พอ อ-อ-อ-อ!
ธงชัย ประดับชนานุรัตน
คุณโกมล พาเจน ลูกชายสุดโปรดไปที่เตียงนอน แลวกระซิบบอกลูกวา...
“นอนซะ!”
หานาทีตอมา...
“พอ อ-อ-อ-อ!” เสียงเรียกดังลั่นออกมาจากหองนอนของลูก
“อะไรเหรอ!” คุณพอตะโกนถาม
“ผมหิวน้ําคราบ... พอเอาน้ําใหผมหนอยไดไหมครับ?”
“ไมได! เมื่อกี้พอเตือนใหดมื่ แลวไง แตลูกไมดื่มเอง! ปดไฟนอนไดแลว!”
5 นาทีตอมา
“พอ อ-อ-อ-อ !” เจนตะโกนเสียงดังโหยหวน
“อะไร????” คุณโกมลผูเปนพอตะโกนกลับไป
“ผมหิวน้ําคราบ... ขอน้ําใหผมดื่มหนอยไดไหมครับ?” เจนลูกชายคนดีออดออน
“พอ บอกแลวไงวา ไมได! ถาลูกยังขออีก เดี๋ยวพอจะตีลกู นะ!”
5 นาทีตอมา...
“พอ อ-อ-อ-อ!”
“อะไรอีกเลา?”
“เวลาพอมาตีผม...พออยาลืมเอาน้ํามาใหผมดวยนะครับ!”
ไมทราบวา คุณอยากมีลูกทีใ่ สซื่อดื้อตาใสอยางนี้ไวสักคนไหมครับ?
ผมวานารักดี! ดีออก! แสดงวา ความสัมพันธระหวางพอ – ลูก คูนี้คอนขางสนิทสนมกันดี
ทีเดียว ไมเชนนั้น ลูกชายในเรื่องคงจะไมกลาขอหรือตื้อพออยางนาเอ็นดูเชนนี!้ จริงไหมครับ?
...ผลการสํารวจวิจยั สวนใหญจะยืนยันตรงกันวาเด็กทีม่ ีความสัมพันธที่ดีกับพอมักจะไมคอย
กออาชญากรรม!
แตตรงกันขาม หากวาเด็กคนใดเติบใหญขนึ้ มาในบานทีไ่ มมีพอ! เด็กมักจะกอปญหา!
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ดร.ลอเรน โมเชน แหง สถาบันสุขภาพจิตแหงชาติ (National lnstitute of Mental Health) ของ
สหรัฐอเมริกา เปดเผยวา... “ครอบครัวที่ไมมีพออยูดวย มักเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดอาชญากรรมใน
หมูวัยรุนมากกวาปญหาเรื่องความยากจน!”
นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาการเกิดอาชญากรรมในวัฒนธรรมตาง ๆ ทั่วโลกของมหาวิทยาลัย
เยล ยังเปดเผยวา อาชญากรรมสวนใหญมกั เกิดขึน้ จากเด็กหรือผูใหญทเี่ ติบโตขึ้น จากการเลี้ยงดูของแม
ฝายเดียว!
ดังนั้น บานทีไ่ มมีพอ จึงขาดองคประกอบสําคัญยิ่ง สําหรับการเปนครอบครัวที่ดีและอบอุน
จากการวิจัยพบวาเด็กที่ขาดความอบอุนจากพอทั้งกายและใจ มักจะเปนคนที่
1. ขาดแรงจูงใจในการตอสูเพื่อความสําเร็จ
2. ไมสามารถยับยั้งชั่งใจเพือ่ ผลดีในอนาคต
3. ไมเห็นคุณคาของตัวเอง
4. มีอารมณออนไหว และถูกชักชวนงาย - โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเพื่อนวัยรุนที่ชอบมัว่ สุมทําผิด
กฎหมาย
ตรงกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จอหน ฮอปกินส ที่เปดเผยวา วันรุน หญิงที่ขาดความอบอุน
จากพอ มักมีแนวโนมในการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน (มากกวาพวกที่มาจากครอบครัวที่มีพอแม
พรอมหนาถึง 60 %)
ดังนั้น หากคุณเปนพอ คุณตองตระหนักวา คุณมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอลูก ๆ ของคุณ และ
ตอสังคมที่ลูก ๆ ของคุณเปนสวนหนึ่งดวย!
เพราะหากคุณเปนพอที่มีสวนทําใหลูกของคุณเปนคนดี ลูก ๆ ของคุณก็จะมีสวนทําใหสงั คมดี
ขึ้น!
