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สวดสายประคามาราธอน
เดือนแม่พระ พระสันตะปาปาทรงดาริ ให้ มีการสวดภาวนามาราธอน โดยการสวดสายประคา
ร่วมกับสักการสถานทีไ่ ด้รบั เลือก ซึง่ ใช้ชือ่ ของแม่พระทีม่ ีอยู่ทวโลก
ั่
30 แห่ง
โดยวัตถุประสงค์หลักแล้วเพือ่ ให้โรคระบาด Covid-19 สิ้ นสุดลง

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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์
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> วันที่ 19 พฤษภา 2021 ทีส่ กั การสถานบ้านพระนางมารียพ์ รหมจารี เมืองเอเฟซัส ประเทศตุรกี
> โดยวันนี้ให้สวดเพื่อประชาชนทีป่ ระสบภัยสงครามและเพื่อสันติภาพในโลก

> วันที่ 18 พฤษภา 2021 ทีส่ กั การสถานพระมารดาแห่งเมืองลูรด์ ประเทศฝรังเศส
่
> โดยวันนี้ให้สวดเพื่อหมอและพยาบาลทุกคน
“สันติสข
ุ จงสถิตอยูก
่ บ
ั ท่านทัง้ หลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็สง่ ท่านทัง้ หลายไปฉันนัน
้ ”

วันนี้สมโภชพระจิตเจ้า

บทอ่านทั้งสามเกี่ยวกับกิจการของพระจิตเจ้า หนังสือกิจการอัครสาวก

เล่าถึงเหตุการณ์ในวันเปนเตกอสเต ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ส่วนจดหมายของนักบุญเปาโลกล่าว

> วันที่ 17 พฤษภาคม 2021 ที่ มหาวิหารและสักการสถานแห่งชาติพระนางมารียป์ ฏิสนธินิรมล กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
> โดยวันนี้ให้สวดเพือ่ ผูน้ าประเทศต่าง ๆ และหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศ

ถึงลักษณะของพระจิตเจ้าที่มีองค์เดียว ทรงมอบพระพรพิเศษหลายอย่าง และพระจิตเจ้าทรงสาแดงองค์ใน
แต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ประทานพระจิตเจ้าให้กับพวกเขา

ในพระวรสาร

พระเยซูเจ้าเสด็จมาพบบรรดาศิษย์

ขอให้เราวอนขอพระจิตอย่างสม่าเสมอ

พระองค์ทรงเป่าลม

พระองค์ทรงนาพระพรพิเศษ

หลายอย่างที่จาเป็นสาหรับมนุษย์ เพราะหลายครั้ง มนุษย์มักมั่นใจในความสามารถของตนเอง จนลืมที่จะ
พึ่งพาพระจิตเจ้าผู้ทรงพระปรีชาญาณมากกว่า ทั้งด้านความรู้ และความดีเพื่อประโยชย์ส่วนรวม

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

2

ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 24 พ.ค.21
วันอังคารที่ 25 พ.ค.21
วันพุธที่ 26 พ.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 27 พ.ค.21
วันศุกร์ท่ี 28 พ.ค. 21
วันเสาร์ท่ี 29 พ.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 30 พ.ค.21

ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร
ระลึกถึง น.เบดา ผูน้ ่าเคารพ พระสงฆ์และนักปราชญ์
น.เกรโกรีท่ี 7พระสันตะปาปา น.มารีย์ มักดาเลนา เดปั สซี พรหมจารี
ระลึกถึง น.ฟี ลปิ เนรี พระสงฆ์
ระลึกถึง น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่ พระสังฆราช
ระลึกถึง น.คริสโตเฟอร์ มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี
ระลึกถึง น.เปาโลที่ 6 พระสันตะปาปา
สมโภชพระตรีเอกภาพ

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

แก้ว ( Glass ) เป็ นวัตถุใส จึงใช้สญ
ั ลักษณ์แห่งความบริสทุ ธิ ์ ด้วยเหตุน้จี งึ มักอยูใ่ นภาพที่
ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่พระ ในภาพ “การแจ้งข่าวประเสริฐต่อแม่พระ” มักมีดอกลิลปี ั กอยู่ใน
แจกันแก้วใส นอกจากนี้แก้วยังเป็ นสัญลักษณ์ของการปฏิสนธินิรมลของแม่พระด้วย ในภาพ
“การสร้างโลก” บางครัง้ พระเจ้าถือลูกแก้วใส เป็ นสัญลักษณ์ของโลกแห่งแสงสว่างของพระองค์ก่อน
ทรงสร้างแผ่นดิน
ถ้วยแก้วใสมีงอู ยูข่ า้ งในหรือถ้วยแก้วแตก บางครัง้ ใช้เป็ นเครื่องหมายหนึ่งของนักบุญเบเนดิกต์ โดยมีทม่ี าจาก
การทีร่ อดตายจากยาพิษได้อย่างปาฏิหาริย์

