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การเลีย้ งดูบตุ ร
กำรเลี้ยงดูบุตร จัดเป็นมงคลอันสูงสุด เพรำะลูกคือตัวแทนที่จะสืบสกุลแทนพ่อแม่ต่อไป ดังนั้น
พ่อแม่ทุกคนจึงปรำรถนำที่ต้องกำรมีบุตร พระพุทธองค์จึงตรัสว่ำ “ควำมมุ่งหวังของมำรดำบิดำ ผู้
ต้องกำรอยำกมีบุตรไว้สืบสกุล เพรำะฐำนะ ๕ อย่ำง กล่ำวคือ๖ บุตรที่เรำเลี้ยงมำแล้วจักเลี้ยงตอบแทน
, บุตรทีเ่ ลี้ยงมำแล้วจักทำกิจแทนเรำ, วงศ์สกุลของเรำจักดำรงอยู่ได้นำน, บุตรจักปกครองทรัพย์มรดกแทน
เรำ, เมื่อเรำละโลกนี้ไปแล้ว บุตรจักบำเพ็ญทักษิณำทำนให้ เพรำะปรำรถนำฐำนะ ๕ ประกำรนี้ บิดำ
มำรดำจึงอยำกได้บุตร” เพรำะวันหนึ่งพ่อแม่ทุกคนจะต้องแก่และตำยไปในที่สุด สิ่งที่อยำกได้ของพ่อแม่
ทุกคน คือ บุตรนั่นเอง เพรำะกำรมีบุตรไว้สืบสกุล ย่อมทำให้พ่อแม่เกิด ควำมปีติ ควำมปลื้มใจไว้หล่อ
เลี้ยงใจให้สดชื่นอยู่เสมอ
๕

ปัจจุบัน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำนครรำชสีมำ/อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) วิทยำเขตนครรำชสีมำ
๖
องฺ.ปญ.จก. ๒๒/๓๙/๖๐

กำรสงเครำะห์บุตร หมำยถึง กำรได้เลี้ยงดูบุตร กำรเฝ้ำทะนุถนอมกล่อมเกลำบุตรตั้งแต่ยังเล็กจน
เติบใหญ่ จึงเป็นควำมปลื้มปีติ และควำมยินดีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้เห็นผล คือ กำรมีลูกหลำนเป็นคนดีไว้
สืบสกุลแทนตน เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ได้รับกำรดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเสมอ ย่อมไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึง
เวลำโตเต็มที่แล้ว ย่อมออกดอกออกผลให้แก่เจ้ำของเกิดควำมดีใจได้ คนที่ได้รับกำรเลี้ยงดูจนเติบใหญ่
เมื่อมีโอกำสย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่ และผู้มีอุปกำรคุณให้มีควำมปีติดีใจได้เช่นเดียวกัน
สมดังพระ
พุทธพจน์ที่ว่ำ “บัณฑิตทั้งหลำย ย่อมปรำรถนำอภิชำตบุตร อนุชำตบุตร ไม่ปรำรถนำอวชำตบุตรผู้ตัดสกุล
บุตรเหล่ำนี้แล มีพร้อมอยู่ในโลก บุตรเหล่ำใด เป็นอุบำสก มีศรัทธำ ถึงพร้อมด้วยศีล รู้ถ้อยคำ ปรำศจำก
ควำมตระหนี่ บุตรเหล่ำนั้น ย่อมไพโรจน์ในบริษัททั้งหลำย เหมือนพระจันทร์พ้นจำกก้อนเมฆ ไพโรจน์อยู่ ๗
ดังนั้น บุตรจึงเปรียบเหมือน ต้นไม้ ถ้ำลูกมันรสไม่ดี มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้ง ไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษำไว้
ตรงข้ำมถ้ำลูกมันรสดี ทั้งหวำนทั้งมันเจ้ำของก็อยำกใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ทะนุถนอมให้คงต้นอยู่นำนๆ
ต้นไม้จะอำยุยืนได้รับกำรบำรุงรักษำดีเพียงไร ขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเรำก็เช่นกัน ถ้ำลูกทำดี คนทั้งหลำยก็
ชมมำถึงพ่อแม่ว่ำเลี้ยงลูกดีควำมสุขกำยสบำยใจก็ติดตำมมำ เพรำะลูกบุญกุศลควำมดีก็ไหลมำเพรำะลูก
แต่ถ้ำลูกทำชั่วช้ำเลวทรำมคนทั้งหลำย ก็แช่งด่ำมำถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงชี้
ว่ำ สิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกและในทำงตรงข้ำม ถ้ำไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้ว อัปมงคลก็จะมำ
จำกลูกนั่นเหมือนกัน

ความหมายของบุตร
คำว่ำ บุตร มำจำกคำว่ำ ปุตฺต แปลว่ำ ลูก มีควำมหมำย ๒ ประกำร คือ
๑. ผู้ทำสกุลให้บริสุทธิ์
๒. ผู้ทำให้หทัยของพ่อแม่ให้เอิบอิ่ม

ประเภทของบุตร
ประเภทของบุตร แบ่งได้เป็น ๓ ชั้น ดังนี้
๑. อภิชำตบุตร คือ บุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่ำบิดำมำรดำ เป็นบุตรชั้นสูง มีควำมเจริญแก่วงศ์
ตระกูล
๒. อนุชำตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดำมำรดำ เป็นบุตรชั้นกลำง ยังพอจะดำรงวงศ์สกุล
ไว้ได้
๓. อวชำตบุตร คือบุตรที่เลว มีคุณธรรมต่ำกว่ำพ่อแม่ เป็นบุตรชั้นต่ำ นำควำมเสื่อมมำสู่วงศ์

ตระกูล

๘

๗

ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๒/๒๘๐.

