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พระเยซูคริสตเจาผูถูกตรึงตายบนไมกางเขน และ
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงประทับอยูอยางแทจริง
ในศีลมหาสนทิ สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
สอนวา  พิธีบูชาขอบพระคุณไมเพียงแตจะทำให
พระธรรมล้ำลึกแหงพระทรมานและการส้ินพระชนม
ขององคพระผูไถเกิดข้ึนเทาน้ันแตยังทำใหพระธรรม
ล้ำลึกแหงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองคทาน
บังเกิดข้ึนดวย ในฐานะท่ีทรงเปนพระผูทรงชีวิต และ
ทรงกลับคืนพระชนมชีพที่ทำใหพระคริสตเจาทรงเปน
“ปงแหงชวีติ” เปน “ปงอนัมชีวีติ” (EE 14)  ซึง่ประทาน
ใหทกุคนกินเพ่ือจะมีชีวิตเพราะพระองค  (ยน 6:57)

คำวา “มชีวีติเพราะพระเยซูครสิต” นำเราเขาใจได
3 ความหมาย คือ ประการแรก เปนแหลงกำเนิดชีวิต
หมายความวา พระองคเปนตนกำเนิดชีวิตเรา ประการ
ทีส่อง เปนการดำรงชีวติ หมายความวา เราดำเนินชีวติ
ทุกยางกาวดวยแสงสวางและพละกำลังท่ีไดรับจาก
พระองค และประการท่ีสาม เปนเปาหมายของชีวิต
หมายถึ ง จุด สุดยอดของชีวิต ซ่ึ ง เปนความสนิท
แนบแนนอยูในพระองค
แหลงกำเนิด

มีชีวิตเพราะพระเยซูคริสตเจา คือ  รับชีวิต
ที่พระองคประทานให  ซึ่งเปนขนมปงซ่ึงลงมา
จากสวรรคและประทานชีวิตใหแกโลก (ยน 6:33)
ในศีลมหาสนิทพระเยซูเจามิไดทรงมอบ “สิ่งของ”
ใหแกเรา แตทรงมอบ “พระองคเอง” มอบ “ชวีติทัง้ชวีติ
ของพระองค” แกเรา (SC 7) ทรงทำใหเรามีสวนรวม
ในชีวิตของพระเจาเอง (SC 8) เมื่อเรารับศีลมหาสนิท
เราจึงมีชีวิตเพราะพระคริสตเจา นักบุญเลโอ ผูยิ่งใหญ
สอนวา การรบัพระกายและพระโลหิตของพระครสิตเจา

ในศีลมหาสนิท ทำใหเรากลับกลายเปนส่ิงท่ีเรารับ
เขาไป และนักบุญเอากุสตินสอนวา พระคริสตเจา
ทรงดูดซับเราเขาอยูในพระองคเอง เม่ือเรารับพระกาย
และพระโลหิตของพระองคอยางถูกตอง เราก็จะเปน
สิ่งที่เราไดรับนั้น ผลที่ตามมาก็คือ เรามิไดกลายเปน
คริสตชนเทานั้น เรายังกลายเปนพระคริสตเจาเองดวย
ซึง่กอใหเกิดเอกภาพลกึซ้ึงย่ิงระหวางตวัเรากบัพระเยซูเจา
(SC 36)
ดำรงชวีติ

มีชีวิตเพราะพระเยซูคริสตเจา คือ ดำรงชีวิต
อยูในพระองค และพระองคทรงดำรงชีวิตอยูในเรา
(ยน 6:56) นกับุญเอากุสตินสอนวา เม่ือเรารับศีลมหาสนิท
เรามิไดเปลีย่นพระเยซเูจาใหเปนเรา แตเปนพระครสิตเจา
ทรงเปล่ียนเราใหเปนพระองค ซึง่ตรงกันขามกับอาหาร
ทีเ่รากนิเขาไปทางรางกาย เพราะศลีมหาสนทิเปนแหลง
กำเนิดชีวิต เปนเจาชีวิตและผูประทานชีวิต ดังนั้นใคร
ที่รับศีลมหาสนิทอยางถูกตองดวยความเชื่อจะไมหิว
ไมกระหายอีก เพราะพระองคทรงเปนปงทีใ่หชวีติ และ
ทำใหผูกินอ่ิมหนำอยางท่ีสุด (เชิงอรรถ ยน 6:35)
ปงทีใ่หชวีตินีจ้ะดดูซบัเราเขาไปอยใูนองคพระคริสตเจา
และปรับเปล่ียนเราใหเปนเหมือนพระองค ดำเนินชีวิต
ดวยพลังขับเคล่ือนจากพระองค ความคิดและความรัก
จากหัวใจของพระคริสตเจาจะปกคลุมชีวิตของเรา
ซึ่งเปนอวัยวะของรางกายของพระองค จนทำใหเรา
มคีวามรสูกึนกึคดิเชนเดยีวกบัทีพ่ระองคทรงม ี(ฟป 2:5)
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ หัวใจของพระคริสตเจาจะสูบ
เอากระแสโลหิตดำซ่ึงแปดเปอนดวยบาป จากอวัยวะ
ตางๆ ของรางกายเขามาเพ่ือรับการฟอก รบัการชำระลาง
ในหวงมหาสมุทรแหงความรักท่ีเปยมดวยความเมตตา

สงสารของพระองค ใหกลบักลายเปนกระแสโลหติแดง
เปนพลังชีวิตและความศักด์ิสิทธ์ิ  แลวฉีดโดยหัวใจ
เดยีวกนันีส้งไปเล้ียงอวยัวะตางๆ  ซึง่จะทำใหมชีวีติอยู
ตลอดไป (ยน 6:51) คริสตชนเราตองรับรูถึงการ
ชำระลางดวยพลังรัก และการกลับเปนส่ิงสรางใหมนี้
อยางดี เราตองมีสำนึกอยางชัดเจนวา พระโลหิตของ
พระเยซูเจา ชำระเราใหสะอาดจากบาปท้ังปวง (1ยน
1:7) พระโลหิตของพระเยซูเจาชำระจิตใจของเรา
ใหบรสิทุธ์ิจากกจิการท่ีตายแลว เพือ่จะไดรบัใชพระเจา
ผทูรงชีวติ (ฮบ 9:14)
เปาหมายชวีติ

มชีวีิตเพราะพระเยซูคริสตเจา  คอื อยกูับพระเยซู
คริสตเจาในทุกแหงท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงอยู (ยน
17:24) บูชาขอบพระคุณมีจุดมุงหมายไปสูความเปน
หน่ึงเดียวภายในระหวางสัตบุรุษกับพระคริสตเจา (EE
16)  ซึ่งกอใหเกิดเอกภาพลึกซึ้งยิ่ง ระหวางตัวเรากับ
พระเยซูเจา (SC 36) พระเจาทรงเปนผูกระทำการ
เพื่อมนุษย ทรงลงมาดวยพระองคเอง มาเปนหนึ่งเดียว
กับมนุษยอยางสนิทแนบแนนท่ีสุด เพ่ือมนุษยจะรับรู
ไดวา มนุษยมาจากพระเจา และบัดน้ีกำลังกลับไปหา
พระองคในสภาพท่ีไดรบัการไถกโูดยพระคริสตเจา (EE
8) ความสนิทแนบแนนอยางล้ำลึกท่ีสดุน้ี คริสตชนไทย
เราใชคำที่นารัก และส่ือความหมายอยางชัดเจนย่ิงวา
“มหาสนิท” เพราะพระเยซูคริสตเจาทรงรักมนุษย
อยางท่ีสดุ จงึมอบศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก ความสนิท
แนบแนนอยางที่สุดนี้แกมนุษย เปนการเผยแสดง
ใหเราเห็นถึงความรักอันไมมีขอบเขตของพระองค
ตอมนุษยชายหญิงทุกคน (SC 1) คำวา “มหาสนิท”
บอกเราอยางหนักแนนวา ในพระเยซูคริสตเจาและ
โดยทางพระเยซูคริสตเจา พระเจาตองการเปนคนหน่ึง
ในพวกเรา ชิดสนิทสัมพันธอยูกับเรา เพ่ือทุกส่ิงท่ีเปน
พระเจาและทุกส่ิงท่ีเปนเรามนุษยจะถกูผูกมัดอยดูวยกนั
อยางแนนแฟนดวยความรัก ดังน้ีตลอดประวัติศาสตร
ของสัมพันธภาพระหวางพระเจากับมนุษย จึงเปน
ประวัติศาสตรของการทำใหความสนิทแนบแนนทวี
เพิ่มข้ึนตลอดมา เปนประวัติศาสตรที่พระเจาใชวิธีการ
หลากหลาย แตที่สุดยอดคือ “ศีลมหาสนิท” เพ่ือสนิท
สมัพนัธกบัมนุษยซึง่พระองคทรงสรางมาตามพระฉายา
ของพระองค  มนุษยซึง่ไดรบัการสรางมาใหสนิทอยาง
แนนแฟนอยกูบัพระผสูราง แมจะหลงออกนอกทางไป
บัดน้ีก็ไดรับการไถกลับมาสูความสนิทสัมพันธดั้งเดิม
โดยพระคริสตเจา และพระเจาทรงกระทำดังนี้ในพิธี
บชูาขอบพระคุณ โดยอาศยัการประกอบหนาท่ีสงฆของ
พระศาสนจักร (EE 8)

บูชาขอบพระคุณ เปนบูชามหาสนิทอยางแทจริง
เพราะเราไดรับชีวิตจากศีลบูชาน้ี ดำรงชีวิตทุกยางกาว
ไดดวยแสงสวางและพละกำลังของศีลบูชานี้ และ
เราก็กลับไปสนิทแนบแนนอยูกับพระเจาตลอดไป
ทางศีลบูชาน้ี  นี่คือการมีชีวิตเพราะพระคริสตเยซู
ตามท่ีพระองคทรงสัญญาไวกบัเราวา

“ผทูีก่ินเน้ือของเรา จะมีชวีิตเพราะเรา”

(ประชาสัมพันธ : ชุมชนหรือกลุมที่สนใจ Lectio
Divina เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)

มีชีวิตเพราะเรา
ผศ. อารมณ พลูโภคผล

พระวาจาของพระเจา  :  พระบิดาผูทรงชีวิตทรงสงเรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใด ผูที่กินเนื้อ
ของเราจะมชีวีติเพราะเราฉนัน้ัน (ยน 6:57)
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พระคารดนิลัจากสนัตะสำนกั (ตอจากหนา 20)

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
พระอคัรสังฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรียงศักดิ ์โกวิทวาณชิ
รองประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย
โดยมีผูแทนจากโปรเตสแตนท ศาสนาพุทธ ซิกข
พราหมณ-ฮนิดู เขารวม

การประชุมคร้ังน้ี มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
พระคารดนิลัเทเลโฟเร พ.ี ทอ็ปโป พระอัครสังฆราชแหง
Ranchi อนิเดีย พระคารดนิลัเคลาเดนซโิอ บ.ี โรซาเลส
ประธานสภาพระสังฆราชแหง ฟลปิปนส พระอคัรสังฆราช
ปแอร ลุยจี เชลาตา เลขาธิการสมณสภาเสวนาระหวาง
ศาสนา มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต ผชูวยเลขาธิการ
สมณสภาเสวนาระหวางศาสนา บรรดาพระสังฆราช
พระสงฆ จำนวน 40 ทาน จากเอเชียอาคเนย ประเทศท่ี
อยูทางตะวันออกไกล รวมท้ังอัฟกานิสถาน ไดแก
ประเทศอินเดีย เกาหลี มาเลเซีย พมา ญี่ปุน ไตหวัน
เวยีดนาม ปากีสถาน  อนิโดนีเซยี ฮองกง ไทย เนปาล
ลาว บงักลาเทศ และฟลปิปนส

พระคารดนิลัฌอง หลยุส-โตร็อง จดุเทียนและกลาว
ปราศรัยเปดการประชุม  “ขาพเจามาท่ีนี่  เ พ่ือมา
รับฟงการทำงานดานศาสนสัมพันธของพวกทาน”
จากนัน้ตฆีอง 3 คร้ัง เปนการสงสญัญาณวาการประชุม
ไดเร่ิมตนข้ึนแลว

พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
 กลาวรายงานวา “นับเปนเกียรติอันยิ่งใหญสำหรับ
พระศาสนจักรไทย ที่มีโอกาสไดตอนรับพระคารดินัล
ฌอง หลุยส-โตร็อง ประธานสมณสภาเสวนาระหวาง
ศาสนา รวมทั้งผูรวมงานศาสนสัมพันธ  ประเทศไทย
มปีระชากร 64 ลานคน 94.6% นบัถือศาสนาพุทธ 4.6%
นับถือศาสนาอิสลาม 0.7% นับถือศาสนาคริสต
ประชากรคาทอลิกมี 3 แสนคนไมถึงคร่ึงเปอรเซ็นต
ความเชื่อคาทอลิกมาสูประเทศไทยกวา 400 ปมาแลว
พระศาสนจักรแบงเปน 10 สังฆมณฑล 2 แหงเปน
อัครสังฆมณฑล คาทอลิกสวนใหญตั้งบานเรือนอยู
ในเขตชนบท การดำเนินชีวิตสวนใหญอยูกับหมู
ชาวพุทธ มบีรรยากาศแบบน้ีตัง้แตเร่ิมตนพระศาสนจักร
ในประเทศไทย การเสวนาจงึไมใชเร่ืองใหมสำหรบัเรา
ตั้งแตสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และการประกาศ
พระสมณสาสนยุคสมัยของเรา เอกสารศาสนสัมพันธ
การประกาศพระวรสาร การเสวนาระหวางศาสนา จึง
เปนสิง่ทีง่ายขึน้ เนือ่งจากวาเราตางมชีวีติอยเูคยีงขางกัน
จงึตองมกีารเสวนากันดวยชวีติ วฒันธรรม และความเช่ือ
ยิ่งไปกวาน้ัน มีการแตงงานท่ีวัฒนธรรมตางกัน การ
เสวนาศาสนสัมพนัธจงึเปนสิง่จำเปน ในฐานะลูกทีด่ขีอง
พระศาสนจักร พระศาสนจักรในประเทศไทยจึงได
ปฏิบัติตามคำแนะนำเก่ียวกับเรื่องนี้อยางใกลชิด มีการ
จัดต้ังกลุมศาสนสัมพันธขึ้น รวมท้ังไดปฏิบัติงาน
ดวยดีเสมอมา มกีารประชมุตอเนือ่งสม่ำเสมอ”

พระครู ดร.สุชาติ ชิโนราโส เจาอาวาสวัดทาขาม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  กลาววา “ขอแสดงความขอบคุณ
ที่ใหเกียรตินิมนตอาตมาใหมาปรากฏกายในทามกลาง
มหาสมาคมอันศักดิ์สิทธ์ิแหงน้ี  ซึ่งมีพระเจาและ
พระพุทธเจาผทูรงคมุครองพวกเรา ใหตระหนักถึงความรัก
ความสามคัคกีนั ความมีน้ำใจซ่ึงกนัและกัน อนัจะยังผล

