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พระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปา  ปอล  ที่ 6   
วาดวย 

 กฎเกณฑแหงการคุมกําเนิดของ “ชีวิตมนุษย” 
 เจริญพรมายังบรรดาพระสังฆบิดร   บรรดาพระอัครสังฆราช   และบรรดา

สมณะ   ผูปกครองประจําทองถิ่นผูรวมอยูในสันติและอยูในความเปนหนึ่งเดียวกับ

พระศาสนจักร   มายงับรรดาพระสงฆ   สัตบุรุษและปุถุชนผูมีน้ําใจดีทั้งหลาย 
 บรรดาพี่นองที่เคารพและลูกรักทั้งหลาย 

 
การสืบทอดชีวิต 
 1. หนาที่สําคัญที่สุดในการสืบทอดชีวิตมนษุย   ซึ่งถอืวาบุคคลผูสมรสรวมมอื

กับพระเจาพระผูสราง   ในฐานะผูมีเสรีและมีความรับผิดชอบนั้น   แตไหนแตไรมา

เปนที่มาแหงความสุขอันยิ่งใหญของบรรดาผูสมรส   แมวาบางคราวจะควบเคียงไป

ดวยความลําบาก   และความหวั่นวิตกทอแทมิใชนอยก็ตาม 
 ตลอดเวลา   การที่จะปฏิบัติหนาที่นี้ใหสําเร็จสมบรูณกอใหเกิดปญหาหนัก

หนวงนานาประการตอมโนสํานึกของบุคคลผูสมรส   แตพรอมๆ   กบัวิวัฒนาการทาง

สังคมที่เพิ่งปรากฏ   ความเปลี่ยนแปลงหลายประการไดอุบัติขึ้น   เปนเหตุใหเกิด

คําถามใหมๆ   ซึ่งพระศาสนจักรจะเมินเฉยมิได   เนื่องจากเปนเรือ่งที่สัมผัสอยาง

แนบสนิทกบัชีวิตมนุษยและความผาสุกของเขา 
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บทที่ 1 
แงมุมใหมของปญหาและอํานาจสัง่สอนของพระศาสนจักร 

 
รูปแบบใหมของปญหา 
 2. ความเปลี่ยนแปลงหลายประการที่เกิดขึน้  ลวนแตควรไดรับการพิจารณา  

และจําแนกไดหลายประการ  อนัดับแรกกค็ือ  เรื่องอตัราเพิ่มอยางรวดเร็วของ

ประชากร 
 เปนที่หวั่นเกรงกันมากวา   ประชากรของโลกมีอัตราเพิ่มรวดเร็วกวาทรัพยากร

ที่มีอยู   ความหวั่นวิตกทอแทที่เพ่ิมข้ึนอยูเรือ่ยๆ   ในครอบครัวตางๆและในประเทศที่

กําลังพัฒนา  เปนเหตุโนมนาวใหผูมีอํานาจตอตานอันตรายนี้ดวยมาตรการรนุแรง 
 ยิ่งไปกวานั้น  สภาพบังคับในการทํางานและการพํานักอาศัย   อกีทั้งความบีบ

คั้นทางเศรษฐกจิและการศึกษาบอยครั้งเปนเหตุใหการศึกษาที่ถกูที่ควรแกจาํนวน

เยาวชนที่เพิ่มขึ้นเชนในปจจุบันทาํไดยากยิ่ง   
 ความเปลี่ยนแปลงยังเห็นไดทั้งในวิธีพิจารณาความเปนบุคคลของหญิงและ

ฐานะของเธอในสังคม   และในคุณคาที่ใหตอความรักในชีวิตสมรส   และในการ

ประเมินคาของกิจสมรสทั้งปวงที่มีสวนสัมพันธกับความรกันั้น 
 ประการสุดทายซึ่งอยูเหนือประการอื่นๆ  คอื  มนุษยมีความกาวหนาอยาง

ใหญหลวงในการเขาครอบครองและการจัดใชอยางเฉลียวฉลาด   ซึ่งพลังธรรมชาติ

จนกระทั่งเกิดเอนเอยีงที่จะขยายอํานาจแหงความกาวหนานี้  เขาครอบงําความ

เปนอยูทั้งหมดของมนษุยเอง   กลาวคือ  รางกาย   จิตใจ   ชีวิต  และแมกระทั่ง

บรรดากฎเกณฑที่ควบคุมการสบืทอดชีวิต 
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 3.สถานะใหมๆ   ของสิ่งตางๆ   เหลานี้ทําใหเกิดปญหาใหมๆ   ขึ้น   หาก

ยอมรับสภาพบังคับตางๆ   ของการดํารงชีวิตในปจจุบนั   และความหมายแหง

ความสัมพันธของการสมรสในสวนที่เกี่ยวกบัความสมัครสมานระหวางสามีภรรยา   

และความซื่อตรงตอการ   จะสมควรปรับปรุงหลักเกณฑวาดวยจรยิธรรมทีย่ึดถอื

ตลอดมาจนถึงปจจุบนัหรือไม   โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมื่อการปฏบิัติตามหลักเกณฑ

นั้นๆ   เปนไปไมไดหากขาดความเสียสละ   ซึ่งบางครั้งก็เปนการเสียสละอยางกลา

หาญ 

 อีกนั่นแหละ   หากจะนําเอา “หลักการแหงความครบบรบิูรณ”   มาปรับใช   

จะยอมรบัไมไดหรือวาเจตนาในการลดจํานวนลูกลง   แตสามารถกาํหนดการเจรญิ

พันธโดยสมเหตุสมผลไดนั้น   อาจเปลี่ยนวิธีการทําหมันไปเปนการควบคุมทีถู่กตอง

และชาญฉลาดได 
 จะยอมรบัไมไดกระนั้นหรือวา   ขอชี้ขาดทายสุดของการเจริญพันธุที่แนนอน

ข้ึนอยูที่ปจจัยหลายประการของชวิีตสมรสมากกวากิจแตเพียงประการเดียว 
 ยังมีคําถามอกีดวยวา   ในเมื่อพิจารณาถงึความรับผดิชอบที่เพิ่มข้ึนของมนุษย

ในปจจุบัน   ยังไมถึงวาระอีกหรอืที่มนุษยจะกําหนดใหภารกจิของตนในการ

คุมกําเนิดขึ้นอยูกับเหตุผลและอําเภอใจของตน   มากกวาที่จะใหขึ้นอยูกับจงัหวะ

ชีววิทยาของรางกาย 

 
อํานาจสัง่สอนของพระศาสนจักร 
 4. คําถามเหลานี้เรียกรองใหฝายที่ทรงอํานาจสั่งสอนของพระศาสนจักรได

ทบทวนไตรตรองใหมอยางลึกซึ้งทีสุ่ดถึงหลักการสอนศลีธรรมวาดวยการสมรส   
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กลาวคือ   การสอนซึ่งตั้งอยูบนพืน้ฐานของกฎธรรมชาติ   ซึ่งไดรับแสงสวางและ

เพ่ิมพูนทางปญญาโดยการเปดเผยของพระเจา 
 ไมมีผูเชื่อถอืพระผูเปนเจาคนใดปรารถนาจะปฏิเสธวาฝายที่ทรงอํานาจสั่ง

สอนของพระศาสนจักรนั้น   ทรงไวซึ่งอํานาจในการตีความหมาย  แมกระทั่งกฎ

ศีลธรรมตามธรรมชาติดวย  ที่จริง  ตามที่ผูสืบศาสนากอนหนาเราไดแถลงไวหลาย

ครั้งแลว   ไมมีใครจะโตแยงไดวา   เมื่อพระเยซูคริสตทรงถายทอดอํานาจอันศักดิ์สิทธ์ิ

ของพระองคใหแกนักบุญเปโตรและอัครสาวกทั้งหลาย  และทรงสงทานเหลานั้น

ออกไปแพรบทบัญญัตขิองพระองคตอนานาชาติ   พระองคก็ไดทรงแตงตั้งทาน

เหลานั้นใหเปนผูพิทักษและผูมีอํานาจแทจริงในการตีความหมายของกฎศีลธรรมทั้ง

มวล   กลาวคือ   ไมเฉพาะแตกฎแหงพระวรสารเทานั้น   แตกฎธรรมชาติดวย  ซึ่ง

นับเปนการแสดงถึงน้ําพระทัยของพระผูเปนเจา   และการปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินี้

อยางเครงครัดก็เปนสิง่จําเปนเทาๆ   กันดวย    เพ่ือบรรลุถึงความรอด 
 โดยอนุโลมตนเขาสูภารกจินี้   พระศานสจักรจึงไดจัดใหมีการสอนที่สืบเนื่อง

กันและกวางขวางยิ่งขึ้นในระยะหลังเกี่ยวกับธรรมชาติแหงการสมรส   การใชสิทธิ

แหงการสมรสอยางถูกตอง   และหนาที่ของสามีภรรยา 

 
การศึกษาพิเศษเฉพาะ   
 5.ความสํานึกตอภารกิจเดยีวกันนี้   นอมจิตเราใหยืนยนัและขยายการทํางาน

ของคณะกรรมาธิการฝายศึกษาซึ่งทานผูดํารงตําแหนงนี้กอนเราคือ  สมเด็จพระ

สันตะปาปา  ยอหน   ที่ 23  ผูดํารงอยูในความรําลึกอันเปยมดวยปติของเราทรงเปน

ผูแตงตั้งเมื่อ   มีนาคม  1963 
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 คณะกรรมาธิการชุดนั้น   ซึ่งนอกจากจะมีผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะตางๆ   

