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สารว ัด

วันที่ 1 พฤษภาคม ระลึกถึง นักบุญยอแซฟกรรมกร

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์

ในปี 1955 พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 ได้ทรงตัง้ วันฉลอง “นักบุญยอแซฟกรรมกร” ขึน้ และกาหนดไว้ใน
ปฏิทนิ พิธกี รรมเป็ นวันที่ 1 พฤษภาคม ทีเ่ ป็ นวันแรงงานสากล หรือ วันกรรมกรสากล (May Day) ทัง้ นี้เพื่อ
จะให้คนงานทัง้ หลายได้มนี ักบุญองค์อุปถัมภ์ของตน และเพื่อให้ความหมายแบบคริสตชนแก่ “วันกรรมกร”
ด้วย

http://www.bangsaenchurch.org
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“เราเป็นเถาองุน
่ ท่านทงหลายเป
ั้
็ นกิง่ ก้าน ผูท
้ ด
ี่ ารงอยูใ่ นเรา
และเราดารงอยูใ่ นเขา ก็ยอ
่ มเกิดผลมาก”

อาชีพของโยเซฟตามทีบ่ รรยายในพระคัมภีรภ์ าษากรีก ว่าเป็ น τεκτων, ภาษากรีกหมายถึงช่าง
แต่ในศาสนาคริสต์ ถือกันว่าโยเซฟเป็ นผูท้ างานกับไม้หรือช่างไม้ แต่ในภาษาอังกฤษปั จจุบนั บางแห่งใช้คา
ว่า “wagon” หรือ “stand-user” หรือ ช่างทาเฟอร์นิเจอร์ ซึง่ เหมาะกับความหมายในภาษากรีกมากกว่า
นอกเหนือจากนัน้ แล้วพระวรสารก็มไิ ด้กล่าวถึงโยเซฟมากนัก และไม่มบี ทพูด มิได้บอกสถานทีเ่ กิดและ
สถานทีเ่ สียชีวติ (Wikipedia.org)

พระเยซูเจ้าตรัสว่า

พระบิดาจะทรงได้รบั พระสิรริ งุ่ โรจน์ เมือ่ เราเกิดผลมากและเป็ นศิษย์
ของพระองค์ หลังจากเซาโลกลับใจมาเป็ นศิษย์ของพระองค์ ชีวติ ของท่านก็บงั เกิดผลมากทัง้ ต่อ
ตัวท่านเองและต่อคนต่างศาสนา ชีวติ ของเราก็จะบังเกิดผลมากด้วยเช่นกัน หากเราดาเนินชีวติ
สนิทสัมพันธ์กบั พระเยซูเจ้า และรักกัน ไม่ใช่ดว้ ยคาพูด แต่ดว้ ยการกระทา ช่างเป็ นเกียรติสงู สุด
ทีช่ วี ติ และความประพฤติของเราสามารถนาพระสิรริ งุ่ โรจน์มาสู่พระเจ้าได้
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ฉลองนักบุญฟี ลปิ และ นักบุญยากอบ อัครสาวก
สัปดาห์ท่ี 6 เทศกาลปั สกา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 3 พ.ค. 21
วันอาทิตย์ท่ี 9 พ.ค.21

วันอาทิตย ์ที่

7

พระเยซูเจ้าเป็ นลูกช่างไม้ หรือ พระเยซูเจ้าเป็ นช่างไม้
54

พระองค์เสด็จมายังถิน่ กาเนิดของพระองค์ ทรงสังสอนในศาลาธรรมของชาวยิ
่
ว ประชาชนต่างประหลาดใจ
55
และพูดว่า 'คนนี้เอาปรีชาญาณและอานาจทาอัศจรรย์มาจากทีใ่ ด? เขาเป็ นลูกช่ างไม้มิใช่หรือ? แม่ของเขา
ชื่อมารีย์ มิ ใช่หรือ? (มธ 13:39-40)
พระเยซูเจ้าเป็ นลูกช่างไม้

