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อรัมภบทรัก
คนที่น่าเศร้าก็คือ คนที่ไม่เคยประสบพบรักแท้ในชีวติ !
แต่คนที่น่าเศร้ายิง่ กว่า คือ คนที่คิดว่าตนเองประสบกับรักแท้แล้ว แต่พอคบหากันไปได้ไม่นาน
ก็พบว่า นัน่ เป็ นแค่รักเก๊!
แต่คนที่น่าเศร้าอย่างสุ ด ๆ คือ คนที่มนั่ ใจว่า รักของตนเป็ นรักที่ลงตัว เป็ นรักที่สมบูรณ์แบบ
เมื่อได้แต่งงานอยูก่ ินกับเขาหรื อเธอก็ยงิ่ ดูเหมือนว่าจะเป็ นครอบครัวที่น่าจะแสนสุ ขที่สุด แต่หลายปี
ผ่านไปหลังจากมีลูกมีเต้าแล้ว คนที่เคยกระหนุงกระหนิ ง หวานชื่นก็แปรเปลี่ยนไปเหมือนคนแปลก
หน้า!
ที่ซ้ าร้ายกว่านั้นก็คือ คนรักกันเมื่อวันวาน วันนี้นอกจากจะจืดจางคลายหวานแล้ว ยังกลับรับรู ้
ได้ถึงรสขมที่ขื่นอยูภ่ ายในใจ!
ในไม่ชา้ คนเคยรักกันกลับกลายจากคู่รักมากกลายเป็ นคู่กดั จากคู่กดั กลายมาเป็ นคู่แค้น บางคู่
ถึงกับอาฆาตมาดร้ายกันอย่างเอาเป็ นเอาตาย ราวกับว่าเป็ นศัตรู กนั มาแต่ชาติปางก่อน
ความสุ ข ที่เคยมีจึงหายวับไป ความทุกข์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีก็ถาโถมเข้าใส่ อย่างไม่ย้งั และแล้ว
น้ าตาลก็ละลายไปกับน้ าตา!
ดังนั้น คุณผูอ้ ่านที่รัก หากคุณคิดจะรักใครสักคน หรื อคิดจะร่ วมชีวิตกับใครบางคน จงอย่า
ประมาท!
จงอย่าปล่อยให้ความรักของคุณที่เปรี ยบประดุจ “ต้นไม้” ที่เคยประคบประหงมมานานต้อง
เหี่ ยวเฉาไปเพราะขาดน้ าหรื อขาดปุ๋ ยด้วยความชะล่าใจ! ด้วยเหตุน้ ี หากว่าคุณคิดจะใช้ชีวติ คู่กบั ผูห้ นึ่ง
ผูใ้ ด จงจาไว้วา่ หากคุณไม่รักเขาหรื อเขาไม่รักคุณจริ ง ๆ ก็จงอย่าแต่งงานกันเลยเพราะรังแต่จะนาความ
เจ็บปวดมาสู่ คนทั้ง 2 คน และในที่สุดคนรอบข้างของคุณทั้งสองก็พลอยเป็ นทุกข์กงั วลไปกับคุณด้วย!
แต่หากว่าคุณรักกันดีอยูแ่ ล้วในวันนี้ ก็จงเตือนตัวเองไว้เสมอว่าอย่าปล่อยให้ความรักนั้นลดลง
หรื อหายไป เพราะความเสี ยใจที่คุณก่อให้แก่กนั และกัน ไม่วา่ จะโดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม!
หนังสื อ “หากจะรักก็อย่าทาให้ (อีกคน) เสี ยใจ” เล่มนี้มีคาแนะนาและอุทาหรณ์สอนใจให้
ตระหนักถึงความสาคัญของคาเตือนข้างต้น และเชื่อได้เลยว่าหากคุณอ่านหนังสื อเล่มนี้แล้วนาบทเรี ยน
ที่ได้รับมาพัฒนา “ความสัมพันธ์” รักของคุณกับคู่ครองของคุณ ชี วติ สมรสของคุณจะเป็ นดุจดังสวรรค์
ในแดนดินที่คุม้ ค่ากับการลงทุนลงแรงจริ ง ๆ!
ลองอ่านดูสิครับ!
ด้วยรักและเชื่อมัน่ ในสถาบันครอบครัว
ธงชัย ประดับชานุรัตน์
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Wedding สมรสสมรัก?
“การสมรส” (wedding, เวด`ดิง) เป็ นสิ่ งที่ชายหนุ่มหญิงสาวใฝ่ ฝันจะมี! แต่ไม่ใช่ทุกคนโชคดีที่
จะได้ wedding เป็ นของตัวเอง!
ที่น่าเศร้ายิง่ กว่านั้น ก็คือ บางคนได้ wedding สมใจ แต่สุดท้ายต้องตรอมใจ เพราะ wedding
นั้นล่มสลาย และจบลงที่การหย่าร้าง (divorce)!
Wedding หมายความว่า “การสมรส, พิธีสมรส, การฉลองครบรอบการสมรส, การร่ วมกัน, การ
ประสานกัน”1
คาว่า “wed” เป็ นกริ ยาหมายความว่า...
1. “รับอีกฝ่ ายเป็ นสามีหรื อภรรยา, แต่งงาน” (to take as husband or wife; marry.)
2. “ประกอบพิธีสมรส, ร่ วมในพิธีสมรส” (to perform the marriage ceremony for; join in
matrimony.)
3. “ผูกพัน, ร่ วม, เป็ นหนึ่งเดียวกัน” (to bind or join; unite) คาว่า “wed” นี้มาจากคาว่า
“wedden” (อังกฤษสมัยกลาง), weddian (อังกฤษโบราณ) ที่แปลว่า “to engage” (ผูกมัด หรื อผูกพัน,
หมั้นหมายที่จะทาบางสิ่ ง) หรื อ “marry” (แต่งงาน)2
อย่างที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่า สาว ๆ ที่ปกติดีทุกคนก็ลว้ นแต่อยากแต่งงานมีสามีท้ งั นั้น!
คุณเธอส่ วนใหญ่ลว้ นใฝ่ ฝันที่จะมี Wedding day (วันสมรส), ได้สวม Wedding ring (แหวน
แต่งงาน), ได้เดินเข้าสู่ Wedding Ceremony (พิธีสมรส) อย่างสง่างาม ในขณะที่ Wedding march (เพลง
บรรเลงในพิธีสมรส) กาลังบรรเลง! และจบลงด้วยการได้ตดั Wedding cake (ขนมเค้กในพิธีแต่งงาน)!
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าได้เข้าสู่ พิธีสมรส (Wedding หรื อ marriage) อย่างนิยายชินเดอเรลลา ด้วย
ล่ะก็ คุณเอ๋ ย เหมือนอยูใ่ นวิมานสวรรค์ทีเดียวเชียวแหละ!
แต่ในชีวิตจริ งของหญิงสาวหลายคน มักจบลงอย่างกรณี เจ้าหญิงไดอานา ผูน้ ่าสงสาร!
นั้นคือ สวรรค์ล่ม! ชีวติ สมรสพังทลายลง!
ดังนั้น ถ้าคุณคิดจะมีชีวติ คู่ และเข้าสู่ พิธีสมรสก็อย่าเอาแต่มุ่งมองหาคนที่เหมาะกับคุณเท่านั้น
แต่คุณจงเป็ นคนที่เหมาะกับเขาหรื อเธอด้วย เหมือนกับที่มีคาแนะนาไว้วา่ “ความสาเร็ จในชีวติ สมรส

1

A New English Thai Dictionary ฉบับรวมศาสตร์,ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม,รวมสาส์น, 2539

2

The American Heritage Dictionary of the English Language, 1970
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ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงแต่การหาคู่ครองที่เหมาะสม แต่อยูท่ ี่การเป็ นคู่ครองที่เหมาะสมด้วย!” (Success
in marriage consists not only if finding the right mate, but also in being the right mate.)
การสมรสไม่ใช่เรื่ องความเพ้อฝัน แบบหนังฮอลีวดู ครอบครัวที่จะมีความสุ ขตลอดชีวติ นั้น
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่เป็ นงานหนักที่คู่บ่าวสาวจะต้องร่ วมมือกันสร้าง!
เหมือนกับคากล่าวที่วา่
“ปี เดือนที่ยากที่สุดของการแต่งงานคือวันเวลาที่ตามมาหลังจากพิธี
สมรส” (The most difficult years of marriage are those following the wedding.)
ดังนั้น ถ้าคุณคิดจะแต่งงานจริ ง ๆ ล่ะก็ คุณต้องมีปณิ ธานที่แน่วแน่และพร้อมที่จะจ่ายราคาที่
สู ง! มิฉะนั้นอย่าแต่งงาน!
เหมือนคาเตือนที่วา่ “วิธี ที่ดีที่สุดและแน่นอนที่สุดที่จะรักษาการสมรสให้พน้ จากการหย่าร้างก็
คือ อย่าไปปรากฏตัวในพิธีแต่งงานของคุณ!” (The best and surest way to save a marriage from
divorce is not to show up for wedding.)3
ฉะนั้น ถ้าคุณไม่คิดจะจริ งจังกับชีวติ สมรส ก็อย่าแต่งงาน!
แต่หากว่าคุณมีใจแน่วแน่ที่จะเดินเข้าสู่ การสมรส (wedding) ก็ขอให้พร้อมที่จะทางานหนัก
เพื่อจะได้ครอบครัวที่มีความรัก และความเข้าใจซึ่ งกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่เป็ นสามี มีคาเตือนจาก
คัมภีร์ไบเบิล สาหรับสามีไว้ดงั นี้ “ฝ่ ายท่านที่เป็ นสามีก็เช่นกันจงอยูก่ ินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ
จงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็ นเพศที่อ่อนแอกว่า!”4
ถ้าคุณเอาจริ งเอาจังกับการสร้างชีวติ คู่ครองเช่นนี้ ก็ขอองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงโปรดอานวยพรให้
คุณมีชีวติ คู่ที่เป็ นสุ ข เป็ นคู่สมรสที่สมรักต่อกันตลอดไป! อาเมน!
1.A New English Thai Dictionary ฉบับรวมศาสตร์, ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, รวมสาส์น, 2539
2. The American Heritage Dictionary of the English Language, 1970
3. Mac`s Giant Book of Quips & Quotes, E.C. Mckenzie, Baker Book House, Grand Rapids,
Michigan
4. 1 เปโตร 3:7

3
4

Mac’s Giant book of Quips & Quotes, E.C. Mckenzie, Baker boor House, Grand Rapids, Michigan
1เปโตร 3:7
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รักคือหน้ าที่
อัลแบร์ กามูส์ (Albert Gamus) นักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เคยกล่าวไว้อย่างชวนคิดว่า
“I know of only one duty, and that is to love!”
“ผมรู ้จกั อยูเ่ พียงหน้าที่เดียวเท่านั้น และนัน่ คือต้องรัก!”
น่าแปลกที่เวลาเราไปทางานเราจะต้องทาทุกอย่างตามที่ได้กาหนดไว้ในใบพรรณนางาน (Job
Description) ของเราอย่างเคร่ งครัดไม่วา่ เราจะชอบหรื อไม่ชอบ อยากทาหรื อไม่อยากทาก็ตาม!
เพราะนัน่ เป็ นหน้าที่ของเรา! โดยปกติชีวติ ของคนเรามักจะเผชิญกับสภาวะอันสับสนในการ
ต้องเลือกกระทาบางเรื่ องในท่ามกลางหลาย ๆ เรื่ อง และบางครั้งนัน่ เป็ นเหตุที่ทาให้เราสับสน และ
เครี ยดเพราะไม่รู้วา่ จะต้องเลือกหรื อทาอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม?
ยิง่ มีหลายอย่างมากองให้เราทามากขึ้นเท่าไร เราก็ยงิ่ กังวลและเครี ยดจนทาอะไรไม่ถูก!
วิธีรับมือกับงานหรื อหน้าที่หลายอย่าง ก็คือ การจัดลาดับสาคัญก่อนหลังให้ชดั เจน!
เราต้องเอาสิ่ งที่เรี ยกร้องให้เราทามาจัดลาดับเป็ น 3 ประเภทคือ
1. สิ่ งที่ตอ้ งทา
2. สิ่ งที่ควรทา
3. สิ่ งที่น่าทา
โดยมีหลักพิจารณาง่าย ๆ ดังนี้
1. อย่าทาสิ่ งที่ “น่าทา” ก่อนสิ่ งที่ “ควรทา”! นัน่ หมายความว่า ต้องทาสิ่ งที่ “ควรทา” ให้เสร็ จ
ก่อนแล้วจึงไปทาสิ่ งที่ “น่าทา”!
2. อย่าทาสิ่ งที่ “ควรทา” ก่อนสิ่ งที่ “ต้องทา”! หมายความว่า ต้องทาสิ่ งที่ตอ้ งทาให้เสร็ จก่อนจึง
จะไปทาสิ่ งที่ “ควรทา”!
ตัวอย่าง : หากคุณมีแฟนแล้ว...
1. คุณ “น่า” จะมีเวลาพาแฟนของคุณไปเที่ยวยุโรป เพราะที่นนั่ ช่างสวยเหลือเกิน!