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1369

วันอาทิตย ์ที่

23

พฤษภาคม

2564/2021

สมโภชพระจิตเจ้า
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วันนี้ วนั อาทิ ตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021 เป็ นวันสมโภชพระจิ ตเจ้า
นักบุญลูกาได้บนั ทึกไว้ในหนังสือกิจการของอัครสาวก
*** เมื่อวันเป็ นเตกอสเต มาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานทีเ่ ดียวกัน ทันใดนัน้ มีเสียงจากฟ้ าเหมือน
เสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นบ้านได้ยนิ เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิน้ แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขา
แต่ละคน ทุกคนได้รบั พระจิตเจ้าเต็มเปี่ ยม
*** หนังสือกิจการของอัครสาวกในบทแรก ... หลังจากทีพ่ ระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์แล้ว บรรดาอัครสาวกก็เดินทาง
จากภูเขาทีเ่ รียกว่าภูเขามะกอกเทศ กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เมือ่ เข้าไปในเมืองแล้ว เขาขึน้ ไปยังห้องชัน้ บน
ซึง่ เคยเป็ นทีพ่ กั ของเขา ทุกคนร่วมกันอธิษฐานภาวนาสม่าเสมอเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดาสตรี
รวมทัง้ มารียม์ ารดาของพระเยซูเจ้าและพีน่ ้องของพระองค์ (กจ 1:12-14)

ห้องชัน้ บน (Cenacle หรือ Caenaculum) คือ ห้องทีพ่ ระเยซูเจ้าจัดเลีย้ งเตรียมปั สกา
ทีเ่ ป็ นอาหารมือ้ สุดท้าย และห้องทีพ่ ระจิตเจ้าเสด็จลงมาในวันเปนเตกอสเต
จากการขุดค้นศึกษา พบว่าใต้อาคารทีเ่ ป็ นห้องชัน้ บนปั จจุบนั เป็ นซากทีม่ อี ายุในศตวรรษเรกๆ เชื่อว่า ในยุคสมัยไบเซน
ไทน์ มีการสร้างวัดหลังใหญ่ขน้ึ ตรงจุดนี้ แต่ถูกทาลายโดยพวกเปอร์เซีย ต่อมาในยุคครูเสด (ศตวรรษที่ 12) ได้มกี ารสร้างวัด
ขนาดใหญ่ บนตาแหน่งวัดเดิม หลังจากพวกครูเสดหมดอานาจ อาคารก็ถูกปล่อยร้างและทรุดโทรม
ในช่วงศตวรรษที่ 14 นักบวชคณะฟรังซิสกันเข้ามาซ่อมแซมและใช้เป็ นอาราม จนถึงปี 1552 ในช่วงที่
เติรก์ ออตโตมานมายึดครอง มุสลิมได้เปลีย่ นเป็ นสุเหร่า ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของรัฐบาลอิสราเอล

ข้อคิดสะกิดใจ
ขอบคุณ
ทาตัวให้มคี ุณค่ากับเวลาทีเ่ หลืออยู่
หัดเดินหน้าไม่ใช่มวั แต่รอคอย
ขอบคุณนะร่างนี้ทย่ี มื ใช้
ขอบคุณโลกใบนี้ทแ่ี สนดี

อดทนสูโ้ ชคชะตาอย่าท้อถอย
จะดีมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ตัวเรา
ขอบคุณใจทีใ่ ห้อยูเ่ ป็ นสุขขี
ชัวกั
่ บดีเอาไปได้ กายส่งคืน

เข้าไปข้างในก็ตอ้ งแปลกใจ ทีเ่ ห็นเป็ นห้องโล่งๆ มิได้แปลงสภาพไปจากเดิม ไม่มอี ะไรตกแต่งเลยก็ว่าได้ เสาเป็ นแบบโกธิกโรมัน หลังคาทรงโค้ง ตามแบบครูเสด
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ั ันธ์
ประชาสมพ
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปที่วดั ในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

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

อาทิตย์ชวนคิด
พร 7 ประการของพระจิตเจ้า (The gifts of the Holy Spirit)


