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เรือ
่ งเล่าว ัดบางแสนในอดีต
ทีน่วี ดั แม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ...
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันอาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม 2561 เมือ่ 3 ปี ทแ่ี ล้ว ก่อนเริม่ พิธบี ชู าขอบพระคุณ
บาทหลวงเฉลิม กิจมงตล เจ้าอาวาส และบรรดาคริสตศาสนิกชนทีม่ าร่วมพิธ ี
พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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“เราเป็ นปังแห่งชีวิต ผูท้ ี่มาหาเราจะไม่หิว และผูท้ ี่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”
“ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กนิ ขนมปังจนอิม่ ” พระ
วาจานี้สอ่ื ความหมายว่า
มนุษย์มกั สลวนสนใจแต่เพียงความพอใจฝ่ ายโลก
มนุษย์แสวงหา
ผลประโยชน์จากพระเจ้า และหากพระเจ้าไม่ให้ประโยชน์ฝ่ายโลกใดๆตามทีต่ นต้องการ มนุษย์กค็ ง
ไม่ตอ้ งการพระเจ้าอีกต่อไป และอันทีจ่ ริงแล้ว มนุษย์กไ็ ม่เคยพอกับผลประโยชน์ฝ่ายโลก นี่ช่างเป็ น
สิง่ ทีน่ ่ากลัว นักบุญออกัสตินบ่อยๆจะจบมิสซาของท่านด้วยคาพูดทีว่ า่
“จงเป็ นสิง่ ทีท่ ่านกิน”
กล่าวคือ หากท่านกินแต่อาหารฝ่ ายโลก ท่านก็จะเป็ น”โลก”ทีจ่ ะพินาศไปสักวันหนึ่ง แต่หากท่าน
รับประทานองค์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ถ้าท่านรับอาหารฝ่ ายวิญญาณ ถ้าท่านรับประทานความ
รัก ท่านก็จะเป็ นความรัก ท่านจะเป็ นการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าในโลก ท่านจะเป็ นตัวแทนของ
พระองค์ทจ่ี ะคอยดูแลเอาใจใส่ความต้องการของเพือ่ นมนุษย์ ด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือ
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 2 ส.ค.21

ระลึกถึง น.เอวเซบิโอ แห่งแวร์แชลลี พระสังฆราช น.เปโตร ยูเลียน ไร มาร์ด
พระสงฆ์
วันพุธที่ 4 ส.ค.21
ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์
วันพฤหัสที่ 5 ส.ค.21 ระลึกถึง วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ
วันศุกร์ท่ี 6 ส.ค.21
ระลึกถึง ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก
วันเสาร์ท่ี 7 ส.ค.21
ระลึกถึง พระสันตะปาปาและเพือ่ นมรณสักขี น.กาเยตาน พระสงฆ์
วันอาทิตย์ท่ี 8 ส.ค.21 สัปดาห์ท่ี 19 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
หอก ( Lance ) ใช้ทมิ่ แทงสีขา้ งของพระคริสต์บนไม้กางเขน จึงเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของพระ
ทรมาน ภาพนักบุญจอร์จแห่งเมืองคัปปาโดชามักมีหอกหักอยูใ่ นมือ โดย
มีทม่ี าจากตานานว่า เมือ่ ตอนทีท่ ่านพยายามฆ่ามังกร หอกเล่มทีใ่ ช้เกิด
หักลง ท่านจึงต้องสังหารมังกรด้วยดาบ นักบุญทอมัส ก็มหี อกหรือแหลน
เป็ นเครือ่ งหมายเช่นกัน เพราะเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ลงทัณฑ์ท่าน

ข้อคิดสะกิดใจ

อย่าคาดหวัง-สิ่ งที่เราได้สมั ผัส
อย่าคาดหวังกับสิง่ ทีม่ ชี วี ติ
อย่า ยอมแพ้หากยังมีลมหายใจ
สิง่ ทีเ่ ราได้“เห็น”อาจไม่เป็ นอย่างทีเ่ รา“คิด”
สิง่ ทีเ่ รา“ห่วงหา”อาจเป็ นเพียง“มายา”ทีเ่ ราหลงไป