2. คุณ “ควร” จะจัดเวลารับประทานอาหารร่ วมกับแฟนของคุณเป็ นประจาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. คุณ “ต้อง” แสดงความรักต่อแฟนของคุณอย่างที่แฟนพึ่งกระทาต่อกันใน เวลา สถานที่ และ
รู ปแบบที่เขาหรื อเธอปรารถนาอย่างน่าพึงพอใจ (และถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี )
พูดโดยสรุ ปก็คือ คุณยังไม่ตอ้ งรี บทาสิ่ งใหญ่เกินตัวโดยการไปซื้ อตัว๋ เครื่ องบินหรื อซื้ อทัวร์พา
แฟนของคุณไปเที่ยวยุโรป จนกว่าคุณจะสามารถจัดเวลาในการใช้เวลากับแฟนของคุณ ทาสิ่ งเล็ก ๆ ที่
คุณพอจะทาได้ให้เขาหรื อเธอ และอย่าพึ่งไปจัดเวลากินข้าวด้วยกันเป็ นประจาอย่างนั้นเลย หากว่าคุณ
8

ไม่ได้ทาบางสิ่ งที่ทาให้แฟนของคุณมีความสุ ขที่ได้อยูใ่ กล้ชิดกับคุณจนอยากจะใช้เวลากับคุณโดยลาพัง
ก่อน เพราะหากไม่ทาเช่นนี้ ก่อน ถึงแม้วา่ จะไปนัง่ กินข้าวด้วยกันก็รับรองได้เลย ไม่อร่ อยหรื อไม่มี
ความสุ ขหรอก!
แค่ไปครั้งเดียวเขาหรื อเธอก็ไม่อยากไปกินข้าวกับคุณครั้งที่ 2 แล้วดังนั้น หากว่าในอาชีพการ
งาน คุณยังรู้จกั และยอมรับการมีขอบเขตหน้าที่ที่คุณต้องกระทาตามใบพรรณนางาน (J.D.) เพื่อให้
กิจการงานที่คุณรับผิดชอบอยูเ่ จริ ญก้าวหน้า
ในชีวติ สมรสหรื อชีวิตรัก ก็เช่นกัน คุณมีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ชีวติ
ครอบครัวของคุณเจริ ญก้าวหน้าและมีความสุ ข!
ดังนั้น หากว่าเวลานี้คุณมีครอบครัวหรื อคนรักแล้ว คุณมีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อเขาหรื อเธอ
อย่างปฏิเสธไม่ได้ นัน่ คือ คุณต้องรักเขา ไม่วา่ เขาหรื อเธอจะทาตัวน่ารักหรื อไม่!
แต่หากคุณไม่คิดจะรักผูใ้ ด ก็จงอย่าคบหา หรื อไปแต่งงานกับเขาหรื อเธอ เพราะรังแต่จะนาเอา
ความเสี ยใจมาให้แก่ท้ งั สองอย่างไม่จาเป็ น!
และอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่า...
“หน้าที่” ในการแสดงความรักต่อคนรักของเรานั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั “ความรู้สึก” (FEELING)
ของเรา แต่เป็ นเรื่ องของ “ความตั้งใจ” (WILLING) อย่างเต็ม 100%
ด้วยเหตุน้ ี หากคุณต้องการมีแฟนและใช้ชีวติ ร่ วมกับเขาหรื อเธอคุณต้องพร้อมทาหน้าที่แสดง
ความรักต่อเขาหรื อเธออย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง มิฉะนั้น ครอบครัวของคุณจะไม่มีวนั มีความสุ ขอย่าง
ยาวนานเป็ นเด็ดขาด!
ดังนั้นเพื่อให้มีความสุ ขเต็มบริ บูรณ์ในชีวติ สมรสของคุณอยูเ่ สมอ คุณจงทาหน้าที่รักแฟนหรื อ
คู่สมรสของคุณอย่างสุ ดฝี มือ...แล้วคุณจะพบว่าทาเช่นนั้นแล้วคุม้ จริ ง ๆ!
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ทาให้ ด้วยรัก
แม่ชีเทเรซ่า เจ้าของรางวัล โนเบล (1910-1997) เคยกล่าวไว้อย่างกินใจว่า...
“สิ่ งที่สาคัญไม่ใช่อยูท่ ี่วา่ เราทามากแค่ไหน แต่อยูท่ ี่วา่ เราใส่ ความรักลงไปในสิ่ งที่เราทามากแค่
ไหน”
“สิ่ งที่สาคัญไม่ใช่อยูท่ ี่เราให้มากแค่ไหน
แต่อยูท่ ี่วา่ เราใส่ ความรักลงไปในสิ่ งที่เราให้มาก
เพียงใด!”
(it is not how much we do, but how much love we put in the doing.
It is not how much we give, but how much love we put in the giving.)
ใช่ครับ ปริ มาณของสิ่ งที่คุณกระทาหรื อที่คุณให้...ไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดที่คนที่คุณรักต้องการ
จากคุณ!
บางครั้งเราสับสน ระหว่าง “ปริ มาณ” (quantity) กับ “คุณภาพ” (quality)!
เราคิดว่าหากเราทามาก หรื อ ให้มาก ก็คงจะทาให้ผรู ้ ับสิ่ งเหล่านั้นจากเราพอใจอย่างแน่นอน
แต่น่าเสี ยดายที่คาตอบคือ ไม่ใช่!
เพราะว่า แท้จริ งแล้ว แม้วา่ สิ่ งที่เราจะทาหรื อให้น้ นั มีจานวนไม่มากนัก แต่หากว่าในสิ่ ง
เหล่านั้นมีคุณภาพของความใส่ ใจคลุกเคล้าอย่างเข้าที่ ผูร้ ับจะสังเกตหรื อรู ้สึกได้ และจะเกิดความพึง
พอใจเป็ นอย่างยิง่ แม้วา่ สิ่ งที่ทาหรื อสิ่ งที่ให้น้ นั จะมีปริ มาณไม่มากมายก็ตาม!
แท้จริ งแล้ว ในสังคมไทยของเรา มีการโฆษณา และแสดงความรักต่อกันไม่นอ้ ยเลย ผ่านสื่ อ
โครงการและกิจกรรมหลากหลายเพื่อประชาสัมพันธ์วา่ พวกเรา รักชาติ รักศาสนา หรื อรักสถาบัน
พระมหากษัตริ ย!์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณจานวนมหาศาลเพื่อแสดงเช่นนั้น!
แต่หากว่าสิ่ งที่เรากระทาเหล่านั้นมีแต่แค่ปริ มาณของกิจกรรมตาม “เหตุการณ์” (Events) หรื อ
“สถานการณ์” (Situations) สิ่ งเหล่านั้นก็จะกลายเป็ นเพียงการกระทาหรื อการให้ความจงรักภักดีแบบ
“ตาน้ าพริ กละลายแม่น้ า!”
...ในครอบครัวก็เช่นกัน หากคุณคิดว่าปริ มาณของ “กิจกรรม” หรื อ “สิ่ งของ” ที่คุณทุ่มเทหามา
เพื่อปรนเปรอคนในครอบครัวคุณนั้นยิง่ มีจานวนมากเท่าไรก็ยงิ่ ดีน้ นั คุณก็อาจกาลังจะติดกับดักอย่าง
เดียวกันก็เป็ นได้!
ปริ มาณเวลา ปริ มาณของกิจกรรมหรื อปริ มาณของสิ่ งของหรื อปริ มาณของงบที่คุณใช้ไปเพื่อ
ครอบครัว อาจจะสู ญเปล่าหรื อก่อเกิดปั ญหาข้างเคียงที่ไม่คาดฝันได้ หากว่าคนใกล้ชิดตัวของคุณไม่
10

สามารถสัมผัสได้ถึง “คุณภาพ” อย่างเป็ นรู ปธรรม และ “คุณภาพ” ที่คนรักหรื อคนในครอบครัวของคุณ
ต้องการจากคุณก็คือ “คุณภาพที่มาจากใจจริ งที่เปี่ ยมด้วยความรัก!”
ดังนั้น
หากคุณปรารถนาจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณรักดารงอยูแ่ ละดาเนิน
ต่อไปอย่างยัง่ ยืน คุณจะต้องใส่ “ความรัก” อย่างจริ งใจลงไปใน “ทุกสิ่ งที่คุณทา” และ “ทุกสิ่ งที่คุณให้”
สาหรับคนรักของคุณอยูเ่ สมอ
หากคุณกระทาด้วยคาแนะนาดังกล่าวนี้อย่างจริ งจังเสมอต้นเสมอปลาย...
ชีวติ ครอบครัวของคุณจะห่างไกลจากความปวดร้าวใจอย่างแน่นอน!
“เจ้าจงอยูก่ ินด้วยความชื่นชมยินดีกบั ภรรยาซึ่ งเจ้ารักตลอดชีวติ อนิจจังของเจ้า ซึ่ งพระองค์ได้
ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปี เดือนอนิจจังของเจ้า ด้วยว่านัน่ เป็ นส่ วนในชีวติ และในการ
งานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทาภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 9:9)
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มีทุกอย่ างแต่ ขาดเธอ
ผมอ่านเรื่ องราวต่อไปนี้แล้วน้ าตาซึ ม!
ไม่รู้วา่ คุณผูอ้ ่านจะรู ้สึกเต็มกลั้นอย่างผมหรื อเปล่า?
เรื่ องมีอยูว่ า่ ...
ในยุคที่ยงั ไม่มีโทรศัพท์มือถือ...
ชายหนุ่มไฟแรงคนหนึ่ง มุ่งมัน่ ที่จะสร้างครอบครัวตามฝันของเขา เขาประสบพบรักกับอนงค์
สาวนางหนึ่ง และได้คบหากันมาหลายปี
เธอเดินทางมารอเขาที่หน้าประตูบา้ นของเขาทุกวัน
...วันหนึ่ง เขากลับบ้านช้ากว่าปกติมาก แต่เขาก็แปลกใจที่พบสาวคนรักยืนรออยูเ่ หมือนเช่นเคย
“ขอโทษที ที่รัก ผมมีงานยุง่ ติดพันเลยกลับดึก!”
เธอยิม้ แล้วถามว่า...
“คุณทางานหนักจนมีบา้ นมีรถขับ แล้วทาไมยังต้องทางานหนักเหมือนเดิมล่ะคะ?”
เขาตอบเธอว่า...
“...ผมอยากจะมีบา้ นที่มีบริ เวณกว้างขวางมากกว่านี้ และก็มีรถที่โอ่อ่ากว่านี้ ก็เพื่อคุณนะสิ จะ๊ ...
นับจากคืนวันนั้นเป็ นต้นมา วันเวลาก็ผา่ นไปอย่างรวดเร็ วหญิงสาวคนนี้ก็มาหาแฟนหนุ่มมา
ของเธอบ้างไม่มาบ้าง แต่ชายหนุ่มผูน้ ้ ีก็ไม่มีเวลาใส่ ใจกับเรื่ องนี้มากนัก เพราะกาลังสาวะวนและสนุก
กับงานที่ทาอยู่
วันหนึ่ง...ทั้งสองได้พบกันอีก หญิงสาวถามเขาว่า...
“เวลานี้คุณหาเงินได้มากพอจะซื้ อบ้านหลังใหญ่แล้วหรื อยัง?
เขาบอกกับเธอว่า...
“รออีกนิดหน่อยนะที่รัก...”
จากนั้นก็จุมพิตไปที่แหวนวงเล็กที่เธอสวมอยู่ กล่าวว่า...
“ผมกาลังซื้ อแหวนวงใหม่ที่สวยกว่าเดิมมาเปลี่ยนให้กบั คุณ!”
“....ฉันเคยขอให้คุณเปลี่ยนแหวนวงใหม่ให้ฉนั หรื อ?”
เธอสวนขึ้นมา
“...ก็ผมเพียงแค่อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณเท่านั้นเองจ้ะที่รัก!”
จากนั้นมาอีก 5 เดือน เขาสาละวนกับความสาเร็ จในอาชีพการงานและการตกแต่งบ้านหลัง
ใหญ่ของเขา เธอกลับไม่เคยมาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของเขาอีกเลย และเขาเองก็ติดต่อกับเธอก็ไม่ได้
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ในที่สุด เขาจึงตัดสิ นใจหยุดงานวันหนึ่ง แล้วเดินทางไปหาเธอที่บา้ น...
ในขณะที่รถคันหรู ของเขาแล่นผ่านเส้นทางที่สุดแสนวิบากขรุ ขระเขาราพึงอยูใ่ นใจว่า...
“โอโห...เธอต้องเดินทางผ่านถนนสายนี้ไปหาผมทุกวันเลยหรื อนี่?”
เมื่อไปถึงที่ประตูบา้ นของหญิงคนรัก คุณแม่ของเธอก็ออกมาต้อนรับเขา เขาถามหาเธอผูเ้ ป็ นที่
รัก
คุณแม่ของเธอกลับเข้าไปในบ้านหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งมามอบให้เขา พร้อมบอกเขาถึงเส้นทาง
ที่จะไปพบกับลูกสาวของเธอ...เขารี บขึ้นรถขับออกไปตามเส้นทางดังกล่าวนั้น ซึ่ งเป็ นเนินเขาที่ราย
ล้อมไปด้วยดอกไม้สวยงามตามรายทาง
...จนกระทัง่ รถมาจอดอยู่ ณ จุดที่หญิงสาวอยู!่
นัน่ คือ แท่นหิ นแกะสลักชื่อหญิงสาวคนรักของเขาซึ่ งอยูต่ รงกลางเนิ น!
เมื่อเห็นเช่นนั้น เข่าของเขาก็ทรุ ดลง มือสั่นเทาของเขาค่อย ๆ เปิ ดกล่องไม้ ข้างในอัดแน่นเต็ม
ไปด้วยกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ที่เขียนโดยลายมือของเธอ
เขาก้มลงหยิบ 4-5 ใบที่ดา้ นบนออกมาอ่านข้อความในนั้นทีละใบ
“...วันนี้ คุณกลับมาช้า ฉันรอคุณ 2 ชัว่ โมง แต่ไม่เป็ นไรที่รัก...ฉันรักคุณ!”