พระดาริ / ปรีชาญาณ (wisdom)



สติปัญญา (understanding)



ความคิดอ่าน / การแนะนา (counsel)



ความเข้มแข็ง / พละกาลัง (fortitude)



ความรู้ (knowledge)



ความศรัทธา (piety)



ความยาเกรงพระเจ้า (fear of the Lord)

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก… การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่หยุด เราจึงยังต้องอยูใ่ น
สภาวะว่างเว้นจากการรวมตัวกันในบูชามิสซาต่อไปอีก ไม่รวู้ ่าจะถึงเมือ่ ไร ทุกวันก็คอยติดตามดูว่า
ฟ้ าจะเปิ ดเมือ่ ไร ให้เราสามารถ ร่วมมิสซาด้วยกันได้ เหมือนเดิม …และแม้ว่าเรามีมสิ ซาทีว่ ดั ทุกวัน
เป็ นมิสซาเพื่อพีน่ ้อง แต่การต้องห่างเหินจากการรับศีลมหาสนิทก็เป็ นสิง่ ทีน่ ่าเป็ นห่วงใย …. ขอให้
พีน่ ้องทุกบ้านอย่าลืม “ทาบ้านของเราให้เป็ นวัดน้ อย” เราจะได้มกี ารภาวนาทุกวัน มีการร่วมส่วน
ในมิสซา “ออนไลน์” ได้บ่อย ๆ และรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาเสมอ ๆ © ผมคาดคอยจะ
เปิ ดมิสซา “สาธารณะ” ตัง้ แต่ตน้ เดือนแล้ว และคาดคิดว่า …เมือ่ อาทิตย์ทแ่ี ล้ว - วันสมโภชพระเยซู
เจ้าเสด็จสู่สวรรค์ จะเชิญพีน่ ้องกลับมาร่วมมิสซา เพราะเป็ นอาทิตย์สุดท้ายในเทศกาลปั สกา …แต่ก็
ยังไม่กล้าทา …. © วันอาทิตย์น้ี (23 พฤษภาคม) เป็ นวันสมโภชพระจิตเจ้า ก็หวังจริง ๆ ว่า จะเริม่
ถวายมิสซาทีพ่ ระแท่นใหญ่อกี ครัง้ แต่สถานการณโควิด-19 ยังไม่น่าไว้ใจนัก ในอาเภอเมืองของเรา
….และทางราชการก็เพิง่ ประกาศให้ขยายกาหนดเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน กาหนดการเปิ ดภาคเรียนของนักเรียนก็ยงั ไม่แน่ นอน - ทาให้รสู้ กึ ถึงความสุ่มเสีย่ ง ทีย่ งั อยูร่ อบตัว
เรานะครับ © อาทิตย์น้ี เป็ นวันสมโภชพระจิตเจ้า เป็ นวันฉลองวันเกิดของพระศาสนจักร ผมตัง้ ใจ
จะจัดดอกไม้สดถวายแม่พระในนามชุมชนของเรา เพราะแม่พระคือ พระมารดาของพระศาสนจักร ไทน์ มีการสร้างวัดหลังใหญ่ขน้ึ ตรงจุดนี้ แต่ถูกทาลายโดยพวกเปอร์เซีย ต่อมาในยุคครูเสด (ศตวรรษที่ 12) ได้มกี ารสร้างวัด
ส่วนการถวายมิสซาสมโภชฯ ก็คงเป็ นมิสซาเงียบ ๆ เวลา 10.30 น. คงจะเป็ นทีว่ ดั น้อยเช่นทุกวัน
ขนาดใหญ่ บนต
งวัดเดิม หลังจากพวกครู
านาจ อาคารก็
ถูกปล่
อยร้
างและทรุ
ดโทรม
ครับาแหน่ตลอดเวลาทั
ง้ วันหากพีเน่ สดหมดอ
้องจะแวะไปสวดส่
วนตั
วหรื
อเป็
นครอบครั
วได้กด็ นี ะครับ ©© วัน
สมโภชพระจิตเจ้า ทาให้เราคิดถึง “พระคุณ 7 ประการ” ของพระจิตเจ้า จริง ๆ แล้ว ผมเชื่อจาก
เติรก์ ออตโตมานมายึ
ดครอง ชมุวีสตลิิ มว่ได้
ปลีย่ นเป็
นสุเหร่
แลของรั
สราเอล
ประสบการณ์
า เพระคุ
ณเหล่
านีา้ไปัม่จใช่จุบเพีนั อยู
ยง่ในความดู
7 ประการ
แต่ฐเบาลอิ
ป็ นพระคุ
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จาต้องมีองค์ประกอบมากมายมีทงั ้ เฉพาะหน้า - สัมผัสได้ มีทงั ้ ทีล่ ะเอียดล้าลึก มองไม่เห็น แต่ขาด
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ั ่ …. มันเป็ นเรือ่ งใหญ่
ครับ แต่เรามักไม่ค่อยได้ไตร่ตรอง จึงมองไม่ลกึ จึงเดินไปแบบตื่น ๆ มาตลอด © แต่พระเจ้าสร้าง
เรามาตามรูปลักษณ์ของพระองค์ จึงลึกซึง้ และสูงส่ง สิง่ ทีม่ นุษย์ตอ้ งการสูงสุด (ขาดไม่ได้) คือ
พระคุณของพระจิตเจ้านันเอง
่
คือ พระดาริ สติปัญญา ความคิดอ่าน ความรู้ ความกล้าหาญ ความ
ศรัทธาและความยาเกรงพระเจ้า - องค์ประกอบเหล่านี้ เสริมสร้างชีวติ แท้จริงของคริสตชน ซึง่ จะทา
ให้ปรากฏชัดเจนว่า เราเป็ นคริสตชนทีพ่ ร้อมจะ - หล่อหลอมเข้าหากัน - ผูกพันด้วยหน้าที่ –
สร้างปิ ตแิ ก่ทุกคน - สาละวนในพันธกิจ (ของพระ) – และชีวติ ศรัทธาต่อแม่พระ © ขอพีน่ ้อง
ไตร่ตรอง ราพึงภาวนา และเราจะได้รบั พระหรรษทานหนุนนาให้เราทาได้ ….ขอแม่พระคุม้ ครอง
เข้าไปข้างในก็ตอ้ งแปลกใจ ทีเ่ ห็นเป็ นห้องโล่งๆ มิได้แปลงสภาพไปจากเดิม ไม่มอี ะไรตกแต่งเลยก็ว่าได้
และนาทางพีน่ ้องทุกท่านทุกครอบครัวครับ
……เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

