แม่
บุคคลทีเ่ รามักจะมองข้ าม
อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผมเห็นด้วยกับ อับราฮัม ลินคอล์น ที่กล่าวว่า “No man is poor who has had a Godly
mother.” (ไม่มีบุคคลใดที่มีคุณแม่ที่ศรัทธาในพระเจ้า แล้วจะเป็ นคนยากจน)
ขนาดตอนที่คุณแม่ของผมยังไม่เชื่อในพระเจ้า และไม่ได้ร่ ารวยอะไร ท่านยังไม่ยอมให้ผม
ยากจนเลย
ผมว่า แม่คนไหน ๆ ก็คงจะเป็ นเช่นเดียวกันแบบนี้ คือ แม้ตวั เองจะอดก็ไม่ยอมให้ลูกต้องอด!
คงเหมือนกับที่ใครคนหนึ่งเคยกล่าวไว้วา่ “แม่ ที่เป็ นแบบฉบับคือแม่ที่ยามเห็นว่ามีขนมพายอยู่
เพียง 4 ชิ้น แต่มีคนอยู่ 5 คน จึงรี บประกาศว่า ท่านไม่ค่อยชอบรับประทานขนมพาย!” (A typical
mother, seeing there are only four pieces of pie for five people, promptly announces she never did
care for pie.)
เวลานี้ คุณแม่ของผมมาเชื่อพระเจ้าแล้ว ในตอนวัย 80 กว่า แต่ก็ยงั คงหิ้วอาหาร และขนมมาให้
ผมทุกครั้งที่มาคริ สตจักร และทุกครั้งที่มาหาผม คุณแม่ก็มกั จะมาปรึ กษาปั ญหาภายในบ้านเกี่ยวกับพี่ ๆ
ของผมหรื อไม่ก็หลาน ๆ ของผม แต่สุดท้ายก็ใจอ่อนยอมให้ความช่วยเหลือ พี่ ๆ หรื อหลาน ๆ ของผม
ทุกคนพูดง่าย ๆ ก็คือ แม้วา่ แม่จะหงุดหงิดหรื อผิดหวังกับลูกหรื อหลานมากเพียงไร แต่แม่ก็ยงั คงเป็ นแม่
อยูน่ นั่ เอง
แม่มกั พร้อมที่จะเสี ยสละ, เสี่ ยงหรื อยอมทาทุกอย่างเพื่อลูก ๆ ของแม่เสมอ เมื่อแม่คิดว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อพวกเขา คล้าย ๆ กับตัวอย่างของคุณแม่ของยากอบกับยอห์นที่พยายามเข้าพบปะพระเยซู
คริ สต์ เพื่อขอให้พระองค์ต้ งั เขาทั้ง 2 ให้นงั่ เบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระองค์ในราชอาณาจักรของ
พระองค์ในอนาคต!1
มีเพลงบทหนึ่งที่พรรณนาว่า
“รักใดในโลกยากที่จะหา
รักใดนานาเท่ารักของแม่
รักจากใจจริ งรักไม่เปลี่ยนแปร
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ความรักของแม่อเนกอนันต์
รักมีต่อลูกผูกพันแค่ไหน
หากมีผองภัยนั้นมาขวางกั้น
แม้ตอ้ งเสี่ ยงภัยถึงสิ้ นชีวนั
แม่ก็ยอมแลกกันเพื่อลูกยา”
...ผมเห็นจริ งในชีวิตของคุณแม่ของผม ที่แม้ปากท่านจะบ่น แต่มือของท่านมักแจกจ่ายแก่ลูก ๆ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอยูไ่ ม่ขาด ช่างน่าประหลาดใจเหมือนกับคากล่าวของฝรั่งที่วา่ .... “A mother is
the only person on earth who can divide her love among ten children and each child still have
all her love.” (แม่ คือบุคคลเพียงคนเดียวในโลกที่สามารถแบ่งความรักของท่านให้แก่ลูก ๆ สิ บคน
และลูกแต่ละคนยังคงได้รับความรักทั้งหมดของท่าน)
และเมื่อเรารู ้วา่ คุณแม่ รักเราและดีต่อเราปานนี้ แล้ว เราควรจะมีท่าทีและตอบสนองต่อท่าน
อย่างไร?
