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ได แ ต ห วั ง ว าจะมี จั ง หวะเวลาให ไ ด เ ขี ย นตอ อย า งน อ ยให จ บความของเรื่ อ งราว
เหตุการณถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงยังรอตอไป
ขออนุ โ มทนาบุ ญ กิ ริ ย าแห ง ธรรมทาน ในวาระสํ า คั ญ แห ง งานวั น ครบรอบวั น
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เวลาขณะที่ เ ขี ย นเรื่ อ งนี้ อยู ใ นป พ.ศ. ๒๕๕๖ จะหวนหลั ง ไปเล า เรื่ อ งราว
เหตุการณเกาๆ เกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อครึ่ง
ศตวรรษที่ผานมา โดยกลับไปตั้งหลักที่ ๕๐ ปกอนโนน คือ พ.ศ. ๒๕๐๖ แลวมองยอน
จากป ๒๕๐๖ นั้นถอยลงไป และตามดูตอตั้งแตป ๒๕๐๗ ถัดขึ้นมา

สายลมเย็นพัดมา พาฉ่ําชื่นใจ
ในชวงเวลานั้น มีเหตุการณหนึ่งที่มหาจุฬาฯ ซึ่งเดนอยูในความจําของผูเลา ยัง
นึกเห็นภาพรางๆ
วันนั้ น สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ เสด็จมาทรงเป น
ประธานในงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ (๑๘ กรกฎาคม)
เหตุการณที่วาเดนอยูในความจํา คือ เมื่อพระเถระผูเปนหัวหนาทางดานมหาจุฬาฯ
(คงจะเปนองครักษาการอธิการบดี) อานถวายรายงานกิจการจบแลว สมเด็จพระสังฆราช
ก็มีพระดํารัสตอบ หรือทรงกลาวโอวาท โดยทรงอานตามขอความบนแผนพิมพดีดที่ทาง
มหาจุฬาฯ จัดเตรียมถวายไว
สมเด็จพระสังฆราชทรงอานวา
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์...โทรศัพท์ โท-สี่-โท-สี่-เก้า...”
ถึงตรงนี้ (๒๔๒๔๙, สมัยนั้น เลขเพียง ๕ ตัว∗) ทรงหยุด แลวทรงพระสรวลชอบ
พระทัย เสร็จแลวจึงทรงเริ่มอานใหม ตามขอความที่พิมพถวาย
1

1

∗

ในป ๒๕๐๖ นี้ ไดโทรศัพทเพิ่มอีกหนึ่งหมายเลข คือ ๒๙๒๖๕ (ไวที่แผนกธรรมวิจัย) แลวตอมาอีก
หลายป (นาจะปลาย มิ.ย. ๒๕๐๙ - ยังไมยืนยัน ตองมีเวลาคนใหแน - ได ๒ เครื่อง แบงไปที่บาลีมัธยม
เครื่องหนึ่ง) จึงมีการเปลี่ยนใหใชโทรศัพทเลข ๗ ตัว เปน ๒๒๑-๔๘๕๙ (สมัยแรก ไมตองใส ๐๒ นําหนา)
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พระโยมพลอยหัวเราะกันเบาๆ และมองกันดวยความรูสึกรื่นรมยชมชื่นใจ มีเสียง
ผูใหญทานหนึ่งพูดเชิงกระซิบเสริมบรรยากาศวา ทรงอานละเอียดๆ หรือวาทรงอานครบ
ทั้งหมด หรืออะไรทํานองนั้น (จําไมแมนแลว) คือ ทรงอานทั้งหมดตั้งแตหัวกระดาษตรา
มหาจุฬาฯ ซึ่งบอกสถานที่ตั้ง ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท
คนที่อยูในงานพิธีวันนั้น โดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลาย มาดวยจิตใจของผูรวมงาน
บุญกุศลที่วัด ไมไดมุงจับจองอะไรในเรื่องที่เปนการเปนงาน ไมคอยไดเอาใจใสกับคํา
รายงานกิ จการ และแม แตขอ ความที่เ ป นพระโอวาทหรือพระดํา รัสตอบ แตใจอยูกั บ
บรรยากาศของงาน มุ งไปที่ เ หตุ ก ารณค วามเคลื่อ นไหวเป นไปซึ่ง ได ผา นได เ ห็ น และ
สําหรับวันนี้ จุดสําคัญอันเปนศูนยกลางของเหตุการณ ที่ปกแผใหบรรยากาศ ก็คือ องค
สมเด็จพระสังฆราช ที่เสด็จมาทรงเปนประธานของงาน
ที่จริง สําหรับงานอยางนี้ รายงานกิจการเปนสาระสําคัญอยางหนึ่ง แตเปนเรื่อง
สําคัญในฝายเจาของงาน คืองานประจําปนี้ เปนจุดกําหนดที่เรียกรองหรือบังคับใหได
รวบรวมสถิติทําประมวลสรุปความเจริญกาวหนาและความเปนไปอันพึงสังเกตในปหนึ่งๆ
ไวเปนหลักฐานและเปนแหลงขอมูล อันเปนประโยชนอยางยิ่งในระยะยาว
ถาไมมีงานที่เปนจุดกําหนดอยางนี้ ก็อาจจะหรือมักจะเพลินลืมหรือปลอยเรื่อย
เฉื่อยไป เมื่อถึงวาระเชนนี้ คนที่มางานบางคนอาจจะอยากรู บางคนก็เจาะฟงบางจุดบาง
ดาน บางคนก็ใฝศึกษาตั้งใจอยากรู แตรวมแลวก็ไมตองไปหวังวาคนที่มาในงานจะใสใจ
สนใจอะไรมากมาย ขอสําคัญอยูที่วา เจาของกิจการควรถือเปนโอกาสดีที่จะทําสถิติและ
ประมวลสรุปกิจการของตนไวใหเปนหลักฐานอยางดีที่สุด
เหตุ ก ารณ ที่ เ ด น ขึ้ น มาเป น บรรยากาศอั น แผ ค ลุ ม และให ค วามหมายแก ง าน
อนุสรณมหาจุฬาฯ วันนั้น ก็คือการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชนั่นเอง
สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ เวลานั้นมีพระชนมายุยาง
๙๐ พรรษา ทรงพระชรามากแล ว การที่ ท รงอ า นข อ ความบนหั ว กระดาษพร อ มทั้ ง
หมายเลขโทรศัพท แลวทรงนึกได และทรงหยุด พรอมทั้งทรงพระสรวลชอบพระทัยอยาง
นั้น เห็นไดวา นอกจากไมมีใครถือแลว กลับทําใหเกิดบรรยากาศชื่นบานหรรษา
ข อ สํ า คั ญ การที่ จ ะเกิ ด ความรู สึ ก รื่ น รมย ช มชื่ น ใจอย า งนั้ น ก็ เ นื่ อ งมาจากพระ
คุ ณ ลั กษณะส ว นพระองค คื อ พระอาการที่ ท รงยิ้ ม แย ม แจ ม ใส ฉายพระเมตตาเด น ชั ด
ออกมา อยางที่พูดตามภาษาชาวบานวาใหความรูสึกเปนกันเอง สบายๆ ผอนคลาย ชื่นอก
ชื่นใจ ทําใหงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ปนั้น เดนอยูในความจําของผูเลาดังไดกลาวขางตน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
ณ สมเด็จพระสสังฆราช (ญาาโณทยมหาเถรระ)
(พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘)
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พายุผานไป ทิ้งใหวังเวง
แต ไ ม เ ท า นั้ น ลึ ก ลงไปอี ก ชั้ น หนึ่ ง บรรยากาศแห ง การเสด็ จ มาของสมเด็ จ
พระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ครั้งนั้น เปนเหมือนสายลมเย็นฉ่ําชื่น ซึ่งพัด
ผานเขามาในคราวที่มหาจุฬาฯ อยูในสภาพแหงโหยวาเหวแทบจะวังเวง คราวถูกลมพายุ
รายโหมกระหน่ํา เปนเหมือนอาคารที่เสาหลักโยเย กระเบื้องมุงหลุดหาย หลังคาโหว นา
หวั่นเกรงแกคนภายในที่อาศัยอยู วาตัวเรือนจะยอบแยบยุบลงไปหรือไม
พายุ ร า ยอั น โหมกระหน่ํ า มหาจุ ฬ าฯ ที่ ว า นั้ น พู ด สั้ น ๆ คื อ พระภิ ก ษุ ที่ ดํ า รง
ตําแหนงสั่งการเลขาธิการมหาจุฬาฯ ซึ่งเปนผูบริหารหลักของมหาวิทยาลัย ถูกรัฐบาล
คณะปฏิวัติกลาวหาในคดีคอมมิวนิสต แลวถูกจับไป ดําเนินการใหลาสิกขาและคุมขังไว
ที่สันติบาล ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓
คดีความดําเนินคืบหนาไป แลวตอมาไมชา ระหวางที่พระพิมลธรรม สภานายก เขา
มาใกลชิดกิจการภายในโดยคงหวังใหเกิดความอบอุนขึ้น ขณะที่ผูบริหารซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมกําลังนําพางานจะใหเขาที่เขาทาง ในเดือนพฤศจิกายน ป ๒๕๐๓ นั้นเอง อธิบดีสงฆวัด
มหาธาตุก็ถูกถอดสมณศักดิ์ ฐานขัดพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พนจากตําแหนงเจา
อาวาสวัดมหาธาตุ และจากความเปนสภานายกมหาจุฬาฯ
พอถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ดวยขอกลาวหาในคดีคอมมิวนิสตทํานองเดียวกับสั่งการ
เลขาธิการ (ขอหาที่แจงคราวนี้วา “มีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และกระทําผิดตอ
ความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร”) อดีตพระพิมลธรรมก็ถูกจับไปดําเนินการให
สละเพศและคุมขังไวที่สันติบาล
นี้คือสภาพของมหาจุฬาฯ เวลานั้น ซึ่งหากจะเทียบกับบานที่หลังคาโหว เสาโยเย
ก็คงไมผิด
วาถึงการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ขางตน
แมจะเดนอยูในความจําของผูเลานี้ แตเปนความจําแบบภาพติดใจ โดยไมไดจําตัวเลข
พ.ศ. กํากับไวดวย ก็เลยบอก พ.ศ. ไดไมเด็ดขาด แตแนนอนวาอยูในชวงเวลาใกลๆ นี้
และคงไมใชปอื่นจาก พ.ศ. ๒๕๐๖ คือ ๑ ป หลังจากองคสภานายกถูกจับไป
ที่วาเปน พ.ศ. ๒๕๐๖ ก็เพราะวาสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ ทรง
ไดรับการสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลปนั้น คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๖ แลว
ตอจากนั้นอีก ๒ ป ก็สิ้นพระชนมใน พ.ศ. ๒๕๐๘

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ถาจะวาเสด็จมาในป ๒๕๐๗ ก็คงไมใช เพราะมีบันทึกวา ในวันอนุสรณมหาจุฬาฯ
ป ๒๕๐๗ สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาในภาคเชา เสวยภัตตาหารเพลแลว ก็เสด็จกลับ
มิไดประทับอยูในพิธี สวนในภาคบาย สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน ซึ่งพระโยมนิยม
ถวายนามวา “สมเด็จปา” ไดมาเปนประธานในพิธีแทน
ส ว นในป ๒๕๐๘ มี บั น ทึ ก ว า เสด็ จ มาทรงเป น ประธานในงานวั น แจก
ประกาศนียบัตร ของแผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๐๘
แลวหลังจากนั้นไมนาน ไดสิ้นพระชนมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รวมแลว ไมวาจะเสด็จมาคราวไหน ก็อยูในชวงเวลา ๒ ปเศษแหงพระชนมชีพ
ของพระองค อัน ตรงกั บ เวลาที่ ม หาจุ ฬ าฯ กํ า ลั งพยายามฟ น ตั ว จากภาวะถู ก กระทบ
กระแทกที่กลาวมานั้น
ในที่นี้ขอถือเปนยุติไวกอนวา สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ
เสด็ จ มาในงานวั นอนุส รณม หาจุ ฬ าฯ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๐๖ หลั ง จากทรงได รั บ การ
สถาปนา ๒ เดือน ๑๔ วัน และการที่เสด็จมาอยางนับไดวาทุกวาระแหงงานสําคัญของ
มหาจุฬาฯ ดังนี้ ก็แสดงวา ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใสใหความสําคัญแกมหาจุฬาฯ
และเปนพลังชวยพยุงหนุนมหาจุฬาฯ เปนอยางมาก ในยามยากอยางนี้
การที่สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ เสด็จมามหาจุฬาฯ นั้น คงมิใชเปน
แคสายลมเย็น แตเปนเครื่องยั้งยันไว ใหมหาจุฬาฯ คงมั่นอยูในที่ได ไมซวนเซเสียหลักไป
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กําลังยังมี ที่จะเบงบานสดใส
ในการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศนั้น มีพระ
เถระแหงวัดสระเกศตามเสด็จประจําพระองค และพระเถระนั้นก็เ ปนครูอาจารย เปน
ผูบริหารอยูในมหาจุฬาฯ นี้ดวย
เข า ใจได อ ย า งคงไม ผิ ด แน ว า การที่ ส มเด็ จพระสั ง ฆราชพระองค นั้ น เสด็ จ มา
สม่ําเสมอที่มหาจุฬาฯ เปนไปดวยพระเมตตาตอมหาจุฬาฯ โดยเนื่องกับพระเมตตาตอ
พระเถระสัทธิวิหาริกผูตามเสด็จนั้นเสริมและหนุนอีกชั้นหนึ่ง
พระเถระวัดสระเกศรูปนั้น คือ พระราชวิสุทธิเมธี (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) ซึ่งได
เปนรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยูกอน และใน พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้นเอง
หลังจากสละตําแหนงรองอธิการบดีในชวงตนปแลวไมนานนัก ทานก็ไดดํารงตําแหนง
เปนเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเปนความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ซึ่งเปน
การปรับตัวของมหาจุฬาฯ ในการจัดระบบและวางรูปงานใหรับไดทันกับสถานการณใน
เวลาชวงใหมที่จะสืบจากกาละนั้นตอไป
พอจะถึงสิ้นป ๒๕๐๗ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พระราชวิสุทธิเมธี
ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ
แล ว ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ พระเทพคุ ณ าภรณ (เกี่ ย ว อุ ป เสโณ ป.ธ.๙) ซึ่ ง เป น
เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ไ ดรับพระบั ญชาแตงตั้งให เ ปนเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราช กอนที่พระองคจะสิ้นพระชนมในปนั้น
ยอ นหลั ง ไป พระราชวิ สุ ท ธิ เ มธี ครั้ ง เป น พระมหาเกี่ ย ว อุ ป เสโณ เมื่ อ สอบได
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ แลวไมนาน ก็ไดมาเปนอาจารยสอนภาษาบาลี
ที่มหาจุฬาฯ
ครั้นถึงครึ่งหลังของป พ.ศ. ๒๕๐๐ มหาจุฬาฯ ดําเนินการสอนตามโครงการใหม
มีการจัดหลักสูตรใหม โดยแบงแผนกวิชาออกเปน ๓ แผนก คือ
๑. แผนกวิชาบาลี-ธรรม มีพระมหาเกี่ยว อุปเสโณ เปนหัวหนาแผนก
๒. แผนกวิชาทั่วไป
มีอาจารยประหยัด ไพทีกุล เปนหัวหนาแผนก
๓. แผนกวิชาภูมิวิทยา
มีอาจารยผาด แกวสีปลาด เปนหัวหนาแผนก
พระมหาเกี่ยว อุปเสโณ ไดรับการแตงตั้งเปน ประธานหัวหน้าแผนก
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ทั้ ง นี้ มี ค วามปรากฏใน วารสาร ฉบั บ ที่ ๑ ระเบี ย บการต า งๆ ๒๕๐๐-๑/
๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 2500-1/1957-58) วา พระมหาเกี่ยว อุปเสโณ
เปนหัวหนาแผนกวิชาบาลี-ธรรม และเปน Chairman of Faculty
ทานไดดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาจุฬาฯ รวมทั้งไดเปนหัวหนาแผนกธรรมวิจัย
(พ.ศ. ๒๕๐๒) ซึ่งเปนสวนงานเผยแผสําคัญ ที่เกี่ยวของกับประชาชนในวงกวาง
ทานไดเจริญในสมณศักดิ์ เริ่มดวยเปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีสุทธิพงศ
ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ แลวตอมา เปนพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเ มธี ใน พ.ศ.
๒๕๐๕ เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนพระราชา
คณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ แลวเปนพระราชาคณะ เจาคณะรอง
ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ จนสุดทายเปนสมเด็จพระราชาคณะ
ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย ใน พ.ศ. ๒๕๓๓
พระเถระวั ด สระเกศอี ก รู ป หนึ่ ง ซึ่ ง ก็ เ ป น สั ท ธิ วิ ห าริ ก ของสมเด็ จ พระสั ง ฆราช
ญาโณทยมหาเถระ และผูเลาเขาใจวาไดตามเสด็จประจําพระองคเชนเดียวกัน คือ พระ
กวีวรญาณ (จํานงค ชุตินฺธโร ป.ธ.๙, M.A.) ซึ่งสอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค ใน พ.ศ.
๒๔๙๖ และไดสําเร็จการศึกษา เปน ๑ ใน ๖ รูป ของพุทธศาสตรบัณฑิต รุนแรก ของมหา
จุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๔๙๗
พระกวีวรญาณ ครั้งเปนพระมหาจํานงค ชุตินฺธโร และยังเปนนิสิตรุนแรกอยูนั้น
ไดใชความเปนผูนําใหเปนประโยชนอยางสําคัญ โดยไดริเริ่มงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ
ขึ้น ดวยการชักชวนนิสิตจัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง การเป ด การศึ ก ษาครั้ ง แรกของมหาจุ ฬ าฯ และเป น การ
แสดงออกซึ่งกตัญูกตเวทิตาธรรมตอรัชกาลที่ ๕ พระองคผูทรงสถาปนามหาจุฬาฯ และ
พระพิมลธรรม (ชอย านทตฺตเถร) องคปฐมสภานายก โดยพระมหาจํานงค ชุตินฺธโร
ไดรับเลือกเปน “ประธานคณะกรรมการจัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ”
ป ต อมา ๒๔๙๖ พระมหาจํ านงค ชุ ติ นฺธ โร ได รับเลื อกให เ ป น “ประธานคณะ
กรรมการนิสิต” คนแรก แลวจากนั้นก็ไดถือเปนประเพณีใหการจัดงานวันอนุสรณมหา
จุฬาฯ เปนภาระของกรรมการนิสิต (วันอนุสรณมหาจุฬาฯ นี้ ไดทราบวา ปจจุบัน เรียก
เปนวันบุรพาจารย)
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พอจบการศึกษาไดปเดียว ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ก็ไดเปนสั่ง
การเลขาธิการมหาจุฬาฯ ในชวงเวลาที่พระทักษิณวรนายก (ตอมาคือ พระธรรมวรนายก)
เปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ ทั้งยังมีพรรษา ๘ ก็ไ ดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกวีวรญาณ ขณะที่เ ปนผู
รักษาการในตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้นถึงป ๒๕๐๒ พระกวีวรญาณไดไปศึกษาในขั้นปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย
Yale ในสหรัฐอเมริกา จบ M.A. สาขาปรัชญาและอาเซียอาคเนยศึกษา แลวกลับมา
เมืองไทยใน พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเปนระยะเวลาที่มหาจุฬาฯ กําลังฝามรสุม เพิ่งผานจุดที่
อาจจะถือวาเปนวิกฤต กําลังพยายามปรับสภาพและตั้งตัวใหกาวตอไปได
พระกวีวรญาณ เมื่ อกลับมาแล ว นอกจากเปน อาจารยบ รรยายแลว ก็เ ขา มา
ชวยงานบริหารมหาจุฬาฯ ตออีก โดยเปนผูชวยอธิการบดี แลวเปนรองอธิการบดี เปนตน
ดังไดเลาแลววา ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ สั่งการเลขาธิการ ซึ่งเปนหัวหนาในทางปฏิบัติ ของ
งานบริหารมหาจุฬาฯ ไดแก พระมหามนัส จิตฺตทโม (ดํารงตําแหนงตอจากพระกวีวรญาณ
ที่ไปดูการพระศาสนาในตางประเทศแลวไปศึกษาตอในสหรัฐอเมริกา) ไดถูกกลาวหาใน
คดีคอมมิวนิสต และถูกนําไปคุมขัง ที่กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
พระมหามนัส จิตฺตทโม เปนเปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดมหาธาตุ เรียนมหาจุฬาฯ
ยังไมทันจบ พอสอบไดชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๒ ในป ๒๔๙๕ แลว ปตอมา องคสภานายก
(พระพิมลธรรม, อาจ อาสโภ) ไดพาไปฝากเขาศึกษาตอที่สถาบันบาลีนวนาลันทามหา
วิหาร มหาวิทยาลัยพิหาร รัฐพิหาร ในประเทศอินเดีย
หลั ง จบปริ ญ ญาโท เป น M.A. (Bihar) และกลั บ มาอยู เ มื อ งไทย เป น สั่ ง การ
เลขาธิการมหาจุฬาฯ แลว พระมหามนัส จิตฺตทโม ไดถูกสั่งดําเนินคดีในขอหาที่วานั้น
เชนเดียวกับพระภิกษุอื่นอีก ๓ รูป ที่ศึกษาจบจากนวนาลันทาที่เดียวกัน คือ พรอมกับ
พระมหานคร ตามดวยพระมหาสังเวียร สวนพระมหาโอภาสหนีไปอยูในประเทศจีน
หลังเหตุการณน้ัน พระมหาสนั่น กมโล ซึ่งศึกษาจบเปนพุทธศาสตรบัณฑิตรุน
แรกรูปหนึ่ง แลวไปศึกษาตอในประเทศอินเดีย จบปริญญาโท เปน M.A. ในสาขาปรัชญา
เมื่อป ๒๕๐๒ จากมหาวิทยาลัยวิศวภารตี ไดมาเปนสั่งการเลขาธิการ บริหารงานตอมา
แตเมื่อเปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีวรคณาจารย ตอนสิ้นป ๒๕๐๕
และเปนเลขาธิการในป ๒๕๐๖ แลว พอขึ้นป ๒๕๐๗ ทานก็ไดลาออกจากตําแหนง
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ตั้งตัวไดดีแลว พากันกาวตอไป
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗ เปนเวลาชวงตอที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ พระราชวิสุทธิเมธี
(เกี่ยว อุปเสโณ) และพระกวีวรญาณ (จํานงค ชุตินฺธโร) ซึ่งเปนผูชวยอธิการบดี (ฝาย
ธุรการ และฝายวิชาการ ตามลําดับ) ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนรองอธิการบดี
ทั้งสองทาน ในป ๒๕๐๖ ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๐๖
เวลาผานมาเพียง ๔ เดือน ครั้นถึงกลางเดือนมกราคม ๒๕๐๗ มีคําปรารภแสดง
เหตุผลที่นําลงตีพิมพใน พุทธจักร (ฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๐๗) วา
เพื่อให้งานบริหารภายในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยดี สม
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคณะ
ผู้บริหาร
ทั้ ง นี้ โดยรองอธิ ก ารบดี ทั้ ง สองท า น พร อ มด ว ยเลขาธิ ก าร คื อ พระเมธี ว ร
คณาจารย (สนั่น กมโล) ไดลาออกจากตําแหนงทั้งหมด แลวมีการแตงตั้งในตําแหนงที่
เปลี่ยนแปลงไป (ขอไมนํามาแสดง เพื่อไมใหผูอานงงหรือสับสน)
ขอรวบรัด ผ า นไปว า ในที่ สุ ด ก อ นที่ พ ระราชวิ สุ ท ธิ เ มธี จ ะได เ ข า รั บ หน า ที่ เ ป น
เลขาธิการ พระกวีวรญาณไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ
พระกวีวรญาณ ในฐานะผูชวยเลขาธิการ ไดเรงทํางานที่สําคัญ (คงจะจัดงานให
เขาระบบเปนกระบวนไว) เชน การสืบตอทุนทางดานมูลนิธิอาเซีย เฉพาะอยางยิ่ง การ
ติดตอและไดทุนสงพระพุทธศาสตรบัณฑิต ไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยครั้งนั้น ได
ติดตอใหมหาวิทยาลัยใหญและสําคัญแหงหนึ่งของอินเดีย คือ B.H.U. (Banaras Hindu
University) ยอมรับบัณฑิตจากมหาจุฬาฯ เขาศึกษาตอในขั้นปริญญาโท จนสําเร็จดวยดี
พึงทราบวา เวลานั้น งานนี้เปนการปูทางวางฐานที่สําคัญมาก พรอมไปกับเปน
สาระสวนหนึ่งของการแกปญหาในระยะยาว เพราะเวลานั้น ทางการบานเมืองไทยไมได
ยอมรับมหาวิทยาลัยสงฆเลย ไมวาในแงสถานะของสถาบัน (วามีอยูจริง) หรือวิทยฐานะ
ของบัณฑิตและผูเลาเรียน (วามีความรูพอจะนับถือได)
ถึงเวลานั้น ที่เดินหนามาได ก็แควา พุทธศาสตรบัณฑิต ถาลาเพศไป ทางการ
ยอมรับใหเขาเปนอนุศาสนาจารยเทานั้น และในการไมยอมรับนั้น ขออางที่สําคัญก็ยอม
ไดแกมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโยงมาที่สถานะของสถาบันในแงของราชการงานเมือง

๑๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ขณะที่ในบานเมืองของตนเอง ไมไดความยอมรับ และเปนเรื่องที่ตองพยายาม
ดําเนินการอยางรอชองทางหวังโอกาสที่ไมมีอะไรชัดเจน และคงยาวนานอยางมากนั้น
การนําความยอมรับจากภายนอกคือตางประเทศมาเปนเครื่องยืนยัน และเปนแรงหนุน
ยอมเปนเครื่องสรางความมั่นใจไดไมนอย
ขอที่สําคัญยิ่ง และไดใชประโยชนกันมากในระยะแรก ก็คือ ถึงแมทางการบาน
เมืองไทยจะไมรับรองวิทยฐานะของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ จะไปทําอะไรที่ไหนก็
ไมได แตพอบัณฑิตนั้นไปเรียนตอในตางประเทศ ไดเปนมหาบัณฑิตกลับมาถึงเมืองไทย
ทั้งที่เมืองนี้ไมรับความเปนบัณฑิตของเขา แตขามไปรับความเปนมหาบัณฑิตที่สูงกวา
ซึ่งเขาอาศัยความเปนบัณฑิตอันนั้นแหละไตขึ้นไปแลวไดจากที่อื่นมา จะไปเขาที่ไหนทํา
อะไร ก็ยอมรับไปตามคาของวิทยฐานะแหงสถาบันในตางแดนนั้น
ในช ว งเวลาระยะนั้ น การได ค วามยอมรั บ ของสถาบั น ในต า งประเทศจึ ง เป น
จุดเนนที่เดนและสําคัญ
การทําใหไดความยอมรับจากภายนอกในระยะแรกนั้น จํานวนมากเปนความ
พยายามหรือดิ้นรนสวนตัวหรือของบุคคล และวากันเปนรายๆ ไป บางทานไดเขาเรียนใน
สถาบันซึ่งไมมีชื่อในบัญชีที่ยอมรับของ ก.พ. ไมเปน accredited เมื่อสําเร็จมาเมืองไทย
ก็ไดแตความรู ถาไมอยูทรงเพศไว ออกไปขางนอก ก็หางานการยาก อาจจะตองมีความรู
ความสามารถเดนจนมีเอกชนบางเจารับเอาดวยความนับถือ
รวมแลวก็เปนไปแบบกระจัดกระจาย และบางทีก็ไมเปนฐานใหแกคนขางหนา
แตก็ตองทํากันมาอยางนั้น ดีกวาไมมี และเมื่อได ก็คอยๆ กาวกันไป
การที่พระเถระผูบริหารมหาจุฬาฯ โดยมีพระกวีวรญาณเปนเจาการ ดําเนินงาน
สงพระพุทธศาสตรบัณฑิตไปศึกษาตอครั้งนี้ ไปอยางเปนคณะ เปนทางการ เปนการ
ติดตอระหวางสถาบัน และดูแลววามหาวิทยาลัยที่โนนแหงนั้น ใหญโต มั่นคง และสําคัญ
ทั้งนี้ เปนการติดตอใหรับรูยอมรับกันเปนหลักฐานเพื่องานระยะยาวไปเลย วา
ปริญญาชื่อวาพุทธศาสตรบัณฑิต จากสถาบันชื่อวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนที่
ยอมรับ ของ B.H.U. ในบั ดนี้ และเบื้อ งหนา สื บ ไป กับ ทั้ งเป นที่ อา งอิง ในการติด ตอ กั บ
สถาบันอื่นๆ ไดดวย อันนี้จึงเปนกาวใหญของงานการศึกษา และดังวาแลว ก็สําเร็จเสร็จ
สิ้นไปดวยดี
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อนึ่ง การไดความยอมรับครั้งนี้ มิใชเพียงเปนทางและเปนที่อางอิงสําหรับ พธ.บ.
ในการไปและในการสงไปใหศึกษาตอไดสืบไปเบื้องหนาเทานั้น แตเปนการเสริมคุณภาพ
ของบุคลากรในงานของมหาจุฬาฯ ดวย เพราะทานที่สงไปครั้งแรกนี้ เปนผูบริหาร เปนครู
อาจารยในมหาจุฬาฯ อยูแลว เมื่อสําเร็จกลับมา ก็จะเปนกําลังที่ทําใหทั้งงานการศึกษา
ภายในมหาจุฬาฯ เอง แรงเขมเต็มสาระยิ่งขึ้น และเปนเครดิตที่จะใหวงการภายนอก
เชื่อถือ หรือไมอาจหนีการยอมรับสถาบันนี้ รวมทั้งชวยเสริมแรงในการที่จะเรงใหรัฐตรา
กฎหมายรองรับสถานะของมหาจุฬาฯ
แลวก็ปรากฏดวยวา พธ.บ. ที่จบการศึกษาจากตางประเทศกลับมาแลว เมื่อ
ออกไปอยูในวงงานทั่วไปขางนอก ก็ไดเจริญงอกงามประสบความสําเร็จเปนอยางดีมิใช
น อ ย ไม เ ฉพาะท า นอาจารย จํ า นงค ทองประเสริ ฐ ผู ริ เ ริ่ ม นี้ ที่ ไ ด เ ป น เลขาธิ ก าร
ราชบัณฑิตยสถาน ยังมีทานอื่นอีกมากหลายที่ไดมีตําแหนงสําคัญ เชน เปนคณบดี ใน
มหาวิทยาลัย และเปนผูหลักผูใหญในสถาบันวิชาการตางๆ เปนตน ดังเชน ศาสตราจารย
พิ เ ศษอดิ ศั ก ดิ์ ทองบุ ญ ราชบั ณ ฑิ ต (นายกสมาคมศิ ษ ย เ ก า มหาจุ ฬ าฯ คนที่ ๓)
ศาสตราจารยพิเศษ ดร. จําลอง สารพัดนึก อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (นายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ คนที่ ๖)
งานสรางและสําแดงมาตรฐานการศึกษานี้ เปนอันวา พระกวีวรญาณไดทําใหไว
แลว ทั้งโดยวิถีของบุคคลอันเปนสวนตัว ซึ่งใหเห็นวา พระพุทธศาสตรบัณฑิตมีคุณสมบัติ
มีความสามารถที่จะศึกษาตอชั้นสูงขึ้นไปใหสําเร็จได ในมหาวิทยาลัยชั้นนําหรือชั้นยอด
เยี่ยมของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คนไทยมากหลายใฝปรารถนา และทั้งโดยงานสวนรวม
ในการติดตอใหมหาวิทยาลัยอันเปนสถาบันสําคัญในตางประเทศยอมรับพระบัณฑิตที่
มหาจุฬาฯ สงไป ใหเขาศึกษาตอไดอยางเปนทางการ
ในงานขั้นสถาบันนี้ เมื่อตัวงานการรับเขาศึกษาสําเร็จแลว ก็สามารถปลอยงาน
ในสวนปลีกยอยใหผูรับมอบหมายทําไดตอไป ครั้นถึงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ พระ
กวีวรญาณก็ไดสละตําแหนงผูชวยเลขาธิการ
คราวนั้น ผูเลาเรื่องนี้ ซึ่งไดรับแตงตั้ง (อยางไมรูตัว) ใหเปนผูชวยเลขาธิการ รูปที่
๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ ๑๐ วันกอนนั้น ก็ตองมาอยูประจําที่ทํางาน
ในฐานะเปนผูชวยเลขาธิการ
ถึงตอนนี้ เรื่องก็เขาที่ลงตัววา ที่มหาจุฬาฯ พระราชวิสุทธิเมธี (เกี่ยว อุปเสโณ)
เปนเลขาธิการ และพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ

๑๒

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

หลังจากเปนผูชวยเลขาธิการ และรองเลขาธิการ ๑๐ ป ถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ ผูเลาก็
ลาออกจากตําแหนง
ในป ๒๕๑๗ นั้นเอง มหาจุฬาฯ ก็ตั้งพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (คือ พระวิสุทธิ
สมโพธิ พระราชกิตติเวที และพระเทพกิตติโสภณ ตามลําดับกาล) ซึ่งทํางานสนิทแนน
แฟน อยูดวยกันกับผูเลานี้ตลอดตั้งแตตน (ที่จริง ทานทํางานอยูที่นั่นแลวกอนผูเลานี้) ให
เปนผูชวยเลขาธิการสืบงานตอมา

ดูรอบตัวทั่วหมด อะไรๆ ก็สดๆ ใหมๆ
กอ นจะผ านเหตุ การณ นํา เรื่องนี้ไ ป ควรบอกไว ใ ห เ ปนที่สั งเกตว า เมื่ อสมเด็ จ
พระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ เสด็จมาในงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ป
๒๕๐๖ นั้น พูดไดวาเปนเวลาชวงตอสําคัญคราวหนึ่ง งานวันนั้นจึงอยูในยุคที่มีอะไร
ใหมๆ หลายอยาง
เริ่มแตสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ ก็เปนพระองคใหม เพิ่งทรงไดรับ
การสถาปนาในวันฉัตรมงคล พ.ศ. ๒๕๐๖ นี้ หลังจากสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณ
มหาเถระ วัดเบญจมบพิตร สิ้นพระชนมเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
แล ว ที่ สํ า คั ญ มากสํ า หรั บ การคณะสงฆ ก็ คื อ กฎหมายคณะสงฆ ฉ บั บ ใหม
กลาวคือ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่รัฐบาลสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
จัดการใหตราขึ้นมา ก็เพิ่งมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๖ เปนตนไป ทําให
ระบบการปกครองของคณะสงฆเ ปลี่ยนแปลงใหมครั้งใหญอีกคราวหนึ่ง และสมเด็จ
พระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ก็ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคแรก
ในยุคของ พ.ร.บ. คณะสงฆ ฉบับใหม
คณะสังฆมนตรี นําโดยสังฆนายก ก็เลิกลมไปตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ ๒๔๘๔
โดยใหสมเด็จพระสังฆราช องคสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหา
เถรสมาคมแทนที่ ฟนขึ้นใหมซึ่งคําวา “มหาเถรสมาคม” อันเคยใชในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) สมัย ร. ๕
นอกจากนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี ที่เรียกวาเปนหัวหนาคณะ
ปฏิวัติ ซึ่งเปนเจาของวาทะวา “สมัยปฏิวัติของขาพเจา” (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖, หรือถา
นับตั้งแตทานทํารัฐประหารตอรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แลวมีอํานาจอยู
เบื้องหลังเรื่อยมา ก็ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐) ไดถึงอสัญกรรมในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
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จากนั้น ในป ๒๕๐๖ นั่น เอง เมือ งไทยก็มีนายกรัฐมนตรี คนใหม คื อ จอมพล
ถนอม กิตติขจร เปนความเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอกิจการบานเมืองแทบทุกอยาง รวมทั้ง
การดําเนินคดีคอมมิวนิสต
หั น มาดู ข างในมหาจุฬ าฯ เมื่ อ มี อ ธิ บดี สงฆ วั ด มหาธาตุ องค ใหม คือ พระธรรม
รัตนากร (กิตติสารเถระ) มหาจุฬาฯ ก็เปนอันวามีสภานายกองคใหมดวย
แลวเมื่อสั่งการเลขาธิการถูกนิมนตพรากไปอยูที่สันติบาล โดยมีพระเถระผูมาชวย
บริหารงานรั้งตําแหนงไว ครั้นพระเถระนั้น กลาวคือพระเมธีว รคณาจารย (สนั่น กมโล)
ลาออกจากตําแหนงแลว เจาประคุณอาจารยสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้ง
ยังเปนพระราชวิสุทธิเมธี ก็เขาดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗
เปนตนมา เปนองคแรกที่นับไดวาเปนจริงเปนจังอยูยาวนาน
สุดทาย คือตัวผูเลาเอง เวลานั้น คือในป ๒๕๐๖ นี้ ก็ใหม คือเปนพระใหม เรียก
ตามพระวินัยวาเปนพระนวกะ เพิ่งอุปสมบท คือบวชเปนภิกษุได ๒ พรรษา เพิ่งจบมหา
จุฬาฯ แลวทํางานสอนมาได ๑ ป ยังไมไดอยูในวงงานบริหารของมหาจุฬาฯ
ดังนั้น เทา ที่ไ ดเ ลามาแลวนั้ น จึง วาไปตามที่ไ ดรูเ ห็นเหตุการณ และเท าที่พ บ
หลักฐาน มิใชจะไดรูอะไรลึกซึ้งแตอยางใด
ในปถัดมา ใกลถึงกลาง พ.ศ. ๒๕๐๗ ผูเลาคราวมีพรรษาได ๓ (ที่จริง อายุ ๒๕ ป
แตในปที่อายุครบ ๒๐ ไดอาพาธหนักดวยวัณโรค ไอเปนโลหิตมากมาย มัวยุงรักษาตัว)
ทราบความอันเปนขาววา ตนไดรับการแตงตั้งใหเปนผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาฯ เปนอัน
ถึงเวลาที่ควรจะเลาเรื่องราวในสมัยขององคเลขาธิการ เทาที่ไดชวยทํางานใหทานมา
อนึ่ง ในการเลานี้ คงตองกลาวอางนามของทานบอยมาก ถาจะใชคําเชนวา เจา
ประคุณสมเด็จอาจารย เมื่อพูดบอย ก็จะกลายเปนความเยิ่นเยอยืดยาด และเวลานั้น
ทานก็ยังไมเปนสมเด็จ คิดวาจะใชคําอะไรดี จึงจะกระชับกะทัดรัด
พอดีพบจดหมายเกาในป ๒๕๑๕ ที่ตนเองเดินทางตามทานไปอเมริกา ไดเขียน
จดหมายมาเลาเรื่องราวแกพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ หัวหนากองกลาง ในจดหมายนั้น
เมื่อเอยอางนามทาน ไดใชคําวา “ทานเจาคุณเลขาธิการ” คิดวาเหมาะดี จึงตกลงวาจะใช
คํานี้เปนหลักตอไป

