คือคำว่ ำแม่
โดย อ.กันยำรัต จีระแพทย์
“แม่เป็ นดัง่ แม่น้ ำเป็ นผูท้ ี่ให้ควำมสงบร่ มเย็นและมีท่วงที วำจำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของลูก ๆ ยำม
ลูกมีควำมทุกข์แม่จะปลอบโยนและทำให้ลูกคลำยกังวล”
คำว่ำแม่มีควำมหมำยที่ยงิ่ ใหญ่มหำศำล เพรำะว่ำนอกจำกแม่จะเป็ นผูใ้ ห้กำเนิดแล้ว แม่ยงั ต้อง
เป็ นอีกหลำย ๆ อย่ำงแก่ลูก ในพจำนำนุกรม ภำษำไทยนั้น คำที่ข้ ึนต้นว่ำแม่มีควำมหมำยถึงสิ่ งที่สำคัญ
เรี ยกคนที่เป็ นหัวหน้ำหรื อเป็ นนำยโดยไม่จำกัดว่ำเป็ นชำยหรื อหญิง เช่น แม่ทพั คำยกย่องเทวดำผูห้ ญิง
บำงจำพวก เช่น แม่คงคำ แม่ธรณี แม่น้ ำหมำยถึงลำน้ ำใหญ่ซ่ ึงเป็ นที่รวมของลำธำรทั้งปวง แม่บทคือ
หัวข้อใหญ่หรื อท่ำทีที่เป็ นหลักของกำรรำแม่พิมพ์ คือสิ่ งที่เป็ นต้นแบบโดยปริ ยำยหมำยถึงคนที่เป็ น
แบบอย่ำง แม่งำนคือผูจ้ ดั งำนต่ำง ๆ เป็ นต้น ในที่น้ ีจะขอกล่ำวถึงคำ 4 คำที่แม่ของลูก ๆ น่ำจะเป็ นคือ
แม่งำน แม่น้ ำ แม่พิมพ์ และแม่ทพั
แม่งำนปรกติน้ นั เรำจะเรี ยกแม่วำ่ เป็ นแม่บำ้ นด้วย ในฐำนะที่แม่ตอ้ งทำงำนจิปำถะในบ้ำน แต่
ข้ำพเจ้ำอยำกจะเรี ยกแม่วำ่ เป็ น แม่งำนเพรำะเห็นว่ำงำนของแม่บำ้ นนั้นหลำกหลำยจริ ง ๆ ในสมัย
ปั จจุบนั แม่ควรเป็ นแม่งำนซึ่ งเป็ นหัวหน้ำผูจ้ ดั งำนต่ำง ๆ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่แม่บำ้ นที่คอยดูแลลูก ๆ แต่
แม่ตอ้ งเป็ นแม่งำนคอยจัดงำนให้ลูก ๆ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ แม่ตอ้ งตื่นแต่เช้ำจัดเตรี ยมอำหำร ลูก
ๆ ควรมีส่วนช่วยเหลืองำนบ้ำน โดยเฉพำะในวัน หยุด เรำจะพบว่ำบำงบ้ำน พ่อแม่ลูกจะช่วยกันทำควำม
สะอำดบ้ำนพ่อล้ำงรถแม่จดั อำหำร ลูกจัดโต๊ะ หรื อกวำดบ้ำน แม่ไปตลำด ลูกช่วยหิ้ วหรื อเข็ญรถใน
ซุ ปเปอร์ มำเก็ตตอนเย็นแม่ทำอำหำร ลูกช่วยปอกหัน่ ล้ำงภำชนะ พ่อจะรดน้ ำต้นไม้ แม่ตอ้ งจัดงำนต่ำง
ๆ ให้ลูกทำเพื่อที่จะช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป แม่ตอ้ งเป็ นผูว้ ำงแผนว่ำลูกควรช่วยเหลืออะไรบ้ำงอันจะ
เป็ นกำรฝึ กพวกเขำในกำรที่จะรู ้จกั กำรมีน้ ำใจช่วยเหลือแบ่งเบำภำระของพ่อแม่และยังเป็ นกำรฝึ กฝน
อุปนิสัยกำรมีระเบียบและควำมรับผิดชอบแก่ลูก ๆ ด้วย
แม่น้ ำ แม่น้ ำเป็ นลำน้ ำสำยใหญ่ไหลผ่ำนเมืองต่ำง ๆ เพื่อหล่อเลี้ยงประชำกรของประเทศแม่
ต้องเป็ นดัง่ แม่น้ ำเป็ นผูท้ ี่ให้ควำมสงบร่ มเย็น และมีท่วงทีวำจำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของลูก ๆ ยำมลูกมีควำม
ทุกข์ แม่จะปลอบโยนและทำให้ลูกคลำยกังวล นอกจำกนี้แม่ตอ้ งมีใจกว้ำงขวำงดุจสำยน้ ำที่ไหลไป ซึ่ ง
