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ผศ.รวีโรจน ศรีคำภา
อาจารยประจำวิทยาเขตแพร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาทีม่ กี ารเติบโตดาน
กายภาพอยางรวดเร็วนัน่ คือ มีศนู ยกลางการบริหารอยทู อี่ ำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และกระจายเปนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน หนวยวิทยบริการและสถาบันสมทบอยู
ทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ และขยายวงกวางไปยังตางประเทศอีกหลายแหง จึงทำใหเปนทีร่ จู กั กัน
อยางแพรหลายยิง่ ขึน้ กวาเมือ่ ๑๐ ปกอ นอยางเห็นไดชดั เจน นับเปนความสำเร็จอีกกาวหนึง่
ในแงของการเติบโตดานปริมาณ สำหรับประเด็นที่ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยจะไดรว มกันพัฒนากันตอไปก็คอื คุณภาพของการจัดการศึกษาทีต่ อ งสนองพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย ทัง้ ๔ ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั และพัฒนา การบริการวิชาการ
แกสงั คม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม ในทีน่ ผี้ เู ขียนจะวิเคราะหประเด็น
หัวขอ “สังคมไทยกับพุทธศาสตรบัณฑิต” เพือ่ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับพิธปี ระสาทปริญญา
แกผสู ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป ๒๕๕๓ ตอไป


ความสำเร็จดานการศึกษาที่สงางามและภาคภูมิใจในชีวิตของพุทธศาสตรบัณฑิต
ไมไดเกิดขึ้นอยางงายดายหรือโดยความบังเอิญแนนอน หากแตอยูที่ความมุงมั่น ขยันและ
อดทนอยางตัง้ ใจและอาศัยปจจัยหลายอยาง ซึง่ ผเู ขียนจะไดนำมาประมวลจากประสบการณ
ตนเองซึง่ จบพุทธศาสตรบัณฑิต รนุ ที่ ๔๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผนวกกับขอมูลทีไ่ ดสมั ผัสอยางใกลชดิ ในฐานะเปนอาจารยประจำอยู ณ วิทยาเขตแพร ตัง้ แต
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ปพุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน ตองยอมรับความจริงวา นิสิตสวนใหญของเรามาจาก
คนระดับรากหญาจริง ๆ คือ มาจากลูกหลานชาวไร ชาวนา ชาวสวน ซึง่ มีฐานะยากจน และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวตองรับภาระคาใชจา ยในการครองชีพจิปาถะ จึงหันหนา
เขาพึ่งวัดวาอาราม ผูปกครองไดสงลูกเขาบวชเรียนตั้งแตเปนสามเณร เพื่อศึกษาเลาเรียน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี สามัญศึกษา จนกระทัง่ ระดับอุดมศึกษาคือพุทธศาสตรบัณฑิต
ตามลำดับ มีชวี ติ ทีด่ ำเนินอยใู นกรอบของพระธรรมวินยั มีอปุ ช ฌายครูบาอาจารยคอยดูแล
อบรมสั่งสอนชวยขัดเกลาและชี้แนะแนวทางที่ดีในการประพฤติวัตรปฏิบัติพรหมจรรยอยาง
กัลยาณมิตร ทีส่ ำคัญไดพงึ่ พาอาศัยญาติโยมในการอุปถัมภปจ จัย ๔ ตามสมควรแกอตั ภาพ ฟง
ดูดีและรูสึกวาทำไดงายดายเปนปกติ หากแตนึกถึงความเปนจริงแลว การดำรงชีวิตในชวง
บวชเรียนอยนู นั้ ไมใชของงาย สวนใหญตอ งพึง่ พาตนเอง ใชความอดทนสูงพอสมควรเลยทีเดียว
จนบางครัง้ ก็สบั สนและอึดอัดเปนธรรมดาเพราะยังอยใู นชวงวัยรนุ ความรสู กึ นึกคิดก็เบีย่ งเบน
ไปตามกระแสของโลกครึง่ ตอครึง่ เพือ่ นฝูงรนุ ราวคราวเดียวกันก็เปนคฤหัสถขบั ขีร่ ถยนตรถ
มอเตอรไซคไปเทีย่ วงานตามเทศกาลและทีต่ า ง ๆ มีคนรัก ครู กั ดูสนุกสนานและมีความสุข
ภาพพจนทเี่ ห็นผิวเผินอยางนัน้ มันเปนสิง่ ทีต่ รงกันขามกับชีวติ ในวัด มันคนละเรือ่ งกันเลยทีเดียว
