สองมือ “แม่ ” ทีโ่ อบอุ้ม
สิ ธยา คูหาเสน่ ห์
ฟังชื่อเรื่ องดูเหมือนว่าสองมือของแม่ช่างใหญ่โตเสี ยจริ ง ๆ แต่แท้จริ งเป็ นเพียงสองมือเล็ก ๆ
แต่แข็งแกร่ งที่จะโอบอุม้ ลูกทุกคนไว้ตลอดเวลาอย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่ อย ความหมายของคาว่า “โอบ”
(ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) และคาว่า “อุม้ ” ค่อนข้างจะคล้ายกันมากโดยสรุ ปความหมาย
ก็คือกอดอ้อมด้วยแขนทั้งสองอุดหนุ น ชุบเลี้ยง กอดไว้กบั อกล้วนแล้วแต่เป็ นคาที่ให้ความรู ้สึกอบอุ่น
และปลอดภัยทั้งสิ้ น สองมือของแม่นอกจากจะโอบอุม้ เราไว้แล้ว ยังเป็ นมือที่จะปั้ นเราขึ้นมาเหมือน
อย่างที่พระเจ้าทรงเป็ นช่างปั้ นและเราเป็ นเหมือนดินและปั้ นดินที่ไร้ค่า จนเป็ นภาชนะที่สามารถใช้งาน
ได้ตามแบบที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เป็ น (เยเรมีย ์ 8:4-6) จะเห็นว่าภาชนะที่ป้ ั นขึ้นจะมีหลายแบบ
นัน่ ก็คือเราทุกคนแตกต่างกัน เพื่อให้แผนการของพระองค์สาเร็ จ แต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง
พระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรที่รูปร่ างภายนอกเหมือนมนุ ษย์แต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรที่จิตใจภายใน
(1 ซามูเอล 16:17ข)
ตัวตนที่แท้จริ งของเราก็คือจิตใจภายใน รู ปร่ างภายนอกเป็ นเพียงสิ่ งห่อหุ ม้ ตัวตนที่แท้จริ งของ
เราเองไว้เท่านั้น และมือทั้งสองของแม่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ มือทั้ง
สองนั้นจะคอยโอบอุม้ ลูก ๆ ทุกคนของแม่ไว้ เมื่อลูกล้มถ้าลูกยังสามารถลุกขึ้นเองได้ แม่ก็จะคอย
ระแวดระวังอยูข่ า้ ง ๆ ปล่อยให้ลูกลุกขึ้นด้วยตนเองเพื่อฝึ กให้ลูกช่วยเหลือตัวเองแต่ถา้ ลูกไม่แข็งแรง
พอที่จะลุกขึ้นเองได้ ก็จะยื่นมือทั้งสองของแม่อุม้ เราขึ้นมาและโอบกอดปลอบขวัญให้หายตกใจ หาย
กลัว และมีกาลังพอที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วนอกจากสองมือของแม่แล้ว ยังมีไหล่ซ่ ึ งพร้อมที่จะเปิ ดไว้ให้
ลูกมาซบเมื่อยามลูกเหงา ขวัญเสี ย ว้าเหว่ หรื อผิดหวัง และอ้อมอกของแม่ก็มีไว้สาหรับให้ลูก ๆ
สามารถมาซบหาความมอบอุ่นอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเพื่อออดอ้อนแม่หรื อเพื่อขอไออุ่นจากอกของแม่
ที่ให้เราดื่มนมจนเติบใหญ่ หรื อเพื่อซับน้ าตาของลูกเมื่อลูกร้องไห้ เพราะผิดหวัง เสี ยใจ หรื อจะต้องด้วย
เหตุผลอื่นใดก็ตาม และตักของแม่ก็มีไว้ให้ลูกมาหนุนนอน ส่ วนความรู ้สึกของแม่ก็จะอบอุ่นที่ได้กอด
ลูกไว้แนบอก เพราะลูกเป็ นสมบัติที่ล้ าค่าที่สุดของแม่ทุกคน
แม่ฟูมฟักลูกให้โตตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ ซึ่ งก็เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าอีกเช่นกันที่ทรง
สร้างเราให้มีลกั ษณะหรื อบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน (สดุดี 139:13-17) แม่จะเลี้ยงดูลูกอย่างทะนุถนอม