ไทยลาคอมมิวนิสต
เมืองไทยปราบคอมมิวนิสต
เรื่ อ งที่ เ ล า ข า งต น ว า ตํ า รวจสั น ติ บ าลมาจั บ พระมหามนั ส จิ ตฺ ต ทโม สั่ ง การ
เลขาธิการมหาจุฬาฯ ไปคุมขังไวที่กองบังคับการสันติบาล โดยอางขอกลาวหาวาเปน
คอมมิวนิสต และเพราะจะถูกคุมขังจึงทรงเพศภิกษุไมไดนั้น ผูท่ีไดฟงคําเลา คงจะสงสัย
วา มีเรื่องราวเปนมาเปนไปอยางไร ทําไมเขาจึงตั้งขอกลาวหาขึ้นมาอยางนั้น
เรื่ อ งนี้ พู ด ในแง ห นึ่ ง ว า เป น การมาบรรจบกั น ของกระแสใหม ข องเหตุ ก ารณ
บานเมือง กับกิจกรรมในงานฉลองพุทธกาล ที่ทานสั่งการเลขาธิการไดไปรวม
ดังที่รูกันอยู ลัทธิคอมมิวนิสตเกิดขึ้นมานานแลว และไดมีความสําคัญเปนจริง
เปนจังเมื่อเกิดพรรคคอมมิวนิสตขึ้นในรัสเซียเมื่อป 1918/๒๔๖๑ ครั้นคอมมิวนิสตได
ปกครองรัสเซีย และแผขยายอํานาจออกไป ลัทธินี้ก็ยิ่งมีอิทธิพล แมแตทางตะวันออก ใน
เอเชีย จีนก็มีพรรคคอมมิวนิสตจีน (Chinese Communist Party หรือ CCP) ขึ้นตั้งแตป
1921/๒๔๖๔ และคลายกับในรัสเซีย ก็เกิดมีกองทัพแดง (Red Army) ในป 1927/๒๔๗๐
ในประเทศไทย ไดมีความพยายามปองกันลัทธิคอมมิวนิสตมาเปนระยะๆ ดังไดมี
การออกกฎหมายเกี่ย วกับคอมมิว นิสตขึ้นเปนฉบับแรก คือ “พระราชบั ญญัติว าดว ย
คอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๗๖” ซึ่งถูกยกเลิกไปในป ๒๔๘๙
แต ต อ มา ในสมั ย รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บูล สงคราม การเอาจริ งเอาจั งกั บ การ
ปองกันคอมมิวนิสตไดฟนขึ้นมาอยางแรง ถึงกับไดตรา “พระราชบัญญัติปองกันการ
กระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕”
ขอยกบทบัญญัติบางมาตราของกฎหมายนี้ มาใหดูเปนความรู และเปนที่สังเกต
เชนในแงวาพระมหามนัสถูกสั่งจับตามความในกฎหมายนี้หรือไม (ผูเลาเองก็ไมไดรูชัด)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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มาตรา ๘ ผูใดเขารวมประชุมในองคการอันเปนคอมมิวนิสต ใหสันนิษฐานไว
กอนวาเปนสมาชิกขององคการนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนเขารวมประชุมโดยไมรูถึง
ลักษณะความมุงหมายในการประชุมนั้น
มาตรา ๙ ผูใดกระทําการอุดหนุนแกองคการหรือสมาชิกขององคการอันเปน
คอมมิวนิสตดวยประการหนึ่งประการใด ดังตอไปนี้
(๑) ใหที่พัก ที่อาศัย หรือที่ประชุม
(๒) ชักชวนบุคคลอื่นใหเปนสมาชิกหรือพรรคพวก
(๓) ชักชวนบุคคลอื่นใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอศาสนา หรือใหกระทําการ
ใดๆ อันเปนการทําลายขนบประเพณีของชนชาติไทย หรือชักชวนบุคคลอื่นใหเกิด
ความเลื่อมใส ในลัทธิ ที่มีหลักการหรือการปฏิบัติเปนการทําใหบุคคลเสื่อมศรัทธา
ตอศาสนาหรือขนบประเพณีของชนชาติไทย
(๔) ใหการสนับสนุนทางการเงิน อาหาร อาวุธ เครื่องมือ หรือเครื่องใช หรือ
การสนับสนุนดวยประการใดๆ เชน การเปดเผยความลับของทางราชการหรือสงมอบ
เอกสาร เกี่ยวกับนโยบาย แผนการดําเนินงานหรือขาวสารอันมิพึงเปดเผย ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหาปขึ้นไปจนถึงสิบป
กฎหมายนี้ แมจะออกมาในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตเขาใจวาคง
จะไดใชมากในสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนตนมา (รัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ในระยะหลัง กลับมีทาทีจะเปลี่ยนนโยบาย หันไปเตรียมเปดความสัมพันธกับจีน)
เทาที่ควรทราบ และพอจะทราบไดโดยไมตองใชเวลาคนหามาก ใน พ.ศ. ๒๕๐๐
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการรัฐประหาร ยึดอํานาจการปกครองรัฐบาล ที่มี จอมพล ป.
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน และไดเชิญนายพจน สารสิน
เปนนายกรัฐมนตรี หลังจากจัดการเลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลว นายพจน สารสิน ก็ลาออก
จากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๐
จากนั้ น ในวั นที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๑ จอมพลถนอม กิต ติข จร (ยั งเปน พล.ท.
ถนอม) ไดขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๐ ตามเสียงของสภาผูแทนราษฎร แลว
ในป ๒๕๐๑ นั้ น เอง ณ วั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม ก็ ร ว มกั บ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต ทํ า การ
รัฐประหาร ยึดอํานาจรัฐบาลตัวเอง แลวจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี
เปนหัวหนารัฐบาลคณะปฏิวัติ

๑๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ครั้ น ถึ ง วั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ มี ก ารประกาศใช ธ รรมนู ญ การปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ซึ่งรางโดยสภานิติบัญญัติ (๒๐ มาตรา) อันมีมาตรา
๑๗ ที่ เ ด น ดั ง และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต ได ดํ า รงตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี จนถึ ง
อสัญกรรมในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ดังเคยกลาวแลว
อาศัยมาตรา ๑๗ นั้น ไดมีการประหารชีวิตบุคคลในขอหารายแรงตางๆ รวมทั้ง
กรณีสงสัยวาจะกอความไมสงบหรือขอหาคอมมิวนิสต เปนแรงกดดันใหมีคนหนีเขาปา
ไปรวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.; ตั้งขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๕) ตอสูกับ
รัฐบาลยืดเยื้อมาจนหลังสิ้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แลว ไดรุนแรงขึ้นจนเกิดเหตุการณที่
เรียกวา “วันเสียงปนแตก” ที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๗ หรือ ๘ สิงหาคม ๒๕๐๘

พ.ศ. ๒๕๐๑ คอมมิวนิสตใกลถึงมหาจุฬาฯ
ในสวนที่กระทบมาถึงมหาจุฬาฯ พอจะเลาไดบางพอใหเห็นลําดับเหตุการณที่จะ
เชื่อมโยงเปนภาพกวางๆ หรือพอใหจับเรื่องเขาในระบบความสัมพันธไดคราวๆ
เรื่องราวก็ ตั้ง ต นจากรัฐ บาลคณะปฏิวัติ ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต ใน พ.ศ.
๒๕๐๑ ดังวาแลว จนมากระทบมหาจุฬาฯ เต็มที่ใน พ.ศ. ๒๕๐๓
ขอทําความเขาใจไวกอนวา ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ นั้น ผูเลานี้ยังเปนสามเณร เรียนอยู
ในคณะพุทธศาสตร ชั้นปที่ ๓ ไมวาโดยวัย โดยสถานะ หรือโดยโอกาส ไดผานเหตุการณ
นั้นมาโดยไมไดรูเรื่องราวละเอียดลึกซึ้ง และก็มิไดใสใจติดตามสืบเสาะอะไร
ความสนใจนั้นมีอยู แตไมไดใสใจจริง เวลานั้น ใจมุงอยูกับการเลาเรียน แลวก็
เลยตองใชเวลาหมดไปกับการคนควาหาความรูในเรื่องที่เรียน พรอมกันนั้น โดยเปนไป
เอง โอกาสก็ไมคอยมี เพราะทานผูเรียนรวมชั้นหรือรวมคณะทั้งหมดก็ตาม ในเมื่อทาน
เปนพระภิกษุ ทานก็คุยหรือวิพากษวิจารณเรื่องอยางนี้กัน ในวงพระผูรวมรุนรวมวัย ไม
นึกที่จะมาหาสามเณรหรือเอาสามเณรเขารวมวงเพื่อคุยเรื่องอยางนี้ สวนตนเอง เมื่อเปน
สามเณร ก็ชอบที่จะพูดคุยกับพระรวมชั้นที่ใกลชิดซึ่งคุนเคยหรือสนิทกันแค ๔-๕ ทาน
ในการเลาเรื่องนี้ เรื่องแทรก เรื่องแซง เรื่องแฝง เรื่องพวง ก็ไดยินบาง แตดังที่วา
นั้น รูไมลึกไมชัด จึงพูดแตรายการที่ถูกยกขึ้นมาอางเปนเหตุใหเกิดผลเปนปรากฏการณ
ทางสังคม และการที่เลาเรื่องไว ก็มุงเพื่อเปนความรู ที่จะชวยใหมองอะไรๆ ดวยสายตาที่
เห็นสวาง มีความรูเขาใจพอสมควร (ผูเลา แคบอกใหรู จะคิดเห็นอยางไร ไมยุงดวย)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ มีบันทึกสวนตัวของผูเลาเองจดไว (คงจดตามขาววิทยุ) วา
“20 ต.ค. ถนอมลาออกจากนายกฯ 15 น. สฤษดิ์ปฏิวัติ 21 น. ยกเลิก
รัฐธรรมนูญ 75 แก้ไข 95. ยุบสภา. อัยการศึก. ห้ามกักตุนสินค้าขึ้นราคา.
ปลั ดกระทรวงทํา หน้ า ที่ ร.ม.ต. ปราบ น.ส.พ. ปากเสีย งต่า งชาติ และคอมฯ
เด็ดขาด. นายสังข์ พัธโนทัย, สงวน ตุลารักษ์, อุทธรณ์, สุวิทย์, เป็นต้น ถูก
จับ (วันที่ 21 ได้ราว 40 คน)”
ใกลกัน ตอจากนั้น ก็มีบันทึกจดไวอีกวา
“อาจารย์กรุณาถูกจับในคดีคอมฯ จึงต้องหยุดสอนไปอีก หลังจากเริ่มการ
สอนมาไม่นานนัก”
อาจารยกรุณานี้ คือ อาจารยกรุณา กุศลาศัย เมื่ออาจารยกรุณาถูกจับในคดี
คอมมิวนิสต ในป ๒๕๐๑ ความกระทบแมจะไมแรง ก็ไหวนิดๆ มาถึงมหาจุฬาฯ เพราะ
ทานเปนผูบรรยายวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ ที่มหาจุฬาฯ ขณะนั้น ผูเลานี้เรียนอยูใน
ชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๑ ซึ่งอาจารยกรุณาไดมาสอนดวย ก็เลยเรียนวิชานี้กันไมจบ ๑ ภาค
อาจารยกรุณา กุศลาศัย เมื่อครั้งเมืองไทยเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองผานมา
๑ ป ถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดบรรพชาเปนสามเณร และเขารวมขบวนใหญของภิกษุสามเณรที่
เดินเทาเปลาติดตามพระโลกนาถ ภิกษุชาวอิตาเลียน ไปยังประเทศอินเดีย
(เรื่องพระโลกนาถนี้เปนเหตุการณใหญมาก ครั้งนั้น ทานปญญานันทะก็เปน
สามเณรรูปหนึ่ง ที่รวมขบวนไปดวย แตทานพุทธทาสไมไป และไดเขียนชี้แจงเหตุผลของ
ทานในการที่มิไดรวมไปนั้น ในชื่อหัวขอวา “ทําไมไมไปกับพระโลกนาถ” ลงในหนังสือพิมพ
ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๖)
อาจารยกรุณาไปถึงอินเดีย ไดศึกษาเลาเรียนผจญทุกขผจญภัย รวมทั้งเรียนที่
มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเกตัน และถูกจับเปนเชลยศึกในสงครามโลกครั้งที่ ๒
(เวลานั้น อินเดียยังเปนของอังกฤษในฝายสัมพันธมิตร จึงจับคนไทยซึ่งเวลานั้นเปนชาติ
ที่เขากับญี่ปุนฝายศัตรู?) เมื่อตองถูกขังที่คายกักกัน ก็เลยลาสิกขา ครั้นสงครามจบแลว
จึงกลับมาเมืองไทย และในฐานะที่ไดศึกษาภาษาฮินดี ภาษาสันสกฤต และภาษาอังกฤษ
มาอยางดี และเชี่ยวชาญทางภารตวิทยา ก็ไดทํางานดานนี้ ซึ่งโดยมากเปนงานสอน
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ตอมา อาจารยกรุณาไดเปนผูแทนของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปเปด
ความสั มพันธกั บประเทศจีน และหลั งจากนั้น ก็เ ดินทางไปเมืองจีนอีกบาง แลวก็ถูก
รั ฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต จั บ ด ว ยข อ หามี ก ารกระทํ า อั น เป น คอมมิ ว นิ ส ต
เชนเดียวกับคนอื่นๆ อีกมากหลาย โดยขังไวที่เรือนจําลาดยาว เปนเวลา ๙ ป ในที่สุด
ไดรับการถอนฟอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๒

อยูบานคนเมืองคน ถึงตัวไมพน แตอยาใหใจถูกพัน
ตามที่เลามา จะเห็นวาชวง พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนจุดเปลี่ยนที่นาแปลก เมื่อป ๒๔๙๕
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังทําทาเอาจริงเอาจังกับการปองกันคอมมิวนิสต ถึงกับ
ไดตรา “พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕” แตพอใกล
ป ๒๕๐๐ กลับจะผูกสัมพันธกับจีน ซึ่งเปนคอมมิวนิสตใหญแหงเอเชีย
เสร็จแลว จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งคนสมัยนั้นพูดกันทํานองวาเปนทหารเอก
ของจอมพล ป. คูกับ พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท กลับยึดอํานาจจอมพล ป. เปนเหตุให
จอมพล ป. ตองหนีไปอยูในประเทศญี่ปุน แลวมีโอกาสไปบวชที่พุทธคยา ในอินเดีย และ
ทําให พล.ต.อ. เผา ศรียานนท ตองลี้ภัยการเมืองไปอยูในสวิตเซอรแลนด จนสิ้นอายุที่นั่น
แลวนโยบายและเหตุการณก็พลิกตรงขาม จอมพลสฤษดิ์กลับจับคนที่จอมพล ป.
ใหชวยผูกสัมพันธกับจีน เอาเขาคุกไป (เชน นายสังข พัธโนทัย ที่ปรึกษาของจอมพล ป.)
การเมืองที่ทานผูมีอํานาจเลนกันมา เปนเรื่องซับซอนซอนกล ผูเลาเองไมมีความ
สนใจมากพอที่จะใสใจในเรื่องการเมือง โดยเฉพาะเวลานั้นเปนสามเณรวัยรุน ยุงอยูกับ
การเลาเรียน แตในระดับหนึ่ง ทุกคนหนีไมพนการเมือง เพราะสภาพบานเมืองเปนไปตาม
การเมือง และกอนรัฐประหารครั้งนั้น การเมืองครอบงําขับดันกิจการทั่วไปหมด จนเปน
ตัวสรางบรรยากาศของบานเมือง และประชาชนทุกคนก็อยูในบรรยากาศนั้น ทําอะไรๆ
ไดตามที่สภาพของบานเมืองอํานวย
เรื่ อ งราวบางด า นของการเมื อ งเด น ออกมาเป น ถ อ ยคํ า คล อ งคอขึ้ น ปากของ
ชาวบาน บางทีก็พูดกันเปนสนุกไป ถึงแมเราจะไมสนใจ ก็ตองไดยินไดฟงเปนธรรมดา
กอนการรัฐประหารยึดอํานาจจอมพล ป. นั้น คนทั่วไปมองเห็นวา จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต กับ พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท สองนายพลคูใจจอมพล ป. ที่ค้ําอํานาจของ
ทาน ไดกลายเปนคูแขงอํานาจกันมากขึ้นๆ
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พลตํ ารวจเอกเผา ศรียานนท อธิบ ดีก รมตํ ารวจ ซึ่ งต อมาเปน รัฐ มนตรี วา การ
กระทรวงมหาดไทย ไดแผขยายกําลังพลของตํารวจใหยิ่งใหญเกรียงไกรเหมือนเปนกองทัพ
หนึ่ง มีตํารวจรถถัง ตํารวจพลรม ตํารวจมา ตํารวจน้ํา ฯลฯ ถึงกับมีคติวา “ภายใตดวงอาทิตย
นี้ ไมมีสิ่งใด ที่ตํารวจไทยทําไมได...” แมแตพระเณรอยูในวัด ก็รูสึกถึงบรรยากาศนี้ และได
ยินผูคนเอาคําคมคําเขมนี้มาเอยอาง บางทีก็พูดเปนคําสนุกสนานลอเลนกันไป
เบื้องหลังลับลึกลงไปในสภาพอยางนี้ ก็มีเรื่องราวของการใชกําลังอํานาจและ
อิทธิพลมากมาย แลวในที่สุด เรื่องก็มาลงทายที่วา จอมพลสฤษดิ์ทํารัฐประหาร จอมพล
ป. หมดอํานาจ กองทัพตํารวจหายไป เปนตอนหนึ่งของอนิจจังที่หันทิศเปลี่ยนทาง พรอม
กับมีเหตุการณอื่นๆ แปลกๆ ใหมๆ ที่ไมไดคาดหมายตามมาในทางของอนิจจังนั้น ความ
เปนไปทั้งหลายเหมือนกันโดยเปนอนิจจัง แตเปนอนิจจังอยางตางรูป ไมเหมือนกัน
ความเปน ไปของมหาจุฬ าฯ ซึ่งอยูในประเทศไทย ก็ห นีไ มพน บรรยากาศของ
บานเมืองที่เปนไปตามสภาพการเมืองเวลานั้นดวย
ดัง วา แลว ใน พ.ศ. ๒๕๐๑-๐๒ ผูเ ลานี้ ยังเปน สามเณร เรียนอยูในคณะพุ ทธ
ศาสตร ปที่ ๑ และ ๒ เวลานั้น พระเณรมหาจุฬาฯ ยังไมมีอาคารเรียนของตนเอง และ
ทางวัดมหาธาตุไดเอื้ออํานวยใหใชอาคารเรียนของมหาธาตุวิทยาลัย และในป ๒๕๐๑๐๒ นั้น อาคารเรียนหลังใหญ ๓ ชั้นสําหรับมหาจุฬาฯ ดานตรงขามทาพระจันทร อยู
ระหวางกอสราง ยังไมเสร็จ (ชาวมหาจุฬาฯ ถือวา ตึกสังฆเสนาสน/สังฆิกเสนาสนราช
วิทยาลัย ซึ่งอยูดานตรงขามสนามหลวง เปนอาคารที่ ร. ๕ ทรงแสดงพระราชประสงคไว
ชัดวาทรงมุงใหเปนของมหาจุฬาฯ แตเวลานั้น ทางหอสมุดแหงชาติยังใชงานอยู)
นิสิตนักเรียนมหาจุฬาฯ ในยุคแรกมีจํานวนไมมากนัก และในชวงเวลา ๑๐ ป
จํานวนก็ไมแตกตางกันมาก เหตุสําคัญอยางหนึ่ง คือขาดแคลนเสนาสนะ
ขอยกตัวเลขมาดูพอเห็นภาพรวม ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีนิสิตนักเรียนทั้งหมด ๑,๑๓๐
รูป ตอมาอีก ๑๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ มีนิสิตนักศึกษาและนักเรียนทั้งหมด ๑,๒๗๙ รูป
ในที่นี้ จะใหเห็นสถานการณในป ๒๕๐๑-๐๒ แตดังบอกแลว ผูเลาเขียนเรื่องอดีต
หางไกลนี้อยางเรงดวน ใหทันที่จะเปนสวนแหงการบําเพ็ญกุศลอุทิศแด เจาประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ ในตนป ๒๕๕๗ ขณะที่ผูเลาอยูระหวางอาพาธและมี
เวลาจํากัด แถมไดออกจากวัดญาณเวศกวันไปอยูโดดเดี่ยวในดงดอยหางไกล มาไมถึง
แหลงขอมูล และการสื่อสารก็แทบไมมี โทรศัพทก็แทบไมไดใช จึงขอบอกไวกอนวา ตัวเลขที่
จะพูดนี้เปนประมาณ ตอไปขางหนา เมื่อถึงโอกาส จะไดตรวจสอบชําระตัวเลขใหแนอีกที

๒๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

วาโดยประมาณ ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนิสิตนักเรียน
๑,๑๕๕ รูป จําแนกเปนแผนกบาลีอุดมศึกษา (เวลานั้นมีคณะเดียว คือ คณะพุทธศาสตร)
๔ ชั้น ๕๕ รูป แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๒ ชั้น ๒๐๐ รูป แผนกบาลีอบรมศึกษา ๒ ชั้น
๓๒๕ รูป แผนกบาลีมัธยมศึกษา (ตอมา คือ โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา แลวในที่สุด เปน
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา) ๕๗๕ รูป
นักเรียนบาลีมัธยมนั้น มีจํานวนมากเทากับประมาณครึ่งหนึ่งของนิสิตนักเรียน
ทั้งหมด เมื่อมหาจุฬาฯ ประสบปญหาขาดแคลนที่เรียน ก็ไดรับเมตตานุเคราะหจากเจา
อาวาสวัดพระเชตุพน (ตอมาคือ สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ) ใหไปใชสถานที่
บริเวณโพธิ์ลังกา ในเขตพุทธาวาสของวัดโพธิ์
นิสิตนักเรียนนอกนั้นประมาณ ๕๘๐ รูป ซึ่งเรียนที่วัดมหาธาตุ แบงไปเรียนในตึก
เทาที่จําได ๒ หลัง (ดังวาแลว ยังไมมีโอกาสตรวจสอบความจําใหแนเด็ดขาด ทั้งชื่อ
อาคาร และตัวสะกดคําเรียกชื่อ หวังจากทานผูรูผูเกา ถาพบขอควรแกไข ชวยบอกดวย)
อาคารสําคัญคือ ตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยาลัย นอกจากเปนที่เรียนของ
แผนกบาลีอุดมศึกษา (ชั้นพุทธศาสตร) และแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาแลว ก็ใชหอง
หนามุขเปนสํานักงานบางอยาง และใชเปนที่ประชุมสําคัญๆ ตามโอกาส
สวนนักเรียนแผนกบาลีอบรมศึกษาเรียนที่ตึก “เล็ก ไสยจิต” อยูขางๆ คณะสลัก
เยื้องไปทางตะวันออก ติดกําแพงวัดดานเหนือ แลวตอมา (หลังจากอาคารหลังใหญ ๓
ชั้น เสร็จแลว นักเรียนยายไปเรียนที่ใหมนั้นแลว) ไดเปดกําแพงวัดตรงนั้น ทําประตูเขามา
ตั้งเปน “แผนกจัดหา” แลวตอมาคือ “มหาจุฬาบรรณาคาร”
ตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยาลัยนั้น ตั้งอยูในสนามหญารูปสี่เหลี่ยม คลายจะ
เปนจัตุรัส อยูชิดหรือคอนไปทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสนามนั้น
ถัด ไป บนลานข างสนามดา นตะวั นตก มีตึ กใหญชั้น เดียวทอดยาวอยู ภายใน
กําแพงวัด และหลังตึกแถวทาพระจันทร ถาจําไมผิด ชื่อวา ตึก “อุนประสูทนวิทยา” เปนที่
เรียนของนักเรียนบาลีมหาธาตุวิทยาลัย
บนลานขางสนามดานตะวันออก ฝงตรงขามกับตึก “อุนประสูทนวิทยา” มีตึก
ใหญชั้นเดียวทอดยาวเคียงขางสนาม ชื่อวา ตึก “พรวิทยาประสูทน” เรียกไดวาเปนสวน
งานหรือสถานที่บริการประชาชน เชนจัดกิจกรรมเผยแผธรรม
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ที่ นี่ อาจารย พ ร รั ต นสุ ว รรณ ผู ส อนวิ ช าธรรมประยุ ก ต ได บ รรยายธรรมอยู
ยาวนาน และรวมโดยฝายพระ ขยายการสอนไปยังโรงเรียนตางๆ เปนจุดโยงตอสูการ
เกิดขึ้นของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตอมาไดปรับปรุงเปน
อาคารแผนกธรรมวิจัย ซึ่งเปนสํานักธรรมวิจัยตอมา
สนามหญาที่ตั้งตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยาลัย ในความรูสึกเมื่อยังเปนผูเลา
เรียนอยู มองวาเปนที่กวางใหญมากทีเดียว ไดเปนที่จัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ผาน
กาลเวลามากหลายป เปนที่สมเด็จพระสังฆราช และพระมหาเถระที่เคารพนับถือของชาว
มหาจุ ฬ าฯ ได เ สด็ จ มา และมาเป น ขวั ญ ประทานกํา ลั ง ใจ และใหบ รรยากาศ อยู ใ น
ประวัติศาสตรของมหาจุฬาฯ
สวนตึกมหาจุฬาฯ หลังใหญ ๓ ชั้น ตรงขามทาพระจันทร เปนอาคารใหม อยูทาง
ทิศใต เลยลานอโศกลงไป ทอดยาวจากกําแพงวัดไปทางพระอุโบสถ เหมือนเปนขอบ
ขนานลานอโศกนั้น สรางเสร็จพรอมเปนที่ศึกษาเลาเรียนไดใน พ.ศ. ๒๕๐๓
ในภาคแรกของป ก ารศึ ก ษา ๒๕๐๓ ผู เ ล า นี้ ยั ง เรี ย นอยู ที่ ตึ ก โรงเรี ย นธรรม
มหาธาตุวิทยาลัย คงจะไดยายขึ้นตึกใหญในภาคหลังของป ๒๕๐๓ นั้น หรืออยางชาเมื่อ
ขึ้นปการศึกษา ๒๕๐๔ เพราะวาใน พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น พุทธศาสตรบัณฑิตรุนของผูเลา
เรื่องนี้ อันเปนรุนที่ ๘ ซึ่งมีจํานวน ๑๒ รูป บางทีเรียกกันสบายๆ วา “รุนโหล” ไดถูกจัดให
เรียนในหองสุดทายปลายตึกทางทิศตะวันตก คือติดกําแพง ที่ตรงขามตลาดทาพระจันทร
และในปนั้นเอง ตัวผูเลาเรื่องนี้ก็ไดอุปสมบท คือบวชเปนภิกษุ
จําไดวา ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๑-๐๒ ระหวางที่ตึกใหญยังอยูระหวางกอสราง บางวัน
มีชวงวางจากการเรียน ไดออกมากับพระรวมชั้นเรียน ลงจากตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุ
วิทยาลัย เดินตัดสนามมายืนที่ลานอโศก หนาหอสมุดกลาง คือหนาศาลาการเปรียญอัน
เคยเปนที่ทําสังคายนาครั้งที่ ๑ ของสมัยรัตนโกสินทร ในรัชกาลที่ ๑ แลวมองขึ้นไปบนตึก
นั้น ที่สรางถึงชั้นที่สาม ชวนกันดูดวยความสนใจ
ทานผูใหญบอกวา อาคารหลังใหญนี้สําเร็จไดดวยทุนที่มาจากแรงศรัทธาใน
วิปสสนา และก็มีเสียงบางทานพูดบอกความวา พลตํารวจเอก เอก เผา ไดชวยอุดหนุนให
มีทุนสําหรับสรางตึกนี้ ถาเปนจริงอยางที่เสียงนั้นวา ก็เปนคุณความดีอยางหนึ่งที่ทาน
นายพลไดทําไว แมวาตอมาทานจะรวงหลนลงแลวลวงลับไป
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ที่จริง การที่ทานผูอยูในคณะรัฐบาลหรือดํารงตําแหนงหนาที่ราชการอันเกี่ยวของ
จะเอื้ออํานวยในเรื่องที่เปนประโยชนสวนรวม ก็เปนการทําความดีสมตามตําแหนงหนาที่
ของทาน แตในสังคมไทยยุคนั้น (อาจจะหลายๆ ยุค) เวลาพูดเรื่องอยางนี้ มักจะมีกระแส
เสียงที่แสดงความรูสึกหรือมีความหมายแฝงอยูดวยวา ประโยชนนั้นสําเร็จดวยการมี
อํานาจหรืออิทธิพลชวยบันดาลให มองลึกลงไป ก็บงบอกกระแสสังคมที่คนจํานวนมาก
หรือสวนมาก มีความนิยมหรือหวั่นเกรงอํานาจ หรือชื่นชมอิทธิพล แฝงอยูในใจ
เมื่อคนนี้หมูนี้ชื่นชมยินดีการไดอยูใกลขางที่มีอิทธิพลอํานาจ ก็มีคนอื่นหมูอื่นที่
ไมพอใจจับจองมองแงของอํานาจหรืออิทธิพลที่เปนความไมถูกตอง พรอมกันนั้นก็เปน
การย้ําความเคยชินใหคนที่เขาไปในวงงานรัฐกิจราชการอยากทําการดีงามที่จะ หรือเพื่อ
จะ เสริมอํานาจหรือขยายอิทธิพลของตน ในสภาพอยางนี้ คนที่มุงธรรม จะอยูตามธรรม
ก็อยูไดยาก สวนตัวสังคมเอง เมื่อเปนอยางนี้ ก็พัฒนากาวไปดีไดยาก
ในสภาพบานเมืองที่เปนไปตามการเมืองอยางนี้ เราจะวางตัววางใจอยางไร ใน
ขั้นพื้นฐาน ไมควรใหยาก เมื่อบุคคลทําอะไรที่เปนความดีเปนคุณประโยชน เจตนาของ
เขาที่เปนไปตามเหตุผลสวนรวมอันดี ก็เปนความดีในแงนั้น แตเจตนาสวนตัวของเขาใน
การทําความดีนั้น จะมีแฝงมาอยางไร ใครจะวิเคราะหวิจารณก็ยอมได ซึ่งอาจจะเปน
เรื่องซับซอนยืดยาว อันนั้นก็ใหวากันไป ไมตองรีบเอามาหักลบกลบกัน
อยางไรก็ตาม การจะมาหมกมุนวุนวายอยูกับการขุดคุยเรื่องดีรายความดีความ
ชั่วของนักการเมืองจนเกินไป ก็ไมเปนประโยชนอะไรมาก ควรเขาไปใหถึงจุดของการ
แกปญหาที่แทจริง