ความรสู กึ ตรงนีม้ นั เปนสิง่ ทรมานและบัน่ ทอนความมัน่ ใจลงไป จนบางรูปไมสามารถเรียนจบ
พุทธศาสตรบัณฑิตได พระเณรหลายรูปจึงตัดสินใจลาสิกขาไปเพราะสิ่งเหลานี้ บางรูปบวช
ไมนาน จบแค ม.๓ หรือ ม.๖ ก็ไปกันหมด แมแตปจ จุบนั นีก้ เ็ ชนกัน เฉลีย่ แลวมีจำนวนเพียง
๑๐-๒๐ เปอรเซ็นตที่เรียนตอ สวน ๘๐-๙๑ เปอรเซ็นตที่เหลือแปลงรางกันหมด และราว
๕๐ เปอรเซ็นตทอี่ อกไปก็ไมมโี อกาสไดศกึ ษาเลาเรียนตอและมีชวี ติ ลมุ ๆ ดอนๆ
แตกระนัน้ ก็ตามการทีบ่ วชเรียนตอสามารถชนะและฝาฟนอุปสรรคของชีวติ ดวยความ
คิดของผูฉลาดลึกไมรีบลาสิกขาไปกอนมีพื้นฐานจิตใจที่มั่นคงและแนวแนในพระพุทธศาสนา
เดินไปขางหนาดวยความมัน่ ใจและเด็ดเดีย่ ว ดวยศีลาจารวัตรทีง่ ดงามตามเสนทางสมณเพศมี
พระธรรมวินัยและสิกขาบทนอยใหญไดหลอหลอมใหทานที่อยูในสมณเพศเปนผูมีปฏิปทา
นาเลือ่ มใสดังทีไ่ ดประจักษดว ยสายตาแลว เฝารอคอยความสำเร็จอยางอดทนจากวันเปนเดือน
เลื่อนขยับเปนปและหลายๆ ปไดบมเพาะเมล็ดพันธุแหงความดีงามที่ยอดเยี่ยมสำเร็จเปน
พุทธศาสตรบัณฑิตอยางสงางาม สมเกียรติ ศักดิศ์ รี และภาคภูมใิ จโดยทัว่ กัน อีกประการหนึง่
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ถามองในแงการลงทุนแลว คมุ เกินคมุ เพราะลงทุนนอย ใชทรัพยากรธรรมชาตินอ ย ใชปจ จัย
๔ ดวยความประหยัด ใชหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเครือ่ งหลอเลีย้ ง
ชีวติ จิตใจเปนสำคัญ จึงถือไดวา เปนแบบอยางของชีวติ ทีป่ ระเสริฐ โดยเฉพาะเรือ่ งการประหยัด
นัน้ ยังสามารถใชไดดกี บั ทุกสถานการณแมในปจจุบนั นีก้ ย็ งิ่ จำเปนเหลือเกิน สอดคลองสัมพันธ
กับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทีพ่ ระราชทานแกประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึน้ ปใหม ๒๕๐๒ ความวา “...ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ ปนอยใู นปจจุบนั นี้
ขาพเจาใครจะไดกลาวถึงความสำคัญของการประหยัด ซึ่งรัฐบาลไดชักชวนใหแตละคน
ปฏิบตั ิ คงจะไดตระหนักอยแู ลวทัว่ กันวา การใชจา ยโดยประหยัดนัน้ จะเปนหลักประกันความ
สมบูรณพนู สุขของผปู ระหยัดเองและครอบครัว ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การ
ประหยัดดังกลาวจะมีผลดีไมเฉพาะแกผปู ระหยัดเทานัน้ ยังจะเปนประโยชนแกประเทศชาติ
ดวย...”๑ อนึง่ ความสำเร็จของพุทธศาสตรบัณฑิตดังทีไ่ ดกลาวแลวอยบู นพืน้ ฐานของความขาด
แคลนโอกาสของชีวติ และการศึกษาจนสามารถกาวผานอุปสรรคเหลานัน้ มาอยางสงางาม ณ
บัดนีน้ บั ไดวา เปนสุดยอดของความสำเร็จและสุดยอดของมนุษยธรรมดาคนหนึง่ สวนปจจุบนั
ยังเปนทางเลือกทีด่ เี พิม่ ขึน้ อีกทางหนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยเปดโอกาสใหคฤหัสถเขาศึกษาตอในสาขา
วิชาตาง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อใหเปนไปตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๕ ดังที่
จะกลาวในหัวขอถัดไป


คงเปนทีส่ งั เกตไดวา ทำไมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญเติบโตขึน้
อยางรวดเร็ว ซึง่ เปนบทพิสจู นอยางหนึง่ วา สถาบันแหงนีไ้ ดใหอะไรมากมาย แกสงั คมไทยอยาง
แนนอน จึงขอสรุปเปนขอๆ พอสังเขปดังนี้
๑

กระทรวงวัฒนธรรม, พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ป ๒๔๙๓-๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภณ
ั ฑ (ร.ส.พ.),๒๕๔๘), หนา ๑๔.
