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ขอเจริญพร อาตมภาพในนามของพระสงฆในที่ประชุมน้ี
ซ่ึงขออางรวมทัง้ทางมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ทีมี่ทานเจาคุณ
อธิการบดีเป นผู  นํ า พรอมดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวชิาการ และทานผูบรหิาร คณาจารย นิสิต พรอมทัง้
สาธุชน โดยเฉพาะในนามพระสงฆทัง้หมด ขออนุโมทนาทานรฐัมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดสละเวลามาในที่ประชุมน้ี
โดยทานไดเมตตาท ําหนาทีใ่นนามของฝายรฐั คือราชการ อานประกาศ
สํ านักนายกรัฐมนตรี เก่ียวกับการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ

การทีร่ฐับาลปฏบิติังานน้ี ก็โดยรบัสนองพระบรมราชโองการ
ในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบํ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจ ซ่ึงในกรณีน้ีเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พระศาสนา หรือระหวางอาณาจักรกับพุทธจักร ในฐานะที่ทรงเปน
องคเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก และทรงบํ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ

                                         
∗ สัมโมทนียกถา ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เม่ือวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวาย
มุทิตาสักการะ ในการที่ไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ
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น้ี อนุวัตรตามโบราณราชประเพณี ในฐานะที่ทรงเปนพุทธมามกะ 
ในการแสดงออกซึ่งพระราชธรรม เริ่มแตทศพิธราชธรรม พรอม
ดวยธรรมะขออื่นๆ อันแสดงไวตามหลักการปกครองในพระพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะหลักที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ

อะไรแนคือหนาที่ของรัฐ ตอคณะสงฆ
ในหมูชาวพุทธน้ันยอมทราบกันดีวา อาณาจักรกับพุทธจักรมี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางใกลชิดตลอดมา โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยของเรานี้ ซ่ึงไดถือวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจํ าชาติมาเปนเวลาหลายศตวรรษ

ธรรมะที่วาดวยการปกครอง ซ่ึงองคพระมหากษัตริยจะทรง
อุปถัมภคณะสงฆและการพระศาสนานั้น วาถึงการปกครองสมัย
พุทธกาล มีทั้งธรรมะสํ าหรับการปกครองแบบที่เรียกวา "เอกราช"
คือมีพระราชาองคเดียว และสํ าหรบัการปกครองทีเ่รยีกวา "คณราช"
คือมีพระราชาเปนคณะ เน่ืองดวยในพุทธกาลนั้นมีประเทศหรือ
แวนแควนตางๆ แยกไดเปน ๒ แบบ คือ

๑. แบบที่เรียกวา "คณราช" คือ การปกครองเปนคณะ ซ่ึง
ฝรั่งไปเรียกเปน Republic หรือสาธารณรัฐ เชนอยางแควนวัชชี 
แควนมัลละ เปนตน พระพุทธเจาไดตรัสแสดงหลักธรรมไวเรียกวา 
"วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ประการ"

ในหมวดธรรมสํ าหรับการปกครองแบบนี้ ก็มีความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับพระศาสนา ซ่ึงองคพระมหากษัตริยจะทรงคุมครอง
สมณพราหมณ ปรากฏอยูในขอสุดทายคือขอ ๗ ที่วา "…ทรงจัด
สรรอารักขา ความคุมครองปองกันโดยชอบธรรม ในพระอรหันต
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ทั้งหลาย"
คํ าวาพระอรหันตในที่น้ีก็คือพระสงฆที่ทรงคุณธรรมเปนแบบ

อยาง คือยกเอาทานผูเปนอดุมบคุคลสูงสุดข้ึนเปนหลัก หมายความ
วาใหความคุมครอง ดูแล ปกปองพระสงฆทัง้หลายท่ีเปนหลักใจ โดย
เปนหลักทางธรรมทางปญญา ของประชาชน หรอืของสงัคม โดย
ต้ังใจวาพระอรหันตที่ยังไมมา ก็ขอใหมา ที่มาแลว ก็ขอใหอยูผาสุก

ที่กลาวมานี้เปนหลักธรรมสํ าหรับการปกครองแบบคณราช 
เชนแควนวัชชีดังกลาวแลว ซ่ึงมีเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พระศาสนา เปนขอสํ าคัญคุมทาย

๒. สวนการปกครองอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงกํ าลังรุงเรืองมากใน
ชมพูทวีปสมัยน้ัน ไดแกระบบ "เอกราช" คือมีราชาผูเดียว การปก
ครองระบบเอกราชที่ยิ่งใหญเปนอุดมคติก็คือ ระบบที่เราเรียกวา
พระเจาจักรพรรดิ สํ าหรับระบบนี้พระพุทธเจาก็ตรัสหลักธรรมไว 
โดยเฉพาะจักรวรรดิวัตร ซ่ึงเรานับกันวามี ๑๒ ประการ

จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการนี้ ก็จบลงดวยขอสุดทายที่วาดวย
ความสัมพันธระหวางรัฐกับพระศาสนาเชนเดียวกัน แตเริ่มมีต้ังแต
ขอ ๒ ที่วา "พระเจาจักรพรรดิทรงจัดการอารักขา คุมครองปอง
กันอันชอบธรรม แกสมณพราหมณทั้งหลาย" เชนเดียวกับที่จัด
ความคุมครองปองกันแกหมูชนเหลาอื่นๆ ในแวนแควน

แต สํ าคัญที่ขอสุดทาย ซ่ึงตรัสวา พระเจาจักรพรรดิเสด็จไป
ทรงพบปะเยี่ยมเยือนสมณพราหมณ ผูเวนจากความประมาทมัว
เมา ผูต้ังอยูในขันติโสรัจจะ ผูฝกตนใหสงบ โดยเขาไปปรึกษาสอบ
ถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรเปนส่ิงมีโทษ อะไรไมมี
โทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ การใดกระทํ าแลวจะเปนไป
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เพื่อความทุกข เพื่อส่ิงที่มิใชประโยชน การใดกระทํ าแลวจะเปนไป
เพื่อประโยชนเก้ือกูล และความสุขตลอดกาลนาน เม่ือไดทราบวา
อันใดเปนโทษ เปนส่ิงที่ควรงดเวน ก็ละเสีย อันใดจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขยั่งยืนนาน ก็บํ าเพ็ญการนั้นใหบริบูรณ

น้ีคือขอสุดทายทีจ่บสมบรูณของหลกัทีเ่รยีกวา จกัรวรรดวิตัร
จะเห็นวาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาน้ัน สอนหลักการปก

