แม่ เป็ นผู้เลีย้ งดู!
อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ในประเทศไทยของเรานั้น วันแม่ คือวันที่ 12 สิ งหาคม ของทุกปี เพราะเราถือเอาวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ เป็ น “วันแม่ แห่ งชาติ”
สำหรับชำวอเมริ กนั นั้น วันแม่ ถือกำหนดขึ้นโดยเริ่ มจำกนำง แอนนำ เอ็ม จำร์วสิ คุณครู ที่รัฐ ฟิ
ลำเดลเฟี ย เป็ นผูผ้ ลัดดันให้มีกำรกำหนดวันแม่ข้ ึนในสหรัฐอเมริ กำ หลังจำกนั้นอีก 2 ปี ในปี ค.ศ.1914
หรื อ พ.ศ.2457 ประธำนำธิ บดี วูดโรว์ วิลสัน ก็ได้ประกำศให้ วันอำทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภำคมของ
ทุกปี เป็ นวันแม่ของชำวอเมริ กนั !
ถึงแม้วำ่ วันแม่ไทยกับวันแม่อเมริ กนั จะคนละวันกัน! แต่แท้จริ งแล้วไม่วำ่ จะเป็ นคนชนชำติใด
หรื อภำษำใดต่ำงล้วนแต่ซำบซึ้ งในพระคุณของมำรดำของตนทั้งสิ้ น เพียงแต่วำ่ พวกเขำอำจจะสำแดง
ควำมซำบซึ้ งนั้นออกมำในรู ปแบบ และวันเวลำที่แตกต่ำงกันเท่ำนั้น!
คงจะเป็ นเพรำะว่ำ คนในทุกชนเผ่ำต่ำงได้ประจักษ์ชดั อยูแ่ ล้วว่ำ ผูเ้ ป็ นแม่น้ นั ได้แบกครรภ์ดว้ ย
ควำมยำกลำบำก และยิง่ ยำกลำบำกมำกขึ้นกว่ำนั้นหลำยเท่ำ ในกำรเลี้ยงดูทำรกที่คลอดออกมำจำกครรภ์
ให้เจริ ญเติบโต จนเติบโตใหญ่เอำตัวรอดได้ในโลกกว้ำง! และสิ่ งหนึ่งจำกกำยของแม่ที่เลี้ยงดูและ
เสริ มสร้ำงให้ลูกน้อยเจริ ญเติบโตคือ “น้ ำนมแม่” ซึ่ งเปรี ยบประดุจอำหำรชั้นเลิศและวิเศษที่สุดของมวล
มนุษย์ อันอุดมด้วยคุณค่ำที่เปี่ ยมด้วยควำมรักเอื้ออำทรของผูเ้ ป็ นแม่
จึงกล่ำวได้วำ่ พระเจ้ำทรงเป็ นผูท้ ี่ให้เรำก่อกำเนิ ดขึ้นในครรภ์ของคุณแม่ของเรำ และจำกนั้น
คุณแม่ ก็เป็ นผูร้ ับเลี้ยงดูเรำต่อจำกพระเจ้ำ!
อย่ำงไรก็ตำม ไม่วำ่ จะก่อนคลอดหรื อหลังคลอด ทั้งคุณและผมต่ำงก็จำเป็ นต้องพึ่งพิงในพระ
เจ้ำอยูด่ ี!
