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แม่ 

บุคคลทีเ่รามักจะมองข้าม 
อจ.ธงชัย ประดบัชนานุรัตน์ 

ผมเห็นดว้ยกบั อบัราฮมั ลินคอลน์ ท่ีกล่าววา่ “No man is poor who has had a Godly 
mother.” (ไม่มีบุคคลใดท่ีมีคุณแม่ท่ีศรัทธาในพระเจา้ แลว้จะเป็นคนยากจน) 

ขนาดตอนท่ีคุณแม่ของผมยงัไม่เช่ือในพระเจา้ และไม่ไดร้ ่ ารวยอะไร ท่านยงัไม่ยอมใหผ้ม
ยากจนเลย 

ผมวา่ แม่คนไหน ๆ ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกนัแบบน้ีคือ แมต้วัเองจะอดก็ไม่ยอมใหลู้กตอ้งอด! 
คงเหมือนกบัท่ีใครคนหน่ึงเคยกล่าวไวว้า่ “แม่ ท่ีเป็นแบบฉบบัคือแม่ท่ียามเห็นวา่มีขนมพายอยู่

เพียง 4 ช้ิน แต่มีคนอยู ่ 5 คน จึงรีบประกาศวา่ ท่านไม่ค่อยชอบรับประทานขนมพาย!” (A typical 
mother, seeing there are only four pieces of pie for five people, promptly announces she never did 
care for pie.) 

เวลาน้ี คุณแม่ของผมมาเช่ือพระเจา้แลว้ ในตอนวยั 80 กวา่ แต่ก็ยงัคงห้ิวอาหาร และขนมมาให้
ผมทุกคร้ังท่ีมาคริสตจกัร และทุกคร้ังท่ีมาหาผม คุณแม่ก็มกัจะมาปรึกษาปัญหาภายในบา้นเก่ียวกบัพี่ ๆ 
ของผมหรือไม่ก็หลาน ๆ ของผม แต่สุดทา้ยก็ใจอ่อนยอมใหค้วามช่วยเหลือ พี่ ๆ หรือหลาน ๆ ของผม
ทุกคนพดูง่าย ๆ ก็คือ แมว้า่แม่จะหงุดหงิดหรือผดิหวงักบัลูกหรือหลานมากเพียงไร แต่แม่ก็ยงัคงเป็นแม่
อยูน่ัน่เอง 

แม่มกัพร้อมท่ีจะเสียสละ, เส่ียงหรือยอมท าทุกอยา่งเพื่อลูก ๆ ของแม่เสมอ เม่ือแม่คิดวา่จะเป็น
ประโยชน์ต่อพวกเขา คลา้ย ๆ กบัตวัอยา่งของคุณแม่ของยากอบกบัยอห์นท่ีพยายามเขา้พบปะพระเยซู
คริสต ์ เพื่อขอใหพ้ระองคต์ั้งเขาทั้ง 2 ให้นัง่เบ้ืองขวาและเบ้ืองซา้ยของพระองคใ์นราชอาณาจกัรของ
พระองคใ์นอนาคต!1 

มีเพลงบทหน่ึงท่ีพรรณนาวา่ 
“รักใดในโลกยากท่ีจะหา 
รักใดนานาเท่ารักของแม่ 
รักจากใจจริงรักไม่เปล่ียนแปร 
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ความรักของแม่อเนกอนนัต ์
รักมีต่อลูกผกูพนัแค่ไหน 
หากมีผองภยันั้นมาขวางกั้น 
แมต้อ้งเส่ียงภยัถึงส้ินชีวนั 
แม่ก็ยอมแลกกนัเพื่อลูกยา” 
...ผมเห็นจริงในชีวิตของคุณแม่ของผม ท่ีแมป้ากท่านจะบ่น แต่มือของท่านมกัแจกจ่ายแก่ลูก ๆ 

ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัอยูไ่ม่ขาด ช่างน่าประหลาดใจเหมือนกบัค ากล่าวของฝร่ังท่ีวา่.... “A mother is 
the only person on earth who can divide her love among ten children and each child still have 
all her love.” (แม่ คือบุคคลเพียงคนเดียวในโลกท่ีสามารถแบ่งความรักของท่านใหแ้ก่ลูก ๆ สิบคน 
และลูกแต่ละคนยงัคงไดรั้บความรักทั้งหมดของท่าน) 

และเม่ือเรารู้วา่ คุณแม่ รักเราและดีต่อเราปานน้ีแลว้ เราควรจะมีท่าทีและตอบสนองต่อท่าน
อยา่งไร? 

