
ภาพประวตัศิาสตรค์วรจดจ า 

หวัข้อบทเทศน์ตรีวารเตรียมฉลอง 50 ปีกลุ่มคริสตชนวดัแม่พระเมืองลรูด์ บางแสน 5 กมุภาพนัธ์ 2017 

    
จดจ าอดีตด้วยความกตญัญรูู้คณุ ... หวัขอ้เทศน์สปัดาหแ์รก วนัอาทติยท์ี ่22 มกราคม 2017  

โดย คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรอืง เจา้อาวาสคนแรก (1986 - 1990)  

    
เจริญชีวิตปัจจบุนัด้วยความกระตือรือร้น ... หวัขอ้เทศน์ สปัดาหท์ีส่อง วนัอาทติยท์ี่ 29 มกราคม 2017  

โดยคุณพ่อประสาน พงศศ์ริพิฒัน์ เจา้อาวาสองคท์ี ่6 (2000-2004) ผูก้่อสรา้งวดัหลงัปัจจุบนั 

 
มุ่งสู่อนาคตด้วยความไว้ใจ .... หวัขอ้เทศน์ สปัดาหท์ีส่าม วนัอาทติย์ที ่5 กุมภาพนัธ ์2017  

โดยคุณพ่อมเิกล S.J. สงฆค์ณะเยสุอติ เจา้อาวาสองคท์ี ่9 (2010-2012) ประจ าวดับางแสนยาวนานถงี 9 ปี 
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  “อย่ากลวัเลย ตัง้แต่น้ีไป ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย”์  

 ประกาศกอสิยาหป์ระกาศตนเองว่าเป็นผูไ้มเ่หมาะสมกบัพระสริริุง่โรจน์ของพระเจา้ "ขา้พเจา้เป็น
คนรมิฝีปากมมีลทนิ" ท านองเดยีวกบันกับุญเปาโลทีป่ระกาศตนเองว่า "ขา้พเจา้ไมส่มควรไดช้ือ่ว่าเป็น
อคัรสาวก (ผูถ้กูสง่ไป) เพราะขา้พเจา้เคยเบยีดเบยีนพระศาสนจกัรของพระเจา้" แต่ทีส่ดุประกาศกอสิ
ยาหท์ลูตอบพระเจา้ว่า"ขา้พเจา้อยูน่ี่ โปรดสง่ขา้พเจา้ไปเถดิ" บ่งบอกว่าพระเจา้มไิดท้รงประสงคค์วาม
สมบรูณ์แบบของมนุษย ์ แต่เป็นความพยายามของความตัง้ใจด ี ดว้ยเหตุนี้ความสภุาพและกลา้หาญของ
ทัง้สองทา่นจงึเป็นสิง่ทีน่่ายกยอ่ง เราครสิตชนทกุคนกไ็มม่ใีครเป็น "ผูเ้หมาะสม" เราต่างเป็นคนบาป แต่
ดว้ยความชว่ยเหลอืของพระเจา้ เรากย็งัสามารถเป็นเครือ่งมอืของพระองคไ์ด ้แมแ้ต่ในการไปจบัปลา "ใน
ทีล่กึ" ซึง่หมายถงึความยากล าบากทีรู่ส้กึว่าเกนิก าลงักต็าม  

