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บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา สนองกุศลเจตนา ประดับปญญาบารมี อนุรูปการบำเพ็ญกุศลออกเมรุ
ฌาปนกิจศพ คุณแมสุดาวดี  นรภูมิพิภัชน ตามประเพณีปฏิบัตินิยมทางพระพุทธศาสนา ดวยคณะทาน
เจาภาพ ประกอบดวยบุตรธิดา ญาติสนิทมิตรสหาย ตางมีความกตัญูกตเวที ระลึกไดถึงอุปการะคุณท่ีไดรับ
แลวจากทานผูวายชนม และตอบสนองดวยบุญวิธีท่ีถูกตอง ท่ีสมควรแกความเปนผูมีคุณของผูลวงลับ และเพ่ือ
อุทิศกัลปนาผลแดคุณแมสุดาวดี  นรภูมิพิภัชน 

กุศลทักษิณานุปทานกิจนี้ อาจจําแนกกลาวเปน ๓ ประการ หรือ ๓ ฐานะ คือ ประการท่ีหนึ่ง เม่ือกลาว
ในฐานะเปนพลี ก็เรียกวา เปนปุพพเปตพลี คือการบําเพ็ญกุศลหรือพลีเพ่ือปยชน ผูละโลกนี้แลวไปสูปรโลก
หรือโลกอ่ืน ประการท่ีสอง เม่ือกลาวในฐานะเปนญาติธรรม ก็เรียกวาเปนญาติสังคหะ ไดแกการบําเพ็ญกุศล
เพ่ือสงเคราะหแกญาติ ผูเปนมารดาของบุตรธิดา และญาติสนิทมิตรสหายท้ังหลาย ผูอยูเบื้องหลัง จะพึงกระทํา
แกผูท่ีลวงลับไปแลว ประการท่ีสาม เม่ือกลาวในฐานะผูลวงลับไปเปนผูสรางประโยชนใหแกครอบครัวเปนตน ก็
เรียกวาเปนสุดาวดีบุคคล กลาวคือ เปนบุคคลหญิงประเสริฐดวยกิริยาตาง ๆ ท่ีไดทำแลวตลอดชนมชีพของคุณ
แมสุดาวดี นรภูมิพิภัชน การบำเพ็ญกุศลอุทิศใหแกผูวายชนมอยางนี้ เรียกวาเปนการแสดงกตัญูรู
อุปการะคุณท่ีทานไดกระทําไวแลวกระทําตอบแทน ฐานะเหลานี้ ลวนเปนอริยประเพณีท่ีวิญูชนท้ังหลายได
กระทําแลว และเปนเหตุใหไดรับการยกยองสรรเสริญ แกผูปฏิบัติบําเพ็ญใหเปนไป 

คุณแมสุดาวดี นรภูมิพิภัชน เกิดเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดสมรสกับ พ.ต.อ. พิสัณห นร
ภูมิพิภัชน ซ่ึงไดถึงแกกรรมกอนหนานี้แลว มีบุตร ๔ คน ธิดา ๑ คน ไดทำหนาท่ีดูแลเลี้ยงดูบุตรธิดาใหการศึกษา
จนบุตรธิดาทุกคนมีสัมมาอาชีพ บางก็ไดรับราชการจนเกษียณในตำแหนงท่ีสูง ๆ บางก็ทำธุรกิจจนมีความ 
กาวหนาในธุรกิจท่ีทำ บุตรธิดาทุกคนแมลงมาในระดับลูกหลานก็ไดเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน นับเปนคุณ
แมประเสริฐ ท่ีไดทำหนาท่ีภรรยาท่ีดีของผูเปนสามี และมารดาท่ีเยี่ยมของบุตรธิดาตลอดชีวิต ไดทำหนาท่ีหลัก
คือเปนแมบานดูแลบุตรธิดาจวบจนกระท่ังถึงวาระแหงอายุขัย  

