รักนั้นคือ ความเข้ าใจ
อ.ธวัช เย็นใจ
หนังสื อที่อยูใ่ นมือของผมขณะนี้ ชื่อ Men are from Mars, Women are from Venus ในภาค
ภาษาไทยชื่อว่า “ผูช้ ายมาจากดาวอังคาร ผูห้ ญิงมาจากดาวศุกร์ ” เขียนโดย John Gray เขาโปรยหัวที่
หน้าปกว่า ขายดีติดอันดับ Bestseller ในสหรัฐอเมริ กานานกว่า 230 สัปดาห์ และจาหน่ายไปแล้ว 5 ล้าน
เล่มทัว่ โลก ข้างล่างเขาเขียนว่า “สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการต่อเติมความรัก ให้กลายเป็ นความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืน
ตลอดไป”
จอห์นเกรย์ได้เริ่ มต้นด้วยจินตนาการดังนี้ “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่ง
บนดาวอังคาร ส่ องกล้องทางไกลไปบนท้องฟ้ าทันทีที่เห็นหญิงสาวบนดาวศุกร์ เขาก็ตกหลุมรักเธอและ
รี บประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อเดินทางไปยังดาวศุกร์ทนั ที
สาวบนดาวศุกร์ ออกมาต้อนรับหนุ่มจากดาวอังคารด้วย ความยินดี เธอรู ้อยูต่ ลอดเวลาว่าวันนี้
ต้องมาถึง เธอพร้อมแล้วที่จะพบกับความรักที่ไม่เคยรู ้จกั มาก่อน
ความรักระหว่างหนุ่มจากดาวอังคารและสาวจากดาวศุกร์ เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ ทั้งสองมีความสุ ขที่
อยูร่ ่ วมกัน ทาสิ่ งต่าง ๆ และแบ่งปั นทุกสิ่ งทุกอย่างร่ วมกัน แม้วา่ คนทั้งสองจะมาจากดาว (เคราะห์) คน
ละดวง แต่พวกเขายอมรับความแตกต่างของอีกฝ่ ายหนึ่ง ทั้งสองใช้เวลาเป็ นเดือน ๆ เพื่อเรี ยนรู้ความ
แตกต่าง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของความต้องการ ความชอบและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน ทั้งสองอยูร่ ่ วมกัน
ด้วยความรักความเข้าใจมาเป็ นเวลาหลายปี
แต่อยูม่ าวันหนึ่ง ทั้งสองก็ตดั สิ นใจออกเดินทางไปอยูบ่ นดาวดวงใหม่ที่วา่ “โลก” ในช่วงแรก
ทุกอย่างดูสวยงามและเต็มไปด้วยความสุ ข แต่บรรยากาศบนโลกทาให้ท้ งั สองคนมีอนั แปรเปลี่ยนไป
เช้าวันหนึ่ง เมื่อทั้งสองคนตื่นขึ้นมาก็จาเรื่ องราวอะไรในอดีตไม่ได้อีกเลย พวกเขาไม่รู้วา่ แต่ละคนมา
จากดาวคนละดวง และมีหลายสิ่ งหลายอย่างที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วนั นั้นทุกสิ่ งทุกอย่างที่เรี ยนรู ้ร่วมกันมา
ถูกลบไปจากความทรงจาจนหมด ความขัดแย้งต่าง ๆ ก็เริ่ มก่อตัวขึ้นตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา”
ดีที่จอห์น เกรย์ไม่ได้เขียนจบลงตรงที่ “เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่ อง ชายหญิงทั้งสองก็ลงมือลงไม้ทา
ร้าย และจบลงด้วยความเศร้าคือแยกทางกันเดิน” แต่เกรย์ได้บอกถึงวิธีในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ การครองเรื อน (ซึ่งมีความหนาถึง 467 หน้า อ่านจนตาแฉะไปเลย) ที่ความรักจะดารงคงอยู่
ตลอดไป
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อาจกล่าวได้วา่ บ้านนั้นสร้างด้วยอิฐ ไม้และปูน แต่ชีวิตในครอบครัวจะต้องสร้างด้วยความรัก
และความเข้าใจ ซึ่ งจะต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากกว่าจะฟันฝ่ าพ้นวิกฤติมาได้ พวกเราหลาย