แลว   ยังประกอบดวยคูสมรสหลายคูมีขอบเขตการทํางานในฐานะผูรวบรวม

ความเห็นตางๆ   เกี่ยวกับปญหาใหม    ในเรือ่งชีวิตสมรส   โดยเฉพาะอยางยิง่

เกี่ยวกบักฎเกณฑวาดวยการคุมกาํเนิด   เพื่อวาพระศาสนจักรจะไดใหคําตอบที่

เพียงพอตอความคาดหวัง  ไมเฉพาะแตของสัตบุรุษเทานั้น   แตของทรรศนะชาวโลก

ดวย 
 ผลงานของคณะผูเชี่ยวชาญทั้งหลายรวมทั้งขอวินิจฉัยที่สืบตอมา   คําปรกึษา

โดยฉับพลนัที่ไดรับมา   และการขอรองอยางชัดแจงโดยพี่นองของเราในสังฆภาพ

จํานวนไมนอยนั้นเปนการยอมรับใหเราประเมินแงมุมตางๆ   ของปญหาอันซบัซอนนี้

ไดเที่ยงตรง   ดังนั้น  ดวยใจจริงเราขอแสดงความรําลึกถึงการทําดีทําชอบของทาน

เหลานั้นไว   ณ  ที่นี้  

 
คําตอบของพระศาสนจักรในฐานะทรงอาํนาจสั่งสอน 
  6. ขอสรุปของคณะกรรมาธิการนั้น   อยางไรก็ตาม   เรายังไมถือวาเด็ดขาด

หรือตัดเราออกจากการพิเคราะหของเราโดยเฉพาะ   ซึ่งปญหาเหลานี้  อีกทั้งเพราะ

คณะกรรมาธิการเองก็มิไดมีความเห็นชี้ชัดเปนเอกฉันทเกี่ยวกบับรรทัดฐานทาง

ศีลธรรมที่ควรเสนอแนะ   และเหนือส่ิงอื่นใด   เพราะหลักเกณฑบางประการในการ

แกไขปญหาไดผุดขึ้นมา   ซึ่งออกนอกคําสั่งสอนทางศีลธรรมวาดวยการสมรส   ซึ่ง

ฝายที่ทรงอาํนาจสั่งสอนของพระศาสนจักรไดเสนอใหปฏบัิติอยางยึดมั่นตลอดมา 
 ดังนั้น   เมือ่ไดกลั่นกรองเอกสารที่เสนอตอเราดวยความใสใจ  ดวยความสุขุม

คัมภีรภาพและโดยการเพียรเจรญิภาวนา   บัดนี้  เรามุงหมายอยางจริงจังโดยอาศัย

อํานาจที่พระคริสตประทานที่จะทําใหคําตอบของเราตอปญหาอันสําคัญนี้ 
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บทที่ 2 
หลักคําสอน 

ญาณทรรศนะครบรปูของมนุษย 
 7. ปญหาเรื่องกําเนิด   เชนเดียวกบัปญหาอืน่ๆ   ที่เกีย่วของกับชีวิตมนุษย   

เปนปญหาที่ตองพิจารณาไกลวาทัศนียภาพบางสวนที่เห็นได   ไมวาจะเปนระบบ

ชีววิทยา    จิตวิทยา   วิทยาการวาดวยมนุษยชาติหรอืสังคมวิทยา   แตตองพิจารณา

ในแงญาณทรรศนะครบรูปของมนุษยและกระแสเรียกของเขา   ซึ่งไมเพียงแตกระแส

เรียกแบบธรรมชาติและโลกวัตถุเทานั้น   แตตองพิจารณากระแสเรียกแบบเหนือ

ธรรมชาติและเปนนิรันดรของเขาดวย 
 ในการแสวงหา   ความชอบธรรมใหแกวิธีคุมกําเนิดแบบฝนธรรมชาติมีบุคคล

เปนจํานวนมากที่รองทุกขเรื่องความเรียกรองทางธรรมชาติ  2  ประการ  คือการให

ชีวิตรักแหงการสมรส   และความเปนพอแมทีม่ีความรับผิดชอบ   จงึเปนการดีที่จะ

เนนโดยเฉพาะเจาะจงถึงแกนแทของความจริงอันยิ่งใหญของชีวิตสมรส   สอง

ประการนี้   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ขออางถึงเรือ่งที่กําหนดในกรณีนี้เมื่อไมนานนี้   ใน

แบบอันทรงอํานาจอยางสูง   โดยที่ประชุมสังคายนาวาติกนัครั้งที่  2  ในธรรมนญู

เกี่ยวกบัการอภิบาล   “ความชื่นชมและความหวัง”  (Gaudium  et  Spes)   

   
 
ความรักแหงชีวิตสมรส 
 8.ความรักแหงชีวิตสมรส   แสดงใหประจกัษถึงธรรมชาติอันแทจริงและภูมิ

ธรรมอันสูงสงในตัวเอง   เมื่อเราพิจารณาถงึตนกําเนิดสูงสุดของความรักนี้  นัน่คือ
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พระผูเปนเจาผูทรงเปนองคความรกั    “เปนองคพระบิดา”   ซึ่งคํา  “บิดา”  นี้แหละที่

นํามาใชเรียกขานกันในทุกครอบครัว   ในสวรรคและบนแผนดิน 
การแตงงานจึงไมใชผลจากความบังเอิญ   หรือผลิตผลแหงวิวัฒนาการของ

พลังธรรมชาติไรสํานึก   หากเปนการจัดตั้งทีช่าญฉลาดของพระผูสรางที่ทรงแสดงให

ปรากฏเปนจริงในมนุษยชาติถึงแบบฉบับแหงความรักของพระองค 
 โดยการยกตัวเองใหแกกันและกนัในทางสมควรและพิเศษเฉพาะระหวางสามี

กับภรรยา   เปนการรวมชีวิตเขาเปนหนึ่งเดียวในความมุงหมายที่จะใหชีวิตนั้นมี

ความสมบูรณพรอมรวมกัน   เพือ่รวมกิจกบัพระผูเปนเจาในการกําเนิดและการศึกษา

ของชีวิตที่เกิดใหมทั้งหลาย 
 ยิ่งกวานั้น   สําหรับผูทีไ่ดรับศีลลางบาป   การแตงงานยังใหศักดิ์ศรแีหง

เครื่องหมายศักดิ์สิทธิแ์หงพระหรรษทานเฉกเชนที่แสดงถึงการเขารวมอยูเปนหนึ่ง

เดียวกับพระคริสตและของพระศาสนจักร 

 
ลักษณะเฉพาะของความรักแหงชีวิตสมรส 
 9.ภายใตทรรศนะนี้  ไดปรากฏอยางแจมชัด   ซึ่งลักษณะเฉพาะและขอ

เรียกรองของความรักแหงชีวิตสมรสซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่เราจะตองเขาใจให

ถูกตอง 
 ความรักนี้   เบื้องตนเปนความรักของมนุษยปถุุชน   กลาวคือ  มีความรูสกึทาง

กายและทางจิตพรอมกัน   จึงไมใชการถายทอดสัญชาติญาณ   และความรูสึกที่มา

จากอารมณธรรมดา   แตโดยหลกัแลวยังเปนกิจแหงความสมัครใจที่มุงหมายจะให

ดํารงอยู   และเจรญิขึ้นในความสุขและความทุกขของชีวิตแตละวัน   ในวิถีทางที่ชวย
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ใหสามีและภรรยารวมเปนจิตเดียวและวิญญาณเดียว   และบรรลุความครบครนัใน

แบบมนุษยปุถชุนรวมกัน 
 ตอมาความรักนี้มีสภาพบริบูรณเปนหนึ่งเดียวในตนเอง   กลาวคือ   ความรักนี้

มีลักษณะพิเศษของความเปนเพื่อนเฉพาะตัว   สามีและภรรยาแบงปนทุกสิ่งทุกอยาง

ใจกวาง  โดยปราศจากการแบงเขาแบงเรา   และโดยปราศจากการแสวงหา

ผลประโยชนดวยความเห็นแกตัว  ผูใดก็ตามหากรักคูสมรสของตนโดยแทจริง   จะไม

รักเฉพาะสิ่งที่ตนไดรับเทานั้น   หากแตจะรกัเพราะตัวคูครองเองดวย  โดยชื่นชมยินดี

อุทิศตนเองเพื่อบํารุงคูครองใหเจรญิงอกงาม 
 อีกนั่นแหละ  ความรักนี้เปนความรักทีซ่ือ่สัตยภกัดี  และพิเศษเฉพาะจนความ

ตายพราก   ขอนี้คูบาวสาวรับรูเมื่อวันที่ตนยอมรับภาระหนาที่ในขอผูกพันแหงการ 

สมรสโดยรูตัวและโดยสมัครใจ  ความสัตยซื่อภกัดีนี้   บางคราวก็เปนเรื่องยาก   แต

ตลอดเวลาเปนสิ่งที่เปนไปได   เปนคุณธรรมที่ทรงเกียรติและทรงคุณ  ไมมีใครปฏิเสธ

ได 
 ตัวอยางจากคูสมรสเปนจํานวนมากตลอดเวลาหลายศตวรรษที่ผานมา   ได

แสดงใหเห็นวา   ความซือ่ตรงนัน้ไมเพียงเปนแกนแทของการสมรส   แตเปนที่มาแหง

ความสุขอันดื่มด่ําและยั่งยืน 
 ประการสุดทาย   ความรกันี้คือการเจริญพันธุ   เนื่องจากความรักนี้ไมเสื่อม