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Fp1bfmqP_SI
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                  ไม่ต้อง 
     ไมต่อ้งท าตวัเด่นแขง่ใครเขา              จงท าเอาเท่าทีเ่ราจะท าไหว 
ไมต่อ้งรวยลน้ฟ้ากม็ชียั                             เพยีงใจเราร่มเยน็กเ็ป็นพอ 
ไมต่อ้งอวดความดทีีม่อียู่                           ไมต่อ้งอวดความรูใ้หใ้ฝ่หา 
ไมต่อ้งแขง่กบัใครใหเ้มตตา                         วาสนาคนเราไมเ่ท่ากนั 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   1   สตัว ์ นกและแมลง  
   แอปเป้ิล (Apple) ในภาษาละตนิ ค าทีม่คีวามหมายว่าแอปเป้ิลและความชัว่รา้ยสะกด
ว่า ”malum”  เหมอืนกนั ดว้ยเหตุนี้ จงึเกดิต านานว่าแอปเป้ิลเป็นผลของตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดี
และความชัว่  ในสวนอเีดน็  ทีพ่ระเจา้ทรงหา้มไมใ่หอ้าดมักบัอฟีกนิ    ในภาพทีซ่าตานหรอกใหอ้ฟีท า
ผดิ   อฟีมกัก าลงัยื่นผลไมใ้หอ้าดมั นอกจากนี้แอปเป้ิลยงัอาจใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของพระครสิตผ์ูท้รงเป็น
อาดมัคนใหมท่ีจ่ะแบกรบับาปแทนมนุษยชาต ิ ดว้ยเหตุนี้เมือ่แอปเป้ิลอยูใ่นมอืของอาดมัจงึหมายถงึบาป
แต่เมือ่อยูใ่นพระหตัถข์องพระครสิตจ์ะหมายถงึการไถ่บาปการตคีวามดงักล่าวมทีีม่าจาก “บทเพลงแห่ง
โซโลมอน”ว่า”ผูท้ีเ่ป็นทีร่กัของฉนัอยูท่่ามกลางชายหนุ่มอื่นๆ  ดุจเดยีวกบัต้นแอปเป้ิลในหมูต่น้ไม้
อื่น   ฉนันัง่ลงใตร้เ่งาของเขาดว้ยความรื่นรมย์ ลิม้รสหวานแห่งผลไมข้องเขา” ขอ้ความนี้ตคีวามไดว้่า
เป็นการกล่าวถงึองคพ์ระครสิต์  และหากตคีวามว่าพระครสิตท์รงเป็นอาดมัคนใหม่   แมพ่ระกเ็ป็นอฟีคน
ใหมด่ว้ย   ลกูแอปเป้ิลในมอืเธอจงึหมายถงึการไถ่บาปดว้ยเช่นกนัแอปเป้ิลสามผลใชเ้ป็นเครือ่งหมาย
ของนกับุญโดโรเทยี 

วนัองัคารที ่8 ก.พ.22              ระลกึถงึ น.เยโรม เอมลีอีานี น.โยเซฟินา บาคตีา พรหมจาร ี
วนัพฤหสัที ่10 ก.พ.  22             ระลกึถงึ  น.สโกลสัตกิา พรหมจาร ี
วนัศุกรท์ี ่11 ก.พ.22                    ระลกึถงึ  แมพ่ระประจกัษ์ทีเ่มอืงลรูด์ 
วนัอาทติยท์ี ่13 ก.พ.22           สปัดาหท์ี ่ 6  เทศกาลธรรมดา     
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งานฉลองวนันกับวชสากล 

(ในอดีต) งานฉลองวันนักบวชสากลสังฆมณฑลจันทบุรี ทีว่ดัแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน 
วนัเสาร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2014 

 

    

   

   
 

ทีอ่ยู่ในใจ ใน

เราทีไ่ม่เกบ็ของ ไม่กวาดบา้น มนัอาจเลก็น้อยทีเ่ราไม่ถงึกบัโกรธ ไม่ไดบ้่น โวยวาย แต่มนัจะสะสมเป็นตะกอนในใจ เมื่อวนั
หนึ่งมนัลน้ออกมา เรากม็โีอกาสจะต่อว่าเขายกใหญ่ในเรื่องเลก็ ๆ จนเขาไม่อาจเขา้ใจว่าท าไมตอ้งโกรธขนาดนัน้ เพราะไม่
มใีครรบัรูถ้งึการสะสมของตะกอนใจ แมก้ระทัง่เราเองในหลายครัง้ หรอืการไมพ่อใจ เพื่อนร่วมงาน, ลุกน้อง, หวัหน้า, เพื่อน

