ข่าวว ัดบางแสน
วันอาทิ ตย์ที่ 20 มีนาคม 2022 อาทิ ตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

สารว ัด
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“ถ้าผูใ้ ดอยู่ในพระคริ สตเจ้า ผูน้ ัน้ ก็เป็ นสิ่ งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป”

พันธนาการทีจ่ ากัดสิทธิของเราในยุคปัจจุบนั

วัดบางแสนหน้ าร้อน ตะแบกบาน

วันอาทิตย ์ที่

บางแสน

ได้แก่ โรคโควิด ความเจ็บป่ วย ไม่สามารถเข้าสังคมได้ง่าย
เหมือนแต่ก่อน ธุรกิจจานวนมากล้มละลาย คนทัง้ โลกอยูใ่ นความหวาดกลัวและความยากจน... สิง่ ทีท่ ุกคนรอคอย
คือ อยากให้มใี ครคนหนึ่งช่วยปลดปล่อยเราให้เป็ นอิสระจากพันธนาการนี้ เพื่อเราจะสามารถดาเนินชีวติ เป็ นปกติ
และทากินในแผ่นดินของเรา... พระเยซูเจ้าเล่านิทานเปรียบเทียบถึงลูกทีต่ อ้ งการเปลีย่ นชีวติ ใหม่ แม้จะต้องแปลง
ร่างเป็ นคนรับใช้ของบิดาก็ยนิ ยอมจะทา คิดได้ดงั นัน้ แล้วก็เดินทางกลับไปหาบิดาและเริม่ ต้นปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ าง
ไว้... บทสอนนิทานเรื่องนี้ คือเขาได้รบั การต้อนรับอย่างดีเกินความคาดหมาย...นิทานเรื่องนี้ยงั สอนว่า ใครที่
ต้องการชนะอุปสรรคต้องกล้าเปลีย่ นแปลง วางแผนใหม่และลงมือปฏิบตั ิ แม้จะต้องดาเนินชีวติ ทีส่ ภุ าพต่าต้อยกว่า
เพราะสวรรค์มตี าและมีพระพรช่วยสนับสนุนเกินกว่าทีเ่ ราคาดคิด... ท่านลองยอมอยู่กบั บ้านมากขึน้ เรียนรูว้ ธิ ใี ช้
ON LINE สอนนักเรียน ขายสินค้า ON LINE ติดต่อซือ้ ของทางโทรศัพท์ เป็ นต้น... ชีวติ จะดีขน้ึ แน่นอน

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ข่าวสงฆมณฑล

7

พิ ธีบชู ามิ สซาปลงศพ คุณพ่ออเล็กซานเดอร์ วิ จิตร ไตรภพ สงฆ์อาวุโสสังฆมณฑลจันทบุรี
ประธานในพิธ ี บิชอป ซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ณ วัดเซอต์ปอล แปดริว้ วันที่ 23 มีนาคม 2022

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ เปาลา ฤาษี
สัปดาห์ท่ี 5 เทศกาลมหาพรต

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
โคลเวอร์ (Clover) ใบโคลเวอร์มสี ามแฉก จึงใช้เป็ นสัญลักษณ์ของพระตรี
เอกภาพ ตามตานานนักบุญแพทริก เป็ นผูร้ เิ ริม่ ใช้ใบโคลเวอร์เป็ นสัญลักษณ์ของ
พระตรีเอกภาพ เมือ่ ครัง้ ทีท่ ่านไปเผยแผ่ศาสนาทีไ่ อร์แลนด์ ใบโคล์เวอร์หรือแซม
ร็อก ( shamrock ) จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศไอร์แลนด์ดว้ ย ใบโคล์เวอร์
สามแฉกมีอกี ชื่อหนึ่ง “เทรฟอยส์”(trefoil)

ธรรมอันจะสร้างสันติในโลก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามิได้ให้เราสร้างสันติภาพเท่านัน้ แต่ให้เราทุกคนร่วมมือกันสร้าง

อคิ
ดสะกิด
ใจ องตรงนี้ แต่พระองค์กย็ งั คงรักเราแม้เราไม่
จิตใจของเราอ่อนแอและมีขดี จากัด พระคริข้
สตเจ้
าทรงทราบข้
อบกพร่
น่ารัก แม้เรามีบาปมาก แม้เราท้อแท้สน้ิ หวัง กระนัน้ แล้ว การทีเ่ ราจะรักพระเป็ นเจ้าไม่ใช่เรือ่ งยากเลย หากการ
ทาดีต่อมนุษย์ทาได้ยาก ก็อดทนทาเพื่อถวายแด่พระเป็ นเจ้า เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ราตัง้ ใจทากิจการดี พระองค์กท็ รง
อิ่ มใจ