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
จานใส่เต้านม ( Dish Bearing Female Breasts ) เป็ นเครือ่ งหมาย
ของนักบุญอกาทา ผูถ้ ูกลงทัณฑ์ดว้ ยการตัดเต้านม
โซ่ตรวน ( Fetters , Chains ) เป็ นสัญลักษณ์ของพระทรมาน โดยมี
ทีม่ าจากทีพ่ วกทหารจับพระคริสต์ล่ามโซ่แล้วเฆีย่ นตี หลังจากทรงถูกตัดสิน
ประหารชีวติ แล้ว ในงานศิลปะนักบุญเลียวนาร์ดมักถือโซ่ตรวนหักเป็ นสัญลักษณ์แห่งภาระหน้าที่
ของท่านในการช่วยเหลือนักโทษทีถ่ ูกกษัตริยโ์ คลวิสแห่งฝรังเศสจองจ
่
า

ข้อคิดสะกิดใจ
บุญและบาป
จากเมือ่ ตายใครเล่าจะเฝ้ าเห็น
มาตัวเปล่าทรัพย์สมบัตทิ ไ่ี หนมี
บุญและบาปทีเ่ ราทานาสนอง
บุญให้สุขทุกข์เพราะบาปขนาบไป

จากเมือ่ เป็ นยังมาพบประสบศรี
แม้ร่างกายกายีตอ้ งสิน้ ไป
นาเทีย่ วท่องหันเหเถลไถล
ต้องทาใจยอมรับระงับพะวง

พระเยซูเจ้าเป็ นช่างไม้
1. พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากทีน่ นกลั
ั ่ บไปยังถิน่ กาเนิดของพระองค์ บรรดาศิษย์ตดิ ตามไปด้วย
2. ครัน้ ถึงวันสับบาโตพระองค์ทรงเริม่ สังสอนในศาลาธรรม
่
ผูฟ้ ั งจานวนมากต่างประหลาดใจ และพูดว่า “เขาเอา
เรือ่ งทัง้ หมดนี้มาจากไหน ปรีชาญาณทีเ่ ขาได้รบั มานี้คอื อะไร อะไรคืออัศจรรย์ทส่ี าเร็จด้วยมือของเขา
3. คนนี้ เป็ นช่างไม้ ลูกนางมารีย์ ไม่ใช่หรือ (มก 2:1-3)

6

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1366

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ั ันธ์
ประชาสมพ
สมณลิ ขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ สถึงคาทอลิ กทัวโลก
่
พระองค์ทรงขอให้ทุกคนสวดสายประคาตลอดเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็ นเดือนแม่พระ
เพื่อวอนขอพระเจ้าช่วยเราเอาชนะช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนี้
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
ณ วัดน้ อยภายในสถานพานักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติ กนั
54

พระองค์เสด็จมายังถิน่ กาเนิดของพระองค์ ทรงสังสอนในศาลาธรรมของชาวยิ
่
ว ประชาชนต่างประหลาดใจ
ิ
ในพิ
ธ
ี
ม
ส
ซาสมเด็
จ
พระสั
น
ตะปาปาฟรานซิ
ส
ทรงอธิ
ษ
ฐานภาวนา
สาหรับผู้นาภาครัฐ
และพูดว่า 'คนนี้เอาปรีชาญาณและอานาจทาอัศจรรย์มาจากทีใ่ ด?
ในการเอาใจใส่ดแู ลประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา
ชื่อมารีย์ มิ ใช่หรือ?
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในมิสซาเช้าวันเสาร์ ทรงภาวนาวอนขอพระเยซูคริสต์ทรงฃ่วย
เหลือ และประทานพละกาลังให้ผนู้ าภาครัฐในทุกระดับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและทรงไตร่ตรองว่า
จะต้องดาเนินชีวติ อย่างไรในช่วงวิกฤติน้ี
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอธิษฐานภาวนาสาหรับผูน้ าภาครัฐ ผูอ้ อกกฎหมาย
นายกเทศมนตรี ผูน้ าศาสนาในระหว่างมิสซาเช้าวันเสาร์ท่ี 2 พฤษภาคม ทีผ่ ่านมา พระองค์ทรง
ภาวนาขอให้ “พระเยซูคริสต์โปรดช่วยและประทานพละกาลังให้พวกเขา เพราะว่าภารกิจและความ
รับผิดชอบของพวกเขาไม่ใช่ของง่าย เมือ่ มีความคิดทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกันในหมูพ่ วกเขา”
พระองค์อธิษฐาน “ขอให้พวกเขาเข้าใจว่าในช่วงวิกฤตนี้ พวกเขาต้องร่วมมือร่วมใจเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน เพื่อความดีประโยชน์สุขของประชาชน เหตุว่าความเป็ นเอกภาพนัน้ ย่อมสาคัญกว่าความ
ขัดแย้ง” จากบทอ่านทีห่ นึ่งและพระวรสารได้ให้ขอ้ คิดมากมาย สาหรับบทเทศน์ของสมเด็จพระ
สันตะปาปา พระองค์ทรงไตร่ตรองเกีย่ วกับความจริงว่าพระศาสนจักรเฉกเช่นเดียวกันกับพวกเรา
ทุกคนต่างดาเนินชีวติ อยูท่ งั ้ ในสันติสุขและในยามวิกฤตแห่งชีวติ บทอ่านทีห่ นึ่ง (กจ. 9: 31-42)
กล่าวว่าพระศาสนจักรรุ่นแรกๆมีสนั ติสุข พระวรสารโดยนักบุญยอห์นกล่าวถึงเวลาแห่งวิกฤตเมือ่
บรรดาสาวกบางคนตัดสินใจทีจ่ ะไม่ตดิ ตามพระเยซูคริสต์อกี ต่อไป เพราะคาสอนของพระองค์
เรียกร้องอย่างมากกับการดาเนินชีวติ (ยน. 6: 31-42)