ในฐานะเปนพุทธศาสนิกชน คุณแมสุดาวดี ก็ไดชื่อวาเปนอุบาสิกา ผูนิยมการทำบุญทำกุศล อยูใกล
พระพุทธศาสนา เปนผูชอบการบุญการกุศลยิ่ง เปนคุณแมท่ีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส ใชชีวิตอยางมีความสุข แม
ชีวิตสุขภาพไมสูจะดีนักก็ตาม เปนท่ีรักใครของทุกคนไดรูจักกับทาน คุณแมสุดาวดี เปนผูมีมีความอดทนอด
กลั้นสูง ไดตอสูกับโรคาพาธตาง ๆ มายาวนาน เม่ืออายุ ไดเพียง ๕๕ ป ก็ตองเขารับการผาตัดสมอง และยังมี
โรคอ่ืน ๆ มาบีฑาอีกหลายโรค จนมาภายหลังอาการอาพาธไมดีข้ึนและตองรับการรักษาเปนคนไขติดเตียง 



อยางไรก็ตามตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีผานมา คุณแมสุดาวดียังมีสติสัมปชัญญะรูตัวอยูตลอดเวลา แตใน
ท่ีสุดอายุขัยของทานก็ไดมาถึงวาระสุดทาย เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ศกนี้ ทานไดจากพวกเราไปอยางสงบ โดยละ
ท้ิงสังขารนี้ เตือนพวกเราทุกคนถึงอนิจจธรรม เหลือไวแตเพียงแบบอยางของการดำเนินชีวิตท่ีดีมีคุณคา ท่ี
สมควรจะนำมาเปนทิฏฐานุคติใหดำเนินตาม รวมสิริอายุได ๘๗ ป นับวาจากไปดวยการทำหนาท่ีท่ีสมบูรณของ
ผูเปนมารดา สมกับท่ีชื่อวา สุดาวด ีแมหญิงผูประเสริฐของบุตรธิดา  

ชีวิตของคุณแมสุดาวดี เปนชีวิตท่ีสวยสดงดงาม ไดทำหนาท่ีและประโยชนกับครอบครัวและพระ
ศาสนามาโดยตลอด เหมือนกับเทียนท่ีจุดอยูเบื้องหนาผูเทศน คือเทียนสองธรรม ถาไมจุดเทียนสองธรรมนี้ 
พระก็ข้ึนเทศนไมได จึงนับเปนเรื่องสำคัญวา เทียนเลมนี้จุดแลวคนฟงเทศนฟงธรรม เทียนถาไมมีใครจุด เทียน
ก็ไมสองแสง แตจุดข้ึนมาแลวเทียนจะสองแสง แตจะเปนประโยชนหรือไม เทียนก็ไหมตัวเองไปสูความดับ ใน
ทำนองเดียวกัน เทียนบางเลมจุดไวในกลางแจง ไหมตัวเองไปอยางไรคุณคา เทียนทุกเลมท่ีจุดข้ึนมาแลว ก็ยอม
ไปสูความดับเฉกเชนเดียวกับชีวิตของเราทุกคน เกิดข้ึนมาแลวก็ไหมตัวเองไปในท่ีสุด ไปสูความดับเชนกัน แต
ยามท่ียังมีแสงอยูนั้น ทำอะไรใหเปนประโยชนบาง จะเปนเทียนสองธรรม หรือวาเปนเทียนสองทาง หรือเปน
เทียนท่ีจุดไวกลางแจง ดับอยางไรประโยชน ชีวิตของคนเราก็เหมือนเทียนเลมนี้ โดยเฉพาะคุณแมสุดาวดี ได
เปนเทียนวิเศษท่ีทุมเทดูแลผูเปนสามีและบุตรธิดา จนทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิต  กอนจะดับก็ไดทำ
ประโยชนในฐานะเทียนสองธรรมดังคำประพันธท่ีวา เปลวเทียนละลายแทง เพ่ือเปลงแสงอันอำไพ ชีวิต
มลายไป เหลืออะไรท้ิงไวแทน เพราะฉะนั้น ชีวิตของคุณแมสุดาวดี เปนเทียนสองธรรมใหแสงสวางแหงปญญา
ผูอ่ืน เปนเทียนสองชีวิตนำพาใหดำเนินไปดวยดี เม่ือคุณแมสุดาวดี ละจากโลกนี้ไป จึงเหลือไวแตคุณงามความ
ดีมากมาย เปนอนุสาวรียแหงชีวิตดังพระบาลีวา “รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ” แปลความวา “รางกาย
เปอยสลายผุผังไป แตชื่อเสียงคุณความดีหาดับสลายไปไม” แมรางกายจะดับไปแลว แตคุณงามความดีก็ยังอยู
ใหคนรุนหลังและญาติสนิทมิตรสหาย สัมพันธชนไดรำลึกนึกถึงประทับอยูในความทรงจำอีกนานเทานาน  

