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ทีว่ ดั ของเรา คุณพ่อสมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์ เจ้าอาวาส

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH
ปี ที่ 26

ฉบับที่ 1383

วันอาทิตย ์ที่

29

สิงหาคม

>>

บางแสน

2564/2021

“ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์สามารถทาให้เขามีมลทิ นได้
แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นัน้ แหละทาให้เขามีมลทิ น ใครมีหสู าหรับฟัง ก็จงฟัง

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เตือนใจเราให้เข้าใจถึงบทบัญญัตขิ องพระ เป็ นบทบัญญัตทิ ท่ี าให้เราทราบว่า พระ

“ใครอยากได้ ก็ตอ้ งมาขอแม่พระ” – สมพงษ์ พูลชู

เจ้าทีแ่ ท้จริงนัน้ เป็ นอย่างไร ให้เราสังเกตในบทอ่านที่ 2 ความศรัทธาในพระเจ้าทีแ่ ท้จริง คือ การปฏิบตั เิ มตตาจิตและ
ความรักต่อผูอ้ ่นื ความศรัทธาทีแ่ ท้จริงทีพ่ ระต้องการจากเราคือ การทีเ่ รารักและช่วยเหลือผูอ้ น่ื อย่างจริงใจ พระไม่
ต้องการเครื่องบูชาหรือของถวายภายนอกใดๆ จากเรา นอกจากจิตใจทีเ่ ปี่ ยมด้วยความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันเอง ให้เราวอนขอพระพรจากพระเป็ นเจ้า ได้โปรดประทานพระหรรษทานให้กบั เราแต่ละคน เพื่อจะได้เข้าใจ
ว่า การรักพระเป็ นเจ้าทีแ่ ท้จริงนัน้ คือ การทีเ่ ราแต่ละคน สามารถทีจ่ ะรัก ช่วยเหลือและให้อภัยแก่กนั และกัน เพราะ
พระเจ้าคือองค์ความรัก ดังนัน้ ของถวายทีด่ ที ส่ี ดุ ทีเ่ ราสามารถมอบให้กบั พระองค์ได้กค็ อื ความรัก
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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน

“ก้าวไปกับปี นักบุญยอแซฟ”
8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021
นักบุญยอแซฟเป็ นช่างไม้ เราก็คาดเดาว่า ในขณะพระกุมารเยซูยงั เล็ก
นักบุญยอแซฟน่าจะทาของเล่นจาพวกไม้ นอกจากเครือ่ งมือช่างไม้ขนาดเล็ก เช่นค้อนไม้
ของเล่นทีเ่ ด็กๆ ชอบมาก ต้องเป็ นรถมีลอ้ ลากได้ มาดูฝีมอื ช่างไม้สุดยอดกันเลย มีมา้ ลากจูงด้วย

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )
ออร์แกน ( Organ ) ใช้เป็ นสัญลักษณ์แห่งการสรรเสริญทีศ่ าสนจักรถวาย
แด่พระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเป็ นเจ้า
นอกจากนี้ยงั เป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของ
นักบุญเชชีลอี า ซึง่ เป็ นนักบุญผูพ้ ทิ กั ษ์การดนตรี เชื่อกันว่าเธอเป็ นผูป้ ระดิษฐ์
ออร์แกนขึน้ มาเพื่อถ่ายทอดเสียงดนตรีสวรรค์ทก่ี อ้ งอยูใ่ นจิตวิญญาณของเธอ

ข้อคิดสะกิดใจ

สังขาร
วันเดือนปี ทีผ่ ่านไป คล้ายความฝั น
มวลญาติมติ ร เงินทอง ของมากมาย
อย่าทนทุกข์ กับอดีต อันขมขืน่
ปั จจุบนั ย่อมสาคัญ กว่าสิง่ ใด

7

ชีวติ พลัน หมดไป น่ าใจหาย
ต้องมลาย จากกัน เหมือนฝั นไป
อย่าเริงรืน่ อนาคต อันสดใส
ถ้าตัง้ ใจ ไว้พอดี มีพอควร