บุคคล เรากจ็ะอภยัไดง้่ายกว่า เรว็กว่า จติใจฟ้ืนคนืไดด้กีว่า มนัคลา้ยกบัร่างกายทีไ่ดอ้อกก าลงัมาสม ่าเสมอ......การอภยัให้
ตนเองกเ็ช่นกนั แน่นอนเบือ้งตน้กค็อืในความผดิพลาดต่าง ๆ แต่ในมุมทีล่ะเอยีดกว่า คอื อภยัในทุกความอบัอาย, การดอ้ย
ค่า, ความส าคญัผดิ, ความเขา้ใจผดิ, ในสิง่ต่าง ๆ ทัง้ในการกระท า และทางใจ อาจจะคดิไดใ้นทนัท ีหรอืยงัไม่ไดใ้นตอนน้ีก็

แต่มนัจะต่างกนัหาก

ทบทวนด ูอะไรทีก่วนใจ ขอ้งใจในช่วงนี้หรอืทีเ่พิง่ผ่านมา แค่เรื่องเลก็ ๆ กต็าม ลองพดูหรอืบอกในใจกบัตวัเองเบา ๆ กไ็ด้

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-2022/14834-8feb22
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-2022/14836-10feb22
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%A1-2022/14754-21jan22
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%A1-2022/14741-28jan22
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-2022/14837-11feb22
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
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                                       ท าดีต่อกนัเสมอ 
          บางคนด าเนินชวีติเพราะคดิว่าท าอะไรกไ็ดใ้หม้คีวามสุข สิน้สุดแค่โลกนี้ … แต่ผูม้คีวามเชื่อด าเนิน
ชวีติเหน็แก่ผูอ้ื่น และหวงัในพระเจา้ผูต้อบแทนความด…ี พระเจา้บอกเราชดัเจนว่าดคีวามเชื่อส่งเสรมิสู่ชวีติ
หน้าเมือ่เราท า 
    *** ผูไ้มย่ าเกรงพระเจา้คดิเช่นน้ี แต่เขาคดิผดิ ความชัว่รา้ยท าใหเ้ขาตาบอด เขาไมรู่แ้ผนการเรน้ลบัของ
พระเจา้ เขาไมห่วงัว่าพระเจา้จะทรงตอบแทนความศกัดิส์ทิธิ ์เขาไมเ่ชื่อว่าพระองคจ์ะประทานรางวลัแก่ผู้
ด าเนินชวีติไรต้ าหนิ...(ปชญ 2:1-22) 