คุณแมสุดาวดี  ไดปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตลอดชนมชีพ นับเปนการสั่งสมบุญกุศลอยางหนึ่ง บุญ
เหลานี้แหละยอมเปนเครื่องอุนจิตของผูถึงแกกรรมในเวลาสิ้นชีวิต เขาในพุทธภาษิตวา “ปฺุญํ สุขํ 
ชีวิตสงฺขยมฺหิ” บุญนำสุขมาใหในคราวสิ้นชีวิต  

บุญ เปนธรรมะขอหนึ่งในพระพุทธศาสนา ท่ีใชกันอยางแพรหลาย ท้ังในทางท่ีถูกและผิด จะเห็นไดวา 
เรื่องบุญกับคนไทย เปนสิ่งท่ีแยกออกจากกันไมได คนไทยใชคำวา “บุญ” ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ คือถือเปนการ
ลงทุน เพ่ือใหไดกำไร และมักเปนการคาเกินกำไร ครอบคลุมไปถึงชีวิตในปรโลก บางครั้งใชในความหมายทาง
ความเชื่อหรือศาสนา คือการเขาวัดเขาวาเปนบุญ การไดเขากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลท่ีตนศรัทธา ถือเปน
บุญ เราใชคำวาบุญ จนเกินเลยจากความเขาใจตามหลักพระพุทธศาสนา  

ตามหลักพระพุทธศาสนา ธรรมชาติอันเกิดข้ึนในจิตสันดานแลวชำระจิตสันดานนั้นใหหมดจดผองแผว 
ชื่อวาบุญ คำวา บุญ แปลตามศัพทวา ชำระ ฟอก ลาง ทานแสดงไววา แบงเปน ๒ คือบุญท่ีเปนสวนเหตุ ไดแก
ความดีตาง ๆ เรียกวาเปนบุญ เพราะเปนเครื่องชำระฟอกลางความชั่วในใจ บุญท่ีเปนสวนผล คือความสุข ดังท่ี
พระพุทธเจาตรัสไววา “ทานท้ังหลายอยากลัวตอบุญเลย เพราะคำวาบุญนี้เปนช่ือของความสุข” 

คำวา บุญ มีใชมากอนพุทธกาล พวกพราหมณก็ใชคำวา บุญ ในความหมายของการลางบาป แตการ
ลางบาปของพวกพราหมณนั้นก็คือ การลางบาปทางกายตามแมน้ำศักดิ์สิทธิ์ เชนแมน้ำคงคา ดังนั้นในกาลกอน 
พราหมณเรียกทาท่ีเขาไปลางบาปกันวา เปน ปุญญตีรถะ คือทาลางบาป เม่ือพระพุทธเจาทรงเห็นเชนนั้น จึงได



ใหนิยามความหมายของบุญตามรากภาษาใหมวา เปนการลางใจ หาไดเปนการลางกายอยางท่ีนิยมปฏิบัติในหมู
พราหมณไม  