“...วันนี้ฝนตกหนัก ฉันยังรอคุณจนกระทัง่ ไม่ไหวแล้ว...แต่ฉนั ก็ยงั รักคุณ!”
“...วันนี้ฉนั เริ่ มเป็ นไข้ ฉันเริ่ มป่ วย แต่คุณคงไม่ทนั สังเกต...แต่ฉนั ยังรักคุณ!”
“...วันนี้คุณบอกว่าจะเปลี่ยนแหวนวงใหม่ให้ฉนั แต่คุณคงลืมไปว่า ฉันรับปากแต่งงานกับคุณ
เพราะแหวนวงนี้แล้ว...แต่อย่างไรฉันก็ยงั คงรักคุณ!”
“...วันนี้ฉนั ป่ วยหนักมาก จนไม่อาจไปพบคุณได้ ฉันอธิ ษฐานขอให้คุณรู ้สึกตัวสักทีวา่
ฉันไม่ได้ตอ้ งการบ้านหลังใหญ่ หรื อแหวนวงใหญ่เลย...ฉันแค่ตอ้ งการคุณ...แต่ฉนั ก็ยงั รักคุณ
เสมอ!”
...น้ าตาของชายหนุ่มไหลริ นจนเปี ยกชุ่มกระดาษเหล่านั้นเขาเพิ่งสานึกว่า สิ่ งที่เขาเพียงไขว่คว้า
มาตลอดทั้งชีวิตเทียบไม่ได้เลยกับสิ่ งธรรมดาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาได้รับจากหญิงคนรักในตลอดเวลาที่
ผ่านมา...
รถคันหรู ของเขาแล่นจากไป...ทิ้งไว้แค่กล่องแหวนเพชรราคาแพงอยูห่ น้าหลุมศพ ดุจสิ่ งของไร้
ค่า!
ใช่แล้ว แหวนหรู วงนั้นไม่เหลือคุณค่าอะไรสาหรับเขาอีกต่อไป ระหว่างทางที่จากไปอย่าง
อาดูร เขาราพึงในจิตใจว่า...
“...เวลานี้ผมมีบา้ นหรู หลังใหญ่แล้ว แต่มนั คงกว้างเกินไปสาหรับผมที่จะอยูค่ นเดียว!
13

...ผมมีรถคันใหญ่ราคาแพงแล้วแต่ไม่รู้จะขับพาใครไปไหนด้วยกันอีกตอไป!
...ผมให้เวลาครึ่ งชีวิตอยูก่ บั งานได้! แต่กลับไม่เคยมีเวลาที่จะได้อยูก่ บั หญิงที่ผมรัก
...เวลานี้ผมมีเงินมากมายแล้ว แต่ก็ไม่อาจซื้ อเวลาเพียง 1 นาทีกลับมาเพื่อจะบอกว่าผมรักเธอ!
...บัดนี้ผมมีทุกสิ่ งตามที่ผมใฝ่ ฝันอย่างเพียบพร้อมแล้ว แต่ผมกลับขาดสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะทาให้
เกิดครอบครัวที่สมบูรณ์มีสุขได้ นัน่ คือ “เธอ” !”
คุณผูอ้ ่านครับ!
เวลานี้มีใครบางคนที่รักคุณและกาลังรอคอยความใส่ ใจจากคุณอยูห่ รื อไม่?
ผมรู ้วา่ คุณยุง่ ! และผมเชื่อว่าสิ่ งที่คุณกาลังทาอยูน่ ้ นั สาคัญ!
แต่หากคุณได้ทุกสิ่ งสิ้ นทั้งโลก แต่ตอ้ งสู ญเสี ย “คนรัก” ของคุณไป จะคุม้ หรื อครับ?
คุณได้กาไรอะไรจากการงานที่คุณทุ่มเททา?
ดังนั้น ก่อนที่ทุกสิ่ งทุกอย่างจะสายเกินไป คุณควรที่จะ “ยอมสละเวลาของคุณ สังเกตและใส่ ใจ
คนรักของคุณให้เพิม่ ขึ้นเป็ นพิเศษอีกสักนิดจะดีไหมครับ?
จงรี บแสดงความรักต่อเขาหรื อเธอให้มากยิง่ ขึ้น ในขณะที่คุณยังมีเขาหรื อเธออยู่ ก่อนที่คุณจะ
ไม่มีเขาหรื อเธอเหลืออยูใ่ ห้คุณรักอีกต่อไป!
“มีวาระหัวเราะ และ วาระร้องไห้
มีวาระเต้นรา และ วาระไว้ทุกข์
มีวาระสวมกอด และ วาระงดเว้นการสวมกอด
มีวาระเก็บรักษาไว้
และ วาระโยนทิ้ง
มีวาระเย็บ
และ วาระฉีกขาด
มีวาระพูด
และ วาระนิ่งเงียบ
มีวาระรัก
และ วาระเกลียด”
(ปัญญาจารย์ 32:2-9)
พระคัมภีร์ไบเบิล
เวลานี้คุณกาลังอยูใ่ นวาระใดของชีวติ
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ไข่ สีฟ้า
วันนี้ ผมได้รับอีเมล์จากคนคุน้ เคยอีกเรื่ องหนึ่งที่ซ้ ึ งดี จึงขออนุ ญาตนามาปรับปรุ งแบ่งปั นให้
ร่ วมซึ้ง!
...เป็ นเรื่ องของชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งที่มีชีวติ เป็ นเสมือนคู่ขนาน!
มิใยว่าอีกฝ่ ายหนึ่งคิดหรื อเห็นเช่นไร อีกฝ่ ายก็จะคิดและเห็นไปอีกทางหนึ่งในทันที!
ผูเ้ ป็ นชายหนุ่มจึงรู ้สึกฉงนเพราะไม่เข้าใจในความคิดมุมมองหรื อวิถีดาเนินชีวิตของฝ่ ายหญิง
เป็ นอย่างยิง่ !
ชายหนุ่มจึงนาเรื่ องความแตกต่างระหว่างทั้งสองมาระบายให้ศิษยาภิบาล
(หรื อที่เรี ยกว่า
อาจารย์) ที่เขาเคารพรักฟัง...
“อาจารย์ครับ...
...ผมใช้ปากกาด้ามละ 5 บาท ด้วยเหตุผลว่า ยังไงมันก็เขียนได้ และมันมักจะหายก่อนที่ใส้จะ
หมด
แต่เธอกลับใช้ปากกายีห่ อ้ Cross ด้ามละพัน ด้วยเหตุผลว่ายังไงมันก็อยูก่ บั คุณไปอีกนาน แถม
ยังเขียนดีไม่ตอ้ งสะบัดก่อนใช้และไม่เลอะเปรอะเสื้ อของเธอ!
...ผมใส่ กางเกงตัวละ 129 บาท ด้วยเหตุผลว่า จะยีห่ อ้ อะไรมันก็ใส่ ปิดอวัยวะได้เหมือนกันนัน่
แหละ!
แต่เธอกลับใส่ กระโปรงตัวละหลายพันบาท ด้วยเหตุผลมันปลอดภัยดี หากเกิดไฟไหม้
กระโปรงที่เธอใส่ เนื้ อผ้าจะไม่ละลายติดผิวเนื้อของเธอ!
...ผมไม่พกโทรศัพท์มือถือด้วยเหตุผลว่า พระนเรศวรทรงกูเ้ อกราชได้โดยไม่ตอ้ งใช้เครื อข่าย
GSM
แต่เธอพกโทรศัพท์ 2 เครื่ อง ด้วยเหตุผลว่า ที่ไทยต้องเสี ยเอกราชถึง 2 ครั้งไป เพราะไม่มี
เครื อข่าย GSM ใช้!
...ผมชอบทานขนมครก ด้วยเหตุผลที่วา่ เป็ นขนมไทย ต้องอนุ รักษ์ แถมยังอร่ อยถูกปาก และ
ราคาถูก
แต่เธอกลับชอบทานพิซซ่า ด้วยเหตุผลที่วา่ ขนมครกมีบางร้านเท่านั้นที่อร่ อย แต่พิซซ่าฮัททุก
ร้านมีมาตรฐานเดียวกันหมด!
...ผมชอบทางานอิสระด้วยเหตุผลว่า ได้ทาตามจินตนาการของตัวเอง ไม่ตอ้ งให้ใครมาบังคับ
และไม่มีขอ้ ผูกมัดกับระบบ
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แต่เธอกลับมาทางานด้วยระบบตอกบัตรที่ไม่เคยขึ้นตัวแดงด้วยเหตุผลว่า งานทาให้เธอมีระบบ
ระเบียบและเห็นคุณค่าของชี วติ
...ผมรักตัวของผมเองมากกว่ารักใคร ๆ ด้วยเหตุผลว่า ไม่วา่ เราจะทาดีอะไรให้แก่ใครมากมาย
แค่ไหน สุ ดท้ายความสุ ขทางใจที่เราได้ก็ได้รับตัวเอง
แต่เธอกลับรักครอบครัวของเธอมากกว่าสิ่ งใด ๆ ด้วยเหตุผลว่าหากไม่มีพวกท่านก็คงไม่มีเธอ
เกิดมา ป่ าวประกาศว่า “ฉันรักตัวฉันเอง!”
....ผมยืนยันว่า ถ้าไม่มี “ความว่าง” “ความมี” ก็จะไร้ความหมายด้วยเหตุผลว่า เพราะ “ความมี”
นั้นต้องวางลงบน “ความว่าง” แต่เธอกลับแย้งว่า หากไม่มี “ความมี” แล้ว “ความว่าง” จะมีประโยชน์
อะไร ด้วยเหตุผลว่าที่ “ความสว่าง” มีความหมาย นั้นเป็ นเพราะใช้เป็ นตัวเปรี ยบเทียบกับ” ความมี”!
....ผมพูดว่า คลื่นทะเลให้ปรัญชาชีวิตแก่ผมว่า ชี วติ ของเรานั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ด้วย
เหตุผลว่า แม้หาดทราบจะแปรเปลี่ยนไป
แต่เธอกลับแย้งว่า หากไม่มี “ความมี” แล้ว “ความว่าง” จะมีประโยชน์ดว้ ยเหตุผลว่าที่ “ความ
ว่าง” มีความหมายนั้นเป็ นเพราะใช้เป็ นตัวเปรี ยบเทียบกับ “ความมี”!
...ผมพูดว่า คลื่นทะเลให้ปรัญญาชีวิตแก่ผมว่า ชีวติ ของเรานั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ด้วย
เหตุผลว่า แม้หาดทรายจะแปรเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คลื่นกระทบฝั่ง แต่แล้วทรายก็ยงั เป็ นทราย คลื่นก็ยงั
เป็ นคลื่นอยูเ่ หมือนเดิม
แต่เธอแย้งว่า คลื่นทะเลสอนปรัชญาชีวิตแก่เธอ ชีวติ ของเราถูกกระทบจนเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ด้วยเหตุผลว่า ทุกครั้งที่น้ าขึ้น คลื่นจะกระทบฝั่งจนสึ กกร่ อนเปลี่ยนไปอยูต่ ลอดเวลา
...ผมบอกว่า “ความรัก” นั้นเปราะบางขาดง่าย ด้วยเหตุผลว่า เป็ นเสมือนเส้นด้ายบาง ๆ
แต่เธอกลับบอกว่า “ความรัก” นั้นเหนียวแน่นคงทนด้วยเหตุผลว่าเปรี ยบเหมือนผืนผ้าอย่าง
หนาที่ถกั ทอ แม้เส้นด้ายจะขาดไปสักเส้นแต่ผา้ ก็ยงั เป็ นผ้าอยูด่ ี!
...ผมแสดงความคิดเห็นว่า ผูห้ ญิงรักผูช้ ายแค่ 0-1หรื อ 0-100 แต่ผชู ้ ายรักผูห้ ญิงจาก 100-0 ด้วย
เหตุผลว่าไม่วา่ ผูช้ ายจะทาดีมากเพียงไรต่อผูห้ ญิง แต่หากผิดพรั้งเพียงแค่ 1 ครั้ง จะเหลือเพียง 0
แต่เธอ แย้งว่า ผูห้ ญิงรักผูช้ ายไม่ใช่แบบ 0-1 หรื อ 0-100 แต่เป็ นแบบ 100-200 ด้วยเหตุผลว่า
ผูห้ ญิงรักผูช้ ายได้ท้ งั 100 และจะมากขึ้นเรื่ อย ๆ ตามที่เธอปรารถนา”
หลังจากหยุดหายใจครู่ หนึ่ง ชายหนุ่มก็ราพึงต่อไปว่า...
“ยิง่ ผมและเธอต่างยืนหยัดในจุดยืนหรื อทัศนคติของตัวเราเองมากเท่าไร เราก็ยงิ่ เสมือนกับขมิ้น
กับปูนที่เข้ากันไม่ได้ขมิ้น เหลือง ปะทะ ปูนขาว กลายเป็ นปูนแดง ซะทุกที! กลายเป็ นว่า ทุกครั้งที่คุย
กันเราต่างคนต่างก็เดินไปคนละทิศละทาง!...
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หลังจากที่ศิษยาภิบาลท่านนั้นได้รับฟังการระบายของชายหนุ่มเสร็ จสิ้ นลง ท่านก็ถามเขาด้วย
ความเอ็ดดูวา่ ...
“พ่อหนุ่ม...ที่เธอเล่าให้ฉนั ฟังนี่นะ เธอต้องการจะบอกอะไรกับฉันหรื อ?
