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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ
اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟﻦﻴ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺒﻟ أﺮﺷف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻤﻟﺮﺳﻠﻦﻴ
: أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺤﻣﻤﺪ وﺒﻟ آ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌﻦﻴ
ในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพระองคอัลลอฮฺไดทรงเชื่อมโยงสิทธิของพระองคดวยสิทธิของบิดา
มารดาในหลายๆ บริบท ดังพระดํารัสที่วา:
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ความวา และพระเจาของเจาบัญชาวา พวกเจาอยาเคารพภักดีผูใดนอกจาก
พระองคเทานั้นและจงทําดีตอบิดา มารดา เมื่อคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน
บรรลุสูวัยชราอยูกับเจา ดังนั้นอยากลาวแกทั้งสองวา อุฟ !(กลาวคําที่แสดง
ความรําคาญหรือไมพอใจ) และอยาขูเข็ญทานทั้งสอง และจงพูดแกทานทั้ง
สองดวยถอยคําที่ออนโยน และจงนอบนอมแกทานทั้งสองดวยความเอ็นดู
เมตตา และจงกลาววา “ขาแตพระเจาของฉัน ทรงโปรดเมตตาแกทานทั้งสอง
เชนที่ทั้งสองไดเลี้ยงดูฉันเมื่อเยาววัย” (อัล-อิสรออ 23-24)
พระองคยังไดกําหนดใหการทําดีตอทานทั้งสองเปนหนึ่งในหลายๆ สาเหตุที่จะนําพาบาว
ของพระองคเขาสูสรวงสวรรค ดังปรากฏในวจนะที่มีสายสืบถูกตองจากทานศาสนทูตมุหัมมัด (ขอ
ความจําเริญและสันติประสบแดทาน) เลาโดยอบู ฮุร็อยเราะฮฺ (ขออัลลอฮฺโปรดปรานทาน) วา
ทานศาสนทูตไดกลาววา “เขาคนนั้นเปนผูที่ขาดทุนแลว เขาเปนผูที่ขาดทุนแลว และเขา
เปนผูที่ขาดทุนอยางแนนอนแลว” จึงมีคนถามขึ้นวา เขาผูนั้นเปนใครกัน โอศาสนทูตของอัลลอ
ฮฺ ? ทานตอบวา “ผูที่เมื่อเขาเจริญเติบโต ในขณะที่พอหรือแม หรือทั้งพอและแมสองคน
ของเขายังมีชีวิตอยู แตก็มิไดเปนสาเหตุใหเขาเขาสรวงสวรรค”1 (เนื่องจากเขามิไดปรนนิบัติ
และกตัญูตอพอแมทั้งสอง)
แมวาทั้งโองการอัลกุรอานและวจนะของทานศาสนทูตมุหัมมัดจะระบุถึงความสําคัญและ
สถานะของบิดามารดาในภาพรวม แตทานศาสนทูตเองก็กลับระบุถึงความยิ่งใหญแหงสิทธิของ
มารดาในลักษณะที่จําเพาะเจาะจงอีกดวย นั่นก็เพราะภาระและความเหนื่อยยากที่มารดาไดอุม
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ทองลูกของนาง รวมทั้งความลําบากในการอบรมสั่งสอนลูก ซึ่งก็สมควรแลวที่พวกนางจะไดรับ
สิทธิอันนี้
เคยมีคนถามทานศาสนทูตวา โอ ผูเปนทูตของอัลลอฮฺ มนุษยคนใดที่ฉันควรจะใหการดูแล
มากที่สุด? ทานตอบวา “มารดาของทาน” เขาก็ยังถามตอวา ใครเปนคนตอไป? ทานก็ตอบวา
“มารดาของทาน” เขาผูนั้นก็ยังถามตออีกวา ใครเปนคนตอไป? ทานศาสนทูตก็ย้ําคําเดิมวา
“มารดาของทาน” ชายคนนั้นยังไมลดละถามอีกวา ใครเปนคนตอไป? ทานศาสนทูตจึงตอบไปใน
ตอนสุดทายวา “บิดาของทาน”2
ในหนังเลมเล็กนี้ ขาพเจาไดเขียนถึง 150 วิธีทําดีตอแมในสถานการณและสภาพตางๆ กัน
ขาพเจาไดอธิบายถึงวิธีการทําดีตอทานเพื่อเปนแนวทางที่จะนําเราสูความโปรดปรานแหงพระองค
อัลลอฮฺผูเปนเจา เพราะในปจจุบันพวกเราตางก็ร่ําเรียนทฤษฏีในเรื่องนี้กันมากแตขาดซึ่งแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ขาพเจาจึงตระหนักถึงความสําคัญในการเขียนหนังสือเลมนี้
ในการเขียนหนังสือเลมนี้ ขาพเจามิไดจัดเรียงหัวขอเปนลําดับ นั่นก็ดวยเจตนาที่จะให
ผูอานสัมผัสถึงการทําความดีในลักษณะตางๆ กัน และเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด
ไมใชอานการทําดีในลักษณะเดียวสุดทายก็เบื่อในเนื้อหาที่ไมหลากหลาย อีกทั้งวิธีการทําดีตอแม
ในหนังสือเลมนี้ก็เปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติไดทั้งหญิงและชาย นอกเสียจากบางวิธีการที่เหมาะ
เฉพาะกับลูกสาวเทานั้น
ทายนี้ ขาพเจาขอวิงวอนความชวยเหลือจากพระองคอัลลอฮฺในการทําดีตอบิดามารดา
และขอพระองคทรงจัดใหพวกเราไดอยูรวมกับบิดามารดาของเราในสรวงสวรรคชั้นสูงสุด และดวย
ความปรานีแหงพระองคขอทรงใหพวกเราเปนผูที่แสวงหาความออนนอม และใหเราเปนผูที่ปฏิบัติ
ดีดวยความออนโยนตอบิดามารของเรา ขอทรงใหการงานของเราเปนไปเพื่อความพอพระทัยแหง
พระองค
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บทเริ่มตน
ขาพเจาลองสังเกตหลายๆ คนที่ทําดีตอพอแมของเขา การกระทําที่เขาปฏิบัติมักจะเปน
การกระทําที่งายไมตองใชความพยายามสูงและไมตองบังคับตนเอง แตความสุขที่ไดรับกลับลน
หลาม ความดีที่พวกเขากระทําวางอยูบนรากฐานสามประการที่รอยรวมกันนั่นคือ พวกเขามีจิตใจ
ที่บริสุทธิ์และเปดกวาง รอยยิ้มแจมใส และความจริงใจ สิ่งเหลานี้เปนบอเกิดแหงความสุข ดังนั้น
ความสําเร็จจึงเปรียบเสมือนหุนสวนของพวกเขา และความโปรดปรานแหงพระองคอัลลอฮฺผูเปน
จึงเปรียบเสมือนมิตรสหายของพวกเขาไปเสียแลว
โอพี่นองของฉัน
150 วิธีทําดีตอแมนี้ เปนสิ่งที่ไดมาจากการสังเกตบุคคลตางๆ รอบกายขาพเจา และได
รวบรวมไวเปนหนังสือเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติและลูทางแกผูที่ตองการทําดีตอแมของตน หากทาน
เห็นวาใน 150 วิธีนี้มีประโยชนแกทานบาง ก็ขอจงนํามันไปปฏิบัติในทันที และหากเห็นวามันไมกอ
ประโยชนอันใดแกทาน ก็ขออยาไดลืมเลือนการดุอาอขอพรใหแกขาพเจาบาง
(1) มอบของขวัญในทุกโอกาสที่เหมาะสม เพราะการใหของขวัญคือการมอบ
ความสุข อาจจะเปนในวันอีด, งานแตงงานลูก, โอกาสที่ลูกๆ ประสบความสําเร็จ, กลับจากการ
เดินทาง, ยางเขาฤดูหนาว, ยางเขาฤดูรอน, หายจากอาการปวยไข, และอื่นๆ
(2) เปดบัญชีธนาคารให ลูกๆ อาจจะตกลงชวยกันออกเงินคนละเล็กคนละนอยใน
ทุกๆ เดือนเพื่อเปนคาใชจายใหทาน วิธีการนี้ทานจะสะดวกใจมากกวา เพราะอันที่จริงทานก็คง
มิไดตองการเงินจํานวนนั้นหากแตอยากเห็นการเอาใจใสที่ลูกๆ มีตอทาน
(3) เขาใจการเปลี่ยนแปลงตามวัย และควรที่จะปฏิบัติตอทานใหเหมาะกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(4) จงไตรตรองกอนที่จะพูด และระวังทุกคําพูด หลีกเลี่ยงคําพูดที่จะทําใหทาน
เสียใจ เพราะแมแตคําวา “หึ” (คําที่แสดงอาการไมพอใจ)อิสลามก็ยังหามปราม แลวนับประสา
อะไรกับคําพูดที่รุนแรงยิ่งกวานั้น

(5) ร่ําลาแมเปนคนสุดทายกอนออกเดินทาง แมควรจะเปนคนสุดทายที่คุณเขา
ไปพบกอ นออกเดิ น ทาง ลาทา นดว ยตั ว เองและอยูกับ ทา นใหน านที่สุด พยายามทํ า ให ท า นมี
ความสุขที่สุดขณะที่คุณอยูกับทาน เพราะดวยคําอุอาอขอพรจากทาน เปนสิ่งที่คาดหวังวาองค
อัลลอฮฺพระผูเปนเจาจะทรงตอบรับ แตหากคุณอยูตางประเทศก็ควรบอกลาทานทางโทรศัพท
3

(6) เมื่อกลับจากการเดินทาง แมจะตองเปนคนๆ แรกที่คุณไปหา ใหสลามทาน อยู
เปนเพื่อนทานใหทานสบายใจ กอนจะเดินทางกลับควรแจงทานลวงหนาและควรหลีกเลี่ยงการ
กลับอยางกระทันหันเพราะทานอาจจะตกใจ เมื่อกลับมาถึงใหไปหาทานเร็วที่สุดไมวาคุณจะกลับ
มาถึงเวลาใดก็ตาม ตราบใดที่ทานยังไมเห็นหนาลูกตราบนั้นทานจะยังคงหวงและกระสับกระสาย
อยูนั่นเอง
(7) ในขณะที่อยูระหวางการเดินทางพยายามโทรหาทานทุกๆ วัน แมจะเปน
ชวงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ดวยคําพูดเพียงนอยนิดของลูกสามารถบังเกิดความปติยินดีและชวยคลาย
กังวล อีกทั้งยังชวยปดเปาความกลัวในใจทานดวย
(8) หากคุณอาศัยอยูในเมืองเดียวกันกับทานจงไปเยื่ยมเยียนทานทุกๆ วัน
อยาใหการงานของคุณเปนอุปสรรค เพราะนี่เปนอุตสาหะเพียงนิดหนอยจากเรื่องเล็กนอยที่สุดที่
คุณสามารถทําใหแม พยายามใหเวลากับทานและพบปะกับทานบอยที่สุดเทาความรักที่ทานมีตอ
คุณ และไมใชวาเมื่อไปเยี่ยมทานแลวกลับแสดงอาการรีบรอน ไมทันไดนั่งเปนสุขก็รีบดูนาฬิการีบ
กลับ เหมือนกับวาการมาเยี่ยมทานเปนสิ่งที่นาเบื่อ แทจริง สิทธิของมารดานั้นยิ่งใหญกวาการงาน
ใดๆ
(9) แตหากคุณมิไดอาศัยอยูในเมืองเดียวกันกับทาน จงใชประโยชนจากระบบ
การสื่อสารโทรหาทานทุกวันอยาใหขาด
(10) สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบใหมารดาคือการทําดีตอคนที่ทานรัก และคน
ที่ทานรักที่สุดก็คือลูกๆ ของทานนั่นเองหรือพี่นองของคุณ จงทําตัวสนิทชิดใกลกับพี่นอง คอย
ชวยเหลือพวกเขาในทุกๆ เรื่อง แมจะมีความสุขเพียงใดเมื่อไดเห็นผลของการทุมเทอบรมสั่งสอน
ลูกๆ งอกเงยออกดอกใหทานไดชื่นชม และไดเห็นลูกๆ อยูพรอมเพรียงกัน
(11) จุ ม พิ ต ศรี ษ ะของท า น มื อ ของท า น เท า ของท า น การจุ ม พิ ต คื อ การนํ า พา
ความสุขเขาสูหัวใจทานในระดับมหาศาลแมจะเปนการกระทําที่สามัญก็ตาม ขาพเจายังจําคําของ
ดร.มัยซาเราะฮฺ ฏอฮิรฺ ไดดี เธอกลาววา ขาพเจาจุมพิตศรีษะมารดาขาพเจา มือของทาน และเทา
ของทาน มาวันนี้ลูกๆ ของขาพเจาก็จุมพิตศรีษะของขาพเจา เทาของขาพเจา และมือของขาพเจา
เชนกัน
(12) อบรมสั่ ง สอนลู ก คุ ณ ให รู จั ก ความสู ง ส ง ของมารดาด ว ยคํ า พู ด และการ
กระทํา ทําใหลูกเห็นวาคุณปรนนิบัติมารดาคุณอยางไร คุณใหเกียรติทานแคไหน และปลอยใหลูก
คุณปรนนิบัติคุณและมารดาของคุณเชนนั้น
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(13) พยายามทําในสิ่งที่ทานตองการ จัดหาสิ่งของที่ทานตองการ นี่เปนอีกวิธีการ
หนึ่งที่เราสามารถใกลชิดและบรรเทาความโกรธของทาน
(14) ทําตามคํามั่นสัญญา เมื่อสัญญาแลวจงทําตามสัญญา ไมเชนนั้นก็อยาไดให
สัญญากับทานเสียแตแรก
(15) ให คุ ณ ค า ทุ ก ความสํ า เร็ จ ของคุ ณ เป น ผลมาจากความช ว ยเหลื อ ของ
พระองคอัลลอฮฺจากนั้นก็เปนผลจากการอบรมสั่งสอนของมารดา ทานจะรูสึกภูมิใจและ
ปลื้มปติปานใดที่ความสําเร็จของลูกมาจากการเฝาอบรมของทาน ทุกๆ ความสําเร็จของลูกก็คือ
ความสําเร็จของแมดวยเชนกัน
(16) หลีกเลี่ยงการตอปากตอคํากับมารดาแมคุณจะเปนฝายถูก จงใชวิธีการที่
ละมุนละมอมเพื่อเสนอความคิดของคุณหากเปนเรื่องที่สําคัญ แตหากเปนเรื่องปลีกยอยก็ใหปลอย
เปนไปตามความตองการของทาน เพราะการรับฟงความคิดเห็นของทานยอมสําคัญกวา
(17) อยาดูแคลนความเห็นของมารดาตอหนาผูอื่น หรือตอหนาพี่นองของคุณไม