คนหลงผิดคิดตามละคร (น้ าเน่า) ทางจอทีวใี นตอนจบที่สรุ ปว่า “แล้วทั้งสองคนก็แต่งงานอยูก่ ินกันด้วย
ความสุ ขตลอดไป”
หนุ่มสาวหลายคนคิดว่า ในโลกนี้มีเพียงเธอและฉันกับความรักก็พอแล้ว ไม่ตอ้ งการสิ่ งใดอื่น
อีก นัน่ เป็ นเพียงความเพ้อฝันเท่านั้น ความสุ ขจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการฝึ กหัดที่จะใช้เวลาด้วยกัน อุทิศ
ตัวให้แก่กนั และกัน มีความรัก (คือความเข้าใจ) มีศิลปะในการพูดและในการฟังคือการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ
พระคัมภีร์สอนว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็ นสามีก็เช่นกัน จงอยูก่ ินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ
จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็ นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวติ อันเป็ นพระคุณเป็ น
มรดก เพื่อว่าคาอธิ ษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง” (1 เปโตร 3:7)
ในฉบับแปลใหม่วา่ ดังนี้ “จงเข้าใจภรรยาที่อยูร่ ่ วมกัน” ส่ วนฉบับมาตรฐานแปลว่า “จงอยูก่ บั
ภรรยาด้วยความเห็นอกเห็นใจ” ดังที่กล่าวมาแล้ว ปั ญหาใหญ่ของเรื่ องนี้คือ “การสื่ อสาร” มีคนกล่าวว่า
พระเจ้าทรงสร้างผูช้ ายให้เป็ นนายช่างและสร้างผูห้ ญิงให้เป็ นนักปรับปรุ ง
พร้อมกับเปรี ยบเปรยว่า “ผูช้ ายตอนเป็ นโสดเหมือนดังราชสี ห์ ตอนที่มีความรักเหมือนดังยูงรา
แพนแต่เมื่อแต่งงานแล้วเหมือนดังกระบือ”
เพื่อนผมพูดถูก “คู่แต่งงานที่มีความสุ ขที่สุดในโลกคือ ผูช้ ายที่หูหนวกและผูห้ ญิงเป็ นใบ้!”
พระคัมภีร์กล่าวถึงการสื่ อสารว่า “จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณ” (โคโลสี 4:6)
คือให้ต่างคนต่างพูดกันด้วยภาษาดอกไม้ (“มธุรสวาจา” ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวติ ) “คาตอบอ่อนหวาน
ช่วยละลายความโกรธเกรี้ ยวให้หายไป” (สุ ภาษิต 15:1)
“เมื่อท่านจะทาสิ่ งใดด้วยวาจาหรื อด้วยกายก็ตาม จงกระทาทุกสิ่ งในพระนามของพระเยซูเจ้า
และขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์น้ นั ” (โคโลสี 3:17)
มีเรื่ องเล่าว่า ครั้งหนึ่งเรื อสาราญท่องสมุทรลาหนึ่งชนเข้ากับหิ นโสโครก และกาลังจะอับปาง
ลง หัวหน้าทัวร์ จึงสั่งให้ผโู ้ ดยสารสวมชุดชูชีพและกระโดดลงไปในน้ า แต่ไม่มีผใู ้ ดทาตามคาสั่ง เขาจึง
รี บไปรายงานกัปตันเป็ นการด่วน
“เดี๋ยวผมไปจัดการเอง” กัปตันบอก พร้อมกับผละจากไป
สักครู่ หนึ่ง ผูโ้ ดยสารทั้งหมดก็กระโดดลงไปลอยคออยูใ่ นทะเล หัวหน้าทัวร์ แปลกใจมากจึง
ถามว่า “กัปตันทาได้ยงั ใง?”
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“อ๋ อ ไม่มีอะไรมาก ผมเพียงบอกผูโ้ ดยสารที่เป็ นชาวอังกฤษว่า นี่เป็ นการทดสอบ และบอกแก่
ชาวฝรั่งเศสว่า มันเป็ นอะไรที่เท่มาก บอกแก่ชาวอิตาลีวา่ มันไม่ผดิ คาสอนของบาทหลวงหรอก และ
บอกแก่เยอรมันว่า นี่เป็ นคาสั่ง บอกแก่ชาวอเมริ กนั ว่า พวกเขามีประกันภัยเรี ยบร้อยแล้ว และบอกแก่
คนไทยว่า นี่มนั เป็ นเรื่ องสนุ กมาก...ก็เท่านั้น”
“???!!!”
