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“ท่านทัง้ หลายทีย
่ ากจนย่อมเป็ นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ ้าเป็ นของท่าน”

"วิ บตั ิ จงเกิ ดกับท่านที่รา่ รวย...ที่อิ่ม..." ค าสอนนี้ ม ีข ้อ ควรระวัง เพราะมีค วามหมายราวกับ ว่า ความ
ร่ารวยนัน้ เป็ นความผิดในตัวเอง แต่ในความเป็ นจริง นักบุญลูกามิได้มจี ุดประสงค์ทจ่ี ะสอนเช่นนัน้ นักบุญลูกาให้
ความสาคัญกับคาสอนของนักบุญยอห์นบัปติสต์ จึงเริม่ พระวรสารของท่านด้วยเรื่องการบังเกิดของนักบุญ
ยอห์นบัปติสต์ นักบุญยอห์นบัปติสต์ประกาศเรื่องการกลับใจ และในการกลับใจนัน้ จาเป็ นต้องมีการแบ่งปั น
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราคงเข้าใจดีขน้ึ เมื่อกลับไปดู ลก 3:10 ยอห์นเตือนว่า "บัดนี้ ขวานกาลังจ่ออยู่ทร่ี ากของ
ต้นไม้แล้ว"พระวรสารเล่าต่อว่า "เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า "เราจะต้องทาอะไร" เขาก็ตอบว่า "ใครมีเสือ้ สองตัว
จงแบ่งตัวหนึ่งให้กบั คนทีไ่ ม่มี คนทีม่ อี าหารก็จงทาเช่นเดียวกัน" ความร่ารวยไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ ดิ ในตัวเอง แต่เป็ นความ
ละเลยทอดทิง้ เพื่อนมนุษย์ทต่ี อ้ งการความช่วยเหลือต่างหาก ซึง่ มักเกิดขึน้ ได้ง่ายกับบุคคลทีค่ นุ้ เคยกับความ
ร่ารวยสุขสบาย

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

2

ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า
หากวันเวลาล่วงเลยไป คู่รกั มักกลายเป็ นคู่ทุกข์ คู่ยาก ซึง่ หมายความว่าคู่ทผ่ี ่านอะไรมามากมาย ทัง้

วันเรืจัอ่ นงดีทร์และโดยอย่
ท่ี 14 ก.พ.
น.ซีรลิ ฤาษี
โอตพระสั
างยิ22
ง่ เรือ่ งไม่ดี ทีพระลึ
่ ากักนถึผ่างนมายากกว่
า นีแ่คละเมโทดี
อื สิง่ ทีย่ งั ไงก็
อ้ งเกิดงขึฆราช
น้ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนัน้
วันพฤหัสที่ 17 ก.พ. 22
ระลึกถึง น.เจ็ดองค์ผตู้ งั ้ คณะผูร้ บั ใช้พระแม่มารีย์
วันอาทิตย์ท่ี 20 ก.พ. 22
สัเสืป้อดาห์
ท่ี 7 เทศกาลธรรมดา
คู่ เสมือ นเป็ น ตัว แทนของภาวะและช่ว งเวลาแห่ งความสุข สอง