ข้าแต่นกั บุญยอแซฟ ช่วนวิงวอนเทอญ
* ก้าวไปกับปี นกั บุญยอแซฟ #26 @ 26-08-2021
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ปี ที่ 26

ั ันธ์
ประชาสมพ

หากพีน่ ้องไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ดั ในช่วงนี้
จะใช้วธิ โี อนเงินทาบุญ - ขอมิสซา

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)

อาทิตย์ชวนคิด
เราต้องเรียนรู้จกั วิธีทาชีวิตให้สงบ
พระเป็ นเจ้าจะเสด็จมาในวันสุดท้ายก็จริงแต่จงอย่าพบพระองค์ ณ เวลานัน้ ด้วยบุคลิกของคนที่
ลุกลีล้ ุกลนกระวนกระวาย วิถชี วี ติ คริสตังทีร่ อคอยชีวติ ใหม่เขาผูน้ นั ้ ต้องมีความสงบในจิตใจ คนทีท่ า
เช่นนี้ได้เป็ นคนทีร่ จู้ กั วิธที าชีวติ ให้สงบในช่วงวัน มีเวลาเงียบๆกับพระในจิตใจ หวนคิดถึงและซาบซึง้ ใน
ความรักของพระเป็ นเจ้าในช่วงวัน มีเรือ่ งหวันกลั
่ วก็สวดสายประคา รูว้ ่าโลกนี้แห้งแล้งข้อมูลข่าวสารดีๆก็
อ่านพระคัมภีรห์ ล่อเลีย้ งจิตใจเป็ นประจา เราต้องเรียนรูจ้ กั วิธที าชีวติ ให้สงบ มันอยูข่ า้ งใน ไม่ใช่อะไร
ฉาบฉวยภายนอก
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั ในช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมานี้ มีวนั ฉลองที่ “น่ าสนใจมาก” อยู่ 2-3 วันครับ

วันที่ 27 ส.ค. ฉลองนักบุญมอนี กา (ค.ศ. 331 –387) แม่ผอู้ ดทน แข็งแกร่ง หนักแน่น
แม่ผทู้ ผ่ี ่านความทุกข์มากมายและยาวนาน แต่ท่านเป็ นแม่ทพ่ี ง่ึ พาการภาวนาไม่หยุด
หย่อน และวางใจในพระเจ้าแม้ในทะเลน้าตา ทีส่ ุดสามีกลับใจเป็ นคริสตชน และสิน้ ใจใน
ศีลในพร ลูกชายกลับตัวสุดขีด และเป็ นนักบุญยิง่ ใหญ่

วันที่ 28 ส.ค. ฉลองนักบุญออกัสติ น (ค.ศ. 354-430) พระสังฆราชและนักปราชญ์
พระศาสนจักร ออกัสตินเป็ นหนึ่งในลูก ๆ ของนักบุญมอนีกา ท่านเป็ นวัยรุ่นเข้าสู่วยั
หนุ่มแบบเตลิดไปสุดซอย (ตามแบบบิดา ปาตรีซอี ุส) .... ทีส่ ุดก็กลับใจหันมาหาพระเจ้า
อุทศิ ตนรับใช้พระองค์สุดชีวติ จิตใจ .... อัศจรรย์ยงิ่ ใหญ่แห่งพระหรรษทาน
อยากให้พน่ี ้อง หาประวัตขิ องนักบุญทัง้ สองมาอ่าน เพราะชีวติ ครอบครัวของท่านทัง้
สอง มีเนื้อหา สาระ น่าอ่าน น่าไตร่ตรองและราพึง “ชีวติ ” ได้ดเี ยีย่ ม
พีน่ ้องครับ พระวาจาที่อยากให้พี่น้องอ่าน และราพึงภาวนาในสัปดาห์นี้ คัดมาจากบท
อ่านของวันฉลองทีเ่ พิง่ กล่าวถึงครับ - บทที่ 1 มาจากวันฉลอง นักบุญมอนีกา
- บทที่ 2 มาจากวันฉลอง นักบุญออกัสติน
และ - บทที่ 3 เป็ นบทอ่านประจาวันอาทิตน์ ้คี รับ


