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แต่แม่ไม่ได้ตอบคาถาม

ของฉัน
แม่เป็ นแพทย์ระดับ 8 ซึ่ งเป็ นตัวเก็งตาแหน่งอธิ บดีกรมควบคุมโรคติดต่อคนต่อไป ตั้งแต่เด็ก
ฉันมักไปที่ทางานของแม่ในช่วงปิ ดเทอม หรื อหลังจากโรงเรี ยนเลิก ลูกน้องของแม่เอาอกเอาใจ
ปรนนิบตั ิราวกับว่าฉันเป็ นเจ้าหญิง พวกเขาจะหาขนมมาเลี้ยง มาคุยด้วย และมักชมว่าฉันเรี ยนเก่ง สวย
น่ารัก ฯลฯ เป็ นลูกของแม่นี่ ช่างสุ ขจริ งหนอ.. ฉันมักคิด
แต่นี่จู่ ๆ แม่มาบอกว่าแม่จะลาออก ฉันไม่เข้าใจ และไม่อยากจะเข้าใจด้วย (ฉันโกรธแม่มาก)
แม่บอกว่าจะใช้เวลาไปเยีย่ มเยียนคนไข้โรคเรื้ อน
ไปประกาศให้พวกเขาเห็นความรักของพระเยซู
หน่วยงานที่แม่ต้ งั ขึ้นใหม่ชื่อ “ฉันทมิตร” เพราะอยากจะช่วยเหลือคนโรคเรื้ อนเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อน
ไม่ใช่เหมือนเจ้าคนนายคนช่วยคนเบื้องล่าง
ทุก ๆ ปี เพื่อนรุ่ นเดียวกับแม่จะจัดงานเลี้ยงรุ่ นขึ้น ฉันได้รู้จกั กับเพื่อนใหม่ ๆ หลายคน พวกเขา
เป็ นลูก ๆ หลาน ๆ ของนายแพทย์รุ่นนี้ เวลามางานเลี้ยงพวกเขาจะคุยกันทานองว่า ปี นี้พอ่ ให้รถใหม่ ปี
นี้แม่ให้แหวนหรื อไม่ก็เพิ่งกลับจากทัวร์ ต่างประเทศ เมื่อฉันนึกถึงงานเลี้ยงปี นี้ฉนั ขนหัวลุก เพื่อนจะคิด
ยังไงนะ ฉันแน่ใจว่าพวกเขาต้องรู ้เรื่ องการลาออกของแม่ ฉันหาคาอธิ บายอะไรให้พวกเขาล่ะฉันคงไม่
มีคาอธิ บายที่ทาให้พวกเขาเข้าใจแน่นอน
แม่เป็ นคนเรี ยนเก่ง ถ้าเรี ยนได้ที่ 2 จะร้องไห้เป็ นวรรคเป็ นเวร แม่ได้ทุนตั้งแต่เด็กจนเรี ยนจบ
แพทย์ ทางสภาคริ สตจักรฯ ให้ทุนแม่อยูห่ ลายปี ด้วยความที่เป็ นคนกตัญญูและรู ้สึกเกรงใจ แม่ก็เลยไป
โบสถ์และลากพ่อกับฉันไปด้วยทุกอาทิตย์ทางโบสถ์ก็แต่งตั้งแม่เป็ นประธานสตรี เพราะเห็นว่าเป็ นหมอ
และมาโบสถ์ไม่เคยขาด ตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรนักหรอก
แม่เคยเป็ นคนโมโหร้ายแม่จะหยิกฉันแรง ๆ ถ้าฉันดื้อหรื อไม่ก็พดู กระชาก ๆ กับฉันครั้งหนึ่ง
เมื่อทะเลาะกับพ่อ แม่คว้าปื นไล่พอ่ แต่ยงั ดีที่พอ่ วิง่ เร็ วเลยรอดไป
แต่วนั หนึ่งที่โบสถ์มีประชุมสตรี ภาคบ่าย นักเทศน์พิเศษมาเทศนาให้กบั คณะสตรี แม่นงั่ หน้า
ตามเคย ตามประสาคนชอบเรี ยนชอบฟัง อาจารย์เริ่ มคาเทศนาว่า “ใครที่ยงั ไม่แน่ใจว่าเมื่อตายไปแล้วจะ
ได้ไปอยูก่ บั พระเจ้าให้ยกมือขึ้น” แม่ยกมือเป็ นคนแรกและคนเดียว หลังจากการประชุมอาจารย์เข้ามา
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ถามว่า “คุณหมอพอจะว่างไปที่บา้ นเย็นนี้ไหมครับ” แม่นึกว่าอาจารย์หรื อภรรยาคงมีปัญหาทางสุ ขภาพ
จะปรึ กษาก็เลยตอบตกลงไปแต่แม่คาดผิด
ฉันจาคืนนั้นได้ดีแม่กลับมาตาบวมแดงแต่หน้าของแม่มีสันติสุข มีความชื่นชมยินดีหลังจากนั้น
