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พระธรรมเทศนา เร่ือง มาตาป2ตุกถา   

โดย พระธรรมศากยวงศ:วิสุทธ์ิ (อนิล ธมฺมสากิโย) 

แสดง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

วันอาทิตย:ท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  

 

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

    พฺรหฺมาติ มาตาป2ตโร     ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร 

    อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ     ปชาย อนุกมฺปกาติ. 

บัดน้ี จะแสดงพระธรรมเทศนา สนองกุศลเจตนา ความต้ังใจอันเป>นกุศลแห@งท@านพุทธศาสนิกชนท้ังหลายท่ี

มีความจำนงฟGงธรรมในวันอาทิตยH ทางวัดบวรนิเวศวิหารจึงไดKจัดใหKมีการแสดงธรรมสนองกุศลเจตนาน้ัน 

การฟGงธรรมน้ัน แมKคติทางพระพุทธศาสนา จะมีกำหนดในวันพระ อันเรียกว@า วันธรรมสวนะ แต@ก็ไม@จำกัด

เพียงเท@าน้ัน เม่ือมีความประสงคHจะฟGงเม่ือใด และมีผูKแสดง ก็ฟGงไดKเม่ือน้ัน ไม@เป>นการขัดขKอง และการท่ีมาปรารภ

วันอาทิตยH พากันมาฟGงธรรมเช@นน้ี ไดKช่ือว@า ไดKถือเอาโอกาสแห@งวันว@างงานหรือราชการ มาประชุมกันสวดมนตHไหวK

พระ สมาทานศีล กับฟGงพระธรรมเทศนา เป>นการชำระร@างกายและจิตใจใหKบริสุทธ์ิ จึงช่ือว@า ไดKถือเอาวันว@างน้ีทำ

ประโยชนHใหKแก@ตนอีกประการหน่ึง 

ในทางธรรมน้ัน ย@อมมีความสงบต@างจากทางโลก พึงเห็นต้ังตKนแต@เขKามาสู@วัด ก็จะประสบพบเห็นบุคคลผูKทรง

ศีล ปูชนียสถาน และพระพุทธปฏิมาเป>นตKน ดังเม่ือเขKามาประชุมอยู@ในพระอุโบสถน้ี หรือเปVดเคร่ืองมือส่ือสารน่ังฟGง

พระธรรมเทศนาไลฟWท่ีพำนักของตน ก็ไดKประสบความสงบ ไดKเห็นพระพุทธปฏิมา โดยเฉพาะคือพระพุทธชินสีหH ซ่ึง

ประดิษฐานอยู@ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารน้ี เป>นเคร่ืองหมายแห@งพระคุณของพระพุทธเจKา เป>นอันว@า ไดK

ประสบความสงบจากสถานท่ีเป>นตKน ตรงกันขKามกับสถานท่ีขKางนอก และเม่ือไดKฟGงธรรม คำส่ังสอนของสมเด็จพระ

บรมศาสดา ก็จะประสบกับคำพูด กับเร่ือง และกับรสของเร่ือง ต@างไปจากภายนอก 

เพราะฉะน้ัน การท่ีไดKมาฟGงธรรมในวันอาทิตยH สำหรับผูKท่ีไม@คุKนกับพระธรรมเทศนา ก็ย@อมจะไดKฟGงถKอยคำ

สำนวนท่ีแปลกออกไปบKาง ไดKฟGงเร่ืองท่ีเป>นไปในทางสงบเงียบบKาง ไดKรสของเร่ืองท่ีไดKฟGงน้ันในทางท่ีจืดบKาง แต@เม่ือ

ไดKคุKนกับพระธรรมเทศนา คุKนกับถKอยคำสำนวนทางธรรม คุKนกับเร่ืองของธรรม และไดKประสบความสงบ ไดKประสบ

ความจริง และเร่ิมไดKความสุขท่ีเกิดจากความสงบ และความสุขท่ีเกิดจากความรูKจริงข้ึนบKางแลKว ก็จะเร่ิมไดKรสของ

ธรรมข้ึนไปโดยลำดับ และย่ิงเม่ือไดKปฏิบัติธรรมไปตามกำลังสามารถดKวยแลKว ก็จะไดKประสบรสของธรรมทวีข้ึนไป 
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และจะเห็นความจริงของตน เห็นความจริงของโลก ทำใหKสามารถประพฤติตนรักษาตน ใหKเป>นคนดีมีความสุขความ

เจริญอยู@ในโลก อันประกอบดKวยความทุกขHน้ีไดKดKวยความสะดวก 

อน่ึง เม่ือววันท่ี ๑๒ สิงหาคมท่ีผ@านมา นับเป>นวันสำคัญวันหน่ึงของชาวไทย คือ วันแม@แห@งชาติ และในวัน

สำคัญเช@นน้ี เราต@างรำลึกถึงพระคุณของแม@ของตน อันหาประมาณไม@ไดK และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ใน

สมเด็จพระนางเจKาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปaหลวง แม@แห@งชาติ ซ่ึงปaน้ีพระองคHทรงมี

พระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา เพ่ือเป>นการต@อเน่ืองแห@งวันแม@แห@งชาติ พระธรรมเทศนาในวันน้ีจะไดKวิสัชนาในพระ

ธรรมเทศนาอันว@าดKวยมาตาปVตุกถา เป>นเคร่ืองประดับสติปGญญา ส@งเสริมศรัทธาความเช่ือ และวิริยะความ

พากเพียร ของท@านท้ังหลาย ผูKเป>นพุทธบริษัท ใหKเจริญงอกงามกKาวหนKาย่ิง ๆ ข้ึนไป  

มีคำพูดส้ัน ๆ อยู@สองคำท่ีลึกซ้ึงกินใจและมีอานุภาพมาก คำหน่ึงคือคำว@า “แม@” คำหน่ึงคือคำว@า “พ@อ” ใน

ภาษาบาลีเอาคำว@า “แม@” นำหนKา เช@น เวลาพระเจริญพุทธมนตHจะมีคำว@า “มาตาป2ตุ อุปWฏฐานัง” (การบำรุง

มารดาบิดา) คำว@าแม@ หรือ มาตุ ในภาษาบาลี แปลไดKสองอย@าง ๑) มาตุ แปลว@า “ผูKรักลูกโดยธรรมชาติ” ๒) มาตุ 

แปลว@า “ผูKยังลูกใหKด่ืมนม” หรืออีนัยหน่ึง แม@แปลไดKสามอย@าง คือ ๑) แม@แปลว@าผูKเป>นใหญ@ ๒) แม@แปลว@าผูKมีใจอัน

เสมอก็ไดK ๓) แม@แปลว@าผูKบันดาลก็ไดK ก็คือเป>นผูKสรKาง หมายถึงเป>นผูKสรKางโลก สรKางลูก บันดาลใหKเราท@านท้ังหลาย