มีคำอยูสองคำท่ีพูดถึงกันอยูเนือง ๆ โดยเฉพาะในหมูผูนับถือพระพุทธศาสนาจะพูดคำท้ังสองนี้กันเปน
ประจำแทบทุกคน คำท้ังสองนี้ก็คือคำวา “บุญ” กับคำวา “กุศล” และปกติก็พูดคูกันไปวาบุญกุศล เชนทำบุญ
ทำกุศล แตก็คงจะมีไมนอยท่ีไมเขาใจคำวาบุญและกุศลนี้ถูกตองเพียงพอ เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง จะขอ
วิสัชนาโดยสังเขปดังนี้  

สำหรับคนสวนใหญ คำวา บุญ และ กุศล อาจมีความหมายท่ีเหมือนกัน แตเม่ือใดมีการพิจารณากันให
ละเอียดถ่ีถวน เม่ือนั้นจะพบความแตกตางระหวาง สิ่งท่ีเรียกกันวา “บุญ” กับ สิ่งท่ีเรียกกันวา “กุศล” บาง ไม
มากก็นอย แลวแตความสามารถในการพินิจพิจารณา แตวาโดยเนื้อแทแลว บุญ กับ กุศล ควรจะเปนคนละ
อยาง หรือ เรียกไดวา ตรงกันขาม ตามความหมายของรูปศัพท แหงคำสองคำนี้ทีเดียว 

คำวา บุญ มีความหมายอีกนัยหนึ่งวา ทำใหฟู หรือ พองข้ึน บวมข้ึน นูนข้ึน สวนคำวา กุศล นั้น แปลวา 
แผวถาง ใหราบเตียนไป โดยความหมายเชนนี้ เรายอมเห็นไดวา เปนของคนละอยางหรือเดินคนละทาง บุญเปน
สิ่งท่ีทำใหฟูใจ พอใจ ชอบใจ เชน ทำบุญใหทานหรือรักษาศีลก็ตาม แลวก็ฟูใจ อ่ิมเอิบ หรือแมท่ีสุดรูสึกวา ตัว
ไดทำสิ่งท่ีทำยาก 

ในกรณีท่ีทำบุญเอาหนา เอาเกียรติ อยางนี้ก็ไดชื่อวาไดบุญเหมือนกัน แมจะเปนบุญชนิดท่ีไมสูจะแท 
หรือแมในกรณีท่ีทำบุญดวยความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือเอาบุญกันจริง ๆ ก็ยังอดฟูใจไมไดวา ตนจะไดเกิดในสุคติโลก
สวรรค มีความปรารถนาอยางนั้นอยางนี้ ในภพนั้น ภพนี้ อันเปน ภวตัณหา นำไปสูการเกิดในภพใหม เพ่ือเปน
อยางนั้น อยางนี้ ตามแตตนจะปรารถนา ไมออกไปจากการเวียนวายตายเกิด ในวัฏสงสารได แมจะไปเกิดใน
โลกท่ีเปนสุคติก็ตาม 

ฉะนั้น ความหมายของคำวาบุญ จึงหมายถึง สิ่งท่ีทำใหฟูใจและเวียนไปเพ่ือความเกิดอีก ไมมีวันท่ี
สิ้นสุดลงได สวนกุศลนั้น เปนสิ่งท่ี ทำหนาท่ี แผวถาง สิ่งกีดขวาง ผูกรัด หรือ รกรุงรัง ไมของแวะกับความฟูใจ 
หรือ พอใจ เชนนั้น แตมีความมุงหมายจะกำจัดเสียซ่ึงสิ่งตาง ๆ อันเปนเหตุใหพัวพันอยูในกิเลสตัณหา อันเปน
เครื่องนำใหเกิดแลวเกิดอีก และมีจุดมุงหมายกวาดลางสิ่งเหลานั้นออกไปจากตัว ดังนั้น คำวา กุศล แปลไดอีก
นัยหนึ่งวา ฉลาด หรือ ทักษะ ก็ได 