๘

ขุ.อิติ. ๒๕/๒๘๗/

วิธเี ลีย้ งดูลกู ทางโลก
๑. กระทำตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ลูก ตนเองต้องเป็นคนดี พ่อแม่ที่ทำบุญมำดีจึงจะได้ลูกดีมำเกิด
เหมือนต้นไม้พันธุ์ดีก็ย่อมมีลูกพันธุ์ดี เด็กที่เกิดในท้องแม่จะมีคุณธรรมในใจ ที่ติดตัวมำในระดับใกล้เคียง
กับของพ่อแม่ในขณะที่เด็กมำเกิด ดังนั้น พ่อแม่ที่ต้องกำรได้ลูกดี จึงต้องขวนขวำยสร้ำงควำมดีไว้มำกๆ
ยิ่งพ่อแม่ได้สร้ำงบุญกุศลไว้มำกเท่ำไร ยิ่งมีโอกำสที่จะได้ลูกดีมำเกิดในตระกูลมำกขึ้นนั่นเอง
๒. เลือกคนดีให้ลูกคบกำรเลี้ยงดูอบรมดี คือกำรเลี้ยงดูลูกอย่ำงดี คือกำรเลี้ยงดูลูกทั้งทำงโลก
และกำรเลี้ยงดูลูกทำงธรรม พ่อแม่ควรจะเลี้ยงดูลูกให้มพี ร้อมบริบูรณ์ทั้ง ๒ ทำง จึงจะทำให้ลูกเป็นคนดี
ได้อย่ำงสมบูรณ์
๓. หำหนังสือดี สื่อดีๆ ให้ลูกดู เพรำะหนังสือจะเป็นเพื่อนที่ดีของลูก จะช่วยแก้ปัญหำกำรดื้อดึง
ดื้อด้ำน หลงตัวเอง หรือมีสิ่งอื่นๆ ครอบงำอยู่แล้วก็ยำกที่จะพูดกันให้เข้ำใจ ต้องทำใจให้สงบ และพูดกัน
ด้วยใจที่เป็นธรรม ด้วยเหตุด้วยผล พ่อแม่ต้องฝึก ให้เป็นคนมีคุณธรรม และสอนลูกให้เป็นคนดีมีเหตุผล
ตั้งแต่ยังเล็ก
๔. พำลูกไปหำบัณฑิต เช่น พระภิกษุ ครูบำอำจำรย์ที่ดี เพรำะกำรหันหน้ำเข้ำธรรมะ เป็นอำหำร
ใจ วิชำควำมรู้ เป็นเครื่องมือของใจ ตำมธรรมดำร่ำงกำยคน ถ้ำขำดอำหำรแล้วก็จะเสียกำลัง ใจคนก็
เหมือนกัน ต้องมีธ รรมะให้พอเพียง ใจที่ขำดธรรมะเหมือนร่ำ งกำยที่ขำดอำหำร ใจที่ขำดวิชำควำมรู้
เหมือนคนที่ขำดเครื่องมือทำงำน

