การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน)*

บทน�ำ
ปัจจุบัน “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
ทุกประเภท แม้วิทยาการหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ จะก้าวหน้ากว้างไกลไปเพียงใดก็ตาม มนุษย์ก็ยังถือได้ว่า
เป็นปัจจัยที่มีค่าและส�ำคัญยิ่งต่อการท�ำงานอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงและดูเหมือนนับว่าจะทวีความส�ำคัญ
มากขึ้นทุกที เพราะสังคมปัจจุบันก�ำลังอยู่ในสภาพที่เสียสมดุลในด้านต่าง ๆ เช่น ๑. ในด้านสิ่งแวดล้อม
เราพบว่า โลกก�ำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงานและมีสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริโภคที่เกินพอดีของมนุษย์ ๒. ในด้านสังคม เราพบว่า มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมากขึ้น
และมีการทุจริตคอรัปชั่นอย่างแพร่ระบาดทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผลมาจากความเสื่อมถอย
ทางจริยธรรม ๓. ในด้านการด�ำเนินชีวติ เราพบว่า วิถชี วี ติ ในปัจจุบนั ท�ำให้คนเกิดความเครียด, มีอารมณ์รอ้ น
และหงุดหงิดง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสุขภาพจิตที่ย�่ำแย่ ๔. ในด้านการแสดงความคิดเห็น เราพบว่า
การมีจุดยืนทางความคิดที่ตรงข้ามกันกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ แสดงให้เห็นถึงการไม่เปิดใจรับ
ความแตกต่าง ขาดการใช้เหตุผลและความเป็นกลาง ซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและการทะเลาะ
วิวาท ดังนั้น เมื่อมองในภาพรวมแล้ว คงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า สภาพที่ขาดสมดุลเหล่านี้ ล้วนสร้างความ
เดือดร้อนในการด�ำเนินชีวิตของคนความวุ่นวายในสังคม
การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คือกระแสโลกาภิวัฒน์ อันเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าของโลกพบว่า ในปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
ส�ำคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ องค์กรทั้งต่างประเทศและคนไทยปัจจุบันไม่จ�ำกัดในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ ศาสนา
เชื้อชาติ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ1 หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบ
การศึกษาที่ท�ำให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์เป็นองค์รวมและพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ
เพราะสิกขาเป็นตัวการฝึกหรือการพัฒนามนุษย์ในด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อฝึกได้ผลจนสิ่งที่ฝึกนั้น
กลายเป็นวิถีชีวิตของเขามันก็กลายเป็นมรรคไป พอมรรคเกิดขึ้นแล้วก็พาเข้าถึงจุดหมายของการศึกษา
หรือการพัฒนานั้น คืออิสรภาพที่ปลอดทุกข์ ปราศจากปัญหา หรือจะเรียกว่าสันติสุขก็แล้วแต่พอใจ2
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙),
หน้า ๒๑.
2
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตน ให้สูงสุด, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์,
๒๕๔๘), หน้า ๑๑๐.
*
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พุทธจักร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ความหมายของไตรสิกขา
พระอุปติสสเถระ (ลังกา) ได้ให้ความหมายของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา ไว้ในวิมตุ ติมรรค
ว่า สิกขา หมายถึงการศึกษาเรื่องที่ควรศึกษา การศึกษาอันยอดเยี่ยมและการศึกษาเพื่อความเป็น
พระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา)3
พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์) ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า ไตรสิกขาเป็นทั้ง
หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถล่วงพ้นจากอบาย, กามธาตุ และภพทั้งปวง โดยมีเป้าหมายที่
การบรรลุพระนิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การ
ปรนเปรอตนด้วยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่แสดงออกทางกาย วาจา สมาธิ
เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่ในจิต สามารถ
พัฒนาบุคคลให้เป็นพระอริยะผู้มีความบริบูรณ์ด้วยศีล ได้แก่ พระโสดาบันและพระสกทาคามี, บริบูรณ์
ด้วยสมาธิ ได้แก่พระอนาคามี และบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้แก่ พระอรหันต์ นอกจากนี้ องค์ธรรมทัง้ ๓
ยังเป็นเครือ่ งอุดหนุนให้บรรลุคณ
ุ วิเศษอันหาได้ยากในบุคคลทัง้ ไป ดังมีวชิ ชา ๓ เป็นต้น4
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโ) ได้อธิบายว่า การศึกษา ในภาษาไทย หมายถึงการศึกษาเล่า
เรียน ซึ่งตรงกับค�ำว่า สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ
สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติอย่างนั้นก็เพื่อความรอดจากสิ่งอันไม่พึง
ปรารถนา สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ทรมาร ความยุ่งยากล�ำบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนา แก้ไข
ด้วยการศึกษา5
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึงการพัฒนามนุษย์
ให้ด�ำเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท�ำให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด�ำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
ของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่
อริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ด�ำเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก�ำจัด
สมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พึ่งพา อวิชชา ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไม่อยูใ่ ต้อำ� นาจครอบง�ำ 
พระอุปติสสเถระ (ลังกา), วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔.
4
ดูรายละเอียดใน พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์), วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๘,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔, ๙-๑๒.