อีกนัยหนึ่ง ทำบุญเปนเรื่องของกาย เชนใหทาน เปนเรื่องของวัตถุท่ีหยิบยกใหกันได แตทำกุศลเปน
เรื่องของใจเปนการอบรมใจ ใหงดงามผองใส หางไกลจากกิเลสโดยควร บุญกุศลเปนของคูกัน ไมควรแยกจาก
กัน คือไมควรเลือกทำแตบุญ หรือไมควรเลือกทำแตกุศล ควรตองทำท้ังบุญและกุศลควบคูกันไป จึงจะสมบูรณ  

บุญกับกุศล สิ่งไหนมีความสำคัญกวากัน ยกขอนี้ข้ึนมาพิจารณา ก็นาจะเห็นไดวากุศลสำคัญกวา ดังนั้น
แมเม่ือเปนไปไดแลว ทุกคนจึงควรทำท้ังบุญและกุศลไปพรอมกัน แตถาจะตองเลือกระหวางทำบุญกับทำกุศล 
คือไมทำท้ังสองอยางไดพรอมกันก็ตองเลือกทำกุศล กุศลเปนสิ่งท่ีทำไดเสมอเพราะเปนเรื่องเฉพาะตัวของทุก
คน ไมเก่ียวกับผูอ่ืน อุปสรรคอ่ืนไมอาจหามการทำกุศลของใครไดเลยโดยเด็ดขาด ตัวเองเทานั้นท่ีจะทำให
ตัวเองไมไดทำกุศล ฉะนั้น จึงควรพิจารณาในเรื่องนี้ใหรอบคอบ และอยาปลอยใหตัวเองเปนอุปสรรคกีดขวาง
ตนเองไมใหทำกุศล คือการอบรมใจใหสวาง สะอาด ฉลาด พรอมดวยสติ ปญญา เมตตา กรุณา เปนตน  

แมในงานฌาปนกิจศพคุณแมสุดาวดีในวันนี้ เราก็ไดทำบุญดวยบุญกิริยาตาง ๆ พรอมกับกำลังทำกุศล 
ดวยการนิมนตพระมาแสดงพระธรรมเทศนา เพ่ือจักไดเพ่ิมพูนสติปญญา ยกเอาคุณแมสุดาวดี เปนครูท่ีดีของ



การทำกุศล ชีวิตท่ีกอปรไปดวยบุญกุศล จึงเปนหนทางแหงชีวิตประเสริฐ เปนเหตุใหชีวติเติมเต็ม เปนชีวิตท่ี
ประสบความสำเร็จ การดำเนินชีวิตของคุณแมสุดาวดี นอกจากจะเปนชีวิตท่ีกอปรไปดวยบุญและกุศลแลว ยัง
สอดคลองกับพระพุทธศาสนสุภาษิตท่ีไดอัญเชิญมาเปนบทอุเทศในเบื้องตน แปลความวา “มารดาบิดาเปนผู
อนุเคราะหบุตรของตนเรียกวา เปนพรหม เปนบูรพาจารย และเปนอาหุเนยยบุคคลของบุตรท้ังหลาย” 

ขอแรกท่ีวา มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร หมายความวา ทานเปนบุพการี คือผูทำอุปการะกอนดวย
ความเมตตากรุณา เปนตน เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาแสดงวามารดาบิดาเปนพรหมของบุตรธิดา อัน
ความวา พรหม ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ พระผูสราง แตทางพระพุทธศาสนา นำมาใชใน
ความหมายของธรรมอันประเสริฐ ท่ีมีอยูในใจของผูใหกำเนิดชีวิต คือบิดามารดาผูประเสริฐ พอแมนั้นทำทุก
อยางเพ่ือลูกดวยความรัก วาโดยคุณธรรมก็คือ การกระทำท่ีออกมาจากพรหมวิหารธรรม ๔ ประการนั่นเอง คือ 

๑. ใจของมารดาบิดานั้นประกอบดวยความรักความปรารถนาดี เอาใจใสเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตและ
งอกงามมีความสุข คือ มีเมตตา 

