“แม่ ”
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
แม่ เป็ นคำแรกทีล่ ูกพูดได้ และไม่ ควรเป็ นคำสุ ดท้ ำยทีล่ ูกนึกถึง ในวำระสุ ดท้ ำยขององค์ พระเยซู
คริสต์ พระองค์ คิดถึงพระมำรดำของพระองค์ เมื่อลูกคิดถึงแม่ แม่ ย่อมคิดถึงลูก พระนำงมำเรียจึงอยู่ที่
โคนไม้ กำงเขน ท่ ำนอยู่ที่อุโมงค์ ฝังศพทีเ่ ปิ ดออก และท่ ำนอยู่ในห้ องชั้ นบน ชี วติ ของแม่ มีผลต่ อลูกและ
ชี วติ ของลูกมีผลต่ อแม่ ชี วติ ของเรำทั้งแม่ ลูกมีผลต่ อคริสตจักร สั งคม ประเทศชำติและโลกนี้ยงิ่ กว่ำ
มนุษย์ คนใด

สิ่ งทีข่ ้ ำพเจ้ ำเห็นจำกแม่
ดิฉนั เรี ยนรู ้จากแม่ดว้ ยการมองและการฟัง ดิฉนั ชอบมองแม่ซ่ ึ งเป็ นคนเงียบเรี ยบร้อยพูดเพราะ
ดิฉนั ชอบมองรอยยิม้ ของแม่ที่ทาให้ดิฉนั ไม่กลัวที่จะอยูใ่ กล้ ดิฉนั ชอบมองมือของแม่ที่แสนสวยสาหรับ
ดิฉนั
มือแม่เต็มไปด้วยร่ องรอยของความรักตามรอยข้อนิ้วที่แตกระแหงและฝ่ ามือก็แข็งหยาบกร้าน
ดิฉนั ชอบมองมือนี้ที่ทุกค่าคืน เมื่อพ่อยังอยูแ่ ม่จะนัง่ ทาขนมอร่ อย ได้แก่ทบั ทิมน้ าเชื่ อมแบบโบราณซึ่ ง
อร่ อยกว่าทับทิมกรอบในปั จจุบนั บางทีแม่ก็เก็บมะขามฝักงาม ๆ มาทามะขามแช่อิ่ม บางทีแม่ก็มูลข้าว
เหนียวหน้าปลาแห้ง ข้าวเหนียวเหลืองหน้าแดง ข้าวเหนี ยวสังขยา ดิฉนั ชอบดูแม่ที่นงั่ หน้าเตาไฟทาหมี่
กรอบชาววังให้พวกเรากิน แม่นงั่ ทาอย่างใจเย็นขณะที่ลูก ๆ จะใจร้อนรอกินของอร่ อยจนน้ าลายสอ
บัดนี้ไม่มีการมองอย่างนั้นแล้ว เพราะแม่อายุ 86 ปี แล้ว แม่ได้แต่นงั่ ยิม้ มองพวกเราทีละคนด้วยความรัก
แม่นงั่ ฟังลูกคุยแล้วท่านหัวเราะอย่างเบิกบาน บัดนี้พวกเราโตเป็ นผูใ้ หญ่และแม่ชอบบอกพวกเราเสมอ
ว่าแม่ภูมิใจในตัวลูก ๆ ทุกครั้งที่พบกัน แม่จะพูดว่า แม่เป็ นคนแก่ที่ได้รับพรเพราะลูก ๆ กตัญญูต่อท่าน
และดูแลท่านอย่างดีในยามแก่เฒ่า ท่านรู ้สึกสงสารคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งจากลูกหลาน แม่ของดิฉนั ไม่ช่าง
บ่น ท่านชอบชมเชยและหนุ นน้ าใจพวกเรา ท่านจะพูดน้อย แต่ทุกครั้งที่ท่านพูดเราก็อยากฟังด้วยความ
ยินดี วันหนึ่งแม่จะลาจากดิฉนั ไป แต่ความดีของแม่ได้งอกงามอยูใ่ นตัวของดิฉนั ทีละเล็กทีละน้อยแล้ว
เราจะอยูใ่ กล้ชิดกันเสมอไป จนกว่าเราจะได้พบกันอีก
ชีวติ แม่สอนให้ดิฉนั เรี ยนรู ้วา่ โลกนี้ดีร้ายเพียงใดและเราควรเป็ นคนอย่างไรจากชีวิตของแม่
ชีวติ ของแม่สลักลวดลายอันงดงามในตัวดิฉนั ให้เห็นความสาคัญของครอบครัว ความสาคัญของการ
ทาอาหารและรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน แม่สอนว่าความรัก คือการให้ดว้ ยใจเมตตาไม่หวังผล
แม่สอนดิฉนั ด้วยชีวติ ว่าอย่าเลี้ยงลูกให้ได้ทุกอย่างแต่จงเลี้ยงลูกให้เอาชนะความยากลาบาก และยืนอยู่
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บนขาตนเองได้ แม่สอนดิฉนั ว่า แม่ที่ดีเลี้ยงลูกด้วยรอยยิม้ และคาหนุนใจและน้ าใจที่สนใจคนอื่น ๆ ถ้า
สิ่ งเหล่านี้สูญหายไปจากโลก โลกนี้จะโหดร้ายเพียงใด ถ้ามือของแม่ไม่มีริ้วรอยของความรักแม้วา่ มือ
นั้นจะเรี ยวงามหอมกรุ่ นเพราะไม่เคยแตะงานบ้านหรื ออุม้ ชูลูก ลูกน่าจะมีแต่ความเหงาใช่หรื อไม่ เพราะ
ลูกได้แต่มองจอทีวแี ละเกมกดไม่ได้มองมือแม่ ถ้ามือของแม่ไม่เคยวางอาหารอร่ อยให้ลูกที่หิวโหย แม้
