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บทคัดยอ

บัณฑิตในทางโลก หมายถึงผทู รงความรู ผมู ปี ญ
 ญา นักปราชญ หรือผสู ำเร็จการศึกษา
๓ ขัน้ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกวา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต
ั ฑิตมีความรอบรู เชีย่ วชาญ
สวนบัณฑิตในมหาวิทยาลัยสงฆมวี ตั ถุประสงคหลัก คือ ๑) เพือ่ ใหบณ
ในเรือ่ งพระพุทธประวัติ สามารถวิเคราะห วิพากษ และวิจยั วิชาการดานพระพุทธศาสนาไดอยาง
แตกฉาน ๒) เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนำสังคมทางดานปญญาและจิตใจ และ
๓) สามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชเผยแผพระพุทธศาสนา เพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม
ในการศึกษาเพื่อรับปริญญาทางพระพุทธศาสนา เริ่มตนจากการศึกษา เรียกวา ไตรสิกขา
หมายถึง ขอทีจ่ ะตองศึกษา ขอปฏิบตั ทิ เี่ ปนหลักสำหรับศึกษา คือ ฝกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ
และปญญา ใหยงิ่ ขึน้ ไป จนบรรลุจดุ หมายสูงสุด คือ พระนิพพาน
พระพุทธศาสนาไดเนนความสำคัญเกีย่ วกับหลักไตรสิกขาเปนอยางมาก เนือ่ งจากหลัก
ปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนาทัง้ หมดจัดรวมอยใู นหลักไตรสิกขา เมือ่ ไตรสิกขาเปนหลักคำสอน
ทีค่ รอบคลุมหลักปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมดในพระพุทธศาสนา จึงกลาวไดวา พระพุทธศาสนานัน้ เปน
หลักธรรมแหงการศึกษา การรับปริญญาเปนบัณฑิตตามพุทธวิธี จึงเปนเรือ่ งการศึกษาพระพุทธ
ศาสนา
คำสำคัญ : พุทธวิธี ไตรสิกขา บัณฑิต
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Abstract

Panditas in the worldly sense mean the knowledgeable people, the savant,
the man of learning and the ๓ graduates :- the bachelor degree, the master degree
and the doctorate degree. The Panditas in Buddhist University are of 3 objectives
:- 1) to have the omniscience and the experience about the history of Buddhism
and the analysis, the criticizes and the researches about proficient Buddhism.
2) to have the virtuous and the moral, the Societies’ Leader of the intellect and the
mind. 3) to apply the propagation of Buddha Dhammas for developing the life and
the societies. In the Buddhist Methods in the education for degrees, there are the
educations called TiSikkhas, which mean the clauses for studying and the
precepts which are the principles for study. There are the practices for the higher
body, speech, mind, and the intelligence to reach the enlightenment.
Buddhism emphasized the important TiSikkhas, because of the Dharmas
practices in all Buddhism principles including the TiSikkhas. It is the Doctrine
covering all the Buddhist principles. Then, we can say Buddhism is of the
Doctrines of Education. The receiving of the Deegrees to be the Panditas according
the Buddhist Methods is the Buddhist Education.
Keyword : the Buddhist Methods, TiSikkhas, Pandita
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บทนำ

ผบู ริหารและผปู ฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการศึกษายอมรดู วี า การศึกษาทีส่ มบูรณนนั้ ไมใชมงุ
เฉพาะความเปนเลิศทางวิชาการเทานั้น แตตองเนนมุงสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณดวย
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) แสดงธรรมบรรยายทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา ทานอางคำพูดของ
ไอนสไตนทกี่ ลาววา “การสอนคนใหมคี วามรเู ชีย่ วชาญพิเศษเพียงอยางเดียวไมพอ ถาทำอยาง
นัน้ คนก็จะกลายเปนเครือ่ งจักรกลทีเ่ ปนประโยชนชนิดหนึง่ ” แตมนุษยเปนสัตวทมี่ เี หตุผล ไม
ใชเครือ่ งจักรกล แมแตอาริสโตเติล (Aristotle) อิมมานูเอล คานท ก็ลว นแตเชือ่ ในทฤษฎีทวี่ า
“มนุษยเปนสัตวทมี่ เี หตุผล” และเมือ่ มีเหตุผลก็ตอ งพัฒนาได โดยพัฒนามาจากภายในนัน่ แหละ
ไมใชปฏิสงั ขรณเอาเครือ่ งอะไหลใสเขาไปใหมเหมือนเครือ่ งจักร๑ พระพรหมคุณาภรณไดจดั ลำดับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม โดยจัดปริญญา ๓ ขัน้ ของทางโลกนัน้ เปนกลมุ วิชาการ และจัด
ปริญญาทางพระพุทธศาสนาเปนกลมุ จรณะ พระเดชพระคุณไดอธิบายวา ระบบปริญญา ๓
ขัน้ ทัง้ ตามแบบสถาบันการศึกษาทัว่ ไปและแบบพระพุทธศาสนาตางชวยเสริมกันและกัน สรุปได
คือ ขณะทีเ่ รียนวิชาการแขนงตาง ๆ ก็เรียนไป รอู ะไรรใู หจริง เมือ่ เห็นวารพู อสมควรแลวก็หนั
มาพัฒนาตนใหจติ นิง่ ใจสดใส เพือ่ นำความรวู ชิ าการออกมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่
ขัน้ ตอนของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางโลก แบงเปน ๓ ขัน้ คือ (๑) ปริญญาตรี
ศึกษาแบบกวาง ๆ (๒) ปริญญาโท ศึกษาเจาะลึกลงไปในรายวิชา (๓) ปริญญาเอก ศึกษาเจาะ
ลึกลงไปเฉพาะเรือ่ ง นีเ้ ปนปริญญาทางโลก
สวนปริญญาทางพระพุทธศาสนา ก็มี ๓ ขัน้ เหมือนกัน เรียกวา การกำหนดรู การ
ทำความรจู กั การทำความเขาใจโดยครบถวน คือ (๑) ญาตปริญญา กำหนดรู คือขัน้ รจู กั เฉพาะ
สิง่ นัน้ ไดชอื่ วารจู กั สิง่ นัน้ แลว (๒) ตีรณปริญญา กำหนดรู คือขัน้ พิจารณา ดวยการพิจารณา
เห็นโดยความเปนของไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา เชน เวทนาเปนของไมเทีย่ ง มีความแปร
ปรวนไปเปนธรรมดา (๓) ปหานปริญญา กำหนดรู คือรดู ว ยการละ เลิก โดยตัดทางมิใหฉนั ทะ
๑

พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ, ผศ.ดร. “ทัศนะเกีย่ วกับการศึกษาของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต) : วิเคราะห
จากหนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย”, บทความวิชาการ มจร., ๒๕๔๖, หนา ๕ [ออนไลน], แหลงที่มา :
http://www.mcu.ac.th/, (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
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เกิดขึน้ มีขนึ้ ไดในสิง่ นัน้ คือรวู า สิง่ นัน้ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ละอนิจจสัญญา๒ ได เปนตน
ตามทัศนะพระพุทธศาสนา การศึกษามีความสำคัญตอชีวติ มนุษยเปนอันมาก เพราะใช
เปนเครือ่ งมือฝกฝนพัฒนาคนใหมคี วามสามารถในการแกปญ
 หา หรือเปนผพู รอมทีจ่ ะแกปญ
 หา
ไดสำเร็จอยางถูกตองไดผล ดำเนินชีวติ ไดราบรืน่ ดวยดี เจริญกาวหนาบรรลุเขาถึงจุดหมายตาม
ทีต่ อ งการ การศึกษาจะสำเร็จหรือไมขนึ้ อยกู บั ตัวผศู กึ ษาเอง ดังมีพระพุทธพจนทวี่ า ตนแลเปน
พึง่ ของตน๓
เพราะถึงแมครูอาจารยจะเปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดวยวิทยาการตาง ๆ ที่
สามารถนำผเู รียนไปสคู วามสำเร็จในทีส่ ดุ แตความสำเร็จทีไ่ ดรบั นัน้ ยอมอยกู บั ผศู กึ ษาเอง การ
ศึกษาในยุคปจจุบันเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ บานเมืองจะเจริญ
รงุ เรือง ประชาชาติจะตองมีความรคู วามสามารถในทุก ๆ ดาน การศึกษาเปนรากฐานสำคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินชีวติ ทำใหสงั คมกาว
หนาและสงบสุข นอกจากนี้ยังทำใหคนในชาติมีความรูความสามารถ ความชำนาญในการ
ประกอบอาชีพ และเพือ่ มิใหการศึกษาเปนไปในทางใชความรไู ปเพือ่ ตอสู แขงขันเอารัดเอาเปรียบ
ผทู ดี่ อ ยกวา ไมเห็นประโยชนสว นตัวมากกวาสวนรวม ทางพระพุทธศาสนาจึงเนนการศึกษา ๓
เรียกวา สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา
ความเปนมาของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาเริม่ ตนทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวในวัชชีปตุ ตสูตร
วาพระพุทธเจาขณะทรงประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตกรุงเวสาลี มีภกิ ษุวชั ชีบตุ ร
ไปเฝาทูลวา สิกขาบท ๑๕๐ ที่ยกขึ้นแสดงทุกกึ่งเดือน ขาพระองคไมสามารถศึกษาไดหมด
พระพุทธเจาจึงตรัสถามวาเธอจักสามารถศึกษาในสิกขา ๓ คือ อธิศลี สิกขา อธิจติ สิกขา และ
๒

อนิจจสัญญา คือกำหนดรคู วามไมเทีย่ งแหงสังขาร หนึง่ ในสัญญา ๑๐ ไดแก ความกำหนดหมายสำหรับพิจารณาการ
เจริญกรรมฐานมี ๑๐ คือ (๑) อนิจจสัญญา (๒) อนัตตสัญญา กำหนดรคู วามเปนอนัตตา (๓) อสุภสัญญา กำหนดรคู วามไมงาม
แหงรางกาย (๔) อาทีนวสัญญา กำหนดรคู วามทุกขทางกาย (๕) ปหานสัญญา กำหนดรเู พือ่ ละอกุศลวิตก (๖) วิราคสัญญา
กำหนดรวู ริ าคะวาเปนธรรมละเอียดประณีต (๗) นิโรธสัญญา กำหนดรนู โิ รธวิราคะวาเปนธรรมละเอียดประณีต (๘) สัพพโลเก
อนภิรตสัญญา กำหนดรคู วามไมนา เพลิดเพลิน (๙) สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา (๑๐) อานาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเขา
ออก, พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,พิมพครัง้ ที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๙๑.
๓
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๓๑.
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อธิปญ
 ญาสิกขา ไดหรือไม ภิกษุวชั ชีบตุ รจึงกราบทูลรับแลวปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของพระพุทธเจา
ครัน้ ตอมาเมือ่ ภิกษุวชั ชีบตุ รไดศกึ ษาสิกขา ๓ แลว ก็สามารถละราคะ โทสะ และโมหะได๔
ไตรสิกขา สิกขาสามหรือขอปฏิบตั ทิ ตี่ อ งศึกษา ๓ อยางคือ (๑) อธิศลี สิกขา (๒)อธิ
จิตต สิกขา (๓) อธิปญ
 ญาสิกขา คำวา ไตรสิกขา แปลวา สิกขา ๓ คำวา สิกขฺ า๕ แปลวาการ
ศึกษา การสำเหนียก การฝก ฝกปรือ ฝกอบรม ไดแก ขอปฏิบตั ทิ เี่ ปนหลักสำหรับฝกอบรม
กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหเจริญงอกงามยิง่ ขึน้ ไปจนบรรลุจดุ หมายสูงสุด คือความหลุด
พนหรือพระนิพพาน ไตรสิกขามี ๓ ประการ ไดแก
๑. อธิสลี สิกขา (Training in Higher Morality) สิกขา คือศีลอันยิง่ ขอปฏิบตั สิ ำหรับ
ฝกอบรมในทางความประพฤติขนั้ สูง
๒. อธิจติ ตสิกขา (Training in Higher Mentality หรือ Mental Discipline) สิกขา
คือจิตอันยิง่ ขอปฏิบตั สิ ำหรับฝกอบรมเพือ่ ใหเกิดคุณธรรม เชน สมาธิอยางสูง
๓. อธิปญ
 ญาสิกขา (Training in Higher Wisdom) สิกขา คือปญญาอันยิง่ ขอ
ปฏิบตั สิ ำหรับฝกอบรมปญญาเพือ่ ใหเกิดความรแู จงอยางสูง๖ ไตรสิกขา เรียกงาย ๆ วา ศีล
สมาธิ ปญญา
ถาจะใหความหมายไตรสิกขาทีส่ มบูรณตอ งใหความหมายเชือ่ มโยงถึงจุดมงุ หมายดวย
โดยเติมขอความแสดงลักษณะทีส่ มั พันธกบั จุดหมายตอทายสิกขาทุกขอ กลาวคือ ไตรสิกขา คือ
 หา
การฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิต และการฝกปรือปญญา ชนิดทีท่ ำใหสามารถแกปญ
ของมนุษยได เปนไปเพือ่ ดับทุกข นำไปสคู วามสุข และความเปนอิสระทีแ่ ทจริง
สาระของอธิศลี คือ การดำรงตนอยดู ว ยดี มีชวี ติ ทีเ่ กือ้ กูล ทามกลางสภาพแวดลอมที่
ตนมีสว นชวยสรางสรรครกั ษา ใหเอือ้ อำนวยแกการมีชวี ติ ทีด่ งี ามรวมกัน เปนพืน้ ฐานทีด่ สี ำหรับ
การพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญปญญา
๔
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐-๓๑๑.
๕
ภาษาสันสกฤตวา ศิกษฺ า ภาษาไทยวา ศึกษา สิกขฺ า บาลีแปลวา เห็นเอง เห็นดวยตนเอง เห็นซึง่ ตนเอง สะ แปลวา
เอง อิกขะ แปลวา เห็น สะ กับ อิกขะ คือ เห็นซึง่ ตนเอง แลวเห็นเพือ่ ตนเอง เห็นโดยตนเอง, พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาและ
การรับปริญญาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๒.
๖
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหา
นคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๒๗.