๒. ประกอบดวยกรุณา มีความสงสาร คอยชวยเหลือใหพนจากความยุงยากเดือดรอน ชวยแกไขปญหา 
และปลดเปลื้องความทุกข 

๓. มีมุทิตา คอยสงเสริม ใหกำลังใจ และพลอยยินดีเม่ือลูกประสบความสำเร็จ ประสบความกาวหนา 
หรือทำความดีงามถูกตอง 

๔. มีอุเบกขา ในเวลาท่ีสมควร เชน เม่ือลูกจะตองรับผิดชอบตัวเอง หรือควรรูจักฝกหัดทำอะไรดวย
ตนเอง ทานก็จะใหโอกาสแกลูกท่ีจะพัฒนาตัวเอง คือไมใชจะทำใหไปหมดทุกอยางจนกระท่ังลูกทำอะไรไมเปน 
อันนี้เรียกวา วางอุเบกขา 

นี่คือหลัก พรหมวิหารธรรม ๔ ประการท่ี เรารูกันวามารดาบิดานั้น เปนตัวอยางของคนท่ีมีพรหมวิหาร
ธรรม ๔ ประการ เทียบกับพระพรหมท่ีมี ๔ หนา แตในเรื่องนี้มีขอสังเกตวา เราเนนกันมากในพรหมวิหารธรรม
ขอท่ี ๑ เม่ือพูดถึงผูใหญ วาผูใหญจะตองมีเมตตา แลวก็มักจะตามดวยขอ ๒ คือกรุณา วามีเมตตากรุณา และ
บุคคลผูมีเมตตากรุณา ท่ีแสดงออกอยางชัดเจน ก็คือ มารดาบิดาของเรานี่แหละ 

ขอสังเกตสำคัญอีกอยางหนึ่ง คือ มารดาบิดาในเมืองไทยเรานี้ แสดงเมตตา กรุณา และมุทิตา ไดงาย 
หรือพรอมท่ีจะแสดงพรหมวหิารธรรม ๓ ขอแรกนี้ไดตลอดเวลา แตมักวางอุเบกขาไมเปน หรือแมแตไมเขาใจ
หรือเขาใจผิดตอขออุเบกขา ทำใหลูกเติบโตอยางไมสมบูรณ เชน ไมรูจักโต ทำอะไรไมเปน และไมรูจัก
รับผิดชอบ พรหมวิหารขอสุดทายนี้จะปฏิบัติไดถูกตองจะตองใชปญญา จึงตองศึกษาใหดี คือ 

พอแมมีเมตตา ในยามปกติ เม่ือลูกเจริญเติบโตอยูดีตามท่ีควรจะเปน (เม่ือลูกปกติ) 

พอแมมีกรุณา ยามลูกมีทุกข เชน เจ็บปวย หรือมีเรื่องลำบากเดือดรอน (เม่ือลูกตกต่ำ) 

พอแมมีมุทิตา ยามเม่ือลูกทำอะไรไดดีมีสุขหรือประสบความสำเร็จ เชน สอบไดท่ีดี ๆ สอบเขางานได 
หรือไดเลื่อนยศเลื่อนตำแหนง (เม่ือลูกข้ึนสูง) 

แตในบางกรณี พอแมไมอาจใชเมตตา กรุณา หรือมุทิตา เพราะจะทำใหเกิดความเสียหาย เชน อาจจะ
เสียหายแกชีวิตของลูกเอง หรือเสียธรรม ในกรณีอยางนั้น จะตองรูจักวางอุเบกขา โดยเฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบ คือ พอแมมีอุเบกขา เม่ือจะฝกหัดใหลูกรูจักรับผิดชอบตนเอง จะไดทำอะไร ๆ เปน และ
พ่ึงตนเองได เทากับเปดโอกาสใหลูกพัฒนา เชน ใหเดินเอง ทำการบานเอง โดยพอแมวางทีเฉยดูใหเขาทำ แต