ไดKเกิดมา 

“แม@” แปลว@าผูKเป>นใหญ@ คือ อะไรใหญ@ ๆ  ในโลกน้ีจะเอาคำว@า “แม@” นำหนKาไม@นิยมเอาคำว@าพ@อนำหนKา อาจ

มีบKางนิดหน@อย เช@น เป>นใหญ@ในเหล็กเรียกแม@เหล็ก เป>นใหญ@ในตลาดเรียกแม@คKา เป>นใหญ@ในกองเรียกแม@กอง (แม@

กองธรรม, แม@กองบาลี) เป>นใหญ@ในทัพเรียกแม@ทัพ เป>นใหญ@ในเรือนเรียกแม@เรือนหรือแม@ศรีเรือน เป>นใหญ@ในบKาน

เรียกแม@บKาน เป>นใหญ@ในครัวเรียกแม@ครัว ตกลงคำว@า “แม@” เป>นใหญ@ คือ เป>นใหญ@ต@อชีวิตจิตใจของลูกคู@กับพ@อ 

แม@แปลว@าผูKมีใจอันเสมอก็ไดK คือ มีความรักลูกเสมอตKนเสมอปลาย ลองนึกดูว@าในโลกน้ีมีคนท่ีเรารักและรัก

เรามาก แต@ว@ารักของใคร ๆ ก็เป>นอนิจจังเอาแน@ไม@ไดK วันน้ีรักพรุ@งน้ีอาจจะชังก็ไดK วันน้ีชมพรุ@งน้ีอาจแช@งก็ไดK แมKแต@

ความรักของสามีภรรยาก็เอาแน@ไม@ไดK ขณะท่ีเป>นสามีภรรยา ก็เพราะพันธะทางกฎหมายบังคับ ต@อเม่ือใดขัดใจกัน

หย@าขาดจากกันความเป>นสามีภรรยาก็หมดไป แต@ว@าความรักของแม@ท่ีมีต@อลูกซ้ือไม@ไดKขายไม@ขาด เพราะดKวยสายรก 

สายเลือด สายรัก คนอ่ืนตีอาจจะตีใหKตายก็ไดK แต@แม@ตีก็เพ่ือใหKจำย้ำความคิดเพ่ือมิใหKผิดซ้ำแลKวซ้ำอีก ถึงตีด@าก็

เพ่ือใหKลูกไดKดี รักแทKไม@แปรผันคือความรักของแม@ รักอ่ืนไม@แน@ไม@นอน แลKวแต@อารมณH และความพึงพอใจ 

พระพุทธเจKาตรัสว@า “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร” แปลความว@า มารดาเป>นมิตรในเรือน เป>นมิตรในบKาน เป>น

อาจารยHประจำชีวิต เป>นพรหมลิขิตชีวิตของลูก ท@านโสณนันทบัณฑิตบรมโพธิสัตวH คืออดีตชาติของพระพุทธเจKาไดK

แสดงถึงบทบาทสำคัญของบุพการีว@า พ@อแม@เป>นพรหมจตุรพักตรHพิทักษHลูก ท@านสอนใหKรูKผิดรูKถูกเป>นครูใหญ@ พ@อแม@

เป>นพระอรหันตHทองคำผ@องอำไพ พ@อแม@เป>นผูKใหK ใครมิปาน แสดงว@าพ@อแม@ใหKมาก ๆ ชนิดว@าไม@มีใครในโลกน้ีท่ีจะใหK

เท@า ใหKสารพัดอย@าง เป>นทิศเบ้ืองหนKา เป>นบุคคลหาไดKยากเป>นบุพการีและเป>นปูชนียบุคคล เป>นทิศเบ้ืองหนKาคือ
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เกิดก@อนนำหนKาเรามาก@อน เป>นบุคคลหาไดKยาก ใครก็ตามขาดพ@อเหมือนถ@อหัก ขาดแม@เหมือนแพแตก แสดงถึง

ความสำคัญของท@านจะหาใครมาทดแทนก็ไม@ไดK ถึงหาไดKก็ไม@ไดKช่ือว@าพ@อท่ีใหKเกิดแม@ท่ีใหKกำเนิด เป>นพ@ออย@างอ่ืนแม@

อย@างอ่ืนไป บุพการีเป>นผูKทำดีแก@เราก@อนใครอ่ืนท้ังหมด คนอ่ืนเขาจะทำดีใหKแก@เราก็ต@อเม่ือทำดีแก@เขาก@อน แต@พ@อ

แม@ทำดีต้ังแต@รูKว@าลูกมาปฏิสนธิอยู@ในครรภH ไม@รูKดKวยซ้ำว@าลูกจะเกิดเป>นผูKหญิงหรือผูKชาย เป>นคนรKายหรือคนดี จะ

เป>นเศรษฐีหรือยาจก เป>นวนิพกหรือราชา จะกตัญmูหรืออกตัญmู ท@านไม@รูKแต@ก็ทำดีใหKแลKว ท@านจึงเป>นปูชนียบุคคล

แปลว@าบุคคลท่ีสมควรแก@การยกย@องเชิดชูบูชา เพราะพ@อแม@มีบทบาทสำคัญต@อเราท@านท้ังหลาย สรุปไดKใน ๕ ส. ๑) 

เป>นผูKสรKางสรร ๒) ส่ังสอน ๓) ส@งเสริม ๔) ส@งเสีย จึงทำใหKเราท@านท้ังหลายไดKประสบพบกับ ส. ท่ี ๕) ส@องแสง เพราะ

ถKาท@านไม@สรKางสรร ส่ังสอน ส@งเสริม ส@งเสีย เราจะส@องแสงไดKอย@างไร พระคุณท@านจึงสุดจะพรรณนา จะเอาทKองฟqา

เป>นกระดาษ เอามหาสมุทรเป>นหมึกวาด เอามาจดจารบันทึกพระคุณท@านน้ันเป>นอันไม@พอ 

ท้ังหมดท่ีกล@าวมาแลKว คือแม@แห@งชีวิตหรือแม@บังเกิดเกลKา เราทุกท@านทุกคนท่ีอยู@ดีมีสุขทุกวันน้ีเรามิไดKมีเพียง

แม@เดียว มิใช@มีแต@แม@แห@งชีวิต เรายังมีแม@แห@งธรรมชาติท่ีเราตKองอาศัย เช@น แม@น้ำท่ีเราไดKอาศัยด่ืมกินบริโภคใชKสอย 

แม@ธรณีท่ีอยู@อาศัยรองรับ แม@โพสพขKาวท่ีเราบริโภค เราทุกท@านทุกคนอาศัยแม@ท้ังน้ันเก้ือกูลหนุนชีวิตเราและเราก็มี

แม@แห@งชาติท่ีมีพระคุณต@อชาวไทยท้ังชาติ “แม@แห@งชาติ” คือสมเด็จพระนางเจKาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปaหลวง และเรายังเคยมี “แม@ฟqาหลวง” คือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แม@ฟqาหลวงของปวง