ของบางอย่าง ซือ้ ไม่ได้ ด้วยเงินทอง
เช่นความรัก ความปราณี มีน้าใจ
สิง่ เหล่านี้ มีค่า แก่ชวี ติ
ได้แต่เพียง เราจะให้ กันและกัน

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1411

เพราะเป็ นของ ไม่ม ี ราคาขาย
ปลูกฝั งไว้ คิดชอบ ประกอบกัน
เพราะว่าเงิน ไม่มสี ทิ ธิ ์ มาจัดสรร
และผูใ้ ห้ ได้รางวัล คืออิม่ ใจ
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
(ต่อจากหน้า 4)

(จากหนังสือชีวติ ทีเ่ คลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์)

ความรัก ความเมตตา ความซื่อสัตย์
ความรัก ความเมตตา ความซื่อสัตย์ สิง่ เหล่านี้เป็ นความดีสากล ทุกศาสนาล้วนเห็นว่าคือความชอบ
ธรรมอันจะสร้างสันติในโลก องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามิได้ให้เราสร้างสันติภาพเท่านัน้ แต่ให้เราทุกคนร่วมมือกันสร้าง
สันติสุขด้วย ให้ทุกคนรักกันฉันพีน่ ้อง เอือ้ เฟื้ อแบ่งปั น การรักเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เรือ่ งง่ายสาหรับมนุษย์ เพราะ
จิตใจของเราอ่อนแอและมีขดี จากัด พระคริสตเจ้าทรงทราบข้อบกพร่องตรงนี้ แต่พระองค์กย็ งั คงรักเราแม้เราไม่
น่ารัก แม้เรามีบาปมาก แม้เราท้อแท้สน้ิ หวัง กระนัน้ แล้ว การทีเ่ ราจะรักพระเป็ นเจ้าไม่ใช่เรือ่ งยากเลย หากการ
ทาดีต่อมนุษย์ทาได้ยาก ก็อดทนทาเพื่อถวายแด่พระเป็ นเจ้า เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ราตัง้ ใจทากิจการดี พระองค์กท็ รง
อยูก่ บั เรา อยูใ่ นเรา และคนอื่นก็จะเห็นพระองค์เช่นเดียวกับเรา
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

มีนาคม

2565/2022

3





พีน่ ้องทีร่ กั - ขอให้เราเตือนใจเราเสมอว่า มหาพรตเราจะมาหาพระ จงจูงใจและเป็ นกาลังใจแก่กนั ทาให้ค ากล่า วนี้ เป็ นความจริ งที่ เกิ ด ขึน้ กับชีวิตของเราเถิ ดครับ อีก 2 สัปดาห์ก จ็ ะเป็ น วัน
อาทิตย์ใบลาน - วันเริม่ เข้าสูส่ ปั ดาห์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ จะนาเราไป สมโภชปั สกา ประจาปี คริสตศักราชนี้
คือ วันอาทิตย์ท่ี 20 เมษายน
อยากให้พน่ี ้อง อ่าน ราพึง และภาวนา บทพระวรสารประจาวันอาทิตย์น้ี หลาย ๆ รอบ และขอพระ
เยซูเจ้าประทานพระหรรษทาน นาจิตใจของเราให้ราลึก และพบว่า เราแต่ละคน เป็ นเหมือนลูกคนเล็ก
ในพระวรสารวันนี้ แล้ว เราจะส านึ ก ถึงความรัก ความเมตตาผูก พัน ของพระบิด าเจ้า ต่อ เรา - ไม่
ว่าเราจะพบว่าตนเองเป็ นคนเช่นไร หรือ เราอาจจะพอใจ ทาตัวเป็ นลูกคนโต ต่อไป
มหาพรต มาหาพระกันเถิด เพราะพระองค์รกั เรามากครับ