ในพระธรรมสุภาษิตใหค้ติไวส้ั้น ๆ น่าคิดน่าปฏิบติัตามวา่.... 
“จงใหบิ้ดามารดาของเจา้ยนิดี ขอใหผู้ท่ี้คลอดเจา้เปรมปรีด์ิ”2 
ถา้ลูก ๆ เพียงแค่เอาพระธรรมตอนน้ีเป็นเป้าหมาย และท าใหแ้ม่มีความสุข ผมวา่แค่น้ีคุณแม่ก็

คงพึงพอใจแลว้ จริงไหมครับ? 
แต่...ลูก ๆ จะท าใหคุ้ณแม่มีความสุขใจไดอ้ยา่งไร? ก็แค่ท  าตวัใหไ้ม่เป็นภาระแก่ใคร เป็นคนดี

ทั้งต่อคุณแม่และคนอ่ืน ๆ เท่านั้นก็พอ  
คงคลา้ย ๆ กบั บทกลอนตอนหน่ึงท่ีวา่ 
“แม่ไม่หวงัใหลู้กตอบแทนคุณ 
เพียงค ้าจุนชีวติลูก ๆ ใหสุ้ขี 
เม่ือเติบใหญ่แลว้ลูกเป็นคนดี 
เพียงแค่น้ีตวัแม่ก็สุขใจ” 
ดงันั้น อยา่ใหเ้ราท าใหคุ้ณแม่ตอ้งเสียใจดว้ยการกระท าช่ัว! ท่ีขดัใจคุณแม่ และขดัพระทยัของ

พระเจา้ และไม่มีส่ิงใดท่ีท าใหคุ้ณแม่เสียใจมากเท่ากบัการท่ีลูก ๆ ดูถูกหรือดูหมิ่น ค าตักเตือนของคุณ
แม ่

ซ่ึงในเร่ืองน้ี พระวจนะของพระเจา้ไดเ้ตือนไวล่้วงหนา้วา่ “จงฟังบิดาของเจา้ผูใ้หก้  าเนิดเจา้ 
และอยา่ดูหม่ินมารดาของเจา้เม่ือนางแก่”3 
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ผมเห็นบ่อย ๆ วา่ คนรุ่นหลงัจ านวนไม่นอ้ยสมยัน้ีไม่ค่อยยอมรับนบัถือความคิดเห็นของพอ่แม่
เท่าไรนกั อาจเป็นเพราะคนรุ่นหลงัมีการศึกษาท่ีสูงกวา่ และประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็วก็เป็นได ้

ผูเ้ขียนพระธรรมสุภาษิตกล่าววา่ “บุตรชายท่ีฉลาดกระท าใหบิ้ดายนิดี แต่คนโง่ดูหมิ่นมารดา
ของตน”4 

และจากสภาพเศรษฐกิจยคุฟองสบู่แตก ธุรกิจของบุตรชายหญิงท่ีเคยดูถูกพอ่แม่ตอ้งประสบ
เคราะห์ลม้ละลายกนัเป็นทิวแถว! เด๋ียวน้ีคนรุ่นพอ่รุ่นแม่จึงตอ้งกลบัมากอบกูธุ้รกิจของครอบครัวกนั
เป็นจ านวนไม่นอ้ย 

แทจ้ริงแลว้ ค าตกัเตือน, ค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคุณแม่นั้นมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่มาแลว้
ตลอดประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าตกัเตือนของพระราชชนนีของพระราชา เลมูเอล แห่งมสัสา
ในพระธรรมสุภาษิตบทท่ี 31 อนัเป็นบทอมตะท่ีคริสตชนทัว่โลกรู้จกัดี 

และเราจะพบวา่ คุณแม่หรือ มารดาในอุดมคตินั้นแทจ้ริงก็คือคุณแม่ทีย่ าเกรงพระเจ้า! ผูเ้ป็น
ภรรยาท่ีดีของสามีและเป็นมารดาท่ีดีของบุตร ๆ ของตน5 

อยา่งไรก็ตามไม่วา่วนัน้ีคุณแม่ของเราจะเป็นอยา่งคุณแม่ในอุดมคติตามพระธรรมสุภาษิต
หรือไม่ ก็ขอใหเ้รายงัคงตระหนกัเสมอวา่ “คุณ” ขอ “แม่” ท่ีใหเ้ราก าเนิดผา่นครรภข์องท่านมานั้น 
ยงัคงคู่ควรต่อการสนองคุณของเราอยูเ่สมอ 

