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สองมือ “แม่” ทีโ่อบอุ้ม 
สิธยา คูหาเสน่ห์ 

ฟังช่ือเร่ืองดูเหมือนวา่สองมือของแม่ช่างใหญ่โตเสียจริง ๆ แต่แทจ้ริงเป็นเพียงสองมือเล็ก ๆ 
แต่แขง็แกร่งท่ีจะโอบอุม้ลูกทุกคนไวต้ลอดเวลาอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ความหมายของค าวา่ “โอบ” 
(ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน) และค าวา่ “อุม้” ค่อนขา้งจะคลา้ยกนัมากโดยสรุปความหมาย
ก็คือกอดออ้มดว้ยแขนทั้งสองอุดหนุน ชุบเล้ียง กอดไวก้บัอกลว้นแลว้แต่เป็นค าท่ีใหค้วามรู้สึกอบอุ่น
และปลอดภยัทั้งส้ิน สองมือของแม่นอกจากจะโอบอุม้เราไวแ้ลว้ ยงัเป็นมือท่ีจะป้ันเราข้ึนมาเหมือน
อยา่งท่ีพระเจา้ทรงเป็นช่างป้ันและเราเป็นเหมือนดินและป้ันดินท่ีไร้ค่า จนเป็นภาชนะท่ีสามารถใชง้าน
ไดต้ามแบบท่ีพระองคท์รงปรารถนาให้เป็น (เยเรมีย ์ 8:4-6) จะเห็นวา่ภาชนะท่ีป้ันข้ึนจะมีหลายแบบ 
นัน่ก็คือเราทุกคนแตกต่างกนั เพื่อใหแ้ผนการของพระองคส์ าเร็จ แต่ละคนจะมีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
พระเจา้ไม่ไดท้อดพระเนตรท่ีรูปร่างภายนอกเหมือนมนุษยแ์ต่พระองคท์รงทอดพระเนตรท่ีจิตใจภายใน 
(1 ซามูเอล 16:17ข) 

ตวัตนท่ีแทจ้ริงของเราก็คือจิตใจภายใน รูปร่างภายนอกเป็นเพียงส่ิงห่อหุม้ตวัตนท่ีแทจ้ริงของ
เราเองไวเ้ท่านั้น และมือทั้งสองของแม่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกนั แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ มือทั้ง
สองนั้นจะคอยโอบอุม้ลูก ๆ ทุกคนของแม่ไว ้ เม่ือลูกลม้ถา้ลูกยงัสามารถลุกข้ึนเองได ้ แม่ก็จะคอย
ระแวดระวงัอยูข่า้ง ๆ ปล่อยใหลู้กลุกข้ึนดว้ยตนเองเพื่อฝึกใหลู้กช่วยเหลือตวัเองแต่ถา้ลูกไม่แขง็แรง
พอท่ีจะลุกข้ึนเองได ้ ก็จะยื่นมือทั้งสองของแม่อุม้เราข้ึนมาและโอบกอดปลอบขวญัใหห้ายตกใจ หาย
กลวั และมีก าลงัพอท่ีจะเดินหนา้ต่อไปแลว้นอกจากสองมือของแม่แลว้ ยงัมีไหล่ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปิดไวใ้ห้
ลูกมาซบเม่ือยามลูกเหงา ขวญัเสีย วา้เหว ่ หรือผิดหวงั และออ้มอกของแม่ก็มีไวส้ าหรับใหลู้ก ๆ 
สามารถมาซบหาความมอบอุ่นอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเพื่อออดออ้นแม่หรือเพื่อขอไออุ่นจากอกของแม่ 
ท่ีใหเ้ราด่ืมนมจนเติบใหญ่ หรือเพื่อซบัน ้าตาของลูกเม่ือลูกร้องไห้ เพราะผิดหวงั เสียใจ หรือจะตอ้งดว้ย
เหตุผลอ่ืนใดก็ตาม และตกัของแม่ก็มีไวใ้หลู้กมาหนุนนอน ส่วนความรู้สึกของแม่ก็จะอบอุ่นท่ีไดก้อด
ลูกไวแ้นบอก เพราะลูกเป็นสมบติัท่ีล ้าค่าท่ีสุดของแม่ทุกคน 