ทำใหโลกของเราสวยงาม อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ
ไทยในพระพุทธศาสนา โชคดีที่ไดมีโอกาสพบปะ
เย่ียมเยียนทุกทานในวันน้ี และไดเคยพบปะสนทนาและ
ใชชีวิตรวมกับทานท้ังหลาย ทานบาทหลวงและพี่นอง
ชาวคริสตในประเทศอิตาลี เพ่ือเขารับรางวัลบุคคล
ดเีดนในการเผยแพรสือ่แหงความรกัสากลเม่ือ 2 ปทีแ่ลว
อาตมาภาพไดประจักษแจงในใจวามนุษยแมจะอยูกัน
ไกลแสนไกลคนละซีกโลก หรือแมจะนับถือศาสนา
ทีต่างกนั แตดวยพระหตัถของพระองคทีไ่ดมอบความรัก
ความเอื้ออาทร ความหวงใย ความปรารถนาดี อัน
พระศาสดาหรือพระผูเปนเจาทรงส่ังสอนและประทาน
พระเมตตากรุณาอันหาที่สุดมิไดแกพวกเราท้ังหลาย
ดังคำกลาวที่วา “Where is no Love bring Love”
(ถาท่ีใดไมมีรัก จงหยิบย่ืนความรักของเราใหแกเขา
เหลานัน้) ความรักของพระเจาและของศาสดาผยูิง่ใหญ
เชนพระพุทธเจาตางมีนัยยะท่ีไมแตกตางกัน เปน
ความรกัทีห่าทีส่ดุมไิด ขอใหพวกเราทัง้หลายจงภาคภูมใิจ
วาบัดน้ีถึงเวลาแลวท่ีพวกเราจะไดรวมพลังรัก พลัง
ความสามัคคี เพื่อทำหนาที่ประกาศก ปาวประกาศ
สัจธรรมแหงความรัก ความเอ้ืออาทร เขาสูจิตใจของ
เ พ่ือนมนุษยประดุจ พ่ีนองรวมอุทรของพวกเรา
ทั้งหลายอยางสุดความสามารถดวยการตระหนักถึง
หัวใจของศาสนสัมพันธของเราวาจงเคารพตนเองและ
ใหเกยีรติซึง่กนัและกนั อาตมาภาพขออวยพรใหทกุทาน
มีสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรงมีจิตใจเปยมดวยเมตตากรุณา
นำแสงสว างแหงปญญาตามพระวจนวาจาของ
พระศาสดาของพวกเราทำงานเผยแผพระธรรมคำสอน
ขอใหขจรขจายไปสูมวลมนุษยชาติเพ่ือนำมิตรภาพ
สนัตสิขุ สนัตภิาพ และภราดรภาพมาใหแกกนัและกัน
ตลอดไป ขอขอบคุณทุกๆ ทานขอใหพวกเราจงมีภาพ
ของพระพุทธเจา พระหัตถของพระเยซูคริสต ของ
พระอัลเลาะห และพระศาสดาของทุกศาสนา ได
ประทานความรัก ความเมตตาแกพวกเราโดยทั่วกัน”

วันเสารที่ 17 กรกฎาคม เดินทางเขาเย่ียมชม
ศาสนสถาน 3 ศาสนา ศาสนาฮินดูทีโ่บสถเทพมณเฑียร
เสาชงิชา  ศาสนาอสิลามท่ีมสัยดิฮารณู  ศาสนาพทุธท่ีวดั
ยานนาวา นำโดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย และพระสงัฆราชยอแซฟ ชศูักด์ิ สริสิุทธ์ิ
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ศาสนสัมพนัธและ
ครสิตสมัพนัธ

พระพรหมวชริญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา กลาวถงึ
ความเปนมาของวัดยานนาวา รวมท้ังศาสนสัมพันธกบั
ศาสนาคริสต  “พระอารามหลวงวัดยานนาวานับเปนวัด
ที่มีอายุยาวนาน ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
มีอายุ 240 ปแลว มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักและศรัทธาของ
ศาสนิกชนเปนจำนวนมาก เปนศูนยปฏิบัติธรรมและ
กิจกรรมตางๆ มาชานาน อาทิ การเผยแผและ
การพัฒนาการศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ
พระพุทธธรรม และการปฏบิตัธิรรม”

พระคารดินัลโตร็อง กลาววา “พวกเรามีความ
หลากหลายแตก็เปนหน่ึงเดียวกัน เรามีประชุมกัน
เพื่อสรางความกาวหนาในงานศาสนสัมพันธวามีความ
เปนไปไดมากนอยเพียงใด ขาพเจาประทับใจมากทำให
ตระหนักวางานศาสนสัมพันธเปนภารกิจสำคัญและ
มีประโยชนมาก งานศาสนสัมพันธที่สำคัญคือการ
ภาวนา ทำใหชวีติเจริญกาวหนาดวยสมาธิภาวนา มาท่ีนี่
พบวาเปนผทูีภ่าวนาเหมอืนกัน ทำใหชวีติกาวหนามากข้ึน
ในความเช่ือของเรา หนังสือที่อานเม่ือสัปดาหที่แลว
เขียนโดยพระสงฆวาติกนั บอกวาทุกๆ วนัพยายามทำให
ตืน่เตน ทานเปนผเูริม่ตนในการแสวงหาความศักด์ิสทิธ์ิ
ไตรตรองถงึการทำชวีติและจติใจใหเจริญรงุเรอืง ในฐานะ
ที่เปนครอบครัวเดียวกันขอรวมภาวนาแกกันและกัน
การภาวนาทำใหทุกคนเกิดการตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญ
ทีส่ดุคือชีวติภายใน”

พระอัครสังฆราชเชลาตา พระคารดินัลโรซาเลส พระคารดินัลท็อปโป มงซินญอรวษิณุ
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ตอนท่ี 83

“นาจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิต”

นาจะมสีกัคร้ังหนึง่ในชวีติ
เม่ือเราหดหกูบัสังคมท่ีไมเปนดังหวัง
โดนกระทำอยางอยุติธรรม
แลวคิดไดวา “ชางมันเถอะ...
เย็นนี้ เดี๋ยวเราก็ไดไปวัดรวมมิสซาแลว
ที่นั่นเปนที่ของเรา พระบิดาของเราประทับ

อยูที่นั่น”
นาจะมสีกัคร้ังหนึง่ในชวีติ
ที่เรามีความสุขจากการไปเที่ยวแดนไกล
ทานอาหารอรอยๆ พูดคุยเร่ืองถูกใจกับเพ่ือน

ถูกคอ
แลวคดิไดวา “ชวีติครสิตงัของเรา...
นานแคไหนแลว ไมเคยไดฟงพระวาจาอยาง

ซาบซึ้งใจ
ปลื้มปติจนกลั้นน้ำตาไวไมอยู  ไดเลาเ ร่ือง

ความยินดนีี้
กบัเพ่ือนรวมสขุเหลาน้ัน โดยไมมใีครหัวเราะเยาะ”
นาจะมสีกัคร้ังหนึง่ในชวีติ
ทีไ่ดรสูกึการสมัผัสของพระเปนเจา
จากพระหตัถทรงฤทธิข์องพระองคตรงท่ีดวงใจเรา
ยามจบมิสซาแลว เราพบวา
นีเ่ปนมหัศจรรยอยางยิง่ ทัง้พระคัมภรี
บทเทศนา และพลังของศีลมหาสนิทอันสงบ-

สนัติในจิตใจ...มกีำลังไปเผชญิโลกภายนอก
ไดอีกครั้งหน่ึง...แตก็ไมอยากรีบจากไปเลย
นาจะมสีกัคร้ังหนึง่ในชวีติ
ที่จะไดแกนสารชีวิตเหลาน้ีมาครอบครอง
ขอแคคร้ังเดียวเอง

หากเราสังเกตชีวิตดีๆ จะพบวา เม่ือมีความสุข
เราอดท่ีจะเลาเร่ืองราวเหลาน้ันแกผอูื่นไมได อยางนอย
กค็นในครอบครัว คนรักทีค่นุเคย เราไมสามารถเก็บกกั
ความช่ืนชมยินดีตางๆ ทีเ่รามีเอาไวได

นาสังเกตดวยวา ในบรรดาเร่ืองท่ีเลาเอยออกมานัน้
อาจจะไมมีเรื่องราวความรักของพระเปนเจาท่ีมีตอเรา

อยใูนเร่ืองท่ีเลาเอยมากมายเหลาน้ันเลยก็เปนได หรอืวา
ในชีวิตเรา เรื่องราวเกี่ยวกับพระเปนเจาเปนเรื่องที่เรา
ไมชื่นชมยินดี?

แตถาเราช่ืนชมยินดีในองคพระผูเปนเจา ทำไม
เราไมสามารถเลาเอยออกมาแบบเร่ืองอื่นๆ แก ลูกๆ
เพือ่นๆ สามี ภรรยา เพือ่ใหพวกเขารบัฟงได?

เหตุผลคือ
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................

ฯลฯ

วันสับบาโตตอมา ชาวเมืองเกือบท้ังหมด
มาชุมนุมฟงพระวาจาของพระเจา เม่ือชาวยิว
เห็นประชาชนมากมายเชนน้ีก็เกิดความอิจฉา
อยางมาก จงึคิดคานคำพูดของเปาโลและดาวาเขา

เปาโลและบารนาบัสตอบเขาอยางกลาหาญ
วา “จำเปนที่เราจะตองประกาศพระวาจาของ
พระเจาใหทานฟงกอนผูอื่น แตเมื่อทานปฏิเสธ
ไมยอมรับและไมคิดวาตนเหมาะสมจะรับชีวิต
นิรันดร เราจึงหันไปหาคนตางศาสนา” เพราะ
องคพระผูเปนเจามีพระบัญชาแกเราดังนี้วา “เรา
แตงต้ังทานใหเปนแสงสวางสองนานาชาติ เพ่ือ

จะไดนำความรอดพน
ไปจนสุดปลายแผนดิน”

เ ม่ื อคนต า งศาสนา
ไดยินดังน้ี ก็มีความยินดี
และสรรเสริญพระวาจา
ของพระเจา และทุกคน
ที่พระเจาทรงกำหนดไว
สำหรับชีวิตนิรันดร  ก็มี
ความเช่ือ (กจ 13:44-48)

เมื่ อพระศาสนจักร
จัดให เขา เหล า น้ันออก
เดินทางไปแลว เขาเดินทาง
ผ านแควนเฟนี เซียและ
สะมาเรีย เลาเร่ืองการกลบัใจ
ของคนตางศาสนา ทำให
พีน่องทกุคนช่ืนชมอยางยิง่
เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
เขาไดรับการตอนรับจาก
พระศาสนจักร บรรดา
อั ค รส า วกและบรรด า
ผูอาวุโส  บารนาบัสและ

เปาโลเลาเรื่องตางๆ ที่พระเจาทรงกระทำโดย
ผานตน (กจ 15:3-4)

ค่ำวันเสาร เรามาชุมนุมกันเพ่ือทำพธิบีขินมปง
เปาโลพูดคุยกับบรรดาศิษยอยางยืดยาวจนถึง
เทีย่งคนื เพราะจะตองจากไปในวันรงุขึน้ (กจ 20:7)

นางมีนองสาวชือ่มารียซึง่น่ังอยแูทบพระบาท
ขององคพระผู เปนเจาคอยฟงพระวาจาของ
พระองค มารธากำลังยงุอยกูบัการปรนนบิตัริบัใช
จงึเขามาทูลวา “พระเจาขา พระองคไมสนพระทยั
หรือท่ีนองสาวปลอยดิฉันคนเดียวใหปรนนิบัติ
รับใช ขอพระองคบอกเขาใหมาชวยดิฉันบาง”
แตองคพระผูเปนเจาตรัสตอบวา “มารธา มารธา
เธอเปนหวงและวุนวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเปน
มีเพียงส่ิงเดียว มารียไดเลือกเอาสวนที่ดี ท่ีสุด
ที่จะไมมีใครเอาไปจากเขาได” (ลก 10:39-42)
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บทอธิษฐานภาวนา

 “ยกโทษใหพีน่องจากใจจรงิเถิด” (มทัธวิ 18:36)

บ.สันติสุข

การใหอภัยอันไรขอบเขต

วาผลใหวาตน

อนัโตนี วลิเลีย่มส เปนหน่ึงในจำนวน 52 คน ทีเ่สียชีวติเน่ืองจากถกูคนราย
วางระเบิดสังหารผูปราศจากความผิดท่ีลอนดอน เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม ค.ศ.
2005 หาวันหลังเหตุการณนี้และในชวงตอมา มารดาของอันโตนี นางมารีย
ฟาตายี วิลเล่ียมส ไดกลาวอยางนาประทับใจถึงความโศกเศราของนาง และ
การท่ีนางตองใหอภัยบรรดาผกูระทำผดิตอนาง ในการสังหารลูกชายท่ีรกัของนาง
นางกลาววานางไดรองไหคร่ำครวญ แมกระทั่งสอบถามพระเจา ตอมา
นางตอบคำถามผสูือ่ขาววา เปนความเช่ือมัน่ในพระเจาเทาน้ัน ทีพ่ระองคไดทรง
ประทานพระหรรษทานใหนางสามารถใหอภยัผทูีส่งัหารชวีติลกูชายของนางได

พวกเราสักกี่คนท่ีสามารถกาวมาถึงข้ันน้ี แตมารียประกาศวานางก็เปน
คริสตชนธรรมดาสามัญคนหน่ึง ทีย่ดึม่ันในบท “ขาแตพระบิดา” ซึง่พระเยซเูจา
ทรงสอนเราอยางจริงจัง ไมวาความผิดน้ันจะย่ิงใหญเพียงใด ไมวาผกูระทำผดิ
จะกระทำไปสักกี่ครั้งก็ตาม พระเยซูเจาทรงสอนใหเรายกโทษใหอภัยแกเขา
มิใชเพราะวาเราเปนนักบุญ ซึ่งเราจะเปนหรือไมเปนก็ได เม่ือถึงเวลาน้ัน
เราจะไดรวูาการไดรบัการยกโทษใหอภยันัน้เปนอยางไร พระเจาทรงใหอภยัเรา
สำหรับความผิดที่รายแรงย่ิงกวาน้ี ในสายพระเนตรของพระเจา เหตุวาเราได
สมัผสักับความโลงในใจทีไ่ดรบัการอภยัจากพระเจา เราไดรบัการขอรองอยาได
เพิ่มความทรมานและความส้ินหวังใหมีมากไปกวานี้ในโลกของเรา ดวยการ
ไมใหอภัย การยกโทษใหอภัย มิใชเปนแตเพียงผูกระทำผิดเทาน้ันท่ีไดรับ แต
ความเจบ็ปวดและความหมดหวงัของเรากถ็กูบ่ันทอนลง โดยการใหอภยัของเราดวย

นักเทววิทยาท่ีมีนามวา นิโกลัส แลช เขียนวา “ความหมดหวังมองขาม
ความจริงขอหนึ่งไป ความจริงท่ีการใหอภัยเกิดข้ึน มิตรภาพและการคืนดี
อาจบอบบาง แตมันก็ยังเปนความจริงท่ีไดเกิดข้ึนแลว”

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค ลูกวอนขอกำลังใจ เพ่ือลูก
จะไดใหอภัยดวยจิตใจท่ีกวางขวาง ดงัท่ีพระองคทรงประทาน
อภัยใหแกลูก พระองคทรงทราบดีวา เรื่องน้ีเปนสิ่งที่
แสนจะลำบากสำหรับลูก และลูกตองการพระหรรษทาน
อยางมากมาย เพื่อทำใหสำเร็จ โปรดชวยใหลูกเจริญชีวิต
แหงการคนืดีกบัทุกคน เพือ่ใหโลกมนุษยดขีึน้และมคีวามสขุ
มากขึ้น อาแมน

เทคนิคการสื่อสารกาวหนากวางไกลรวดเร็วประชิดตัว
สรางโอกาสใหสือ่สารแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ
พรอมกับพ้ืนท่ีและสนามเพ่ือการสือ่สารกเ็ปนใจใหทกุระดับทุกเพศทกุวัย
เนนการส่ือสารรูปแบบการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ
แตสารท่ีจะส่ือกลับไมไดมากตามอัตราสวน
สวนใหญกจ็ะเปนเรือ่งความคิดเหน็ความชอบความศรัทธาสวนตัว
ไมวาจะเปนบุคคลกระแสคานยิมส่ิงของเคร่ืองใชเคร่ืองสำอาง
ทีอ่ยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะส่ือสารอยากประชาสัมพันธ
เหมือน “มีอะไรอยากจะบอกใครสักคน” เพียงเพ่ือใหรวมรับรู
ในเมือ่ไมรจูะพดูกบัใครกข็อพูดกบั “ใครกไ็ด” ทีผ่านเขามา
เพยีงเพือ่ไดสือ่ออกมาโดยไมคดิไมหวงัจะไดรบัคำตอบความคิดเหน็...

