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มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดำมำรดำ – พระในบ้ำน
ควำมกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมพื้นฐานของนักปราชญ์บัณฑิต มนุษย์ทุกคนจะต้องมีประจาใจ
เพราะเป็นบันไดก้าวสาคัญ ที่จะนาพาชีวิตไปสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์ บัณฑิตเมื่อมีใครทาคุณความดีอะไร
แก่ตน แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เขาจะจดจาความดีนั้นและหาโอกาสที่จะตอบแทนคุณ โดยเฉพาะพ่อแม่
เป็ น บุ ค คลที่ มี พ ระคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ต่ อ ลู ก ท าให้ ลู ก ได้ มี โ อกาสสร้ า งความดี ลู ก ทุ ก คนต้ อ งตอบแทน
พระคุณท่านได้ชื่อว่า เป็นลูกยอดกตัญญู
ในสมัยพุทธกาล พราหมณ์ในเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง เลี้ยงลูกชาย ๔ คน จนเจริญเติบโต แต่งงาน
มีครอบครัวกันหมดทุกคน และแบ่งทรัพย์มรดกให้คนละเท่า ๆ กัน เพื่อไปปลูกเรือนอยู่ต่างหาก เมื่อพวกลูก ๆ
แยกย้ายครอบครัวออกไป ทาให้เหลือพ่อเพียงคนเดียว ลูก ๆ จึงปรึกษากันว่า พ่อของเรา ก็แก่มากแล้ว
ให้ท่านอยู่คนเดียวคงลาบาก จึงได้หมุนเวียน สับเปลี่ยนกันให้พ่อมาอยู่ด้วย ลูกชายได้ดูแลพ่อเป็นอย่างดี
ถ้าวั น ไหนไม่ อ ยู่ บ้ าน ก็ จ ะก าชั บ ให้ ภ รรยาช่ วยดู แ ลอาหารการกิ น ความเป็ น อยู่ ข องพ่ อ ให้ ดี วัน หนึ่ ง
ลูกสะใภ้คนโตเกิดความราคาญ ที่จะต้องมาดูแลพ่อของสามีซึ่งแก่เฒ่า ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
จึงพูดกับพ่อสามีว่า "ทรัพย์สมบัติที่คุณพ่อให้ลูกชำยคนโตมำกกว่ำ ให้ลูกคนอื่นหรืออย่ำงไร แต่ ฉัน
เห็นว่ำ คุณพ่อแบ่งสมบัติให้ พวกเรำทุกคนเท่ำกันมิใช่หรือ แล้วทำไมคุณพ่อถึงไม่ไปอำศัยอยู่บ้ำน
ของลูกชำยคนอื่นบ้ำงเล่ำ" พราหมณ์ได้ฟังดังนั้น ก็โกรธเคืองลูกสะใภ้มาก แต่อดทนไม่บอกลูกชาย
ครั้นถูกลูกสะใภ้ขับไล่ออกจากบ้านทุกวันเช่นนั้น ก็ทนไม่ไหว จึงตัดสินใจไปอยู่กับลูกชายคนรอง เมื่อไป
อยู่ กั บ ลูก ชายคนรอง พราหมณ์ ได้ รับ การต้อ นรับ อย่ างดี แต่ อ ยู่ได้ ไม่ น าน ลู กสะใภ้ ก็จ ะคอยหาเรื่อ ง
พูดจากระทบกระเทียบ เหน็บแนมให้ไม่สบายใจอีก เมื่ออดทนไม่ไหวจึงอาลาลูกชายคนรอง ไปอยู่กับลูก
คนที่สาม แต่ก็เจอคาพูดที่ไม่ไพเราะจากลูกสะใภ้อีกเช่นกัน จึงย้ายไปอยู่กับลูกชายคนเล็ก พราหมณ์
ได้ รับ การต้อ นรับ เป็ น อย่ างดี แต่ไม่ กี่วัน ก็ถู กลู กสะใภ้ กลั่ น แกล้งอีก คราวนี้ ไม่ รู้จ ะไปพึ่ งลูก คนไหน
เพราะลูกสะใภ้แต่ละคน เหมือนกับจะคอยเป็นศัตรูตลอดเวลา พราหมณ์ไม่อยากฟ้องลูกชาย เพราะจะ
ทาให้ครอบครัวลูกแตกแยก จึงตัดสินใจออกจากบ้าน บวชเป็นชีปะขาว เที่ยวภิกษาอยู่ กาลเวลาผ่านไป
พราหมณ์ มี ร่างกายผ่ายผอมลง เพราะชรา เป็น อยู่อย่ างลาบาก ตัด สิน ใจถือ ไม้ เท้ ามุ่งหน้าไปเข้าเฝ้ า
พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อหวังจะขอความเมตตาจากพระพุทธองค์ พราหมณ์ได้ทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมด

- ๒–
พระพุทธองค์จึงแนะกุ สโลบาย ให้พราหมณ์ท่องจาคาถาไปกล่าวในสภากลางเมืองว่า "ข้ำพเจ้ำ
จักเพลิดเพลิน และปรำรถนำควำมเจริญแก่บุตรเหล่ำใด บุตรเหล่ำนั้นถูกภรรยำ ยุยง รุกรำนข้ำพเจ้ำ
