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2 ย.ยนื..ยาว ในชีวติสมรส 
โดย ศจ.สมนึก  มนตรีเลศิรัศม ี

ค าโอวาทในพธิีมงคมสมรส 

เม่ือเร็ว ๆ น้ีมีโอกาสไปร่วมในพิธีมงคลสมรสของก่ึงคริสเตียนคือ ประกอบพิธีแบบคริสเตียน
และก่ึงไม่เป็นคริสเตียน คือ มีศาสนาจารยป์ระกอบพิธีสมรสแบบคริสเตียนแลว้ก็มีการทานโตะ๊จีน 
และเชิญคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนมาดว้ย และมีการเสริฟแอลกอฮอลเ์สียดว้ย หลกัจริยธรรมคริสเตียน
หรือ ไม่ตอ้งอภิปรายเลย เพราะคู่สมรสเป็นคริสเตียนใหม่ท่านหน่ึง และอีกท่านหน่ึงก็คือคริสเตียนท่ีมา
จากครอบครัวคริสเตียนท่ียงัไม่แน่ใจวา่บงัเกิดใหม่หรือยงั ก็เอาเป็นวา่ไม่ขออภิปรายเร่ืองศาสนศาสตร์
ในท่ีน้ีแต่มีช่วงท่ีน่าคิดท่ีอยากจะน ามาชวนใหคิ้ดในท่ีน้ีก็คือ มีการเชิญประธานใหญ่ของบริษทัหน่ึง
ข้ึนมาใหโ้อวาทแก่คู่บ่าวสาว ก่อนท่ีจะไชโย!!!!! 3 คร้ัง ตามส่ิงท่ีคนไม่เป็นคริสเตียนชอบท ากนัในพิธี
มงคลสมรส 

ผูใ้หโ้อวาทก็อารัมภบทสวยงามเลยวา่ ขอฝากคาถาท่ีจะสร้างความส าเร็จในชีวติสมรสของท่าน
คู่บ่าวสาวท่ีน่ารักทั้งสอง คาถาน้ีใชไ้ดใ้นคู่สมรสทุกคู่ และสร้างความส าเร็จให้แก่ครอบครัวของท่าน
อยา่งแน่นอน หลงัจากนั้นก็สาธยายอีกประมาณ 15 นาที ก่อนท่ีจะสรุปวา่ คาถานั้นคืออะไร ขอเล่าเร่ือง
ยาวใหส้ั้นในท่ีน้ีเลย คาถานั้น คือ ใหส้ามีไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนในบา้น ขอใหเ้รียนท่ีจะกล่าวค าวา่ “ผม
ขอโทษ” เม่ือไดย้นิเช่นนั้น ในฐานะเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ เป็นคริสเตียน ก็ตอ้งชัง่น ้าหนกัทนัทีเลยวา่จริง
หรือเปล่าท่ีเวลาเกิดปัญหาอะไรข้ึนในระหวา่งคู่สมรส ให้สามีเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม กล่าวค าวา่ “ผม
ขอโทษ” ฟังดูเกือบเหมือนดูหนงัฝร่ังท่ีคนแปลภาษาไทยแปลออกมา ในส านวนท่ีวา่ “Oh my God” 
แปลออกมาวา่ “โอพ้ระเจา้” อะไรท านองนั้น คิดวา่ไม่ Work เสมอไปครับ ค าวา่ “ผมขอโทษ” ในความ
จริงของชีวติ อาจจะเป็นคาถาท่ีใชแ้กปั้ญหาเฉพาะหนา้ เป็นการบอกส่ือขอ้ความอีกอนัหน่ึงใหคู้่สมรส
อีกฝ่ายรับทราบวา่ “เลิกอภิปรายไดล้ะน่าเบ่ือ ฉนัขอโทษแลว้นะจบจบกนัไปก็แลว้กนั ยงัจะเอาอะไร
กนัอีก” หากผดิพลาดนาน ๆ ที แลว้ขอโทษก็พอจะอลุ่มอล่วย นบัวา่น่าใหอ้ภยั แต่ถา้เป็นการผิดซ ้ าผดิ
ซาก เป็นความอ่อนแอท่ีเกิดข้ึนบ่อย เป็นความขาดตกพบพร่องท่ีตอ้งการปรับปรุง เป็นจุดอ่อน การขอ
โทษเหมือนการ “ขอไปที” มนัไม่หยดุอารมณ์ท่ียงัโกรธคา้งอยูไ่ด ้ มนัไม่ท าใหเ้กิดการใหอ้ภยัไดอ้ยา่ง
ง่ายเหมือนท่ีจะพดูออกมา มิหน าซ ้ าคาถาบทน้ี ยงัเป็นการเร่งพายไุฟใหก้ระหน ่าสร้างความเสียหายอนั
ยิง่ใหญ่กวา่ท่ีเคยเกิดก็เป็นได ้
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เอาละ ต่อไปน้ีเป็นค าโอวาทส่วนตวัของขา้พเจา้เองส าหรับท่านคู่สมรสเขียนข้ึนมิใช่ใหโ้อวาท
เฉพาะกบับางคน แต่กบัทุกคนท่ีอ่านบทความน้ี ขอฝาก 2 ย. มา ณ ท่ีน้ี 

