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บัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งทรง
พยายามสอนประชาชนใหมีความขวนขวายในการกระทําความดีตามความเหมาะสม
แกการงานและหนาที่ของตนๆ เพื่อชวยสงเสริมการศึกษาของนักเรียนทุกคนใหไดรับ
ผลจริงๆ
การศึกษาเลาเรียนจะไดรับผลจริงๆ นั้น นักเรียนจะตองไดรับสวน
สําคัญ ๒ อยางคือ ๑. ความรู ๒. ความดี ซึ่งเปนสวนใหญที่จะกระจายออกไปเปน
สวนยอยๆ ไดอีกหลายสวนดวยกัน ถาผูใดศึกษาเลาเรียนแลวไดรับความรูดวยมี
ความดีดวย ผูนั้นชือ่ วาไดรับผลจากการศึกษาเลาเรียนจริงๆ แตถาผูใดไมไดรับผล
ทั้ง ๒ สวนนั้น ผูนั้นไดชื่อวา ไมไดรับผลจากการศึกษาเลาเรียนจริงๆ ถาเปรียบผูนั้น
เปนแมคาก็ไดชื่อวาดําเนินการคาขายขาดทุน
การที่นักเรียนทั้งหลายมาศึกษาเลาเรียนไดนั้น นักเรียนตองลงทุนเปน
จํานวนมิใชนอยทั้งของบิดามารดา ของผูปกครอง และของตัวเอง ตั้งแตทรัพยสิน
เงินทอง การงาน ตลอดจนเวลา ถาหากวาจะไมไดรบั ความรูดวยจะไมมีความดีอยู
ในตัวเองดวย ก็ไดชื่อวา ดําเนินการลงทุนลมเหลว ขาดทุนจากที่มาศึกษาเลาเรียน
นั้น แลวการศึกษาเลาเรียนนั้น จะทําไปทําไม ไมทาํ ดีกวา เหมือนแมคาที่มาขาย
ของที่โรงเรียนเรา เขาตองไดกําไรทุกวัน เขาจึงกลามาดําเนินการคาขายเปนประจํา
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ถาเขาไมไดกําไรเปนประจําทุกวันแลว เชื่อแนเหลือเกินวาเขาจะไมกลามาคาขาย
ดังที่นักเรียนไดเห็นเปนจํานวนวันละมาก กวาสิบรายนัน้ ไดเลย
คําขวัญ “ความรูตองคูกับความดี” มีความหมายวา ความรูจะมี
ประโยชนชวยคนได ในเมื่อคนมีความดีอยูในตัว ถาคนไมมีความดีอยูในตัว ความรู
แมจะมีมากมายกายกองประการใด ก็รูสึกวาไมมีประโยชนแกผูมีความรูนั้นเลย เขา
ในคติที่เรารูจักกันทั่วไปวา ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด
แมในการเรียน
ความรูจะสามารถเขาไปสถิตอยูในสติปญญาของ
นักเรียนได ก็ตองอาศัยมีความดีลากเขาไป ถาหากไมมีความดีลากเขาไปแลว
ความรูจะมีโอกาสเขาไปสถิตอยูในสมอง
ในสติปญ
 ญาของนักเรียนไดนอยเต็มที
เหมือนกับการรับประทานอาหาร ขาวสุกจะสามารถเขาไปในทองของผูรับประทาน
ไดจนเต็มที่ ก็เพราะมีกับเปนเครื่องนําเขาไป ถาหากไมมีกับเปนเครื่องนําเขาไป ผู
รับประทานอาหารก็คงจะทนกลืนขาวสุกเปลาๆ เขาไปไมไหว จะกลืนเขาไปไดก็อาจ
เพียงคําสองคํา แลวรางกายจะอยูไดอยางไร
นักเรียนที่ขาดความดีในการเรียน ความรูกจ็ ะเขาไปสูสติปญญา เขา