เหมื อ นสุ นั ข รุ กรำนสุ ก ร ฉะนั้ น บุ ต รเหล่ ำนั้ น เป็ น อสั ต บุ รุษ แต่ ม ำเรีย กข้ ำพเจ้ำ ว่ำ พ่ อ ข้ ำพเจ้ ำ
ผู้เป็ น บิ ดำ ต้องท่ องเที่ ยวขอทำนที่ เรือนของคนอื่ น เหมื อนม้ำแก่ ที่ ใช้งำนไม่ได้ อีกแล้ว เขำจึงงด
ให้อำหำร ได้ยินว่ำไม้เท้ำของข้ ำพเจ้ำยังจะประเสริฐกว่ำบุตรเหล่ำนั้น บุตรที่ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐ
อะไร เพรำะไม้เท้ ำกัน โคดุก็ได้ กัน สุนัขก็ได้ มีไว้ยันข้ำงหน้ำเวลำมืดก็ได้ ใช้หยั่งลงไปในที่ลึกก็ได้
และเพรำะอำนุภำพแห่งไม้เท้ำ คนแก่เช่นข้ำพเจ้ำพลำดล้มแล้วกลับยืนขึ้นอีกได้"
ในสมัยนั้น มีประเพณีที่ถือกันอย่างเคร่งครัดว่า ลูกคนใดที่บิดามารดาเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แล้ว
ไม่เลี้ยงดูท่านตอบ จะต้องถูกประหารเพราะถือว่าเป็นลูกอกตัญญู เพราะฉะนั้น เมื่อลูกชายทั้ง ๔ คน
ของพราหมณ์ ฟั งถ้ อ ยค าที่ พ่ อ กล่ าวแล้ ว รู้ว่ าที่ พ่ อ พู ด เช่ น นั้ น หมายถึ งตนเอง จึ งเกิ ด ความกลั ว ตาย
และมีความสลดสังเวชใจ รีบเข้าไปหมอบกราบลงแทบเท้าพ่อทันที พร้อมกับกล่าวขอขมาโทษ ที่ปล่อย
ปละละเลยไม่ได้อุปัฏฐากเลี้ยงดู ด้วยหัวใจของพ่อไม่ปรารถนาจะให้ลูกต้องถูกประหาร จึงขอร้องมหาชน
ว่า อย่าได้ทาร้ายลูกชายทั้งสี่เลย มหาชนก็ข่มขู่ลูกชายทั้งสี่ของพราหมณ์ว่ า "ตั้งแต่วันนี้ไป ถ้ำหำกพวก
ท่ำน ไม่ ดู แลพ่อ เป็ น อย่ ำงดี พวกเรำจะฆ่ ำท่ ำนเสีย " ลูกชายทุ กคนจึงรับปาก แล้วพาพ่ อ กลับ บ้ าน
ให้อาบน้ารับประทานอาหาร คอยอุปัฏฐากดูแลทุกอย่าง และยังกาชับภรรยาว่า ให้ดูแลพ่อเป็นอย่างดี
มิฉะนั้นจะต้องถูกขับไล่ออกจากบ้าน พราหมณ์ได้รับการดูแล หลับนอนอย่างสุขสบาย เพียง ๒ - ๓ วัน
ก็ มี ผิ ว พรรณเปล่ ง ปลั่ ง ผ่ อ งใส มองดู ต นเองแล้ ว คิ ด ว่ า "เรำได้ สุ ข สมบั ติ เหล่ ำ นี้ เพรำะพระสั ม มำ
สัมพุทธเจ้ำ เรำไม่ควรประมำทในชีวิต ควรเร่งสั่งสมบุญให้ยิ่งๆ ขึ้นไป" จึงรีบนาผ้าเนื้อดี ไปถวาย
พระบรมศาสดา และตั้งใจทาทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ได้ขาด ได้ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ พ่อแม่
ท่านมีใจประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา จึงได้ชื่อว่า เป็นพรหมของลูก เป็นอาจารย์
ผู้ให้ วิทยาความรู้แ ก่ ลู กเป็ น คนแรก ก่ อนอาจารย์อื่ น ๆ จึงได้ ชื่ อว่า บู รพำจำรย์ ท่ านเป็ น ผู้ให้ ทุก สิ่ ง
ทุกอย่างแก่ลูก โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงเป็นอาหุไนยบุคคลที่ทุกท่านควรจะนอบน้อมสักการะท่าน
ให้เป็นเหมือนพระในบ้าน
เพราะฉะนั้น ท่านใดที่ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ให้กลับมาดูว่า พระในบ้าน คือ คุณพ่อ
คุณแม่ของเรา เราได้ดูแลท่านดีไหม ลูกกตัญญูจะต้องให้ความสาคั ญในเรื่องนี้ อย่าได้ดูเบา และให้ท่าน
ได้ มี โอกาสสั่ งสมบุ ญ ให้ ม าก ๆ จะได้เป็ น เสบี ย งติด ตั วท่ านไปในภายภาคเบื้ องหน้ า เพราะบั้ น ปลาย
ของชีวิต สิ่งสาคัญที่สุดคือบุญกุศล และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริง ดังนั้นควรให้ท่านได้ปฏิบัติธรรม
มาก ๆ และเราอย่าได้ประมาท ให้ขยันปฏิบัติธรรมกันทุก ๆ คน
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