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มารดา บิดา เปนบุคคลที่รูจักกันทั่วโลก คนเราเกิดมาเห็นโลกอันกวาง
ใหญนี้ได เพราะมารดาบิดาเปนผูใหกําเนิด เปนผูใ หอวัยวะทุกสวนของรางกายแก
ลูก ซ้ํามารดาบิดายังบําเพ็ญตนเปนยอดนักบุญ สําหรับชีวิตของลูกอีกดวย เปนผู
เสียสละความสุขของตนเองทุกๆ อยาง เฝาทะนุถนอมเอาใจใสลูกทุกเวลา ทําทุก
อยาง เพื่อความผาสุขของลูก ลูกตองการปรารถนาสิ่งใด อันเปนสิ่งที่ไมเหลือวิสัย
ก็พยายามจัดหาใหทุกอยาง เปนผูใกลชิดลูกยิ่งกวาใครๆ ทุกคนจึงรูจักมารดาบิดาดี
สวนลูกสวนมาก หารูจักและซึ้งถึงพระคุณของผูเปนมารดาบิดาไม คงรูจัก
แตเพียงวาชายผูใหกําเนิดแกคนเรียกวา บิดา หญิงผูใหกําเนิดแกตนเรียกวา มารดา
เทานั้น แทจริงแลว ทานผูใหกําเนิดทั้งสองนั้น เปนผูมีพระคุณมากมาย สุดที่ลูกผู
กตัญูรูคุณ จะทดแทนพระคุณใหสิ้นสุดได
เพราะเหตุนี้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนนาถของโลก ทรงซึ้งถึง
พระคุณของผูเปนมารดาบิดาผูอนุเคราะหบุตรวา เปนพระพรหม เปนบุรพเทวดา
เปนบุรพาจารย เปนอาหุเนยยบุคคล ของบุตรดังนี้
มารดา บิดา เปนผูที่มั่นคงในพรหมวิหารธรรมโดยไมยอมทิ้ง เมตตา
กรุณา มุทติ า อุเบกขา ในลูกของตน ยอมมีเมตตารักใครในลูก ปรารถนาจะเห็น
ลูกของตนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน มีความสุข ราเริง แจมใส มีกรุณา สงสาร
เมื่อลูกของตนตองประสบความทุกข
คิดแตจะชวยใหพนจากความทุกขความ
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เดือดรอน มีความสุขความเจริญ เมื่อเห็นวาลูกของตนมีความสุข สามารถเลี้ยงและ
ปกครองตนเองและครอบครัวใหมีความสุขได ก็พลอยมีมุทิตายินดีดวย ไมอิจฉา
ริษยาในความสุขของลูก เมื่อเห็นลูกตองประสบทุกขเดือดรอน ก็ไมซ้ําเติม วางจิต
มัธยัสถเปนกลางเสมอ มารดาบิดา จึงเปนดุจทาวมหาพรหมที่ไมเคยละภาวนา ๔
ในหมูสัตว จึงไดรับนามบัญญัติวาเปน “พระพรหมของลูก”
มารดา บิดา เปนผูพิทักษรักษาลูกกอนเทวดาทั้งปวง นับตั้งแตลูกในครรภ
เมื่อลูกเกิดมาแลว ก็เอาใจใสดูแล แมบางคราวลูกทุบตีตนเพราะไมรูเดียงสา แทนที่
มารดาบิดาจะเกลียดและโกรธ กลับยกโทษใหและยังเพิ่มความรักใครในลูกของตน
เสียอีก ไมคํานึงถึงความผิดใดๆ ของลูกทั้งสิ้น บางครัง้ ลูกทําผิด มารดาบิดาก็ดุวา