ครองบานเมืองโดยเตรียมไวพรอม ทั้งระบบคณราช และเอกราช 
คณราชนัน้เปนการปกครองทีค่ลายกับระบบที่เรียกวาประชาธิปไตย
บางทเีราเรยีกกนัวาระบบสามคัคีธรรม คือใชสภาทีเ่รยีกวา สันถาคาร
เปนที่ประชุมตัดสินกรณีตางๆ

ธรรมการ คือศึกษาธิการ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับพระศาสนานี้ ถาดํ าเนินไปดวยดี

ก็จะทํ าใหบานเมืองอยูรมเย็นเปนสุข ความเปนมาที่มีการแตงต้ังผู
ทํ างานทางดานการศึกษา ทางดานเกี่ยวกับธรรมะ เก่ียวกับการให
ความรู ใหธรรม ใหปญญา แกสังคม หรือแกประชาชน ก็จัดอยูใน
การบํ าเพ็ญพระราชกรณียกิจขอน้ีน่ันเอง ซ่ึงฝายรัฐก็ไดรับสนอง 
พรอมทัง้ไดสืบทอดประเพณขีองราชธรรมนี ้หมายความวา เม่ือเรา
มีการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐบาลก็เปนผูสืบทอดธรรมะ 
สํ าหรบัการปกครองนีจ้ากองคพระมหากษตัรยิ มาท ําหนาทีสื่บตอไป

ในสมัยกอนน้ัน การศึกษากับเรื่องพระศาสนาไมไดแยกกัน 
เพราะฉะนัน้ ทีว่ารฐั หรอืพระราชา จนถงึพระเจาจกัรพรรด ิทรงจดั
อปุถมัภคุมครองปองกันแกพระสงฆ สมณพราหมณ และพระอรหนัต
ทั้งหมดน้ัน ก็หมายถึงการสงเสริมผูทํ าหนาที่ทางการศึกษานั่นเอง
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ยอนไปสมัยกอนโนน การแบงแยกทางดานวิชาการไมเหมือน
สมัยปจจุบัน ในสมัยกอนน้ันวิชาอาชีพตางๆ ในชมพูทวีป เรียกกัน
วา "สิปปะ" ซ่ึงมีการจํ าแนกเปนสิปปะชั้นต่ํ า และสิปปะชั้นสูง ถา
มองดูตามกาลสมัย ก็เปนยุคเดียวกันกับพวกกรีก ที่เขาจัดวิชาทํ า
มาหากินตางๆ เปนวิชาชั้นต่ํ า เรียกวาวิชา (ขอประทานอภัย) ชั้น
ทาส คือเปน Servile Arts สวนพวกวิชาทางดานใชสติปญญา 
สมอง จึงจะเปนวิชาของพวกเสรีชน เรียกวา Liberal Arts ซ่ึง
ปกติในชมพูทวีปวิชาประเภทนี้ก็อยูกับสมณพราหมณ

เพราะฉะนั้น การที่อุปถัมภบํ ารุงทางดานพระศาสนานั้น จึง
หมายถึงการอุปถัมภบํ ารุงทางดานการศึกษาอยูในตัว และเทากับ
ถือวาการศึกษากับการสอนธรรมเปนเรื่องเดียวกัน ตองอยูดวยกัน

ทั้งน้ีเพราะวาลํ าพังเฉพาะศิลปวิทยาวิชาชีพน้ัน หาไดเปน
เครื่องนํ าทางของการปกครอง ที่จะทํ าใหเกิดความรมเย็นเปนสุข
ไดไม แตเปนเรื่องเพียงแคดานเศรษฐกิจ ซ่ึงแมจะมีความสํ าคัญ
เปนอยางยิ่ง ก็เพียงเปนเครื่องค้ํ าจุน

สวนตัวกํ าหนดวิถีทางของสังคมที่แท ในการที่จะนํ าทางการ
บริหารสังคมนั้น จะตองอาศัยสติปญญาที่ประกอบดวยธรรม
ดํ าเนินไป ดังน้ันประเพณีการปกครองที่การศึกษากับพระศาสนา
หรือธรรมะมาดวยกันน้ี จึงยั่งยืนตลอดมา เปนอุดมการณที่มีมาแต
ด้ังเดิม

การที่ทางรัฐไดปฏิบัติภารกิจในวันน้ี ซ่ึงเปนการรับสนองพระ
บรมราชโองการ ก็ถือวาไดอุปถัมภบํ ารุงพระพุทธศาสนาตาม
โบราณราชประเพณีน้ี อาตมภาพขออนุโมทนา
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ตองจัดระเบียบสังคม เพราะการศึกษาลมสลาย
เม่ือกลาวถึงรัฐบาล ก็เปนการกลาวถึงรัฐทั้งหมด ที่ทํ าการใน

นามของประเทศชาติ เม่ือพูดแคบเขามา สถาบันผูเปนเจาของ
เรื่องวันน้ี ก็คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงวันน้ีทานเจาคุณอธิการบดีไดเปนผู
นํ ามา

ทางมหาจุฬาฯนั้น ที่ไดมาแสดงความเอื้อเฟอในวันน้ี กระผม
ก็ขอขอบพระคุณในการที่มีน้ํ าใจ ทั้งตอผมในฐานะเปนบุคคล คือ
เปนพระภิกษุรูปหน่ึง และอีกสถานหนึ่ง คือ ในฐานะที่เปนศิษยเกา
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวย จึงเปนการขอบคุณของศิษย
เกา ตอทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือเปน
เรื่องของศิษยเกา ก็เลยขอโอกาสพูดคุยแบบกันเอง

วันน้ี เม่ือทานรัฐมนตรีอานประกาศสํ านักนายกรัฐมนตรีน้ัน 
ไดกลาวถึงการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ ๒ ทาน ก็เลยขอโอกาส
เลายอนไปเมื่อตอนกอนเพลนี้เอง หลวงลุงที่วัดน้ี อยูๆ ทานก็ถือ
เอาหนังสือพิมพฉบับหน่ึงมาอานใหฟง เปนขาวเรื่องแตงต้ัง
ศาสตราจารยพเิศษ ในน้ันบอกวาต้ังพระธรรมปฎกเปนศาสตราจารย
พิเศษคนแรกของมหาจุฬาฯ เรื่องน้ีก็เลยเปนจุดที่จะนํ ามาขอกลาว
ในที่น้ี คือแกขาว