สูญเพียงแตการอยูรวมกันระหวางสามีภรรยาเทานั้น   แตถูกกําหนดมาใหสืบทอด

ชีวิตตอๆ ไป   “โดยแกนแทแลว   การแตงงานและความรกัแหงการสมรสมุงไปสูการ

ใหกําเนิดและใหการอบรมแกลูกๆ ลูกๆจึงเปนพรอันสงูสุดอยางแทจริงของการ

แตงงาน และมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความอยูดมีีสุขของผูเปนพอแม” 
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ความเปนพอแมท่ีมีความรับผิดชอบ 
 10. ดังนี้ความรักแหงชวิีตสมรส   จึงเรียกรองใหสามีและภรรยา   สํานึกถึง

ภารกจิวาดวย  “ความเปนพอแมที่มีความรับผิดชอบ”   ปจจบัุนเนนหนักในขอนี้มาก

ที่เดียว   และคูสมรสจะตองเขาใจแจมแจง   ดวยเหตุนี้จึงตองมกีารพิจารณาถึง

ภารกจิขอนีใ้นแงตางๆ   ที่ถกูตอง   ตามทํานองคลองธรรมและความเชื่อมโยงซึ่งกัน

และกัน 
 ในดานกระบวนการทางชีววิทยา   ความเปนพอแมที่มีความรับผิดชอบ

หมายถึงความรับรูและความยําเกรงตอการทํางานของกระบวนการเหลานี้  และ

ภายใตอํานาจที่สามารถใหชีวิตมาเกิดใหมไดนี้...   ปญหาของมนุษยคนพบกฎทาง

ชีววิทยาซึ่งเปนสวนหนึ่งของมนุษยในฐานะเปนบุคคล 
 ในดานความโนมเอยีงทางสัญชาตญาณหรือราคะกิเลศ   ความเปนพอแมที่

รับผิดชอบ   หมายถึงการใชเหตุผลและพลังจิตเปนนายเหนือสัญชาติญาณและราคะ

กิเลส 
 ในดานสภาพบังคับทางกายภาพ   เศรษฐกจิ   จิตวิทยา  และสังคม  ความเปน

พอแมที่มีความรับผิดชอบแสดงออกโดยการตัดสินใจโดยเสรีและมีเมตตา  ในอันที่จะ

ทําใหครอบครัวมีลูกมาก   หรือการตัดสินโดยมีมูลเหตุจูงใจหนกัแนนและเคารพกฎ

แหงศีลธรรมที่จะยังไมใหชีวิตใหมเกิดข้ึนขณะนี้   หรอืแมแตโดยไมมีกําหนด 
 เหนืออื่นใด   ความเปนพอแมที่มคีวามรับผิดชอบยังหมายถึงความผูกพัน

อยางลึกซึ้งตอเจตประสงคของระบบศีลธรรม  ซึ่งพระผูเปนเจาทรงสถาปนาไว  และ

การตีความโดยตรงจะตองกระทําโดยมีมโนธรรมสํานึกทีถู่กตอง 
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 ฉะนั้น  การปฏิบัติโดยรับผิดชอบของความเปนพอแม คือ   การเปนสามีภรรยา

รับรูอยางเต็มที่ถึงหนาที่ของตนตอพระผูเปนเจา  ตอตนเอง   ตอครอบครัว   ตอสังคม  

โดยถกูตองตามลําดับขั้นความสําคัญ 
 นั้น   ในภารกจิของการสืบทอดชวิีต   สามีภรรยาจึงไมมีอิสระที่จะทําตามใจ

ชอบดังหนึ่งเปนผูทรงสิทธิแตผูเดียวในการวินิจฉัยชี้ขาดวิถีสุจริตที่ตนเลือกกระทํา

ตาม  แตตองใหการกระทําของเขาเปนไปตามเจตประสงคในเชิงสรางสรรคของพระผู

เปนเจา  ซึ่งแสดงออกโดยแกนแทของการแตงงานและกิจแหงการนั้นๆ   และซึ่ง

แสดงออกโดยการสั่งสอนที่คงมั่นของพระศาสนจักร 

 
ความยําเกรงตอธรรมชาตแิละความมุงหมายของกิจสมรส 

11. กิจเหลานี้  จึงทําใหสามีและภรรยาอยูรวมกันโดยบริสุทธิ์อยางใกลชิดและ

เปนวิธีทางสืบทอดมนษุยตามที่สภาสังคายนาเตือนใหรําลึก  เปนกิจที ่  “ทรงเกียรต ิ  

และทรงคุณคา”   และจะไมส้ินสภาพถูกตองตามกฎ แมจะรูลวงหนาวาจะไมมีการ

เจริญพันธุ   เพราะเหตุที่มิไดมาจากความจงใจของสามีและภรรยา   ทั้งนี้เพราะ   กิจ

นั้นๆ ยังเปนทางแสดงถึงและสรางความเปนปกแผน   ซึง่การอยูรวมกันเปนหนึ่ง

เดียวกันของบุคคลทั้งสองตลอดไป 
 แทจริง  มีประสบการณเปนพยานอยูแลววา  มิใชวากิจทุกกจิ  จะติดตามมา

ดวยการใหกําเนิดชีวิตใหมเสมอไปพระผูเปนเจาทรงกําหนดกฎแหงธรรมชาติ   และ

จังหวะแหงการเจริญพนัธุไวอยางชาญฉลาด  โดยมีการแยกระยะกาํเนิดชีวิตใหมไว

แลวในตนเอง 
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 กระนั้น   ในการเรยีกรองใหมนุษยหันกลับมาปฏิบัติตามบรรทัดฐานแหงกฎ

ธรรมชาติตามที่ที่มีการตีความไวโดยหลักคําสอนที่มั่นคง  พระศาสนจักรสอนวา  การ

มีเพศสัมพันธทุกครั้งยงัตองเปดโอกาสใหมกีารสืบทอดชีวิต 

 

รูปเกณฑสองประการซ่ึงแยกจากกันมิได : การรวมเปนหนึ่งเดียวกัน 
และการแพรพันธุ 
 12.คําสั่งสอนขอนี้   ซึง่บอยๆ ออกมาจากพระศาสนจักร  ตั้งอยูบนพื้นฐานแหง

ความเกี่ยวเนื่องที่แยกจากกันไมได   ระหวางความหมายสองประการของกิจแหงชีวิต

สมรส   กลาวคือความหมายในเชงิการอยูรวมเปนหนึ่งเดียวกันและความหมายในเชิง

การแพรพันธุ   ความเกี่ยวเนื่องอันแยกจากกันไมไดนี้  เปนน้ําพระทัยของพระเจา   

และมนุษยจะใชการริเริ่มของตนเองละเมิดได 
 ที่จริง  โดยการเขาแนบสนิทเปนเนื้อเดียวกัน  ขณะที่รวมสามีภรรยาเขาใกลชดิ

สนิทกนัมากที่สุด  กจิแหงชีวิตสมรสใหความสามารถแกทั้งสองในอันที่จะทําให

กําเนิดชีวิตใหมดวย  ทั้งนี้เปนไปตามกฎที่จารึกอยูในตวัของชายหญิงเลยที่เดียว 
 โดยการรกัษาไวซึ่งรูปเกณฑที่สําคัญทั้งสองประการนี้นัน่คือ   การอยูรวมเปน

หนึ่งเดียวกันและการแพรพันธุกิจแหงชีวิตสมรสดํารงไวในความสมบูรณของตัวเอง  

ซึ่งความหมายของความรักที่แทจริงตอกัน  และจุดมุงหมายไปสูกระแสเรียกสูงสุด

ของมนุษยใหเปนพอแม  เราถอืวามนุษยในสมัยของเรา   มีความสามารถพิเศษในอัน

ที่จะเขาใจหลักพื้นฐาน  ซึ่งกอปรดวยเหตุผลลึกซึ้ง  และบริบรูณดวยความเปนปุถชุน

นี้ 
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ความซื่อสัตยภักดตีอแบบแผนของพระเจา 
 13. ที่จริงไดมีขอสังเกตที่ถูกตองวา  กิจแหงชีวิตสมรสที่ฝายหนึ่งบังคับปฏิบตัิ

ตอคูของตนโดยไมคํานึงถึงสถานภาพและความตองการที่เปนไปตามทํานองคลอง

ธรรมนั้น   ถือไดวามิใชกจิแหงความรักที่แทจริง   และดังนั้นจึงเปนการละเมิดระบบ

ศีลธรรมอันถูกตองที่เรยีกรองใหถอืปฏบิัติในความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา 
 ดังนั้น  ผูที่ไตรตรองอยางดแีลวจึงตองรับรูดวยวา  กิจแหงความรักทีป่ฏิบัติตอ

กันนั้น   หากทําลายการจัดระเบยีบแหงการสืบทอดชีวิต  ซึ่งพระเจาพระผูสรางตาม

กฎเฉพาะบางประการ  ไดทรงสอดแทรกไว  เปนกิจที่ขัดตอแบบแผนอันสําคัญยิ่งของ

การสมรส   และขัดตอน้ําพระทัยของพระผูเปนตนกําเนิดแหงชีวิต 
 การใชพระพรของพระเจานี้ทําลายความหมายและเจตนาของชีวิตสมรส  แม

เพียงบางสวน   เปนการขัดตอความสัมพันธอันแนบแนน  และฉะนั้นยอมขัดตอแผน

และน้ําพระทัยของพระเจาดวย 
 ในอกีทางหนึ่ง  การใชพรแหงความรกัในชีวิตสมรส โดยเคารพตอกฎวาดวย