พระศาสนจักรมีสนั ติ สขุ

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเริม่ การเทศน์ดว้ ยบทอ่านทีห่ นึ่ง “พระศาสนจักรมีสนั ติสุข
พระศาสนจักรถูกสถาปนาขึน้ มาและดาเนินไปด้วยความเคารพยาเกรงต่อพระเจ้าและโดยอาศัย
ยเหลือจากพระจิ
บรรดาคริ
สตชนก็
มจี านวนเพิบรรดาศิ
ม่ ขึน้ ” คษาอธิ
ายนี้บอกพวกเราว่
าพระศา
1. พระเยซูเความช่
จ้าเสด็จวออกจากที
น่ นกลั
ั ่ บตไปยั
งถิน่ กาเนิ
ดของพระองค์
ย์ตดบิ ตามไปด้
วย
สนจักรในเวลานัน้ มีความสงบสุขและได้รบั กาลังใจอย่างมาก เพราะการเกือ้ หนุ นกันลากัน พระพร
2. ครัน้ ถึงวันสับบาโตพระองค์ทรงเริม่ สังสอนในศาลาธรรม
่
ผูฟ้ ั งจานวนมากต่างประหลาดใจ และพูดว่า
ของพระจิต” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัส
เรือ่ งทัง้ หมดนี้มาจากไหน ปรีชาญาณทีเ่ ขาได้รบั มานี้คอื อะไร อะไรคืออัศจรรย์ทส่ี าเร็จด้วยมือของเขา
3.
==> อ่านต่อ
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
นิ ทานสอนใจเรื่องเด็กน้ อยกับต้นแอ๊ปเปิ้ ล
ครัง้ หนึ่งนานมาแล้ว มีตน้ แอ๊ปเปิ้ ลใหญ่อยู่ตน้ หนึ่ง และเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งชอบไปทีน่ นั ่ แล้วเล่นกับต้นแอ๊
ปเปิ้ ลอยู่เป็ นประจา เขามักจะปี นขึน้ ไปยังยอดไม้ เด็ดลูกแอ๊ปเปิ้ ลมากิน และงีบหลับไปทีใ่ ต้รม่ เงาของต้นแอ๊ปเปิ้ ล
นันเอง…
่
เขารักต้นแอ๊ปเปิ้ ลต้นนี้มาก และต้นแอ๊ปเปิ้ ลก็รกั ทีจ่ ะเล่นกับเขาเช่นกัน เมื่อเวลาผ่านไป..เด็กน้อยคนนัน้ ได้
เติบโตขึน้ และไม่ค่อยได้มาเล่นทีต่ น้ แอ๊ปเปิ้ ลทุกๆ วันเหมือนแต่ก่อน วันหนึ่งเด็กน้อยคนนัน้ ก็กลับมาทีต่ น้ แอ๊ปเปิ้ ลต้น
นี้อกี ครัง้ แต่เขาดูไม่สดใสอย่างเคย ดูเศร้าสร้อย เหงาหงอย…“มาเล่นกับฉันสิ” ต้นแอ๊ปเปิ้ ลร้องเรียก “ฉันไม่ใช่เด็กแล้ว
นะ จะได้มาเล่นกับเธอได้อกี ” เด็กน้อยคนนัน้ ตอบ “ฉันอยากได้ของเล่นน่ะ
แต่ฉนั ไม่มเี งินซือ้ ” เด็กน้อยพูดต่อ “ฉันเสียใจด้วยนะ ฉันก็ไม่มเี งินเลย… แต่
ถ้าเธอเด็ดลูกแอ๊ปเปิ้ ลของฉันทัง้ หมดไปขาย เธอก็จะมีเงินไปซือ้ ของเล่น”
เด็กน้อยได้ยนิ ดังนัน้ ก็ต่นื เต้นเป็ นอันมาก ก่อนทีจ่ ะรีบเด็ดผลแอ๊ปเปิ้ ล
ไปอย่างรวดเร็วและจากไปอย่างมีความสุข โดยทีไ่ ม่กลับมาทีน่ ่อี กี เป็ น
เวลานาน…ต้นแอ๊ปเปิ้ ลกลับมาเศร้าสร้อยอีก วันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาอีก
ครัง้ …แต่คราวนี้เขาได้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ต้นแอ๊ปเปิ้ ลตื่นเต้นดีใจมาก “มา
เล่นกับฉันนะ” ต้นแอ๊ปเปิ้ ลร้องเรียก “ฉันไม่มเี วลาเล่นกับเธอหรอกนะ ฉัน
ต้องทางานหาเลีย้ งครอบครัว ตอนนี้เราต้องการบ้านซักหลัง เธอพอจะช่วย