กลาวหรือลงโทษ แตดวยใจริงแลว ไมปรารถนาจะใหลูกของตนเดือดรอน ทําไป
ดวยความรักความหวังดี ปรารถนาใหลูกของตนมีความสุขความเจริญ มารดาบิดา
จึงชื่อวาเปนเทวดา คือ ผูประเสริฐสุดสําหรับลูก ทานไมพยายามที่จะทําความชั่วให
ปรากฏแกลูก เกรงลูกจะถือเอาแนวปฏิบตั ิสรางตนในทางที่ผิด เมื่อลูกรูจักคุณแลว
ทําปฏิการะตอบแทน จึงเปนบุญเปนกุศลอันยิ่งใหญ เพราะเหตุที่ทานทั้งสองบําเพ็ญ
ตนเปนเหมือนพระวิสุทธิเทพผูประเสริฐ ซึ่งทานไมปรารภถึงความผิดใดๆ ทีพ่ วกคน
พาลกอขึ้น มุงแตใหพวกเขามีความสุขความเจริญฝายเดียว คุณความดีของมารดา
บิดาขอนี้เอง ทานจึงไดนามวา “บุรพเทวดาของลูก”
มารดา บิดา เปนทั้งครูอาจารยกอนกวาครูอาจารยอื่นๆ เปนผูแนะนํา
อบรมสั่งสอนใหลูกรูจักกิน นอน พูด ทํา รูจักดีชั่ว ควรไมควร เปนทั้งผูสอนและผู
ฝกหัดใหทุกอยาง ทานจึงสงเคราะหมารดาบิดาวาเปนบุรพทิศในทิศ ๖ คุณความดี
ขอนี้เอง ทานจึงไดนามวา “บุรพาจารยของลูก”
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มารดา บิดา เปนผูม ีพระคุณหลายประการดังกลาวมาแลว เปนทั้งผูให
กําเนิด เปนทั้งผูเลี้ยงดูใหอุปการะและสั่งสอน จนเปนผูสมควรอยางยิ่งที่ลูกผูกตัญู
รูคุณ จะพึงนําสักการะ มีอาหารและผาผอนทอนสไบ เปนตน มาบูชาเปนการตอบ
แทนพระคุณทาน เพราะเมื่อสักการะบูชาทานแลว ยอมไดผลานิสงสมาก เหมือนได
สักการะบูชาแดพระอรหันตขีณาสพ ทานจึงไดนามวาเปน “อาหุเนยยบุคคลของลูก
มารดา บิดา เปนทั้งผูสราง และผูอุปถัมภ เปนผูใหกําเนิดแกลูกแลว ก็
ตองรับภาระเปนผูอนุเคราะหเลี้ยงดูอีก ไมทอดทิ้ง พยายามที่จะเสกสรรปนแตงลูก
ของตนใหเปนคนดี เพราะเหตุนี้เอง พระมหามุนีศาสดาจารย จึงตรัสแกคฤหบดีบุตร
ชื่อ สิคาลกะวา ดูกร คฤหบดีบุตร มารดาบิดาพึงอนุเคราะหบุตรของตนโดยสถาน ๕
คือ
๑. ปองกันบุตรธิดามิใหทําความชั่ว
๒. สงเสริมใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. หาคูครองที่สมควรให
๕. มอบทรัพยใหในสมัย
เพราะมารดาบิดา มีพระคุณอันใหญหลวงดังกลาวมานี้ ผูเปนลูกจึงตอง
คํานึงระลึกถึงเสมอ และหาทางตอบแทนพระคุณ แมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาก็ทรงสนองพระคุณของพระชนนี เพื่อชดใชคาขาวปอนและคาน้ํานม โดยเสด็จ
ไปจําพรรษา ณ ดาวดึงสพิภพ แลวทรงแสดงพระอภิธรรมโปรด จึงเปนเนตติ
แบบอยางอันดี สําหรับพุทธบริษัทผูเคารพนับถือในพระองค จึงพึงปฏิบัติตาม ถา
