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“ผูท้ ี่เชื่อในเรา ก็มีชีวิตนิ รนั ดร เราเป็ นปังแห่งชีวิต ”
ในบทอ่านที่ 1 ประกาศกเอลียาห์เหนื่อยล้าและหิวโหย จากการหนีการตามล่าของราชินีเจเซเบล (หลังจาก
ทีไ่ ด้ทาลายบรรดาปุโรหิตของพระบาอัลทีเ่ จเซเบลนับถือ)จนตนเองอยากจะตายเสียที แต่พระเจ้าทรงเลีย้ งดูโดย
ให้เทวดานาขนมปั งและน้ามาให้ จากนัน้ “อาหารนี้ทาให้เขามีกาลังเดินได้สส่ี บิ วันสีส่ บิ คืนจนถึงภูเขาโฮเรบ” “สี่
สิบวันสีส่ บิ คืน” เป็ นเรื่องน่าอัศจรรย์ ประกาศกเอลียาห์มกี าลังเดินทางได้ไกล มิใช่ดว้ ยกาลังจากอาหารฝ่ ายกาย
เท่านัน้ จึงสามารถทาให้ท่านเดินทางได้ไกลเช่นนี้ แต่เป็ นเพราะพละกาลังฝ่ ายวิญญาณทีไ่ ด้รบั มาจากพระเจ้า
ต่างหาก ตราบใดทีเ่ รามนุษย์มพี ระเจ้าอยู่ดว้ ย และพระองค์ทรงหล่อเลีย้ งเราด้วยอาหารจากสวรรค์ เรามนุษย์จะ
สามารถเดินทางแห่งชีวติ ได้ไกลจนถึงสวรรค์ หรือปฏิบตั สิ งิ่ ต่างๆได้อกี มากมายเกินกว่าทีเ่ ราคิดเสียอีก พระเยซู
เจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้ว่า “เราเป็ นปั งทรงชีวติ ทีล่ งมาจากสวรรค์ ใครกินปั งนี้จะมีชวี ติ อยู่ตลอดไป และปั งที่
เราให้น้ี คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชวี ติ ” หากเราคริสตชนรับศีลมหาสนิทอย่างดีอย่างศรัทธาแล้ว จุดหมาย
ปลายทางย่อมชัดเจนเหลือเกิน และเราจะมีพละกาลังเพียงพอทีจ่ ะไปถึงจุดหมายนัน้

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 9 ส.ค.21
วันอังคารที่ 10 ส.ค.21
วันพุธที่ 11 ส.ค.21
วันพฤหัสที่ 12 ส.ค.21
วันศุกร์ท่ี 13 ส.ค.21
วันเสาร์ท่ี 14 ส.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 15 ส.ค.21

ระลึกถึง น.เทเรซา เบเนติกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี
ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี
ระลึกถึง ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี
ระลึกถึง น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ชังตาล นักบวช
ระลึกถึง น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี
ระลึกถึง ระลึกถึง น.มักซีมเี ลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี
สมโภชพระนางมารียร์ บั เกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั ้ กายและวิญญาณ
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เรือ
่ งเล่าว ัดบางแสนในอดีต
วันอาทิตย์ท่ี 5 สิงหาคม 2018
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล กล่าวต้อนรับเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสนคนใหม่ ...
คุณพ่อสมชาย เกษี (คุณพ่อไก่อู)

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

เงิ น ( Money ) มือทีก่ อบเงินเต็มทัง้ สองข้าง บางครัง้ ใช้เป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของพระทรมาน
บอกเป็ นนัยถึงการทรยศของจูดาส ถุงเงินเป็ นเครื่องหมายหนึ่งของนักบุญนิโคลาสแห่งเมืองไมรา จาน
ใส่เงินหรือถุงเงินหลายถุงอาจใช้กบั นักบุญลอเรนซ์ เพราะท่านเป็ นผูแ้ จกจ่ายสมบัตขิ องศาสนจักรให้แก่
คนจน นอกจากนี้นกั บุญผูผ้ มู้ ชี อ่ื เสียงด้านความเมตตาท่านอื่นๆก็อาจอยู่ในภาพทีก่ าลังแจกเงินให้แก่ผู้
ยากไร้ เช่นกัน เช่น นักบุญเอลิซาเบทแฟห่งฮังการี

