(Woman) ผู้หญิง
ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน 2542 ฉบับล่าสุ ดให้คานิยาม “ผูห้ ญิง” ไว้วา่ .... “หญิง” คือ “คนที่
มีมดลูก!” ในขณะที่พจนานุกรมฉบับมติชน ให้นิยามว่า.... “ผูห้ ญิง” คือ “คนเพศเมีย !”
ดังนั้น แม้วา่ ชายคนใดจะไปเขียนคิว้ ทาปาก ใส่ กระโปรงหรื อผ่าตัดแปลงเพศจนมีอวัยวะเพศ
ซึ่ งดูประหนึ่งว่าเป็ นเพศเมีย (หญิง) แล้วก็ตาม แต่ตราบใดที่เขาไม่มีมดลูกตามธรรมชาติ ตราบนั้นเขาก็
ยังคงไม่ใช่ผหู ้ ญิงที่แท้จริ งอยูด่ ี ! แม้รูปร่ างหน้าตาของเขาจะดูจิ้มลิ้มสวยงามแต่ในบัตรประจาตัว
ประชาชนจะยังคงมีคานาหน้าว่า “นาย” อยูเ่ สมอ!
ในภาษาอังกฤษเก่าแก่ คาว่า “ผูห้ ญิง” หรื อ “Woman” นี้ มาจากคาว่า “wifman” (wife’ man) ซึ่ง
ประกอบด้วยคาว่า “wif” (ผูห้ ญิง) และ “man” (มนุษย์ที่มีชีวติ ) และคาว่า “wifman” คานี้ค่อย ๆ กร่ อน
เพี้ยนมาเป็ นคาว่า “wimman”, “wumman” และ “woman” ในที่สุด
ต่อมาภายหลัง คาว่า “wif” ได้ฉายเดี่ยวกลายมาเป็ นคาว่า “wife” (เมีย) ซึ่งพัฒนามาจนมี
ความหมายว่า “นายหญิงของครัวเรื อน” , “เจ้าบ้านที่เป็ นหญิง” หรื อ “เจ้าของโรงแรมที่เป็ นหญิง” !
อนึ่ง ยังมีคาที่มีความหมายว่า “ผูห้ ญิง” อีกคาหนึ่ง คือ “สตรี ”! ตั้งแต่สมัยปฐมกาลมาแล้ว ที่
สตรี มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อมนุษย์ชาติ! ตามพระเจตนารมณ์ของพระเจ้า เมื่อทรงสร้าง “สตรี ” หรื อ
“ผูห้ ญิง”
พระองค์ทรงมี “ตาแหน่ง” และ “บทบาท” ที่เหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับเธอในแต่ละช่วงวัยของ
ชีวติ เช่นเป็ นทารกหญิง (ลูก) , เด็กหญิง (พี่สาว, น้องสาว), หญิงสาวหรื อน้องสาว (น้า, ป้ า) และ นาง
(แม่, ยาย, ย่า) ฯลฯ
หากสตรี คนใดสามารถวางตัวในแต่ละบทบาทดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี ทุกชีวติ ที่เกี่ยวข้องก็จะมี
ความสุ ขที่น่าสนใจก็คือ....
บทบาทแรกของสตรี ที่พระเจ้าทรงประสงค์จะให้เป็ นคือ เป็ น “กระดูกซี่โครง” ของผูช้ าย!
“แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทาให้ชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่ พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครง
อันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทาให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม ส่ วนกระดูกซี่ โครงที่พระเจ้าได้
ทรงชักออกจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็ นหญิง แล้วทรงนามาให้ชายนั้น ชายจึงว่า “นี่แหละ
กระดูกจากกระดูกของเรา เนื้ อจากเนื้ อของเรา จะต้องเรี ยกว่าหญิง เพราะหญิงนี้ ออกมาจากชาย” (ปฐม
กาล 2:21-23)
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คาว่า “กระดูกซี่โครง” ในพระธรรมตอนนี้หมายถึง “ส่ วนที่อยูด่ า้ นข้างของผูช้ าย”! ผูห้ ญิงหรื อ
สตรี จึงเป็ น “ส่ วน” ที่มาจากชีวติ ของผูช้ าย เพื่ออยูเ่ คียงข้างเขา! ผูช้ ายถูกปั้ นมาจากดิน แต่ผหู ้ ญิงถูก
เนรมิตสร้างมาจากส่ วนในร่ างกายของผูช้ ายโดยตรง ! ประโยคที่วา่ “พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครง
อันหนึ่งของเขาออกมา” (2:21) นั้นในภาษาอังกฤษใช้ถอ้ ยคาว่า “He took part of the man’s side” และ
คาว่า “กระดูกซี่โครง” (2:22) ที่พระเจ้าทรงชักออกมาจากชายและทรงสร้างให้เป็ นหญิง คา ๆ นี้ ก็มา
จากคาว่า “part” ที่แปลว่า “ส่ วน” เช่นกัน
เราจึงสรุ ปได้วา่ “บทบาท” หรื อ “ฐานะ” ของผูห้ ญิง (สตรี ) ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ประการแรกก็คือ เป็ น “หุ น้ ส่ วนชีวติ ” ของผูช้ าย (partner) ไม่ใช่เจ้านาย (Master) เจ้าของ (Owner) หรื อ
ทาส (Slave)
ผูห้ ญิง (สตรี ) จึงเป็ น “ส่ วน” ที่ตอ้ งอยูเ่ คียงข้างผูช้ าย ! ผูช้ ายอาจอยูไ่ ด้หากเขาขาดผูห้ ญิง ซึ่ ง
เปรี ยบได้กบั คนที่สูญเสี ยอวัยวะไปส่ วนหนึ่ง แต่ยงั ไม่ตาย ! อย่างไรก็ตาม เขาจะรู ้สึกสานึกอยูเ่ สมอว่า
“ส่ วน” (part) สาคัญส่ วนหนึ่งในชีวติ ของเขาหายไป ! และยากที่เขาจะมีชีวติ อย่างมีความสุ ขได้อย่าง
แท้จริ ง จนกว่าเขาจะได้พบ “ส่ วนนั้น” ที่หายไปและนากลับคืนมาสู่ ชีวติ ของเขา !