ถาการเมืองเปนเรื่องของเลหกล ประชาธิปไตยก็เปนไดแคคําฉอฉล
เมื่ อ มองให ต รง จะเห็ น ว า ถ า การเมื อ งที่ ว า เป น ระบบประชาธิ ป ไตยอั น ดี ยั ง
เปนอยูอยางนี้ มีคุณภาพแคนี้ มันก็จะหมุนเวียนอยูในวังวนของการมีสภาพอยางนี้ เราก็
จะมีนักการเมืองที่ดีๆ รายๆ อยางนี้เรื่อยไป เปนวัฏสงสารไมรูจบ คือเอาดีไมได
หลายคนบอกวา ตองพัฒนานักการเมือง ใหมีนักการเมืองที่ดี นี่ก็ถูกตองแนนอน
แตถูกแนแคสวนหนึ่ง ไมถึงเนื้อถึงตัว
พูดกันอยูอยางจะรูกันดีวา ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนเปนผูปกครอง มวลประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุด
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เมื่อรูอยางนี้แลว ก็ตองวาตอไปใหจบวา ดังนั้น คุณภาพของประชาธิปไตย จึงอยู
ที่คุณภาพของประชาชน ถาจะใหประชาธิปไตยมีคุณภาพดี ก็ตองพัฒนาคุณภาพของ
ผูปกครองคือประชาชน หรือพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพดี
ในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองมาจากประชาชน เปนเพียงสวนหนึ่งของ
ประชาชน ตัวนักการเมืองเองเปนแคหนวยประชากร คือเปนบางคนจากในหมูประชาชน
นั่นเอง ที่ออกมาเสนอตัวใหคนเลือกตั้งไปเปนนักการเมือง แลวเขาก็ถูกประชาชนนั่นเอง
เลือกตั้งเขามาเปนนักการเมือง
ในที่สุด เรื่องทั้งหมดก็มาบรรจบรวมลงที่ประชาชน เปนเรื่องของประชาชน
ถาประชาชนไมมีคุณภาพ ไมวาเขาจะเปนหนวยประชากรที่มาเสนอตัวใหคน
เลื อ กเป น นั ก การเมื อ ง หรื อ เป น ประชาชนที่ ไ ปเลื อ กคนผู เ สนอตั ว อย า งนั้ น ให เ ป น
นักการเมือง ก็เอาดีไมไดทั้งนั้น
ถาประชาชนไมมีคุณภาพ ประชาชนก็ไมเลือกเอาคนดีเปนนักการเมือง นอกจาก
ไม ไ ด นัก การเมื อ งที่ ดีแ ล ว ก็คุ ม นั ก การเมื อ งไม ไ ด แถมจะถู ก นั กการเมื อ งร า ยใช เ ป น
เครื่องมือเสียอีกดวย อยางนอยก็ถูกเขาออยเหยื่อจูงไปได และไปงายๆ
บางทีมีเสียงพูดวา การเมืองเปนเรื่องของอํา นาจและผลประโยชน นี่แสดงวา
การเมืองที่เลนที่ทําที่ดําเนินการกันมา ปรากฏความเสียหายเลอะเละเรื่อยมา จนความ
รูสึกในแงที่ไมดีสะสมลึกแนน เหมือนจะกลายเปนความหมายของการเมืองไปเสียแลว
ที่ จ ริง ต อ งพู ด ให ถู ก ว า การเมื อ งเปน เรื่อ งของการจั ด การบ า นเมื อ งให เ ป น อยู
เปนไปดวยดีโดยธรรม แตการเมืองนั้นเสี่ยงที่จะ และมักจะถูกครอบงําดวยอํานาจและ
ผลประโยชน ทั้งนี้ จะเปนการเมืองแท-การเมืองเทียม เปนการเมืองโดยธรรม หรือเปน
การเมืองเรื่องของอํานาจและผลประโยชน ในที่สุดก็อยูที่สภาพของประชาชนนั่นแหละ
อํานาจและผลประโยชนเ ปนเหยื่อลอรอดักนักการเมือง เมื่อประชาชนหยอน
คุณภาพ การเมืองก็หันเหจากธรรมรัฐ ไปเปนเรื่องของอํานาจและผลประโยชนไดทันที
เมื่อนักการเมืองหวังเขาสูฐานอํานาจ เพื่อกาวไปกอบโกยผลประโยชนโดยตรง
บาง โดยออมบาง จากประชาชน และหนวยประชากรตนนั้นหมูนี้ที่อางตัวเปนประชาชน
ก็หวังพึ่งหวังอาศัยอํานาจของนักการเมือง ที่จะเอื้ออวยใหตนไดและขยายผลประโยชน
ประชาชนซึ่งเปนผูปกครองเปนเจาของอํานาจสูงสุด แทนที่จะเปนผูกํากับดูแลตรวจสอบ
นักการเมือง กลับกลายมาเปนเพียงตัวตอตัวลอตัวแลกผลประโยชนกับนักการเมือง แลว
ฉะนี้ การเมืองก็จึงเปนไดแคเรื่องของอํานาจและผลประโยชน
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ดังวาแลว อยามัววุนอยูกับการดาวาหรือจะพัฒนานักการเมืองนักเลย อันนั้นตองทํา แต
เปนเรื่องที่ตองเนนในระดับยอย รองลงมา เพราะถาทําอยูแคนั้น การเมืองก็เวียนวนอยูในวัฏสงสาร
ของอํานาจและผลประโยชน แลวก็จะมีนักการเมืองดีๆ รายๆ วนเวียนมาใหบนวาดาชมกันอยูอยาง
นั้น ไมไปไหน เปนเพียงประชาธิปไตยขออางของนักการเมือง มิใชเปนประชาธิปไตยของประชาชน
ถาไมเรงพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพเขมพอ นักการเมืองที่ไรคุณภาพก็จะยัง
สามารถมาทําใหชาวบานถูกหยามเหยียดไดวาเปนคนจําพวกที่เลือก’ตังค ดีกวาเลือกตั้ง
แทนที่จะคิดเอา’ตังค แลวหันออกไปแลรอเงินที่เขาจะเอามายื่นให ชาวบานหันเขามาหารือกัน
วาเราจะทําอะไรเพื่อใหชุมชนของเราอยูกันดี ถิ่นของเรามีอะไรที่นาจะดูแลกันใหดี นี่คือเนื้อในของแทที่
ประชาธิปไตยตั้งตนไดจริง มิใชเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยในวาทะใหญโก ที่เปนแคคําอาง อมเงื่อนงํา
ชาวบานที่มีคุณภาพนั้น แคไดยินเด็กนอยพูดวา ถาเลือกตั้งไดผูแทนเลว ก็แสดง
วาคนที่เลือกเปนคนเลว แคโดยตรรกะของเด็กนอยนี้ เขาก็พอจะสะดุง และไดสติขึ้นมา
จะหวังใหนักการเมืองพัฒนากันเอง หรือพัฒนาการเมืองใหดีขึ้นมาเองนั้น เปนไป
ไดยาก หรือแทบไมมีทาง ที่วานี้ มิใชวาจะไมมีนักการเมืองที่ดี นักการเมืองที่ดีแทก็มี แต
นักการเมืองที่ดีนั้น ไมมีกําลังพอ นักการเมืองที่ดีนั้น แคเอาตัวอยูใหรอด ก็เปนไปไดยาก
กําลังอยูที่ประชาชนที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะมาคุมนักการเมืองใหอยูในความดี มาคุม
นักการเมืองที่ดีใหอยูได และขับเข็นการเมืองไปในทางที่ดี
เมื่อประชาชนไมมีคุณภาพ ไมสามารถเปนกําลังใหแกความดี นักการเมืองรายๆ
ก็เ ขามาเอาการเมืองเปนเรื่ องสว นตัว เปนเวทีแยงชิงผลประโยชน ใหแก ตน แสวงหา
อํานาจแขงกัน แลวก็วุนวายอยูแคนั้น จนนักการเมืองที่ดีแทบไมมีที่จะอยู อยูยาก หรือหัว
หดหมดเสียง ประชาชนก็มักไมทันคนพวกนี้ แถมจํานวนไมนอยจะถูกเอาเปนเครื่องมือ
ของพวกที่เลวรายนั้นไปดวย ในที่สุด การเมืองจึงไมไปไหน ก็อยูในวังวนที่ไดวาแลว
ดังนั้น ถาจะพัฒนานักการเมืองในระบบประชาธิปไตย ก็ตองพัฒนาประชาชนนี่
แหละใหมีคุณภาพที่จะเลือกไดนักการเมืองที่ดี และดูแลกํากับการพัฒนานักการเมือง
ประชาชนที่พัฒนาดีแลวนี่แหละ จะชวยใหนักการเมืองที่ดี คงอยู เจริญขึ้นไป และมีกําลัง
ในเวทีการเมืองได และการเมืองเองก็จะพัฒนาขึ้นมา
ประเทศซึ่ง มีก ารเมือ งที่พัฒ นาไปไดมากได ไกลแล ว ก็มิ ใช ไ มมี นัก การเมืองที่
เลวราย อันนี้เปนธรรมดาของมนุษยวิสัย ไมวาในยุคใดสมัยไหน ไมวาจะมีอารยธรรม
เจริญเทาใด ในเวลาหนึ่งใดก็ตาม บรรดามนุษยยอมมีการพัฒนากาวไปไดไมเทากัน
แมแตในบานเมืองที่วาพัฒนาแลวอยางสูง บางยุคบางสมัย ก็มีนักการเมืองรายที่
เกงกาจ สามารถชักพาสังคมใหไขวเขวเฉออกจากธรรมหางไกลจนแทบจะพากันวอดวาย
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(คนเมืองอเมริกาที่วาพัฒนาแลวอยางดี แคนายแมคคารธีย นักการเมืองรอยเลหฉลาด
โมเมเจาวาทีทุจริต ก็ยังหลอกไดสนิท จะเอากันตายไปหลายป)
แตดวยระบบแหงนิติวินัยที่จัดวางไวแมนมั่น และนักการเมืองที่ดีก็มีสืบกันมา
คอนขางแนนหนา เฉพาะอยางยิ่งในเมื่อประชาชนจํานวนมากมีฐานอันกวางยาวสูงใหญ
ในการพัฒนา สามารถขยับความรูเทาขึ้นมาไดทัน เขาจึงฉุดกันใหพนจากอํานาจครอบงํา
ของนักการเมืองที่ชั่วรายออกมาได
แตถึงอยางไร มนุษยก็ยังมิไดปลอดพนไปไดเด็ดขาดจากภัยแหงความที่อาจจะ
เกิดมีความประมาทขึ้นไดในวันใดวันหนึ่ง
เปนอันวา จะตองพัฒนาประชาธิปไตย ดวยการพัฒนาคุณภาพของประชาชน
แลวการพัฒนาคุณภาพของนักการเมืองก็จะถูกกํากับ ถูกพวงพาใหตามมาดวยไมยาก
คุณภาพที่จะพัฒนาขึ้นมานั้น ก็ไมตองเอาอะไรมาก แคทําใหคนมีความรักธรรม
(คือ รักความจริง รักความถูกตอง รักความดีงาม ถือธรรมเปนใหญ มุงใหมีความเปน
ธรรมในการเขาถึงประโยชนสุข) และเคารพวินัย (คือ เคารพกฎกติกาที่เปนธรรม ยึดถือ
กฎหมาย มีวินัยจริงจัง) ไดเทานี้ ประชาธิปไตยก็มาไดในฉับพลัน
ธรรม คือ ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่เ ปนคุณแทจริง
หลักความจริงของธรรมชาติที่เปนฐาน และหลักการที่มนุษยยึดถือโดยสอดคลองถูกตอง
ตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้น
วินัย ไดแก ระบบ วิธี กระบวนการ และขอกําหนดที่เปนแบบแผนในการปฏิบัติ
โดยเฉพาะที่วางเปนกฎกติกา รวมทั้งกฎหมาย เพื่อใหธรรมสัมฤทธิ์ผลที่ตองการอันดีแก
ชีวิตและสังคมของมนุษย ในการแกปญหา และกอผลดีงามเกื้อกูลที่พึงตองการ พูดงายๆ
วา วินัยนั้นเพื่อสนองธรรม
วินัยเปนชองทางแสดงตัวของธรรม เปนเครื่องมือในโลกแหงสมมติของมนุษยที่
จะจัดกิจการใหเปนไปหรือใหสัมฤทธิ์ผลที่ดีอยางที่พึงเปนไปตามธรรม
พูดงายๆ วา วินัย คือ การเอาปจจัยฝายมนุษยใสรวมเขาไป ในกระบวนการแหง
เหตุปจจัยของธรรม เพื่อใหธรรมสัมฤทธิ์ผลตรงและทันการในโลกแหงสมมติของมนุษย
วินัยที่ปฏิบัติเพื่อใหธรรมสัมฤทธิ์ผล ก็คือตองเปนไปตามความจริงแหงธรรมชาติ
ของความเปนเหตุเปนผลสมตามเหตุปจจัย
ขอวินัย จะเปนกฎกติกา หรือกฎหมายใดๆ หากปฏิบัติไป ไมชวยใหแกปญหาได
เพราะไปไมถึงจุดเกิดจุดดับเหตุปจจัยของปญหานั้น ก็คือ วินัยนั้นไม่สนองธรรม
ถาวินัยไมสนองธรรม ก็แสดงวาไมถูกไมตรงไมไดผลจริง จําเปนตองจัดปรับแกไข
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จะรูเขาใจไปถึงธรรมได ก็ตองมีปญญา จะปฏิบัติวินัยได ก็ตองมีศีล แลวจะมีศีล
เดินอยูในทางของปญญาที่ตรงตามธรรมได ใจก็ตองดีงามสุจริต มีเจตนาซื่อตรงตอจุดหมาย
ในที่สุด ก็มาลงที่ใจ และในใจนั้น ก็เจตนานี่แหละเปนตัวแทน เปนแกน เปนตัวนํา
แสดง เจตนาเปนของประจักษแกตัว ทุกคนรูวาตนมีเจตนาอยางไร ใจที่จริงจะเอาอะไร
ตัวตนของคนอยูที่เจตนาของเขา เจตนาของใคร ก็คือตัวตนของคนนั้น เมื่อพูดจา
แสดงอะไร เขารูกับตัววา เจตนานั้นเปนตัวจริงในใจของเขาหรือไม
เมื่อ เจตนาที่เ ป น ตั ว นํ า พาและเป น ตั ว แสดงของใจนี้ ตรงตามจริ ง เขาก็ จ ะใช
ปญญาใชศีลใหเ ปนประโยชนสมความมุงหมาย มิฉะนั้ น ในทางตรงข าม เขาก็ จะใช
ปญญาและใชศีลใหแฝงเอาโทษมา ซึ่งอาจจะมากมายและรุนแรง
ในระบบอื่น บางทีคนไมสามารถแสดงออกตามเจตนาที่แทจริงของเขา เพราะ
กลัวอํานาจ หรือถูกบังคับ เปนตน แตประชาธิปไตยชวยใหมีสังคมที่ทุกคนมีโอกาส และ
สามารถใชโอกาสแสดงตนไดตามที่เขาเปนจริงๆ ใหทุกคนมีสวนรวม ทั้งรวมให รวมได
รวมรับรู รวมแสดง
ถาเปนประชาธิปไตยแลว คนยังมีเจตนาซอนเรน ไมแสดงตัวตามเปนจริง แลวจะ
มีสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชนอะไร
เมื่อคนไมมีความจริงใจ ประชาธิปไตยก็ไมใชของจริง
พูดรวมทีเดียว ที่วาพัฒนาคุณภาพของประชาชนนั้น จะใหไดความหมายเต็มรอบ
ครอบคลุม ก็ใชคําพระวา ใหประชาชนพัฒนาทั้งดานศีลบนฐานแหงวินัย ดานจิตใจโดยมี
เจตนาดีที่ซื่อตรงเที่ยงธรรม และดานปญญาโดยมีทั้งความรูจริงและความคิดกอประโยชน
พูดอยางภาษาชาวบานเกาๆ วา ไมเปนคนดิบ ไมเปนคนเนา คนสุกๆ ดิบๆ ก็ไมเอา
ขอใหเปนคนที่ไดอบรมบมสุกพอดี เปนมนุษยที่ไดขัดเกลา
นี่คือภารกิจแหงการพัฒนาคุณภาพของคน ที่เปนแกนของประชาธิปไตย
พูดกันนักวาจะพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อไรๆ ก็ถกเถียงกันอยูแควาจะจายจะจัด
ใหเลือกตั้งกันอยางนั้นเมื่อนี้ เมื่อไรจะพูดกันสักทีวา จะใหคนไทยมีคุณภาพดีไดอยางไร
ทําอยางไรจะใหคนไทยมีสมรรถนะของเจตนาอันดี ที่จะเลือกตั้งใหไดคนดี
เหมือนกับจะทํากันไดแคนั่งโตะเถียงกันไปเถียงกันมาวาจะเอาชอนตักแกง จะ
เอาสอมแทงทิ่มไก เอามาใสปากใหไดกินอยางไร ไมไดคิดกันเลยวา อะไรดีแทที่ควรจะได
จะทํามากิน เพื่อจะไดมีสุขภาพดี หรือวาประชาธิปไตยที่เปนที่มี ทําอยางดีไดแคเลือกตั้ง
อยางเอาไมทิ่มไกใสปาก เปนประชาธิปไตยแครูปแบบ หาสาระไมได
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เมื่อไรๆ ก็อยูแคแยงชิงแขงกันหาผลประโยชน ระหวางบุคคลนั้นบุคคลนี้ ระหวาง
คนกลุมนั้นกลุมนี้ เมื่อไรจะไปใหถึงประโยชนสุขของประชาชนสักที
รูกันอยูแลววาการเมืองกับเศรษฐกิจเปนระบบจัดการสังคมที่คูเคียงกัน ไมวาจะมี
ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจอยางไหน ก็ตองชัดที่จะใหไดผลในขั้นที่ประชาชนมีกินมีใช
เป น สุ ข อย า งมี ป ญ ญาที่ รู ป ระมาณในการเสพบริ โ ภค กิ น เป น เสพเป น รู จั ก พอดี มี
คุณภาพชีวิตเพิ่มพูน พัฒนาความเปนมนุษยยิ่งขึ้นไป
มิใชแควา ผูทรงอํานาจอิ่มเอม ใหชาวบานหลงเพลินเปรมใจ โดยไมรูตัววาเขา
ออยเหยื่อให เปนไดแคทางย่ําเดิน หรือเปนเครื่องมือของเขาในการโกยทรัพยเบงอํานาจ
และก็มิใชเลยเถิดไปวา เปนนักการเมืองที่เกง พาบานเมืองใหเจริญร่ํารวยแคเพื่อจะมัวเมา
กินเสพกันใหเต็มที่ โดยไมมีปญญาที่จะรูวาคุณภาพชีวิตเสื่อมลงไปจนแสนจะเต็มที
ถามีการศึกษาจริง พัฒนาคนถูกตอง ประชาชนมีคุณภาพดี เขมวินัย แข็งในธรรม
ก็จะไมถูกครอบงําดวยอํานาจและผลประโยชน นักการเมืองก็จะถูกคุมใหไมมัวสาละวน
อยูกับอํานาจและผลประโยชนมากเกินไป

ประชาธิปไตย ใหโอกาสแกการพัฒนาตัวของประชาชน
ยอมรูกันอยูแนชัดวา ในเวลาหนึ่งๆ ในบรรดาประชาชนนั้น คนมีคุณภาพไมเทากัน
กําลังพัฒนาอยูในระดับที่ตางกัน เฉพาะอยางยิ่ง ในยามที่คนจําพวกที่พัฒนามาแคสุกๆ
ดิบๆ มีมาก จะตองมีระบบคัดและมาตรการเลือกอยางดีที่สุดที่จะใหมั่นใจวาจะไดหนวย
ประชากรที่ดีที่สุด เขามาเปนนักการเมือง เพื่อมากํากับทั้งการพัฒนาประชาชน และ
พัฒนานักการเมือง ใหกาวตอขึ้นไปอยางไดเนื้อไดที่ มิใชไดเพียงกระดานหกกระดกหัน
ขึ้นไปแคเพียงเพื่อจะใหหลนลงมา
ประชาชนที่พัฒนาดีมีคุณภาพจริงนั้น ไมตองการอะไรมากจากการเมือง เขามี
ความพรอมอยูแลว ทั้งทางศีลวินัย ทางจิตใจ และทางปญญา เพียงวาเมื่อมีโอกาสให
เขาก็ใชโอกาสนั้นทําการสรางสรรคใหเกิดผลดีมีความเจริญงอกงาม
ถานักการเมืองดี เปนคนที่พัฒนาแลว มาเปนรัฐบาล ก็ใชความสามารถจัดสรรสราง
โอกาสอยางเปนธรรมแกประชาชน บอกชองทาง และสงเสริมแนะนําความรูจักใชโอกาส
พูดงายๆ วา ปดชองราย ขยายชองดี หรือปดชองวางชองโหว ขยายโอกาส เชน
ใหประชาชนมีโอกาสทํางานการดีๆ ที่เขาถนัด โดยปดชองไมใหคนรายมาลักขโมยแยงชิง
หรือมาคดโกงหลอกลวง เปนตน ทําสังคมใหปลอดภัย ไมมีการเบียดเบียนเอารัดเอา
เปรียบกัน ใหคนสําแดงศักยภาพในการสรางสรรคไดเต็มที่
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ประชาชนก็พิสูจนคุณภาพของความเปนคนที่พัฒนาแลว ดวยการรูจักใชโอกาส
อยางสรางสรรค ในการพัฒนายิ่งขึ้นไป และในการทํากิจใหสัมฤทธิ์ประโยชนตนและ
ประโยชนสวนรวม โดยถือวาโอกาสนี่แหละเปนทุนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
ถาเกงจริง มีศีลมีวินัย มีจิตใจดี มีสติปญญา ไดทุนที่ทางวัสดุอุปกรณพอเปนสภาพ
เอื้อแลว ก็บอกวา ฉันตองการแคนี้ พอแลว ขอโอกาสใหฉันทํา ฉันจะทํา และชวยกันทํา
คุ ณ เป น นั ก การเมื อ ง ก็ ไ ปทํ า งานการเมื อ งให ดี ให ถู ก ต อ งเต็ ม ตามหน า ที่ ให
ประชาธิปไตยออกผลสมบูรณตามจุดหมายที่มันพึงตองมี
จะพั ฒ นาประชาชนให มี คุ ณ ภาพได จ ริ ง ก็ ต อ งเอาจริ ง กั บ งานพั ฒ นาคน คื อ
การศึกษา โดยใหความสําคัญแกคนที่นําพาคนใหพัฒนาไปในการศึกษา คือ ครู
ตองใหความสําคัญแกครู ทั้งดานคุณภาพของครู และสถานภาพของครู และรูจัก
การศึกษาที่เปนการพัฒนาตัวคน ไมใชมีแตการศึกษาที่เปนแครูปแบบดุจบันไดสําหรับไต
ขึ้นไปไขวควาหาอํานาจและผลประโยชน
ถาแกปญหาการศึกษาที่ผิดไมได หรือปลอยใหการศึกษามีแครูปแบบ การพัฒนา
คนก็ไมมี จึงไมมีทางทําใหประชาชนมีคุณภาพ แลวจะไดนักการเมืองที่ดีมาจากที่ไหน จึง
ยอมเอาประชาธิปไตยที่ดีไมได การเมืองก็จะเวียนวนอยูในวัฏสงสาร ดังไดวามา
พูดกันวา เด็กเปนอนาคตของชาติ ถาถือวาครูสรางเด็ก ครูก็เปนผูสรางอนาคต
ของชาติ เริ่มตั้งแตครูคนแรก คือพอแมที่บาน
นั ก การเมื อ งที่ ดี แ ท ดี จ ริ ง ก็ เ ป น ครู เพราะเป น แบบอย า ง นั ก การเมื อ งดี ส อน
ประชาธิปไตย ดวยการทําเปนตัวอยาง สังคมจะตองยกยองเชิดชูนักการเมืองที่ดีแทดีจริง
นั้น ตามหลักของพระที่วา “บูชาชนที่ควรบูชา” คือ ยกยองคนดี เชิดชูผูมีธรรม
การยกย องคนดี เชิ ด ชู ผูมี ธ รรมนั้ น มิ ใ ช เ ป น การทํ า เพื่อ ตั ว เขา แต เ ป นไปเพื่ อ
ประโยชนของสังคมเอง เพื่อใหคนรุนที่ตามมามองเห็นทางถูกแทที่ควรจะเดิน
ยิ่งกวานั้น จะตองชัดดวยวา จะมองในแงการเมืองการปกครอง หรือการใดก็ตาม
ของสังคมมนุษย การพัฒนาคน ในที่นี้ พูดในแงประชาธิปไตย มี ๒ ตอน
- ตอนตน พัฒนาคนเพื่อประชาธิปไตย คือ พัฒนาเพื่อใหไดคนมีคุณภาพที่จะมา
รวมกันสรางสังคมประชาธิปไตย และอยูกันดีในสังคมที่เปนประชาธิปไตยนั้น
อันนี้ ในขั้นหนึ่ง จะถือเปนการพัฒนามนุษยดุจเปนทรัพยากร ก็ไมวา นั่นก็
คือ จะไดเอาคนนั้นมาเปนทุนมนุษย ในการสรางสรรคหรือพัฒนาสังคมดีที่เปน
ประชาธิปไตย แตมนุษยไมใชเปนแคทุน เขาเสวยผลโดยมาอยูดีในสังคมนั้นดวย
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- ตอนปลาย ประชาธิ ป ไตยเพื่ อ ให้ โ อกาสแก่ ก ารพั ฒ นาตั ว ของคน ตามปกติ
ประชาธิปไตยเปนการใหคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนอยูแลว และเมื่อเขาเปนคน
ที่พัฒนาถูกตองดีแลว เขาก็จะเปนคนที่รวมสรางสรรคและพัฒนาประชาธิปไตย
แตยิ่งกวานั้น ในขั้นปลายตอขึ้นไป การมีสังคมดีที่เปนประชาธิปไตย ก็เพื่อ
เอื้อใหมนุษยมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเอง พัฒนาชีวิตของเขาขึ้นไปไดจนมี
ชีวิตที่ดีที่สุด นี่คือ พัฒนาสังคมประชาธิปไตย เพื่อสรางโอกาสใหแกคนที่จะ
พัฒนาชีวิตของตนตอขึ้นไปไดจนสูงสุด หรือวา มีสังคมประชาธิปไตย เพื่อใหคน
มีโอกาสสูงสุดที่จะพัฒนาชีวิตของตน โดยมีการศึกษาที่ยิ่งขึ้นไป
เมื่อนักการเมืองเขามาทําหนาที่ปกครอง คุณภาพของประชาชนตองเพิ่มขึ้น ถา
ปกครองไปๆ คุณภาพของประชาชนไมพัฒนา กลับเสื่อมถอยดอยลง ความรูความคิดไมมี
ทําดีไมเปน การผลิตไมเอา ไดแครอเสพรอเขาให ก็คือประชาธิปไตยที่ลมเหลว
สังคมที่วาพัฒนาสูงสุดในปจจุบัน อยางสังคมอเมริกัน ไดหลงทางทําทาจะตกเหว
ไปเสีย ตอนแรก เขาทําไดคอนขางดี ในการพัฒนาคนเพื่อประชาธิปไตย แตแลวมาตอน
ปลาย เขามองไมเห็นจุดหมาย ไดแคประชาธิปไตยที่มาสรางโอกาส แตไมรูวาโอกาสนั้นเพื่อ
อะไร ก็เลยปลอยใหคนเอาโอกาสไปใชกินเสพมัวเมา ถลุงตัว ถลมสังคม ใหคนเสื่อมลงจาก
การพัฒนาความเปนคน มีชีวิตที่เสื่อมเสียคุณภาพ เลยจะกลายเปนประชาธิปไตยยอดดวน
แมกระทั่งการศึกษาก็ทําทาจะเหลือแคชื่อ เนื้อตัวหาย กลายเปนของซื้อขายในธุรกิจ
แตดูใหลึกอีกนิด การศึกษาที่กลายเปนธุรกิจคากําไร ถึงขั้นเรียกวา for-profit education
industry นั้น ของอเมริกาถึงจะไปไกล (แคอุดมศึกษา ป ๒๕๓๓ มีสถาบันคากําไร ๓๕๐ แหง ตอมา
ป ๒๕๔๕ เพิ่มเปน ๗๕๐ ถึงป ๒๕๕๒ ขึ้นไปถึง ๒,๘๐๐ แหง) แตเมืองไทยที่ตามเขา อาจจะล้ําหนาก็
ได ของเขานั้น ถึงอยางไรก็ยังเอาจริงเอาจังกับกฎกติกา สวนเมืองไทยที่หละหลวมกันไดอยางเสรี
การศึกษาอาจจะเปนเครื่องมือของธุรกิจ ที่มุงหากําไรอยางเดียว จนหมดความหมายของการพัฒนาคน
การพั ฒ นาคน กับ ประชาธิ ป ไตย ต องจับจุ ด หมายให ชั ด มิ ฉ ะนั้ น อารยธรรม
มนุษยที่ไรจุดหมาย ปราศจากปญญา จะพามนุษยไปสูหายนะ อยางที่สภาพปจจุบันได
ตั้งเคาสอแววใหเห็นแลวในบัดนี้
พูดถึงการพัฒนาคน ก็จะมีผูบนวา พูดกันนักใหพัฒนาคุณภาพของประชาชนๆ ก็
ไดแตวากันเรื่อยเปอย ใหพัฒนากันไปๆ ไมเห็นจุดหมาย วาจะพัฒนากันแงไหน แคใด ไป
ถึงไหน จะใหเปนอยางไร พูดกันไปคลุมๆ เครือๆ เหมือนกับพัฒนาอยางเลื่อนลอย
ตรงนี้จึงตองใหชัด อยางนอยมีหลักมีเกณฑมีจุดกําหนดใหพูดกันไดสั้นๆ
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กินอยูโกหรูฟูฟา เทคโนโลยีกาวหนาแสนสะดวกสบาย ไดสนุกกันสนั่น บันเทิงทั้งวันยันทั้งคืน
แตมองแคบแคจองจะแยงชิงกันหาเสพ ไมใสใจไมเทาทันที่จะแกและกันมหันตภัยที่รุมลอม ไมสะอาด
ไมปลอดภัยไรระเบียบไปทั่ว ดินน้ําเลอะลมไฟรวนลวนกลั้วพิษ นี่คือสภาพวิปริต มิใชพัฒนา หาใชเจริญไม
ดูงายๆ คนเจริญไหม พัฒนาหรือไม เปนอารยชนไดหรือยัง ก็ใชเกณฑการพัฒนา
ที่วา ใหประชาชนมีคุณภาพที่พัฒนา ๔ ดาน อันเรียกวา ภาวิต คือ
๑. ภาวิตด้านกายภาพ เปนคนที่อยูกับสิ่งแวดลอมไดดี อยูกินไดพอดี เพียงพอตอ
การพัฒนาใหดีทั้งสี่ดาน ไมวาความเจริญทางวัตถุจะมีใหเสพสูงเทาใด ก็รักษารางกายใหมี
สุขภาพดี อนุรักษสภาพแวดลอมใหเกื้อกูลได ในธรรมชาติที่เปนรมณีย
๒. ภาวิตด้านสังคม เปนคนที่อยูรวมกับคนอื่นไดดี โดยมีศีลมีวินัย เกื้อกูลกันดวย
ไมตรีที่อบอุนในสามัคคี เปนสมาชิกที่ดีมีความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกา รวมทําสังคม
ใหมีสภาพเอื้อที่ทุกคนจะพัฒนาตนใหชีวิตงอกงามพัฒนาในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปไดเต็มที่
๓. ภาวิตด้านจิตใจ เปนคนที่อยูกับตัวเองไดดี มีใจสดชื่นราเริงเบิกบานเปนสุขสงบ
มั่นคง ไมเครียดขุนเหงาเศราทุกข มีใจสูงใฝมุงสูจุดหมายที่ดีงามยิ่งขึ้นไป มีความจริงใจ ตั้ง
เจตนาซื่อตรง เปดเผยตัวแทตัวจริงของตน อันจะใหพรอมตอการพัฒนาขึ้นไปในดานทั้งสี่
๔. ภาวิตด้านปัญญา เปนคนที่อยูกับโลกและชีวิตไดดี มีความใฝรูอยูดวยปญญา
สวางชัดทั่วรอบโลงตลอด ถึงธรรมของโลกของชีวิต ไมอยูแครูสึกนึกคิด แตอยูในวิถีของ
การสรางสรรคแกปญหา อยางเทาทันระบบสัมพันธแหงเหตุปจจัย ดวยปญญาวิธี
เอา ๔ ขอแคนี้ก็พอ พัฒนาไปเถิด ลองวัดดู ไมแคคนเทานั้นที่พัฒนา แตนี่คนพัฒนา
พาทั้งสังคม สิ่งแวดลอม และทั้งโลก ใหดีขึ้นดวย ไมใชปากวาเจริญ ทั้งที่เสื่อมอยูรอบตัว
ไปๆ มาๆ กลายเปนวา ไดพูดเรื่องการเมืองเสียยืดยาว บางทานอาจเขาใจผิดวา
ผูเลานี้สนใจการเมือง ที่จริง ผูเลาเรื่องแทบไมสนใจการเมืองเลย สนใจบางเพียงแคที่เปน
เหตุการณเกี่ยวกับความเปนไปของบานเมือง ไมมีเวลาที่จะใสใจในเรื่องราวของการเมือง
อยางไรก็ตาม ในขั้นสุดทาย การเมืองในฐานะเปนเรื่องของกิจการบานเมือง เปนเรื่อง
ของการปกครอง เปนตัวการสําคัญที่จะนําพาประชาชนสูประโยชนสุข (หรือสูโทษทุกข)
พอถึงขั้นนี้ เรื่องก็เกี่ยวโยงมาถึงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เปนเรื่องของ
ธรรม และการที่จะพึงปฏิบัติกิจทั้งหลายใหถูกตองเปนไปโดยธรรม

เรื่องจึงมาถึงพระ ผูจะตองประพฤติปฏิบัติทรงธรรมสอนธรรมเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน คือมาถึงจุดบรรจบที่วา ในฐานะของพระสงฆ (โดยไมตองไปยุงกับกิจกรรมการเมือง ไม
ตองไปเกี่ยวกับนักการเมือง) พึงสอนธรรมสําหรับการเมือง เฉพาะอยางยิ่งธรรมของนักการเมือง
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เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเปนเรื่องคุณภาพของคน เรื่องของการที่จะทําใหประชาชน
เปนคนดี มีใจงาม เขมแข็งดวยสติปญญา ขยันหมั่นเพียร ประพฤติถูกตอง เจริญดวย
ประโยชนสุข เพื่อพหุชนหิตายะ เพื่อพหุชนสุขายะ ถึงจะจัดการใหเสร็จๆ ไปในทันทีทันใด
ไมได แตเปนเรื่องระยะยาวที่ยั่งยืน ซึ่งสําคัญอยางยิ่ง นี่ก็คือหัวใจของศาสนกิจ คืองาน
พระศาสนาของพระนั่นเอง
การที่พัฒนาประชาชนนั้น ไมใชใหมีคุณภาพเพียงดานการเมืองและเพื่อการเมือง
แม ว า การเมื อ งจะเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ เป น เรื่ อ งของบ า นเมื อ งที่ ทุ ก คนต อ งอาศั ย ได รั บ
ผลกระทบ มีสวนรวมรับผิดชอบ แตก็เปนเพียงดานหนึ่งระดับหนึ่งของการพัฒนา ควรจะ
ทําใหการเมืองชวยสงเสริมการพัฒนาความเปนมนุษยที่ยิ่งขึ้นไป
การพัฒนาประชาชนนั้น เปนการทําใหประชาชนเปนคนมีคุณภาพที่จะสรางเหตุ
และเสวยผลของชีวิตและสังคมที่ดีงามสมบูรณ ซึ่งการเมืองเปนเพียงองคประกอบและ
เปนปจจัยอยางหนึ่งเทานั้น
พระจึงไมไดใสใจในเรื่องการเมือง แตการเมืองรวมอยูในเรื่องของมนุษย ที่พระจะ
พึงสนใจที่จะชวยใหพัฒนาไปดวยดี ใหเขามีชีวิตและสังคมที่พึงมุงหมาย

ที่นี่ มีคอมมิวนิสต ใชไหม?
ไดเลาแลวขางตนวา เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ปฏิวัติ ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๐๑
ไดประกาศวาจะปราบคอมมิวนิสตอยางเด็ดขาด แลวทันทีนั้น ในวันรุงขึ้น ก็ไดเริ่มจับผู
ถูกกลาวหารุนแรกราว ๔๐ คน เชน นายสังข พัธโนทัย นายสงวน ตุลารักษ รวมมาถึง
อาจารยกรุณา กุศลาศัย ซึ่งมาสอนที่มหาจุฬาฯ ดวย
ตอจากนั้น เรื่องราวจะดําเนินไปอยางไร ผูเลาซึ่งเปนผูเรียน ก็ไมไดติดตาม คงได
ยิ น ได ฟ ง ข า วบ า งบางครั้ ง บางคราว แต ทั้ ง โดยภาวะและโดยวั ย บวกกั บ ความสนใจ
สวนตัวที่ไมคอยมี เรื่องก็แคผานๆ ไป ยิ่งกวานั้น หลังปฏิวัติไมถึง ๓ เดือน ตัวผูเลาเองก็
อาพาธดวยวัณโรคอยางแรง ไอเปนโลหิตมากมาย ไมไดไปเรียนจนสิ้นปการศึกษาแถม
อีกวา เมื่อขึ้นปการศึกษาตอมา พอเปดเรียนในเดือนมิถุนายน ๒๕๐๒ ก็มีเรื่องยุงยาก
เปนปญหาภายในของมหาจุฬาฯ เอง ทําใหการศึกษาเลาเรียนไมดําเนินไปตามปกติ และ
ตองพากันสนใจเฝามองตามดูเรื่องภายในนั้น
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ทั้งนี้ เนื่องจากมีนิสิตกลุมหนึ่ง บางทีเรียกใหสะดวกปากวาพวกกอการ ไดทํา
ความวุ น วายขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู บ ริ ห ารบางท า น เรื่ อ งขยายออกไป
กลายเปนเหตุใหผูบริหารพลอยขัดกัน ผูบริหารบางทานสั่งลงโทษนิสิตที่กอการ แตมีการ
คัดคาน บางทานสั่งปดเรียน บางทานใหเปดเรียน องคสภานายกก็เมตตามารวมแกไข
สถานการณ ในที่สุด เหตุการณก็ผานไป โดยมีความออนแอภายในคางอยูบางเปนธรรมดา
ปการศึกษาตอมา คือ ๒๕๐๓ เปนชวงเวลาสําคัญอันรางแหคอมมิวนิสตพะพาน
ถึงมหาจุฬาฯ แลวแผพันพัวไปนานหลายป โดยเริ่มแตเปดเรียนไดไมกี่วัน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปดปการศึกษาตามปฏิทิน
จันทรคติ ปนั้นตรงกับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๐๓ มีพิธีบูชาพระรัตนตรัย แลวปราศรัย
และโอวาท ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ โดยองคสภานายก คือพระพิมลธรรม เปนประธาน
เมื่อเสร็จพิธีเปดเปนทางการแลว ก็มีเจาหนาที่แจงวา เนื่องจากอากาศยังรอนจัด
จึงใหหยุดพักรอไปเปดเรียนจริงในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓
ระหวางปดพักรอเวลาที่จะเลาเรียนในปนั้น ไดมีเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับกิจการ
คณะสงฆหลายอยาง เริ่มดวย งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจา
กรมหลวงวชิรญาณวงศ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓
ตอดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองคใหม คือ สมเด็จพระสังฆราช
กิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตร ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓
จากนั้น มีการตั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ อุฏฐายีมหาเถระ วัดมกุฏกษัตริยาราม
เป นสั งฆนายก ในวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓ และตั้ ง คณะสัง ฆมนตรี ในวั นที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๐๓
เมื่อเปดเรียนจริงในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ แลว ก็เขาสูเวลาชวงตนของป
การศึกษา ที่ชาวมหาจุฬาฯ เตรียมใจตอนรับที่จะรวมงานใหญอันสําคัญประจําป คือ วัน
อนุสรณมหาจุฬาฯ บรรดาพระนิสิตนักเรียนพากันนึกถึงและมองไปที่การจัดงาน โดยมี
คณะกรรมการนิสิตจะเปนผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
จึงเปนธรรมดาวา พอเปดเรียนแลว พระนิสิตรุนพี่ โดยเฉพาะในชั้นพุทธศาสตร ป
ที่ ๔ ที่มีกันเวลานั้นไมกี่รูป ขยายลงมาถึงปที่ ๓ บาง ก็งวนขลุกกันกับการเตรียมงาน
ดังกลาวนั้น เริ่มแตเลือกสรรตั้งคณะกรรมการนิสิตขึ้นมา
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ผูเลานี้ เวลานั้น ยังเปนสามเณร อยูในชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๓ ไมคิดวาตัวเองจะ
เขาไปเกี่ยวของกับการจัดงานนี้ดวย
แตแลว ประมาณวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๓ โดยมิไดคาดหมาย ไมรูตัว พระมหา
ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเปนนิสิตรุนพี่ เปนกรรมการนิสิตมาตั้งแตปกอนๆ เปนที่รูจักกันดีในหมูนิสิต
ทั้ ง หลาย (ต อ มา คื อ พ.อ. ศรี ส วั ส ดิ์ แสนพวง ผู อํ า นวยการกองอนุ ศ าสนาจารย
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๗) เดินเขามาหา จับมือแลวจูงไปใหสามเณรเขารับหนาที่
เปนเลขานุการ ของคณะกรรมการจัดงานอนุสรณมหาจุฬาฯ ทานย้ําวาไดใสชื่อเขาไปแลว
นั่นเปนเมตตาของทานพระผูพี่ๆ ทั้งหลาย ที่ไดเห็นชอบหรือตกลงกันวาอยางนั้น
แตตัวผูเลานี้ ไมมีฉันทะในงานอยางนี้เลย แลวก็ไมถนัดดวย ใจชอบแตจะคนควาหา
ความรูใหเต็มที่ จึงขอตัวปฏิเสธๆ แตทานก็ไมยอม
ในที่สุด ขอเวลาไปคิดกอน หลังเวลาผานไปนาน ก็เกรงใจทานผูเ มตตา และ
พิจารณาวา ถึงแมคราวนี้จ ะไมยอม แตปหนา ขึ้นป ๔ และคงจะไดบวชพระแลว จะ
หลีกเลี่ยงไมได ควรยอมรับ จะไดเปนโอกาสใหไดฝกทํางานนี้ไว ในที่สุด ก็เปนอันยอมรับ
เปนเลขานุการ ตามที่ทานตกลงกันไว
อยางไรก็ดี เดี๋ยวจะมีเหตุราย ที่ชวยใหมีโชคดีพนสถานะนี้ไปได เรื่องเปนอยางไร
จะไดเห็นตอไป
เรื่องเดินหนาตอไปวา หลังจากนั้นเพียง ๒-๓ วัน ขณะที่พระนิสิตกําลังเตรียมตัว
จะเริ่มเตรียมการจัดงานอนุสรณฯ กันอยู ก็ปรากฏวา ตั้งแตวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๐๓ เปน
ตนมา ไดมีตํารวจสันติบาลเขามาปรากฏตัว แลววนไปเวียนมาที่มหาจุฬาฯ เที่ยวตรวจดู
ตามเครื่องพิมพดีด และคอยสังเกตการณ
ครั้นแลว ตํารวจสันติบาลก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งสําคัญทีเดียว คือมาคนหลักฐานที่
เขาตองการหา แลวลงทายโดยบอกวา ไดพบเอกสารคอมมิวนิสตจํานวนมาก ที่มหาจุฬาฯ
จากนั้น ตํารวจสันติบาลก็นิมนตเจาของหรือผูรับผิดชอบตอเอกสารเหลานั้น ใน
ฐานะผูถูกกลาวหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต เขาสูกระบวนการดําเนินคดี โดย
ใหไปอยูในที่คุมขัง ที่กองบังคับการตํารวจสันติบาล
ทานที่ถูกนิมนตไป หรือพูดกันแบบเขาใจงายๆ วาถูกจับไปครั้งนั้น ไดแก พระ
มหามนัส จิตฺตทโม สั่งการเลขาธิการ มหาจุฬาฯ (เปนผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษาดวย)
และพระมหานคร เขมปาลี ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา
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มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ตําแหนงสั่งการเลขาธิการ ก็คือผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ ซึ่งในระบบงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ยุ ค ต น ๆ เวลานั้ น ถื อ ว า เป น หั ว หน า งานบริ ห ารในทางปฏิ บั ติ ส ว น
อธิ ก ารบดี ในยุ ค นั้ น พู ด อย า งภาษาชาวบ า นว า เป น ตํ า แหน ง เชิ ง เกี ย รติ ย ศ (หรื อ คุ ม
นโยบายทางการเมือง)
ถาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐเวลานั้น ก็มักตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่ง ใหเปนอธิการบดี (มาคุมไว!) อธิการบดีก็มาเปนหัวหนาใน
พิธีบาง เซ็นหรือลงนามในคําสั่งและประกาศตางๆ บาง สวนตัวงานจริงที่ทําในทางปฏิบัติ
เปนเรื่องของเลขาธิการ
นอกจากนั้น ที่มหาจุฬาฯ เวลานั้น สั่งการเลขาธิการยังเปนผูกํากับแผนกบาลี
อุดมศึกษาพรอมไปในตัวดวย คือเปนผูรับผิดชอบงานในชั้นพุทธศาสตรทั้งหมด (คณบดี
เวลานั้น คือ พระธรรมทัศนาธร วัดชนะสงคราม ก็เปนตําแหนงโดยเกียรติ)
โดยนัยนี้ การหายไปของสั่งการเลขาธิการในทันทีนั้น ก็จึงเปนการขาดดวนของ
สวนยอดแหงงานของมหาจุฬาฯ จะเรียกวาเกิดความอางวางขึ้นมาทันใด ก็คงพอได
สวนผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษาก็เปนตําแหนงใหญ รับผิดชอบการเลาเรียน
ของพระเณรมหาจุฬาฯ ที่วัดพระเชตุพนทั้งหมด และมีจํานวนมากกวาแผนกอื่นๆ คือเปน
ประมาณครึ่งหนึ่งของพระเณรมหาจุฬาฯ ทั้งหมด ดังกลาวแลวขางตน
มิใชเ พียงปญหาของงานเทานั้น แตขาวที่แพรกระจายออกไป ยอมกอใหเ กิด
ความเขาใจผิดตอมหาจุฬาฯ ทั้งหมด โดยเฉพาะภาพของสถาบันในสายตาของพุทธ
บริษัทและประชาชนทั่วไป