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สาระของอธิจิตต คือ การพัฒนาคุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิต ใหมีคุณภาพและ
สมรรถภาพสูง ซึง่ เอือ้ ตอการมีชวี ติ ทีด่ งี าม และพรอมทีจ่ ะใชงานจิตในทางปญญาอยางไดผลดี
ทีส่ ดุ
สาระของอธิปญ
 ญา คือ การมองดู รจู กั และเขาใจสิง่ ทัง้ หลายตามความเปนจริง หรือ
รเู ทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทัง้ หลาย ทีท่ ำใหเปนอยแู ละกระทำการตาง ๆ ดวยปญญา คือ
การรจู กั การวางใจ วางทาที ปฏิบตั ติ อ โลกและชีวติ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการทีเ่ ปนไปเพือ่
แผขยายประโยชนสขุ มีจติ ใจผองใส ไรทกุ ข เปนอิสระเสรี และสดชืน่ เบิกบาน
สาระทัง้ สามทีม่ ใี นไตรสิกขา แสดงออกมาไมเฉพาะทีก่ ารปฏิบตั ขิ องบุคคลเทานัน้ แตยงั
บงชีถ้ งึ ภารกิจทีม่ นุษยจะตองจัดทำในระดับชุมชนและสังคมดวย กลาวคือในการจัดวางระบบแบบ
แผน จัดตัง้ สถาบันและกิจการตาง ๆ จัดแจงกิจกรรมและวิธกี ารตาง ๆ เพือ่ สาระของไตรสิกขา
เปนไปในหมูมนุษยหรือใหมนุษยดำรงในสาระของไตรสิกขา
โดยนัยนี้ ศีลจึงมีความหมายไปถึง การจัดสรรสภาพแวดลอมทัง้ ทางวัตถุและทางสังคม
ทีจ่ ะเปนการปดโอกาสในการทำความชัว่ และสนับสนุนสงเสริมโอกาสในการกระทำความดี โดย
เฉพาะอยางยิง่ การจัดระเบียบชีวติ และระบบสังคม โดยวางหลักเกณฑ กฎขอบังคับ บทบัญญัติ
ตาง ๆ เพือ่ ควบคุมความประพฤติของบุคคล จัดกิจการของสวนรวม สงเสริมความอยรู ว มกัน
ดวยดี ปดกัน้ โอกาสสำหรับการทำซัว่ และสงเสริมโอกาสสำหรับทำความดี ศัพททางพระพุทธ
ศาสนาเรียกวา “วินยั ” ทีพ่ งึ จัดวางใหเหมาะสมกับความมงุ หมายของชุมชนหรือสังคมระดับนัน้
ๆ เชน วินยั ทีพ่ ระพุทธเจาทรงบัญญัตสิ ำหรับภิกษุสงฆและภิกษุณสี งฆ มีทงั้ ขอกำหนดเกีย่ วกับ
ความประพฤติสว นตัวของภิกษุและภิกษุณแี ตละรูป มีทงั้ ขอกำหนดเกีย่ วกับการจัดระบบความ
เปนอยขู องชุมชน การปกครอง การสอบสวน พิจารณาคดี การลงโทษ วิธแี ตงตัง้ เจาหนาที่
ระเบียบ และวิธดี ำเนินการประชุม ตลอดจนกระทัง่ ระเบียบปฏิบตั แิ ละมรรยาทตาง ๆ ในการ
ตอนรับแขก ในการไปเปนอาคันตุกะ และในการใชสาธารณะสมบัติ หรืออยางทีพ่ ระพุทธเจา
ทรงแนะนำหลักการกวาง ๆ ไวสำหรับผูปกครองบานเมืองจะพึงนำไปกำหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบตั ติ อ สังคมในวงกวาง หรือระดับประเทศชาติ อยางทีท่ รงสอนหลัก “จักรวรรดิวตั ร” ให
พระเจาจักรพรรดิจดั การคมุ ครองปองกันอันชอบธรรมใหเหมาะสมกับประชาชนแตละจำพวก แต
ละประเภท ใหวางวิธกี ารปองกัน แกไข ปราบปราม มิใหมคี วามชัว่ ราย เดือดรอนขึน้ ในแผน
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ดิน ใหหาทางจัดแบงปนรายไดหรือเฉลีย่ ทุนทรัพย มิใหมคี นขัดสนยากไรในแผนดิน วินยั ทีจ่ ะสราง
เสริมศีล สำหรับสังคมวงกวาง คือระบบการปกครองทัง้ การบริหาร นิตบิ ญ
ั ญัติ และตุลาการ
ระบบเศรษฐกิจ ระเบียบแบบแผนทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึงระบบการ
ทางสังคมอยางอืน่ ๆ รวมทัง้ สวนปลีกยอยอันเปนเหตุกอ เกิดปญหาสำคัญตามมา เชน วิธอี ำนวย
หรือไมอำนวยโอกาสเกี่ยวกับเเหลงเริงรมย การประกอบอาชญากรรม การคามนุษย และ
มาตรการเกีย่ วกับการงานอาชีพ เปนตน
อธิจติ ต หรือ สมาธิ ในระดับสูงสุดเต็มรูปแบบ ไดแก สมถวิธี คือวิธบี ำเพ็ญกรรมฐาน
ฝายสมถะแบบตาง ๆ ทีม่ วี ปิ ส สนาจารยหลายสำนักเพียรปฏิบตั ิ เพียรกำหนดกันขึน้ มา และ
วิวฒ
ั นาการเรือ่ ยมาในประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา แลวขยายพัฒนาดัดแปลงสืบตอ ๆ กัน
มา แตเมือ่ มองในภาพรวมกวาง ๆ แลวดูเหมือนจะครอบคลุมไปทุกระดับและยอมรวมถึงวิธกี าร
และอุปกรณทงั้ หลายทีจ่ ะชวยชักจูงจิตใจของคนใหสงบ ใหมจี ติ ใจยึดมัน่ มัน่ คงในคุณธรรม เรา
ใจใหฝก ใฝและมีวริ ยิ ะ อุตสาหะในการสรางความดีงามใหยงิ่ ขึน้ ไป ตลอดจนอุบายวิธตี า ง ๆ ที่
จะชวยสงเสริมคุณภาพจิตของคน เชน การมีสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจอันสงบรมรืน่ เพือ่ ชักจูง
ความคิดไปในทางทีด่ งี าม การสรางบรรยากาศในสถานทีอ่ ยอู าศัย ในทีท่ ำงาน สถานประกอบ
อาชีพใหนา อยู นาทำงาน มีความ สดชืน่ รืน่ รมย ประกอบดวยเมตตา กรุณา ชวนใหอยาก
ทำแตความดี และทำใหมคี ณ
ุ ภาพจิตประณีตยิง่ ขึน้ กิจกรรมตาง ๆ ทีป่ ลุกเราคุณธรรม ควรสง
เสริมดวยการใหกำลังใจในการทำความดี ความมีอดุ มคติ และการฝกจิตใจใหเขมแข็ง หนักแนน
มัน่ คง และมีสมรรถภาพสูง
 ญา มีความหมายถึง วิปส สนาภาวนา มีววิ ฒ
ั นาการในดานวิธฝี ก ปฏิบตั จิ นเปน
อธิปญ
แบบแผนมาถึงปจจุบนั เชนเดียวกับสมถวิธี แตถา มองความหมายในภาพกวางตามสาระและความ
มงุ หมายเรือ่ งปญญา ไดแก กิจการฝกปรือความรู ความคิด เรียกวา การศึกษาเลาเรียนทัง้ หมด
ความหมายของไตรสิกขากลาวโดยสรุปไดวา มี ๒ ความหมาย คือ (๑) ความหมายตาม
คัมภีรพ ระไตรปฎก หมายถึง ขอปฏิบตั ทิ ตี่ อ งศึกษา ๓ อยางไดแก อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา
อธิปญ