ในทันใดนั้นชายหนุ่มก็หน้าแดงขึ้นมา พลางพูดอ้อมแอ้มว่า... “ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่า
ทาไมมาเล่าให้อาจารย์ฟัง...ถ้าอย่างนั้น ผมขอลากลับล่ะครับ สวัสดี!”
หลายเดือนต่อมา
ชายหนุ่มนี้กลับมาหาท่านศิษยาภิบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรี ยนเชิญให้ท่านเป็ นผูป้ ระกอบพิธี
แต่งงานและให้โอวาทศิษยาภิบาลจึงถามเขาว่า...
“แล้วเจ้าสาวของคุณคือใครล่ะ?”
เขายิม้ อย่างสดชื่นพูดว่า...
“...ก็ผหู ้ ญิงคนที่มองทุกอย่างต่างจากผมคนนั้นแหละครับ!”
ท่านศิษยาภิบาลจึงถามว่า
“อ้าวแล้วทาไมมาลงเอยกันอย่างนี้ได้เล่า?”
ชายหนุ่มจึงรี บชี้ แจงแถลงไขให้ฟังว่า...
“หลังจากวันนั้นที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังแล้ว ผมก็เริ่ มสานึกตัวว่าผมรักเธอเข้าไปเต็มเปาแล้ว...ยิง่
คิดไปคิดมาผมก็รู้สึกว่าชีวิตนี้จะขาดเธอไปไม่ได้
...ผมนั้นเปรี ยบเสมือนแก้วน้ าใส คุณค่าของตัวผมเองจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีเธอ “ยอม” มาเป็ นน้ า
เติมเต็ม!
...ส่ วนเธอนั้นเปรี ยบดังน้ าใส ๆ เธอจะอยูไ่ ด้อย่างไรหากไม่ “ยอม” ให้ผมเป็ นภาชนะมารองรับ
เธอไว้?
ผมจึงตระหนักว่า หากว่าผมและเธอไม่ยอมปรับความคิดหรื อไม่ยอมให้แก่กนั และกันอย่างที่
ผ่านมา เราก็คงจะเป็ นดัง่ เส้นขนานที่ไม่มีวนั จะบรรจบกันได้ตราบชัว่ นิรันดร์ !
ผมจึงรี บตรงดิ่งไปหาเธอแล้วเล่าความคิดความรู ้สึกของผมให้เธอรับทราบ และกระซิบบอก
เธอว่า...
“ผมพร้อมที่จะยอมปรับทัศนคติและนิสัยของผมใหม่ท้ งั หมดเพื่อคุณ เพราะผมรักคุณ!!!”
เขาหยุดไปครู่ หนึ่งแล้วเล่าต่อด้วยน้ าเสี ยงอันตื่นเต้นว่า...
“...อาจารย์ครับ เรื่ องที่เหลือเชื่อก็คือ เธอตอบรับคาบอกรักของผมอย่างเต็มใจ และยินดี... เธอ
ยังบอกกับผมว่า...เธอเองก็ยอมที่จะปรับความคิดและท่าทีของเธอเช่นเดียวกันเพราะเธอก็รักผม
เหมือนกัน... ด้วยเหตุน้ ีเอง ความสัมพันธ์ของเราทั้ง 2 จึงพัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ จนบัดนี้เราทั้ง 2 ได้ปรึ กษาผู ้
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หลักผูใ้ หญ่ และเห็นว่า สมควรที่เราจะเริ่ มต้นครอบครัวของเราได้แล้ว เราจึงมาหาอาจารย์เพื่อเรี ยนขอ
ความกรุ ณา!”
หลังจากรับฟังเรื่ องราวแล้ว ศิษยาภิบาลอาวุโสท่านนั้นก็ยมิ้ พลางกล่าวว่า...
“ผมขอยินดีกบั คุณทั้ง 2 คนด้วย เพราะคุณได้ปฏิบตั ิตาม “กฎทองแห่งมนุษย์สัมพันธ์” ขององค์
พระเยซูคริ สต์อย่างสัมฤทธิ์ ผลแล้ว นัน่ คือ “จงปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างที่ท่านปรารถนาที่จะให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิ
ต่อท่าน!”
...และเพราะว่าคุณ “ยอม” ให้แก่เธอก่อน เธอจึงยอมให้แก่คุณเป็ นการตอบสนอง...ดังนั้น จง
รักษา “เคล็ดลับ” นี้ไว้ตลอดชีวติ สมรสของคุณนะ!”
ชายหนุ่มจึงกล่าวขอบคุณศิษยาภิบาลและขออาลา แต่ก่อนจะจากไป เขาอดมิได้ที่จะกล่าวว่า...
“อาจารย์ครับ...ผมดีใจมากที่ผมกับเธอซึ่ งเคยคล้ายดัง่ เส้นขนานที่ไม่มีวนั บรรจบกันได้ แต่เวลา
นี้เรากลับตัดสิ นใจร่ วมชีวติ กัน ซึ่ งเหมือนกับไข่แดงและไข่ขาวที่แตกต่างกัน แต่เพราะเราต่างยอมรับ
กันและกันเราจึงอยูร่ ่ วมกันได้ใน “ไข่สีฟ้า” ใบนี้ได้อย่างมีความสุ ข”
ผมขอแสดงความดีใจด้วยครับสาหรับหนุ่มสาวคู่น้ ี ดว้ ยครับ!
ใช่ครับ หากว่าเรารู ้จกั “ยอม” ซึ่ งกันและกันชีวติ ของเราจะมีรสชาติยงิ่ กว่าเดิม เหมือนกับ ไข่
แดงและไข่ขาว ที่หากยอมให้เอามาคลุกกันแล้วทอดก็จะกลายเป็ นไข่เจียว แสนอร่ อยที่กลิ่นหอมหวน
ชวนลิ้มลอง!
แล้วคุณผูอ้ ่านละครับ วันนี้ คุณ “ยอม” ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและชีวติ ของคุณเพื่อใครบาง
คนที่คุณรักแล้วหรื อยัง?
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ความสาเร็จในชีวติ สมรส
มีขอ้ คิดที่คุน้ เคยกันมายาวนานมากเกี่ยวกับการสมรสที่ผมชอบอยูต่ อนหนึ่ง มีใจความว่า...
“ความสาเร็ จในชี วติ สมรสนั้นไม่ใช่แค่พบคนที่ “ใช่เลย”! สาหรับคุณ แต่คุณเองจะต้องเป็ น
บุคคลที่ “ใช่เลย!” สาหรับคู่ชีวติ ของคุณด้วย”
(Success in marriage is marriage is more than finding the right person, but it’s also a matter
of being the right person.)
ผมเองอัศจรรย์ใจที่ในวันนี้ผมแต่งงานอยูก่ ินภรรยาคนเดียวคนเดิมนี้มานานจนครบรอบ 30 ปี
แล้ว!
ฝรั่งเขาเรี ยกการฉลองครบรอบแต่งงานปี ที่ 30 ว่าเป็ น “ไข่มุก” (Pearl)
ผมดีใจที่ชีวติ สมรสของผมผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากต่าง ๆ ร่ วมกับภรรยามาได้ยาวนาน
เหลือเชื่อถึงขนาดนี้ !
ที่เขาเรี ยกวันฉลองครบรอบปี ที่ 30 ของการแต่งงานว่า “ไข่มุก”คงเป็ นเพราะได้ตระหนักว่า
ชีวติ ครอบครัวที่อยูก่ ินร่ วมกันมายาวนานขนาดนี้ ต้องผ่านความทุกข์ยากลาบากอย่างแสนสาหัสมานาน
พอที่จะก่อเกิดสิ่ งสวยงามขึ้นในชีวติ สมรสได้ ดุจดังกับที่หอยมุกกว่าจะก่อเกิด “ไข่มุก” ขึ้นในตัวได้มนั
ต้องระคายเคืองอย่างแสนสาหัสจากการที่มีสิ่งไม่คุน้ เคยหรื อแปลกปลอมเข้าในตัวของมัน ทาให้ตอ้ ง
เจ็บปวดทรมาน แต่เมื่อสามารถปรับตัวและผ่านพ้นช่วงเวลายากลาบากนั้นมาได้ก็จะค่อย ๆ ก่อเกิดสาร
ที่เคลือบสิ่ งแปลกปลอมนั้นอย่างยาวนานจนสิ่ งนั้นกลมกลืน
กลายเป็ นไข่มุกเม็ดงามล้ าค่าที่เรี ยกว่า
“ความงดงามที่เกิดจากความเจ็บปวด!”
เมื่อผ่านวันเวลาแห่งการแต่งงานมาจนครบ 30 ปี บวกกับอีก 8 ปี แห่งการคบหารู ้จกั กัน ผมและ
ภรรยาต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความสุ ขและทุกข์คละเคล้ากันมานานพอสมควร จนบางช่วงเวลาเกิดความ
อึดอัดหงุดหงิดและทุกข์ใจ จนสุ ดจะทนจนเกือบยอมแพ้มาหลายรอบแล้ว!
แต่ตอ้ งขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงยืน่ พระหัตถ์ออกมาช่วยเหลือครอบครัวของเรามาตลอด
ทาให้เราซึ่ งดูเหมือนว่าจะสิ้ นหวังในกันและกันแล้วกลับเกิดความหวังใจในพระเจ้าผูท้ รงสัญญาว่าจะ
บันดาลให้ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวติ ครอบครัวของเราไม่วา่ จะดีหรื อร้ายได้กลับกลายเป็ นคนดีในบั้นปลาย
หากว่าเรายังคง “รักพระองค์” และ “เชื่อวางใจในพระองค์” อย่างแท้จริ ง!
และบัดนี้ ครบรอบ 30 ปี แห่งการผจญภัยในชีวิตครอบครัวชี วติ ของผมเริ่ มเกิดมี “ไข่มุก”
สวยงามที่เกิดจากความระคายเคืองที่ภรรยาของผมก่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ส่ วนภรรยาของผม
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เธอก็ได้รับ “ไข่มุก” เม็ดใหญ่โตสวยงามอร่ ามที่เกิดความขุน่ เคืองทรมานที่ผมสร้างให้ตลอดเวลาที่ใช้
ชีวติ ร่ วมกันมา!
และบัดนี้ผมดีใจเป็ นอย่างยิง่ ที่สามารถผ่านช่วงปี เดือนแห่ งความเปราะบางในชีวิตสมรสมาได้
ไม่วา่ จะเป็ น
-ปี “กระดาษ” (paper)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 1
-ปี “ฝ้ าย” (Cotton)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 2
-ปี “หนัง” (Leather)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 3
(Fruit & Flowers)
-ปี “ผลไม้และดอกไม้”
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 4
-ปี “ไม้” (Wood)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 5
-ปี “น้ าตาลและขนมหวาน” (Sugar and Candy)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 6
-ปี “ขนแกะ” (Woolen)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 7
-ปี “เกลือ” (Salt)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 8
(Copper)
-ปี “ทองแดง”
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 9
-ปี “ดีบุก” (Tin)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 10
-ปี “เหล็กกล้า” (Steel)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 11
-ปี “ผ้าลินิน และผ้าไหม” (Silk & Linen)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 12
-ปี “ลูกไม้” (Lace)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 13
-ปี “งาช้าง” (Ivory)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 14
- ปี “แก้วมณี ” (Crystal)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 15
(China)
-ปี “เครื่ องเคลือบดินเผา”
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 20
-ปี “เงิน” (Silver)
ครบรอบแต่งงานปี ที่ 25
ผมขอเตือนคู่สมรสทุกคู่วา่ ...
ชีวติ ครอบครัวที่สามีและภรรยาต่างคาดหวัง และเรี ยกร้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งต้อง “คิด” อย่างที่เรา
อยากให้คิด ต้อง “เป็ น” อย่างที่เราอยากให้เป็ น หรื อต้อง “ทา” อย่างที่เราอยากให้ทา!
เป็ นครอบครัวที่เปราะบาง และแตกหัก (Fragile) ง่าย!
หรื อชี วติ ครอบครัวที่สามีและภรรยาตัดตัวเองออกจากการสื่ อสารกับบุคคลอื่นก็จะกลายเป็ น
ชีวติ ที่น่าเบื่อ น่าทรมานอย่างที่สุดสาหรับคนที่ร่วมชีวติ ด้วย และจะกลายเป็ นครอบครัวที่ลม้ เหลว (Fail)
ไปอย่างน่าเสี ยดาย!
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ดังนั้น ชีวติ ครอบครัวที่มีความสุ ข คือ ชีวติ ที่แต่ละคนจะคิดถึง “ความรู้สึก” และ “ความ
ต้องการ” ของคู่สมรสของตนก่อน และ “ยอม” ถ่อมใจถ่อมตัวลงเป็ น “บุคคล” อย่างที่เขาหรื อเธอ
ต้องการ โดยการหาทางตอบสนอง “ความต้องการ” ของเขาหรื อเธอ ด้วยความกระตือรื อร้นอย่างจริ งใจ
และใจกว้าง!
หากนับจากวันนี้ เป็ นต้นไป คุณใส่ แต่สิ่งที่น่ารัก สิ่ งที่ดี สิ่ งที่หวานชื่น สิ่ งที่สนุก สิ่ งที่ให้
กาลังใจ
ลงไปในชีวติ ของคู่สมรสของคุณผ่านคาพูดหรื อการกระทาของคุณทุกวัน...ผลที่ตามมาจะ
คุม้ ค่ากับการที่คุณยอมเป็ นฝ่ ายเสี ยสละก่อนอย่างแน่นอน!
