วันแม่ ผู้ให้ กำเนิด!
อจ.ธงชัย ประดับชนำนุรัตน์
ในปี 1890 คุณครู แมรี ที ซาสซี น เสนอในที่ประชุมครู ทวั่ ประเทศ ที่มลรัฐ เคนทักกี
สหรัฐอเมริ กา ให้จดั งานระลึกบุญคุณแม่ ในวันที่ 20 เมษายน (ตรงกับวันเกิดคุณแม่ของเธอ)
แต่ไม่มีใครเห็นด้วย!
ในปี 1892 โรเบิร์ต เค คัมมินส์ อาจารย์ใหญ่รวีวารศึกษาใน บัลติมอร์ เสนอให้ถือเอาวันตาย
ของนักประดิษฐ์หญิงนามว่า อีมิลี พลูแมน ในวันที่ 22 พฤษภาคม เป็ นวันแม่
แต่ก็ไม่เป็ นที่นิยม!
จนกระทัง่ แอนนา เอ็ม ยาร์ วิส ชาวฟิ ลาเดเฟี ย ปลุกกระแสวันแม่ได้สาเร็ จ ในปี 1910 มลรัฐ โอ
คลาโฮมาเวสต์เวอร์ จิเนีย และวอชิงตัน รับรองวันแม่อย่างเป็ นทางการ!
และในวันที่ 9 พฤษภาคม 1914 ประธานาธิบดีวดู โรว์ วิลสัน ได้ประกาศรับรอง “วันแม่
แห่ งชำติ” และให้ประดับธงชาติในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม!
น่าชื่นชมแทน แอนนา เอ็มยาร์ วสิ ที่ผลักดัน “วันแม่” จนสาเร็ จ แต่ตวั เธอเองกลับต้องตายใน
โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 1948 โดยไม่มีลูก ๆ มาดูใจ เพราะเธอเป็ นสาวโสด (ตลอด 84 ปี )
จนวันตาย!
สาหรับประเทศไทย นั้นเดิมรัฐบาลของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประกาศให้วนั ที่ 15 เมษายน
เป็ น “วันแม่แห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) จนกระทัง่ ได้เปลี่ยนมาถือเอาวันที่ 12 สิ งหาคม
ซึ่ งเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถเป็ นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี
ค.ศ.1976 (พ.ศ. 2519)!
คาว่า “แม่ ” หมายความว่า “หญิงผูใ้ ห้กาเนิ ดหรื อเลี้ยงดูลูก”
คุณผูอ้ ่านคิดว่าใครเป็ นบุคคลที่คู่ควรต่อการเป็ นแม่มากกว่ากัน ระหว่างหญิงผูใ้ ห้กาเนิดบุตร
แต่ไม่เลี้ยงดู
กับหญิงผูเ้ ลี้ยงดูเด็กคนนั้นประดุจบุตร ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้กาเนิดเขา?
ช่างน่าเศร้าที่ในทุกวันนี้ มีข่าวตามหน้าหนังสื อพิมพ์เป็ นประจาว่า หญิงผูใ้ ห้กาเนิดบุตรกลับ
พิฆาตบุตรแรกเกิดของตนเองอย่างไร้จิตผูกพันแห่งสายโลหิ ต และความละอายต่อบาป!
อีกทั้งยังมีหญิงอีกไม่นอ้ ย ที่ให้กาเนิดบุตรของตนแล้วแอบเอาไปทิ้งตามขยะหน้าบ้านคนอื่น
หรื อตามสะพานเพราะไม่พร้อมจะเลี้ยงดู!
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ผูห้ ญิงอย่างนี้ สมควรได้รับการเรี ยกขานด้วยคาสู งส่ งว่า “แม่” หรอกหรื อ?
ผมว่า คนที่ให้กาเนิ ดบุตรและเลี้ยงดูบุตรของตนนั้นน่าสรรเสริ ญ!
แต่คนที่ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้กาเนิดโดยตรง แต่เลี้ยงดูเด็กคนนั้น ประดุจบุตรของตนอย่างสุ ดหัวใจ
กลับน่ายกย่องกว่า!
ในพระคัมภีร์กล่าวถึงแม่ มาตั้งแต่หนังสื อปฐมกาล!