ระบบแหงการใหกําเนิด  หมายถงึการรับรูวาบุคคล  ไมใชผูชี้ขาดที่มาแหงกําเนิดชีวิต

มนุษย    แตเปนเพียงผูปฏิบัติตามแบบแผนที่พระผูสรางทรงบัญญตัิไว 
 แทจริงมนษุยไมไดทรงไวซึ่งอํานาจแหงความรกัแหงความเปนนายโดยไมมี

ขอบเขตเหนือสรรีางโดยทั่วไปของเขาฉันใดก็ฉันนั้น   ดวยเหตุผลบางประการ  มนุษย

ไมมีอํานาจแหงความเปนนายโดยไมมีขอบเขตเหนือความสามารถในการใหกาํเนิด

ของเขาเองดวย   ทั้งนีเ้พราะเนื้อแทของความสามารถนี้  มุงไปสูการกอใหกําเนิดของ

เขาเองดวย  ทั้งนี้เพราะเนื้อแทของความสามารถนี้  มุงไปสูการกอใหเกิดชีวิตซึง่พระ

เจาเปนตนกําเนิด   “ชวิีตมนุษยนั้นศักดิ์สิทธิ์”   พระสันตะปาปา   ยอหน  ที่ 23  ทรง
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เตือนใหรําลึก   “นับแตวาระปฏิสนธิที่เดียว   ชีวิตมนุษยแสดงใหประจักษถึงอํานาจ

ในการสรางของพระเจา” 

 
วิธีการที่หามนํามาใชคุมกําเนิด 
 14. โดยใหสอดคลองกับหลกัเกณฑเหลานี้  ในญาณทรรศนะแบบมนุษยและ

แบบคริสตชนเกีย่วกับการแตงงาน   เราขอแถลงอกีครั้งหนึ่งวา  การขัดขวางโดยตรง

ตอลําดับขั้นตอน  การใหกําเนิดที่ปฏิสนธิแลว   และเหนือส่ิงอื่นใดการแทงที่เกิดข้ึน

จากเจตนาและการกระทําโดยตรงแมจะอางเหตุผลในการรักษาพยาบาล  ทั้งสอง

ประการนีก้จ็ําตองปดออกไปใหอยูนอกวิธีที่ถูกตองของการคุมกําเนิดโดยเด็ดขาด 
 ที่ตองขจัดไปเชนเดียวกัน  คอืการทําหมันโดยตรง   ไมวาจะเปนการถาวรหรอื

ชั่วคราว  ไมวาในชายหรือในหญงิดังที่ฝายที่ทรงอํานาจสั่งสอนของพระศาสนจักรได

บอกกลาวอยูเนือ่งๆ  ทํานองเดียวกัน  การกระทําใดๆ  ก็ตาม  จะเปนกอนหลงัการมี

เพศสัมพันธ   หรอืในระหวางที่กําลังเกิดการพัฒนาของผลที่ติดตามมาตามธรรมชาติ   

ไมวาจะมุงใหการกระทํานั้นเปนเปาหมายหรือเปนสือ่ในการเจริญพันธุเปนไปไมไดก็

ตาม  ตองถือวาผิด 
 ในการยืนยนัความถูกตองของเพศสัมพันธที่จงใจกระทําโดยไมใหเกิดการ

เจริญพันธุขึ้นนั้น   บคุคลไมอาจยกเหตุผลสองประการนี้มากลาวอางได  นั่นคือ

เหตุผลที่วาตนกระทําสิ่งที่เลวนอยกวา   หรอืเหตุผลที่วาเพศสัมพันธเชนนั้นเปนสวน

หนึ่งของระบบทั้งหมด  เมื่อรวมเขากับเพศสัมพันธที่กระทํามากอนแลว  หรือที่จะ

ติดตามมาตอไป  โดยใหเกิดการเจรญิพันธุขึ้นได   และฉะนั้นจึงเปนหนึ่งของคุณ

ความดีทางศีลธรรมอันเดียวกันดวย 
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 ในความเปนจริง  บางครั้งก็ไมผิดที่จะทนรับความเลวที่นอยกวา   เพ่ือเลี่ยง

ความเลวที่มากกวา   หรือเพ่ือสงเสริมความดีที่ยิ่งใหญกวา   แตเปนการผิด  แมจะ

ดวยเหตุผลหนักแนนที่สุด   ทีจ่ะกระทําไมดีเพื่อใหผลในทางดีติดตามมานั่นคือการ

ทําชั่วในตนเองใหเปนเปาหมายของกจิกรรมแทของเจตนา   และฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่ไม

มีคาควรแกมนุษยในฐานะเปนบุคคล  แมวาจะตั้งใจปกปองหรอืสงเสริมความเปนอยู

ที่ดีของปจเจกชน  ครอบครัว  หรือสังคม  ดวยเหตุนี้จึงเปนความคิดที่วา  จะสามารถ

อางเอาชีวิตสมรสทั้งชีวิตที่ใหการเจริญพันธุมาเปนเหตุผลทําใหเพศสัมพันธที่จงใจ

กระทําโดยไมใหเกิดการเจริญพันธุขึ้น   และไมสุจริตในตัวเองนั้นกลับเปนสิ่งที่สุจริต

และถูกตองได 

 
ความถูกตองตามกฎแหงศีลธรรมของการใชเครือ่งมือรักษาพยาบาล 
 15. ในทางตรงกันขาม  พระศาสนจักรไมถอืวา  การใชเครื่องมอื

รักษาพยาบาลตางๆ  ในกรณจีําเปนแกการรกัษาโรคซึ่งบังเกิดอวัยวะ  เปนสิ่งผิดแต

อยางใด  แมจะทราบลวงหนาจะสงผลใหเกิดการขัดขวางขึ้น  ทั้งนี้  การขัดขวางนั้น

จะตองไมเกิดจากเจตนาโดยตรง  ไมวาจะเปนมูลเหตุจูงใจใดๆ ก็ตาม 

 
ความถูกตองตามกฎแหงศีลธรรมของการหนัไปพ่ึงระยะไมเจริญพันธุ 
 16. ตอคําสอนขอนี้ของพระศาสนจักรวาดวยศีลธรรมแหงการสมรส  ดังเชนที่

ไดใหขอสังเกตไวแลวในตอนตนๆ  (ขอ 3)  ไดมีเสียงคัดคานในปจจุบันวา  ปญญา

ของมนุษยทรงไวซึ่งสิทธิพิเศษที่จะเปนนายเหนือพลัง  ซึ่งธรรมชาติใหมาโดยขาด

เหตุผลควบคุม   และที่จะกําหนดทิศทางใหพลังเหลานั้นมุงไปสูเปาหมายที่ผลดีตอ

มนุษย 



15 
 

 บัดนี้อาจมบีางคนถามวา  ในกรณีเชนนี้   ภายใตสถานการณหลายๆประการ  

จะไมเปนการสมเหตุสมผลหรอืทีจ่ะหันไปพึ่งการควบคุมกําเนิดแบบฝนธรรมชาติ  

หากวิธีนี้จะทําใหเราไดมาซึ่งความสงบสุขของครอบครัวและทําใหเด็กๆ   ที่เกิด

มาแลวไดรับการศกึษาในสภาพที่ดีขึ้น 
 คําถามขอนี้จําเปนตองใหคําตอบอยางกระจางแจงกลาวคือ   พระศาสนจักร

เปนองคแรกที่ยกยอง  และสนับสนุนการนําเชาวปญญาเขามาใชพิจารณา

ภาระหนาที่ผูกพนัสิ่งที่มีเหตุผลเขากับพระผูสรางอยางใกลชิด  แตกระนั้นพระศาสน

จักรยังคงยนืยันวาการใชเชาวปญญานั้นจะตองกระทําโดยเคารพตอระเบียบ  ซึ่งพระ

เจาเปนผูทรงกําหนด   
 ฉะนั้น  หากมีเหตุผลหนักแนนที่จะตองเวนวางระยะการใหกําเนิด  เนื่องจาก

สุขภาพทางกายหรอืทางจิตของสามีหรือภรรยา  หรอืเพราะสภาพบังคับภายนอก

อื่นๆ  พระศาสนจักรสอนวา   เปนสิ่งทําไดที่จะพิจารณาใชจังหวะตามธรรมชาติที่มี

อยูแลวภายในระบบการใหกําเนิด   เพื่อประกอบกิจสมรสในระยะที่ไมเจริญพันธุ

เทานั้น   และโดยวิธีนี้จะคุมกําเนิดไดโดยไมขัดตอศีลธรรม  ซึ่งไดกลาวไวในตอนตนๆ   
 พระศาสนจักรยึดมั่นในตนเอง  เมื่อวินิจฉัยวา  การหันไปพึ่งระยะไมเจริญพันธุ

เปนสิ่งที่ทําได   ในขณะเดียวกันกป็ระณามวาการใชวิธีการใดๆ   ที่ขัดตอการเจริญ

พันธุโดยตรงเปนสิ่งที่ทําไมไดเลย  แมการใชนั้นๆ   จะไดรับการสนบัสนุนดวยเหตุผล

ซึ่งดูประการหนึ่งสุจริตและหนักแนน   ความจริงมใีนกรณีแรกคูสมรสใชประโยชนโดย

ชอบที่ธรรมชาติจัดไวในกรณีหลัง   คูสมรสขัดความเจริญคืบหนาของวิธีการตาม

ธรรมชาติ 
 เปนความจริงในกรณีทัง้สองนี้   คูสมรสตกลงรวมเจตนาอันดีที่หลีกเลี่ยงการมี