 ญาสิกขา เรียกกันงาย ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา และ (๒) ความหมายทีเ่ ชือ่ มโยงกับจุดมงุ
หมาย หมายถึง การฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิต และการฝกปรือปญญา ชนิดทีท่ ำให
แกปญ
 หาของมนุษยได เปนไปเพือ่ ความดับทุกข นำไปสคู วามสุข และความเปนอิสระแทจริง
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กุลบุตรทีผ่ า นการบวชเรียนตามประเพณีแลว สังคมไทยเรียกวาเปน “คนสุก” หมายถึง
เปนคนทีผ่ า นการศึกษา เรียนรู พัฒนา และอบรมดีแลว ผทู บี่ วชเรียนแลวยอมรธู รรม รดู รี ชู วั่ รู
บาปบุญ คุณโทษ และรจู กั แนวทางการดำเนินชีวติ ตามหลักพระพุทธศาสนาดีแลว จะครองตน
ครองคน ครองเงิน ครองงาน บริหารครอบครัวใหมคี วามสุขความเจริญไดดว ยคุณธรรม ดัง
นัน้ สังคมไทยจึงมีประเพณี “บวชกอนเบียด” ซึง่ ผชู ายไทยเมือ่ อายุครบ ๒๐ ปแลวตองบวชให
พอแมไดภมู ใิ จ ไดมนั่ ใจวา เมือ่ ลูกบวชเรียนและสึกออกมามีครอบครัวแลว จะนำเอาความรนู นั้
มาประยุกตใชในชีวติ ประจำวัน สามารถทำใหครอบครัวมีความสุขและเจริญรงุ เรืองกาวหนาสืบ
ตอไปได
ผทู บี่ วชไดศกึ ษาเลาเรียน เปนคนมีความรคู คู ณ
ุ ธรรม เปนทรัพยากรมนุษยทที่ รงคุณคา
เปนผูนำทางจิตใจ มีคุณธรรมเปนแบบอยางที่ดีของสังคม สมัยกอน วัดเปนผูจัดการศึกษา
คนอยากมีความรจู ากการศึกษาตองเรียนทีว่ ดั จนเปนประเพณีและพูดกันติดปากวา “บวชเรียน”
สวนภาครัฐไดเขามารับผิดชอบจัดการศึกษาอยางจริงจังเมือ่ ราวรอยกวาปทผี่ า นมานี้ หากกุลบุตร
บวชในพระพุทธศาสนาตอไปไมลาสิกขาออกมาเสียกอน ก็จะสามารถบำเพ็ญประโยชนสว นตัว
แลว ยังสรางประโยชนตอ ประเทศชาติและสังคมไดอกี ดวย เมือ่ ลาสิกขาออกมา คนก็ยงั ใหเกียรติ
และเรียกวา “บัณฑิต” แปลวา ผฉู ลาด รธู รรม ครัน้ ตอมานานวันเขา ผคู นเรียกบอย ๆ พยายาม
ใหงา ยจึงเหลือเฉพาะคำสุดทายวา “ฑิต” นานวันเขาก็เพีย้ นเปน “ทิด” จนถึงทุกวันนี้
สมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงมีพระชนมอยู พระพุทธองคกไ็ มเคยมีพระพุทธบัญญัตหิ า ม
พระพุทธสาวกลาสิกขา สมัยนัน้ มีพระรูปหนึง่ ชือ่ พระจิตตหัตถ ทานบวชแลวสึก สึกแลวบวช
ถึง ๗ ครัง้ หลังจากสึกไปครัง้ สุดทาย ทานเกิดความสังเวชจึงบวชเปนครัง้ ที่ ๘ แลวไมสกึ อีก
บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุเปนพระอรหันต เหตุทบี่ วชแลวสึก สึกแลวบวชหลาย ๆ ครัง้ และสุด
ทายไดบรรลุเปนพระอรหันตนนั้ เพราะอำนาจของกรรมและบุญกุศลทีเ่ คยทำไวในชาติปางกอน
ผทู บี่ วชเรียนแลว คนโบราณเรียกวา ทิด ซึง่ สันนิษฐานกันไปมาก็ไดความวา ทีถ่ กู ควร
จะเขียนเปน ฑิต เพราะเปนคำยอหรือคำกรอนของคำวา บัณฑิต ในภาษาไทย ตัว ฑ มณโฑ
บางคนนิยมอานเปน ท แตในภาษาบาลีอา นออกเสียงเปน ด เด็ก เชน ปณฺฑโิ ต พอแผลงมา
เปนไทยแลวอานแบบบาลีกเ็ ปนบัณฑิต (บัน-ดิด) แตพอตัดเปนตัวเดียวเหลือแต ฑิต ก็อา นแบบ
ไทยแทกลายเปน ทิด ไป
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เพราะฉะนัน้ ทิด ก็คอื ฑิต และก็คอื บัณฑิต๗
คนทีบ่ วชเรียนแลวลาสิกขามา เรียกวา ฑิต ก็คอื เปน บัณฑิต เมือ่ เปนบัณฑิตก็ควรจะตอง
ดำเนินชีวติ ใหเขาถึงจุดหมายชีวติ คือประโยชน ๓ ประการ คือ
(๑) ทิฏฐธัมมิกตั ถะ ประโยชนปจ จุบนั
(๒) สัมปรายิกตั ถะ ประโยชนเบือ้ งหนา
(๓) ปรมัตถะ ประโยชนสงู สุด
จุดหมายแรก ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนในภพนี้ หรือประโยชนในปจจุบัน
ทิฏฐธัมมิกตั ถะ หมายถึง คุณธรรมทีอ่ ำนวยประโยชนใหในปจจุบนั คือใหผลในชาตินี้ โดยเปน
เหตุใหผปู ระพฤติปฏิบตั มิ คี วามมัง่ คัง่ มัน่ คง จึงเรียกอีกอยางวา หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ มี
๔ ประการคือ
(๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่นคือขยันในการทำงานหาเลี้ยงชีพ ในการ
ปฏิบตั หิ นาทีต่ า ง ๆ
(๒) อารักขสมปทา คือถึงพรอมดวยการรักษา รจู กั ความมีเพือ่ นดี รจู กั คบเพือ่ น รจู กั หา
คคู รองทีด่ ี
(๓) กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดีเปนมิตร รจู กั กำหนดบุคคลในถิน่ ทีอ่ าศัย เลือกเสวนา
สำเหนียกศึกษาตามเยีย่ งอยางทานผทู รงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา และ
(๔) สมชีวติ า คือ ความมีชวี ติ เหมาะสม กลาวคือรจู กั ใชสอยทรัพยสมบัติ กินอยพู อเพียง
ไมฟมุ เฟอยเกินไป ไมฝด เคืองเกินไป๘
ประโยชนตอ หนา เรียกวา ทิฎฐธัมมิกตั ถะ ทิฏฐธรรม แปลวา สิง่ ทีต่ ามองเห็น หรือทัน
ตาเห็น จึงแปลวา ประโยชนปจ จุบนั หรือประโยชนทนั ตาเห็น ไดแก ประโยชนระดับทีต่ ามอง
เห็น คือการมีทรัพยสนิ เงินทอง ความเปนทีย่ อมรับในสังคม มีมติ รสหาย บริวาร ชีวติ ครอบครัว
ทีด่ ี การมีรา งกายแข็งแรง ไมมโี รค เปนตน
๗
หนา ๒๑.
๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), หลักสูตรอารยชน, (กรุงเทพมหานคร : เจริญดีมนั่ คงการพิมพ, ๒๕๕๖),

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพือ่ การศึกษาพุทธศาสตร คำวัด, พิมพครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพ
มหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หนา ๓๒๐, ๕๔๑.