ชนชาวไทยซ่ึงเป>นแม@ฟqาท่ีลาลับไปแลKว คนไทยโชคดีคนชาติอ่ืนมีสองแม@ คือแม@แห@งชีวิตกับแม@แห@งธรรมชาติ แต@เรา

ชาวไทยมีไดKถึงส่ีแม@ คือ ยังมีแม@แห@งชาติและแม@ฟqาหลวงท่ีทรงเสียสละสุขส@วนพระองคHเพ่ือพระราชทานเป>นสุขแก@

พสกนิกรถKวนหนKา 

เม่ือกล@าวง@าย ๆ ส้ัน ๆ พระธรรมเทศนาในวันน้ี แสดงเร่ืองแม@ ทีน้ีการพูดการแสดงน้ันก็มีอยู@หลายระดับ เป>น

ช้ันต้ืน ๆ ก็มี เป>นช้ันลึก ๆ ก็มี ถKาแสดงอย@างภาษาธรรมดาเรียกว@าโดยภาษาคน โดยบุคลาธิษฐานอย@างน้ีก็มี พูดไป

ตามวัตถุ พูดไปตามบุคคล พูดไปตามความรูKสึกธรรมดาสามัญของคนท่ัวไป ส@วนถKาว@าจะแสดงโดยภาษาธรรม ตKอง

เอาความหมายท่ีลึกซ้ึงไปกว@าน้ันมาพูดกัน ถKาเราพูดว@าพ@อแม@ในภาษาคน ก็เหมือนกับเด็ก ๆ ก็รูKว@าคนไหนเป>นพ@อ

คนไหนเป>นแม@ เขาทำหนKาท่ีต@างกันอย@างไรอยู@ท่ีบKาน น้ีก็คือพ@อแม@ในภาษาคน ตามความรูKสึกนึกคิดเห็นไดKของคน

ธรรมดา เกือบจะไม@ตKองอธิบาย พ@อแม@ใหKกำเนิดมาแลKวก็เล้ียงดู ช@วยเหลือจนสุดความสามารถของพ@อแม@ตาม

ประเพณี มีพ@อ มีแม@ มีลูก มีหลาน มีเหลน แลKวแต@จะมี อย@างน้ีเรียกว@าพ@อแม@ในภาษาคน แต@ถKาพ@อแม@ในภาษาธรรม 

เขาไม@ไดKเพ@งเล็งเอาท่ีตัวร@างกายเช@นน้ัน เพ@งเล็งถึงความหมายลึกซ้ึงท่ีอยู@ในน้ัน ดังพระพุทธภาษิตท่ียกไวKเป>น        

นิกเขปบทมีว@า พฺรหฺมาติ มาตาป2ตโร บิดามารดาช่ือว@าเป>นพรหม ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร ท@านกว@าว@าเป>นบูรพาจารยH 

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ เป>นอรหันตHของลูก ปชาย อนุกมฺปกา เป>นผูKเอ็นดูประชาสัตวH กล@าวคือ พรหมคือบิดามารดา 

บิดามารดาเป>นพรหม อย@างน้ีเรียกว@าพูดโดยภาษาธรรม ภาษาท่ีลึกข้ึนไปกว@าภาษาคน  

พ@อแม@คือผูKใหKเกิดเรามาทางร@างกาย แต@ถKาพูดว@าบิดามารดาเป>นพรหม เล็งถึงพระพรหมผูKสรKาง ก็คือบิดา

มารดาสรKางเรามาอย@างพระพรหมสรKางโลก คำว@า “พรหม” หมายถึงความมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำอะไร
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ไปดKวยความ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และก็จะทำเหมือนอย@างพระพรหม บิดาโดยแทKจริงก็ทำอย@างน้ัน ทำแก@

ลูกอย@างน้ันคือทำดKวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตลอดเวลา บิดามารดา จึงไดKช่ือว@าพรหมหรือพระพรหม ทุกคน

ควรจะมองดูใหKรูKโดยประจักษHแก@ใจว@าบิดามารดาเป>นพระพรหมแก@ลูกอย@างไร  

การเล้ียงลูกเป>นหนKาท่ีของพ@อแม@ ความใกลKชิด ความรักและความอบอุ@นจากพ@อแม@เป>นเร่ืองสำคัญสำหรับ

เด็ก ถKาเด็กไม@ไดKส่ิงท่ีว@าน้ีจากพ@อแม@ เด็กก็ตKองแสวงหา เม่ือไม@ไดKจากทางท่ีถูกตKอง ก็จะเป>นแรงสะทKอนใหKเกิดผลเสีย

ข้ึนมาไดK น้ีเป>นหลักการเบ้ืองตKน ปGจจุบันน้ี ปGญหาอยู@ท่ีพ@อแม@ไม@ค@อยไดKใกลKชิดลูก ซ่ึงเป>นปGญหาพ้ืนฐาน แลKว

ต@อจากน้ันก็เกิดเป>นปGญหาอ่ืน ๆ ขยายตัวออกไป พ@อแม@ไม@มีเวลาเล้ียงดูลูก เลยใหKโซเซียลมีเดียเล้ียงไป หรือใหK

แม@บKานท่ีเป>นชาวต@างชาติเล้ียงดูไป    

พ@อแม@คงหนีไม@พKนในฐานะของผูKใหKกำเนิด มีหนKาท่ีรับผิดชอบเอาใจใส@ดูแลลูกใหKไดKรับความรักความอบอุ@น 

พรKอมท้ังสติปGญญา ซ่ึงตKองเร่ิมใหKกันแต@เด็ก ๆ เพ่ือใหKเด็กรูKจักคิดเป>น รูKจักพิจารณา รูKจักใชKปGญญา จึงจะเป>นการ

เจริญงอกงามดKวยดี “เมตตา” อย@างเดียวน้ันไม@พอในการเล้ียงดูเด็ก ตามหลักพุทธศาสนา พระพุทธเจKาทรงใหK

คุณธรรมขKอ “อุเบกขา” แก@ผูKใหญ@ไวKดKวย เพ่ือใหKฝsกฝนเด็กไดKรูKจักคิดและรับผิดชอบตนเองไดK 

จุดท่ีจะใชKอุเบกขาน้ัน ก็คือเม่ือสมควรท่ีอีกฝtายหน่ึงตKองรับผิดชอบตนเอง รูKจักคิดพิจารณาเขาตKองทำ ไม@ใช@

พ@อแม@ทำใหKหมด มีพ@อแม@พวกหน่ึงท่ีไปสุดโต@งคือไม@สนใจเลย และมีอีกพวกหน่ึงก็โอuเกินไปจนลูกทำอะไรไม@เป>น ไม@

รูKจักคิดอะไรดKวยตนเอง เราจึงตKองมีความพอดีท้ัง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ตัวตKนกับตัวทKายน้ีใชKท่ัวไปในยามปกติ ส@วน ๒ ตัวกลางคือ กรุณาและมุทิตาน้ันใชKในกรณีพิเศษ คือกรุณาเม่ือ

