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ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1405     วนัอาทติยท์ี ่    13     กมุภาพนัธ ์     2565/2022 

 “ทา่นทัง้หลายทีย่ากจนยอ่มเป็นสขุ เพราะพระอาณาจักรของพระเจา้เป็นของทา่น”  

 "วิบติัจงเกิดกบัท่านท่ีร า่รวย...ท่ีอ่ิม..." ค  าสอนน้ีมีข้อควรระวงั เพราะมีความหมายราวกบัวา่ความ
ร ่ารวยนัน้เป็นความผดิในตวัเอง แต่ในความเป็นจรงิ นกับญุลกูามไิดม้จีุดประสงคท์ีจ่ะสอนเช่นนัน้ นกับุญลกูาให้
ความส าคญักบัค าสอนของนกับญุยอหน์บปัตสิต ์จงึเริม่พระวรสารของท่านดว้ยเรื่องการบงัเกดิของนกับุญ
ยอหน์บปัตสิต ์นกับุญยอหน์บปัตสิตป์ระกาศเรื่องการกลบัใจ และในการกลบัใจนัน้จ าเป็นตอ้งมกีารแบ่งปัน
ช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย ์เราคงเขา้ใจดขีึน้เมื่อกลบัไปด ูลก 3:10 ยอหน์เตอืนว่า "บดัน้ี ขวานก าลงัจ่ออยู่ทีร่ากของ
ตน้ไมแ้ลว้"พระวรสารเล่าต่อว่า "เมื่อประชาชนถามยอหน์ว่า "เราจะตอ้งท าอะไร" เขากต็อบว่า "ใครมเีสือ้สองตวั 
จงแบ่งตวัหนึ่งใหก้บัคนทีไ่ม่ม ีคนทีม่อีาหารกจ็งท าเช่นเดยีวกนั" ความร ่ารวยไม่ใช่สิง่ทีผ่ดิในตวัเอง แต่เป็นความ
ละเลยทอดทิง้เพื่อนมนุษยท์ีต่อ้งการความช่วยเหลอืต่างหาก ซึง่มกัเกดิขึน้ไดง้่ายกบับุคคลทีคุ่น้เคยกบัความ
ร ่ารวยสขุสบาย 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XCzAP82PTjA
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                     เกินไป 
      น ้าใสเกนิไปกไ็รป้ลา                      ตรงไปตรงมากไ็รเ้พื่อน 
ฟ้าแจง้เกนิไปกไ็รเ้ดอืน                              ซบัซอ้นซอนเงือ่นกไ็รใ้จ 
มพีรอ้มเกนิไปกไ็มด่ ี                                 บกพรอ่งกว่านี้กไ็มไ่หว 
ลุ่มหลงเกนิรกักห็นกัใจ                               คดิมากเกนิไปกห็นกัตน 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 

แอสเปน  (Aspen)  มตี านานยคุแรกๆสองเรือ่งเกีย่วกบัตน้แอสเปน  ต านานแรก
เล่าว่า   ไมก้างเขนทีใ่ชต้รงึพระครสิตท์ าจากตน้แอสเปน    เมือ่มนัรูว้่าจะถูกใช้
เพื่อการใด   ใบของมนักจ็ะสัน่ระรกิดว้ยความตื่นตระหนก   และไมเ่คยหยดุสัน่
เลยนบัแต่นัน้มา    ส่วนอกีต านานหนึ่งเล่าว่า  เมือ่พระครสิตส์ิน้พระชนมบ์นไม้
กางเขน  ตน้ไมทุ้กชนิดกล็ู่ลงดว้ยความโทมนสั   ยกเวน้ตน้แอสเปน  ความยโส
โอหงันี้  ท าใหต้น้แอสเปนถูกสาปใหใ้บของมนัสัน่อยูต่ลอดเวลา 
       

วนัจนัทรท์ี ่14 ก.พ. 22         ระลกึถงึ น.ซรีลิ ฤาษแีละเมโทดโีอ พระสงัฆราช                                                                                             
วนัพฤหสัที ่17 ก.พ. 22        ระลกึถงึ น.เจด็องคผ์ูต้ ัง้คณะผูร้บัใชพ้ระแมม่ารยี ์
วนัอาทติยท์ี ่20 ก.พ. 22     สปัดาหท์ี ่ 7  เทศกาลธรรมดา     