นี่เป็ นโจ๊กที่เล่ากันเล่น ๆ เท่านั้น แต่มีขอ้ คิดคือความสาเร็ จของกัปตันอยูต่ รงที่วา่ เขาเรี ยนรู้จกั
การสื่ อความหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูช้ ายสนใจในความสาเร็ จ แต่ผหู ้ ญิงสนใจในเรื่ องความสัมพันธ์
เวลาที่ผชู ้ ายคุยกันนั้นจะเป็ นเรื่ องทัว่ ๆ ไป เช่นข่าวหนังสื อพิมพ์ เรื่ องการเมือง รถยนต์ กีฬา
การงานธุ รกิจ ถ้าไม่ไว้ใจจริ ง ๆ เขาจะไม่เอ่ยเรื่ องส่ วนตัวและครอบครัวอย่างเด็ดขาด ส่ วนผูห้ ญิงตรงกัน
ข้ามเวลาที่เธอพบกันจะใช้เวลาส่ วนใหญ่คุยเรื่ องความรู ้สึกส่ วนตัว อารมณ์ บ้าน ลูก ๆ อาหารการกิน
สุ ขภาพ และชีวติ ของเพื่อน ๆ
คุณผูช้ ายที่รัก โปรดเข้าใจว่าเมื่อผูห้ ญิงมีปัญหาเธอจะชอบพูด พูด และพูด เพื่อระบายความใน
ใจเธอจะหาเพื่อนคุยด้วย เมื่อได้พดู แล้วทาให้เธอสบายใจแต่เธอไม่หวังคาแนะนา ขอความช่วยเหลือ
หรื อชี้ แนะทางออกหรอก เช่น เธอจะบ่นว่า เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินจากการทางานบ้าน เลี้ยงลูก ไปจ่าย
ตลาด เมื่อเธอพูดอย่างนี้ พวกผูช้ ายที่เป็ นสามีก็แนะนาว่า “หาคนมาช่วยงานบ้านสิ ” ไม่ใช่...เธอต้องการ
ให้มีคนฟังเธอเท่านั้น
ผูช้ ายหลายคนรู ้สึกราคาญ ประชดประชันไปว่า “แก่ง่าย ตายยาก พูดมาก กินจุ ดุไม่เลือกที่” ก็
เลยเหมือนกับสาดน้ ามันใส่ กองไฟได้เรื่ องทันที! แต่พระคัมภีร์สอนว่า “จงไวในการฟัง ช้าในการพูด
และช้าในการโกรธ” (ยากอบ 1:19)
มีคาที่ผชู ้ ายไม่ควรพูด เช่น “คุณไม่ตอ้ งไปวิตกกังวลหรอก เดี๋ยวมันก็ดีเอง” “แหมตีโพยตีพาย
ไปได้มนั ไม่ใช่เรื่ องใหญ่โตอะไร” “งั้นก็ตามใจคุณเถอะ อยากจะทาอะไรก็ตามสบาย ถ้ามีปัญหาแล้ว
อย่าให้มาถึงผมก็แล้วกัน” “คุณพูดให้มนั ตรงประเด็นหน่อยได้ไหม? ผมไม่เห็นเข้าใจเลย” “เรื่ องมันยัง
ไม่เกิดขึ้นสักหน่อย กลัวไปได้”
คุณผูห้ ญิงที่รัก โปรดจาไว้วา่ ผูช้ ายไม่ตอ้ งการคาแนะนาใด ๆ ทั้งสิ้ น เขาไม่อยากเปิ ดเผยตัวจริ ง
แท้ของตนเอง เพราะเกรงไปว่าจะทาให้เห็นถึงปมด้อยข้อบกพร่ อง และไร้ความสามารถ สังเกตได้ง่าย
ถ้าผูช้ ายมีปัญหาเขาจะเงียบและเก็บตัว (ภรรยาไม่ควรเสนอความช่วยเหลือจนกว่าเขาจะออกปากขอ)
เขาอาจจะคลายเครี ยดด้วยการดูข่าวกีฬา อ่านหนังสื อ เล่นคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
คาที่ผหู ้ ญิงไม่ควรพูด เช่น “จะซื้ ออีกทาไมในเมื่อคุณก็มีอยูแ่ ล้ว” “คุณยังรักฉันอยูห่ รื อเปล่า?”