ในทานองเดียวกัน ผูห้ ญิง (สตรี ) ก็เช่นกัน เธอจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ผลักดันให้
เธอเข้าใกล้ชิดและกลับเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ของผูช้ าย โดยที่เธอเองก็ยากที่จะปฏิเสธความโหย
หานั้น เพราะนี่เป็ นธรรมชาติของหญิงตามการทรงสร้าง !
ผูห้ ญิงจึงยากจะอยู่ โดย “ลอย ๆ” ตามลาพังได้อย่างมีความสุ ข หรื อมีความพึงพอใจในชีวติ
อย่างแท้จริ งแม้วา่ ผูห้ ญิงรู ้ดีวา่ การมี “สามี” หรื อ การร่ วมชีวติ กับ “ผูช้ าย” ในฐานะ “หุ น้ ส่ วนชีวติ ” นั้น
อาจนาความเจ็บปวดและความเสี ยใจมาให้แก่เธอ แต่เธอก็ยงั คงเต็มใจเสี่ ยงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยามที่
เธอรับสภาพและบทบาทของ “แม่” ที่ต้ งั ครรภ์ คลอดบุตรและเลี้ยงดูจนกว่าบุตรนั้นจะเติบโต และ
รับผิดชอบตัวของเขาเองได้ ซึ่ งเป็ นจริ งดังพระดารัสของพระเจ้าที่มีต่อเอวา (ผูห้ ญิงคนแรกของโลก)
หลังจากที่เธอกระทาผิดบาป ว่า.... “เราจะเพิ่มความทุกข์ลาบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์ และคลอด
บุตรถึงกระนั้น เจ้ายังปรารถนาสามี และเขาจะปกครองตัวเจ้า” (ปฐมกาล 3:16)
ด้วยเหตุน้ ี ผูห้ ญิง และผูช้ ายจึงถวิลหาซึ่ งกันและกันอยูเ่ สมอมา ไม่วา่ จะต้องจ่ายราคาแห่งความ
ผูกพันกันนั้นสู งเพียงไร ก็ตาม!
แน่นอนว่า ในวิถีชีวติ ปรกติตามธรรมชาติ....ผูช้ ายที่แท้จริ งจะสานึกตระหนัก และเห็นพ้องกับ
ความจริ งในพระวจนะของพระเจ้าที่วา่ “ไม่ควรที่ชายผูน้ ้ ี จะอยูค่ นเดียว เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขา
ขึ้น” (ปฐมกาล 2:18)
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ใช่ครับ ผูช้ ายต้องการ “คู่อุปถัมภ์” ที่เหมาะสมกับเขาเป็ นอย่างยิง่ ! และคาว่า “คูอ่ ุปถัมภ์” ใน
พระธรรมตอนนี้มีความหมายหลัก ๆ ว่า “ผูช้ ่วย” (helper) ซึ่ งในตอนนี้ เน้นถึงการเป็ น “ผูช้ ่วย” ที่
“เหมาะ” หรื อ “พอดี” หรื อ “เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์” ไม่ใช่หมายถึง “คนใช้” หรื อ “ชนชั้น 2 ที่ต่าต้อย
กว่า” !