 7 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1402    วนัอาทติยท์ี ่    9     มกราคม      2565/2022 

พระทรงบงัเกดิ เราจงยนิด ี วนัครสิตม์าสทีว่ดับางแสน 

 7 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1405     วนัอาทติยท์ี ่    13     กมุภาพนัธ ์     2565/2022 

แมพ่ระประจกัษท์ีล่รูด์  

 
แม่พระประจกัษ์ท่ีลรูด์ เป็นการประจกัษ์ของพระแมม่ารยีต่์อเดก็หญงิแบรน์าแดต็ ซบูรีู อาย ุ14 ปี ที่

เมอืงลรูด์ จงัหวดัโอต-ปีเรเน แควน้มดี-ีปีเรเน ประเทศฝรัง่เศส ระหว่างวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์ถงึวนัที ่16 
กรกฎาคม ค.ศ. 1858 รวมทัง้สิน้ 18 ครัง้ การ
ประจกัษ์ครัง้นี้ท าใหค้รสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ
ถวายสมญัญาแด่พระนางมารยีพ์รหมจารวี่าแม่
พระแห่งลรูด์ (Our Lady of Lourdes) 
ครัง้ที ่1 วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1858 
ระหว่างทีแ่บรน์าแดต็ ซบูรี ูตวัแน็ต น้องสาว
ของเธอ และเพื่อนอกีคน ก าลงัหาเกบ็ฟืนมาหุง
ขา้ว เมือ่มาถงึถ ้าเลก็รมิฝัง่แมน่ ้า แบรน์าแดต็ก็
พบสตรที่านหนึ่งยนือยูท่ีป่ากถ ้า แบรน์าแด็
ตคุกเขา่สวดสายประค า เสรจ็แลว้สตรนีัน้กห็าย
เขา้ไปในถ ้า 
ครัง้ที ่9 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์สตรนีัน้ใหแ้บรน์า

แดต็ไปดื่มน ้าและลา้งหน้า เธอจงึใชม้อืคุย้ดนิขึน้ มนี ้าซมึขึน้มา ปัจจบุนักลายเป็นน ้าพุศกัดิส์ทิธิท์ ีม่นี ้า
ไหลออกมาไมข่าดสาย 

ครัง้ที ่10 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์สตรที่านนัน้ฝากใหแ้บรน์าแดต็ไปบอกอธกิารโบสถ์ใหส้รา้งโบสถ์น้อยขึน้หลงั
หนึ่งบรเิวณนี้ 
ครัง้ที ่15 วนัที ่14 มนีาคม มคีนตามแบรน์าแดต็มากว่า 8,000 คน สตรที่านนัน้ยงัฝากแบรน์าแดต็ไป

ก าชบัเรือ่งการสรา้งโบสถ์ 
ครัง้ที ่16 วนัที ่25 มนีาคม แบรน์าแดต็พยายามถามชื่อสตรที่านนัน้อกี ในทีสุ่ดท่านกบ็อกว่า “ฉนัคอืการ

ปฏสินธนิิรมล”  
ครัง้ที ่18 วนัที ่16 กรกฎาคม พระแมม่ารยีม์าประจกัษ์อกี นานราว 15 นาท ีโดยไม่พดูอะไร แบรน์าแดต็ก

ล่าวว่าครัง้นี้ท่านดสูวยทีสุ่ดเท่าทีแ่บรน์าแดต็เคยเหน็มา 
หลงัจากนัน้แบรน์าแด๊ตกม็ไิดพ้บแมพ่ระอกี..พระศาสนจกัรเริม่ด าเนินการสอบสวนจนกระทัง่ 18 

มกราคม 1862 พระสงัฆราชแห่งลรูด์ไดป้ระกาศเป็นทางการรบัรองว่า เป็นแม่พระจรงิทีไ่ดป้ระจกัษ์มาที่
ถ ้ามสัซาเบยีล แลว้ลงมอืสรา้งพระวหิารขึน้จนส าเรจ็ 

ทุกวนัน้ีลรูด์เป็นปชูนียสถานแมพ่ระทีใ่ครๆ กร็ูจ้กัทัว่โลก และมผีูจ้ารกิแสวงบุญมาทีน่ี่ไม่ขาดสายเลย 
 