วิธีเลี้ยงดูลูกในทางธรรม มี ๕ ประการ คือ
๑. ป้องกันลูกออกจำกควำมชั่ว หมำยถึง ป้องกัน กีดกัน คือไม่เพียงแต่ห้ำม หำกต้องดำเนินกำร
ทุกวิถีทำงที่จะไม่ให้ลูกตกไปสู่ควำมชั่ว ซึ่งประเด็นสำคัญคือ จะต้องกันลูกให้ห่ ำงจำกคนพำลเกเร อย่ำให้
ลูกไปคบเพื่อนที่จะชักนำลูกไปในทำงเสื่อมเสียได้
๒. ปลูกฝังลูกในทำงดี หมำยถึง ให้ลูกประพฤติดีมีศีลธรรม พ่อแม่ต้องพยำยำมเล็งเข้ำหำใจของ
ลูก เพรำะใจเป็นตัวควบคุมกำรกระทำของคน ที่ว่ำเลี้ยงลูกให้ดี คือทำใจของลูกให้ดีนั่นเองสิ่งของนั้นมีอยู่
๒ ประเภท คือของกินกับของใช้ สำหรับของกินทุกคนต้องกินเหมือนกันหมด เพื่อให้ร่ำงกำยเติบโตคงชีวิต
อยู่ได้ ส่วนของใช้นั้น ต่ำง คนต่ำงมีตำมควำมจำเป็น เช่น ชำวนำก็ต้องมีจอบมีไถ เสมียนก็ต้องมีปำกกำ
๓. ให้ลูกได้รับกำรศึกษำ หมำยถึง ให้ลูกได้เล่ำเรียน เพื่อให้มีควำมรู้สำมำรถช่วยตัวเองต่อไปได้พ่อ
แม่สมัยนี้ควรจะติดตำมดูแลลูกอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น ควรติดต่อกับทำงโรงเรียนอยู่เสมอ
๔. จัดแจงให้ลูกแต่งงำนกับคนดี หมำยถึง พ่อแม่ต้องเป็นธุระในกำรแต่งงำนของลูก คอยให้
คำแนะนำและช่วยเหลือ เสมอ พ่อแม่ต้องพยำยำมให้ลูกได้คู่ครองที่ดี ปรึกษำหำรือและตกลงกัน พ่อแม่
ควรเป็นเพียงที่ปรึกษำ ไม่เจ้ำกี้เจ้ำกำรจนเกินงำม ต้องให้ลูกได้แต่งงำนกับคนที่เขำรัก เพรำะควำมรักเป็ น
มูลฐำนของกำรสมรส หำกฝ่ำยลูกเลือกใครก็ต้องให้พ่อแม่เห็นชอบด้วย เพรำะกำรทำให้ท่ำนสุขใจนั้น
เป็นควำมกตัญญูกตเวทีของเรำ
๕. มอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงกำลอันสมควร เมื่อถึงเวลำควรให้จึงให้ ถ้ำยังไม่ถึงเวลำอันควรให้ก็
อย่ำเพิ่งให้ หำกลูกยังเยำว์ยังไม่รู้ค่ำของทรัพย์ ก็ควรรอให้เขำเติบโตเสียก่อนจึงให้ ถ้ำลูกยังประพฤติชั่ว ก็
รอให้เขำกลับตัวได้เสียก่อนแล้วจึงให้ กำรทำธุระเกี่ยวกับทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้น วงศ์ตระกูลก็มีควำมสงบ

สุข ส่วนรำยใดที่พ่อแม่ไม่ทำพินัยกรรมไว้ให้เรียบร้อย ปล่อยให้ลูกๆ จัดกำรกันเอง ก็มักเกิดเรื่องร้ำวฉำน
ขึ้นในวงศ์ตระกูลจนถึงกับฟ้องร้องขึ้นศำลกันก็มี พี่น้องแตกควำมสำมัคคี ทรัพย์สินก็เสื่อมหำยลง เป็นเรื่อง
ที่น่ำสลดใจยิ่งนัก

การแนะนําลูกในทางธรรม ควรทํา ดังนี้
๑. พำลูกเข้ำวัดเพื่อศึกษำหำควำมรู้ทำงธรรมอยู่เสมอ
๒. ชักนำลูกให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน
๓. ชักนำให้ลูกทำบุญ เช่น ตักบำตร รักษำศีล เป็นต้น
๔. ชักนำให้ลูกปฏิบัติธรรม พัฒนำจิตด้วยกำรเจริญสมำธิเสมอ
๕. ถ้ำลูกเป็นชำยควรให้บวชศึกษำหลักธรรมคำสอนทำงพระพุทธศำสนำ

ฝากไว้ให้คิด
๑.
๒.
๓.
๔.

รักลูกแต่อย่ำโอ๋ลูก อย่ำตำมใจลูกเกินไป เพรำะจะทำให้เด็กเสียนิสัย
อย่ำเคร่งระเบียบจนเกินไป รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยำว
ให้ควำมอบอุ่นแก่ลูกให้เพียงพอ ไม่ว่ำงำนจะยุ่งมำกเพียงไร ก็ต้องหำเวลำให้ลูกเสมอ
เมื่อเห็นลูกทำผิด ควรตำหนิทันทีเพื่อจะได้แก้ไขทันท่วงที แต่ต้องใช้เหตุผลอย่ำใช้

อำรมณ์
๕. ต้องฝึกให้ทำงำนตั้งแต่ยังเล็ก อย่ำปล่อยให้เด็กอยู่สบำยเกินไป โตขึ้นจะช่วยตัวเอง
ไม่ได้
๖. กำรเลี้ยงลูก ให้เงินใช้อย่ำงเดียวยังไม่พอ จะต้องให้ธรรมะแก่ลูกด้วย

ประโยชน์ของการเลี้ยงดูบุตร
๑.
๒.
๒.
๓.
๔.

มีบุตรที่ดีไว้สืบวงศ์สกุล ย่อมรักษำวงศ์ตระกูลไว้ได้
พ่อแม่ได้ควำมปีติ มีควำมภำคภูมิใจเป็นเครื่องตอบแทน
ครอบครัวไม่แตกแยก จะมีควำมสงบ ร่มเย็น และเป็นสุข
ประเทศชำติจะมีคนดีไว้ใช้ในสังคม ช่วยลดปัญหำสังคมได้
เป็นต้นแบบที่ดีงำม แก่บุคคลอื่นๆ ได้