ฉันได้ไหม” “ขอโทษนะ ฉันไม่มบี า้ นให้เธอหรอก… แต่เธอสามารถตัดกิง่ ไม้ของฉัน แล้วนาไปสร้างบ้านได้นะ” เมื่อได้
ยินดังนัน้ ..เขาก็ตดั กิง่ ไม้แทบทัง้ หมดจากต้นแอ๊ปเปิ้ ล…และกลับไปอย่างมีความสุข ต้นแอ๊ปเปิ้ ลยินดีทไ่ี ด้เห็นเด็กน้อยมี
ความสุข แต่เด็กน้อยก็ไม่ได้กลับไปทีน่ นอี
ั ่ ก ต้นแอ๊ปเปิ้ ลจึงกลับมาเศร้าสร้อย…และเดียวดายอีกครัง้ วันทีอ่ ากาศร้อน
วันหนึ่ง เด็กน้อยในวัยกลางคนก็กลับมา ต้นแอ๊ปเปิ้ ลดีใจมาก “มาเล่นกับฉันนะ” ต้นแอ๊ปเปิ้ ลร้องเรียก “คงไม่ได้หรอก
เพราะตอนนี้ฉนั แก่แล้วและกาลังรูส้ กึ เศร้ามากด้วย ตอนนี้ฉนั อยากจะล่องเรือเพื่อผ่อนคลายซะบ้าง เธอมีเรือให้ฉนั บ้าง
ไหม” “ใช้กงิ่ ไม้ทย่ี งั เหลืออยู่ มาสร้างเรือสิ เธอจะได้ล่องเรือออกไปและมีความสุขซะที” เมื่อได้ยนิ ดังนัน้ เขาจึงตัดกิง่ ไม้
ทีเ่ หลือทัง้ หมด และนามาสร้างเรือ จากนัน้ จึงล่องเรือออกไป… ไม่กลับมาอีกเป็ นเวลานาน… ในทีส่ ดุ …เด็กน้อยก็
กลับมาทีน่ นอี
ั ่ กครัง้ ..หลังจากทีจ่ ากไปนานหลายปี บัดนี้เขาได้ กลายเป็ นชายชราไปแล้ว “ฉันขอโทษด้วยนะเด็ก
น้อย ตอนนี้ฉนั ไม่มอี ะไรให้เธอได้อกี แล้ว ฉันไม่มแี อ๊ปเปิ้ ลเหลืออยู่เลย ซักลูกเดียว” ต้นแอ๊ปเปิ้ ลบอก “ฉันไม่มฟี ั นทีจ่ ะ
เคีย้ วแล้วล่ะ” เขาตอบ “ฉันไม่มกี งิ่ ไม้ ให้เธอปี นเล่นได้อกี แล้วนะ” “ฉันแก่เกินไปทีจ่ ะทาอย่างนัน้ แล้วล่ะ” เด็กน้อยพูด
เบาๆ “ฉันไม่มอี ะไรจะให้เธอได้อกี แล้ว…สิง่ เดียวทีเ่ หลืออยู่คอื ..รากของฉันทีต่ ายแล้วเท่านัน้ ” ต้นแอ๊ปเปิ้ ลพูดทัง้ น้าตา
“ฉันไม่ตอ้ งการอะไรอีกแล้ว…นอกจากทีพ่ กั ผ่อน..ตอนนี้ฉนั เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องราวทีผ่ ่านๆมา” เด็กน้อยในวัยชรา
ตอบอย่างอ่อนล้า“ดีเลย…รากไม้แก่ๆนี้ เป็ นทีท่ เ่ี หมาะแก่การทีเ่ ธอจะเอนหลัง ..และนอนพักผ่อน..มานี่สมิ านอนข้างๆ
ตัวฉัน…และพักผ่อนซะที” เด็กน้อยล้มตัวลงนอนใต้ตน้ แอ๊ปเปิ้ ลอย่างมีความสุข ขณะทีต่ น้ แอ๊ปเปิ้ ลนัน้ มองเด็กน้อย
นอนหลับอย่างปลืม้ ปิ ต…
ิ พร้อมกับยิม้ ทัง้ น้าตา..
นิทานเรื่องนี้สอนให้รวู้ ่า นี่เป็ นเรือ่ งราวของทุกๆคน…โดยต้นแอ๊ปเปิ้ ลก็เปรียบเสมือน..”พ่อแม่ของเรา“..เมื่อเรา
ยังเด็ก…เราชอบทีจ่ ะเล่นกับพวกท่าน แต่เมื่อเราเติบโตขึน้ ..เรากลับจากท่านไป.. เราจะกลับไปก็ต่อเมื่อ…เราต้องการ
บางสิง่ บางอย่าง..หรือมีปัญหาเท่านัน้ ..แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ …ท่านก็ยงั คงอยูท่ น่ี นเสมอ..
ั่
และจะมอบทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีท่ ่านทาได้..ขอเพียงทาให้เรามีความสุข