หากวนัเวลาล่วงเลยไป คู่รกั มกักลายเป็นคู่ทุกข ์คู่ยาก ซึง่หมายความว่าคู่ทีผ่่านอะไรมามากมาย ทัง้
เรือ่งด ีและโดยอยา่งยิง่เรือ่งไมด่ ีทีพ่ากนัผ่านมายากกว่า นี่คอืสิง่ทีย่งัไงกต็อ้งเกดิขึน้ แต่ก่อนจะไปถงึจดุนัน้

เสื้อค ู่ เสมือนเป็นตวัแทนของภาวะและช่วงเวลาแห่งความสขุสอง
คน มนัไมอ่าจคงอยูไ่ดต้ลอดกาล ตลอดเวลา ตอ้งมกีลายสภาพไป ยิง่เกบ็ไวน้านจนเก่า ใครเจอกอ็าจคดิเอา
ไดว้่านี่มนัผา้ขีร้ ิว้ ความรูส้กึและหว้งรกักบัคนรกักเ็ช่นกนั วนัหน่ึงยอ่มจากเราไป ไม่ว่าจะจากเป็น จากตาย 

เพยีงแต่ ระหว่างผา้ขีร้ ิว้ หรอืแค่เสือ้เก่า มนัอาจมเีพยีงเราเขา้ใจ คุณค่าทีม่ากกว่าวตัถุนัน้
ยอ่มส าคญัต่อความรูส้กึ เพราะเสือ้คู่จะยงัอยูไ่หม ความเป็นคู่จะยงัด าเนินต่อไปหรอืไม ่หากเพยีงเขา้ใจเกบ็
เกีย่วสิง่ด ีๆ ไวไ้ด ้อะไร ๆ กย็งัคงอยู ่แต่หากไมต่อ้งการมนัอกีต่อไป แมเ้สือ้คู่นัน้ยงัสมบรูณ์เพยีงใด มนักม็ี

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14745-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-26-%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2022/14846-14feb22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2022/14849-17feb21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5
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รกัดี รบัชีวิตนิรนัดร 

          พระเจา้ทรงเมตตาและช่วยเหลอืมนุษยท์ุกอยา่ง ทีเ่หลอืขึน้อยูก่บัพวกเขาเองจะตอบรบั
หรอืไม…่ พระองคไ์มส่ามารถบงัคบัใครได ้ทุกคนอสิระทีจ่ะเลอืกการกระท าในโลกนี้เอง… รกัด ีรบัชวีติ

นิรนัดร รกัชัว่ รบัโทษทณัฑเ์พื่อคนืความยตุธิรรมขณะยงัมชีวีติอยู ่เลอืกเอา 
*** เพราะถงึเวลาแลว้ทีทุ่กคนในหลุมศพจะไดย้นิพระสุรเสยีงของพระบุตรและจะออกมา ผูท้ีไ่ดท้ าความดจีะ
กลบัคนืชวีติมารบัชวีตินิรนัดร ส่วนผูท้ีท่ าความชัว่กจ็ะกลบัคนืชวีติมารบัโทษทณัฑ ์เราท าอะไรตามใจของ
เราไมไ่ด ้เราไดย้นิมาอย่างไร เรากพ็พิากษาอยา่งนัน้ และค าพพิากษาของเรากถ็ูกตอ้ง เพราะเราไมไ่ด้

แสวงหาทีจ่ะท าตามใจของเราแต่ท าตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา...(ยน5:17-30) 

*** ฝนตกหนกัเท่าใด หากไมเ่ปิดฝาภาชนะ กร็องน ้าไม่ได ้ความช่วยเหลอืของพระเจา้เช่นกนั หากเราไม่
เปิดใจ... 

หากวนัเวลาล่วงเลยไป คู่รกั มกักลายเป็นคู่ทุกข ์คู่ยาก ซึง่หมายความว่าคู่ทีผ่่านอะไรมามากมาย ทัง้
เรือ่งด ีและโดยอยา่งยิง่เรือ่งไมด่ ีทีพ่ากนัผ่านมายากกว่า นี่คอืสิง่ทีย่งัไงกต็อ้งเกดิขึน้ แต่ก่อนจะไปถงึจดุนัน้
บางคู่กไ็มส่ามารถรบัการเปลีย่นแปลงไดเ้ลย แมใ้นเรือ่งเลก็น้อยกต็าม…       
  