กรณีของนองมารควีสิบเอ็ดเปนตัวอยางที่เห็นไดเปนรูปธรรม
นองมีเคร่ืองมือมพีืน้ท่ีมวีธิสีือ่สารท่ีเปดกวางอยตูอหนา
ทกุอยางดลูงตวัเปนใจใหแสดงความคิดเหน็ความรสูกึไดเต็มท่ี
ชืน่ชอบใครไมเหน็ดวยกบัใครไมถกูใจใครไมอยากไดใครนองพดูไดหมด
หากมองดูในแงบวกก็ถอืวานาชืน่ชมระดับหน่ึงสำหรบัเด็กวยันี้
รูจักแสดงความคิดเห็นรูจักเลือกขางรูจักวิเคราะหรูจักวิจารณ
เพียงแตนองรูวิธีการส่ือสารแตไมรูวาจะส่ือสาร “อยางไร”
เพราะทุกคร้ังท่ีสื่อสารมีบุคคลจำนวนมากท่ีเก่ียวของดวย
เริ่มตั้งแตตัวคนส่ือสารคนรับสารคนที่เกี่ยวของกับสารท่ีสื่อ
การจะส่ือสารยึดเอาคนส่ือเปนหลักอยางเดียวถือวาไมครบกระบวนการ
นาจะเร่ิมตนจากความเคารพตอตนเองเคารพตอคนรับสารคนเก่ียวของกับสาร
หากคนสื่อสารไมเคารพตนเองถือไดวาดูถูกดูหม่ินคนรับสารโดยปริยาย
ไมตางกับเอาความถอยของคนสื่อไปยัดเยียดใหคนรับสารท่ีไมรูอิโหนอิเหน
การจะคิดวานั่นเปนเร่ืองของคนรับสารเพราะเขามารับรูเองไมไดบังคับ
ก็ยังถือวาเปนการกระทำไรซึ่งความรับผิดชอบนอกจากประจานตนเองแลว
เพราะทันทีที่เขาสูโลกการสื่อสารก็เขาสูโลกแหงความสัมพันธกับทุกคน
และความสัมพันธกันยอมตองมีสิทธิและหนาที่ควบคูกันไป
คณุมสีทิธิส์ือ่สารตามตองการแตคณุมหีนาทีเ่คารพตอคนรบัสารไมวาเปนใคร
ยิง่หากสารท่ีสือ่ไปเก่ียวของกบัใครหนาทีผ่สูือ่เพิม่ขึน้ทวคีณู
เพราะแมจะเปนความคิดเห็นตอใครคนหนึ่ง
แตเขาคนน้ันมีคนอื่นเก่ียวของดวยนับรอยนับพันนับหม่ืนนับแสนนับลาน
กบัแตละคนผสูือ่สารมี “หนาท่ี” ดวยไมทางตรงก็ทางออม
ยิ่งนอกจากจะไมชื่นชอบแลวยังออกอาการดูถูกดูหม่ินเหยียดหยามใหของ
ก็ยิ่งถือไดวาการสื่อสารจบกอนที่จะสื่อแลว
นอกจากจะไมมสีารแลวยังเปนความกกัขฬะทีห่ลุดออกมาทางชองทางสือ่สาร
ตวัเองแปดเปอนยงัไมพอยงัพลอยทำใหเคร่ืองมือสือ่สารพลอยมัวหมองไปดวย

แตจะตำหนินองมารควีสิบเอ็ดคนเดียวก็คงไมถูกตองนัก
จะวาไปแลวนองเขาเปนแคผลผลิตของรูปแบบการส่ือสารของผูใหญนั่นแหละ
ในเมือ่เหน็ผใูหญเทีย่วโจมตวีารายปายสสีาดโคลนผานส่ือใหเหน็ทกุวนั
กระบวนการซึมซับยอมจะมีประสิทธิผลมากกวาคำสอนของผูใหญ
ไมตองพูดถึงการชมการฟงผูทรงเกียรติอภิปรายในรัฐสภาอันทรงเกียรติ
มีทั้งคำโกหกคำเสียดสีคำหยาบคำกระแนะกระแหนคำกาวราว
มีทั้งการชูนิ้วการทาตีทาตอยการแจกของการเรียกเปนสัตวบางประเภท
แมแตปราศรัยชวงชุมนุมชวงเรียกรองก็ไมเวน
จะดาใครจะสาปแชงใครจะเกลียดชังใครทำไดหมด
แลวจะใหเด็กและวัยรุนที่เห็นที่ไดยินที่คิดเปนอยางอ่ืนไดอยางไร
จะตอวาจะตำหนิจะส่ังสอนจะหามปรามก็คงทำไดไมเต็มท่ีเต็มปากเต็มคำ
ก็ปนกันมากับมืออยางน้ี...ทำอยางไรได
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รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ข้ึ นสว ร รค ทั้ ง ก า ย แ ล ะ วิ ญญาณ
องคอปุถมัภของพระศาสนจักรในประเทศไทย พธิบีวช
สังฆานุกร  พิธีแตงตั้งผูชวยพิธีกรรม  พิธีแตงตั้ง
ผูอานพระคัมภีร โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เปนประธาน วันเสารที่ 14
สิงหาคม ค.ศ. 2010 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา
10.00 น. ที่อาคารมารดาพระผูไถ สามเณราลัย
แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

สังฆานุกร 12 องค จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3 องค อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 2 องค
สงัฆมณฑลเชยีงใหม 3 องค สงัฆมณฑลนครสวรรค 1 องค
คณะคามิลเลียน 1 องค คณะภราดานอย กาปูชนิ 1 องค
คณะธรรมทูตแหงมารีนริมล 1 องค

อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3 องค ไดแก
บราเดอรมคีาแอล นฏัฐวี  กงักง เกดิวนัที ่11 กมุภาพนัธ

พ.ศ. 2525/ค.ศ. 1982 สตับุรษุวัดนักบุญอนันา ทาจีน เปน
บตุรคนท่ี 4 ในจำนวนพีน่อง 5 คน ของลกูา จำลอง กงักง
และเทเรซา จนัทรฉาย  กังกง

ประวัติการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาปที ่6 โรงเรยีนอนันาลยั
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน
ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและ

ศาสนา วทิยาลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สิงหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั  กจิบุญชู
ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา
คติพจน “ขาพเจายนิดทีำตามพระประสงค”
บราเดอรยอแซฟ  เชษฐดนยั  ไชยเผอืก เกดิวนัที ่ 28

พฤศจกิายน  พ.ศ. 2523 /ค.ศ. 1980 สตับุรษุวัดนักบุญ
ยวงบปัตสิตา (เจาเจด็)  เปนบุตรคนท่ี 1 ในจำนวนพ่ีนอง
2 คน ของรอ็ค  สมชาย ไชยเผอืก  และอนันา  ทพิวลัย
ไชยเผอืก

ประวัติการศึกษา
จบระดับประถมศึกษา โรงเรียนประสาทศิลป

(เจาเจ็ด)
จบระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน
จบระดับปรญิญาตรี  วทิยาลยัแสงธรรม  สามพราน
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม  2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้  มชียั  กจิบุญชู
ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
คติพจน  “ขาแตพระยาหเวห  ตรสัมาเถิด  ผรูบัใช

ของพระองคกำลงัฟงอย”ู  (ซมอ 3:10)
บราเดอรเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสวาง เกิดวันที่ 24

กมุภาพนัธ พ.ศ. 2526/ค.ศ. 1983 สตับุรุษวัดธรรมาสน
นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) เปนคนบุตรท่ี 1 ใน
จำนวนพี่นอง 3 คน ของนายบัณฑิตย สุขสวาง และ
มารีอา มาลา ปนรตัน

ประวัติการศึกษา
ประถมศกึษา โรงเรียนตรีมติรวิทยา กรงุเทพฯ

มธัยมศึกษา โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ สามพราน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและ

ศาสนา) วทิยาลยัแสงธรรม
ไดรับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ไดรับแตงต้ังเปนชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
คติพจน “สิ่งท่ียิ่งใหญที่สุดก็คือ ความรัก” (1คร

13:13)

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง  2 องค ไดแก
บราเดอรเปาโล เดน  ชวยสขุ เกิดวันท่ี 14 กันยายน

พ.ศ. 2524/ค.ศ. 1981 สตับุรษุวดันกับญุเทเรซา โคกกอง
เปนบุตรคนท่ี 6 ในจำนวนพ่ีนอง 6 คน ของเปโตร คำพนั
ชวยสุข (เสียชีวิตแลว) และเทเรซา บุญทัน  ชวยสุข
(เสียชีวติแลว)

ประวัติการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา โรงเรยีนบานโคกกอง
ระดับมธัยมศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟ ทาแร
ระดับปรญิญาตรี วทิยาลัยแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
คติพจน “มิใชทานทั้งหลายไดเลือกเรา แตเราได

เลือกทาน” (ยน 15:16)
บราเดอรเปาโล พนม ลือประสิทธิ์ เกิดวันท่ี 31

พฤษภาคม พ.ศ. 2525/ค.ศ. 1982 สตับุรษุวัดนักบุญยอแซฟ
บานดอนทอย เปนบุตรคนท่ี 4 ในจำนวนพ่ีนอง 4 คน
ของซนีเวสแตร ทองปาน ลอืประสทิธ์ิ และอนันา สมฤทธ์ิ
ลือประสิทธิ์

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนบานดอนทอย
ระดับมธัยมศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟ ทาแร
ระดับปรญิญาตรี วทิยาลัยแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม  2008 พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
คติพจน  NISI DOMINUS FRUSTRA “ปราศจาก

พระเจา กเ็ปลาประโยชน” (สดด 127)

สงัฆมณฑลเชียงใหม  3 องค ไดแก
บราเดอรยอแซฟ ศรชยั  ดพิอ เกิดวันท่ี 1 กรกฎาคม

พ.ศ. 2522/ค.ศ. 1979 สตับุรษุวัดแมพระปฏสินธินริมล
บานเมืองงาม เปนบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพ่ีนอง 8 คน
ของดอมินิโก ซูกลิ  ดิพอ และลซูอีา  อเีอย  ดพิอ

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนโชติคณุเกษม 2 บานเมืองงาม  จ.เชยีงใหม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อปุถมัภ  จ.นครปฐม
ระดับปริญญาตรี  วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม  2008 พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15
สงิหาคม  2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

คติพจน “มนุษยจะไดประโยชนใดในการท่ีไดโลก
ทัง้โลกเปนกำไร แตตองเสยีชวีตินรินัดร” (มธ 16:26)

บราเดอรยอแซฟ ศตวรรษ ใฝหาคุณธรรม เกดิวนัที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2520/ค.ศ. 1977 สตับรุษุวดันกับญุปาตริก
แมแจม เปนบุตรคนท่ี 4 ในจำนวนพี่นอง 4 คน ของ
ยอหน บปัติส ดกิ ู ใฝหาคณุธรรม และมารอีา สาราชกิ
ใฝหาคุณธรรม

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศกึษา โรงเรียนอินทนนทวทิยา อ.แมแจม
ระดับมธัยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนแมแจม อ.แมแจม
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ

อ.สามพราน
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญา

และศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
กำลังศึกษา คณะมนษุยศาสตร สาขาเทววิทยา ปที4่
ไดรบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี วนัเสารที ่16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
คติพจน “เช่ือม่ัน ศรัทธา รกัและวางใจในพระองค”
บราเดอรมทัธวิ ศศนิ  โหมโพ เกิดวันท่ี 13 ตลุาคม

ค.ศ. 1978 สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ หวยบง เปนบุตร
คนที ่3 ในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของเปาโล เปอแฮ  โหมโพ
และนางแยโพ  โหมโพ (เสยีชวีติแลว)

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานก่ิวเสือ
ระดับมัธยมศึกษตอนตน โรงเรียนศิรมิาตยเทวี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อปุถมัภ
ระดับปรญิญาตรี วทิยาลัยแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิัลไมเก้ิล มชียั กิจบุญชู
ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009  โดยพระสังฆราชฟลปิ บรรจง    ไชยรา
คติพจน  “พระยาหเวหทรงเลีย้งดขูาอยางผเูล้ียงแกะ

ขาพเจาจงึไมขาดสิง่ใด” (สดด 23:1)

สงัฆมณฑลนครสวรรค  1 องค ไดแก
บราเดอรดอมนิโิก สนิธิ ์หนนุทรพัย เกิดวันท่ี  24

ตลุาคม พ.ศ. 2523/ค.ศ. 1980 สตับรุษุอาสนวิหารนกับญุ
อนันา เปนบุตรคนเดยีวของยอแซฟ ประยงค หนนุทรพัย
และอันนา แสงนิล หนุนทรัพย

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนวันทามารีย   ปจจุบนั

คือ โรงเรียนเซนตโยเซฟนครสวรรค
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวิสุทธิศึกษา

นครสวรรค
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ นครปฐม
ระดบัปรญิญาตร ี วทิยาลยัแสงธรรม นครปฐม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

สถาบันแสงธรรมบวชสงัฆานุกร (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 8)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 8-14 สิงหาคม 2010หนา 8

สถาบันแสงธรรมบวชสงัฆานุกร (ตอจากหนา 7)

สนใจลองหาดูไดตามแผงหนังสือช้ันนำนะครับ
ราคาตกเลมละ 450 บาท ขอฝากประชาสัมพันธตรงน้ี
ดวยเลยวา คณะกรรมการชุดหน่ึงในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
ซึง่มหีนาทีด่แูลเร่ืองศัพทเหมอืนกนั คอื คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ซึ่งมี
คุณพอจำเนียร กิจเจริญ เปนหัวหนาแผนก มีประชุม
กันทุกเดือน และกำลังจัดเตรียมเก่ียวกับศัพทคาทอลิก
โดยเฉพาะเหมือนกัน สนใจรับรคูวามเคล่ือนไหว ลองสง
จดหมาย หรอือเีมลเขามาถามกันไดครบั

คำศพัทใชใหถกูตอง โดยมคีวามเขาใจเปนพืน้ฐาน
จะทำใหความเชือ่ของเรา คมชดั และท่ีสำคัญไปกวาน้ัน
มนัดูไปในทศิทางเดียวกนั ทีภ่าษาเราใชคำวาเปนหน่ึงเดียว
นัน่แหละครับ

การเขียนหนังสือ การอางอิงใหถูกตอง หรือ
ตองการความรคูวามกระจาง “พจนานกุรม” เปนเรือ่ง
ที่ตองหยิบมาวางไวใกลๆ ตัว และเปดออกเม่ือ
ถึงคราวจำเปน

พจนานุกรม มีแยกยอยกันไปตามภาษา และ
สาขาอาชพี แถมยงัมีอกีหลายสำนวน (เวอรชัน่) แตของ
คนไทยท่ีเปนทีย่อมรบักต็องฉบบัราชบัณฑติยสถาน
“พจนานุกรม ศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย”
ฉบบัพมิพครัง้ท่ี 3 (แกไขเพิม่เติม) ลาสุดกันเลย หลงัจาก
พมิพคร้ังท่ี 1 เม่ือป พ.ศ. 2542 มีการเพ่ิมเติมศัพท
ทีเ่ห็นวาจำเปนข้ึนในเลมในการพิมพคร้ังลาสุด

ผมเขาไปอานในคำช้ีแจงของคณะกรรมการ
จดัทำพจนานกุรมศัพทศาสนาสากล พบเหน็ข้ันตอน
ที่ยากลำบาก ละเอียดลออ เงื่อนไขตางๆ มากมาย
ตองขอบคุณสำหรับความต้ังใจดเีหลาน้ี และแอบเห็น
รายช่ือกรรมการหน่ึงในน้ันคือ ศ.กีรติ บุญเจือ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการของคาทอลิกเรา

   สนใจคำนยิาม ศาสนา ลองมาดู
พจนานกุรม ทีว่าดวยศพัทศาสนากนั

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่  15
สงิหาคม  2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

คติพจน “ผูใดไมแบกกางเขนของตน และติดตาม
เรา ผนูัน้เปนศษิยของเราไมได” (ลก 14:27)

คณะคามลิเลยีน 1 องค ไดแก
บราเดอรลกูา อนสุรณ นลิเขต เกิดวันท่ี 23  เมษายน

พ.ศ. 2525/ค.ศ.1982  สตับุรษุวัดพระเมตตาแหงพระเยซเูจา
โนนคอ เปนบุตรคนที ่4 ในจำนวนพีน่อง 4 คน ของคารโล
ราตร ี นิลเขต และโรซา จนัทรดา  นลิเขต

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานดอนมวย-โนนคอ

จ.สกลนคร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จ.ชลบรุี
ระดับปริญญาตรี  วทิยาลัยแสงธรรม  จ.นครปฐม
กระแสเรยีกชวีิตนักบวช
พ.ศ. 2538 -2543/ค.ศ. 1995-2000 สามเณรเล็ก