อย่า ยึดติดกับสิง่ ทีม่ วี นั ดับสลาย
อย่าประมาทมากไปกับใจคน”
สิง่ ทีเ่ รา“ยึดติด”อาจไม่ได้เป็ นของเราก็ได้
สิง่ ทีเ่ รา“มันหมาย”
่
อาจเป็ นได้แค่ “ความหลอกลวง”
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่ วพระศาสนจ ักร
ชา

คณะพลมารีย์ 100 ปี
******************************

หนึ่งศตวรรษ กิจการแห่งรักและศรัทธาในพระมารดามารีย์
100 ปี การก่อตัง้ คณะพลมารีย์ (1921 - 2021)
.

ตามพระแม่ไป จะไม่หลงทาง วิงวอนพระแม่ จะไม่หมดหวัง
คิดถึงพระแม่ จะไม่ตอ้ งเร่รอ่ น มีพระแม่ยดึ เหนี่ยว จะไม่ลม้
มีพระแม่ปกป้ อง จะไม่ตอ้ งกลัว มีพระแม่นา จะไม่อ่อนแอ
มีพระแม่สงเคราะห์ จะถึงทีห่ มายแน่ นอน
(นักบุญเบอร์นาร์ค)
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เรือ
่ งเล่าว ัดบางแสนในอดีต
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)
และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

อาทิตย์ชวนคิด

อิมมานูเอล
*** พระเจ้าทรงอยู่กบั เรา แม้ว ่า เรารู้หรือ ไม่ร ้ไู ด้ ทัง้ ในเวลาสุข และเวลา
แห่งความทุกข์ยากลาบาก ทัง้ ในเวลาป่ วยและเวลาสบาย พระองค์กย็ งิ คงอยูก่ บั
เราเสมอ เป็ นเราเองต่างหากทีห่ ลงลืมพระองค์ในเวลาทีใ่ ห้ความสาคัญกับตนเอง
หรือกับการทางาน ความกังวลใจ สาละวนกับสิง่ ต่าง ๆ ในสังคมโลก แต่หลายครัง้
ในเวลาทีเ่ ราหมดหนทาง อับจนปั ญญา มีความทุกข์ไม่สามารถช่วยตนเองได้
หรือในเวลาแห่งการเจ็บป่ วยและความตายมาถึงทีเ่ ราไม่สามารถเอาชนะได้ เราจะ
เห็นถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าได้ชดั เจนขึน้ ด้วยประสบการณ์แห่งความเชือ่ ที่
เราสัมผัสได้ถงึ การประทับอยูข่ องพระองค์…
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 ในสัปดาห์ทผ่ี ่านมา เป็ นวันทีพ่ ระศาสนจักรจัดไว้ในปฏิทนิ จารีตทีใ่ ช้
เหมือนกันทัวโลก
่
ให้เป็ นวันระลึกถึง นักบุญมาร์ธา แต่เมื่อไม่นานมานี้ พระศาสนจักรได้เพิม่ จานวน
สมาชิกในครอบครัวของมาร์ธา เข้าไปด้วย คือ ลาซารัสพีช่ าย และมารีน้องสาว เรารูจ้ กั ครอบครัวของ 3 พี่
น้องนี้ เป็ นต้นจากพระวรสารของยอห์น บทที่ 11 คือ ครอบครัวของลาซารัสแห่งเบธานี ทีย่ อห์นบันทึกว่า
พระอาจารย์รกั 3 พีน่ ้องนี้มาก เมื่อผ่านมาทางเบธานี พระองค์มกั แวะพักทีบ่ า้ นของพวกเขา อยากให้พ่ี
น้ องหาอ่านให้ได้ในพระวรสารของยอห์นบทที่ 11 พยายามอ่า นแบบร าพึง ภาวนา แล้ว เราจะ
เข้าถึงความรักของ 3 พีน่ ้อง การเป็ นทีย่ อมรับยกย่องของคนรอบข้าง และเป็ นต้น ความรักของพระ
อาจารย์เจ้าต่อพวกเขา ครอบครัวเล็ก ๆ ทีร่ กั …. ผูกพัน รอคอย เชื่อ วางใจในพระองค์ และทัง้ จิตและใจ
ของพระองค์ ก็อยู่กบั พวกเขาเสมอ