คน มันไม่อาจคงอยูไ่ ด้ตลอดกาล ตลอดเวลา ต้องมีกลายสภาพไป ยิง่ เก็บไว้นานจนเก่า ใครเจอก็อาจคิดเอา
ากรูก็ข
้เช่นองคริ
ส่งตชน
ได้ว่านี่มนั ผ้าขีร้ ว้ิ ความรูส้ กึ และห้เรื
วงรัอ
ก่ กังน่
บคนรั
กัน วันหนึ
ย่อมจากเราไป ไม่ว่าจะจากเป็ น จากตาย
เพียงแต่ ระหว่างผ้าขีร้ ว้ิ หรือแค่เสือ้ เก่า มันอาจมีเพียงเราเข้าใจ คุณค่าทีม่ ากกว่าวัตถุนนั ้
นคริสนคูต์่จศะยัิ ลงดป์าเนินต่อไปหรือไม่ หากเพียงเข้าใจเก็บ
ย่อมสาคัญต่อความรูส้ กึ เพราะเสือ้ สัคูญ
่จะยัลังก
อยูษณ์
ไ่ หม ใความเป็
เกีย่ วสิ
ง่ ดี ๆ ไว้
อะไร ๆต้ก็นยไม้
งั คงอยู
่ แต่ชหากไม่ตอ้ งการมันอีกต่อไป แม้เสือ้ คู่นนั ้ ยังสมบูรณ์เพียงใด มันก็ม ี
หมวด
2 ได้ดอกไม้
และพื
แอสเปน (Aspen) มีตานานยุคแรกๆสองเรือ่ งเกีย่ วกับต้นแอสเปน ตานานแรก
เล่าว่า ไม้กางเขนทีใ่ ช้ตรึงพระคริสต์ทาจากต้นแอสเปน เมือ่ มันรูว้ ่าจะถูกใช้
เพื่อการใด ใบของมันก็จะสันระริ
่ กด้วยความตื่นตระหนก และไม่เคยหยุดสัน่
เลยนับแต่นนั ้ มา ส่วนอีกตานานหนึ่งเล่าว่า เมือ่ พระคริสต์สน้ิ พระชนม์บนไม้
กางเขน ต้นไม้ทุกชนิดก็ล่ลู งด้วยความโทมนัส ยกเว้นต้นแอสเปน ความยโส
โอหังนี้ ทาให้ตน้ แอสเปนถูกสาปให้ใบของมันสันอยู
่ ต่ ลอดเวลา

ข้อคิดสะกิดใจ

เกินไป
น้าใสเกินไปก็ไร้ปลา
ฟ้ าแจ้งเกินไปก็ไร้เดือน
มีพร้อมเกินไปก็ไม่ดี
ลุ่มหลงเกินรักก็หนักใจ

ตรงไปตรงมาก็ไร้เพื่อน
ซับซ้อนซอนเงือ่ นก็ไร้ใจ
บกพร่องกว่านี้กไ็ ม่ไหว
คิดมากเกินไปก็หนักตน

