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พระคุณของพ่อแม่
บุตรได้ทำกำรตอบแทนพระคุณของบิดำมำรดำ จัดเป็นมงคลสูงสุด เพรำะพระคุณของบิดำ
มำรดำนั้นมีมำกมำยเหลือจะคณำนับ เหมือนกับคำอุปมำที่ว่ำ ถึงจะยกเอำท้องฟ้ำ มำใช้แทนกระดำษ ยก
เอำยอดเขำพระสุเมรุ มำใช้แทนปำกกำ นำเอำน้ำในมหำสมุทร มำใช้แทนน้ำหมึก เพื่อใช้เขียนบรรยำย
พระคุณของพ่อแม่ ถึงขนำดบนท้องฟ้ำจะเต็มไปด้วยอักษร ภูเขำจะสึกกร่อนไปจนเกือบหมด และน้ำใน
มหำสมุทรจะเหือดแห้งไปจนหมดก็ตำมที ถึงกระนั้น ก็ยังไม่อำจจะบรรยำยคุณของพ่อแม่ได้หมด
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ตรัสอุปมำว่ำ “ถ้ำบุตร จะพึงวำงมำรดำไว้บนบ่ำขวำ วำงบิดำไว้บนบ่ำ
ซ้ำยด้วยหมำยจักทำกำรตอบแทนแก่ท่ำน ประคับประคองท่ำนอยู่บนบ่ำทั้งสองนั้น ถึงจะจัดแจงดูแลท่ำน
ทั้งสองเป็นอย่ำงดี และให้กำรป้อนข้ำวป้อนน้ำและให้ท่ำนถ่ำยอุจจำระปัสสำวะบนบ่ำนั้นจนเสร็จ แม้บุตร
นั้น ถึงจะมีอำยุถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบัติท่ำนทั้งสองไปจนตลอดชีวิต ก็ยังนับว่ำตอบแทนพระคุณท่ำนทั้ง
สองไม่หมดไม่สิ้นไป” ที่เป็นเช่นนั้น เพรำะบิดำมำรดำเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อบุตร โดยท่ำนเป็น
เหมือนกับร่มโพธิ์และร่มไทรของลูก เพรำะท่ำนได้เป็นต้นแบบทำงกำย เมื่อเรำเกิดมำเป็นมนุษย์ มีควำม
๑

ปัจจุบัน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำนครรำชสีมำ/อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) วิทยำเขตนครรำชสีมำ

เหมำะสมในกำรประกอบควำมดีทุกประกำร
จึงสำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถประกอบคุณควำมดีได้
อย่ำงเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพรำะเรำมีพ่อแม่เป็นต้นแบบทำงกำยให้นั่นเอง และท่ำนได้เป็นต้นแบบทำงใจ คือให้
ควำมอุปกำระเลี้ยงดู ฟูมฟัก ทะนุถนอม อบรมสั่งสอน ปลูกฝังกิริยำมำรยำท ให้ควำมรู้ทั้งทำงโลกและทำง
ธรรมแก่ลูก พระคุณพ่อแม่ในกำรเป็นต้นแบบทำงกำยให้เรำ ก็นับว่ำมีมำกเหลือหลำยแล้ว ยิ่งท่ำนได้เลี้ยง
ดูอบรมเรำมำจนเติบใหญ่ เป็นต้นแบบทำงใจให้ด้วย ก็ยิ่งมีพระคุณอย่ำงมำกมำยต่อบุตรทั้งหลำย สมดัง
พระพุทธองค์ตรัสว่ำ “เพรำะกำรปรนนิบัติ ในมำรดำบิดำนั้นแล บัณฑิตทั้งหลำย ย่อมสรรเสริญเขำ
ในโลกนี้นี่เอง เขำละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์” ๒ ดังนั้น คนดีจริงจึงเปรียบเหมือนทองคำแท้
เพรำะทองคำนั้นจะแท้หรือไม่แท้ ต่อเมื่อโดนไฟเผำจึงรู้ คนดีแท้หรือไม่ ให้ดูตรงที่เลี้ยงดูพ่อแม่ ถ้ำคนดีจริง
ต้องเลี้ยงพ่อแม่ ถ้ำคนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ ย่อมแสดงว่ำเป็นคนไม่ดีจริง จึงเป็นพวกทองชุบ หรือทองเก๊
เพรำะจะหำค่ำ หำรำคำไม่ได้ และไม่เป็นที่ปรำรถนำของคนทั่วไป