หวังจะบําเพ็ญตนเปนลูกที่ดี จึงเปนการสมควรแลว ที่จะหาทางสนองพระคุณทาน
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ตามฐานะและโอกาส ดวยการเลี้ยงดูทานใหไดรับความสุข เปนการแสดงกตัญู
กตเวทิตาธรรมตอทานผูดํารงอยูในฐานะบุพการี ผูทําอุปการใหแกตนกอน ขอนี้พระ
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกคฤหบดีบุตร ชื่อ สิคาลกะ วา ดูกร คฤหบดีบุตร เมือ่ มารดา
บิดา ไดอนุเคราะหบุตรธิดาโดยสถาน ๕ แลว บุตรธิดาพึงปฏิการะตอบแทนโดย
สถาน ๕ เชนเดียวกัน คือ
๑. ทานเลี้ยงมาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจของทาน ไมดูดาย
๓. ดํารงวงศสกุล ไมใหเสื่อม
๔. ประพฤติตนใหเปนคนควรไดรับมรดก
๕. เมื่อทานลวงลับไป ทําบุญอุทิศใหแกทาน
ทั้ง ๕ สถานนี้ สถานตนเปนขอที่ผูเปนลูกควรทํา เพราะเราเจริญเติบโตได
ก็อาศัยที่ทานมีเมตตาจิตใหการเลี้ยงดู เมื่อทานแกเฒาลงจึงเปนหนาที่ทลี่ ูกจะพึง
เลี้ยงดูทาน เปนการตอบแทน เปนการชดใชหรือทดแทนพระคุณทานที่ทําไวกอน มี
ภาษิตบทหนึ่งสําหรับเตือนใจผูเปนลูก ใหทดแทนพระคุณทานดวยการเลี้ยงดูวา อัน
ทิศเบื้องหนา บิดามารดาพึ่งอาศัย อยาไดดูถูก หมั่นปลูกอาลัย หมั่นเลี้ยงทานไป
ตราบมวยชีวา
การเลี้ยงทานนั้น ทานแสดงไว ๒ ประการ คือ
๑. การเลี้ยงภายนอก ไดแก การอุปฐากอยางต่ํา
๒. การเลี้ยงภายใน ไดแก การอุปฐากอยางสูง

คุณมารดา บิดา

๔

การเลี้ยงภายนอกนั้น ไดแก การจัดหาขาวปลาอาหาร และผาผอนทอน
สไบใหแกทาน เปนการเลี้ยงและใหความสุขทางกายแกทาน อันนับวาเปนอามิส
บูชา เปนสวนการอุปฐากอยางต่ํา
สวนการเลี้ยงดูภายในนั้น ไดแก การเลี้ยงดูน้ําใจทาน โดยเปนผูเชื่อฟง
ตั้งอยูในคําสั่งสอนไมขัดของ ทั้งเปนผูหาโอกาส ทําใหทานเปนผูมีจิตใจ เปนผูเจริญ
ดวยคุณธรรม หาทางนําทานผูไมมีศรัทธาใหมีศรัทธา ผูไมมีศีลใหมีศีล ผูไมมีจาคะ
การบริจาค ใหมีจาคะการบริจาค ผูไมมปี ญ
 ญาใหมีปญญา ดังพระสารีบุตรเถระ
เจาแนะนํามารดาผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ใหเปนสัมมาทิฏฐิ นับวาเปนปฏิบัติบูชา เปน
สวนแหงการอุปฐากอยางสูง
ลูกบางคนเลี้ยงมารดาบิดา เพราะเห็นแกทรัพยสมบัติ ไมคํานึงถึงพระคุณ
เปนสวนใหญ การทําเชนนั้นไมชื่อวาเปนการสนองพระคุณทาน อันเปนสวนกตัญู
กตเวทีเลย หากมารดาบิดาไมมีทรัพยสมบัติแลว ลูกก็ไมเลี้ยงดูนําพาปลอยให
