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ผศ. ดร.ประพันธ  ชัยกิจอุราใจ   
ผอ.หลักสูตร MS HRM  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เมื่อวันอาทิตยที ่ 1 สิงหาคม 2553 ที่ผานมาผมไดมีโอกาสไปรวมฟงเทศนมหาชาต ิ ณ ยุวพุทธิกสมาคม- 

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งไดกอตั้งมาครบ 60 ป จึงไดจัดการเทศนมหาชาติขึ้น เปนการเทศนาเรื่อง 

มหาเวสสันดรชาดก การเทศนที่กลาวถึงมหาบารมีที่พระพุทธเจาไดบำเพ็ญตอนเปนพระเวสสันดร พระชาติที่ยิ่งใหญและ 

เปนพระชาติสุดทายของพระบรมโพธิสัตวกอนที่จะมาประสูติเปนเจาชายสิทธัตถะและออกบวชจนไดตรัสรูเปนพระสัมมา- 

สัมพุทธเจาในพระชาติตอมา ทำใหไดระลึกทานบารม ี หรือการให การแบงปน การเสียสละทั้งทรัพยภายนอก เชน สิ่งของ 

เพื่อประโยชนแกผูอื่นดวยความเต็มใจ และทรัพยภายใน เชน อวัยวะ เลือดเนื้อ แมกระทั่งชีวิต ทานสละไดแมกระทั่งโอรสธิดา 

และมเหสีซึ่งเปนสิ่งที่สละไดยากยิ่ง เพราะสำหรับทานแลวบุคคลเหลานี้สำคัญยิ่งกวาชีวิตตนเองเสียอีก ซึ่งทานก็ยอมสละได  

จงึถอืเปนการใหทีย่ิง่ใหญมาก  

ผมเคยเขียนถึงอัลเฟรดซึ่งเปนนกรางผอมแหง แมวาในความเปนจริงแลว ปญหาไมใชเรื่องการหาอาหาร เพราะลูกคา 

ในสวนสัตวตางเอ็นดูและโยนอาหารใหมันจำนวนมาก แตอัลเฟรดก็ยังคงผอมแหงอยูเหมือนเดิมแมมันจะหาอาหารมาไดมาก 

สักเพียงใด ที่เปนเชนนี้เพราะอัลเฟรดพยายามรวบรวมอาหารที่ไดมาทั้งหมดใหนกตัวอื่นๆ มารวมกิน เมื่อฝูงนกกลืนกิน 

แม.. 

ตอนรับเดือนสิงหาคม เดือนแหงบรรยากาศ และเทศกาล 
วันแม เปนที่ทราบกันดีวา วันที่ 12 สิงหาคม คือ วันแม  
ผมจึงไดโอกาสเขียนถึงแมกับการให และความรักที่ไมสิ้นสุด 
เพื่อใหลูกๆ ไดระลึกถึงพระคุณแม  

กั บก า ร ใ ห 
และความรักที่ ไมสิ้นสุด 
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อาหารเหลานั้นจนหมดเกลี้ยง แตอัลเฟรดกลับ