ข้อคิดสะกิดใจ

แม่
คุณแม่นนั ้ ส่องสว่างทางชีวติ
แม้ว่าลูกทาไม่ดใี นบางวัน
ไม่มใี ครจะรักเราเท่าแม่แล้ว
ส่องสว่างทางเดินด้วยหัวใจ

2564/2021

รักลูกน้อยไม่เคยคิดจะแปรผัน
ตัวแม่นนั ้ ก็รบั ได้ให้อภัย
แม่เปรียบเหมือนดังดวงแก้
่
วอันผ่องใส
นานเท่าไหร่รกั แน่แท้ไม่จดื จาง
• —– –— ٠ ✤ ٠• ·
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ประกาศว ัดบางแสน
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
จงยืนหยัดเชื่อมันในพระสั
่
ญญาของพระเจ้าเสมอ
*** เราอาจจะรูส้ กึ กลัวเมือ่ เราต้องดาเนินชีวติ เพื่อเป็ นพยานถึงองค์พระคริสตเจ้าให้แก่ผทู้ ไ่ี ม่มคี วาม
เชื่อในพระองค์ การทีเ่ ราแบ่งปั นความเชื่อให้กบั คนทีม่ คี วามเชื่อในพระคริสตเจ้าเหมือนกับเราเป็ นสิง่
ทีง่ า่ ยกว่าสาหรับเรา แต่เมือ่ เราต้องเผชิญหน้ากับภารกิจเราอาจจะรูส้ กึ กลัวด้วยการต้องพูดต่อหน้าผูท้ ่ี
เบียดเบียนเรา สิง่ ทีเ่ ราทาได้ในวินาทีนนั ้ คือต้องเชื่อมันในพระสั
่
ญญาและไม่ให้เราหวาดกลัวเพราะว่า
พระองค์จะทรงประทานพระวาจาและปรีชาญาณให้แก่เราเพื่อว่าสิง่ ทีเ่ ราจะพูดนัน้ จะได้ไม่ขดั แย้งกัน
ผูท้ เ่ี บียดเบียนเราอาจจะเป็ นคนในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ของเรา แต่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า
“แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว” แต่ดว้ ยความพยายามของเรา เราจะสามารถ
เอาชนะความกลัวและประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กบั ผูท้ เ่ี บียดเบียนเราได้ และด้วยพระหรรษ
ทานจากพระเจ้า พวกเขาจะได้รบั การฟื้ นฟูจติ ใจขึน้ มาใหม่ เพราะฉะนัน้ เราจงยืนหยัดเชื่อมันในพระ
่
สัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราในการประกาศพระวาจาของพระองค์…

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่มวี แ่ี ววสงบลดลง วันต่อวัน เรายังต้องรับรูถ้ งึ สภาพ
จิตใจของคนไทยทีห่ ดหู่ จิตตก สิน้ หวัง ลาบากขาดแคลนทัวทุ
่ กหนแห่ง และในท่ามกลาง ภาวะ
วิกฤตของชาติน้ี แม้เราต้องอดทนกับการทีเ่ ราเห็นผูบ้ ริหารบ้านเมือง และบริวารทีค่ อยประจบ
สอพลอเพือ่ รอลาภและผลประโยชน์สว่ นตน เรายังเห็นความมีน้าใจ ช่วยเหลือเกือ้ กูล เสียสละและ
ทุม่ เท เพือ่ บรรเทาผูท้ ม่ี คี วามทุกข์ยากมากมาย วิกฤตเป็ นโอกาส (ทีแ่ ม้จะสาหัส) ทีเ่ ราจะรูแ้ จ้งถึง
นิสยั และจิตใจของคน – ขอให้พน่ี ้องเห็นใจ เข้าใจ และเกือ้ กูล (ถ้าเป็ นไปได้) แก่ คนทีอ่ ยู่ ใกล้ตวั
เรา ในละแวกของเรา