เหมือนดังที่กษัตริ ยด์ ำวิดตรัสว่ำ.... “ตั้งแต่คลอด ข้ำพระองค์ก็ตอ้ งพึ่งพระองค์ พระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้ำของข้ำพระองค์ต้ งั แต่ขำ้ พระองค์ยงั อยูใ่ นครรภ์มำรดำ” (สดุดี 22:10)
วันหนึ่ง “นิมิตรำ” หรื อ “เลิฟ” ลูกสำวคนเล็กของผมกลับมำบ้ำน พร้อมกับผลงำนเป็ นบท
กลอนภำยใต้ชื่อเรื่ อว่ำ “แม่เป็ นผูเ้ ลี้ยงดู” แล้วยืน่ ส่ งให้กบั ผูเ้ ป็ น แม่ พร้อมยิม้ กล่ำวว่ำ “สุ ขสันต์วนั แม่
ค่ะ”
เมื่อภรรยำของผมเปิ ดออกอ่ำน ผมเห็นเธอฉี กยิม้ จนแก้มแทบปริ
ผมเลยหยิบฉวยมำอ่ำนดู พบใจควำมซึ่ ง ๆ กินใจที่ผเู ้ ป็ นลูกสำวกำลังสื่ อสำรกับผูเ้ ป็ นแม่ ดังนี้
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“แม่ เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูอุม้ ชู ลูก
ควำมพันผูกที่ ลูก ได้ใช่รักแท้
ควำมรักที่มีให้ไม่ผนั แปร
ควำมประพฤติที่ควรแก้แม่เปลี่ยนแปลง
แม่ เป็ นผูส้ ู ้อบรมบ่มนิสัย
สิ่ งใด ลูก ไม่เข้ำใจแม่ช้ ีแจง
คอยช่วยเสริ มกำลังให้มีแรง
รักที่ให้ไม่เคยแสร้งแกล้งทำเลย
ยำมเมื่อ ลูก ทำผิดก็คิดสอน
ลูก เดือนร้อน แม่ ก็ไม่นิ่งเฉย
ยำมเมื่อ ลูก ทำดีก็ชมเชย
ลูก เปรี ยบเปรย แม่ นั้นดัง่ ชีวี
แม่ อุทิศทุ่มแรงทั้งกำยใจ
เพื่อต้องกำรจะให้ ลูก สุ ขี
ลูก อยำกแทนด้วยกำรทำควำมดี
ให้ แม่ มีควำมสุ ขตลอดไป
ผูท้ ี่ให้กำเนิดเกิดเรำมำ
คือมำรดำผูย้ อมพลีชีวติ ให้
สอนให้เป็ นคนดีเมื่อเติบใหญ่
ทุ่มเทใจและกำยเลี้ยงดูเรำ
แม่ เป็ นครู คนแรกที่สอนสั่ง
คอยปลูกฝังสิ่ งดีจนแก่เฒ่ำ
ผูเ้ ป็ น ลูก ได้เรี ยนรู ้แต่ยงั เยำว์
เพรำะ แม่ เฝ้ ำอบรมตลอดเวลำ
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ลูก อยำกจะแบ่งเบำะภำระให้
เรี ยนตั้งใจไม่ให้ แม่ ต้องว่ำ
เลี้ยงดู แม่ ยำมแม่แก่ชรำ
ทดแทนวันเวลำที่งอแง
ลูก รู ้ซ้ ึ งพระคุณ แม่ หนักหนำ
ลูกก้ำวมำถึงจุดนี้ได้เพรำะ แม่
เวลำ ลูก เจ็บป่ วยก็ดูแล
ขอตอบแทนพระคุณ แม่ ที่เลี้ยงดู”
เมื่อพินิจพิจำรณำเนื้ อควำมของบทกลอนนี้แล้ว ผมกล้ำเป็ นพยำนได้วำ่ สิ่ งที่ลูกของผมเขียน
พรรณำนำถึงคุณแม่ของเขำนั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นควำมจริ งทั้งสิ้ น เพรำะผมรู ้จกั ผูห้ ญิงคนนี้มำรำว 31 ปี
และได้แต่งงำนอยูก่ ินกับเธอมำร่ วม 24 ปี แล้ว!
ผมยืนยันได้วำ่ เธอเป็ นแม่ ที่เลี้ยงดูลูก ๆ ได้อย่ำงน่ำยกย่องจริ ง ๆ! เธอเป็ น แม่ ที่คอยอบรมบ่ม
นิสัยและคอยเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของลูกให้อยูใ่ นทำงของพระเจ้ำอยูต่ ลอดเวลำ!
เธอเป็ น แม่ ที่คอยชี้แจงในยำมที่ลูกไม่เข้ำใจในบทเรี ยนหรื อในควำมเชื่อ!