ผมได้ลองกลับตัวกลับใจและกระทาตามคาแนะนาข้างต้นมาแล้วนอนพอสมควร จึงกล้าที่จะ
กล่าวอย่างมัน่ ใจว่าแทนที่คุณจะมัวนัง่ รอหรื อเรี ยกร้องให้คู่สมรสของคุณเป็ น “บุคคล” อย่างที่คุณอยาก
ให้เป็ น แต่ให้คุณยอมเป็ น “บุคคล” อย่างที่คู่สมรสของคุณอยากให้คุณเป็ นก่อน โดยถือว่า นี่เป็ นส่ วน
หนึ่งของ J.D. (Job Description) ในการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพของคุณในโลกนี้ที่พระเจ้า
ทรงกาหนดมาให้คุณปฏิบตั ิ คุณจะให้รับสิ่ งที่คุณคาดหวังหรื อต้องการให้ชีวิตสมรสได้ง่ายและเร็ วกว่า
ที่เคยกระทามา!..ลองดูสิครับ ผมเอาชีวิตแต่งงาน 30 ปี ของผมเป็ นประกัน!
“เจ้าจงอยูก่ ินด้วยความชื่นชมยินดีกบั ภรรยาซึ่ งเจ้ารักตลอดชีวติ อนิจจังของเจ้า ซึ่งพระองค์ได้
ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดปี เดือนอนิ จจังของเจ้า ด้วยว่านัน่ เป็ นส่ วนในชีวติ และในการ
งานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทาภายใต้ดวงอาทิตย์
(ปัญญาจารย์ 9: 9)
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เงือ่ นไขแห่ งความรัก
“ความรัก คือสภาวะที่มีเงื่อนไขว่า ความสุ ขของอีกบุคคลหนึ่งเป็ นสิ่ งซึ่ งจาเป็ นสาหรับความสุ ข
ของคุณเอง!
(love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.)
-Robert A.Heinleinโรเบิร์ต เอ โฮเลน ผูเ้ ป็ นนักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริ กนั ได้ให้ขอ้ คิดที่ดีไว้ขา้ งต้นนี้
ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยครับ!
ความรัก เป็ นเรื่ องของ “การให้” ก่อน “การรับ”!
แต่คู่สมรสหลายคู่ตอ้ งจบชีวิตสมรส เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อบางทีท้ งั 2 ฝ่ ายไม่ได้รับความสุ ข
จากกันและกัน ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดก็เลยขอยุติความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการหย่าร้าง!
ถ้าตกลงกันได้ก็หย่ากันอย่างสงบ โดยกลบความขมขื่นลึก ๆ ไว้ในใจ
แต่ถา้ ตกลงกันไม่ได้ก็จะได้ความหมายแทนการหย่า ดังที่เป็ นข่าวตามหน้าหนังสื อพิมพ์ไม่เว้น
วัน!
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งของความหายนะในชีวติ สมรสคือการ “ไม่เข้าใจ” ในความรู้สึกหรื อ
ความต้องการของกัน หรื อบางที “เข้าใจ” แต่ไม่ได้ตอบสนองอย่างทันท่วงทีหรื อตรงตามความคาดหวัง
ๆ ทั้ง ๆ ที่ 2 ฝ่ ายต่างก็คิดว่า พวกตนยังรักกัน!
แต่น่าเสี ยดายที่ส่วนประกอบสาคัญของความรักคือ “การทาให้อีกฝ่ ายหนึ่งมีความสุ ขก่อนที่จะ
เรี ยกร้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งทาให้เรามีความสุ ข” เป็ นสิ่ งที่ถูกละเลยไป!
โดยปกติแล้ว
ผูช้ ายมักจะเป็ นฝ่ ายไม่เข้าใจความรู ้สึกหรื อความต้องการของผูห้ ญิงมากกว่า
ผูห้ ญิงไม่เข้าใจความรู ้สึกของผูช้ าย!
ผูห้ ญิงจานวนมากมักท้อแท้ใจด้วยสาเหตุนานาประการที่ผชู ้ ายมักจะไม่รู้หรื อมองข้ามไป
ในหนังสื อเรื่ อง “บอกผูช้ ายเรื่ องผูห้ ญิง” (Man to Man About women) ของ ดร.เจมส์ ดอบสัน
ได้ให้รายการของสาเหตุที่ทาให้ผหู้ ญิงท้อแท้ใจไว้ คุณผูอ้ ่านเป็ นสตรี ลองจัดลาดับดูสิครับว่า สาเหตุใด
เป็ นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้คุณขาดความสุ ขมากที่สุดในชีวติ ครอบครัวของคุณ?
สาเหตุที่ทาให้ผหู้ ญิงท้อแท้ใจ
1. ขาดความรักอันหวานชื่นในชีวติ แต่งงาน
2. ขัดแย้งกับพ่อแม่พี่นอ้ งของคู่แต่งงาน
3. รู ้สึกว่าตนเองต่าต้อย
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4. ปัญหาเรื่ องลูก
5. ปัญหาเรื่ องเงิน
6. รู ้สึกว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยว และเบื่อหน่าย
7. ปั ญหาเพศสัมพันธ์ในชีวติ แต่งงาน
8. ปั ญหาประจาเดือน และสุ ขภาพร่ างกาย
9. ความเหนื่อยล้า และความกดดันเรื่ องเวลา
10. ปั ญหาว่าอายุมากขึ้นหรื อแกล่ง
คุณผูห้ ญิงครับ! คุณจะทาอย่างไรให้สามีหรื อคนรักของคุณเข้าใจความต้องการของคุณและ
ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นของคุณและทาให้คุณมีความสุ ข?
...โดยที่คุณเองก็คานึงถึงวิธีที่จะทาให้เขามีความสุ ขด้วยเช่นกัน?
หากคู่รักคู่สมรสใดเตือนตัวเองเสมอถึงเงื่อนไขความรักดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยฝ่ ายหญิงตั้งใจ
ที่จะทาให้ชายผูเ้ ป็ นที่รักมีความสุ ขและฝ่ ายชายมุ่งมัน่ ทาให้หญิงที่ตนรักมีความสุ ขอยูต่ ลอดเวลาโดยไม่
กังวลว่าความต้องการของตนเองจะได้รับการเหลียวแลหรื อไม่?
ผมรับรองได้เลยว่า ความสุ ขในครอบครัวของคุณ ไม่หนี ไปไหน!เชื่อผมเถอะ!
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ชู้
เด็ก 2 คนคุยกันถึงวิธีหาเงินรายได้พิเศษ
เด็กคนหนึ่งบอกกับเพื่อนว่า...
“ข้ามีเคล็ดลับที่จะหาเงินใช้อย่างง่าย ๆ แกสนใจไหม?”
เด็กน้อยอีกคนรู ้สึกสนใจและดีใจที่จะได้เงิน จึงถามว่า...
“แล้วต้องทาอย่างไรล่ะ?”
“อ๋ อ ง่ายนิ ดเดียว!” เด็กชายคนแรกตอบ พลางพูดต่อไปว่า...
“เวลาแกพบผูใ้ หญ่คนไหน แกก็มองหน้าเขา แล้วพูดอย่างมัน่ ใจว่า “ผมรู ้เรื่ องทุกอย่างแล้ว
ครับ!” แค่น้ นั แหละ แกได้เงินใช้ฟรี ๆ ชัวร์ เลย!”
เมื่อกลับถึงบ้าน เด็กชายคนที่ 1 ก็คิดลองใช้สูตรหาเงินนี้ ดูเมื่อพบกับคุณแม่ เขาก็พดู กับแม่วา่ ...
“แม่ครับ! ผมรู ้เรื่ องทุกอย่างแล้วครับ!”
ในทันทีที่เด็กน้อยพูดจบ ผูเ้ ป็ นแม่ก็ตาเบิกกว้าง ปากอ้าค้างจากนั้นเธอก็รีบควักเงินให้ลูก 100
บาท แล้วกาชับว่า...
“ลูกอย่าไปบอกคุณพ่อเค้านะ!”
เด็กน้อยตื่นเต้นดีใจที่มุกนี้ใช้ได้ผล สักครู่ หนึ่งคุณพ่อก็กลับมาบ้าน เด็กน้อยนี้จึงใช้มุกเดียวกัน
อีกครั้ง โดยกล่าวกับพ่อว่า....
“พ่อครับ ... ผมรู ้เรื่ องทุกอย่างหมดแล้วครับ!”
แค่น้ นั แหละ คุณพ่อก็ตาเหลือก รี บเอามือปิ ดปากลูกแล้วควักเงินออกมา 200 บาท ยืน่ ใส่ มือลูก
แล้วกระซิ บบอกว่า...
“ลูกอย่าไปบอกคุณแม่เค้าเชียวนะ!”
เจ้าเด็กน้อยนี้ ดีใจเหลือหลายเกินบรรยาย เพราะแค่พดู ไปประโยคเดียวกัน 2 ครั้งก็ได้เงินมาถึง
300 บาทแล้ว!ในขณะที่กาลังปลื้มตาปลื้มใจอยู่ ก็มีเสี ยงกดกริ่ งที่ประตู เมื่อเด็กน้อยวิง่ ไปดูก็พบบุรุษ
ไปรษณี ยข์ าประจามายืนอยูห่ น้าประตู เด็กน้อยนี้จึงนึกสนุก เผือ่ ฟลุค้ จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก จึงพูดกับบุรุษ
ไปรษณี ยผ์ นู ้ ้ นั ว่า...
“น้าครับ...ผมรู ้เรื่ องทุกอย่างหมดแล้ว!”
ในทันใดนั้น บุรุษไปรษณี ยผ์ นู ้ ้ นั ก็ร้องไห้โฮ คุกเข่าลงโยนจดหมายทั้งหมดทิ้ง แล้วคว้าตัวเด็ก
น้อยผูน้ ้ ีเข้าไปสวมกอดพลางระล่าระลักพูดว่า...
“โอ...ลูกรัก... ในที่สุดลูกก็รู้ความจริ งเข้าจนได้!”
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ไม่ทราบว่าคุณผูอ้ ่าน อ่านมาถึงตอนนี้ แล้วรู ้สึกอย่างไร?
หากคุณผูฟ้ ังอ่านแล้วรู ้สึกไม่ขา แสดงว่าต่อมมโนธรรมหรื อจิตสานึกของคุณทางานอย่างเข็ม
แข็ง จนต่อมบันเทิงของคุณถูกเบียดตกลงไปจากใจ!
แต่หากว่าคุณผูฟ้ ังอ่านแล้วรู ้สึกสนุกจนหัวเราะงอหงาย แสดงว่าต่อมศลีธรรมจรรยาของคุณ
กาลังหย่อนไปนิดแล้วต้องรี บซ่อมด่วน!มิฉะนั้นต่อมเตือนภัยทางจิตวิญญาณของคุณอาจชารุ ดเสี ยหาย
จนใช้การไม่ได้ในวันหนึ่งข้างหน้า จนในที่สุด คุณจะรู ้สึกว่าการผิดศลีธรรมทางเพศเป็ นเรื่ องธรรมดา
หรื อ เป็ นเรื่ องสนุก แต่แท้จริ งแล้วไม่สนุกเลย!
แต่ขอ้ เท็จก็คือว่า ค่านิยมของโลกนี้กาลังต่าลงหรื อเสื่ อมลง!
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหิ ริโอตตัปปะ หรื อความรู ้สึกละอายต่อบาป!
อย่างเช่นในประเทศอิตาลีที่มีการสารวจทัศนคติของคนหนุ่มทั้งน้อยใหญ่ ราว 1000 คน ของ
นิตยสาร ริ ซาไซโคมาติกา ในเรื่ อง 7 บาปที่หนักหนาสาหัสที่สุดในสายตาของพวกเขาคืออะไร?
คุณผูอ้ ่านล่ะครับ คิดว่าสิ่ งต่อไปนี้สิ่งใดเป็ นบาปที่เป็ นความผิดร้ายแรงกว่ากัน?
1. การกินมากจนลงพุง?
2. การนอกใจภรรยา?
ไม่เชื่อก็ตอ้ งเชื่ อว่า...จาก 7 ลาดับบาปร้ายแรงที่สุด
อันดับหนึ่งคือ การกินมากเกินไปจนลงพุง หมดเสน่ห์ เป็ นความผิดที่ร้ายแรงที่สุด จนไม่
สามารถให้อภัยได้ และลาดับสุ ดท้ายคือ การนอกใจภรรยา!
และมีเพียงหนุ่ม ๆ 7% เท่านั้นที่คิดว่า ศีลธรรมทางศาสนาเป็ นมูลเหตุจูงใจที่ทาให้รู้สึกผิด แต่
การตัดสิ นของสังคมและคนแวดล้อมต่างหากที่สาคัญมากกว่า!
ไม่น่าเชื่อว่าคนเหล่านี้ถือว่า ความผิดในเรื่ องกิน (มากเกินไป) นั้นร้ายแรงมากกว่าความผิดใน
เรื่ องกาม (ผิดประเวณี )
...พวกเขารู ้สึกผิดเมื่อไปชอบปิ้ งมากกว่ารู ้สึกผิดเมื่อนอกใจคู่สมรส
...พวกเขารู ้สึกผิดที่โดดการไปออกกาลังกายมากกว่ารู ้สึกผิดเมื่อผิดศีลธรรมทางเพศ
คนในโลกปั จจุบนั ถือว่าการคบชูส้ ู่ ชาย หรื อการนอกใจภรรยาเป็ นเรื่ องปกติ และรับได้ ขอเพียง
แค่อย่างให้โจ่งแจ้งจนถูกจับได้หรื อหากว่าจับได้ก็ไม่วา่ กัน พอทาใจได้ ขอเพียงอย่าเอาชูห้ รื อเมียน้อย
เข้ามาในบ้านก็พอ!