5
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโ), การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร :
อุษาการพิมพ์, ธันวาคม ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๕-๑๘๖.
3
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ของมันพร้อมกับที่เรามีปัญญาเพิ่มขึ้น และด�ำเนีนชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล�ำดับ จนกระทั่งในที่สุด
พอสมุทยั หมด ทุกข์กห็ มด ก็บรรลุหมายเป็น นิโรธ โดยสมบูรณ์6
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับสมาธิ ว่า เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต
หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา
ความเอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ใ นด้ า นความสามารถของจิ ต เช่ น ความเข้ ม แข็ ง มั่ น คง ความเพี ย รพยายาม
ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความอิม่ ใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชืน่
ผ่องใส่ ความรูส้ กึ พอใจ พูดสัน้ ๆ ว่า พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต และยังกล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับหลักของปัญญาว่าเป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่ความเชื่อ
ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรองตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ
อย่างสร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็น ตลอดจนรู้แจ้ง
ความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่ท�ำให้มีจิตใจเป็นอิสระ
ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ (คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น)7
บุญมี แท่นแก้ว ให้ความหมายของไตรสิกขาว่า หมายถึง ข้อปฏิบัติ ๓ ขั้น คือ
๑. ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบร้อยไม่ท�ำให้ตนและผูอ้ นื่
เดือดร้อน ข้อปฏิบตั เิ หล่านีเ้ รียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิง่ ทีค่ วรศึกษาอบรม เป็นขัน้ ศีล
๒. ขัน้ สมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม ตัง้ มัน่ ในลักษณะทีพ่ ร้อมจะปฏิบัติงาน
คือ พิจารณาความเป็นจริง เพือ่ เป็นพืน้ ฐานของการเจริญปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้ตงั้ มัน่ โดยระลึกรูต้ วั
ทั่วพร้อม ดังนี้เรียกว่า จิตตสิกขา
๓. ขั้นปัญญา ได้แก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง หมายถึง การฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิดความสลด
สังเวช เบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริง ๆ การฝึกฝนเช่นนี้เรียกว่า ปัญญาสิกขา8
ระวี ภาวิไล ได้กล่าวถึงไตรสิกขาว่า หมายถึงการศึกษา ๓ ประการตามหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน
เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะน�ำสังคมไปสู่อารยธรรมที่ถูกต้อง9
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๕๐) :
หน้า  ๗.
7
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๙),
หน้า ๒๗ - ๓๙.
8
บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๘.
9
ระวี ภาวิไล, หัวใจของศาสนาพุทธ, (บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรือง หัวใจของศาสนา), ธรรมสถาน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘.
6
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ความส�ำคัญของไตรสิกขา
หลักการพัฒนาตามหลักไตรสิขา (ศีล – สมาธิ – ปัญญา)10
การพัฒนาตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะการภาวนา
หรือการพัฒนานั้น แท้ที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษา หรือสิกขา สิ่งที่ต้องศึกษา หรือสิ่งที่ต้องพัฒนา
แยกออกไปเป็น ๓ ด้านใหญ่ ๆ โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี ๓ ด้าน
คือพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑. ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา
ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี ๒ ประเภทคือ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสัตว์อื่นทั้งหลาย
ทั้งปวงด้วย)
๒. สมาธิ หมายถึง การฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของ
พฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตามเจตจ�ำนง
และแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและน�ำพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ ยิ่งกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้
ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิด
หรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่านไม่พลุ่งพล่าน กระวน
กระวาย คื อ ต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึ ก ทะลุ ไ ด้ แ ละมองเห็ นทั่ วตลอด จิ ต ที่ ฝ ึ ก ดี แ ล้ ว
จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท�ำงานและพัฒนาอย่างได้ผล
๓. ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส�ำคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน�ำทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น�ำ
หรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัด
มีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท�ำอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่อง
กว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น
ก. เป็นปัญญาที่ช่วยให้ด�ำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส�ำเร็จ ความรู้ความเข้าใจ
ในข้อมูล รวมทั้งศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจน การเรียนรู้อย่างถูกต้อง
ตามเป็นจริง โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมทัง้ ชัดเจน หรือโยงออกไปสูค่ วามหยัง่ รูห้ ยัง่ เห็นใหม่ ๆ ได้
		