บานเณรคามิลเลยีนศรีราชา คณุพอเปาโล พชิติ  ศรีออน
เปนผูสงเขาบานเณร

พ.ศ. 2544/ค.ศ. 2001 โปสตลุนัต บานเณรคามลิเลยีน
สามพราน จ.นครปฐม

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545/ค.ศ. 2002 นวกภาพ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546/ค.ศ. 2003 ปฏิญาณตน
คร้ังแรก คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบรุี

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550/ค.ศ. 2007 ฝกงานอภบิาล
กับผูปวยเอดสและผูติดเช้ือเอชไอวี 1 ป คามิลเลียน
โซเชยีล เซนเตอร ระยอง

10  ธันวาคม พ.ศ. 2551/ค.ศ. 2008 ปฏิญาณตน
ตลอดชีพ วดัพระเยซเูจาเสด็จข้ึนสวรรค จ.นครปฐม

ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้  มชียั  กจิบุญชู
ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
คติพจน  “ตราบใดท่ียังมีโอกาส จงทำความดีแก

ทกุคน”  (กท 6:10)

คณะภราดานอย กาปูชนิ 1 องค ไดแก
บราเดอรยอแซฟ เดนชัย ทองคำ เกดิวันท่ี 21 สงิหาคม

พ.ศ. 2522/ค .ศ. 1979 สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ
บานคำเก้ิม นครพนม เปนบตุรคนท่ี 7 จำนวนพีน่อง 7
คน ของยอแซฟ  สจีนัทร  ทองคำ  (เสียชีวิตแลว) และ
เทเรซา  กงตา  ทองคำ

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมโรงเรยีนบานคำเกิม้  นครพนม
ระดบัมัธยมตน โรงเรยีนสนัตยานันท  นครพนม
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแร

สกลนคร
ระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยัแสงธรรม  นครปฐม
ไดรบัแตงตัง้เปนผอูานพระคมัภรี วนัที ่ 11  ธนัวาคม

2007 โดยภราดาอเล็สซานโดร แฟรรารี (Alessandro
Ferrari) เจาคณะฯ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันเสารที่  15
สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา

คติพจน “พระเจาเทานัน้เพยีงพอ”  (Dio  solo)

คณะธรรมทูตแหงมารีนริมล 1 องค ไดแก
บราเดอรเปาโล องอาจ แคเซอ เกดิวนัที ่ 4 ตลุาคม

พ.ศ. 2524 สตับรุษุวดันกับญุเทเรซา หวยโปงจ.เชยีงใหม
เปนบุตรคนท่ี 1 ในจำนวนพ่ีนอง 4 คน เปนชาย 3
หญงิ 1 ของมงคล แคเซอ และพชัร ี แคเซอ

ประวัติการศึกษา
ประถมศกึษาปที ่6 โรงเรียนบานหัวฝาย
มธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหวัฝาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร

สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา  วทิยาลัยแสงธรรม
ปจจุบันกำลังศึกษาคณะศาสนศาสตรสาขาวิชา

เทววทิยา Catholic theology College Melbourne, Australia.
ประวัติการเขาสูชีวิตนักบวช
ค.ศ. 1997 เขาบานเณรเล็กคณะธรรมทูตแหงมารี

นริมล (OMI) สามพราน
4 พฤษภาคม 2000 เขานวกภาพทีน่วกสถานนกับุญ

เทเรซา สามพราน
5 พฤษภาคม 2001 ปฏิญาณตนคร้ังแรก ที่บาน

มาเซอโนด สามพราน
12 กรกฎาคม 2008 ถวายตนตลอดชีพ ณ De

Mazenod College, Melbourne, Australia
ไดรับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 11

พฤศจิกายน 2008  ที ่ St. Mary seminary, Melbourne,
Australia

ไดรบัการแตงตัง้เปนผชูวยพธิกีรรม วนัที ่5 มนีาคม
2010  ที่ St. Mary seminary, Melbourne, Australia

คติพจน “พระเจาเปนความรกั”

ขอเชิญทานรวมแสวงบุญ ณ ดนิแดนศักด์ิสิทธ์ิ
ศึกษาพระคัมภีรและติดตามรอยพระบาทพระเยซูเจา

ทีอ่สิราเอล-อยีปิต-จอรแดน
19-30 ตลุาคม 2010 (12 วนั 10 คนื)

เทล อาวีฟ - เยริโก - คุมราน - จัฟฟา - เซซารียา - ไทบิเรียส -
นาซาเร็ธ - เยรูซาเล็ม - เอน คาเรม - เบธเลแฮม - อียิปต -
อเล็กซานเดรีย - ภูเขาซีนาย - หลุมศพโมเสส - จอรแดน -

ภูเขาเนโบ - มาดาบา - Dead Sea
และเท่ียวชมสิง่มหัศจรรยของท้ัง 3 ประเทศ

 (มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

ตดิตอเรา วนัน้ี ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร
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แสวงบุญและทองเที่ยว
โดย สายการบินกาตาร  7 คืน /  9 วัน

สาธารณรฐัฝรัง่เศส  วนัท่ี  2 – 10 กนัยายน  2553
- ปารสี วดัแมพระเหรียญอศัจรรย นกับญุแคธอรนี ลาบุเร ศนูยคณะ
มิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (MEP) วัดนักบุญ วินเซนต เดอ ปอล
- แวรซายส พระราชวงั แวรซาย
- ปารสี วิหารพระหฤทัยศักด์ิสิทธ์ิ ซาเครเกอร บนเขา มองมารต
วิหารน็อตเตอรดาม ลองเรือในแมน้ำแซน
- เนอรแวร ที่เก็บศพ วัดเกา และพิพิธภัณฑ นักบุญแบรนาแด็ต
- ลูรด แมพระเมืองลูรด อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์
- ลีซีเออซ วิหารและบานนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู

รับจำนวนจำกัด
รีบจองดวน หมดเขตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2553

ตดิตอเบอร 081- 845-8122  คณุนวลฉว ี, 081- 867-7877 คณุเทวี
โทร. 02 - 611-3000  แฟกซ. 02 -611-2066 , 02 - 611-2088   บริษทั อบัรอด อนิเตอร
Email :  nual_abroad@hotmail.com ,  abroadtours@hotmail.com

หนา 9

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากก้ันหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!
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เปดบรกิารทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดท่ี

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. ปารีส - ลรูด - ฟาติมา - โรม
(5-16 ตลุาคม 2553)

2. อนิเดยี (เดนิทางพฤศจิกายน-ธนัวาคม)
เดลลี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซสิ เซเวียร
- บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับญุ
อลัฟอนซา

ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศลิป
อินทรวิศิษฏ
ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหมในพระเจา

23 ก.ค. 2006

ครบส่ีปแหงความอาลยัจากครอบครัวและญาติมติร
พวงเพ็ญ, เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อทิธิพร อนิทรวิศษิฏ

“ขาแตพระเจา บัดนี้พระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสุข... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเหน็
องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลดั  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com
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ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกับพนัปทวัรคะ
พี่นองท่ีสนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)
081-899-7470, 086-541-2772


เดือนสิงหาคม จะนำช าวคณะฉลองวั ด แม พ ระ

เสดจ็ข้ึนสวรรคทีภ่เูก็ต และเทีย่วลงักาวี
เย่ียมศูนยคาทอลกิ จ.สตูล ฯลฯ

เดือนกันยายน นำคณะเยี่ยมชาวกัมพูชา สมัยอพยพ
ที่พระตะบอง-พนมเปญ ที่เกาะซ่ึงพบ
แมพระเราเรียกกนัวาแมพระแหงน้ำโขง
และอ่ืนๆ

เดอืนตลุาคม ฉลองการแตงต้ังเปนบญุราศีแหงสองคอน
เสรจ็แลวตอฮาลองเบย แมพระแหงลาวาง
เวียดนาม (เหนือกลาง)

www.thaicatholicradio.com
‡«Á∫‡¥’¬«øòß«‘∑¬ÿ§“∑Õ≈‘°‰¥å

∑—Ë«‚≈°
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อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเคร่ืองยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575




คุยกันเจ็ด
วนัหน
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน
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หลกั  3 ประการ
1. พระคัมภีรสอนเรามากกวาขอมูลประวัติศาสตร – แตสอนความเชื่อ  ศีลธรรม
และพัฒนาความสัมพันธกับพระเจาและผูอื่น

ทานตองมั่นใจในวัตถุประสงคของบทเรียนที่จะสอน  ซึ่งมาจากเร่ืองราวจาก
พระคัมภีรเอง  วัตถุประสงคของบทเรียนควรเปนแนวทางบอกเร่ืองราวพระคัมภีร
และใหเด็กมีสวนรวมในการเรยีนการสอน

วัตถุประสงคของบทเรียนสำหรับเด็ก  ไมควรสอนแคขอมูลประวัติศาสตร
พระคัมภีร  แตควรสอนเก่ียวกับคุณคาและพฤติกรรมทางศีลธรรม  ที่ชวยพวกเขา
ใหเติบโตพัฒนาความสัมพันธกบัพระเจาและผอูืน่
2.  เดก็ท่ีไมสามารถอาน – อยาพยายามกดดันวาเธออานได  จงเตรยีมสอนใหด ี อาน
และศึกษาบทเรยีนกอนสอน  แตอยาอานเรือ่งราวจากพระคัมภีร  แกเด็กเล็กๆ ควร
ใชภาษางายๆ จงเลาเร่ืองดวยคำพดูของตนเอง
3. เด็กๆ เปนคนมีความคิดสรางสรรค  อยาทำใหพวกเขาเบื่อดวยการใหระบายสี
เทานัน้
     จงหลกีเลีย่งการใหเดก็ระบายสี  เด็กสมยัปจจบุนัถกูฝกใหไมคอยมคีวามคิดรเิริม่
สรางสรรค  เพราะมีคอมพิวเตอรทำแทน  ทัง้ลายมือ  รปูภาพ  โปสเตอร
     จงสอนเด็กใหวาดภาพงายๆ ดวยตนเอง

     จงสอนวธิวีาดภาพบนกระดาน  และปลอยใหพวกเขาใชจนิตนาการเอง  อยาบอก
เขาวาตองวาดอะไรหรือใชสีอะไร
     ปลอยใหพวกเขาตอบสนองพระวาจาทีไ่ดยนิออกมาจากใจอสิระ  ทานอาจใหเขา
อธิบายภาพวาวาดอะไร  และทำไมใชสนีัน้

10  ขอแนะนำสำหรับครูคำสอน
1. จงใชนทิานและเร่ืองเลาสอนคณุธรรม  นทิานเองมีบทสอนใจ   มากกวาการอธบิาย
นทิาน จงทำใหเด็กเขาใจคุณคาท่ีนทิานสอน
2. จงใชนทิานหรือเรือ่งเลา  และหลกีเลีย่งการใหนยิาม   และหลกัเกณฑ   ในข้ันแรก
เด็กๆ สามารถรบัคำสอนจาก นทิาน
3. จงใชเร่ืองเลาจากพระคัมภีรดวยภาษาของทานเอง   อยาเพียงแตอานเรื่องราว
โดยตรงจากพระคมัภรี   ทานจงอานเองกอน   และฝกวธิถีายทอดเรือ่งราว
4. จงหา  2  สิง่   ในแตละเร่ืองเลา   คอื   เร่ืองนีส้อนอะไรเก่ียวกบัพระเจา   สอนอะไร
เกีย่วกบัความสมัพนัธกบัพระเจา   และผอูืน่
5. ถาตองอานจากพระคัมภรี   กรณุาใชพระคัมภรีภาษาท่ีเด็กๆ เขาใจงาย
6. อยาใหทองจำประโยค   ยกเวนเปนประโยคสำคัญ  ในพันธสญัญาเดมิ  มบีางวรรค
บางตอนท่ีสำคัญท่ีควรใหทองจำ
7. จงอยาต้ังคำถามเกีย่วกบัขอมลูพระคมัภรี   แตใหสนใจเน้ือหาคำสอน   อยาสอน
ขอมูลพระคมัภีร   แตเนนพระวาจาพระเจา   ซึง่ในพระคัมภีรตองการสอนเรามากกวา
8. จงสงเสริมความคดิรเิริม่สรางสรรคใหเดก็ๆ   จงหลกีเลีย่งการใหเดก็ระบายส ี  แต
ใหเขาวาดเอง
9. จงสนบัสนนุเดก็ใหอานพระคมัภรี   เลอืกตอนสำคญัๆ   และใหเขาสรุปในสมดุ
“พระคมัภีรของฉนั”
10. จงสอนพระคมัภีรอยางมีระบบ  อยาสมุเลือกบางเร่ือง   แตจงสอนคำสอนอยางมี
ระบบ  เกีย่วกับประวตัศิาสตรแหงความรอด   ทีเ่ผยแสดงในพระคัมภีร

เรายังอยูในปพระวาจา  ค.ศ. 2007-2010  ผมไดรับเอกสารเก่ียวกับการสอนคำสอน  โดยใชพระคัมภีร
แกเด็ก  เขียนโดยคุณพอเบอรนารด  ลาตสู  (SVD)  จงึขอแปลมาฝากครูคำสอน
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เสรีภาพในศาสนาคือหนทาง
สูสันติภาพ
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงใหความสำคัญตอบทบาทของ

เสรภีาพในการนบัถอืศาสนาเปนแนวทางสงเสรมิสนัติภาพ
วนัสันติภาพสากลซึง่ตรงกับวันท่ี 1 มกราคม ของทกุป  และเปนวนัสมโภช

พระแมมารีย พระชนนีพระเปนเจา พระสันตะปาปาทรงเลือกหัวขอของ
วันสันติภาพสากล ค.ศ. 2011 คือ “เสรีภาพในการนับถือศาสนา :  หนทางสู
สันติภาพ”  (Religious Freedom, the Path to Peace)

แถลงการณสำนักวาติกันระบุวา “การจำกัดสิทธิหรือกีดกันการนับถือ
ศาสนาในรูปแบบตางๆ หรือการใชความรุนแรงปฏิบัติตอศาสนิกชนกลุมนอย
ยังคงเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลก”

เสรีภาพในการนับถือศาสนา “แสดงออกถึงความเทาเทียมกันในศักด์ิศรี
ความเปนมนษุย” และ “มงุแสวงหาความจริงเท่ียงแท” เปน “เสรีภาพของเสรีภาพ
ทัง้ปวง”

สำนกัวาติกนัใหรายละเอียดวา หวัขอในปนีเ้ปนหนึง่ใน “หนทางสสูนัติภาพ”
ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงกำหนดใหสอดคลองตอเนื่อง
กับหัวขอของป ค.ศ. 2006 จนปจจุบัน ไดแก ค.ศ. 2006 “ความจริงคือบอเกิด
แหงสันติภาพ”  (In Truth, Peace) ค.ศ. 2007 “มนุษย คอื หวัใจของสันติภาพ”
(The Human Person, the Heart of Peace) ค.ศ. 2008  “ครอบครวัมนุษยชาติ คอื
ชมุชนแหงสันติภาพ”  (The Human Family, a Community of Peace) ค.ศ. 2009

“ตอสคูวามยากจนเพ่ือสรางสันติภาพ”  (Fighting Poverty to Build Peace)  และ
ค.ศ. 2010 “จงชวยกันรกัษาสิง่สรางเพ่ือสรางสนัตภิาพ”  (If you Want to Culti-
vate Peace, Protect Creation.)