เราอาจจะนึกออกในภาพกวา้ง ๆ ว่า “อภยั” ส าคญัอย่างไร แต่หากเราเลอืกทีจ่ะใหม้นัเป็น “ค าส าคญั” ทีอ่ยู่ในใจ ใน
หว้งคดิเราเสมอ เราจะพบเหน็ความละเอียดอ่อน และความสุขจากค าน้ีได้อีกมาก........เช่น เราอาจไมพ่อใจแฟน
เราทีไ่ม่เกบ็ของ ไม่กวาดบา้น มนัอาจเลก็น้อยทีเ่ราไม่ถงึกบัโกรธ ไม่ไดบ้่น โวยวาย แต่มนัจะสะสมเป็นตะกอนในใจ เมื่อวนั
หนึ่งมนัลน้ออกมา เรากม็โีอกาสจะต่อว่าเขายกใหญ่ในเรื่องเลก็ ๆ จนเขาไม่อาจเขา้ใจว่าท าไมตอ้งโกรธขนาดนัน้ เพราะไม่
มใีครรบัรูถ้งึการสะสมของตะกอนใจ แมก้ระทัง่เราเองในหลายครัง้ หรอืการไมพ่อใจ เพื่อนร่วมงาน, ลุกน้อง, หวัหน้า, เพื่อน
สนิท, ญาตพิีน้่อง ใครกต็าม “ทนัทีท่ีเรานึกได้ว่า อภยัให้เขาไป” ในเรื่องเลก็ ๆ เหล่านัน้ ทุกอย่างมนัจะคลา้ยชะลา้ง
หายไปทนัท ีไม่มตีะกอน น่ีคอืหนึ่งตวัอย่างผลเสยีทีข่ยายความไปไดใ้นอกีหลายเรื่องของชวีติ หากไดล้องทบทวนหรอื
ปฏบิตัไิดจ้รงิและเมื่อเป็นค าส าคญัไดจ้รงิ เราระลกึบ่อยเสมอมา หากวนัใดเกดิเหตุการณ์ทีใ่หญ่ขึน้ทัง้จากบคุคล หรอืไม่ใช่
บุคคล เรากจ็ะอภยัไดง้่ายกว่า เรว็กว่า จติใจฟ้ืนคนืไดด้กีว่า มนัคลา้ยกบัร่างกายทีไ่ดอ้อกก าลงัมาสม ่าเสมอ......การอภยัให้
ตนเองกเ็ช่นกนั แน่นอนเบือ้งตน้กค็อืในความผดิพลาดต่าง ๆ แต่ในมุมทีล่ะเอยีดกว่า คอื อภยัในทุกความอบัอาย, การดอ้ย
ค่า, ความส าคญัผดิ, ความเขา้ใจผดิ, ในสิง่ต่าง ๆ ทัง้ในการกระท า และทางใจ อาจจะคดิไดใ้นทนัท ีหรอืยงัไม่ไดใ้นตอนน้ีก็
ตาม อกีทัง้บางเรื่องทีเ่ราเฝ้าบอกตวัเองว่า “ไม่ไดโ้กรธ ไม่ไดเ้คอืง” แต่กลบัยงัไม่ลมื นัน่เพราะแทแ้ลว้เราไมไ่ด ้อภยั…
ทัง้สิน้เรื่องนี้ ดเูขา้ใจง่ายหรอือ่านแลว้หลายคนคงอยู่บนความรูส้กึทีว่่า เรื่องการใหอ้ภยั กใ็ช่แหละ… แต่มนัจะต่างกนัหาก
เรามองวา่น่ีคือค าส าคญัของชีวิต และน ามนัไปใชจ้รงิจงั เพราะในแต่ละวนัเชื่อไดว้่า เรามอีะไรใหอ้ภยัไดห้ลาย ๆ ครัง้ 
ตัง้แต่เรื่องเลก็ไปจนเรื่องใหญ่ ซึง่สามารถท าใหจ้ติใจเราดขีึน้ทนัทไีดอ้ย่างประหลาด เหมอืน ณ จุดน้ีหากหยุดคดิ และ
ทบทวนด ูอะไรทีก่วนใจ ขอ้งใจในช่วงนี้หรอืทีเ่พิง่ผ่านมา แค่เรื่องเลก็ ๆ กต็าม ลองพดูหรอืบอกในใจกบัตวัเองเบา ๆ กไ็ด้
ว่า “อภยัให…้เถอะ” เราคงพอรูส้กึไดท้นัทวี่าท าไมค านี้ควรเป็นอกีค าส าคญัของชวีติเรา 

              ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

  พีน้่องทีร่กั .....วนัน้ีขอเป็นเพยีงแจง้ขา่วคบืหน้าของ เปโตร วชิาญ บุญเจอื ผู้ล่วงลับ และ
เป็นน้องชายของอาจารยว์ชิยั บุญเจอื สมาชกิอาวุโสของชุมชนเรา ตามทีท่ราบจากอาจารยว์ชิยั ... เป
โตร วชิาญ บุญเจอื เป็นแพทย ์ เป็นคนของชุมชน เป็นทีร่กัและนบัถอืของพระสงฆแ์ละซสิเตอร ์ และ
ท่านมเีจตจ านงจะอุทศิร่างของท่านเป็น ‘อาจารยใ์หญ่’ ในคณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ดงันัน้ หลงัการจบชวีติของท่าน พระสงฆแ์ละซสิเตอร ์ ไดจ้ดัพธิตีัง้สวดและบชูามสิซาใหแ้ลว้ คณะ
เจา้หน้าทีจ่งึน ารา่งของท่านไป ชุมชนกจ็ะรว่มมสิซาและภาวนาใหท้่าน ต่อไป ... พวกเราก็จะท า
เช่นกนั ส  าหรบัผม .... เปโตร วิชาญ บญุเจือ เป็นล ูกพระหฤทยั ร ุ่นพี่ 3 ปี .... เราเคยเติบโตใน
บา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชา เดยีวกนั .... ผมจะถวายมสิซาใหล้กูพระหฤทยัผูน้ี้ต่อๆ ไป และขอให้เรา
ร่วมจิตใจกนัภาวนาเพื่อท่าน และครอบครวัของ อาจารยวิ์ชยั บญุเจือ ผ ู้อาวโุสของเราด้วย
ครบั 

 
 
          วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2022 
                              ประกาศวดัแม่พระเมืองลรูด์ บางแสน 
                            เร่ือง งดการฉลองวดัประจ าปี ค.ศ. 2022 
  เนื่องดว้ยสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 (COVID-19) ยงัไมน่่าไวว้างใจ 
นกั การประกาศสภาวะฉุกเฉินกย็งัด าเนินต่อไป ดงันัน้ การเฝ้าระวงัอย่างเครง่ครดัรดักุม 
จงึควรเป็นความรบัผดิชอบของสงัคมโดยรวมต่อมาตรการการควบคุมการระบาดนี้ 
ถงึแมว้่าวดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน มมีสิซาประจ าวนัมาตลอดระยะเวลา 
การระบาดของโควดิ แต่ไดพ้จิารณาให ้งดการจดัฉลองวดัประจ าปี ในวนัอาทติย์ที ่13 
กมุภาพนัธ ์2022 น้ี และจดัให้เป็นวนัชุมชนวดัเท่านัน้ จะมีมิสชาโมทนาคณุพระอย่าง 

    สงา่  และ พธิเีทดิเกยีรตแิมพ่ระดว้ยดอกไมแ้ละสายประค า 
 มสิชารว่มไทย-องักฤษ เวลา 10.00 น. 
 หลงัมสิซา อาหารว่าง (กล่อง)                                  

                                                      จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

(คุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ)์ 
เจา้อาวาสวดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

4 เร่ืองสัน้สอนใจ ให้ข้อคิดส าหรบัการด ารงชีวิตในสงัคม 
        (ต่อจากอาทติยท์ีแ่ลว้) 
 
 เร่ืองท่ี 3 ส าคญัท่ีข้างเคียง 
 ตอกเสน้หน่ึงตกอยูบ่นถนน มนัคอืขยะ 
หากมนัผกูอยูก่บัผกักาดขาว กม็คี่าเท่ากบัการรอ้ยผกักาดขาว 
หากมนัผกูอยูก่บัซุม้ดอกไม ้มนักม็คี่าเท่ากบัของประดบั 
ส าคญัคอื เราอยูก่บัใคร 
 
เรือ่งนี้สะกดิว่า “อยูก่บัคนทีไ่มเ่หมอืนกนัยอ่มเกดิคุณค่าทีแ่ตกต่างกนั เวททีีย่นืต่างกนัค่าตวักต่็างกนั อยู่
ใกลช้ดิกบัคนทีป่ระสบความส าเรจ็ แลว้ชวีติของคุณจะเปลีย่นไป” 
 