่ 1402 วัน
ปี ทปีี่ ท28
ี่ 28ฉบั
ฉบั
บทีบ่ ที1405
วันอาทิ
อาทิตตยย์ที์ที่ ่ 139

กุมกราคม
มภาพันธ ์ 2565/2022
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แม่พระประจักษ์ที่ลรู ด์ เป็ นการประจักษ์ของพระแม่มารียต์ ่อเด็กหญิงแบร์นาแด็ต ซูบรี ู อายุ 14 ปี ที่
เมืองลูรด์ จังหวัดโอต-ปี เรเน แคว้นมีด-ี ปี เรเน ประเทศฝรังเศส
่ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16
กรกฎาคม ค.ศ. 1858 รวมทัง้ สิน้ 18 ครัง้ การ
ประจักษ์ครัง้ นี้ทาให้คริสตจักรโรมันคาทอลิก
ถวายสมัญญาแด่พระนางมารียพ์ รหมจารีว่าแม่
พระแห่งลูรด์ (Our Lady of Lourdes)
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858
ระหว่างทีแ่ บร์นาแด็ต ซูบรี ู ตัวแน็ต น้องสาว
ของเธอ และเพื่อนอีกคน กาลังหาเก็บฟื นมาหุง
ข้าว เมือ่ มาถึงถ้าเล็กริมฝั ง่ แม่น้ า แบร์นาแด็ตก็
พบสตรีท่านหนึ่งยืนอยูท่ ป่ี ากถ้า แบร์นาแด็
ตคุกเข่าสวดสายประคา เสร็จแล้วสตรีนนั ้ ก็หาย
เข้าไปในถ้า
ครัง้ ที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ สตรีนนั ้ ให้แบร์นา
แด็ตไปดื่มน้ าและล้างหน้า เธอจึงใช้มอื คุย้ ดินขึน้ มีน้ าซึมขึน้ มา ปั จจุบนั กลายเป็ นน้ าพุศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีม่ นี ้ า
ไหลออกมาไม่ขาดสาย
ครัง้ ที่ 10 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ สตรีท่านนัน้ ฝากให้แบร์นาแด็ตไปบอกอธิการโบสถ์ให้สร้างโบสถ์น้อยขึน้ หลัง
หนึ่งบริเวณนี้
ครัง้ ที่ 15 วันที่ 14 มีนาคม มีคนตามแบร์นาแด็ตมากว่า 8,000 คน สตรีท่านนัน้ ยังฝากแบร์นาแด็ตไป
กาชับเรือ่ งการสร้างโบสถ์
ครัง้ ที่ 16 วันที่ 25 มีนาคม แบร์นาแด็ตพยายามถามชื่อสตรีท่านนัน้ อีก ในทีส่ ุดท่านก็บอกว่า “ฉันคือการ
ปฏิสนธินิรมล”
ครัง้ ที่ 18 วันที่ 16 กรกฎาคม พระแม่มารียม์ าประจักษ์อกี นานราว 15 นาที โดยไม่พดู อะไร แบร์นาแด็ตก
ล่าวว่าครัง้ นี้ท่านดูสวยทีส่ ุดเท่าทีแ่ บร์นาแด็ตเคยเห็นมา
หลังจากนัน้ แบร์นาแด๊ตก็มไิ ด้พบแม่พระอีก..พระศาสนจักรเริม่ ดาเนินการสอบสวนจนกระทัง่ 18
มกราคม 1862 พระสังฆราชแห่งลูรด์ ได้ประกาศเป็ นทางการรับรองว่า เป็ นแม่พระจริงทีไ่ ด้ประจักษ์มาที่
ถ้ามัสซาเบียล แล้วลงมือสร้างพระวิหารขึน้ จนสาเร็จ
ทุกวันนี้ลรู ด์ เป็ นปูชนียสถานแม่พระทีใ่ ครๆ ก็รจู้ กั ทัวโลก
่
และมีผจู้ าริกแสวงบุญมาทีน่ ่ไี ม่ขาดสายเลย
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อาทิตย์ชวนคิด
หากวันเวลาล่วงเลยไป คู่รกั มักกลายเป็ นคู่ทุกข์ คู่ยาก ซึง่ หมายความว่าคู่ทผ่ี ่านอะไรมามากมาย ทัง้
เรือ่ งดี และโดยอย่างยิง่ เรือ่ งไม่ดี ทีพ่ ากันผ่านมายากกว่า นี่คอื สิง่ ทีย่ งั ไงก็ตอ้ งเกิดขึน้ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนัน้
บางคู่กไ็ ม่สามารถรับการเปลีย่ นแปลงได้เลย แม้ในเรือ่ งเล็กน้อยก็ตาม…
วันนี้ เสื้อคู่ วันหน้ าผ้าขี้ริ้ว เสื้อ คู่ เสมือ นเป็ น ตัว แทนของภาวะและช่ว งเวลาแห่ งความสุข สอง
คน มันไม่อาจคงอยูไ่ ด้ตลอดกาล ตลอดเวลา ต้องมีกลายสภาพไป ยิง่ เก็บไว้นานจนเก่า ใครเจอก็อาจคิดเอา
ได้ว่านี่มนั ผ้าขีร้ ว้ิ ความรูส้ กึ และห้วงรักกับคนรักก็เช่นกัน วันหนึ่งย่อมจากเราไป ไม่ว่าจะจากเป็ น จากตาย
โรยรา ล่วงเลย…เพียงแต่ ระหว่างผ้าขีร้ ว้ิ หรือแค่เสือ้ เก่า มันอาจมีเพียงเราเข้าใจ คุณค่าทีม่ ากกว่าวัตถุนนั ้
ย่อมสาคัญต่อความรูส้ กึ เพราะเสือ้ คู่จะยังอยูไ่ หม ความเป็ นคู่จะยังดาเนินต่อไปหรือไม่ หากเพียงเข้าใจเก็บ
เกีย่ วสิง่ ดี ๆ ไว้ได้ อะไร ๆ ก็ยงั คงอยู่ แต่หากไม่ตอ้ งการมันอีกต่อไป แม้เสือ้ คู่นนั ้ ยังสมบูรณ์เพียงใด มันก็ม ี
ค่าไม่ต่างจากผ้าขีร้ ว้ิ อยูด่ …
ี
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com/