ช่างน่าเป็ นห่ วงสถาบันครอบครัวเหลือเกินที่ไร้ซ่ ึ งรากฐานอันมัน่ คง และเหตุผลที่จะทาให้พระ
เจ้าทรงอวยพรให้!
คนที่เดินหลงอยูใ่ นเมฆหมอกแห่งการนอกใจมีคาขวัญประจากลุ่มของตนในเรื่ องชูว้ า่ ...
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เบื่อผัวต้องเล่นชู ้
อย่าให้รู้ถึงผัวได้
เล่นชูต้ อ้ งไวไฟ
อ่อยเข้าไว้ไม่เสี ยแรง
รักชูใ้ ห้แนบเนียน
อย่าผิดเพี้ยนให้ผวั เห็น
รักชูต้ อ้ งใจเย็น
ร้อนใจเล่นจะเสี ยการ
รักชูค้ วรจะรู้
อย่าให้ชูต้ อ้ งคอยนาน
รักชูต้ อ้ งจัดสรร
เพราะชูน้ ้ นั สาคัญกว่า
รักชูร้ ู้เวลา
ชูจ้ ะมาผัวต้องไป
รักชูต้ อ้ งปั่ นหัว
อย่าให้ผวั ฉุ กคิดได้
รักชูต้ อ้ งยอมชู้
ไม่ง้ นั ชูจ้ ะซิ วไป
รักชูต้ อ้ งปั นใจ
รักผัวให้นอ้ ยกว่าเดิม
รักชูต้ อ้ งหน้าตาย
หลอกผัวได้ไม่เคลือบแคลง!
คุณผูอ้ ่านลองคิดสิ ครับ หากสังคมไทยถือคติตามคาขวัญของคนนิยมชูเ้ ช่นนี้ สถาบันครอบครัว
จะเหลืออะไร?
เพื่อป้ องกันครอบครัวของคุณไม่ให้คนหนึ่งคนใดมีชู้ ทั้งสามีและภรรยาต้องร่ วมมือกันสร้าง
กาแพงหรื อด่านป้ องกันการลุกลามของ “ค่านิยมผิด ๆ” ไม่ให้เข้ามาใน
-สมองหรื อความคิด
-จิตใจหรื อค่านิยม?
ของตัวของคุณหรื อสมาชิกในครอบครัวของคุณ!
สิ่ งที่คุณควรจะทาเพื่อป้ องกันการผิดพลาดในเรื่ องนี้ก็คือ
จง “ชูพระเจ้า” และ “พระบัญญัติกฏเกณฑ์” ของพระองค์ในเรื่ องการเริ่ มต้น รักษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา!
จง “ชู” คู่สมรสของคุณและ “คามัน่ สัญญา” ที่ให้แก่กนั และกันในพิธีสมรส
หากว่าคู่สมรสใดต่างฝ่ ายต่างก็ชูพระเจ้า และชูคู่สมรส ของตนให้สูง ในชีวติ และความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ครอบครัวนั้นจะเหนียวแน่นดุจเชือก 3 เกลียวที่ขาดจากกันยาก!
คู่สมรสจะต้องระลึกเสมอว่า การแต่งงานหรื อการสมรสนั้นประกอบด้วย 3 ฝ่ ายไม่ใช่ 2 ฝ่ าย
ไม่ใช่เป็ นความสัมพันธ์แค่ระหว่างสามีกบั ภรรยา
แต่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับสามีและ
ภรรยา!
หากครอบครัวใดมีพระเจ้าทรงเป็ นประมุขอย่างแท้จริ งในครอบครัว
ที่คู่สามีภรรยาต่างมี
เป้ าหมายเดียวกันนัน่ คือ พวกเขาทั้ง 2 จะอยูร่ ่ วมกันเพื่อพระเจ้า และต่างจะมีชีวติ เพื่อกันและกัน!
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ทั้งสามีและภรรยาต่างตระหนักว่า การสมรสของพวกเขาได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้า พวก
เขาจะต้องทนุถนอมดูแลรักษาและพัฒนาชีวติ ครอบครัวของพวกเขาให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นตามวันเวลาที่ผา่ นไป
และหากว่าการสมรสของพวกเขามีปัญหาพวกเขาจะต้องรี บนาปั ญหานั้นมาคุยกันและร่ วมกันแก้ไขตาม
วิถีทางหรื อคู่มือการสมรสที่พระเจ้าประทานไว้ให้นนั่ คือ พระคัมภีร์!
และหากว่าปั ญหาที่เขาเผชิญอยูน่ ้ นั ยากหรื อหนักเกินกว่าที่พวกเขาจะแก้ได้ โดยอาศัยกาลัง
ของตนเอง พวกเขาก็จาเป็ นต้องนามาขอให้พระเจ้าทรงช่วยแก้ไข และไม่วา่ จะเผชิญกับวิกฤตใดใน
ครอบครัว หากทั้งสามีภรรยาต่างก็ยงั คงสัตย์ซื่อและเชื่อมัน่ ในพระเจ้าแม้ท้ งั 2 จะถูกปัญหาหรื อวิกฤติ
ผลักให้ห่างไกลจากกันแต่หากทั้ง 2 ต่างมุ่งหน้าและเดินไปหาพระเจ้าระยะห่างของทั้ง 2 ก็จะค่อย ๆ
ลดลง และเข้ามาใกล้ชิดกันใหม่อีกครั้ง หรื อดีกว่าที่เคยผ่านมา
วันนี้ ครอบครัวของคุณมีพระคริ สต์เป็ นศูนย์รวมและศูนย์กลางเช่นนี้แล้วหรื อยัง?
เวลาคุณประสบวิกฤติปัญหาคุณเดินไปหาใคร?
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ฤทธิ์ถ่านไฟเก่ า
รักครั้งแรกเป็ นรักที่ไม่มีใครลืม!
เพียงแต่ไม่ได้กล่าวถึงในเวลานี้เพราะว่ามีสิ่งอื่นมาทับซ้อนจนทาให้ตอ้ งสาละวันกับสิ่ งที่อยู่
ตรงหน้า...จนดูเหมือนว่าลืมรักครั้งแรกนั้นไปแล้ว! แต่ไม่จริ ง
ยามใดที่ถูกสะกิดหรื อทาให้ระลึกถึงอีกครั้ง รักแรกนั้นจะเป็ นเหมือนกับถ่านไฟเก่าที่คุโชนขึ้น
อีกครั้ง
และนักวิจยั ได้คน้ พบว่า รักแรกนั้นร้อนแรงลึกล้ า มีฤทธิ์ มากยิง่ กว่ายาเสพติดใด ๆ ในโลกนี้!
ไม่วา่ คุณจะอายุมากน้อยแค่ไหน ก็ยากที่จะต้านทานหรื อควบคุมรักครั้งแรกนี้ได้!
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากว่ารักของคุณในปั จจุบนั นั้นไม่ได้หวานชื่นและแข็งแกร่ งมัน่ คงมาก
เพียงพอ!
รักครั้งแรกที่วา่ นี้ อาจเริ่ มต้นจากประสบการณ์ประทับใจเล็ก ๆ แต่ติดไฟรักอย่างรวดเร็ วเหมือน
ไฟลามทุ่งหรื อเหมือนสายฟ้ าฟาดลงมาเมื่อแรกเจอกัน และรักแรกนั้นได้ยงั่ รากลึกลงไปในจิตสานึก
อย่างรวดเร็ วและฝังตัวอยูอ่ ย่างยาวนานเกินรอบเวลาและในทันทีที่ท้ งั 2 ได้กลับมาพบกันอีกก็ บูม! แล้ว
ไฟก็ติด ถ่านไฟเก่าก็คุโขนขึ้นมาใหม่ได้ในชัว่ พริ บตา!
เฮเลน ฟิ ชเชอร์ นักมนุษยวิทยา อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูแ้ ต่งหนังสื อ “Why we love?” อธิ บายว่า
ฮอร์ โมนของหนุ่มสาวเป็ นตัวการฝังรักครั้งแรกลงในสมอง และเสี ยง หรื อสัมผัสของรักแรกที่
ผ่านพ้นไป กระตุน้ ความต้องการตอกย้าลงไปที่จุดเดิมในสมอง ดุจเดียวกับฤทธิ์ ของโคเคน เพียงแต่
อิทธิ พลของรักแรกนั้นรุ นแรงกว่ายาเสพติดทุกชนิด!
คนเคยรักกัน แม้จะห่างกันไปกว่า 30 ปี หากมาพบกันอีกครั้งปฏิกิริยาเคมีบางอย่างก็อาจเกิดขึ้น
ได้อีกครั้งในทันที!
หากว่าทั้ง 2 ฝ่ ายต่างครองความเป็ นโสดอยูใ่ นขณะที่ถ่านไฟเก่าลุกโชนขึ้นก็อาจจบลงที่บ้ นั
ปลายที่เปี่ ยมสุ ขหรื อ “Happy Ending” หรื อว่าทั้ง 2 ฝ่ ายต่างลมพัดหวนให้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อยามที่ท้ งั
2 ไม่มีพนั ธะกับผูใ้ ดแล้ว เช่น ต่างก็เป็ นม่ายที่ร้างคู่ดว้ ยกันทั้ง 2 คนก็อาจกลับไปหารักเก่าหรื อ
ตอบสนองรักแรกด้วยกันอย่างเป็ นสุ ขได้!
แต่ที่น่าวิตกก็คือ...
หากว่าคู่รักเก่าที่จากกันไปนานได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในยามที่ท้ งั คู่หรื อคนหนึ่งคนใดมี
คู่รักหรื อคู่สมรสอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั หากถ่านไฟเก่าติดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แทนที่จะเป็ นสุ ขนาฏกรรม
และอาจจจะกลายเป็ นโศกนาฏกรรมก็เป็ นได้!
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคที่สามารถปุ่ มรักติดถ่านไฟเก่าได้ดว้ ยรี โมตไร้สาย
อย่างสื่ อทาง
อินเตอร์ เน็ต เหมือนประกายไฟเล็กทาให้ฟางหรื อกระดาษติดไฟได้อย่างรวดเร็ ว!
การส่ งอีเมล หรื อ SMS ไปถึงคนรักเก่า (แรก) หรื อการรับอีเมลจากคนที่คุณเคยตกหลุมรักอย่าง
หัวปั กฟัวปาในช่วงวัยรุ่ น ก็อาจทาให้รุ่มร้อนจนนัง่ ไม่ติดได้ง่าย ๆ เช่นกัน!
หากไม่รู้จกั ควบคุมเหนี่ยวรั้งใจไว้ให้พอเหมาะ การนอกใจคู่ชีวติ ในปั จจุบนั ก็อาจเกิดขึ้นได้โดย
ไม่ยาก!
แนนซี่ คาลิซ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สเตท ได้เปิ ดเผยผลงานวิจยั ของเธอว่า
คนที่เป็ นม่าย ทั้งจากการหย่าร้าง และการเสี ยชีวติ ของคู่ครองมักกลับไปตามหารักเก่า หากมี
โอกาสพบกันอีกหน โดยมีอินเตอร์ เน็ตเป็ นตัวช่วยอย่างดี และก่อเกิดกระแสรักนอกใจ ที่ลุกลามได้ง่าย
ขึ้น เพราะความสะดวกจากการค้นหาผ่านเว็บไซต์ หรื อเสิ ร์ชต่าง ๆ และกลายมาเป็ นปั จจัยที่ก่อปั ญหา
ให้กบั ชีวติ แต่งงานของคนจานวนมากมาย!
เพราะเมื่อคู่รักเก่าได้ต่อติดกันเมื่อไร ปั ญหาก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น!จากการทาวิจยั ในระหว่างปี 20042005 พบว่า จากจานวนคู่รัก 1600 คู่ ที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดมีโอกาสกลับไปพบคนรักเก่าที่เป็ นรักครั้งแรกก็
พบว่า 62% ของคนรักเก่าได้แต่งงานกับคนอื่นไปแล้ว!
และสิ่ งที่ทาให้ตอ้ งหวัน่ วิตกก็คือ คนที่กลับไปเจอะเจอคนรักเก่ามักจะมีการแข่งขันตนเองโดย
อ้างว่าตัวเองมีสิทธิ ที่จะทาตามใจของตนแม้วา่ การกระทาเช่นนั้นจะสร้างความเจ็บปวดให้กบั คนอื่น ๆ
ก็ตาม!
ดังนั้นนักจิตวิทยา จึงแนะนาด้วยภาษิตโบราณ
“การป้ องกันดีกว่าการแก้”
นัน่ คือวิธีเดียวที่จะป้ องกันไม่ให้นาไปสู่ รัก 3 เศร้าก็คือ
จงหลีกเลี่ยงการส่ งจดหมาย หรื ออีเมล์ฉบับแรกไปยังคนรักเก่าในขณะที่คุณมีครอบครัวอยูแ่ ล้ว
ในปัจจุบนั !
เพราะว่าจดหมายหรื ออีเมลฉบับแรกที่ส่งออกไป หรื อรับเข้ามาเปรี ยบเหมือนกับขนมโปรด
รสชาติอร่ อยถูกลิ้น ที่เข้าปากชิ้นแรกแล้วจะมีชิ้นอื่น ๆ อีกมากมายตามมา และนัน่ คือ หายนะที่กาลังจะ
เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของครอบครัวของคุณได้!
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รักไม่ จริง?