บุตรดวยเหตุผลที่นาชมเชยโดยแสวงหาความแนนอนวาจะไมมีการเกิดใหม  แตก็เปน
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ความจริงเชนกันวา   ในกรณีแรกเทานั้นที่คูสมรสละเวนการในสิทธิสมรสในระยะ

เจริญพันธุ   ในยามที่ไมปรารถนาใหเกิดบุตรโดยมีเหตุผลอันสมควร   ในเวลา

เดียวกันกใ็ชสิทธิสมรสในระยะที่ไมมีการเจรญิพันธุ   เพื่อแสดงถึงความรักและ

ปกปองความซื่อสัตยภักดีตอการ  โดยกระทําเชนนี้  ทั้งคูก็พิสูจนใหประจกัษถึงความ

รักที่สุจริตแทจริงและครบครัน 

 
ผลรายของวิธีการคุมกําเนิดแบบฝนธรรมชาต ิ
 17. ชนผูมศีีลธรรมยอมจูงใจตนเองใหเชือ่เหตุผลที่หนักแนน  ซึ่งเปนพื้นฐาน

คําสั่งสอนของพระศาสนจักรเกีย่วกับเรื่องนีไ้ดดีกวา   หากเขาสนใจพิจารณาทบทวน

ถึงผลผลิตตามของวิธีการคุมกําเนิดแบบฝนธรรมชาติ   กอนอื่นขอใหพิจารณาวา  

โอกาสที่เปดไปสูความไมซื่อตรงของคูสมรสและความตกต่ําทางศีลธรรมโดยทั่วไปนั้น

จะเกิดขึ้นไดงายดายและกวางขวางเพียงใด 
 ไมจําเปนตองอาศัยประสบการณมากมายนกั  เพื่อรูจักความออนแอของ

มนุษยและเพื่อใหเขาใจวา   มนุษย  เฉพาะอยางยิ่งเยาวชน  ผูออนแอมากในเรื่องนี้มี

ความจําเปนตองไดรับกําลังใจใหยึดมั่นตอกฎศีลธรรม   เพื่อวาเขาจะไมไดรับการ

เสนอวิธีการงายๆ  เพื่อหลบเลี่ยงการปฏบัิตติามกฎนั้น   
 ควรจะตองหวั่นกลัวดวยวา  ชาย  เมื่อเริ่มชนิตอการใชวิธีคุมกําเนิดแบบฝน

ธรรมชาติ  ในที่สุดอาจจะเสื่อมความเคารพที่มีตอหญิง  และเมื่อไมหวงใยดุลยภาพ

ทางกายและจติของหญิงอีกตอไป   กอ็าจจะมาถึงขั้นที่เห็นวาหญิงเปนเพียงอุปกรณ

เพ่ือความสุขที่เห็นแกตัว   และไมใชคูชีวิตที่ตนรักและใหความเคารพอีกตอไป 
 ขอใหพิจารณาดวยวา   เมื่อเปนเชนนี้อาจเปนการวางอาวุธรายลงในมือของผู

มีอํานาจทางการปกครอง    ผูใดไมใสใจตอขอเรียกรองอยางเรงดวนทางศีลธรรม  
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 ใครเลาจะตําหนิรัฐบาลไดในการเอาวิธีการที่อนุญาตใหคูสมรสใชแกปญหา

ครอบครัวมาใชแกปญหาของชุมชนดวย 
 ใครเลาจะหยุดยั้งฝายปกครอง   ไมใหสนับสนุนหรือแมกระทั่งยัดเยียดในกรณี

ที่ตนเห็นวาจําเปน  ใหประชาชนใชวิธีคุมกําเนิดซึ่งตนลงความเห็นวาไดผลชงัดที่สุด 
 หากเปนเชนนั้น   ชนผูปรารถนาจะหลีกเลี่ยงความยุงยากที่เกิดข้ึนแกตน  

ครอบครัว  หรือแกสังคมของตนในการปฏบิัตติามกฎของพระเจา   กม็าถึงจุดที่ตน

ยอมมอบสวนที่สงวนเปนเรื่องเฉพาะตัวที่สุดแหงความสนิทสนมแนบแนนในชีวิต

สมรส  ใหอยูในอํานาจการแทรกแซงของผูมีอาํนาจทางการปกครอง 
 หากภารกจิแหงการใหกําเนิดชีวิตตองไปอยูภายใตอําเภอใจโดยสิทธิ์ขาดของ

บุคคลแลว  สิ่งสืบเนื่องตอมาก็คอื   บุคคลจาํเปนตองยอมรับวาความสามารถของ

มนุษยในการเปนนายเหนือรางกายและการกระทําหนาที่ของกายนั้น  ไมอาจขามเลย

ขีดจํากัดไปได   ขีดจํากัดนี้ไมมีมนุษยคนใด  ไมวาจะเปนปจเจกชนหรือบุคคลที่มี

อํานาจจะพึงไดรับอนุญาตใหกาวลวงไปได 
 และขีดจํากัดเชนนี้ไมสามารถกําหนดไดดวยสิ่งอื่น  นอกจากดวยความเคารพ

ในความครบบรบิูรณของระบบรางกายมนุษย    และการปฏบิัติหนาที่ของระบบนั้น  

ทั้งนี้ก็ตามหลักการทีก่ลาวไวแลวในตอนตนและตามความเขาใจที่ถกูตองใน   

“หลักการแหงความครบบรบิูรณ”   ซึ่งสมเดจ็พระสันตะปาปา ไพอัส ที่ 12 ผูดํารง

ตําแหนงกอนหนาเราไดทรงอธิบายไว 
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พระศาสนจักรผูคุมครองคณุคาของมนุษยท่ีแทจริง 
 18.เปนที่คาดหมายลวงหนาไดวา  บางทีคําสอนนี้อาจจะไมงายนักที่จะใหทกุ

คนรับ   มีเสียงอกีมากมายเหลือเกินที่แพรขยายดวยสือ่การโฆษณาสมัยใหม  ซึ่งเปน

เสียงที่ขัดตอเสียงของพระศาสนจักร 

 พูดกันตามความจริงแลว  พระศาสนจักรไมแปลกใจทีถ่กูทําใหเปน  “ 

เครื่องหมายแหงความขัดแยง”   เชนเดียวกับองคพระผูกอตั้งพระศาสนจักรเอง  

กระนั้นก็ดพีระศาสนจักรก็มิไดหยุดยั้งเนื่องดวยเหตุนี้  ที่จะประกาศดวยความสุภาพ

และหนักแนน  ซึ่งกฎแหงศีลธรรมทั้งมวล  ทั้งที่เปนกฎทางธรรมชาติและกฎทาง

ศาสนา   
 กฎตางๆ  เหลานั้นพระศาสนจักรไมไดเปนผูตราขึ้นอีกทั้งยังไมสามารถเปนผู

ตัดสินชี้ขาด  พระศาสนจักรเปนเพียงผูเก็บรักษาและผูตีความเทานั้น   โดยปราศจาก

ความสามารถที่จะแถลงวาถูกตอง  ซึ่งสิ่งที่ไมถกูตอง  เนื่องจากสิ่งนั้นมีความขัดแยง

ที่ลึกซึ้งในตวัเองและที่แปรเปลี่ยนไมไดกับความดีที่แทจริงของมนุษย 
 ในการปกปองศีลธรรมแหงการสมรส  ในแงแหงความครบถวนทุกสวนของ

ระบบนี้  พระศาสนจักรทราบดีวา  ไดมีสวนชวยเหลือใหเกิดการกอตั้งอารยธรรมของ

มนุษยชนทีแ่ทจริง   พระศาสนจักรกําหนดมิใหบุคคลถอนตนออกจากความ

รับผิดชอบ  เพื่อหันไปพ่ึงวิธีการทางเทคนิค  ดวยความจริงขอนี้เอง  พระศาสนจักรจึง

ปกปองศักดิ์ศรีของสามีและภรรยา 
 โดยซือ่ตรงตอคําสอนและแบบอยางของพระผูไถพระศาสนจักรแสดงตนเปน

เพ่ือนที่ไมหวงัผลประโยชนและจรงิใจตอมนษุย   ผูซึ่งพระศาสนจักรปรารถนาจะ

ชวยเหลือแมแตในระหวางที่พวกเขากําลังพักพิงอยูเพียงชั่งคราวในโลกนี้   “เพื่อจะได

สวนในฐานะเปนบุตรรวมในชีวิตของพระเจาผูทรงชีวิต พระบิดาของมนุษยทกุคน” 
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บทที่  3 
ขอชี้นําทางดานอภิบาล 

 
พระศาสนจักรในฐานะมารดาและอาจารย 
 19. ถอยคําของเราคงไมเปนการแสดงออกอยางเพียงพอซึ่งความคิดและความ

หวงใยในพระศาสนจักร   ในฐานะเปนมารดาและอาจารยของประชาติทั้งมวล  ถา

หากวาหลังจากที่ไดเตือนสติมนุษยใหปฏิบัตแิละเคารพตอกฎเกณฑของพระเจา

เกี่ยวกบัการสมรสแลว  เรามิไดทําใหเขาเหลานั้นเขมแข็งในหนทางแหงแหงการ

คุมกําเนิดที่สุจริตแมแตในทามกลางสถานการณทียุ่งยาก   ซึ่งยงัผลรายใหแก

ครอบครัวและประชาชาติทั้งมวลในปจจุบัน 
 ที่จริงพระศาสนจักรไมอาจปฏบิัตติอมนุษย   ตางไปจากการปฏิบัติของพระผู