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๑. สั ง คมไทยได ส นองพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๕ ผทู รงสถาปนา “มหาธาตุวทิ ยาลัย” ขึน้ ที่
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิแ์ ละมีการใชคำวา “วิทยาลัย” เปนครัง้ แรก เมือ่ ป ๒๔๓๐ เพือ่
เปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชัน้ สูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ๒ ชวง
ตอมาการศึกษาไดรบั การสนับสนุนสงเสริมจากในหลวงรัชกาลที่ ๖, ๗, ๘ และรัชกาลที่ ๙ ใน
ปจจุบนั พรอมทัง้ คณะสงฆและสวนราชการ การทีไ่ ดมกี ารจัดการศึกษาดังกลาวนี้ ทำใหสงั คม
ไทยมีพระพุทธศาสนาเจริญรงุ เรืองมาเปนลำดับ
พุทธศาสตรบัณฑิตจงภาคภูมใิ จวาเพราะมีวนั นัน้ จึงมีวนั นี้ มีรชั กาลที่ ๕,๖,๗,๘,๙ และ
เดชะพระบารมีแหงบุรพมหากษัตริยาธิราชเจาในอดีตทุกพระองคเกือ้ กูลหนุนนำใหการศึกษาใน
พระพุทธศาสนามัน่ คงและเปนปกแผนในอดีต ปจจุบนั และอนาคต ความผูกพันระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยถ งึ พสกนิกรไทยนัน้ มิใชเปนความผูกพันอยางธรรมดาสามัญ แตเปนความผูกพัน
เฉกเชน พอกับลูก เฉกเชนฟากับดิน ทีฟ่ า นัน้ โอบดินไวชวั่ นิรนั ดร นับเปนบุญอยางยิง่ สำหรับ
เราทีไ่ ดเกิดเปนคนไทยบนผืนแผนดินไทย ภายใตพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยาธิราช
เจา ๓ ดังนัน้ พุทธศาสตรบัณฑิตทุกทานจึงเปนกำลังสำคัญอยางยิง่ ทีจ่ ะสรางสรรคความเจริญ
ใหแกชาติบา นเมืองและพระพุทธศาสนาสมดังพระราชปณิธานทีท่ รงตัง้ ไว นอกจากพุทธศาสตร
บัณฑิตแลวทานทีเ่ กีย่ วของทุกฝายจงภูมใิ จเถิดวาทานไดมสี ว นในการสรางความสำเร็จนีแ้ ลวดวย
เชนกัน
๒. สังคมไทยไดบคุ คลทีม่ คี วามรคู คู ณ
ุ ธรรมเพิม่ ขึน้ ในสังคมจำนวนมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะ
พุทธศาสตรบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค ๙ ประการ คือ
๑. มีปฏิปทานาเลือ่ มใส
๒. ใฝรใู ฝคดิ
๓. เปนผนู ำดานจิตใจและปญญา
๔. มีความสามารถในการแกปญหา
๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คมู อื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, (กรุงเทพ
มหานคร : หจก.ไทยรายวันการพิมพ), ๒๕๕๑ หนา ๑.
๓
นิราลัย รวบรวมและเรียบเรียง, คมู อื พระนักเทศน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), ม.ป.ป.