สาวออฟฟิ ศนางหนึ่ง กาลังราพึงราพันกับเพื่อนสาวผูร้ ่ วมสานักงานเดียวกัน
“...ฉันเพิ่มรู ้วา่ สามีของฉันไม่รักฉันจริ ง คิดดูสิ เราอยูก่ นั มาตั้งหลายปี จนเดี๋ยวนี้ฉนั ตั้งท้อง ถึง
ได้รู้วา่ เค้ามีความลับที่ไม่เคยบอกฉันมาก่อน...เห็นทีคราวนี้ตอ้ งหย่ากันแน่ ๆ...”
มยุราร่ าไห้ฟูมฟายกับดวงตาเพื่อนสาว
“อะไรนะ ถึงกับต้องหย่ากันเชียวหรื อเธอ? ความลับอะไรกันจ๊ะที่หนักหนาสาหัสถึงขนาดทา
ให้เธอคิดจะหย่าร้างกับเค้า ทั้ง ๆ ที่เธอกาลังตั้งท้องอยูน่ ี่ นะ?” ดวงตาอุทานอย่างตกใจ
“ก็...” มยุราอึกอัก
“ก็อะไรล่ะ คือความลับที่วา่ ?” ดวงตาคาดคั้น
“เอ้อ...ความลับที่วา่ ก็คือ เค้าไม่ยอมบอกฉันมาก่อนเลยว่าเค้าเป็ นหมัน นะสิ เธอ!!!”
ผมอ่านขาขันเรื่ องนี้ ทั้งขาทั้งกลัว!
ที่ขาก็คือ เรื่ องมันหักมุมดี
แต่ที่กลัวก็คือ เรื่ องอย่างนี้กาลังเกิดขึ้นมากทัว่ โลก รวมทั้งในสังคมไทย!
เดี๋ยวนี้ความหย่อนยานในศีลธรรมทางเพศกาลังเพิ่มทวีข้ ึนเหมือนน้ าป่ าบ่ามา ยากที่จะทาอะไร
ขวางกั้น
คู่สมรสจานวนไม่นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนดัง ๆ ทั้งหลายกาลังหย่าร้าง และฟ้ องร้องกัน โดย
ต่างก็อา้ งว่าอีกฝ่ าย “นอกใจและคบชู”้ เรี ยกค่าเสี ยหายกันจานวนมหาศาล เป็ นข่าวอึกทึกครึ กโครมตาม
หน้าหนังสื อพิมพ์อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง!
ปั จจุบนั มีหญิงสาวมากมายที่ใช้ชีวติ อยูใ่ นที่ทางานถึงสัปดาห์ละ 50 ชัว่ โมง จึงไม่น่าแปลกใจที่
จะเกิดสัมพันธ์สวาทกับเพื่อนร่ วมงาน
และความสัมพันธ์ทางเพศในที่ทางานดังกล่าว พอจะแยกแยะออกมาได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ความสัมพันธ์รักใคร่ ที่นาไปสู่ “การแต่งงาน”
2. ความสัมพันธ์ รักใคร่ ที่นาไปสู่ การ “นอกใจคู่สมรส”
3. ความสัมพันธ์ ที่นาไปสู่ “การล่วงเกินทางเพศ”
...ในเรื่ องความรักใคร่ ที่นาไปสู่ การแต่งงานนั้น จากการสารวจของสมาคมการบิรหารจัดการ
อเมริ กนั เปิ ดเผยว่า พนักงานบริ ษทั ประมาณ 1 ใน 4 มีความสัมพันธ์สวาทกับเพื่อนร่ วมงานอย่างน้อย 1
ครั้ง และครึ่ งหนึ่งของจานวนนั้นมีความสัมพันธ์ยาวนานจนถึงขึ้น แต่งงานกันในที่สุด ซึ่ งความสัมพันธ์
ดังกล่าวอาจนาปั ญหามาสู่ ตวั ผูท้ ี่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เป็ นได้เช่น ถูกปลดออกจากงาน เป็ นต้น!
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แล้วอย่างนี้จะไปโทษใคร? จริ งไหม
ส่ วนความสัมพันธ์นาไปสู่ “การนอกใจคู่สมรส” หรื อ “การลวงประเวณี ผวั เมียเขา” ก็อาจเป็ น
อันตรายต่อหน้าที่การงานหรื อแก่ตวั เองได้ เพราะไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคมไทย
ผมเองรู ้สึกสะกิดใจในคาพูดของรัฐมนตรี ท่านหนึ่ง ที่ปลดผูช้ ่วยชายออกจากหน้าที่เมื่อทราบว่า
มีเรื่ องชูส้ าวกับเจ้าหน้าที่หญิงเขากล่าวว่า...
“ในเมื่อเขาไม่สัตย์ซื่อต่อภรรยา แล้วเขาจะซื่ อสัตย์ต่อเจ้านายได้อย่างไร?
สะใจดีไหมครับ?
...และในเรื่ อง “การล่วงเกินทางเพศ” ที่แม้จะจะเป็ นสิ่ งที่แปลกใหม่สาหรับประเทศไทย แต่ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสหรัฐอเมริ กนั กาลังฮิตเป็ นที่สุด
เรื่ องอย่างนี้มกั เริ่ มต้นที่พนักงานหญิงตกเป็ นเหยือ่ การสัพยอกหรื อการล่วงเกินที่เกี่ยวกับเพศ
แล้วจบลงที่การฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายดังตัวอย่าง...
สานักงาน เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ ในรัฐแคลิฟอร์เนียถูกตัดสิ นใจจ่ายเงิน 3.5 ล้านดอลล่าร์
หรื อ ราว ๆ 119,000,000 ล้านบาท เพียงเพราะหุ ้นส่ วนของบริ ษทั คนหนึ่งคือ นายมาร์ ติน กรี นสไตน์
วัย 49 ปี ไปสัพยอกพนักงานหญิงด้วยการพูดเรื่ องเพศ ผลคือทั้งตัวเขาและบริ ษทั ถูกฟ้ องทั้งคู่
ด้านนาย มาร์ ติน เองก็ถูกศาลสั่งให้จ่ายเงิน 225,000 ดอลล่าร์ หรื อราว ๆ 7,650,000 บาท
แต่อย่าคิดว่ามีแต่ผชู ้ ายเท่านั้นที่ล่วงเกินทางเพศกับผูห้ ญิงเดี๋ยวนี้พนักงานชายจานวนไม่นอ้ ยที่
ฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายที่ถูกเจ้านายสตรี ล่วงเกินทางเพศเหมือนกัน อนิ จจา!แปลกดี!
...เมื่อได้ยนิ ได้ฟังได้อ่านถึงปั ญหาเหล่านี้แล้ว ก็ได้แต่สลดใจแม้สะใจคนที่ชอบทาผิดในเรื่ องนี้
ต้องชดใช้หนี้กรรมที่ตนก่อ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ที่ปล่อยตัว ลดตัว หรื อแม้กระทัง่ ขายตัว ขายศักดิ์ศรี ท้ งั
ของตน ของคู่ครอง หรื อครอบครัว ด้วยการทาผิดในเรื่ องเพศแต่ก็อดสงสารผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ท้ งั
โดยตรงและโดยอ้อมไม่ได้!
คนเหล่านั้นต้องรับเคราะห์กรรม ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ได้ก่อ ดังนั้นขอให้เราไตร่ ตรอง ใคร่ ครวญ
และมีสติย้งั คิดอยูต่ ลอดเวลา อย่าปล่อยตัวไปตามอารมณ์ความยาก ความใคร่ เพราะผลเสี ยที่ตามมานั้น
มากมายเกินจะนับได้!
ตามหลักของพระคัมภีร์น้ ี...
เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่พระเจ้าทรงสถาปนา และสงวนไว้สาหรับสามีและภรรยา เพียง 2 คนเท่านั้น
และไม่ทรงอนุ ญาตให้แบ่งปั นให้กบั บุคคลที่ 3 โดยเด็ดขาด!
คุณจะเชื่อหรื อไม่ก็ตามใจ แต่ถา้ ไม่เชื่อฟังคาเตือนของพระเจ้าละก็ บางทีคุณอาจจะต้องเสี ยใจ
ไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น แต่จะตราบชัว่ นิ รันดร์ทีเดียว!
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ได้ยนิ ไหมครับ?
ข้อคิด : “จงให้การสมรสเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากความชัว่ ช้า
เพราะคนมีชูแ้ ละคนที่ล่วงประเวณี น้ นั พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4)
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ยิง่ แก่ ยงิ่ ใจแตก!
เมื่อแต่งงานอยูก่ ินด้วยกันมานานปี จนอายุมากแล้ว เราคิดว่าคู่สมรสน่าจะรักกันและซื่ อสัตย์ต่อ
กันจนวันตาย แต่ความเป็ นจริ งกลับไม่ใช่เช่นนั้น!
ผลสารวจของ “ซากาโซน” ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ เครื อข่ายทางสังคมของคนวัย 50 ปี ขึ้นไป ยืนยันว่า
คนยิง่ แก่ยงิ่ ใจแตก!
จากการสารวจความคิดเห็นของผูใ้ หญ่ 1600 คนโดยเฉพาะอย่างยิง่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป พบว่า 28%
เคยนอกใจคู่ครอง!
และมีเพียง 1 ใน 3 หรื อราว 30 % เท่านั้นที่มองว่าการนอกใจคู่สมรสเป็ นการผิดทานองครอง
ธรรม ที่ไม่น่าให้อภัย พวกเขากลับไม่รู้สึกผิดหรื อเสี ยใจกับการนอกใจที่พวกเขากระทาเลย!
และ 50 % ของคนวัย 55 ปี ขึ้นไปมองว่าการจูบคนอื่นไม่ได้เป็ นการนอกใจคู่สมรสของตน!
นอกจากนี้ในวัยนี้ยงั คิดว่าเราไม่ควรไปวิพากษ์วจิ ารณ์การปล่อยเนื้อปล่อยตัวหรื อเรื่ องรัก ๆ
ใคร่ ๆ ของคนอื่น สิ่ งที่น่าเป็ นห่วงและน่าตกใจก็คือ ความจริ งที่ได้จากการสารวจผ่านทางเว็บไซต์ “ซา
กาโซน” นี้กาลังเกิดขึ้นจริ งในประเทศไทยของเราด้วย!
คนไทยของเราเชื่ อในข้อมูลนี้มานมนานกาเลแล้ว เราจึงมีสานวนเรี ยกพวกคนแก่ที่ชอบนอกใจ
คู่สมรสว่า “เฒ่าหัวงู” เพียงแต่วา่ ในอดีต เรามักจะคิดไปว่ามีแต่ชายเฒ่าเท่านั้นที่เป็ นพวกหัวงูแบบ
“ควายแก่อยากกินหญ้าอ่อน” แต่โลกในปั จจุบนั นี้กลับเปิ ดเผยให้เห็นว่า ไม่ใช่เฉพาะชายเฒ่าเท่านั้นที่
อยากกินหญ้า (หญิง) อ่อน!
แต่หญิงเฒ่าหรื อควายตัวเมียก็อยากกินหญ้า (หนุ่ม) อ่อน เช่นกัน!
เดี๋ยวนี้ไม่ตอ้ งรอให้ “แก่เฒ่า” ก่อน “หัวงู” จึงจะโผล่ออกมาอายุแค่ข้ ึนเลข 3 หัวงูก็ชูสลอน แล้ว
ทั้งหญิงและชายและนาความเจ็บปวดมาสู่ คู่สมรสของตน!
อย่างเช่น กรณี ของ นายอลัน เจนกินส์ แต่งงานอยูก่ ินกับนาง ลิซ่า เจนกินส์ มานานอย่างมี
ความสุ ขถึง 15 ปี นายอลัน เจนกินส์ก็เลยตัดสิ นใจว่า ถึงเวลาแล้วที่เขาจะแสดงความรักอันอมตะต่อ
ภรรยาผูเ้ ป็ นที่รัก!
เขาจึงยอมจ่ายเงินราวหกหมื่นกว่าบาท และยอมทนเจ็บ 20 ชัว่ โมง ให้ช่างสักรู ปใบหน้าภรรยา
และลูกสาว 2 คน ขนาดเท่าหน้าจริ งลงบนแผ่นหลังของเขา แต่หลังจากสักไปไม่นาน เขาก็มารู ้ความ
จริ งอันแสนเจ็บปวดยิง่ กว่าเจ็บปวดแผ่นหลัง นัน่ คือ ลิซ่า ภรรยาสุ ดที่รักของเขา ซึ่ งอยูใ่ นวัย 36 ปี
กลับไปแอบมีกิ๊กกับรุ่ นน้องในที่ทางานของเธอ!
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กิ๊กหนุ่มมีนามว่า คาสปาร์ส กาวาร์ส เป็ นเทรนเนอร์ฟิตเนสวัยเพียง 25 ปี เธอสารภาพหน้าตา
เฉยเลยว่า
“ฉันไม่คิดว่ามาก่อนเลยว่าฉันจะตกหลุมรักคาสปาร์ ส...มันเกิดขึ้นเอง...ฉันไม่เคยอยากให้อลัน
สักรู ปฉันบนหลังเขาตั้งแต่แรกแล้ว!”
จากนั้นเธอก็เตรี ยมพากิ๊กหนุ่มย้ายเข้าไปอยูใ่ นเรื อนหอหลังเก่าในทันทีที่อลัน
สามีเธอย้าย
ออกไป! ส่ วนด้านนายอลันเจนเกนส์ กล่าวในภายหลังว่า...