ครอบครัวจะมีอาหารรับประทานแต่ลูกไม่มีความทรงจาของการล้อมวงพูดคุยกัน ลูกจากลิ่นและรสชาติ
อาหารจากมือแม่ไม่ได้ ลูกจาไม่ได้วา่ รอยยิม้ ของแม่เป็ นอย่างไร ถ้าเป็ นเช่นนั้นโลกนี้จะเป็ นอย่างไร
บ้านจะว่างเปล่าและเงียบเหงาเพียงใด ถ้าบ้านสามารถบันทึกเทปคาพูดได้ และถ้าเทปนั้นไม่มีคาหนุ นใจ
ของแม่เลย ลูกนั้นจะมีแรงหนุนน้ าใจชี วติ ได้อย่างไร โลกนี้จะเป็ นอย่างไร โลกก็จะโหดร้ายและไร้
ความชื่นใจเพียงใด
การอัศจรรย์ของพระเจ้ามักเกิดในบ้าน พระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรในบ้าน พระเยซูเสด็จไป
หาบรรดาสาวกหลังการฟื้ นคืนพระชนม์ในบ้านของมาระโก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาในห้องชั้น
บนในบ้านของมาระโก อาจารย์เปโตรประกาศพระกิตติคุณในบ้านนายร้อยโครเนลิอสั การอัศจรรย์
ของพระเจ้าเกิดขึ้นในบ้านของบิดาแห่งความเชื่อของเรา การอัศจรรย์เกิดขึ้นในบ้านซอมซ่อของนางโย
เคเบด มารดาของโมเสส การอัศจรรย์เกิดขึ้นในทุกบ้านของคนยิว เมื่อฑูตของพระเจ้าเสด็จผ่านไป บ้าน
ที่แม่ทาหน้าที่ของแม่เป็ นบ้านที่มกั เกิดการอัศจรรย์ข้ ึนเสมอในชีวติ ของลูก
ทาให้เกิดอัศจรรย์ใน
คริ สตจักร ในสังคม ในประเทศชาติและในโลกนี้

สิ่ งทีเ่ ห็นจำกแม่ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ใครเป็ นคนสอนให้อบั ราฮัมเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในคาสัญญา ซึ่ งเขายังมองไม่เห็น ใครสอน
ให้ซารายเชื่อฟังสามี ใครสอนให้โมเสสห่วงใยชนชาติของเขา ใครสอนให้เนหะมียร์ ้องไห้เมื่อได้ยนิ ถึง
ความหายนะของกรุ งเยรู ซาเล็ม ใครสอนให้โฮเชยารู ้จกั อภัยต่อภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ ใครสอนให้พระเยซู
เข้าใจเห็นใจคนยิวและมนุษยชาติ จะเป็ นไปได้ไหมว่า บุคคลคนนั้นคือมารดาของบุคคลที่ยงิ่ ใหญ่
เหล่านี้ ในสมัยโบราณผูช้ ายต้องใช้เวลาทาศึกสงครามหรื อเป็ นทาสแรงงาน แม่เป็ นคนอยูใ่ กล้ลูก สอน
ลูก มารดาของท่านเหล่านี้มีนอ้ ยคนมากที่ได้รับการจารึ กชื่อไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พวกเราอาจจะ
รู้จกั นางซาราห์มารดาของอิสอัค นางโยเคเบด มารดาของโมเสส นางฮันนาห์มารดาของซามูเอล และ
พระนางมาเรี ยพระมารดาของพระเยซู แต่เราต้องไม่ลืมว่า มีผหู ้ ญิงธรรมดา ๆ อีกมากมายที่ได้สร้าง
ศาสดาพยากรณ์อคั รสาวกและบรรพบุรุษแห่งความเชื่ อของเรา
สตรี เหล่านั้นเป็ นแม่ธรรมดาที่ไม่
ธรรมดา ลูกได้เห็นและได้ยนิ หลายอย่างจากชีวติ ของเธอ ซึ่ งทาให้เขาเหล่านั้นกลายเป็ นคนของพระเจ้า
ท่านก็เป็ นผูห้ ญิงธรรมดา ๆ ที่ไม่ธรรมดามิใช่หรื อ ถ้าลูกมองมือของท่านลูกจะเห็นอะไร ถ้าลูกฟังท่าน
พูด ลูกได้ยนิ อะไร
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มือของแม่ แม้ แห้ งระแหงแตก
ก็เพื่อแจกความทรงจาอันลา้ ค่ า
แม่ พันผูกลูกไว้ ด้วยวาจา
“เจ้ าแก้ วตา” “เจ้ าคนดีมีนา้ ใจ”
ความดีของบทความนี้ขอมอบแด่.....
คุณแม่เชื้อ หัชชะวณิ ช มารดาของคุณนิ ตย์ ภู่เอี่ยม ดร.อุบลวรรณ มีชูธน คุณทัศนีย ์ ญาณสิ ทธิ์
และคุณทวิช หัชชะวณิ ช เนื่ องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิ งหาคม 2547
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