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จุดหมายที่ ๒ สัมปรายิกตั ถะ เรียกเต็มวา สัมปรายิกตั ถสังวัตตนิกธรรม ๔ เรียกติด
ปากอยางไทย ๆ วา สัมปรายิกัตถประโยชน คือประโยชนขั้นสูงขึ้นไป ประโยชนภายหนา
สัมปรายภพ หมายถึง ภพชาติถดั จากภพชาตินไี้ ป คุณธรรมทีท่ ำใหเจริญกาวหนาในภายภาค
หนา เปนประโยชนในขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไป ประโยชนเบือ้ งหนา ภาษาบาลีเรียกวา สัมปรายิกตั ถะ เบือ้ ง
หนาก็คอื สูงขึน้ ไปจนตามองไมเห็น ประโยชนทเี่ ปนจุดหมายถึงขัน้ ตาไมมองเห็น คือเรือ่ งนามธรรม
เกีย่ วกับคุณธรรมความดี ทีเ่ ปนการพัฒนาชีวติ จิตใจ ใหมคี วามสุข ความซึง้ ใจอยางประณีตที่
ตามองไมเห็น เชน ความสุขใจ อิม่ ใจ ภูมใิ จ มัน่ ใจ เรียกอีกอยางวา สัมปรายิกตั ถประโยชน มี
๔ ประการ คือ
(๑) สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา มีหลักใจ ทีย่ ดึ เหนีย่ วนำทางใหไมอา งวาง
ใหมนั่ ใจในความดีและกรรมดี
(๒) สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล รักษากายวาจาใหเรียบรอย ดำรงอยูในความ
ประพฤติทดี่ งี าม ตัง้ อยใู นความสุจริต
(๓) จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการเสียสละ เอือ้ อาทร ความมีจติ ใจกวางขวาง เอือ้
เฟอ เผือ่ แผ ชวยเหลือเพือ่ นมนุษย เสียสละบำเพ็ญประโยชน สละละกิเลสในจิตใจออกไปได ทำให
ใจโลงใจโปรงเบาและผองใส
(๔) ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยปญญา รจู กั เขาใจในบาปบุญคุณโทษ รู เขาใจ
สิง่ ทัง้ หลายถูกตองตามเปนจริง
จุดหมายที่ ๓ ปรมัตถะ แปลวา ประโยชนอยางยิง่ ประโยชนทเี่ ปนความจริงสูงสุด คือ
สิง่ ทีเ่ ปนผลดีหรือเปนคุณอยางยิง่ ไมมสี งิ่ อืน่ ยิง่ กวา เพราะเปนประโยชนสงู สุดและเปนประโยชน
อยางยิง่ หมายถึงพระนิพพาน หลุดพนจากสิง่ ผูกรัด จากกิเลสและความทุกขปลอดโปรง โลง
เบาสดใสเบิกบาน
ประโยชนสงู สุด คือ การมีปญ
 ญารเู ทาทันโลกและชีวติ จนกระทัง่ จิตใจเปนอิสระ ไรทกุ ข
เรียกวา ปรมัตถะ คนทีบ่ รรลุสมั ปรายิกตั ถะนัน้ อยใู นขัน้ ของความดี แตพงึ ทราบวา คนดีกย็ งั มี
ความทุกข คนชัว่ ก็มที กุ ขแบบคนชัว่ คนดีกม็ ที กุ ขแบบคนดี
คนดี ทำความดีแลวก็มกั อยากใหมคี นชมบาง บางคนทำดีแลวเห็นวาไมไดผลทีต่ อ งการ
ก็บอกวาทำดีแลวไมไดดสี กั ที อยางนีแ้ สดงวายังมีความหวังผลอยู พอไมสมหวังก็เศราใจเปนทุกข
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เพราะฉะนัน้ ถึงแมเปนคนทำความดี ก็ยงั มีทกุ ขไดอยู แตยงิ่ กวานัน้ ไปอีก ก็คอื ทุกชีวติ ทุกคน
ไมวา คนดีหรือคนชัว่ ก็ลว นอยใู นโลก และอยภู ายใตกฎธรรมชาติ คือความจริงของธรรมดาที่
วา สิง่ ทัง้ หลายลวนไมเทีย่ ง มีความผันผวนปรวนแปรไป ไมคงอยยู งั่ ยืนตลอดไป เปนไปตาม
เหตุปจจัย
เมือ่ ประสบความเปลีย่ นแปลงผันผวน ปรวนแปรไป มีการไดสงิ่ ทีป่ รารถนา แตตอ มา
ก็ตอ งพลัดพรากจากของรัก เปนตน คือพบสิง่ ทีช่ อบใจบางไมชอบใจบาง ก็ประสบทัง้ สุขและ
 หาได แตพอมาถึงจุดหมาย
ทุกข เรียกวา ฟู-ฟุบ ยุบ-พอง ไปตามสถานการณ คนดีจงึ ยังมีปญ
ทีส่ ามประโยชนสงู สุดคือ ปรมัตถแลว จะมีปญ
 ญารเู ทาทันความจริงของโลกและชีวติ มองเห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีจติ ใจบริสทุ ธิห์ ลุดพนเปนอิสระ ไรทกุ ข ถึงแมจะประสบโลกธรรม ไม
วาฝายรายฝายดี คือ ไดลาภ เสือ่ มลาภ ไดยศ เสือ่ มยศ นินทา สรรเสริญ สุขหรือทุกข ก็รเู ทา
ทันตามเปนจริง จิตใจไมหวัน่ ไหว เรือ่ งชัว่ นัน้ พนไปนานแลว แลวยังไมทกุ ขเพราะความดีดว ย
เลยพนไปอีกขัน้ หนึง่ ยิง่ กวานัน้ ยังสามารถเอาประโยชนและใชประโยชนทงั้ ปวงทีน่ า ชอบใจและ
สิง่ ไมนา ชอบใจนัน้ ดวย กับทัง้ เปนหลักใหแกผอู นื่ ทามกลางกระแสทีป่ น ปวนผันแปรในโลกนี้ เรียก
วา มาถึงประโยชนขนั้ สูงสุด หลุดพนอยนู อกเหนือสิง่ ถูกรัด กิเลส และความทุกขทาบไมถงึ ปลอด
โปรงโลงเบา ผองใสเบิกบานไดตลอดเวลา
จุดหมายชีวติ ทัง้ สามขัน้ นีเ้ รียกวา อัตถะ หรือจุดหมายของชีวติ ๓ ระดับ ทีเ่ ราควรจะขึน้
ไปใหถงึ เมือ่ เกิดเปนมนุษยแลว จะตองใหไดอยางนอยขัน้ ทีห่ นึง่ คือ ทิฏฐธัมมิกตั ถะ หรือประโยชน
ทีต่ ามองเห็น ใหมที รัพยสนิ เงินทอง อยางนอยพอพึง่ พาตนเองได สามารถเขาสังคมกับคนอืน่
ได มีชวี ติ ครอบครัวก็อยกู นั ไดดว ยดี รักษาสุขภาพไวแลวใชทฏิ ฐธัมมิกตั ถะนัน้ เปนฐาน พยายาม
เขาถึง สัมปรายิกตั ถะ คือ ประโยชนลกึ ซึง้ เลยตอไปทีต่ ามองไมเห็น ดวยการสรางสรรคสงิ่ ที่
ดีงาม พัฒนาชีวติ ของตน พัฒนาจิตใจ ทำประโยชนใหแกเพือ่ นมนุษย จนกระทัง่ เขาถึงขัน้ ที่
สามคือ ปรมัตถะ ซึง่ ทำใหจติ ใจเปนอิสระดวยปญญา ทีร่ เู ทาทันโลกและชีวติ ก็ทำใหสามารถ
จบปริญญาทางพระพุทธศาสนาไดสมบูรณ
สำหรับขอที่ ๓ นี้ บางทีทา นพูดใหคนทัว่ ไปฟงงาย ๆ โดยไมออกชือ่ เพราะคนทัว่ ไป