หนา ๓๐๒.
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๕. มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา ๖. รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม
๗. รเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม ๘. มีโลกทัศนกวางไกล
๙. มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม๔
ทำใหเกิดความมัน่ ใจไดวา ความรแู ละคุณธรรมทีไ่ ดรบั การศึกษาตลอดหลักสูตรจะเปน
เครือ่ งขัดเกลาจิตใจและพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาในทางทีด่ งี าม อันจะชวยสมทบและเสริมสราง
ความดีและคนดีทวั่ ไปทีม่ อี ยใู นสังคมใหมพี ลังและจำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ กระจายอยทู วั่ ประเทศ
และทัว่ โลก
๓. สังคมไทยมีฐานของคนดีและความดีทโี่ ลกควรจารึกไว อันเปนผลสืบเนือ่ งมาจาก
พระพุทธศาสนา ผทู จี่ บหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจึงไดสมญานามวา “พุทธศาสตรบัณฑิต” ซึง่
หมายถึง ผรู ใู นวิชาการทางพระพุทธศาสนามีลกั ษณะเปนผรู ู ผตู นื่ และผเู บิกบานเปนปกติ เมือ่
จะคิด พูดและทำในสิง่ ใดยอมมีสติสมั ปชัญญะและปญญาเปนเครือ่ งพิจารณาตัดสินวาสิง่ ใดผิด
สิง่ ใดถูก สิง่ ใดเปนประโยชนมใิ ชประโยชน สิง่ ใดเปนคุณสิง่ ใดเปนโทษ สิง่ ใดควรประพฤติ สิง่ ใด
พึงงดเวน เปนตน ถาอยางนีแ้ ลวก็จะเปนรากฐานของความดีและคนดีทใี่ ครๆ ก็อยากจะมาสัมผัส
เพราะคนดีจะอยทู แี่ หงไหนก็มแี ตความดีแผไพศาลไมสรางปญหาใหกบั ผอู นื่ กลับนำความสุข สงบ
เย็นไปสบู คุ คลนัน้ และทีน่ นั้ ๆ เพราะไปชวยแกไขปญหาใหผอู นื่ และสังคมนัน่ เอง ฉะนัน้ การที่
มหาวิทยาลัยไดผลิตพุทธศาสตรบัณฑิตไปเปนจำนวนมากยอมสงผลดีตอ ทรัพยากรมนุษยในโลก
นีอ้ ยางแทจริง เพราะจะชวยลดภาวะโลกรอนทีเ่ กิดขึน้ เพราะกิเลส ตัณหา และพยาบาทของ
คนบางคน บางกลมุ ทีห่ อ หมุ ดวยอวิชชาและกิเลสหนาจนทวมความคิดจิตใจใหเบาบางลงไปได
เพราะพิจารณาเห็นวามีทางเดียวทีจ่ ะทำใหชาติบา นเมืองมีความสุข สงบ รมเย็นได นัน่ คือ นอมนำ
เอาพระบรมราโชวาทขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั มาใชในการปฏิบตั ิ ความวา “...ใน
บานเมืองนัน้ มีทงั้ คนดีและคนไมดี ไมมใี ครจะทำใหคนทุกคนเปนคนดีไดทงั้ หมด การทำใหบา น
เมืองมีความปรกติสขุ เรียบรอยจึงมิใชการทำใหทกุ คนเปนคนดี หากแตอยทู กี่ ารสงเสริมคนดี ให
๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป ๒๕๕๒,
(กรุงเทพมหานคร : นวสาสน การพิมพ, ๒๕๕๒), หนา (๕).