คนไปคนมา หาคอมมิวนิสตไมเจอ
ถึงตอนนี้ แนนอนวา จะตองแกปญหาโดยดวน อยางนอยหาพระเถระที่จะมา
ดํารงตําแหนงดูแลรับผิดชอบสวนงานที่อางวาง หัวหนาหายไป
เรื่องหนึ่งที่ทานผูใหญรีบเขามาแกไข คือ การรักษาบรรยากาศใหมีความอบอุน
หรืออุนใจ และรวมใจใหมั่นกันอยู ไมใหใจหาย หรือเตลิดเพริดกันไปเสีย
ปรากฏวา แทบจะทันทีนั้น องคสภานายก คือพระพิมลธรรม นอกจากคงจะยุง
กับการชวยแกปญหาในระดับงานบริหารแลว ก็ลงมาพบปะใกลชิดกับพระนิสิตทั้งหลาย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕

ที่ ว า แทบจะทั น ที คื อ ในวั น ที่ ๑๐ มิ . ย. ๒๕๐๓ มี คํ า แจ ง มาให นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ ๓
รวมเขาหองเดียวกับชั้นปที่ ๔ แลวองคสภานายกก็เขามาสนทนาอยางกันเอง กับนิสิตทั้ง
๒ ชั้นนั้นพรอมทีเดียว และที่เดียวกัน ทํานองหลวงพอพูดคุยกับพระเณรในวัด
เวลานั้น ตึกใหญ ๓ ชั้นยังไมเสร็จ พระนิสิตเรียนอยูที่ตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุ
วิทยาลัย ตามที่จําได นาจะไมผิดวา วันนั้น นิสิตชั้นปที่ ๓ และปที่ ๔ รวมกันในหอง
ทายสุดดานตะวันออก ของตึกชั้นบน คือชั้นที่สอง
หลวงพอเขามาแลว ก็พูดทักทาย ใหความรู เลาเรื่องราวตางๆ เมื่อพูดแลว ทานก็
ถามบาง พอจะถาม ก็เปนธรรมดาวา สามเณรที่มีอยูองคเดียว ซึ่งแปลกหมู กลายเปน
จุดเดน หรือเปนจุดสนใจ ทานก็ถามผูเลานี้วา คําวา “กุศโลบาย” หมายความวาอยางไร
ผูเลาก็กราบเรียนตอบไป คงจะพูดยืดยาว จบแลว ทานบอกวาไมควรพูดอะไรงายๆ...แต
ยังเปนเณร ไมเปนไร เด็กๆ ยังไมคอยคิดอะไร
จากนั้ น ท า นสั่ ง ว า เลิ ก เรี ย นแล ว ให ไ ปหา ท า นพู ด ท า นถามอะไรบ า ง จํ า
รายละเอียดไมได ลงทายวา ใหรักษาตัวใหดี อยาใหเปนอัตตกิลมถานุโยค และขาดเหลือ
อะไรใหบอก แลวใหไปคนศัพท “กุศโลบาย” และเขียนมาถวายทานในวันรุงขึ้น
นี่เลาไวใหเห็นบรรยากาศ เปนเมตตาคุณของทานผูใหญ แตความใกลชิดและ
บรรยากาศนี้ ไมอาจดําเนินไปได เพราะองคสภานายกเองก็ประสบเหตุการณราย อยูใน
ขายของรางแหที่วามาแลวนั้นดวย และเรื่องราวขาวรายก็กําลังกระชั้นเขามา ทําใหทาน
ตองใชเวลากับเรื่องเหลานั้น
ดังนั้น ตอจากนี้ เทาที่จําได ก็ไมมีการพบปะอยางนั้นอีก ไดแคเห็นเวลาทานมีกิจ
ผานไปในบริเวณวัด แตก็เห็นไดวาทานมีเมตตาแกผูเลาเรื่อยมา พบเห็นคราวใด แมแต
ไกล ทานก็กวักมือเรียก หรือยิ้มให จนในที่สุด ทุกอยางก็จบสิ้นไปตามกาล
ปญหาอันกระทบมหาจุฬาฯ ครั้งนี้ เปนเรื่องยืดยาว ในสถานการณชวงนี้ งาน
อนุ ส รณ ม หาจุ ฬ าฯ ที่ กํ า ลั ง เริ่ ม เตรี ย มการกั น อยู ก็ พ ลอยถู ก ป ญ หากลบทั บ หมด
ความสํ า คัญ ไป ดั งที่ เ รื่อ งราวดํ า เนิ นต อ ไปว า ในวั น ที่ ๑๔ มิ . ย. ๒๕๐๓ (รั ก ษาการ)
อธิการบดี ไดมีคําสั่งใหงดการจัดงานอนุสรณมหาจุฬาฯ ประจําป ๒๕๐๓ โดยจะมีเพียง
พิธีที่จัดเปนการภายใน ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ
อยางที่วาแลว เคราะหของชาวมหาจุฬาฯ ที่ถูกบังคับใหงดการจัดงานอนุสรณฯ ปนี้
กลายเปนโชคดีของผูเลา ที่พนไปไดจากภาระของกิจกรรมออกงาน อันขัดตออัธยาศัย
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ดั ง ได เ ล า แล ว ข า งต น ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ป ๒๕๐๓ คื อ ประมาณ ๕ เดื อ น
หลังจากที่พบกับนิสิตป ๓-๔ ดังเลาขางบนแลว อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ ซึ่งเปนสภานายก
มหาจุฬาฯ โดยตําแหนง ไดถูกถอดสมณศักดิ์ ฐานขัดพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พน
จากตําแหนงเจาอาวาสวัดมหาธาตุ และจากความเปนสภานายกมหาจุฬาฯ
พอถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ดวยขอกลาวหาในคดีคอมมิวนิสตทํานองเดียวกับสั่งการ
เลขาธิการ (ขอหาที่แจงคราวนี้วา “มีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และกระทําผิดตอ
ความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร”) อดีตพระพิมลธรรมก็ถูกจับไปดําเนินการให
สละเพศและคุมขังไวที่สันติบาล
ตอจากนี้ ขอเลาอยางยนยอรวบรัดวา อดีตพระพิมลธรรมพํานักในที่คุมขังที่กอง
บั ง คั บ การตํ า รวจสั น ติ บ าล ๔ ป จนกระทั่ ง เมื่ อ ศาลทหารกรุ ง เทพ (ในสมั ย ปฏิ วั ติ )
พิพ ากษายกฟอง ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ จึ งกลับสูวัดมหาธาตุ และตอ มา ใน พ.ศ. ๒๕๑๘
หลั ง จากมหาเถรสมาคมมี คํ า สั่ ง ให ร ะงั บ อธิ ก รณ ข องท า นแล ว ก็ ไ ด มี ป ระกาศสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสมณศักดิ์กลับคืน
ครั้นแลว ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ นายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช) ได
มีบัญชาให ดร.นิพนธ ศศิธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัญเชิญพัดประจํา
ตําแหนงไปถวายคืนแกพระพิมลธรรม ที่ตําหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุ
นับแตเกิดคดีความใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อพระพิมลธรรมพนจากตําแหนงแลว พระ
ธรรมรัตนากร (สวัสดิ์ กิตติสารเถระ) ไดดํารงตําแหนงอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ และเปน
สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบมา โดยไดรับสถาปนาเปนที่ พระธรรมปญญา
บดี ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ แลวตอมา ถึงมรณภาพ เมื่อมีอายุ ๙๒ ป ใน พ.ศ. ๒๕๒๓
เมื่อพระธรรมปญญาบดีถึงมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ แลว พระพิมลธรรมก็คืนสู
ตําแหนงอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ และเปนสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีก
วาระหนึ่ง รวมเวลาที่อยูปราศจากตําแหนงทั้งสองนั้น ๒๐ ป
ตอมา ในป ๒๕๒๘ พระพิมลธรรมไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระราชาคณะ ที่
สมเด็จพระพุฒาจารย แลวในที่สุด ถึงมรณภาพเมื่อมีอายุ ๘๖ ป ใน พ.ศ. ๒๕๓๒
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พระไทยไปจีน ไดพบประธานเหมา
กลับเขาเมืองไทย ไดไปอยูสันติบาล
ถึงแมผูเลาเองไมไดรูเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณขางตนนั้นมากมาย และไมไดใส
ใจนัก แตคิดวา เมื่อมีเรื่องเกี่ยวของแลว ก็ควรมีความรูไวบางเพื่อประกอบความเขาใจ
พอใหมองเห็นเคารูปวาเรื่องราวเปนไปเปนมาอยางไร ทานผูใดสนใจจริงจัง ก็หาความรู
ใหแจงจริงชัดเจน โดยไปสืบสอบใหถึงแหลง ตั้งแตตัวทานเจาของนาม ขอเขียนคําเลา
ของทาน องคกรพุทธในเมืองจีน มาจนถึงเอกสารที่กองบังคับการตํารวจสันติบาล
การที่พระมหามนัส จิตฺตทโม สั่งการเลขาธิการ และผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา
และพระมหานคร เขมปาลี ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา มหาจุฬาฯ ถูกตํารวจสันติบาล
ในสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มานิมนตไ ปเขากระบวนการสอบสวนตาม
ขอหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต โดยคุมขังไวที่กองบังคับการตํารวจสันติบาลนั้น
ก็มีเรื่องราวสืบเนื่องเชื่อมโยงกับการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมี
ความสัมพันธในทางที่ดีกับประเทศนั้น ทํานองเดียวกับอาจารยกรุณา กุศลาศัย ตลอดไป
ถึงนายสังข พัธโนทัย ผูเปนที่ปรึกษาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เรื่องมีวา เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดมีพระภิกษุจากประเทศไทย ๔ รูป ไป
ศึกษาที่สถาบันบาลีนวนาลันทามหาวิหาร มหาวิทยาลัยพิหาร รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ในจํานวนนั้น สองรูป คือ พระมหามนัส จิตฺตทโม และพระมหานคร เขมปาลี ไปจากวัด
มหาธาตุ โดยโยงกับมหาจุฬาฯ อีกสองรูป คือ พระมหาสังเวียร และพระมหาโอภาส ไป
โดยทุนของสภาพระธรรมกถึก วัดพระเชตุพน
ตอมา ถึง พ.ศ. ๒๔๙๙ ของไทย ประเทศศรีลังกา และพมา นับเปน พ.ศ. ๒๕๐๐
ประเทศอินเดียก็ถือตามนั้น ดังที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเนหรู ไดใหมีการจัดงานฉลอง
เรียกวาพุทธชยันตี โดยมีการจัดเตรียมการตางๆ เปนอันมาก รวมทั้งการใหโอกาสแก
ประเทศพุทธศาสนา ที่จะสรางวัดของตนๆ ขึ้นที่พุทธคยา ถิ่นที่ตั้งพุทธสังเวชนียสถาน
แหงการตรัสรู ดังที่รัฐบาลไทยก็ไดสรางวัดไทยพุทธคยาขึ้นมาในโอกาสนั้น
ในโอกาสแหงพุทธชยันตี ในปที่ไทยนับวา พ.ศ. ๒๔๙๙ นั้นเอง ทางเมืองจีน ซึ่ง
เปนคอมมิวนิสต จะโดยนโยบาย หรือกุศโลบาย เกี่ยวโยงกับประเทศอินเดีย เกี่ยวกับ
ประเทศไทย หรืออยางไรก็ตาม คณะสงฆของจีน หรือพุทธสมาคมจีน หรือองคกรจีนในนาม
ชาวพุทธอันหนึ่ง ก็ไดนิมนตพระไทย ๔ รูปนั้น ใหเดินทางไปรวมพุทธชยันตี ที่เมืองจีน
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พระภิ ก ษุ ไ ทยทั้ ง ๔ ท า น ซึ่ ง ได เ รี ย นกั น สู ง แล ว ย อ มทราบว า ประเทศไทยมี
นโยบายปองกันคอมมิวนิสตตลอดมานานแลว ดังที่รัฐบาลจอมพล ป. ถึงกับไดออก
พ.ร.บ. ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ แตกระนั้นก็ตาม เมื่อกาล
ผา นมา รั ฐบาลจอมพล ป. ไดมีทา ทีจ ะเปลี่ยนนโยบาย กลายเป นวา ตอ งการจะเปด
ความสัมพันธกับจีนแดง ซึ่งก็พอดีใกล พ.ศ. ๒๕๐๐ นอกจากนั้น การที่ทานจะเดินทาง
นั้น ไมใชไปจากเมืองไทย แตไปจากอินเดีย ซึ่งเวลานั้นมีสัมพันธไมตรีอันดีกับเมืองจีน
คณะพระไทย ๔ ทานนั้น คงพิจารณากันมาก จึงมีเรื่องบอกวา ทานมีหนังสือมา
คงทํานองอาปุจฉาอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ คือพระพิมลธรรม แลวพระพิมลธรรมก็นําเรื่อง
ปรึกษากับรัฐบาลจอมพล ป. เมื่อทางเปดหรือคิดวาโปรงโลงแลว คณะพระไทย ๔ ทาน ก็
ไดเดินทางไปเมืองจีน ในแงหนึ่งก็เหมือนวาไปตามนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม นั่นเอง
พระไทย ๔ ทานนั้น อยูในเมืองจีนแผนดินใหญ ๒ เดือน ไดมีโอกาสเขาพบกับ
เหมา เจอตง และโจว เอินไหล ตลอดจนผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนอีกหลายคน และไดรับ
การสัมภาษณออกกระจายเสียงวิทยุปกกิ่งภาคภาษาไทยกันทุกทาน
เมื่อกลับจากเมืองจีนแลว พระไทยทั้ง ๔ ก็เรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาตอมาจน
สําเร็จปริญญา พระมหานครสําเร็จปริญญาโท ของสถาบันบาลีนวนาลันทามหาวิหาร ใน
พ.ศ. ๒๕๐๐ พระมหามนัสก็ไดปริญญาโทเชนเดียวกัน หลังจากนั้น ทั้งสองทานก็เดินทาง
กลับเมืองไทย ไดเขาสอน และเปนผูบริหารที่มหาจุฬาฯ บรรจบกับเรื่องที่กลาวมา
พอถึ ง ป ๒๕๐๓ เข า สู ส มั ย ปฏิ วั ติ ข องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต นโยบายปราบ
คอมมิวนิสตกลับฟนขึ้นมา และมีการกวาดลางใหญ พระมหามนัส และพระมหานคร ก็ตอง
คํากลาวหา ทํานองเดียวกับบรรดาญาติโยมที่ไดไปหรือไดสัมพันธกับเมืองจีนคอมมิวนิสต
ในตอนทายของยุคจอมพล ป. และในที่สุด หลังจากสูคดีนานหลายป ทานทั้งหลายที่ได
ออกชื่อมา ก็พนคดีทั่วกัน โดยไดรับการถอนฟอง หรือศาลสั่งยกฟอง จบเรื่องไป กลายเปน
วา ตามที่ศาลพิพากษา ไมมีใครเปนคอมมิวนิสตสักคน
สวนกรณีขององคสภานายก คือพระพิมลธรรม อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ เปนเรื่อง
ใหญ มีความซับซอนคงไมนอย ผูเลานี้ไมไดรูรายละเอียดอะไรมาก
ในกรณีของพระมหามนัส และพระมหานคร ที่เลาแลวขางบนนี้ ก็มีเรื่องเกี่ยวของ
กับพระพิมลธรรม อาจจะมองเปนแนวทางของการสังเกต ก็คงได และเห็นงายดวย
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ตามที่วานั้น พระมหามนัส และพระมหานคร ไปจากวัดมหาธาตุ เมื่อจะไปจีน
แดง ก็ไดสงจดหมายมาอยางที่วา คงทํานองอาปุจฉาหรือปรึกษา และตามเรื่องก็วา พระ
พิม ลธรรมได ป รึก ษาจอมพล ป. แล ว พระมหามนั ส และพระมหานคร จึ งเดิ นทางไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน อันนี้ก็อาจถูกถือเอาไดวา พระพิมลธรรมไดสงเสริม อยางนอย
ยอมรับการไปจีนแดงของสองทานนั้น โดยจอมพล ป. ไดเห็นชอบดวย
นอกจากนี้ ก็มีเรื่องที่วาพระพิมลธรรมเองก็ไดเดินทางไปตางประเทศ เชนวาได
รวมขบวนการ MRA (Moral Re-Armament) และมีการโยงเรื่องไปเปนคอมมิวนิสต แตที่
จริ ง MRA นี้ โดยพื้ น ฐาน หรื อ พื้ น เดิ ม เป น ขบวนการทางศาสนาคริ ส ต และต อ ต า น
คอมมิวนิสต นอกจากนี้ เรื่องอื่นๆ ยังมีอีกเยอะ ผูเลาไมไดติดตามเรื่องราว ไมไดสืบคน
ขอมูลอะไรมาก แคไดฟงผานมาผานไป ทานผูใดสนใจจริงจัง ก็พึงไปคนเอา ผูเลาวาไป
แคตามที่พอจะไดความรูมาบาง ไมถึงขั้นที่จะมีความคิดเห็น ไดแคบางที่ก็ตั้งขอสังเกตไว
ถาจะไมตองยุงกับเรื่องราวที่สับสนซับซอน ก็ดูที่คําพิพากษาของศาลทหาร ดังได
เลาแลววา ศาลทหารกรุงเทพไดพิพากษายกฟองคดีพระพิมลธรรม ใน พ.ศ. ๒๕๐๙
เรื่องอยางนี้ จะวิเคราะหวิจัยก็วากันไป มองวาหาความรูกันไว แตถาจะเอาเปน
เอาตายใหไดตัวการ บางทีก็มีจุดนิดเดียวที่นโยบายการเมือง ที่เปนตัวพลิกผันบันดาล ดัง
ที่วาการเมืองพาสภาพบานเมืองใหเปนไป
แลวอะไรบันดาลนโยบายการเมือง เปนธรรมดาวา การเมืองและบานเมืองอยูใน
กระแสสังคม และกวางออกไปก็อยูในกระแสโลก อันนี้เปนปจจัยที่มีกําลังมากจากภายนอก
นอกจากตองรูเทาทันกระแสเหลานี้แลว ขอสําคัญก็อยูที่คนนี่แหละวาจะใหตัณหาหรือปญญา
มาเปนตัวนําใจ ดูไปๆ ใหเห็นโลก เขาใจมนุษยแลว จะปฏิบัติดวยสติปญญาไดดียิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ถาไมไดสนใจอะไรนักหนา อานเอาความรูหรือแมแตรายละเอียด
จากคําพิพากษาของศาลทหาร ที่วาเมื่อกี้ ก็คงจะพอ

เลาแถมไว
กอ นจะผ านตอนนี้ไ ป มีเ รื่ อ งเล า แถมนิด หนอ ยวา การปราบคอมมิว นิ ส ต ข อง
รัฐบาล ที่พะพานผานมหาจุฬาฯ ไปในครั้งนั้น นอกจากทําใหสูญเสียความราบรื่นมั่นคง
ของกิจการในระดับสูง และกอความเสียหายตอเกียรติคุณในเชิงความเขาใจผิดแลว ยัง
ทิ้งความยุงเหยิงปลีกยอยไวขางหลัง อยางนอยที่ควรเลาไว คือเรื่องเอกสาร ซึ่งโยงไปถึง
ประวัติของมหาจุฬาฯ ดวย
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ดังไดเลาแตแรกวา ตั้งแตราววันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๐๓ ตํารวจสันติบาลไดมา
ปวนเปยนที่มหาจุฬาฯ สังเกตการณ ตรวจเครื่องพิมพดีด ดูโนนดูนี่ แลวตอมาก็คนหา
หลักฐาน จนในที่สุดก็บอกวาพบเอกสารคอมมิวนิสตมากมาย กอนที่จะนิมนตสั่งการ
เลขาธิการ และ ผกก.บาลีมัธยมศึกษา ไปคุมไวที่สันติบาล
ไดบอกดวยแลววา เวลานั้น พระนิสิตนักเรียนยังอยูที่ตึกเรียนเกาขนาดยอม ๒
ชั้น แถบเหนือลานอโศก ตอมาหลังจากนั้นไมนาน ก็ยายขึ้นไปเรียนบนตึกมหาจุฬาฯ หลัง
ใหญที่เสร็จใหม ๓ ชั้น
เวลาผานไปถึงป ๒๕๐๗ เมื่อผูเลาเขาทํางานแลว วันหนึ่ง ในสํานักงานเลขาธิการ
ไดเปดดูตูเหล็กใสเอกสาร ซึ่งเปนแบบลิ้นชักขนาดใหญใสแฟมเรียงกันไดชั้นละมากหลาย
แฟม ก็ไดเห็นเอกสารมากมาย มิไดอยูในแฟม (ดูเหมือนวาแฟมก็ไมมี) แตแยกเปนแผนๆ
ทั้งมิไดซอนกันอยูเปนปกเปนกอง แตกระจัดกระจาย ไมเปนระเบียบ ยุง ยับ สับหัวสับ
หาง เกยขึ้นเกยลง ไมอยูในสภาพที่จะใชทํางานทําการ
เบื้องแรก นึกตําหนิวา ทําไมจึงปลอยปละละเลยในเรื่องเอกสารกันอยางนี้ แต
แลว หยิบเอกสารแผนนั้นแผนนี้ขึ้นมาดู ปรากฏวาเปนประกาศ เปนคําสั่ง และหนังสือ
เขา-ออกของมหาจุฬาฯ ในระยะ พ.ศ. ๒๕๐๓ และใกลเคียง
นึกขึ้นไดถึงเหตุการณขางตนนั้น ตูเอกสารนี้คงจะถูกขนยายจากอาคารเกามา
และยังไมไดจัดการอะไรตอ
นี่คงเปนสภาพของเอกสารที่ถูกตํารวจสันติบาลมารื้อคน แลวก็ปลอยเลยตาม
เลย ไมเก็บใหเรียบรอย เลยทําใหคิดตอไปอีกวา เปนไปไดไหม เอกสารบางสวนอาจถูก
ยกขนไปคนที่กองบังคับการของตํารวจสันติบาลนั้น แลวบางทีก็อาจจะไมไดนํากลับมา
ถาเปนอยางนั้น เรื่องราวที่เปนหลักฐานเชิงประวัติของมหาจุฬาฯ ก็อาจจะขาดหายไป นี่
ก็เปนปมที่ทิ้งคางไวกับความไมอาจจะรู
ตอนนั้น สิ่งที่ทําได ก็คือ เอาเอกสารที่กระจุยกระจายเหลานั้นมาจัดเรียงลําดับ
เขาพวกเขาหมู และเขาแฟมไวเทาที่ไดเทาที่มี เปนอันตัดตอนไปทีหนึ่งกอน

หาคอมมิวนิสต เห็นโรงละครโลก
เจอสงครามรอน ๗ ป เพิ่งจบ พบสงครามเย็นอีก ๔๗ ป
คําวา “คอมมิวนิสต” นี้มีเรื่องราวใหญโต ทําใหเกิดเหตุการณรายแรงมากมาย
หลายยุ ค หลายคราว ได ยิ น ได ฟ ง กั น บ อ ยมาก แต ก็ ย ากจะหาคนที่ บ อกได ว า รู จั ก
คอมมิวนิสตดี มีแตพูดกันไปในความมืดมัวสลัวคลุมเครือ
ในที่นี้ ก็มิใชจะบอกความหมายใหเขาใจรูจักตัวคอมมิวนิสต แตไหนๆ มีเรื่องมา
ใกลตัวแลว ก็จะเลาเหตุการณใหญๆ ขยายเขตออกไป ใหเห็นเรื่องนี้กวางมากขึ้น เปน
การเสริมความรูเขาใจดานสถานการณ ซึ่งจะชวยใหมองอะไรๆ ออกหรือชัดมากขึ้น
ที่เลาเรื่องมาขางตนนั้น บอกแลววาเปนเรื่องนาแปลกที่รัฐบาล จอมพล ป. ซึ่งเอา
จริ ง เอาจั ง ที่ จ ะปราบคอมมิ ว นิ ส ต ถึ ง กั บ ออก พ.ร.บ. ป อ งกั น การกระทํ า อั น เป น
คอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ แตแลวตอมาไมกี่ป จอมพล ป. ก็เตรียมจะผูกไมตรีกับจีนแดง
พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๔๙๕ ฉบับนี้ ผูเลาเองก็จําไมได แตเมื่อพูดถึง ก็ทําใหนึกขึ้นมาถึง
เรื่องคอมมิวนิสต ที่เปนบรรยากาศแวดลอมในชีวิตของผูเลาเองในปนั้น คือ พ.ศ. ๒๔๙๕
ในป ๒๔๙๕ ผูเลายังเปนสามเณร อายุเต็ม ๑๓ ยาง ๑๔ อยูที่วัดปราสาททอง ใน
เมือ งสุพ รรณบุรี เวลานั้ น ข าวสารแทบจะวามี แหล งเดี ยว คือ วิทยุกระจายเสียงแห ง
ประเทศไทย สงเสียงจากกุฏิหลวงพอเจาอาวาส ออกขาวเชา-ค่ํา และมีรายการอื่นๆ ใน
เวลานอกจากนั้น เราไดยินคําบอกเลาและโฆษณาของรัฐบาล ใหรูเขาใจความเลวราย
มากมายรายแรงของคอมมิวนิสต ซึ่งเรามักจํากันวา “คอมมูนิสต” ฟงคําที่วิทยุวา ก็วาด
ภาพคอมมูนิสตนั้น เหมือนเปนผี เปนปศาจแสนรายกาจ เปนยักษ เปนมารที่นากลัว
เหตุการณความเปนไปในประเทศไทยอันนี้ ก็คือเปนไปตามนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเวลานั้น ดังไดกลาวแลว
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อยางไรก็ดี การเมืองไทยที่เปนอยางนั้น มิใชเปนไปเองโดยลําพัง แตอยูในกระแส
การเมืองโลก หรือการเมืองระหวางประเทศในวงกวาง ที่เปนไปอยูในเวลานั้น อันเริ่มตน
มาตั้งแตสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ทําใหโลกแบงแยกเปน ๒ คาย คือ โลกเสรี (free world)
มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา กับคายคอมมิวนิสต (communist bloc) มีสหภาพโซเวียต
(ปจจุบันเหลือเปนรัสเซีย) เปนหัวหนา
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงในป 1945 (พ.ศ. ๒๔๘๘) ประเทศในยุโรป แมแต
ที่เปนฝายชนะสงคราม อยางอังกฤษ และฝรั่งเศส ก็อยูในสภาพที่ยอยยับแหลกลาญ
แตสหภาพโซเวียต (Soviet Union, เรียกเต็มวา Union of Soviet Socialist
Republics, เรียกยอวา U.S.S.R.) แมจะเต็มไปดวยความพินาศพังทลาย แตเพราะเปน
ประเทศที่มีดินแดนแสนจะกวางใหญไพศาล (กอนแตกสลายในป 1991/๒๕๓๔ มีเนื้อที่
๒๒.๔ ลาน ตร.กม. คือใหญ ๗ เทาของอินเดีย) ถึงจะสูญเสียมากมาย ก็ยังเหลือมหาศาล
ในสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ นั้ น โซเวี ย ตมี ก องทั พ ใหญ ที่ สุ ด ในโลก มี ร ถถั ง และ
เครื่องบินมากกวาเยอรมัน ๒-๓ เทา เมื่อเยอรมันบุกเมืองหลวง คือ มอสโก/Moscow แม
ทัพเยอรมันจะเขามาถึงชานเมือง แตฤดูหนาวที่โหดรายยิ่งนักของรัสเซียก็ชวยไว ทําให
เยอรมันซูบโซแสนโทรมกลายเปนฝายตั้งรับ ถึงแมเมืองใหญๆ จะพินาศ เชน เลนินกราด/
Leningrad ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ถูกลอมสูกัน ๙๐๐ วัน คือเกือบ ๒ ปครึ่ง รอด แตคน
ในเมืองตายไปเกือบลานคน อีกดานหนึ่ง ทางตะวันออกเฉียงใต การรบที่สตาลินกราด/
Stalingrad ทามกลางฤดูหนาวที่แสนโหดของรัสเซีย อุณหภูมิลดถึง -30o (ใตศูนย) รบกันจน
วอดวายหมดทั้งเมือง ไดชื่อวาเปนการรบเลวรายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหาร ๒ ฝาย
ตายรวมกันไดลานคน แลวโซเวียตกลับเปนตอ ในที่สุด สหภาพโซเวียตก็เปนฝายชนะ
ยอนหลังไป เมื่อใกลจะสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๑ ไดมีการปฏิวัติรัสเซียในป 1917/
๒๔๖๐ (ประกอบดวยการปฏิวัติ ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ และตุลาคม) ทําใหพวก
พรรคบอลเชวิกส/Bolsheviks ขึ้นครองอํานาจ และรัสเซียกลายเปนประเทศคอมมิวนิสต
แลวจากนั้นอีก ๕ ป โดยมียูเครน/Ukraine เปนตน เขารวมดวย ไดตั้งเปนสหภาพโซเวียต
ในป 1922/๒๔๖๕
พอสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขณะที่อังกฤษ และฝรั่งเศส ปอแปทั้งภายใน พรอม
ทั้งนอกออกไป บรรดาอาณานิคมก็พากันเรียกรองจะเปนเอกราช สหภาพโซเวียต ซึ่งยังมี
กํ า ลั ง ดี อ ยู ก็ แ ผ ข ยายอิ ท ธิ พ ลพร อ มทั้ ง อุ ด มการณ ค อมมิ ว นิ ส ต อ อกไป เอาประเทศ
ทั้งหลายในยุโรปตะวันออกเขามาอยูใตความครอบงํา กลายเปนมหาอํานาจใหม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๓