นมสดหนึ่ งแก้ว
เมือ่ หลายปี มาแล้ว ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา เด็กชายเคลลี่ ซึง่ อยูใ่ นครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน เขา
ต้องหาเงินไปโรงเรียนเองด้วยการนาสิง่ ของใส่กระเป๋ าเดินไปขายตามบ้านทีอ่ ยูใ่ นเมืองใกล้เคียง
วันหนึ่งเขาพบว่าเมือ่ จ่ายค่ารถและค่าสินค้าแล้ว เขามีเงินในกระเป๋ าเหลือเพียง 10 เซ็นต์ เท่านัน้
ขณะนัน้ เขากาลังหิวมาก แต่เงินสดทีเ่ ขามีอยู่นนั ้ ไม่พอทีจ่ ะซือ้ อาหารแม้แต่เพียงมือ้ เดียว ดังนัน้ เขาจึง
คิดจะไปขออาหารจากบ้านทีก่ าลังเดินไปถึง แต่เมือ่ กดกริง่ หญิงสาวเจ้าของบ้านมาเปิ ดประตู เด็กชาย
เคลลี่ กับเกิดความละอายใจทีจ่ ะขออาหารเหมือนกับขอทาน เขาจึงขอเพียงน้ าเปล่าเพียงแก้วเดียว
เท่านัน้ แต่เจ้าของบ้านสาวสังเกตเห็นท่าทางของเด็กชายเคลลีว่ ่า
คงจะกาลังหิว เธอจึงได้นาเอานมสดแก้วใหญ่มาให้เคลลีด่ ่มื เด็ก
ชายเคลลีด่ ่มื นมอย่างกระหาย จนหมดแก้ว แล้วถามว่า ผมต้อง
จ่ายเงินค่านมถ้วยนี้ให้คุณเท่าไหร่ครับ เจ้าของบ้านสาวตอบว่า ไม่
ต้องจ่ายเงินหรอก แม่ของฉันสอนไม่ให้รบั สิง่ ตอบแทนจากการให้
น้าใจไมตรี เคลลีซ่ าบซึง้ ใจมากและตอบว่า ถ้าเช่นนัน้ ผม
ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ จากหัวใจของผมก็แล้วกันนะครับ ขณะที่
เด็กชายเคลลีไ่ ด้เดินออกจากบ้านหลังนัน้ เขาไม่เพียงแต่รสู้ กึ ว่ามี
กาลังแข็งแรงขึน้ จากนมสดแก้วโตเท่านัน้ แต่เขาได้มคี วามเข้าใจในเรือ่ งของน้ าใจไมตรีเพิม่ ขึน้ ด้วย
อีก 30 ปี ต่อมา มีหญิงคนหนึ่ง ป่ วยหนักด้วยโรคหัวใจ ซึง่ แพทย์ทอ้ งถิน่ ไม่สามารถรักษาได้ จึง
ส่งไปให้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญพิเศษ ด้านโรคหัวใจทาการรักษา เมือ่ ได้อ่านประวัตผิ ปู้ ่ วยแล้ว แพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญท่านนัน้ ได้สะดุดใจกับชื่อหมู่บา้ นของผูป้ ่ วยคนนัน้ จึงตัง้ ใจรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจอย่าง
พิเศษ โดยใช้อุปกรณ์ทนั สมัยทีส่ ุด และยาราคาแพงทีด่ สี ุด จนผูป้ ่ วยหายเป็ นปกติพร้อมจะกลับบ้าน ผู้
ป่ วยมีความกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลคงจะมีราคาแพงหลายหมื่นดอลลาร์ ซึง่ เธอเข้าใจว่าคงจะต้อง
ทางานทัง้ ชีวติ กว่าเธอจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลได้ เพราะเธอไม่มปี ระกันสุขภาพ และยังไม่สามารถไป
เบิกได้จากทีไ่ หนได้ แต่แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญคนนัน้ ได้บอกเจ้าหน้าทีแ่ ผนกบัญชีให้นาใบเก็บเงินไปให้เขา
แล้วหมอก็ใช้ปากกาเขียนข้อความสองบรรทัด แล้วยืน่ ให้เจ้าหน้าทีบ่ อกให้ผปู้ ่ วยกลับบ้านได้ โดยไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินเลย
ข้อความทีแ่ พทย์ผเู้ ชีย่ วชาญท่านนัน้ เขียนในใบเรียกเก็บเงินนัน้ มีว่า
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ด้วยนมสดหนึ่งแก้ว ลงนามนายแพทย์โฮเวอร์ด เคลลี่