ลก 15:1-3,11-32

อาทิตย์ชวนคิด

27

เม็ ดทรายใต้พระแท่น


เมือ่ รูว้ ่าวันหนึ่งคุณจะต้องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้า คุณจึงควรพิจารณาคาถามต่อไปนี้ คุณจะอธิบาย
อย่างไรเกีย่ วกับเวลาทีค่ ณ
ุ ให้โครงการหรือสิง่ ของสาคัญมากกว่าผูค้ น คุณจาเป็ นต้องเริม่ ให้เวลากับใครมากขึน้
อะไรทีค่ ณ
ุ จาเป็ นต้องตัดออกจากตารางเวลาเพือ่ คุณจะให้เวลาแก่ใครคนนัน้ ได้ คุณต้องเสียสละอะไรบ้าง การใช้
ชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือการรัก วิธแี สดงความรักทีด่ ที ส่ี ดุ คือเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะรักคือเดีย๋ วนี้

วันอาทิตย ์ที่

..... เจ้าวัด

เวลานัน้ บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพือ่ ฟั งพระเยซูเจ้า ชาวฟาริสแี ละธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า
“คนนี้ตอ้ นรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” พระองค์จงึ ตรัสอุปมาเรือ่ งนี้ให้เขาฟั ง
พระองค์ยงั ตรัสอีกว่า “ชายผูห้ นึ่งมีลกู สองคน ลูกคนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘พ่อครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัตสิ ว่ นทีเ่ ป็ น
มรดกแก่ลกู เถิด’ บิดาก็แบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่ลกู ทัง้ สองคน ต่อมาไม่นาน ลูกคนเล็กรวบรวมทุกสิง่ ทีม่ แี ล้ว
เดินทางไปยังดินแดนห่างไกล ทีน่ นเขาประพฤติ
ั่
เสเพล ผลาญเงินทองจนหมดสิน้
เมือ่ เขาหมดตัว ก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนักทัวดิ
่ นแดนนัน้ และเขาเริม่ ขัดสน จึงไปรับจ้างอยูก่ บั ชาวเมือง
คนหนึ่ง คนนัน้ ใช้เขาไปเลีย้ งหมูในทุ่งนา เขาอยากกินฝั กถัวที
่ ห่ มูกนิ เพือ่ ระงับความหิว แต่ไม่มใี ครให้ เขาจึงรู้
สานึกและคิดว่า ‘คนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ ส่วนฉันอยูท่ น่ี ่ี หิวจะตายอยูแ่ ล้ว ฉันจะกลับไปหา
พ่อ พูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกทาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชอ่ื ว่าเป็ นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่า
ลูกเป็ นผูร้ บั ใช้คนหนึ่งของพ่อเถิด’ เขาก็กลับไปหาพ่อ
ขณะทีเ่ ขายังอยูไ่ กล พ่อมองเห็นเขา รูส้ กึ สงสาร จึงวิง่ ไปสวมกอดและจูบเขา ลูกจึงพูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ
ลูกทาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชอ่ื ว่าเป็ นลูกของพ่ออีก’ แต่พอ่ พูดกับผูร้ บั ใช้วา่ ‘เร็วเข้า จงไป
นาเสือ้ สวยทีส่ ุดมาสวมให้ลกู เรา นาแหวนมาสวมนิ้ว นารองเท้ามาใส่ให้ จงนาลูกวัวทีข่ นุ อ้วนแล้วไปฆ่า แล้วกิน
เลีย้ งฉลองกันเถิด เพราะลูกของเราผูน้ ้ตี ายไปแล้วกลับมีชวี ติ อีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’ แล้วการฉลองก็เริม่
ขึน้
ส่วนลูกคนโตอยูใ่ นทุ่งนา เมือ่ กลับมาใกล้บา้ น ได้ยนิ เสียงดนตรีและการร้องรา จึงเรียกผูร้ บั ใช้คนหนึ่งมาถามว่า
เกิดอะไรขึน้ ผูร้ บั ใช้บอกเขาว่า ‘น้องชายของท่านกลับมาแล้ว พ่อสังให้
่ ฆา่ ลูกวัวทีข่ นุ อ้วนแล้ว เพราะเขาได้ลกู
กลับคืนมาอย่างปลอดภัย’ ลูกคนโตรูส้ กึ โกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน พ่อจึงออกมาขอร้องให้เข้าไป แต่เขาตอบพ่อ
ว่า ‘ลูกรับใช้พอ่ มานานหลายปี แล้ว ไม่เคยฝ่ าฝืนคาสังของพ่
่
อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลกู แพะแม้แต่ตวั เดียวแก่ลกู เพือ่
เลีย้ งฉลองกับเพือ่ นๆ แต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรัพย์สมบัตขิ องพ่อจนหมด พ่อยัง
ฆ่าลูกวัวทีข่ นุ อ้วนแล้วให้เขาด้วย’
พ่อพูดว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยูก่ บั พ่อเสมอมา ทุกสิง่ ทีพ่ อ่ มีกเ็ ป็ นของลูก แต่จาเป็ นต้องเลีย้ งฉลองและชืน่ ชมยินดี
เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้ว กลับมีชวี ติ อีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’”