อปุสงัฆราชและซิสเตอรถกูสงัหาร
มองโกเลยี  (ยแูคน)  พบศพอุปสังฆราชแหงสังฆมณฑลหนิงเซีย  และซิสเตอร
ทีร่วมงานอภบิาลผสูงูอายุ ในเมอืงหวไูห  มองโกเลยีใน  ทีห่องพักในบานพัก

คณุพอโจเซฟ จาง ชไูหล และซสิเตอรมาเรีย เหวย หยานฮุย ผอูำนวยการ
บานพักผอูาวุโส  ถูกแทงดวยมดี  และพบศพเชาวันท่ี 6 กรกฎาคม

ตำรวจสอบปากคำชาวบานในละแวกเดียวกัน และกำลังตามจับฆราวาส
คาทอลกิคนหนึง่ ซึง่ตองสงสัยเปนผฆูาบุคคลท้ังสอง

คริสตชนคนหน่ึงกลาววา “ผมตกใจมากเมือ่ไดยนิขาว  คณุพอจางมีอธัยาศยั
ดมีาก และดูแลคริสตชนดวยความเอาใจใส”

“คณุพอจาง รบัหนาทีด่แูลครสิตชน เมือ่พระสังฆราชโจเซฟ หมา ซงหม ูอายุ
92 ป เกษยีณอาย ุและขณะน้ีพกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลดวยโรคหวัใจ ไมมใีคร
รายงานขาวรายน้ีใหพระสังฆราชหมาทราบเพราะเกรงวาจะทำใหอาการของ
พระคุณเจาทรุดหนัก”

คริสตชนอีกคนกลาววา “คนในชุมชนวดัตางตกใจ คาทอลกิมจีำนวนนอย
มาก เหตกุารณนีม้แีตจะทำใหคนตางศาสนาลังเลใจทีจ่ะสมัครเปนคริสตชน”

หนา 11


บงักลาเทศ  (ยแูคน)   
วันที่  26 มีนาคม
ค.ศ. 1917 ปากีสถาน

ตะวันออกไดประกาศแยกตัวเปนเอกราช ภายใตชื่อ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  ปากีสถานตะวันตก
สงกำลังทหารตอสูแตพายแพและยินยอมใหเอกราช
แกบังกลาเทศ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม ค.ศ. 1917 ตั้งแต
นั้นมา บังกลาเทศเปนประเทศท่ีประชากรสวนใหญ
เปนชาวมุสลิมประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย

ประชากรกวา 90 % นบัถือศาสนาอิสลาม 8% นบัถอื
ศาสนาฮินดู  และอีก  2% นับถือศาสนาอ่ืนๆ รวมถึง
คริสตศาสนา และศาสนาพุทธ ศาสนิกชนอยูดวยกัน
อยางมีสันติภาพ แมจะพบกรณีชนกลุมนอยถูกทำราย
ในสถานท่ีเปลีย่วบาง แตเหตกุารณดงักลาวเพิง่จะเกดิขึน้
หลังเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

สภาพบานเมืองหลังการทำสงครามเรียกรอง
เอกราชเร่ืองของเสรีภาพในการนับถือศาสนา และ
ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันของชมุชน ชวยใหประชาชน
สามารถเผชญิอุปสรรคและสิง่ทาทายในดานการพฒันา
และความกาวหนาทางสังคม

แตกตางจากประเทศอิสลามหลายประเทศในทวีป
เอเชีย คริสตชนในบังกลาเทศแสวงหาความปรองดอง

ระหวางศาสนา และสรางสัมพันธภาพท่ีดกีบัชาวมุสลิม
ในพื้นที่ ทั้งกับผูแทนศาสนาและฆราวาส มากกวา
ศาสนิกชนกลุมนอยอื่นๆ ในประเทศ พระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศเปนมิตรกับชาวมุสลิมและ
ศาสนกิชนทีน่บัถอืศาสนาท่ีแตกตางทกุศาสนา

เหตุการณที่ไมคาดฝนท่ีเกิดข้ึนวันท่ี 28 เมษายน
ค.ศ. 1998 เมือ่โรงเรียนหญงิในธากา ในความดูแลของ
พระศาสนจักรคาทอลิก ถูกโจมตีโดยกลุมชาวมุสลิม
หัวรุนแรงจำนวนหนึ่ง  ซึ่งไม เห็นดวยกับการที่
พระศาสนจักรจะร้ือถอนอาคารหลังหน่ึงท่ีตั้งอยูติดกับ
สเุหรา  กลมุคนจำนวนหนึง่ขวางปาอาคารเรยีน  เอาของ
มคีาไป ทำลายกางเขน และรปูปนนักบุญฟรงัซิสเซเวียร
องคอปุถมัภของโรงเรียน  เจาหนาทีต่ำรวจไมไดลงโทษ
ผกูระทำผดิ ตัง้แตนัน้มากไ็มพบเหตุการณใดท่ีนาเปนหวง

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่เอกภาพคริสตชน และ
เสวนาระหวางศาสนา ไดจัดสัมมนาระหวางคริสตชน
นกิายตางๆ และศาสนิกชนตางศาสนา ทัง้ระดบัทองถ่ิน
และระดับชาติอยางตอเน่ืองตลอดป

ศาสนิกชนตางนิกายและตางศาสนามีมิตรไมตรี
ที่ดีตอกัน และเช้ือเชิญกันและกันไปรวมงานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและศาสนาของตน ซึ่งพระศาสนจักร
คาทอลิกไดจัดงบประมาณจำนวนหน่ึงเพื่อการพัฒนา

สงัคมและเศรษฐกิจผานองคกรพระศาสนจักร
คริสตชนในบังกลาเทศใหความสำคัญของการ

มสีวนรวมบรจิาคเพือ่การศกึษาและสขุอนามยั ครสิตชน
ในบังกลาเทศมี 0.03% ของประชากร หรือประมาณ
800,000 คน ในจำนวนนีเ้ปนคาทอลกิคร่ึงหน่ึง

*(สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ หรือ People’s
Republic of Bangladesh ตั้งอยูในเอเชียใต ทางดาน
เหนือของอาวเบงกอล มีอาณาเขตสวนใหญติดตอกับ
ประเทศอินเดีย ยกเวนทางตะวันออกเฉียงใตติดตอกับ
ประเทศพมาเล็กนอย เมืองหลวงช่ือ ธากา เปนเมืองท่ีใหญ
ทีส่ดุ  มภีาษาเบงกาลเีปนภาษาราชการ  ใชสกุลเงิน ตากา
87% ของจำนวนประชากร 147 ลานคน นบัถือศาสนา
อสิลามนิกายสุหนี ่  12% นบัถอืศาสนาฮินด ูและอีก 1%
นับถือศาสนาอ่ืนๆ บังกลาเทศมีประวัติยาวนานกวา
หน่ึงพันป เดิมเปนสวนหน่ึงของชมพูทวีป อันไดแก
อินเดีย ดินแดนท่ีเจริญรุงเรืองของศาสนาพราหมณ
และพุทธศาสนามากอน ตอมาพอคาชาวอาหรับ
ไดนำศาสนาอิสลามเขามาเผยแผจนชาวบังกลาเทศ
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลามมาจนถึงทุกวันนี้
…….บ.ก.)
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ยกัษใหญผใูจดี ตามปกติ
เ ป น ช่ื อ เ รี ย ก ขอ งท า น
นกับุญคามิลโล เด แลลลิส
ที่ใชเรียกชื่อน้ีเพราะทานมี
รูปรางใหญสูง  สังเกตดู
ขนาดใหญรองเท าและ
เ สื้ อ ผ า ข อ ง ท า น ที่ ยั ง
หลง เหลื อ ให เ ห็นและ

ถูกเก็บรักษาไวในบานศูนยกลางคณะมาถึงปจจุบัน
คาดไมผดิวา ทานเปนคนรปูรางใหญจรงิๆ

บทความฉบับน้ี ผูเขียนขออนุญาตใชเน้ือที่นี้
รำลึกถึงทานนักบุญคามิลโลเปนพิ เศษเพราะ
วนัฉลองของทานตรงกับวันท่ี 14 กรกฎาคม ทีฉ่ลอง
วันนี้ เพราะเปนวันท่ีทานตายจากโลกนี้ไปเกิด
ในสวรรคในป ค.ศ. 1614 ดังน้ันเดือนกรกฎาคม
จึงเปนเดือนที่สมควรจะระลึกถึงทานเปนพิเศษ
ในฐานะเปนนักบุญองคหนึ่งท่ีไดขึ้นชื่อวาเปนผู
สงเสริมชวีติ ทานเกดิในวันที ่25 พฤษภาคม ค.ศ. 1550
ทีเ่มืองบุคเคียอานีโก แควนอาบรุสโซ อิตาลี

ชีวิตของทานโชกโชนมาก แมจะเกิดมามีฐานะ
และอยูในตระกูลสูง  แตชีวิตของทานผันแปร
จากหนามือเปนหลังมือ จากวัยเด็กท่ีแสนซนและดือ้

ทานเสียแมเมื่ออายุไดเพียง 13 ป เติบโตข้ึนมาเปน
ทหารรับจางเชนเดียวกบับิดา และเสียบิดาไปเม่ืออายไุด
20 ป เมื่อเปนทหารรับจางไดเงินมาก็ไปเลนการพนัน
จนหมดเนือ้หมดตัว เขาหนาหนาว สงครามสงบลง ไมมี
งานทำ ทานไดไปขอทานตามหนาวัด จนมีเศรษฐีไปพบ
และแนะนำใหไปทำงานท่ีอารามฤๅษีกาปูชิน จุดน้ี
แหละที่คามิลโลเริ่มเขาสูการเปล่ียนแปลงชีวิต อธิการ
ที่อารามกาปูชินไดใชคามิลโลไปทำภารกิจยังอีกเมือง
หนึ่ง และเตือนใหคามิลโลกลับใจเปล่ียนแปลงชีวิต
โดยใหรักษาวิญญาณตนเองใหรอดเพราะวิญญาณ
สำคญัท่ีสดุ ในระหวางท่ีเดินทางไปน้ัน คามิลโลลงจาก
หลังมา รำพึงไตรตรองถึงคำพูดของอธิการ รองไห
เปนทุกข และเสียใจท่ีตนเองรูจักพระเจาชาไป ตั้งแต
วันน้ันมา คามิลโลกลับใจอยางเด็ดขาดเม่ือวันท่ี 2
กุมภาพันธ 1575 อายุได 25 ป ความจริงทานต้ังใจ
เปนนักบวชกาปูชิน แตแลวพระประสงคของพระองค
ไมเปนเชนน้ัน แผลที่ขาลุกลามและเร้ือรังเกิดอักเสบ
ตองไปรักษาตัวท่ีกรุงโรม การเขาไปอยูในทามกลาง
ความปวยไขและตนเองก็ปวยเองดวย คามิลโลไดเรียนรู
พระประสงคของพระองคในการเปนผูรับใชผูปวย
แมจะตองเผชิญกับภยันตรายและเส่ียงตอชีวิตก็ตาม
ดวยความรักเดียวกับท่ีมารดามีตอบุตรคนเดียวที่กำลัง

เจ็บปวย โดยถือวาผูปวยเปนดังแกวตาดวงใจของ
พระเจาอีกทั้งเปนเจานายของเราดวย คามิลโลกับ
เพ่ือนอีก 25 คนไดปวารณาตนเองท่ีจะรับใชผปูวย
เชนน้ันจนในท่ีสดุจากเมล็ดพันธเุล็กๆ เจริญเติบโต
กลายเปนคณะนักบวชที่มีสมาชิกรับใชผูปวย
ตามทีต่างๆ ทัว่โลกโดยมีกางเขนแดงเปนเครือ่งหมาย
ถงึความกลาหาญเด็ดเดีย่วทีจ่ะอทุศิตนเฉกเชนเดยีวกบั
พระคริสตเจา ในป ค.ศ. 1584 คามลิโลบวชเปนสงฆ
เพือ่ตองการรบัใชผปูวยดานการบรกิารศีลศกัดิส์ทิธิ์
และความบรรเทาดานวิญญาณ

นนทเพ็ชร

“ยกัษใหญผใูจดี” คามิลโล เด แลลลสิ ตอนหน่ึง
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สวัสดีครับพี่นอง เพื่อนเยาวชนท่ีรักทุกทาน
เสียงเยาวชนฉบับน้ี ขอเก็บเอาเร่ืองดีๆ ที่เลาตอกัน
มาผานอินเตอรเนต็ มาฝากไวเปนขอคดิ...สะกิดใจ...
กนัหนอยนะครับ

...ชายหนุมคนหนึ่งไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
เอกชน เพื่อใหเปนวิทยากรพิเศษ สอนวิชาปรัชญา
ใหกับนักศึกษาปริญญาโท เขาเตรียมการสอน
อยูหลายวันจึงตัดสินใจจะสอนนักศึกษาเหลาน้ัน
ดวยแบบฝกหัดงายๆ แตแฝงไวดวยขอคิด

เขาเดินเขาหองเรียนมาพรอมดวยของสองสาม
อยางบรรจุอยูในกระเปาคูใจ เม่ือไดเวลาเรียน เขา
หยิบเหยอืกแกว ขนาดใหญขึน้มา แลวใส ลกูเทนนิส
ลงไปจนเตม็

‘พวกคุณคิดวาเหยือก
เตม็หรือยงั?’ เขาหันไปถาม
นกัศกึษาปรญิญาโท แตละคน
มสีหีนาตาครนุคดิวาอาจารย
หนมุคนน้ีจะมาไมไหนกอน
จะตอบพรอมกัน ‘เต็มแลว...’

เขาย้ิมไมพูดอะไรตอ
หันไปเปดกระเปาเอกสาร
คูใจ หยิบกระปองใสกรวด
อ อ ก ม า แ ล ว เ ท ก ร ว ด
เม็ดเล็กๆ จำนวนมากลงไป
ในเหยือกพรอมกับเขยา
เหยือกเบาๆ กรวดเลือ่นไหล
ลงไปอยูระหวางลูกเทนนิสอัดจนแนนเหยือก เขา
หันไปถามนักศึกษาอีก  “เหยือกเต็มหรือยัง?’
นักศึกษามองดูอยูพักหน่ึงกอนจะหันมาตอบ
‘เต็มแลว...’

เขายังย้ิมเชนเดิม  หันไปเปดกระเปาหยิบเอา
ถุงทรายใบยอมข้ึนมา และเททรายจำนวนไมนอยใส
ลงไปในเหยือก เม็ดทราย ไหลลงไป ตามชองวาง
ระหวางกรวดกับลูกเทนนิสไดอยางงายดาย เขาเท
จนทรายหมดถุง เขยาเหยือกจนเม็ดทรายอัดแนน
จนแทบลนเหยือก เขาหันไปถามนักศึกษาอีกคร้ัง
“เหยือกเตม็หรือยงั?”

เพื่อปองกันการหนาแตกนักศึกษาปริญญาโท
เหลานัน้หนัมามองหนากนั ปรกึษากนัอยนูานหลายคน
เดินกาวเขามากมๆ เงยๆ มองเหยือกตรงหนาอาจารย
หนุมอยูหลายคร้ัง  มีการปรึกษาหารือกันเสียงดัง
ไปท้ังหองเรียน จวบจนเวลาผานไปเกือบหานาที
หัวหนากลุมนักศึกษาจึงเปนตัวแทน  เดินเขามา
ตอบอยางหนักแนน

“คราวน้ีเต็มแนนอนครับอาจารย”  “แนใจนะ”
“แนซะย่ิงกวาแนอีกครับ”

คราวนี้เขาหยิบน้ำอัดลมสองกระปองออกมาจาก
ใตโตะแลวเทใสเหยอืกโดยไมรรีอ ไมนานน้ำอดัลมกซ็มึ

ผานทรายลงไปจนหมด ทั้งช้ันเรียน
หัวเราะฮือฮากันยกใหญ เขาหัวเราะ
อยางอารมณดี “ไหนพวกคุณบอกวา
เหยือกเต็มแนๆ  ไง”

เขาพูดพลางยกเหยือกขึ้น
“ผมอยากใหพวกคุณจำบทเรยีนวันน้ี
ไวเหยือกใบน้ีก็เหมือนชีวิตคนเรา

ลูกเทนนิสเปรียบเหมือน
เปนเรื่องสำคัญท่ีสุดในชีวิต เชน
ครอบครวั คชูวีติ การเรยีน สขุภาพ ลกู
พอแมและเพือ่น สิง่เหลานีเ้ปนเร่ืองท่ี
คณุตองสนใจจริงจัง สญูเสียไปไมได

เม็ดกรวดเหมือนส่ิงสำคัญ
รองลงมา เชน งาน บาน รถยนต

ทรายก็คอืเร่ืองอ่ืนๆ ทีเ่หลือเร่ืองเลก็ๆ นอยๆ ทีเ่รา
จำเปนตองทำ แตเรามักจะหมกมุนอยูกับเรื่องเล็กๆ
นอยๆ เหลาน้ี

เหยือกนี้เปรียบกับชีวิตของคุณ ถาคุณใสทราย
ลงไปกอน คณุจะมัวหมกมนุอยกูบัเร่ืองเล็กๆ นอยๆ
อยูตลอดเวลา ชีวิตเต็มแลว... เต็มจนไมมีที่เหลือ
ใหใสกรวด ไมมทีีเ่หลือใสใหลกูเทนนสิแนนอน”

ชีวิตของคนเราทุกคน ถาเราใชเวลาและปลอย
ใหเวลาหมดไปกับเรือ่งเลก็ๆ นอยๆ เราจะไมมทีีว่าง
ในชีวิตไวสำหรับเร่ืองสำคัญกวา เพราะฉะน้ัน
ในแตละวนัของชีวติ เราตองใหความสนใจกบัเรือ่ง
ที่ทำใหตัวเราและครอบครัวมีความสุข ใชชีวิตเลน
กบัลกูๆ หาเวลาไปตรวจรางกาย พาคชูวีติกบัลกูไป
พักผอนในวันหยุด พากันออกกำลังกาย เลนกีฬา
รวมกันสักช่ัวโมงสองช่ัวโมง เพือ่สขุภาพและความ
สัมพันธที่ดีในชีวิต พาพอแมไปเท่ียวพักผอนหรือ
ทานขาว โทรศัพทหาเพื่อนบางใหรูวาเรายังคิดถึง
และเปนหวง เราตองดูแลเรื่องท่ีสำคัญท่ีสุดจริงๆ
ดูแลลูกเทนนิสของเรากอนเ ร่ือง อ่ืนท้ังหมด
หลังจากน้ันถามีเวลาเหลือเราจึงเอามาสนใจกับ
สิง่แวดลอมทีอ่ย ูรอบๆ ตวัเรา

นักศึกษาคนหนึ่งยกมือขึ้นถาม  “แลวน้ำ
ทีอ่าจารยเทใสลงไปละครบั หมายถึงอะไร?”