ว า แม ข องคุ ณ จะอยู ต รงนั้ น หรื อ ไม ก็ ต าม เพราะไม ว า ใครย อ มไม อ ยากฟ ง คํา พู ด ที่ ดูแ คลนตน
มิหนําซ้ําการกระทําเชนนั้นก็บงบอกถึงความไรมารยาทอยางมาก
(18) อยาดูถูกมารดา หรือลดเกียรติทานในบางเรื่องที่ทานไมมีความรู พยายามให
ความรูทานเกี่ยวกับเรื่องนั้นในทางออมเหมือนวาคุณเองก็ไมมีความรูเรื่องนั้นเชนเดียวกัน
(19) หลีกเลี่ยงการหัวเราะเสียงดังตอหนามารดา หรือการพูดเสียงดัง, การสง
สายตาไมสบอารมณ, การแสดงอาการโกรธ, การแสดงอาการบูดบึ้ง การกระทําเหลานั้นลวนทําให
ทานไมสบายใจทั้งสิ้น
(20) มารดาควรจะเปนคนๆ แรกที่ทราบเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณ ใหทาน
รูสึกวาทานเปนคนแรกที่ไดเห็นคุณมีความสุข การไดเห็นลูกมีความสุขยอมจะนําพาความสุขใหแม
ดวยเชนกัน วิธีนี้ยังจะชวยกระชับความสัมพันธระหวางแมกับคุณอีกดวย ทานจะไดรูสึกวาคุณ
ยังคงตองการทานอยูเสมอแมจะโตเปนผูใหญแลวก็ตาม
(21) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ สุ ข ภาพของมารดา หากแม คุ ณ เป น ผู สู ง อายุ จ งเตรี ย ม
อุปกรณตางๆ ใหพรอมไมวาจะเปนเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดระดับน้ําตาล อุปกรณใชลุกหรือนั่ง
หรือจะเปนอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน
(22)

พามารดาไปตรวจสุขภาพทุกเดือน เพื่อความสบายใจของทุกฝาย
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(23) ใหความสําคัญกับความตองการของมารดาตามชวงอายุของทาน เชน วัย
ผูใหญยอมจะตองมีความจําเปนและความตองการเชนผูใหญ วัยสาวก็อาจจะตองการสิ่งใดที่
เหมาะกับชวงอายุของทาน ดังนั้นเปนหนาที่ของคุณที่จะตองสรรหาสิ่งเหลานั้นดังที่แมของคุณเคย
ชวยเหลือคุณเมื่อคุณยังเล็ก
(24) เมื่อมารดาเจ็บปวย แสดงใหทานเห็นวาคุณก็เจ็บปวดไปกับทานดวย และเมื่อ
ทานหายปวยก็ทําใหทานเห็นวาคุณดีใจแคไหน จงอยูเคียงขางทานตลอดเวลา เอามือของคุณไป
วางไวบริเวณที่ทานเจ็บและอานโองการอัลกุรอานและหะดีษ(วจนะของทานศาสนทูต) มันจะชวย
ใหทานหายปวยดวยพระประสงคอัลลอฮฺ
(25) เมื่อมารดาปวยพยายามปลอบโยนและทําใหใจทานสงบ บอกทานวาทาน
จะตองกลับไปแข็งแรงดังเดิม อยาใหทานรับรูขาวใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่อาจจะย่ําแยของทาน หรือ
จะเปน เรื่องใดก็ แลวแต ที่ จะทํ า ใหท านระคายเคือง จงปลอบโยนทา นดว ยขอเท็ จจริง ที่วา การ
เจ็บปวยนั้นเปนเรื่องปกติ อาการเจ็บปวยคือหนทางที่พระองคจะทรงชําระลางความผิดของเราและ
เมื่อชําระเสร็จสิ้นเราก็จะกลับไปแข็งแรงเหมือนเดิม
(26) จางแพทยเฉพาะทางมารักษามารดาที่บาน หรือพาทานไปหาหมอหากทาน
ยังคงพอไปได และทําความเขาใจกับหมอดวยวาชวยใหกําลังใจทาน อาการของทานมันเล็กนอย
และจะดีขึ้นในอีกไมชา
(27) ช ว ยมารดาสานสั ม พั น ธ อาจจะเป น การพาท า นไปเยี่ ย มเพื่ อ น หรื อ ญาติ ๆ
เพราะทานจะรูสึกสบายใจหากมีโอกาสไดไปเยี่ยมญาติๆ หรือเพื่อนๆ มันยังสามารถยกระดับ
ความสัมพันธระหวางกันใหแนนแฟนขึ้นและถือเปนการแสดงถึงความฏออัต(เชื่อฟง)ตออัลลอฮฺ ซึ่ง
มารยาทในการไปเยี่ยมเยียนใครนั้น ควรจะมีอะไรติดไมติดมือไปฝากคนที่เราไปเยี่ยมดวย
(28) เตรียมกลองเฉพาะใหมารดา ภายในกลองอาจจะบรรจุขนมนมเนย ลูกอม
ของเลน หรือของขวัญเล็กๆ เผื่อหากมีหลานๆ มาเยี่ยม ทานจะไดแจกของเหลานั้นใหหลานๆ ได
เพราะเด็กๆ มักจะชอบขนมและของเลนอยูแลว เมื่อไดรับก็อยากจะมาเยี่ยมยาหรือยายของพวก
เขาอีก
(29) เมื่อมารดามีธุระตองเดินทางไกล พยายามติดตอทานตลอดเวลาจนกวาทาน
จะถึงที่หมาย และหากทานตองคางแรมก็พยายามติดตอทานสม่ําเสมอ
(30) อยาเอาเรื่องไมสบายใจของคุณไปเลาใหมารดาฟง หรือโอดครวญถึงความ
เจ็บปวดของคุณใหทานไดยิน เพราะจะทําใหทานไมสบายใจเปลาๆ สิ่งที่ควรทําคือบอกทานวาการ
งานของคุณราบรื่นดี พระองคจะทรงชวยทําใหมันดีขึ้น และคุณเองก็มีกําลังใจดีมาก
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(31) ไมควรใหมารดาทราบเกี่ยวกับปญหาครอบครัวของคุณ ลูกเปรียบเสมือน
กลองดวงใจของแม เมื่อทราบวาลูกกําลังมีปญหา ดวยความเปนแมยอมที่จะพยายามหาทางออก
ใหลูกไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตามเพื่อความสุขของลูก ดังนั้นเพื่อเปนการดีแกทั้งชีวิตครอบครัวและ
ตัวแมของคุณจงอยานําปญหาครอบครัวไปบอกทาน
(32) อยาชื่นชมภรรยาตอหนาแมบอยๆ ไมวาภรรยาของคุณจะเปนคนดีแคไหน
หรือแมจะเปนการเลารายละเอียดชีวิตแตงงานของคุณก็ตาม เชนคุณไดทําอะไรใหภรรยาบางหรือ
ภรรยาคุณใหทําอะไรใหคุณบาง เพราะแมอาจจะนอยใจเมื่อรับรูวามีหญิงอื่นสําคัญตอชีวิตลูก
มากกวาตน ทานจะรูสึกวาตัวเองเปนคนลงทุนลงแรงแตสุดทายคนที่ไดประโยชนกลับเปนคนอื่น
ดังนั้นจงรักษาความสัมพันธใหเหมาะสมทั้งแมและภรรยาของคุณ
(33) ในทางตรงกันขามคุณก็ไมควรที่จะชื่นชมแมคุณตอหนาภรรยาคุณเชนกัน
แนนอนวาคุณสมควรที่จะใหเกียรติแมสูงที่สุด แตก็อยาไดนําภรรยาคุณไปเปรียบเทียบกับแมคุณ
