P14017

รายการ “ชีวิต……ไมสิ้นหวัง เติมพลังคนรุนใหม”
ทางไทยทีวสี ีชอง ๓
ออกอากาศ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๓
เรื่อง

กตัญู และ อกตัญู
พิธีกร
๑. รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห
๒. พี่เดียร นางสาว ธรธิรา กุลชล
๓. ใบเตย ด.ญ.สุธาสินี อนรรฆมาศ
๔. หนูมายด ด.ญ.พีราภรณ เทพวิวัฒน
ดร. ฉัตรสุมาลย

สวัสดี คะ ทานผูชมรายการของเราชีวิตไมสิ้นหวังเติมพลังให
คนรุนใหม มาพบกับทานผูชมตามเวลาเชนเคย เชาๆ อยางนี้คุยกัน
เรื่อง ธรรมะก็ทําใหเปนการปูฐานจิตใจที่ดี นะคะ วันนี้เรามาอยูที่วัดอัมพ
วัน จ.สิงหบุรี จะคุยกันเรื่องกตัญู เพราะวา เมื่อวันที่ ๑๔ ที่ผานมา
เปนวันครอบครัว เพราะฉะนั้น เราในฐานะที่เปนลูก เราอยากจะพูดถึง
ความกตัญู กตเวทิตา ที่ลูกพึงมีตอพอแม ขณะเดียวกันพอแมจะมี
ความรับผิดอยางไรตอลูก วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้คะ

นองมายด

กราบนมัสการ คะ หลวงปู ถาเกิดลูกมายด นะคะ เปนเด็ก
ดี เชื่อฟงคําสั่งสอนของ คุณพอคุณแม แลวก็ชว ยเหลือทางบานอยางนี้
นะคะ ถือวา ลูกมายด เปนลูกกตัญูหรือยังคะ

หลวงพอ

ออ ชวยบานเฉยๆ ก็เรียกวากตัญู
นี้กอน กตัญูแปลวารูพ ระคุณของบิดามารดา
เรียนหนังสือดี และก็เชื่อฟงถอยคําของพอแม
ชวยเหลือ
เขาเรียกวากตัญูเบื้องตน
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กตัญูตองแปลอยาง
หนูเปนเด็กดี ตั้งใจ
และก็พอ แมทําอะไรก็
เปนพื้นฐานของคนดี

๑

สัญลักษณของคนดี ตองมีกตัญู คนที่มีสัญลักษณไมดี จะไมมคี วาม
กตัญู ไมนึกถึงบุญคุณของพอแม คนที่มีกตัญู
๑. ตองรูบุญคุณคน รูพระคุณของสัตวที่เลี้ยงไว จะไปฆามันไมได
รูพระคุณของบานเกิดเมืองนอน ชาติภูมิมาติภมู ิของตน รูพระคุณ
ของเครื่องอุปกรณใชสอยที่พอแมหามาให รวมทั้งที่อยูโรงเรียน ไป
หาอะไรมาตองเก็บหอมรอมริบไว ตองรูพระคุณ มือสอง เทาสอง
สมองหนึ่ง ที่พอ แมใหเรามา คือพอใหหัวใจ แมใหน้ําเลือด
น้ําเหลือง เปนตัวเรามา หนูตองสรางความดีไป อยางนี้ เรียกวา
กตัญูกตเวที เรียกวาสนองพระคุณ
กตัญูแปลวารูพ ระคุณ
กตเวทีแปลวาสนองพระคุณ ตอบิดามารดา รูพระคุณที่พอ แมหาให
พอแมตองการใหหนูเรียนหนังสือใหเกง ตองเชื่อพอแม พอแมวา
อยาเถียง เถียงพอแมไมได บางคนเถียงพอแมดาพอแม ถือวาไม
กตัญู ทานเลี้ยงเรามา ตองชวยเหลือ ทาน ตองไปมาลาไหวดวย
บอกกับเพื่อนของหนู ไปโรงเรียนตองไหวพอแม ๓ หน ถึงจะเปน
คนที่กตัญูตอพอแม และไปลามาไหว ไปไหนๆ ก็ตองลา มาก็
ตองไหวพอ แม วาไดมาแลว อยางนี้ถึงจะเรียกไดวาสนองพระคุณ
ที่พอแมใหเรามา ขอเจริญพรอยางนี้นะหนูนะ
นองมายด