ผานทาง – ความดีและความเกงของตัวของเขา
- ความดีและความสามารถของสมาชิกครอบครัวของเขา
- ความดีและทรัพยากรภายในหนวยงาน / องคกรของเขา
- ความดีและพลังของคริสตจักรของเขา! ฯลฯ
หรือตรงกันขามหากคุณเปนพอที่ไมดี หรือไมทําหนาทีข่ องพอที่ควรเปน ควรทํา! คุณก็กําลัง
สรางอาชญากรหรือขยะสังคมใหเกิดขึ้นมาในโลกนี!้
ดังนั้น
คุณควรตั้งเปาและตั้งใจที่จะเปนพอที่ประพฤติตนคูควรตอการไดรับการยกยอง
สรรเสริญ โดยตั้งตนและตั้งมั่นในการเปนบิดาที่ลูกๆ ของคุณรูสึกภาคภูมิใจและถือเปนศักดิ์ศรีของตัว
เขา ดังสุภาษิตที่วา... “ศักดิ์ศรีของบุตรชายคือ บิดาของเขา!” (สุภาษิต 17:6)
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ลูกคนใดมีพอที่พวกเขาภูมิใจและพอนั้นใหเวลาสั่งสอนพวกเขา พวกเขาจะเจริญพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็ว!
จากการวิจัย ของ ดร.มารตนิ ดอยซ พบวา พอที่ใชเวลาพูดคุยกับลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
รับประทานอาหารเย็นดวยกัน จะชวยกระตุนใหผูเปนลูกเรียนหนังสือไดดีขึ้น!
วันนีห้ ากคุณเปนพอ ขอใหคุณเปนพอที่อยูในความทรงจําที่ดขี องลูกเสมอไปเพือ่ คุณจะเปน
แรงบันดาลใจที่ทําใหลูกของคุณเปนพอทีด่ ีสําหรับลูกหลานของเขาตอไปในอนาคต!
ผมประทับใจในขอเขียนของ เดวิด เคทเลอร ที่เขียนไวในหนังสือ 5 th Portion of Chicken Soup
for the Soul ที่แพรวสํานักพิมพ นํามาแปลไวดังนี้_
มือพอ
“ถึงเวลาเขานอน ขณะทีเ่ รากําลังจะหลับลง
ผมกอดลูกชายคนหนึ่งไว
ตอนที่ผมกอดเขาแนน ผมเห็นภาพแปลกตา
มือผม...ชางเหมือนกับมือพอ!
ผมจํามือพอไดดี มือที่เปนปุม โปน
มักจะมีเล็บฉีก นิ้วหรือสองนิว้ เสมอ
ขอบคุณคอนที่ตีพลาด
ทําใหหวั แมมอื พอมีสีน้ําเงินสวย
มือนั้นกรานผมจําได และแกรงอยางไมนา เชื่อ
แข็งแรงเหมือนคีมของชาง
แตยามที่อุมเด็กนอยขี้ตกใจยามค่ําคืน
ผมกลับรูสึกวา นิ่มนวลอยางยิ่ง
ภาพของมือคูน ั้น นาประทับใจนัก
ในสายตาของลูก
มือของพอคนอื่นอาจจะสะอาดกวา
ดูเหมือนเปนผลจากการทํางานในสํานักงาน
ในชวงวัยของการสรางรูปแบบของตน
ผมไมคอยไดคิดถึงเหตุผลที่พอใสถุงมือหยาบนิว้ โผล
ความรักในงาน รอยเปอนคราบน้ํามัน
สนิมจากการบัดกรี นี่เองที่ทําใหมือนัน้ ทะมัดทะแมง
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หวนคิดกลับไป ดวยสายตาฝาฟาง และคิดไปขางหนา
เมื่อถึงวันหนึ่ง ที่เวลาของผมหมดไป
คบเพลิงแหงความรัก ในมือเหี่ยวยนของผม
จะถูกสงตอไปยังมือลูกชาย
ผมไมถือสารอยถลอก แผลเปนตรงนั้นตรงนี้
หรือคอนที่ดูเหมือนจะตีพลาด
ความปรารถนาสูงสุดของผม ก็เมื่อลูกกุมมือผมไว
ใหเขารูสึกวา ความรักแฝงอยูในกํามือนั้น!”
วันนี้ ทานสุภาพบุรษทั้งหลายครับ ขอใหเราตั้งเปาที่จะเปนพอที่ดีที่สดุ สําหรับลูกของเราดีไหม
ครับ?!
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บรรดาผูที่เปนพอคนอยูแลวในเวลานี้ คุณจะมอบของขวัญคริสตมาสอันล้ํา
คาใหแกลูกของคุณในปนี้ ดวยการเปนพอทีด่ ีกวาเดิมสําหรับเขาไดไหมครับ?
และในขณะเดียวกัน หากคุณเปนลูก คุณจะมอบของขวัญวันคริสตมาสและวันปใหมนี้ดวยการ
เปนลูกที่นาภูมิใจที่เคารพรัก ใหเกียรติ และทําใหพอของคุณ มีกําลังใจ และมีความสุขมากกวาที่ผานมา
ไดหรือไมครับ?
ชวยตอบที!

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 57 ฉบับที่ 313 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2006, หนา 3-5.
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