนิดเกิดขึ้นมา 

ท าให้พระศาสนจักรได้รับความสะดวก โดยที่มีอุปกรณ์พร้อมส าหรับท า

กิจการดีทุกอย่าง (ดู ทธ.๓:๑๗ ) และพร้อมที่จะท างานรับใช้พระเป็น

เจ้า คือ การเสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้าขึ้น (ดู อฟ ๔ : ๑๖ ) 

ยิ่งกว่านั้น พระศาสนจักรยังปรากฎว่าตกแต่งด้วยพระพรนานาประการ

ของบรรดาบุตร งดงามเหมือนภริยาตกแต่งเพื่อสามร (วว. ๒๑ : ๒) 

นอกจากน้ันพระเป็นเจ้ายังสามารถเปิดเผยพระปรีชาญาณหลายประการ

โดยทางพระ ศาสนจักรอย่างสะดวกยิ่งขึ้นด้วย (ดู อฟ. ๓ : ๑๐) 

 พระพรที่พระเป็นเจ้าประทานให้ แม้จะมีมากมายหลายอย่างกจ็ริง 

บรรดาผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเรียกให้มาปฎิบัติตามข้อแนะน าแห่งพระวร

สาร และตอบสนองการเรียกน้ันอย่างสัตย์ซ่ือกถ็วายตัวแด่พระเป็นเจ้า

อย่างพิเศษ และติดตามพระคริสตเจ้าไปโดยตระหนักว่า พระองค์ทรง

เป็นผู้บริสุทธิ์และยากจน (ดู มธ. ๘ : ๒๐ , ลก. ๙ : ๕๘) ทรงไถ่และท า

ให้มนุษย์ศักด์ิสิทธิ์ อาศัยความเช่ือฟัง จนยอมตายบนกางเขน (ดู ฟล. 

๒ : ๘) บุคคลเหล่าน้ีด ารงชีวิตเป็นพลีเพื่อพระคริสตเจ้าและพระกาย

ของพระองค์คือพระ ศาสนจักรยิ่งทียิ่งมากขึ้น (ดู คล. ๑: ๒๔) บุคคล

เหล่าน้ีถวายตนแด่พระคริสตเจ้าจนตลอดชีวิต และชิดสนิทกับพระองค์

ด้วยใจเร่าร้อนมากขึ้ นเพียงไร ชีวิตของพระศาสนจักรก็อุดมสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น และยิ่งท าการแพร่ธรรมด้วยชีวิตชีวาและได้ผลดีมากขึ้นเพียงน้ัน 
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เพื่อให้ชีวิตอันล ้าค่าที่อุทิศถวายแด่พระอาศัยการปฏิญาณถือข้อแนะน า

แห่งพระ วรสาร และภารกิจที่จ าเป้นจะต้องท าในปัจจุบัน น้ี  เป็น

คุณประโยชน์แก่พระศาสนจักรมากยิ่งขึ้ น สภาสังคายนา  จึงขอวาง

ข้อบังคับดังจะกล่าวต่อไป ข้อบังคับเหล่าน้ีมุ่งหมายที่จะวางหลักการ

กว้าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงและการฟ้ืนฟูชีวิตและระเบียบวินัยของ

บรรดาคณะนักบวช รวมทั้งคณะที่สมาชิกด ารงชีวิตร่วมกันโดยไม่มี

ปฏิ ญ าณ และคณ ะฆราวาส ด้ วยทั้ ง น้ี  โดยมี ป ระสงค์จะท าล าย

ลักษณะเฉพาะของคณะสองประเภทน้ี ส่วนกฎเกณฑ์ที่ละเอียดกว่า เพื่อ

อธิบายหลักการเหล่านี้และน าไปประยุกต์ให้มีอ านาจในเรื่องน้ีก าหนดลง

ไป หลังจากการประชุมสังคายนานี้  

 

2.  หลกัทัว่ไปส าหรบัการปรบัปรุงและ ฟ้ืนฟู 

 

 การปรับปรุงและการฟ้ืนฟูชีวิตนักบวชต้องมีสองประการคือ การ

กลับไปยังแหล่งที่มาของชีวิตคริสตชนทั้งหมดและจิตตารมณ์ดั้งเดิมของ

คณะน้ัน ๆ และการปรับปรุงคณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปแล้วในสมัย ปัจจุบัน การฟ้ืนฟูน้ีอาศัยพระจิตเจ้าดลใจ

และพระศาสนจักรชักน า ควรจะด าเนินก้าวหน้าไปตามหลักการดัง 

ต่อไปนี้  

 ก. เน่ืองด้วยกฎเกณฑ์ที่ ส าคัญที่สุดของชีวิตนักบวช คือ การ

ติดตามพระคริสตเจ้าดังที่มีอยู่ในพระวรสารจึงให้คณะทั้งหลายถือ

กฎเกณฑ์ น้ีว่าเป็นวินัยสูงสุด 

 ข. จะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนจักรมิใช่น้อย หากว่าคณะ

นักบวชต่างรักษาลักษณะและกิจการเฉพาะของตนไว้ ดังน้ันให้สมาชิก

รักษาไว้ด้วยความเคารพและสัตย์ซ่ือ ซ่ึงจิตตารมณ์และ   จุดหมายพิเศษ
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ที่ผู้สถาปนาคณะต้ังไว้ รวมทั้งประเพณีอันดีงามที่มีขึ้นภายหลังด้วย สิ่ง

เหล่านี้ทั้งหมดเป็นมรดกล า้ค่าที่แต่ละคณะควรจะรักษาไว้ 

 ค. คณะนักบวชทุกแห่งต้องร่วมในชีวิตของพระศาสนจักร โดย

น าเอาการงานและจุดหมายของพระศาสนจักรในเรื่องพระคัมภีร์ 

พิธีกรรม สัจจธรรม การอภิบาลสัตบุรุษ สากลภาพ ธรรมฑูตและสงัคม

เหล่านี้มาปรับปรุงให้เป็นของตนเอง และน าไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของคณะ 

 ง. คณะต่าง ๆ ต้องอบรมสมาชิกให้มีความรู้ เพียงพอถึงสภาพ

สังคมในสมัยที่ตนอยู่ และถึงความต้องการของพระศาสนจักร เมื่อคณะ

ต่าง ๆ วินิจฉัยเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างฉลาดรอบคอบ อาศัยความ

สว่างแห่งความเชื่อและด้วยความเร่าร้อยที่จะท างานธรรมทูตแล้ว กจ็ะ

สามารถช่วยคนทั้งหลายด้วยผลดีมากขึ้น 

 จ. จุดประสงค์ของชีวิตนัก บวชกคื็อ เพื่อช่วยสมาชิกให้ด าเนิน

ตามพระคริสตเจ้าและเป็นหน่ึงเดียวกับพระเป็นเจ้า อาศัยการปฎิญาณที่

จะถือตามข้อแนะน าแห่งพระวรสาร ให้ระลึกเสมอว่าการปรับปรุงตาม

ความต้องการของสมัยเราน้ีแม้จะครบถ้วนที่สุด กจ็ะไร้ผล หากว่ามิได้มี

การฟ้ืนฟู จิตใจ การฟ้ืนฟูจิตใจจึงมาก่อนการท างานภายนอกด้านศาสนา

เสียอีก 

 

 