อาทิตย์ชวนคิด
รักดี รับชีวิตนิ รนั ดร
พระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือมนุษย์ทุกอย่าง ทีเ่ หลือขึน้ อยูก่ บั พวกเขาเองจะตอบรับ
หรือไม่… พระองค์ไม่สามารถบังคับใครได้ ทุกคนอิสระทีจ่ ะเลือกการกระทาในโลกนี้เอง… รักดี รับชีวติ
นิรนั ดร รักชัว่ รับโทษทัณฑ์เพื่อคืนความยุตธิ รรมขณะยังมีชวี ติ อยู่ เลือกเอา
*** เพราะถึงเวลาแล้วทีท่ ุกคนในหลุมศพจะได้ยนิ พระสุรเสียงของพระบุตรและจะออกมา ผูท้ ไ่ี ด้ทาความดีจะ
กลับคืนชีวติ มารับชีวติ นิรนั ดร ส่วนผูท้ ท่ี าความชัวก็
่ จะกลับคืนชีวติ มารับโทษทัณฑ์ เราทาอะไรตามใจของ
เราไม่ได้ เราได้ยนิ มาอย่างไร เราก็พพิ ากษาอย่างนัน้ และคาพิพากษาของเราก็ถูกต้อง เพราะเราไม่ได้
แสวงหาทีจ่ ะทาตามใจของเราแต่ทาตามพระประสงค์ของพระองค์ผทู้ รงส่งเรามา...(ยน5:17-30)
*** ฝนตกหนักเท่าใด หากไม่เปิ ดฝาภาชนะ ก็รองน้ าไม่ได้ ความช่วยเหลือของพระเจ้าเช่นกัน หากเราไม่
เปิ ดใจ...