พรอมท่ีจะชวยเม่ือถึงเวลา หรือเปนท่ีปรึกษาให พอแมมีอุเบกขา เม่ือลูกสมควรตองรับผิดชอบการกระทำของ
เขา เชน ลูกทำความผิด ลูกทะเลาะกัน พอแมวางตัวเปนกลาง เพ่ือใหมีการพิจารณา วินิจฉัย ตัดสิน และใหเขา
ปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม พอแมมีอุเบกขา เม่ือลูกรับผิดชอบตนเองได เชน เรียนจบแลว มีการ
งานทำเปนหลักฐาน ออกเรือนมีครอบครัวของตัวเขาเอง พอแมรูจักวางตัววางเฉย ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง
ในชีวิตสวนตัวของครอบครัวของเขา  

อีกนัยหนึ่งก็คือ ขออุเบกขาควรไปกำหนดท้ังในขอเมตตา กรุณา และมุทิตา อุบกขาก็คือปญญาท่ีตอง
ไปกำกับพรหมวิหารธรรมขอตนท้ัง ๓ ประการ ฉะนั้น มารดาบิดาจึงเรียกวา พรหม เพราะมีพรหมวิหารธรรม
ในบุตรครบท้ัง ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ตั้งแตตอนท่ีบุตรยังอยูในครรภจนถึงแยกไปมีครอบครัว
อยางมีความสุข 

ขอท่ี ๒ ท่ีวา มารดาบิดาเปนบุรพาจารย คือ อาจารยคนแรกของบุตรธิดานั้น เพราะทานท้ัง ๒ เปน
คนแรกท่ีสอนบุตรธิดาตั้งแตแรกเกิด สอนตั้งแตเรื่องการกิน การใชชีวิต การพูดจา จนสอนใหรูสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว 
สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไมควรทำ สอนใหรูจักมารยาทและการดำรงชีวิตอยูในสังคมโลก สวนครูบาอาจารยและสังคม
นั้นเรียกวา ปจฉาจารย คืออาจารยในภายหลัง 

ขอท่ี ๓ ท่ีวา มารดาบิดาเปนอาหุเนยยบุคคลของบุตร อาหุเนยฺย แปลวา ผูควรรับวัตถุท่ีบุตรพึงนำมา
บูชา คือใหในมารดาบิดา เพราะมารดาบิดาเปนผูมีคุณมากมาย จึงเปนผูควรรับปจจัย ๔ ไดแก เสื้อผา
เครื่องนุงหม อาหาร น้ำดื่ม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และสิ่งของอ่ืน ๆ สมควรท่ีบุตรท้ังหลายนำมาให มาบูชา 

เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสอนสิงคาลมาณพ ผูกำลังไหวทิศ ๖ อยูอยางผิดวิธีใหกลับมา
ไหว คือปฏิบัติอยางถูกตองถูกวิธี ซ่ึง ๑ ใน ๖ ทิศนั้น คือ ทิศเบื้องหนา อันไดแกมารดาบิดา พระองคทรงสอนให
ปฏิบัติตอมารดาบิดาดวย ๕ ประการดังนี้  

๑. เราอันทานเล้ียงแลว จักเลี้ยงทานตอบแทน เราเปนผูท่ีมารดาบิดาเลี้ยงดูตั้งแตเกิดดวยการทำให
บุตรไดรับความสุขและปราศจากความทุกขตาง ๆ ใหดื่มน้ำนม ใหขาวปลาอาหารจนเติบใหญ คราวปวย ทาน
ดูดน้ำมูก เช็ดน้ำมูกให อาบนำ้ให แตงตัวให เลี้ยงดู ประคับประคองบุตร ฉะนั้น เราจะเลี้ยงมารดาบิดาผูแก ดวย
กิจเชน การลางเทา ใหอาบน้ำ ใหขาวตม ขาวสวยเปนตน 

๒. จักชวยทํากิจของทาน เราจักพักกิจการงานของตนไว ไปทำกิจท่ีเกิดข้ึนในเรือนของมารดาบิดา 