3.  หลกัวินิจฉยัดา้นปฏิบติัส าหรบั การปรบัปรุงฟ้ืนฟู 

 โดยเฉพาะในเขตมิสซัง 

 ทุกแห่งให้มีการปรับปรุงการด าเนินชีวิต การภาวนาอธิษฐาน การ

ท างาน ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ของสมาชิกฝ่ายการและจิตใจในสมัย

ปัจจุบัน และตามความต้องการของลักษณะของแต่ละคณะ ตามความ
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จ าเป็นของงานแพร่ธรรม การเรียกร้องของวัฒนธรรม และกรณีแวดล้อม

ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

 ให้พิจารณาวิธีปกครองคณะนักบวชตามหลักเกณฑ์เดียวกันน้ี 

 เพราะฉะน้ัน ให้ตรวจตราแก้ไขธรรมนูญ หนังสือคู่มือ หนังสือ

บันทกึธรรมเนียมประเพณี     คู่มือภาวนาและจารีต และอ่ืน ๆ ของ

คณะนักบวชให้เหมาะสม ส่วนวินัยที่ล้าสมัยกใ็ห้เลิกเสียและปรับปรุงให้

ตรงกับพระสมณกฤษฎีกาของสภา สังคายนานี้ 

 

4.  ผูร้บัผิดชอบในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟู 

 การฟ้ืนฟูและปรับปรุงจะเป็นผลส าเรจ็ กต่็อเมื่อสมาชิกทุกคนใน

สถาบันนักบวชให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง 

 อ านาจหน้าที่ที่จะต้ังกฎเกณฑ์ส าหรับการปรับปรงุและฟ้ืนฟูกดี็ ที่

จะน าการฟ้ืนฟูน้ีไปบรรจุไว้ในระเบียบวินัยกดี็ และที่จะอนุโลมให้ท าการ

ทดลองอย่างรอบคอบพอควรกดี็ เหล่านี้ตกอยู่แก่ผู้ใหญ่ที่มีอ านาจใน

เรื่องน้ี โดยเฉพาะที่ประชุมสมัชชาแต่กต้็องได้รับการเหน็ชอบของพระ

สันตส านักหรือสมณะ ผู้ปกครองท้องถ่ิน หากว่ากฎหมายของพระศา

สนจัการบัญญัติไว้ ถึงกระน้ันกดี็ บรรดาผู้ใหญ่ควรจะใช้วิธีอันเหมาะสม

ขอความเหน็ค าแนะน าและฟังความประสงค์ของ บรรดาสมาชิกในเรื่องที่

เก่ียวกับความเจริญในอนาคตของคณะทั้งหมด 

 ส าหรับการปรับปรุงฟ้ืนฟูอาศรมนักพรตหญิง ให้เอาความเห็น

และค าแนะน าจากการประชุมสหพันธ์ หรือการประชุมอ่ืน ๆ ที่จัดให้มี

ขึ้นเป็นทางการ 
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 อย่างไรกดี็ทุกคนควรจะตระหนักว่า ความหวังที่จะฟ้ืนฟูให้ส าเรจ็

น้ัน อยู่ที่การถือตามระเบียบวินัยและธรรมนูญอย่างซ่ือสัตย์มากกว่าอยู่ที่

การออก กฎมากมาย 

 

5.  สารตัถะทัว่ ๆ ไป เกี่ยวกบัชีวิตนกับวช 

 สมาชิกของคณะนักบวชแต่ละแห่งควรระลึกก่อนอ่ืนหมดว่า

การปฎิญาณที่จะถือข้อแนะ น าแห่งพระวรสานน้ันเป็นการตอบสนอง

กระแสเรียกของพระเป็นเจ้า เพื่อว่าตนจะได้ไม่เพียงแต่ตายต่อบาป

เท่าน้ัน (ดู รม. ๖ : ๑๑) แต่ยังสละโลก เพื่อด ารงชีวิตเพื่อพระเท่าน้ันอีก

ด้วย นักบวชถวายตัวทั้งหมดเพื่อรับใช้พระองค์ น่ีเป็นการเจิมอย่าง

พิเศษ ซ่ึงมีรากฐานอยู่ในการเจิมของศีลล้างบาป และแสดงผลของศีล

ล้างบาปอย่างสมบรูณ ์

 เน่ืองด้วยพระศาสนจักรรับการ ถวายตัวน้ี บรรดานักบวชต้อง

ตระหนักว่า การถวายตัวแด่พระกเ็ป็นการถวายตัวแด่พระกเ็ป็นการถวาย

ตัวรับใช้พระศาสนจักรนั่นเอง 

 การรับใช้พระเป็นเจ้าจะต้องเร้าใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติพลธรรม 

เช่นความถ่อมตน ความเชื่อฟังและพรหมจรรย์ ดังน้ีเขากม็ีส่วนกับการที่

พระคริสตเจ้าทรงถ่อมพระองค์ (ดู ฟล. ๒ :๗) และมีส่วนในพระชนม

ชีพของพระองค์ในพระจิตอีกด้วย (ดู รม.๘ : ๑–๑๓ )  

 ดังน้ัน ขอให้บรรดานักบวชสัตย์ซ่ือต่อค าปฏิญาณ สละทุกสิ่งเพื่อ

พระคริสตเจ้า (ดู มก.๑๐ : ๒๘ ) ติดตามพระองค์ (ดู มธ. ๑๙ : ๒๑ ) 

โดยถือว่านี่แหละเป็นสิ่งเดียวที่จ าเป็น (ดู ลก. ๑๐ : ๔๒ ) ขอให้ฟังพระ

วาจา (ดู ลก.๑๐ : ๓๙ ) และสาละวันแต่ในเรื่องที่เก่ียวกับพระองค์ (ดู 

๑ คร.๗ : ๓๒ )  
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 ดังน้ัน จึงจ าเป็นที่บรรดาสมาชิกในทุกคณะจะต้องแสวงหาพระ

เป็นเจ้าแต่ผู้เดียวและก่อน สิ่งใดทั้งสิ้น จะต้องร าพึงภาวนาปักความคิด

จิตใจแน่วแน่อยู่ที่พระองค์ และยังต้องมีความรักที่จะเป็นธรรมฑูต 

อุตส่าห์พยายามที่จะร่วมท าการไถ่และเผยแพร่อาณาจักรของพระเป็น

เจ้าด้วย 

 

6.  การฟ้ืนฟูจิตใจตอ้งมาก่อนการ ฟ้ืนฟูภายนอก 

 ให้บรรดาผู้ที่ท าปฏิญาณถือข้อแนะน าแห่งพระวรสารแล้ว 

แสวงหาและรักพระเป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่ง เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 

(ดู ๑ ยง. ๔ : ๑๐ ) และให้เขาพยายามในทุกกรณท๊ี่จะด ารงชีวิตซ่อน

เร้นอยู่กับพระคริสตเจ้าในพระ เป็นเจ้า (ดู คล. ๓ : ๓ ) ความรักเช่นน้ี

ต่อพระเป็นเจ้าจะเร่งเร้าและทวีก าลังความรักต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อช่วย