ข้อจากัด มีไว้ขจัดพวกขีแ้ พ้
“ข้อจากัด มีไว้ขจัดพวกขีแ้ พ้” คุณมีความรูส้ กึ ต่อประโยคนี้อย่างไร ส่วนหนึ่งอาจขึน้ อยูก่ บั ว่า “เรายอมรับ
หรือเปล่า ว่าเรามันขีแ้ พ้” ไม่แน่ว่าบางทีเรือ่ งนี้ อาจมีเรือ่ งทีเ่ ราต้องคิดใหม่ในการทาอะไรสักอย่างหนึ่ง…เชือ่ ว่า
เราส่วนใหญ่คงเคยล้มเลิกการทาบางสิง่ ด้วย “ข้อจากัด” อะไรสักอย่าง โดยบอกตัวเองทานองว่า “เพราะอย่าง
นัน้ .. เพราะอย่างนี้.. หรือ ถ้าแบบนัน้ .. ถ้าแบบนี้..” ทีเ่ รามักคิดด้วยว่า คนทีท่ าได้ไม่มขี อ้ จากัดหรือเงือ่ นไขอย่าง
เรา เขามีตน้ ทุนดีกว่า มีโอกาสมากกว่า อะไรก็ตามทีด่ กี ว่าเราเอือ้
ให้เขาทาได้
หลายคนคิดเช่นนี้ เจอสถานการณ์น้ีหลายครัง้ แต่กอ็ ยากให้
ลองทบทวนว่า เพราะ “ส่วนใหญ่” คิ ดว่าต้องเจอ ต้องมี
ข้อจากัดไงล่ะ คนที่ สาเร็จได้จึงเป็ นคน “ส่วนน้ อย”
แต่
บางเรื่องมันก็มีข้อจากัดจริ ง ๆ นะ ถึงกระนัน้ เราย่อ มแคลงใจ
ว่า บางอย่างก็ตอ้ งมีบา้ งล่ะข้อจากัดน่ะ ก็อาจจะจริง แต่ถา้
พยายามคิดเปรียบเทียบดู ดังเช่น ถ้าจะเป็ นนักกีฬาเก่ง ๆ มันก็
ต้องมีรปู ร่างทีเ่ หมาะสม จึงได้เปรียบว่าไหม?
ขอ
ยกตัวอย่างกีฬาทีห่ ลายคนรูจ้ กั คือฟุตบอล และนักกีฬาทีโ่ ด่งดังใน
ปั จจุบนั อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด กับ ลิโอเนล เมสซิ ทัง้ สองมีความเก่งกาจเป็ นทีย่ อมรับไม่ต่างกันเลย แต่โรนัล
โดนัน้ มีรปู ร่างทีส่ งู กว่าเมสซิ ถึง 14 เซนติเมตร (184 กับ 170) และหนักกว่าราว 10 กิโลกรัม นี่เป็ นตัวอย่างที่
ทาให้เห็นว่า รูปร่างอาจ “ไม่ใช่ข้อจากัด” ดังทีค่ ดิ กันแบบผิวเผิน
ด้านหนึ่งเราอาจคิดแย้งได้วา่ ก็ลองให้เมสซิไปเล่นกองหลังทีจ่ าเป็ นต้องใช้รา่ งกายสูงใหญ่เบียดสูส้ ิ