นองมายด ก็ตองของกราบพระคุณหลวงปูมากเลย นะคะ ที่
ชวยสอนให นองมายด และทานผูชม เปนลูกกตัญูได นะคะ แลวนอง
มายด อยากใหเด็กๆ ทุกๆ คน เปนเด็กดี ไมดื้อกับคุณพอคุณแมนะ
คะ ตั้งใจเลาเรียน เชือ่ ฟงคําสั่งสอนของครูบาอาจารย แคนี้ เราก็เปน
ลูกกตัญูแลวคะ

หนูใบเตย

กราบนมัสการหลวงตาคะ วันนี้ ใบเตย ไดอานขาวจากหนา
หนังสือพิมพหลายฉบับ มีการฆากันตาย เชน ลูกวางแผนฆาแมตาย
เพื่อหวังมรดก หรือการทํารายรางกายตนเอง คะ หลวงตา ถาบุคคล
เหลานี้คิดได และกลับใจ คิดวาจะลบลางความผิดที่ไดเคยทํามาแลวได
หรือไมคะ
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๒

หลวงพอ

หนูมาถามวาลูกวางแผนฆาพอแม เพื่อหวังมรดกใชไหม
แลวฆาพอแมแลว แลวสํานึกผิด มาคิดทีหลัง จะกลับตัว กลับไมได
แลว จําไวตองเปนบาปอยางรายแรง ปตุฆาต มาตุฆาต หามสวรรค
นิพพาน ปตุฆาต มาตุฆาต พระพุทธเจาสอน อริยูปวา อันตราย เกิด
อันตราย หลายชาติ ตองตายกันหลายชาติ เพราะเหตุใด ฆาพอ ฆา
แม พระพุทธเจาบอก ปตุฆาต มาตุฆาต ฆาพระอรหันต ฆาผูทรงศีล
ทรงธรรม เกิดเวรกรรมในปจจุบัน ตลอดกาล หามสวรรค หาม
นิพพาน แตเพียงแตคิดวาพอแมไมดี ก็เจงแลว ทํามาหากินไมขึ้น
แตมีอโหสิกรรมกับพอแม วาคิดไมดี กับพอแม ขอใหพอแม อโหสิกรรม
ให และใหพรลูก ก็สามารถจะทําได แตลงไดฆาไปแลวเนี่ย ตายไป
แลว และจะมากลับใจ กลับไมไดแลว เจตนาราย

หนูใบเตย

กราบขอบพระคุณหลวงตามากเลยคะ
ที่ใหคําชี้แนะคะ
สุดทายนี้ ใบเตย ก็อยากจะฝากเพือ่ นๆ ไวสักนิด วาอารมณชั่ววูบ ไม
ควรใชดวยการตัดสินใจ คะ

พี่เดียร

กราบนมัสการคะหลวงตา
วันนีเ้ ราจะคุยกันเรื่องกตัญู
และอกตัญู รูคุณ นะคะ เดียร มีเรื่องอยากจะถาม ถาสมมุติจะตองไป
เรียนตอนะคะ หรือวาสําหรับบางคนที่มีครอบครัวแลว ก็ตองแยก
ครอบครัวออกจากพอแมไปแลว นี่นะคะ และไมมีเวลามาดูพอแมยาม
เจ็บปวย อยางนี้ จะถือวาเปนลูกอกตัญูหรือเปลา คะ