ความจริงน้ัน บุคคลทานแรกที่แทก็คือ ทานอาจารยจํ านงค 
ทองประเสริฐ ทํ าไมจึงวาอยางน้ี คือประกาศของสํ านักนายกรัฐ-
มนตรี หรือขาวที่หนังสือพิมพนํ าไปลงนี้ เปนเรื่องความดีความงาม
ของพุทธบริษัท หมายความวาในพุทธบริษัทน้ี เราใหความสํ าคัญแก
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ภิกษุบริษัท คือใหความสํ าคัญแกพระสงฆ เพราะฉะนั้น เม่ือมี
เรื่องราวมาคูกันดวยกัน ก็ยกพระสงฆเปนอันดับแรก แตวาโดย
รัตตัญุตาหรือรัตตัญูภาวะแลว ตองถือวาทานอาจารยจํ านงค 
ทองประเสริฐ เปนลํ าดับที่ ๑ เพราะวาทานเปนครูอาจารย รวมทั้ง
เปนครูอาจารยของกระผมเองดวย

น่ันเปนเหตุการณเม่ือนานมาแลว ต้ังส่ีหาสิบปกอนโนน ผม
ไดเขามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือยังเปนเณรเล็กๆ องคหน่ึง 
ตอนน้ันทานอาจารยจ ํานงค ทองประเสรฐิ เปนทานเจาคุณกวีวรญาณ
ทานเปนผูบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงมีเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษาที่เลาบอยๆ ก็ขอโอกาสนํ ามาเลาซ้ํ าอีก

สมัยกอนน้ี กอนเขาชั้นเรียนมีการประชุมกันที่ลานอโศก ตรง
หนาหอสมุดกลาง คณะผูบริหาร และครูอาจารย มหาจุฬาฯ ก็จะ
จัดลํ าดับผลัดกันมาพูดใหโอวาทแกนิสิต นักเรียน ที่ลานอโศกหนา
หอสมุดกลางน้ัน

ทานอาจารยจํ านงค ทองประเสริฐ เปนศูนยกลางหรือเปน
แกนของการใหโอวาทนี้ กระผมเองก็ไดฟงโอวาทของทานเปน
ประจํ า คํ ากลาวของทานมีความหมายสํ าคัญมาก เพราะเปนเครื่อง
ปลุกจิตเตือนใจ ใหพระเณรของเรา มองเห็นความสํ าคัญของการ
ทํ ากิจพระศาสนา เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ใหเห็นคุณคาของ
พระพุทธศาสนา แลวก็ใหสํ านึกในหนาที่ ที่จะออกไปทํ าประโยชน
แกประชาชน ดวยการนํ าธรรมะไปเผยแผ ทํ าใหเกิดส่ิงที่เรียกกันวา 
"ไฟ" คือเกิดความรูสึก ความสํ านึก ที่จะเลาเรียนศึกษาพระพุทธ
ศาสนาใหจริงจัง เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณคาของหลักธรรมคํ าสอน
ของพระพุทธเจา แลวมีใจใฝปรารถนาที่จะนํ าเอาพระธรรมคํ าสอน
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น้ีไปเผยแพร ใหเปนประโยชนแกประชาชนตอไป
คิดวาการศึกษานี้ มีภารกิจอยางหน่ึงที่ควรจะตองทํ าใหได 

คือการที่จะตองปลุกจิตสํ านึกของนักเรียน นักศึกษา นิสิตทั้งหลาย 
เวลาน้ีบนกันมากวา นิสิต นักเรียน ไมคอยมีจิตสํ านึกในเรื่องสังคม 
หรือจิตสํ านึกตอพระศาสนา แมแตในวงการพระสงฆเอง ความรัก
พระศาสนาก็ไมคอยมี ฉะนั้นแรงใจที่จะทํ ากิจเพื่อประโยชนสวน
รวมจึงออนแอ

ในฝายของบานเมืองก็เชนเดียวกัน ผูเรียนจะตองมีจิตสํ านึก
ตอสังคมอยางจริงจัง ที่จะทํ าใหเกิดกํ าลังและความอาจหาญ 
แกลวกลาเขมแข็งที่จะสรางสรรคทํ าประโยชนใหแกประเทศชาติ
ตอไป มิฉะนั้นคนรุนใหมก็อาจจะถูกสิ่งลอเรา ยั่วยวน ชักจูงใหเขว
ออกหรือลงไปจมอยูในการเสพบริโภค อยางที่เราเรียกกันวา
บริโภคนิยม ตลอดจนอบายมุขตางๆ ไดงาย

สภาพที่เปนอยูในปจจุบันน้ี ที่ผูคน เยาวชน จนกระทั่งเด็กนัก
เรียน หมกมุนมัวเมา มีอบายมุขมาก จนตองจัดระเบียบสังคมกันน้ี 
ก็คงจะเปนเพราะเหตุน้ี คือตองสืบเน่ืองจากการศึกษาดวย เพราะ
การศึกษาในประเทศของเราไมสามารถปลุกจิตสํ านึกทางสังคมให
เกิดข้ึน

การศึกษา ตองใหถึงความจริงของธรรมดา
การที่จิตสํ านึกทางสังคม หรือจิตสํ านึกตอสวนรวม และจิต

สํ านึกตอพระศาสนานี้ จะเกิดข้ึนได ก็ตอเม่ือผูเรียนไดเห็นคุณคา
ของสิ่งที่เลาเรียนศึกษา อยางพระเณร ก็คือจะตองมองเห็นคุณคา
ของพระธรรมวินัยวา เปนประโยชนอยางแทจริง เปนส่ิงที่จะนํ าไป
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แกปญหาได ทํ าประโยชนสุขใหสํ าเร็จไดอยางแทจริง เม่ือเห็นคุณ
คาก็จะซาบซึ้งใจและมีความเชื่อม่ัน และก็จะหนุนจิตสํ านึกน้ันให
ออกมาเปนผลในทางปฏิบัติได

ลึกลงไป กอนที่จะเห็นคุณคาก็คือ ตองเห็นความจริง โดย
เฉพาะในการเลาเรียนพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักคํ าสอนของพระ
พุทธเจา คนควาวิจัยพระธรรมวินัย ก็ตองเห็นความจริงของธรรมะ
น้ัน ถาไมเห็นความจริงก็ไมเห็นความหมาย วาจะมีคุณคาเปน
ประโยชนไดอยางไร แรงใจ หรือจิตสํ านึกตางๆ ก็ไมสามารถออก
ผลสูการปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นเบื้องตนทีเดียว ตองมองเห็นความจริง เม่ือเลา
เรยีนตองมีความซาบซึง้วา พระพทุธศาสนาสอนหลักทีเ่ปนความจรงิ
และความจรงิน้ีไมใชจรงิเพราะทานผูน้ันผูน้ีสอน หลักพระพทุธศาสนา
น้ันเปนที่ทราบกันดีวา พระพุทธเจาตรัสวา "ตถาคตทั้งหลาย จะ
อุบัติข้ึนหรือไมก็ตาม ความจริงก็มีอยูเปนธรรมดาของมันอยางน้ัน 
(ไมวาจะเปนหลักเรื่องไตรลักษณ หรือปฏิจจสมุปบาทก็ตาม) 
ตถาคตไดคนพบความจริงน้ีแลว จึงไดนํ ามาเปดเผยแสดงชี้แจง ทํ า
ใหเขาใจงาย วาดังน้ีๆ"

