ธรรมานุศาสน์
เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กาลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ธรรมานุศาสน์ มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร - เลี้ยงลูกให้เจริญทั้งกายและใจ
การเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตทั้งกายและใจ เป็นลูกแก้วลูกยอดกตัญญูจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
นาชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูลนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผลงานของพ่อแม่คือการมีลูกเป็นคนดีเป็นศรีสง่า
แก่ ค รอบครั ว แม้ พ ระบรมศาสดาจะไม่ ส่ ง เสริ ม การมี คู่ ค รอง ไม่ ส นั บ สนุ น การครอ งเรื อ นก็ ต าม
แต่พระองค์ก็ทรงแนะนาเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีลูกก็สั่งสอนเลี้ยงดูลูกให้ถูกต้องตามหลัก
พุทธวิธี
การเลี้ยงลูกตามหลักพุทธศาสนานั้น ต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่ คือพ่อแม่ต้องทาตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
ลูก เราอยากได้ลูกที่มีคุณธรรมสูง มี ความกตัญญูกตเวที พ่อแม่ก็ต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมเหล่านั้น
ด้วย และทาให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง บุญในตัวของพ่อแม่จะดึงดูดให้ได้ลูกแก้วลูกผู้มีบุญที่เป็นยอดกตัญญู
การเลี้ยงลูกมี ๒ อย่าง คือ เลี้ยงดูทางโลกและเลี้ยงดูทางธรรม ซึ่งพ่อแม่จะต้องทาไปพร้อม ๆ กัน
นอกจากเลี้ยงทางกายให้เจริญเติบโตแล้ว ต้องอบรมใจ โดยกันลูกออกจากบาปอกุศลและสอนให้ทา
แต่ความดี ให้ศึกษาศิลปะวิทยาการต่าง ๆ แนะนาลูกให้ศึกษาธรรมะ ลูกจะได้มีความรู้คู่คุณธรรมไปด้วย
จะได้ใช้วิชาชีพในทางที่ถูกต้อง เมื่อเติบโตขึ้นจะได้นาชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ วงศ์ตระกูล ประการสาคัญ
พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักการดาเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม จะได้ไม่พลัดตกไป
ในอบายภูมิ ลูกจะได้มีความสุขความเจริญ ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า เหมือนในอดีตกาลพระโพธิสัตว์
ได้ถือกาเนิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงพาราณสี เมื่อเติบ โตเจริญวัยและศึกษาศิลปะต่าง ๆ จบแล้ว ท่านได้
แต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐี ต่อมาภรรยาให้กาเนิดลูกชาย นางมีโอกาสเลี้ยงดูลูกเพียงปีเดียว ก็ล้มป่วย
และถึงแก่กรรม ทาให้ลูกชายต้องกาพร้าแม่ พระโพธิสัตว์จึงทาหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ เลี้ยงดูลูกน้อย
ด้วยความรักความเมตตาตลอดมา เมื่อลูกอายุครบ ๕ ขวบ สามารถช่วยเหลือตนเองได้พอสมควรแล้ว
พ่อจึงคิดจะพาลูกชายเข้าป่า เพื่อออกบวชเป็นดาบสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ท่านตัดสินใจขนทรัพย์
สมบัติทั้งหมดออกบริจาค จากนั้นได้พาบุตรชายเข้าป่าหิมพานต์ อธิษฐานเพศบรรพชิตบวชเป็นดาบส
อาศัยผลหมากรากไม้เป็ นอาหาร ได้รับความสุขในเพศนักบวช ดาบสสองพ่อลูกได้ตั้งใจบาเพ็ญ เพียร
ภาวนาอย่างเคร่งครัดติดต่อกัน มาเป็ นเวลาถึง ๑๒ ปี ครั้งนั้ น มีห ญิ งสาวคนหนึ่ง หลบหนีก ารจับกุ ม
ของพวกโจรที่พากันไปปล้นทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้าน ทั้งยังจับนางพร้อมชาวบ้านสิบกว่าคนมาเป็น
ตัวประกัน นางพยายามคิดหาอุบายที่จะหลบหนีเอาตัวรอด เมื่อไปถึงชายป่าหิมพานต์เป็นเวลาค่าแล้ว
หัวหน้าโจรจึงสั่งให้ทุกคนหยุดพัก นางเห็นโอกาสดี จึงแสร้งบอกกับหัวหน้าโจรว่าจะไปขับถ่าย

-๒โจรเห็นว่าเป็นหญิง จึงไม่ทันเฉลียวใจ นางรีบถือโอกาสหลบหนีเข้าป่าลึกท่ามกลางความมืดนั้น
รุ่งเช้ านางเห็ น กระท่ อ มหลั งหนึ่ ง จึ งเข้ าไปเพื่ อ ขอน้ าดื่ ม บั งเอิ ญ พบดาบสหนุ่ มรูป งามซึ่ งเป็ นลู กของ