ด้วยเหตุน้ ี ตาแหน่งที่เหมาะสมของสตรี จึงควรเป็ น “partner’ helper” หรื อ “หุ น้ ส่ วนผูเ้ ป็ นผู ้
ช่วยเหลือ” ซึ่ งอยูเ่ คียงข้างที่ผชู ้ ายขาดไม่ได้ ! ผมจึงเห็นด้วยกับท่านออกัสติน (ปราชญ์คริ สเตียนในช่วง
ค.ศ.354-430) ที่กล่าวว่า.... “พระเจ้ามิได้ทรงชักกระดูกออกจากศีรษะของอาดัม มาสร้างเอวา เพื่อเธอจะ
อยูเ่ หนื อเขา..... และมิได้ทรงดึงกระดูกออกมาจากเท้าของเขา เพื่อให้เธออยูใ่ ต้เขา ! แต่พระเจ้าทรงชัก
กระดูกออกจากสี ขา้ งของเขา เพื่อว่าเธอจะได้อยูเ่ คียงข้างเขา .... แต่ปรากฏว่า ความสัมพันธ์เช่นนี้ได้
เปลี่ยนแปลงไป เพราะมนุษย์ตกลงไปในความบาป!”
ด้วยเหตุน้ ี...ถึงเวลาอันสมควรแล้วหรื อยังครับที่ผหู ้ ญิง (สตรี ) จะกลับมาสู่ บทบาทฐานะที่พระ
เจ้าทรงประสงค์จะให้เป็ นตั้งแต่เริ่ มแรก ! และสมควรแล้วหรื อยังครับ ที่ผชู ้ าย (บุรุษ) เองก็ตอ้ งกลับคืน
สู่ ฐานะบทบาท “ผูน้ า” ซึ่งเป็ นที่พ่ ึงได้ของผูห้ ญิง ! เพราะช่างน่าเศร้าเหลือเกิน ที่ผชู ้ ายในยุคสมัยใหม่น้ ี
จานวนหนึ่งไม่สุขใจหรื อไม่ภาคภูมิใจที่จะเป็ น “ผูช้ าย” หรื อ “กาย” ที่ “กระดูกซี่โครง” อย่างผูห้ ญิงจะ
เข้ามาแนบชิดสนิทเป็ นส่ วนหนึ่งอย่างกลมกลืนและอบอุ่น!
ช่างน่าอิหลักอิเหลื่อที่... “ผูช้ าย” ในปั จจุบนั นี้จานวนหนึ่งกลับใฝ่ ฝันและปรารถนาที่จะเป็ น
เหมือน “กระดูกซี่โครง” เสี ยเอง!
ซึ่ งเราทุกคนก็คงจะตระหนักอยูแ่ ก่ใจแล้วว่า อย่างไร ๆ “ผูช้ าย” คนหนึ่งจะไม่มีทางเป็ น
“ซี่โครง” ที่ฟิตพอดีกบั “ผูห้ ญิง” หรื อ “ผูช้ าย” อีกคนหนึ่งได้อย่างแท้จริ ง! โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี
หลังนี้ถือว่าผิดธรรมชาติ เพราะนัน่ เป็ นการกระทาผิดแบบที่ผดิ แผน ผิดฝั่งผิดฝา และผิดเพี้ยนไปจาก
“พระประสงค์” และ “แบบพิมพ์เขียว” ของพระเจ้าในการทรงสร้างตัวของเขา!
ผลที่ตามมาจากการฝื นกระทาเช่นนั้น คงหนีไม่พน้ “ความผิดหวัง” “ความทุกข์ลาบาก” และ
“ความอับอายเจ็บปวด” อย่างแสนสาหัสของทุกคนที่เกี่ยวข้อง!
ในขณะเดียวกัน ผูห้ ญิง (สตรี ) ที่ไม่ยอมเชื่ อฟังและไม่ยอมกระทาตาม “แบบแผน” ของพระเจ้า
ในเรื่ องนี้และทาตัวเป็ น “ผูน้ า” หรื อเป็ น “กายหลัก” เหนื อผูช้ ายและปฏิบตั ิต่อ “ผูช้ าย” ประหนึ่งว่าเขา
เป็ น “กระดูกซี่โครง” ที่เสี ยบเข้ามาในร่ างกาย (ชีวติ ) ของตน ... เธอเองก็จะประสบกับความ “ทุกข์
ลาบาก” “ความเจ็บปวด” และ “ความหงุดหงิดอึดอัด” ที่เพิ่มทวีคูณขึ้นเช่นกัน
ด้วยเหตุน้ ี พี่นอ้ งที่รัก.... จะเป็ นการดีไหมที่วนั นี้... ผูช้ ายจะกลับมาเป็ นผูช้ ายแท้ที่พึงเป็ น คือ
เป็ นผูน้ าที่เข้มแข็ง อบอุ่น และมีความรัก และผูห้ ญิงเองก็จะกลับมาเป็ นหญิงแท้ที่มีความถ่อมใจและพึง
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พอใจที่จะเป็ น “หุ น้ ส่ วนชีวติ ” ของผูช้ าย และเป็ น “ผูช้ ่วย” เคียงข้างที่เขาขาดไม่ได้ และ “ยอมฟัง เขา
แม้วา่ เธอจะมีความสามารถเหนือกว่าเขาในหลายเรื่ องก็ตาม!
คุณคิดอย่างไรในเรื่ องที่วา่ นี้? ช่วยตอบที!

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป, สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 305 กรกฎาคม-สิ งหาคม
2005 หน้า 26-28.
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