๓. จักดํารงวงศสกุล เราจะไมใหสมบัติของมารดาบิดามีนาเงินทองเปนตนฉิบหายไป จะรักษาไวจะนำ
มารดาบิดาออกไปจากวงศท่ีไมตั้งอยูในธรรม แลวตั้งไวในวงศท่ีตั้งอยูในธรรม จะไมตัดทอนภัตรท้ังหลายท่ีวงศ
สกุลนำมาแลว แตจะใหเปนไปดวยดี 

๔. จักปฏิบัติตนใหเปนผูควรรับทรัพยมรดก เราจักประพฤติตนอยูในโอวาทของมารดาบิดา เพราะ
มารดาบิดายอมถึงการตัดขาด คือสละบุตรท่ีไมประพฤติตนอยูในโอวาทของตน ผูปฏิบัติผิด ทำใหไมเปนบุตร 
บุตรเชนนั้นเปนผูไมควรรับทรัพยมรดก แตจะทำบุตรผูประพฤติตนอยูในโอวาทใหเปนเจาของสมบัติในสกุล  

๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว จักตามเพ่ิมทักษิณาให เราจักทำการใหสวนบุญแกมารดาบิดา ตามเพ่ิม
ทานให เพ่ือใหทานนั้นถึงแกมารดาบิดาท่ีลวงลับไป  

คุณแมสุดาวดี ไดทำกรณียะตาง ๆ สรางคุณประโยชนแกตน และครอบครัว ไดทำหนาท่ีตาม
ความสามารถมากมีของตน ไดความเบิกบานใจเปนผล ไดประกอบท้ังบุญท้ังกุศลตลอดชนมชีพ ฝายบุตรธิดา
ญาติมิตรสหายก็ไดคำนึงถึงคุณงามความดีของผูวายชนม รักษาความเปนมิตรดวยเมตตาธรรม สราง



ความคุนเคยเปนญาติธรรม  ตั้งแตครั้งยังมีชีวิตอยูตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณานุปานในพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้ 
แลวมีความอ่ิมใจวา ไดทำกรณียะของผูกตัญูกตเวทีแทนเศรากำสรดเพราะวิโยคจากผูลวงลับไป  

แมทานท้ังหลายท่ีมารวมในการบำเพ็ญกุศลพิธีฌาปนกิจศพอุทิศ คุณแมสุดาวดี นรภูมิพิภัชน ในขณะ
นี้ ถาทานท้ังหลายจะพยายามนอมใจตั้งวา ตอแตนี้ไปจะพยายามใหชีวิตของตน มีความเปน “สุดาวดี” คือเปน
บุคคลประเสริฐท่ีทำความดี เปนผูไมตายในชื่อเสียงเกียรติยศ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานและ
ครอบครัว ทุกทานก็จะเปนผูมีบุญ สามารถอุทิศบุญนั้น เพ่ือผูถึงแกกรรม ใหไดรับผลสมควรแกฐานะวิสัยใน
สัมปรายภพ เปนการแสดงความเปนญาติมิตรสหายกตเวทีตาตอบสนองท่ีควรทำอยางยิ่ง   

เทศนาปริโยสาเน ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ ดวยอํานาจการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจ ท่ี
บุตรธิดา คณะเจาภาพ และกัลยาณมิตร บําเพ็ญใหเปนไปในครั้งนี้ นับเปนการบำเพ็ญกุศลยัญพิธีอันประเสริฐ 
ยอมจักเปนมหาผลานิสงสอาจอํานวยเปนวิบากสุขสมบัติ สงเสริมเติมตอบารมีธรรม แดคุณแมสุดาวดี นรภูมิ
พิภัชน ใหมีภิยโยภาพสมบูรณยิ่งข้ึนโดยควรแกคติวิสัยในสัมปรายภพนั้น ๆ สมดังปรารถนาปรารภทุกประการ 

แสดงพระธรรมเทศนา ก็พอสมควรแกเวลา ขอยุติลง คงเนื้อความไวแตเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการ
ฉะนี้. 

 