ช่วงนี้วดั หลายวัดก็ปิดประตูวดั เลย (เข้าไม่ได้) แต่ทว่ี ดั ของเรา วัดก็เปิ ดทุกวัน เช้าถึงเย็น มีมสิ ซา
ประจาวัน (ส่วนตัวในวัดน้อย) ทีไ่ ม่มผี รู้ ว่ มมิสซา แต่กภ็ าวนาให้พน่ี ้องทุกวัน

พีน่ ้องจะเข้าใจมากขึน้ ว่า การ ขอให้พน่ี ้องทาให้บา้ น หรือทีพ่ กั ของพีน่ ้อง เป็ น “วัดน้ อย” ให้ได้
นะครับ เพราะเราไม่ร ้วู ่า การระบาดนี้ จ ะอีก ยาวนานเท่ า ไร - อ่านพระคัมภีร์ สวดสายประคา
และบทภาวนาอืน่ ๆ เป็ นประจา ทาหน้าทีค่ ริสตชนสม่าเสมอเถิด

พระวาจาสัปดาห์น้ี มาจากหนังสือพงศ์กษัตริยฉ์ บับทีห่ นึ่ง (1 พกษ 19 : 4-8) และจดหมายนักบุญ
เปาโลอัครสาวกถึงชาว เอเฟซัส (อฟ 4 : 30 -5 : 2)
1 พกษ 19:4-8
ส่วนเอลียาห์เดินทางเข้าไปในถิน่ ทุรกันดารเป็ นระยะทางเดินหนึ่งวัน เขาไปนังใต้
่ พมุ่ ไม้ คิดอยากตาย
อธิษฐานว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพียงเท่านี้กพ็ อแล้ว โปรดเอาชีวติ ของข้าพเจ้าไปเถิด ข้าพเจ้าไม่
ดีกว่าบรรพบุรษุ ของข้าพเจ้าเลย” เขานอนแล้วหลับไปใต้พมุ่ ไม้ ทันใดนัน้ ทูตสวรรค์มาแตะตัวเขาและพูด
ว่า “จงลุกขึน้ และกินเถิด” เขามองเห็นขนมปั งปิ้ งบนก้อนหินร้อนและเหยือกน้าอยูใ่ กล้ศรี ษะ เมือ่ เขากินและ
ดื่ม แล้วนอนต่อไป ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากลับมาแตะตัวเขาอีก พูดว่า “จงลุกขึน้ และกินเถิด
เพราะท่านยังต้องเดินทางอีกไกลมาก” เอลียาห์จงึ ลุกขึน้ กินและดื่ม อาหารนี้ทาให้เขามีกาลังเดินได้สส่ี บิ วัน
สีส่ บิ คืนจนถึงโฮเรบ ภูเขาของพระเจ้า
อฟ 4:30-5:2
พีน่ ้อง จงอย่าทาให้พระจิตเจ้าต้องเศร้าหมอง พระเจ้าได้ประทานพระองค์เป็ นตราประทับให้ทา่ นแล้ว
สาหรับวันแห่งการไถ่กู้ ท่านทัง้ หลายจงอยูห่ า่ งไกลจากความขมขืน่ ความขัดข้อง ความโกรธ การขูต่ ะคอก
และการด่าแช่งกัน ตลอดจนความไม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย แต่งจงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกัน
ดังทีพ่ ระเจ้าทรงให้อภัยแก่ทา่ นในองค์พระคริสตเจ้าเถิด
ท่านทัง้ หลายจงทาตามแบบฉบับของพระเจ้า ประดุจบุตรสุดทีร่ กั ของพระองค์ จงดาเนินชีวติ ในความ
รักดังทีพ่ ระคริสตเจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพือ่ เรา เป็ นเครือ่ งบูชาอันหอมฟุ้งถวายแด่พระเจ้า

ถวายมิสซาและภาวนาเพือ่ พีน่ ้องทุกวัน จงภาวนาให้กนั และให้คนไทยด้วยนะครับ ขอแม่พระ
คุม้ ครองทุกท่านเสมอ
……เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
10 บทเรียนชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าจากผูส้ งู อายุ