ตกทุกขHไดKยากหรือเจ็บไขK มุทิตาเม่ือลูกประสบความสำเร็จ แต@คุณธรรม ๒ อย@างเป>นตัวตน คือ เมตตาและอุเบกขา 

เมตตา น้ันพ@อแม@มีเป>นปกติดอยู@แลKว คือมีความรักความปรารถนาดีอยู@เสมอ เป>นมิตรมีไมตรีกับลูก

ตลอดเวลา ส@วนอุเบกขาควรตKองใชKเม่ือเห็นว@าเป>นเวลาท่ีเขาควรรับผิดชอบตัวเอง เม่ือควรคิดพิจารณาก็ใหKเขาคิด 

เม่ือเด็กตKองทำการบKานก็ใหKเด็กทำ ไม@ใช@ไปคิดว@าแหม ลูกเราตKองลำบาก ตKองมาเจ็บตา มาเม่ือยน้ิว เลยทำการบKาน

ใหKลูกเสียเลย มีพ@อแม@บางคนคิดเลยเถิดกันขนาดน้ี กลัวลูกลำบาก น้ีเป>นตัวอย@างของการมีอุเบกขา คือเม่ือถึงเวลา

ท่ีลูกตKองตKองรับผิดชอบตัวเอง เช@น ถKาลูกตKองทำการบKาน ก็อุเบกขา ใหKลูกทำการบKานดKวยตนเอง ไดKใชKความคิดของ

เขาเอง ฝsกหัดพัฒนาตนเอง พ@อแม@เพียงแต@ดูแลเป>นท่ีปรึกษา 

แต@ท่ีน้ี เราแปลอุเบกขากันไม@ค@อยถูก ไม@รูKว@าอุเบกขามีความสำคัญอย@างไรในชีวิตของคนเรา อุเบกขาเป>นองคH

ธรรมสำคัญมากในระบบการฝsกฝนอบรม เป>นหลักท่ีจะทำใหKรูKจักวางตัวในขณะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหKคนน้ัน เขา

ไดKพัฒนาตนเอง เมตตาน้ันเป>นเคร่ืองหล@อเล้ียงใหKคนไม@เถลไถลออกไปนออกทาง ใหKอยู@ในแนวท่ีดีงาม เพ่ือจะไดK

พัฒนาต@อไปไดK แต@การท่ีเขาจะพัฒนาไดKเขาจะตKองพัฒนาตนเองดKวย ถKาเรามีเมตตาคอยแต@ใหKคอยแต@ช@วยอยู@   

เร่ือย ๆ เด็กก็พัฒนาตนเองไม@ไดK เพราะฉะน้ันเราจึงตKองมีอุเบกขาดKวย คือมีเมตตายึดเหน่ียวไวKเพ่ือไม@ใหKเขาเถลไถล

ไปไหน พอเรามีอุเบกขา เขาก็จะอาศัยช@องว@างน้ีพัฒนาตัวเองข้ึนไป 
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อุเบกขาจึงเป>นคุณธรรมท่ีสำคัญมาก และยากกว@าขKออ่ืน ๆ เพราะอุเบกขาตKองมากับปGญญา ถKาไม@มีปGญญาก็

ไม@สามารถมีอุเบกขาไดK และถKาไม@มีปGญญาแต@มีอุเบกขาก็เป>นวางเฉยแบบเฉยโง@ เรียกว@า อัญญาณุเบกขา ไม@ถือว@า

เป>นธรรม ไม@เป>นกุศลธรรม 

แต@การท่ีจะวางตัวใหKพอดีน้ัน ตKองมีความสามารถพิเศษถึงจะทำไดK อย@างเช@นสารถีท่ีว่ิงมKาไปน้ัน การท่ีจะใหK

มKาว่ิงเรียบและวางอุเบกขาไดKน้ัน ตัวตKองชำนาญแลKว ถKายังขับข่ีใหม@ ยังไม@เป>น ก็วางอุเบกขาไม@ไดK คนท่ีจะวาง

อุเบกขาไดKตKองชำนาญ ตKองมีปGญญา เม่ือข่ีมKาไป มKาว่ิงเรียบไดKท่ีความเร็วพอดี ไดKจังหวะทุกอย@างแลKวก็อุเบกขาไดK 

ถือบังเหียนดูเฉยอยู@ แต@ไม@มีความประมาท ต่ืนตัวพรKอมอยู@ทุกเวลา ผิดปกติเม่ือไรก็แกKไขไดKทันที อย@างน้ีเรียกว@า

อุเบกขาไดK คนในบังคับบัญชา เม่ือทำงานกัน พอใหKงานเขาแจกแจงจนรูKงานชัดเจนแลKว พองานทุกอย@างเดินเรียบ

เขKาท่ีแลKว ก็วางอุเบกขาไดK อย@าเขKาไปจูKจ้ีจุกจิกมากนักไม@ดี ถKาเขKาไปจูKจ้ีแทรกแซงก็ไม@ใช@อุเบกขา 

ในการอบรมดูแลลูกก็เหมือนกัน ควรใชKเมตตาและอุเบกขาอย@างพอเหมาะพอควรเป>นหลัก และมีกรุณา 

มุทิตา เม่ือถูกเหตุการณHท่ีตKองใชK คือเม่ือลูกมีความทุกขH ก็ตKองกรุณา เม่ือเขาสุข ประสบความสำเร็จ ก็ตKองมุทิตา 

การท่ีพ@อแม@รูKจักวางอุเบกขาน้ีเป>นการสรKางพัฒนาการท่ีสำคัญใหKกับลูก ลูกท่ีสามารถสรKางความกKาวหนKาประสบ

ความสำเร็จน้ัน มาจากอุเบกขาของพ@อแม@ไม@นKอย เพราะช@วยใหKเด็กทำอะไรเป>น รูKจักคิดสรKางสรรคH ในขณะท่ีพ@อแม@

เฉยดูอยู@ ทำใหKเขามีความคิดเป>นของตัวเอง เดินหนKาไปไดK 

เราจะเห็นลักษณะน้ีมากในพวกฝร่ัง พวกฝร่ังค@อนขKางจะมีอุเบกขามากสักหน@อย การท่ีอุเบกขามาก บางท่ี

บางคร้ังก็ดีกว@าไปเมตตามากเกินไป บางคร้ังแมKแต@อุเบกขาโดยไม@ต้ังใจแต@กลับเป>นผลดี ทำใหKเขารูKจักรับผิดชอบ

ตัวเอง แต@ถKาอุเบกขาไม@เป>นก็มีผลเสียอีก คือเสียความสัมพันธHระหว@างพ@อแม@ลูก ในเมืองฝร่ังความสัมพันธHระหว@าง

พ@อแม@กับลูกไม@ค@อยดี พอเด็กโตแลKว ก็เหินห@างไม@มีความสัมพันธHกัน ซ่ึงก็เป>นขKอเสีย อาจจะเป>นจุดอ@อนของ