อีกดานหนึ่ง สหรัฐอเมริกาซึ่งมีดินแดนอยูตางทวีปหางไกล ไดสงทหารมารวมรบ
และเปนผูชนะสําคัญ โดยแรงกระทบจากสงครามไปไมถึงตัว แถมยิ่งมีกําลังเพิ่มพูนขึ้น
ทั้งทรัพยและอํานาจ เปนมหาอํานาจขึ้นมาอยางโดดเดน แตเปนประเทศประชาธิปไตยใช
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีอุดมการณตรงขามกับสหภาพโซเวียต
สหรัฐอเมริกาเขามาโอบอุมจุนเจือเหลาประเทศในยุโรป และในทวีปอื่น พรอมกับ
พยายามปองกัน ปดกั้น โอบลอมสหภาพโซเวียต ที่ขยายอํานาจและแผลัทธิคอมมิวนิสต
กลายเปนวา หลังจบสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเกิดมีความขัดแยงระหวาง ๒ มหาอํานาจ
ใหม ที่ทวีขึ้นๆ กลายเปนสงครามอยางใหม ที่เรียกวา “สงครามเย็น/cold war”
ประมาณครึ่งปหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ เซอร วินสตัน เชอรชิลล/Sir Winston
Churchill นายกรั ฐ มนตรี อั ง กฤษ ไปเยื อ นสหรั ฐ อเมริ ก า ได ไ ปเยี่ ย มรั ฐ บ า นเกิ ด ของ
ประธานาธิบดีทรูแมน/Truman คือ มิสซูรี/Missouri
เชอรชิลลกลาวในคําปราศรัยที่ Westminster College เมือง Fulton เมื่อวันที่ ๕
มีนาคม ๒๔๘๙/1946 วา “มานเหล็ก/iron curtain ไดลงมาปดขวางกั้นทวีป (ยุโรป) ทอด
ตั้งแตเมืองสเตตติน (ในโปแลนด) แถบทะเลบอลติก มาถึงเมืองทรีเอสเต (ในอิตาลี) แถบ
ทะเลเอดรีแอติก” (“From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron
curtain has descended across the Continent,...”)
แลวคําวา “มานเหล็ก” ก็ไดถือกําเนิดขึ้น
นายกรัฐมนตรีเชอรชิลลบอกวา ยังมีทรราชเหลืออยูอีกคนหนึ่งในยุโรป คือ จอม
เผด็จการโซเวียต โจเซฟ สตาลิน/Joseph Stalin เมื่อสตาลินไดยินขาวเรื่องนี้ เขาบอกวา
นี่เปนปฏิบัติการสงคราม (an act of war) หรือการทําสงคราม
ความขัดแยงและตึงเครียดเพิ่มทวี ครั้นถึงป 1948/๒๔๙๑ นายเบอรนารด บารุค/
Bernard Baruch ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรูแมน ไดริเริ่มใชคําวา “สงครามเย็น/cold
war” ซึ่งไดรับความนิยมใชกันเรื่อยมา สื่อความหมายวาเปนระยะเวลาที่สองคาย
อุดมการณแขงกันสะสมกําลังทหาร รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร ชิงอํานาจทางเศรษฐกิจ และ
มีความสัมพันธทางการทูตที่เปนปฏิปกษกันอยางตึงเครียด
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อเมริกาพอจะสําราญเต็มที่ ก็ถูกผีรายคอมมิวนิสตหลอกหลอน
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ จบลงโดยฝายสัมพันธมิตร (Allies) มีชัยนั้น ในฝาย
อักษะ (Axis) อิตาลี (Italy) ยอมแพกอนตั้งแตป 1943/๒๔๘๖ แลวตอมาอีก ๓ ป ได
กลายเป น สาธารณรั ฐ ญี่ ปุ น ยอมแพ ห ลั ง สุ ด ในเดื อ นสิ ง หาคม 1945/๒๔๘๘ โดย
สหรัฐอเมริกาผูเดียวเขายึดครอง
ส ว นเยอรมนี ซึ่ ง ยอมแพ ใ นเดื อ นพฤษภาคม 1945/๒๔๘๘ ถู ก แบ ง เป น เขต
พันธมิตรยึดครอง ๔ สวน (four Allied occupation zones) โดยเขตยึดครองของอังกฤษ
อเมริกา และฝรั่งเศส เรียกรวมกันวาเยอรมนีตะวันตก (West Germany) จัดตั้งเปน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี/Federal Republic of Germany ในป 1949/๒๔๙๒ สวน
เขตยึดครองของโซเวียต เรียกวา เยอรมนีตะวันออก (East Germany) ตั้งเปนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเยอรมัน/German Democratic Republic
แตที่สําคัญ คือ เบอรลิน (Berlin) ซึ่งเปนเมืองหลวง ถูกแบงเปนเขตยึดครอง ๔
สวน ตั้งแตป 1945/๒๔๘๘ และก็แยกเปนเขตของ ๒ คาย โดยเขตยึดครองของอังกฤษ
อเมริกา และฝรั่งเศส เรียกวาเบอรลินตะวันตก (West Berlin) และเขตยึดครองของโซเวียต
เรียกวา เบอรลินตะวันออก (East Berlin)
ทีนี้ ที่จะเปนเรื่องใหญก็คือ เบอรลินทั้งเมือง อันไดแกทั้ง ๔ เขตยึดครองของ ๔
ชาตินั้น อยูในเยอรมนีตะวันออกของโซเวียตทั้งหมด
ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า แทบจะทั น ที ที่ โ ลกผ า นพ น สงครามลุ ถึ ง สั น ติ ภ าพ โลกก็
แตกแยกเปน ๒ คายอุดมการณ แลวก็มีสงครามเย็นตามมา ไมมีสันติภาพที่แทจริง มีแต
ความตึงเครียดและความขัดแยงชิงดีชิงเดนกันเรื่อยมา
เมืองเบอรลินที่แบงเปน ๒ ซีกนี้ ไดกลายเปนจุดขัดแยงแขงพลังอยางสําคัญของ
สงครามเย็น เริ่มดวยหลังจากจบสงครามและเบอรลินถูกแบงเปน ๒ ซีกเพียง ๓ ป คือถึง
ป 1948/๒๔๙๑ สหภาพโซเวียตก็ปดลอมเบอรลินตะวันตกทั้งทางบกและทางน้ํา ไมให
สามมหาอํานาจตะวันตกสงกําลังบํารุงเขาไปได
สามชาติตะวันตกอยูในฐานะลําบาก แตแลว อเมริกาก็เปนผูนําในการแกปญหา
โดยลงทุนใชเครื่องบินขนสงเปนการใหญ เลี้ยงเบอรลินตะวันตกไว จนในที่สุด โซเวียตก็
ยอมเปดทางใหเขาออกไดตามปกติ
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ปญหาเรื่องเมืองเบอรลินมีมาเรื่อย จนกระทั่งป 1961/๒๕๐๔ ฝายโซเวียตก็ได
สรางกําแพงเบอรลิน/Berlin Wall ที่มีไฟดูด ขึ้นกั้นระหวาง ๒ เบอรลิน ยาว ๔๗ กม. และ
อีก ๑๒๐ กม.ลอมเบอรลินตะวันตก เพื่อกันคนหนีลี้ภัยออกจากเบอรลินตะวันออก เขาไป
ในเบอรลินตะวันตก∗2
สหรัฐอเมริกานั้นมีความภูมิใจและก็อุนใจวา ตนผูเดียวมีอาวุธที่รายแรงที่สุด คือ
ระเบิ ด ปรมาณู (atomic bomb) ซึ่ ง ได ทํ า ได สํ า เร็ จ ในป 1945/๒๔๘๘ และใช ยุ ติ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปนั้น โดยทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมา/Hiroshima และเมืองนาคาซากิ/
ในวันที่ ๖ และวันที่ ๙ สิงหาคม ตามลําดับ แตแลว ในชวงเวลาแหงการแขงขันอยาง
เครียดเขมนั้น พอถึงป 1949/๒๔๙๒ สหภาพโซเวียตก็ทําระเบิดปรมาณูไดสําเร็จ กอ
ความหวั่นหวาดใหแกชาวอเมริกันอยางมาก
แลวตอมา พออเมริกาทําระเบิดไฮโดรเจน (hydrogen bomb หรือ thermonuclear
bomb, เรียกสั้นๆ วา H-bomb) ไดสําเร็จในป 1952/๒๔๙๕ ซึ่งแรง ๕๐๐ เทาของระเบิด
ปรมาณูลูกที่ทิ้งที่ฮิโรชิมา เวลาผานไปปเดียว โซเวียตก็เริ่มทําไดบางในป 1953/๒๔๙๖
เหตุการณที่ทําใหอเมริกาตื่นตระหนกไดตามมาติดๆ กันอยางนี้ และที่ตกใจอยาง
มากก็คือขาวที่ เหมา เจอตง/Mao Zedong (คนไทยเวลานั้น เรียกแบบเกาวา เมาเซตุง/
Mao Tse-tung) รบชนะในเมืองจีน ทําใหเจียง ไคเชค/Chiang Kai-shek ตองพาพวกจีน
คณะชาติหนีจากแผนดินใหญไปตั้งประเทศจีนคณะชาติ/Nationalist China ที่เกาะ
ไต ห วั น /Taiwan) แล ว เหมา เจ อ ตง ก็ เ ปลี่ ย นจี น เป น ประเทศคอมมิ ว นิ ส ต เรี ย กว า
สาธารณรัฐประชาชนจีน/People's Republic of China ในป 1949/๒๔๙๒
นี่เปนกาวใหญที่แสดงใหเห็นวา คอมมิวนิสตไดขยายตัวไปมากแลว

2

∗

กําแพงเบอรลินเปดในวันที่ ๙ พ.ย. 1989/๒๕๓๒ แลวหลังจากนั้น ๑๐ วันก็มีประกาศยุติสงครามเย็น ตอ
มาถึงวันที่ ๑ ต.ค. 1990/๒๕๓๓ มหาอํานาจทั้งสี่ไดสละสิทธของตนในเยอรมนี แลวจากนั้นอีก ๒ วัน
เยอรมนีตะวันตก และเยอรมนีตะวันออก ก็ไดรวมกลับเปนประเทศเดียวกัน ครั้นถึงปลายป 1991/๒๕๓๔
สหภาพโซเวี ย ตก็ แ ตกสลาย เป น อั น สิ้ น สุ ด การปกครองของคอมมิ ว นิ ส ต ใ นยุ โ รปตะวั น ออก และ
สหรัฐอเมริกากลายเปนเอกอภิมหาอํานาจผูเดียว อยางนอยตลอดชวงเวลาระยะหนึ่ง กอนจะมีคูแขงใหม
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โฉมหนาอเมริกา ที่ปรารถนากันนักอยากจะตาม
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ถือลัทธิแยกตัวโดดเดี่ยว (isolationism) ตั้งตัวเปน
เอกเทศ ไมยุงเกี่ยวกับประเทศอื่นๆ หรือโลกภายนอกมานาน แมแตในสงครามโลกครั้งที่
๑/World War I (1914-1918/๒๔๕๗-๒๔๖๑) ตอนแรกอเมริ ก าก็ ตั้ ง ตั ว เป น กลาง
จนกระทั่งมีเหตุกระทบตัวอยางแรง เชน เรือลูซิทาเนีย (Lusitania) ของอังกฤษ จมลง
เพราะถูกตอรปโดของเรือดําน้ําเยอรมัน มีคนโดยสารชาวอเมริกันตายไป ๑๒๘ คน ตอมา
เรือดําน้ําเยอรมันอาละวาดไมเ ลือก จนกระทั่งเมื่อความสัมพันธกับเยอรมนีเ สื่อมลง
เรื่อยๆ ในที่สุด อเมริกาจึงเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามนั้น
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ อเมริกายิ่งแยกตัวโดดเดี่ยวมากขึ้น พอจบสงคราม
วุฒิสภาอเมริกันไมยอมใหสัตยาบันสนธิสัญญาแวรไซลส ป ๒๔๖๒ (Versailles Treaty
of 1919) ที่วาดวยการยุติสงครามนั้น และอเมริกาก็ไมไดเปนสมาชิกสันนิบาตชาติ/
League of Nations ที่ประธานาธิบดีวิลสัน (Woodrow Wilson) อุตสาหไปริเริ่ม คน
อเมริกันสวนมากเห็นวาการที่อเมริกาเขารวมสงครามนั้นเปนความผิดพลาด
ยิ่งใกลสงครามโลกครั้งที่ ๒ คนอเมริกันยิ่งคิดแยกตัวหนักขึ้น จนถึงขั้นเปนการถือ
แยกตัวโดดเดี่ยวสุดโตง (extreme isolationism) มีการออกกฎหมายวางตัวเปนกลาง
(neutrality laws) ออกมาเปนชุด จนกระทั่งญี่ปุนบุกจีนในป 1937/๒๔๘๐ มีการฆาฟน
ทําลายลางอยางโหดรายทารุณ เรือปนอเมริกันถูกเครื่องบินญี่ปุนโจมตี จมลงในแมน้ํา
แยงซี/Yangtze River รัฐบาลอเมริกันจะเอาเรื่อง แตชาวอเมริกันก็ยังไมคอยถือสา
จนเยอรมนีบุกโปแลนด เปดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในป 1939 กระทั่งฝรั่งเศสถูก
ยึดครองในป 1940 อเมริกาตกลงหนุนฝายสัมพันธมิตร ดวยการเงินและยุทโธปกรณ เนน
การใหกูใหยืม แมวาในป 1941 รัฐบาลสงเรือสงทหารไปชวยรบบาง ประชาชนก็ยังไมให
เขารวมสงคราม
แตทางดานแปซิฟก/Pacific เมื่อญี่ปุนขยายสงครามในจีน บุกมาถึงอินโดจีน ไป
ยังหมูเกาะอินเดียตะวันออก/East Indies ก็เกิดความขัดแยงและตึงเครียดมากขึ้นๆ
ในที่สุด ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๔/1941 กองบินญี่ปุน ๓๖๐ ลํา ไดเขาโจมตี
แบบฉับพลันไมใหทันรูตัวที่ฐานทัพเรืออเมริกันในอาวเพิรล/Pearl Harbor ทําลายกําลัง
ยุทธการทางนาวีของอเมริกาที่นั่น ทําใหเรือ ๑๘ ลํา จมลงหรือไมก็เสียหายรายแรง พรอม
ทั้งเครื่องบินพินาศ ๓๔๗ ลํา และทหารตาย ๒,๔๐๓ คน บาดเจ็บ ๑,๑๗๘ คน
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ณ บัดนั้น ชาวอเมริกันตื่นตระหนกและโกรธแคนมาก รวมใจเปนหนึ่งเดียวกันได
แลววันรุงขึ้น รัฐสภาอเมริกันก็มีมติใหประกาศสงครามกับญี่ปุน
จากนั้น ๓ วัน เยอรมนีและอิตาลีก็ประกาศสงครามกับอเมริกา แลวสงครามก็
ดําเนินไปจนจบสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ ดังกลาวขางตน
นับแตนั้น อเมริกาก็สลัดตัวออกจากลัทธิแยกตัวโดดเดี่ยว (isolationism) สืบมา
อยางไรก็ดี สงครามใหญนี้มิไดทําใหอเมริกาบอบช้ําอะไรมาก ไมเหมือนประเทศ
อื่นๆ ที่เปนสนามรบในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มิใชเพราะดินแดนอเมริกากวางใหญ
แตเพราะสงกองทัพออกไปรบนอกประเทศ ดินแดนของตนเองแทบไมถูกกระทบเลย
เมื่ อ อเมริ ก าประกาศสงครามนั้ น เขารบกั น มาเข า ป ที่ ๓ แล ว ความสู ญ เสี ย
ทั้งหมดเมื่อเทียบกับชาติอื่นนับวาไมมาก ดูจากตัวเลขคนที่ตายทั้งหมดในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ที่ประมาณวา ๔๕ ล้านคน (ตัวเลขจริง ไมมีใครรูได คะเนหรือประมาณกันตั้งแต
๔๐ ถึง ๕๕ ลานคน, บางแหงก็วา ระหวาง ๓๕ ถึง ๖๐ ลานคน) แยกเปนทหาร ๑๕-๒๐
ลานคน และพลเรือน ๒๕-๓๐ ลานคน
กองทัพอเมริกันไดขยายใหญขึ้นในสงครามนี้ จนมีกําลังพล ๑๖ ลานคน และ
อเมริกาเสียทหารตายไป ๒.๙๒ แสนคน (ทหารโซเวียตตาย ๗.๕ ลาน เยอรมัน ๓.๕ ลาน
จีน ๒.๒ ลาน ญี่ปุน ๑.๕ ลาน อังกฤษ ๓ แสนเศษ ฝรั่งเศส ๒.๑ แสน อิตาลี ๒ แสน) สวน
พลเรือนอเมริกันตายเพียง ๖ พันคน (สหภาพโซเวียตตาย ๑๐-๑๙ ลาน จีน ๖-๑๐ ลาน
เยอรมัน ๕ แสน ญี่ปุน ๖ แสน ฝรั่งเศส ๔ แสน อิตาลี ๑.๔๕ แสน อังกฤษ ๖.๕ หมื่น, นี่
บอกเฉพาะประเทศคูสงคราม ไมนับชาติอื่น เชน ยิวที่นาซีฆาราว ๖ ลานคน)
นอกจากในดินแดนไมบอบช้ําแลว ในระดับหนึ่งก็กลายเปนเวลาที่จะสะสมทุน
ทรัพยและชื่นบานหรรษาพัฒนากันเต็มที่ คนที่ไดรับแจงขาวสูญเสียพอ เสียลูก สามี พี่
นอง ในสนามรบนอกแดน ก็โศกเศราไป แตสังคมสวนใหญอยูสุขสบายกันดี
นอกจากให กู ยื ม เงิ น แก ป ระเทศที่ ทํ า สงครามแล ว ก็ ต อ งรี บ เร ง ผลิ ต อาวุ ธ
ยุทโธปกรณสงไป ทั้งเรือรบ เครื่องบิน รถถัง ปนใหญ ฯลฯ ตั้งโรงงานและขยายโรงงานทํา
อุปกรณเหลานี้ไมพอ ตองเปลี่ยนโรงงานทําอุตสาหกรรมอยางอื่นมาทําอาวุธ และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการพิชิตอยางเรงดวน เชน ที่ดีทรอยท/Detroit โรงงานรถยนต เปลี่ยนมา
ผลิตรถถัง ทํางานกันวันละตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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พวกผูชายประมาณ ๑๕ ลานคน เขากองทัพ ออกไปสนามรบ ประเทศชาติจึง
ขาดแรงงาน เปนเหตุใหสตรี นอกจากออกไปรวมรบราว ๒๖๐,๐๐๐ คนแลว ประมาณ
๖.๕ ลานคน ออกจากบาน อพยพจากชนบทเขาเมือง มาทําการผลิตในโรงงาน สํานัก
ขาว ABC News บันทึกไววา ดวยกําลังงานที่มีสตรีรวมนี้ เดือนหนึ่งผลิตรถถังได ๔,๐๐๐
คัน เครื่องบิน ๔,๕๐๐ ลํา และเรือที่เคยใชเวลาตอ ๑ ป บัดนี้ทําเสร็จใน ๑๗ วัน
ความตองการกําลังและอุปกรณอยางเรงดวนในสงคราม ทําใหอเมริกาคึกคักมี
อุตสาหกรรมเขมแข็งกาวหนา พัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ผูคนพลเมืองก็พากันร่ํารวย
กอนเขาสงครามใหญนี้ สหรัฐอเมริกามีกําลังทัพเล็กนอยเปนอันดับที่ ๑๙ ของ
โลก ตอจากฮอลแลนดและโปรตุเกศ อุตสาหกรรมกําลังตกอยูในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย
สงครามทําใหทุกคนรวมใจกันไดเปนหนึ่งเดียว และเรียกรองใหตื่นตัวกระตือรือรนผลิต
พลิกฟนทุกอยางที่จําเปนเรงดวนขึ้นมา พอเสร็จสงคราม อเมริกากลายเปนผูร่ํารวย และ
มีกําลังทัพผงาดขึ้นมาเปนอันดับ ๑ ในฐานะผูนําโลกเสรี
พอสงครามเสร็จ ประเทศอื่นหดหายยอยยับ แตอเมริกาโดดเดนขึ้นมายิ่งใหญ
กลายเปนเจาหนี้ ที่ชวยโอบอุมคนอื่น โรงงานที่ผลิตยุทโธปกรณกับทั้งเทคโนโลยีที่ได
พัฒนาแลวอยางมาก เปลี่ยนมาผลิตอุปกรณเพิ่มพูนความสะดวกสบาย ประชาชนสะสม
รายไดไวโดยไมมีโอกาสใชจายในยามสงคราม ก็มีเงินพรอมจะใชกันใหญ ทหารผานศึก
กวา ๑๑ ลานคน กลับประเทศ รัฐบาลออกกฎหมายใหทุนเรียนมหาวิทยาลัยไดฟรี เกิด
สมัยนิยมอาน “พอกเกตบุค” (๒๔๙๑ ปเดียว ขาย pocket books ๑๓๕ ลานเลม) จะ
สรางบาน ก็มีเงินใหยืม ผูหญิงก็ออกจากโรงงานกลับไปเลี้ยงลูกดูแลบาน
การกอสรางเบงบาน (building boom) เกิดบานจัดสรรผุดโผลมากมายในชาน
เมือง ภายในไมกี่ป คนอเมริกัน ๑ ใน ๓ อยูในบานชานเมือง พรอมดวยอุปกรณไฟฟา
เกร อ ขึ้ น มา อะไรๆ ก็ แ ค เ ป ด ป ด สวิ ท ช เข า สู ยุ ค ทรานซิ ส เตอร / transistor ได ใ ช ตู เ ย็ น
นาฬิกาไฟฟา วิทยุไฟฟา วิทยุมือหิ้ว วิทยุในรถยนต เครื่องเลนจานเสียง เครื่องซักผา
เครื่องลางจานชาม เครื่องดูดฝุน มีไนลอน/nylon แฟชั่นฟูฟา ไดแตงตัวแบบ “นิวลุก/New
Look” ทีวี/TV ซึ่งเกิดกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตถูกสงครามขัดชะงักไป ก็ไดโอกาส
พัฒนาขึ้นมาเปนเครื่องใหขาวสารการบันเทิงประจําบานและสถานหยอนใจ
โรงงานเลิกผลิตรถรบรถถัง หันมาผลิตรถเที่ยวโชวรถโออา รถนําสมัยออกมากัน
ใหญ สมัยนั้น น้ํามันก็ราคาแสนถูก ลิตรละราว ๘๐ สตางค (แกลลอนละ 25 เซนต เทียบ
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ตามอั ต ราแลกเปลี่ ย นเวลานั้ น ราว ดอลลาร ล ะ ๒๐ บาท) รถยนต ร าคาตั้ ง แต คั น ละ
1,800$ ถึง 5,000$ (ราว ๓๖,๐๐๐ - ๑ แสนบาท) ในบานหาหลัง ๔ หลังมีรถยนต
ในป 1956/๒๔๙๙ อเมริกาออกรัฐบัญญัติจัดทุน ๓๓ พันลานดอลลาร ใหสราง
ทางหลวงระหวางรัฐเพิ่มอีก ๖๗,๒๐๐ กม. คนอเมริกันนั่งรถเดินทางเที่ยวกันใหญ สถานี
เติมน้ํามัน รานอาหารดวน ที่พักรถแรมคืนคนเดินทาง ผุดขึ้นทั่วทุกหนแหง มีสถิติวา
ในชวงทศวรรษ 1950s (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๒) คนอเมริกันตายดวยอุบัติเหตุรถยนต
มากกวาทหารอเมริกันตายในสงครามโลกครั้งที่ ๒
อเมริกามาถึงยุคบริโภคนิยม (consumerism) เปนสังคมมั่งคั่งพรั่งพรอม (affluent
society, คํ า นี้ เ กิ ด ในป 1958/๒๕๐๑) เหมื อ นจะได สั ม ฤทธิ์ ฝ น อเมริ กั น (American
dream) และเขาสูยุคของคนหนุมสาว อยูกันหรูหราสะดวกสบาย แตจะสุขหรือไม คน
อเมริกันยุคนั้นเองก็ดูจะไมยอมรับ ดังที่หนุมสาวยุคนั้นแหละประกาศออกมา
ขณะที่ญี่ปุนและยุโรปแทบจะเหลือแตซาก อเมริกาผลิตสินคา ๒ ใน ๓ ที่ขายใน
โลก เศรษฐกิจเจริญเอาๆ ตําราวา ตั้งแตป 1947/๒๔๙๐ เศรษฐกิจของอเมริกาเติบโต
เรื่อยมา ๒๕ ป ทหารผานศึกอเมริกันหางานแสนงาย เงินเดือนก็ดี ตางกันหางไกลกับ
กอนสงครามโลกที่เศรษฐกิจตกต่ํา เงินฝด ตอนนั้น คนแตงงานชา และระวังตัวไมคอย
ยอมมีบุตร แตตอนนี้ เงินคลอง คนสําราญบันเทิงเต็มที่ ปรากฏวา มีเด็กเกิดใหมๆ เพิ่ม
จํานวนขึ้นมากมายอยางรวดเร็ว เปนปรากฏการณที่เรียกวา “baby boom” (ยังหาคําแปล
ที่กะทัดรัดเหมาะดีไมได อาจจะใชไปพลางกอนวา “บานเบาะ” หรือ “แบเบาะเบงบาน”)
เด็กที่เกิดในชวงเวลานี้ คือ 1946-1964/๒๔๘๙-๒๕๐๗ (บางตํารานับแค 19471961) เรียกรวมๆ วา baby-boom generation เพิ่มประชากรอเมริกันขึ้นมา ๗๕ ลานคน
โดยเฉพาะปที่เกิดมากที่สุด คือ พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. 1957) เกิดปเดียว ๔.๓ ลานคน
เด็กรุนบานเบาะนี้ ทําใหถิ่นชานเมือง และการกอสรางเบงบานดังที่กลาวแลว ทั้ง
บาน โรงเรียน และหางรานขายของ เพิ่มขึ้นมากมาย เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ก็ไดทําให
สังคมอเมริกันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปมากในทางวัฒนธรรม เปนตน
ครั้นมาบัดนี้ ยุคที่กําลังจะผานไป ก็คือชวงสมัยที่คนรุนบานเบาะซึ่งโตเปนผูใหญ
จนไดครองอเมริกาสืบมา กําลังจะสิ้นสุดลง แลวพวกคนรุนนี้ก็กําลังจะกลายเปนคนชรา
ที่อเมริกาจะตองแบกภาระหนักในการเลี้ยงดูผูสูงอายุรุนใหมที่มีขนาดใหญมากสืบตอไป
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ลัทธิแมคคารธีย ลาผีคอมมิวนิสต
ในภาวะที่เลามา ซึ่งดูวาสหรัฐอเมริกานี้แสนจะสุขสําราญนั้น เมื่อมองใหทั่วให
รอบ ก็จะเห็นวามีทุกข มีภัย มีอะไรๆ ที่นาหวาดกลัว พวงซอนอยูหลายอยาง มิใชเปน
ความสุขสําราญที่โปรงโลงเบิกบาน แตมีความหวาดกังวลแฝงระคนตลอดเวลา
ยอนกลับไปพูดตอในเรื่องที่พูดคางไว ดังไดบอกแลววา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒
จบสิ้นไป มนุ ษยจะไดอยูดีมีสุขในสันติภาพ ก็ หาไม แตทันใดนั้น ความขัดแยงใหมก็
เกิ ดขึ้น อเมริ การุง โรจนขึ้ นมา ก็ มีสหภาพโซเวี ย ตพรอมดว ยลัท ธิคอมมิ วนิสต โผล ขึ้ น
คุกคาม โลกแบงเปน ๒ คาย มีมานเหล็กกั้น แลวสงครามเย็นก็ดําเนินมา ไมชาคาย
คอมมิวนิสตแผขยาย จีนที่เปนดินแดนแสนใหญโต ก็กลายเปนคอมมิวนิสตดวย
พรอมกันนั้น พวกคอมมิวนิสตก็มีกําลังกลาแข็งขึ้น โดยโซเวียตเจริญกาวหนามี
พลังอํานาจมากขึ้นๆ ทําทาจะเทียมทันอเมริกา ระเบิดปรมาณูที่ทําใหอเมริกามั่นใจ ในไม
ชา โซเวียตก็ทําได พออเมริกาทําระเบิดไฮโดรเจนขึ้นมาไมทันนาน โซเวียตก็ทําขึ้นบาง
ระหวางนี้ ในอเมริกา ความหวาดภัยสงครามและกลัวการโจมตีจากโซเวียตได
เพิ่มขยายและแรงมากขึ้นๆ คูไปกับการแขงขันและการที่ไดเห็นความกาวหนาทันติดๆ มา
ของประเทศคอมมิวนิสตนั้น
มีการเตรียมพรอมเผื่อจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ รัฐบาลคอยบอกคอยเตือนให
ทั้ ง ที่ บ า นและที่ โ รงเรี ย นสอนให เ ด็ ก เรี ย นรู วิ ธี ป อ งกั น ตั ว เองในกรณี ที่ มี ก ารทิ้ ง ระเบิ ด
ปรมาณู คุณครูสอนและคอยซอมใหเด็กนักเรียน ตั้งแตตัวเล็กๆ นอยๆ ฝกวิธีหลบภัยจาก
ฝุนกัมมันตรังสี (fallout) เชน เมื่อไดยินเสียงสัญญาณหรือเสียงภัย ใหกมลง กุมหัวไว ซุก
ตัวเขาไปหลบ ซอนตัวใตโตะเรียน
บานที่สรางกันอยางดีตามชานเมือง รัฐบาลก็หนุนใหออกแบบ ใหมีหองหลบภัย
ใตดินในบาน (family fallout shelter) ๑ ตอ ๒๐ หลัง และในเมืองใหญ ก็จะมีการซอม
หลบภัยการทิ้งระเบิด (air-raid drills) กันเรื่อยเปนปกติ
ที่เลาขางตนวา ในป 1956/๒๔๙๙ อเมริกาออกรัฐบัญญัติจัดทุน ๓๓ พันลาน
ดอลลาร ใหสรางทางหลวงเพิ่ม ๖๗,๒๐๐ กม. นั้น ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร (Dwight D.
Eisenhower) ใหเหตุผลวาเปนการลงทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ เชน ถามีการโจมตีดวย
อาวุธนิวเคลียร คนเดินทางงาย ก็จะหนีออกจากเมืองไดทัน ทั้งเปนการสนับสนุนใหคน
ออกไปอยูในชานเมือง เพื่อจะไดพนภัยเมื่อมีการทิ้งลูกระเบิดลงมาในเมืองใหญ
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ตําราบางก็กลาววา การที่ดนตรีแบบ rock-and-roll (หรือ rock ‘n’ roll) เกิดขึ้น
และเปนที่นิยมในอเมริกา เริ่มแตป 1955/๒๔๙๘ ก็เกิดจากสภาพการเตรียมพรอมตอ
สงครามโลกครั้ ง ที่ ๓ ซึ่ ง ทํ า ให เ ด็ ก รุ น นั้ น หาทางออกจากความกดดั น ทางจิ ต ที่ เ กิ ด
ความเครียดจากความหวาดตอสงครามเย็น (Cold War) นี้เอง
ซ้ํารายกวานั้น ขณะที่บานเมืองมีบรรยากาศแหงความระแวงหวาดกลัว ผูคนมี
ความเครียดวิตกกังวลอยูแลวตอภัยคอมมิวนิสต ก็มีนักการเมืองใจไมซื่อ ปนเรื่องนี้ให
เปนประเด็นการเมือง และปนใหเปนปญหาใหญโต เอามาสรางเสริมตัวใหเดนดังมีกําลัง
อิทธิพลที่ผูคนจะตองครามเกรง แลวก็ทําทุกขภัยของประชาชนใหขยายรายแรงยิ่งขึ้น
เรื่องมีวา อเมริกาตั้งแตเ ขาสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนชนะสงคราม กระทั่งถึงป
1953/๒๔๙๖ อยูในสมัยของรัฐบาลแหงพรรคเดโมแครต (Democratic Party)
หลังสงครามจบแลว โซเวียตมีกําลังเขมแข็งนากลัวมากขึ้นๆ และคอมมิวนิสตไม
อยู แ ค โ ซเวี ย ต แต ไ ด ข ยายไปในยุ โ รปตะวั น ออก แถมมาถึ ง เอเชี ย และจี น ก็ ไ ปแล ว
ยิ่งกวานั้นกําลังทําทาจะขยายไปอีกอยางรวดเร็ว
พอดีตอนนั้น ก็เกิดสงครามเกาหลี (Korean War, 1950-1953) ซึ่งจีนแดงหนุน
เกาหลีเหนือรบกับเกาหลีใต และกองทัพสหประชาชาติ นําโดยอเมริกา เอาชนะไมไดงาย
อยางคิด จนสุดทายก็เอาชนะเด็ดขาดหรือใหชัดจริงไมได ตองยุติดวยการทําสัญญาสงบ
ศึก เฉพาะทหารอเมริกันตายไปกวา ๓๓,๐๐๐ คน
เหตุการณเหลานี้ ทําใหคนอเมริกันจํานวนมากสรุปวา อเมริกากําลังพายแพใน
สงครามเย็น แตอยางที่รูกันอยูวา เวลานั้น สหรัฐอเมริกาเปนมหาอํานาจยิ่งใหญที่สุดใน
โลก ทําไมจึงกําราบคอมมิวนิสตไมได แลวก็มีเสียงกลาวหาวา เปนเพราะรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีทรูแมน (Harry S. Truman) ออนขอใหแกคอมมิวนิสต
นักการเมืองในพรรคตรงขาม คือรีพับลิกัน (Republican Party) แสดงความไม
พอใจนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลแหงพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับเรื่องนี้
แถมเขาจังหวะที่เกิดกรณีโรเซนเบอรก (Rosenberg Case) คือ นายจูเลียส
โรเซนเบอรก (Julius Rosenberg) ซึ่งเปนวิศวกรไฟฟา และเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต
ไดทํางานกับกองทัพบกอเมริกัน ครั้นถึงป 1950/๒๔๙๓ เขากับภรรยาถูกทางการจับกุม
ในขอหาวาสงความลับเกี่ยวกับระเบิดปรมาณู ใหแกโซเวียต หลังจากสอบสวนแลว ๒ ป
ต อ มา ทั้ ง สองคนถู ก ประหารชี วิ ต พวกรี พั บ ลิ กั น ก็ ไ ด ก รณี นี้ แ ละเรื่ อ งจํ า พวกนี้ ไ ปใช
ประกอบในการโจมตีรัฐบาลเดโมแครต
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คนอเมริกันตื่นกลัวคอมมิวนิสตมาก ประเทศชาติอยูในบรรยากาศที่ผูคนมีอาการ
ซึ่งเรียกวา “Red Scare” (“ผวาแดง”) คือระแวงวามีคอมมิวนิสตแทรกซึมเขามาครอง
ตําแหนงสําคัญๆ ในรัฐบาล และบางคนมีฐานะโดดเดนในสังคม มีพวกที่ไมจงรักภักดีตอ
ประเทศชาติ มีผูบอนทําลาย มีไสศึก อันนับวาเปนอาการ “ผวาแดง” ครั้งที่ ๒
(“ผวาแดง” ครั้งแรก คือ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งทําใหในป 1920/๒๔๖๓
อเมริกาจับคอมมิวนิสตและพวกลัทธิไมพึงประสงคราว ๒,๗๐๐ คน)
ทั้งที่ ในความเปนจริง ประธานาธิบดีทรูแมนมีนโยบายตอตานคอมมิวนิสตอยาง
แข็งกราว ถึงกับตั้งโครงการเกี่ยวกับความภักดีตอชาติของคนงาน ซึ่งทําใหคนทํางานของ
รัฐบาลกลางถูกไลออกหลายรอย ถูกบีบใหลาออกหลายพัน แตคะแนนเสียงของเขาก็
ตกต่ําลงจนถึงกับประกาศในป 1952/๒๔๙๕ วาจะไมเขาแขงในการเลือกตั้งครั้งใหม
ในชวงเวลานั้น มีสมาชิกวุฒิสภา (senator) ฝายรีพับลิกันคนหนึ่ง ชื่อวา นาย
โจเซฟ แมคคารธีย (Joseph R. McCarthy) ออกมาแสดงบทบาทเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
เขาบอกวารัฐบาลของรูสเวลท (Franklin D. Roosevelt) และทรูแมน ทรยศตอชาติมา
๒๐ ปแลว ("20 years of treason") ในตนป 1950/๒๔๙๓ เขาโพนทะนาวามีคอมมิวนิสต
๒๐๕ คน แทรกซึมเขามาอยูในกระทรวงการตางประเทศ (State Department) ทําให
ผูคนตื่นตระหนกโกรธแคน และตัวนายแมคคารธียเองก็โดงดังขึ้นมาลั่นประเทศทันที
ที่จริง คํากลาวหาของนายแมคคารธีย ไมมีหลักฐานเลย เอาเขาจริงก็ไมมีแกน
สาร แตชาวอเมริกันกําลังหวาดผวา พอนายแมคคารธียออกมาตะโกน คนไมนอยก็เชื่อ
เอางายๆ แถมชื่นชมวาเขาเปนคนรักชาติ เขากลาวหาคนโนนคนนี้ ตั้งแตขาราชการใน
กระทรวงทบวงกรมตางๆ ครูอาจารย สื่อมวลชน ไปจนถึงดาราฮอลลีวูดมากมาย ในชวง
เวลา ๖ ป (1947-1952/๒๔๙๐-๒๔๙๕) คนอเมริกันถูก FBI สอบสวนเรื่องนี้ ๓ ลานคน
แมคคารธียใหญขึ้นมาจนไดตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการสอบสวน โดยมี
ลูกมือ และมีวิธีวาดภาพนําเสนอขอกลาวหา พรอมทั้งใชกโลบายสอบสวนอันฉลาด ทํา
ใหคนจํานวนมากเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกประณาม ถูกชิงชัง ถูกไลออกจากงาน แมกระทั่ง
เสียอนาคต ที่ฆาตัวตายก็มี และคนอเมริกันก็ระแวงกันเอง
แลวเขาก็ไดใจถึงกับกลาวหาพวกแมทัพนายกอง และผูใหญในรัฐบาล ตอนหลัง
นี้ เ ขาอาละวาดกวาดเดโมแครตไม พ อ จะเอารี พั บ ลิ กั น ด ว ย กระทบแม ก ระทั่ ง ถึ ง ตั ว
ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร
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สุดทาย ในป 1954/๒๔๙๗ มีการประชุมพิจารณาคดีครั้งใหญ ในขอที่กลาวหา
แมทัพนายกองสําคัญๆ กับทั้งขาราชการพลเรือน ถายทอดทางโทรทัศนตลอด ๓๖ วัน มี
การซักถามโตตอบกันยืดยาว คนไดเห็นละเอียดทางทีวี ทําใหมองเห็น เขาใจ และจับได
ซึ่งกลวิธีที่ไมซื่อของเขา วากันไปๆ ก็พิสูจนไมไดวามีนายทหารที่เปนคอมมิวนิสตสักคน
จนในที่สุด ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกถึงกับพูดแกแมคคารธียวา “ฯพณฯ ไมมี
ความรูสึกผิดชอบชั่วดีเหลืออยูเลยเชียวหรือ ขอรับ?” ("Have you left no sense of
decency?”) ถึงจุดนี้ มติมหาชนก็พลิกกลับเปนปฏิปกษตอแมคคารธีย
แลวจุดจบก็มาถึง เมื่อวุฒิสภาลงมติประณามนายโจเซฟ แมคคารธียวา เปนผูใช
อํานาจในทางมิชอบ มีความประพฤติเปนปฏิปกษตอขนบประเพณีของวุฒิสภา จากนั้น
เขาจะพูดจาอะไร ก็ไมมีใครใสใจใหความสําคัญ
แมคคารธียดื่มสุรามากมาย ในที่สุด ตับก็เสีย แลวเขาก็ตายในป 1957/๒๕๐๐
เมื่อมีอายุเพียง ๔๘ ป
เรื่องแมคคารธียลาผีคอมมิวนิสตนี้เปนเหตุการณใหญ สั่นสะเทือนสังคมอเมริกันยุค
มีสุขแสนสําราญนั้นมาก เปนสวนสําคัญของอาการผวาแดง หรือ Red Scare ที่วาแลว
ชื่ อ ของเขา กลายเป น คํ า สํ า คั ญ เป น คํ า ศั พ ท ที่ มี ค วามหมายพิ เ ศษ (ในทางไม ดี )
กลายเปนลัทธินิยมอยางหนึ่ง ที่เรียกวา McCarthyism แลวก็จัดเปนเวลาชวงพิเศษยุคหนึ่ง
(McCarthyism หมายถึง การปนแตงเรื่องกลาวหาใสรายคนอื่น อยางเลื่อนลอย
โดยไมมีหลักฐานเพียงพอ หรือการใชกลวิธีกลาวหาสอบสวนที่ไมเปนธรรมเพื่อกําจัดฝาย
ตรงขาม เฉพาะอยางยิ่ง การกวาดลางผูบริสุทธิ์ดวยขอกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ที่ได
เกิดขึ้นในสังคมอเมริกัน)