วนัน้ีเส้ือคู่ วนัหน้าผ้าขี้ร้ิว  เสื้อค ู่ เสมือนเป็นตวัแทนของภาวะและช่วงเวลาแห่งความสขุสอง
คน มนัไมอ่าจคงอยูไ่ดต้ลอดกาล ตลอดเวลา ตอ้งมกีลายสภาพไป ยิง่เกบ็ไวน้านจนเก่า ใครเจอกอ็าจคดิเอา
ไดว้่านี่มนัผา้ขีร้ ิว้ ความรูส้กึและหว้งรกักบัคนรกักเ็ช่นกนั วนัหน่ึงยอ่มจากเราไป ไม่ว่าจะจากเป็น จากตาย 
โรยรา ล่วงเลย…เพยีงแต่ ระหว่างผา้ขีร้ ิว้ หรอืแค่เสือ้เก่า มนัอาจมเีพยีงเราเขา้ใจ คุณค่าทีม่ากกว่าวตัถุนัน้
ยอ่มส าคญัต่อความรูส้กึ เพราะเสือ้คู่จะยงัอยูไ่หม ความเป็นคู่จะยงัด าเนินต่อไปหรอืไม ่หากเพยีงเขา้ใจเกบ็
เกีย่วสิง่ด ีๆ ไวไ้ด ้อะไร ๆ กย็งัคงอยู ่แต่หากไมต่อ้งการมนัอกีต่อไป แมเ้สือ้คู่นัน้ยงัสมบรูณ์เพยีงใด มนักม็ี
ค่าไมต่่างจากผา้ขีร้ ิว้อยูด่…ี 

                                                                               ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com/ 
 

 
อาทติยช์วนคดิ  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

พ่ีนอ้งท่ีรกั ..... พอ่ขอน ำบทพระวรสำรอำทิตยนี์ม้ำใหอ้ำ่น ขอใหอ้ำ่นชำ้ ๆ แบบร  ำพงึภำวนำ 
เพรำะมีขอ้ปฏิบตัหิลำกหลำย 
ลก 6:17,20-26 
      เวลำนัน้ พระเยซูเจำ้เสดจ็ลงมำจำกภเูขำพรอ้มกบับรรดำศษิยแ์ละทรงหยดุอยู่ ณ ท่ีรำบแหง่หนึ่ง ท่ี
นั่นมีศษิยก์ลุม่ใหญ่และประชำชนจ ำนวนมำกจำกทั่วแควน้ยเูดีย จำกกรุงเยรูซำเล็ม จำกเมืองไทระ และ
จำกเมืองไซดอนซึ่งอยูร่มิทะเล 

พระองคท์อดพระเนตรบรรดำศษิย ์ตรสัวำ่  
“ ทำ่นทัง้หลำยท่ียำกจนย่อมเป็นสขุ เพรำะพระอำณำจกัรของพระเจำ้เป็นของทำ่น 
  ทำ่นท่ีหิวในเวลำนีย้่อมเป็นสขุ เพรำะทำ่นจะอิ่ม 
  ทำ่นท่ีรอ้งไหใ้นเวลำนีย้่อมเป็นสขุ เพรำะทำ่นจะหวัเรำะ 
 ทำ่นทัง้หลำยเป็นสขุ เม่ือคนทัง้หลำยเกลียดชงัทำ่น ผลกัไสทำ่น ดหูมิ่นทำ่น รงัเกียจนำมของ

 ทำ่นประหนึ่งนำมชั่วรำ้ยเพรำะทำ่นเป็นศษิยข์องบตุรแหง่มนษุย ์จงช่ืนชมในวนันัน้เถิด จงกระโดด
 โลดเตน้ยินดีเถิด เพรำะบ ำเหน็จรำงวลัของทำ่นนัน้ยิ่งใหญ่นกัในสวรรค ์บรรดำบรรพบรุุษของเขำ
 เหลำ่นัน้เคยท ำเชน่นีก้บับรรดำประกำศกมำแลว้” 