วัฒนธรรมตะวันตกก็ไดK จะเห็นว@าความสัมพันธHทางจิตใจระหว@างลูกกับพ@อแม@น้ัน ประเทศทางตะวันตกจะไม@เหนียว

แน@นเหมือนกับทางตะวันออก 

ทางเราน้ันรูKสึกว@าจะใชKเมตตามาก จนบางทีก็โอuไปเลย ของฝร่ังอย@างท่ีเคยเห็นตามสนามบิน เด็กฝร่ังน้ัน พ@อ

แม@ไม@อุKมไม@จูง เขาเดินห้ิวกระเปwาไป ส@วนลูกก็ว่ิงตามไปขKางหลัง นาน ๆ พ@อแม@ก็หันไปดู พอว@าไม@ใหKหลง ลูกก็หยุดดู

โน@น ดูน่ีแลKวก็คอยเหลียวมองพ@อแม@ไปดKวย ประเด๋ียวก็ว่ิงตามมาทัน ประเด๋ียวก็หยุดดูอะไร ๆ เด็กเขาก็ไดKฝsกตัวเอง 

ไดKรับผิดชอบตนเอง และไดKเรียนรูKเห็นโน@นเห็นน่ีไปดKวย 

ส@วนพ@อแม@ไทยน้ันไม@ไดKเลย กลัวลูกจะพลัดหลง จะลำบาก เลยอุKมเสียเลย ท้ัง ๆ ท่ีโต เดิน ว่ิงไดKแลKว น้ีต@างกัน

อย@างน้ี คนไทยอาจจะอุเบกขานKอยไปหน@อย เมตตามากไป หรือถKาจะเป>นอุเบกขา ก็เป>นอุเบกขาแบบเฉยโง@ไปเลย 

กลายเป>นอัญญานุเบกขาไปเสียอีก เพราะฉะน้ัน สรุปว@า อุเบกขาตKองใชKปGญญาเสมอ 

ขKอท่ีว@า ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร บิดามารดาเป>นบูรพาจารยH แปลว@าอาจารยHคนแรก ขKอน้ีถKาสังเกตก็เห็นไดKง@าย

ไม@ลึกลับอะไร แต@คนไม@สังเกตคิดว@า บิดามารดาก็เป>นบิดามารดาอยู@ท่ีบKาน ครูบาอาจารยHก็อยู@ท่ีโรงเรียน ท่ีวัดท่ีวา 



6 
 

แต@พระพุทธองคHกล@าวว@า บิดามารดาน่ันแหละเป>นอาจารยHคนแรก พูดกันง@าย ๆ ก็คือว@าสอนลูกต้ังแต@ใหKดูดนม ใหK

ถ@ายอุจจาระ ใหKถ@ายปGสสาวะ ใหKทำทุกอย@างเหมือนกับเด็กเพ่ิงคลอดมา ตKองไดKรับการส่ังสอนอะไรบKาง มารดาเขา

สอน ยังสอนต@อไปจนกว@าจะโต จะใหญ@พอท่ีจะไปโรงเรียนไดK จึงจะส@งไปโรงเรียน ระยะน้ันหลายปaบิดามารดาสอน 

ก็เรียกว@าเป>นอาจารยHคนแรก ไม@มีใครจะแรกไปกว@าน้ัน คนไม@ค@อยมองกัน ถKามองกันก็จะเห็นความสำคัญบิดา

มารดาว@า เป>นผูKท่ีปGyนลูกปGyนวิญญาณของลูกข้ึนมาทีเดียว  ทุกคนท้ังหญิงท้ังชายสังเกตดูเถิดจะรูKว@าท่ีเราเป>นอะไรอยู@

ไดKเด๋ียวน้ี ก็เพราะเป>นการปGyนของบิดามารดามาต้ังแต@แรกคลอด ต้ังแต@อKอนแต@ออก ดังท่ีเรียกว@าอาจารยHคนแรก  

เราจะเป>นคนหยาบคาย หรืออ@อนโยนก็แลKวแต@บิดามารดาปGyนมาแต@แรก เราจะเป>นคนซ่ือตรง ไม@ซ่ือตรง ก็แลKวแต@

บิดามารดาปGyนมาแต@แรก  ก็จะมีความคิดผิดคิดถูก คิดเลวคิดดี มีนิสัยใจคออย@างไร ก็แลKวแต@บิดามารดาปGyนข้ึนมา

ต้ังแต@แรก  ก็เป>นการใส@ลงไปทีแรก แน@นแฟqนม่ันคงเปล่ียนยาก และนิสัยใจคอท่ีเป>นมาต้ังแต@เด็กก็เปล่ียนยาก ฝGงลง

ไปแน@นแฟqน  อย@างน้ีเรียกว@าบิดามารดาเป>นอาจารยHคนแรก  ดังน้ันควรจะมองเห็นความสำคัญ และระมัดระวังกัน

ใหKดี ๆ  บิดาก็ดีมารดาก็ดีจงระมัดระวังในเร่ืองน้ีใหKมาก ว@าท@านจะสรKางนรกหรือสวรรคHใหKแก@ลูกท@านไดKโดยไม@รูKสึกตัว 

ลูกเขาคลอดมาใหม@ ๆ เราสอนลงไปอย@างไร อบรมลงไปอย@างไรลูกก็เป>นอย@างน้ัน จะมีอนาคตท่ีดีหรือท่ีไม@ดี ก็

แลKวแต@อาจารยHคนแรก อาจารยHคนแรกทำหนKาท่ีสอนอยู@หลายปaกว@าจะเขKาโรงเรียน เราจะมีนิสัยอย@างไรก็มาจาก

บิดามารดา จะข้ีเหนียวอย@างย่ิง หรือว@าจะประหยัดพอดี หรือจะมีใจกวKางเกินพอดี อย@างน้ีก็แลKวแต@นิสัยท่ีบิดา

มารดาเขาใส@ใหKมา ในฐานะเป>นอาจารยHคนแรก การกระทำของบิดามารดาท่ีอบรมมาแต@แรก  ดังน้ัน การท่ีเด็กจะ

รอดตัวไดK หรือรอดตัวไม@ไดK ข้ึนอยู@กับการส่ังสอนทีแรกของบิดามารดาเป>นส@วนใหญ@ เด๋ียวน้ีเรารอดตัวไดKก็ควรจะ

ขอบพระคุณบิดามารดาท่ีสอนมาดี แลKวผูKท่ีจะเป>นบิดามารดาต@อไปก็ขอใหKระมัดระวังเร่ืองน้ีใหKมากท่ีสุด จะสรKางลูก

ใหKเป>นสัตวH หรือจะสรKางลูกใหKเป>นคน จะสรKางลูกใหKเป>นมนุษยH จะสรKางลูกใหKเป>นเทวดาอะไรก็ไดKท้ังน้ัน แลKวแต@การ