คุณธรรมของพ่อแม่
พ่อแม่ได้มสี มญำนำมว่ำเป็นพระพรหมของลูกนั้น เพรำะท่ำนเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันเป็น
เครื่องอยู่ของพรหม กล่ำวคือ พรหมวิหำรธรรม ๔ ประกำร ดังนั้นท่ำนจึงมีนำมมำกมำย คือเป็นทั้งพรหม
ของลูก เป็นเทวดำคนแรกของลูก เป็นครูคนแรกของลูก และเป็นพระอรหันต์ของลูก
พ่อแม่เป็นพรหมของลูก เพรำะเหตุที่มีพรหมวิหำรธรรม ๔ ประกำร ได้แก่
๑. เมตตำ คือท่ำนมีควำมรักและควำมปรำรถนำดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด เป็นควำมรักแท้ที่มีต่อลูก
๒. กรุณำ คือท่ำนคอยเอำใจใส่ในควำมทุกข์ของลูก คอยช่วยเหลือ ช่วยแนะนำ ช่วยแก้ปัญหำ
๓. มุทิตำ คือเมื่อท่ำนเห็นลูกมีควำมสุขสบำย ท่ำนก็มคี วำมปลำบปลื้มยินดีด้วยควำมจริงใจต่อลูก
๔. อุเบกขำ คือกำรวำงเฉย เมื่อลูกมีครอบครัว สำมำรถเลี้ยงตนเองได้แล้ว ก็ไม่วุ่นวำยกับชีวิต
ครอบครัวลูกจนเกินงำมและหำกลูกผิดพลำดก็ไม่ซ้ำเติมแต่คอยเป็นที่ปรึกษำ เมื่อลูกต้องกำรเสมอ
พ่อแม่เป็นเทวดำของลูก หมำยถึง กำรให้ควำมรัก ควำมเมตตำ ไมตรีต่อลูก เพรำะคอยปกป้อง
คุ้มกันภัยเลี้ยงดูลูกมำก่อน จึงเป็นผู้มีควำมปรำรถนำดี มีไมตรีจิตต่อคนอื่น ๆ อยู่เสมอ

พ่อแม่เป็นครูของลูก เพราะมีคณ
ุ ธรรม ๔ ประการ ได้แก่
๑. ไม่ถือสำในควำมผิดของลูก แม้ว่ำบำงครั้ง จะผิดพลำดล่วงเกิน ก็ให้อภัยเสมอ
๒. ปรำรถนำดีแก่ลูกเสมอ ไม่ว่ำลูกจะเป็นอย่ำงไร ก็ยังปรำรถนำให้ลูกอยูด่ ีมีควำมสุข
๓. เป็นทักขิไณยบุคคล เป็นเนื้อนำบุญของลูก เป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญตอบแทน
๔. เป็นอำหุไนยบุคคล เป็นผู้ควรแก่กำรรับของคำนับ และกำรกรำบไหว้ของลูก

คุณธรรมของลูก แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ
๑. กตัญญู หมำยถึง รู้คุณของท่ำน และรู้ว่ำท่ำนเป็นผู้มีพระบุญคุณต่อเรำอย่ำงแท้จริง พระคุณ
๒

ขุ. ชำ. สตฺตติ ๒๘/๑๖๒/๖๗.