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1405

วันอาทิตย ์ที่

13

กุมภาพันธ ์

2565/2022

3

เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พี่นอ้ งที่รกั ..... พ่อขอนำบทพระวรสำรอำทิตย์นีม้ ำให้อำ่ น ขอให้อำ่ นช้ำ ๆ แบบรำพึงภำวนำ
เพรำะมีขอ้ ปฏิบตั หิ ลำกหลำย
ลก 6:17,20-26
เวลำนัน้ พระเยซูเจ้ำเสด็จลงมำจำกภูเขำพร้อมกับบรรดำศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่รำบแห่งหนึ่ง ที่
นั่นมีศษิ ย์กลุม่ ใหญ่และประชำชนจำนวนมำกจำกทั่วแคว้นยูเดีย จำกกรุงเยรูซำเล็ม จำกเมืองไทระ และ
จำกเมืองไซดอนซึ่งอยูร่ มิ ทะเล
พระองค์ทอดพระเนตรบรรดำศิษย์ ตรัสว่ำ
“ ท่ำนทัง้ หลำยที่ยำกจนย่อมเป็ นสุข เพรำะพระอำณำจักรของพระเจ้ำเป็ นของท่ำน
ท่ำนที่หิวในเวลำนีย้ ่อมเป็ นสุข เพรำะท่ำนจะอิ่ม
ท่ำนที่รอ้ งไห้ในเวลำนีย้ ่อมเป็ นสุข เพรำะท่ำนจะหัวเรำะ
ท่ำนทัง้ หลำยเป็ นสุข เมื่อคนทัง้ หลำยเกลียดชังท่ำน ผลักไสท่ำน ดูหมิ่นท่ำน รังเกียจนำมของ
ท่ำนประหนึ่งนำมชั่วร้ำยเพรำะท่ำนเป็ นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ จงชื่นชมในวันนัน้ เถิด จงกระโดด
โลดเต้นยินดีเถิด เพรำะบำเหน็จรำงวัลของท่ำนนัน้ ยิ่งใหญ่นกั ในสวรรค์ บรรดำบรรพบุรุษของเขำ
เหล่ำนัน้ เคยทำเช่นนีก้ บั บรรดำประกำศกมำแล้ว”
“ วิบตั จิ งเกิดกับท่ำนที่ร่ำรวย เพรำะท่ำนได้รบั ควำมเบิกบำนใจแล้ว
วิบตั จิ งเกิดกับท่ำนที่อ่มิ เวลำนี ้ เพรำะท่ำนจะหิว
วิบตั จิ งเกิดกับท่ำนที่หวั เรำะเวลำนี ้ เพรำะท่ำนจะเป็ นทุกข์และร้องไห้
วิบตั จิ งเกิดกับท่ำนเมื่อทุกคนกล่ำวยกย่องท่ำน เพรำะบรรดำบรรพบุรุษของเขำเหล่ำนัน้ เคยทำ
เช่นนีก้ บั บรรดำประกำศกเทียมมำแล้ว”
ข้อคิด “ วิ บตั ิ จงเกิ ดกับท่านที่รา่ รวย...ที่อิ่ม..." คำสอนนีม้ ีขอ้ ควรระวัง เพรำะมีควำมหมำยรำวกับว่ำ
ควำมร่ำรวยนัน้ เป็ นควำมผิดในตัวเอง แต่ในควำมเป็ นจริง นักบุญลูกำมิได้มีจดุ ประสงค์ท่ีจะสอนเช่นนัน้
นักบุญลูกำให้ควำมสำคัญกับคำสอนของนักบุญยอห์นบัปติสต์ จึงเริ่มพระวรสำรของท่ำนด้วยเรื่องกำร
บังเกิดของนักบุญยอห์นบัปติสต์ นักบุญยอห์นบัปติสต์ประกำศเรื่องการกลับใจ และในการกลับใจนัน้
จาเป็ นต้องมีการแบ่งปั นช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ เรำคงเข้ำใจดีข นึ้ เมื่อ กลับ ไปดู ลก 3:10 ยอห์น
เตือนว่ำ "บัดนี ้ ขวานกาลังจ่ออยู่ท่ีรากของต้นไม้แล้ว" พระวรสำรเล่ำต่อว่ำ "เมื่อประชำชนถำมยอห์นว่ำ
"เรำจะต้องทำอะไร" เขาก็ตอบว่า "ใครมีเสือ้ สองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนทีไ่ ม่มี คนทีม่ ีอาหารก็
จงทาเช่นเดียวกัน" ควำมร ่ำรวยไม่ใ ช่ส ่งิ ทีผ่ ิด ในตัวเอง แต่เ ป็ นควำมละเลยทอดทิง้ เพือ่ นมนุษย์
ที่ตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือต่ำงหำก ซึ่งมักเกิดขึน้ ได้ง่ำยกับบุคคลที่คนุ้ เคยกับควำมร่ำรวยสุขสบำย
........ เจ้ำวัด

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ปรัชญา ชาวจีน
จงให้มากกว่าทีผ่ รู้ บั ต้องการ และทาอย่างหน้าชื่นตาบาน
จงพูดกับคนทีถ่ งึ แม้จะอายุน้อยกว่า แต่เขาก็มคี วามสาคัญเท่ากัน
จงอย่าเชื่อทุกอย่างทีไ่ ด้ยนิ ใช้ทงั ้ หมดทีม่ ี และนอนเท่าทีอ่ ยากจะนอน
เมือ่ กล่าวคาว่า 'ฉันรักเธอ' จงหมายความตามนัน้ จริง ๆ
เมือ่ กล่าวคาว่า 'ขอโทษ' จงสบตาเขาด้วย
ก่อนจะตัดสินใจแต่งงาน จงหมัน้ เสียก่อนอย่างน้อย 6 เดือน
จงเชื่อในรักแรกพบ อย่าหัวเราะเยาะความฝั นของผูอ้ ่นื คนทีไ่ ม่มฝี ั นก็เหมือนไม่ม ี
อะไร เมือ่ รักจงรักให้ลกึ ซึง้ และ ร้อนแรง อาจจะต้องเจ็บปวดแต่นนคื
ั ่ อหนทางเดียว
ทีท่ าให้ชวี ติ ถูกเติมเต็ม
ในเหตุการณ์ขดั แย้ง โต้อย่างยุตธิ รรม ไม่มกี ารตะโกนใส่กนั
อย่าตัดสินคนเพียงเพราะญาติๆ ของเขา
จงพูดให้ชา้ แต่ตอ้ งคิดให้เร็ว
ถ้าถูกถามด้วยคาถามทีไ่ ม่อยากตอบ จงยิม้ แล้วถามกลับว่า จะรูไ้ ปทาไม
จงจาไว้ว่า สองสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ คือความรัก และความสาเร็จ ล้วนต้องมีการเสีย่ ง
พูดว่า ขอพระคุม้ ครอง เมือ่ ได้ยนิ ใครจาม
เมือ่ พ่ายแพ้ จงอย่าสูญเสียบทเรียนไปด้วย
จงจา 3 R