ในพระธรรมสุ ภาษิตให้คติไว้ส้ นั ๆ น่าคิดน่าปฏิบตั ิตามว่า....
“จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดี ขอให้ผทู ้ ี่คลอดเจ้าเปรมปรี ด์ ิ”2
ถ้าลูก ๆ เพียงแค่เอาพระธรรมตอนนี้เป็ นเป้ าหมาย และทาให้แม่ มีความสุ ข ผมว่าแค่น้ ี คุณแม่ก็
คงพึงพอใจแล้ว จริ งไหมครับ?
แต่...ลูก ๆ จะทาให้คุณแม่มีความสุ ขใจได้อย่างไร? ก็แค่ทาตัวให้ไม่เป็ นภาระแก่ใคร เป็ นคนดี
ทั้งต่อคุณแม่และคนอื่น ๆ เท่านั้นก็พอ
คงคล้าย ๆ กับ บทกลอนตอนหนึ่งที่วา่
“แม่ไม่หวังให้ลูกตอบแทนคุณ
เพียงค้ าจุนชีวติ ลูก ๆ ให้สุขี
เมื่อเติบใหญ่แล้วลูกเป็ นคนดี
เพียงแค่น้ ีตวั แม่ก็สุขใจ”
ดังนั้น อย่าให้เราทาให้คุณแม่ตอ้ งเสี ยใจด้วยการกระทาชั่ว! ที่ขดั ใจคุณแม่ และขัดพระทัยของ
พระเจ้า และไม่มีสิ่งใดที่ทาให้คุณแม่เสี ยใจมากเท่ากับการที่ลูก ๆ ดูถูกหรื อดูหมิ่น คาตักเตือนของคุณ
แม่
ซึ่ งในเรื่ องนี้ พระวจนะของพระเจ้าได้เตือนไว้ล่วงหน้าว่า “จงฟังบิดาของเจ้าผูใ้ ห้กาเนิดเจ้า
และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ ”3
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ผมเห็นบ่อย ๆ ว่า คนรุ่ นหลังจานวนไม่นอ้ ยสมัยนี้ไม่ค่อยยอมรับนับถือความคิดเห็นของพ่อแม่
เท่าไรนัก อาจเป็ นเพราะคนรุ่ นหลังมีการศึกษาที่สูงกว่า และประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ วก็เป็ นได้
ผูเ้ ขียนพระธรรมสุ ภาษิตกล่าวว่า “บุตรชายที่ฉลาดกระทาให้บิดายินดี แต่คนโง่ ดูหมิ่นมารดา
ของตน”4
และจากสภาพเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตก ธุ รกิจของบุตรชายหญิงที่เคยดูถูกพ่อแม่ตอ้ งประสบ
เคราะห์ลม้ ละลายกันเป็ นทิวแถว! เดี๋ยวนี้คนรุ่ นพ่อรุ่ นแม่จึงต้องกลับมากอบกูธ้ ุ รกิจของครอบครัวกัน
เป็ นจานวนไม่นอ้ ย
แท้จริ งแล้ว คาตักเตือน, คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาของคุณแม่น้ นั มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ มาแล้ว
ตลอดประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาตักเตือนของพระราชชนนีของพระราชา เลมูเอล แห่งมัสสา
ในพระธรรมสุ ภาษิตบทที่ 31 อันเป็ นบทอมตะที่คริ สตชนทัว่ โลกรู ้จกั ดี
และเราจะพบว่า คุณแม่หรื อ มารดาในอุดมคติน้ นั แท้จริ งก็คือคุณแม่ ทยี่ าเกรงพระเจ้ า! ผูเ้ ป็ น
ภรรยาที่ดีของสามีและเป็ นมารดาที่ดีของบุตร ๆ ของตน5
อย่างไรก็ตามไม่วา่ วันนี้คุณแม่ของเราจะเป็ นอย่างคุณแม่ในอุดมคติตามพระธรรมสุ ภาษิต
หรื อไม่ ก็ขอให้เรายังคงตระหนักเสมอว่า “คุณ” ขอ “แม่ ” ที่ให้เรากาเนิดผ่านครรภ์ของท่านมานั้น