ย้ิมแยมอยางมีความสุข ตอนน้ันผมเขียนวาสังคม

เรายุคนี้มีคนอยางนี้ดวยหรือ คือใหคนอื่นกอน

โดยที่ตัวเองไมไดผลประโยชนแตกลับยิ้มแยม

อยางมคีวามสขุ  

ซึ่งทั้งสองเรื่องที่หยิบยกมานี ้ ทั้งการใหที่

ยิง่ใหญของพระเวสสนัดร หรอืการมคีวามสขุกบั

การใหคนอื่นกอนโดยที่ตัวเองไมไดผลประโยชน

ใดๆ อยางอัลเฟรด แสดงใหเห็นถึงการใหที ่

ยิ่งใหญ แตในสวนของความเปนแมนั้นสำหรับ

แมไมใชแค 9 เดอืนทีเ่ปนหวงเปนใยลกู แตตลอด

ชีวิตความหวงใยของแมไมเคยสิ้นสุด แมใหได 

ทกุอยางโดยไมหวงัสิง่ใดตอบแทน ขอเพยีงใหลกู

นัน้เปนสขุ 

ดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินีนาถ แมของชาต ิ แมของ

แผนดิน ไดพระราชทานไววา “แมเปน 

พระอรหันตของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระ 

เพื่อกราบไหวพระอรหันต อยาลืมวาม ี

พระอรหนัตอยูกบัตวัแลว ควรปฏบิตัติอแม

อยาใหบกพรองได” พระคุณของแมอันประกอบ

ไปดวยความรักที่มีตอลูกอยางสุดหัวใจเชนนี ้ 

คงไมยากจนเกนิไปนกั หากเอยคำวา “รกั” ใหแม

ไดชืน่ใจบาง เพราะเราอาจโชคดกีวาใครหลายๆ 

คน ที่ไดเพียงแตรำลึกถึงพระคุณแมผานภาพ 

และเงาที่ตราตรึงไวในความทรงจำเทานั้นวา  

“ลกูรกัแม”  