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

4

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1411

วันอาทิตย ์ที่

27

มีนาคม

2565/2022

5

นิทาน ความคิด คติสอนใจ

สิ่งที่สาคัญที่สดุ

เมื่อขีเ้ กียจไม่มีจริ ง (เพราะมันเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่ในหัวเรา) ตอนที่3

ชีวติ ทัง้ ชีวติ เป็ นเรือ่ งของความรัก (ต่อจากอาทิตย์ทแ่ี ล้ว)
3) เราจะถูกประเมิ นโดยดูจากความรักของเรา
หนึ่งในวิธที พ่ี ระเจ้าทรงวัดความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณก็คอื ดูทค่ี ณ
ุ ภาพความสัมพันธ์ของคุณในสวรรค์พระเจ้าจะ
ไม่ตรัสว่า “จงบอกเราเรือ่ งอาชีพของเจ้า บัญชีธนาคารของเจ้า และงานอดิเรกของเจ้า” แต่พระองค์จะดูว่าคุณได้
ปฏิบตั ติ ่อคนอืน่ อย่างไร โดยเฉพาะคนทีข่ ดั สน พระเยซูตรัสว่า วิธที จ่ี ะรักพระองค์คอื รักครอบครัวของพระองค์ และ
เอาใจใส่ความต้องการในชีวติ ของพวกเขา “เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า
ซึง่ ท่านได้กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพีน่ ้องของเรานี้ถงึ แม้จะต่าต้อยเพียงไร
ก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วย"
เมือ่ คุณย้ายเข้าไปอยูใ่ นนิรนั ดรกาล คุณจะทิง้ ทุกสิง่ ทุกอย่างไว้เบือ้ งหลังทัง้ หมด
ทีค่ ณ
ุ จะเอาไปได้กค็ อื ลักษณะนิสยั ของคุณ เมือ่ รูเ้ ช่นนี้แล้ว ผมจึงขอแนะนาว่าเมือ่
คุณตื่นขึน้ ทุกเช้า ให้คณ
ุ คุกเข่าลงข้างเตียง หรือนังที
่ ข่ อบเตียง และอธิษฐานว่า
“ข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าวันนี้ขา้ พระองค์จะทาสิง่ ใดๆ เสร็จหรือไม่ ข้าพระองค์ตอ้ งการ
แน่ใจว่า ข้าพระองค์ได้ให้เวลาแก่การรักพระองค์และรักคนอื่น เพราะว่านันคื
่ อ
ความหมายทัง้ หมดของชีวติ ข้าพระองค์ไม่ตอ้ งสูญเสียเวลาวันนี้ไปเปล่าๆ” ทาไม
พระเจ้าต้องประทานอีกหนึ่งวันแก่คณ
ุ ถ้าคุณกาลังจะทาให้มนั สูญเปล่า
วิ ธีการแสดงความรักที่ ดีที่สดุ คือเวลา
ความสาคัญของสิง่ ต่างๆ สามารถวัดได้จากปริมาณทีเ่ ราเต็มใจลงทุน กับสิง่ เหล่านัน้ ยิง่ คุณให้เวลากับสิง่ ใดมาก
คุณก็ยงิ่ บอดถึงความสาคัญและคุณค่าทีม่ นั มีต่อคุณ ถ้าคุณต้องการรูว้ ่าใครสักคนให้ความสาคัญกับสิง่ ใดมากทีส่ ดุ
ก็แค่ดวู ่าเขาใช้เวลาของเขาอย่างไร เวลาคือของขวัญทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ เพราะคุณมีปริมาณเวลาทีต่ ายตัว คุณสามารถหา