ของพ่อแม่ดูได้จำกอุปกำระที่ท่ำนได้เลี้ยงดูเรำมำตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คือคุณประโยชน์ที่
ท่ำนได้ทำ แต่ที่พ่อแม่อุปกำระแก่เรำนั้น นับเป็นกำรอุปกำระโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆ ไม่คิดมุ่งหวังสิ่งตอบแทน
ใดๆ เลย บำงครั้งแม้ท่ำนจะตกทุกข์ได้ยำกสักเพียงใดก็ตำม ท่ำนก็ยังสำมำรถกู้ที่จะกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมำ
ช่วยเลี้ยงดูเรำ กำรพิจำรณำให้เห็นพระคุณของพ่อแม่ด้วยใจอย่ำงนี้แหละเรียกว่ำ กตัญญู
๒. กตเวที หมำยถึง กำรตอบแทนหรือกำรสนองคุณท่ำน๓ กำรทดแทนพระคุณของท่ำน กำรทำ
ควำมดีตอบแทน มีอยู่ ๒ อย่ำง คือ
๑) กำรประกำศคุณท่ำนให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่น
๒) กำรตอบแทนคุณท่ำนที่ได้เลี้ยงเรำมำจนเติบใหญ่
กำรประกำศคุณท่ำน หมำยถึง กำรทำให้ผู้อื่นรู้ว่ำพ่อแม่มีคุณแก่เรำมำกน้อยเพียงใด คนเรำทุกคน
คือตัวแทนของพ่อแม่ของตนทั้งนั้น เลือดก็แบ่งมำจำกท่ำน เนื้อก็แบ่งมำจำกท่ำน ตลอดจนนิสัยใจคอก็
ได้รับกำรอบรมถ่ำยทอดมำจำกท่ำน ควำมประพฤติของตัวเรำนี่แหละ จะเป็นเครื่องประกำศคุณพ่อแม่
อย่ำงชัดแจ้งที่สุด ไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นเลย
กำรตอบแทนพระคุณท่ำน หมำยถึง เมื่อพ่อแม่มีพระคุณมำกมำยปำนนี้ ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อ
ท่ำน คุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักพระคุณพ่อแม่ คือรู้จักตอบแทนคุณท่ำน ในทำงพระพุทธศำสนำ ได้
บรรยำยคุณธรรมของลูกไว้ได้อย่ำงครบถ้วน ในคำ ๒ คำนี้ คือคำว่ำ กตัญญู คือรู้บุญคุณท่ำน และกตเวที
คือตอบแทนคุณท่ำน
บำงครั้งชำวบ้ำนด่ำว่ำพ่อแม่ของเรำว่ำเลี้ยงลูกไม่เป็น คือไม่ฉลำดในกำรเลี้ยงลูก มีแต่ตำมใจ
ลูกมำก คอยเอำใจลูกมำกเกินไป ลูกอยำกได้อะไรก็หำมำมอบให้มำกมำยเกินควำมพอดีไป จนกระทั่งลูก
เสียผู้เสียคนไปเลยก็มี ดังนั้น เมื่อรักท่ำนก็ประกำศคุณควำมดีของท่ำน ประกำศด้วยควำมดีของตัวเรำ
เองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยกำรตอบแทนพระคุณของท่ำนตั้งแต่ท่ำนยังมีชีวิตอยู่ กำรประกำศคุณของเรำ
จะทำให้ท่ำนมีควำมสุขใจเป็นอย่ำงยิ่ง
ส่วนใครจะประพันธ์สรรเสริญพระคุณพ่อแม่เวลำท่ำนตำยแล้ว
อย่ำงมำกมำย คงไม่มีประโยชน์อะไรต่อท่ำนเลย จึงขอฝำกไว้เป็นข้อคิดดีๆ สำหรับผู้เป็นบุตรทั้งหลำย
ควรรีบทำกำรตอบแทนคุณพ่อแม่เมื่อท่ำนยังมีชีวิตอยู่