มองหาสงครามเย็น มองเห็นสงครามรอน
เมื่อนายแมคคารธียหมดอํานาจ ก็เรียกวาสิ้นยุคของลัทธิแมคคารธีย คือจบ era
of McCarthyism แตปญหากับคอมมิวนิสตยังไมจบไปดวย แมจนบัดนี้
การลาผีคอมมิวนิสตในเมืองไทย ที่ไดเลามา ก็โยงกับเรื่องราวในอเมริกา ตาม
ธรรมดาของกระแสการเมืองโลก โดยเฉพาะในเมื่ออเมริกามีอํานาจยิ่งใหญ และอิทธิพล
ในเมืองไทยก็สูง คนไทยไมเฉพาะรับขาวสารเรื่องนี้จากรัฐบาล แตยูซิส คือสํานักขาวสาร
อเมริกัน (United States Information Service) ประจําประเทศไทย ก็เผยแพรขาวสาร
เชนใหขอรับ นิตยสาร เสรีภาพ รายเดือน และหนังสือแปลชุด สันติภาพ ได สงใหฟรี
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สงครามเย็นดําเนินตอมา การพัฒนาจรวด (rocket) และขีปนาวุธ (missile) โยง
ตอไปสูเรื่องอวกาศ
พอถึงป 1957/๒๕๐๐ ณ วันที่ ๔ ต.ค. สหภาพโซเวียตก็ปลอยดาวเทียมขึ้นไปได
สําเร็จเปนดวงแรก ชื่อวา Sputnik 1 หนัก ๘๓ กก. หมุนรอบโลกใน ๙๓ นาที ถือวาเปน
การเริ่มยุคอวกาศ (space age) แลวก็เขาสูยุคการแขงขันดานอวกาศ (space race)
หลั ง จากนั้ น เกื อ บ ๔ เดื อ น (๓๑ ม.ค. 1958/๒๕๐๑) สหรั ฐ อเมริ ก าจึ ง ปล อ ย
ดาวเทียมดวงแรกของตน คือ Explorer 1 ขึ้นไปได
เหตุ ก ารณ นี้ ถื อ เป น ชั ย ชนะของโซเวีย ต ซึ่ ง ทํ า ใหช าวอเมริ กั น โทมนั ส มาก ได
เพงเล็งโทษการศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลาง (child-centered education) แลวหัน
กลับไปนิยมการศึกษาแบบมีครูและเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลาง (teacher- and subjectcentered education) เกือบ ๓๐ ป จึงกลับมาหาการศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางอีก
พอถึง ๑๒ เม.ย. 1961/๒๕๐๔ โซเวียตก็สง Vostok 1 นํา Yury A. Gagarin ขึ้น
ไปเปนมนุษยเวหาคนแรกที่โคจรรอบโลก ๑ รอบ สองฝายเรงการแขงขันกันตอไปจนถึง
๒๐ ก.ค. 1969/๒๕๑๒ อเมริกาก็สง Apollo 11 นํามนุษย ๓ คน ออกนอกโลกไปให Neil
A. Armstrong และ Edwin E. Aldrin เปนมนุษยสองคนแรกที่ลงเหยียบดวงจันทร
แตในเวลาที่ชาวอเมริกันสองคนลงเหยียบดวงจันทรนั้น ทหารอเมริกันจํานวน
มากไดฟงขาวดีนั้น ขณะที่รบหรือเปนเชลยศึกถูกคุมขังอยูในเวียดนาม
พรอมกันนั้น ในแผนดินอเมริกาเอง ปมปญหาตางๆ ก็ขยายตัวโผลออกมาเปน
ปรากฏการณที่รายแรงมากหลาย เต็มไปดวยความเดือดรอนปนปวนวุนวาย มีการชุมนุม
เดินขบวนกันเรื่อย ที่โนนที่นั่น มีการปราบปรามทํารายแตกแยกกันรุนแรงตอเนื่องยืดเยื้อ
มายาวนาน เฉพาะอยางยิ่งในมหาวิทยาลัยตางๆ ปะทะกับเจาหนาที่ ถึงขั้นที่เรียกไดวา
เปนจลาจล บาดเจ็บลมตายไมนอย
ทั้งนี้ เนื่องจากความไมพอใจและตอตานการทําสงครามในเวียดนาม กับทั้งเรื่อง
อื่นๆ ประดัง สืบจากปญหาคนยากจนกลางความมั่งคั่ง ความอยุติธรรมในสังคม การ
เรียกรองความเสมอภาค ทั้งการเรียกรองสิทธิอันเนื่องจากการแบงแยกผิว โดยเฉพาะ
เรื่องสิทธิพลเมือง (civil rights) ของคนผิวดํา ขณะที่พวก Ku Klux Klan ก็ทําทาขยับ แลวก็
มีการเรียกรองสิทธิสตรี สิทธิของเกย แมกระทั่งการเรียกรองสิทธิของนักโทษในเรือนจํา
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หลังจากประธานาธิบดี John F. Kennedy ถูกลอบสังหารในป 1963/๒๕๐๖ ซึ่ง
ทําใหตื่นตระหนกและโศกเศรากันมากแลว ในชวงเวลาที่วุนวายนี้ ก็มีการลอบสังหาร
บุคคลระดับผูนําตอมาอีก ทั้ง Martin Luther King, Jr. ผูนําเรียกรองสิทธิคนผิวดํา ในป
1968/๒๕๑๑ ตอดวย Robert F. Kennedy ผูแขงรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี ขณะหา
เสียงใกลจะเลือกตั้ง ในปเดียวกันนั้น แลวในป 1972/๒๕๑๕ นาย George C. Wallace
ผูวาการรัฐแอละแบมา/Alabama ซึ่งกําลังหาเสียงเสนอตัวเปนผูแขงขันรับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครต ก็ถูกยิง แมจะรอด ก็เปนอัมพาต
(หลั ง ช ว งวุ น วายมากนี้ แ ล ว ในป 1981/๒๕๒๔ ก็ มี ก ารพยายามลอบสั ง หาร
ประธานาธิบดี Ronald W. Reagan ซึ่งถูกยิง แตแคบาดเจ็บสาหัส ยังรอดมาได)
อีกดานหนึ่ง คนรุนหนุมสาวมากมายก็เ บื่อหนาย บางก็ถึงกับชิงชังวิถีชีวิตวิถี
สังคมที่ตัวเกิดพบอยูมา อยากจะมีชุมชนของพวกตัว พากันออกไปหาไปสรางไปอยูกัน
เปนชุมชนใหมที่มีวัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture) พวงมากับเรื่องเพศ ที่มียา
คุมกําเนิดเกิดขึ้นมาพอดี เขาหาสารเสพติด ดนตรีใหม และวิถีชีวิตขวางสังคม
ความเดือดรอนวุนวายและเรื่องราวรุนแรงเหลานี้ ทําใหการไปดวงจันทรอันเปน
ความสําเร็จยิ่งใหญทางอวกาศ เปนเรื่องที่คนอเมริกันลิงโลดดีใจไดเพียงผานๆ เหมือนลม
เย็นพัดมาใหไดสบายชื่นใจวูบวาบไปทีหนึ่ง
สงครามเวี ย ดนาม (Vietnam War; สงครามอิ น โดจี น ครั้ ง ที่ ๒/Second
Indochina War ก็เรียก) มีสาระอยูที่วา เวียดนามเหนือ ซึ่งเปนคอมมิวนิสตแลว ตองการ
รวมเวียดนามใตเขามา ใหกลับเปนประเทศเดียวกัน และก็คือจะใหเปนคอมมิวนิสตดวย
ฝายอเมริกา โดยอิทธิพลของทฤษฎีโดมิโน (domino theory) ที่เชื่อวา ถาชาติ
หนึ่งเปนคอมมิวนิสตแลว ชาติอื่นใกลเคียงก็จะกลายเปนคอมมิวนิสตตามไปดวย ดังนั้น
ถาปลอยใหเวียดนามเปนคอมมิวนิสตแลว ประเทศทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Southeast Asia) ก็จะเปนคอมมิวนิสตตามๆ กันไปหมด จึงเขาชวยเวียดนามใต และจีน
กับโซเวียตก็มาชวยเวียดนามเหนือ เปนสงครามที่รุนแรงมากและยืดเยื้อยิ่ง
สงครามนี้เริ่มนานแลว ตั้งแตป 1954/๒๔๙๗ (บางตํารานับวาเริ่ม 1959/๒๕๐๒)
ที่จริง เริ่มตนเปนเรื่องที่รัฐบาลเวียดนามใตปราบคอมมิวนิสตเวียดกง (Vietcong) ใน
ประเทศของตัว ซึ่งเวียดนามเหนือสนับสนุน อเมริกาพยายามชวยรักษารัฐบาลที่ตอตาน
คอมมิวนิสตใหคงอยู
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สงครามดุ เ ดื อ ดขึ้ น เมื่ อ กองทั พ อเมริ กั น เข า ไปในป 1965/๒๕๐๘ รบกั น ไปๆ
กลายเปนอเมริกันรบกับคอมมิวนิสตเวียดนามเหนือ ที่มีจีนกับโซเวียตหนุน ถึงกับถูก
เรียกวาสงครามของอเมริกา (American War) และขยายขอบเขตออกไปเปนสวนหนึ่ง
ของสงครามในอินโดจีน (ตอมาลาว และกัมพูชา ก็มีสงครามในลักษณะนี้) นับวาเปน
อาการสําแดงของสงครามเย็น
อเมริกาบอกวา สงครามเวียดนามเปนสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร
ของตน เมื่อป 1969/๒๕๑๒ มีกําลังพลอเมริกันประจําการในเวียดนามเกือบ ๕๕๐,๐๐๐
คน (นับที่ไปรบกลับมาตามวาระทั้งหมดวา ๘,๗๔๔,๐๐๐ คน) สงครามไมมีทีทาวาจะจบ
ในที่สุด ชาติมหาอํานาจตองโอนออนเขาหากัน ประธานาธิบดีนิกสัน (Richard
M. Nixon) ถึงกับไปเยือนเมืองจีน พบกับประธานเหมา เจอตง ในป 1972/๒๕๑๕ (๒๐
ก.พ.) และหลังจากนั้น ๓ เดือน ก็เปนประธานาธิบดีอเมริกาคนแรกที่ไปเยือนมอสโก พบ
กับนายเบรสเนฟ (Leonid Brezhnev) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตของโซเวียต (๒๖
พ.ค.) เปนเชิงผอนคลายใหสงบสงครามงายขึ้น
หลั ง จากนั้ น ไม น าน ได มี ก ารเซ็ น สั ญ ญาสงบศึ ก เวี ย ตนามในป 1973/๒๕๑๖
(Treaty of Paris, ๒๗ ม.ค.) แลวถัดมา ๒ เดือน (๒๙ มี.ค.) ทหารอเมริกันรุนสุดทายก็
ออกจากเวี ย ดนาม รวมทหารอเมริ กั น เสี ย ชี วิ ต ทั้ ง หมด (นั บ ตามรายชื่ อ ซึ่ ง จารึ ก ที่
อนุสาวรียทหารผานศึกเวียดนาม/Vietnam Veterans Memorial) เกินกวา ๕๘,๒๐๐ คน
พอถึ ง ป 1975/๒๕๑๘ ทั พ เวี ย ดนามเหนื อ ก็ บุ ก ครั้ ง ใหญ ล งมายึ ด ไซ ง อ นได
เวียดนามใตประกาศยอมแพในวันที่ ๓๐ เม.ย. กรุงไซงอนเปลี่ยนชื่อเปนเมืองโฮจิมินห
เวียดนามรวมเปนประเทศเดียว และเปนคอมมิวนิสตดวยกัน เปนอันจบสงครามเวียดนาม
สวนในกัมพูชา เขมรแดง (Khmer Rouge) โดยเวียดนามหนุน ไดรุกรบเต็มที่ จน
ยึ ด อํ า นาจได ในวั น ที่ ๑๗ เม.ย. 1975/๒๕๑๘ และเปลี่ ย นชื่ อ ประเทศเป น กั ม พู ช า
ประชาธิปไตย โดยมีนายพอล พต (Pol Pot หรือซาลอท ซาร/Saloth Sar) เปนเลขาธิการ
พรรคคอมมูนิสตกัมพูชา แลวตอมาเปนนายกรัฐมนตรี
แลวก็มาถึงลาว ซึ่งแตกเปน ๓ ฝาย และสูรบกันมาจนตั้งรัฐบาลผสมขึ้นได แต
อํานาจของฝายคอมมูนิสตเพิ่มขึ้นโดยลําดับ ในที่สุด ขบวนการประเทดลาวก็เขาปกครอง
ประเทศ และประกาศเปลี่ ย นพระราชอาณาจั ก รลาว เป น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว เมื่อ ๒ ธ.ค. 1975/๒๕๑๘ เปนอันจบในปเดียวกันหมดทั้ง ๓ ประเทศ
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ที่วาเปนสงครามเย็นนั้น ดูไปก็มีสงครามรอน (hot war) แทรกเรื่อย ตั้งแต
สงครามเกาหลีมาแลว ผานสงครามอินโดจีนรอบ ๒ นี้ไป สนามรบไปอยูที่ตะวันออก
กลางและใกลๆ
แถวใกลตะวันออกกลางนี้ กรณีเดนจับจุดเริ่มที่อัฟกานิสถาน/Afghanistan ในป
1978/๒๕๒๑ เมื่อพวกฝายซายโดยโซเวียตหนุน ไดทํารัฐประหารลมรัฐบาลเกา แลว
รัฐบาลที่อยูขางโซเวียตขึ้นปกครอง และเริ่มจัดการบานเมืองในแนวทางคอมมิวนิสต
จากนั้นก็มีพวกขบถเรียกวา มูจาฮีดีน/mujahideen ตั้งกันขึ้นมาตอสูเพื่อขจัดอิทธิพลของ
โซเวียต และอเมริกาก็เขาหนุนพวกขบถ
โซเวียตเกรงวา รัฐ บาลที่ต นหนุน จะลม จึงสงกองทัพใหญมาปราบขบถตั้งแต
ปลายป 1979 จนถึงป 1980 ฝายขบถก็มีอเมริกาชวยหนุน โซเวียตสงกําลังพลเพิ่มมาจน
เปนจํานวนแสน
พึงสังเกตวา ในป 1979/๒๕๒๒ นายโอซามา บิน ลาเดน/Osama Bin Laden
ลูกมหาเศรษฐีในซาอุดีอาระเบีย/Saudi Arabia ก็ไดมารวมกับพวกขบถ mujahideen
เพื่อขับไลโซเวียต และในชวงปลายทศวรรษ 1980's เขาไดตั้งองคกรนักทําสงคราม อัลคาอีดะ (al-Qaeda หรือ al-Qa`ida) ขึ้นมาตอตานโซเวียตไมใหยึดครองอัฟกานิสถาน
(โดยทั่วไป เขาตองการใหขจัดอิทธิพลของตางชาติตางพวกออกไปจากประเทศมุสลิม
ตอตานรัฐบาลประเทศมุสลิมที่เขากับสหรัฐ และตานการที่สหรัฐอุดหนุนอิสราเอล/Israel)
ทัพโซเวียตปราบขบถอยู ๑๐ ป เห็นวาไมไหว ในที่สุด ถึงป 1988/๒๕๓๑ ก็เริ่ม
ถอนทัพออกจากอัฟกานิสถาน จนหมดในตนป 1989 แตพวกขบถก็สูกับรัฐบาลตอไป จน
ในที่สุด ถึงป 1992/๒๕๓๕ พวกขบถ mujahideen ก็โคนรัฐบาลที่เปนพวกโซเวียตลงได

จบสงครามเย็น มองเห็นจีนเดนขึ้นมา
เรื่องของอัฟกานิสถานยังไมจบ แตจะวุนวายกันไปอีกนาน ตอนนี้พักไวกอน ลอง
ตามกลับไปกับทัพโซเวียต ปรากฏวา เรื่องที่อัฟกานิสถานยังไกลตัว ขณะนั้น โซเวียตมี
เรื่องใกลตัวหรือขางในตัวที่สําคัญอยางยิ่ง
เรื่องก็คือ ประเทศทั้งหลายในยุโรปตะวันออก ที่เปนบริวารและเปนคอมมิวนิสต
ตามรัสเซีย รวมอยูดวยกันในสหภาพโซเวียตนั้น ไดเริ่มปลีกตัวออก ตั้งตนแตป 1981/
๒๕๒๔ ที่โปแลนด/Poland นายเลก วาเลนซา/Lech Walesa ไดเปนผูนําในการปฏิรูป
ประชาธิปไตย และก็สําเร็จ ตอมาในป 1990/๒๕๓๓ ก็ไดเปนประธานาธิบดี
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แลวประเทศขางเคียงอยางฮังการี/Hungary เชคโกสโลวาเกีย/Czechoslovakia
และโรมาเนีย/Romania ก็ตามอยาง
ตอนนั้ น เป น ช ว งเวลาดํ า รงตํ า แหน ง ของกอร บ าชอฟ (Mikhail Sergeyevich
Gorbachev) คือทานที่เรียกทัพโซเวียตกลับจากอัฟกานิสถานนั่นเอง ทานผูนี้ไดริเ ริ่ม
นโยบาย Glasnost (เปดเผย - openness) และ Perestroika (ปฏิรูป, ปรับโครงสราง =
reform, restructuring) ตัวทานเองไดทําใหการเมืองของโซเวียตเปนประชาธิปไตยขึ้น
และก็ปลอยใหประเทศในยุโรปตะวันออกปฏิรูปการเมืองเปนประชาธิปไตยกันไป โดยไม
เข า ไปแทรกแซง กั บ ทั้ ง ได ป รั บ ปรุ ง ความสั ม พั น ธ กั บ สหรั ฐ อเมริ ก าให ดี ขึ้ น อย า งมาก
เปนอันวา มานเหล็ก (Iron Curtain) ไดถูกเปดออกไปแลว
เมื่อเหลาประเทศอยางที่วามา ไดเลิกเปนคอมมิวนิสต และมีการปกครองตัวเอง
เปนประชาธิปไตย โดยโซเวียตเปดปลอยไมเขาไปแทรกแซง สหภาพโซเวียต (Soviet
Union หรือเรียกเต็มวา Union of Soviet Socialist Republics, USSR) ก็สลายตัวในป
1991/๒๕๓๔ กอรบาชอฟจึงเปนประธานาธิบดีคนสุดทายของสหภาพโซเวียต (1988–
91/๒๕๓๑-๓๔) และเหลือเปนประเทศรัสเซีย/Russia กับประเทศอิสระนั้นๆ
ในความเปลี่ยนแปลงใหญนี้ ก็มีเหตุการณที่ถือเปนสัญลักษณอันสําคัญรวมอยู
ด ว ย คือ ได มี ก ารทลายเป ด ประตู กํา แพงเบอร ลิ น (Berlin Wall) ในวั นที่ ๙-๑๐ พ.ย.
1989/๒๕๓๒ อั น นั บ ว า เป น การสิ้ น สุ ด สงครามเย็ น (Cold War) พอถึ ง เดื อ นตุ ล าคม
1990/๒๕๓๓ เยอรมนีตะวันออก กับเยอรมนีตะวันตก ก็กลับรวมกันเปนประเทศเดียว
โดยมีการเลือกตั้งใหมีรัฐบาลเดียวกันในเดือนธันวาคมปนั้นเอง
เมื่อสหภาพโซเวียต ซึ่งเปนชาติอภิมหาอํานาจคูแขง สลายไป ในวันที่ ๘ ธ.ค.
1991/๒๕๓๔ ก็คงเหลือสหรัฐอเมริกาเปนมหาอํานาจยิ่งใหญที่สุดผูเดียว
ในค า ยคอมมิ ว นิ ส ต นั้ น เมื่ อ มองดู ส หภาพโซเวี ย ตแล ว ก็ ค วรพู ด ถึ ง จี น หรื อ
สาธารณรัฐประชาชนจีนดวย เพราะนอกจากเปนประเทศคอมมิวนิสตใหญอันดับถัดไป
และกําลังโดดเดนมากขึ้นแลว แมแตมองในแงเนื้อที่และประชากร ก็ควรรูไว
จีนนั้น ถึงจะมีเนื้อที่เปนรองรัสเซีย แตใหญพอๆ กับสหรัฐอเมริกา คือ เกิน ๙ ลาน
ตร.กม. และที่ใหญยิ่งคือ จีนมีประชากรมากที่สุดในโลก เกิน ๑.๓ พันลานคน
เมื่อ ใกล ที่ส หภาพโซเวี ย ตจะสลายนั้ น ประธานาธิ บ ดีก อร บ าชอฟได ไ ปเยื อ น
อเมริกา พบกับประธานาธิบดีเรแกนในป 1987/๒๕๓๐ แลวตอมาในป 1989/๒๕๓๒ ก็
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มาเยือนเมืองจีน แมวาเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเรียกกอรบาชอฟวาเปนผูทรยศ
("traitor") ตอลัทธิคอมมิวนิสต แตที่จริง ทั้งสองประเทศตางก็กําลังดําเนินแนวทางที่เฉ
จากลัทธิคอมมิวนิสต มีการเยื้องยายนโยบายถึงขั้นพื้นฐาน
ตอนที่กอรบาชอฟไปเยี่ยมจีนนั้น กอนจะถึง นักศึกษาไดมาชุมนุมกันที่จตุรัส
เทียนอันเหมิน/Tiananmen Square ในเมืองหลวงปกกิ่ง คนมากันเปนจํานวนลาน เพื่อ
เรียกรองเสรีภาพทางการเมือง และการปกครองที่เปนประชาธิปไตยมากขึ้น แตรัฐบาลให
ทหารเอารถถังมาปราบและขับไลหมดไปไดทันกอนพิธีตอนรับ คนตายไปมากมาย
ดังวาแลว ตอนที่ประธานาธิบดีกอรบาชอฟมาเยี่ยมนั้น จีนก็กําลังเปลี่ยนแปลง ผู
ที่นําการเปลี่ยนแปลง คือ เติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping หรือ Teng Hsiao-p'ing, ทาน
เติ้งนี้ เคยไปเยี่ยมสหรัฐเสริมไมตรีกันเมื่อป 1979/๒๕๒๒)
เติ้ง เสี่ยวผิง ไดชื่อวาเปนผูนําที่มีอํานาจยิ่งใหญที่สุดของจีนตอจากประธานเหมา
ขอทวนความวา เหมา เจอตง เปนผูนํานับแตตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป 1949/
๒๔๙๒ จนสิ้นชีพในเดือน ก.ย. 1976/๒๕๑๙
ระหว า งนี้ เมื่ อ เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง เข า มา เขาเห็ น ว า ประธานเหมายึ ด ติ ด เคร ง ต อ
หลักการคอมมิวนิสตเกินไป ทําใหเสียผลทางเศรษฐกิจ เขาเสนอแนวทางเปลี่ยนแปลง ก็
คือขัดแยงกับประธานเหมา ตอมา พวกปฏิวัติวัฒนธรรม (Cultural Revolution, 1966–
76/๒๕๐๙-๑๙) โจมตีใหเติ้งหลุดหมดตําแหนง แตนายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล หนุนเติ้ง
ใหกลับเขามาไดตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรี ในป 1973
ครั้นโจว เอินไหล สิ้นชีพในเดือน ม.ค. 1976 พวกกลุมกวนทั้งสี่ (“Gang of
Four”) ก็จัดการเอาเติ้งออกจากตําแหนง แตตอมาอีก ๘ เดือน ประธานเหมาสิ้นชีพ และ
พวก “Gang of Four” สิ้นอํานาจ ทานเติ้งจึงกลับเขามาใหม แลวรุงโรจนแตนั้นไปตลอด
เติ้ง เสี่ยวผิง นําจีนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมาก เฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ
โดยนําสาระบางอยางของระบบทุนนิยมมาปรับใชหรือแทรกใสในเศรษฐกิจของจีน ผอน
ลดการควบคุมของรัฐ หันไปหนุนการไดประโยชนและผลกําไรของปจเจกชน เชิญชวน
ตางชาติเขามาลงทุน อิงกลไกตลาดเสรี ผูกโยงตัวกับเศรษฐกิจโลก เรงความเจริญ “สี่
ทันสมัย” คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี และการปองกันประเทศ
เพื่ อ ให เ ศรษฐกิ จ ของจี น เจริ ญ เดิ น หน า ไม ว า แนวคิ ด ไหนดี จะเป น ของ
คอมมิวนิสต หรือเปนทัศนะในระบบการปกครองแบบไหน เติ้ง เสี่ยวผิง นํามาใชอยาง
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ยืดหยุน สมที่เขาเปนเจาของวาทะ (1962/๒๕๐๕) วา “แมวนั้น จะดําหรือขาว ก็ไม่สําคัญ ให้
มันจับหนูได้ ก็แล้วกัน” (“It does not matter whether a cat is black or white so long
as it catches mice.”)
โดยการนําของเติ้ง เสี่ยวผิง จีนมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ยกระดับ
การครองชีพของประชาชนขึ้นได ขยายเสรีภาพของบุคคล เปดเสรีภาพทางวัฒนธรรม ได
กลไกเศรษฐกิจเชิงทุนนิยมมาขับเคลื่อน เพื่อจะใหจีนเปนประเทศที่พัฒนาแลว โดยยังมี
การปกครองที่ครองอํานาจโดยพรรคเดียว
[แนวทางเศรษฐกิ จของเติ้ง นี้ น า จะตรงข ามกั บ โครงการก า วกระโดดใหญ ไ ป
ขางหนา (Great Leap Forward, 1958-1960/๒๕๐๑-๐๓) ของทานประธานเหมา ที่
ระบบคอมมูน/commune ของทาน ทําใหคนจีนอดตายไปราว ๒๐ ลานคน]
แมวาเติ้งจะชวยใหสังคมจีนเปดกวางขึ้นทางการเมือง คนจีนไมนอยก็ยังตองการ
ใหเ ป น ประชาธิ ป ไตยมากกวา นั้ น จึ ง ได มีนั กศึ ก ษาและประชาชนมากมายมาชุ มนุ ม
เรียกรองที่เทียนอันเหมิน ดังวาขางตน และทานเติ้งก็เรงใหใชกําลังปราบปรามจนจบไป
แมเมื่อเติ้งลาออกเปนทางการจากตําแหนงสูงสุดในเดือน พ.ย. 1989 (ปเดียวกับ
ที่กอรบาชอฟมา) และลาหมดทุกตําแหนงแลว ก็ยังมีอํานาจสูงสุด ดังที่เขาเรียกทานวา
“paramount leader” (ผู นํ า สู ง สุ ด ) จนท า นสิ้ น ชี พ ในป 1997/๒๕๔๐ (เรี ย งเป น ยุ ค :
ประธานเหมา 1949/๒๔๙๒-1976/๒๕๑๙; เติ้ง เสี่ยวผิง 1977/๒๕๒๐-1997/๒๕๔๐)
จีนมีเรื่องมาก ควรพักไวเทานี้กอน ไปมองที่อื่นเพิ่มใหเห็นภาพรวมของโลกทั่วขึ้น
ในช ว งเวลาเดี ย วกั น นี้ ทางทิ ศ ใต ล งไป โลกมี ข า วใหญ ที่ ดี ม ากเรื่ อ งหนึ่ ง คื อ
แอฟริกาใต/South Africa ซึ่งเปนประเทศที่มีการแบงแยกรังเกียจผิวอยางมากตลอดมา
โดยมีคําเรียกเฉพาะวา “apartheid” รัฐธรรมนูญกําหนดใหคนผิวขาวที่เปนชนสวนนอย
ตองเปนผูปกครอง และมีสิทธิ์สมัครเขารับหรือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในตําแหนงราชการ
โดยเฉพาะคนผิวดําถูกจํากัดสิทธิ์ใหดอยที่สุด และคนตางสีผิวตองอยูแยกตางหากกัน
การแบงแยกรังเกียจผิวที่วานี้ถือกันมานานแลว จนถึงป 1948/๒๔๙๑ ก็กําหนด
เปนทางการ ในฝายคนผิวดํา ก็มีผูเรียกรองสิทธิกันมา จนกระทั่งนายเดอ เคลิรก (F. W.
de Klerk) ไดเปนประธานาธิบดีในป 1989/๒๕๓๒ คนผิวขาวผูนี้ทําการจริงจังในการเลิก
“apartheid” ปตอมา เขาปลอยนายเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) นักเรียกรอง
สําคัญซึ่งถูกขังคุก ๒๗ ปแลว ออกมา เขาจัดการกับบรรดากฎหมายจนถึงรางรัฐธรรมนูญ
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ใหการปกครองโดยคนผิวขาวจบสิ้นไป แลวทุกคนทุกสีผิวก็ไดเลือกตั้งดวยกัน โดยเนลสัน
แมนเดลา ไดเปนประธานาธิบดีผิวดําคนแรกของที่นั่น (1994-99/๒๕๓๗-๔๒)
เรื่องที่เลาเสร็จไปที่วาเปนขาวดีมากนี้ ก็ดีจริงแน แตมองอีกที ก็เปนเพียงการ
แกไขเรื่องที่ไมดี ใหลงตัวเขาที่ตามที่มันควรจะเปนอยางสามัญตามปกติเทานั้นเอง
ทีนี้ ที่วา “สงครามเย็น/cold war” จบไปแลวนั้น ก็นาสงสัยวา โลกจะอยูดี คนจะมีสุข
ขึ้นหรือไม เพราะมองอีกดานหนึ่ง “สงครามรอน/hot war” กลับมีทีทาวาจะไมไดเบาลงไป
กลับมาทางดานตะวันออกกลางอีก คราวนี้มองลึกเขาไปในตัวตะวันออกกลาง
เอง ในเวลาระหวางนี้ นอกจากปญหาความขัดแยงระหวางยิวกับอาหรับ ที่เรื้อรังมาไมรู
จบแลว เหตุการณที่เดน ก็มีสงครามใหญที่แดนอิรัก/Iraq เริ่มดวยครั้งแรกในป 1990-91/
๒๕๓๔-๓๕ เรียกวา สงครามอาวเปอรเซีย/Persian Gulf War (เรียกสั้นๆ วา Gulf War)
เรื่องเกิดขึ้นวา ซัดดัม ฮุซเซน/Saddam Hussein ผูนําอิรัก ใหยกทัพไปยึดครอง
คูเวต/Kuwait ซึ่งเปนประเทศเล็กๆ แตอุดมดวยน้ํามัน เสร็จแลวมีทาทีที่ทําใหสงสัยกันวา
จะรุกเขาไปในซาอุดีอาระเบีย/Saudi Arabia ซึ่งเปนแหลงใหญของน้ํามัน
ตรงนี้ คือเรื่องน้ํามันนั้น เปนผลประโยชนสําคัญอยางยิ่ง ชาติทั้งหลายยอมไมได
จึงรวมกัน ๓๙ ประเทศ โดยการนําของสหรัฐอเมริกา ในสมัยของประธานาธิบดีบุช ผูบิดา
(George Herbert Walker Bush) และสหประชาชาติ สงกองทัพไปปองกัน กดดัน ขับไล
จนอิรักพายแพถอนตัวกลับไป เรื่องจบลง แตความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน และ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมจากการเผาบอน้ํามันเกิดมลพิษมากมาย มีผลซ้ําเติม
ทุกขมากมายแกโลกมนุษยไปอีกนาน
สืบเนื่องจากสงครามนั้น จึงมีการปลดอาวุธอิรักเพื่อปองกันภัยเบื้องหนา อิรักถูก
กําหนดใหรับการตรวจสอบอาวุธโดยคณะผูตรวจสอบของสหประชาชาติ (UN weapons
inspectors) แตเรื่องไมเปนไปดวยดี อิรักไมคอยรวมมือ อิดออดวากันไปวากันมา
ในที่สุด สหรัฐ โดยประธานาธิบดีบุช ผูบุตร (George Walker Bush) ก็กลาวหา
วาอิรักละเมิดขอกําหนดปลดอาวุธของสหประชาชาติ ซัดดัมมีอาวุธรายแนๆ แลวในเดือน
มีนาคม 2003/๒๕๔๖ ก็ใชกําลังทหารโจมตีอิรัก โดยมีอังกฤษ เปนตน รวมดวย ทําให
รัฐบาลของซัดดัม ฮุซเซน สิ้นสุดลง ซัดดัมหนีไปหลบซอนตัว แตในที่สุดก็ถูกจับได แลว
ถูกเจาหนาที่อิรักประหารชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. 2006/๒๕๔๙ โดยที่วา อีกดานหนึ่ง
คณะผูตรวจสอบก็ไมพบอาวุธรายอยางที่สหรัฐยืนยันวามีในอิรัก แตอยางใด
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สงครามครั้งหลังนี้ เรียกวา สงครามอิรัก/Iraq War (บางทีก็เรียกวา สงครามอาว
เปอรเซียครั้งที่ ๒/Second Persian Gulf War)
สงครามที่อิรักจบไป ก็เพียงผานพนเหตุการณใหญ แตที่จริง เรื่องรายไมจบเลย
ประเทศอิรักเองก็ไมสงบ มีเรื่องวุนวาย ไรความมั่นคง และแผความเดือดรอนออกไป
กระทบแดนขางเคียง เปนแหลงเพิ่มความขาดสันติแกโลก จนบัดนี้
ทีนี้ ชิดชานตะวันออกกลาง ก็ดังไดวาแลว เรื่องที่อัฟกานิสถาน เมื่อโซเวียตเลิกยุง
ดวยและถอนทหารกลับไปแลว ฝายขบถก็โคนรัฐบาลพวกคอมมิวนิสตโซเวียตไดสําเร็จ
ถึงโอกาสที่จะมีรัฐบาลอยางที่ตนตองการ แตก็หาไดเปนไปดวยดีอยางนั้นไม
เรื่องตอมาก็คือ พอศัตรูไปแลว มูจาฮีดินหลายกลุมหลายพวกก็แยงชิงอํานาจกัน
เปลี่ยนรัฐบาลกันเรื่อย จนผานไป ๓-๔ ป ก็มีพวกทาลิบัน/Taliban เกิดขึ้นแลวมีอํานาจ
เขมแข็งมากขึ้นๆ ไดเขาควบคุมดินแดนกวางออกไปๆ จนกระทั่งกอนถึงป 2001/๒๕๔๔
ก็คุมดินแดนอัฟกานิสถานไดทั้งประเทศ เวนสวนเหนือเพียงหยอมเล็กๆ แหงเดียว
พวกทาลิบันปกครองโดยใชหลักศาสนาอิสลามที่ตนตีความเครง เชน หามมีหาม
ดูโ ทรทั ศน ห ามเครื่ องบั นเทิงสมั ย ใหม แ ทบทุ ก อย า ง ใหสตรีแ ต งตั ว ปกป ดมิ ดชิ ด ในที่
สาธารณะ หามเด็กหญิงไปโรงเรียน หามสตรีไปทํางานนอกบาน
ในป 2001/๒๕๔๔ นั้นเอง พวกทาลิบันก็ประกาศจะทําลายพระพุทธรูปและรูป
เคารพทั้ งหมดในอัฟ กานิ สถาน แล ว ในเดื อนมีน าคม ก็ ไ ด ใ ชป นใหญ แ ละวั ตถุ ร ะเบิ ด
ทําลายพระพุทธรูปใหญทั้ง ๒ องค อายุราว ๑,๗๐๐ ป ซึ่งแกะสลักไวที่หนาผา (สูง ๕๓
และ ๓๗ เมตร) ที่พามิยาน (Bamiyan หรือ Bamian) จนแหลกละเอียดหมดสิ้นไป
หลั ง จากนั้ น ๖ เดื อ น ที่ อ เมริ ก า ณ วั น ที่ ๑๑ ก.ย. 2001/๒๕๔๔ ก็ ไ ด มี
ผูกอการรายพวกอัล-คาอีดะ ขับเครื่องบินพุงเขาชนตึกคู World Trade Center ในนคร
นิวยอรก มอดไหมพังทลายหมดไปทั้งสองตึก และชนตึก Pentagon Building อันเปน
ที่ตั้งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ใกลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี./Washington, D.C.
นี้เปนเหตุการณที่รายแรงใหญโตแสนตระหนก จํากันแมน จนพูดสั้นๆ ก็รูกัน จึง
นิยมเรียกงายๆ วา 9/11 (บางทีก็เขียนวา 9-11)
สหรัฐกลาวหาวา พวกทาลิบันชวยเหลือและเปนแหลงอาศัยของอัล-คาอีดะ ที่มี
บิน ลาเดน เปนหัวหนา จึงขอใหทาลิบันจับตัวบิน ลาเดน กับพวกอัล-คาอีดะชั้นนํา สง
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ใหแกตน แตพวกทาลิบันปฏิเสธ สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรจึงเริ่มงานปราบทาลิบัน จนใน
ที่สุด ปลายป 2001/๒๕๔๔ นั้นเอง ฝายขบถก็ขับไลพวกทาลิบันใหหมดอํานาจไป
จากนั้น สหรัฐชวยใหกลุมอํานาจและเผาชนตางๆ มาพบปะกันหาทางตั้งรัฐบาล
ขึ้ น ใหม แต ก็ มี ก ารแย ง ชิง อํา นาจกั น ต อ มา จนกระทั่ ง ถึ ง กลางป 2002/๒๕๔๕ จึ งตั้ ง
รัฐบาลชวงหัวเลี้ยวหัวตอชั่วคราว ๒ ป ขึ้นมาได โดยมีนายฮามิด การไซ/Hamid Karzai
เปนประธานาธิบดี แมวาเรื่องราวที่ดําเนินตอมาจะมีความยุงยากมากมาย แตฮามิด การไซ
ก็ยังเปนที่ยอมรับและเปนประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานอยูจนบัดนี้
หลังโคนทาลิบันลงแลว สหรัฐคนหาตัวบิน ลาเดน ตอมาอีกนาน จนในที่สุดจับ
จุดไดวาอยูในปากีสถาน ที่เมืองขนาดยอมๆ ชื่อวา แอบบอตตาบัด/Abbottabad ใกล
เมืองหลวง คือ อิสลามาบัด/Islamabad แลวกองกําลังทหารอเมริกันเล็กๆ หนวยหนึ่ง มา
โดยเฮลิคอปเตอร ก็เขาจูโจมสังหารบิน ลาเดน สิ้นชีพไปในวันที่ ๒ พ.ค. 2011/๒๕๕๔

