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บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาอานิสงที่บุตรธิดาจะพึงไดจากการ
เลี้ยงมารดาบิดา เพื่อเตือนใจทานผูฟง ใหเกิดสํานึกในเรื่องนี้สืบตอไป
คําวา มารดา
แปลวา ผูนบั ถือบุตร คือ นับถือวาเปนลูกของตน
แปลวา ผูรกั ษาบุตร คือ รักษาลูกของตนใหมีความสุขกายสุขใจ
แปลวา ผูยงั ลูกใหดื่ม คือ ดื่มน้ํานม ดื่มเครื่องดื่มและดื่มรสอื่น ๆ
แปลวา ผุอ ันบุตรพึงนับถือ คือ ลูก ๆ ทุกคนตองนับถือมารดาของตนยิ่งกวา
ผูอื่น
คําวา บิดา
แปลวา เปนที่ตั้งแหงความยินดีของสัตวโลกทั้งหมด หมายความวา สัตวโลก
คือผูเกิดมา ทุก ๆ คนตองมีพอ เมื่อเห็นพอก็ตองดีใจชื่นใจดวยกันทั้งนั้น
แปลวา ผูรกั ษาสัตวโลกทั้งปวง หมายความวา พอของลูกทุก ๆ คน ตองรักษา
คุมครองปองกันลูกของตนทุกวิถีทาง เพื่อใหปลอดภัยมีความสุขทุกประการ
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แปลวา ผูรกั ใครบุตร หมายความวา พอทุกคนตองรักใครนับถือ เอ็นดู สงสาร
ลูกของตน
มารดาบิดามีพระคุณแกบุตรธิดามาก ดังพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเปนหัวขอ
เทศนาวา พฺรหฺมาติ มาตาปตโร เปนตน
แปลวา มารดาบิดาทานวาเปนพรหม เปนบุรพาจารย เปนผูควรบูชาของบุตร
และเปนผูอนุเคราะหหมูสัตวฯ ซึ่งจะไดวิสัชนาตอไป
คําวา มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร หมายความวา มารดา
บิดายอมประกอบดวยพรหมวิหารธรรมหรือธรรม ๔ ประการคือ เมตตา กรุณา
มุฑิตา อุเบกขา ในบุตร คือ ทานปรารถนาใหบุตรธิดามีความสุข จึงอุตสาห
ทะนุถนอมเลี้ยงดูเปนอยางดี
ตั้งใจคอยสอดสองหาอุบายที่จะใหบตุ รธิดา
ประสบสุขทุกเมื่อ เมื่อไดทราบวากิจการใดจักเปนไปเพื่อประโยชนและสุขแก
บุตรธิดา แมจะตองพราประโยชนและสุขสวนตนก็ยอม มุงความสุขสําราญแก
บุตรธิดาเปนเบื้องหนานี้คือทานมีความเมตตาความรัก
ทานปรารถนาใหบุตรธิดาพนทุกข คอยสอดสองถึงเหตุการณอันเปน
ที่ตั้งแหงความเสื่อมเสีย อันจะพึงมีแกบุตรธิดาเสมอ เมือ่ ทราบวามีทุกขขึ้นก็รีบ
ขวนขวายแกไขปองกันจนสุดความสามารถ นี้คือทานมีกรุณาความสงสาร
เมื่อทานไดทราบวาบุตรธิดาของตนมีความสุขสําราญไดรับผลสําเร็จ
จากการงาน ไดตําแหนงหนาที่ ทานไมอิจฉาริษยา มีแตพลอยยินดีดวยความ
ุ ิตาความยินดีตาม
จริงใจ ตองการใหบุตรธิดาเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป นี้ทานมีมฑ
เมื่อไดทราบวาบุตรธิดามีความสุขความเจริญตามสมควรแกฐานะแลว
ก็ไมจัดการแกไข หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหเกิดความเดือดรอนรําคาญใจแกบุตร
ธิดา แตคอยเพงดูอยูวาจะเปลี่ยนแปลงเปนอยางใด ถาเปลี่ยนแปลงไปในทาง
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ไมดีจะไดปอ งกันและแกไข หาใชวางเฉยโดยมิไดทําอะไรก็หาไม นี้ทานมี
อุเบกขาคือความวางเฉย
บิดามารดามีคุณธรรมคือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ทั้ง ๔ นี้ประจํา
ใจ จึงเรียกวาทานเปนพรหมของบุตร
คําวา เปนบุรพาจารย หมายความวา ทานเปนอาจารยคนแรกของ
บุตรกอนอาจารยอื่นทุกคน ทานสอนใหนั่ง ใหเดิน ใหกิน ใหเรียกพอเรียกแม
สอนใหรูวาคนไหนเปนพอ เปนแม เปนปูยา เปนตายาย เปนลุง ปา นา อา สอน
ใหรูจักสิ่งที่ควรทําไมควรทํา รูจักบาปบุญคุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน
สวนอาจารยอื่น ๆ เปนอาจารยทีหลัง สอนทีหลังพอแมทั้งนั้น
คําวา เปนผูควรบูชาของบุตร หมายความวา มารดาบิดาเปน
เขตแหงอุปการคุณ เหมือนพระสงฆเปนเขตแหงบุญ คือทานมีพรหมวิหารธรรม
ตอบุตรธิดาหาประมาณมิได จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรับซึ่งสิ่งของ มีเสื้อผา
อาหาร เงินทองที่บุตรธิดานํามา แลผูใหยอมไดรับผลคุมคาไมเสียเปลา
คําวา เปนผูอนุเคราะหหมูสัตว หมายความวา สงเคราะหบุตร
ธิดาใหรูใหเห็นทั้งสิ่งที่นาตองการ ไมนา ตองการ เลี้ยงดูบุตรธิดาใหเจริญเติบโต
ขึ้นมาได เพราะฉะนัน้ ทานจึงกลาววามารดาบิดาเปนผูอนุเคราะหแกหมูสัตว
คุณของบิดามารดาซึ่งมีตอบุตร เมื่อจะกลาวใหสั้นพอจํางายมีดังนี้คือ
ปลอบโยนลูกผูรองไหดวยน้ํานม ดวยเพลงขับ และดวยเครื่องกก คือออมกอด
ของทาน ใหลูกไดรับความอบอุน การสัมผัสออมกอดของแม แลวนอนหลับไป
อยางเปนสุข ไมใหลมและแดดถูกลูก พยายามปกปกรักษาไวเปนอยางดี
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คุมครองปองกันทรัพยสมบัติของตนไวเพื่อลูก ไดรับความทุกขยากลําบากใน
การเลี้ยงดูลูก ดวยประการตาง ๆ เปนพระพรหมของลูก เพราะเต็มเปยมดวย
เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เปนเทวดาของลูก เปนอาจารยคนแรกของลูก
เปนพระของลูก เปนผูอนุเคราะหลูกดวยปจจัย ๔ หามลูกไมใหทําความชั่ว ให
ลูกตั้งอยูในความดี ใหลูกศึกษาศิลปวิทยาตาง ๆ หาสามีภรรยาที่สมควรให
มอบทรัพยสมบัติใหในสมัย
ในมาตาปตุคุณสูตร พระพุทธเจาตรัสไววา แมลูกจะใหแมนั่งบนบาขวา
ใหพอนั่งบนบาซาย ถายอุจจาระลงไปบนบาลูก ลูกเปนผูเช็ดให หาอาการมา
ปอนให จนลูกตายหรือพอแมตาย ก็ไมสามารถจะตอบแทนพระคุณคาขาว
ปอนน้ํานม ที่ไดถนอมกลอมเกลี้ยงบํารุงเลี้ยงมาเปนอยางดี