 เร่ืองท่ี 4 ไม่เรียนได้ไหม? 
 ตอนทีเ่อน็ทรานซ ์ผมสอบไมต่ดิมหาลยัใดเลย เพื่อนของแมม่าคุยใหแ้มฟั่งว่า ลกูชายของแกสอบตดิ
มหาวทิยาลยัชื่อดงั แกภมูใิจลกูชายแกมาก 
ส่วนผมสอบไมต่ดิจงึออกมาหางานท า ผ่านไปไมก่ี่ปี เพื่อนของแม่มาเล่าใหแ้มผ่มฟังว่า ลกูชายของแกจบ
ดอกเตอรแ์ลว้ ตอนน้ีท างานเป็นอาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง เงนิเดอืนสามหมืน่กว่าบาท  
“แลว้ลกูชายของเธอล่ะ ตอนน้ีท างานอะไร? เรยีนจบทีไ่หน?” 
“ตอนน้ีไอโ้น้ตมนัเป็นเจา้ของอู่ซ่อมรถ เงนิเดอืนไมม่เีพราะเป็นเงนิของมนัทัง้หมด” แมข่องผมตอบออกไป 
เรือ่งนี้สะกดิว่า “คุณไมต่อ้งจบมหาลยักไ็ด ้ถา้ไมง่อมอืงอเทา้” 
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อีกค าส าคญัของชีวิต 
มไีหม “ค า” ทีส่ าคญัในชวีติเรา? หรอื ถา้ใหเ้ลอืกสกัค าทีค่ดิว่า ค านี้มคี่ามคีวามหมายต่อชวีติ เป็นค า