ยังประโยชน์แก่พ้นื ดินที่อยูส่ องข้ำงลำน้ ำ ชีวติ ของแม่ดุจสำยธำรที่ไหลลงมำไม่ขำดสำย จนกว่ำจะออก
สู่ ทะเลไป แม่มีแต่กำรให้ไม่รู้จกั จบสิ้ น เมื่อลูกต้องกำรคำปรึ กษำแม่จะช่วยได้ทุกเมื่อ ดูเหมือนว่ำแม่จะรู ้
ไปหมดเสี ยทุกเรื่ อง ยิง่ ในภำวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั พ่อต้องทำงำนมำกชัว่ โมงขึ้น เวลำที่จะช่วยกันดูแล
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ลูกก็แทบจะไม่มี แม่ตอ้ งเอำใจใส่ ลูกทุกแง่มุม แม่ตอ้ งใจเย็น ต้องเข้ำใจลูก เป็ นที่พกั พิงแก่ลูก ยำมที่คน
นัง่ อยูร่ ิ มแม่น้ ำนี้ สำยลมที่พดั ผ่ำนผิวน้ ำ ทำให้คนรู ้สึกสบำยใจสบำยกำย เพรำะแม่จะคอยเกื้อหนุนลูกอยู่
เสมอ ควำมรักของแม่น้ นั ไม่มีวนั สู ญสิ้ น และเป็ นควำมรักที่สร้ำงสรรค์ เป็ นแบบอย่ำง และปลูกเพำะ
ควำมรักในใจของลูก ๆ และสอนให้เขำรู ้จกั ที่จะเผื่อแผ่ควำมรักที่ได้ปลูกฝังมำให้ผอู ้ ื่นด้วย
แม่พิมพ์ เรำมักจะเรี ยกผูเ้ ป็ นครู วำ่ เป็ นแม่พิมพ์ของชำติ แต่ในส่ วนตัวข้ำพเจ้ำคิดว่ำแม่เป็ น
แม่พิมพ์ที่ดีและเป็ นแบบอย่ำงแก่ลูกได้มำกกว่ำเพรำะแม่อยูก่ บั ลูกมำตั้งแต่เกิด แม่ประพฤติปฏิบตั ิตวั
อย่ำงไรก็อยูใ่ นสำยตำของลูกตลอด ลูกที่มีแม่ยมิ้ แย้มแจ่มใส ลูกก็เป็ นคนร่ ำเริ ง แม่เป็ นคนสะอำด
เรี ยบร้อย ดูแลให้ลูกแต่งตัวสะอำดสวยงำมลูกก็จะเป็ นเช่นนั้นแม่ไม่พดู คำหยำบ แม่ไม่เสพย์ของมึนเมำ
แม่ไม่สนใจศึกษำหำควำมรู ้ ลูกก็จะทำตำมโดยอัตโนมัติ ข้ำพเจ้ำมีโต๊ะหนังสื อในห้องทำงำนเพื่อใช้
ทำงำนเอกสำรต่ำง ๆ เมื่อลูกเล็ก ๆ ลูกชอบมำนัง่ ที่โต๊ะทำงำนของข้ำพเจ้ำ แกล้งทำเป็ นทำงำนบ้ำงตรวจ
งำนบ้ำง เมื่ออำยุสิบขวบกว่ำก็เริ่ มใช้คอมพิวเตอร์ ทำรำยงำนกำรเรี ยน แม่เป็ นแม่พิมพ์ของลูก ดังนั้นผู ้
เป็ นแม่ตอ้ งตระหนักเสมอว่ำทุกอย่ำงที่พดู หรื อทำต้องเป็ นสิ่ งที่เสริ มสร้ำง พระเจ้ำทรงออกแบบมนุษย์
มำดีเลิศ และแม่เป็ นผูพ้ ฒั นำแบบดังกล่ำวให้มีประสิ ทธิ ภำพ ลูกจะรักผูอ้ ื่นถ้ำแม่รักผูอ้ ื่น ลูกจะใจกว้ำง
ลูกจะรักและเชื่อฟังพระเจ้ำถ้ำแม่รักและเชื่อฟังพระเจ้ำ ลูกจะมีควำมพยำยำมถ้ำแม่แสดงออกถึงควำม
มำนะพยำยำมในชีวติ ของแม่
แม่ทพั คือหัวหน้ำผูค้ ุมกองทหำรออกต่อสู ้กบั ศัตรู ในยำมสงครำม แม่ตอ้ งเป็ นดังแม่ทพั คอย
ต่อสู ้กบั ศัตรู ของลูก ซึ่ งมี 3 ประกำรคือ
ศัตรู ทำงกำย แม่ตอ้ งเอำใจใส่ ไม่ให้ลูกมีโรคภัยไข้เจ็บ แม่คอยปกป้ องไม่ให้ภยั มำถึงตัวลูกได้
ไม่ยอมให้ใครมำรังแกเมื่อลูกโตขึ้นก็สอนให้ลูกระวังระไว ไม่ไว้ใจคนง่ำย ๆ เพื่อจะไม่ตอ้ งถูก
หลอกลวงหรื อนำลูกไปหำผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม
ศัตรู ทำงใจ แม่ตอ้ งป้ องกันลูกจำกศัตรู ที่มำรบกวนควำมคิดของลูก ในปัจจุบนั ภำพที่แสดงออก