เขาย้ิมพรอมกับบอกวา “การท่ีใสน้ำลงไป
เพราะอยากใหเห็นวา ไมวาชีวิตของเราจะวุนวาย
สบัสนเพียงใด ในความสับสนและวนุวาย เหลาน้ัน
คณุยงัมีทีว่างสำหรับการแบงปนน้ำใจใหกนัเสมอ...”

ใครทีเ่คยอานแลว อานอกีสกัรอบกย็งัดนีะครบั
...สำรวจชีวิตของเราวาเหยือกของเราเต็มหรือยัง
ครบั ...แลวถาเต็ม...เตม็ไปดวยอะไร...ทีส่ำคญั คณุมี
พระเจาอยูในชีวิตคุณดวยหรือเปลา....

“Happiness can never survive in the narrow
little heart” ...ความสุขไมอาจอยไูดในหวัใจทีค่บัแคบ
...เปนกำลังใจในการดำเนินชีวิต และมีความสุขกับ
การทำงานเพ่ือเยาวชนกันทุกวันนะครับ ...ฉบับนี้
คงฝากไวแคนีค้รับ แลวพบกนัใหม...สวัสดีครับ

โดย เงาเทียน

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

เรือ่งท่ี 1
อยากใหทกุคนมีพระวาจาประจำตัว

“ยอแซฟ อบ ทับปง” จากบางสะพาน
ประจวบฯ เสนอแนะส่ิงท่ีมปีระโยชนและสามารถ
ทำได ลองอานดูครับ

“ผมสงพระวาจาขุมทรัพยมาและไดบรรยาย
ยอๆ เพ่ือใหมาตรวจสอบดูวาถูกตองใชไดหรือไม
และผมมอีกีเรือ่งหนึง่วา ถาคริสตชนเปนผใูหญแลว
ใหมีคติพจนในพระวาจาพระเจาประจำตัวทุกคน
จะดีไหม ถาเปนไปได ทุกคนจะตองไปคนหา
ขมุทรัพยกนั”

เรือ่งท่ี 2
การแตงตัวมาวัด

ดิฉันเปนคาทอลิกใหมคะ มีเรื่องหน่ึงที่ดิฉันคิดวา
นาจะเปนประโยชนตอศาสนาของเรา และถือวาเปนการ

ประกาศขาวดีดวยแบบอยางของเรา
ดวย คือ เรื่องการแตงตัวมาวัดใน
วนัอาทติย ดฉินัสงัเกตวามสีตรหีลายคน
ที่ แ ต ง ตั ว ไ ม ค อ ย เ ห ม า ะสม นั ก
(คงไมตองบรรยายนะคะ) สวนผูชาย
สวมกางเกงขาสั้นสวมรองเทาแตะ
ถานั่ งอยูกับที่ก็ไมคอยเทาไร  แต
บางคนได รับหนา ท่ีให เปนผูอ าน
พระคมัภีร อานบทภาวนาเพ่ือมวลชน
หรือยกของถวาย  ดูแลวไมคอย
สบายใจนัก  ยิ่งถาเดินไปรับศีล
มหาสนทิดวย ยิง่รสูกึสะดุดตาสะดุดใจ

มาก (ขอโทษดวยถาดิฉนัพดูอะไรทีไ่มเหมาะสม)
วฒันา (กรงุเทพฯ)

(ขอบคุณในความคิดเห็น ชวยกันเสริมสราง
ความดีใหแกกันและกันตอไปนะครับ)
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«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥

Õ.æ√–ª√–·¥ß ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’

∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. ©≈ÕßÕ“ π-

«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑-

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ («—¥∑à“‰¢à) Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥·≈–¡’æ‘∏’

‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π ®Õ¥√∂‰¥â∑’Ë

‚√ß‡√’¬π´“ßµ“§√Ÿâ §Õπ·«π∑å ‚√ß‡√’¬π· ßÕ√ÿ≥

(ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“√“¡§“√å·¡≈ Õ.‡¡◊Õß ®—π∑∫ÿ√’ ©≈ÕßÕ“√“¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» Õ.«—≤π“π§√

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®…Æ“ ∫ÿ≠√µ‘«ß»å ‚∑√. 08-1942-

3670)

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29

 ‘ßÀ“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π  Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ 08-4317-1055 §ÿ≥æàÕ π∏¬“

‰∑¬ π∏‘ 08-1880-3078 (°àÕπ°≈—∫∫â“π‡™‘≠‡∑’Ë¬«™¡

 –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”·§«)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-

3219)

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß ®.¿Ÿ‡°Áµ

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡Õπ‘°“·≈–π—°∫ÿ≠ÕÕ°ÿ µ‘π Õ. ÿ‰Àß-

‚°≈° ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“°≈—∫§◊πæ√–™π¡å ∫â“π‚ππ ¡∫Ÿ√≥å

®.¢Õπ·°àπ   ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π. ‡ °Õ“§“√‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ 09.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π
 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

�����ç§Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß¬“¡‡¬Áπé ·ºπ°¥πµ√’

»— °¥‘Ï  ‘ ∑∏‘Ï „πæ‘ ∏’ °√√¡ ¢Õ ‡™‘≠™¡§Õπ‡ ‘ √å µ

ª√– “π‡ ’¬ß¬“¡‡¬Áπ çAfternoon Concert for Choral

Musicé „π°“√· ¥ß≈”¥—∫∑’Ë 4 ¢Õß‚§√ß°“√´’√’ å

§Õπ‡ ‘√åµ çTe Deum Laudamusé π”‡ πÕ∫∑‡æ≈ß

À≈“°À≈“¬ ∑—Èß∫∑‡æ≈ß§≈“  ‘° Õ“∑‘ Missa Sancti

Martini ‚¥¬ Vytautas Miskinis, Te Deum Laudamusé

‚¥¬ Franz Jopseph Haydn ·≈–∫∑‡æ≈ßæ◊Èπ∫â“π

 πÿ°Ê ∑—Èß‰∑¬·≈–µà“ßª√–‡∑» «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8  ‘ßÀ“§¡

2010 ‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”

°“≈À«à“√å Õ”π«¬‡æ≈ß‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

√à«¡¢—∫√âÕß‚¥¬ 5 §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß ‡´´’≈’Õ“

§Õ√—  ®“°«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

Bangkok Advent Singers ®“° Bangkok International

Church, The Noises »‘…¬å‡°à“¢Õß Wattana Girlûs

Chorus, The Daughters of the Queenship of Mary

Girlûs Choir §≥–æ√–·¡à¡“√’ ·≈– Bangkok Voices

‡À√’¬≠∑Õß Asian Choir games 2007   Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407 À√◊Õ 08-4680-

7644 ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“™¡

����� §≥–´‘ ‡µÕ√å§≈“√‘  °“ªŸ™‘π Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠§≈“√“·ÀàßÕ— ´’´’ ºŸâ ∂“ªπ“§≥–

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

& π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.30 π.

‚¥¬æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë«—¥ª√–®”Õ“√“¡´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ 2010

§ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘  ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� §≥–ºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡·≈– “¡‡≥√∫â“π‡≥√„À≠à

· ß∏√√¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å

Õß§åÕÿª∂—¡¿åæ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ æ‘∏’

∫«™ —ß¶“πÿ°√ (Ordinatio Deaconorum) æ‘∏’·µàßµ—Èß

ºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ (Institutio Acolythorum) æ‘∏’·µàßµ—Èß

ºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å (Institutio Lectorum) «—π‡ “√å∑’Ë 14

 ‘ßÀ“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡“√¥“

æ√–ºŸâ‰∂à  “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π π§√ª∞¡

‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å·Ààß°√ÿß‡∑æœ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ °“√ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß‡´Õ√å√‘µâ“·Ààß·¡àæ√–¿Ÿ‡¢“

§“√å·¡≈ (¡“√’ ‡∑·√  æ√»√’ ‡ √’√—°…å) ‚¥¬æ√–-

Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
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‡ªìπª√–∏“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡ ‡ªî¥Õ∫√¡

°“√ √â“ß·≈–°“√π”§≥–π—°¢—∫√âÕß√ÿàπ∑’Ë 1 ç‡∑§π‘§

°“√π” ‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß·≈–°“√®—¥µ—È ß§≥–

π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

(M.A. in Music Choral Conducting, University of

Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π∑ÿ°«—πæƒÀ— ∫¥’ ‡«≈“

17.00-20.00 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå ‡√‘Ë¡«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π 2,000

∫“∑ ‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 15 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡

1. ‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥ 2. ¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π

¥â“π¥πµ√’ 3. ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â

3.  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413 À√◊Õ 08-

4141-5844 E-mail: thailiturgy@gmail.com

�����·´¬‘¥»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 60 ∫«°≈∫ 2  ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬æ∫ª– —ß √√§å‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ 60

∫«°≈∫ 2 ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë

‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘‡¥Õ–√’‡®âπ∑å ‡«≈“ 17.00 π.

 Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3

Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ

¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

¢Õ‡™‘≠§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ

0-2681-3837 E-mail : flp_bkk@hotmail.com

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë http://flpbkk2008.

multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π

15 §Ÿà)

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—≠™’ ¥à«π!

‡æ»™“¬-À≠‘ß Õ“¬ÿ 20-40 ªï «ÿ≤‘ª« . - ª√‘≠≠“µ√’

∫—≠™’  π„®µ‘¥µàÕ¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ ¡—§√‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‡≈¢∑’Ë 20 ¡.6 ∂.‡æ™√‡°…¡  µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

0100-3 µàÕ 607 E-mail : k.atom@hotmail.com

�����≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈” æ√–§—¡¿’√å ¡’«“ß®”Àπà“¬·≈â« ∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’   π„®

µ‘¥µàÕ∑’ËÀπà«¬ß“π ◊ËÕ¡«≈™π §“∑Õ≈‘°Õÿ¥√∏“π’ µŸâ ª≥.

20 ª∑. ‚æ»√’ Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ¥√∏“π’ 41002 ‚∑√. 0-

4222-2963, 08-1769-1527, 08-1545-2069

§ÿ≥æàÕ‰¡µ√’ ∑“ ÿ«√√≥å

�����»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ „Àâ∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°à»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ∑’Ëª√– ∫

ªí≠À“‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¥â ‡æ◊ËÕ √â“ß

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟   —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à  ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß

 ÿ«√√≥ ¡‚¿™ (50 ªï) ·Ààß™’«‘µ ß¶å¢Õß

§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈  ‚√¥√‘‡°´ (§≥–‡∫∏“√“¡)  ·≈–

À‘√—≠ ¡‚¿™ (25 ªï) ·Ààß™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ

∏ß™—¬  ÿ«√√≥„® ( —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à) ·≈–

§ÿ≥æàÕ‰«¬“°√≥å  ÿ¢ «— ¥‘Ï (§≥–æ√–¡À“‰∂à)

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2010  æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à

¢Õ‡™‘≠√à«¡ª√–°«¥

°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

ç«—¥·Ààß°“√·æ√à∏√√¡é

‡Àµÿº≈ : ‡π◊ËÕß®“°«—¥§“∑Õ≈‘°¢Õß‡√“∑—Ë«ª√–‡∑»

¡’®”π«π 477 «—¥°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬

∑”Õ¬à“ß‰√∑’Ë®–∑”„Àâ«—¥¢Õß‡√“‡ªìπ ç«—¥·Ààß

°“√·æ√à∏√√¡é

 ∂“π°“√≥å : „Àâ∑à“π ¡¡ÿµ‘µπ‡Õß«à“∑à“π‡ªìπ

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥·ÀàßÀπ÷Ëß «—¥¢Õß∑à“π¡’ ¡“™‘°∑’Ë¡“

‡¢â“√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥À√◊Õ√à«¡°‘®°√√¡

≈â«π·µà‡ªìπ§πÀπâ“‡¥‘¡Ê ∑à“πÕ¬“°∑’Ë®–„Àâ«—¥

¢Õß∑à“π¡’™’«‘µ™’«“ Õ¬“°„Àâ¡’§π π„®»“ π“

¢Õß‡√“ ·≈–¡“‡√’¬π§” Õπ¡“°¢÷Èπ ∑à“π®–∑”Õ¬à“ß‰√

°“√‡¢’¬π : „Àâ∑à“π‡¢’¬π‡ªìπ‚§√ß°“√„Àâ™—¥‡®π «à“

„§√∑”Õ–‰√ ∑’Ë‰Àπ Õ¬à“ß‰√ ß∫ª√–¡“≥‡∑à“‰√

„™â‡«≈“π“π‡∑à“‰√

°”Àπ¥«—π àß : «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ 2010

(«—π·æ√à∏√√¡ “°≈) ‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√

√—∫‚§√ß°“√

√“ß«—≈ : ‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“√–¥—∫

ç‡À√’¬≠∑Õßé ®”π«π 5 ‚§√ß°“√ ®–‰¥â√“ß«—≈

‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåÕÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’

‡ªìπ‡«≈“ 2 ªï √–¥—∫ ç‡À√’¬≠‡ß‘πé ®”π«π 5

‚§√ß°“√®–‰¥â√“ß«—≈‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå

Õÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’‡ªìπ‡«≈“ 1 ªï

 ‘∑∏‘ : ∑ÿ°§π “¡“√∂§‘¥·≈–‡¢’¬π°’Ë‚§√ß°“√°Á‰¥â

 àß‚§√ß°“√ : ‡¢’¬π‚§√ß°“√·≈â«‡¢’¬πÀ√◊Õæ‘¡æå

„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« àß¡“∑’Ë §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠

Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ¬“ππ“«“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

‚Õ°“ ·≈–°”≈—ß„®„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¶√“«“ ∑’Ë¥’

µàÕ‰ª  Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’

‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����»Ÿπ¬åæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– —ß§¡∫â“π‡´‡«’¬√å

(JESS) ·≈–∑’¡ß“π‰¥â®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡„À¡à

 ”À√—∫ª°“‡°Õ–≠Õ ‡ªìπµ”√“‡√’¬π¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ

‡À¡“– ”À√—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ ·≈–

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ ·≈–ª√—∫¿“…“

„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ æ‘¡æå ’Ë ’  «¬ß“¡ ≈¥√“§“æ‘‡»… 50% ®“°

√“§“‡µÁ¡‡≈à¡≈– 30 ∫“∑ ‡À≈◊Õ‡≈à¡≈– 15 ∫“∑ µ‘¥µàÕ

‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2354-9090

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡æ‘Ë¡∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑åÕ’° 1 À¡“¬‡≈¢

§◊Õ 1412 ®“°‡≈¢‡¥‘¡∑’Ë¬—ß„™âÕ¬Ÿà §◊Õ 0-2675-5533,

0-2675-5577

§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫
FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“

∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å
05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.

æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√
‰ª°—∫‰ª°—∫‰ª°—∫‰ª°—∫‰ª°—∫

§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡
·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°

‡§√◊Õ¢à“¬«‘∑¬ÿ√—∞ ¿“ 16 ‡§√◊Õ¢à“¬

√–∫∫ FM

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 87.50  MHz

‡™’¬ß„À¡à 106.75 MHz

æ‘…≥ÿ‚≈° 92.25 MHz

™—¬π“∑ 96.25 MHz

Õÿ¥√∏“π’ 87.50 MHz

 °≈π§√ 87.75 MHz

Õÿ∫≈√“™∏“π’ 87.50 MHz

π§√√“™ ’¡“ 87.50 MHz

°“≠®π∫ÿ√’ 106.25 MHz

√–¬Õß 87.75 MHz

ª√–®«∫§’√’¢—π∏å 89.25 MHz

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ 87.50 MHz

¿Ÿ‡°Áµ 99.25 MHz

 ß¢≈“ 103.25 MHz

¬–≈“ 89.00 MHz

√–∫∫ AM

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 1071 KHz

∂÷ß‡«≈“∑”ªØ‘∑‘π§“∑Õ≈‘° 2011 ·≈â«

«—¥ ‚√ß‡√’¬π Õß§å°√„¥ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑’ËÕ¬Ÿà  ‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å  ‚∑√ “√

 ‚ª√¥·®âß‰¥â∑’Ë §ÿ≥‡¬“«æ“ ¡πµå·°â«
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ  1806
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กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
การพัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
จดัเสวนาในหวัขอ “ความรัก ความจรงิ ความยุตธิรรม :
ในหวงเวลาฟนฟูสงัคม” เม่ือวันพุธท่ี 7 กรกฎาคม ค.ศ.
2010 ทีห่องประชุมช้ัน 3 ศนูยพฒันาบุคลากรอสัสัมชัญ
ซอยทองหลอ 25 เพือ่ทำความเขาใจปญหารากเหงาของ
สงัคมไทย โดยเฉพาะเร่ืองความเหล่ือมล้ำไมเปนธรรม
ในสงัคม โดยมีวทิยากรผบูรรยายคือ ม.ร.ว.อคิน รพีพฒัน
ประธานมูลนิธชิมุชนไท พระไพศาล วิสาโล เจาอาวาส
วัดปาสุขะโต / เครือขายสันติวิธี คุณวินัย สะมะอุน
นักวิชาการมุสลิม และคุณพอพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R.
จิตตาธิการ ยส. ดำเนินการเสวนาโดยคุณชื่นสุข
อาศัยธรรมกลุ มผีเูขารวมเสวนากวา 60 คน

ม.ร.ว.อคิน รพีพฒัน กลาวถงึสถานการณปจจุบนัวา
“เปนธรรมดาในสังคมตะวันออกเฉียงใต ความคิด
เร่ืองผใูหญผนูอย เช่ือวาทุกคนเกดิมาไมเทากัน เม่ือเปน
เชนนี้ก็มีความเหล่ือมล้ำ สมัยกอนการคมนาคม
ไมสะดวก แตภายหลังมีความเจริญมากข้ึน จึงมีความ
เหลื่อมล้ำกระจายไปท่ัวประเทศ

สมัยท่ีมีการสรางเข่ือนผมก็เคยพบเร่ืองแบบน้ีคือ
เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ชาวบานบริเวณนั้นตอง
อพยพ สมัยนั้นเขาบอกวาตองเสียสละเพื่อชาติจะได
เจรญิ คนกย็อมไมคอยไดโตเถยีงอะไร ชองวางระหวาง
คนจนและคนรวยในประเทศเราสูงมากๆ ถาความ
เหลื่อมล้ำสูงมากขนาดน้ีไมมีทางท่ีประเทศเราจะอยูได
อยางสงบ

เราตองการเปนประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ภาคใต กอนหนาน้ันรฐัตองการสรางเปนแหลงทองเท่ียว
จึงมีการไลชาวบานออก หลังสึนามิเม่ือชาวบาน
กลับมากลายเปนวาที่ดินเหลานั้นกลายเปนของนายทุน
และนักการเมือง ปญหาอุตสาหกรรมท่ีทำใหน้ำเสีย

เกิดมลพิษในอากาศ ก็ไมไดมีการควบคุม ขาราชการ
เขาขางนายทุน ที่ดินก็เปนของนักการเมือง ขาราชการ
เห็นแกประโยชนสวนตัว คนจนไมมีสิทธ์ิมีเสียง พูด
อะไรก็ไมคอยได และยังมีอีกหลายเร่ืองท่ีชาวบาน
ถารองเรียนเขามาก็ไมไดผลอะไร เงียบหายไป”

พระไพศาล วิสาโล ใหขอคิดวา “หัวขอวันน้ี
นาสนใจมากเร่ืองความรักและความยุตธิรรม ทีน่าสนใจ
เพราะวาเปนส่ิงท่ีขาดแคลนมาก และเพราะวาขาดแคลน
จงึตองมีการบำรุง เหตุการณเม่ือเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา
ไมใชเหตกุารณโดยตรง แตเปนการเช่ือมโยงตลอด 7 ป
ทีผ่านมา อาจมองวาเปนเฉพาะท่ี 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต
แตจริงๆ แลวมีรากเหงาสาเหตุเร่ืองเดียวกันจนถึง
การชมุนุม “คนเส้ือแดง”

ในเมืองไทยจะทำอะไรสำเร็จไดตองม ี2 อยาง คอื
เงินและเสน ชาวบานไมมีทั้งเงินและเสน นี่คือเรื่อง
ความรุนแรงที่ตอเนื่องกันมาเรื่อยๆ เรามักมองในเชิง
ปญหาบุคคลไมไดมองปจจัยเบื้องหลังท่ีเปนตนเหตุ
และถามีคนแบบนี้ประชาชนก็หันมาเทใจใหอีก แมวา
จะจับผูกอการรายไดแตก็ยังมีปญหาอีกเพราะรากเหงา
โครงสรางยงัอยู จงึโยงถึงเรือ่งทีอ่าตมาไดพดูตอนตนวา
ความรกั ความจรงิ ความยุติธรรม กด็ีกำลังขาดหายไป
ในเมอืงไทย เพราะวาโครงสรางท่ีเกดิขึน้รวมท้ังกระแส
ทนุนยิม ไมเพยีงทำให ส.ส. หาคนทีซ่ือ่สัตยไดยากเทานัน้
ปจจุบันมีปญหาเพราะวาโลกาภิวัตนมีความแตกตาง
มาก คดิเหมอืนกันยาก เราไมยอมรับจึงโกรธเกลยีดกัน
เพียงแคเส้ือคนละสีก็ทำใหแตกแยกกันได

อาตมาไมไดบอกใหคนไทยรักกันแตบอกวา
ใหเคารพกัน  เคารพในสิทธทิีเ่หน็ตางกนั หากไมวางใจ
ความรกั ความยตุธิรรมก็จะไมเกิด เมืองไทยเราไมคอย
ยอมรับความจริงนัก การรูความจริงไมไดนำไปสู
ความเกลียด แตเปนการเยียวยาไดเพราะความจริง

เร่ืองความเจ็บปวดเปนท่ีรบัรู และหากอีกฝายหน่ึงมีการ
ขอโทษก็จะไดรับการเยียวยา ผูที่ใหอภัยก็หลุดจาก
พนัธนาการเปนอิสระจากความโกรธ สามารถเปดใจรัก
ผูอื่นได”

คณุวนิยั สะมะอุน  กลาววา “ ดใีจท่ีเราไดพดูถงึสิง่
ที่เปนสาระของชีวิตซ่ึงกำลังสูญหายไปหากเปนเพียง
สองคนก็ไมเปนไร แตนี่หายไปในสังคม  ผมเกิด
ความเขาใจข้ึนมาวา ไมวาความรัก ความจรงิ ความยุตธิรรม
อะไรก็ตาม ลวนแลวเปนสัจธรรมของชวีติ และเราก็มสีทิธ์ิ
ทีจ่ะมองออกมาเด่ียว  ๆแตหากจะมองวาอยใูนหัวใจเราไหม
เราคดิวาออกมาจากใจท้ังน้ัน และสจัธรรมเปนอันเดียวกนั
คือตองแกปญหาท่ีหัวใจของเรา หากใครมีความรูสึก
ตรงขามก็แสดงวาไมเขาใจส่ิงท่ีดงีาม

ทั้งสองสวนสลับกันไปมา แตทำอยางไรจะใหอยู
ในใจเราตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่เราตองทำความเขาใจกัน
ผมเห็นวาเร่ืองของชุมชนสำคัญที่สุดในการท่ีจะสราง
เร่ือง 3 ประการน้ี ตองเริม่ต้ังแตกระทรวงตางๆ แตสถาบนั
กับองคกรในชุมชนเปนเรื่องสำคัญท่ีสุดท่ีจะตองมอง
เราจำเปนตองมองท่ีความแตกตางต้ังแตสมัยโบราณ
มหีลายเช้ือชาติ มศีาสนา ความหลากหลายและแตกตาง
ก็จะเห็นวาความแตกตางมีความรัก ไมไดเอาความจริง
ไปจัดการ หรือไมยอมรับความจริงที่คนอื่นเชื่อ วิธีนี้
จงึจะเกดิความเปนธรรม

หลักความเชือ่ของอสิลามคนทีจ่ะเปนเพ่ือนกันตอง
ไวใจกัน คนทีจ่ะขึน้ไปเปนรัฐบาลกต็องไวใจประชาชน
องคกรชุมชนเราจะเห็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและเร่ืองการแสดงความคดิเหน็ ผมคดิวาพอแลว
สำหรบัเราทีจ่ะเอามาศึกษาเพือ่ใช สอนส่ังอบรม  องคกร
ที่ผมดูแลอยูมีสมาชิกเปนมุสลิมจะมีการจดทะเบียน
ประมาณ 2,000 ครอบครัวคือ 2 หม่ืนคน ผมใชเสียง
ตามสาย 700 สายประมาณ 1 ชัว่โมง ผมบอกชาวบานวา
พระเจาสรางคนท่ีมีความแตกตางกันทางเผาพันธุ และ
เหตุผลคือพระเจากำหนดวาแตละคนตองมาทำความ
รจูกักนั ไมใชอยแูบบหันหลังใหกนั เมือ่รจูกักนักต็องมี
การไวใจ มคีวามรกั ความเมตตา”

คุณพอพชิาญ ใจเสรี กลาววา “พระเยซูเจาสอนวา
ความจริงจะทำใหเราเปนไท ความจริงคือทุกคนเปนพ่ีนอง
กนั พระเยซเูจาสอนวาพระเจาใหอภยัเสมอ และสอนวา
สิง่ทีอ่ยภูายนอกไมทำใหทานเปนมลทนิ แตสิง่ทีอ่ยภูายใน
เปนมลทนิ หวัขอวันน้ีความรัก ความจรงิ ความยตุธิรรม
หนังสือ “ความรักในความจริง” พระสมณสาสนของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 นาสนใจมาก
ความจรงิคืออะไร บางทีอาจเปนขอมูลท่ีถกูตองหากไมรู
เร่ืองศาสนา แตความหมายคือพระเจา ความรักในพระเจา
พระเจาเปนองคความรัก

คำสอนของพระเยซูเจาสอนใหเรารูจักคิด รู วิธี
ปฏบิตัแิละสัจธรรม  พระเยซูเจาสรุปเปน 2 ประการคือ
รักพระเปนเจาและเพ่ือนมนุษย สมัยกอนชาวยิวสอน
แบบตาตอตาฟนตอฟน แตพระเยซูสอนใหอภัยและ
ภาวนาใหกับศัตรู หากเราสามารถภาวนาใหไดแสดงวา
ใจของเรารักเขาแลว ศาสนาตางๆ ลวนมีคำสอนของ
กฎทองเหมอืนกนั เปนอะไรดัง้เดมิท่ีมอียกูอนศาสนาแลว
กฎทองคืออยากใหเขาทำกับเราอยางไรก็จงทำกับเขา
อยางน้ัน”
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ผมเปนคนนิยมอานเรื่องเลาสั้นๆ ที่ใหขอคิด
กนิใจคนหน่ึง แตเรือ่งเลาทีช่วนประทบัใจเหลานัน้
ไมไดมีกันงายๆ บางทีอานรอยเรื่องไดมา 2 เรื่อง
อันน้ีก็เกงแลว คุณพอสุวนารถ กวยมงคล เปน
คณุพออีกทานหน่ึงท่ีเหมือนมีคลังเร่ืองเลามากมาย
(จะเปนรองก็แตคุณพอเชษฐา นามสกุลเดียว
กบัผมเทาน้ันแหละ ...อนัน้ีพดูเลนๆ นะครับ เอาฮา)
คุณพอรวบรวมมันไวในหนังสืออยางนอยที่เห็น
นีก่เ็ลมที ่3 แลว ผมไปรวมงานแตงงานลูกศษิยลกูหา
ที่วัดแหงหนึ่ง เอาสารวัดมาอาน เห็นเรื่องเลาของ
คณุพอสวุนารถ กวยมงคล (หรอืเรารจูกักนัในช่ือเลน
นารักๆ วาพอม้ี) อานแลวก็ไดขอคิดดีๆ จะไปหา
สารวัดฉบับน้ันก็ไมรูไปวางไวที่ใด ขอเลาอีกที
ในเวอรชัน่ของตัวเองครับ

“เทวดาผูมีหนาที่นำความดีงามของมนุษย
มารายงานใหกบัพระเปนเจา ไมวาจะเปนคำภาวนา
หรือกิจการดี พบวาพักหลังไมคอยมีกิจการดี
จากมนุษย และคำภาวนาท่ีมั่นคง ซื่อสัตย รวมท้ัง
มาจากความเช่ือเบ้ืองลึกในจิตใจ

เทวดาสังเกตวามหีญงิชราคนหน่ึงมาน่ังภาวนา
ในวัดอยางสม่ำเสมอ เธอเสียน้ำตาทุกวัน เทวดา
จึงแอบไปฟงใกลๆ วา แลวตกลงหญิงชราคนน้ัน
ภาวนาวาอยางไร “ฉันมีความยากลำบาก และ
อปุสรรค ฉนัมีความทุกขลำเคญ็ และไรซึง่หนทาง
ฉันไมมั่นใจวาอะไรจะเกิดขึ้นอีก...แตฉันยังหวัง
และวางใจในพระองค” สิ้นคำภาวนา น้ำตานาง
กไ็หลรนิ

เทวดาไดใชนิ้วรองรับน้ำตาท่ีไหลพราก
เหลาน้ัน  นำกลับมามอบใหกับพระเปนเจา
พระเปนเจาทอดพระเนตรดังนั้น จึงนำน้ำตาของ
หญิงชราคนนัน้แนบไวทีพ่ระทัยของพระองค และ
ตรัสวา “น้ำตาของเจาอยใูกลหวัใจของเรา...เพราะ
คำภาวนาของเจาท่ียงัวางใจและไมสิน้หวงั”

ทกุคร้ังท่ีกลับบาน ไมเคยมีสกัคร้ังท่ีแมเหน่ือย
จนไมสามารถท่ีจะน่ังลงและสวดสายประคำ ที่
บานผมยงัไมเลิกท่ีจะมเีวลาสำหรบัการสวดภาวนา
รวมกนั ทกุค่ำคนื ผมคดิวาหลายๆ บานคาทอลิกกเ็ปน
ไมมีทางสายใดท่ีสะดวกสบายจนไมตองพบกับ
อปุสรรค ไมหนาทีก่ารงาน สกัวนัหนึง่กต็องมเีรือ่ง
ของสุขภาพ ไมเราท่ีทุกขใจ คนท่ีเรารักก็คงมีเร่ือง
กลมุใจและไมลงตัวบาง ชวีติถูกรายลอมดวยความ
ไมลงตัว ความหวังตางหากท่ีทำใหเราสูตอไป
คำภาวนาดวยความวางใจตางหากทีท่ำใหความเช่ือ
ของเราถูกทำใหมัน่คง

ผมคิดวาบางทีคนที่เปนแมคน เปนครู เปน
ผูใหญในบาน ทำชีวิตดวยความเรียบงายอยาง
สม่ำเสมอ สวดภาวนา พาลูกหลานไปวัด อบรม
สั่งสอนบาง ตามโอกาส ความสำเร็จไมใชเพราะ

คำสอนของแมคือ...
ใหมีความหวังในทุกวัน

เด็กๆ เพียงสวดภาวนาอยางสม่ำเสมอข้ึน หรือลูกหลาน
ไปวัดครบทุกสัปดาห สุภาพเรียบรอยนารัก ไมดื้อ
ไมซนเวลาอยูในวัด แตผลสัมฤทธ์ิของชีวิตแบบน้ี
อาจตองรอใหวันท่ีพวกเขาเติบโตขึ้นมา แลวพบวา
สิ่งท่ีรายลอมเขามีอยูไมกี่อยางหรอกท่ีพาพวกเขาไปสู
คุณคาท่ีแทจริงได