:- นับถือผูอ้ ่นื -Respect others นับถือตนเอง- Respect yourself รับผิดชอบในสิง่ ที่

ตัวเองทา Responsibilities
จงอย่าให้ความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ มาทาลายมิตรภาพทีย่ งิ่ ใหญ่ (อันนี้ตรงมาก)
ทันที ทีร่ ตู้ วั ว่าทาผิด ลงมือแก้ไขทันที
จงยิม้ เวลารับโทรศัพท์ ผูฟ้ ั งจะเห็นได้จากน้ าเสียงของเรา
จงหาโอกาสอยูก่ บั ตัวเองบ้าง

วันนี้ เสื้อคู่ วันหน้ าผ้าขีร้ ิ้ว…

มีเสือ้ คู่ไหม? ใส่ครัง้ สุดท้ายเมือ่ ไร? ยินดีดว้ ยถ้าเพิง่ ใส่ไปไม่นาน แต่ไม่ตอ้ งเสียใจสาหรับใครทีไ่ ม่ได้
ใส่แล้ว หรือในวันนี้เสือ้ คู่นนั ้ มันเหลือตัวเดียว เพราะไม่ว่าจะเก็บ จะใส่ วันหนึ่งมันก็อาจต้องกลายไปเป็ น
ผ้าขีร้ ว้ิ อยูด่ …
ี เสือ้ คู่ คือเสือ้ ทีเ่ หมือนกันหรือคล้ายกัน 2 ตัว บ้างก็
เหมือนกันเป๊ ะ ๆ บ้างก็แค่เน้นสีเดียวกัน บ้างก็มขี อ้ ความสอดคล้อง
กันประกอบ มักเป็ นเสือ้ สาหรับคู่รกั ใส่พร้อมกัน แล้วทาให้เป็ นที่
สังเกตหรือมองออกได้ว่าเป็ นแฟนกัน และยังมีเสือ้ ครอบครัว
กล่าวคือเป็ นเสือ้ ทีเ่ หมือนกันแบบ พ่อ แม่ ลูก อีกด้วย
เป็ นทีน่ ิยมในข่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา โดยอย่างยิง่ สาหรับ “คู่รกั
ใหม่” ทีด่ เู หมือนเป็ นธรรมเนียมหากได้ไปท่องเทีย่ วด้วยกันครัง้ แรก
ๆ มักจะต้องมี เชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์ หรืออย่างน้อยก็
ได้เห็นผ่านตามาอยูบ่ า้ ง
ความรู้สึกแม้ไม่นาน เสื้อ คู่เมื่อ ใส่แ ล้ว อาจดูน่ า รัก ไปจน
น่าหมันไส้
่ บางคนไม่กล้าใส่เพราะรูส้ กึ เขิน หรือมองว่าไร้สาระก็ตาม มันเป็ นเรือ่ งความรูส้ กึ และความ
ประทับใจของคู่ทต่ี งั ้ ใจจะใส่มนั ในวันนัน้ โดยอาจจะรูห้ รือไม่รวู้ ่ามันคงอยูไ่ ด้ไม่นาน…มิได้กาลังหมายความ
ว่า ใส่เสือ้ คู่แล้วจะเลิกกัน มีปัญหากัน เพียงแต่ว่า…..ข้อแรก เราคงไม่ใส่เสือ้ คู่กนั ทุกวัน หรือบ่อย ๆ แถม
หลายคู่ใส่ครัง้ เดียวแล้วเก็บไว้จนลืมไปเลยก็ม.ี ....ข้อสอง มันอาจมีอุบตั เิ หตุต่อเสือ้ ตัวหนึ่ง เช่น ไปโดน