“ วิบตัจิงเกิดกบัทำ่นท่ีร  ่ำรวย เพรำะทำ่นไดร้บัควำมเบกิบำนใจแลว้ 
  วิบตัจิงเกิดกบัท่ำนท่ีอ่ิมเวลำนี ้เพรำะทำ่นจะหิว 
  วิบตัจิงเกิดกบัท่ำนท่ีหวัเรำะเวลำนี ้เพรำะทำ่นจะเป็นทกุขแ์ละรอ้งไห้ 
  วิบตัจิงเกิดกบัท่ำนเม่ือทกุคนกลำ่วยกย่องทำ่น เพรำะบรรดำบรรพบรุุษของเขำเหล่ำนัน้เคยท ำ

       เชน่นีก้บับรรดำประกำศกเทียมมำแลว้” 
  
ข้อคิด “ วิบติัจงเกิดกบัท่านท่ีร า่รวย...ท่ีอ่ิม..." ค  ำสอนนีมี้ข้อควรระวัง เพรำะมีควำมหมำยรำวกบัวำ่
ควำมร ่ำรวยนัน้เป็นควำมผิดในตวัเอง แตใ่นควำมเป็นจริง นกับญุลกูำมิไดมี้จดุประสงคท่ี์จะสอนเชน่นัน้ 
นกับญุลกูำใหค้วำมส ำคญักบัค ำสอนของนกับญุยอหน์บปัตสิต ์จงึเริ่มพระวรสำรของทำ่นดว้ยเรื่องกำร
บงัเกิดของนกับญุยอหน์บปัตสิต ์นกับญุยอหน์บปัตสิตป์ระกำศเรื่องการกลับใจ และในการกลับใจน้ัน
จ าเป็นต้องมีการแบ่งปันช่วยเหลือเพือ่นมนุษย ์เรำคงเข ้ำใจดขี ึน้เมื่อกลับไปดู ลก 3:10 ยอหน์
เตือนวำ่ "บัดน้ี ขวานก าลังจ่ออยู่ท่ีรากของต้นไม้แล้ว" พระวรสำรเลำ่ตอ่ว่ำ "เม่ือประชำชนถำมยอหน์ว่ำ 
"เรำจะตอ้งท ำอะไร" เขาก็ตอบว่า "ใครมีเสือ้สองตัว จงแบ่งตัวหน่ึงให้กับคนทีไ่ม่มี คนทีม่ีอาหารก็
จงท าเช่นเดยีวกัน" ควำมร  ่ำรวยไม่ใช ่สิ่งท ีผ่ ิดในตัวเอง แต่เป็นควำมละเลยทอดทิง้เพ ือ่นมนุษย ์
ท่ีตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือตำ่งหำก ซึ่งมกัเกิดขึน้ไดง้่ำยกบับคุคลท่ีคุน้เคยกบัควำมร ่ำรวยสขุสบำย 
 

........ เจำ้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ปรชัญา ชาวจีน 
 จงใหม้ากกว่าทีผู่ร้บัตอ้งการ และท าอยา่งหน้าชื่นตาบาน  
จงพดูกบัคนทีถ่งึแมจ้ะอายุน้อยกว่า แต่เขากม็คีวามส าคญัเท่ากนั  
จงอยา่เชื่อทุกอยา่งทีไ่ดย้นิ ใชท้ัง้หมดทีม่ ีและนอนเท่าทีอ่ยากจะนอน  
เมือ่กล่าวค าว่า 'ฉนัรกัเธอ' จงหมายความตามนัน้จรงิ ๆ  
เมือ่กล่าวค าว่า 'ขอโทษ' จงสบตาเขาดว้ย  
ก่อนจะตดัสนิใจแต่งงาน จงหมัน้เสยีก่อนอยา่งน้อย 6 เดอืน  
จงเชื่อในรกัแรกพบ  อยา่หวัเราะเยาะความฝันของผูอ้ื่น คนทีไ่ม่มฝัีนกเ็หมอืนไมม่ี
อะไร  เมือ่รกัจงรกัใหล้กึซึง้ และ รอ้นแรง อาจจะตอ้งเจบ็ปวดแต่นัน่คอืหนทางเดยีว
ทีท่ าใหช้วีติถูกเตมิเตม็  
ในเหตุการณ์ขดัแยง้ โตอ้ยา่งยตุธิรรม ไมม่กีารตะโกนใส่กนั  
อยา่ตดัสนิคนเพยีงเพราะญาติๆ  ของเขา  
จงพดูใหช้า้ แต่ตอ้งคดิใหเ้รว็  
ถา้ถูกถามดว้ยค าถามทีไ่มอ่ยากตอบ จงยิม้แลว้ถามกลบัว่า จะรูไ้ปท าไม  
จงจ าไวว้่า สองสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ คอืความรกั และความส าเรจ็ ลว้นตอ้งมกีารเสีย่ง  
พดูว่า ขอพระคุม้ครอง เมือ่ไดย้นิใครจาม  
เมือ่พ่ายแพ ้จงอยา่สญูเสยีบทเรยีนไปดว้ย  