โลกให้รอดและเสริมสร้างพระศาสนจักร นอกจากน้ัน ความรักน้ีจะปลุก

และชักน าให้ปฎิบัติตามข้อแนะน าแห่งพระวรสารอย่างแท้จริง  

 เพราะฉะน้ัน ให้บรรดาสมาชิดในคณะนักบวชพึ่งแหล่งที่มา

แท้จริงของวิธีบ าเพญ็ใจตามพระคริสต ธรรม ต้ังใจเดด็เด่ียวที่จะปลูกฝัง

จิตตารมณ์ภาวนาและบ าเพญ็ภาวนาด้วย ก่อนอ่ืนเขาต้องหันไปหาพระ

คัมภีร์ทุกวัน เพื่อว่าเมื่ออ่านและร าพึงพระคัมภีร์แล้วจะได้สิ่งที่มี

คุณประโยชน์ล า้ค่า คือการรู้ จักพระเยซูคริสตเจ้า (ฟล. ๓:๘) เขาต้อง

ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะมหาบูชามิสซาทั้งด้วยวาจาและดวงใจ ดังที่

พระศาสนจัการปรารถนาและดังน้ีกบ็ ารุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตใจด้วยอาหาร 

จากแหล่งที่มาอันอุดมสมบูรณ์ยิ่ง 

 เมื่อบรรดานักบวชได้รับพละก าลังจากโต๊ะพระบัญญัติของพระ

เป็นเจ้าและจาก      พระแท่นศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์แล้ว เขากจ็ะมีความ
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รักฐานพี่น้องต่อบรรดาผู้เป็นอวัยวะของพระคริสตเจ้าจะมีความเคารพ

รักฐานบุตรต่อพระสงฆ์ผู้อภิบาลตน และจะด ารงชีวิตด้วยความคิดจิตใจ

ที่เป็นหน่ึงเดียวกับพระศาสนจัการยิ่งทวีขึ้นเสมอ และยินดีอุทศิตนเพื่อ

กระท าภารกิจของพระศาสนจักร 

 

7.  คณะนกัพรตที่ด ารงชีวิตร าพึง ภาวนาในอาศรม  

 คณะที่อุทศิตนในการร าพึงภาวนาแต่อย่างเดียว เพื่อให้สมาชิก

ด ารงชีวิตโดดเด่ียวอย่างเงียบ ๆ ภาวนาและท าการใช้โทษบาปด้วยความ

เตม็ใจ สาละวนอยู่กับพระเป็นเจ้าผู้เดียวกอ็ยู่ในต าแหน่งที่มีเกียรติใน

พระกายทพิย์ ของพระคริสตเจ้าเสมอไป แม้ว่าจะมีความต้องการที่จะท า

กิจการแพร่ธรรมภายนอกมากสักเพียงไรกต็าม ทั้งน้ีเพราะว่า ในพระ

กายทพิย์ “ อวัยวะต่าง ๆ มีหน้าที่ไม่เหมือนกัน “ (รม. ๑๒:๔)  นักพรต

เมื่ออุทศิตนบ าเพญ็ภาวนากถ็วายเครื่องบูชาสรรเสริญพระเป็นเจ้า อัน

เป็นกิจการที่เด่นมิใช่น้อย นอกจากน้ัน ผลดีนานาประการจากความ

ศักด์ิสิทธิ์ของเขากใ็ห้สง่าราศรีแก่ประชากรของพระ เป็นเจ้า ซ่ึงได้รับการ

เร้าใจจากแบบฉบับดีของเขา และได้สมาชิกใหม่อาศัยการแพร่ธรรมของ

เขา ซ่ึงแม้จะเป็นวิธีที่เร้นลับอยู่กจ็ริง แต่กม็ีผลไม่น้อยเหมือนกัน   ดังน้ี 

นักพรตเหล่านี้ จึงแสดงตนเป็นเกียรติเป็นศรีของพระศาสนจักร และเป็น

บ่อเกิดของพระหรรษทานจากสวรรค์มากมาย ถึงกระน้ันกดี็ วิธีด าเนิน

ชีวิตของเขากต้็องได้รับการปรับปรุงตามหลักการและกฎการปรับปรุง

และฟ้ืนฟูที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่การถอยออกห่างจากโลกและการ

ปฏิบัติธรรมอันเหมาะสมกับชีวิตร าพึงภาวนาน้ัน ควรจะรักษาไว้ให้ดี

ที่สุด 
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8.  สถาบนัที่ท ากิจการเผยแพร่พระ ศาสนา 

 ในพระศาสนจักรมีคณะจ านวนมาก ทั้งประเภทสงฆ์และไม่เป็น

สงฆ์ อุทศิตนท างานธรรมฑูตชนิดต่าง ๆ คณะเหล่านี้มีพรสวรรค์หลาย

อย่างต่างชนิด ตามแต่พระเป็นเจ้าจะประทานพระหรรษทานอย่างไรแก่

ตน ผู้อ านวยการกม็ีพรสวรรค์ในการจัดการ ครูบาอาจารย์กม็ีพรสวรรค์

ในการสอน ผู้เทศน์ประกาศพระวาจากม็ีพรสวรรค์ที่จะเร้าใจคน ผู้ท ากิจ

เมตตากม็ีพรสวรรค์เป็นคนใจกว้าง ผู้ที่บรรเทาทุกข์ผู้อ่ืนกม็ีพรสวรรค์

เป็นคนร่าเริงยินดีเสมอ (ดู รม. ๑๒ : ๕-๘) “ พระพรมีอยู่ต่าง ๆ กัน 

แต่มีพระจิตองค์เดียวกัน “ ( ๑ คร. ๑๒ : ๔ ) 

 ในคณะเหล่านี้  กิจการธรรมฑูตและเมตตาธรรมเป็นหัวใจของชีวิต

นักบวชทเีดียว เพราะเป็นการรับใช้อันศักด์ิสิทธิ์ และเป็นงานที่มาจาก

ความรักเมตตาโดยแท้ ซ่ึงพระศาสนจักรมอบให้เขากระท าในนามของ

พระศาสนจักร เหตุฉะน้ัน ชีวิตทั้งหมดของนักบวช สมาชิกจึงต้องเร่า

ร้อนไปด้วยจิตตารมณ์ที่รักงานธรรมฑูต และงานธรรมฑูตทั้งหมดของ

เขากต้็องเร่าร้อนไปด้วยจิตตารมณ์ที่นมัสการและรับใช้พระเป็นเจ้า 

ดังน้ันกิจการธรรมฑูตของสมาชิกจึงต้องไหลหลั่งมาจากความสนิท

สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า เพื่อว่าสมาชิกก่อนอ่ืนหมดจะได้ตอบสนอง

กระแสเรียกของตนที่จะติดตามพระคริสตเจ้าและรับใช้พระองค์ใน

บรรดาผู้ที่เป็นอวัยวะของพระองค์ เมื่อเป็นเช่นน้ี ผลกคื็อความรักต่อ 

พระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์น้ันเอง   กจ็ะได้รับการเสริมส่งให้เร่าร้อน

ยิ่งขึ้น 

 คณะเหล่านี้ จึงต้องปรับปรุงระเบียบวินัยและประเพณีให้เหมาะสม

กับการเรียกร้องของงานธรรมฑูตที่ตน มุ่งหมายจะกระท า แต่ความจริงมี

อยู่ว่า ชีวิตนักบวชที่ท างานธรรมฑูตน้ีอาจจะมีหลายแบบ การปรับปรุงจึง
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ต้องค านึงถึงแบบต่าง ๆ เหล่านี้  และวางระเบียบวินัยให้ชีวิตของนักบวช 