ที่สุดด้วยสองมือที่พระเจ้าประทานมาให้ แต่ก็ดว้ ยสองมือที่โอบอุม้ ของแม่อีกนัน่ แหละที่จะตีเราเมื่อเรา
ดื้อ ซน หรื อทาผิด ลูก ๆ จะยังไม่เข้าใจหรอกว่า เพราะเหตุใดจึงต้องถูกตี จะคิดแบบเด็ก ๆ ว่าแม่ไม่รัก
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แต่ลูกเอ๋ ยลูกรู ้หรื อไม่วา่ แต่ละครั้งที่แม่ลงไม้เรี ยวลงที่กน้ ของลูก หัวใจของแม่แทบจะแตกสลาย แต่แม่
จาเป็ นต้องทาเพราะต้องการจะสอนลูก เช่นเดียวกันเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์ก็ทรงตีสอนเรา ดัง
คาพังเพยที่วา่ “รักวัวให้ผกู รักลูกให้ตี” ซึ่ งในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ กล่าวไว้วา่ “บุคคลที่สงวนไม้
เรี ยวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผทู ้ ี่รักเขาพยายามตีสอนเขา” (สุ ภาษิต 13:24) เช่นเดียวกันนอกจากเรา
จะได้รับการปกป้ องจากแม่แล้วพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูแ้ สนดี ผูท้ รงให้อภัย ผูท้ รงเมตตาของเราก็ทรงโอบ
อุม้ เราเช่นเดียวกัน พระเจ้าตรัสว่า ให้ทุกคนติดตามพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงอวยพระพร และจะไม่
ทรงทอดทิ้ง เราทุกคนมาพเนจรเพียงชัว่ คราวในโลกนี้เท่านั้น บ้านที่แท้จริ งของเราอยูบ่ นสวรรค์สถาน
เบื้องบน ซึ่ งที่นนั่ จะมีแต่ความดี ความงดงาม และความชื่นชมยินดี พระองค์ทรงสัญญาว่าจะเดินเคียง
ข้างเราไปตลอดเวลา ถ้าเราเดินอยูบ่ นหาดทรายแล้วเหลียวหลังกลับมาเอง เราจะเห็นรอยเท้าสองคู่ คู่
หนึ่งก็คือรอยเท้าของเราเอง อีกคู่หนึ่งก็คือของพระเจ้า แต่ในยามที่เรามีความทุกข์เศร้าเสี ยใจ ผิดหวัง
เมื่อเหลียวหลังไปมองจะเห็นรอยเท้าเพียงคู่เดียวเราก็ต่อว่าพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง
สัญญากับข้าพระองค์มิใช่หรื อว่าจะอยูเ่ คียงข้างข้าพระองค์ตลอดเวลา
เพราะเหตุใดเมื่อเวลาที่ขา้
พระองค์ทุกข์ใจและเป็ นเวลาที่ตอ้ งการพระองค์มากที่สุด พระองค์กลับทิ้งข้าพระองค์ไว้ตามลาพัง”
พระเจ้าตรัสด้วยน้ าเสี ยงอ่อนโยนว่า “ลูกเอ๋ ย รอยเท้าที่เจ้าเห็นมิใช่รอยเท้าของเจ้าหรอกนะ แต่เป็ น
รอยเท้าของเราที่โอบอุม้ เจ้าไว้ต่างหาก” เอเมน พระองค์ทรงดูแลเราทุก ๆ คน (ขออนุญาตเขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษสักนิดว่า He cares for his children individually.) เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็ นพระเจ้าที่
ทรงสถิตอยูท่ ุกแห่ง
พระองค์จะไม่มีวนั ทอดทิ้งเราให้ผจญกับความลาบากตามลาพังอย่างแน่นอน
พระองค์จะทรงโอบอุม้ เราไว้เช่นเดียวกับสองมือของแม่ ของเรา
“แม่ ” คาเพียงพยางค์เดียวคานี้ มิได้เป็ นเพียงผูใ้ ห้กาเนิ ดเราเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสาเร็ จ
เท่านั้น คาตอบที่ได้จากแต่ละคนคงจะแตกต่างกันซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกคู่น้ นั ว่า
เป็ นเช่นไร คงจะมีคาตอบทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ไม่วา่ ลูกจะเป็ นคนดีหรื อคนเลวแม่ก็รักและให้