ไปสูสมองของตนลําบากยากอยางยิ่ง ถาผูใดมีความดี ความรูจึงจะเดินเขาไปสู
สมอง สูส ติปญญาของผูนั้นไดงายๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็เชน เพียง
นักเรียนขาดความอุตสาหะ ขาดความสนใจในการเรียนอยางเดียวเทานั้น ก็รูสึกวา
ความรูที่กําลังเรียนนั้นไมกลาที่จะเดินเขาไปสถิตอยูในสมองในสติปญญาได
เพราะฉะนั้นความรูจะเกิดขึ้นไดอยางดีก็ตองมีความดีเขาชวย
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ถานักเรียนออนการเรียน คําตอบที่ใกลถูกก็เห็นจะวาเพราะนักเรียน
สนใจในเรื่องของความดีนอยลงไป เหมือนคนรับประทานอาหารสนใจในรับประทาน
กับนอยเกินไป ขาวเปลาๆ จึงถูกกลืนเขาไปไดยากเต็มที และขอเท็จจริงอีกประการ
หนึ่งก็คือ คนที่มีความรูมากๆ ในปจจุบันนี้ ไมอาจชวยแมเพียงตัวเอง ใหเปนอยาง
ผาสุขเยี่ยงอยางสามัญชนคนธรรมดา ก็มจี ํานวนไมใชนอย ทั้งนี้เนื่องมาจากอะไร ก็
คงเนื่องมาจากวาเขาพวกนั้นใหความสนใจแกความดีนอยไปนั่นเอง
ทําไมคนบางคนหรือคนบางพวกจึงมีความสนใจในความดีนอยเกินไป
ทั้งๆ ที่ความดีมีประโยชนใหญ อันทุกๆ คนจะขาดไมได ทั้งนี้ก็เพราะวาอํานาจของ
คุณความดีที่จะเปนที่พึ่งพาอาศัยแกตนนั้นมันตองผานสิ่งอื่นไปกอน
สวนสิ่งใดมี
อํานาจเปนที่พึ่งพาอาศัยไดตรงๆ สิ่งนั้นคนก็เห็นคุณคาของมันไดชัด
นักเรียนทั้งหลาย คนเราพึ่งการงานกับหนาที่สองอยางนี้เทานั้น จะพึ่ง
สิ่งอื่นไมได แตวาการงานกับหนาที่นั้นจะดํารงอยูไดในเมื่อมีความดีเปนเครื่องรับรอง
ถาไมมีความดีเปนเครื่องรับรอง การงานกับหนาที่เปนที่พึ่งของคนไมได ถาเราจะ
เปรียบคนเหมือนศาลาหลังนี้ การงานกับหนาที่ก็เปรียบเหมือนพื้นกับหลังคา อัน
เปนประโยชนแกผูใชศาลาโดยตรง
พื้นเปนประโยชนใหพวกเรานั่งอยูไดสบายไม
เปรอะเปอนดวยของสกปรก
หลังคาเปนประโยชนใหพวกเรานั่งดวยความสบาย
กําบังแดดในเวลานี้ได แมจะมีฝนตกก็กําบังฝนไดดวย แตนักเรียนจงนึกตอไปวาพื้น
ศาลาอยูกับอะไร หลังคาศาลาอยูกับอะไร ถานักเรียนคิดไปแลวก็จะจับความจริงได
วา พื้นศาลาก็ดี หลังคาก็ดี มันมีเสาเปนเครื่องค้ํายันเปนเครื่องรองรับไว คือที่เสา
นั้นมีไมอเสตรึงไว พื้นอยูบนไมอเสอีกทีหนึ่ง ถาเสาไมมีก็ไมรูจะเอาไมอเสไปตรึงไว
กับอะไร หลังคาก็มีปลายเสาเปนเครื่องยันไว ถาไมมปี ลายเสาเปนเครื่องยันไว
หลังคาศาลาก็อยูไมได เราใชศาลาเราใชตรงไหนบาง เราอาศัยอะไรมันบาง เราก็ใช
จริยศึกษากถา