ที่อุทศิตนรับใช้พระเป็นเจ้าในคณะต่าง ๆ จะได้รับความช่วยเหลืออัน

เหมาะสมกับชีวิตและงานของแต่ละคณะ 

 

9.  ใหค้งมีนกัพรตในอาศรมและอารามต่อไป 

 คณะนักพรตที่ประจ าอยู่ในอาศรมและอารามเป็นที่น่าเคารพยิ่ง 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ คณะแบบน้ีได้กระท าความ

ดีจนมีชื่อเสียงทั้งในพระศาสนจักรและสังคมมนุษย์ เพราะฉะน้ันจึงควร

รักษาคณะแบบน้ีไว้ด้วยความทะนุถนอม และให้จิตตารมณ์แท้จริงของ 

นักพรตส่องรัศมีออกมาอย่างเจิดจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นเสมอไปทั้งในภาค

ตะวันออกและภาคตะวันตก หน้าที่ส าคัญของนักพรตกคื็อ นมัสการรับ

ใช้พระเป็นเจ้าผู้ทรงศักดานุภาพ-อย่างต ่าต้อยแต่มีเกียรติภายใน 

ก าแพงอาศรม ไม่ว่าโดยอุทศิคนทั้งสิ้นในการแสดงคารวกิจต่อพระเป็น

เจ้า โดยบ าเพญ็ภาวนาหรือโดยรับท าการงานแพร่ธรรมหรือกิจเมตตา 

โดยถูกต้องตามระเบียบวินัยกต็าม เพราะฉะน้ัน ให้นักพรตเหล่านี้รักษา

วิธีด าเนินชีวิตแบบของตนไว้ และให้ฟ้ืนฟูประเพณีโบราณของตนในการ

รับใช้ แต่ให้ปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการสมัยน้ี 

เพื่อให้อาศรมจะได้เป็นสถาบันที่อุทศิตนเพื่อส่งเสริมความดีงามของ

คริสตชนให้สูงส่ง  

 คณะนักบวชบางคณะมีวินัยหรือธรรมฑูตที่ก าหนดให้ด าเนินงาน

ธรรมฑูต และภาวนาอธิษฐานพร้อมกัน และถือวินัยอาศรมพร้อมกันไป 

คณะเหล่านี้ควรปรับวิธีด าเนินชีวิตให้ตรงกับการเรียกร้องของงานธรรม

ฑูตที่ตนกระท าอยู่ เพื่อจะได้ถือวิธีด ารงชีวิตตามวินัยได้อย่างสัตย์ซ่ือ 
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ด้วยว่าชีวิตนักพรตน้ีแหละ ได้รับใช้พระศาสนจักรมาด้วยผลดีเป็นอัน

มาก 

 

10.  คณะนกับวชที่ไม่เป็นสงฆ ์

 ชีวิตนักบวชชายที่ไม่เป็นสงฆ์ และชีวิตนักบวชหญิง เป็นฐานะชีวิต

ที่ปฏิญาณจะถือตามข้อแนะน าแห่งพระวรสาร อันเป็นฐานะที่ดีพร้อมอยู่

ในตัว สภาสังคายนา มีความเคารพมากต่อการด าเนินชีวิตแบบน้ี ซ่ึงมี

คุณประโยชน์แก่ภารกิจอภิบาลสัตบุรุษที่พระศาสนจักรต้องกระท า เช่น 

การอบรมเยาวชน การพยาบาลคนเจบ็ไข้ได้ป่วยและงานศาสนาอื่น ๆ 

สภาสังคายนาจึงยืนยันว่า  นักบวชเหล่านี้  ถือกระแสเรียกอันถูกต้องและ

ขอเร้าใจให้เขาปรับวิธีด าเนินชีวิตให้ตรงกับความ ต้องการสมัยปัจจุบัน 

 สภาสังคายนาขอประกาศว่า ไม่มีข้อขัดข้องประการใดที่สมาชิก

บางคนในคณะนักบวชภราดาจะเข้ารับศีลบวชตาม การเหน็ชอบของที่

ประชุมสมัชชาของคณะ เพื่อสนองตามความต้องการที่จะมีพระสงฆ์

ประจ าส านักต่าง ๆ ของเขา ขอแต่ให้คณะยังคงมีลักษณะเป็นคณะ

นักบวชที่ไม่เป็นสงฆ์ต่อไปโดยไม่เปลี่ยน แปลง 

 

11.  คณะนกับวชฆราวาสที่อยู่ในโลก 

 คณะนักบวชฆราวาสที่อยู่ในโลก แม้จะไม่เป็นคณะนักบวชแท้ กม็ี

ปฏิญาณที่จะถือข้อแนะน าแห่งพระวรสารโดยครบถ้วนในโลก ซ่ึงพระศา

สนจักรกร็ับรองเป็นทางการอยู่แล้ว การปฏิญาณตนแบบน้ีเป็นการเจิม

ถวายแด่พระเป็นเจ้าทั้งบุรุษและสตรีที่ด ารง ชีวิตอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเป็น

สงฆ์หรือไม่เป็นสงฆ์ ดังน้ันสมาชิกในคณะนักบวชแบบฆราวาสแบบน้ี จึง

ต้องมีจุดหมายส าคัญที่จะอุทศิตนทั้งหมดแด่พระเป็นเจ้าด้วยความรัก

สมบูรณ์ ส่วนคณะเองกต้็องรักษาลักษณะเฉพาะของตนไว้ คือ เป็นคณะ
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ของนักบวชฆราวาสในโลก เพื่อจะได้สามารถด าเนินงานอย่างแพร่ธรรม

ที่เป็นจุดหมายของคณะ ด้วยผลดียิ่งทุกหนทุกแห่งในโลก และจากโลกก็

ว่าได้ 

 คงเป็นที่รู้ จักกันแล้วว่า งานที่ใหญ่และส าคัญถึงเพียงนี้จะไม่ลุ

ผลส าเรจ็ หากสมาชิกมิได้รับการอบรมเป็นอย่างดีในทางโลกและทาง

ธรรม เพื่อเขาจะได้เป็นเชื้ อแป้งแท้ในโลก ส าหรับท าให้พระกายของพระ

คริสตเจ้าเข้มแขง็และเจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพราะฉะน้ัน บรรดาผู้ใหญ่

จะต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เฉพาะอย่างยิ่งที่จะอบรมสมาชิกด้านจิตใจ 

ทั้งยังต้องสนับสนุนให้การอบรมน้ัน      ก้าวหน้าต่อ ๆ ไปอีกด้วย 

 

12.  พรหมจรรย์ 

 การถือพรหมจรรย์ “ เพราะเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์ “ (มธ. ๑๙ : 

๑๒ ) ซ่ึงนักบวช     ปฎิญาณจะถือน้ัน ต้องนับว่าเป็นพระพรดีเด่นที่พระ

เป็นเจ้าประทานให้ พรหมจรรย์ท าให้หัวใจของผู้ถือเป็นอิสระจากโลก

มากทเีดียว (ดู ๑ คร. ๗ : ๓๒– ๓๕ ) เพื่อจิตใจจะได้เร่าร้อนด้วยความ

รักต่อพระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์เป็นทวีคูณ พรหมจรรย์จึงมิใช่