เปนอยูตามยถากรรม ลูกเชนวานี้เปนลูกอกตัญู ไมรูจักคุณ เพราะเหตุนั้นการ
เลี้ยงดูทาน จึงเปนหลักอันสําคัญที่ลูกผูกตัญูกตเวทีจะพึงทํา เพราะเปนเหตุนํา
มงคลคือความเจริญมาให ดังพระศาสดาตรัสไวในมงคลสูตรวา
มาตาปตุอปุ ฏฐานํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ การเลี้ยงดูมารดาบิดา เปนมงคล
อยางสูงสุด พระพุทธเจาทรงยกยองและสรรเสริญผูเลี้ยงมารดาบิดาไวมาก แมภิกษุ
ผูบวชในพระธรรมวินัยก็ยังทรงอนุญาตใหเลี้ยงมารดาบิดาได
เที่ยวบิณฑบาตได
อาหารมา แมตนเองมิยังไมไดฉนั ก็ใหแกมารดาบิดาได ไมชื่อวาทําศรัทธาไทยของ
ทายกใหเสียไป ทั้งไมมีโทษทางพระวินัยดวย การชวยเหลือทํากิจการงานของทาน
นั้น เปนหนาที่ที่ลูกจะพึงกระทํา เพราะเปนการผอนแรงทาน ทีต่ รากตรําหาเลี้ยงเรา
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มา ไมทาํ ตนเปนคนดูดาย เอาแตเที่ยวเตรหาความสนุกสนานปลอยใหทานทั้งสอง
ทํางานอาบเหงื่อตางน้ําไปตามลําพัง อยางนอยผูเปนลูกตองนึกบางวา มารดาบิดา
ของลูกทุกคน เมื่อมีลูกก็ยอมปรารถนาหวังพึ่งพาอาศัยบาง โบราณภาษิตบทหนึ่ง
กลาวไววา
“มีลูกเหมือนปลูกตนโพธิ์ เมื่อใหญเมื่อโตจะไดอาศัย ยามเจ็บไขจะไดฝาก
ไข ยามตายจะไดฝากผี เวลาดีๆ เอาไวใชสอย”
ฉะนั้น จึงเปนหนาที่ที่ลูกไมพึงละเลยในการชวยเหลือทํากิจการงานของ
ทาน สวนการประพฤติตนเปนคนดี เมื่อรักษาวงศสกุลของตนไมใหเสียหาย และ
การประพฤติตนใหเปนคนสมควรรับและปกครองทรัพยมรดกของทานนั้น ก็ลว นเปน
หลักสําคัญทั้งนั้น นอกจากจะเปนการทําตนใหเจริญแลว ยังเปนการทําใหทานพอใจ
และเกิดความสุข อันเปนการเลี้ยงน้ําใจทานดวย
สวนประการหลังนั้น เปนการสนองพระคุณครั้งสุดทาย แมจะเปนการทํา
ลับหลังก็ตาม ก็เปนการแสดงออกใหเห็นวา ตนเปนลูกกตัญูกตเวที ไปลืมความดี
ที่ทานทําไวแกตน ขวนขวายที่จะทําตอบแทนในเมื่อมีโอกาส เปนการประกาศให
ทราบวาเปนคนหนาคบหาสมาคม แมฝายหนึ่งลวงลับไปแลว ก็ยังระลึกถึงและ
หาทางสนองคุณ ฉะนั้นเมื่อมารดาบิดาลวงลับไปจึงเปนหนาที่ ทีล่ ูกตองทําบุญอุทิศ
ใหโดยแท ถาอยากเปนลูกดี ก็ควรนึกถึงภาษิตเตือนใจบทหนึ่งที่วา
ลูกไมดี
ดุจลูกตุม
แตลูกดี
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มีเทาไร
แกวงไกว
มีหลัก

ไมคุม
ไพรสถุล
รูจักคุณ
๖

หมั่นทําบุญ

อุทิศให

เมื่อวายปราณ.

การทดแทนพระคุณมารดาบิดานัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว ในมาตา
ปตุคุณสูตรทุตนิบาต อังคุตตรนิกาย ความวา
ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาว การทําตอบแทนไดงายแกทานทั้งสอง ทานทั้ง
สองนั้นคือใคร? คือมารดาบิดา บุตรพึงประคับประคองมารดาบิดาดวยบาขวาบิดา
ดวยบาซาย เขามีชีวิตอยูถึง ๑๐๐ ป และเขาพึงบํารุงมารดาบิดานั้น ดวยการอบ
กลิ่น การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด และทานทั้งสองนั้นพึงถายอุจจาระ
ปสสาวะรดบนบาทั้งสอง นั่นแหละภิกษุทั้งหลาย อนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาไว
ในราชสมบัติอันเปนอิสราธิปตยแหงแผนดินใหญนี้ อันมีรัตนะ ๗ ประการมากมาย
กิจอยางนั้นยังไมเปนอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแลวแกมารดาบิดานั้นเลย ขอนั้นเปน
เพราะเหตุไร? ภิกษุทงั้ หลาย เพราะมารดาบิดา เปนผูมีอุปการะมาก เปนผูบํารุง
เลี้ยง แสดงโลกนี้แกบุตรทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ก็บุตรใดและยังมารดาบิดาผูไมมี
ศรัทธาใหดาํ รงมั่นอยูในศรัทธา ยังมารดาบิดาที่ทุศลี ใหสมาทานดํารงมั่นอยูในศีล
ยังมารดาบิดาตระหนี่เหนียวแนน ใหดํารงมั่นอยูในจาคะ ยังมารดาบิดาผูไ รปญญา
ใหสมาทานดํารงมั่นอยูในปญญา ภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุนี้มีประมาณเทานี้แหละ
กิจนั้นจึงชื่อวา เปนอันบุตรทําแลว ทําตอบแทนแลว ทํายิ่งแลวแกมารดาบิดา ดังนี้
เมื่อลูกทําไดดังแสดงมานี้ จึงชื่อวาเปนการทดแทนพระคุณทาน เปนเหตุใหบุตร
ไดรับผลานิสงสหลายประการคือ
๑. เปนมงคล คือมีความสุขความเจริญแกชีวิต
๒. เปนที่สรรเสริญของนักปราชญ
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๓. เปนเหตุใหปฏิบัตนิ ั้นพนจากทุกขทั้งปวง เพื่อจะแสดงอานิสงสของ
บุตรเพื่อเลี้ยงมารดาบิดานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงเรื่อง พญานกแขกเตา
บรมโพธิสัตวเปนอุทาหรณ ความวา
ดังไดยินมาแตกาลกอน พระบรมโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนพญานกแขก
เตา อาศัยอยูปาไมงิ้ว แถบไหลเขา วันหนึ่งพาบริวารไปหาอาหารยังปาหิมพานต
เพื่อเลี้ยงมารดาบิดาของตน ครั้งนั้นมีพราหมณผูหนึ่งชื่อวาโกสิยะพราหมณ อาศัย
อยูในสาลิยะคาม พราหมณไดใชบริวารไปหวานขาวสาลี ในเนื้อที่ประมาณ ๗๐๐๐
ไร แลวใหบริวารอยูรักษา พระโพธิสัตวกพ็ าบริวารไปลงในนาของโกสิยะพราหมณ
ฝูงนกแขกเตาทั้งหลาย กินอิ่มแลวบินมาแตปากเปลา สวนพระโพธิสัตวเจากินแลวก็
คาบรวงขาวมาเลี้ยงมารดาบิดาทุกๆ วัน บุรุษที่รักษานาขาวสาลี จึงไปบอกแกโกสิ
ยะพราหมณ พราหมณก็สั่งใหจับพญานกแขกเตาทั้งเปน อยาฆาใหตาย บุรุษ
ผูรักษานาก็ทําบวงแลวดักพระโพธิสัตว จับพระโพธิสัตวได มัดมาใหแกพราหมณ
พราหมณจึงไตถามวา ดูกรทานผูเปนปกษี ทานมาคาบรวงขาวสาลีของเราไปทุกๆ