ทีส่ะทอ้นความเป็นเรา เป็นความเชื่อ ค าทีอ่าจก าหนดชวีติเราได ้ทัง้ในวนันี้และอนาคต หรอืในอกีแง ่เป็น
ค าทีเ่รามกัท่องจ าขึน้ใจ ใหร้ะลกึ เตอืนตวัเอง เรามสีกัค าไหมในท านองนี้ ค านัน้คอือะไร?เป็นค าถามทีดู่
ยาก และกวา้งไปหน่อย แต่อยากใหล้องทบทวนด ูมนัอาจเป็นค าเช่น ความสุข, ความรกั, ความสงบ, ความ
พอด,ี ครอบครวั, อนาคต, ตวัเอง, ศลิปะ, ฟุตบอล, กอลฟ์, เงนิ, รวย, สวย-หล่อ, หมา, แมว หรอือื่น ๆ…...
โดยตวัอยา่ง อาจพอท าใหเ้รานึกออกว่า ทุกวนัน้ีเรามคี าส าคญัค าไหนทีส่ะทอ้นชวีติหรอืความเป็นเราได้
ดงัทีก่ล่าวไป ไมว่่าจะเป็นเราในตอนน้ี ช่วงนี้ หรอืในทุกวนัตาม ขยายความเพิม่ใหอ้กีหน่อย สมมตวิ่าค า
ส าคญัคอืค าว่า “ความสุข” ค านี้กจ็ะอยูใ่นใจเราเสมอ อาจหมายถงึเรามชีวีติอยูบ่นแนวทาง สุขนิยม ท าอะไร
กไ็ดท้ีม่คีวามสุข เลอืกหนีความขดัแยง้ ความกดดนั ใด ๆ กต็ามทีเ่ริม่ท าใหเ้ราไมสุ่ข ซึง่ความหมายของค า
ส าคญักจ็ะสะทอ้นหลายอยา่งในชวีติ ทัง้การด าเนินชวีติ และการ “เลอืก” ท าสิง่ต่าง ๆ ในวนัน้ีและ
อนาคต........โดยส่วนตวัแลว้เมือ่ทบทวนด ูแต่ละช่วงเวลาและการเรยีนรูย้อ่มท าให้ค าส าคัญของชวีติมี
หลายค า บา้งกย็งัอยู ่บา้งกไ็มส่ าคญัแลว้ แต่ปัจจุบนัหลายคนคงพอเดาไดก้บัค าว่า “เปลีย่น” ทีไ่มไ่ด้
หมายความว่าผมจะตอ้งเปลีย่นตลอดเวลา หรอืไมท่ าอะไรเดมิ ๆ เลย ตรงกนัขา้มผมใชช้วีติค่อนขา้งจะ
เป็นรปูแบบพอสมควร เพยีงแต่หมายถงึเขา้ใจการ “เปลีย่น” และพรอ้มจะเปลีย่น เพราะว่าวนัน้ีเรายงัไมไ่ด้
ดทีีสุ่ดเท่านัน้เอง อกีทัง้แมจ้ะพงึพอใจเรือ่งใด แต่นานไปสิง่แวดลอ้มยอ่มเปลีย่นแปลง รวมทัง้ตวัเราเองก็
เปลีย่นไปตามกาลเวลา ไมว่่าจะสงัขารหรอืการด าเนินชวีติ แต่นี่กเ็ป็นเพยีงหน่ึงในค าส าคญัของผม ทีอ่าจ
ไมใ่ช่ทัง้หมดและใครกไ็ม่จ าเป็นตอ้งมาเหมอืนกนั ประเดน็คอืมนัยงัไมใ่ช่ อกีค าส าคญัของชวีติ… อีกค า
ส าคญัของชีวิตไม่ว่าค  าส  าคญัของเราวนัน้ีจะเป็นค  าว่าอะไร หรือ “เรือ่งอะไร” กต็าม จะมแีลว้หรอืยงั
ไมม่กีไ็ด ้แต่อยา่งแบ่งปัน หรอืน าเสนอว่า ชวีติคนเราควรมคี านี้อยูด่ว้ยเสมอ ซึง่เชื่อว่าควรเป็นอกีค าส าคญั
ของชวีติเราทุกคน และหากชวีตินี้เราขาดค านี้ น่าจะท าใหเ้ราด าเนินชวีติไปบนความยากล าบาก และมมีุม
ด ามดืบางอย่างไปตลอดกาลโดยทีรู่ต้วัหรอืไมก่ต็าม ค านัน้คอื…“อภยั” หรอืการใหอ้ภยั โดยไมว่่าจะเป็นต่อ 
คน สตัว ์สิง่ของ ไปจนถงึสิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ซึง่นัยหน่ึงของการใหอ้ภยัมคีวามละเอยีดอ่อนมากกว่าทีเ่ราบาง
คนเคยคดิ และสิง่ส าคญัหนึ่งทีต่อ้งไมล่มื คอื “การใหอ้ภยัตวัเอง”       
 ท าไมต้องอภยั?เพราะไมว่่าค าส าคญัในชวีติเราจะเป็นค าว่าอะไร แต่หากไมม่คี านี้อยู ่อาจท าใหเ้รือ่ง
อื่น ๆ หรอืค าส าคญัอื่นของเรามปัีญหา มอุีปสรรค เช่น ถา้ค าส าคญัเราคอื “ความสุข” ใจเราคงสุขไมไ่ดห้าก
ไมรู่จ้กัอภยั, “ความรกั” หากขาดการใหอ้ภยัรบัรองไดว้่ารกันัน้ยากจะยนืยาว หรอืหากค าส าคญัของชวีติ 
เกีย่วขอ้งกบัความส าเรจ็ การอภยัตนเองและผูอ้ื่น กค็อื ส่วนส าคญัในการยอมรบั เรยีนรู ้เพื่อกา้วหน้า
ต่อไปใหร้วดเรว็สู่ความส าเรจ็ แมแ้ต่ในค าทีอ่าจเป็นนามธรรม ยอ่มมคีวามขอ้งเกีย่วกบัความคดิ การ
ตดัสนิใจ ความผดิพลาดใด ๆ กต็ามอนัยอ่มส่งผลไมโ่ดยตรงกโ็ดยออ้ม........      มต่ีอหน้า 6 