เพียงแต่เป็นสัญญลักษณ์ถึงความดีฝ่ายสวรรค์อย่างพิเศษ แต่ยังเป็นวิธี

เหมาะยิ่งนักส าหรับนักบวช ที่จะอุทศิตนด้วยดวงใจที่ไม่แบ่งแยก เพื่อรับ

ใช้พระเป็นเจ้าและท ากิจการแพร่ธรรม ดังน้ีบรรดานักบวชจึงสะกิดใจ

สัตบุรุษทั้งหลายให้คิดถึงการวิวาห์อันเลอเลิศ ที่พระเป็นเจ้าทรงก าหนด 

และซ่ึงพระองค์ทรงเปิดเผยให้รู้แจ้งทั้งหมดในอนาคต เมื่อพระศาสน

จักรจะรับพระคริสตเจ้าเป็นพระเจ้า ( the Lord) แต่ผู้เดียว 

 เพราะฉะน้ัน บรรดานักบวชที่พยายามถือพรหมจรรย์ตามค า

ปฏิญาณอย่างซ่ือสัตย์ จึงต้องมีความเชื่อความไว้ใจในพระวาจาของพระ
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เป็นเจ้า ไม่วางใจเกินไปในก าลังของตนเอง แต่ท าการทรมานกายใจและ

ควบคุมกายอินทรีย์เป็นอย่างดี เขายังต้องไม่ละเลยที่จะใช้วิธีธรรมดาซ่ึง

ท าให้ ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดี ผลกคื็อ เขาจะไม่ตกในอิทธิพลของ

ลัทธิผิด ๆ ที่ดูหมิ่นการถือพรหมจรรย์ว่า ปฏบิัติไม่ได้และเป็นโทษแก่

การพัฒนาของมนุษย์ เขาจะมีสัญชาตญาณทางศาสนาอย่างหน่ึง คือ รู้ จัก

ไม่ยอมรับสิ่งใดที่เป็นภัยต่อพรหมจรรย์ นอกจากน้ัน ให้นักบวชทุกคน

โดยเฉพาะ  ผู้ใหญ่ระลึกด้วยว่า จะถือพรหมจรรย์ได้ส าเรจ็และปลอดภัย 

กต่็อเมื่อมีความรักกันฉันพี่น้องอย่างแท้จริงในชีวิตอยู่รวมกันในคณะ 

 เน่ืองด้วยการถือพรหมจรรย์เก่ียว กับสัญชาตญาณที่ลึกที่สุดใน

ธรรมชาติมนุษย์ของแต่ละคนจริง ๆ ผู้รับการอบรมเป็นนักบวชจึงต้อง

ไม่ท าปฏิญาณถือพรหมจรรย์ และผู้ใหญ่ต้องไม่รับ จนกว่าผู้รับการ

อบรมจะได้รับการทดลองเพียงพอและแสดงตนให้เหน็เสียก่อนว่า เขามี

คุณสมบัติเป็นผู้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ในด้านจิตใจและอาเวค 

ผู้ใหญ่เองต้องเตือนเขาให้รู้ ถึงอันตรายต่าง ๆ ต่อพรหมจรรย์ ซ่ึงเขา

อาจจะต้องประสบและผู้ใหญ่ต้องอบรมเขาให้สามารถถือพรหมจรรย์ 

มัดตัวไว้กับพระเป็นเจ้าในแบบที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่บุคคลภาพของ

เขาทั้งหมด 

 

13.  ความยากจน 

 นักบวชต้องอุตส่าห์เอาใจใส่ปฏิบัติความยากจนโดยสมัครซ่ึงถือ

กันโดยเฉพาะใน สมัยปัจจุบัน ว่าเป็นคุณธรรมสูงส่งและเป็นการแสดง

ภายนอกให้รู้ จักสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้า หากจ าเป็นจะถือความ

ยากจนในแบบใหม่กไ็ด้ การถือความยากจนท านักบวชมีส่วนในความ

ยากจนของพระคริสตเจ้า ซ่ึงทรงยอมยากจน เพราะเหน็แก่เราทั้ง ๆ ที่
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พระองค์ทรงร ่ารวย เพื่อว่าเราจะได้ร ่ารวยอาศัยความยากจนของ

พระองค์ (ดู ๒ คร. ๘ : ๙ , มธ. ๘ : ๒๐ )  

 เก่ียวกับความยาก จนที่นักบวชถือน้ัน ไม่พอที่นักบวชจะใช้สิ่งของ

ตามความเห็นชอบของผู้ใหญ่ แต่สมาชิกต้องยากจนจริง ๆ ในจิตใจ 

โดยถือว่าทรัพย์สมบัติของตนอยู่ในสวรรค์ (ดู มธ. ๖ : ๒๐ )  

 นักบวชต้องตระหนักว่าในวงงานที่เขาได้รับมอบหมาย เขาต้องถือ

ตามกฎธรรมดาที่จะด ารงชีพด้วยการท างาน เขาหาเงินเท่าที่ต้องการ

ส าหรับเลี้ยงชีพและด าเนินงาน แต่แล้วเขาต้องก าจัดความห่วงใยทั้งสิ้น 

และมอบตนไว้ในพระญาณสอดส่องของพระบิดาเจ้าในสวรรค์ (ดู มธ. 

๖ : ๒๕)  

 คณะนักบวชต้องตระหนักว่า ในวงงานที่เขาได้รับมอบหมาย เขา

ต้องถือตามกฎธรรมดาที่จะด ารงชีพด้วยการท างาน เขาหาเงินเท่าที่

ต้องการส าหรับเลี้ยงชีพและด าเนินงาน แต่แล้วเขาต้องก าจัดความ

ห่วงใยทั้งสิ้น และมอบตนไว้ในพระญาณสอดส่องของพระบิดาเจ้าใน

สวรรค์ (ดู มธ. ๖ : ๒๕ )  

 คณะนักบวชอาจจะก าหนดไว้ในธรรมนูญของคณะ อนุญาตให้

นักบวชสละมรดกทั้งหมด ทั้งที่ได้มาแล้ว และที่จะได้ต่อไปด้วย 

 คณะนักบวชต้องยินดีร่วมกัน ด ารงชีวิตเป็นพยานถึงความยากจน 

และยินดีใช้สิ่งของของตนเพื่อความต้องการอ่ืน ๆ ของพระศาสนจักร

และเพื่อช่วยเหลือคนยากจน ซ่ึงนักบวชต้องรักสงสารตามพระฉบับของ

พระคริสตเจ้า (ดู มธ. ๑๙ : ๒๑, ๒๕: ๓๔–๔๖, ยก. ๒ : ๑๕ - 

๑๖, ยน. ๓ : ๑๗ ) แขวงและส านักต่าง ๆ ของแต่ละคณะควรจะ

แบ่งปันทรัพย์สิ่งของกันใช้ เพื่อว่าผู้ที่มีมากจะได้ช่วยผู้ที่ขาดแคลน  
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 คณะนักบวชต่าง ๆ มีสิทธิที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทุกสิ่งทต้ีองการ

ส าหรับชีวิตในโลกน้ีและการงาน ที่ต้องท า เว้นแต่จะมีวินัยและธรรมนูญ

ห้าม ถึงกระน้ันกดี็ นักบวชต้องพยายามไม่แสดงให้เหน็ความฟุ้ งเฟ้อ 

ความร ่ารวยเกินไปและการสะสมทรัพย์สมบัติเกินประมาณ 

 