จงจ า 3 R :- นบัถอืผูอ้ื่น-Respect others นบัถอืตนเอง- Respect yourself รบัผดิชอบในสิง่ที่
ตวัเองท า Responsibilities  
จงอยา่ใหค้วามขดัแยง้เลก็ๆ น้อยๆ มาท าลายมติรภาพทีย่ ิง่ใหญ่ (อนัน้ีตรงมาก) 
ทนัท ีทีรู่ต้วัว่าท าผดิ ลงมอืแกไ้ขทนัท ี 
จงยิม้เวลารบัโทรศพัท ์ผูฟั้งจะเหน็ไดจ้ากน ้าเสยีงของเรา  
จงหาโอกาสอยูก่บัตวัเองบา้ง 

 

 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1405     วนัอาทติยท์ี ่    13     กมุภาพนัธ ์     2565/2022 

 

5 

 

       วนัน้ีเส้ือคู่ วนัหน้าผา้ขีร้ิ้ว… 
มเีสือ้คู่ไหม? ใส่ครัง้สุดทา้ยเมือ่ไร? ยนิดดีว้ยถ้าเพิง่ใส่ไปไม่นาน แต่ไมต่อ้งเสยีใจส าหรบัใครทีไ่มไ่ด้

ใส่แลว้ หรอืในวนัน้ีเสือ้คู่นัน้มนัเหลอืตวัเดยีว เพราะไมว่่าจะเกบ็ จะใส่ วนัหน่ึงมนักอ็าจตอ้งกลายไปเป็น
ผา้ขีร้ ิว้อยูด่…ีเสือ้คู่ คอืเสือ้ทีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั 2 ตวั บา้งก็
เหมอืนกนัเป๊ะ ๆ บา้งกแ็ค่เน้นสเีดยีวกนั บา้งกม็ขีอ้ความสอดคลอ้ง
กนัประกอบ มกัเป็นเสือ้ส าหรบัคู่รกัใส่พรอ้มกนั แลว้ท าใหเ้ป็นที่
สงัเกตหรอืมองออกไดว้่าเป็นแฟนกนั และยงัมเีสือ้ครอบครวั 
กล่าวคอืเป็นเสือ้ทีเ่หมอืนกนัแบบ พ่อ แม ่ลกู อกีดว้ย  

เป็นทีน่ิยมในขว่งหลายปีทีผ่่านมา โดยอยา่งยิง่ส าหรบั “คู่รกั
ใหม”่ ทีด่เูหมอืนเป็นธรรมเนียมหากไดไ้ปท่องเทีย่วดว้ยกนัครัง้แรก 
ๆ มกัจะตอ้งม ีเชื่อว่าหลายคนคงมปีระสบการณ์ หรอือยา่งน้อยก็
ไดเ้หน็ผ่านตามาอยูบ่า้ง  