เหมือนกบัท่ีเด็กนกัเรียนคนหน่ึง ประพนัธ์ไวว้า่ 
“แม่เป็นผู้ให้ก าเนิดเกดิลูกรัก 
เป็นผูใ้หท่ี้พกัพิงอาศยั 
เป็นผูใ้หค้วามการุณอุ่นกายใจ 
เป็นผูใ้หอ้ะไรอะไรไม่รามือ” 
ดงันั้นอยา่ลืมท่ีจะตอบสนองพระคุณและท าใหคุ้ณแม่ผูท่ี้คลอดเราเปรมปรีด์ิดว้ยการดูแลและ

เล้ียงดูท่านใหดี้ แมแ้ต่องคพ์ระเยซูคริสตใ์นยามถูกตรึงบนกางเขน ยงัทรงมอบหมายใหส้าวกของ
พระองคส์านต่อภารกิจในการเอาใจใส่ดูแลนางมารียม์ารดาของพระองคต่์อไปในโลกน้ี6 ไม่มีอะไรน่า
เศร้าเท่ากบัการไดย้นิวา่ “สมัยก่อน แม่ 1 คนเลีย้งดูลูก 10 คนได้ แต่สมัยนี้ ลูก 10 คนไม่สามารถเลีย้งดู
แม่ 1 คนได้” วนัน้ี...ผมขอปิดทา้ยดว้ยบทกวบีทหน่ึงท่ีไม่รู้นามผูป้ระพนัธ์ แต่ไดพ้รรณนาถึงพระคุณ
ของแม่ท่ีเตือนใจของเราไวด้งัน้ี 

แม่ 
คือ พระองค์เดียวคอยเก่ียวขอ้ง 
คือ โคมทองส่องทางสวา่งไสว 
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คือ ผู้สร้างทางเดินเจริญไกล 
คือ อุ่นไอผา้ห่มตา้นลมแรง 
คือ ร่มไทรไพศาลกั้นแดดฝน 
คือ สายชลหล่อเล้ียงใหไ้ม่เหือดแหง้ 
คือ มิตรแท้ในเรือนไม่เปล่ียนแปลง 
คือ ก าแพงปกป้องผองพาลภยั 
คือ อาจารย์คนแรกแจกความรู้ 
คือ แพทย์ผูป้้อนยารักษาไข ้
คือ ฐานรองอารมณ์คราตรมใจ 
คือ คนใช้ติดตามประจ านาน 
คือ บันไดกา้วเดินเผชิญโลก  
คือ ผู้โบกธงเชียร์ให้วิง่ผา่น 
คือ นักร้องกล่อมขวญับรรโลมนาน 
คือ สะพานเหนียวแน่นเช่ือมแผน่ดิน 
คือ เนือ้นาบุญของผองลูกแน่ 
คือ รักแท้วสุิทธ์ิใจไม่สร่างส้ิน 
คือ ขุมคลงัเก็บใหใ้ชอ้าจิณ 
คือ พรหมมินทร์สูงส่งด ารงธรรม 
คือ ผู้ตายแทนลูกไดทุ้กเม่ือ 
คือ ก้อนเนือ้นมสดรสหวานฉ ่า 
คือ รถเรือลากจูงผูมุ้่งน า 
พระคุณแม่ล ้าเลิศแน่โอแ้ม่เอย! 

ข้อคดิส่งท้าย 

พระเยซูตรัสวา่ เรายงัมีคุณแม่และพีน้่องชายหญงิอยูม่ากมายเกินกวา่ท่ีเราเคยจินตนาการหรือ
คาดคิด พระองคต์รัสวา่ ... “มารดาของเราและพี่นอ้งของเราคือคนเหล่านั้นทีไ่ด้ฟังพระด ารัสของพระ
เจ้าและกระท าตาม”7 
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ดว้ยเหตุน้ี เราตอ้งตระหนกัวา่ นอกจากคุณแม่ตามเน้ือหนงัแลว้เรายงัมีคุณแม่ทางจิตวญิญาณ
อีกดว้ยฉะนั้น นอกจากเราตอ้งแสดงความกตญัญูกตเวทีดว้ยการท าดีต่อคุณแม่ทางฝ่ายกายของเราแลว้ 
คุณคิดวา่เรากระท าดีอะไรต่อคุณแม่ทางฝ่ายจิตวญิญาณของเราบา้ง? 

ตอบที! 

เชิงอรรถ 

1. มทัธิว 20:20-28 
2. สุภาษิต 23:25 
3. สุภาษิต 23:22 
4. สุภาษิต 15:20  
5. สุภาษิต 31:10-31 
6. ยอห์น 19:27 
7. ลูกา 8:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 35 กรกฎาคม-สิงหาคม 1998, หนา้ 53-55. 