14.  ความเชื่อฟัง 

 เมื่อนักบวชปฏิญาณที่จะถือความเชื่อฟัง เขากย็อมสละน า้ใจของ

ตนเองเป็นการบูชาตนถวายแด่พระเป็นเจ้า และดังน้ีกร่็วมเป็นหน่ึงเดียว

ตลอดไป และอย่างมั่นคงกับน า้พระทยัของ  พระเป็นเจ้าที่จะช่วยมนุษย์

ให้รอด 

 นักบวช อาศัยการกระตุ้นเตือนของพระจิตเจ้า มอบตนด้วยความ

เชื่อให้อยู่ใต้อ านาจของผู้ใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้แทนของพระเป็นเจ้า ดังน้ีเขาก็

ถือตามพระฉบับของพระเยซูคริสตเจ้า ซ่ึงเสดจ็มาปฎิบัติตามน า้พระทยั

พระบิดาเจ้า (ดู ยน. ๔ : ๓๔ , ๕ : ๓๐ , ฮบ. ๑๐ :๗ สดด.๓๙ :๙ ) 

และ “มาทรงถือฐานะทาส “ (ฟล. ๒ : ๗ ) เรียนความเชื่อฟังในการรับ

ความทุกข์ทรมาน (ฮบ. ๕ : ๘) นักบวชมีผู้ใหญ่คอยแนะน าให้รับใช้

เพื่อนมนุษย์ทุกคนในพระคริสตเจ้า ดังเช่น พระคริสตเจ้าเองทรงเชื่อฟัง 

พระบิดาเจ้ารับใช้บรรดาพี่น้องมิตรสหายของพระองค์ และทรงพลีชีพ

เป็นค่าไถ่มนุษย์ทั้งหลาย (ดู มธ.๒๐ : ๒๘ ,ยง. ๑๐ : ๑๔–๑๘ ) ดังน้ี

นักบวชกม็ัดตัวไว้กับการรับใช้พระศาสนจักรและพยายามเป็นมนุษย์ที่ดี 

บริบูรณ์ เจริญเติบโตถึงขั้นสมบูรณ์ ตามความบริบูรณ์ของพระคริสตเจ้า 

(อฟ. ๔ :๑๓ ) 

 เพราะฉะน้ัน นักบวชจึงต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ด้วยความถ่อมตนตาม

วินัยและธรรมนูญของคณะ ด้วยจิตตารมณ์แห่งความเชื่อและความรักต่อ
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น า้พระทยัพระเป็นเจ้า นักบวชต้องตระหนักว่าเขามีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้าตาม แผนการของพระเป็นเจ้า เขา

จึงต้องใช้ทั้งก าลัง สติปัญญาและน า้ใจรวมทั้งพระพรตามธรรมชาติและ

พระหรรษทาน เพื่อปฎิบัติตามค าสั่งและท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา

น้ันจนส าเรจ็ ดังน้ีความเชื่อฟังของนักบวช แทนที่จะลดเกียรติของบุคคล 

กลับท าให้เขามีอิสระเสรียิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นบุตรของพระเป็นเจ้า และท า

ให้เขาเจริญสมบูรณ์ถึงขั้นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตใจ 

 ส่วนผู้ใหญ่กต้็อง ตระหนักว่าตนจะต้องรายงานต่อพระเป็นเจ้าถึง

ผู้ที่มอบหมายไว้กับตน (ฮบ. ๑๓ : ๑๗ ) เขาจึงต้องท าหน้าที่ในท านอง

ที่จะเป็นการตอบสนองน า้พระทยัของพระเป็นเจ้า เขาต้องใช้อ านาจที่มี

อยู่ด้วยจิตตารมณ์ที่จะรับใช้พี่น้องนักบวช และดังน้ีกแ็สดงความรักแบบ

ที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อผู้น้อย ผู้ใหญ่ต้องปกครองผู้น้อยในฐานะที่เป็น

บุตรของพระเป็นเจ้า โดยเคารพเกียรติมนุษย์ของเขา เมื่อเป็นเช่นน้ี

ผู้ใหญ่กจ็ะท าให้ผู้น้อยยอมอ่อนน้มอต่อน า้ใจของผู้ใหญ่ง่ายขึ้น ผู้ใหญ่

จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษที่จะเคารพอิสระเสรีของผู้น้อยในเรื่องที่ 

เก่ียวกับการรับศีลอภัยบาปและการน าจิตใจ ผู้น้อยจะต้องได้รับการ

กระตุ้นให้มีจิตใจที่จะร่วมมือด้วยความเชื่อฟังและ แขง็ขันและด้วยความ

รับผิดชอบ รู้ จักริเริ่มในการท างานใหม่และท างานที่ได้รับไว้แล้วน้ันจน

ส าเรจ็ ผู้ใหญ่จึงต้องยินดีฟังความคิดเหน็ของผู้น้อยและส่งเสริมความ

กลมเกลียว สามัคคีระหว่างผู้ น้อยเพื่อความดีของคณะและพระศาสน

จักร ขอแต่อย่าให้อ านาจของผู้ใหญ่ที่จะตัดสินและสั่งสิ่งที่จะต้องท านั้น

เสื่อมลง  

 ที่ประชุมสมัชชาและคณะที่ปรึกษาจะ ต้องท าหน้าที่ปกครองที่

ได้รับมอบหมายนั้นอย่างซ่ือสัตย์  ที่ประชุมสมัชชาและคณะที่ปรึกษาต่าง
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จะต้องแสดงให้เหน็ว่าสมาชิกทุกคนมีส่วน และสนใจในคุณประโยชน์

ส่วนรวมของคณะ 

 

15.  ชีวิตอยู่ร่วมกัน 

 ชีวิตอยู่รวมกัน ซ่ึงบ ารุงเลี้ยงตนด้วยพระธรรมจากพระวรสาร พิธี

การม และโดยเฉพาะศีลมหาสนิท (ดู กจ. ๒ : ๔๒ ) จะต้องพากเพียร

ในการภาวนาอธิษฐานและสัมพันธ์เป็นจิตหน่ึงใจเดียวกันตามแบบ อย่าง

ของพระศาสนจักรเดิม เวลานั้นบรรดาสัตบุรุษเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกัน (ดู 

กจ. ๔ : ๓๒) นักบวชต้องท าตนให้สมกับที่เป็นอวัยวะของพระคริสตเจ้า 

อยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง มีความเคารพนับถือกันและกัน (ดู รม. ๑๒ : ๑๐ ) 

ช่วยแบกความยากล าบากให้กันและกัน (ดู กล. ๖ : ๒ ) คณะใดได้รับ

ความรักของพระเป็นเจ้าหลั่งลงในจิตใจเดชะพระจิตเจ้า (ดู รม. ๕:๕ ) 

คณะน้ัน เหมือนครอบครัวแท้มาชุมนุมกันในนามของพระเจ้า กไ็ด้รับ

เกียรติมีพระองค์ประทบัอยู่ท่ามกลางพวกเขา (ดู มธ. ๑๘ : ๒๐ ) ความ

รักเป็นความส าเรจ็สุดยอดของพระบัญญัติ (ดู รม. ๑๓ : ๑๐ ) และสาย

สัมพันธ์ของความดีพร้อม (ดู คล. ๓ : ๑๔ ) อาศัยความรัก เรารู้ ว่าผ่าน

จากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้ว (ดู ๑ ยน. ๓ : ๑๔ ) และนอกจากน้ัน ความ