ทามกลางคำวา บบี ี (แบลค็เบอรี)่ ไอโฟน ไอแพด
มคีำหนึง่วา ไอเธิซท (I Thirst) ฉนักระหาย...ออ...มนัคือ
แผนพับท่ีนติยสาร The Priest มกัจะแถมมาให ฉบับน้ี
แถมแผนพบัทีแ่ปลเปนไทยวา “ฉนักระหาย...รวมรำพึง
พรอมกับคุณแมเทเรซา” ไหนๆ พวกเราก็จะใกลวนัแม
แลว สตรีที่มีกันไดเพียงหน่ึงในชีวิต ปดทายคอลัมน
ดวยบทรำพงึรวมกนัของแมของผทูกุขยาก คณุแมเทเรซา

“ดเูถดิ เราเคาะประตู ถาผใูดไดยนิเสียงของเราและ
เปดประตู เราจะเขาไปกินอาหารรวมกับเขา เขาจะกิน
อาหารรวมกับเรา” (ววิรณ บทท่ี 3 ขอ 20)

“มันคือความจริง ฉันยืนอยูที่ประตูแหงหัวใจ

ของคุณ ทกุวันและทกุค่ำคืน
แมคุณจะไมสดับฟง แมคุณสงสัยวา ใชฉัน

หรือเปลา?...ฉนัอยตูรงนัน้
ฉันรอคอยแมเพียงสัญญาณตอบกลับเพียง

เลก็นอย เพยีงมีเสยีงกระซิบแผวเพ่ือเชิญใหฉนัเขาไป
ฉันเพียงอยากรูวา เม่ือใดนะ...ที่คุณจะตอบรับ

ฉนั แมวาตลอดเวลา ดเูหมือนมันลมเหลวก็ตาม
ฉันมาถึงแตก็พบกับความวางเปลา และพรอม

ดวยพลังแหงรักไมสุดสิ้น ฉันนำของขวัญมากมาย
จากพระจิตเจามาดวย

ฉันมาพรอมกับความเมตตา พรอมดวยความ
ปรารถนาท่ีจะรักษาและเยียวยา พรอมดวยความรัก
เหนือไปกวาความเขาใจใด ความรักที่ยิ่งใหญกวา
รกัใดๆ ฉนัไดรบั มนัมาจากองคพระบดิาเจา

“ถาทานปฏิบตัิตามบทบัญญัตขิองเรา ทานก็จะ
ดำรงอยใูนความรักของเราเหมือนกบัท่ีเราปฏิบตัติาม
บทบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยูใน
ความรักของพระองค”  (ยอหน บทท่ี 15 ขอ 10)

ฉันเดินทางมาเน่ินนาน เพ่ือทำใหคุณเขมแข็ง
ทีจ่ะยกคุณใหสงูข้ึน และชำระลางบาดแผล

ฉันไดนำแสงสวาง เพื่อขจัดความมืดมน และ
ความสงสัย ฉันเสด็จมาพรอมกับพละพลังที่จะแบก
คุณข้ึนพรอมดวยภาระของคณุทัง้หมด ใหผานพนไป
ดวยพระหรรษทาน เพื่อจะสัมผัสเขาไปในหัวใจ
ของคณุ และแปรเปล่ียนกลบัเปนพลังในชวีติ รวมทัง้
เพือ่สขุสงบท้ังหมด จะไดคงอยใูนจติวญิญาณของคุณ
ตลอดไป”

(จากแผนพับฉันกระหาย รวมรำพึงพรอมกับ
คณุแมเทเรซา)

แมของผมสอนใหผมรจูกัท่ีจะมีความหวัง แมวา
ทานจะไมไดพูดอะไร ทานทำสิ่งเหลานี้ผานทาง
แบบอยางชีวิตท่ีสวดภาวนา หญิงชราจากเร่ืองเลา
ตอนตนทำเชนเดียวกัน ดวยความหวังอันเปยมลน
พระเปนเจาจึงรับน้ำตาและคำภาวนาแหงความวางใจ
ไวในพระทัยของพระองค ดูเหมือนไมชวยอะไร
แตทีส่ดุก็ชวยใหมคีวามหวงัตอไป และดวยความหวงั
ดุจเดียวกัน ที่ประตูแหงหัวใจ แมอีกคนหนึ่งที่ชื่อ
คุณแมเทเรซา ชวนเรารำพึงถึงหนาประตูหัวใจของ
ทกุคน และชายท่ียนืหนาประตูใจนัน้ตลอด 24 ชัว่โมง
และทีส่ดุ แมพระท่ีไดเกียรติยกข้ึนสวรรค ถาจะคดิถงึ
แมของครสิตชน ผมมีคำส้ันๆ อยากฝากไววา “ชวีติ
ของแม (คริสตชน) เปนดังคำสอนแหงความหวัง จาก
คำภาวนา” ภาวนาใหแม (บนโลกนี)้ และขอใหแม
(บนสวรรค) ไดภาวนาเพือ่เรา

บรรณาธิการบริหาร
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ç√à«¡¡‘ ´“é §≥–Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ ®“°«—¥µà“ßÊ √«¡ 10 «—¥ √à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à √à«¡‡ΩÑ“»’≈

¡À“ π‘∑À≈—ß¡‘ ´“ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡©≈Õß 85 ªï¢Õß§≥– „πªï 2011 §ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π

Õ“‡√‘π å ‡®â“Õ“«“  ·≈–§ÿ≥∫ÿ≠™Ÿ Àπ÷ËßπÈ”„® ª√–∏“π æ√âÕ¡¥â«¬ ¡“™‘°§≥–

¢Õß«—¥„Àâ°“√µâÕπ√—∫‡ªìπÕ¬à“ß¥’

ç√–≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕ¥—ß‚µ·π≈é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ 2010  —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’œ (∫“ß·§) ‰¥â¡“√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ 

√”≈÷°∂÷ß°“√®“°‰ª§√∫ 100 «—π¢Õß§ÿ≥æàÕ¬—ß ¡“√’ ¥—ß‚µ·π≈, MEP ∑’Ë

 “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡

ç‡¬’Ë¬¡„Àâ°”≈—ß„®é §≥–Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ ‰ª‡¬’Ë¬¡„Àâ°”≈—ß„®·°àºŸâ√—∫

∫√‘°“√∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß¢Õß ∂“π ß‡§√“–Àå§π‰√â∑’Ëæ÷Ëß∏—≠≠∫ÿ√’ Õ.∏—≠≠∫ÿ√’

®.ª∑ÿ¡∏“π’ À≈—ß‡ √Á®¿“√°‘® °≈—∫‰ª∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘π“¢Õß§ÿ≥æàÕÕ“¥√’Õ“‚π

‡ª‚≈´‘π §≥–ªï‡¡ ®.ππ∑∫ÿ√’ ‡æ◊ËÕ∂à“¬¿“æ√à«¡°—π‡ªìπ∑’Ë√–≈÷°

ç§√‘ µ —¡æ—π∏åé §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“

‡Õ°¿“æ§√‘ µ —¡æ—π∏å §√—Èß∑’Ë 2 ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ∑’Ëµ÷° ¿“§√‘ µ-

®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ (™—Èπ 4) ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ 17 §π ‡æ◊ËÕ∑”°“√«“ß·ºπ

°“√¥”‡π‘πß“πÕ∏‘…∞“π¿“«π“‡Õ°¿“æ§√‘ µ —¡æ—π∏å∑’Ë®–¡’¢÷Èπ„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

23 ¡°√“§¡ 2011 ´÷Ëß∑“ß§“∑Õ≈‘°‡ªìπ‡®â“¿“æ

 àß¿“æ¢à“« ∑’Ë°Õß ∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

çøÿµ´Õ≈°√–™—∫¡‘µ√é  §≥–§√Ÿ‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë‡§‡∫‘È≈∑’«’

®—¥·¢àß¢—πøÿµ´Õ≈°√–™—∫¡‘µ√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π

·≈–™ÿ¡™π  àß‡ √‘¡°“√‡≈àπ°’Ã“„Àâ°—∫π—°‡√’¬π·≈–¥Ÿ°’Ã“„Àâ‡ªìπ‡°¡°“√·¢àß¢—π

‰¡à„™à°“√æπ—π ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ‡√‘Ë¡ƒ¥Ÿ°“≈°“√·¢àß¢—πøÿµ∫Õ≈‚≈° 2010

ç62 ªï‚√ß‡√’¬πé æ√–§ÿ≥‡®â“ ‘√‘-

æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß«—π

 ∂“ªπ“‚√ß ‡ √’ ¬π ‡´πµåÀ≈ÿ ¬ å

©–‡™‘ß‡∑√“ §√∫ 62 ªï  ·≈–¡Õ∫

√“ß«—≈§√Ÿπ“πªï ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 4

¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡¬ÕÀåπ

·¡√’Ë Õ“§“√»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ¬ÕÀåπ ·¡√’Ë ‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“
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æ√–§“√å¥‘π—≈®“° —πµ– ”π—°ª√–™ÿ¡ß“π»“ π —¡æ—π∏å‡Õ‡™’¬∑’Ë‰∑¬
π§√ª∞¡ ●   ¡≥ ¿“‡ «π“

√–À«à“ß»“ π“ ®—¥ª√–™ÿ¡

 ¡“™‘° ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ∑’Ëª√÷°…“

· ≈ – ºŸâ ∑” ß “ π ¥â “ π » “   π -

 —¡æ—π∏å√–¥—∫‡Õ‡™’¬  √–À«à“ß

«—π∑’Ë  12-18 °√°Æ“§¡

§.». 2010 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈

¨Õß À≈ÿ¬ å-‚µ√ÁÕß ª√–∏“π

 ¡≥ ¿“ ‡ «π“√–À«à “ ß

»“ π“ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥

æ√âÕ¡¥â«¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 69 ™¡‡¡◊Õß‡°à“ß“¡
π“¡¬—øø“ (3) √«¡°—π‡√“Õ¬Ÿà

§«“¡‡®√‘≠-§«“¡‡™◊ËÕ

‡¡◊Õß∑’Ë¡—Ëß§—Ëß∑’Ë ÿ¥„πÕ‘ √“‡Õ≈ §ß

Àπ’‰¡àæâπ ‡¡◊Õß∑’Ë™◊ËÕ‡≈Õ“«’æ ‡∑≈Õ“«’ø-

¬“‚ø À√◊Õ¡—°À¡“¬∂÷ß ‡∑≈Õ“«’ø

(Õ—ß°ƒ… : Tel Aviv) ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë„À≠à

∑’Ë ÿ¥Õ—π¥—∫ 2 ¢Õßª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈

¡’ª√–™“°√√“« 393,900 §π ‡ªìπ

‡¡◊Õß∑’Ë µ—È ßÕ¬Ÿà∫π™“¬Ωíò ß∑–‡≈ ‡¡¥‘ -

‡µÕ√å‡√‡π’¬π ¥â«¬æ◊Èπ∑’Ë 51.8 µ“√“ß°‘‚≈‡¡µ√ (20.0 µ“√“ß‰¡≈å)

‡∑≈Õ“«’ø°àÕµ—Èß„πªï §.». 1909 ∫π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë√Õ∫πÕ°¢Õß‡¡◊Õß∑à“‚∫√“≥

¬—øø“ ‚¥¬§√Õ∫§√—«™“«¬‘« 60 §√Õ∫§√—«∑’ËÀ≈∫Àπ’®“°‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß°“√¡’∑’ËÕ¬Ÿà

„π¬—øø“ æ«°‡¢“´◊ÈÕæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡ªìπ∑–‡≈∑√“¬´÷ËßÕ¬Ÿà∑“ß‡Àπ◊Õ¢Õß¬—øø“ ·≈–¡’

·ºπ°“√∑’Ë®– √â“ß‡¡◊Õß ÷́Ëß°Á§◊Õ‡¡◊Õß‡∑≈Õ“«’ø„πªí®®ÿ∫—π §«“¡‡®√‘≠¢Õß

‡∑≈Õ“«’ø‰¥â°â“«‰ª‰°≈°«à“‡¡◊Õß¬—øø“∑’Ë„πµÕππ—Èπ‡ªìπ¢ÕßÕ“À√—∫Õ¬Ÿà

®π‡∑≈Õ“«’ø·≈–®—øø“∂Ÿ°√«¡‡ªìπ‡¡◊Õß‡¥’¬«°—π„πªï §.». 1950  Õßªï

À≈—ß®“°°“√°àÕµ—Èß√—∞Õ‘ √“‡Õ≈ π§√ ’¢“«·Ààß‡∑≈Õ“«’ø‰¥â√—∫°“√¢÷Èπ‡ªìπ

¡√¥°‚≈°„πªï 2003 ∂◊Õ‡ªìπ°“√√«¡°≈ÿà¡Õ“§“√ ∂“ªíµ¬°√√¡ ¡—¬„À¡à

∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥„π‚≈°

„π§«“¡‡ªìπ‡¡◊Õß‡∑≈Õ“«’ø¬—ß‡ªìπ‡¡◊Õß‡»√…∞°‘®∑’Ë ”§—≠‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë¡—Ëß§—Ëß

∑’Ë ÿ¥„πÕ‘ √“‡Õ≈  ”π—°ß“π·≈–»Ÿπ¬å°≈“ß°“√æ—≤π“·≈–«‘®—¬À≈“¬·Ààß °“√∑’Ë

‡¡◊Õß¡’™“¬À“¥ ∫“√å §“‡øÉ √â“πÕ“À“√ √â“π§â“√“§“·æß ¿Ÿ¡‘Õ“°“»∑’Ë¥’·≈–™’«‘µ

§π‡¡◊Õß ∑”„Àâ‡ªìπ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß¢Õßπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–

µà“ßª√–‡∑» ·≈–¬—ß‰¥â©“¬“«à“ ç‡¡◊Õß∑’Ë‰¡à‡§¬À≈—∫é Õ’°¥â«¬ ‡¢µ‡¡◊Õß¢Õß

‡∑≈Õ“«’ø¬—ß‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥Õ—π¥—∫ 2 ¢Õßµ–«—πÕÕ°°≈“ß¥â“π‡»√…∞°‘®

·≈–‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë¡—Ëß§—Ëß∑’Ë ÿ¥„π‚≈°„πÕ—π¥—∫∑’Ë 17

π÷°∂÷ß§”¢Õßª√–°“»°‡Õ‡ ‡§’¬≈ ∫∑∑’Ë 3 ¢âÕ 15 ç¢â“æ‡®â“®÷ß‰¥â‰ª∂÷ß

‡¡◊Õß‡∑≈Õ“«’ø √‘¡·¡àπÈ”‡§∫“√å ∑’Ëæ«°‡™≈¬Õ“»—¬Õ¬Ÿà ·≈–Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ‡ªìπ‡«≈“

‡®Á¥«—π  ‘Ëß∑’Ë¢â“æ‡®â“‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘ππ’È∑”„Àâ¢â“æ‡®â“ ‘Èπ°”≈—ßé ‡¡◊ËÕ„¥°Áµ“¡∑’Ë

§«“¡‡®√‘≠Õ¬Ÿà‡æ’¬ß≈”æ—ß ‚¥¬‰¡à¡’»“ π“·≈–§«“¡‡™◊ËÕ‡ªìπ∞“π ‡√“®–‰¥â

§«“¡‡®√‘≠∑’Ë·∑â®√‘ßÀ√◊Õ?

 ∂“∫—π· ß∏√√¡∫«™ —ß¶“πÿ°√
§≥–ºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡·≈– “¡‡≥√„À≠à·Ààß “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å

∫√“‡¥Õ√å≥—Ø∞«’ ∫√“‡¥Õ√å∫ÿ≠™√— ¡‘Ï∫√“‡¥Õ√å‡™…∞å¥π—¬

∫√“‡¥Õ√å‡¥àπ ∫√“‡¥Õ√å»√™—¬∫√“‡¥Õ√åæπ¡

∫√“‡¥Õ√å»µ«√√… ∫√“‡¥Õ√å ‘π∏‘Ï∫√“‡¥Õ√å»»‘π

∫√“‡¥Õ√åÕπÿ √≥å ∫√“‡¥Õ√å‡¥àπ™—¬

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

∫√“‡¥Õ√åÕßÕ“®
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