ในสังคมยุคดิจทิ ลั เรามักจะไม่คอ่ ยให้ความสาคัญกับคาแนะนา หรือประสบการณ์ของผูม้ อี ายุกนั เท่าไร ยุคนี้
หลายคนถือว่าเป็ นยุคของคนรุน่ ใหม่ ดังนัน้ ผูส้ งู อายุหรือผูม้ ปี ระสบการณ์จงึ มักไม่ใช่แหล่งทีเ่ ราจะเข้าไปหาเมือ่ มี
ปั ญหาหรือต้องการคาแนะนา คนรุน่ ใหม่มกั จะหันหน้าเข้าหาผูเ้ ชีย่ วชาญรุน่ ใหม่ หรือไม่กห็ นังสือพวก Self-Help
หรือไม่กป็ รึกษา Google เลย เรามักจะมองว่าบรรดาผูส้ งู อายุหลายๆ ท่านไม่ทนั สมัย ชอบแต่เล่าเรือ่ งเก่าๆ ไม่ทนั
ต่อยุคและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
แต่จริงๆ ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่ง เราจะพบว่าบรรดาผูส้ งู อายุทงั ้ หลายนัน้ ได้ผา่ นร้อนผ่านหนาวมามาก และกว่า
ทีอ่ ายุจะยืนยาวได้ถงึ ระดับหนึ่งย่อมจะต้องได้เรียนรูใ้ นบางสิง่ บางอย่างทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทีห่ นังสือหรือเว็บไหนก็ไม่
สามารถทีจ่ ะทดแทนได้ ถึงแม้สภาวะแวดล้อมในอดีตกับปั จจุบนั ไม่เหมือนกันทัง้ หมด แต่แก่นและหลักการพืน้ ฐาน
ทีส่ าคัญสาหรับการใช้ชวี ติ ย่อมไม่ต่างกันมาก
ในต่างประเทศนัน้ ได้มอี าจารย์ทา่ นหนึ่งของ Cornell ชือ่ Dr. Karl Pillemer ซึง่ ได้ไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกนั ทีอ่ ายุ
เกิน 70 ปี ขน้ึ ไปมากกว่า 1,200 คน โดยคาถามเด็ดนัน้ อยูท่ ว่ี ่า “จากประสบการณ์ชวชี
ั ่ วติ คุณ อะไรคือบทเรียน
สาคัญทีส่ ดุ ทีอ่ ยากจะฝากไว้ให้ลกู หลาน” แล้วก็นามาเขียนเป็ นหนังสือชือ่ 30 Lessons for Living ครับ แต่เขาได้
คัดเลือกบทเรียนสาคัญ 10 ประการทีโ่ ดดเด่นเอาไว้ครับ โดยบทเรียนทัง้ 10 ประการ ประกอบด้วย
1. ให้เลือกอาชีพโดยดูจากความต้องการภายในมากกว่าผลตอบแทนด้านการเงิน โดยบรรดาผูส้ งู วัยกล่าวว่า
ความผิดพลาดสาคัญในการเลือกอาชีพของเขา คือ การเลือกอาชีพโดยดูจากผลตอบแทนมากกว่าสิง่ ทีช่ อบและ
คุณค่าของอาชีพ
2. ให้ปฏิบตั ติ ่อร่างกายเหมือนกับต้องใช้งานไปอีกร้อยปี โดยให้ลดและเลิกพฤติกรรมทีท่ าร้ายร่างกายเราไม่ว่า