••

1 ธส 4:3-8 “นีค่ อื พระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ทา่ นเป็ นผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ละเว้นจากการผิดประเวณี
แต่ละคนรูจ้ กั ใช้รา่ งกายของตนด้วยความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละด้วยความเคารพ โดยไม่ปล่อยตัวตามราค
ตัณหาอย่างคนต่างชาติทไี ่ ม่รจู้ กั พระเจ้า อย่าให้ผใู้ ดล่วงเกินหรือหลอกลวงพีน่ ้องของตนในเรือ่ งนี้
เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงลงโทษในเรือ่ งความผิดเหล่านี้ทงั ้ หมดดังทีเ่ ราเคยบอกและกาชับท่าน
พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้มาเป็ นคนสกปรกลามก แต่ให้เป็ นคนศักดิส์ ทิ ธิ์ ดังนัน้ ผูท้ ดี ่ ถู กู คาเตือนนี้
ก็มใิ ช่ดถู กู เพียงมนุษย์เท่านัน้ แต่ดถู กู พระเจ้าผูป้ ระทานพระจิตของพระองค์ให้แก่ทา่ นด้วย"
1 ธส 4:9-11 พีน่ ้อง ส่วนเรือ่ งความรักฉันพีน่ ้องนัน้ ไม่จาเป็ นต้องเขียนบอกอะไรท่านอีก เพราะท่าน
ได้รบั คาสอนจากพระเจ้าให้รกั กัน และท่านก็ปฏิบตั เิ ช่นนี้ต่อพีน่ ้องทุกคนไปทัวแคว้
่ นมาซิโดเนียอยู่
แล้ว พีน่ ้องทัง้ หลาย เราขอร้องท่านให้รกั กันยิง่ ๆ ขึน้ เอาใจใส่ทจี ่ ะดาเนินชีวติ อย่างสงบ ต่างคนต่าง
ทางานด้วยน้ าพักน้ าแรงของตน ดังทีเ่ ราเคยกาชับท่าน
ยก 1: 21ข-22,27 “จงน้อมรับพระวาจาทีท่ รงปลูกฝั งไว้ในท่าน พระวาจานัน้ สามารถช่วยวิญญาณ
ท่านให้รอดพ้นได้ จงปฏิบตั ติ ามพระวาจา มิใช่แต่ฟังอย่างเดียว ซึง่ เท่ากับหลอกตนเอง
ความเลือ่ มใสศรัทธาบริสทุ ธิแ์ ละไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดา ก็คอื การเยีย่ ม
เด็กกาพร้าและหญิงหม้ายทีม่ คี วามทุกข์รอ้ น และการรักษาตนให้พน้ จากมลทินของโลก”