ไถความรอดได  กลาวคือ  พระศาสนจักรรูถึงความออนแอของมนษุย  เห็นอกเห็นใจ

ฝูงชนและตอนรบัคนบาป  แตไมสามารถปฏิเสธการสั่งสอนตามกฎเกณฑของพระ

เจา  ซึ่งในความเปนจริง  เปนกฎเกณฑที่เฉพาะสําหรับชีวิตมนุษย  จึงไดรับการฟนฟู

ในความจรงิดั้งเดิม  และไดรับการนําไปโดยพระจิตของพระเจา 

 

 
ความเปนไปไดท่ีจะปฏบิัตติามกฎเกณฑของพระเจา 
 20. คําสอนของพระศาสนจักรวาดวยการคุมกําเนิดซึ่งเปนการประกาศของ

พระเจานั้น  สําหรับหลายๆคนจะดูประหนึ่งเปนเรื่องยากหรอืแมกระทั่งจะนํามา

ปฏิบัติไมไดเลยและเชนเดียวกับสัจธรรมที่ทรงคุณยิ่งใหญทั้งหลาย  คําสอนนี้
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เรียกรองใหมีการ  กระทําอยางจรงิจัง  และความเพียรพยายามอยางมาก  ทั้งปจเจก

ชน   ครอบครัว  และสังคม   
 มากยิ่งกวานั้น  จะปฏิบัติไมสําเร็จ  หากปราศจากความชวยเหลือของพระเจา

ผูทรงผยุงและใหพลังแกเจตนาดีของมนุษย  กระนั้นก็ตาม  สําหรับผูที่ไตรตรองดีแลว 

จะเปนอยางอื่นไมได   นอกจากเปนที่ชัดวา  ความพยายามตางๆ  เชนนั้น  ทําให

มนุษยมีศกัดิ์ศรี  และใหคุณแกชมุชนมนุษย 

 
การเปนนายเหนือตนเอง 
 21. การปฏบิัติการคุมกําเนิดโดยสุจริตเรียกรองกอนอื่นใด  ใหสามแีละภรรยา

แสวงหาและไดมาซึ่งความเชื่ออันมั่นคงในเรือ่งคุณคาที่แทจริงของชีวิตและครอบครัว  

และใหทั้งคูมุงไปสูการบรรลุความเปนนายเหนือตนเองโดยสมบรูณ 
 การเปนนายเหนือสัญชาติญาณโดยใชเหตุผลและเจตจํานงเสรีนั้น  ตองอาศัย

การปฏบิัตทิี่ปฏิเสธตัวเองอยางไมตองสงสัย  เพ่ือวาการแสดงออกทางอารมณของ

ชีวิตสมรสจะไดเปนไปตามระเบียบทีถู่กตอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกีย่วกับ

การปฏบิัตกิารระงับกามกิจในบางชวง 
 กระนั้นก็ตาม  การมีวินัยนี้   ซึ่งคูควรกับความบริสุทธ์ิของคูสมรส  แทนที่จะ

ทําลายความรกัในชีวิตสมรส  กลบัใหคุณคามนุษยที่สูงกวาแกความรกันั้น   การมี

วินัยนี้ตองการความพยายามอยูตลอดเวลา   กระนั้นกต็าม  เนื่องดวยอิทธิพลอันทรง

คุณของการมีวินัยนั้น   สามีและภรรยาไดพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยางเต็มที่และ

เพ่ิมพูนขึ้นดวยคุณคาทางจิตใจ 
 การมีวินัยเชนนั้น  ยังผลแหงความสงบและสันติใหแกชีวิตครอบครัวและชวย

ใหแกปญหาอื่นๆ  ไดงายขึ้น   ทั้งยังสงเสริมความเอาใจใสตอคูชีวิตของตน    ชวยทั้ง
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สองฝายใหขจัดความเห็นแกตัว  ซึ่งเปนศัตรขูองความรักแท  และทําใหความรูสึก

รับผิดชอบของทั้งคูหยั่งลึกยิ่งขึ้น 
 โดยวิถีแหงการมีวินัยนี้  พอแมกจ็ะสามารถมีอิทธิพลที่ทรงผลลึกซึง้กวาตอ

การศึกษาของบุตร  เดก็เล็กและเยาวชนก็จะเติบโตขึ้นโดยรูจกัประเมินคาของมนุษย

อยางเที่ยงธรรมและทามกลางการพัฒนาที่สงบและประสานกลมกลืนแหง

ความสามารถทางจิตและประสาทสัมผัส 

 
การสรางบรรยากาศท่ีเสริมสรางความบริสุทธิ ์
 22.ในโอกาสนี้  เราปรารถนาที่จะดึงความสนใจของผูใหการศึกษาและทุกทาน

ที่ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ   ในสวนที่เกี่ยวกบัความดีสวนรวมของสังคมมนุษยมาสู

การมชีัยชนะแหงอิสรภาพอันสมบูรณเหนอื  เสรีภาพอันเกินขอบเขต  โดยอาศัย

การเคารพตอระเบียบศีลธรรม 
 ทุกสิ่งในสื่อการคมนาคมทางสังคมสมัยใหม  ซึ่งนําไปสูการกระตุนความรูสึก

และประเพณีที่ขาดการควบคุม  เชน  เดยีวกบัเอกสารลามกทุกรูปแบบและการ

ปฏิบัติที่ไรศีลธรรมทั้งหลาย  จะตองปลูกเราใหเกิดปฏกิิรยิาตอบโตที่ตรงไปตรงมา

และเปนเอกฉันท  ในบรรดาผูซึ่งหวงใยตอความกาวหนาทางอารยธรรมและการ

ปกปองความดีสูงสุดของจิตมนษุย 
 เชนนี้   ประโยชนใดๆ  กจ็ะไมเกิดแกบุคคลที่แสวงหาเหตุผลมายืนยันความ

ถูกตองของการทําลายศีลธรรมเชนนั้นโดยอางความตองการที่เรงดวนทาง

วิทยาศาสตรและทางศิลปะ  หรอืลงขอสรปุการโตแยงโดยอาศัยเหตุผลแหงเสรีภาพที่

ผูมีอํานาจทางการปกครองอนุญาตในเรื่องนี้ 
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คําวิงวอนตอผูมีอาํนาจทางการปกครอง 
 23. ตอหนาผูปกครอง   ซึ่งเปนผูมีความรับผิดชอบอยางสําคัญยิ่งตอประโยชน

สวนรวม   และเปนผูซึ่งจะชวยปกปองศีลธรรมประเพณีไดอยางมาก   เราขอกลาววา  

จงอยาปลอยใหระดับศีลธรรมของประชาชนของทานเสื่อมลงจงอยายินยอมโดย

วิธีการทางกฎหมายใหมีการแนะวิธีการปฏบิัติ  ที่ตรงกับกฎของพระเจาและกฎ

ศีลธรรม  เขาไปสูหนวยที่เปนรากฐาน   คอืครอบครัว 
 อีกประการหนึ่งก็คือ  วิถีทางที่ผูมีอํานาจทางการปกครองจะสามารถและตอง

มสีวนชวยในการแกไขปญหาประชากร  กลาวคือ  วิถีทางแหงนโยบายใหความ

ชวยเหลือแกครอบครัว   แหงการใหการศึกษาอยางชาญฉลาดแกประชาชนในเรื่อง

กฎศีลธรรมและอิสรภาพของพลเมือง 
 เราตระหนักดีถึงความยากลําบากอันแสนสาหัส   ซึ่งผูมีอํานาจทางการ

ปกครองประเทศประสบอยูในเรือ่งนี้เฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา   เราขอ

อุทิศพระสมณสาสนวาดวย  “การพัฒนาประชาชาติ”   (Populorum   Progressio) 

ของเราใหแกการปฏิบตัิหนาที่ซึ่งเขาเหลานั้นไดรับมอบหมาย 
 แตรวมกับพระสันตะปาปา   ยอหน   ที่ 23   ผูดํารงตําแหนงกอนหนาเรา  เรา

ขอย้ําวา   “ไมมีทางแกปญหาอันยุงยากนี้ทางใดจะเปนที่ยอมรบั หากทางแกนั้น

กอใหเกิดการละเมิดศักดิ์ศรีขั้นพืน้ฐานของมนุษย”   และมีรากฐานอยูเพียง   “บน

แนวความคิดแบบวัตถุนิยมทั้งดานของมนุษยเองและของชีวิตของเขา” 
 ทางแกปญหาที่เปนไปไดทางเดียวก็คือ  ทางแกที่คาดหวังลวงหนาถึง

ความกาวหนาทางเศรษฐกจิและสังคมของทั้งปจเจกชนและสังคมมนุษยทั้งหมด  

และที่เคารพและสงเสริมคุณคาทีแ่ทจริงของมนุษย 
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 อีกทั้งไมมีผูใดสามารถจะลงความเห็นโดยปราศจากความอยุติธรรมอยางหนัก

วา  พระผูเปนเจาทรงเปนผูรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขาดความสุขุมรอบรูของ

รัฐบาล  จากการขาดความเขาใจที่เพียงพอตอความยุติธรรมทางสังคม  จากการรวบ

อํานาจอยางเห็นแกตัว  หรอืจากความเฉื่อยชาที่ควรแกการตําหนิในการเผชิญหนา

กับความพยายามและการเสียสละ  ซึ่งจําเปนตอการประกันการยกระดับความ

เปนอยูของประชาชนและลูกหลานของเขาทั้งมวล 
 ขอใหผูมอีํานาจทางการปกครองทัง้หลาย  ผูรบัผิดชอบปลุกฟนความเพียร