กระทำของท@าน ดังน้ันควรจะเตรียมศึกษาไวKดี ๆ ความรูKอย@างไร ศีลธรรมอย@างไร ธรรมมะอย@างไร ศึกษาไวKใหK

เพียงพอสำหรับจะปGyนลูกของตนไดKตามท่ีปรารถนา น่ีคือคำอธิบายของคำว@าบิดามารดาท@านกล@าวว@าเป>นอาจารยH

คนแรก 

ขKอต@อไปว@า อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ บิดามารดาเป>นพระอรหันตHของลูก คำว@า อาหุไนย แปลว@าผูKควรแก@การ

บูชา บุคคลท่ีควรแก@การบูชาสูงสุด คือ พระอรหันตH จึงแปลเสียเลยว@า อาหุเนยฺยา น่ีคือพระอรหันตH บิดามารดาเป>น

พระอรหันตHของลูก ลูกควรจะเคารพบูชาสูงสุดหมดไม@มีเหลือ เรียกว@าบิดามารดาเป>นพระอรหันตHของลูก จะตKอง

เคารพ จะตKองเช่ือฟGง จะตKองยอมใหKทุกอย@าง เด็กบางคนเขามาถามว@าถKาบิดามารดาช่ัวกินเหลKา เล@นไพ@ ขโมย เรา

จะทำอย@างไร เราจะเคารพบิดามารดาไดKอย@างไร ก็บอกว@าน่ัน ก็ส@วนของบิดามารดา ส@วนเรายังตKองคงเคารพใน

ฐานะท่ีเป>นบิดามารดา ถKาเราเก@งพอเราก็สามารถจะพูดจา อุตสาหHทนยากทนลำบากพูดจาใหKบิดามารดาละส่ิง

เหล@าน้ันเสีย ก็คือการสนองพระคุณของบิดามารดาเป>นอย@างย่ิง อย@าไดKละเลยเสีย อย@าไดKดูถูกดูหม่ินบิดามารดา 

แมKว@ากำลังเป>นอย@างน้ันอยู@ เราจะถือว@าบิดามารดาโดยความหมายแลKวก็เป>นพรหมของลูก เป>นบุรพาจารยHของลูก 

เป>นพระอรหันตHของลูกตลอดไป ผูKท่ีมีบิดามารดาไม@ต้ังอยู@ในธรรม ก็อย@าดูถูกดูหม่ิน จะตKองเคารพส@วนท่ีเป>นบิดา
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มารดา และพยายามแกKไขไปตามเร่ือง ทำความเขKาใจกันใหKถึงท่ีสุด ก็จะตKองไดK ถKาทำไดKก็ย่ิงเป>นบุญเป>นกุศลอัน

สูงสุด เป>นการทดแทนพระคุณบิดามารดาอันสูงสุด น่ีเรียกว@าบิดามารดาเป>นพระอรหันตHของลูก  

ปชาย อนุกมฺปกา น้ีเป>นคำกล@าวรวบหมด ว@าเป>นผูKเอ็นดูสัตวH ปชา น่ีแปลว@าสัตวHท้ังหลายท้ังปวง ท้ังหมด

ท้ังส้ิน ท้ังโลกท้ังจักรวาลก็ไดK คนท่ีจะมาเอ็นดูแก@สัตวHท้ังหมดน้ีไม@มีใครนอกจากบิดามารดา จึงเป>นการกล@าวว@าบิดา

มารดาคือผูKเอ็นดูสัตวH เป>นธรรมดาเป>นลักษณะปรกติธรรมดา เราก็แยกดูเป>นคน ๆ ว@าใครรักเรามากท่ีสุดในโลกน้ี ก็

ไปพบว@าบิดามารดา ทุกคนในโลกน้ีก็เป>นเช@นน้ัน ฉะน้ันบิดามารดาคือผูKมีความผูKเอ็นดูกรุณาต@อประชาสัตวHท้ังหมด

ท้ังส้ิน ก็แสดงใหKเห็นว@าบิดามารดามีความหมายพิเศษอย@างน้ี ไม@ใช@เพียงแต@ว@าคลอดลูกออกมาโดยทางวัตถุ โดยทาง

ร@างกาย บิดามารดาคือผูKใหKกำเนิดเรามา น้ีคือพูดจาตามภาษาคน ถKาว@าภาษาธรรมท่ีลึกลงไป ไม@เอาวัตถุร@างกาย

เป>นประมาณแลKว บิดามารดาคือพระพรหม บิดามารดาคือบูรพาจารยH บิดามารดาคือพระอรหันตH บิดามารดาคือผูK

เอ็นดูสรรพสัตวH แมKว@าจะเป>นความเอ็นดูในระดับธรรมดาสามัญ ก็เรียกว@าเป>นผูKเอ็นดูสรรพสัตวH เหมือนกับพระ

สัมมาสัมพุทธเจKาทรงเอ็นดูสรรพสัตวH แต@เป>นความเอ็นดูในระดับท่ีสูงข้ึนไปดKวยคุณธรรม แต@ถึงอย@างไรก็ดีบิดา

มารดาท้ังโลกก็คือผูKเอ็นดูสัตวHโลกท้ังโลก อย@างน้ีเรียกว@าบิดามารดาในภาษาธรรม 

ทีน้ีจะพูดถึงบิดามารดาในภาษาธรรมใหKย่ิงข้ึนไปอีก บิดามารดาในภาษาธรรมน้ันอยากจะพูดว@า พระพุทธ 

เจKาเป>นพ@อ พระธรรมเป>นแม@ พระสงฆHเป>นพ่ี  พระพุทธเจKาเป>นพ@อ รูKไหมว@าเป>นพ@ออย@างไร และพระธรรมเป>นแม@ 

เป>นอย@างไร และพระสงฆHเป>นพ่ี คืออย@างไร พระพุทธเจKาเป>นตKนเหตุใหKเกิดพระธรรม พระธรรมก็สรKางเรามา เราเกิด

มาจากไหน พูดตามภาษาสูงสุดเขาว@าพระธรรมสรKางมา คือกฎของธรรมชาติ ท่ีเรียกว@าพระธรรมไดKก็แลKวกัน พระ

ธรรมเหมือนกับแม@คลอดเรามา พระพุทธเจKาเหมือนกับพ@อ ทำใหKเกิด ใหKเกิดการเกิดอันน้ีข้ึนมา และพระสงฆHคือผูKท่ี

เกิดก@อนเรา เราเรียกว@าเป>นพ่ี เพราะฉะน้ัน พุทธบริษัทท่ีดี ไม@ใช@ท่ีเลวไม@ใช@ท่ีไรKความหมาย ควรจะมีพระพุทธเจKา

เป>นพ@อ มีพระธรรมเป>นแม@ มีพระสงฆHเป>นพ่ีไดKดKวยกันทุกคน แต@ถKาเป>นพุทธบริษัทแต@ปาก พุทธบริษัทไม@จริง พุทธ