หลักการนี้หมายความวา ทานผูส่ังสอน แมแตองคสมเด็จ
พระบรมศาสดา ก็ทรงเปนส่ือชี้ใหเราดูไปที่ตัวความจริงน้ัน ความ
หมายอยูที่ความจริง ไมใชติดอยูกับตัวผูแสดงหรือผูสอน การสอน
ที่มัวแตบอกวา คนน้ันพูดวาอยางน้ี นักปราชญคนน้ีพูดวาอยางน้ัน 
คงไมไปไหน นักปราชญเหลาน้ันแนนอนวามีความสํ าคัญอยางยิ่ง 
แตก็มีความสํ าคัญในฐานะเปนส่ือ ชวยใหเรามองไปที่ความจริง 
เม่ือใดเห็นตัวความจริงที่แท ซ่ึงมีอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ เม่ือ
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น้ันจึงจะสํ าเร็จประโยชนของการศึกษาที่แทจริง แลวภารกิจของ
ทานผูแสดงก็ถึงจุดหมาย

เวลาน้ีเปนที่นาสังเกตวา บางทีในการเลาเรียนที่เรียกวาการ
ศึกษาก็มาติดอยูแคเพียงวา ใครพูดวาอยางไร นักปราชญคนน้ันวา
อยางน้ันอยางน้ี แลวก็จบอยูที่น่ันเอง ถาพูดอยาง "เซน" ก็คลายๆ 
บอกวา มีมือชี้ใหดูพระจันทร แตคนแทนที่จะมองไปที่พระจันทร
ก็มองไปที่น้ิวที่ชี้ เลยไมถึงพระจันทรสักที ยิ่งกวาน้ันบางทีก็อาจจะ
ไมไดมองที่น้ิวชี้ดวยซํ้ า แตมองไปที่มือ หรือมองไปที่ตัวคนชี้ เลยไม
เห็นแมกระทั่งน้ิวที่ชี้ น่ีถาใกลเขาไปหนอยก็มองไปที่น้ิวชี้ ตอจาก
น้ิวชี้ ถามองใหแนใหตรง ก็คือมองไปที่พระจันทร

ศิลปวิทยาการตางๆ น้ันแนนอนวามีความมุงหมายเพื่อใหถึง
ความจริงแท ถาพูดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือความจริงตาม
ธรรมชาติ หรือความจริงที่มีอยูตามธรรมดา เม่ือเรามองเห็นความ
จริงน้ีแลว เราก็จะมองเห็นวา ออ ส่ิงทั้งหลายเปนไปอยางน้ีๆ เม่ือ
ทํ าอยางน้ีแลวจะเกิดผลอยางน้ัน จึงจะตองทํ าตองแกไขอยางน้ันๆ 
ความจริงก็จะทํ าใหเกิดความหมาย แลวก็มองเห็นคุณคา แลวจิต
สํ านึกตอสวนรวมและตอธรรมก็จะตามออกมา

ถาการศึกษาทํ าไดสํ าเร็จอยางน้ี ก็จะสอดคลองกับจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงชาวพุทธเรา โดยเฉพาะพระสงฆไดพูดถึง
กันอยูเสมอ โดยถอืวาเปนจดุหมาย หรอืจะเรยีกวาเปนอดุมการณ
ของการเผยแผพระพทุธศาสนา ทีเ่ราอางกันบอยๆ วา "จรถ ภิกฺขเว
จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย" แปลวา เธอท้ังหลายจงจาริกไป 
เพื่อประโยชนเก้ือกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
เพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกพหูชน เพื่อเห็นแกประโยชน
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สุขของชาวโลก ตามคํ าลงทายวา โลกานุกมฺปาย

เมื่อบุคคลนิพพาน จึงจะทํ างานเพื่อโลกไดจริง
แทจริง พุทธพจนน้ีมิใชเพียงสํ าหรับผูประกาศเผยแผพระ

ศาสนาเทาน้ัน และที่วาจาริกน้ัน เด๋ียวน้ีก็อาจจะไมไดจาริกไปดวย
ตัวแลว เพราะเปนยุคของขาวสารขอมูล ขาวสารขอมูลสามารถจะ
ไปไดดวย IT ซ่ึงสามารถเผยแพรไปไดกวางขวางรวดเร็ว แมไม
ตองเดินทางไป ไมตองข้ึนเครื่องบิน ไมตองไปรถไปเรือ

อยางไรก็ตาม การจาริกทั้งหมดน้ี ไมวาจะจาริกไปเองหรือ
จะจารกิไปโดย IT ก็ตาม ศาสนกิจน้ันก็ยงัไมใชความหมายขัน้สมบรูณ
เพราะหลกัการทีพ่ระพทุธเจาตรสัไวน้ี ไมใชหมายถงึเฉพาะเปนภารกจิ
ของพระสงฆหรือบุคคลเทาน้ัน แตทรงหมายถึงตัวพระพุทธศาสนา
ทั้งหมดทีเดียววา พระพุทธศาสนาจะดํ ารงอยู ยืนนานก็เพื่อ
ประโยชนสุขแกชาวโลก

แมแตองคพระพุทธเจาเองที่ดํ ารงพระชนมอยู ก็เพื่อจุด
หมายน้ี ดังที่พระสารีบุตรกลาวไว เม่ือครั้งที่พระอานนทไดกลาว
ถามขึ้นมาวา ถาองคพระสัมมาสัมพุทธเจามีอันเปนอะไรไป ทาน
พระสารีบุตรจะเศราโศกหรือไม พระสารีบุตรก็ไดกลาวตอบวา 
ทานจะไมเศราโศกดวยรูตามความเปนจรงิ แตทานก็คิดวา ถาองค
พระมหาบรุษุจะด ํารงพระชนมอยูยืนนาน ก็จะเปนไปเพื่อประโยชน
สุขแกพหูชน และเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก เปนอยางมาก

น่ีก็หมายความวา พระพุทธศาสนาทั้งหมดก็ตาม องคพระ
บรมศาสดาก็ตาม การทํ างานพระศาสนาของเราทั้งหมดน้ีก็ตาม มี
วัตถุประสงคอันแทจริงอยูที่น่ีเอง คือเพื่อการบํ าเพ็ญประโยชนสุข
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แกชาวโลก อันน้ีเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา เปนจุดหมายใน
ระดับกวางข้ันปลาย ซ่ึงเปนจุดหมายเพื่อสวนรวม