แม่ไม่หยิกฉัน แต่อธิ บายด้วยเหตุผล ไม่พดู กระชาก ๆ แต่เตือนสติ ฉันเคยอ่านใบปลิวหลายใบที่เป็ น
พยานว่าชีวติ ของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลง ฉันรู ้สึกเฉย ๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่เกิดต่อหน้าต่อตาฉัน
เป็ นจริ งเป็ นจังจนฉันปฏิเสธความมีอยูจ่ ริ งของพระเจ้าไม่ได้ ฤทธานุภาพของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงแม่
ทาให้ฉนั ฉุกคิด
จากการเปลี่ยนแปลงของแม่และการหนุนใจของพี่นอ้ งคริ สเตียนในมหาวิทยาลัยที่ฉนั ศึกษาทา
ให้ฉนั ตัดสิ นใจเชื่อพระเจ้า
ต่อมาไม่นาน ฉันตามแม่ไปเยีย่ มคนไข้โรคเรื้ อนซึ่ งถูกปล่อยไว้ที่เกาะหนึ่งทางภาคเหนื อสังคม
รังเกียจพวกเขา จึงนาพวกเขามาอยูท่ ี่ห่างไกลจากตัวเมืองเรานัง่ รถตู ้ ขนเสื้ อผ้า ผ้าห่ม และยาไปให้พวก
เขา จากนั้นเราต้องขนลงเรื อหางยาว แล้วนัง่ ไปอีกประมาณชัว่ โมงกว่า
แม่แจกสิ่ งของให้พวกเขาและบอกกับพวกเขาว่า เสื้ อผ้าและยาก็สาคัญ แต่ไม่สาคัญที่สุดสิ่ ง
สาคัญที่สุดคือพระเยซูคริ สต์ผสู้ ามารถยกบาปโทษให้เราและประทานชีวติ ใหม่ให้เราได้
หลังจากได้คลุกคลีกบั ผูป้ ่ วยเป็ นเวลาหลายปี ผูป้ ่ วยหลายคนสนิทสนมกับแม่ และพวกเราเป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่เป็ นคริ สเตียน พวกเขารู้จกั ชื่อของฉันและน้องชาย ทราบความเป็ นไปในชีวติ
ของพวกเราเพราะเขาอธิ ษฐานเผือ่ เราสม่าเสมอทุกครั้งที่แม่ไปเยีย่ มพวกเขา จะมีสิ่งของติดมือมาไม่เคย
ขาด บางทีก็เป็ นผลไม้ป่า บางทีก็เป็ นผ้าที่ถกั ด้วยมือ เราไม่ค่อยใช้ของพวกนั้น และบางทีก็รับประทาน
ไม่เป็ น แต่ก็ตระหนักดีวา่ เหล่านั้นมาจากความรักของผูป้ ่ วยที่มีต่อครอบครัวของเราสิ่ งตอบแทนที่ไม่ได้
รับ ไม่ใช่ตาแหน่งหรื อเงินทองอีกต่อไปแต่เป็ นความรัก ความเอื้ออาทรจากผูป้ ่ วย และความสุ ขใจที่แม่
ได้ประกาศเรื่ องความรักของพระเจ้า
“ลุงเทียม” เป็ นคนไข้คนหนึ่ งที่สนิทสนมกับครอบครัวของเรา แกรับเด็กหญิงคนหนึ่ งมาเลี้ยง
ตั้งแต่เด็ก แกรักและทะนุถนอมเลี้ยงดูอย่างสุ ดความสามารถ แกจะตื่นแต่เช้ามืดไปทานา เลี้ยงไก่ หาเงิน
ส่ งให้เด็กคนนี้ได้เรี ยนหนังสื อ แต่เมื่อเด็กคนนั้นโตเป็ นสาว เธอรู ้สึกมีปนด้อยที่เป็ นลูกของผูป้ ่ วย และ
เมื่อทราบความจริ งว่าตนไม่ได้เป็ นลูกแท้จริ งของลุงเทียม ก็เลยหนีออกจากบ้านไป
ลุงเทียมร้องไห้ แม่ก็ร้องไห้ดว้ ย ฉันมองดูตาบวมแดงของแม่ มองเห็นความรักที่แม่มีต่อผูป้ ่ วย
ความรักที่ไม่หวังจะได้อะไรตอบแทน ความรักมองข้ามแผลเน่าแฟะและความพิการ ฉันได้แต่ถาม
ตัวเองว่า “แม่ ทาอย่างงั้นได้ อย่างไงนะ”
ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – สิ งหาคม 1997, หน้า 11-12.
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