ไมอยูแคการเมือง เปนเรื่องของการเห็นโลก รูจักมนุษย
สงครามเย็นจบไป ไมไดหมายความวา โลกจะสงบสบาย คนจะไดจะมีความสุข
เพราะวา สงครามรอน ที่เปนสงครามตัวจริง ยังมากมาย และไมมีทีทาวาจะหมดไป เดี๋ยว
ก็เพิ่มขึ้นใหมๆ แมแตสงครามเย็นก็อาจจะกําลังกอตัวที่จุดใหม
แถมมีทายาทที่สงครามเย็นทิ้งไวให คือ การกอการรายสากล หรือการกอการราย
นานาชาติ (international terrorism) ดังเชนการถลมพินาศของตึก World Trade Center
ที่เมืองนิวยอรก เปนภัยรายแรงอยางใหม ที่ยากนักจะคาดได นาประหวั่นพรั่นพรึง ไปถึง
ไดทุกแหง และดูเหมือนวา ยิ่งเปนที่เจริญมาก ก็ยิ่งเปนเปาใหมุงหมาย ยิ่งเจริญ ยิ่งไม
ปลอดภัย แถมไอที ที่กาวหนา ก็กลายเปนมาหนุนดานทําลายนี้ไดอยางดี
อยางไรก็ตาม การกอการรายนั้น เปนเรื่องของคนที่เปนศัตรูทําแกกัน หรือมีผูมุง
ราย ซึ่งมีไดเปนครั้งเปนคราว แตคนยุคนี้ที่วาเจริญมากนั้น มีภัยที่อยูรอบตัว ขางตัว ติด
ตั ว ตลอดจนภั ย ในตั ว มากขึ้ น ๆ และก็ เ ป น ป ญ หาจากความเจริ ญ โดยเฉพาะเรื่ อ ง
เทคโนโลยีเปนตัวการใหญ
รอบตัวก็คือปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เปนพิษ เปนภัย กอโรคแกคน กอความ
เสียหายตองานสรางสรรคของอารยธรรม สหประชาชาติประชุมใหญโตเมื่อป 1972/
๒๕๑๕ ทําทาเอาจริงเอาจังกันวาจะแกปญหาอยางนั้นอยางนี้
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ผานมา ๒๐ ป ถึง ค.ศ. 1992 มีการประชุมยิ่งใหญ เปน Earth Summit ไดฟง
ผลงาน ปรากฏวา แทนที่จะแกปญหาได ปญหากลับยิ่งมากขึ้น เรื่องขยะ เรื่องดินเสีย น้ํา
เสีย อากาศเสีย เวลานี้ก็เห็นกันอยูชัดวาเปนอยางไร ก็ยังมองไมออกวาจะแกไดอยางไร
โรคาพาธ ความเสื่อมเสียสุขภาพ จากสิ่งแวดลอมที่เสื่อมเสีย ก็มากมายอยูแลว
อันไมเคยมีในสมัยที่โลกยังไมพัฒนา แตนั่นยังแครอบตัว ทีนี้ ก็มีภัยที่ถึงตัว ที่ตัว ในตัว
ซึ่งทั้งที่อารยธรรมแสนจะเจริญ ก็ไมมั่นคงปลอดภัย อันไดแกโรคภัยตางๆ
ไปๆ ก็มีโรครายใหมๆ โผลมาคุกคามเรื่อยๆ อยางไมอาจคาดหมาย เชน โรคเอดส
โรคอีโบลา ไขหวัดสายพันธุใหมๆ ที่ไมรูวาวันไหนมนุษยจะหาทางแกไมทัน และกวาดเอา
เผาพันธุมนุษยใหรางหรือแทบหมดสิ้นจากโลกไป
นอกจากนี้ ยังมีโรคชนิดที่วา คนยิ่งเจริญ โลกยิ่งฟูฟา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยิ่งกาวหนา มนุษยยิ่งกอกรรมทําโรคใหแกตัวเอง ยิ่งทําตัวเองใหเปนโรค เพราะตัวเอง
ดําเนินชีวิตไมเปน ปฏิบัติตอความเจริญที่ตัวทําขึ้นมาไมถูกตอง ไมพัฒนาจิตใจของตัวให
นําหนาหรือเปนนายเหนือความเจริญนั้น แตกลับมีจิตใจที่ลาหลัง หรือตกต่ําลงกลายเปน
ทาสของความเจริญไปเสีย
อยางงายๆ ซึ่งเห็นกันชัดแจง เวลานี้ องคการอนามัยโลก (WHO) ถือวาอาการ
อวน เปนโรคระบาดของโลกแลว ประเทศที่พัฒนามากๆ ที่เจริญนําหนา ยิ่งกาวนําไปมาก
ยิ่งเปนอยางหนัก
จับดูที่อเมริกา ในชวงราว พ.ศ. ๒๕๒๕ ตอนนั้น อเมริกาก็เจริญมากมานานแลว
คนอเมริกันที่โตแลว อายุ ๒๐-๗๔ ป เปนโรคอวนราว ๑๕% พูดพอใหเห็นภาพวา ราว ๖๗ คน ก็อวนเสีย ๑ คน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเวลานั้น โดยเฉพาะประเทศที่ยังไม
พัฒนา ก็ตองพูดวาอเมริกามีคนอวนเยอะ
แตผานมา ๒๕ ป ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ อเมริกาพัฒนาเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร
โทรศัพทมือถือ ฯลฯ กาวหนาขึ้นมาอีกมาก คนอเมริกันรุนอายุ ๒๐ ปขึ้นไปนั้น บัดนี้ เปน
โรคอวนถึง ๓๔% หรือพูดใหเห็นงายๆ วา ในคนอเมริกัน ๓ คน เปนโรคอวนเสีย ๑ คน
ทีนี้ ที่นากลัวกวานั้น ก็คือ เด็กๆ ที่วาเปนอนาคตของชาติ ยิ่งอาการหนัก ศูนย
ควบคุมและปองกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ของ
อเมริกา บอกวา ในชวงเวลา ๒๐ ป (1980-2000/๒๕๒๓-๒๕๔๓) คนอเมริกันเปนโรค
อวนเพิ่มขึ้น แยกเปน ผูใหญอวนเพิ่มขึ้น ๒ เทา เด็กและวัยรุนที่อวน เพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เทา
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ผูเชี่ยวชาญเรื่องอายุวัฒนะสรุปวา ถาหยุดยั้งโรคอวนที่แพรขยายไปอยางนี้ไมได
เด็กอเมริกันรุนนี้ จะมีสุขภาพดอยลง และอาจจะอายุสั้นกวาคนรุนพอแม
แตจะอายุสั้นลงไปบาง ก็ชางเถิด หรือจะมีสุขภาพดอยลงไปบาง ก็ไมตองถือสา
อะไร สํ าคัญ ที่วา ไม ใชแ คนั้น โรคอวนจะพาโรคอื่ นพวงมาดวยเปนขบวน อยางนอย
รางกายก็เสี่ยงที่จะเปนโรคโนนโรคนี้ไดงายๆ
โรคที่รอโจมตีคนอวน ก็เริ่มตั้งแตเบาๆ เบาะๆ อยางโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคน
อวนมีโอกาสเปนมากกวาคนทั่วไปถึง ๒ เทา แลวก็โรคไขมันในเสนเลือด (cholesterol)
สูง ทั้งที่ยังเด็ก ก็เปนเบาหวาน (แตเดิมมาแทบวามีแตผูใหญลวนๆ จะเปนเบาหวาน) เด็ก
น้ําหนักมากก็จะกระดูกหักงาย แลวก็มีปญหากับขอทั้งหลาย ตั้งแตขอมือ และขอเทา
ใหญกวานั้น ก็มีโรคหัวใจ (ตําราวา ในอเมริกา คนไขโรคหัวใจ เกือบ ๗๐% เกิด
ปญหาเนื่องมากับการมีไขมันมาก) สตรีที่อวนเสี่ยงจะเปนมะเร็งเตานมมากขึ้นเกือบ ๒
เท า ทุ ก คนที่ อ ว นมี โ อกาสเพิ่ ม ขึ้ น ๔๒% ที่ จ ะเป น มะเร็ ง ปลายลํ า ไส ใ หญ คนมี
โรคเบาหวานเปนคนอวนเสีย ๘๐%
ถาพูดกวางออกไป ในสังคม จะเลาเรียน จะเขางาน หรือแมแตจะคบหากัน คน
อวนมักจะถูกเลี่ยงถูกหลบ เหมือนกับเปนการแบงแยกหรือรังเกียจนอยๆ โดยไมรูตัว
ข า งบน ได พู ด ถึ ง เมื อ งจี น ไว บ า ง จี น นั้ น ทั้ ง ใหญ โ ต และในช ว งที่ ผ า นมานี้ ไ ด
กาวหนาขนานใหญ จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางมากตางไปไกล จึงลองไปดูเรื่อง
อวนนี้ที่เมืองจีนสักหนอย
ตําราหนึ่ง (Encyclopædia Britannica, 2013) บอกวา ที่เมืองจีน เมื่อป 1990/
๒๕๓๓ คนอวนมี ๑ เปอรเซ็นต แตถึงป 2005/๒๕๔๘ คือ ๑๕ ปตอมา จีนมีคนอวนเพิ่มขึ้น
เปน ๒๐ เปอรเซ็นต นี่เปนผลของความเจริญแนๆ แตเปนผลดี หรือเปนผลรายกันแน
ผูที่เจริญขึ้นมาใหม นาจะดูบทเรียนจากพวกที่ไดเจริญขึ้นมากอน และใชบทเรียน
นั้นใหเปนประโยชน ตนควรจะไดแตสวนที่ดี กันสวนที่เขาเสียออกไป มนุษยที่วาเจริญ หา
แสนยากหรือไมมีเลยที่จะทําไดอยางนั้น แตก็ยังพูดวาพัฒนา บอกวาเจริญ
จีนนั้นประสบความสํา เร็จจริง มีเ ศรษฐกิจที่เ จริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ถึงป
๒๕๕๖ ไดกาวเลยญี่ปุนขึ้นมาเปนเจาเศรษฐกิจอันดับ ๒ ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา
แถมประกาศวาตนจะขึ้นเปนอันดับ ๑ ของโลกในไมชา ซึ่งอเมริกาก็ยอมรับแลว
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พร อ มกั บ เศรษฐกิ จ ที่ เ ติ บ โตเบ ง บาน และความเจริ ญ ฟู ฟ า ทางวั ต ถุ จี น ก็ เ จอ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มาเร็วและรุนแรงยิ่งกวาพวกประเทศที่พัฒนามากอน พรอมไปกับ
ปญหาชีวิตจิตใจ ดังเชนเรื่องโรคอวน ที่ไดพูดถึงเปนทางคิดไวขางบน
อีกดานหนึ่งที่สําคัญ คือเรื่องวัฒนธรรม แงที่คนพูดถึงกันมาก เพราะเปนของเดน
เห็นงาย ชัดแกสายตา ไดแกการแตงตัว
ยอนหลังไปสมัยคอมมูน คนจีนแตงตัวเปนระเบียบ เรียบงาย ทั้งหญิงและชาย
เหมือนกันหมดทั้งประเทศ แตสมัยนี้ พอเศรษฐกิจฟู เปดโอกาสให คนก็แตงตัวกันใหญ
ตามใจชอบ ฉูดฉาด วื้ดวาด แวววับ วาบแวบ ขามแบบไปฝงตรงขาม กาวกระโดดไปเลย
นี่ทําใหมองเหมือนวา กอนนี้ ถูกกดถูกปดถูกบีบถูกบังคับอยู พอปลอย ก็ลิงโลด
เตลิดไปเต็มที่ ระเบิดกระจาย ไมมีระเบียบ หรือพลิกไปตรงขาม นาจะเลยเถิดไป ถาถือ
วาเดิมนั้นอยูในวินัย ก็แสดงวาวินัยนั้นไมไดผล เพราะวาวินัยไดกลายเปนการบังคับ
วินัยมิใชการบังคับ แตวินัยเปนการฝก ซึ่งตองมีความพรอมอยูขางใน เฉพาะ
อยางยิ่งคือพรอมใจ ฝกกาวไป ใหใจเอาไดแคไหน ก็พัฒนาไดแคนั้น แลวก็จะอยูตัว และ
พรอมที่จะฝกที่จะกาวตอไป
วิธีนี้ มิใชการทําใหใจพลุงขึ้นมาดวยแรงปลุกใจ ซึ่งไมใชใจจริงของเขา พอแรง
พลุงดวยการปลุกเราหมดไป ก็ลา ถาอยูตอ ก็กลายเปนบังคับ พอเปด ก็ระเบิดเตลิดไป
ใจพลุงแรงดวยการปลุกก็ใชได และก็ดีไดดวย ถาใหเปนขั้นตอนเริ่มตน โดยมีการ
ทําความพรอมใจ ดวยความรูเขาใจ แลวก็เต็มใจ มารับชวงตอไป ใหเปนการฝกแทจริง
สวนทางดานอเมริกา ไดพัฒนากาวมาอีกไกล โดยเบาเสียงที่เนนดานอวกาศ มา
เชิดความเปนผูนําทางไอที เฉพาะอยางยิ่ง พาโลกใหเพลินไปในกระแสการเสพบริโภค
หรือบริโภคนิยม ที่เดนดานบันเทิงยิ่งขึ้น พรอมกับความเจริญเบงบานเชิงธุรกิจ พูดรวมๆ
ก็อยูในแนวทางสังคมของอเมริกาที่วาแลวขางตน ยังไมควรใชที่ใชเวลาพูดเพิ่มใหมากไป
รวมแลว ที่สรางความเจริญกันมานั้น เปนแคอารยธรรมซีกเสี้ยว ยอมรับกันแลววา
เปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน เพราะพัฒนาผิดทาง พัฒนาดานเติมกิเลสอยางเดียว และขาด
ความรูประมาณ ไมรูจักพอดี กลายเปนสุดโตง โดงดิ่งเอียงขาง ใกลเสียหลักจะคว่ําลง
เปนอันวา อารยธรรมที่เปนมา พัฒนาโลกไดเกง แตพัฒนาคนไมถึงไหน ไมตรง
จุดที่จะใหคนพัฒนา และไมไดมองวาจะจัดโลกจัดสังคมอยางไร ใหคนที่พัฒนามาไดตาง
ระดับกัน อยูไดดีมีสุข สมตามระดับการพัฒนาของตนๆ ที่จะใหพรอมเพื่อจะพัฒนาตอไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ถึงเวลานี้ เรื่องคอมมิวนิสต ที่เปนสังคมนิยม ก็ไมไดหมดไป ก็ยังแขงกันอยูนั่น
แหละ กับทุนนิยม ที่เปนปจเจกชนิก เพียงแตวา คนที่เอาลัทธิสองอยางนี้มาไวที่ตัว แลว
เขาขัดแยงแยงขูกันนั้น บางทีก็ดุดัง บางคราวก็ดอมๆ ใครอยูในโลกนี้ ก็ไมพนไปไดจาก
แรงดึงแรงดันของเขา ไมโดยตรง ก็โดยออม เขาอาจจะวนวุนอยูแควัตถุ และเปนแคที่สุด
สองขั้วสองขางของวัตถุนิยมเดียวกัน แตไมวาจะอยางไร ก็เปนเรื่องที่ควรรูเทาทัน และถา
เขาแสดงหรือวามีอารมณตอกัน ก็ควรชวยใหสติเขาดวย จะไดพัฒนาไปดวยกัน
ที่พูดมานั้น ย้ําอีกทีวา ผูเลานี้มิไดใสใจในเรื่องการเมือง เพียงแตวาเปนเรื่องธรรมดา
โดยภาวะ เมื่ออยูในภพของมนุษย คนเขามีบาน มีเมือง มีโลก แลวบาน เมือง และโลกนั้น
เปนอยู เปนไป มีสภาพเปนอยางไร คนที่อยูในบาน ในเมือง ในโลกนั้น อยูกันดี อยูกันราย
มีสุข มีทุกขอะไร มีเหตุปจจัย มีองคประกอบภายนอกอันใด ที่มาโยงใยกับเหตุปจจัย
องคประกอบภายใน นําใหเปนไปทางนั้นทางนี้ มีทุกข มีโศก มีเศรา มีสุขอยางไร
ตรงนี้แหละที่เ รื่องมาถึงพระในภาวะที่เปนความรู อันจะใหมองออกไดวา เมื่อ
บาน-เมือง-โลก เปนอยางนี้ จะทําอยางไร จะชวยแกไข ใหบาน ใหเมือง ใหโลก ปลอด
โทษทุกข ประสบประโยชนสุขตามธรรม ไดอยางไร
ยิ่งเมื่อมีจุดมีแงที่เหลาลัทธิขางนอกพวกนั้น มองขาม ไมใสใจ ทั้งที่สําคัญ ก็เปนงาน
ของพระที่จะนําพา ใหเขามีจิตใจตรงดีและมีปญญาที่จะจัดจะแกไข บนฐานของศีลของวินัย
ที่จริงนั้น ความเปนไปในโลก เรื่องภาวะของโลกที่เปนไปอยางไรๆ นี้ พระควรจะรู
ใหทั่วใหทันยิ่งกวาคนทั่วไป เพราะพระมองเรื่องราวเหตุการณความเปนไปนั้น ในฐานะที่
เปนสวนเปนองคอยูในระบบสัมพันธแหงเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลายทั่วทั้งหมด ซึ่งอิงอาศัย
เชื่อมโยงสงผลถึงกัน เมื่อรูทั่วถึงเทาทัน จึงจะเห็นชัด มองออก เขาใจจริง แกไขตรงจุดตรง
แง ปฏิบัติจัดการไดถูกที่ถูกทาง
ที่วามานั้น ก็เปนดวยเจตนาที่ตางกัน จะเห็นวา ตามปกติ แมโดยไมรูตัว คนทั่วๆ
ไป รวมทั้งที่เรียกวานักการเมือง เวลามองดูความเปนไปในโลก ในบานเมือง รวมทั้งมอง
การเมือง มักมองโดยโยงโดยอิงกับตัว หรือโยงอิงหมูพวกของตัว บางทีก็มองอยางแยก
พวกตางฝาย แลวก็เลยมองอยางจับจุด เจาะจง ลงลึกจําเพาะลงไป อาจจะถึงกับหาแง
หามุม หาจุดออนของปรปกษ เจตนาของเขาในการแกปญหานั้น กลายเปนการที่จะได
การที่จะเอาอะไรบางอยาง ตลอดจนเพื่อเอาชนะกัน
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แตพระมองโลก มองความเปนไป มองเหตุปจจัย รวมทั้งมองการเมือง โดยมอง
แบบพระ ไมใชมองแบบชาวบาน คือพระมองดวยเจตนาเพื่อรูเขาใจสภาพของมนุษยและ
ภาวการณของโลกตามที่มันเปน ใหชัดเพียงพอ เพื่อสนองเจตนาที่จะแกปญหาของโลก
ของมนุษย ใหลุถึงประโยชนสุข โดยไมมีเจตนาที่เปนเรื่องของตนเอง ไมมีวัตถุประสงค
ของตนเอง หรือโยงอิงหมูพวกใด ที่จะไดจะเอาอะไรๆ หรือเพื่อใคร เพื่อพวกใด
จึงเรียกวา รูโลก เพื่อแกปญหาของมนุษย พหุชนหิตายะ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
คนมาก พหุชนสุขายะ เพื่อความสุขของคนมาก โลกานุกัมปายะ เพื่อเกื้อการุณยแกโลก
ที่วานี้ ก็โยงมาถึงการที่จะเลาเรื่องของมหาจุฬาฯ กลายเปนวา จะพูดถึงมหาจุฬาฯ
แตเ ลยไปพูด ถึงทั้งโลก ที่จริ ง นี่แหละคือเรื่องที่ควรพูด เพราะวามหาจุฬาฯ ก็ดํา เนิ น
เดิ น หน า ไป ในบ า นเมื อ ง ในโลก อย า งน อ ยก็ ต อ งรู ต ระหนั ก ว า ตั ว เป น อยู เ ป น ไปใน
สภาพแวดลอม ทามกลางบานเมือง และในโลก ที่กําลังเปนไปอยางไร ตอนนั้น เวลานั้น
มหาจุฬาฯ อยูในบรรยากาศ ในสภาพแวดลอมที่เ ปนอยางไร ไมใชเดินไปในความมืด
มองอะไรมัวๆ เมื่อตัวไมรู ก็ยอมอดไมไดที่จะคิด แลวก็เลยคิดเห็นไป กลายเปนลุมหลงไม
ตรงตามจริง จะตองรูใหพอที่จะมองเห็น ไมใชมัวแตหรืออยูแคคิดเห็น
ยิ่งกวา นั้น ในที่สุ ด แมม องถึง จุดหมายที่ แท เมื่อมาเรียนที่มหาจุฬ าฯ ก็เ พื่อ มี
การศึกษา ที่จะใหเจริญงอกงามในธรรมวินัย แลวสามารถไปบําเพ็ญกิจ เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เพื่อคนทั้งมวล ทั้งโลก ดวยรูเขาใจทั่วทันโลก ดังไดกลาวมาแลวนั่นเอง

มหาจุฬาฯ กับเรื่องเกาๆ ที่ควรเขาใจ
เลขาธิการมหาจุฬาฯ ๒๕๐๗-๒๕๒๑
ไดเลาแลววา เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ดํารงตําแหนง
เลขาธิการมหาจุฬาฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ ครั้งยังมีสมณศักดิ์เปนที่ พระราชวิสุทธิเมธี แลว
มีสมณศักดิ์สูงขึ้นมาโดยลําดับ (เปนที่ พระเทพคุณาภรณ ในป ๒๕๐๗ เปนที่ พระธรรม
คุณาภรณ ในป ๒๕๑๔) จนกระทั่งเปนที่ พระพรหมคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๑๖
ขอทบทวนลําดับตําแหนงหนาที่ของทาน ที่มหาจุฬาฯ เล็กนอย
ย อ นหลั ง ไป ครั้ ง ยั ง เป น พระมหาเกี่ ย ว อุ ป เสโณ หลั ง สอบได เ ปรี ย ญธรรม ๙
ประโยค ในป ๒๔๙๗ แลวไมนาน ไดเปนอาจารยสอนภาษาบาลีที่มหาจุฬาฯ ตอมาใน
พ.ศ. ๒๕๐๐ ทานไดเปนอาจารยสอนวิชาพระสูตร เปนหัวหนาแผนกวิชาบาลี-ธรรม และ
เปนประธานหัวหนาแผนก คณะพุทธศาสตร (คือของอุดมศึกษา ซึ่งขณะนั้นมีคณะเดียว)
ในปตอมา (๒๕๐๒) ทานไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยอธิการบดี ฝายธุรการ และเปน
หัวหนาแผนกธรรมวิจัย แลวถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๐๖ ก็ไดรับการแตงตั้งเปนรองอธิการบดี
จากนั้น ดังไดเลาขางตนแลววา ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ ตอนกลางเดือนมกราคม มีการ
ตกลงกันเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคณะผูบริหาร โดย
ก) รองอธิ ก ารบดี ทั้ ง ๒ รู ป คื อ ท า นเอง และพระกวี ว รญาณ ได ล าออกจาก
ตําแหนงรองอธิการบดี และพระเมธีวรคณาจารย ลาออกจากตําแหนงเลขาธิการ
ข) พระมหาโพธิวงศาจารย ไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการ และพระกวีวรญาณ
ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ
แตพระมหาโพธิวงศาจารย ซึ่งเปนพระมหาเถระผูเฒาชราแลว อางวามีภารกิจทาง
พระศาสนามาก ไดขอลาออกในเวลามิชาหลังไดรับการแตงตั้ง
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ในลําดับนั้น องคทาน ครั้งเปนที่ พระราชวิสุทธิเมธี (เกี่ยว อุปเสโณ) จึงไดเขารับ
หนาที่เปนเลขาธิการ ในป ๒๕๐๗ นั่นเอง และเปนความลงตัวที่มั่นคงตั้งแตนั้นสืบมา
ประมาณ ๑๕ ป จนทานขอยุติภารกิจในตําแหนงเลขาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑
ในชวงตนที่ทานเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ นั้น พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ไดรับ
การแตงตั้งเปน ผูชวยเลขาธิการ รูปที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ ๑๐ วัน
กอนที่พระกวีวรญาณ จะสละตําแหนงผูชวยเลขาธิการ ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗
จากนั้น พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต หลังจากเปนรองเลขาธิการในป ๒๕๑๓ (ใน
สมณศักดิ์ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี) ก็ไดขอลาออกจากตําแหนงนั้นในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๑๗ (ขณะดํารงสมณศักดิ์ ที่ พระราชวรมุนี)
ในป ๒๕๑๗ นั้ น เอง พบในบั น ทึ ก ของผู เ ล า ณ วั น ที่ ๑๑ ม.ค. ว า ได ทํ า ร า ง
ประกาศตั้ ง พระมหาบุ ญ มา มหาวี โ ร เป น ผู ช ว ยเลขาธิ ก าร แต ยั ง ไม พ บหลั ก ฐานว า
ตอจากนั้นไดมีประกาศตั้งออกมา จนกระทั่งพบในบันทึกของผูเลาตอมาวา ในวันเปดป
การศึกษา ๔ มิ.ย. ๒๕๑๘ ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ ทานเจาคุณเลขาธิการ [พระพรหม
คุณาภรณ (เกี่ยว อุปเสโณ)] อานประกาศตั้งพระมหาบุญมา มหาวีโร เปนรองเลขาธิการ
หลังจากผูเลาขอลาออกแลว ไดวางเวนการบันทึกประจําวันไป ๑๐ เดือน แตจํา
ติดมาวา พระมหาสมบูรณ สมปุณฺโณ ไดเปนผูชวยเลขาธิการสืบงานมา (จากนั้น ๕ ธ.ค.
๒๕๑๘ ไดรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เปนที่ พระวิสุทธิสมโพธิ) แลวพระวิสุทธิสมโพธิ
ไดรับการแตงตั้งเปนรองเลขาธิการ ในปทมี่ ีเลขาธิการองคใหม คือ พ.ศ. ๒๕๒๑
อีกดานหนึ่งของเรื่องนี้ ก็ควรทบทวน โดยลําดับความเปนมาไวดวย คือบุคคลผู
ดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาฯ
๑. พระวิเ ชียรโมลี (วิเชียร วิธุโร, วัดมหาธาตุ, ตอมาลาสิกขา ไดแก อาจารย
วิเชียร บํารุงผล) เปนพระเถระทานแรกที่ดํารงตําแหนงนี้ ใน พ.ศ. ๒๔๙๐
๒. พระวีรธรรมมุนี (ไสว ตวีโร, วัดไตรมิตรวิทยาราม, ตอมาคือ พระวิสุทธาธิบดี)
ไดเปนเลขาธิการสืบแทน เมื่อพระวิเชียรโมลีลาออกในปตอมา พ.ศ. ๒๔๙๑
๓. พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ, วัดมหาธาตุ, ตอมาคือ พระสุเมธาธิบดี)
ไดเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ (และพระมหาพวน านจาโร ป.ธ. ๙ วัดมหาธาตุ
เปนผูรักษาการในตําแหนงผูชวยเลขาธิการ) เมื่อพระวีรธรรมมุนีลาออก ใน พ.ศ. ๒๔๙๖
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๔. พระมหาแสง ธมฺมรํสี ป.ธ. ๗, พธ.บ. (ตอมาคือ พ.อ. แสง สมบุญ) และพระ
มหาจํานงค ชุตินฺธโร ป.ธ.๙, พธ.บ. (ตอมาคือ ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต) หลังจบการศึกษาเปนพุทธศาสตรบัณฑิตในป ๒๔๙๗ ไมนาน ก็ไดรับการ
แตงตั้งเปนสั่งการเลขาธิการ เมื่อพระศรีสุธรรมมุนีลาออกใน พ.ศ. ๒๔๙๘
แลวตอมา พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ไดเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ (ใน
เอกสารทั่ ว ไป ใช คํ า ว า “สั่ ง การเลขาธิ ก าร”) เพี ย งรู ป เดี ย ว ในป ๒๔๙๙ ก อ นได รั บ
พระราชทานสมณศักดิ์เปนที่ พระกวีวรญาณ ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๐๐
๕. พระมหามนัส จิตฺตทโม ป.ธ. ๖, M.A. วัดมหาธาตุ ไดเปนสั่งการเลขาธิการ
ตั้งแตเดือน ม.ค. ๒๕๐๒ เมื่อพระกวีวรญาณไปดูการพระศาสนาในศรีลังกาและอินโดนีเซีย
(เวนชวงเดือน มิ.ย. - ก.ค. ที่พระกวีวรญาณกลับจากศาสนกิจนั้น และทําหนาที่ตอมา
จนกระทั่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย Yale ในสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้นเอง)
๖. พระมหาสนั่น กมโล ป.ธ. ๖, พ.ม., พธ.บ., M.A. วัดวิเศษการ (ตอมาคือ นาย
สนั่น ไชยานุกูล) ไดเปนสั่งการเลขาธิการ เมื่อพระมหามนัส จิตฺตทโม ถูกกลาวหาในคดี
คอมมิวนิสต และถูกนําไปคุมขัง ณ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ กอน
ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระเมธีวรคณาจารย ในป ๒๕๐๕ แลวไดรับการแตงตั้ง
เปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ กอนลาออกจากตําแหนงในกลางเดือน ม.ค.
๒๕๐๗ (พรอมกับที่พระราชวิสุทธิเมธี และพระกวีวรญาณ ลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี)
๗. พระมหาโพธิวงศาจารย (สําลี อินฺทโชโต) วัดอนงคาราม ไดรับการแตงตั้งเปน
เลขาธิการมหาจุฬาฯ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๗ นั้นเอง และพระกวีวรญาณ ซึ่งลาออก
จากตําแหนงรองอธิการบดี ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ ในวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๐๗
แตในป ๒๕๐๗ นั้นเอง พระมหาโพธิวงศาจารย คงจะในฐานะที่เปนพระมหาเถระ
ซึ่งดํารงสมณศักดิ์สูงถึงชั้นเจาคณะรอง (ที่นิยมเรียกกันวารองสมเด็จ) อีกทั้งอยูในวัยชรา
มากแลว จึงไดขอสละตําแหนงเลขาธิการ และในปเดียวกันนั้น ในวันที่ ๔ มิถุนายน พระ
กวีวรญาณก็ไดสละตําแหนงผูชวยเลขาธิการ
๘. พระราชวิสุทธิเมธี (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) ไดดํารงตําแหนงเลขาธิการมหา
จุฬาฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา เทาที่ทราบวาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ (ขณะดํารงสมณ
ศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ) รวมเกือบ ๑๕ ป ถึงจุดนี้ ก็เปนอันมาบรรจบกับเรื่องที่เลาไป
แลวขางตน
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ที่พูดวาเทาที่ทราบ เพราะผูเลาไดลาออกจากตําแหนงที่มหาจุฬาฯ ไปกอนนาน
แลว กลาวคือ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ แลว
เปนรองเลขาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และลาออกจากงานที่มหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗
ระหวางนี้ ในป ๒๕๑๕ ไดตั้งพระปฎกโกศล (สิงหทน นราสโภ ป.ธ.๗, พธบ., Ph.D.)
เปนรองเลขาธิการ อีกรูปหนึ่ง ซึ่งตอมา ณ ๕ ธ.ค. ๒๕๑๕ ไดเลื่อนสมณศักดิ์เปนที่ พระ
ทักษิณคณาธิกร พระปลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ แลวจากนั้น ทาน
มีภารกิจสําคัญทางวัด พระเชตุพน จึงคอนขางจะเงียบไปจากทางมหาจุฬาฯ จนหลังจาก
สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนมแลวระยะหนึ่ง ก็ไดลาสิกขาในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๑๘
(สําหรับตัวผูเลา แมหลังลาออกแลว ก็มีงานของมหาจุฬาฯ ที่ผูกพันกับภายนอก
โดยเฉพาะที่สืบจากสภาการศึกษาของคณะสงฆ งานของคณะกรรมการการศึกษาของคณะ
สงฆ รวมทั้งการดําเนินการที่จะใหมี พ.ร.บ. รองรับมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งยังตองทําตอมาจน
ซาหมดไปหลังป ๒๕๓๐ แตเปนงานของมหาจุฬาฯ ซึ่งทําโดยแทบไมตองมาที่มหาจุฬาฯ)
ในป ๒๕๑๗ ที่พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ลาตําแหนงรองเลขาธิการนั้น มี
เคาความวา พระมหาบุญมา มหาวีโร และพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ ไดเปนผูชวย
เลขาธิการ แลวพระมหาบุญมา มหาวีโร ไดรับแตงตั้งเปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๑๘ (ถึง
มรณภาพ มิ.ย. ๒๕๒๔) และพระวิสุทธิสมโพธิ (สมบูรณ) เปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๒๑
นั่นคือปที่มหาจุฬาฯ มีเลขาธิการองคใหม ไดแก พระมหานคร เขมปาลี อันเปน
เวลาที่พระพรหมคุณาภรณ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) ไดพนแลวจากตําแหนงเลขาธิการ
(ที่จริง เรื่องราวที่วาพระพรหมคุณาภรณยุติภาระของเลขาธิการ และพระมหา
นคร เขมปาลี มาดํารงตําแหนงเลขาธิการในป ๒๕๒๑ นี้ ผูเลานึกไมออกเลย เพราะได
ลาออกหางไปนานแลว เมื่อจะเขียนเรื่องคราวนี้ จึงตองคนหาขอมูลจากบรรดาเอกสาร)
เปนอันวา ในสมัยที่เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
เปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ประมาณ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๑) มีผูชวยเลขาธิการ และ
รองเลขาธิการ ที่ประจําทํางานอยูดวยกันตลอดมาอยางตอเนื่อง ๒ รูป คือ
๑) พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ และรองเลขาธิการ ประจํา
เต็มเวลาใน พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ (๑๐ ป) แลวเพลางานจนยุติในป ๒๕๒๑
๒) พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ ตามที่ถือวาเปน ผช.ลธ. ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ จน
เปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๒๑ (ตอจากนี้เขาสูย ุคของเลขาธิการองคใหม)
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[ในหองสํานักงานเลขาธิการ มี ๒ รูปนี้ ยืนโรงทํางานอยูดวยกันเต็มเวลาตลอด
๑๐ ป ตั้งแตพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เขาไปทํางาน โดยมีพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ
ซึ่งเปน พธ.บ. รุนพี่ ประจําหนาที่อยูที่นั่นมากอนแลวในงานของกองกลาง แหงสํานักงาน
เลขาธิการ, มีทานผูอื่นเขาไปนั่งทํางานรวมอยู ในบางชวง สั้นบาง ยาวบาง ตามระยะ
กาลของทาน คือ พระครูปลัดกิตติวัฒน เลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร ๒๕๐๗-๐๙,
รั ก ษาการคณบดี ๓ ท า น กลางป ๒๕๐๙ ถึ งต น ป ๒๕๑๓, และพระป ฎ กโกศล/พระ
ทักษิณคณาธิกร เปนรองเลขาธิการ รูปที่ ๒ ตั้งแต ๒๗ ก.พ. ๒๕๑๕, สวนพระมหาบุญมา
มหาวีโร ไดเปนรองเลขาธิการในป ๒๕๑๘ คือหลังระยะประจํางานเต็มเวลาที่นั่นแลว]
ตรงนี้ ควรเลาแทรกไวพอใหทราบวา “อาจารยสมบูรณ” (คือ พระมหาสมบูรณ
สมฺปุณฺโณ) นั้น เปนกําลังสําคัญมากของมหาจุฬาฯ เปนเวลายาวนาน เมื่อผูเ ลาเข า
ทํางานในป ๒๕๐๗ นั้น อาจารยสมบูรณไดทํางานอยูแลว โดยเปนเจาหนาที่กองกลาง
สํานักงานเลขาธิการ ในตําแหนงเจาหนาที่การเงิน
เมื่อทํางานกันไปไมนาน อาจารยสมบูรณก็รับเปน “ผูชวยนายทะเบียน” ทั้งนี้
เพราะเวลานั้นงานของนายทะเบียนแนนหนักขึ้นมาก เฉพาะอยางยิ่ง การออกหลักฐาน
ใบรับรองผลการเรียน ใหแกพระ พธ.บ. ที่จะไปศึกษาตอตางประเทศ ซึ่งเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางมากมายและรวดเร็ว ผูแบกภาระนี้ ตองทํางานอยางหามรุงหามค่ํา และถึงกันกับตัว
ผูเลาไดแทบจะทันทีทุกเวลา ซึ่งพูดไดเลยวามีทานเดียวที่ทําได คืออาจารยสมบูรณนี่แหละ
เพราะทานทํางานชนิดโตรุงเปนธรรมดา และอยูใกลชิดกันในหองทํางานเดียวกับผูเลา
สว นนายทะเบียนเอง คือ อาจารยภาณุ (พระมหาภาณุ ปทุโม) เปนพระเถระ
สูงอายุ ก็ทํางานทะเบียนทั่วไปที่สืบจากที่ทานทําเรื่อยมาตามเวลาปกติตอไป
อาจารย ส มบู ร ณ เ ป น ผู ช ว ยนายทะเบี ย นอยู น านที เ ดี ย ว ก อ นจะเป น หั ว หน า
กองกลาง แลว (เปนผูชวยเลขาธิการ และ) ในที่สุด เปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๒๑
๙. พระมหานคร เขมปาลี (ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, Ph.D., ตอมาคือ พระอมรเมธาจารย
แลวเปนพระราชรัตนโมลี) ไดเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ หลังจากพระพรหมคุณาภรณ
(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) สละตําแหนงนั้นใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนตนมา จนกระทั่งไดรับการ
แตงตั้งเปนอธิการบดี ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยไมมีการแตงตั้งเลขาธิการมหาจุฬาฯ รูปใหม
อีก (พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทั่วไป เลิกตําแหนงเลขาธิการในป ๒๕๑๖ ดังที่ “พ.ร.บ. กําหนด
วิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗” ก็ไมกลาวถึงตําแหนงนี้)
ดร. พระมหานคร เขมปาลี จึงเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ รูปสุดทาย
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[เมื่อพระเดชพระคุณพระธรรมวรนายก ถึงมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เลขาธิการ
คือ พระอมรเมธาจารย (นคร เขมปาลี, ตอมาคือ พระราชรัตนโมลี) ไดเปนอธิการบดี สืบมา
จนสิ้นสุดลงเมื่อรัฐตรา พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อัน
ทําใหมีการแตงตั้งอธิการบดี ที่มีสถานะเต็มตามกฎหมาย ไดแก พระราชวรมุนี (ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) ซึ่งปจจุบันดํารงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมบัณฑิต; อนึ่ง เมื่อเลขาธิการรูปนี้ ไดรับ
การแตงตั้งเปนอธิการบดีใน พ.ศ. ๒๕๒๙ แลว ตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาฯ ก็วางเลิกไป]