ถ้อยคาจากพระวาจาทัง้ 3 บทนี้ ชัดเจน เข้าใจง่าย และปฏิบตั ไิ ด้เลย .. นาไปราพึง ภาวนา และปฏิ บตั ิ กนั นะครับ
.....เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ที่สดุ ของคน คือเป็ นคนธรรมดาที่มีความสุข
1. ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชีย่ ล คนทีส่ บายใจทีส่ ุดคือ...คนทีอ่ ่านแล้ว ไม่แสดง
ความเห็นเพิม่ ความขัดแย้งใดๆ เลย
2. ท่ามกลางกระแสกลุม้ ใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้กอ้ นโตให้เร็วทีส่ ุด คนทีป่ ลดหนี้ได้ก่อนใครๆ คือ...คน
ทีห่ ยุดสร้างหนี้ใหม่ขน้ึ อีกต่างหาก
3. ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ 2G, 3G, 4G คนทีไ่ ด้ประโยชน์มากทีส่ ุดคือ...
คนทีค่ ่อยๆ เลือกรับข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์และไม่ขาดการติดต่อ
กับครอบครัวเมือ่ มีเหตุจาเป็ น...หาใช่คนทีจ่ มไปกับกองขยะข้อมูล
ปฏิกูลข่าวสาร
4. ท่ามกลางคาคม-ข้อคิดทีส่ รรหามาแชร์กนั จนนับไม่หวาดไหว
บนโลกโซเชีย่ ล...คนทีด่ ารงตนให้เป็ นสุขอยูไ่ ด้คอื คนทีเ่ ก็บคาคมข้อคิดบางอย่างทีเ่ คยผ่านมา แล้วนาไม่ก่ขี อ้ มาปรับใช้เข้ากับ
ตัวเอง...มิใช่คนทีแ่ สวงหาคาคม-ข้อคิดใหม่ๆทีผ่ ่านตาเข้ามาทุกวัน
5. ท่ามกลางการวิพากษ์วจิ ารณ์มากมายถึงข้อดีขอ้ เสียในตัวตน
ของเรา...คนทีย่ นื ยิม้ เชิดหน้าในสิง่ ทีถ่ ูกต้องแห่งตัวตนอยูไ่ ด้คอื
คนทีไ่ ม่สนใจกับเสียงวิจารณ์ทไ่ี ม่รจู้ ริง...มิใช่คนทีพ่ ยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย.
6. ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยูด่ กี นิ
ดี....คนทีเ่ อาตัวรอดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ด.ี ..ส่วนหนึ่งคือ คนทีม่ ปี ฏิภาณไหวพริบ รูจ้ กั ผ่อนหนัก
ผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกความเปลีย่ นแปลงอย่างรูเ้ ท่าทันมากกว่า
7. เสือ้ สวยทีต่ ดิ ยศถาบรรดาศักดิ ์สูงสุด...ย่อมติดภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชวี ติ ...
คนทีย่ ม้ิ กว้างอย่างมีความสุขทีส่ ุดหลายคน...จึงแค่ใส่เสือ้ เก่าๆ ทีป่ ราศจากตาแหน่งหรือหัวโขน หรือบาง
คนยิง่ มีความสุขกว่าใครๆ...แม้ถอดเสือ้ อยูก่ ม็ าก
8. ทุกข์ทส่ี าหัสในหมวดของความยากจนก็คอื ทุกข์เพราะไม่เท่า...หลายคนผ่านทุกข์เพราะไม่ม ี มาได้
ด้วยความขยัน...แถมผ่านด่านทุกข์ทไ่ี ม่พอ มาด้วยอดออม...แต่ตอ้ งมาติดกับดัก เพราะเอาตัวเองไป
เปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่า...หยุดเปรียบเทียบ...ชีวติ หลุดบ่วงทุกข์อย่างมหัศจรรย์
9. คนปฏิบตั ธิ รรมแล้วชีวติ ดีขน้ึ ทันตาเห็น...คือคนทีเ่ ข้าใจว่า ต้องรูเ้ ท่าทันจิตทีก่ าลังปรุงแต่ง...มิใช่บงั คับ
จิตให้หยุดฟุ้งซ่าน...เพราะทันทีทร่ี ทู้ นั ความรูเ้ ท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์ โลภ โกรธ หลงได้ทนั ทีนนเอง
ั่