จะเนนขอ ๑ คือ ทิฏฐธัมมิกตั ถะ สวนขอ ๒ และ ๓ ก็รวมเขาดวยกันเปนขอเดียว คือรวมขอ ๓
เขาในขอ ๒ เอาปรมัตถะรวมเขาไวในสัมปรายิกตั ถะ คนทีบ่ รรลุประโยชนเหลานี้ ถือเปนแบบ
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อยางได เปนคนมีชวี ติ ทีด่ ซี งึ่ เรียกวาเปน บัณฑิต ดังมีคาถาวา
ทิฏเ ฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ
โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร
ปณฺฑโิ ตติ ปวุจจฺ ติ
แปลวา ประโยชนในปจจุบนั ทีต่ ามองเห็น อยางหนึง่ ประโยชนทลี่ กึ ซึง้ เลยตาเห็น
ออกไป อีกอยางหนึง่ เพราะบรรลุประโยชนทงั้ สองนี้ จึงเรียกวาเปน บัณฑิต
คนทีจ่ ะเปนบัณฑิต ก็เพราะเขาถึงจุดหมายของชีวติ ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ถอื
วา จะเรียนจบอะไรตออะไรมา ถาไมบรรลุประโยชนดงั ทีก่ ลาวมานี้ ก็ไมถอื วาเปนบัณฑิต แต
ใครจะเรียนวิชาอะไรหรือไมเรียนก็ตาม แตถา สามารถดำเนินชีวติ ไดจนถึงจุดหมายประโยชนสาม
อยางนี้ ก็เปนผมู กี ารศึกษา ทานถือวาเปน บัณฑิต ซึง่ แปลวา ผดู ำเนินชีวติ ดวยปญญาจึงจะสม
ชือ่ วาเปนบัณฑิต เปนแบบอยางในการดำเนินแนวทางของชีวติ ทีด่ งี ามทัง้ หมด
ผทู มี่ คี ณ
ุ วุฒเิ ปนบัณฑิตในทางโลก หมายถึง ผทู รงความรู ผมู ปี ญ
 ญา นักปราชญ หรือ
ผสู ำเร็จการศึกษา ๓ ขัน้ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทีเ่ รียกวา บัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบณ
ั ฑิต แตทางพระพุทธศาสนา บัณฑิต หมายถึง นักปราชญ ผรู ู คนฉลาด มีวเิ คราะห
 ญา
ศัพท บัณฑิตวา ปณฺฑติ (ปฑิ คติยํ + ต) แปลวา บัณฑิต นักปราชญ ผรู ู คนฉลาด ผมู ปี ญ
ปณฺฑา พุทธฺ ิ สฺชาตา อสฺสาติ ปณฺฑโิ ต แปลวา ผมู ปี ญ
 ญาเกิดขึน้ ชือ่ วาปณฑิตะ (ลง
นิคหิตอาคม อาเทศนิคหิตเปน ณ ลง อิ อาคม หนา ต)๙ นอกจากนีย้ งั มีคำทีม่ คี วามหมาย
เหมือนกับบัณฑิตอีกมาก อาทิ พุทธฺ พุธ วิภาวี โกวิท สุธี กวิ, กวี วิจกั ขณ วิสารท เมธาวี
วิญู วิทรู ธีร วิปส สี ฯ
ั ฑิตมีความ
บัณฑิตทางมหาวิทยาลัยสงฆในพระพุทธศาสนา มีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ ใหบณ
รอบรู เชี่ยวชาญในเรื่องพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห วิพากษ และวิจัยวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาไดอยางแตกฉาน เพือ่ ใหมคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม เปนผนู ำสังคมดานปญญาและ
จิตใจ และสามารถนำพุทธธรรมไปประยุกตใชเผยแผพระพุทธศาสนา เพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม
๙
พระมหาสมปอง มุทโิ ต, คัมภีรอ ภิธานวรรณนา, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ประยูรวงศ พริน้
ติง้ จำกัด, ๒๕๔๗), หนา ๓๐๙.
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การศึกษาเพือ่ รับปริญญาทางพระพุทธศาสนาเริม่ ตนการศึกษา เรียกวา ไตรสิกขา หมาย
ถึง ขอทีจ่ ะตองศึกษา ขอปฏิบตั ทิ เี่ ปนหลักสำหรับศึกษา คือ ฝกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และ
ปญญา ใหยงิ่ ขึน้ ไปจนบรรลุจดุ หมายสูงสุด คือ พระนิพพาน
ไตรสิกขา คือหลักการศึกษาแบบพุทธวิธี การศึกษาแบบธรรมชาติ หรือ ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล คือการดำเนินชีวติ โดยมีพฤติกรรมทีถ่ กู ตอง ในการสัมพันธกบั ธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
และเพือ่ นมนุษย ตัง้ แตการดู การฟง การกินอยู บริโภค ทำอาชีพการงาน ดังนัน้ ศีลจึงมีหลาย
ดาน โดยเฉพาะศีลพืน้ ฐานในการอยรู ว มสังคม คือการสัมพันธกบั เพือ่ นมนุษย ซึง่ หมายถึงการ
อยรู ว มกันในสังคมโดยไมเบียดเบียนกัน ไมกอ ความเดือดรอนแกใคร ๆ ในขัน้ พืน้ ฐาน คือ ศีล ๕
ไดแก
๑. เวนปาณาติบาต คือ เวนจากการเบียดเบียนทำรายรางกายทำลายชีวติ กัน
๒. เวนอทินนาทาน คือ เวนจากการเบียดเบียนกันในดานทรัพยสนิ
๓. เวนกาเมสุมจิ ฉาจาร คือ เวนจากการลวงละเมิดกันในเรือ่ งคคู รอง ของรัก ของหวง
๔. เวนมุสาวาท คือ ไมเบียดเบียนกันดวยการใชวาจา หลอกลวง ตัดประโยชนกนั และ
กัน
๕. เวนสุราเมรัย คือ ไมเบียดเบียนความรสู กึ มัน่ คงปลอดภัยในสังคม เชน ไมทำตนให
เปนทีน่ า หวาดระแวง ทีจ่ ะทำใหคนอืน่ เกิดความหวาดหวัน่ วา เมือ่ เรามึนเมา ไมมสี ติ อาจจะทำ
อะไรทีท่ ำใหเกิดความเดือดรอน เชน กอใหเกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ไวใจไมได
รวมความวา ศีล ก็คอื การดำเนินชีวติ ทีป่ ราศจากการเบียดเบียน ไมกอ ความเดือดรอน
ตอผอู นื่ นีค่ อื สาระของศีล พรอมทัง้ การชวยเกือ้ กูลกันในสังคมมนุษย ศีลขัน้ ตน เปนเรือ่ งความ
สัมพันธระหวางมนุษย และเปนการฝกกาย วาจา ของตนใหสจุ ริต