ทีน้ีอีกดานหน่ึง ก็มีจุดหมายที่มาสนองรับเปนฐานใหแกจุด
หมายน้ีอีกขั้นหน่ึง คือจุดหมายข้ันบุคคล

จุดหมายของบุคคลที่เปนแตละชีวิตน้ัน คือนิพพาน จุดหมาย
แหงนิพพานของบุคคลน้ี จะไปสัมพันธกับจุดหมายแหงการบํ าเพ็ญ
ประโยชนสุขเพื่อชาวโลก เพราะผูใดไมนิพพาน ผูน้ันก็ไมสามารถ
บํ าเพ็ญประโยชนแกชาวโลกไดเต็มที่

เปนธรรมดาวามนุษยเม่ือยังมีกิเลส ก็ยังมีอะไรที่ตองทํ าเพื่อ
ตน อยางนอยก็คือการที่จะมีความสุขเพื่อตน อยางดีก็ยังตอง
พัฒนาคุณภาพของตน แตถาผูใดนิพพาน ก็คือเสร็จกิจเพื่อตน ดับ
ตัวตนหมดแลว ไมมีอะไรตองทํ าเพื่อตัวอีก เต็มอิ่ม จนกระทั่งมี
ความสุขเปนคุณสมบัติประจํ าตัว แมแตความสุขก็เปนคุณสมบัติ
ประจํ าตัวแลว ไมตองหาความสุข ไมตองทํ าอะไรเพื่อตัวเองอีก

บุคคลที่นิพพาน ดับไดแมกระทั่ง(ความนึกคิดถึง)ตัวตน 
เพราะไมมีตัวตน(ที่ยึดถือไว) มีความสุขเต็มเปยมบริบูรณแลว ทาน
ผูน้ีแหละจึงจะเปนผูพรอมที่จะบํ าเพ็ญประโยชนสุขเพื่อชาวโลกได
เต็มที่

คติน้ีเปนเรื่องสํ าคัญ จะตองรูตระหนักไววา จุดหมายของ
พระพทุธศาสนาจดัเปน ๒ ข้ัน คือจดุหมายเพือ่ตัวบคุคล กับจดุหมาย
เพื่อสวนรวม ซ่ึงรับกัน และสอดคลองหนุนซ่ึงกันและกัน เราจะ
ตองเนนยํ้ าหลักการนี้ใหเดนชัด

เม่ือพระพุทธเจาทรงสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้ง
แรก ทานเหลาน้ันลวนเปนพระอรหันตทั้งส้ิน พระองคจึงตรัสวา 
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ทุกทานที่อยูในที่น้ี รวมทั้งพระองคเองดวย ลวนเปนผูพนแลวจาก
บวง ทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษย น้ีก็คือวานิพพานหมดแลว 
ไมมีตัวตนที่จะไปติดของอะไรทั้งส้ิน เปนอิสระโดยสมบูรณ ฉะนั้น
ตอจากนี้ก็เปนอิสระเสรี สามารถจาริกไปเพื่อชาวโลกไดเต็มที่

ฉะนั้น การศึกษาจะตองทํ าใหไดทั้ง ๒ ข้ัน คือการศึกษาที่จะ
ทํ าใหคนนิพพาน ซ่ึงมีความหมายตอไปถึงการที่เขาจะไดทํ างานเพื่อ
ประโยชนสุขแกชาวโลกไดโดยสมบูรณ ทั้งสองอยางน้ีรับกัน ถา
การศึกษาไมสามารถทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงคสองอยางน้ี โดย
เฉพาะขั้นแรกกิเลสไมนอยลงแลว การที่เขาจะทํ าเพื่อประโยชนสุข
แกสังคม หรือแกสวนรวม ตลอดจนแกโลกนั้น ยอมเปนไปไดยาก 
หรือเปนไปไมได

เมื่อบุคคลแปลกแยกจากชีวิต สังคมก็แปลกแยกจากธรรมชาติ
จากนั้น ทั้งมนุษย-สังคม-ธรรมชาติ ก็ตองถึงวิกฤติการณ

เวลาน้ี เรามาถึงระยะของวิกฤติการณตางๆ ไมวาจะเปน
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ วิกฤติการณทางสังคม จนถึงวิกฤติ
การณของชีวิตจิตใจ ขณะนี้วิกฤติน้ันขยายกวางขวางถึงระดับโลก

ตอนเกิดสงครามที่อาฟกานิสถาน ประเทศสหรัฐอเมริกา
บอกวา เวลาน้ีเกิดสงครามชนิดใหมเปน new kind of war และ
สงครามชนิดใหมน้ีก็เขามาในยุคที่เพิ่งเกิด "New Economy" คือ
เศรษฐกิจแบบใหม จึงเปนเรื่องที่เราจะตองเตรียมรับสถานการณ
ในการที่วา ถาเรามีความมุงหมายที่จะบํ าเพ็ญประโยชนสุขแกชาว
โลก ทํ าใหโลกนี้มีสันติสุข ก็จะตองแกไขสถานการณเหลาน้ี ไมใช
เปนเรื่องที่เพียงต่ืนเตนแลวก็ผานไป
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สถานการณเหลาน้ีก็คือส่ิงที่คุกคามตอสันติสุขและความอยู
รมเย็นเปนสุขของชาวโลกนั่นเอง การที่ New Economy มาดีหรือ
ไม แลวก็ new kind of war มา อันน้ีไมดีแนนอน แตทั้งสองอยาง
น้ีมีความสัมพันธกันอยางไร เวลาน้ีเราเขามาอยูในภาวะที่โลกมี
ความซับซอนสับสน จนกระทั่งคนมองปญหาอะไรตางๆ ไดยาก 
คลํ าปมไมถูก และไมรูจะแกอยางไร ตรงจุดไหน

อยางไรก็ตาม ที่จริงมันก็ไมไปไหนหรอก ที่วาซับซอนสับสน 
มันก็อยูแคเดิมน่ันเอง วาไปในแงหน่ึงก็คือ การที่มนุษยเรานี้แปลก
แยกจากตัวเอง มองงายๆ ก็คือมนุษยเรานี่แหละเปนตัวกอปญหา 
แลวก็เปนผูที่จะแกปญหา

มนุษยที่กอปญหาข้ึนมาน้ี ก็กอปญหาต้ังแตที่ตัวเองน่ันเอง 
เขากอปญหาที่ตัวเองกอน แลวก็เลยกอปญหาออกไปขางนอก ต้ัง
แตตัวเองก็ไมรูจักตัวเอง