ความรู้สึกแม้ไม่นาน  เสื้อค ู่เม ื่อใส่แล้วอาจดนู่ารกั ไปจน
น่าหมัน่ไส ้บางคนไมก่ลา้ใส่เพราะรูส้กึเขนิ หรอืมองว่าไรส้าระกต็าม มนัเป็นเรือ่งความรูส้กึและความ
ประทบัใจของคู่ทีต่ ัง้ใจจะใส่มนัในวนันัน้ โดยอาจจะรูห้รอืไมรู่ว้่ามนัคงอยูไ่ดไ้มน่าน…มไิดก้ าลงัหมายความ
ว่า ใส่เสือ้คู่แลว้จะเลกิกนั มปัีญหากนั เพยีงแต่ว่า…..ข้อแรก เราคงไมใ่ส่เสือ้คู่กนัทุกวนั หรอืบ่อย ๆ แถม
หลายคู่ใส่ครัง้เดยีวแลว้เกบ็ไวจ้นลมืไปเลยกม็.ี....ข้อสอง มนัอาจมอุีบตัเิหตุต่อเสือ้ตวัหนึ่ง เช่น ไปโดน
บางอย่างจนซกัไมอ่อก ซกัแลว้สตีก เกดิรอยขาด อะไรต่าง ๆ ท านองนี้ จนท าใหเ้สือ้คู่ตอ้งกลายเป็นเสือ้ตวั
เดยีว.....ข้อสาม แมเ้สือ้คู่นัน้ไมไ่ดเ้ป็นแบบสองขอ้แรก คอื เราจะดแูลอย่างด ีใส่ประจ า แต่มนักย็อ่มมอีายุ
การใชง้านของมนั ไมอ่าจคงสภาพทุกอย่างดงัเดมิได ้ยอ่มตอ้งเปลีย่นไปตามกาลเวลา จนถงึวนัทีม่นัใส่
ไมไ่ด ้หรอืไมค่วรน ามาใส่แลว้นัน่เอง...และแน่นอนมนักต็อ้งมแีบบทีเ่สือ้คู่ ทีม่นัไมคู่่อกีต่อไป ในแบบทีค่น
ใส่แยกทางกนัไป แม ้เส้ือคู่ นัน้มนัอาจยงัอยูด่ว้ยกนั ทีใ่ครคนใดคนหนึ่งกต็าม…  

เส้ือคู่และชีวิตคู่  เร ื่องน้ีไม่ได้ก  าลงัจะบอกให้มองเสื้อค ู่เป็นเรื่องเลวร้าย ในทางกลบักนั เสื้อค ู่
เป็นสิง่เตอืนสตใินชวีติคู่ไดด้ ีเพราะในตอนทีเ่ราใส่เสือ้คู่กบัใครนัน้ มนัคอืช่วงเวลาแห่งความรกั และ
ความรูส้กึ ซึง่สิง่นี้เองเป็นสิง่ทีต่อ้งท าความเขา้ใจไมต่่างกนัเลยส าหรบัเสือ้คู่ และชวีติคู่.....ข้อแรก เราไม่
อาจจะท าใหใ้ครอยูใ่น “หว้ง” ความรูส้กึไดทุ้กวนั หรอืตลอดเวลา เพราะหากเป็นเช่นนัน้ มนัมกัออกลกัษณะ 
หวง หงึ ไปจนถงึคุกคามความเป็นปกตขิองชวีติอกีฝ่าย มนัคลา้ยกบัว่าเราตอ้งบงัคบัใหเ้ขาตอ้งใส่เสือ้คู่ทุก
วนั ซึง่ มนัเป็นไปไมไ่ด…้..ข้อสอง สิง่ทีไ่มค่าดคดิเกดิขึน้ไดใ้นชวีติคู่ ความผดิพลาด ความเขา้ใจผดิ เรยีก
ไดว้่าเป็นอุบตัเิหตุในชวีติคู่ เช่น บงัเอญิท าสิง่ทีเ่ขาไมช่อบ ไมพ่อใจ หรอืหลงผดิไปในบางเวลา แลว้หากอกี
ฝ่ายยอมรบัไมไ่ดว้่ามนัจะเกดิขึน้ เสือ้คู่นัน้ยอ่มกลายเป็นผา้ขีร้ ิว้ในทนัท.ี....ข้อสาม คนเรายอ่มเปลีย่นแปลง 
ไมว่่าจะในมมุใดกม็ุมหนึ่ง ไมม่ใีครเป็นแบบเดมิ ๆ ไดทุ้กวนั ในแงก่ารปฏบิตัติวัหรอืใชช้วีติของชวีติคู่ เรา
คงไมส่ามารถอยูภ่าวะเสน่หาอาวรณ์ หยอกเยา้เหมอืนวยัหนุ่มสาวกนัไปตลอดคงยาก  ==>  มต่ีอหน้า 6 