เงินมากขึน้ แต่คณ
ุ ไม่สามารถหาเวลามากขึน้ เมือ่ คุณให้เวลากับใคร คุณก็กาลังให้สว่ นหนึ่งของชีวติ คุณแก่เขา
เวลาที่ ดีที่สดุ ที่ จะรักเดี๋ยวนี้
บางครัง้ การผัดวันประกันพรุง่ ก็เป็ นวิธตี อบสนองทีถ่ กู ต้องต่องานสัพเพเหระ แต่เนื่องจากความรักคือสิง่ ทีส่ าคัญ
ทีส่ ดุ มันจึงสาคัญเป็ นอันดับแรก พระคัมภีรเ์ น้นเรือ่ งนี้ซ่าแล้วซาอีก โดยกล่าวว่า “เมือ่ ใดทีเ่ ราทีโอกาศควรจะทาดี
แก่ทกุ คน จงใช้ทกุ ๆโอกาสอย่างดีทส่ี ดุ ในการทาดี เมือ่ ไรก็ตามทีท่ า่ นสามารถทาได้ จงทาดีแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการ อย่า
บอกเพือ่ นบ้านของท่านให้คอยถึงพรุง่ นี้ ถ้าท่านสามารถช่วยพวกเขาได้เดีย๋ วนี้” ทาไมเวลานี้จงึ เป็ นเวลาดีทส่ี ดุ ที่
จะแสวงหาความรัก ก็เพราะคุณไม่รวู้ ่า คุณจะมีโอกาสนี้ไปอีกนานแค่ไหน สถานการณ์ต่างๆเปลีย่ นไป คนตายไป
ลูกๆโตขึน้ คุณไม่มสี งิ่ ใดรับประกันว่าจะมีพรุง่ นี้ ถ้าคุณอยากแสดงความรัก คุณก็ควรจะทาเสียเดีย๋ วนี้
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แขกสาคัญจะมาบ้าน เราก็ต้องเก็บของถูบ้าน ตัว อย่างง่าย ๆ หากเป็ น วัน หยุด ของเรา ในวัน
ว่างของคนทีไ่ ม่ได้ชอบทางานบ้าน เราจะทาอะไร? ซักผ้า ถูบา้ น ล้างจาน จัดข้าวของ? ถ้าคนไม่ชอบ
ทางานบ้านต้องทาล่ะ?
เราก็คงทาในสิง่ ทีเ่ ห็นว่า “สาคัญ” หรือจาเป็ นทีส่ ุดในสายตาเรา เช่น ต้องซักผ้าเดีย๋ วจะไม่มชี ุดทางาน
หรือล้างจาน เพราะกลัวจะเน่า ส่งกลิน่ ส่วนถูบา้ น จัดของนัน้ อาจเป็ นตัวเลือกสุดท้ายและอาจยังไม่ทา
เพราะเราอยูไ่ ด้ไม่รสู้ กึ รก ไม่เป็ นไร แต่ถา้ มีปัจจัยเพิม่ เติม ดังเช่น แขกสาคัญจะมาบ้าน การเก็บของถูบา้ น
กลายเป็ นสิง่ ที่ “ต้องทา” ขึน้ มาแม้จะขีเ้ กียจอยูก่ ต็ าม เสือ้ ผ้าอาจอุดไว้ในตระกร้ามุมหนึ่งก่อนแทน…คงทา
ให้เห็นในส่วนหนึ่งว่ามันมีเหตุผลเกีย่ วข้อง มีปัจจัยอยู่นะ ต่อความขีเ้ กียจ หรือขยันในบางสถานการณ์ ทว่า
เวลาทีเ่ ราขีเ้ กียจขึน้ มา มักไม่ใช่เวลาของเหตุผล มันมักจะเป็ นแค่ความรูส้ กึ …
เมื่อหิ นก้อนนัน้ มันเริ่ มสาคัญ เราจะเห็นมันในอีกแบบ หลายครัง้ เราคงเคยเห็น หรือ รู้ส ึก บ่อ ย
ๆ ต่อความขีเ้ กียจ ซึง่ มักจะชัดกว่าเวลาเรามองคนอื่น เช่น ทาไมแฟนขีเ้ กียจซักผ้า ทาไมลูกขีเ้ กียจเก็บ
ห้องนอน ก็เพราะในเมือ่ เขาไม่เห็นความสาคัญในสิง่ นัน้ ๆ เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับสิง่ นัน้ หรือ มองเรือ่ ง