เด็ดขาด เพราะทั้งแมและภรรยาตางก็อยูในสถานะที่ไมเหมือนกันและลักษณะของสัมพันธภาพก็
ไมเหมือนกัน หนาที่รับผิดชอบและสิทธิที่คุณจะตองใหแกทั้งสองก็ตางกัน ซึ่งก็จะตองสมบูรณไม
ขาดตกบกพรอง
(34) หลีกเลี่ยงการตัดสินปญหาระหวางพอกับแมของคุณ มันไมมีความจําเปนที่
คุณจะตองเขาไปตัดสินปญหาของทานทั้งสอง จงแสดงออกอยางเหมาะสม และพยายามสมาน
สัมพันธของทานทั้งสองในทางออม
(35) อยาวิจารณการแตงกายของมารดา ไมวาจะเปนรูปลักษภายนอก, รสนิยม,
วิธีการแตงตัว, หรือจะเปนการเขาสังคม หากคุณเห็นวาสิ่งเหลานั้นมันประเจิดประเจอและเกรงวา
คนอื่นจะเอาไปวิจารณ ก็ควรบอกทานโดยใชวิธีที่แยบคายที่สุดเพื่อทานจะไดไมรูสึกอายและ
เสียใจ
(36) ตอหนาแมทําใหดูเหมือนวาความสัมพันธระหวางคุณกับพี่นองของคุณ
ยังคงแนนแฟน แมอันที่จริงแลวกําลังมีปญหากัน การทะเลาะระหวางพี่นองเปนสิ่งที่ทําใหแม
เสียใจที่สุด
(37) ไมวาสภาพชีวิตคูของพอแมคุณจะเปนอยางไร อยาไดสนับสนุนพอของคุณ
ใหแตงงานใหม แมนั่นคือทางออกที่ดี หากจะสนับสนุนก็ใหทําในทางลับอยาไดเปดเผยใหแมคุณรู
(38) ใหความรูทางศาสนาแกมารดาดวยวิธีที่แยบคายและนุมนวล ไมวาจะเปน
การซื้อเทปใหฟง หนังสือศาสนา หรือพาไปฟงการสอนศาสนาตามสถานที่ตางๆ
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(39) อยาขัดทานหากทานจะไปฟงการสอนศาสนา คุณควรจะพาทานไปฟงการ
เรียนการสอนตามสถานที่ที่เปดสอน จัดเตรียมกําหนดการสอนตางๆ หรือในโอกาสพิเศษทาง
ศาสนา หรือจะเปนรายการสอนศาสนาทางทีวี
(40) ชวงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะทําดีตอแม คือ ชวงเวลาการทําอิบาดะฮฺ หากคุณมี
โอกาสไปประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺพรอมแมของคุณ นั่นคือโอกาสดีที่คุณสามารถชวยเหลือ
และเอาใจใสทาน จับมือประคองทานยามเมื่อทานตองการไปทําธุระที่ใดหรือคอยเตือนทานถึงสิ่ง
กีดขวางตามถนน คอยสังเกตและระวังทานตลอดเวลา
(41) ขอใหทานยกโทษใหพี่นองของคุณ ยามเมื่อพวกเขาทําผิดหรือเมื่อการอบรม
ของทานเขมงวดเกินไป เพราะความผิดพลาดที่พวกเขาทําลงไปนั้นมาจากการยั่วยุของชัยฏอน ใน
ไมชาอัลลอฮฺก็จะทรงชี้ทางสวางใหพวกเขาเอง
(42) อยาขยายความผิดที่คนอื่นกระทําตอทานใหมันใหญโต ไมวาคนพวกนั้นจะ
เปนญาติสนิท เพื่อนๆ หรือลูกๆ แตจงชวยกันลดทอนแรงกระทบกระเทือนหรือความเจ็บปวดที่จะมี
ตอทาน
(43) อยานําขาวรายมาบอกโดยไมมีการอารัมภบทลวงหนา และหามโทรบอก
ข า วร า ยทางโทรศั พ ท ทางที่ ดี ที สุ ด คื อ ให ม าเจอท า นด ว ยตั ว เอง หลั ง จากให ส ลามและพู ด คุ ย
เล็กนอยถึงคอยบอกขาวคราวนั้น และคอยย้ําเตือนทานถึงผลบุญของผูที่มีความอดทน
(44) สตรีเพศนั้นแมจะมีอายุมาก แตก็ยังชื่นชอบคําพูดไพเราะออนหวานและเคลา
อารมณ ดังนั้นหากเปนไปไดก็จงสรรหาอะนาชีดดีๆ ใหทานฟง โดยเฉพาะหากเสียงนั่นเปนเสียงลูก
ของทาน ทานก็จะไมมีวันลืมเลยทีเดียว
(45) อยาเนนถึงความชราภาพของทาน หรือพยายามทําใหทานรูสึกวาตนเองหมด
สภาพไม สามารถทํา อะไรที่จํ าเป นไดอีก พยายามใหกํา ลัง ใจท าน ใหทานรูสึกว าตนเองยัง คง
กระปรี้กระเปรา คอยอยูเคียงขางในทุกชวงวัยของทาน
(46) อยาขัดทานในเรื่องความสวยความงามของสตรีเพศ แมวาทานจะอายุมาก
แลว ไมวาจะเปนน้ําหอม เครื่องสําอาง เสื้อผาสวยๆ หรือจะเปนเสื้อผาออกงาน จงชวยใหทาน
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
(47) หากพอคุณมีภรรยาหลายคนและพวกนางก็มีปญหาระหวางกัน อยาไดชื่น
ชมภรรยาคนอื่นตอหนาแมคุณเปนอันขาด หรือไปตัดสินอะไรตอหนาแมคุณถึงแมวาภรรยาของ
พอคุณคนนั้นจะเปนฝายถูกก็ตาม ทางที่ดีที่สุดในกรณีเชนนี้คืออยาไดแสดงความเห็นใดๆ แตให
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ทําตัวเปนสะพานเชื่อมระหวางพวกนาง และอยาแสดงออกวาคุณเห็นดวยหรือเอนเอียงไปดาน
ภรรยาพอคุณคนใดใหแมคุณเห็น
(48) อยาชื่นชมการอบรมของแมคนอื่นตอหนาแมคุณจนเกินเลย หรือจะเปน
การหวังวาจะไดรับการอบรมเชนลูกๆ ของคนอื่น หรือหวังที่จะไดรับตําแหนงเชนที่ลูกคนอื่นไดรับ
เพราะนั่นเปนการดูถูกแมของคุณและบงบอกวาคุณไมพอใจกับการอบรมเลี้ยงดูที่แมคุณไดเคย
ทุมเทใหกับคุณมาตลอดชีวิตของนาง
(49) ในขณะที่สนทนากับแม จงใหความสนใจเปนพิเศษ ประสาทสัมผัสทั้งหมดก็
ควรจะจดจองอยูที่การสนทนา ตรงไหนควรจะหัวเราะก็หัวเราะ หรือตรงไหนเปนเรื่องเศราก็ควร
แสดงออกบาง อยาไดเปนคนไมมีความรูสึกขณะที่สนทนากับทาน
(50) ยิ้ม ให ท า นเสมอ หรื อ จะเป น การหยอกล อ ในขอบเขตอั น สมควร แต ห ากใน
สถานการณที่ตึงเครียดคุณก็ควรจะมั่นคง ตื่นตัวตามสถานการณ
(51) บอกเลาความเปนไปของสถานการณโลกใหมารดาทราบ หรือจะเปนการ
เลาเรื่องดีๆ ที่ทานชอบใหฟง หากเปนขาวของลูกๆ ทานจะยิ่งชอบมาก
(52)

ชื่นชมการอบรมของมารดาที่มีตอลูกๆ และการเสียสละตางๆ

(53) บอกใหมารดาทราบวาความหวังอันสูงสุดในชีวิตคุณ คือการทําใหทานมี