พระโพธิสัตว์ มีอายุรุ่น ราวคราวเดียวกับนาง ส่วนพระโพธิสัตว์กาลังเข้าป่าไปหาผลไม้ นางเห็นเป็ น
โอกาสดีที่จะได้กลับบ้าน จึงใช้มารยาหญิงทาให้ชายหนุ่มเกิดความกระสันและตกอยู่ในอานาจ จากนั้น
นางรีบชวนดาบสหนุ่มทิ้งการบาเพ็ญพรตในป่า เพื่อไปครองเรือนในเมืองด้วยกัน ดาบสหนุ่มหลงใหล
ในตัวนางมาก ตัดสินใจจะเดินทางกลับเข้าเมือง แต่ด้วยความเคารพในบิดาจึงบอกว่า จะต้องขออนุญาต
ดาบสผู้เป็นบิดาก่อน ฝ่ายหญิงสาวเป็นคนมีปฏิภาณ นางเชื่อว่า ถ้าดาบสผู้เป็นบิดามาพบนางต้องเกิด
เรื่องไม่ดีกับนางอย่างแน่นอน จึงรีบบอกว่า "ฉันจะขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อน หากท่านขออนุญาต
บิดาแล้ว ก็ให้ตามมา ฉันจะรอท่านอยู่ที่ปากทางเข้าเมือง" เมื่อดาบสผู้เป็นบิดากลับมาที่กระท่อม
สังเกตเห็นรอยเท้าของหญิ งสาวที่เดินเข้าเดินออกจากกระท่อม จึงไต่ถามลูกชายถึงต้นสายปลายเหตุ
ทั้งหมด ลูกชายได้บอกความในใจว่า ตนได้หลงรักหญิงสาวคนหนึ่ง และปรารถนาจะไปอยู่ครองเรือน
ด้วยกัน พ่อเห็นลูกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่ นนั้น รู้ว่าจะเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ แต่ด้วยความรัก
และปรารถนาดีของพ่อที่มีต่อลูกชาย จึงให้โอวาทว่า
"ผู้ใด ไม่มีกรรมชั่วทางกาย ทางวาจาและทางใจ ลูกไปจากที่นี่แล้วจงทาตนเหมือนบุตรที่เกิด
แต่อก คบหาสมาคมกับผู้นั้น ผู้ใดประพฤติธรรม แม้ประพฤติอยู่ ก็ไม่เย่อหยิ่ง หากลูกไปจากที่นี่แล้ว
จงคบหาผู้นั้นซึ่งมีปกติทากรรมอันบริสุทธิ์ มีปัญญา หากว่าพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้ แม้จะพึงไร้มนุษย์
เช่นนี้ ไซร้ เจ้าก็อย่าคบหาคนผู้ มีจิตวอกแวกดุจลิง เป็ นดังผ้ าที่ ย้อมด้วยขมิ้น ผู้ รักง่ายหน่ ายเร็ว
เช่นนั้นเลย เจ้าจงหลีกเสียให้ห่างไกลเหมือ นคนหวาดกลัวหลีกอสรพิษตัวดุร้ายแต่ไกล เหมือนคน
เกลียดคูถ หลีกหนทางใหญ่อันเปื้อนคูถ เหมือนคนขับยานเลี่ยงหนทางที่ขรุขระ ลูกรัก ความล้มเหลว
ในชีวิต ย่อมบังเกิดแก่ผู้คบหาสมาคมกับคนพาล ลูกอย่าสมาคมกับคนพาลเลย เพราะการอยู่ร่วมกับ
คนพาล นาแต่ความทุกข์มาให้ เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูในกาลทุกเมื่อ ลูกเอ๋ย เพราะเหตุนั้น พ่อจึง
ขอร้องเจ้า ลูกจงทาตามคาของพ่อ อย่าได้สมาคมกับคนพาลเป็นอันขาด เพราะการสมาคมกับคน
พาล เป็นเหตุนาทุกข์มาให้ชั่วกาลนาน" ดาบสหนุ่มได้ฟังคาสอนของบิดาด้วยภูมิปัญญาของตน ก็รู้ทันที
ว่า บัณฑิตในโลกนี้หาไม่ง่ายนัก การไม่เจอะเจอคนพาลในโลกนี้เป็นสิ่งหายาก มีแต่บิดาของตนนี่แหละ
ที่เป็นยอดกัลยาณมิตร เป็นผู้ชี้ทางสวรรค์และนิพพาน ในที่สุดจึงตัดสินใจอยู่กับบิดา ตั้งใจบาเพ็ญภาวนา
ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ต่อมาไม่นานก็ได้อภิญญาสมาบัติ เป็นผู้มีสุคติภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
เราจะเห็นว่า นักปราชญ์บัณฑิตในสมัยก่อน ท่านจะสอนลูกไม่ให้กับคบคนพาลเป็นประการสาคัญ
ชีวิตจะรุ่งโรจน์หรือดับวูบเหมือนเปลวเทียนต้องลมพายุ ขึ้นอยู่กับการคบเพื่อน และเมื่อท่านสอนลูก
ท่านสอนกั นชนิ ดข้ามภพข้ ามชาติ ชีวิตจะได้ ไม่ พ ลั ดตกไปในอบายภู มิ มี สุค ติภู มิเป็ นที่ ไปอย่ างเดีย ว
เพราะฉะนั้น ท่านใดที่มีบุตรธิดาก็ให้ตั้งใจเลี้ยงดูให้ดี ให้เจริญเติบโตทั้งกายและใจ ร่างกายก็ให้สุขภาพ
พลานามั ยแข็ งแรงสมบูรณ์ จิต ใจก็สอนให้ ห่างไกลจากอบายมุข ทั้งหลาย ให้ มี ศีล มีธรรม ให้ลู กรู้จั ก

-๓ท าสมาธิ ภ าวนา ซึ่ ง จะเป็ น ทางมาแห่ ง ปั ญ ญาและให้ ไ ด้ พ บที่ พึ่ ง ภายใน เป็ น ทางรอดในสั ง สารวั ฏ
ให้ลูกปลอดภัยอย่างแท้จริง หากทาได้เช่นนี้ ผู้เป็นพ่อแม่จะได้ลูกแก้ว ลูกยอดกตัญญู ได้อภิชาตบุตร
ผู้ยังใจบิดามารดาให้อิ่มเอิบเบิกบาน อย่างแน่นอน
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