อภัยลูกได้เสมอเช่นเดียวกับพระเจ้าของเราที่ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อไถ่คนบาปอย่างเราและทรงรักเรา
ยังทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเลย (1 พงศาวดาร 16:34, 17:13, 2 พงศาวดาร 5:13, 7:3, สดุดี 118:1-4, 29
บทเพลงคร่ าครวญ 3:32)
การเป็ นแม่ไม่ใช่เรื่ องยาก แต่จะเป็ นแม่ที่ดีน้ นั แสนยากนักหนาลูกให้ท้ งั ความสุ ขและความทุกข์
แก่เราจนมีบางคนกล่าวไว้วา่ ให้ตกั ตวงความสุ ขจากลูกในขณะที่ลูกยังเล็ก เพราะยิง่ ลูกโตขึ้นมากเท่าไร
ความสุ ขก็จะค่อย ๆ หดหายไป แม้วา่ ลูกจะทาให้แม่เจ็บปวดเพียงไรก็ตาม แม่คนเดิมที่ปวดร้าวใจคนนี้ก็
ยังรักและห่วงใยลูกของตนเหมือนเดิมและยิง่ ลูกนาความทุกข์มาให้แม่มากเท่าไรนัน่ หมายความว่าลูกที่
แม่รักสุ ดหัวใจกาลังมีปัญหา แม่ก็ยงิ่ รักและเป็ นห่ วงมากขึ้น คนที่มีความรักไม่จาเป็ นต้องเป็ นคนที่ดี
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พร้อม ความรักเป็ นเรื่ องลี้ลบั ยากต่อการอธิ บายเป็ นคาพูดและเป็ นความงดงาม แต่ให้เตรี ยมตัวรับความ
ทุกข์ทรมานด้วยเพราะจะเป็ นสิ่ งที่ตามมาเมื่อมีความรัก ความรักและความทุกข์ทรมานไม่สามารถที่จะ
แยกออกจากกันได้แต่เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อกันและกันแม่จะพร่ าบ่นสั่งสอนลูกให้เป็ นคนดี แต่ลูกไม่เข้าใจ
และต่อว่าแม่วา่ ไม่ให้อิสระแก่ลูก
แม่ก็ตอ้ งกล้ ากลืนความขมขื่นนี้ไว้ในอกแต่เพียงผูเ้ ดียวใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งทาหน้าที่ของแม่ต่อไป เช่นเดียวกับที่พระเจ้าของเราทรงปวดร้าวใจเมื่อบุตรของ
พระองค์ไม่เชื่ อฟังพระองค์ แต่พระองค์ก็ไม่ถือโทษโกรธเลย ทรงให้อภัยเสมอ เมื่อเราสารภาพบาปและ
ก็ยงั ทรงรักเราเหมือนเดิม แม่จะอยูท่ ี่นนั่ เสมอ เพื่อคอยช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจให้ลูก เช่นเดียวกับพระ
บิดาของเราที่ทรงเป็ นที่พ่ ึงของเราพระองค์ทรงสัตย์จริ งและเที่ยงแท้
อยากขอจบบทความนี้ดว้ ยบทร้อยกรองซึ่ งแต่งขึ้นเองจากการถอดความจากโคลงภาษาอังกฤษ
(จาชื่อผูแ้ ต่งไม่ได้) ดังนี้วา่
Hundreds of stars on the pretty sky,
Hundreds of shells on the shore together,
Hundreds of birds that go singing by,
Hundreds of birds in the sunny weather,
Hundreds of dewdrops to greet the dawn,
Hundreds of bees in the purple clover,
Hundreds of butterflies on the lawn,
But only one mother the wide world over.
แม้ดาวนับล้านดวงในนภากาศ
แม้บนหาดเดียรดาษด้วยเปลือกหอย
แม้นนกน้อยร้องเพลงอยูภ่ าษานก
แม้ฝงู นกนับร้อยบินอยูย่ ามฟ้ าสาง
แม้น้ าค้างยามรุ่ งอรุ ณเวียนมาถึง
แม้ฝงู ผึ้งนับร้อยบินว่อนอยูเ่ รื่ อเรื่ อ
แม้ผเี สื้ อตัวน้อยปี กสวยยามขยับ
ร้อยล้านสรรพสิ่ งไม่เพิดเสิ ศสู ้แม่

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม – สิ งหาคม 1997, หน้า 45-47.
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