ความสุข และความพึงพอใจของทานคือสิ่งที่คุณตองการ ใหทานไดรับรูวาคุณจะเปนบอเกิดแหง
ความสุขใหกับทาน เพราะถาคุณทําไดนั่นยอมหมายถึงคุณไดทําใหฝนของทานเปนจริง และการที่
ทานไดเห็นความฝนของลูกๆ เปนจริงก็เพียงพอที่จะบังเกิดความเปนสุขใหแกทาน
(54) ทําดีตอตายายของคุณหากทานยังมีชีวิตอยู การชวยแมปรนนิบัติทานทั้งสอง
ถือเปนการทําดีเชนกัน หรือหากทานทั้งสองเสียชีวิตไปแลวจงพยายามปฏิบัติคุณความดีตางๆ
อุทิศใหทานทั้งสองเชนการขอดุอาอ การบริจาคทานให และอื่นๆ อันจะยังผลใหตายายของคุณ
เปนสุขและจะพึงพอใจในแมของคุณ ทานศาสนทูตมุหัมมัด (ขอความสันติจงมีแดทาน) กลาววา
“เมื่อลูกหลานอาดัมจบชีวิตลง การงานของเขาทุกสิ่งจะถูกตัดขาดนอกจากสามสิ่ง คือ
การบริจาคทานที่ถาวร ความรูที่ยังประโยชนแกผูอื่น และดุอาอจากลูกกตัญู”
(55) ทําทานสาธารณะกุศลเพิ่มคุณความดีใหมารดา ไมวาจะเปนการรวมลงขัน
สรางมัสยิด,อุปการะเด็กกําพรา ใหการสนับสนุนกิจกรรมทองจําอัลกุรอาน และการชวยเหลือคน
ยากคนจน
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(56) เมื่อไดยินมารดาเอยถึงความใฝฝนของทาน หรือสิ่งของใดก็แลวแตที่มีความ
เกี่ยวของกับทาน จงรีบเรงจัดการและทําใหมันเปนจริงขึ้นมาดวยความสามารถที่คุณมี อยารีรอให
ทานเอยปาก
(57) มารดาควรจะอยูเหนือทุกการงานของคุณ รวมไปถึงเพื่อนๆ หรือแมแตภรรยา
และลูกๆ ของคุณ
(58) เชิญมารดามาเที่ยวที่บาน พยายามใหทานคางคืนที่บานคุณ ทานจะไดมีสิ่ง
ใหมๆ เขามาในชีวิตบาง และทานยอมจะมีความสุขกับการเอาใจใสของลูกๆ
(59) พามารดาไปเที่ยวพรอมครอบครัว ไมวาจะเปนครอบของคุณหรือไปพรอม
ญาติพี่นองของคุณ การทองเที่ยวจะทําใหทานกระฉับกระเฉงและมีความสุข
(60) พามารดาไปทานอาหารในภัตตาคารดีๆ การไปรับประทานอาหารดีๆ ไมไดมี
การจํากัดอายุ หรือหากแมเขินอายจงคะยั้นคะยอใหทานไปโดยใชเหตุผลที่ดี
(61) พามารดาไปเที่ยวหางราน หรือพาไปที่รานคาหรูหราตางๆ นั่นอาจจะเปนหนึ่ง
ในความฝนของทาน แลวทําไมคุณไมทําใหความฝนของทานเปนจริงดวยมือของคุณ
(62) จัดหาของขวัญที่เหมาะสมกับเพศชาย แมจะไดมอบใหพอของคุณในโอกาส
ตางๆ นี่เปนการทําดีที่มีผลตอสวนรวม
(63)

ชื่นชมบิดาใหมารดาไดยิน ทานจะภูมิใจหากไดยินสิ่งนั้นจากปากของคุณ

(64) ชื่นชมการจัดการภายในบานของมารดา หรือจะเปนการปรนนิบัติที่ทานทําให
พอของคุณ พยายามใหกําลังใจทาน และทําใหทานรูสึกมั่นใจในตนเอง
(65) ลูกสาวมักจะสนิทกับมารดามากกวาลูกชาย ดังนั้นจงเก็บความลับของแมไว
ใหดี หากเปนไปไดก็ควรปรึกษาแมในเรื่องที่เปนความลับ และตองเขาใจนิสัยของแมดวย พยายาม
ใกลชิดทานเสมือนทานเปนเพื่อนคนหนึ่ง
(66) มารดาหวังจะพึ่งลูกชายในสถานการณวิกฤตตางๆ จงทําตัวเปนเสาหลักที่
มั่นคง พรอมใหแมพักพิงยามเจอมรสุมชีวิต จงอยูเคียงขางทาน คอยชวยเหลือ ใหกําลังใจ และ
เสนอแนวทางดีใหทาน
(67) ปฏิบัติตอพี่สาวหรือนองสาวอยางเอ็นดูและออนโยน ปฏิสัมพันธกับพวก
หลอนอยางสุภาพ อาจจะใหของขวัญบางในโอกาสพิเศษ แมจะพึงพอใจการปฏิบัติเชนนี้มาก
เพราะทานชอบใหผูอื่นทําดีกับลูกสาวของทาน
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(68) จงใหเกียรติและภูมิใจกับการกระทําของมารดา เพราะในบางชวงอายุทาน
อาจจะกระทําบางอยางที่ไมเปนที่ถูกใจของคนรอบกาย ดังนั้นจงยอมรับการกระทําของทาน แต
ทั้งนี้ก็จะตองเปนการกระทําที่อยูในกรอบของอิสลามและหลักปฏิบัติของสังคม
(69) สอนใหลูกๆ รูจักออนนอมตอมารดาของคุณ อาจจะเปนการใชใหลูกๆ นํา
ของขวัญไปใหแมคุณในโอกาสตางๆ
(70) ยามแกชราคุณควรจะประคับประครองมารดา ใสรองเทาใหทาน หรือเปนคน
นําทางทานไปยังที่ตางๆ เพราะไมมีใครจะทําหนาที่นี้ดีเทาลูกของทานอีกแลว
(71) จัดหาของสมนาคุณแกลูกคนใดที่ปฏิบัติตัวดีและคอยชวยเหลือมารดา
ของคุณ หรืออาจจะจัดเปนการแขงขันใครเปนคนที่ปรนนิบัติแมของคุณดีที่สุดในบรรดาลูกๆ
(72) มารดามักจะเอาใจใสดูแลบาน จงคอยชวยเหลือทานในการรักษาสภาพของ
บาน ซอมแซมหรือตกแตงบานอยูสม่ําเสมอ
(73) หองนอนถือเปนสถานที่ๆ พิเศษสําหรับมารดา ตกแตงหองนอนของทานให
เหมาะสมกับทาน หรือคุณจะใหทานเลือกตกแตงหองนอนเอง นอกจากหองนอนแลวหองรับแขกก็
นับเปนอีกหองหนึ่งที่ทานจะใหความสําคัญ จงตกแตงใหดีที่สุด
(74) ทําดีและชวยเหลือญาติพี่นองของมารดา หากเปนไปไดจงทําตัวเปนสะพาน
เชื่อมระหวางพวกเขา
(75) หากมารดามีงานอดิเรกที่ชื่นชอบเปนพิเศษ จงสละเวลาเพื่อสรรหาสิ่งจําเปน
ที่ทานตองใชในการทํากิจกรรมนั้นๆ
(76) ในสวนงานอดิเรกของคุณ จงผลิตงานอันสรางสรรคใหทานโดยเฉพาะ เชนหาก
คุณเปนกวีก็จงเขียนบทกลอนใหทาน หรือหากคุณเปนนักเขียนก็อาจจะเขียนเรื่องสั้นใหทาน
(77) ในบางสังคมมารดาชอบที่จะตั้งชื่อหลานเชนเดียวกับชื่อของตน แตที่ไมทํา
อยางนั้นก็เพราะไมอยากจะเขาไปกาวกายชีวิตครอบครัวของลูกจึงปลอยใหเปนสิทธิของลูกที่จะ
เลือกตั้งชื่อ แตอยางไรแลวการตั้งชื่อลูกคุณตามชื่อแมยอมจะทําใหทานดีใจ และถือเปนการสราง
ความสุขใหทานอีกทางหนึ่ง