วันนัน้ ได้ถวายมิสซาประจาวัน และภาวนาพิเศษเพื่อพีน่ ้อง ได้รบั พระพรในชีวติ ประจาวัน …. และเพื่อขอ
พระพรผ่านเพื่อนรักของพระเยซูเจ้า คือลาซารัส มาร์ธา และมารี ใหทุกบ้าน ทุกครอบครัวของเรา เป็ น
เหมือนครอบครัวของท่าน …. และนี่คอื สิง่ ทีพ่ ดู ถึงเสมอ ๆ กับพีน่ ้อง คือ พยายามทาให้บา้ นของเรา เป็ น
วัดน้ อย ๆ ให้จงได้ … จะได้เป็ นทัง้ ทีพ่ านักพักพิงของเรา และยังเป็ นทีแ่ วะพักของพระอาจารย์ดว้ ย …
ตัง้ ใจทานะครับ บ้านเราจะเป็ นวัดน้อย ๆ ได้จากการทีอ่ ยู่ร่วมกัน ด้วยความรัก ความผูกพัน ห่วงใย ใส่ใจ
ต่อกันในทุกเรื่อง มีการอ่านพระวาจา และภาวนาด้วยกันเสมอ เชื่อเถิดครับ สิง่ ดีงามอื่น ๆ จะตามมาเอง
… เป็ นพระพร

สัปดาห์น้ี ขอให้อ่านพระวาจา และราพึงภาวนา จากจดหมายนักบุญเปาโล อัครสาวก ถึงชาวเอเฟซัส (จาก
ไบเบิลไดอารี่ วันอาทิตย์ท่ี 1 สิงหาคม)
อฟ 4:17,20-24
พีน่ ้อง ข้าพเจ้าขอกล่าวและย้าเตือนท่านทัง้ หลายในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า จงอย่าดาเนินชีวติ โดยไร้ความคิด
ดังทีค่ นต่างศาสนากระทากันอีกต่อไป
แต่ท่านมิได้มารูจ้ กั พระคริสตเจ้าเช่นนี้ ท่านได้ฟังเรื่องราวและได้รจู้ กั องค์พระคริสตเจ้าตามความจริงที่
ปรากฏอยู่ในพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า เลิกประพฤติตนเลวทรามตามราคตัณหาทีห่ ลอกให้
หลงไป จงมีจติ ใจและความรูส้ กึ นึกคิดอย่างใหม่ จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซง่ึ พระเจ้าได้ทรงเนรมิตให้เหมือน
พระองค์ มีความชอบธรรมและความศักดิสิ์ ทธิที์ ม่ าจากความจริง
ข้อคิด
“ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครือ่ งหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ ม” พระวาจานี้
สือ่ ความหมายว่า มนุษย์มกั สลวนสนใจแต่เพียงความพอใจฝ่ ายโลก มนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จากพระเจ้า และ
หากพระเจ้าไม่ให้ประโยชน์ฝ่ายโลกใด ๆ ตามทีต่ นต้องการ มนุษย์กค็ งไม่ตอ้ งการพระเจ้าอีกต่อไป และอันทีจ่ ริง
แล้ว มนุษย์กไ็ ม่เคยพอกับผลประโยชน์ฝ่ายโลก นี่ช่างเป็ นสิง่ ทีน่ ่ากลัว นักบุญออกัสตินจะจบมิสซาของท่านบ่อย
ๆ ด้วยคาพูดทีว่ ่า “จงเป็ นสิ่ งที่ท่านกิ น” กล่าวคือ หากท่านกินแต่อาหารฝ่ ายโลก ท่านก็จะเป็ น”โลก”ทีจ่ ะพินาศ
ไปสักวันหนึ่ง แต่หากท่านรับประทานองค์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ถ้าท่านรับอาหารฝ่ ายวิญญาณ ถ้าท่าน
รับประทานความรัก ท่านก็จะเป็ นความรัก ท่านจะเป็ นการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าในโลก ท่านจะเป็ นตัวแทน
ของพระองค์ทจ่ี ะคอยดูแลเอาใจใส่ความต้องการของเพื่อนมนุษย์ ด้วยการแบ่งปั น ช่วยเหลือ

