
คุณธรรม  และ  จริยธรรม   หมายความว่าอย่างไร 
๑.  คุณธรรม  

คุณธรรม  เป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตที่มหีน้าที่คิด ตามสิ่งต่างๆที่มากระทบ เช่น ตาเห็นรูป  หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น  ลิ้นลิ้มรส กาย
สัมผสั  เย็น  ร้อน อ่อน  แข็ง  ใจเป็นทุกข ์ เป็นสุข  ท าให้คิดถึงอดีต  ปัจจุบนัและอนาคต  วนเวียนอยู่อยา่งนี้ตลอดไป  เพราะเป็นธรรมชาติของจิตที่มี
หน้าที่คิดคุณ  ในข้อนี ้ หมายถึง  ความคิดทีดี่มีประโยชน์  ต่อตนเองและผู้อืน่ 

                  ธรรม  ในข้อนี ้ หมายถึง  ค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้  พระองค์ท่านตรัสสอนตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้ว  กับมวลมนษุย์และสัตว์
ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันในโลกนี ้
                 คุณธรรม  หมายถึง  ธรรมชาติที่เป็นคณุ  เป็นประโยชน ์ ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์มีชีวิต  จิตใจ  มีสติ  ปัญญา  มีความรู้สกึนึกคิดที่ดีกนัทุกคน  หรือที่
เรียกว่า  “  คิดด ี”  ส่วนจะมีมากหรือมีนอ้ยแตกต่างกันไป 

                 ผู้ที่มีคุณธรรม  หมายถึง  ผู้ที่มสีติ  ปัญญาด ี รู้ผิด  ชอบ  ช่ัว  ดี  รู้บาป  บุญ  คุณ  โทษ  เช่ือว่าท าดีได้ดี  ท าช่ัวได้ช่ัว คดิแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น  รวมทั้งประเทศชาตบิ้านเมือง  หรือได้ศึกษาและปฏิบัติตาม   พระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดีแล้ว  เรียกว่าเป็น               
ผู้มีคุณธรรม  ประจ าใจ 

                 ตัวอย่างผู้ที่มีคุณธรรม  ผู้ที่มคีุณธรรม  หมายถึงผู้ที่มคีวามเมตตา  กรุณา  คือมคีวามรัก  ความสงสาร  มีจิตใจ    โอบออ้มอารี  เอื้อเฟื้อเผือ่แผ ่ มีความ
ซื่อสัตยส์ุจริตต่อตนเองและผู้อื่น  มีความกตัญญูรู้คณุ  พ่อแม่  ครู  อาจารย ์ และชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์ มีจิตใจอันสูงส่ง  มีหริิโอตตัปปะ  มีความละอายต่อ

บาป  มีความเกรงกลัวต่อบาป   ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่า   มีจิตส านึกอันด ี ประพฤติตนเป็นคนดี  เป็นแบบอยา่งที่ด ี สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและ
ผู้อื่น  รวมทั้งประเทศชาติบา้นเมือง นี้คือตัวอย่างผูท้ี ่“มีคุณธรรมประจ ำใจ”  
                ตัวอยา่งผู้ทีข่าดคุณธรรม  หมายถึง  ผู้ที่มสีติ  ปัญญาน้อย ขาดความเมตตา  กรุณา  ไม่มีความรัก  ไม่มีความสงสารต่อผู้ใด   ขาดหิริโอตตัปปะ  ไม่มี
ความละอายต่อบาป  ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป  ไม่เช่ือค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ไม่เช่ือเรื่องกฎแหง่กรรม  ไม่เช่ือว่าท าดีได้ดี  ท าช่ัวได้ช่ัว  ไม่เช่ือว่ามีชาติ
ก่อน  มีชาติหน้า  ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติตาม      พระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จิตถูกกิเลส คือความโลภ  ความโกรธ  ความ
หลง  ครอบง า  คิดแต่สิ่งช่ัวร้าย  เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชนส์่วนรวม  สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งประเทศชาติบ้านเมือง  ถือว่าผู้
นั้นมีธรรมชาติที่เป็นโทษ หรือเรียกว่า  “ ขำดคุณธรรมประจ ำใจ”  นี้คือตัวอย่างผู้ที่ขาดคุณธรรม  ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างหนึง่เทา่นั้น  ยงัมีค าสอนของพระพุทธเจ้า  อีก
มากมายทีผู่้ใดน ามาปฏิบัติตามแล้ว  จะท าใหเ้กิดคุณธรรมแก่ตนเอง 