หลวงพอ

ตองยกตัวอยางกอน วาเราเปนนักเรียนนักศึกษา ไปอยู
ตางประเทศไกลแสนไกล
กําลังไปเรียนหนังสือ
กําลังสอบบาง
อะไรบาง คุณพอคุณแมปวย หรือเราไมสามารถมาปฏิบัติได อยางนั้น
ก็ไมใชเปนคนอกตัญู แตไมไดมาปฏิบัติเพราะเราเรียนหนังสือ พอ
แมสงเราไปเรียนหนังสือ อยูไกลแสนไกล โดยมติของหลวงตา ขนาด
เขากําลังสอบ พอแมตาย เขาจะรีบโทรใหกลับมา กําลังสอบปริญญา
เอก มีตวั อยางอยูที่สิงหบุรี ถาบอกก็ตองเสียเวลาสอบ แตแคพอ ตาย
เขามาก็ชวยอะไรไมได ตองเสียคาเครื่องบิน ตองมาอยูหลายวัน ตอง
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๓

ไปปหนาถึงจะจบ ปนจี้ ะจบแลว เลยเราก็มีมติวา ใหเก็บศพพอเอาไว
กอน มาก็ชวยอะไรไมไดหรอก ตายแลว นี่สมมุติ รอลูกจนกวาจะจบ
ปริญญาเอกกลับมา และก็มาดูศพฉีดยาไว และก็ทําศพใหแกพออยาง
ดี อยางนี้ก็ไมมีปญหาอืน่ แตแยกครอบครัวไปเลย แยกครอบครัวไป
อยูตางประเทศ อยูไกล แสนไกล แตไมสามารถจะมาปฏิบัติพอ แมได
พอแมก็เฒาชะแล แกชรา เราก็ไปมีบุตรธิดา เราก็ไมมีโอกาสมาดูพอ
แม นานๆ ทีหลายป หน ก็ไมใชเปนลูกอกตัญู อกตัญูอยางหนึ่ง
กตัญูอยางหนึ่ง มันคนละอยางกัน บางคนไปอยูจนกระทั่งลูกเปน
หนุมเปนสาว ไมเคยมาหาพอแมเลย ขาดอัธยาศัย แตไมใชเปนลูก
อกตัญู อกตัญูเรียกวาทําลายพอแมทําลายน้ําใจอยางเลวราย ที่พอ
แมสอนใหไปทําใหดี กลับไปทําความชั่ว จะตรงกันขามกับพอแม และ
ก็ไมไดสนใจตอพอแมเลย ทําลายพอแมตลอดรายการ คิดไมดีตอพอ
แม ก็เรียกวา อกตัญู ก็ตองแปลออกใหเปน กตัญูแปลวากระไร
กตัญูแปลวารูพระคุณทาน กตเวทีแปลวาสนองพระคุณทาน นี่เราไป
อยูไกล ไดแตกตัญูเฉยๆ รูพระคุณทาน คุณพอคุณแมมีพระคุณตอ
เรามากเหลือเกิน แตไมมี กตเวที อามิสบูชา ปฏิบตั ิบูชา
อามิสบูชาแปลวาอะไร ผาผอนทอน สะใบ หยูกยารักษา
โรค ใหแกทาน เรียกวา กตเวที
ปฏิบัตบิ ูชา พอมาไมมที าน ใหมีทาน พอแมไมมีศีล ใหมี
ศีล พอแมไมมีภาวนา ใหทานสวดมนตภาวนา นี่เรียกวาปฏิบัติบชู า
อยางสูงยิ่ง
ปฏิบัติบชู า ไมทําลายน้ําใจ พอแม พอแมไมชอบอยางไง
อยาปฏิบัติ ถาเราปฏิบัติขัดคอพอแม พอแมเสียใจน้ําไหลออกตา
เพราะลูก อยางนี้ขาดกตเวที อกตัญูนั้น อีกอยางหนึ่ง คือทําลาย
อยางรายแรง ทําลายพอแม แทบจะทํารายพอแมเลย มันคนละอยาง
กัน แตทีนี้เรายายครอบครัวไปแลว ไปมีสามีภรรยามีลูกมีเตา เราก็ไม
สามารถจะมาปฏิบัติพอ แมได ยอมเปนธรรมดา
แตขาดกตเวที
กตัญูรพู ระคุณแตขาดกตเวที ทีจ่ ะมาปฏิบตั ิทา นเจ็บระโหย ปวยไขก็
ไมมีโอกาสจะมา อยางนี้อยางหนึ่ง ถาเราไปเรียนนี้อยางหนึ่ง เราเลย
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๔