๓

พื้นกับหลังคาของมัน เราไมไดอาศัยเสาเลย แตวาศาลาจะขาดเสาไดหรือไม ขาด
เสาไมไดทีเดียว เพราะถาขาดเสาแลวพื้นจะอยูไมได หลังคาจะอยูไมได การงานกับ
หนาที่ก็เหมือนหลังคากับพื้น คุณความดีก็เหมือนกับเสา นักเรียนทั้งหลาย คนมีการ
งานถาไมมคี วามดี การงานก็ไมรูจะตรึงอยูกับอะไร คนมีหนาที่ ถาไมมีความดี
หนาที่ก็ไมรูจะสถิตอยูกับอะไร เพราะถาความดีหมดเมื่อไร การงานกับหนาที่หนาที่
ก็ลมเหลวเมื่อนั้น เหมือนเสาศาลาเอาออกเมื่อใด พื้นศาลาก็ใชไมได หลังคาศาลาก็
ใชไมไดเมื่อนั้น เพราะเหตุที่คุณความดีไมไดเปนทีพ่ ึ่งของคนโดยตรง เหมือนเสา
ศาลาไมไดเปนที่อาศัยของคนโดยตรงนั่นแหละ คนบางคนหรือคนบางพวก จึงเห็น
คุณคาของความดีนอยเกินไป ในขณะนี้เธอกําลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา จึง
หวังวาเธอคงมีสติปญญารับทราบขอเปรียบเทียบ การงานเหมือนพื้นศาลา หนาที่
เหมือนหลังคาศาลา คุณความดีเหมือนเสาศาลา ดังที่กลาวมาแลวนี้ได และขอให
เธอทุกคนจงไดระลึกตอไปวาบัดนี้ตนยังมีหนาที่เปนนักเรียนอยู จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีคุณความดีสําหรับนักเรียน หนาทีข่ องนักเรียนจึงจะชวยตนได

ความดีคืออะไร ?
ความดี คือ ลักษณะเปนที่ปรารถนาของทุกๆ คน เปนที่สนใจของทุกๆ
คน คนมีดีจึงไดแกคนที่มีลักษณะเปนที่ปรารถนาของคนทั้งหลาย เปนทีส่ นใจของ
คนทั้งหลาย นักเรียนดี คือ นักเรียนที่มีลักษณะเปนที่รักใครของโรงเรียน เปนที่รัก
ใครของครูบาอาจารย ลูกดี คือ ลูกที่มีลักษณะเปนที่พึงพอใจสงสารรักใครของบิดา
มารดา เพื่อนดี คือ เพื่อนที่มีลักษณะเปนที่ไววางใจของเพื่อน ญาติดี คือ ญาติที่มี
ลักษณะเปนที่ไววางใจของญาติ ดังนั้นความดีของคนจึงไดแกลักษณะอันเปนที่รัก
ใคร เชื่อถือ ปรารถนาสนใจของคนทั้งหลาย นั่นเอง
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การสรางความดีจึงไดแกการสรางใหเกิดลักษณะทางมารยาท
ทาง
คําพูด ทางแนวความคิด เปนที่พึงพอใจรักใครนับถือของคนทั่วๆ ไป ตั้งแตภายใน
วงอันแคบออกไปจนถึงวงอันกวางตามลําดับ
เพราะฉะนั้น เมื่อเธอตองการเปนคนดี เธอก็ตองพยายามสราง
มารยาท สรางคําพูด สรางแนวความคิด ใหเปนที่ตรึงใจของคนทั่วๆ ไป ใหเปนที่
เหนี่ยวรั้งใจคนทั่วๆ ไป ตั้งแตใหเปนที่เกิดความรักใครความสงสารของบิดามารดา
ครูบาอาจารย ผูปกครอง ตลอดจนเพื่อนนักเรียนและคนทั้งหลาย
การสรางลักษณะดี หรือการสรางความดีนนั้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผู
ทรงเปนจอมปราชญของโลกในยุคนี้ ไดทรงแสดงไว ๔ วิธี คือ
วิธีที่ ๑ สรางใหมีความกตัญูกตเวที
วิธีที่ ๒ สรางใหมีความสุภาพ
วิธีที่ ๓ สรางใหมีความซื่อสัตย
วิธีที่ ๔ สรางใหมีความเสียสละ
วิธีสรางความดีสี่วิธีนี้ เปรียบไดเหมือนการศึกษาภาคบังคับ คือ
การศึกษาชั้นประถม
ซึ่งเด็กทุกคนจะตองไดศึกษาเลาเรียนตามลําดับ
สวน
การศึกษาชั้นมัธยมและชั้นอุดมนั้น ใครจะเรียนหรือไมก็สุดแตอัธยาศัย และความ
เหมาะสมของตน ทํานองเดียวกัน ความดี ๔ ประการนี้ ทุกคนก็จะตองฝกฝนใหเกิด
มีขึ้นตามลําดับชั้น คือ
ความกตัญูกตเวที เปนชั้นประถมปที่ ๑
ความสุภาพ
เปนชั้นประถมปที่ ๒
ความซื่อสัตย
เปนชั้นประถมปที่ ๓
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ความเสียสละ