(78) ยามขึ้นรถหรือยานพาหนะใดควรใหมารดาขึ้นเปนคนแรก ยามลงก็ใหทาน
ลงกอนเปนคนแรกเชนกันนอกเสียจากทานตองการความชวยเหลือขณะลงจากรถ
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(79) คําพูดที่สุภาพกับมารดา ไมแข็งกระดาง หรือเปนคําพูดตลาด แตควรจะเปน
คําพูดที่เพราะหูและสละสลวย
(80) อาจจะจัดใหมีการแขงขันระหวางลูกๆ และหลานๆ ของมารดา ใครจะ
เปน คนที่ ให ของขวัญที่ ดีที สุดแกแม เพื่อเปนการปลูก ฝง การทํา ดีและสํา นึกในบุ ญคุณของแม
รองลงมาจากองคอัลลอฮฺ และเพื่อเนนหนักถึงความสําคัญของคนเปนแม
(81) แสวงหาชวงเวลาที่พระองคทรงตอบรับการขอดุอาอ และดุอาอใหแมใน
ชวงเวลานั้นบอยๆ
(82) บอกเลาถึงความคิดเห็นและความตื่นเตนของเพื่อนๆ ที่มีตองานเลี้ยงที่แม
คุ ณ เป น คนจั ด หรื อ อาจจะเป น ความมี ร สนิ ย มและความพิ ถี พิ ถั น ของแม คุ ณ ที่ ทํ า ให พ วกเขา
ประทับใจไมรูลืม
(83) อยูเปนเพื่อนมารดาโดยไมมีสิ่งใดมารบกวน ไมวาจะเปนโทรศัพท การอาน
นิตยสารตางๆ และงานอื่นๆ ที่ดึงความสนใจของคุณออกจากแม
(84) ลูกสาวควรปล อยใหแมไ ดรูจักและติดตอกั บเพื่อนๆ ของพวกเธอดว ย
อยารูสึกตะขิดตะขวงใจกับแม และอยาไดหามที่แมจะติดตอทําความรูจักกับเพื่อนๆ ของพวกเธอ
ไมวาจะดวยการแสดงออกใดๆ หรือวิธีการใดๆ ก็ตาม
(85)

ภูมิใจในตัวทาน ในทุกๆ ที่และทุกๆ สถานการณ

(86) เลาเรื่องสอนใจเกี่ยวกับการทําดีตอพอแมใหมารดาฟง เรื่องพวกนี้ยอมที่จะ
ทําใหรูสึกสบายใจและมีความสุข
(87) ขอให ม ารดาดุ อ าอ ใ ห คุ ณ เป น ลู ก กตั ญ ู นี่ เ ป น สิ่ ง ที่ บ ง บอกว า คุ ณ ยั ง ให
ความสําคัญกับทาน และยังแสดงออกถึงความออนนอมของคุณ
(88) ขอดุอาอใหมารดาพึงพอใจทุกการกระทําของคุณ และใหทานชวยขอดุอาอ
ใหคุณดวยเชนกัน สิ่งนี้จะทําใหทานรูสึกถึงคุณคาและความสําคัญของตน
(89) แขงขันกันทําดีตอแม จงแขงขันกันทําดีตอแมอยางสม่ําเสมอ จงทําตัวเปนผูนํา
ในเรื่องการทําดีตอแม เพราะการทําดียอมสงผลดี และการชี้แนวทางทําดีใหผูอื่น ผูที่ชี้แนะก็จะ
ไดผลบุญเฉกเชนที่เขาทําโดยที่ผลบุญของเขาไมพรอง
(90) อยาขึ้นเสียงตอหนามารดา อยาดูถูกทาน จงละเอียดออนยามเมื่อทานรองขอ
สิ่งใดหรือยามที่คุณรับใชทาน
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(91) หากคุณอาศัยอยูในเมืองเดียวกันกับมารดา แตระยะทางระหวางบานคุณกับ
บานแมคุณคอนขางไกล จงพยายามหาที่อยูอาศัยที่ใกลบานทานมากที่สุด เพื่อความสะดวกใน
การรับใชและการไปเยี่ยมเยียนทาน
(92) หรือแมหากคุณทํางานอีกเมืองหนึ่ง ก็จงมุงมั่นในการไปเยี่ยมทานทุกครั้งที่มี
โอกาส เพราะแมอดทนเพื่อความสุขสบายของลูกมามากเทาไหร อยาทําใหทานตองรอ ใหทานมี
ความสุขดวยการพบหนาลูก
(93) เมื่อไปเยี่ยมมารดาใหพาลูกๆ ไปดวย เพราะหลานๆ ก็เปรียบเสมือนลูกของ
แมเชนกัน ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมทานใหพาครอบครัวทั้งภรรยาและลูกๆ ไปดวย เพื่อความแนนแฟน
ระหวางครอบครัวคุณและแมของคุณ อีกทั้งทานจะไดมีความสุขกับการพบหนาผูซึ่งครั้งหนึ่งเปน
เพียงความฝนของทาน
(94) ในหลายๆ โอกาสคุณก็อาจจะตองขัดใจและฝนตนเองบาง ซึ่งก็ตองนําเอา
ความจําเปนของแม, ความปราถนาของทาน, และกิจการอื่นๆ ของทานมาเปนอันดับแรก แมวา
ทานจะไมไดแสดงออกถึงสิ่งเหลานั้น เพราะการทําดีตอแมจะสมบูรณไดนั้นก็ดวยการทําใหทาน
พอใจโดยที่ทานยังไมไดรองขอ
(95) พิ จ ารณาตนเองในทุ ก ๆ โอกาสและพิ ถี พิ ถั น ในทุก เรื่ อ ง การทํา ดี ต อ แม
สมบูรณแลวหรือไม? หรือวามันยังขาดตกบกพรอง? หรือคุณจะตองกระทําการใดเพิ่มเติมเพื่อให
ทานพอใจ? สิ่งเหลานี้ทั้งหมดจะทําใหคุณสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพการทําดีตอแมใหดี
ยิ่งขึ้น
(96) หัวใจคุณตองวางอยูบนความเชื่อมั่น วาคุณงามความดีที่คุณปฏิบัติตอพอแม
คุณในวันนี้จะยอนกลับมาหาคุณในรูปแบบเดียวกันจากลูกคุณในไมชาก็เร็ว จงทําดีตอพอแมเพื่อ
ชีวิตคุณจะไดมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา
(97) เมื่อมารดาเจ็บไขไดปวย จงอยูเคียงขางทาน เฝาสังเกตอยาใหคลาดสายตา
สรรหาคนมาชวยดูแลทาน เอาใจใสทานถามไถถึงอาการของทาน ยิ่งทานออนแรงลูกๆ ก็ยิ่งตอง
ดูแลทาน พระองคอัลลอฮฺไดทรงกําหนดใหคนบางกลุมถูกโฉลกกับการทําดี จงเปนหนึ่งในกลุมคน
เหลานั้น และจงเปนคนแรกๆ ในคนกลุมนี้
(98) ชื่นชมอาภรณที่แมเลือกใส ชื่นชมในรสนิยมและการเลือกที่ชาญฉลาดของ
ทานตอหนาผูคน ทานจะรูสึกภูมิใจ
(99) เลาถึงประสบการณการทองเที่ยวของคุณ เอารูปที่คุณถายกับเพื่อนๆ มารวม
แชรความสุขกับทาน เพราะการไดรับพรจากทานก็เพียงพอแลวสําหรับคุณ
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(100) เปดอกรับความโศกเศราของทาน จงรับเอาขอสังเกตของทานดวยหัวใจที่เปด
กวาง และนําไปปฏิบัติดวยความรูสึกที่นอบนอมและพึงใจ
(101) ปรึกษามารดาในการงานตางๆ และปฏิบัติตามคําแนะนําของทาน
(102) นั่งอยางสํารวมในงานพบปะที่มีมารดาอยูดวยเพื่อใหเกียรติทาน