บอกเขาไมตอ งบอกลูกกําลังสอบ เรื่องตายไวกอน ถาลูกมาแลวฟน
คอยบอก ตองอธิบายหลายๆ อยาง นี่กตัญูกตเวที
พี่เดียร

เดียร ขอกราบขอบพระคุณหลวงตา สําหรับทานผูชม ไมวา
เราจะอยูหางไกลบุพพการีแคไหน เราก็สามารถแสดงความกตัญูตอผู
มีพระคุณของเราไดคะ

ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมคะ ชวงนี้เราคุยกันถึงเรื่องกตัญู กตเวทิตา แต
เราพบวาในสังคมไทยเนี่ย ภายใตคําวากตัญูเนี่ย ลูกสาวบางคน
ตองขายตัว เพื่อทีจ่ ะเลีย้ งพอแม อันนี้เปนความกตัญูหรือเปลา ใน
ความหมายของพระพุทธศาสนา พอแมมคี วามรับผิดชอบตอลูกมาก
นอยแคไหน อยากจะกราบนมัสการเรียนถามหลวงพอ คะ วาเรียกรอง
ใหลูกกตัญูอยางนี้ถูกตองไหม คะ

หลวงพอ

ก็ขอเจริญพร เปนเรื่องกฎแหงกรรมอยางหนึ่ง อีกประการ
ที่ สอง เปนอาชีพ แตคําสอนของพระพุทธเจาไมใชอยางนั้น มีประวัติ
ตั้งแตพุทธกาลแลว พระพุทธเจาเสด็จโปรดนาง สิริมา สวยมาก พระ
ยังหลง ขนาดพระบิณฑบาต เปด ฝาบาตร ยังเบลอ เลย นางสิริมามี
บริวารถึง หา หกรอย และนางสวยหาตัวจับยาก แตอยามาถามอาตมา
นะวาสวยแคไหน เพราะเราเกิดไมทัน อานประวัติมา อีกครั้งหนึง่
พระพุทธเจาใหปลง ใหปลงเดี๋ยวเลานานหนอย นางสิริมา แมกระทั่ง
จะตายก็ยังสวย พระบิณฑบาตกลับมา แขวนขาว นอนกายหนาผาก
เจ็ดวันไมฉันขาวเลย ตอมานางสิริมาตาย พระพุทธเจาสั่งเลย สั่งให
นําศพนางสิริมาไปไวในปาชา ก็อดื ขึ้นตาโปนแลบลิ้นออกมา แลวขอ
นิมนตพระไปบังสกุล พระเปนหนาที่จะตองไปพิจารณาศพ พระเดี๋ยวนี้
ไมนิมนตไมไป ตองมีผาทอดถึงจะไป แตการเผาศพของพระพุทธเจา
ครั้งพุทธกาล เปนหนาที่ของพระ พระตองพิจารณากรรมฐาน เอาอันนี้
มาเปนหลักกอน พระองคนั้นกําลังกายหนาผาก นอนไมบิณฑบาตเลย
คิดถึงแมสิรมิ า
เดี๋ยวก็มีการประกาศนิมนตพระคุณเจาทุกรูป
พระพุทธเจาใหไปปาชา ไปพิจารณาแมสิริมา ทุกรูปโดยเปนกิจวัตร
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ศพนางสิริมาก็แลบลิ้นน้ําเหลืองออก หนอน มาก ขึ้นอืด พระก็ไป
อนิจจา วะตะสังขารา พระองคนนั้ เห็นเขาก็ตกใจเลย หิวขาวกลับมา