“นี่คุณหาเวลาหยุดพักเสี ยบ้างซิ ” “คุณไม่เข้าใจฉัน” “ถ้าฉันตายคุณจะแต่งงานใหม่ไหม?” “คุณพูดสั่ง
3

สอนลูกบ้างซิ ” “อย่าขับรถเร็ ว หัวใจฉันจะวายอยูแ่ ล้ว” “ไปยูเทิร์นแล้วจอดตรงโน้นเลย” “อย่าใช้มือ
หยิบกินมารยาทไม่ดี” “ดูซิ เสื้ อมันไม่เข้ากับกางเกงเลย” “จานยังเปี ยกอยูเ่ ลย เก็บมาทาไม มีตาดูบา้ งซิ ”
“โอยบ้านนี้มนั ไม่มีผชู ้ าย”
พ่อบ้านคนหนึ่งกล่าวอย่างน้อยอกน้อยใจว่าความผิดของภรรยานั้นมีหลายอย่าง แต่ความผิด
ของผูช้ ายมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือ สิ่ งที่เขาพูดกับสิ่ งที่เขาทา
นักเทศน์ท่านหนึ่งได้แบ่งชีวิตสมรสออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก เรี ยกว่า “ช่วงชิง” หมายถึงต่าง
ฝ่ ายต่างอยากเป็ นใหญ่เอาแต่ใจตนเอง เรี ยกร้องความรักและความเอาใจใส่ หรื อบีบบังคับอีกฝ่ ายหนึ่ง
ทาให้ไม่มีความสงบสุ ขในชีวติ
ช่วงที่สองเรี ยกว่า “ชินชา” เมื่อพยายามไม่เป็ นผลสาเร็ จ ก็จะเกิดความเคยชิ นและกลายเป็ น
ความเบื่อหน่าย หวานอมขมกลืน อยูด่ ว้ ยกันไปวัน ๆ แบบซังกะตาย สถิติบอกว่าการหย่าร้าง 70 % อยู่
ในช่วงอายุประมาณ 35 ปี ขึ้นมากที่สุด มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ สะสมเป็ นดินพอก
หางหมูและกลายเป็ นระเบิดพลีชีพในที่สุด
ช่วงสุ ดท้ายเรี ยกว่า “ชื่นชม” คู่ใดที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และพยายามปรับตัวให้เข้ากัน
“เข้าใจอีกฝ่ ายหนึ่ง” ลดความต้องการของตนเองลงมา และเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ดังที่พระเยซูคริ สต์ทรง
สอน “จงให้แล้วท่านจะได้รับ” คนนั้นก็จะพบกับความสุ ขอย่างแท้จริ ง
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ผมชอบใจผูร้ ับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งที่ให้โอวาทแก่บ่าวสาวในงานวิวาห์ เขาล้วง
ลงไปในกระเป๋ ากางเกง แล้วดึงส้อมสแตนเลส อันหนึ่งออกมาพร้อมกับพูดว่า “นี่คือของขวัญที่เจ้าบ่าว
จะมอบแก่เจ้าสาว” ผูค้ นที่ห้องประชุมสนใจและจ้องมองไปที่ส้อมอันวาบวับ และคาดเดาความคิดของ
นักเทศน์ไม่ถูก
“ส้อมอันนี้มีสี่ซี่ ทุกวันเจ้าบ่าวจะต้องพูดกับเจ้าสาวโดยให้คาสามัญประจาบ้าน ทุกครั้งที่คุณทั้ง
สอง นัง่ ลงรับประทานอาหารที่โต๊ะ จงระลึกถึงสิ่ งที่ผมพูดในวันนี้ คาพูดแรก บอกแก่ภรรยา “ที่รักผม
รักคุณ” นี่เป็ นคาที่ภรรยาทุกคนอยากได้ยนิ จากปากของสามีตลอดชีวิต คาพูดที่สอง “มีอะไรให้ผมช่วย
ไหม?” ผูช้ ายส่ วนใหญ่มกั จะชักช้าในการช่วยเหลือ คาพูดที่สาม “ผมขอโทษ ผมผิดเอง” การดาเนินชีวิต
คู่ยอ่ มมีความผิดพลาดเป็ นของธรรมดา สิ่ งสาคัญคือการขอโทษและให้อภัยซึ่ งกันและกัน และคาพูด
สุ ดท้าย “ขอให้เราร่ วมใจกันอธิ ษฐาน” คือการอธิ ษฐานร่ วมกันทุก ๆ วัน
เปโตรบอกอย่างชัดเจนว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็ นสามี จงอยูก่ ินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ”
ในทานองเดียวกัน ภรรยาก็ตอ้ งเข้าใจในสามีดว้ ย ขอให้ตระหนักว่า เราไม่มีวนั ที่จะเข้าใจใครได้อย่าง
ลึกซึ้ งถ้าปราศจากความรัก “ความรักคือความเข้าใจ”
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 302 มกราคม-กุมภาพันธ์
2005, หน้า 11-14.
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