ในโทรทัศน์ก็ดีสื่อต่ำง ๆ ก็ดี มีหลำยอย่ำงที่ชกั ชวนให้จิตใจของลูกหมกหมุ่นอยูก่ บั เรื่ องทำงเพศ หรื อ
ควำมต้องกำรฝ่ ำยเนื้ อหนังเช่นเสื้ อผ้ำแบบใหม่ ทรงผมแปลก ๆ ควำมคิดที่ต่อต้ำน สังคม กำรชักนำ
ไปสู่ อบำยมุขต่ำง ๆ แม่ตอ้ งระแวดระวังคอยสอนลูกให้รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี ในสมัยก่อนลูกที่ประพฤติตน
ไม่ดี จะมีคำกล่ำวว่ำ เพรำะพ่อแม่ไม่สั่งสอนอบรม สมัยนี้ แม่ตอ้ งเอำใจใส่ ทันเกมส์ ไม่ตกยุคตกสมัย ไม่
ตกข่ำวต้องหูไวตำไว มิฉะนั้นแม่จะตำมลูกไม่ทนั แม่ตอ้ งคอยดูแลว่ำลูกเข้ำห้องสนทนำกับใครใน
อินเตอร์ เน็ต สอนวิธีป้องกันตนจำกคนแปลกหน้ำ ใส่ ควำมคิดดี ๆ ลงไปในลูกให้ลูกมีควำมแข็งแกร่ ง
ทำงอำรมณ์ ไม่อ่อนไหวต่อสิ่ งแวดล้อมง่ำย ๆ

2

ศัตรู ทำงวิญญำณ มำรซำตำนมำเพื่อลัก ฆ่ำและทำลำย แม่ตอ้ งใส่ ใจในวิญญำณจิตของลูกนำลูก
เข้ำใกล้พระเจ้ำตั้งแต่เล็ก สอนให้ลูกรู ้จกั นมัสกำรพระเจ้ำหำหนังสื อพระคัมภีร์รูปภำพให้ลูกอ่ำนเมื่อยัง
เล็กแม่ตอ้ งสอนให้ลูกอธิ ษฐำน และอบรมให้ลูกดำเนิ นตำมพระวจนะของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเคยเห็นบำง
ครอบครัวพำลูกไปโบสถ์ให้เข้ำเรี ยนรวีวำรศึกษำ แต่ไม่ค่อยอบรมลูกให้ประพฤติตำมพระวจนะ ซึ่ งทำ
ให้ชีวติ คริ สเตียนของลูกไม่สมบูรณ์ แม่ตอ้ งถ่ำยทอด ควำมรักของพระเจ้ำแก่ลูกด้วยกำรวำงมืออธิษฐำน
ให้ลูกเสมอ แม่ตอ้ งอธิ ษฐำนเพื่อชีวติ ที่ดีของลูกในอนำคตแม่ตอ้ งหวงแหนลูก ไม่ให้เข้ำไปข้องเกี่ยวกับ
กิจกำรของมำรเหมือนดังที่พระเจ้ำทรงหวงแหนเรำ
จะเห็นคำว่ำแม่มีควำมหมำยมำกจริ ง ๆ และนี่ก็เป็ นแค่ควำมหมำยของคำว่ำแม่เพียงบำงส่ วน
คนที่จะเป็ นแม่ได้สมบูรณ์ไม่เพียงแต่ให้กำเนิ ดลูกเท่ำนั้น แต่ตอ้ งเลี้ยงลูกเป็ น ที่จริ งแล้วน่ำจะมีกำร
จัดทำหลักสู ตรหรื อคู่มือในกำรเลี้ยงดูและอบรมลูก เพื่อที่เด็ก ๆ ในคริ สตจักรจะได้เติบโตมำอย่ำงมี
คุณภำพ โดยเฉพำะผูท้ ี่เป็ นผูน้ ำของคริ สตจักรควรจะต้องเป็ นแบบอย่ำงในกำรเลี้ยงดูบุตรหลำนและ
คริ สตจักรควรที่จะเข้ำมำมีส่วนในกำรดูแลเด็กและเอำใจใส่ ครอบครัวในคริ สตจักรด้วย
โลกเรำขำดตัวอย่ำงที่ดีมำนำนแล้ว และเด็ก ๆ ในคริ สตจักรก็มีจำนวนไม่นอ้ ยที่หลงและพลำด
ไปและพ่อแม่ โดยเฉพำะแม่ที่มีควำมใกล้ชิดลูกมำกที่สุดจะต้องเป็ นแบบอย่ำงให้แก่ลูก เพื่อลูกจะรู ้จกั
ควำมรักของพระเจ้ำและนำไปใช้ในชีวติ ของเขำก็โดยทำงควำมรักที่แม่มีให้แก่เขำนัน่ เอง

ที่มำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 8 ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2001, หน้ำ 52-53.
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