เธอเป็ น แม่ ที่อุทิศทุ่มเททั้งกำยใจ เพื่อช่วยลูก ๆ ให้ฟันฝ่ ำผ่ำนพ้นยำมวิกฤต!
อย่ำงเช่นในตอนที่ลูกสำวคนนี้ของผมสอบตกในช่วงประถมต้น
จนอื้ออึงอื้อฉำวไปทั้ง
โรงเรี ยน! เพรำะทั้งพ่อทั้งแม่จบปริ ญญำโท แต่ลูกสำวสอบตก!
เธอผูเ้ ป็ น แม่ ถึงกับยอมเสี ยสละทุกอย่ำง แม้แต่อำชีพกำรงำนที่รัก เพื่อช่วยลูกน้อยของเธอ
จนในที่สุด เวลำนี้ ลูกสำวคนเล็กนี้ ผ่ำนพ้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนั้นมำได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์!
เป็ นเพรำะพระคุณของพระเจ้ำกับควำมรักของผูเ้ ป็ นแม่โดยแท้!
ในขณะที่คุณผูอ้ ่ำนกำลังอ่ำนบทควำมนี้ ลูกสำวคนเล็กของผมคนนี้ คงกำลังเดินทำงไป
สหรัฐอเมริ กำ ในโครงกำรแลกเปลี่ยนของสมำคม AFS เป็ นเวลำหนึ่งปี แต่สิ่งดังกล่ำวนี้จะเป็ นไปไม่ได้
เลย ถ้ำเด็กคนนี้ไม่มี “พระเจ้ า” และคุณ “แม่ ” ที่รักเธอมำก พอที่จะทำทุกอย่ำงในกำรทุ่มเทและปลูกฝัง
เธอในทำงที่ควรจะเดินไป!
ผมก็ได้แต่หวังว่ำ ในวันหนึ่งข้ำงหน้ำ เมื่อลูกสำวคนนี้เติบใหญ่ และคุณแม่ของเธอแก่ชรำ เธอ
จะกระทำตำมบทกลอนที่เธอประพันธ์ไว้นนั่ คือ “เลีย้ งดูแม่ ยามแม่ แก่ ชราทดแทนวันเวลาทีง่ อแง”!
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คุณผูอ้ ่ำนที่รักครับ! ถ้ำหำกวันนี้ คุณแม่ของคุณยังมีชีวติ อยู่ ไม่วำ่ ท่ำนจะแก่ชรำแล้วหรื อไม่
คุณไม่จำเป็ นต้องรี รอที่จะทดแทนพระคุณของท่ำน!
อย่ำให้ท่ำนต้องคร่ ำครวญอย่ำงท้อแท้และสิ้ นหวัง ดังกลอนบทหนึ่งที่วำ่ ...
“ยำมมีกิจ หวังให้เจ้ำ เฝ้ ำรับใช้
ยำมป่ วยไข้ หวังให้เจ้ำ เฝ้ ำรักษำ
ยำมถึงครำว ล่วงลับ ดับชีวำ
หวังให้เจ้ำ ปิ ดตำ ครำสิ้ นใจ”
ท้ำยนี้ ขอให้คุณรำลึกถึงคำเตือนจำกพระวจนะของพระเจ้ำที่วำ่ ... “ให้ลูกหลำนนั้นหัดปฏิบตั ิ
หน้ำที่ทำงศำสนำโดยปฏิบตั ิกบั ครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดำ มำรดำ เพรำะว่ำกำร
กระทำเช่นนั้นเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ!” (1 ทิโมธี 5:4)
วันนี้คุณได้ทำสิ่ งที่พระเจ้ำทรงพอพระทัยเช่นนี้ แล้วหรื อยัง?
ถ้ำยัง! รี บวำงมือจำกงำนทุกอย่ำงที่คุณกำลังกระทำอยูแ่ ม้แต่งำนที่คุณเรี ยกว่ำ “งำนรับใช้พระ
เจ้ำ” แล้วรี บไปทำดีต่อคุณแม่ของคุณ ในนำมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของคุณ.....

ที่มำ : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 293 กรกฎำคม – สิ งหำคม 2003,
หน้ำ 6-8.
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