เป็นหน่ึงเดียวกันฉันพี่น้องเป็นเครื่องหมายที่เห็นได้ถึงการเสดจ็มาของ 

พระคริสตเจ้า (ดู ยน.๑๓ : ๕๕ , ๑๗ : ๒๑ ) ฤทธิ์ก าลังธรรมฑูตมาจาก

ความรักน้ีมากมาย 

 เพื่อประสานสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

นักบวชที่เรียกว่าภราดา หรือชื่ออ่ืนจะต้องร่วมในชีวิตและการงานของ

คณะอย่างใกล้ชิด ให้เอาใจใส่ที่จะค่อย ๆ แก้ไขให้สถาบันนักบวชหญิงมี

สมาชิกเพียงประเภทเดียว นอกจากกรณีแวดล้อมจะแนะให้จัดเป็นอย่าง
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อ่ืนไป ความต่างชั้นให้มีอยู่เฉพาะที่เก่ียวกับความแตกต่างในการงานที่

มอบหมายให้ สมาชิกระท า จะเป็นการเรียกพิเศษของพระหรือจะเป็น

คุณวุฒิพิเศษกต็าม 

 ส่วนส านักและคณะประเภทที่มิใช่เฉพาะนักบวชที่มิใช่สงฆ์ 

สามารถจะรับทั้งสงฆ์และฆราวาสเป็นสมาชิดไว้ในฐานะเท่ากัน มีสิทธิ

และหน้าที่เหมือนกัน เว้นแต่ที่มาจากศีลบวช ทั้งน้ีโดยรักษา

ลักษณะเฉพาะของคณะไว้ และหากธรรมนูญบ่งไว้แล้ว 

 

16.  เขตพรตใตบ้งัคบับญัชาของพระ สนัตะปาปา 

 ส าหรับนักพรตหญิงที่ด าเนินชีวิตในการร าพึงภาวนาเป็นส าคัญ 

ให้ถือเขตพรตใต้บังคับบัญชาของพระสันตะปาปาไว้เช่นเดิม แต่ให้

ปรับปรุงให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ล้มเลิกสิ่งที่ล้าสมัย ทั้งน้ีให้ฟังความ

คิดเห็นของอาศรมเหล่านั้นก่อน ส่วนนักบวชหญิงที่วินัยก าหนดไว้ให้

ท างานธรรมฑูต นอกอาศรมได้ กใ็ห้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในเขตใต้

บังคับบัญชาของพระสันตะปาปา ทั้งน้ีเพื่อจะได้ท ากิจการธรรมฑูตที่

ได้รับมอบหมายนั้นอย่างดียิ่งขึ้น ถึงกระน้ันกดี็ เขาต้องรักษาเขตพรตที่ 

ธรรมฑูตของคณะก าหนดไว้ 

 

17.  เครื่องแบบนักบวช 

 เครื่องแบบนักบวชเป็นเครื่องหมายภายนอกแสดงถึงการถวายตัว

แด่พระเป็นเจ้า จึงต้องเป็นเครื่องแบบเรียบ ๆ แสดงความยากจน และ

เหมาะสมกับฐานะนักบวช นอกจากน้ัน เครื่องแบบยังต้องตรงกับหลัก

อนามัย ใช้ได้สะดวกตามสมัยและท้องที่ และตามความต้องการของการ

งานทางศาสนาที่จะปฏิบัติ หากเครื่องแบบของนักบวชทั้งชายและหญิง

ไม่ตรงกับกฎเกณฑ์น้ี กต้็องเปลี่ยน 
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18.  การอบรมสมาชิก 

 การปรับปรุงฟ้ืนฟูจะส าเรจ็หรือไม่ กแ็ล้วแต่การอบรมนักบวชเป็น

ส าคัญ เพราะฉะน้ัน นักบวชชายที่มิใช่สงฆ์ และนักบวชหญิงไม่ควรออก

ท างานธรรมฑูตทนัท ี หลังจากออกจากนวกสถาน เขาต้องรับการอบรม

ในชีวิตนักบวชและธรรมฑูตพร้อมกับการศึกษาในพระคริสตธรรม และ

เทคนิคต่อไปในส านักที่มีอุปกรณ์พร้อมสรรพและหากจ าเป็นกใ็ห้มุ่งที่จะ

รับประกาศนียบัตรด้วย 

 เพื่อให้การปรับชีวิตนักบวชตรงกับความต้องการสมัยน้ี มิใช่เป็น

การปรับปรุงภายนอก และเพื่อให้นักบวชที่มีหน้าที่ตามวินัยที่จะท า

กิจการแพร่ธรรมนั้น จะได้มีความสามารถสมกับหน้าที่ นักบวชจึงต้อง

รับการศึกษาตามระดับสติปัญญาและคุณวุฒิให้เหมาะสมตามความนิยม 

และทศันะความคิดเห็นในสังคมปัจจุบัน การศึกษาน้ีต้องรวม

ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้กลมกลืนกันเป็นอย่างดี เพื่อให้ชีวิตทุกด้านของ

นักบวชกลมกลืนกัน 

 นักบวชต้องพยายามตลอดชีวิตที่จะก้าวหน้าในการอบรมศึกษาใน

ด้านจิตใจ พระธรรม และเทคนิคต่อไปเสมอ ผู้ใหญ่ต้องให้โอกาส วิธี 

และเวลาแก่ผู้น้อยที่จะก้าวหน้าด้วย 

 เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะจัด ให้มีการเลือกผู้อ านวยการ จิตตาธิ

การและครูอาจารย์อย่างเหมาะสมและให้บุคคลเหล่านี้ ได้รับการอบรม 

ส าหรับหน้าที่เป็นอย่างดี 

 

19.  การจัดต้ังคณะใหม่ 

 เมื่อมีผู้เสนอจะต้ังคณะใหม่ขึ้น ให้พิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนว่า

คณะใหม่น้ันจ าเป็นและมีประโยชน์จริง ๆ หรือไม่ และจะเจริญหรือไม่ 
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เพื่อป้องกันมิให้จัดต้ังคณะใหม่ขึ้นโดยปราศจากความรอบคอบ ท าให้มี

คณะที่ไร้ประโยชน์ หรือขาดความเข้มแขง็อันควร ในคริสตจักรที่เริ่มใหม่

อาจจะมีเหตุผลพิเศษที่จะส่งเสริมวิธีด าเนินชีวิตนัก บวชแบบที่ปรับให้

เหมาะสมกับคุณสมบัติพิเศษและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

ขนบธรรมเนียมและสภาพท้องถ่ิน 

 

20.  การทะนุบ ารุง การปรบัปรุง หรือการเลิกกิจการเฉพาะของคณะ 

 คณะนักบวชจะต้องรักษาและกระท ากิจตามจุดประสงค์ของคณะ

ด้วยความสัตย์ซ่ือ แต่กย็ังต้องค านึงถึงประโยชน์ของพระศาสนจักรสากล

และสังฆมณฑลต่าง ๆ คณะเหล่านี้ จึงต้องปรับปรุงกิจการเฉพาะของตน

ให้ตรงกับความต้องการของกาลสมัย และสถานที่ หากจ าเป็น กเ็ลือกวิธี

ใหม่อย่างถี่ถ้วนและน ามาใช้ และเลิกกิจกรรมที่เวลานี้ ไม่ตรงกับจิตตา

รมณ์ลักษณะคณะเท่าไรนัก 

 ให้คณะนักบวชรักษาจิตตารมณ์ธรรมฑูตไว้จนสุดความสามารถ 

และให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสมัยปัจจุบันให้มากเท่าที่จะท าได้ 