10

พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ , (กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ์
การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๖๗.
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ข. ปัญญาที่ช่วยให้ด�ำเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์
ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย
ค. ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริง
ของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไป ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกต้อง
ต่อสิ่งทั้งหลาย ท�ำจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโ) กล่าวถึงความส�ำคัญของการศึกษาไว้ พอสรุปได้ว่า การจัดการ
ศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่มีปัญหาแก่ฝ่ายใด จัดการศึกษา
ทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรมคือสร้างมนุษยธรรมขึน้ มา แล้วเสริมมนุษยธรรมให้กา้ วหน้า ก้าวหน้าไป
นับตัง้ แต่วา่ ละสัญชาตญาณอย่างสัตว์แล้วก็มคี วามคิดนึกอย่างมนุษย์ ก็เป็นมนุษยธรรมก็ส่งเสริมให้ก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้นเป้าหมายของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมให้มันมาในทิศทางที่ถูกต้อง คือละ
อหังการ มมังการ ละความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่อาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ
นี้คือเป้าหมายของการศึกษา11
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงความส�ำคัญของไตรสิกขาไว้พอสรุปได้ว่า ไตรสิกขานี้ เมื่อ
น�ำมาแสดงเป็นค�ำสอนในภาคปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ได้ปรากฏในหลักที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์12 (พุทธโอวาท
ที่เป็นหลักใหญ่ ๓ อย่าง) คือ
๑. การไม่ท�ำความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็น ศีล
๒. การบ�ำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขั้นที่เรียกว่า สมาธิ
๓. การท�ำจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของไตรสิกขา หรือ (การศึกษา) ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่า การศึกษา หมายถึง การเรียนรู้เพื่อเป็นมนุษย์ที่
เต็มบริบรู ณ์ เพราะได้รบั การพัฒนาทัง้ ทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีจติ ใจทีเ่ ปีย่ มด้วยปัญญา
จึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นของอ�ำนาจกิเลสตัณหาดังค�ำกล่าวที่ว่า “ทุกข์มีเพราะยึด ทุกข์ยึด
เพราะอยาก ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย” เมื่อปล่อยวางแล้ว
ย่อมหลุดพ้นทุกข์ และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง
ผู้บรรลุวิมุตติ คือเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เพราะฉะนั้น วิมุตติจึงเป็นเป้าหมายของการศึกษา
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโ), การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร :
อุษาการพิมพ์, ธันวาคม ๒๕๔๙), หน้า ๒๐๕-๒๐๖.
12
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก
จ�ำกัด, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๗.
11
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ตามหลักไตรสิกขา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สมาธิที่มศี ลี อบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาที่
มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก จิตที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ”
ความหลุดพ้นนีก้ ค็ อื วิมตุ ติซงึ่ เป็นบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแล้วถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียกว่า
พระอเสขะ หมายถึงผู้จบการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา13
ความส�ำคัญของไตรสิกขาทีน่ ำ� มาแสดงข้างต้นนัน้ เป็นเครือ่ งยืนยันได้วา่ ไตรสิกขา เป็นหลักค�ำสอน
ทางพุทธศาสนาทีพ่ ทุ ธศาสนิกทุกคนควรน�ำมาปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาตนเองให้มชี วี ติ ทีด่ งี าม เพือ่ จัดปรับเตรียม
สภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและ
พร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อก้าวหน้าไปอย่างได้ ผลดีที่สุด สู่จุดหมายของชีวิต
ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป
(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)

13

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๑-๔๒.