            ๒.  จริยธรรม    
                  จริยธรรม  เป็นรูปธรรม  เป็นเรื่องของการแสดงออกทางกาย  ทางวาจา  
                  จริย   หมายถึง  การแสดงออกทางกาย  ทางวาจา  ของมนุษย ์

                  ธรรม   ในข้อนี้หมายถึง  ธรรมชาติของมนุษยท์ี่มีกาย  วาจา  เป็นสื่อภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกนั    
                  จริยธรรม  หมายถึงการแสดงออกทางกาย        ทางวาจา 

                  การแสดงออกทางกาย  คือ ท าแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งประเทศชาติบ้านเมือง   เรียกว่า  “ ท าด”ี 

                  การแสดงออกทางวาจา  คือพูดแต่เรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเอง  และผู้อืน่ที่เรียกว่า     “พูดด ี” 

                  ผู้มีจริยธรรม  หมายถึงผู้ที่มสีติปญัญาดี  แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  ทางกาย  ทางวาจา เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งประเทศชาติ
บ้านเมอืง  หรือผูท้ี่ได้รับการอบรมสั่งสอน   จากพระธรรมค าสอนของ     องคส์มเด็จพระสมัมา สัมพุทธเจา้   มีความส ารวมทางกาย   ทางวาจาดีแล้ว 

เรียกว่าผู้นัน้ม ี  “ จริยธรรม ”   
                  ตัวอยา่งผู้ที่มีจริยธรรม  ผู้ทีม่ีจริยธรรม  คือผู้ที่มกีิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  การแสดงออกทางกาย เช่น แต่งตัวสุภาพ
เรียบร้อย  ถูกกาลเทศะ ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงามของไทย ไม่แสดงกิริยากระด้าง  กระเด่ือง  ใช้วาจา  สุภาพอ่อนโยน  ไม่พูดปด   ไม่พูดค าหยาบ  ไม่
พูดเพ้อเจ้อ  ไม่พูดส่อเสยีด  ให้ผู้อื่นต้องเสยีใจ นี้คือตัวอยา่งผู้ที ่มีจริยธรรม คือการพูดดี  ท าดี  กายประกอบกรรมดี วาจาพูดแต่เรือ่งที่ดีมีประโยชนท์ี่เรียกว่า “ พูด
ด ี ท าด ี” 

ตัวอยา่งของผู้ที่มแีละขาด  คุณธรรม  จิรยธรรรม 

๑.     ผู้ที่มคีุณธรรม  และมีจริยธรรม 

๒.   ผู้ที่ขาดคุณธรรม และขาดจริยธรรม 

๓.    ผู้ที่มคีุณธรรม  แต่ขาดจริยธรรม 

๔.    ผู้ที่ขาดคุณธรรม  แต่มีจริยธรรม 

  
            ๑)   ตัวอยา่งผู้ที่มีคุณธรรมและมจีริยธรรม  หมายถึงผูท้ี่มีสติปัญญาด ี   มีจิตใจบริสุทธ์ิ    มีความเมตตา   กรุณา  คือ มีความรัก  มีความสงสาร  ปรารถนา

ให้ผู้อืน่เปน็สุข มีหิรโิอตตัปปะ  มีความละอายต่อบาป  มีความเกรงกลัวต่อบาป มขีันติโสรัจจะ  มีความอดทน  มีความสงบเสงีย่ม  ไม่คิดช่ัว ไม่พูดช่ัว  ไม่ใช้
กาย  วาจา  ไปท าใหผู้้อื่นเดือดร้อน  เพราะกลัวว่าจะเป็นบาป เป็นโทษ  ติดตัวตามตนไปในชาตินี้  และชาต ิ   ต่อ ๆ ไป  จึงคิดแต่เรื่องที่ดี  พูดแต่ค าที่ดี  ท าแต่สิ่งที่ดี 
เรียกว่าเปน็ 

ผู้ที ่ “มีคุณธรรม  จริยธรรม”  