ในสถานการณ์โควิด - 19 นี้ ขอให้พน่ี ้องเคร่งครัด รัดกุมให้มาก ๆ กับการดาเนินชีวติ ประจาวันนะครับ
บอกเตือนกันเสมอ - คงต้องใส่ใจ ระวัง และสังเกตตนเองเป็ นประจา …… ขอแม่พระปกป้ อง คุม้ ครอง พี่
น้องทุกท่านทุกครอบครัวครับ ถวายมิสซาและภาวนาให้ทุกวันครับ
…… เจ้าวัด
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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
8 วิ ธี ในการเพิ่ มความสุขให้กบั ชีวิต

การสร้างความสุขให้กบั ตนเอง จริงๆ แล้วทาไม่อยากหรอกครับ แต่ขน้ึ อยูก่ บั ว่า
คนเราจะทาหรือปล่าวเท่านัน้ วันนี้ผมมีขอ้ แนะนามาฝาก สาหรับการสร้างความสุขให้
ตนเองแบบง่ายๆ ลองทาดูนะครับ
1. ดื่มน้าทุกชัวโมง
่
เวลาทางานเรามัก ยุ่งจนลืม ดื่ม น ้า ทางแก้ค ือ วางแก้ว น ้า หรือ
ขวดน้าไว้ใกล้มอื แล้วจิบบ่อยๆ พบว่าหากปล่อยให้รา่ งกายขาดน้าจนน้าหนักตัวลดลงแม้แค่ 2 เปอร์เซ็นต์ จะมีผล
ให้ให้ความจาระยะสัน้ และทักษะการแก้ปัญหาลดลง เมือ่ ไรทีร่ สู้ กึ กระหายน้า นันคื
่ อสัญญาณเตือนว่าขาดน้าแล้ว
2. ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ แต่ต ้อ งเป็ นรอยยิ้ม ที่ ม าจากใจด้ว ยนะ เพราะจะช่ว ยกระตุ้น การทางานของ
สมองส่วนรับรูค้ วามสุข หากวันไหนรูส้ กึ เศร้าจนยิม้ ไม่ออก โทรศัพท์ไปหาเพือ่ นทีม่ ขุ เยอะหรืออยูใ่ กล้คนอารมณ์ดี
เข้าไว้ จะทาให้คณ
ุ ยิม้ ได้ เพราะคนเรามีแนวโน้มเลียนแบบอารมณ์ของคนทีพ่ ดู คุยด้วย
3. คิ ดจิ นตนาการเรื่องดีๆ ก่อนนอน ใช้เวลาก่อ นแค่ 2 - 3 นาที วาดฝั นเรือ่ งทีท่ าให้คณ
ุ มีความสุข เช่น ทริ
ปสุดสนุกช่วงพักร้อน ดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับหวานใจ หรือคาชมจากเจ้านาย เทคนิคนี้ชว่ ยให้หลับได้เร็วและสนิท
มากขึน้ ทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของหัวใจและสมาธิ
4. ผูกมิ ตรเพื่อนใหม่ แม้ค ณ
ุ จะเป็ น คนมีม นุษยสัม พัน ธ์ไม่ว่า กับเพื่อ นร่ว มงาน หัว หน้ า งานหรือ แม้แ ต่ก บั
แม่บา้ น ก็ไม่ควรละเลยการทาความรูจ้ กั ผูค้ นใหม่ๆ ด้วย เพราะช่วยเสริมสร้างความมันใจมากขึ
่
น้ และเปิ ดโลกทัศน์
ของตนเอง ทีส่ าคัญคือ เป็ นผลดีต่อหัวใจ พบว่าคนทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ น่ื มีความดันโลหิตต่ากว่าคนไม่เข้าสังคม