แม่ฟูมฟักลูกใหโ้ตตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์ ซ่ึงก็เป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้อีกเช่นกนัท่ีทรง
สร้างเราใหมี้ลกัษณะหรือบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั (สดุดี 139:13-17) แม่จะเล้ียงดูลูกอยา่งทะนุถนอม
ท่ีสุดดว้ยสองมือท่ีพระเจา้ประทานมาให ้ แต่ก็ดว้ยสองมือท่ีโอบอุม้ของแม่อีกนัน่แหละท่ีจะตีเราเม่ือเรา
ด้ือ ซน หรือท าผดิ ลูก ๆ จะยงัไม่เขา้ใจหรอกวา่ เพราะเหตุใดจึงตอ้งถูกตี จะคิดแบบเด็ก ๆ วา่แม่ไม่รัก 
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แต่ลูกเอ๋ยลูกรู้หรือไม่วา่แต่ละคร้ังท่ีแม่ลงไมเ้รียวลงท่ีกน้ของลูก หวัใจของแม่แทบจะแตกสลาย แต่แม่
จ  าเป็นตอ้งท าเพราะตอ้งการจะสอนลูก เช่นเดียวกนัเม่ือเราไม่เช่ือฟังพระเจา้ พระองคก์็ทรงตีสอนเรา ดงั
ค าพงัเพยท่ีวา่ “รักววัใหผ้กู รักลูกใหตี้” ซ่ึงในพระวจนะของพระเจา้ก็ได ้ กล่าวไวว้า่ “บุคคลท่ีสงวนไม้
เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผูท่ี้รักเขาพยายามตีสอนเขา” (สุภาษิต 13:24) เช่นเดียวกนันอกจากเรา
จะไดรั้บการปกป้องจากแม่แลว้พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ ผูแ้สนดี ผูท้รงใหอ้ภยั ผูท้รงเมตตาของเราก็ทรงโอบ
อุม้เราเช่นเดียวกนั พระเจา้ตรัสวา่ ใหทุ้กคนติดตามพระองค ์แลว้พระองคจ์ะทรงอวยพระพร และจะไม่
ทรงทอดทิ้ง เราทุกคนมาพเนจรเพียงชัว่คราวในโลกน้ีเท่านั้น บา้นท่ีแทจ้ริงของเราอยูบ่นสวรรคส์ถาน
เบ้ืองบน ซ่ึงท่ีนัน่จะมีแต่ความดี ความงดงาม และความช่ืนชมยนิดี พระองคท์รงสัญญาวา่จะเดินเคียง
ขา้งเราไปตลอดเวลา ถา้เราเดินอยูบ่นหาดทรายแลว้เหลียวหลงักลบัมาเอง เราจะเห็นรอยเทา้สองคู่ คู่
หน่ึงก็คือรอยเทา้ของเราเอง อีกคู่หน่ึงก็คือของพระเจา้ แต่ในยามท่ีเรามีความทุกขเ์ศร้าเสียใจ ผดิหวงั 
เม่ือเหลียวหลงัไปมองจะเห็นรอยเทา้เพียงคู่เดียวเราก็ต่อวา่พระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รง
สัญญากบัขา้พระองคมิ์ใช่หรือวา่จะอยูเ่คียงขา้งขา้พระองคต์ลอดเวลา เพราะเหตุใดเม่ือเวลาท่ีขา้
พระองคทุ์กขใ์จและเป็นเวลาท่ีตอ้งการพระองคม์ากท่ีสุด พระองคก์ลบัทิ้งขา้พระองคไ์วต้ามล าพงั” 
พระเจา้ตรัสดว้ยน ้าเสียงอ่อนโยนวา่ “ลูกเอ๋ย รอยเทา้ท่ีเจา้เห็นมิใช่รอยเทา้ของเจา้หรอกนะ แต่เป็น
รอยเทา้ของเราท่ีโอบอุม้เจา้ไวต่้างหาก” เอเมน พระองคท์รงดูแลเราทุก ๆ คน (ขออนุญาตเขียนเป็น
ภาษาองักฤษสักนิดวา่ He cares for his children individually.) เพราะพระเจา้ของเราทรงเป็นพระเจา้ท่ี
ทรงสถิตอยูทุ่กแห่ง พระองคจ์ะไม่มีวนัทอดทิ้งเราใหผ้จญกบัความล าบากตามล าพงัอยา่งแน่นอน 
พระองคจ์ะทรงโอบอุม้เราไวเ้ช่นเดียวกบัสองมือของแม่ของเรา 