ก่อนอ่ืน ขอใหพ้ระวจนะของพระเจา้น าแนวคิดก่อน คือเอเฟซสั 4:1ข-4 กล่าววา่ “ขอวงิวอน
ท่านใหด้ าเนินชีวติสมรสกบัพนัธกิจอนัเน่ืองจากการทรงเรียกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอยา่ง และใจ
อ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกนัและกนัดว้ยความรักจงเพียรพยายามใหค้งความเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนั ซ่ึงพระวญิญาณทรงประทานนั้นดว้ยสันติภาพเป็นพนัธนะ มีกายเดียวและมีพระวญิญาณองค์
เดียว เหมือนมีความหวงัใจอนัเดียวท่ีเน่ืองในการท่ีทรงเรียกท่าน” 

ย. แรก คอื หยวนน่ะ คอื 

* หยวนด้วยการมีใจถ่อม คือการยอมรับวา่อีกฝ่ายหน่ึงดีกวา่หากทั้งสองฝ่ายต่างถ่อมใจเขา้หา
กนัน่าจะท าใหพ้ายสุงบลงไดเ้ร็วกวา่ปกติ 

* หยวนด้วยใจอ่อนสุภาพ คือ ความอ่อนนอ้ม สุภาพ ไม่เอะอะ โวยวาย ทะเลาะเบาะแวง้ มี
คุณสมบติัของผูดี้ อยา่ใหก้ารแสดงออกของเน้ือหนงัเขา้มาแทรกในครอบครัวของเรา ขอวอนคนเจา้
อารมณ์ไวใ้นท่ีน้ีดว้ยวา่ หยวนน่ะ 

* หยวนด้วยใจอดทนนาน คือ เห็นความอ่อนแอของคู่สมรส เป็นส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ข
ได ้แมจ้ะตอ้งกินเวลาบา้ง แต่ไม่ยากเยน็จนเกินไป มีทางเป็นไปไดเ้สมอเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือใหพ้ระเจา้เขา้
มามีส่วนในชีวติสมรสดว้ยแลว้ เช่ือวา่พระเจา้จะทรงกระท าส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้หส้ าเร็จได ้ ขยนัในการ
หวา่นใจ อดทนนานไว ้ในท่ีสุดก็จะเก่ียวเก็บผลดีอนัยาวนานได ้

*หยวนด้วยความอดกลั้นต่อกนัและกนัด้วยความรัก แน่นอนการให้อภยัในท่ีน้ียอ่มจะตอ้งมี 
“ผมขอโทษ” เป็นคาถาหน่ึงในบา้นส าหรับสามี ขอฝากไวก้บัภรรยาอีกคาถาหน่ึงดว้ยวา่ “ดิฉนั ขอโทษ
ค่ะ” ใหมี้ความอดกลั้นต่อแรงกดดนัในครอบครัว เฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงท่ีจะมากระทบความสัมพนัธ์อนัดี
กระทบค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วต่้อกนัวา่จะรักและทนุถนอม จะนบัถือและใหเ้กียรติต่อกนั 