ซึง่ มักจัดการความเครียดด้วยวิธที ส่ี ง่ ผลเสียต่อสุขภาพ ทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตและระดับ
คอเลสเตอรอลเพิม่ ขึน้
5. ใกล้ชิดธรรมชาติ จะลงมือ พรวนดิ น ใส่ป๋ ยุ รดน ้า ต้น ไม้ หรือ แค่เดิ น ชมนกชมไม้ก ใ็ ห้ประโยชน์ ทงั ้ นัน้ ผล
การศึกษาในอังกฤษพบว่า หากได้สดู กลิน่ ไอดินจะทาให้สมองหลังสารความสุ
่
ขชือ่ “เซโรโทนิน” (serotonin)
ออกมามากขึน้ ถ้าบ้านของคุณมีพน้ื ทีไ่ ม่มากนักปลูกไม้ประดับหรือสมุนไพรไว้ในบ้านก็ได้ นอกจากสร้างความสด
ชืน่ แล้ว ยังสามารถนามาปรุงอาหารจานสุขภาพ ซึง่ อุดมไปด้วยสารแอนติออกซิแดนท์อกี ต่างหาก
6. ฟังเพลงขณะเดิ นทาง ฟังดนตรีจ งั หวะสบายๆ บรรเทาความเครีย ดได้ เพราะช่ว ยให้ร ะบบประสาทผ่อ น
คลาย ป้ องกันไม่ให้ระดับฮอร์โมนความเครียด ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิม่ สูงจนเกินไป ยิง่ ร้อง
ตามไปด้วยยิง่ ส่งผลดี พบว่า การร้องเพลงช่วยกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันและลดฮอร์โมนความเครียด คอร์ตซิ อล
(cortisol) แถมยังเป็ นการปลดปล่อยอารมณ์ นอกจากนี้ขณะร้องเพลงเราจะสูดหายใจลึกขึน้ จึงเพิม่ ปริมาณ
ออกซิเจนเข้าสูร่ า่ งกายเพือ่ สร้างแอนติบอดีต่อสูโ้ รคหวัด
7. ทาความสะอาดบ้าน บ้า นช่อ งที่ ส ะอาด ปราศจากฝุ่ นและเชื้อ โรค นอกจากดีต ่อ สุข ภาพกาย เพราะช่ว ย
ป้ องกันคุณจาดโรคหวัดภูมแิ พ้ และหอบหืดแล้ว ยังทาให้จติ ใจแจ่มใสและอารมณ์ดดี ว้ ย พบว่า ๙๘ เปอร์เซนต็ของ
คนทัวไปรู
่ ส้ กึ ว่าชีวติ ดีขน้ึ เมือ่ บ้านสะอาด ดังนัน้ เพียงจัดบ้านให้สะอาดสะอ้านและเป็ นระเบียบ ก็ชว่ ยลดเครียดได้
แล้ว
8. พักการดูโทรทัศน์ บา้ ง จะทาให้ค ณ
ุ รู้ส ึก กระปรี้ก ระเปร่า มากขึน้ ไม่จ าเป็ น ต้อ งเลิ ก ดูโทรทัศ น์ ไปเลย
เพียงเลือกดูเฉพาะรายการทีอ่ ยากดูจริงๆ เท่านัน้ พบว่าคนทีไ่ ม่เปิ ดโทรทัศน์นานสองสัปดาห์มแี นวโน้มเข้านอน
เร็วขึน้ ทาให้ต่นื ขึน้ มาด้วยความกระปรีก้ ระเปร่า จัดสรรหนึ่งวันในสัปดาห์ให้เป็ น “วันปลอดโทรทัศน์” แล้วใช้เวลา
กับตนเอง ครอบครัว หรือเพือ่ นฝูงมากขึน้ โดยชวนกันไปออกกาลังกาย กินมือ้ เย็น ไปเดินห้าง หรืออาจฉกฉวย
ช่วงเวลานี้ทาสิง่ ทีช่ น่ื ชอบ ไม่ว่าจะเป็ นการขลุกอยูก่ บั หนังสือเล่มโปรด หรือขัดสีฉวีวรรณครัง้ ใหญ่ นอกจากรูส้ กึ
ผ่อนคลาย ผิวยังสวยขึน้ ด้วย

เงิ นซื้อความสุขไม่ได้ จริ งไหม?