บริษัทหลอกลวง ก็ไม@มีโอกาสจะเป>นเช@นน้ี เพราะว@าพระพุทธเจKาคืออะไรก็ไม@รูKจัก พระธรรมคืออะไรก็ไม@รูKจัก 

พระสงฆHคืออะไรก็ไม@รูKจัก  ดังน้ันเรารูKตามท่ีเราไดKเรียนมาแลKวว@าพระพุทธเจKา พระธรรม พระสงฆHคืออะไร แต@

ตKองการใหKดูใหKลึกใหKย่ิงข้ึนไป และพระพุทธเจKาพระองคHจริงน้ันอยู@ท่ีไหน คือสติปGญญาสูงสุดรูKเร่ืองดับทุกขH เร่ืองดับ

ทุกขHน้ันเป>นพระธรรม พระธรรมก็ทำใหKเราเกิดใหม@ เป>นคนดับทุกขHไดK เราเป>นคนโง@ดับทุกขHไม@เป>น ก็ตายเสียมาเกิด

ใหม@ เป>นพุทธบริษัท เป>นบุคคลท่ีรูKจักพระธรรมดับทุกขHไดK น่ีก็เหมือนกับเกิดใหม@ เกิดใหม@มาเป>นคนท่ีดับทุกขHไดK คน

เกิดใหม@แลKวมีพระธรรมเป>นแม@ มีพระพุทธเจKาเป>นพ@อ พระสงฆHท่ีเขามาก@อนหนKาเราเกิดก@อนเราก็เป>นพ่ี ก็เป>นพ่ีของ

เรา อย@างน้ีเรียกว@าพูดภาษาธรรมท่ีย่ิงข้ึนไป ลองเทียบกันดูใหม@ก็ไดK ภาษาคนพ@อแม@คือท่ีคลอดลูกออกมาตาม

ธรรมดา หมาแมวก็คลอดไดKคลอดเป>น อย@างน้ีพ@อแม@ในความหมายภาษาคนธรรมดา พอเป>นภาษาธรรมทีแรก พ@อ

แม@เป>นพรหมพ@อแม@เป>นบูรพาจารยH พ@อแม@เป>นอรหันตHของลูก พ@อแม@เป>นผูKเอ็นดูสรรพสัตวH เขาไม@ไดKพูดกันท่ีเน้ือ

หนังร@างกายแลKว พูดกันถึงท่ีถึงการกระทำอันเรKนลับลึกซ้ึงแลKว อย@างน้ีสุนัขกับแมวทำไม@ไดK การเป>นพ@อแม@อย@างท่ี

สุนัขและแมวก็เป>นไดKน้ันก็อย@างทีแรกตัวเกิดมา แลKวสูงข้ึนไปก็กลายเป>นว@าเป>นบุคคลท่ีทำหนKาท่ีของตน เป>นพระ
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พรหมของลูก เป>นบูรพาจารยHของลูก เป>นพระอรหันตHของลูก เป>นผูKเมตตากรุณาแก@สรรพสัตวHไม@มีใครย่ิงกว@า ลอง

คิดดูเถอะว@าใครรักเราท่ีสุดในโลกน้ี ก็ไม@เวKนพ@อแม@ ไม@มีอะไรนอกไปจากพ@อแม@ น่ันภาษาธรรม พูดอย@างน้ัน ทีน้ี

ภาษาธรรมใหKเขKมขKนข้ึนไปอีก ก็เลยพูดว@าเราน่ีมีพระพุทธเจKาเป>นพ@อ มีพระธรรมเป>นแม@ มีพระสงฆHเป>นพ่ี พ@อก็คือ

ทำใหKเรามีธรรมะ ธรรมะก็คือส่ิงท่ีจะตัดกิเลสดับทุกขHไดK เราเลยมีพุทธะ ธรรมะเป>นพ@อแม@ และสังฆะท่ีเกิดก@อนเราก็

เป>นพ่ีท้ังหมด 

ถKาใครทำตนไดKอย@างน้ีก็เรียกว@าไดKรับส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีพุทธบริษัทจะพึงไดKรับ จะเป>นพุทธบริษัทสูงสุดแทKจริงไม@

เสียทีท่ีไดKเกิดมาเป>นมนุษยHและพบพระพุทธศาสนา ขอใหKทุกคนจงไดKพยายามใหKสุดความสามารถของตน จนถึงกับ

ว@ารูKสึกว@าอย@างน้ีจริง ๆ ว@าพระพุทธเจKาเป>นพ@อ พระธรรมเป>นแม@ พระสงฆHท้ังหลายเป>นพ่ี แลKวก็จะมีปaติปราโมทยHมี

จิตใจหลุดพKนไปจากความผูกพันรัดรึงอะไรต@าง ๆ ไดK ดKวยเหตุท่ีว@ามีความศรัทธา มีปGญญา เป>นตKน อยู@ในบุคคลน้ัน 

เราจะนึกถึงพ@อแม@ในระดับน้ีกันหรือไม@ เปรียบเทียบกันก็ไดKว@าแม@เล้ียงเรามาอย@างไร พระธรรมก็เล้ียงเรามาอย@าง

น้ัน พ@อแม@เป>นตKนเหตุใหKเกิดกำเนิดอย@างไร พระพุทธเจKาก็เป>นตKนเหตุ เป>นใหKเกิดกำเนิด คือเป>นอริยบุคคลข้ึนมา

จากความเป>นปุถุชนอย@างน้ัน และพระสงฆHปฏิบัติดีปฏิบัติชอบล@วงหนKาไปมากแลKว ก็เหมือนกับว@าเป>นพ่ีของเรา   

เม่ือเรามีพระพุทธเจKาเป>นพ@อ มีพระธรรมเป>นแม@ เราจะสนองพระคุณของท@านอย@างไร พระพุทธเจKาท@านทรง

ประสงคHอะไร เราก็ทำอย@างน้ัน พระธรรมมีความมุ@งหมายอย@างไร เราก็ทำอย@างน้ัน พระธรรมมีความมุ@งหมายท่ีจะ

ดับทุกขHของตนเองและผูKอ่ืน เราก็พยายามดับทุกขHท้ังของตนเองและผูKอ่ืน เราก็เป>นลูกของพระธรรม พระพุทธเจKา

ประสงคHว@าเธอท้ังหลายจงประพฤติประโยชนHเก้ือกูลแก@สัตวHท้ังปวง ท้ังเทวดาและมนุษยH เราก็อุตสาหHเสียสละทุกส่ิง

ทุกอย@างทุกประการช@วยกันคนละไมKคนละมือ เพ่ือสืบศาสนาสืบพระธรรมไวKใหKเป>นประโยชนHแก@สัตวHท้ังปวงท้ัง

เทวดาและมนุษยH  เทวดาในท่ีน้ีหมายถึงคนรวย คนไม@ตKองออกเหง่ืออีกต@อไปเรียกว@าเทวดา มนุษยHคือผูKเป>นอยู@ดKวย