บางอย่างจนซักไม่ออก ซักแล้วสีตก เกิดรอยขาด อะไรต่าง ๆ ทานองนี้ จนทาให้เสือ้ คู่ตอ้ งกลายเป็ นเสือ้ ตัว
เดียว.....ข้อสาม แม้เสือ้ คู่นนั ้ ไม่ได้เป็ นแบบสองข้อแรก คือ เราจะดูแลอย่างดี ใส่ประจา แต่มนั ก็ยอ่ มมีอายุ
การใช้งานของมัน ไม่อาจคงสภาพทุกอย่างดังเดิมได้ ย่อมต้องเปลีย่ นไปตามกาลเวลา จนถึงวันทีม่ นั ใส่
ไม่ได้ หรือไม่ควรนามาใส่แล้วนันเอง...และแน่
่
นอนมันก็ตอ้ งมีแบบทีเ่ สือ้ คู่ ทีม่ นั ไม่ค่อู กี ต่อไป ในแบบทีค่ น
ใส่แยกทางกันไป แม้ เสื้อคู่ นัน้ มันอาจยังอยูด่ ว้ ยกัน ทีใ่ ครคนใดคนหนึ่งก็ตาม…
เสื้อคู่และชีวิตคู่ เรื่อ งนี้ ไม่ได้ก าล งั จะบอกให้ม องเสื้อ คู่เป็ น เรื่อ งเลวร้าย ในทางกล บั กัน เสื้อ คู่
เป็ นสิง่ เตือนสติในชีวติ คู่ได้ดี เพราะในตอนทีเ่ ราใส่เสือ้ คู่กบั ใครนัน้ มันคือช่วงเวลาแห่งความรัก และ
ความรูส้ กึ ซึง่ สิง่ นี้เองเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทาความเข้าใจไม่ต่างกันเลยสาหรับเสือ้ คู่ และชีวติ คู่.....ข้อแรก เราไม่
อาจจะทาให้ใครอยูใ่ น “ห้วง” ความรูส้ กึ ได้ทุกวัน หรือตลอดเวลา เพราะหากเป็ นเช่นนัน้ มันมักออกลักษณะ
หวง หึง ไปจนถึงคุกคามความเป็ นปกติของชีวติ อีกฝ่ าย มันคล้ายกับว่าเราต้องบังคับให้เขาต้องใส่เสือ้ คู่ทุก
วัน ซึง่ มันเป็ นไปไม่ได้…..ข้อสอง สิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดเกิดขึน้ ได้ในชีวติ คู่ ความผิดพลาด ความเข้าใจผิด เรียก
ได้ว่าเป็ นอุบตั เิ หตุในชีวติ คู่ เช่น บังเอิญทาสิง่ ทีเ่ ขาไม่ชอบ ไม่พอใจ หรือหลงผิดไปในบางเวลา แล้วหากอีก
ฝ่ ายยอมรับไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึน้ เสือ้ คู่นนั ้ ย่อมกลายเป็ นผ้าขีร้ ว้ิ ในทันที.....ข้อสาม คนเราย่อมเปลีย่ นแปลง
ไม่ว่าจะในมุมใดก็มุมหนึ่ง ไม่มใี ครเป็ นแบบเดิม ๆ ได้ทุกวัน ในแง่การปฏิบตั ติ วั หรือใช้ชวี ติ ของชีวติ คู่ เรา
คงไม่สามารถอยูภ่ าวะเสน่หาอาวรณ์ หยอกเย้าเหมือนวัยหนุ่ มสาวกันไปตลอดคงยาก ==> มีต่อหน้า 6