มนุษยน้ันถาวากันไป โดยภาวะพื้นฐานก็งายๆ คือมนุษยแต
ละคนน้ีมี ๒ สถานะพรอมกัน หรือมองได ๒ ดาน

๑. คนแตละคนน้ีเปนชีวิต ซ่ึงเปน "หนวยธรรมชาติ" เพราะ
วาชีวิตน้ันเปนธรรมชาติ ภาวะของมนุษยดานน้ีโยงเราเขากับธรรม
ชาติ แนนอนวาโดยพื้นฐานแลวเราทุกคนเปนชีวิต ชีวิตของเราเปน
ธรรมชาติ เกิดมาตามธรรมชาติ เปนไปตามกฎธรรมชาติ เกิดจาก
องคประกอบตางๆ ของธรรมชาติที่เปนรูปธรรมและนามธรรมมา
ประชุมกัน อันน้ีคือตัวคนดานหน่ึง

๒. อีกดานหน่ึง มนุษยเรานี้เปนบุคคล ซ่ึงเปน "หนวยสังคม"
เพราะเปนผูอยูในสังคม เปนสวนรวมหนวยหน่ึงในสังคม เม่ือเปน
บุคคล ก็เปนผูอยูในสังคม เปนสวนรวมในสังคม และกาวออกไปมี
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ความสัมพันธกับคนโนนคนน้ี แลวก็มีการอยูรวมกันดวยดี หรือดวย
ไมดี แตโดยมากมักจะไมคอยไดดี เพราะวาแตละคนจะตองด้ินรน
เพื่อใหตนอยูรอดเปนตน ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการแยงชิง การ
แกงแยงทะเลาะวิวาทกัน ดังน้ันปญหาในดานบุคคลจึงมีมาก

นอกจากปญหาที่ออกไปสูสังคมแลว มนุษยดานบุคคลน้ัน ยัง
ปฏิบัติตอภาวะของตนเอง ดานที่เปนหนวยธรรมชาติคือชีวิตไมถูก
ตองอีก จนเกิดปญหาซอนลึกลงไปถึงข้ันพื้นฐาน

เวลาน้ีเรื่องที่เปนปญหาอยางยิ่งก็คือ การที่มนุษยแปลกแยก
จากตัวเองดานชีวิต แทบจะเหลือแตดานบุคคลอยางเดียว มนุษย
เชื่อมตัวเองเขากับความจริงพื้นฐานที่เปนธรรมชาติไมถูก ต้ังแตกิน
อาหารเปนตนไป แมแตกินอาหารก็กินไมถูกแลว เขากินเพื่อสนอง
ความตองการของบุคคล แทนที่จะกินเพื่อสนองความตองการของ
ชีวิต

เม่ือมนุษยแปลกแยกจากตัวเอง โยงไมถึงแมแตชีวิตของตัว
เองที่เปนธรรมชาติ ก็แนนอนวาจะตองเกิดปญหา

ธุรกิจไดเปนเจาใหญในแดนของบุคคล
และกํ าลังกาวเขามาครอบงํ าในแดนของชีวิตดวย

เวลาน้ีการเนนดานบุคคลที่อยูในสังคมนั้น เปนสวนที่เดน 
กระบวนการสํ าคัญทั้งหมดที่เปนไปอยูในโลกมนุษยที่เดนในปจจุบัน
น้ัน เปนเรื่องของบุคคลกับสังคม และในกระบวนการทางสังคมน้ัน 
สวนที่ยิ่งใหญข้ึนมามากก็คือดานเศรษฐกิจ

กระบวนการทางสังคมดานเศรษฐกิจน้ี กํ าลังใหญข้ึนมาเปน
อันดับหน่ึง และมีอิทธิพลครอบงํ าระบบอื่นๆ ในทางสังคมดวยกัน
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เอง แตแคน้ันมันยังไมหยุด เวลาน้ีเรื่องของเศรษฐกิจน้ี กํ าลังจะมี
อํ านาจแผอิทธิพลเขามาครอบงํ าเรื่องของมนุษยดานชีวิตแทๆ ที่
เปนธรรมชาติดวย จะเห็นไดแมแตในเรื่องการศึกษา

เวลาน้ีเรา(ฝรั่ง)พยายามจัดศาสตรตางๆ ในโลกเปน ๓ 
หมวด คือเปนมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรธรรม
ชาติ แตแลวการศึกษานี้ไมรูจะอยูในหมวดไหนดี

การศึกษาก็เลยเปนประเภทกํ้ าๆ ก่ึงๆ นักการศึกษาตะวันตก
บางคนก็จัดเขาเปนสังคมศาสตร บางคนก็ไมจัด ไมรูจะจัดเขาอัน
ไหนดี บางทีก็จัดแยกเปนอิสระ คือจัดไมถูกและไมลงกัน

การศึกษานั้น แนนอนวามันเปนเรื่องของชีวิต จึงเปนเรื่อง
พื้นฐาน ถาวาตามหลักพุทธศาสนาก็คือ คนเราตองมีชีวิตอยู เม่ือ
ชีวิตมีอยู และเปนไป เรียกวาเราดํ าเนินชีวิตน้ัน เราจะเปนอยู หรือ
ชีวิตจะดํ าเนินไปได เราก็ตองเจอสถานการณใหม พบประสบการณ
ใหมๆ ซ่ึงเราจะตองปรับตัว จะตองเรียนรู จะตองพัฒนาชีวิตน้ัน 
เพื่อปฏิบัติตอสถานการณน้ันหรือประสบการณน้ันใหไดผล

การที่เราพยายามดํ ารงชีวิตอยูดวยดี หรือใหเปนไปดวยดี 
หรือแมแตใหดํ าเนินไปไดในสถานการณน้ันๆ หรือในการพบประสบ
การณน้ันๆ น่ีก็คือการศึกษานั่นเอง เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามี
ชีวิตอยู เราก็มีการศึกษาตลอดเวลา ดวยเหตุน้ีพระพุทธศาสนาจึง
ใหความสํ าคัญวา ชีวิตกับการศึกษาเปนอันเดียวกัน แตหมายถึง
ชีวิตที่ดี

ชีวิตที่ไมพยายามปรับตัว ไมพยายามเรียนรู ไมพยายามที่จะ
ดํ าเนินไปใหบรรลุจุดหมายที่สูงข้ึนไป ก็สักแตวามีลมหายใจ ทาน
เรียกความเปนอยูของมนุษยที่สักแตวามีลมหายใจวา "พาล" คน
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พาลก็คือคนที่เปนอยูสักแตวามีลมหายใจ คือไมศึกษา (บางทีเรียก
วา ไมดํ าเนินชีวิตดวยปญญา)