วัน ทานมีความโกรธเคืองเราหรือๆ ทานนําไปใสยุงใสฉางไวเปนประการใด พระ
โพธิสัตวจึงแจงวา เรามิไดโกรธเคืองทาน ยุงฉางสําหรับใสก็ไมมี เรานําขาวสาลีของ
ทานไปเพราะเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. เอาไปใชหนี้เกา
๒. เอาไปฝงไว
๓. เอาไปใหเขายืม
พราหมณจึงถามวา เอาไปใชหนีเ้ กาก็ดี เอาไปฝงไวกด็ ี เอาไปใหเขายืมก็
ดี ทานทําอยางไร? พระโพธิสัตวบอกวา
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เอาไปใชหนี้เกา นั้นคือเอาไปเลี้ยงมารดาบิดาที่ชราหากินไมได ทานเลี้ยง
เรามาไวเติบใหญ
เหมือนหนึ่งเปนเจาหนี้เราควรเลี้ยงดูทานเหมือนเปนลูกหนี้
เพราะฉะนั้น เราจึงคาบรวมขาวสาลีไปใหแกมารดาบิดาทุกวัน
เอาไปฝงไว
นั้นคือไปใหนกทั้งหลายที่เจ็บไขและมีขนปกยังออนหากิน
ไมได ใหเปนทานการกุศล
เอาไปใหเขายืม นั้นคือเอาไปใหลูกยังอยูในรังยังหากินไมได นานไปเขาโต
ใหญ เขาจะเลี้ยงเราเมื่อแกชรา
พราหมณทราบดังนั้น มีความโสมนัสยินดี บอกแกพระโพธิสัตววา นับแต
นี้ไป เราจะมอบนาขาวสาลีใหทาน จงพาบริวารมากินเถิด แลวแกเชือกที่มัดเทา
ออกให ฝายพระโพธิสัตวก็รูจักประมาณ รับเอาเพียงเนื้อที่ ๘ ไรเทานั้น แลวให
โอวาทแกพราหมณ ใหตั้งอยูในธรรมสุจริต ลงพราหมณไปสูปาไมงิ้วอันเปนที่อยูแหง
ตน
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา การเลี้ยงมารดาบิดานั้น เปนมงคล คือเปนความดี
สําหรับผูปฏิบัติ ดังเชนพระยานกแขกเตา ไดรับนาขาวสาลีจากพราหมณ ไมตอง
เดือดรอนอีกตอไป เปนที่สรรเสริญของนักปราชญ คือผูรู ดังเชนพญานกแขกเตา
ไดรับการสรรเสริญจากโกสิยะพราหมณ เปนเหตุทําตนใหพนจากความทุกขทั้งปวง
เหมือนพญานกแขกเตาไดรับอิสระพนจากเครื่องพันธนาการของพราหมณ
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เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายหญิงชายที่เกิดมาจงอยาไดประมาท จงปฏิบัติ
มารดาบิดาใหมีความสุข ทั้งสวนที่เปนอามิสบูชา และปฏิบัตบิ ูชา เพราะเหตุวา
มารดาบิดา เปนผูมีคณ
ุ มาก จะเอาแผนดินและน้ํา ทองฟาอากาศและเขาสุเมรุราช
มาชั่งดวยคุณมารดาบิดาเบากวา และยังชื่อวาผูปฏิบตั ิยอมไดรับประโยชนทั้งชาตินี้
และชาติหนาดวย
แขงบุญวาสนาเราแขงกันไมได ภาษิตทานกลาวไววา ยามบุญมากาไก
กลายเปนหงษ ยามบุญลงหงษเปนกาหนาฉงน น้ําไมเซาะเกาะไมพังพึงวังวน วิสัย
ผลที่จะผลิตเพราะเหตุมี หรือดังคําพังเพยที่กลาววา เวลาบุญมา ปญญาก็ชวย ที่
ปวยก็หาย ที่หนายก็รัก เวลาบุญไมมา ปญญาก็ไมชวย ที่ปวยก็หนัก ที่รักก็หนาย
สิ่งทั้งหมดที่มันปรากฏการณอยูแกตัวเราในปจจุบันมันเปนผลที่ไหลมาจาเหตุจากภพ
กอนทั้งนั้น สมดังคําพระอัสสชิเถระกลาวแกอุปติสสะมาณพวา
เยธมฺมาเหตุปพฺพวา เตสํเหตุ ํ ตถาคตโต
ธรรมทั้งหลายยอมไหลมาจากเหตุ คือมีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตตรัส
เหตุแหงธรรมเหลานั้น ดังนี้.
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