“ความรัก” คืออะไร?ตอนที่ 4

เลิ กทัง้ ที่ยงั รัก? ถ้าคือรักทาไมมีเลิ ก? ความรักไม่ใช่เรือ่ งง่าย – นอกจากทุกข้อทีก่ ล่าวมาเราก็
เห็นว่ามันยากอยู่แล้วนันก็
่ ใช่ แต่ไม่ได้จะเขียนวนซ้ามุมเดิม ๆ เพราะทีว่ ่ายากความหมายหนึ่ง ซึง่ หลายคน
ล้วนมีประสบการณ์ คือเมื่อเคยมี “รักแรก” แล้ว โอกาสน้อยนักทีจ่ ะเป็ น “รักเดียว” ไปตลอดชีวติ บางคน
พบว่ามันยังไม่ใช่ บางคนพบว่ามันใช่.. แต่กบั เราฝ่ ายเดียว กับเขาไม่ใช่ เราล้วนได้ประสบการณ์กบั ทุก
การมีรกั เสมอ ซึง่ จะยังเรียกประสบการณ์นนั ้ ว่า “รัก” อยู่ไหม ก็ตามแต่กนั ไป..แต่ทแ่ี น่ ๆ นี่คอื สิง่ ยืนยันว่า
มันไม่ง่ายเลย เพราะถ้าง่ายทุกคนคงตัดสินใจในรักใดแล้ว คงสาเร็จสมหวังกันไปหมด ถ้าประเมินเป็ นสัดส่วน
หรืออัตราความสาเร็จว่ากันจริง ๆ คงไม่ถงึ ครึง่ เป็ นแน่ เพราะถ้าชีวติ เราเคยมีรกั (หรือคิดว่ารัก) เกิน 2 คน ก็
เท่ากับว่าไม่ถงึ ครึง่ แล้ว เช่นนี้จงึ ไม่น่าจะผิดทีบ่ อกว่า “รักไม่ใช่เรือ่ งง่าย” มันไม่มสี ตู รสาเร็จ ไม่มรี ปู แบบ
บังคับ แถมยังสรุปแทนใครไม่ได้อกี ด้วยและมันยากทีจ่ ะหาคาตอบว่า ทาไม “รักแล้วยังไม่พอ” ในเมื่อ
แรกเริม่ ต่างฝ่ ายต่างพูดได้เต็มปากว่ารัก แต่ไม่นานก็เปลีย่ นไป กระทัง่ ในบางคู่ทบ่ี อกว่าเลิกกัน แต่ “ยังรัก”
อยู่ ยิง่ น่าแปลกใจ ในเมื่อ ยังรักทาไมต้องเลิก? ผมไม่สรุปว่ามันถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ แต่สรุปได้แน่ ๆ
ว่า “ความรักนี้ ไม่ง่ายเลย”(ข้อเสริม) สัญชาติ ญาณ และ เคมีในสมอง – คงเป็ นเรื่องทีป่ ฏิเสธไม่ได้ว่า
เกีย่ วข้องกันตามข้อเท็จจริง สัญชาตญาณ นัน้ มีผลต่อการสืบพันธ์ มีสว่ น
กระตุน้ ฮอร์โมนให้เกิดความต้องการสืบพันธุ์ แต่กอ็ ย่างทีท่ ราบดีในมนุษย์ท่ี
พัฒนามาจนซับซ้อนนัน้ ดันมีสมองใหม่ Neocortex ทีก่ า้ วไกลแยกมนุษย์
แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น จึงทาให้รกั มากกว่าแค่จะสืบพันธุ์ แบบตรง ๆ และจะ
ว่าไป บางครัง้ ไม่รกั ก็ยงั อยากสืบพันธุ์ หรือรักแต่ไม่ได้คดิ สืบพันธุม์ นั ก็มอี กี
รักในทีน่ ้จี งึ เป็ นคนละเรื่องกัน…หลายข้อมูลจากงานวิจยั บทความวิจยั ที่
เกีย่ วกับเคมีในสมองสะท้อนอารมณ์ความรูส้ กึ ถ้าจะว่าด้วยความรักแล้ว จากที่
อ่าน ๆ มาก็ทาให้อดสงสัยไม่ได้ทานองว่า ไก่กบั ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน กล่าวคือ