ถาไมเปนอยูแบบพาล ไมเปนอยูสักแตวามีลมหายใจ ก็ตองมี
การศึกษา การศึกษาก็คือการพยายามที่จะเปนอยูใหดี พยายามที่
จะรับประสบการณใหไดผล มีการเรียนรูเพื่อจะอยูอยางไรใหรอด
ใหดี จะปฏิบัติตอสถานการณน้ันอยางไรจึงจะไดผลดี ก็ฝกตัว
พัฒนาตัวขึ้นไป น่ีคือการศึกษา ตลอดเวลาและตลอดชีวิต

การศึกษาเปนเรื่องของชีวิต เวลาน้ีเราอาจจะมองขามความ
หมายพื้นฐานน้ีไป แลวก็เลยไปมองการศึกษาในความหมายตางๆ ที่
แปลกแยกจากชีวิต ซ่ึงขณะนี้นาเปนหวงวา เศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
ครอบงํ าเดนในแดนของสังคมศาสตร ซ่ึงสนใจมนุษยเพียงในดาน
เปนบุคคลที่อยูในสังคม กํ าลังจะกาวเขามามีอิทธิพลครอบงํ าแม
แตการศึกษา เชนมีการมองมนุษยเปนทรัพยากร เอาคนเปน
ทรัพยากรมนุษย

ที่วาน้ีเปนการเริ่มที่เศรษฐกิจจะเอาการศึกษาไปเปนเครื่อง
มือ หมายความวา การศึกษาจะตองไปสนองรับใชเศรษฐกิจ โดย
ทํ าหนาที่พัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกวางออกไปก็พัฒนาสังคม อยางน้ี
เปนตน

แมแตกวางออกไปในการออกไปเกี่ยวของกับธรรมชาติ เวลา
น้ีเศรษฐกิจก็เปนตัวนํ า โดยมีกระบวนการอุตสาหกรรมเปนเครื่อง
มือ หรือเปนชองทางสนองจุดหมายในทางเศรษฐกิจ เรื่องน้ีก็ทํ าให
เกิดปญหาที่ยอมรับกันทั่วที่เรียกวา "การพัฒนาที่ไมยั่งยืน" อยางที่
เราประสบกันอยูในปจจุบัน เพราะวาเศรษฐกิจกาวไปรุกรานแมแต
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ธรรมชาติ ภายใตอิทธิพลของแนวคิดพิชิตธรรมชาติ ที่จะเอาชนะ
ธรรมชาติ เพื่อเอาธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงานอุตสาห
กรรม เพื่อทํ าผลิตภัณฑสํ าหรับเสพบริโภคสนองความตองการของ
มนุษยในทางเศรษฐกิจ ไปๆ มาๆ ธรรมชาติที่อยูรอบตัวก็อยูไมได 
จึงเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน

เศรษฐกิจเปนเจาใหญได
แตจะพาโลกและชีวิตไปไมตลอด

ภาวการณที่ผานมาน้ี จึงมีความหมายวา เศรษฐกิจกํ าลังเปน
ตัวเดน เปนเจาใหญที่แผขยายอิทธิพลเขามาครอบงํ าการศึกษา ทํ า
ใหตองต้ังคํ าถามวาการศึกษาจะสามารถดํ ารงความเปนอิสระไวได
หรือไม

โดยที่แทจริง ถาวาตามหลักพระพุทธศาสนา การศึกษาถือวา
เศรษฐกิจเปนปจจัยเก้ือหนุน เศรษฐกิจเกื้อหนุนการศึกษาอยางไร 
ก็คือมนุษยจะตองพัฒนาชีวิตใหดีงามประเสริฐยิ่งข้ึนไป และใน
กระบวนการพัฒนาชีวิตน้ีเขาก็เอาเศรษฐกิจมาเปนปจจัยเก้ือหนุน
การพัฒนาน้ัน เพราะวาคนจะอยูได และจะมีชีวิตอยูดี จะมีการ
ศึกษาพัฒนาชีวิตไดงอกงาม ก็ตองอาศัยเศรษฐกิจดวย แตตองชัด
วามองเศรษฐกิจเปนปจจัยเก้ือหนุน

เวลาน้ีเศรษฐกิจจะมาเอาการศึกษาไปเปนเครื่องมือ เพื่อไป
หนุนการผลิตทรัพยากรของสังคม เปนตน จึงเปนเรื่องที่ตองมาคิด
กันใหมากวาจะเอาอยางไร จะใหการศึกษาเปนใหญ หรือเศรษฐกิจ
เปนใหญ

ถาเราถือชีวิตเปนใหญ โดยที่มนุษยแตละคนนี้ มีความเปน
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มนุษยอยู ๒ ดาน คือความเปนชีวิต กับความเปนบุคคล ชีวิตอยูกับ
ธรรมชาติ บุคคลอยูกับสังคม บุคคลไมมีชีวิตอยูไดไหม สังคมไมมี
ธรรมชาติอยูไดไหม แนนอนวาชีวิตเปนฐานของบุคคลอีกทีหน่ึง 
แลวบุคคลจะอยูดีโดยไมคํ านึงถึงชีวิตน่ีเปนไปไดหรือไม

เวลาน้ีเรากํ าลังเอาใจใสใหความสํ าคัญดานบุคคลมาก จน
กระทั่งลืมดานความเปนชีวิต เม่ือลืมความเปนชีวิต ก็จะลืมคุณคา
ของความเปนมนุษยดวย แลวตอจากนั้นอะไรตออะไรก็จะวิปลาส
คลาดเคล่ือน

ถาเราใหเศรษฐกิจเปนใหญ ซ่ึงมีความหมายตอไปวาธุรกิจ
เปนใหญ ความสํ าเร็จตางๆ ก็มุงสนองความสํ าเร็จทางเศรษฐกิจน้ี 
จุดหมายของพุทธศาสนาที่วา จะมีการศึกษาเพื่อใหคนนิพพาน และ
เพื่อใหแตละคนที่อิ่มเย็นแลวน้ีไปบํ าเพ็ญประโยชนสุขเพื่อชาวโลก
น้ันก็คงเปนไปไมได เพราะวาแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบที่วาน้ัน 
ยอมจะเปนเรื่องของการสนองความตองการของบุคคล ไมใช
สนองความตองการของชีวิต

บุคคลเปนเรื่องของตัวตน แตชีวิตเปนสากล ความเปน
บุคคลทํ าใหมนุษยแยกตัวออกมา ขณะที่ชีวิตประสานทุกคนสูความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