ยังคงคู่ควรต่อการสนองคุณของเราอยูเ่ สมอ
เหมือนกับที่เด็กนักเรี ยนคนหนึ่ง ประพันธ์ไว้วา่
“แม่เป็ นผู้ให้ กาเนิดเกิดลูกรัก
เป็ นผูใ้ ห้ที่พกั พิงอาศัย
เป็ นผูใ้ ห้ความการุ ณอุ่นกายใจ
เป็ นผูใ้ ห้อะไรอะไรไม่รามือ”
ดังนั้นอย่าลืมที่จะตอบสนองพระคุณและทาให้คุณแม่ผทู ้ ี่คลอดเราเปรมปรี ด์ ิดว้ ยการดูแลและ
เลี้ยงดูท่านให้ดี แม้แต่องค์พระเยซูคริ สต์ในยามถูกตรึ งบนกางเขน ยังทรงมอบหมายให้สาวกของ
พระองค์สานต่อภารกิจในการเอาใจใส่ ดูแลนางมารี ยม์ ารดาของพระองค์ต่อไปในโลกนี้ 6 ไม่มีอะไรน่า
เศร้าเท่ากับการได้ยนิ ว่า “สมัยก่ อน แม่ 1 คนเลีย้ งดูลูก 10 คนได้ แต่ สมัยนี้ ลูก 10 คนไม่ สามารถเลีย้ งดู
แม่ 1 คนได้ ” วันนี้...ผมขอปิ ดท้ายด้วยบทกวีบทหนึ่งที่ไม่รู้นามผูป้ ระพันธ์ แต่ได้พรรณนาถึงพระคุณ
ของแม่ที่เตือนใจของเราไว้ดงั นี้
แม่
คือ พระองค์ เดียวคอยเกี่ยวข้อง
คือ โคมทองส่ องทางสว่างไสว
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คือ ผู้สร้ างทางเดินเจริ ญไกล
คือ อุ่นไอผ้าห่มต้านลมแรง
คือ ร่ มไทรไพศาลกั้นแดดฝน
คือ สายชลหล่อเลี้ยงให้ไม่เหื อดแห้ง
คือ มิตรแท้ ในเรื อนไม่เปลี่ยนแปลง
คือ กาแพงปกป้ องผองพาลภัย
คือ อาจารย์ คนแรกแจกความรู้
คือ แพทย์ ผปู้ ้ อนยารักษาไข้
คือ ฐานรองอารมณ์คราตรมใจ
คือ คนใช้ ติดตามประจานาน
คือ บันไดก้าวเดินเผชิ ญโลก
คือ ผู้โบกธงเชียร์ ให้วงิ่ ผ่าน
คือ นักร้ องกล่อมขวัญบรรโลมนาน
คือ สะพานเหนียวแน่นเชื่อมแผ่นดิน
คือ เนือ้ นาบุญของผองลูกแน่
คือ รักแท้ วสิ ุ ทธิ์ ใจไม่สร่ างสิ้ น
คือ ขุมคลังเก็บให้ใช้อาจิณ
คือ พรหมมินทร์ สูงส่ งดารงธรรม
คือ ผู้ตายแทนลูกได้ทุกเมื่อ
คือ ก้อนเนือ้ นมสดรสหวานฉ่ า
คือ รถเรือลากจูงผูม้ ุ่งนา
พระคุณแม่ล้ าเลิศแน่โอ้แม่เอย!

ข้ อคิดส่ งท้ าย
พระเยซูตรัสว่า เรายังมีคุณแม่ และพีน่ ้ องชายหญิงอยูม่ ากมายเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการหรื อ
คาดคิด พระองค์ตรัสว่า ... “มารดาของเราและพี่นอ้ งของเราคือคนเหล่านั้นทีไ่ ด้ ฟังพระดารัสของพระ
เจ้ าและกระทาตาม”7
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ด้วยเหตุน้ ี เราต้องตระหนักว่า นอกจากคุณแม่ ตามเนื้อหนังแล้วเรายังมีคุณแม่ทางจิตวิญญาณ
อีกด้วยฉะนั้น นอกจากเราต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีดว้ ยการทาดีต่อคุณแม่ทางฝ่ ายกายของเราแล้ว
คุณคิดว่าเรากระทาดีอะไรต่อคุณแม่ ทางฝ่ ายจิตวิญญาณของเราบ้าง?
ตอบที!
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