(103) การรับประทานอาหารรวมกับมารดาควรทานอาหารอยางมีมารยาท ตัก
อาหารและเครื่องดื่มที่ทานชอบให
(104) เรียนรูตัวตนของมารดา และปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับความเปนแมของทาน
เรียนรูที่จะเขาใจแนวทางการดําเนินชีวิตของทาน อะไรที่เปนความสุขและความชื่นชอบของทานก็
จงจัดสรรให
(105) สํ า หรั บลู ก สาวจงอย า นํ า ความวุ น วายในชี วิต ครอบครัว ของตนเองมาเป น
ขออางละเลยการปรนนิบัติแมของตน อยาใหปญหาครอบครัวมาขัดขวางการทําดีตอแมของเรา
แมนั้นแมจะมีลูกสักกี่คนแตลูกสาวยอมมีสถานะแหงหนเฉพาะที่ในใจแม ลูกสาวเปรียบเสมือนที่
ปรึกษาเฉพาะของบรรดาแม
(106) ความตองการบางประการของมารดา บางครั้งก็สุดความสามารถที่ลูกชายจะ
เขาใจได จึงเปนหนาที่ของลูกสาวที่จะตองสังเกตและจัดหาใหแม
(107) เมื่อพาหลานๆ ไปเยี่ยมมารดา จงระวังอยาใหลูกๆ ของคุณรื้อหรือทําลายขาว
ของภายในบานทานจนจะตองมานั่งจัดและซอมแซมในภายหลัง มันจะทําใหทานไมสบายใจ แต
ทานอาจจะไดแตเก็บเงียบไวเพื่อความสบายใจของลูก
(108) แตเมื่อปรากฏวาลูกๆ ของคุณไดทําลายขาวของในบานทานไปบางสวน เปน
หนาที่ของคุณที่จะตองจัดหาสิ่งนั้นหรือที่ดีกวามาทดแทนโดยเร็ว
(109) จิตใจคนปว ยยอมทรุดตามอาการ ดัง นั้ นเราผูเ ปน ลูกจึง ควรไปเยี่ยมเยีย น
มารดาในโอกาสเชนนี้ ชวยทานผานพนอุปสรรคเหลานั้น แตก็ตองระวังไมใหการไปเยี่ยมในคราว
เดียวกันมากๆ สรางความรําคาญใหทาน
(110) หากครอบครัวคุณมีลูกหลานเยอะก็ควรที่จะจัดตารางเยี่ยมเยียนมารดา การ
ไปเยี่ยมเยียนทานในคราวเดียวกันทั้งหมดยอมไมดีแน เพราะจะทําใหทานรูสึกรําคาญแตก็ไม
สามารถแสดงออกได
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(111) ครอบครั ว ใดที่ มี ลู ก หลานมาก การพบปะก็ ค วรจะหาสถานที่ ๆ เหมาะสม
อาจจะเปนที่พักผอนหยอนใจ หรืออาจจะจัดเปนทริปเที่ยว ไปสวนสาธารณะ หรือสวนอื่นๆ เพราะ
ยิ่งแกตัวแมก็ยิ่งไมสามารถจะทนตอเสียงเอะอะโวยวายได
(112) การให ท านกุศ ลสาธารณะนั บวา เปนทางเลือกที่ เหมาะสม ให ถื อว า เป น
ของขวัญที่ลูกมอบใหแมเพื่อตอบแทนความดีที่ทานเคยมีตอเรา
(113) ลูกๆ ทุกคนยอมมีความสามารถเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกัน บางคนอาจจะมี
ความอดทนสูง บางคนอาจจะเปนคนที่มีความคิดเฉียบแหลม บางคนอาจจะเปนคนตลก และอื่นๆ
จะดีแคไหนถาลูกๆ ทุกคนรูวาแมเราชอบคนลักษณะนิสัยอยางไรเราจะไดพยายามนําเสนอสิ่งนั้น
เพื่อใหทานมีความสุข
(114) นานปทีหน ผูกพันมากขึ้น นาจะใชไดกันกับหลายๆ สถานการณ แตอาจจะใช
ไมไดกับความผูกพันระหวางแมกับลูก เพราะแมไมเคยเบื่อหนายที่ไดเห็นหนาลูก หากคุณตองการ
เพิ่มพูนความรักระหวางแมกับคุณก็จงหมั่นไปเยี่ยมทาน
(115) จัดหาอุปกรณสื่อสารและสอนการใชงานใหมารดา คาโทรคุณก็ควรเปนคนจาย
คุณจะไดผลบุญทั้งในแงการทําดีตอทานและในแงผูคนที่สามารถติดตอทาน
(116) และหากมารดาของคุณใชโทรศัททมือถืออยูแลว คุณควรสงขอความที่มี
ความหมายดีๆ ใหทาน ขอความดีๆ จากลูกยอมทําใหทานเปนสุข
(117) เมื่อมารดามีอายุมากขึ้น ควรจะตระเตรียมของขวัญเพื่อมอบใหเพื่อนๆ ของ
ทานในโอกาสตางๆ อาจจะเปนของพื้นเมืองหอสวยงาม
(118) ควรจะเริ่มการสนทนาดวยการใหสลามยามโทรหามารดา อยารีบคุย ควรจะ
นิ่งฟงสิ่งที่ทานพูด ยามสนทนาก็ควรจะเลาสิ่งดีๆ ในชีวิตคุณใหทานฟง เลาดวยความสุขไมตองรีบ
รอนหรือกลัวเสียเวลา และใหทานเปนคนวางหูโทรศัพทกอนคุณ
(119) ในที่ชุมนุมที่มีมารดาอยูดวย คุณควรทําตัวสุภาพมีมารยาท ไมพูดเสียงดัง
หรือทะเลาะกัน หรือพูดสิ่งใดที่ทานไมชอบ
(120) เมื่อกลับจากตางประเทศควรจะมีของฝากใหทาน อาจจะเปนของขวัญจาก
การเดินทางซึ่งทานจะเปนสุขเมื่อเห็นคุณกลับมา
(121) สถานที่ๆ มารดาเติบโตหรือสถานที่ๆ ทานเคยใชชีวิตชวงที่เริ่มมีครอบครัว เรา
เคยคิดที่จะพาทานไปเยี่ยมสถานที่นั้นอีกครั้งหรือไม เพื่อใหทานไดยอนความหลังใหกับตนเอง มัน
คงเปนจะสวยงามอยางยิ่งหากทานสามารถยอนกลับไปสัมผัสชวงชีวิตในวัยเด็กและวัยรุน
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(122) ย้ําเตือนพี่นองถึงความสําคัญของคุณความดี สงเสริมใหพวกเขาแขงขันใน
การทําความดีซึ่งก็จะทําใหทุกฝายมีความสุข
(123) หากพอแมคุณแยกทางกัน จงอยาทําใหใครคนใดคนหนึ่งจากทั้งสองทานตอง
พบกับสิ่งที่ไมพึงประสงคจากตัวคุณ
(124) เมื่ อ เกิ ด มี ป ญ หาครอบครั ว พยายามหาทางออกด ว ยแนวทางสั น ติ เ พื่ อ
หลีกเลี่ยงการลมของชีวิตคู
(125) หากมารดาแตงงานกับชายคนใหม จงใหเกียรติเขาและมีปฏิสัมพันธกับเขา
อยางเหมาะสม ในสวนแมก็จงหมั่นใหของขวัญทานในโอกาสตางๆ
(126) และหากมารดาคุณแตงงานกับชายคนใหม จงใหเกียรติเขาและปรึกษาเขาใน
การงานที่คุณเห็นวาเหมาะสม และจงรับฟงคําแนะนําจากเขา
(127) พยายามติดตอทางโทรศัพทกับผูที่มารดายกยองและใหความสําคัญกับ
เขา และปลอยใหแมไดพูดคุยกับเขาเองดวย
(128) เมื่อทานอายุมากขึ้นจงเอาใจใสสุขภาพที่ออนแอของทาน จับมือทานเดิน