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คนดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดไี มใหมอี ำนาจ ไมใหกอ ความเดือดรอนวนุ วายได...”๕
นีค่ อื คำตอบและทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ของทางชาติบา นเมือง ณ เวลานี้ และมัน่ ใจวามหาวิทยาลัย
ก็ไดใหคำตอบทีต่ รงประเด็นแกสงั คมนีแ้ ลวเชนกัน
๔. สังคมไทยมีขมุ ทรัพยทลี่ ้ำคา อันไดแกพระพุทธศาสนา อันเปนสัญลักษณของคนไทย
ดังคำกลาวทีค่ นุ หูคนุ ตาทีว่ า “บานพุทธเมืองพุทธ” เราไมตอ งไปแขงขันดานวัตถุกบั ประเทศอืน่
ทีเ่ ขาเจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพราะถึงอยางไรมันก็เปนปจจัยภายนอก
มีคณ
ุ คาเปนวัตถุชว ยอำนวยประโยชนแคความสะดวกและสบายเทานัน้ จะเหนือกวาพระพุทธ
ศาสนาทีก่ อ ใหเกิดความสุขอยางลึกซึง้ แกจติ ใจภายในไมไดเลย ขอสำคัญเราอยาหลงประเด็น
ก็แลวกัน ทำอยางไรเราจะคิดอยางเปนระบบและถูกตองวาขณะนี้ สังคมไทยเรามีของดีทสี่ ดุ
คือพระพุทธศาสนา ความจริงมีมานานมากแลวดวย ถาอางอิงตามหลักฐานครัง้ ประวัตศิ าสตร
ก็สมัยการสังคายนาครั้งที่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๕ เมื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระไดทราบโดย
อนาคตังสญาณวา ในกาลตอไปภายหนา พระพุทธศาสนาจะไมเจริญรงุ เรืองในชมพูทวีปอีก
ตอไป แตจะไปตัง้ มัน่ ณ แควนอืน่ ๆ และเพือ่ ใหพระพุทธศาสนาไดเผยแผไปไกล ทานจึงไดรบั
พระบรมราชานุญาตจากพระเจาอโศกมหาราชใหคัดเลือกพระเถระที่มีความรูแตกฉานใน
พระพุทธศาสนาเพือ่ เปนสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ๖ พระสมณทูตที่
ไดรบั คัดเลือกสงออกไปประกาศศาสนาในครัง้ นีม้ ี ๙ สาย ในสายที่ ๘ ไดแก พระโสณะเถระ
และพระอุตตระเถระไปสุวรรณภูมปิ ระเทศ ไดแก พมา ไทย และมอญ ทุกวันนี้ นีแ่ หละคือ
ขุมทรัพยอนั ล้ำคาทีส่ ดุ เมือ่ เปนเชนนี้ พระพุทธศาสนาจึงมีผศู กึ ษาและปฏิบตั ติ ามกันมาเปนระยะ
เวลาหลายพันป จนหลอหลอมวิถชี วี ติ คนไทยใหมลี กั ษณะทีโ่ ดดเดนกวาชาติอนื่ ดวยครรลองแหง
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางลงตัว ซึง่ ไมใชจะทำไดงา ยๆ หรืออาศัยระยะเวลา
๕

กระทรวงวัฒนธรรม, พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ป ๒๔๙๓-๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภณ
ั ฑ (ร.ส.พ.),๒๕๔๘), หนา ๒๖.
๖
เสถียร โพธินนั ทะ, ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา, พิมพครัง้ ที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สราง
สรรคบคุ ส), ๒๕๔๔ หนา ๑๕๓.
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แคสิบปรอยป แตแทรกซึมอยูในจิตใจและสายเลือดของคนไทยทั้งแผนดินเปนระยะเวลาที่
ยาวนาน
สังคมไทยจึงอาศัยพระพุทธศาสนาอันประกอบดวยพุทธบริษทั ทัง้ ๔ คือ ภิกษุ สามเณร
อุบาสกและอุบาสิการวมดวยชวยกันขับเคลือ่ นธรรมจักรใหหมุนไปดวยความสุข สงบ และรม
เย็นถึงแมสงั คมไทยจะมีปญ
 หาความขัดแยงกันบางก็ไมถงึ กับจมปรักอยกู บั ทุกข วนุ วาย และ
เดือดรอน หรืออยรู อ นนอนทุกขตลอดเวลา พุทธศาสตรบัณฑิตจึงถือเปนผมู บี ทบาทนำแสงสวาง
สสู งั คมไทยและชวยกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาใหธำรงคงไวคกู บั สังคมไทยสืบไป
๕. สังคมไทยไดมหี ลักประกันทีม่ นั่ คง ดวยเหตุทวี่ า ตราบใดสังคมไทยมีพระพุทธศาสนา
อันเปนสถาบันหลักควบคกู บั สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย ก็มนั่ ใจไดวา ไทยยังคงเปน