“...ตอนแรกผมก็สงสัยอยูต่ ะงิด ๆ เหมือนกัน เพราะเห็นเจ้าหนุ่มคาสปาร์ ส เทียวไปเทียวมา
เทียวรับเทียวเมียของ
ผมอยูเ่ ป็ นประจา... !”
เมื่อถูกถามว่ารู ้สึกอย่างไรในเรื่ องนี้ แล้วจะทาอะไรกับรอยสักรู ปภรรยาของเขา อลันตอบว่า...
“...มันปวดใจจริ ง ๆ ครับ ตอนแรกผมคิดว่าเธอจะปลื้ม ผมเองยอมเจ็บตัวไปนัง่ สัก เพราะคิดว่า
เรารักกัน แต่ตอนนี้ ผมรู ้สึกว่าตัวเองโดนหลักหลัง!
...อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ลิซ่าอาจจากผมไป แต่ภาพของเธอจะอยูบ่ นแผ่นหลังของผมชัว่ นิ รันดร์
...และผมยังมีที่กว้าง ๆ เหลืออยูบ่ นแผ่นนอก หากว่าผมเกิดไปตกหลุมรักใครเข้าอีกสักครั้ง!”
อ่านถึงตอนนี้แล้วคุณผูอ้ ่านรู ้สึกอย่างไรครับ?
ผมได้แต่ถอนหายใจ!
เพราะว่ามาตรฐานศีลธรรม และนโนธรรมของคนเรานี่กาลังถอยหลังลงคลองจริ ง ๆ!
ทั้งหญิงทั้งชายเวลานี้ก็ยอ่ หย่อนในเรื่ องศีลธรรมทางเพศ และกฎบัญญัติอนั บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
ในเรื่ องครอบครัวผมคิดว่าถึงเวลาที่คู่สมรสทั้งหลายจะต้องไม่ประมาทกับ “เชื้อร้าย” ที่ทาลาย
ครอบครัวเช่นนี้ !
เหมือนกับที่คนทั้งโลกตื่นตัวกับการแพร่ ระบาดของหวัดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่ งแท้จริ งคือหวัดที่เคย
มีมาตั้งแต่โบราณในรู ปแบบใหม่เท่านั้น!
เชื้อบาปแห่งความผิดประเวณี น้ ีก็เป็ นเชื้ อดั้งเดิมตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้ เพียงแต่มาปรากฏภายใต้
นามและรู ปแบบที่ดูเหมือนใหม่เท่านั้นเอง!
ดังนั้น เพื่อให้ครอบครัวของเราเป็ นเขตปลอดจากเชื้ อร้ายแห่งการผิดศีลธรรมทางเพศนี้ ที่
แพร่ หลายติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ วเหมือนเชื้อหวัด เราจึงควรที่ฉีดวัคซี นป้ องกัน “หวัดแห่งการนอกใจ”
ในรู ปแบบใหม่เหล่านี้ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ในครอบครัวของเรา! โดยเริ่ มต้น ณ บัดนี้ !
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พระวจนะของพระเจ้าเป็ นเหมือนวัคซีนที่เราฉี ดเข้าไปในร่ างกายของเราเพื่อป้ องกันทั้งตัวเรา
และครอบครัวของเรา นัน่ คือหากว่าเราให้พระวจนะอันทรงฤทธิ์ และอันทรงชีวิตของพระเจ้าเข้าไปใน
ความคิดและจิตใจของเรา เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันที่แข็งแกร่ ง!
“พระวจนะของพระเจ้า”
ที่ควรมีเป็ นดุจยาสามัญประจาบ้านที่เราไม่ควรขาดคือโอสถฝ่ าย
วิญญาณที่จะทั้งป้ องกันและรักษาครอบครัวของเราให้ห่างไกลจาก “หวัดแห่งการนอกใจ” ดังที่กล่าวมา
หากว่าสามีและภรรยาทุกบ้านนาเอาพระวจนะหรื อพระดารัสของพระเจ้ามาเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง รับรองได้เลยว่าครอบครัวที่ทาเช่นนั้น จะเป็ นครอบครัวตามอย่างจริ งจัง รับรอง
ได้เลยว่าครอบครัวที่ทาเช่นนั้น จะเป็ นครอบครัวที่เหนือ “เมฆแห่งการนอกใจ”
ดังนั้นขอให้พระวจนะต่อไปนี้เป็ นทั้ง วัคซี นและโอสถประจาครอบครัวของคุณ
หากคุณกระทาตามพระดารัสของพระเจ้าข้างต้นอย่างเชื่ อฟังต่อให้คุณแก่อย่างไรก็ใจไม่แตก!
และครอบครัวของคุณจะเป็ นเขตปลอด “การมีชู”้ อย่างแน่นอน!
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ไม่ ต้องเสี ยทอง แต่ ยงั ได้ ผวั !
ความหมายของสานวนตอนนี้คือ “หึ งหวงผัว รักผัวไม่ยอมให้ผวั ของตนตกไปเป็ นของคนอื่น
แม้วา่ จะต้องเสี ยทองก้อนเท่าหัวไปก็จะไม่ยอมให้เสี ยผัวของตนไปเด็ดขาด”
เป็ นคาที่สะท้อนให้เห็น ความรักและความหึ งหวงที่มีต่อผัวของหญิงที่เป็ นเมีย
และความหึ งหวงนี้ บางครั้งรุ นแรงจนถึงขึ้นต้องตายกันไปข้างหนึ่งทีเดียว
ดังที่ปรากฏเป็ นข่าวตามหน้า 1 ของหนังสื อพิมพ์รายวันอยูบ่ ่อย ๆ
น่าเศร้าใช่ไหมครับ?
อย่างเช่นข่าวที่วา่ ผูเ้ ป็ นเมียระแวงว่าสามีจะไปหญิงอื่น!
จึงถือคติ “เสี ยทองเท่าหัวไม่ยอมเสี ยผัวให้ใคร!” ควงปื นขู่สามี! แต่ผลลัพธ์ คือ ปื นลัน่ สามี
ตาย!
แทนที่จะเป็ นการมัดใจสามีไม่ให้เสี ยสามีไป กลับกลายเป็ นการมัดตราสังข์ส่งสามีให้จากไป
ในทันใด!
ความ “หึง” สามีและความ “หวง” ในครั้งนี้ นาจุดจบที่น่าเศร้ามาสู่ ท้ งั สามีและภรรยาคู่น้ ี
สามีตาย!
ภรรยาติดคุก!
ไม่คุน้ ค่าเลยใช่ไหมครับ?
นักจิตวิทยาวิเคราะห์แล้วพบว่า... คนที่มีปืนเก็บไว้ในบ้านจะมีแนวโน้มใช้ปืนแก้ปัญหาในบ้าน
ง่ายกว่า คนไม่มีปืน!
ดังนั้น ถ้าคุณไม่อยากให้ใครในบ้านจะต้องรับเคราะห์กรรมเพราะปื น ผมขอแนะนาว่า รี บเอา
ปื นทุกกระบอกออกจากบ้านของคุณไปในบัดดล เพราะมีวธิ ี แก้ปัญหาหลายวิธีที่ดีกว่า การใช้ปืน
แก้ปัญหาเป็ นไหนๆ!
แต่ที่แน่นอนก็คือ
ปัญหาในครอบครัวมักจะจบลงอย่างเลวร้ายกว่าที่ควรจะเป็ นเพราะความไม่ไว้วางใจซึ่ งกันและ
กัน!
เพราะสิ่ งนี้จะนาไปสู่ การไม่ให้อภัยกัน และเมื่อคนเราไม่ให้อภัยกันเมื่อใดเรื่ องอื่นก็ไม่ตอ้ งพูด
ถึงอีกต่อไปการแยกกันอยู่ และการหย่าร้าง มักจะเป็ นผลตามมา
ด้วยเหตุน้ ี ความหึ งหวง ความระแวง และความไม่เชื่ อใจ จึงอาจเป็ นตัวการสาคัญที่ทาให้สามี
ห่างเหิ นภรรยาและเป็ นเหตุให้ผเู ้ ป็ นภรรยาเกิดอาการหุ นหันจนอาจถึงขั้นห้ าหัน่ สามี!
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ถ้าโชคดี สามีก็อาจรอดตาย แต่ถา้ โชคร้ายสามีจะตายฟรี !
ฉะนั้นภรรยาที่ตอ้ งการครองใจสามีของตนจึงควรเรี ยนรู้จกั วิธีผกู ใจสามีของตน!
ในบทความเรื่ อง “แด่ภรรยาหน้าใหม่จากภรรยาน้อยผูเ้ จนโลก” โดย Michael Drury ใน
หนังสื อ “สรรสาระ” ได้สรุ ปคาแนะนาที่ผเู้ ป็ นภรรยาควรเรี ยนรู้เพื่อผูกใจสามีของตนไว้ดงั นี้
1. เรี ยนรู ้ที่จะทาให้ชีวติ แต่งงานเป็ นชีวิตรักที่ตื่นเต้นผจญภัย
2. เรี ยนรู้จกั วิธีจะรับความรักจากสามี
3. เรี ยนรู ้ที่จะเก็บความคิดและความรู ้สึกไว้บา้ ง
4. เรี ยนรู ้ที่จะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับงานของสามี
5. เรี ยนรู ้ที่จะมีชีวติ อยูเ่ พื่อปั จจุบนั บ้าง
6. เรี ยนรู ้ที่จะทางานบ้านให้ดี แต่ไม่เอาแต่ทางานบ้านท่าเดียว (จนลืมสามี)
7. เรี ยนรู ้ที่จะทาให้ประสบการณ์ทางเพศระหว่างเธอกับสามีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและลึกซึ้ ง
8. เรี ยนรู ้ที่จะไม่มุ่งมัน่ ทาทุกอย่างในบ้านโดยยึดแต่กฎเกณฑ์
9. เรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาไม่ให้จาเจ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็กาชับให้สามีรักภรรยาของตน แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ภรรยายอมฟัง
สามีของตน! (เอเฟซัส 5: 22-23)
ดังนั้น การหึ งหวงจนไม่ยอมฟังสามีของตนควบคู่กบั การสร้างความน่าราคาญให้เกิดขึ้นใน
บ้านอย่างต่อเนื่ องอาจจะเป็ นเหตุที่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง และผลักดันให้สามีไปมีเมียน้อย ซึ่งจะอีรุง
ตุงนังทาให้แก่ปัญหายากขึ้นอีก!
ในทานองเดียวกัน สามีที่หึงหวงภรรยาอย่างไม่มีเหตุผล และเซ้าซี้ หาเรื่ องจนขาดการแสดง
ความรักที่ทาให้ภรรยารู ้สึกเบื่อและปั นใจไปให้ชายอื่น ก็อาจจะนาไปสู่ จุดจบตามที่ปรากฏอยูบ่ นหน้า
หนังสื อพิมพ์บ่อย ๆ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เตือนให้ตระหนักถึงความรุ นแรงของ “จิตหึงหวง” และให้จดั การกับ
มันอย่างถูกต้อง และให้รายละเอียดเป็ นกฎหมายเรื่ อง “ความหึงหวง” ไว้ใน พระธรรมกันดารวิถีบทที่ 5
(5:11-31)
ดังนั้น สตรี ที่มีสามีแล้วควรรู ้วธิ ี ปฏิบตั ิตนในครอบครัว จนสามีและลูก ๆ ของเธอพร้อมใจกัน
สรรเสริ ญเธอ
ดังพระธรรมสุ ภาษิตที่วา่ “ลูก ๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริ ญเธอว่า
สตรี เป็ นอันมากทาอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่ กว่าเขาทั้งหมด” (สุ ภาษิต 31:28-29)
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ผมว่า ยุทธศาสตร์ แห่ง “การทาดี” เช่นนี้ ได้ผลมากกว่ามาตรการแห่ง “ความหึงหวง” หลายเท่า
นัก!
ขนาดเสี ยทองเท่าหัว เพื่อแลกกับสามียงั ทาได้ นับประสาอะไรกับการไม่ตอ้ งเสี ยทองแม้แต่
สลึงเดียว แต่ยงั ผูกใจสามีได้ (แถมยังได้เก็บทอง ซึ่ งราคากาลังพุง่ เอาไว้ใช้อีก) เพียงแต่ขอให้ผลแห่ง
น้ าคาและน้ ามือของผูเ้ ป็ นภรรยานาเอาความสุ ขและความพึงพอใจมาสู่ ทุกคนในครอบครัว
เห็นด้วยไหมครับคุณสามี?
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“คนน่าเศร้า
คือคนที่ไม่เคยพบรักแท้ในชี วติ !
คนน่าเศร้ากว่า
คือ คนที่คิดว่าตนพบรักแท้แล้ว
แต่ไม่นานก็พบว่าเป็ นแค่รักโปรโมท!
คนน่าเศร้าที่สุด
คือคนที่มนั่ ใจว่า พบรักแท้ที่สมบูรณ์
ได้แต่งงานอย่างแสนสุ ข แต่หลังจากเวลา
ผ่านไปนานวัน คนที่รักกลับเปลี่ยนเป็ นคนแปลกหน้า!
แต่คนที่น่าเศร้าอย่างสุ ด ๆ
คือ คนที่เคยรักกันกลายเป็ นคู่กดั
คู่แค้น คู่อาฆาต และเป็ นศัตรู
แบบไม่ยอมเผาผีกนั เลย...
หนังสื อเล่มนี้ จะช่วยเตือนสติคุณไม่ให้เดินเข้าไปสู่ สภาวะที่น่าเศร้าอย่างไม่จาเป็ นแต่นาคุณ
ไปสู่ การมีชีวติ และครอบครัวที่มีความสุ ขอย่างแท้จริ งตลอดไป”
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