หลวงพอจรญั ฐติธมัโม แหงวดัอมัพวนั  

จ.สิงหบุร ี ทานไดเคยเทศนสอนไววา “พวกเจา

มากราบไหวเราและพระที่บานเจานั้นได 

กราบไหวกันบางไหม” หรือ “ผูใดก็ตาม 

ที่คุณแมยังมีชีวิตอยู ก็ใหกลับไปหาแม  

ไปกราบเทาขอพรจากทาน สวนคนทีเ่คยทำ

ไมดีไวกับทาน ก็นำเทียนแพไปกราบขอ

อโหสิกรรม ลางเทาใหทานดวย เปนการ 

ขอขมาลาโทษ” ทำใหไดคิดวาหลายตอหลาย

ครั้งที่คนเราวิ่งไปกราบไหวพระนอกบาน จริงๆ 

แลว เราไดเคยดูแลแมดีแลวหรือยัง ไดกราบ 

ไหวแมซึ่งเปนพระในบานบางหรือไม บางทีลูก 

ก็ละเลยคนที่ดีที่สุดที่อยู ใกลตัว เชนแม ไป  

กลับไปวิ่ งแสวงหาคนที่ คิดว าดีที่ สุดที่ อยู 

ไกลตวัออกไป 

หลังจากที่ไดฟงคำสอนของทาน ทำใหผม

ไดมีโอกาสไปกราบขออโหสิกรรมแม ซึ่งอาจได

เคยลวงเกนิไปดวยกายกด็ ีดวยวาจากด็ ีดวยใจ 

ก็ด ี และลางเทาใหแม ขอขมาลาโทษ ดวย 

พื้นฐานของครอบครัวคนจีน ทำใหกอนหนานี ้

จะไมคอยแสดงออกตอกันแบบนี้มากอน แต 

พอไดทำ แลวก็รูสึกตื้นตัน น้ำตาไหลออกมา 

โดยไมรูตัว การไดไปกราบเทาแมเหมือนกราบ

พระอรหันตในบาน ขอพรจากแม เมื่อแมใหพร 

มาทำใหรูสึกมีพลัง มีกำลังใจขึ้นมากมายอยาง

บอกไมถกู 

เมื่อปที่แลว สมาชิกในครอบครัวไดไปสง

นองสาวของผมที่สนามบิน เพื่อไปศึกษาตอ 

ตางประเทศ เธออายุยี่สิบเจ็ดปและไมเคยจาก

บานมากอน วันนั้นเธอรองไหน้ำตานองหนา 

เมื่อถึงเวลาตองบอกลากันจริงๆ ครอบครัวเรา

ไมคอยแสดงความรักตอกันดวยการกอด แต 

ในวันนั้นเธอโผเขามาซบผม แลวผมก็กอดเธอ

ทั้งที่ไมเคยกอดเธอมานานมากตั้งแตโตเปน 

สาว ผมเองก็น้ำตาไหลอยางไมอายเหมือนกัน

เมื่อเห็นน้ำตาเธอ เนื่องดวยความรักและผูกพัน 

ที่มีตอกันมานาน หลังจากนั้นเธอก็หันไปซบอก

แม ซึ่งแมก็ไดเพียงแตลูบหัวเธอ กริยาของแม 

ที่แสดงออกคือความนิ่ง และสีหนาเรียบเฉย  

ไมไดแสดงอาการใดๆ ทั้งที่แมสนิทและอยูกับ 

เธอมากท่ีสุด ทำใหผมรับทราบถึงจิตใจอันเขมแข็ง

ของความเปนแม ทั้งที่แมเปนเพียงผูหญิงตัว 

เลก็ๆ เทานัน้  

จะมีใครคิดไดวา เมื่อถึงเวลาที่ผูเปนแม 

แกตวัลง ไมใชแมทีเ่คยเปนนัน้ ขอไดโปรดเขาใจ

แมผูชรา และจงมีความอดทนตอแม ถาแม 

พร่ำบนแตเรื่องเดิมๆ ที่ลูกอาจรูสึกเบื่อหนาย  

ขอใหใชความอดทนสักนิด อยาเพิ่งโกรธหรือ 

โมโหแม ใหยอนคิดถึงเมื่อตอนลูกยังเล็กๆ  

ที่แมยังเคยเลานิทานซ้ำๆ ซากๆ จนลูกหลับ 

สบาย ถาแมตองการใหลกูชวยอาบนำ้ให ขออยา

จงตำหนิแมเลย แตใหหวนระลึกถึงตอนที่ลูกยัง

เล็กๆ ที่แมทั้งกอด ทั้งปลอบ เพื่อใหลูกยอม 

อาบนำ้ ถาแมเกดิอาการงง สบัสน และไมเขาใจ

กบัเทคโนโลยใีหมๆ  ขอไดโปรดอยาหวัเราะเยาะ  

หรือรำคาญแมที่ลูกตองคอยตอบคำถามและ

อธบิาย  

หากยังจำตอนที่แมเฝาอดทนตอบคำถาม

ลูกที่ชอบถามวาทำไม ทำไม ทุกครั้งที่ลูกถาม 

แมไดไหม ถาแมเหนื่อยลาจนเดินตอไมไหว  

ขอจงยื่นมือที่แข็งแรงของลูกออกมาชวยพยุง 

แม เหมือนตอนที่แมพยุงลูกใหหัดเดิน ตอนที ่

ลูกยังเล็กๆ หรือหากเมื่อแมบังเอิญลืมหัวขอ 

ที่พูดคุยกันอยู โปรดใหเวลาแมสักนิด แทจริง 

แลวสำหรับแมการไดพูดคุยเรื่องอะไรนั้นมัน 

ไมสำคัญดอก ขอเพียงแครูวามีลูกอยูฟงแม  

แมกพ็อใจแลว  

ตอนนีถ้าลกูเหน็แมแกตวัลง ไมตองเสยีใจ 

ขอใหเขาใจผูเปนแม สนับสนุนแมใหเหมือนกับ 

ที่แมสนับสนุนลูกในชวงเวลาที่เพิ่งเรียนรูอะไร

ใหมๆ  ตอนนัน้แมพาลกูเขาสูเสนทางชวีติ ตอนนี้

ขอใหลูกเปนเพื่อนแมเดินไปใหสุดเสนทางชีวิต 

โปรดใหความรักและความอดทนตอแม แมคง 

ยิ้มดวยความปลาบปลื้มใจ สายตาอันฝาฟาง 

ของแมยังคงบงบอกถึงการใหและความรักที่ไม

สิน้สดุแกลกูตลอดไป   