ไทยและเปนที่นายินดีวา ในปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยของเราแหงนี้กับคณะสงฆทุกระดับเปน
เนือ้ ทองแผนเดียวกันอยางสนิทชิดเชือ้ การปฏิบตั ภิ ารกิจสำคัญหลายอยางทัง้ ในระดับวัด ชุมชน
สังคม ประเทศและนานาชาติสำเร็จลุลว งไปดวยความเรียบรอย ทัง้ นี้ อาศัยผใู หญดงึ ผนู อ ยดัน
คนเสมอกันสนับสนุนและสงเสริม สวนหนึง่ ของกิจกรรมทีท่ ำใหเกิดความเจริญและความสำเร็จ
นัน้ มัน่ ใจวามีพทุ ธศาสตรบัณฑิตเขารวมอยดู ว ย ถึงจะอยใู นเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถกต็ าม ก็ได
ชือ่ วาเปนลูกพอ ร.๕ เลือดสีชมพู เปนพุทธศาสตรบัณฑิตอยเู สมอ จะเห็นไดวา การทีม่ หาวิทยาลัย
ไดจดั การศึกษาทัง้ บรรพชิตและคฤหัสถ เปนจุดเดนหรือขอไดเปรียบในอันทีจ่ ะผลิตบุคลากรที่
มีคณ
ุ ภาพใหมคี วามรตู ามหลักปริยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ โดยมิไดกำหนดขอจำกัดในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ในจังหวัดใหญๆ เทานัน้ จังหวัดไหนมีความสมัครสมานสามัคคีพรอมเพรียงกันระหวางคณะสงฆ
สวนราชการ และประชาชน ก็สามารถรวมกันสนับสนุนสงเสริมเปดการศึกษาไดเชนใน
ปจจุบนั นี้
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การทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดผลิตบัณฑิตทุกระดับสสู งั คมจำนวน
มากเปนระยะเวลาทีย่ าวนาน จุดเริม่ ตนและเปาหมายทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ ตองการพัฒนาตัวบุคคล
ดังคำกลาวที่วา จะพัฒนาชาติตองพัฒนาที่ประชาชน จะพัฒนาคนตองพัฒนาที่การศึกษา
จะพัฒนาสิง่ ใดตองเริม่ ทีต่ วั เรากอน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดทีว่ า “โลกภายในตัวเราเปนเรือ่ ง
ราวทีเ่ ราควรรมู ากทีส่ ดุ คนทีร่ เู รือ่ งตัวเองดีมชี อื่ วาวิชชา สวนคนทีไ่ มรเู รือ่ งเกีย่ วกับตัวเองชือ่
วามีอวิชชา ปญญาคือความรลู กึ และรรู อบทีว่ า ลึกคือรเู รือ่ งตัวเองดวยการมองดานใน สวนที่
วารูรอบคือรูโลกภายนอกรอบตัวเรา
โลกภายนอกกวางไกลใครใครรู
โลกภายในลึกซึง้ อยรู บู า งไหม
จะมองโลกภายนอกมองออกไป
จะมองโลกภายในใหมองตน
ตัวเราเองเปนเรือ่ งทีต่ อ งรลู กึ ความรตู นเปนจุดเริม่ ตนของความรู ความรตู นจะชวย
ใหพฒ
ั นาตนจนเปนทีพ่ งึ่ ของตนเองไดตามหลักการทีว่ า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเปนทีพ่ งึ่
ของตน” ๗
อยางไรก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีช่ าวมหาจุฬาฯ ควรตระหนักอยเู สมอและถือวาเปนสิง่ ทาทาย
ทานผบู ริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และพุทธศาสตรบัณฑิตทุกทาน ก็คอื การนำความรแู ละ
คุณธรรมทีม่ อี ยเู ต็มพิกดั ในตนรวมกันในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยาง
ยัง่ ยืนยิง่ ขึน้ ไดอยางไร ภายใตเงือ่ นไขสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองทีเ่ กิดขึน้ โดยรวมมือกับองคกรทัง้ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนอยางเขมแข็ง พุทธ
ศาสตรบัณฑิตเองจึงตองพิสจู นใหสงั คมยอมรับในความรคู วามสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
อยางมืออาชีพตอไป

๗

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟาแหงความรู, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๕-๑๖.
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