การบํารุงมารดาบิดา มี ๒ อยางคือ บํารุงภายนอกและบํารุง
ภายใน

บํารุงภายนอก ไดแก นอบนอมดวยกาย แสดงความเคารพดวย
วาจา สักการะดวยอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เฝา
รักษาพยาบาลในเวลาไมสบาย เลี้ยงทาน ทําการงานของทาน

บํารุงภายใน ไดแก ดํารงวงศตระกูล ประพฤติตนใหสมควรที่จะรับ
ทรัพยมรดก รักษาน้ําใจทาน ชักนําใหทานตั้งอยูในศรัทธา ในศีล ในการฟง
ธรรม
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ลูกอกตัญูไมรูจักคุณพอแม
ดังเรื่องตัวอยางตอไปนี้

ตองเสื่อมจากประโยชนที่ควรไดควรถึง

มิตตวินทกุมารเปนลูกเศรษฐีมีทรัพยมาก ในสมัยของพระพุทธเจาพระ
นามวากัสสป แมหามไมใหไปคาขายทางเรือ แตไมเชื่อฟง แมจับไวก็ไมยอมฟง
สลัดแมใหลมลง ทําใหแมลําบาก พอไปถึงกลางทะเลถูกจับลอยแพ วายไปที่
เกาะแหงหนึ่ง เห็นกงจักรเปนดอกบัว ถูกกงจักรหมุนหัวอยูในแดนของเปรต
ไดรับทุกขทรมานแสนสาหัส
ทานสาธุชนทั้งหลาย ถาพอและแมของทานยังมีชีวิตอยู ก็ควรเลี้ยงดู
บํารุงทานทั้งภายนอกและภายในดังกลาวมานั้น ถาทานหาชีวติ ไมแลวควร
ทําบุญอุทิศสวนกุศลเครื่องเสริมสุขสมบัติสงไปใหทานตามควรแกฐานะ ก็จะมี
ความเจริญงอกงามในหนาที่การงาน และเจริญดวยยศศักดิ์ เพราะผลแหง
ความกตัญูรูคุณและกตเวทีตอบสนอง ดังวิสัชนามาดวยประการฉะนี้
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