โดยไม่ขัดกับลักษณะของคณะ เพื่อให้การประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสต

เจ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในนานาชาติ 

 

21.  การล้มเลิกคณะที่เสื่อมลง 

 หากสมณะผู้ปกครองท้องถ่ินมีความเหน็ว่าคณะหรืออาศรมใด ๆ 

ไม่มีหวังที่จะเจริญขึ้นใหม่ และพระสันตะส านักกตั็ดสินเช่นเดียวกัน กใ็ห้

ห้ามคณะเหล่านั้นรับนวกชนใหม่อีกต่อไป หากเป็นได้ กใ็ห้คณะหรือ

อาศรมเหล่านั้นรวมกับคณะหรืออาศรมอ่ืนที่เจริญกว่า และมีวงงานและ

จิตตารมณ์คล้าย ๆ กัน 
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22.  ความสามคัคีระหว่างคณะนกับวช 

 หากโอกาสอ านวยและพระสันตะส านักอนุมัติ ให้คณะและอาศรม

ที่เป็นเอกเทศ รวมกันเข้าเป็นสหพันธ์เป็นแขนงจากต้นตระกูลเดียวกัน 

หรือให้รวมกันเป็นคณะถ้ามีธรรมนูญขนบธรรมเนียมและจิตตารมณ์

คล้ายกันมาก โดยเฉพาะ เมื่อมีจ านวนน้อยหรือให้รวมกันเป็นสมาคม ถ้า

ต่างท ากิจกรรมภายนอกเหมือนกันหรือคล้าย ๆ กัน 

 

23.  สภาอัคราธิการ  

 ให้ชุมนุมหรือสภาอัคราธิการ ที่พระสันตะส านักต้ังขึ้นได้รับการ

สนับสนุน เพราะสภาเหล่านี้ ให้ความช่วยเหลือเป็นอันมากแก่คณะต่าง ๆ 

ให้ลุจุดหมายของตน ให้มีการร่วมมือกันดีขึ้นเพื่อความดีของพระศา

สนจัการและให้ผู้แบ่งผู้ประกาศ ข่าวดีในเขตหน่ึงไปท างานอย่างทั่วถึง 

สภาเหล่านี้ยังช่วยด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของนักบวช ควรจัด

ให้มีการประสานงานและการร่วมมือกับสภาพระสังฆราชเก่ียวกับการ

แพร่ธรรม  

 ให้จัดต้ังสภาส าหรับสถาบันฆราวาสเช่นเดียวกัน 

 

24.  การส่งเสริมกระแสเรียก 

 พระสงฆ์และนักบวชที่มีหน้าที่อบรมจะต้องพยายามส่งเสริม

กระแสเรียกเป็นนักบวช ให้ทวีขึ้น ตามความต้องการของพระศาสนจักร 

และให้เลือกเฟ้นผู้รับกระแสเรียกอย่างดีและถ่ีถ้วน แม้แต่ในการเทศน์

ตามธรรมดา ให้เขาพูดบ่อยยิ่งขึ้นถึงข้อแนะน าแห่งพระวรสารและการ

เลือกฐานะ      นักบวช ส่วนบิดามารดาเมื่ออบรมบุตรให้เป็นคริสตชนที่

ดี กค็วรปลูกและรักษาพืชพันธุ์กระแสเรียกเป็นนักบวชในดวงใจของ

บุตร 
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 คณะนักบวชมีสิทธิที่จะท าการโฆษณาให้คนทั้งหลายรู้ จักเพื่อจะได้

ส่งเสริม กระแสเรียก เขาจะเชื้อเชิญคนให้มาสมัครเข้าสถาบันกไ็ด้ แต่ให้

ท าด้วยความรอบคอบและเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่พระสันตะส านักและ

พระสังฆราช ประจ าท้องถ่ินก าหนดไว้  

 ในเวลาเดียวกัน ให้นักบวชระลึกว่าตัวอย่างชีวิตของนักบวชเอง

เป็นการแนะน าคณะอย่างดีกว่าหมด และเป็นการเชื้อเชิญที่ดีที่สุดให้คน

มาสมัครเป็นนักบวชด้วย 

 

25.  ค าเตือนสุดท้าย 

 สังฆธรรมนูญน้ีวางกฏเกณฑ์เหล่านี้ส าหรับให้คณะนักบวช

ทั้งหลายท าการปรับปรุง และฟ้ืนฟู จึงขอให้คณะทั้งหลายสนองตอบการ

เรียกที่ได้รับจากพระเป็นเจ้า และยินดีท าหน้าที่ของตนในพระศาสนจักร

เวลานี้  สภาสังคายนามีความนับถืออย่างสูงต่อการด าเนินชีวิตนักบวชที่

ถือพรหมจรรย์ ความยากจนและความเชื่อฟังตามพระฉบับของพระ

คริสตเจ้าเอง สภาสังคายนา มีความหวังอย่างมากในการแพร่ธรรมของ

นักบวช ซ่ึงจะเป็นที่รู้ ก้นหรือไม่กต็าม แต่มีประสิทธิภาพเสมอ ดังน้ัน ให้ 

นักบวชทั้งหลายมีความเชื่อครบสมบูรณ์ มีความรักต่อพระเป็นเจ้าและ

เพื่อนมนุษย์ ความรักต่อไม้กางเขน และมีความหวังในสิริโรจนาการใน

ภายหน้า แล้วแพร่ข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าไปทั่วโลก เพื่อให้สักขีพยาน

ของนักบวชจะได้ไปถึงมนุษย์ทั้งปวง เพื่อสิริโรจนาการของพระบิดาเจ้าผู้

สถิตในสวรรค์ (ด ูมธ. ๕ : ๑๖ ) แล้วนักบวชทั้งหลายจะทวีจ านวนและ

ช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยผลดียิ่งขึ้น อาศัยการเสนออันทรงศักด์ิของพระ

นางพรหมจารีมารีย์ มารดาพระเจ้า “ ชีวิตของพระนางเป็นบทสอนแก่

ทุกคน “ (นักบุญอัมโบรส เรื่องพรหมจรรย์ ๒ , ๒ , ๒๕ )  



การปรับปรุงและฟ้ืนฟูชีวิตนักบวช 23 

 ข้อความแต่ละข้อทั้งสิ้นที่ประกาศ ไว้ในสังฆธรรมนูญฉบับน้ี 

บรรดาปิตาจารย์ได้เหน็ชอบแล้วทั้งน้ัน อาศ ยอ านาจของท่านอัครธรรม

ฑูต ซ่ึงเราได้มอบจากพระคริสตเจ้า เราพร้อมกับบรรดาปิตาจารย์ที่

เคารพเหล่านี้  ในพระจิตเจ้า จึงเห็นชอบก าหนดและตราไว้ และสิ่งใดที่

สภาสังคายนาได้ตราขึ้น เรากส็ั่งให้ประกาศใช้เพื่อเป็นเกียรติแด่พระเป็น

เจ้า 

 

  กรุงโรม – ที่พระวิหารนักบุญเปโตร 

 

  วันที่ 28 ตุลาคม 1965 

  เรา – เปาโล สังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก 

 