“แม่” ค  าเพียงพยางคเ์ดียวค าน้ี มิไดเ้ป็นเพียงผูใ้หก้  าเนิดเราเพื่อใหแ้ผนการของพระเจา้ส าเร็จ
เท่านั้น ค าตอบท่ีไดจ้ากแต่ละคนคงจะแตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่และลูกคู่นั้นวา่
เป็นเช่นไร คงจะมีค าตอบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ แต่ไม่วา่ลูกจะเป็นคนดีหรือคนเลวแม่ก็รักและให้
อภยัลูกไดเ้สมอเช่นเดียวกบัพระเจา้ของเราท่ีทรงยอมพลีพระชนมเ์พื่อไถ่คนบาปอยา่งเราและทรงรักเรา 
ยงัทรงรักเราอยา่งไม่มีเง่ือนไขเลย (1 พงศาวดาร 16:34, 17:13, 2 พงศาวดาร 5:13, 7:3, สดุดี 118:1-4, 29 
บทเพลงคร ่ าครวญ 3:32) 

การเป็นแม่ไม่ใช่เร่ืองยาก แต่จะเป็นแม่ท่ีดีนั้นแสนยากนกัหนาลูกใหท้ั้งความสุขและความทุกข์
แก่เราจนมีบางคนกล่าวไวว้า่ใหต้กัตวงความสุขจากลูกในขณะท่ีลูกยงัเล็ก เพราะยิง่ลูกโตข้ึนมากเท่าไร
ความสุขก็จะคอ่ย ๆ หดหายไป แมว้า่ลูกจะท าใหแ้ม่เจบ็ปวดเพียงไรก็ตาม แม่คนเดิมท่ีปวดร้าวใจคนน้ีก็
ยงัรักและห่วงใยลูกของตนเหมือนเดิมและยิง่ลูกน าความทุกขม์าใหแ้ม่มากเท่าไรนัน่หมายความวา่ลูกท่ี
แม่รักสุดหวัใจก าลงัมีปัญหา แม่ก็ยิง่รักและเป็นห่วงมากข้ึน คนท่ีมีความรักไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีดี
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พร้อม ความรักเป็นเร่ืองล้ีลบัยากต่อการอธิบายเป็นค าพูดและเป็นความงดงาม แต่ใหเ้ตรียมตวัรับความ
ทุกขท์รมานดว้ยเพราะจะเป็นส่ิงท่ีตามมาเม่ือมีความรัก ความรักและความทุกขท์รมานไม่สามารถท่ีจะ
แยกออกจากกนัไดแ้ต่เป็นส่ิงจ าเป็นต่อกนัและกนัแม่จะพร ่ าบ่นสั่งสอนลูกใหเ้ป็นคนดี แต่ลูกไม่เขา้ใจ
และต่อวา่แม่วา่ไม่ให้อิสระแก่ลูก แม่ก็ตอ้งกล ้ากลืนความขมข่ืนน้ีไวใ้นอกแต่เพียงผูเ้ดียวใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งท าหนา้ท่ีของแม่ต่อไป เช่นเดียวกบัท่ีพระเจา้ของเราทรงปวดร้าวใจเม่ือบุตรของ
พระองคไ์ม่เช่ือฟังพระองค ์แต่พระองคก์็ไม่ถือโทษโกรธเลย ทรงใหอ้ภยัเสมอ เม่ือเราสารภาพบาปและ
ก็ยงัทรงรักเราเหมือนเดิม แม่จะอยูท่ี่นัน่เสมอ เพื่อคอยช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจใหลู้ก เช่นเดียวกบัพระ
บิดาของเราท่ีทรงเป็นท่ีพึ่งของเราพระองคท์รงสัตยจ์ริงและเท่ียงแท ้

อยากขอจบบทความน้ีดว้ยบทร้อยกรองซ่ึงแต่งข้ึนเองจากการถอดความจากโคลงภาษาองักฤษ 
(จ าช่ือผูแ้ต่งไม่ได)้ ดงัน้ีวา่ 

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. 
แมด้าวนบัลา้นดวงในนภากาศ  แมบ้นหาดเดียรดาษดว้ยเปลือกหอย 

แมน้นกนอ้ยร้องเพลงอยูภ่าษานก    แมฝ้งูนกนบัร้อยบินอยูย่ามฟ้าสาง 
แมน้ ้าคา้งยามรุ่งอรุณเวยีนมาถึง  แมฝ้งูผึ้งนบัร้อยบินวอ่นอยูเ่ร่ือเร่ือ 

แมผ้เีส้ือตวันอ้ยปีกสวยยามขยบั   ร้อยลา้นสรรพส่ิงไม่เพิดเสิศสู้แม่ 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 29 กรกฎาคม – สิงหาคม 1997, หนา้ 45-47. 