            ๒)  ตัวอยา่งผู้ทีข่าดคุณธรรมและขาดจริยธรรม   หมายถึงผูท้ี่มีสติ  ปัญญาน้อย  ไม่เช่ือฟังค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจา้  จิตอยู่ใต้อ านาจของกิเลส คือ 
ความโลภ ความโกรธ  ความหลง  ครอบง าจติใจ  จึงไม่มีคุณธรรมประจ าใจ  เป็นเหตุให้ขาดความเมตตา  กรุณา ไม่มีความรัก  ไม่มีความสงสาร  ขาดหิริโอตตัปปะ  ไม่
มีความละอายต่อบาป  ไม่เกรงกลัวต่อบาป  ไม่มีขันติโสรัจจะ ไม่มีความอดทน ไม่มีความสงบเสงี่ยม ไม่รู้บาป  บุญ  คุณ  โทษ  ไม่รู้ผิด  ชอบ  ช่ัว  ดี  มีความเห็นแก่
ตัว  เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  จะคิด  จะพูด  จะท าอะไร  ก็ไม่เกรงกลัวความเดือดร้อน  จะเกิดข้ึนกับตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งประเทศชาติบ้านเมือง  คิดช่ัว  พูดช่ัว  ท า
ช่ัว ได้ทุกเวลาทุกโอกาสนีค้ือตัวอย่างของผู้ที ่“ ขาดคุณธรรมและขาดจริยธรรม ”  
            ๓)  ตัวอยา่งผู้ทีม่ีคุณธรรมแตข่าดจริยธรรม  หมายถึงผู้ที่มคีวามคิดดี  มีความเมตตา  กรุณา  คือมีความรัก  ความสงสาร มีความคิดที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่
ต่อผู้อื่น  ถือว่าผู้นัน้  มีคุณธรรมประจ าใจ  แต่การแสดงออกทางกิริยา  วาจา  ตรงข้ามกับความรู้สึกนึกคิด  แสดงกิริยา  วาจา  ไม่สุภาพเรียบร้อย      ไม่รู้จัก
กาลเทศะ  
พูดปด  พูดค าหยาบ  พูดเพ้อเจ้อ  พูดส่อเสียดให้ผู้อื่นเสียหาย  ถือว่าผู้นั้น  ขาดจรยิธรรม  นี้คือตัวอย่างของ   ผู้ที ่    “ มีคุณธรรมแตข่าดจริยธรรม ” 

            ๔)  ตัวอย่างผู้ที่ขาดคุณธรรมแต่มจีริยธรรม  หมายถึงผูท้ี่มีสติปัญญาน้อย  ขาดคุณธรรมประจ าใจคือ  ขาดความเมตตา กรุณา ไม่มีความรัก ไม่มีความ
สงสาร  มีจิตใจโหดร้ายทารณุ  เห็นแก่ตัว  ไม่สนใจช่วยเหลือผู้อื่น  ถือว่าเป็นผู้ทีข่าดคุณธรรมประจ าใจ  แต่การแสดงออกทางกาย  ทางวาจา    ตรงกันข้ามกับ
ความรู้สึกนึกคิดของจิตใจ  แสดงกิริยาวาจาทีสุ่ภาพเรียบร้อย  ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่เต็มใจ     เสแสร้งแกล้งพูดดี  ใช้วาจาที่ไพเราะ  ซึง่ไม่ตรงกับใจหรือที่เรยีกกัน

ว่า  “ ปากกับใจไมต่รงกัน ”  ถือว่าเป็นผู้ที่มจีริยธรรม  นี้คือตัวอย่างของผู้ที ่ “ ขาดคุณธรรมแต่มีจริยธรรม ” 

            เพราะฉะนั้น  ผู้ที่จะมีคณุธรรม   และจริยธรรมนั้น บางคนมคีุณธรรมและจริยธรรม  มาจากอดีตชาต ิ คือเป็นผู้ที่มอีุปนสิัยใจคอดี  แต่จะมีมากมีน้อยแตกต่าง
กัน  ผู้ใดมีมาก  ก็จะสามารถศกึษาและปฏิบติัตามค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เร็ว เข้าใจในค าสอนมากขึ้น  เรียกว่าผูน้ั้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม
สูง  ส่วนผูท้ี่มีคณุธรรม  จริยธรรมจากอดีตชาติมาน้อย  ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติตามให้เกิดคณุธรรมตามค าสอนในบทนั้น ๆ  ผู้ใดได้ศึกษาและปฏิบัติตาม
ได้มาก  ผู้นั้นย่อมมีคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ิมข้ึน เพราะค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจา้  ล้วนเปน็การเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมทั้งสิน้  แล้วแต่ท่านจะเลือกค า
สอนบทใด  มาปฏิบัติใหเ้กิดคณุธรรมจริยธรรม  ให้กบัตนเอง   แล้วยังสามารถน าไปอบรมสั่งสอน   ให้ผูอ้ื่นมีคณุธรรม    และ จริยธรรมตามได้อีกด้วย 

 