จุดพักรถ บนถนนสายชีวิต

การเปรียบว่า “ชีวิตเหมือนการเดิ นทาง” เป็ นอะไรทีเ่ หมาะสมดี ซึง่ ในคาว่า “การเดินทาง” นี้ ก็มอี กี
หลากหลายแง่มมุ จึงมักมี คติ คาคม หรือประโยคเปรียบเปรยต่าง ๆ ให้คดิ ให้ทบทวน ดังเช่น…“ชีวิตมีขนึ้ มี
ลง” เป็ นประโยคหนึ่งซึง่ คงได้ยนิ กันบ่อย ทีก่ ไ็ ม่ได้บอกว่าการเดินทางของแต่ละคนนัน้ จะขึน้ สูงแค่ไหน จะลงกี่
ครัง้ หรือลงมากกว่าขึน้ ไหม สิง่ แรกทีท่ าให้เรายอมรับคือมันไม่มที างคงทีร่ าบเรียบเสมอไป คล้ายกับ.. “ไม่ได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบ… เสมอไป” อันหมายถึงเส้นทางชีวติ นัน้ อาจไม่สวยงาม หรือแม้มชี ว่ งทีส่ วยงาม แต่มนั
ก็ไม่คงอยูต่ ลอดไป “..มันก็ต้องมีสะดุดกันบ้าง” ส่วนหนึ่งก็เข้าใจไม่ยากหากชีวติ คือการ “เดิน” และเส้นทางก็
ไม่ราบเรียบอยูต่ ลอด จึงย่อมมีสงิ่ กีดขวางทีท่ าให้เราสะดุด ล้มหรือซวนเซ แต่มมุ หนึ่งก็สะท้อนได้ในแง่ “ช่วง
ชีวติ ทีข่ าดสติ” เพราะแม้จะมีสงิ่ กีดขวางใด ปกติเราก็ใช่ว่าจะเดินสะดุดง่าย ๆ แต่หากไม่ระวังขึน้ มา แม้แต่ขา
ตัวเองเราก็สะดุดได้ เพียงเมือ่ รูต้ วั แล้วดึงสติกลับมา ก็ตอ้ งก้าวขาเดินต่อไป..
“Life is a marathon, not a sprint.” ทีแ่ ปลง่าย ๆ ว่า “ชีวติ คือการวิง่ มาราธอน ไม่ใช่วงิ่ ระยะสัน้ ” อัน
หมายถึงการจะวิง่ เร็ว ๆ แล้วถึงทีห่ มายได้ทนั ทีนนั ้ คงยาก เพราะยังไงช่วงชีวติ ก็ยาวนานกว่านัน้ ทีส่ าคัญคือ
เป้ าหมายมักไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ ต้องรูจ้ กั สะสมระยะทางให้ได้ไปเรือ่ ย ๆ หรืออดทนให้พน้ ผ่าน หมดแรงก่อน ท้อ
ก่อน ก็จะไปไม่ถงึ เส้นชัย…
“หนทางหมื่นลี้ เริ่ มต้นที่ ก้าวแรก 千里之行，始于足下” ภาษิตจีนบ้างทีอ่ าจไม่ได้เปรียบถึงการ
เดินทางของชีวติ โดยตรง แต่กม็ นี ยั ยะไม่ต่างจากอันทีแ่ ล้วคือ ชีวติ และเป้ าหมายย่อมยาวไกล ก้าวแรกสาคัญ