เมื่อรักเคมีจงึ เกิด หรือเคมีเกิดก่อน แต่ตอ้ งยอมรับว่าเคมีมผี ล ในส่วนหนึ่งนัน้ แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่า กลไล
ร่างกายและความคิดจิตใจเป็ นส่วนเดียวกัน หรือเชื่อมโยงกัน ด้วยสารเคมีของสมอง เช่นว่าเราทาให้คนมี
ความสุขได้ทนั ทีดว้ ยเคมีบางตัว ทีไ่ ม่ขออธิบายให้ซบั ซ้อน แต่มนั ก็ซบั ซ้อนอยู่ดี ที่เราจะแยกแยะว่า รัก
คืออะไรในกายและสมองเรา แล้วเราจะบังคับเคมีเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะทีส่ ดุ แล้วมันไม่ใช่เรือ่ งง่าย หรือ
จะหาเหตุผลมาจบได้ง่าย ๆ แม้จะทาได้แต่กเ็ กือบเข้าขัน้ เป็ นไปไม่ได้คล้าย ๆ กับทีค่ ุณจะต้องมีสขุ ตลอดเวลา
ด้วยสารเคมีตวั หนึ่ง…ดังนี้แล้วถ้าจะอธิบายรัก ในมุมนี้ ความหมายรักในมุมนี้ นอกจากยากจะเข้าใจแล้ว ยัง
ยากทีจ่ ะทาอะไรกับมันได้ รวมถึงอาจ งงกว่าเก่าก็ได้ว่าเราต้องการอะไร ในคาว่า “รัก” และหากพยายามไป
เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ขนาดนี้ บางทีคุณก็ไม่รสู้ กึ ว่า “รัก” เป็ นสิง่ หนึ่ง แต่จะมองว่ามัน “ไม่มอี ะไร” ไม่มี
เหตุผล (เหมือนข้อ 1 อยู่ด)ี ไม่สนใจ หรือไร้รกั ไปได้เลย เพราะมันไม่มีอะไรน่ าสนใจอีกแล้ว เป็ นแค่
ปฏิ กิริยาสมอง… เราอาจเลือกรับแต่สงิ่ ทีเ่ ราต้องการ เลือกคนทีเ่ หมาะสม เลือกอยู่กบั สิง่ นี้ได้อย่างดี
สรุป – (ในมุมมองบทความนี้) ทีส่ ดุ แล้ว รัก อาจเป็ นเพียงคา คาหนึ่ง ทีม่ คี วามหมายเป็ นตัวแทนใน “หลาย
สิ่ งหลายอย่าง” ทัง้ ของ “ความรูส้ ึก” ทีอ่ ธิบายตรง ๆไม่ได้ ทัง้ “การกระทา” ทีอ่ าจไม่เป็ นตัวของ
ตัวเอง “การแสดงออก” ในสิง่ ที่ “มีเหตุผล และไม่มีเหตุผล” ไปจนถึง “หลาย ๆ ปฏิ กิริยาเคมีทาง
สมอง” ทีก่ ระตุน้ ให้เราเกิดสิง่ นี้ขน้ึ มา รักจึงเป็ นมากกว่าอะไรทีต่ อบกันสัน้ ๆ แต่สงิ่ สาคัญคือ เรารูห้ รือไม่
ว่า “เราต้องการอะไร” จากสิง่ นี้ หากเรารู้ เราอาจเลือกรับแต่สงิ่ ดีทเ่ี ราต้องการ เลือกคนทีเ่ หมาะสม เลือก
อยู่กบั มันได้อย่างดี แต่หากไม่เคยรูว้ ่าต้องการอะไรจากมัน(อย่างแท้จริง) เพียงแต่พยายามหาความหมาย
หรือความต้องการของตนอยูไ่ ม่มวี นั จบสิน้ โดยรูต้ วั หรือไม่กต็ าม เราก็จะได้รบั แต่สว่ นร้าย ๆ จากรัก จาก
คุณสมบัตแิ ต่ละข้อทีก่ ล่าวไป คงอธิบายให้ได้ประโยชน์เท่านี้ครับ..
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com
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