พยายามเหลานี้ขึ้นมาใหมดวยใจกวางเชนเดียวกับที่บางคนกําลังกระทําอยูแลวอยาง

หนาสรรเสริญและขอใหความชวยเหลือซึ่งกนัและกันในระหวางสมาชิกทกุคนของ

ครอบครัวมนุษยอันใหญโต   อยาไดหยุดยั้งที่จะเจริญงอกงามขึ้น    นี่แหละเปน

สนามงานที่แทบจะไมมีขอบเขตจํากัด  ซึ่งเปนทางไปสูกิจกรรมขององคการระหวาง

ประเทศที่ใหญโตทั้งหลาย 

 
คําวิงวอนตอบคุคลในสาขาวิทยาศาสตร 
 24.บัดนี้  เราปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งการสนับสนุนของเราตอบคุคลใน

สาขาวิทยาศาสตรผูซึ่ง  “สามารถทําใหสวัสดิภาพของการสมรสและครอบครัว
กาวหนาไปอยางมากพรอมๆ   กบัความสงบทางมโนสํานึก ถาหากวาโดยการรวม

ความพยายามเขาดวยกัน พวกเขาออกแรงเพื่อใหอรรถาธิบายอยางตลอดทั่วถึง

ยิ่งขึ้นไปถึงเงื่อนไขตางๆ   ที่สงเสรมิใหมกีารคุมกําเนิดที่เหมาะสม” 
 เปนที่ปรารถนาโดยเฉพาะเจาะจง   ตามพระประสงคซึ่งสมเด็จพระ

สันตะปาปา  ไพอัส  ที่  12  ไดทรงแสดงไวแลวในอันที่จะใหวิทยาศาสตรการแพทย
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ประสบความสําเร็จ  ในการใหหลกัเกณฑที่ปลอดภยัเพียงพอตอการคุมกําเนิด  ซึ่ง

ตองอยูบนรากฐานการปฏบิัติตามจังหวะตามธรรมชาติ 
 โดยวิธีนี้  นักวิทยาศาสตร  โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรคาทอลิก  ก็จะมีสวน

ชวยแสดงใหประจกัษในความเปนจริงตามทีพ่ระศาสนจักรสั่งสอนวา  “ความขัดแยง
อยางแทจรงิจะมีอยูมิได   ระหวางกฎของพระเจาวาดวยการสืบทอดชีวิตกับกฎวา

ดวยการฟมูฟกความรักแหงชีวิตสมรสที่แทจริง” 

 
คําวิงวอนตอสามีและภรรยาที่เปนคริสตชน 
 25. และบัดนี้  เราขอกลาวโดยตรงยิ่งกวา  แตลูกของเราทั้งหลายโดยเฉพาะผู

ที่พระเจาทรงเรียกใหรบัใชพระองคในการสมรส   พระศาสนจักรขณะที่ส่ังสอนถึง

ขอบังคับซึง่ไมอาจเพิกถอนไดแหงกฎของพระเจา  กไ็ดประกาศขาวความรอดดวย

และโดยอาศัยศีลศักดิส์ิทธ์ิ  พระศาสนจักรก็เปดทางแหงพระหรรษทาน   ซึ่งทําให

มนุษยเปนสิ่งสรางใหม  มีความสามารถที่จะเปนเหมือนแบบแผนของพระผูสรางและ

พระผูไถ   ดวยความรักและสันติภาพที่แทจริง  และสามารถพบวาภาระแหงพระ

คริสตเปนทีน่าชื่นชม 
 คูสมรสครสิตชนผูฟงเสียงของพระศาสนจักรจึงตองระลกึวา   กระแสเรียก

แบบคริสตชนของตน  ซึ่งตั้งตนที่ศีลลางบาป  ไดรับการทําใหเปนรูปเปนรางและเสริม

ใหมั่นคงยิ่งข้ึนดวยศีลสมรส 
 โดยศีลสมรส   สามีและภรรยาไดรับพลังเขมแข็งยิ่งขึ้นและเพราะศีลสมรส

ไดรับการสถาปนาขึ้น  เพ่ือใหทั้งคูบรรลุถึงภาระหนาที่เฉพาะของตนอยางซือ่ตรง  

เพ่ือใหเขากระทํากระแสเรียกที่เหมาะสมของตนใหสําเร็จกระทั่งไปสูความสมบูรณ

และการเปนสักขพียานแบบคริสตชน  ซึ่งเหมาะสมแกเขาตอหนาโลกทั้งมวล 
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 แกคูสมรส  พระเจาทรงวางพระทัยมอบภารกิจแหงการกระทําใหเปนที่

ประจกัษแกมนุษย  ซึง่ความศักดิ์สิทธิ์และความชุมชืน้แหงกฎ  ซึ่งรวมความรกัตอการ

และกันของสามีและภรรยาเขาเปนหนึ่งเดียวกัน  ความรวมมือของทั้งคูกับความรกั

ของพระเจา  พระผูเปนตนกําเนิดของมนุษย 
 เราไมมีเจตนาแตอยางใดเลยที่จะปดปงความยุงยากลําบากตางๆ   ที่หนัก

มากเปนครัง้คราว   ซึ่งอยูคูกับชีวิตของบุคคลคริสตชนที่สมรสแลว  สําหรับเขา

เชนเดียวกบัคนอื่นๆทกุคน    “ประตูแคบและหนทางซึ่งนําไปสูชีวิตนั้นลําบาก”    แต

ความหวังของชีวิตนั้นตองสองสวางหนทางของเขาขณะที่เขาตอสูดวยความกลาหาญ

เพ่ือที่จะอยูในเวลาปจจุบันดวยความฉลาด   ความยุติธรรม และความศรัทธา โดยรู

วาทุกสิ่งปรากฏเปนรูปรางในโลกนี้จะตองลวงลับไป 
 ดังนั้น  ขอใหคูสมรสกลาเผชิญหนากับความเพียรพยายามที่จําเปนและไดรับ

แรงสนับสนุนจากความเชื่อและความหวังซึ่ง   “ไมทําใหผิดหวัง...   เพราะความรัก
ของพระเจาหลั่งไหลเขาสูหัวใจของพวกเขา โดยผานทางพระจิตเจาผูทรงถูกมอบ

ใหแกเรา”   ขอใหเขาเหลานั้นวิงวอนขอความชวยเหลือจากพระเจาโดยการภาวนา

อยางพากเพียร และเหนือส่ิงอื่นใด ขอใหพวกเขาตักตวงจากแหลงพระหรรษทานและ

ความรักในศีลมหาสนิท 
 และหากบาปยังคงยึดครองเขาอยู  ก็ขออยาไดทอ   แตใหหันไปพ่ึงดวยความ

พากเพียรอยางถอมตน  ซึ่งพระเมตตาของพระเจาที่หลั่งไหลมาในศีลอภยับาป 
 ในวิถีดังกลาวนี้  คูสมรสจะสามารถบรรลุความเต็มบรบิูรณแหงชีวิตสมรส  

สามีทั้งหลาย  จึงรักภรรยาของทานเฉกเชนพระคริสตทรงรกัพระศาสนจักร...   ซึ่ง

สาวกไดกลาวไววา   “สามีพึงรักภรรยาของตนเสมือนกายของตนเอง   ผูทีร่กัภรรยาก็
รักตนเอง   เพราะไมมีผูใดเลยเกลียดเนื้อหนังของตนมีแตบํารุงเลี้ยงทนุถนอมไว
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เชนเดียวกบัที่พระครสิตทรงกระทําตอพระศาสนจักร...”   นี่เปนรหัสธรรมอันยิ่งใหญ   

และขาพเจาหมายความนี้ถึงพระคริสตและพระศาสนจักรอยางไรก็ตาม   ขอใหทาน

แตละคนรักภรรยา เหมือนรักตนเอง   และขอใหภรรยาคอยดูวาเคารพสามี 

 
การแพรธรรมในบาน 
 26. ในบรรดาผล  ซึ่งเกิดจากความพยายามอยางมากในการซือ่ตรงตอกฎของ

พระเจา   ประการหนึ่งที่มีคาที่สุด   ก็คอืวา  นอยครั้งนักที่คูสมรสเองจะไมรูสึกอยาก

ที่จะถายทอดประสบการณของตนเองใหแกคนอื่น 
 ดังนั้นในรูปแบบอันกวางขวางของฆราวาส   จึงเกิดมีลกัษณะการแพรธรรม

แบบใหมและทรงคุณคาที่สุดระหวางบุคคลที่อยูในฐานะเหมือนกันขึ้น   กลาวคือ   

เปนคูสมรสเองนั่นแหละซึ่งกลายเปนผูแพรธรรม   และเปนผูนําทางใหแกคูสมรสอื่นๆ 
 แนนอนทีเดยีว   ในบรรดารปูแบบการแพรธรรมที่มีมากมาย  นี่คอืหนึ่งใน

รูปแบบทั้งหลายซึ่งดูเหมือนจะเหมาะสมที่สุดในปจจุบนั 

 
คําวิงวอนตอแพทยและบุคลากรทางแพทย 
 27.  เราใหความเคารพนับถืออยางสูงสุดแกบรรดาแพทยและบุคลากรทางการ

แพทย   ผูซึง่ในการปฏบิัติอาชีพของตน  ไดใหคุณคาแกขอเรียกรองที่สูงกวาแหง

กระแสเรียกแบบคริสตชนของตนไวสูงเหนือกวาผลประโยชนทกุชนิดของมนุษย 
 ดังนั้น  ขอใหเขาเหลานั้นพากเพียรทีจ่ะสงเสริมในทกุโอกาสใหเกดิการคนพบ