จัดหาสิ่งที่ทานตองการโดยไมขาดตกบกพรอง
(129) เมื่อมารดามีความคิดที่ไมตรงกับคุณ อยามีทิฐิที่จะยึดถือแตความคิดของ
ตัวเอง แมวาความคิดของแมจะไมถูกตองนัก นอกจากวาความคิดของทานจะขัดตอหลักการ
อิสลาม หากเปนเชนนั้นก็เปนหนาที่ของคุณที่จะตองนําเสนอความคิดตนเองดวยวิธีที่ประณีตที่สุด
โดยพยายามหาวิธีเลี่ยงมิใหแมของคุณยืนกรานบนทิฐิและความหลงผิดของทาน
(130) หากมารดาเปนคนที่ชอบอานนิตยสาร คุณควรจะสมัครสมาชิกนิตยสารนั้น
เสีย ถือเปนของขวัญมอบใหแม
(131) มอบเงินใหแมใชบอยๆ อยาใหทานตองเอยปาก
(132) หากจะซื้อสิ่งของจําเปนหรือเครื่องอํานวยความสะดวกใดใหแม อยาให
กังวลกับเรื่องราคาคางวดจนเกินไป ใหถือวานั่นคือของขวัญที่คุณจะมอบใหแม
(133) และหากมารดาคุนเคยกับการใชงานบัญชีธนาคาร ก็ควรจะเปดบัญชีใหทาน
และสอนทานถึงการใชงานเครื่องถอนเงิน โดยมอบสิทธิการใชประโยชนจากบัญชีดังกลาวใหทาน
(134) หากคุณทําผิดตอทานในบางเรื่อง จงขอความชวยเหลือจากคนที่แมใหเกียรติ
เพื่อเปนตัวกลางในการเขาไปขอโทษแม
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(135) เมื่อทานแกตัวลง อยาใชสรรพนามใดที่บงบอกวาทานนั้นแกแลว เชนคําวา ยาย
, ยา, หรือ ผูสูงอายุ เพราะอาจจะทําใหทานรูสึกระคายเคือง จงระวังเรื่องนี้ใหมาก
(136) หากมารดากระทําการใดที่ไมเหมาะไมควรในชีวิตการแตงงานของทาน จง
เลี่ยงที่จะใหคําแนะนําโดยตรง แตจงใชวิธีการอื่นที่ไมทําใหทานรูสึกถูกดูถูก
(137) พยายามคิ ด หาวิ ธี ก ารใหม ๆ ที่ จ ะทํ า ดี ต อ ท า น จงสั ง เกตจากผู ที่ มี ค วาม
กตัญูรอบๆ ตัวคุณ พยายามเลียนแบบการทําดีของพวกเขา
(138) จุดเพียงพอในการทําดีตอมารดาไมควรมีคําวาสิ้นสุด แตใหสํานึกไววาสิ่งที่
เราทําใหทานนั้นหากเทียบกับสิ่งที่ทานทําใหเราแลวเทียบกันไมไดเลย จงแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุด
ที่จะทําดีตอทาน
(139) ไมวาการกระทําของมารดาจะเปนเชนไร อยาดูถูกการกระทํา, ความคิด,
และคํา ชี้แนะของทานแม จะเปน เรื่อ งเล็ก นอยก็ ตาม ไมวา จะทางตรงหรือทางออม แตควรจะ
แนะนําและหยอกเลนกับทานในบางโอกาส
(140) อยาพูดขัดขณะที่ทานกําลังพูด หรือแทรกขึ้นขณะที่ทานกําลังสนทนา หรือฟง
คนอื่นขณะที่ทานกําลังพูดกับคุณ จงตั้งใจฟงในสิ่งที่ทานพูด
(141) ศึกษาหะดีษที่กลาวถึงผลการทําดี หรือชีวประวัติของลูกกตัญูทั้งหลาย มัน
จะทําใหคุณมีกําลังใจที่จะทําดีมากขึ้น
(142) เมื่อเห็นคนไดรับการทดสอบจากพระองคอันเนื่องความอกตัญูของเขา จง
กลาววา “การสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ผูซึ่งทําใหขาพระองคหางไกลจากสิ่งที่เขาผูนั้นถูกทดสอบ”
เพราะคํากลาวนี้จะทําใหคุณหางไกลจากการทดสอบอันหนักหนวงของพระองค
(143) ในวงสนทนาพบปะของมารดาอยาหันหลังใหทาน (ไมสนใจ) หรือทําตัวออก
หาง หรือใหแมคุณเลือกคนอื่นเพื่อคอยชวยเหลือทาน ในสถานการณเชนนั้นจงทําตัวพรอมเสมอที่
จะใหความชวยเหลือและพรอมตอบรับการเรียกใชของทานใหทันทวงที
(144) เมื่อมารดาประสงคจะออกไปเดิน หารองเทาใหทานใส คอยชวยพยุงทาน
ขณะที่สวมรองเทา จับมือทานไว ซึ่งคุณควรจะฝกใหเปนนิสัย
(145) อยาเปนคนสุดทายที่รับทราบเรื่องราวของแม หรือเปนคนสุดทายที่กลาวอวย
พรใหทานในโอกาสตางๆ จงรีบเรงเปนคนแรกๆ ในเรื่องเหลานี้ เพราะมันบงบอกถึงความสําคัญ
และการเอาใจใสของคุณที่มีใหกับแม
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(146) ในขณะที่ทานกําลังโกรธและตอวาคุณนั้น อยาเถียงทาน หรือหาเหตุผลมา
โตแยง อดทนไวกอนแลวคอยหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่ออธิบายเหตุผล และหากคุณเปนคนผิดก็จง
ขอโทษและจุมพิตศรีษะทานเพื่อขออภัย
(147) มารดาบางคนถูกพระองคอัลลอฮฺทดสอบดวยเปนคนอารมณรอน คุ ณ
จะตองอดทน พยายามทําตัวใหเคยชิน และวิงวอนจากพระองคใหแมคุณเลิกเปนคนอารมณรอน
และวิงวอนจากอัลลอฮฺเพื่อใหการอดทนของคุณเปนผลตอบแทนในตาชั่งแหงความดีงามของคุณ
ในโลกหนา
(148) เขียนนิสัยตางๆ ของแมคุณลงในกระดาษ และตามดวยวิธีการรับมือกับนิสัย
เหลานั้น คุณจะไดเขาถึงการทําดีและไดรับความรักจากทานงายขึ้น
(149) สังเกตบุคคลรอบตัว มีคนมากเทาไหรที่ขาดแม พวกเขาไมมีโอกาสทําดีตอแม
แลวทําไมคุณถึงไมพยายามทําดีกับแมอยางเต็มที่ในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู จงทําดีตอทานกอนที่
คุณจะไมมีโอกาส
(150) ยามที่ทานลมปวย จงเลื่อนการเดินทางของคุณออกไป และหยุดแผนงานทุก
อยางไวกอน จงใหความสําคัญกับทาน เพราะทานจะรูสึกดียามที่ไดเห็นลูกๆ อยูเคียงขาง
พี่นองที่รัก ...
นี่เปน 150 วิธี แนวทางปฏิบัติดีตอแม จงนําไปไตรตรองและพิจารณากอนนําไปใช หาก
มันเหมาะสมและดีตอคุณก็ขอจงนํามันไปปฏิบัติเถิด
ทายนี้ ขอใหองคอัลลอฮฺทรงประทานโอกาสการทําดีตอมารดา และขอจงทรงอภัยในความ
บกพรองและเลินเลอในทุกการงานของบาว
สุลัยมาน บิน ศุก็อยรฺ อัศ-ศุก็อยรฺ
ผูเขียน
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