แน่นอนมันก็คงลาบาก แต่น่ีคอื กรอบคิด (Mindset) ที่ พยายามตีกรอบให้มีข้อจากัด เราต้องนึกให้ได้ว่า ถ้าใจ
ยังคงอยากเป็ นนักฟุตบอลตาแหน่งนี้ไม่เหมาะ เราก็ควรลองไปตาแหน่งอืน่ ไปจนถึงกีฬาประเภทอืน่ หรือต่อให้
เกิดมาพิการเราเป็ นนักกีฬาโอลิมปิ กไม่ได้ แต่พาราลิมปิ กยังมี !! เราอาจแพ้เวทีน้ีได้ แต่ไม่ควรแพ้ทกุ เวที สิง่ ที่
เราต้องเข้าใจประการหนึ่งคือการแยกระหว่าง “ข้อจากัด” กับ “ความเหมาะสม” และเป็ นคนละเรือ่ งกับการที่
เราเพียง “ดันทุรงั หรือ เอาแต่ใจ” คนรวยอันดับ 1-5 เขาไม่ได้ทาธุรกิจเดียวกัน มันหมายความว่า วิถที าง
ความสาเร็จนัน้ มันใช่ว่าต้องมาในรูปแบบเดียวกัน… การทีพ่ ยายามสาเร็จในเรือ่ งหนึ่งมาก ๆ แล้วคิดว่าเห็นไหม
“ก็ยงั มีขอ้ จากัด” อยูด่ ี มันอาจเป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่ผดิ แต่ควรต้องพิจารณาทีค่ วามเหมาะสมด้วย คล้ายคาคมของผมที่
เคยเขียนไว้ว่า “ต้นไม้งามไม่ได้มเี ฉพาะสีเขียว ความสาเร็จของเรา ก็ใช่ว่าต้องเป็ นสิง่ เดียวกับคนอืน่ ” ทีไ่ ม่สาเร็จ
ได้นนั ้ อาจเป็ นเพียงการทีเ่ ราแค่พยายามเอาชนะอะไรบางอย่าง การพยายามเหมือนใคร, พยายามเป็ นใคร, แค่
เอาแต่ใจ หรือ ปมในใจ ซึง่ รวม ๆ แล้ว “เราอาจแพ้เวทีน้ีได้ แต่ไม่ควรแพ้ทกุ เวที” ใช่ว่าทุกคนจะได้ทกุ สิง่ ได้ทุก
เรือ่ ง และทุกอย่าง คนทีเ่ ขาสาเร็จในเรือ่ งทีเ่ ราทาไม่ได้ เขาก็ยอ่ มไม่มใี นหลายสิง่ ทีเ่ รามี…
แต่ถา้ คิดแค่ว่าเราไม่มอี ะไรเลย ไม่ได้อะไรสักเรือ่ ง ไม่กา้ วหน้าสักอย่าง แล้วยังมอง ยังอ้างแต่เรือ่ งข้อจากัด
ประโยคนี้ทเ่ี ขาว่า “มีไว้ขจัดพวกขีแ้ พ้” นัน้ มันก็ตอ้ งเป็ นจริง…
ทีม่ า https://sirichaiwatt.com