ทางแกปญหา   ซึ่งไดรบัการดลใจจากความเชื่อและเหตุผลที่ถูกตอง  ขอใหเขาตอสู

เพ่ือปลุกเราความเชื่อมั่นและความเคารพนี้ในหมูผูรวมวิชาชีพของตน 
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 อีกทั้ง   ขอใหถอืเปนหนาที่ทางอาชีพที่เหมาะสมของตนซึ่งภารกจิในการ

แสวงหาใหไดมาซึ่งความรูทั้งหลายที่จําเปนในเรื่องอันละเอียดออนนี้   เพื่อทีจ่ะ

สามารถใหคําปรึกษาที่ชาญฉลาด  และชี้ทางที่สมบูรณแกผูสมรสทั้งหลายที่มา

ปรกึษาดวย  สมดังที่เขาเหลานี้มีสิทธิคาดหวังไว 

 
คําวิงวอนตอพระสงฆ 
 28. ลูกๆ  พระสงฆที่รักทั้งหลาย   โดยกระแสเรียกทานคือผูใหคําปรกึษาและ

ผูนําทางจิตวิญาณของปจเจกบุคคลและครอบครัวทั้งหลาย  บัดนี้  เราหันมาหาทาน

ดวยความเชื่อมั่นไวใจ 
 ภารกจิอันดับแรกของทาน  เฉพาะอยางยิ่งในกรณีผูที่สอนเทวศาสตรทาง

ศีลธรรม  กค็ือ  การอธิบายคําสั่งสอนของพระศาสนาจักรวาดวยการสมรสอยาง

ละเอียดโดยไมกํากวมในการปฏบิัติหนาที่ทางศาสนาของทาน  ขอจงเปนคนแรกที่

เปนตัวอยางแหงการนบนอบอยางจงรักภักดทีั้งภายในและภายนอก  ตอฝายที่ทรง

อํานาจสั่งสอนของพระศาสนจักร 
 ความนบนอบนั้น  ดังเชนที่ทานรูดีแลว  มิไดเปนผลบังคับเนื่องมาจากเหตุผลที่

กลาวอางมาแลวเทานั้น  หากแตเนื่องมาจากแสงสวางแหงพระจิตเจา  ซึ่งถูกมอบให

ในลักษณะเฉพาะแกผูอภิบาลสัตบุรุษของพระศาสนจักรเพื่อวาเขาเหลานั้นจะอธิบาย

ความจริงไปอยางละเอียดถีถ่วน 
 ทานรูอีกดวยวา    เปนสําคัญอยางยิ่งยวดเพื่อสันติแหงมโนสํานึกและเพื่อ

ความเปนหนึ่งเดียวของคริสตชนที่วาในขายของศีลธรรมเชนเดียวกับของความเชื่อ   

ทุกคนควรใสใจตออํานาจสั่งสอนของพระศาสนจักร  และควรมีความเขาใจอัน

เดียวกัน 
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 ฉะนั้น  ดวยใจจริงเราขอวิงวอนจากใจของพระสาวกปอล   ผูยิ่งใหญขึ้นมา

กลาวแกทานวา   “ขาพเจาวิงวอนตอทานพี่นองในนามของพระเยซูคริสตเจา พระ

เจาของเรา ขอใหทานทุกคนปรองดองกัน   และขออยาใหมีการแตกแยกในหมูพวก

ทาน แตขอใหทานจงเปนหนึ่งเดียวกันในจิตเดียวและการวินิจฉัยตดัสินเดียวกนั 

 
29. การลดความสําคัญโดยวิธีใดวิธีหนึ่งของคําสั่งสอนแหงความรอดของพระคริสต

เจา   ทําใหเกิดรูปแบบหนึ่งที่เดนชัดของความรักตอวิญญาณทั้งหลาย  แตการนี้ตอง

ควบคูไปดวยความอดทนและความดีเสมอ  ดังที่พระเจาพระองคเองทรงใหตัวอยาง

แกเราในการปฏิบัติตอมนุษยดวยการที่พระองคเสด็จมามิใชเพื่อประนาม   แตเพื่อไถ

ใหรอดโดยแทจริง  พระองคมิไดทรงประนีประนอมกับความชั่ว   แตทรงเมตตากรุณา

ตอปจเจกบคุคล 
 ทามกลางความยากลําบากตางๆ   ขอใหคูสมรสประสบในถอยคาํและหัวใจ

ของพระสงฆ  ซึ่งเสียงสะทอนและความรักของผูไถ 
 และแลวลูกๆ   ทีร่กั   จงกลาววาจาดวยความมั่นใจโดยเชื่อมั่นอยางเต็มที่วา  

พระจิตของพระเจา  ขณะที่ทรงชวยเหลือพระศาสนจักรในการเสนอแนะหลักคําสอน

ก็ทรงโปรดอํานวยความสวางภายในดวงจิตของผูเลื่อมใสศรัทธา   และเชิญชวนเขา

เหลานั้นใหยอมรบัปฏบิัติตาม  ขอจงสอนคูสมรสถึงวิถีทางซึ่งจะขาดเสียมิไดแหงการ

สวดภาวนา   จงเตรยีมเขาใหหันไปพ่ึงศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปอยูบอยๆ  ดวย

ความเชื่อ  โดยไมปลอยใหตัวเองทอแทและความออนแอของตน 
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คําวิงวอนตอพระสังฆราช 
 30. พี่นองในสังฆราชาภาพที่รักและเคารพ  ผูซึ่งเรารวมอยางลึกซึ้งที่สุดใน

ความหวงใยตอความดีทางวิญญาณของประชากรของพระเจา   ในตอนทายของ

สมณสาสนนี้ความคิดแหงความเคารพและความรักของเราหันมายังทาน 
 เราขอสงคําเชื้อเชิญเรงดวนมายังทานทุกคน   ในฐานะที่เปนผูนําของบรรดา

พระสงฆ    บรรดาผูรวมงาน   และบรรดาสัตบุรุษของทาน  ทานจงทํางานอยาง

กระตือรอืรน   และอยางมิรูหยุดหยอน  เพื่อใหการคุมครอง  และเพื่อความศักดิ์สิทธ์ิ

ของการสมรส  เพ่ือวาการสมรสจะดํารงอยูในความเต็มบริบรูณแหงมนุษยและแหง 
คริสตชนอยางครบครนั 
 จงถอืวาภารกจินี้เปนหนาที่รับผิดชอบเรงดวนที่สุดของทานขอหนึ่งในขณะนี้ 
 ดังที่ทานทราบอยูแลว  ภารกิจนีห้มายโดยนัยถึงการสอดแทรกกจิกรรม

ทางดานอภิบาลสัตบุรุษ  เขาในกิจกรรมของมนุษยทุกแขนง   ทั้งทางเศรษฐกิจ  

วัฒนธรรมและสังคม  ทั้งนี้เพราะแทที่จริง  การปรับปรุงพรอมๆกันในกจิกรรมแขนง

ตางๆ   เหลานี้เทานั้น  ที่จะชวยใหชีวิตของพอแมและลูกๆ  ในครอบครัวไมเพียงแต

เปนสิ่งที่ทนไดเทานั้นแตยังชวยใหผอนคลายและมีสุขมากขึ้น  ทัง้ยังชวยทําใหการอยู

รวมกันในสงัคมมนุษย  มีภารดรภาพและสันติมากขึ้นทั้งนี้ในความซื่อตรงตอแบบ

แผนซึ่งพระเจาทรงวางไวใหแกโลก 

 
คําวิงวอนสุดทาย 
 31. พี่นองที่เคารพ  ลูกๆที่รกัยิ่ง   และทุกคนที่มีน้ําใจดีงานแหงศึกษาแหง

ความกาวหนา  และแหงความรัก  เปนงานที่ยิ่งใหญ   เราเรียกทานมาสูงานนี้บน

พ้ืนฐานแหงคําสั่งสอนของพระศาสนจักร   ซึง่ผูดํารงตําแหนงสืบทอดจากนักบุญ 
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เปโตร   เปนผูเก็บรกัษาและผูตีความรวมกับพี่นองในสังฆราชาภาพของพระองค 
 เราเชื่ออยางลึกซึ้งวา  งานนี้เปนงานที่ยิ่งใหญอยางแทจริง  ทั้งสําหรับโลกและ

สําหรับพระศาสนจักร   ทั้งนี้เพราะมนุษยไมสามรถพบความสุขที่ทจริง  ซึ่งเขา

ไขวควาหาอยางสุดกําลังได   นอกจากในการเคารพกฎเกณฑ  ซึ่งพระเจาไดทรง

กําหนดไวในธรรมชาติของเขาเอง   กฎเกณฑซึ่งเขาตองปฏิบัติตามดวยความเฉลียว

ฉลาด  และดวยความรัก 
 แดภารกิจ  แดทาน  และแดคูสมรสเปนพิเศษ   เราขอใหทานไดรับพระหรรษ

ทานอันอุดมสมบรูณของพระเจาแหงศีลศักดิ์สิทธิและความเมตตา   และเพื่อเปนการ

ประกันถึงพระหรรษทานนี้  เราขอประสาทพรแหงธรรมทูตของเราแดทานทุกคน 

 
 
ใหไว ณ กรงุโรม  จากมหาวิหารเซนตปเตอร  วันที่  25  แหงเดือนกรกฎาคม  คริสต

ศักราช  1968   ตรงกบัวันฉลองนักบุญยากอบพระอัครสาวก  ในปที่  6  แหงสมณ

สมัยของเรา 
                                                          พระสันตะปาปา  ปอล  ที่ 6 

 

 

 
 
 
 
 