จะเป็ นการสูบบุหรี่ กินอาหารทีไ่ ม่ดี หรือไม่ออกกาลังกาย พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทาให้เราเสียชีวติ ในฉับพลัน แต่
ทาให้เราเกิดความทรมานเมือ่ สูงวัย
3. ตอบตกลงต่อโอกาสทีเ่ ข้ามา โดยเมือ่ มีโอกาสหรือความท้าทายเข้ามา ต้องอย่าปฏิเสธครับ เพราะส่วนใหญ่
มักจะมาเสียใจหรือเสียดายในภายหลัง
4. เลือกคูด่ ว้ ยความระมัดระวัง อย่ารีบร้อนตัดสินใจ ใช้เวลาในการดูและทาความรูจ้ กั คนทีเ่ ราจะอยูด่ ว้ ย อย่า
รีบด่วนตัดสินใจทีจ่ ะอยูด่ ว้ ยกันจนกว่าจะรูจ้ กั อีกฝ่ ายหนึ่งอย่างถ่องแท้
5. เทีย่ วให้มากไว้ (ชอบมากครับ) เมือ่ มีโอกาสให้เดินทาง คนสูงวัยส่วนใหญ่จะมองย้อนกลับมายังโอกาสต่างๆ
ทีไ่ ด้ทอ่ งเทีย่ วเดินทาง และมองว่าเป็ นช่วงเวลาทีส่ าคัญ และมีคณ
ุ ค่าของชีวติ เลยทีเดียว
6. ให้พดู ในสิง่ ทีอ่ ยากจะพูดเดีย๋ วนี้ เนื่องจากเรามักจะเสียใจและเสียดาย ว่าไม่ได้พดู ในสิง่ ทีเ่ ราอยากจะพูดกับ
หลายๆ คน เมือ่ ไม่มโี อกาส เราจะมีโอกาสแสดงความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงต่อผูอ้ น่ื ได้ ก็ต่อเมื่ออีกคนหนึ่งยังมีชวี ติ อยู่
เท่านัน้
7. เวลาเป็ นของมีคา่ ชีวติ ของเรานัน้ แสนสัน้ แต่ไม่ใช่ให้มานังเศร้
่ า แต่ให้ทาในสิง่ ทีส่ าคัญและมีคา่ เดีย๋ วนี้
เนื่องจากยิง่ เราอายุมากขึน้ เราจะพบว่าเวลายิง่ ผ่านไปอย่างรวดเร็วขึน้
8. ความสุขเป็ นสิง่ ทีเ่ ราเลือกเอง ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ จากเงือ่ นไขต่างๆ คาแนะนาหนึ่ง ก็คอื จงรับผิดชอบต่อ
ความสุขของตัวเราเองตลอดชีวติ เรา
9. การใช้เวลามานังกั
่ งวลต่อสิง่ ต่างๆ นัน้ เป็ นการเสียเวลา ดังนัน้ ให้หยุดกังวล หรือไม่กพ็ ยายามลดความกังวล
ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความกังวลในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดขึน้
10. คิดเล็ก-อย่าคิดใหญ่ ค่อยๆ ซึมซับสิง่ เล็กๆ น้อยๆ แต่เป็ นสิง่ ทีด่ ใี นชีวติ เรา และมีความสุขกับสิง่ เหล่านัน้