โดยเริ่ มต้นจาก แม่คนแรกของโลก ผูม้ ีนามว่า เอวา (EVA)
อาดัมผูเ้ ป็ นสามี เรี ยกเธอว่า “เอวา” แปลว่า “มีชีวติ อยู”่ เพราะนางเป็ น “มารดาของปวงชนที่มี
ชีวติ ” (ปฐมกาล 3:20)
และกล่าวถึง “ซาราห์” (Sarah) ผูเ้ ป็ นภรรยาของอับราฮัม เพราะนางเป็ นผู้ “ให้กาเนิดชนหลาย
ชาติ” (ปฐมกาล 17:16)
นอกจากนี้ พระคัมภีร์ยงั กล่าวถึง ผูเ้ ป็ นแม่ที่สาคัญอีกหลาย ๆ คน อาทิ เช่น
-ทำมำร์ (ภรรยาของยูดาห์) ผูเ้ ป็ นมารดาของ เปเรศ กับ เศราห์
-รำหับ (ภรรยาของสัลโมน) ผูเ้ ป็ นมารดาของ โบอาส
-รู ธ (ภรรยาของโบอาส) ผูเ้ ป็ นมารดาของโอเบด
-บัทเชบำ (ภรรยาของดาวิด) ผูเ้ ป็ นมารดาของซาโลมอน และ
-มำรีย์ (ภรรยาของโยเซฟ) ผูเ้ ป็ นมารดาของพระเยซู ฯลฯ (มัทธิว 1:3, 5:24-25, 2 ซามูเอล
12:24)
แท้จริ งคาว่า “แม่ ” นี้ มีความหมายกว้างขวางดุจมหรรณพ เวลาจะเรี ยกผูห้ ญิงที่อายุนอ้ ยกว่า
ด้วยความรักใคร่ สนิทสนม ก็จะเรี ยกว่า แม่ นั่น, แม่ นี่ หรื อ แม่ คุณ!
-จะเรี ยกผูเ้ ป็ นหัวหน้าหรื อนาย ก็เรี ยกว่า แม่ ทพั !
-จะเรี ยกสิ่ งที่เป็ นประธานของสิ่ งต่าง ๆ ในพวกเดียวกันก็เรี ยก แม่ แบบ!
-จะเรี ยกชิ้นใหญ่กว่าในจาพวกสิ่ งที่สาหรับกันก็เรี ยกว่า แม่ เช่น แม่ กุญแจ, แม่ นำ้ !
-จะเรี ยกหัวหน้าผูร้ ับผิดชอบในงานบางอย่างก็เรี ยกว่า แม่ งำน!
-จะเรี ยกหัวข้อใหญ่ ๆ ก็เรี ยกว่า แม่ บท!
-จะเรี ยกภรรยาพ่อบ้าน หรื อผูจ้ ดั การงานภายในบ้านหรื อในสถานที่ต่าง ๆ ก็เรี ยกว่า แม่ บ้ำน!
-จะเรี ยกหญิงผูม้ ีจิตใจเมตตาปรานี ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นเป็ นนิจก็เรี ยกว่า แม่ พระ!
-จะเรี ยกหญิงผูอ้ ุปถัมภ์พระเอกลิเกหรื อนายวงดนตรี ลูกทุ่ง ก็เรี ยกว่า แม่ ยก!
-จะเรี ยกแม่ของเมียทูลหัว ก็เรี ยกว่า แม่ ยำย!
-จะเรี ยกหญิงที่ทาหน้าที่ชกั นา เพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกัน ก็เรี ยกว่า แม่ สื่อ แม่ ชัก!
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ดังนั้น จะเห็นแล้วนะครับว่า คาว่า “แม่ ” นี้สาคัญคับฟ้ าเพียงไร!
หวังว่าในวันแม่และวันของแม่ที่ (เหลือน้อยลงทุกวัน) เราผูย้ งั คงมีคุณแม่อยู่ จะรู ้จกั ชื่ นชม และ
ฉวยโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านก่อนที่โอกาสจะหมดสิ้ นลง!
อ.เปาโล กล่าวเตือนสติไว้วา่ ...
“...ให้ลูกหลาน...หัดปฏิบตั ิหน้าที่ทางศาสนา โดยปฏิบตั ิกบั ครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบ
แทนคุณ (บิดา) มารดา เพราะว่าการกระทาเช่นนี้เป็ นที่ พอพระทัยพระเจ้า!” (1 ทิโมธี 5:4)
ดังนั้น ไม่วา่ ผูใ้ ห้กาเนิดคุณจะเลี้ยงดูคุณมาหรื อไม่? หรื อผูท้ ี่เลี้ยงคุณมาจะให้กาเนิดคุณหรื อไม่?
สตรี ผปู ้ ระเสริ ฐทั้ง 2 ประเภทล้วนเป็ นคุณแม่ของคุณ!
วันนี้ คุณตอบแทนพระคุณของคุณแม่ของคุณหรื อยัง?.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 299 กรกฎาคม – สิ งหาคม
2004, หน้า 19-20.
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