เปนชั้นประถมปที่ ๔

ผูที่ทําความดี ๔ อยางนี้ได ก็ไดชื่อวาทําความดีภาคบังคับเสร็จแลว
สวนความดีอื่นๆ นั้น คอยๆ ทํากันไป เหมือนการเรียนซึ่งเริ่มตนดวยอายุ ๔ ขวบ ก็
ตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับกอน สวนการศึกษาภาคไมบังคับคือการศึกษาชั้น
มัธยมและชั้นอุดม จะเรียนหรือไมเรียนก็ตองคอยๆ ตรึกตรองกันตอไป ดังนั้นการที่
จะไมฝกฝนใหเกิดความดี ๔ อยางนี้จึงไมได สังคมเขาจะไมยอม เหมือนการที่จะไม
เรียนชั้นประถมไมได พระราชบัญญัติประถมศึกษาจะไมยอม เพราะฉะนัน้ ทุกคนจึง
ตองอบรมความดีสอบประถมปที่ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ คือ ความกตัญูกตเวที ความ
ซื่อสัตย ความสุภาพ ความเสียสละ ไปตามลําดับ

ชั้นประถมปที่ ๑ จงฝกฝนใหมีความกตัญูกตเวที
ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหเริ่มฝกฝนอยางนี้ การที่ทรงสอนใหเริ่มฝก
อยางนี้ ก็เพราะความกตัญูกตเวที เปนทางที่ราบรื่นทั้งปจจุบันและอนาคต คน
ขาดความกตัญูกตเวที มีความมืดมัวทั้งในปจจุบันและอนาคตตลอดกาล เหมือน
คนเดินทางในที่อันไมมีทาง การเดินทางก็วาเหว เพราะฝากการเดินทางไวแก
ยถากรรม คนมีความกตัญูกตเวทียอมมีความเจริญเร็วตามพระพุทธภาษิตที่วา “ผู
มีความกตัญูกตเวทีเปนผูเจริญดวยผลที่พึงปรารถนาทุกประการ”
ถานักเรียนจะไดศึกษาชีวประวัติของคนใหญคนโตทั้งหลาย นับตั้งแต
พระพุทธเจาลงมา นักเรียนก็จะทราบไดวาเบื้องหลังที่จะทําใหทานเหลานั้นสามารถ
ดําเนินชีวิตมาถึงความเจริญขนาดนั้นได ก็อาศัยความดีอันมีความ กตัญูกตเวที
รวมอยูประการหนึ่งดวย
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เราทั้งหลายมีพระประจําชีวิตอยูสาม คือ
๑. บิดามารดา
เหมือนพระพุทธเจา
๒. ครูบาอาจารย เหมือนพระธรรม
๓. ผูปกครอง
เหมือนพระสงฆ
เราจะตองระลึกถึงพระคุณอันอุนเกลาของทานทั้งสามนี้วันละสองครั้ง
เปนอยางนอย เหมือนไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในโรงเรียนอยางนอยวันละ
สองครั้ง คือในตอนเชาเมื่อไดเชิญธงชาติขึ้นสูเสาอันสัญญาณแหงการเริ่มเรียนแลว
เราก็ไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆทันที และจบการเรียนประจําวันกอนจะออก
จากหองเรียนกลับบาน เราก็ไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อีกครั้งหนึ่งกอน เรา
ไหวพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาวันละสองครั้ง เปนอยางนอยฉันใด เราก็ตอง
รําลึกถึงคุณพระประจําตัวของเราใหไดอยางนอยวันละสองครั้งฉันนั้น ในตอนเชาเรา
จงนึกวาบิดามารดาของเรา ครูบา-อาจารยของเรา และผูปกครองของเรา ไดมีความ
ดีอะไรแกเราบาง เวลาเย็นๆ ค่ําๆ ก็จงนึกวา บิดามารดาของเรา ครูบาอาจารยของ
เรา และผูป กครองของเรา ทานมีความดีแกเราอยางไรบาง เราเกิดความซาบซึ้งใน
พระคุณของทานเมื่อไร ก็เชื่อวาเราสอบความดีที่จําเปนชั้นประถมปที่ ๑ ไดแลว

ชั้นประถมปที่ ๒ จงฝกใหมีความสุภาพ
ความสุภาพ คือ ความดีเดน ลักษณะใดเปนดีเดน ลักษณะนั้นเรียก
กันวา ความสุภาพ

ดีเดน คือ ดีอยางไร ?
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ดีเดนเห็นชัด ดีที่ไกล เรียกวาดีเดน สวนดีใด เห็นไมชัด และเห็นได
ระยะใกล ดีนั้นเรียกวา ดีธรรมดา
คนดีมีดีเดน คนนั้นยอมมีโอกาสดีกวาคนอื่น นักเรียนที่ดีเดนในชั้น
ยอมมีโอกาสกอนนักเรียนทุกๆ คน ลูกที่มีดีเดนในระหวางพอแม ยอมมีโอกาส
มากกวาพีๆ่ นองๆ นักเรียนทั้งหลายผูใดเปนนักเรียนเดนในชั้นผูนั้นยอมอยูในความ
หวงใยของครูทุกคน เพียงแตจะเรียนออนลงไปนิดครูก็สงสาร แตผูใดมีดีไมเดน แม
จะสอบไดอันดับสุดทาย ก็รูสึกวาครูบาอาจารยเฉยๆ ความหวงใยไมคอยจะมีนัก
ลูกคนใดมีดีเดน ลูกคนนั้นพอแมก็นึกถึงกอน ลูกคนอื่นทั้งหมด ลูกคนใดมีดีไมเดน
ลูกคนนั้นพอแมก็นึกถึงทีหลัง เพื่อนดีเดนเราก็นึกถึงกอน เพื่อนดีไมเดนเราก็นึกถึงที
หลัง ดังนั้น การสรางความดีเดน จึงเปนของจําเปนสําหรับเราทุกคน เพราะเรา
ตองการใหพอแมนึกถึงเรากอน เราตองการใหครูบาอาจารยนึกถึงเรากอน เรา
ตองการใหผูปกครองนึกถึงเรากอน เราตองการใหทุกๆ คน นึกถึงเรากอน
ดีเดนไดแกลักษณะ ๔ อยาง คือ
๑. ความออนนอม
๒. ความออนหวาน
๓. การรูจักกาละเทศะ
๔. การรูจักเด็ก รูจักผูใหญ
ความออนนอม ไดแก ความมีมารยาทเรียบรอย อันเปนเสนหตรึงตรา
ตรึงใจของคนทั้งหลายอยูเสมอ ความออนหวาน ไดแก การพูดออนหวาน คนพูด
ออนหวานไดมากเพียงใด ก็สามารถจะตรึงใจคนฟงไดมากเพียงนั้น การรูจัก
กาละเทศะ หมายความวา รูจักวาเวลาไหนควรทําอยางไร ทีไ่ หน ควรจะทําอยางไร
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เรารูอยางนี้