เสมอ ใช่สาคัญทีก่ ารก้าวครัง้ นัน้ จะดีหรือไม่ แต่หากไม่กา้ วไปมันไม่มวี นั ไปไหนได้เลยต่างหาก ทีก่ ล่าวไปเป็ น
เพียงตัวอย่างบางส่วน หากเราเปรียบชีวติ คือการเดินทางด้วยการขับรถบ้าง ก็มองได้หลายแง่ไม่ต่างกัน มี
เส้นทางทีด่ ี และไม่ดี มีหลงทาง มีเสียเวลา มีอบุ ตั เิ หตุได้ทงั ้ ทีเ่ ราประมาท หรือคิดว่าไม่ได้ประมาทแล้วก็ตาม
แต่เส้นทางชีวติ ไม่มแี ผนทีช่ ดั เจนหรือ GPS เราไม่อาจแน่ใจว่าเส้นทางทีเ่ ราไปนัน้ ถนนจะดีจริงไหม เป็ น
เส้นทางทีถ่ กู ต้องไหม เป็ นทางตรงหรือทางอ้อม อาจหลงเสียเวลาหรือเปล่า การจะเลือกได้ไม่งา่ ยเลย..และ
ในช่วงชีวติ บางทีทค่ี ดิ ว่า เราอยูบ่ นเส้นทางทีด่ แี ล้ว อยูบ่ นเส้นทางทีถ่ ูกหรือเลือกแล้ว แต่กย็ งั มีอปุ สรรค เช่นดิน
ฟ้ า อากาศ และการจราจรไม่เป็ นใจ เราอาจกาลังท้อแท้ เหนื่อยใจในความยากหรือควบคุมไม่ได้เหล่านี้ …ก็
อยากให้มองไปที่ “จุดพักรถ” ในภาวะทีอ่ ะไรยังไม่เป็ นใจ ให้ลองคิดเปรียบไปว่า นี่เป็ นเวลาทีด่ ที เ่ี ราจะหยุดจอด
พัก แวะเติมน้ามัน เช็คลมยาง หาอะไรทาน เข้าห้องน้า อากาศดีคอ่ ยเดินทางต่อไป...เพราะในคนทีด่ นั ทุรงั เมือ่
จุดหนึ่งแม้อากาศจะดี การจราจรเป็ นใจ ยังไงก็ตอ้ งมีแวะ มีหยุด หรือร้ายกว่านัน้ อาจรถเสียหรือไปประสบ
อุบตั เิ หตุเพราะรีบเกินไปในช่วงทีไ่ ม่เหมาะสมก็เป็ นได้
บทความสัน้ ๆ ตอนนี้เพียงแค่อยากให้กาลังใจ คนทีก่ าลังอยูบ่ นถนนสายชีวติ ทีอ่ ะไร ๆ ไม่เป็ นใจ ให้ลอง
คิดว่านี่เป็ นเวลาดีทจ่ี ะหาจุดพักรถ แวะสักนิด ช้าสักหน่อย คงไม่เป็ นไร ให้อะไร ๆ ไม่ดผี ่านไป เราก็จะได้
พร้อมเดินทางไปกันต่อ เพราะอย่างไรเส้นทางนี้ ก็ยงั อีกยาวไกล…
ปล. แรงบัลดาลใจจากการสนทนาให้กาลังใจน้องคนหนึง่ จากสถานการณ์โควิดทีผ่ า่ นมา
ทีม่ า https://sirichaiwatt.com