เหง่ือตKองคลุกเคลKากันไปกับเหง่ือ แต@ว@าท้ังสองพวกน้ีก็ยังไม@พKนทุกขH ยังมีทุกขH เทวดามีความทุกขHตามแบบเทวดา 

มนุษยHมีความทุกขHตามแบบของมนุษยH พูดใหKชัดกว@าน้ีก็ว@าคนรวยมีความทุกขHไปตามแบบของคนรวย อยากโง@ก็มี 

โลภะ โทสะ โมหะ มีน้ำตาไหลอัดอ้ันตันใจบ@อย ๆ  เพราะความรวย ก็แปลว@าคนรวยก็มีความทุกขHไปตามแบบของคน

รวย ทีน้ีคนจนก็ไม@ตKองพูด ก็ดูแลKวก็ความโง@ของคน มีโลภะ โทสะ โมหะ ไปตามแบบของชาวโลก และไปบูชา

อบายมุข ด่ืมน้ำเมา เท่ียวกลางคืน ดูการเล@น เล@นการพนัน คบคนช่ัวเป>นมิตร เกียจครKานทำการงานจนไดKยากไดKจน 

แลKวหาทางเรียนทางลัด จ้ีปลKนขโมยมาแกKความจน ก็เป>นทุกขHมากข้ึน แปลว@าคนจนมีความทุกขHไปตามแบบคนจน 

คนรวยมีความทุกขHไปตามแบบคนรวย เทวดามีความทุกขHไปตามแบบของเทวดา เพราะยังมีกิเลสตัณหา คนจนก็มี

คน มนุษยHก็มีทุกขHไปตามแบบของมนุษยH 

พระพุทธเจKาตรัสว@าตถาคตเกิดข้ึนมาในโลกน้ี เพ่ือประโยชนHเก้ือกูลสัตวHท้ังปวงท้ังเทวดาและมนุษยH ธรรม

วินัยท่ีตถาคตแสดงไวKบัญญัติไวKน่ีก็เพ่ือประโยชนHเก้ือกูลแก@สัตวHท้ังหลายท้ังปวงท้ังเทวดาและมนุษยH เธอท้ังหลายจง

ช@วยกันรักษาไวKซ่ึงธรรมวินัยน้ี ใหKเพ่ือไวKเพ่ือเป>นประโยชนHเก้ือกูลแก@สัตวHท้ังหลายท้ังเทวดาและมนุษยH พระพุทธองคH

เนKนตรงไปท่ีการช@วยกันทำใหKเป>นประโยชนHแก@สัตวHท้ังหลายท้ังเทวดาและมนุษยH เม่ือเราถือว@าท@านเป>นพ@อ เราเป>น
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ลูก จะสนองพระคุณแลKว ตKองเสียสละทุกอย@างทุกประการ ท่ีจะทำใหKเกิดความสุขประโยชนHเก้ือกูลแก@สัตวHท้ังหลาย

ท้ังปวง ท้ังเทวดาและมนุษยH ช@วยกันเผยแผ@ศาสนา ช@วยกันร@วมมือใหKเกิดการเผยแผ@พระศาสนา ใหKมีการปฏิบัติธรรม 

มีอยู@เป>นช้ัน ๆ ช@วยกันไดKเป>นช้ัน ๆ  อย@างในวัด ๆ หน่ึงมีกิจการงานหลายรูปแบบ หลายระดับ หลายข้ันตอน แต@ว@า

ทุกข้ันตอนท้ังหมดน้ันเป>นไปเพ่ือใหKวัด ทำหนKาท่ีเป>นแสงสว@างของสัตวHท้ังหลายท้ังปวง จะไดKศึกษาปฏิบัติและดับ

ทุกขHไดK  

ฉะน้ัน ขอใหKทุกคนเม่ือคิดอย@างอ่ืนไม@ออกก็ใหKคิดอย@างน้ี ใหKช@วยกันทำในลักษณะน้ี  เป>นการสนองพระคุณ

ของพระพุทธเจKาผูKเป>นพ@อ สนองพระคุณของพระธรรมผูKเป>นแม@ สนองพระคุณของพระสงฆHผูKเป>นพ่ี  น้ีก็เรียกว@าบุตร

ท่ีดีท่ีสุดของบิดามารดา ก็เป>นอันว@าเรารูKจักพ@อ รูKจักแม@ รูKจักลูก รูKจักพ่ี  รูKจักตัวเองท่ีเป>นลูก ก็ไปดูใหKถูกตKองตาม

หนKาท่ีของตนของตน ดังท่ีจะสรุปอีกทีหน่ึงว@าถKาพูดโดยภาษาคน พ@อแม@ก็คือผูKท่ีคลอดลูกมาในลักษณะท่ีเป>นการ

สืบพันธุH เหมือนกับสัตวHท้ังหลายก็ทำเป>น แต@ถKามองดูในภาษาธรรมแลKว ไม@ใช@อย@างน้ัน ไกลกว@าน้ันมาก พ@อแม@คือ

พระพรหม พ@อแม@คือบูรพาจารยH พ@อแม@คือพระอรหันตH พ@อแม@คือผูKเอ็นดูสรรพสัตวH ถKาใหKเป>นภาษาธรรมย่ิงข้ึนไป

กว@าน้ันอีก พ@อคือพระพุทธเจKา แม@คือพระธรรม พ่ีคือพระสงฆH น่ีเป>นหัวขKอท่ีจะถือเป>นหลักปฏิบัติไดK และขยายใหK

ละเอียดออกไป  

ขอใหKท@านท้ังหลายไดKมีบิดามารดาท่ีดี จะไดKเป>นท่ีดีซ่ึงตรงท้ังสองฝtาย ตรงแก@ความประสงคHท้ังสองฝtาย คือ

ฝtายพระธรรม และฝtายโลก ฝtายพระศาสนาก็ตKองการบุตรท่ีดี บิดามารดาท่ีดี ฝtายพระธรรมก็ตKองการบุตรท่ีดี บิดา

มารดาดี ไม@ว@าจะมองกันในฝtายไหนลKวนแต@ตKองการบุตรท่ีดี บิดามารดาท่ีดี พ่ีนKองลูกหลานท่ีดี ท้ังหมดน้ีสำเร็จดKวย

การมีธรรมะ มีพระพุทธ มีพระธรรม มีพระสงฆHอยู@กับเน้ือกับตัว และปGญหาต@าง ๆ ก็จะหมดไป  ขอใหKท@านท้ังหลาย

จดจำเอาไปคิดนึกศึกษา เห็นดKวยแลKวก็ปฏิบัติตาม ถKาไม@เห็นดKวยก็ไม@ตKอง  

การแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก@เวลาแลKว ขอยุติธรรมเทศนาไวKแต@เพียงน้ี 

เอวํ ก็มีดKวยประการฉะน้ี. 

 

 