ตายจริงขาวบูดหมดเลย พระพุทธเจาเลยสั่งประกาศ ใครจะซือ้ แมสิริ
มาบาง คนก็แหกันไป ดูนางสิริมา หนึ่งพันกหาปน ทุกคน ทุกคน
พระองคที่จะซื้อก็ไมซอื้ ไปเห็นมีแตน้ําเหลือง เจาเมืองตางๆ อยากได
สิริมาก็ไปประมูลกัน ไมมีใครเลาเลย ไปประมูลพอเห็นเทานั้น พัน
กหาปน เหลือ หา กหาปน เหลือ หนึ่ง กหาปน ใหฟรี ไมมีใครอยาก
ไดเลย เนี่ย เปนเรื่องที่พระพุทธเจาสอนมา ใครตายใหไปพิจารณา
เปนหนาที่ของพระใครตายตองไปเผาศพ ไปดูสรีระศพ ไปปลงใหมัน
ตก จะไดมตี องกลัวตาย เราตองตายอยางนี้แหละหนอ ขึ้นพองอยางนี้
นกกาจิกกินอยางนี้ หนอนกินอยางนี้ ตลอดรายการไมมีอะไรสวยเลย
มีแตนาเกลียดนาชัง สวยยังไงใหเปลาๆ ก็ไมมีใครเอาแลว แลวก็ขอ
เจริญพร พระภิกษุทั้งหลายโปรดพิจารณาศพ เดี๋ยวนี้ศพสวยเลย ลาย
ทอง ผาไหมดวย เมื่อสมัยกอน ขอเจริญพร กอนจะฝงศพ พระตอง
ไปพิจารณากอน เอาผาไตรวางที่ศพ ที่เหม็นๆ ผาพันศพที่เหม็นๆ
พระตองปลงใหตก พระตองพิจารณาตอนตีหนึ่ง ในปาชา เอาผาไตร
วางบนแขนศพ ที่ถูกจับพนมมืออยู ตาก็โบ แลวก็วางศพนอนลงบน
กระดานหก พอพระเขาพิจารณาผา จะตองเหยียบกระดานหก พอ
กระดานหกขึ้นจะเปนเหมือนวา ศพกําลังประเคนผาไตร ประเคน แลว
ก็ชักผา อยางนี้เรียกวาเหยียบกระดานหก นีพ่ ระตองทําอยางนี้ หลวง
พอยังเคยไปชักผาบังสกุลแบบนี้มา แลวมีอกี วัดหนึ่ง ขอเจริญพร ชือ่
หลวงตารอด หลวงตารอดตีผี ทานบอกวาไมเคยไดชัก ซักที ไมนิมนต
เรา ซักที เวลาจะเอาศพขึ้นศาลา ตองสี่ทุม ตองใหเดิน จงกรมไป
แลวก็ไปชักผาไหม แลวก็จุดตะเกียงไวริบหรี่ แลวผีก็ตาโบ พอเหยียบ
กระดานหก ศพก็กระดกขึ้นมา หลวงตารอดเลยตีใหญเลย เพราะ
ความตกใจ คิดวาผีสู กระดกมาเพือ่ บังสกุล บังสุกุล เพื่อปลงใหตก
ขอเจริญพรอยางนี้ เดี๋ยวนี้พระมีไหม ไปเห็นศพสวยๆ ชักผาไหม
เหรอ แลวศพเดี๋ยวนี้สวยทั้งนั้น ไมไดดูขางในเลย ดูแตขา งนอก ขาง
นอกสุกใส ขางในตะติง๊ โหนง มะตูมแข็ง นอก มะกอกแข็งใน ขอ
เจริญพรอยางนี้
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