“ความรัก” คืออะไร?ตอนที่ 1
ถ้าจะเพิม่ บทความดี ๆ อีกสักหมวด ทีเ่ กีย่ วกับความรัก ก็คงต้องเริม่ ด้วยเรือ่ งทีว่ า่ “ความรัก” คือ
อะไร กันก่อน เพราะหลังจากทีช่ ั ่งใจอยู่นานว่า จะเขียนบทความเกีย่ วกับความรักดีไหม ก็สอบถามไปทีเ่ พจ
ผลตอบรับแบบไม่เป็ นทางการคือ มีคนอยากอ่าน (หรือคิดไปเองไม่
แน่ใจ) ครัน้ พอถึงเวลาจริง ๆ เกือบคิดไม่ออกว่าจะเริม่ ด้วยเรือ่ งอะไรดี
แต่กค็ ดิ ได้วา่ คงไม่มอี ะไรดีไปกว่า ความรัก คืออะไร?..
ความรักคืออะไร? ค าตอบเบือ้ งต้น คงไม่ต ่า งจากที่ห ลายคน
คิด คือ ยากจะนิยามไปในมุมเดียว แนวเดียว หรือด้วยประโยคเดียว
เพราะคาว่า ความรัก เองก็มหี ลายรูปแบบ ทัง้ ปั จจัย บุคคล และ
สิง่ แวดล้อม กระทั ่งว่า รักแท้ หรือ รักเทียม (รักลวง, รักปลอม, รักหวัง
ผล)…แต่ถา้ สรุปแค่นนั ้ ก็ไม่รจู้ ะเขียนขึน้ มาทาไม (…เนอะ) จึงขอเขียน
ความหมายของความรักใน มุมมองหนึ่ง ด้วยประสบการณ์ทด่ี ี และไม่ดี พลาด หรือเข้าใจผิด ในเรือ่ งนี้มา
พอสมควร ว่าในทีส่ ดุ แล้ว ความรักคืออะไร..หมายเหตุ “รัก” ในทีน่ ้ีกล่าวกันบนรูปแบบ คนรัก (คูร่ กั ) กัน จะ
เพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ตาม แต่ความสัมพันธ์รว่ มสายเลือด รักลูก รักพ่อแม่ พีน่ ้อง รักญาติ อันนัน้
ละไว้ ในฐานทีเ่ ข้าใจ ไม่เช่นนัน้ มันจะกว้างเกินประเด็นไป ความรัก คือ..
1. สิ่ งไม่มีเหตุผล – หรือจะบอกว่า เป็ นเพียงเรือ่ งความรูส้ กึ ก็วา่ ได้ เพราะความรูส้ กึ ก็ไม่คอ่ ยมีเหตุผล
แต่ในคนทีค่ ดิ เยอะเขาก็อาจยืนยันว่า ล้วนมีเหตุผล เพียงแต่ซบั ซ้อนกว่าจะบรรยายได้ ก็อาจใช่
เพราะมันก็ไม่ได้หมายความว่า ไร้ซ่งึ เหตุผลโดยสิน้ เชิง เพียงแต่ไม่รจู้ ะอธิบายกันอย่างไรจนคล้ายไม่
มีเหตุผล ทีส่ าคัญเราไม่อาจแน่ใจว่ามันใช่เหตุผลจริงหรือเปล่า ต่อให้เราบอกว่า เรารักคนนี้เพราะ
เหตุผลหนึ่งแบบจับต้องได้ เชื่อเถอะว่า มันไม่ใช่ทงั ้ หมด เพราะคงมีคนอีกมากมายทีค่ ณ
ุ สมบัติ
คล้ายกันนี้ ทีเ่ ราไม่เห็นรักเขาเลย.. จะว่าไปแล้ว ในความมีเหตุผลตรงนัน้ อาจเรียกว่า
“ความชอบ” ได้ แต่ไม่น่าจะยังใช่ที่จะสรุปเป็ น “ความรัก” ความไม่มเี หตุผลนี้ยงั รวมถึงการ
กระทาต่าง ๆ เมือ่ อยู่ในภาวะทีเ่ รียกว่ารัก เช่นว่า เห็นหลังคาบ้านก็ดใี จ, ไปรอได้เป็ นชัวโมง
่ หรือ
กลับกัน ช้าแค่ 5 นาที ก็โกรธเป็ นเรือ่ งใหญ่ได้บนความรูส้ กึ ทีบ่ อกตัวเองว่า รักมาก..ในอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งอาจว่าด้วยแนววิทยาศาสตร์ เหตุผลของรักเป็ นเรือ่ งเคมีในสมอง หรือสัญชาตญาณมนุษย์นนั ้ มัน
ดูเป็ นอีกด้านของมุมมอง ขอยกไปใน ข้อสุดท้าย (ข้อเสริม) ทีเดียว ข้ออื่น ๆ ขอคุยแบบพืน้ ฐาน
ความเข้าใจแบบทั ่ว ๆ ไปก่อนแล้วกัน เริม่ ต้นที่ รักมันยากเกินไปทีจ่ ะให้เหตุผล..
2. สิ่ งที่ยากจะเข้าใจจริ ง – อาจเป็ นเหตุให้มคี นกล่าวว่า “รักไม่มจี ริง” ด้วยต้นตอความรักเกิดได้จาก
หลายสิง่ หลายปัจจัย และต่างคนก็ไม่เหมือนกัน ดังนี้ถา้ จะหาคาตอบแบบความสาเร็จรูปนัน้ จึง
เป็ นไปไม่ได้ และในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่าง เราอาจมีมมุ มองความรักทีเ่ ปลีย่ นไป หรือเกิดความรักขึน้
ได้เสมอ เช่น เพียงการได้ใกล้ชดิ ใครคนหนึ่ง, ความรูส้ กึ บนสถานการณ์พาไป, แม้กระทั ่งการยั ่วยุ
จากเพือ่ น ๆ
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com