นัน้ ในอีกมุม เช่น เราอาจมองว่าซักผ้าเป็ นเรือ่ งต้องทา แต่หากเขามองในมุมว่า ก็ตอนนี้ยงั มีใส่อยูไ่ ม่เห็น
ต้องรีบ แน่นอนย่อมไปขยันเรือ่ งอื่นก่อน และหลายเรือ่ งที่ไม่ใช่แค่มองว่าไม่จาเป็ น แต่ไม่เคยอยูใ่ นสายตา
และไม่อยู่ในหัวเรา(คิ ด)เราเลย ดังนัน้ ถ้าเพียงแค่รสู้ กึ ต้องทาหรือโดนบอกให้ทา ความขีเ้ กียจหรือแท้จริง
คือ ความรู้สึกไม่อยากทาย่อ มเข้ามาแทรกโดยง่าย.....สิ่ งแวดล้อ มกับพื้น เพการด าเนิ น ชีวิ ต ก็ม ีส ่ว น
ในบางเรือ่ ง เช่น คนทีโ่ ตมาในชุมชนแออัด ความทรุดโทรม ไม่เรียบร้อยของสิง่ ของเป็ นเรือ่ งทีช่ นิ ตา ดังนัน้
เมือ่ เขามีบา้ น การปล่อยบ้านรกไปบ้างจึงไม่รสู้ กึ อะไร หรือ วัยรุน่ อาจทีไ่ ม่รสู้ กึ อะไรกับการใส่เสือ้ ผ้าทีไ่ ม่รดี
เพราะเขาไม่ได้แคร์สงั คมอื่น และสังคมเขาเองก็ไม่มใี ครมาใส่ใจกับการทีเ่ สือ้ จะยับไปบ้าง ดังนี้การต้องขยัน
รีดเสือ้ จึงไม่เกิดขึน้ ภาวะเช่นนี้หากเป็ นเราก็คงรูส้ กึ เสียเวลา จะมานังรี
่ ดทาไมไม่มใี ครสนใจ ไม่รดี ก็ใส่
ได้… (มุมนี้เป็ นเพียงตัวอย่างไม่ได้สรุปว่าเป็ นพืน้ ฐานของวัยรุน่ หรือคนทีเ่ ติบโตมาแบบหนึ่งไปเสียหมดนะ
ครับ) ลองคิด จินตนาการดูว่า… เวลาทีเ่ ราเดินผ่านก้อนหินก้อนหนึ่ง ไม่เล็กไม่ใหญ่ ทีส่ นามหน้าบ้าน เรา
อาจเดินผ่านไปโดยไม่มองมัน ก็แค่กอ้ นหิน แต่เมือ่ ใดมันมาอยูบ่ นพืน้ ปูนเขตบ้าน หรือช่องทางเดิน มันจะ
เริม่ เกะกะ อาจทาให้เกิดอันตราย แน่ นอนเราจะจัดการมัน....แต่ในอีกด้านของคนทีใ่ นหัวมีเรือ่ งการจัดสวน
หน้าบ้าน หรือชอบให้หน้าบ้านสะอาดตา หินก้อนนัน้ บนสนามย่อมไม่ใช่ทท่ี ม่ี นั ควรอยู่ เขาก็ยอ่ มนามันไป
จัดการ จัดระเบียบไม่เพียงหินก้อนนัน้ เศษใบไม้ กิง่ ไม้ รวมไปทุกส่วนของสนามเป็ นแน่ และเวลาใครผ่าน
ไปมาก็จะรูส้ กึ ว่า เขาขยันจัง…นี่คอื ความแตกต่างของโอกาส ในการทีเ่ ราจะตอบสนองต่อสิง่ หนึ่งบนความ
ขยัน หรือขีเ้ กียจ เพราะเมือ่ เราเห็นหินก้อนนัน้ สาคัญ หรือทีจ่ ริงอยูใ่ นองค์ประกอบของสิง่ ทีเ่ ราให้
ความสาคัญ เราจะเห็นมันในอีกแบบ ดังทีย่ กตัวอย่างก็ไม่ได้หมายความว่า หินก้อนนัน้ สาคัญทีส่ ุด หรือ
เรือ่ งทีเ่ ราขยันทามันต้องสาคัญทีส่ ุด เพียงแต่มนั เป็ นส่วนหนึ่งของเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นหัวเรา หรือเรือ่ งทีเ่ ราใส่ใจ
หรือไม่เท่านัน้ เอง และหากมันเข้ามาอยูใ่ นหัวเราแล้ว จะเล็ก จะใหญ่ มันจะค้างคาใจ วนในหัวจนทาให้ข้ี
เกียจแค่ไหนก็ตอ้ งไปจัดการ…