วาทะกรรมประมาณว่า “ถ้าเงินซือ้ ความสุขไม่ได้ งัน้ โอนมาให้(กู)เรา” ย่อม
ถูกใจคนส่วนใหญ่ โดยไม่เกีย่ วว่าลึก ๆ แล้ว จะเห็นด้วยหรือไม่ เหตุผลเบือ้ งต้นไม่
ซับซ้อนอะไร ในเมือ่ ใคร ๆ ก็ยงั ต้องการเงินอยู่ เมือ่ เรามองรอบ ๆ ตัวจะมีสกั กีค่ นทีม่ ี
เงินมากพอเหลือเฟื อให้พดู ว่า “เงินซือ้ ความสุขไม่ได้” อย่างเต็มปากเต็มคา คนระดับ
เศรษฐีนนั ้ มีไม่กเ่ี ปอร์เซ็นต์ อภิมหาเศรษฐี (รวยเกินพันล้านดอลล่าร์) มี 3 พันกว่าคน
ขณะทีโ่ ลกมีประชากร 7 พันกว่าล้านคน (ปี ค.ศ.2021) คิดแบบคร่าว ๆ ได้เพียงประมาณ 0.0000004 เปอร์เซ็นต์
เท่านัน้ ซึง่ ไม่ตอ้ งระดับอภิมหาเศรษฐีกไ็ ด้ อนุ มานคร่าว ๆ เอาว่าแค่วา่ 1% คือคนทีม่ เี งินมากพอ ให้ซอ้ื อะไรได้
สมใจอยาก ดังนัน้ อีก 99% ย่อมเป็ นผูท้ ต่ี อ้ งการเงิน แม้น่คี อื ความเหลือ่ มล้าของสังคมทีห่ นักข้อขึน้ ทุกวันจนทาให้
หลายคนอาจดิน้ รนมากขึน้ เพือ่ เงิน แต่ไม่ได้กาลังบอกว่า ทัง้ 99% นัน้ จะเชือ่ ว่าเงินซือ้ ความสุขได้..เงินซือ้
ความสุข(ไม่)ได้ ? “มีเงินดีกว่าไม่มเี งิน” หรือ มีมากดีกว่ามีน้อย กล่าวแค่น้คี งไม่มใี ครแย้งเป็ นแน่ เพราะในคนที่
พูดว่า เงินซือ้ ความสุขไม่ได้นนั ้ เขาก็ไม่ได้กาลังหมายความว่า “ไม่มเี งินแล้วจะสุขกว่า” เสียเมือ่ ไหร่ (ดังนัน้ เขาไม่
โอนให้เราหรอก) ในด้านหนึ่งก็ใช่วา่ ต้องเป็ นคนทีม่ ี หรือเคยมีเงินมาก ๆ เท่านัน้ จึงมีสทิ ธิมองว่
์ า เงินซือ้ ความสุข
ไม่ได้ เช่นเดียวกับ ไม่ใช่แค่คนทีไ่ ม่มเี งิน ขาดเงินเท่านัน้ ทีม่ องว่า เงินซือ้ ความสุขได้ เพราะในคนทีม่ เี งินเขาก็มอง
ว่าเงินซือ้ ความสุขได้กม็ ี พูดไปก็ไม่จบก็เพราะ “ความสุขคนเราไม่เหมือนกัน” และไม่เท่านัน้ ถ้าความสุขของบาง
คนคือ มีรถเท่ ๆ, ได้ใส่เครือ่ งประดับสวย ๆหรือเป็ นสิง่ ของต่าง แน่นอนเงินซือ้ ได้ แต่ถา้ ความสุขของบางคนคือ
การได้เล่นกับลูก การได้เทีย่ วป่ า การได้ทางานอดิเรก หรือ การถูกรัก เช่นนี้เงินซือ้ ไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่
จาเป็ นต้องใช้เงินซือ้ หากจะถามต่อว่าแล้วแบบนัน้ มันสุขแท้หรือไม่ เรามิอาจตัดสินหรือเป็ นอีกประเด็นก็วา่ กันไป