เราก็สามารถตรึงใจคนทั้งหลายใหมีความสนใจเราอยูไดเรื่อยๆ
ความรูจักเด็กรูจักผูใหญ ก็เหมือนกัน ถาเรามีลักษณะอยางนี้ เราเขา
กับเด็กๆ ก็สนใจ เขาผูใหญๆ ก็สนใจ เพราะเราวางตัวเขาไดทั้งเด็กทั้งผูใหญ

ชั้นประถมปที่ ๓ คือ ความซื่อสัตย
ไดแก ความตรงไปตรงมาเปดเผย เปนเครื่องทําใหคนเกิดความเชื่อถือ
เพราะคนเราก็เชื่อกันที่ตรงไปตรงมาอยางเดียวเทานั้น ถาเสียความตรงไปตรงมาแลว
จะไมเชื่อกันไดเลย เธอตรงไปตรงมาที่บาน พอแมก็เชื่อ เธอตรงไปตรงมาที่โรงเรียน
ครูก็เชื่อ เพื่อนก็เชื่อ ถาเธอไมตรงไปไมตรงมาใครๆ ก็ไมเชื่อ เมื่อเขาไมเชื่อแลว เธอ
จะมีความหมายกระไร เหมือนกับเธอ ถาไมเชื่อผูใด ผูนั้นจะมีความหมายอะไร
สําหรับเธอ

ชั้นประถมปที่ ๔ คือ ความเสียสละ
ไดแก การรูจักแบงกันกินแบงกันใช เสนหสําคัญของคนก็อยูที่การ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ตรงกันขามถาไมรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันเสีย ก็จะรักกันไมลง
เพราะไมรูจะรักไปทําไม รักแลวก็ไมเกิดประโยชนอะไร เธอรักคนที่ไมเสียสละอะไร
ใหแกเธอเลย เธอไดประโยชนอะไรจากการที่รักเขา
คุณความดีภาคบังคับ มี ๔ อยางดังที่แสดงมานี้ นักเรียนทุกคนจะตอง
ฝกใหเกิดขึ้นในตนจนครบตามลําดับจงได
เหมือนการเรียนชั้นประถมศึกษาภาค
บังคับ ซึ่งทุกคนไดเรียนผานมาแลว จึงมีวาสนามาเรียนชั้นมัธยมอยางนี้ได ถาใคร
ฝกตนใหผานคุณความดีภาคบังคับทั้ง ๔ นี้ไปไมสาํ เร็จ ก็จะฝกใหมีคุณความดี
ประการอื่นๆ ไมได เมื่อหมดคุณความดีเสียแลว มีการงานมีหนาที่ประการใด การ
งานและหนาที่นั้นก็จะชวยอะไรไมไดเหมือนพื้นศาลาและหลังคาศาลาที่ขาดเสาจะ
เกิดประโยชนอะไรในการอยูอาศัยไมไดฉะนัน้
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โดยประการดังกลาวมา
จะตองไดทั้งความรูและมีทั้งความดี

การศึกษาเลาเรียนจะมีผลจริงๆ

นักเรียน

เพราะฉะนั้น จึงขอใหนักเรียนทุกคนไดมีความเคารพตออุดมคติที่วา
ความรูตองคูกับความดีอยูตลอดกาล.
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