เม่ือสนองความตองการของบุคคล บุคคลแตละคนก็จะเอา
ใหแกตน เม่ือเขาไปอยูรวมกันก็จะแยงชิง ฉะนั้นการศึกษาที่มี
เศรษฐกิจเปนใหญตองการที่จะสรางผลผลิตอะไรตางๆ ใหมาก 
แนนอนวาจะตองเอาเพื่อตัว พวกตัว ก็จะตองมีการแยงชิงกัน จะ
ใหโลกนี้มีสันติสุขก็คงเปนไปไมได

ในทางที่ชอบธรรม จะตองใหการศึกษาเอาเศรษฐกิจมาเปน
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ปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาชีวิต หรือเก้ือหนุนการศึกษาใหได แลวคน
ที่มีการศึกษาแลวน้ี ก็จะมีความพรอมที่จะบํ าเพ็ญประโยชนสุขแก
ชาวโลกตอไป ซ่ึงจะเปนไปตามจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาอัน
สอดคลองกัน ที่วาใหบุคคลนิพพาน แลวสามารถไปบํ าเพ็ญ
ประโยชนสุขแกชาวโลกไดอยางแทจริง

ใหเศรษฐกิจของสังคม รับใชการศึกษาของชีวิต
จึงจะเขาถึงธรรมดา ที่นํ าไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันน้ี นับวาเปนวันที่ไดมีการปฏิบัติภารกิจอันหน่ึง เพื่อสนอง
วัตถุประสงคทางการศึกษา ซ่ึงในวงที่เฉพาะก็คือ ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับศาสนา ซ่ึงหมายถึงรัฐกับการศึกษาดวย ในกรณีน้ี
หลักพุทธศาสนากับการศึกษา หรือเรื่องธรรมะกับการพัฒนาชีวิต 
ไดมาโยงเปนเรื่องเดียวกัน โดยทางสัญลักษณหรือรูปแบบ

จึงขอใหความสัมพันธโดยสัญลักษณหรือโดยรูปแบบนี้ มี
ความหมายโยงลงไปถึงตัวเน้ือแทที่เปนแกนสารดวย ถาหากลงไป
ถึงข้ันน้ันไดอยางแทจริง ก็จะเปนไปตามหลักธรรมคํ าสอนของพระ
พุทธเจา

แมแตความเปนศาสตราจารยพิเศษน้ีเอง ก็ยอมเปนส่ือไดทั้ง 
๒ อยาง คือจะเปนส่ือของระบบการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือของ
เศรษฐกิจก็ได หรือจะเปนส่ือของการศึกษาที่เอาเศรษฐกิจเปน
ปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาชีวิตก็ได

แตเราก็คงหวังวา จะอยางไรก็ตาม ก็ขอใหกิจกรรมที่ไดทํ า
กันน้ี เปนสวนหน่ึงที่จะมาชวยเกื้อหนุนใหเราเดินหนาไป ในวิถีทาง
แหงคํ าสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงเปนหลักธรรมที่สอนความจริง ที่มี
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ตามธรรมดาของธรรมชาติน้ัน วาใหเราสามารถนํ าเอารูปแบบ
ตางๆ และระบบการตางๆ หรือทุกสิ่งที่มนุษยจัดต้ังวางบัญญัติข้ึน
มาน้ีเปนส่ือ เปนเครื่องมือที่จะนํ าเขาถึงสาระที่แทจริง

โดยเฉพาะก็คือ การศึกษาในความหมายที่เราเอาปจจัยดาน
อื่นๆ ซ่ึงมิใชเฉพาะเศรษฐกิจเทาน้ัน แตรวมทั้งปจจัยทางสังคม
อยางอื่นๆ ดวย มาเกื้อหนุนในการพัฒนาชีวิตของมนุษย เพื่อให
มนุษยมีชีวิตที่เจริญงอกงามขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีกิเลสนอยลง 
มีทุกขนอยลง แลวก็สามารถที่จะไปบํ าเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแก
ชาวโลกกวางขวางออกไป

ไมใชวายิ่งอยูไปก็ยิ่งเพิ่มพูนกิเลส เพิ่มพูนทุกข แลวก็เลย
ตองหาเอามาใหแกตนมากยิ่งข้ึน ดวยการเบียดเบียนกันขยายวง
กวางใหญข้ึน

ขอหวังวา กิจกรรมในวันน้ี จะเปนสวนหน่ึงในการที่จะปฏิบัติ
ใหเกิดผลตามความมุงหมายทีแ่ทจรงิของการศกึษา ดังทีไ่ดกลาวมา
น้ี และขออนุโมทนาทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในนามของฝายรัฐที่รับสนองพระบรมราชโองการ อันเปนการ
ปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พระศาสนา หรืออาณาจักรกับพุทธจักรดังไดกลาวมา

พรอมกนัน้ี ก็เปนความมน้ํี าใจปรารถนาดขีองทางมหาวทิยาลยั-
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองวัตถุ
ประสงคของมหาวิทยาลัยเองดวย ในฐานะเปนทั้งสถาบันทางการ
ศึกษา และสถาบันพระศาสนา ซ่ึงจะไปบํ าเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุข
แกประชาชน หรือแกชาวโลกทั้งหลาย ตามอุดมคติของชาวพุทธ 
อันอนุวัตรตามคํ าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน ก็ขอให
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ความมุงหมาย และความปรารถนาดีน้ี จงสัมฤทธิ์ผลโดยลํ าดับ 
และยิ่งๆ ข้ึนไปจนถึงจุดหมายโดยสมบูรณ ซ่ึงจะเปนไปไดก็ดวย
อาศัยเรี่ยวแรง กํ าลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังปญญา และกํ าลังความ
สามัคคีของทุกทานรวมกัน

ขออนุโมทนาอีกครั้งหน่ึง และขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย
อวยชัยใหพร อภิบาลรักษา ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ พรอมทั้งสาธุชนทุกทานผูมีความปรารถนาดี หวังดี 
โดยเฉพาะเริ่มดวยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ คณะผูบริหาร 
คณาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียนทั้งหลาย ขอทุกทานจงเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย มีความกาวหนางอกงามรุงเรืองในการดํ าเนิน
ชีวิต และการประกอบกิจหนาที่การงานใหกาวหนาไป เพื่อบรรลุจุด
หมายสมดังที่ต้ังไว จงมีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ เพื่อ
สามารถบํ าเพ็ญประโยชนสุขใหสํ าเร็จ ทํ าใหสังคม ประเทศชาติ 
ตลอดจนโลกนี้ทั้งหมด รมเย็นเปนสุขตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ
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