สมาธิ คือ การฝกจิตใจของเราใหมคี วามสงบ อยกู บั เนือ้ อยกู บั ตัว หนักแนน มัน่ คง ศัพท
เปนทางการเรียกวา อธิจติ ตสิกขา การฝกฝนในเรือ่ งจิตใหยงิ่ ขึน้ ไป เรือ่ งของสมาธิ ก็คอื การ
มีสภาพจิตทีห่ นักแนนมัน่ คง มีความสุข ความสงบ มีความแนวแน เรียกวา ใจอยกู บั กิจ จิตอยู
ุ ธรรม จริยธรรม
กับงาน เปนตนหมายความวา ไมฟงุ ซาน ไมวนุ วาย ไมเดือดรอนใจ ตลอดจนมีคณ
ตาง ๆ
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ปญญา คือ ความรคู วามเขาใจเหตุผล รเู ขาใจความจริงของโลกและชีวติ จนกระทัง่
สามารถทำจิตใจใหเปนอิสระได โดยไมตกอยใู ตการครอบงำของสิง่ ทัง้ หลาย
การศึกษาสามอยางนี้ เปนหลักการฝกฝน หรือการศึกษาพัฒนาคนในพระพุทธศาสนา
เปนหลักธรรมะทีเ่ รานำมาปฏิบตั กิ นั มากมายหรือสอนกันหลากหลายนัน้ ไมวา จะเปนหลักธรรม
ใดก็ไมพน ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ กับปญญานี้ ฉะนัน้ การทำใหชวี ติ ศึกษาตามหลักไตรสิกขา
คือปฏิบตั ธิ รรมตลอดเวลาจึงจะชือ่ วา เปนการศึกษาตามพุทธวิธี เปนชาวพุทธสมจริง ศีล สมาธิ
ปญญา ทีเ่ ราสามารถปฏิบตั ไิ ดในแตละขณะและทุกขณะ หมายความวา ในการทำกิจกรรม หรือ
มีพฤติกรรมอะไรก็ตามในการแสดงออกทุกอยาง เราสามารถบำเพ็ญไตรสิกขาไปพรอมกันทัง้ หมด
ได เมือ่ เราทำไปพรอมกันสามอยางนี้ ก็เปนการฝกฝนพัฒนาไตรสิกขาในชีวติ ประจำวัน และ
ไดชอื่ วาปฏิบตั ติ ามคำสอนของพระพุทธเจาอยตู ลอดเวลา ซึง่ จะทำใหเราไดชอื่ วาเปน “บัณฑิต
ตามพุทธวิธ”ี
การจัดประเภทของหลักไตรสิกขา มีจดุ ประสงคเพือ่ ใหเห็นถึงชนิด ลักษณะตาง ๆ ตาม
หัวขอของหลักไตรสิกขา คือ (๑) จัดประเภทตามหลักสิกขา ๓ (๒) จัดประเภทโดยมรรคมีองค
๘ และ (๓) จัดประเภทตามหลักขันธ หรือธรรมขันธ ๓
๑) จัดประเภทตามหลักสิกขา ๓ จัดได ๓ ประการดังพระพุทธพจนทแี่ สดงไววา
ภิกษุทงั้ หลาย สิกขามีอยู ๓ ประการ คือ อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา อธิปญ
 ญาสิกขา อธิศลี
สิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นีม้ ศี ลี ฯลฯ สมาทานศึกษาอยใู นสิกขาบททัง้ หลาย นี้
เรียกวา อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นีส้ งัดจากกามทัง้ หลาย
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานทีไ่ มมที กุ ข ไมมสี ขุ มีสติบริสทุ ธิเ์ พราะอุเบกขาอยู นีเ้ รียกวา อธิจติ ตสิกขา
อธิปญ
 ญาสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นีร้ ชู ดั ตามความเปนจริงวา “นีท้ กุ ข ฯลฯ นี้
 ญาสิกขา”๑๐
ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา” นีเ้ รียกวา อธิปญ
ขอความนีแ้ สดงใหเห็นความหมาย ประเภทของหลักไตรสิกขาโดยรวม
๑๐

พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับขยายความ),พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๖๐๓-๖๐๔.
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๒) จัดประเภทโดยมรรคมีองค ๘
หลักของไตรสิกขาทีไ่ ดนำเสนอมาแลว ทำใหเห็นเพียงความหมายและประเภทของหลัก
ไตรสิกขาโดยภาพรวม คือ เปนการกลาวถึงเฉพาะ อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา อธิปญ
 ญาสิกขา
ทีเ่ ปนหลักใหญ ๆ เทานัน้ ยังมิไดจำแนกใหเห็นเกีย่ วกับหัวขอธรรมอันเปนตัวเนือ้ หาทีม่ อี ยใู น
หลักไตรสิกขาแตละขอ หากไดนำเอาขอธรรมในมรรคมีองค ๘ ประการ มาสงเคราะหเขากับ
หลักของไตรสิกขา ก็จะทำใหเห็นหัวขอธรรมอันเปนตัวเนื้อหา ที่จะนำมาใชอธิบายหลักของ
ไตรสิกขา ใหเขาใจไดมากขึน้ คือ
(๑) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเขาใน อธิศลี สิกขา
(๒) สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเขาใน อธิจติ ตสิกขา
(๓) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเขาใน อธิปญ
 ญาสิกขา๑๑
๓) จัดประเภทตามหลักขันธ หรือธรรมขันธ ๓
เปนการจัดหมวดหมูตามสภาวะที่เปนธรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหผูศึกษาใน
ไตรสิกขาทำความเขาใจไดงา ยยิง่ ขึน้ การจัดแบบนีเ้ ปนการนำเนือ้ หามรรคมีองค ๘ มาสงเคราะห
ในหลักขันธหรือธรรมขันธ ๓ การจัดแบบธรรมขันธ ๓ นั้นมุงเพียงใหเห็นเปนหมวดหมูตาม
ประเภทปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกวา
พระพุทธเจาไมทรงจัดขันธ ๓ ประการ เขาในอริยมรรคมีองค ๘ แตทรงจัดอริยมรรคมี
องค ๘ เขาในขันธ ๓ ประการ คือ
๑) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทรงจัดเขาในศีลขันธ
๒) สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทรงจัดเขาในสมาธิขนั ธ
๓) สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ทรงจัดเขาในปญญาขันธ๑๒

๑๑
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๐/๓๑๘-๓๑๙.
๑๒
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๒-๕๐๓.