เพราะความสุขคนเราไม่เหมือนกัน นอกจากนัน้ “ความสุข” คนเราก็มกั มีมากกว่า 1 อย่าง ดังนัน้ ความสุขของคน
หนึ่งคน บางเรือ่ ง เงินก็ซอ้ื ได้ บางเรือ่ งก็ซอ้ื ไม่ได้ เหล่านี้น่าจะพอเป็ นคาตอบว่า เงินซือ้ ความสุขได้/ไม่ได้ ขึน้ อยู่
กับว่าความสุขของคนนัน้ เป็ นแบบไหน…เงินซือ้ บางความสุขได้ และ บางความทุกข์ เงินช่วยอะไรไม่ได้ ทัง้ นี้ใน
ภาวะของผูท้ พ่ี ดู ว่า “เงินซือ้ ความสุขไม่ได้” อาจหมายถึงเมือ่ “ทุกข์” เสียมากกว่า เช่นคนทีก่ าลังป่ วยแบบไม่มที าง
รักษา, คนทีส่ ญ
ู เสียสิง่ ทีร่ กั ไป, คนทีอ่ ยากแก้ไขในสิง่ ผิดให้กลับคืนมา, คนทีเ่ คยใช้เงินไปผิดทีผ่ ดิ ทาง และคนทีไ่ ม่
เคยรูว้ า่ ทีจ่ ริงแล้วความสุขของตัวเองคืออะไร เมือ่ เงินไม่สามารถแก้ไข หรือช่วยให้ออกจากภาวะทุกข์นนั ้ ได้ เช่นนี้
เงินไม่มคี วามหมายจริง ๆ เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “เงินซือ้ บางความสุขได้ และ บางความทุกข์ เงินช่วยอะไร
ไม่ได้” หรือไม่ก็ “เงินซือ้ ความสุขได้ แต่ทาให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้” ขึน้ อยูก่ บั ว่าสุขทุกข์ของใครคนนัน้ เป็ นอย่างไร เงิน
ความสุข และ ความทุกข์ เมือ่ มีเงิน อาจมีสุข และ มีเงิน อาจไม่ตอ้ งทุกข์ แต่ความสุข กับ ความทุกข์ เป็ นคนละ
เรือ่ งกัน ดังนัน้ มีเงินอาจมีสุข แต่กอ็ าจมีทุกข์ได้ หรือมีเงินอาจพ้นทุกข์ แต่กใ็ ช่วา่ จะมีความสุข ได้เช่นกัน ทุกข์
ทีม่ าจาก “การขาด” ในสิง่ ทีซ่ อ้ื ได้ เมือ่ เงินมากพอ ทุกข์ยอ่ มหายไป สุขจากการ “ได้มา” ในสิง่ ทีซ่ อ้ื ได้ เมือ่ เงินมาก
พอ อาจมีสุขแต่ “การขาด” สิง่ ใดย่อมมิใช่ความ “ไม่พอ” มิเช่นนัน้ ซือ้ เท่าไหร่กไ็ ม่พน้ ทุกข์ และหากการ “ได้มา” ใน
สิง่ ทีห่ าใช่สุขแท้ไม่ ซือ้ มาเท่าไหร่ ก็ไม่สุข เช่นกัน หากถ้า “ความสุข คือการแค่ ไม่ทุกข์” นันอาจท
่
าให้ ไม่รสู้ กึ ขาด
ไม่รสู้ กึ อยาก เงินมาก ก็ไม่จาเป็ น ปล.คาว่า “มีเงิน” ในทีน้เี ราคงทราบกันดีหมายถึง “มีเงินมาก ร่ารวย” และคาว่า
“ไม่มเี งิน” ย่อมหมายถึงไม่ได้มมี ากมายร่ารวย หากเป็ นแบบ “ขัดสน” อันนัน้ อย่างไรก็ยอ่ มทุกข์ในโลกปั จจุบนั ละ
ไว้ในฐานทีเ่ ข้าใจ