การตอบแทนคุณพ่อแม่ สามารถทําได้ ๒ ประการ คือ
๑. เมื่อมีชีวิตอยู่ ควรตอบแทนพระคุณของท่ำนด้วยกำรเอำใจใส่และช่วยเหลือกิจกำรงำนของท่ำน
เลี้ ย งดู ท่ ำ นเป็ น กำรตอบแทนเมื่ อ ยำมท่ ำ นย่ ำ งเข้ ำ สู่ วั ย ชรำ ควรดู แ ลปรนนิบั ติ ก ำรกิ น อยู่ ข องท่ ำ นให้
สะดวกสบำย และเอำใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่ำนเจ็บ ไข้ได้ป่วย ขออย่ำประพฤติตัวนิ่งเฉยทำเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้
เลย เดี๋ยวชำวบ้ำนจะนินทำเอำว่ำเป็นลูกเนรคุณ
๒. เมื่อล่วงลับไปแล้ว คือ เมื่อท่ำนตำยจำกโลกนี้ไปแล้ว จึงควรจัดพิธีศพให้ท่ำนอย่ำงเหมำะสม
และทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่ำนอย่ำงสม่ำเสมอ แม้ว่ำเรำจะตอบแทนพระคุณท่ำนถึงเพียงนี้แล้ว ยัง
นั บ ว่ ำ เล็ ก น้ อ ยมำก เมื่ อ เที ย บกั บ พระคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ท่ ำ นมี ต่ อ เรำ ดั ง นั้ น ผู้ ที่ มี ค วำมกตั ญ ญู ก ตเวที
ต้องกำรจะสนองพระคุณท่ำนให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้
๓

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพ
มหำนคร : โรงพิมพ์ เอส.อำร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักชั่น จำกัด, ๒๕๕๑), หน้ำ ๒.

๑) ศรัทธำสัมปทำ ถ้ำท่ำนยังไม่มีศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ก็พยำยำมชักนำให้ตั้งอยู่ในศรัทธำให้
ได้ ๒) สีลสัมปทำ ถ้ำท่ำนยังไม่มีศีล ก็พยำยำมชักนำให้ท่ำนรักษำศีลให้ได้
๓) จำคสัมปทำ ถ้ำท่ำนยังไม่ถึงพร้อมด้วยกำรให้ทำน พยำยำมชักนำให้ท่ำนยินดีในกำรบริจำค
ทำน
ได้

๔

๔) ปญฺญำสมฺปทำ ถ้ำท่ำนเป็นผู้มีควำมเห็นผิด ก็พยำยำมชักนำท่ำนให้มีปัญญำเป็นสัมมำทิฏฐิให้

เพรำะว่ ำ กำรตั้ ง อยู่ ใ นศรั ท ธำ กำรให้ ท ำน กำรรั ก ษำศี ล กำรเป็ น คนมี ปั ญ ญำเฉลี ย วฉลำดมี
สัมมำทิฏฐิบุคคลนั้นเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่ งใหญ่แก่ตัวบิดำมำรดำและผู้ปฏิบัติเอง
ทั้งในภพนี้ภพหน้ำ และเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งคือเป็นหนทำงไปสู่นิพพำนในอนำคตกำลได้

ประโยชน์ของการบํารุงบิดามารดา
๑. ทำให้เป็นคนดี รู้จักตอบแทนบุญคุณคนอื่น
๒. ทำให้เป็นคนสุภำพ ว่ำง่ำยสอนง่ำย ไม่ดื้อรั้นเอำแต่ใจตนเอง
๓. ทำให้เป็นคนมีมำรยำทอ่อนโยน มีสติ มีปัญญำ รู้เหตุผล
๔. ทำให้เทวดำ ปกปัก รักษำและคุ้มครองเสมอ
๕. ทำให้ได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ และมีเกียรติยศ
๖. ทำให้ชีวิตมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
๗. ทำให้ชีวิตมีควำมสุข ถ้ำมีลูกก็จะได้ลูกที่ดีพึ่งพำอำศัยได้
๘. ทำให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี แก่อนุชนรุ่นหลังได้

๔

องฺ.ทุก. ๒๐ /๓๔/๗๘.

