ซินเจียยูอ
่ ี่ ซินนีฮ
้ วดไช ้ Gong Xi Fa Cai
ขอให ้เฮงๆ รวยๆ สดใสเสมอ
เดือนแห่งความรัก วันวาเลนไลน์ความรักตามศาสนาคริสต์ และวันมาฆบูชารักตามศาสนาพุทธ วลีทเี่ รารู ้จัก
กันดีเรือ
่ งความรักของศาสนาคริสต์ คือ “Turn the other cheek” – The Sermon on the Mount ของพระ
เยซู พระองค์ตรัสว่า “พวกเจ ้าล ้วนเคยได ้ยินคาทีว่ า่ ตาต่อตา ฟั นต่อฟั น แต่เราขอบอกพวกเจ ้า จงอย่า
ต่อต ้านคนชัว่ ร ้าย หากใครคนหนึง่ ตบแก ้มขวาของเจ ้า จงเอียงแก ้มอีกข ้างหนึง่ ให ้เขา” ในขณะที่ ศาสนา
้ ไฟ กรรมก็เดินหน ้าไปไม่ได ้ไกล เมือ
พุทธ ก็สอนว่า “เวรระงับด ้วยการไม่จองเวร” เมือ
่ ไม่เติมเชือ
่ เอาคาสอน
เรือ
่ งความรักทีย
่ งิ่ ใหญ่นม
ี้ าใช ้กับชีวต
ิ ประจาวัน ทัง้ กับตัวเราเอง และบุคคลรอบข ้าง ก็คอ
ื การขอโทษ การให ้
อภัย หลายครัง้ ทีเ่ ราต ้องขอโทษทัง้ ทีไ่ ม่ผด
ิ การรับความผิดนัน
้ เอง อาจทาให ้อีกฝ่ ายได ้สติ และหยุดการ
กระทาทีไ่ ม่สมเหตุผลนัน
้ หรือ ดับไฟก่อนลาม
“การขอโทษ” “การให้อภ ัย” เป็นร ักแท้ เป็ นยาขนานเอกทีเ่ ยียวยาความเจ็บปวด แม ้การเอ่ยคาขอโทษ
ไม่ใช่เรือ
่ งง่าย การให ้อภัยก็ยงิ่ ยาก แต่หากเราดูความสาเร็จของท่านมหาตมะ คานธี ทีเ่ อาชนะชาติ
มหาอานาจได ้ด ้วยอหิงสา และแผ่ความรักของท่านให ้ศัตรู เรายิง่ ต ้องควรฝึ กปฏิบต
ั ิ “The weak can never
forgive. Forgiveness is the attribute of the strong” (คนอ่อนแอให ้อภัยใครไม่ได ้ การให ้อภัยเป็ นคุณ
ลักษณ์ของคนแกร่ง) การขอโทษ การให ้อภัย จึงต ้องอาศัยขันติธรรม และเมตตาธรรมสูง ดังโอวาทปาฏิ
โมกข์ทพ
ี่ ระพุทธเจ ้า ได ้ทรงแสดงในวันมาฆบูชา มีใจความโดยย่อว่า:
o การไม่ทาบาปทัง้ ปวง (ละชัว่ ) ทรงสอนให้รจ
ู ้ ักร ักเพือ
่ นร่วมโลก
o การยังกุศลให ้ถึงพร ้อม (ทาดี) ทรงสอนให้รจ
ู ้ ักร ักเพือ
่ นร่วมโลกและร ักตนเอง
o การชาระจิตให ้ขาวรอบ (ทาใจให ้บริสท
ุ ธิ)์ ทรงสอนให้รจ
ู ้ ักร ักตนเอง
พระองค์ทรงเน ้นย้าเรือ
่ งความรัก โดยเฉพาะความรักทีป
่ ระกอบด ้วยเมตตาธรรม ไม่วา่ จะเป็ นการรักสัตว์ รัก
เพือ
่ นมนุษย์ รวมทัง้ การรักตนเอง ก็ทรงสอนให ้รู ้จักรักด ้วยเมตตาธรรม โดยเว ้นจากทุจริต ไม่วา่ จะเป็ นการ
ทาร ้าย ข่มเหง รังแก เบียดเบียน รวมทัง้ การกล่าวร ้ายด ้วย ให ้เว ้นเสียให ้ได ้ หรือ กาจัดออกไปจากใจให ้
ได ้
ความรักเป็ นเรือ
่ งดีงามทัง้ ความรู ้สึกและเหตุผล โลกไร ้รักมีแต่ความหม่นหมอง และไม่มเี หตุผลทีจ
่ ะดารงชีพ
ซึมซับ ซาบซึง้ กับสรรพสิง่ รอบตัว ดังเช่นที่ Mr. Robert Tizon เขียนไว ้ I would rather have eyes that

cannot see, ears that cannot hear, lips that cannot speak, than a heart that cannot love. “ข ้า
ยินยอมมีดวงตาทีม
่ อ
ิ าจมองเห็น หูทม
ี่ อิ าจสดับฟั ง ริมฝี ปากทีม
่ อ
ิ าจพูด มากกว่าหัวใจทีม
่ อ
ิ าจรัก ” (จาก
หนังสือ “คาทีแ
่ ปลว่าร ัก” โดย วินทร์ เลียววาริณ)

เมือ
่ หัวใจมีรัก พลันชีวต
ิ ก็สว่างไสว ดั่งทีล
่ ้นเกล ้ารัชกาลที่ 6 ทรงบรรยายไว ้ในมัทนะพาธา
“อ ้าอะรุณแอร่มระเรือ
่ รุจี
ประดุจมะโนภิรรมระตี ณแรกรัก
แสงอะรุณวิโรจน์นะภาประจักษ์
แฉล ้มเฉลาและโศภินัก นะฉันใด
หญิงและชายณะยามรตีอท
ุ ย
ั สว่าง ณ กลางกะมลละไม ก็ฉันนัน
้ .”
แม ้ยามใดทีผ
่ ด
ิ หวังอกหักไม่วา่ จะชีวต
ิ รัก หรือ งาน ก็คด
ิ ให ้ได ้อย่างที่ Og Mandino ว่าไว ้ “I will love the

light for it shows me the way yet I will endure the darkness for it shows me the stars.” – “ฉั นจะ
รักแสงสว่างเพราะมันส่องทางให ้ฉั น กระนัน
้ ฉั นจะยืนหยัดผ่านความมืด เพราะมันทาให ้ฉั นเห็นดวงดารา”
(จากหนังสือ “คาทีแ
่ ปลว่าร ัก” โดย วินทร์ เลียววาริณ)

่ งิ่ ทีด
เหนือสิง่ ใด คือ รักพ่อแม่ ด ้วยการนาพาชีวต
ิ ของเราไปสูส
่ งี ามอย่างยัง่ ยืน และอย่าลืมรักสิง่ แวดล ้อม รัก
ต ้นไม ้ รักอากาศ รักดิน รักน้ า ลดการใช ้ทุกทรัพยากร
่ เพลงของ ทาทา ยัง “รบกวนมารักกัน”... รักเราด ้วยนะคะ เราบริการ
ก็ขอส่งท ้าย Greeting ฉบับนีด
้ ้วยชือ
ด ้วยหัวใจรัก และหัวใจภักดิข
์ องเราทัง้ หมด.
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