*หยวนด้วยความเพียรพยายามให้คงความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัให้ได้ ไม่วา่อะไรเกิดข้ึนให้
เราคิดถึงค าสัญญาท่ีวา่ ดว้ยวา่พระเจา้ไดท้รงผกูพนัเราทั้งสองไว ้ อยา่ใหใ้ครคนใดคนหน่ึงตอ้งมาท าให้
เราพรากจากกนัเลยไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนใหห้ยวนน่ะ รักกนัหยวนกนัไดนิ้ดหน่อยไม่เป็นไร เพราะเรา
เป็นของกนัและกนั และเป็นหน่ึงเดียวโดยการสมรสร่วมกนั ทุกขก์็จะสู้ ป่วยก็จะทน จนก็ไม่เป็นไร 
รวยก็ไม่ลืมกนั 
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ย. ทีส่อง คอื อย่า นะ 

*อย่าคิดว่าตนเป็นฝ่ายถูกฝ่ายเดียวเสมอไป การคิดเช่นนั้นเป็นการคิดตรงขา้มกบัความถ่อม 
นัน่ คือ หยิง่ยโส คนหยิง่ถือวา่ฉนัเป็นฝ่ายถูกเสมอ ฉนัดีกวา่เสมอ ฉนัแน่กวา่เสมอ อยา่น่ะท าเช่นนั้นไป
ไม่ไดช่้วยใหชี้วติดีข้ึน 

*อย่าถือว่าเหตุผลของฉันต้องถูกต้องเสมอไป เพราะการคิดเช่นนั้นเป็นการคิดดว้ยมุมมองเดียว 
ซ่ึงน าพาความแตกแยก แตกหกัไดอ้ยา่น่ะ ท าเช่นนั้นไปไม่ไดช่้วยใหชี้วติดีข้ึน 

*อย่าชวนเลกิ หลายคนชอบใชม้าตรการเช่นน้ีเป็นจุดตดัสินความสัมพนัธ์ หากเธอไม่พอใจก็
ต่างคนต่างอยูก่็แลว้กนั หยา่กนัไปเลยช่างมนั อะไรจะเกิดก็ใหม้นัเกิด อยา่นะท าเช่นนั้นไปไม่ไดช่้วยให้
ชีวติดีข้ึน 

*อย่าเลยีนแบบภาพยนต์ ละครหรือ ส่ืออ่ืนทั้งหลาย เพราะนัน่มนัไม่เสริมสร้าง บางคนเห็น
ภาพยนตส์อนใหไ้ปด่ืมสุรา เท่ียวเตร่กบัเพื่อนฝงู เล่นการพนนั คบคนเพศตรงขา้มคนอ่ืนนอกเหนือจาก
คู่สมรสอยา่น่ะ ท าเช่นนั้นไปไม่ไดช่้วยใหชี้วติดีข้ึน 

*อย่าใช้ความรุนแรงเป็นทางออก ดว้ยการท าร้ายร่างกายกนัทารุณกรรมทางจิตใจ ทั้งตนเอง
หรือคู่สมรส อยา่ระบบอารมณ์ดว้ยการท าใหฝ่้ายหน่ึงฝ่ายใดเจบ็หรือทั้งสองฝ่ายเจบ็ดว้ยกนั อยา่สร้าง
ความเสียหายใหเ้กิดข้ึนกบัทรัพยสิ์น ร่างกาย จิตใจ และเฉพาะอยา่งยิง่จิตวญิญาณ อยา่น่ะท าเช่นนั้นไป
ไมไ่ดช่้วยใหชี้วติดีข้ึน กาลาเทีย 5:15 “แต่ถา้ท่านกดัและกินเน้ือกนัและกนั จงระวงัใหดี้ เกรงวา่จะยอ่ย
ยบัไปตาม ๆ กนั” 

 ขอใหคู้่สมรสทั้งหลายท่ีอ่านบทความน้ี ประสบความสุขในชีวติสมรส เตม็ไปดว้ยความเจริญ
สุขทุกประการ อาเมน อาเมน อาเมน. 
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