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สรุปสาระของไตรสิกขานัน้ คือ
๑. ศีล อยทู กี่ ารไมเบียดเบียน แตเกือ้ กูลกัน
๒. สมาธิ อยทู ที่ ำจิตของตนใหมคี ณ
ุ ธรรม มีความสงบ เขมแข็ง และมีความสุข
๓. ปญญา อยทู คี่ วามรคู ดิ และเขาใจความจริง
เวลาจะทำอะไรสักอยางหนึง่ เมือ่ จะประกอบกิจการอะไรอยางหนึง่ หรือจะแสดงออก
อะไรอยางหนึง่ เราลองสำรวจตรวจตัวเราเองดูซวิ า ทัง้ สามดานนีข้ องเราเปนอยางไร คือ
หนึง่ การกระทำของเราครัง้ นี้ เปนการกระทำทีเ่ บียดเบียน กอความเดือดรอนแกใคร
หรือเปลา เปนไปเพือ่ การชวยเหลือเกือ้ กูลกันหรือไม เปนแงทหี่ นึง่ คือ ศีล
สอง พรอมกันนัน้ ในการกระทำอันเดียวกันนี้ ในจิตใจของเราเปนอยางไร จิตของเรา
มีความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือไม เราทำดวยความรสู กึ เห็นแกตวั มงุ จะไดจะเอาเปรียบ
โดยไมคำนึงถึงถูกผิดหรือวาใครจะเปนอยางไร หรือมีความรสู กึ เกลียดชังใคร จะทำเพือ่ ปองราย
หรือประทุษรายใครหรือไม หรือวาเราทำดวยความมีเมตตากรุณา มีศรัทธา เปนตน และสภาพ
จิตขณะทีท่ ำนัน้ เปนอยางไร มีความเดือดรอน วนุ วายใจ ขนุ มัว เศราหมอง หดหู ไหม หรือวามี
ความสบายใจ มีความปลาบปลืม้ อิม่ เอมใจ มีความผองใส เบิกบาน ราเริง สดชืน่ ดูใจของเรา
ในขณะทีจ่ ะทำกิจกรรมนัน้ เปนอยางทีว่ า ไหม นีเ้ ปนแงทสี่ องคือ สมาธิ
สาม ในการกระทำอันเดียวกันนี้ เรารู เขาใจเหตุผลในการกระทำของเราไหมวา สิง่ ที่
เราทำ ไปเพราะอะไร เมือ่ ทำไปแลวจะเกิดคุณหรือเกิดโทษอยางไร เกิดประโยชนหรือเกิดความ
เสียหายอยางไร แลวก็จะทำดวยความรู ความเขาใจทีส่ วางชัด เปนแงทสี่ ามคือ ปญญา
เมือ่ เราพิจารณาทัง้ สามดานในการกระทำเดียวกันแลว เมือ่ พิจารณาอยางนี้ เราก็ไดฝก
ตัวเองทัง้ สามดานในการกระทำทุกอยาง ก็จะไดไตรสิกขาทัง้ หมด จึงอยทู วี่ า เราจะปฏิบตั หิ รือ
ไมเทานัน้ จากการทีบ่ างทีเราไมเคยคิด เราปลอยการกระทำตาง ๆ ใหผา นไปเรือ่ ย ๆ โดยไมได
ใชประโยชน จึงเปนความประมาทอยางหนึง่ ถาพุทธศาสนิกทำตามนี้ ก็จะเปนการปฏิบตั ติ าม
คำสอนของพระพุทธเจาตลอดเวลา และมีไตรสิกขาที่ฝกฝนพัฒนาตนเองกาวหนาไปเรื่อย ๆ
จนกระทัง่ เปนบัณฑิตทีส่ มบรูณ เพราะฉะนัน้ ตอไปนีจ้ ะทำอะไรก็ตาม ในการกระทำทุกอยาง
นัน้ ใหสำรวจตรวจดูตวั เอง มองตัวเอง แลวเตรียมตัวเองใหพรอมในการศึกษา ๓ ดาน ขอให
การกระทำแตละอยาง ดังนี้
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ดานทีห่ นึง่ เปนการกระทำทีเ่ ปนไปเพือ่ เกือ้ กูล ชวยเหลือกันและกัน ไมเปนไปเพือ่ กอ
ความเดือดรอน เบียดเบียน
ดานทีส่ อง เปนการกระทำโดยมีจติ ใจทีป่ ระกอบดวยคุณธรรม มีความรักมีเมตตา มีศรัทธา
มีความกตัญู เปนตน และทำดวยความรสู กึ หรือสภาพจิตทีม่ คี วามสุขปลอดโปรง ผองใส สด
ชืน่
ดานทีส่ าม เปนการกระทำดวยปญญา รเู ขาใจเหตุผลในการกระทำของตน รคู ณ
ุ รโู ทษ
รปู ระโยชนและผลทีจ่ ะตามมา ดวยการกระทำของเรา ก็จะทำใหมคี วามสมบูรณในขณะนัน้ ๆ
ุ ประโยชน๑๓
และตัวเราก็จะพัฒนายิง่ ขึน้ ไปดวย การกระทำของเราจะไมเกิดโทษ จะเกิดแตคณ
ไตรสิกขา ขยายความไดอีกมากมาย แตถานำหลักนี้มาใช ทุกทานสามารถปฏิบัติได
ตลอดเวลาในทุกขณะ ฉะนัน้ เพียงไตรสิกขาก็ใชไดทกุ ขณะ กลาววา “สามไตร” คือสามหลัก
ไดแก
ุ
๑. ไตรรัตน คือพระรัตนตรัย เริม่ จากพุทธคุณสามคือ พระปญญาคุณ พระวิสทุ ธิคณ
และพระมหากรุณาคุณ
๒. ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และ
๓. ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
นำมาเปนหลักในการดำเนินชีวติ ของเรา จะทำใหเปนพุทธศาสนิกชนทีด่ ี และเปนบัณฑิต
ตามพุทธวิธไี ด เพราะไดปฏิบตั หิ นาทีท่ งั้ ตอตนเองและตอสวนรวมไปพรอมกันทัง้ หมดแลว

บทสรุป

การรับปริญญา เปนบัณฑิตทีส่ มบูรณมใิ ชมงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการเทานัน้
แตตอ งเนนความเปนมนุษยทสี่ มบูรณดว ย การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปน ๓ ขัน้ คือ (๑)
ปริญญาตรี ศึกษาแบบกวาง ๆ (๒) ปริญญาโท ศึกษาเจาะลึกลงไปในรายวิชา (๓) ปริญญาเอก
ศึกษาลึกลงไปเฉพาะเรื่อง ปริญญาของทางโลกเปนกลุมวิชาการ สวนปริญญาทางพระพุทธ
๑๓

พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตโฺ ต), สามไตร, พิมพครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พิมพสวย จำกัด,
๒๕๕๐), หนา ๔๓-๔๗.
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ศาสนามี ๓ ขัน้ เหมือนกัน เรียกวาการกำหนดรู การทำความรจู กั ทำความเขาใจโดยครบถวน
คือ (๑) ญาตปริญญา กำหนดรขู นั้ รจู กั เฉพาะสิง่ นัน้ (๒) ตีรณปริญญา กำหนดรขู นั้ พิจารณา
โดยความเปนของไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา (๓) ปหานปริญญา กำหนดรดู ว ยการละ เลิก
โดยตัดทางมิใหฉนั ทะเกิดขึน้ ได ปริญญาทางพระพุทธศาสนาเปนกลมุ จรณะ ระบบปริญญา ๓
ขัน้ ทัง้ ตามแบบสถาบันการศึกษาทัว่ ไปและแบบพระพุทธศาสนาตางชวยเสริมกันและกัน กลาว
คือขณะทีเ่ รียนวิชาการแขนงตาง ๆ ก็เรียนไป รอู ะไรรใู หจริง เมือ่ เห็นวารพู อสมควรแลวก็หนั
มาพัฒนาตนใหจติ นิง่ ใจสดใส เพือ่ นำความรวู ชิ าการออกมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ทาง
พระพุทธศาสนาจึงเนนการศึกษา ๓ เรียกวาสิกขา ๓ หรือไตรสิกขามี ๒ ความหมาย คือ (๑)
ความหมายตามคัมภีรพ ระไตรปฎก หมายถึง ขอปฏิบตั ทิ ต่ี อ งศึกษา ๓ อยางไดแก อธิศลี สิกขา
อธิจติ ตสิกขา อธิปญ
 ญาสิกขา เรียกกันวา ศีล สมาธิ ปญญา (๒) ความหมายทีเ่ ชือ่ มโยงกับจุด
มงุ หมาย หมายถึง การฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิต และการฝกปรือปญญา ชนิดที่
ทำใหแกปญ
 หาของมนุษยได เปนไปเพือ่ ความดับทุกข นำไปสคู วามสุขและความเปนอิสระแทจริง
และประเภทของไตรสิกขามีการจัดอยู ๓ ประเภท คือจัดประเภทตามหลักไตรสิกขา จัดประเภท
โดยมรรคมีองค ๘ และจัดประเภทตามหลักขันธหรือธรรมขันธ ๓
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