ที่มหาจุฬาฯ ทําไมผูบริหารเปนเลขาธิการ
รูกันทั่วไปวา ในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย หัวหนาผูบริหาร หรือผูบริหารสูงสุด คือ
อธิการบดี คําวา “เลขาธิการ” ไดยินแตที่อื่น เชน เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ปจจุบัน สองนามนี้ไมมีแลว – เปลี่ยนเปน
เลขาธิการสภาการศึกษา ใน ศธ.) ทําไมที่มหาจุฬาฯ สมัยนั้น มีเลขาธิการเปนผูบริหาร
อันนี้เปนเรื่องยุคสมัยของบานเมือง แตเบื้องแรก พึงทราบกอนวา มหาวิทยาลัย
เปนสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีตัวตนไดจริงตามสมมติในสังคม ตอเมื่อมีกฎหมายรองรับ
หรือเปนไปตามกฎหมายของบานเมือง มิฉะนั้น ก็ถือวาเปนของเถื่อน ไมมีจริง
แมเมื่อยังไมมีจริง หรือเมื่อบานเมืองยังไมยอมรับโดยกฎหมาย ตนตองการหรือ
พยายามใหบานเมืองยอมรับ ก็ตองจัดดําเนินการใหเปนไปตามระบบกิจการอยางของ
เขา อยางนอยไมใหเขายกเปนขออางไดงายๆ ที่จะปฏิเสธเสียแตตั้งตน พอจัดเขาระบบ
อยางที่เขายืนยันแลว ก็มีทางเดินหนาหรือกาวรุดไปได
เรื่องเดิมมีวา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ร.๕ โปรดใหยาย
ที่ราชบัณฑิตบอกหนังสือพระ จากในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมาจัดเปนบาลีวิทยาลัย
ขึ้นที่วัดมหาธาตุ เรียกวา “มหาธาตุวิทยาลัย” เปนครั้งแรกที่ใชนามวิทยาลัยในประเทศไทย
ตอมา มี “ประกาศพระราชปรารภ ในการก่อพระฤกษสังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย” ที่
ตีพิมพใน ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓ แผนที่ ๒๕ วันที่ ๒๐ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ หนา
๒๖๕-๒๖๘ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯ ให
บรรจุในหีบศิลาพระฤกษ แหงสังฆิกเสนาสน สําหรับมหาธาตุวิทยาลัย ที่ทรงประกาศ
พระราชปรารภนี้ไววา “เพื่อเปนที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายน่า
พระราชทานเปลี่ยนนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่เฉลิมพระ
เกียรติยศสืบไป” (วันที่ทรงวางศิลาพระฤกษ คือ ๑๓ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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กาลลวงมา ๕๑ ป โดยรําลึกถึงพระราชประสงค ตามประกาศพระราชปรารภนั้น
อั น มี คํ า ว า “วิ ช าชั้ น สู ง ” ซึ่ ง เป น ความหมายของ “อุ ด มศึ ก ษา” มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ได เ ป ด ดํ า เนิ น การศึ ก ษา ซึ่ ง ว า โดยกิ จ การ เป น
มหาวิทยาลัยสงฆ และวาโดยสาระของงาน เปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ณ วันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
อยางไรก็ตาม กิจการที่เปนทางการในประเทศชาติ ตองเปนไปตามกติกาของ
บานเมืองในเวลานั้นๆ คือมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทั้งหลาย เมื่อถึง
เวลานั้น ตองมีพระราชบัญญัติรองรับเปนของตนโดยเฉพาะ อันกําหนดวางระบบงาน
บริหารจัดการทั้งหมด
เพื่ อให เ ห็นชั ดขึ้น ขอให มองระบบงานของมหาจุฬ าฯ เมื่อเปดการศึก ษาในป
๒๔๙๐ นั้น โดยเทียบกับมหาวิทยาลัย ๓ แหงแรก ของประเทศไทย คือ
๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกิดจาก ใน ร. ๖ โปรดเกลาฯ ใหประดิษฐาน
โรงเรี ยนข า ราชการพลเรื อน ใน ร. ๕ ขึ้น เปน มหาวิท ยาลัย เมื่อ วั นที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยใหสังกัดในกระทรวงธรรมการ และในป ๒๔๙๐ นั้น
มีพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๘๖ รองรับ
๒. มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร เดิ ม ชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร แ ละ
การเมือง (ม.ธ.ก.) ถือวันสถาปนาโดยพิธีเปดในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๔๗๗ จัดตั้ง
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งให
โอนคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาขึ้นตอ
มหาวิทยาลัยนี้ ตอมา พ.ร.บ. นี้ จนถึง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง พ.ศ. ๒๔๘๖ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งตัดคําวา “การเมือง” ออกจากชื่อมหาวิทยาลัย และยกเลิก
ตําแหนงผูประศาสนการ โดยใชชื่อตําแหนงวาอธิการบดีแทน
๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาปนาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๖
โดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๔๘๖
(ตอจากแหงที่ ๓ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอีก ๒ มหาวิทยาลัยไดรับการสถาปนา
ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ คือปเดียวกันนั้น ไดแก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร, ๗ ก.พ. และ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๑๒ ต.ค. ทั้งสองแหงนั้น เวลานั้น ใหการศึกษาเฉพาะทาง ทํานองเดียวกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จึงกลาวเพียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนตัวอยางของทั้งรุน)
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พึงสังเกตวา มหาวิทยาลัยทั้งสาม (รวมอีก ๒ ดวย คือทั้งหา) นั้น มี พ.ร.บ.
ตางหากกัน ซึ่งตรงเวลากัน คือ พ.ร.บ. ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๖ ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
เปนอันวา ในชวงใกล พ.ศ. ๒๔๙๐ มหาวิทยาลัยเทาที่มีอยูของประเทศไทย มี
ระบบการบริ ห ารจั ด การดํ า เนิ น งาน ตามที่ กํ า หนดวางไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ สํ า หรั บ
มหาวิทยาลัยเหลานี้ ที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น
ถาจะนับดวย ก็พูดวา ในชวงใกล พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่
ไมมี พ.ร.บ. รองรับ ๒ แหง คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งประกาศตั้งเปนมหาวิทยาลัย
สงฆ ชื่อ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๔๘๘ เปดการศึกษา
๑๖ ก.ย. ๒๔๘๙ และ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกาศตั้งเปนมหาวิทยาลัยฝาย
พระพุทธศาสนา ณ วันที่ ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ เปดการศึกษา ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๐
มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคของประเทศไทย
ไดแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๐๗
ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๑ ม.ค.
๒๕๐๗ เปนตนไป อันถือเปนวันสถาปนาของ ม.ช.
หลังจากนี้นาน เมื่อมี พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกมา จึง
เกิดมีมหาวิทยาลัยเอกชน (รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับตางๆ) ขึ้นในประเทศ
ไทย ดังมีสถาบันที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งขึ้น อันถือวาไดรับสถาปนาใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปน
รุนแรก ตามที่พบรายชื่อ ไดแก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (เริ่มการเรียน-สอนในระดับ
การศึกษาที่เปดขึ้น ตั้งแตป ๒๔๘๓) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เริ่ม ป ๒๕๐๕) มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย (เริ่ม ป ๒๕๑๑) มหาวิทยาลัยพายัพ (จ.เชียงใหม, เริ่ม ป ๒๕๑๗)
มหาวิทยาลัยเอกชน ไมตองมีพระราชบัญญัติรองรับจําเพาะของแตละแหง แต
อาศัย พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นั้น [เทาที่ทราบ ฉบับปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐] จัดตั้งโดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ในฝายมหาวิทยาลัยของรัฐ ตอมา ก็มีความเปลี่ยนแปลงกาวใหม โดยที่หลาย
แห ง ต อ งการมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เ ป น อิ ส ระจากระบบราชการ จึ ง แยกไปเป น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไมเปนสวนราชการ แตยังมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ มี
การใชคําเรียกใหงายวา “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” (รวมอยูในประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐบาล) ไมมีรายไดจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน แตยังไดรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
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ถือกันวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหง
แรก โดยออกนอกระบบตั้งแตกอตั้ง ใน พ.ศ. ๒๕๓๓
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดเปลี่ยนฐานะไปเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐแลว โดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิท ยาลั ย เมื่ อมีพ ระราชบั ญ ญั ติออกมารองรั บใน พ.ศ. ๒๕๔๐ แล ว ก็ไ ดมี ฐ านะเป น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ แตอยูในกํากับของรัฐ เชนวานี้
ยอนกลับไปที่เรื่องเกาของมหาจุฬาฯ ดังวาคางไว ขอใหดูระบบงานเมื่อแรกตั้งใน
ป ๒๔๙๐ โดยเทียบเคียงมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓ แหงแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (๕ ปหลังจากนี้ เปลี่ยนเปน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้น การที่จะพูดถึงระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย จึงวาไปตามระบบของมหาวิทยาลัยทั้งสามนั้น ในชวงเวลานั้น
ในระบบงานของมหาวิทยาลัยยุคแรกนั้น ตําแหนงหลักในการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย มี ๓ คือ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และเลขาธิการ
ในที่นี้ ที่ควรพูดถึง คือ อธิการบดี และเลขาธิการ ซึ่งเปนตําแหนงของผูบริหาร
อธิการบดีนั้น ก็ดังที่ทราบกันตลอดมา ไมวาจะเขียนจํากัดความอยางไร ก็คือเปน
หัวหนางานบริหาร ทํานองเดียวกับใน พ.ร.บ. เฉพาะอยางยิ่งในยุคใกลๆ นี้ ที่บางฉบับวา
“เป นผู บังคับบัญชาสู งสุ ดและรับผิดชอบงานทั้งปวงของมหาวิ ทยาลั ย” บางฉบั บว า
“เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” บางฉบับวา
“เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย”
สวนเลขาธิการมหาวิทยาลัย นอกจากเปนเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแลว ก็มี
หนาที่ชวยอธิการบดีในธุรการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับคณะและแผนก
ตางๆ โดยมีอํานาจหนาที่ราว ๕ ขอ โดยเฉพาะขอที่วา “กิจการอื่นที่อธิการบดีมอบหมาย
หรือที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย” นี่คือเปดกวาง จะวารวบยอด ก็แทบจะได
เรื่องอํานาจหนาที่ตามตัวบทกฎหมายนั้น ก็แคใหแนวทาง วางขอบเขต เดี๋ยวคอย
ยกตัวบทมาดูกันบาง แตจุดสําคัญโดยสัมพันธกับยุคสมัย อยูที่งานบริหารเชิงปฏิบัติการ
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ในสภาพของบานเมือง โดยสัมพันธกับการเมืองในยุคนั้น คงเห็นไดไมยากวา การ
ตามรูดูแลควบคุมชุมชนในสถาบันที่เรียกวามหาวิทยาลัย เปนเรื่องใหญสําคัญมาก
วาโดยรวบรัด ไปๆ มาๆ อธิการบดี ที่เรียกไดวาเปนหัวหนาสถาบันนั้น ก็กลายเปน
ตําแหนงที่พูดอยางชาวบานวา เปนเรื่องเชิงเกียรติยศ (หรือคุมนโยบายการเมือง)
โดยนัยนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐเวลานั้น จึงมักตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่ง ใหเปนอธิการบดี บางที อธิการบดีก็มาเปนหัวหนาในพิธี
บาง เซ็นหรือลงนามในคําสั่งและประกาศตางๆ บาง
สวนตัวงานจริงในทางปฏิบัติ จะทําอยางไร นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
จะรูทั่วหรือจะทําไปถึง ยอมยากจะเปนได แตก็มีขอที่เปดให คือมอบหมายแกเลขาธิการ ก็
เลยเปนเรื่องของเลขาธิการ เทากับวาเลขาธิการเปนหัวหนางานบริหารในทางปฏิบัติ

มอง ๓ มหาวิทยาลัยไทย ในยุคแรก
ดูที่มหาวิทยาลัยแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่นี่ เดิมทีเดียวนั้น ผูบริหาร
สูงสุด ไมเรียกวาอธิการบดี คือไมมีอธิการบดี แตมีตําแหนงที่เรียกชัดตรงลงไปเลยวา
“ผูบัญชาการ” ในยุคกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย ในชวงป ๒๔๖๐๒๔๗๕ มีผูบัญชาการ ๒ ทาน แตเพื่อไมใหเรื่องยืดยาว ขอไมออกนาม
ครั้ น มาหลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครองแล ว ได เ ริ่ ม มี ป ระกาศตั้ ง อธิ ก ารบดี
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมี ช าวตะวั น ตกเป น ท า นแรก ได แ ก
ศาสตราจารย นายแพทย เอ.จี. เอลลิส แตดํารงตําแหนงไมนาน ปตอ มา ๒๔๗๙ ก็สิ้นสุด
จากนั้น ตําแหนง อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ผูกกับตําแหนงการเมือง โดย
- จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เปนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๕ วาระ
(พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึง ๒๔๘๗ และ ๒๔๙๒ ถึง ๒๔๙๓; มี ศ. ม.จ. รัชฎาภิเศก โสณกุล คั่น
ในชวง ๒๔๘๗-๒๔๙๒) ตามดวย
- พล อ.ท. มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ในรัฐบาล
จอมพล ป.) ติดตอกัน ๖ วาระ (๒๔๙๕-๒๕๐๔); จากนั้น (ในสมัยปฏิวัติ)
- จอมพล ประภาส จารุเสถียร (เปน รมช.กระทรวงมหาดไทย จนถึง รองนายกรัฐมนตรี)
ดํารงตําแหนงอธิการบดีจุฬาฯ ติดตอกัน ๔ วาระ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๒)
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สําหรับ ตํา แหนงเลขาธิก าร ก็ แต งตั้งจากข าราชการประจํา จึงไมตองพูด ยาว
เพียงยกตัวอยางก็พอ ขอใหดูในชวงตนที่มหาจุฬาฯ เพิ่งเปดไมนาน
ดูแคป ๒๔๙๕-๙๖ ซึ่งอยูในชวงที่ พล อ.ท. มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ
(รมว.กระทรวงอุ ตสาหกรรม) เปนอธิการบดีนั้น ม.ร.ว.สลั บ ลดาวั ลย ดํารงตําแหน ง
เลขาธิการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนปที่ผูเลาเรื่องนี้ ยังเปนสามเณรเล็กๆ อายุ ๑๔ ป เดินทางเขามา
เพื่อจะเรียนบาลีในกรุงเทพฯ พอดีวา ปลายปนั้น ที่จุฬาฯ เกิดกรณีโยนบกนายจิตร
ภูมิศักดิ์ เปนปญหายากลําบากที่มาเกิดขึ้นในสมัยของทานเลขาธิการนี้ และเปนขาว
ใหญฟงแปลกๆ ซึ่งคอนขางดังจนผูเลาก็พลอยไดยิน พอพูดถึง ก็กลายเปนเตือนความจํา
ขึ้นมา แลวก็นึกไดวา จนกระทั่งบัดนี้ ประเด็นหรือจุดที่เปนเปาของเรื่องนั้น ก็ยังเปนปม
คางคาใหมีคนพลุงพลานขัดแยงกันอยูในบางคราว
ที่จริง เรื่องอยางนี้ เมื่อมีขึ้นมา ควรจะชวยใหคนพัฒนามากขึ้น จึงจะเกิดประโยชน
กลายเปนผลดี เมื่อมีเรื่องโผลขึ้นมาเปนปม ไมตองไปพลอยผสมหรือพลิกหันตานอะไร
แตเราไดจุดสะกิดที่จะสืบสอบคนหาความรูจริงยิ่งขึ้นไปใหชัดใหแทครบแงดานทั่วตลอด
มากกวาที่เขาวากัน และมองมุมหักมุมเหมุมโยมุมเยใหรอบสักหนอย ยอยใหกลืนเขาไป
ในสายธารของการศึกษา ไมตองไปฮึดฮัดฮื่อฮาดวยฉันทาหรือโทสา พิจารณาเหตุปจจัย
โดยแยบคาย ไมขาดเมตตากรุณาคลอหลอเลี้ยง แตเที่ยงตรงทรงอุเบกขา ก็จะเพิ่มพูน
ปญญา ใหนําไปสูการแกปญหาไดดวยกุศลวิธี
หั น ไปดู ท างมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร บ า ง ที่ นั่ น จั ด ตั้ ง ตาม พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร แ ละการเมื อ ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๖ ซึ่ ง ไม มี ตํ า แหน ง
อธิการบดี แตมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น กลาวคือ ผูบังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เมื่อแรกสถาปนา มีชื่อ
ตําแหนงวา “ผู้ประศาสน์การ”
ผูประศาสนการทานแรก และทานเดียว คือ ศาสตราจารยปรีดี พนมยงค ดํารง
ตํ า แหน ง ตั้ ง แต พ.ศ. ๒๔๗๗ จนกระทั่ ง พ.ร.บ. มหาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร แ ละ
การเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖ ถูกยกเลิกไป โดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่ตราออกมาใหม ทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อตําแหนงผูบริหารสูงสุด
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ที่วา นายปรีดี พนมยงค์ เปน ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง (ม.ธ.ก.) ใน พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๙๕ นั้น ที่จริง ทานไมมีโอกาสไดดูแลมหาวิทยาลัย
ตอเนื่องโดยตลอด แตความผันผวนทางการเมือง เปนเหตุใหการทําหนาที่ของทานสะดุด
ขาดตอน จึงไดมีทานที่รักษาการแทนผูประศาสนการตามลําดับวาระ ๓ ทาน
พรอมกันนั้น ถัดลงมาจากผูประศาสนการ ก็มีเลขาธิการมหาวิทยาลัย ไดแก ดร.
เดือน บุนนาค ซึ่งเคยไดรักษาการแทนผูประศาสนการในวาระหนึ่งดวย
นับแตมี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ตราออกมาใหม ยกเลิก
ตําแหนงผูประศาสนการ โดยมีอธิการบดีขึ้นมาแทนแลว ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก็ผูกกับตําแหนงทางการเมืองมาอีกนาน เริ่มดวย
- จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.
๒๔๙๕-๒๕๐๐ (แทบจะต อ จากเป น อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ๒๔๗๙๒๔๘๗ และ ๒๔๙๒-๙๓); จากนั้น มีผูรักษาการแทนอธิการบดี ๒ ทาน ๒ ปเศษ แลวก็ถึง
- พลเอกถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เปนอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๐๓-๐๖ ตอดวย
- พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปนอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๐๖-๑๔ เมื่อพูดถึงอธิการบดีดังกลาวรายนามมาแลว ผูอานก็คงมองเห็นได
เองวา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสมัยนั้น ดําเนินมาไดอยางไร
นั่นก็คือ ในทางปฏิบัติ เลขาธิการนั่นเอง เปนหัวหนางานบริหารทั่วไป จึงไม
จําเปนตองแสดงรายนาม (ถึงแมถาจะแสดง ก็ยาก เพราะเอกสารที่เกี่ยวของ ไมแพรหลาย)
ตามที่ ไ ด ย กนามของเลขาธิ ก ารท า นแรก คื อ ดร. เดื อ น บุ น นาค มาให ดู เ ป น
ตั ว อย า ง ก็ ค งพอเห็ น แนวทางแล ว ท า นผู นี้ เป น ทั้ ง ผู ร ว มก อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เป น
เลขาธิการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง และเคยรักษาการในตําแหนงผู
ประศาสนการมหาวิทยาลัย ดังไดกลาวแลว
สําหรับลําดับที่ ๓ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาปนาโดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๔๘๖
- หลวงสินธุสงครามชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ เปนอธิการบดีคนแรก
- นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรี เปนอธิการบดีคนที่ ๒ ในชวง พ.ศ. ๒๔๘๘-๘๙
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สวนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาวิทยาลัย ก็ไดแตงตั้งจากขาราชการประจํา
เมื่อมองเห็นลักษณะงานแลว ก็ไมจําเปนตองแสดงรายนาม ขอกลาวถึงไวทานหนึ่ง ซึ่ง
บริหารงานในชวงเวลาที่ตรงกับระยะแรกของมหาจุฬาฯ คือ อาจารยกวี วิสุทธารมณ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงรักษาราชการในตําแหนงเลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต พ.ศ.
๒๔๙๕ จนถึงป ๒๕๐๑ แลวไดดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อพูดพอใหมองเห็นภาพกวางๆ และไดความเขาใจแลว ก็จะยกตัวบทกฎหมาย
ในเรื่องนี้มาใหดูเปนตัวอยาง ซึ่งจะชวยใหทั้งภาพและความเขาใจที่มีแลวนั้นชัดยิ่งขึ้น
ในที่นี้ ขอแสดงบทบัญญัติเกี่ยวกับเลขาธิการมหาวิทยาลัย โยงไปถึงอธิการบดี
บางเทาที่เกี่ยวของ เฉพาะจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะคนหาไดคอนขาง
สะดวก แตจะยกมาไมมาก พอไดรูปเคาและแหลงคน ซึ่งทานที่ตองการจะไปดูไดเอง∗3
บทบัญญัติตอไปนี้ มีใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง อธิการบดีเปนอุปนายกโดยตําแหนง
มาตรา ๑๕ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ดั่งนี้
(๑) ...
(๕) แตงตั้งผูหนึ่งผูใด ซึ่งมีคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ เปนเลขาธิการมหาวิทยาลัย
หรือใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๒๑ อธิการบดีมีอํานาจหนาที่ดั่งนี้...
มาตรา ๒๒ เลขาธิการมหาวิทยาลัย ตองมีวิทยฐานะ...
มาตรา ๒๓ ใหเลขาธิการมหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
และมีหนาที่ชวยอธิการบดีในฝายธุรการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับคณะ
และแผนกตางๆ อํานาจหนาที่มีดั่งนี้
(๑) รักษาเอกสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมการทะเบียนและสถิติของนักศึกษา
∗

3

“ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๙๐” ที่องคปฐมสภานายกประกาศใช ในการประกาศตั้ง
มหาจุฬาฯ เมื่อ ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ มีบทบัญญัติอันเทียบเคียงไดกับกฎหมายที่รวมสมัยเหลานี้ ดังขอ ๑๙ วา “เลขาธิการ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีควบคุมงานธุรการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กับ
ควบคุมทะเบียนสถิติ และบัญชีของมหาวิทยาลัยทั้งหมด”

“

๘๒
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(๓) ควบคุมการบัญชีตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) ตรวจตราดูแลการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) กิจการอื่นที่อธิการบดีมอบหมายหรือที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
พึงสังเกตวา ตามบทบัญ ญั ตินี้ เลขาธิ การมีอํานาจหน าที่ อย า งหนึ่ ง คือ “(๒)
ควบคุมการทะเบียนและสถิติของนักศึกษา” เทากับรวมงานนายทะเบียนดวย นับวาเปน
ตําแหนงที่สําคัญมากสําหรับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบางแหงในตางประเทศ มี
ตํ า แหน งที่เ รี ย กว า Registrar ซึ่ งมิ ใชเ ป นแคน ายทะเบีย น หากเปน ผูบ ริ ห ารสํ า คั ญ มี
อํานาจตั้งแตตัดสินรับนักศึกษา ในกรณีอยางนี้ เราจึงถือ Registrar เปนเลขาธิการ
หลั ง จากนี้ ๒๑ ป ก็ ไ ด มี พ.ร.บ. มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๑๖ ออกมา ซึ่งยุบเลิกตําแหนงเลขาธิการ และจํากัดความหมายของอธิการบดีใหชัด
ขึ้ น ให ก ารบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย อยู ภ ายใต ก ารบั ง คั บ บั ญ ชารั บ ผิ ด ชอบของ
อธิการบดี ดังที่พอจะเห็นวา ตอแตนี้ อธิการบดีเปนผูทํางานตัวจริง (ผูใหญสายการเมือง
มีแนววาจะไปมีตําแหนงในสภามหาวิทยาลัย?)
[ถ า นั บ แต ต น ที่ มี พ.ร.บ. มหาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร แ ละการเมื อ ง พ.ศ.
๒๔๗๖ ซึ่งมี ดร.เดือน บุนนาค เปนเลขาธิการทานแรก ตําแหนงเลขาธิการ ม.ธ. ก็มีอยู
นานมาก ถึง ๔๐ ป]
พึงดูบทบัญญัติใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖
ตอไปนี้ (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ที่ยกเลิก คือข้อว่าด้วย เลขาธิการมหาวิทยาลัย)
ม า ต ร า ๘ ใ ห ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๑ ๒ แ ห ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕...และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยนี้อยูในความดูแลของสภามหาวิทยาลัย...
ใหอธิการบดีเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ใหรองอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ในกรณีมีรอง
อธิการบดีหลายคน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๓

ม า ต ร า ๙ ใ ห ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๑ ๙ แ ห ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหาร
งานของมหาวิทยาลัย จะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนทําหนาที่เปนผูชวยก็ได...”
มาตรา ๑๒ ให ย กเลิ ก มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕

สภานายกหายไป มีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีเปนใหญดวยงานจริง
ที่มหาจุฬาฯ แตเดิมมา ไมมีนายกสภา มีแตสภานายก ความจริง ทั้งสองนามก็
คืออันเดียวกัน ตางกันแควา นายกสภา เปนคําที่เรียงศัพทแบบไทย สวนสภานายก เปน
คําที่เรียงศัพทตามหลักภาษาบาลี ที่เปนของตนเดิม
ยุคแรก ตั้งแตมหาจุฬาฯ เปดการศึกษาใน พ.ศ. ๒๔๙๐ อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ
เปนสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยตําแหนง (วาใหตรงแทคือ ตามระเบียบ
มหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ “ข้อ ๙...เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนคร เป็นสภานายก”)
ยุคที่ ๒ ในระยะที่มหาจุฬาฯ รวมกันกับมหามกุฏฯ ดําเนินการตางๆ เพื่อใหทาง
ราชการรับรองฐานะของมหาวิทยาลัยสงฆ หรือใหรัฐบาลรับรองสถานะวามหาวิทยาลัย
สงฆ เ ป น ของมี จ ริ ง เป น จริ ง ตามกฎหมายของบ า นเมื อ ง โดยให มี ก ารตราเป น
พระราชบัญญัติขึ้นไวนั้น ความพยายามเปนเรื่องยืดเยื้อมีความติดขัดยากลําบากมาก
ในการดํา เนิ น การให ค รบขั้ น ตอนตามลํ า ดั บ ได ต กลงกั นว า ต อ งให ข อ ติ ด ขั ด
ทางดานคณะสงฆหมดไปกอน คือ เวลานั้น ไมวามหาวิทยาลัยสงฆจะดําเนินการไปทาง
ใดถึงไหน ทางราชการก็มีขออางที่ยกขึ้นมาคานไดทุกคราวไป คือบอกวา มหาวิทยาลัย
สงฆทั้งสองนี้ คณะสงฆเองก็ยังไมรับรอง แลวทางราชการจะไปรับรองไดอยางไร
สองมหาวิท ยาลัย สงฆ ไ ด จั ดการขั้ น ตอนนี้ ให โ ปรง โล งไป โดยดํา เนิ นการให มี
“คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ พ.ศ. ๒๕๑๒” ซึ่งมีสาระสําคัญ
อยูในขอ ๓. คือบอกวา “นับแตวันประกาศใชคําสั่งนี้ ใหการศึกษาของ...มหามกุฏ... และ
...มหาจุฬา... ซึ่งดําเนินการอยูแลว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์”
พรอมทั้งใหมีการตั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆ ขึ้น ใหเปนที่เสริมความรูทําความ
เขา ใจกับ หน ว ยงานการศึ ก ษาของรั ฐ เป น ต น ในการเดิ นเรื่ องสูก ารที่ จะให รัฐ รับ รอง
มหาวิทยาลัยสงฆ
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เมื่อมีคําสั่งนี้ขึ้นมา ก็เปนการจัดวางระบบใหม แมจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย แตก็กระทบสภาพที่เปนมาแตเดิม อยางนอยก็เ พิ่มความซับซอน แตก็ทําให
ระบบชัดเจนขึ้น รวมทั้งเรื่องตําแหนงสภานายก อธิการบดี และเลขาธิการ
ตําแหนงสภานายก เปนตนนั้น สําหรับมหาจุฬาฯ มีขอกําหนดในขอ ๔. วา
“สภามหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบดวย สภานายก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีเปนรองนายกสภา
มหาวิทยาลัย...”
“ใหเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
ขอ ๖. บอกตอไปวา “นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และสภานายก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง โดยคํากราบทูลของ
สภาการศึกษาของคณะสงฆ”
ตามความในคําสั่งมหาเถรสมาคม ขอ ๔. และขอ ๖. นี้ ยุติวา ในยุคที่ ๒ นี้ อธิบดี
สงฆวัดมหาธาตุ ก็ยังเปนสภานายกมหาจุฬาฯ โดยตําแหนง เหมือนอยางเดิม แตมีการ
ผู ก โยงกั บ ทางการคณะสงฆ โดยได รั บ การแต ง ตั้ ง จากสมเด็ จ พระสั ง ฆราช กั บ ทั้ ง มี
ความหมายเปนนายกสภามหาวิทยาลัยไปดวยพรอมทีเดียว
สวนอธิการบดี และเลขาธิการ ก็เปนไปตามระบบงานของมหาวิทยาลัยที่มีอยูใน
ยุคนั้น (รองนายกสภาฯ โดยทั่วไปเรียกวา “อุปนายกสภาฯ”) แตในที่นี้ เลขาธิการมหาจุฬาฯ
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตางจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่ ว า “เลขาธิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย เป น เลขาธิ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ” (ต อ มา ใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ยกเลิกตําแหนงเลขาธิการ ก็มีแตเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ไมมีเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย) มีอํานาจหนาที่โดยสาระวา
“ข อ ๙. ในแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ให มี อ ธิ ก ารบดี . ..รู ป หนึ่ ง เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
รับผิดชอบในงานของมหาวิทยาลัย และใหมีเลขาธิการรูปหนึ่ง ทําหนาที่และรับผิดชอบ
งานทางดานธุรการ และหรือตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย...”
ยุคที่ ๓ ในที่สุด ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทางราชการไดรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ วามี
ฐานะเปน สถาบันการศึกษาตามกฎหมายบานเมือง โดยตราเปนพระราชบัญญัติขึ้ น
สําหรับมหาจุฬาฯ และสําหรับมหามกุฏฯ แหงละฉบับ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๕

“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” นั้น
ถือ เป น การ “จั ดตั้ งมหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย” (มาตรา ๖ ให จัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกวา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
และเปนนิติบุคคล... มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ)
ระบบการจัดตั้งบริหารดําเนินงานของมหาจุฬาฯ ตาม พ.ร.บ. นี้ วาโดยทั่วไป
เป น ไปตามระบบงานของมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ มี ใ นเวลานั้ น เป น อั น ไม มี ตํ า แหน ง
สภานายก ที่อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุดํารงโดยตําแหนง อีกตอไป และตําแหนงเลขาธิการก็
ไมมี ทั้งนี้ พึงทราบตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ใน พ.ร.บ. นั้น ดังยกมาใหดูตอไปนี้
มาตรา ๑๗ ใหมีสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระเถระ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ...
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีซึ่งเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี
มาตรา ๒๔ ให มี อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด และรั บ ผิ ด ชอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีหรือจะมีทั้งรอง
อธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได เพื่อทําหนาที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๔๘ รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจและหน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การของ
มหาวิทยาลัย ใหเ ปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดในมาตรา ๖ และใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล
อย า งไรก็ดี ตามที่ ท ราบ ในทางปฏิบั ติ จนถึง ป จ จุ บัน ก็ยั งถื อ ตามประเพณี ที่
อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุดํารงตําแหนงสภานายก ที่บัดนี้เ รียกอยางเดียววา นายกสภา
มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยนัยนี้ อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุที่ดํารงตําแหนงสภานายกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ถึงปจจุบัน จึงมีดังนี้

๘๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
๑. พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) ปฐมสภานายก
๒. สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสโภ)
- ระยะที่ ๑ (ยังเปนที่ พระพิมลธรรม)
- ระยะที่ ๒ (หลังคืนสูสมณศักดิ์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๘)
๓. พระธรรมปญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)
๔. พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทธิ)
๕. พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)

พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปจจุบัน

อดีต ๓ สมัย ขางในมหาจุฬาฯ
ผูเลานี้ นับวาเปนพระรุนหลัง ไดเรียนจบเปนพุทธศาสตรบัณฑิต ในรุนที่ ๘ (ป
การศึกษา ๒๕๐๔ สอบเสร็จตนป ๒๕๐๕) และเพิ่งอุปสมบทเปนพระภิกษุในปการศึกษา
นั้นเอง พอถึงป พ.ศ. ๒๕๐๗ (ยังเปนพระนวกะ) ทานตั้งใหเปนผูชวยเลขาธิการ รูปที่ ๒
เนื่องจากไดมาเปนนักเรียนเปนนิสิตในรุนซึ่งหางออกมามากจากป ๒๔๙๐ ที่มหา
จุฬาฯ เริ่มเปดการศึกษา จึงไมคอยไดทราบเรื่องราวความเปนมาเปนไป ตลอดจนวาใคร
เปนใครในมหาจุฬาฯ สืบมาแตยุคตน
พอทานตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ ก็คือใหเขามาทํางาน ก็มองจริงจังแตในแงที่วา
จะตองทําอะไร มีอะไรจะทําตอไป ในขอบเขตแหงงานในหนาที่ของตน ก็เลยไมคอยไดนึกที่
จะมองมหาจุฬาฯ ใหเห็นภาพรวมแบบประมวลกิจการอยางครอบคลุมภูมิหลังทั่วตลอด
ครั้นมาเลาเรื่องเกา ก็ทําใหนึกที่จะมองภาพรวมซึ่งคลุมภูมิหลังดังวานั้น แตดัง
บอกแลว ตัวผูเลาเองก็ไมทันยุคแรก ไมอยูในสถานการณและในเหตุการณ ไมรูชัดเจน
เห็นประจักษในเรื่องนั้นๆ ตอบุคคลนั้นๆ แมจะระมัดระวัง ก็ขอใหผูอานผูฟงรูเทาทันวา
อาจจะมองอาจจะพูดผิดพลาดไปไดบาง ซึ่งทานที่ทันยุคทันการณอาจจะชวยแกใหกระจาง
แตไมวาอยางไร อยางนอยก็จะไดทราบวา ผูทํางานในมหาจุฬาฯ ในชวงเวลานั้น
ผูหนึ่ง รูเขาใจสภาพและมองเห็นภาพของมหาจุฬาฯ จนถึงเวลานั้น วาเปนอยางไร
ผูเลานี้มองความเปนมาของมหาจุฬาฯ จนตลอดชวงเวลาที่ตนทํางาน เห็นเปน
ระยะกาล ๓ ชวงสมัย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๗

ชวงที่ ๑ เปนระยะเวลาที่พระเถรานุเถระในวงงานคณะสงฆมาชวยกันจัดตั้ง
บริหารดําเนินงานใหมหาจุฬาฯ เกิดขึ้น ดํารงอยู เปนรูปเปนรางที่จะดําเนินไปได
ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ เลาไวในหนังสือ มหาจุฬาฯ ในอดีต ซึ่งบรรยาย
ความเปนมาของมหาจุฬาฯ ตั้งแตเริ่มตนในป ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ (ในที่นี้ เลาแบบ
ทวนความเทานั้น ผูประสงคทราบละเอียด พึงอานหนังสือเลมที่กลาวนั้น, หนา ๔-๘)
มหาจุฬาฯ ฟนชีพขึ้นมาเมื่อองคปฐมสภานายก คือ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทัตตเถระ) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุองคที่ ๑๕ จัดประชุมพระเถรานุเถระชั้นผูนํา ๓๗ รูป ที่
ตําหนักวัดมหาธาตุ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และไดกลาวปรารภตอที่ประชุม
นั้น ถึงการที่ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ใน พ.ศ. ๒๔๓๒
แลวตอมาใน พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดทรงประกาศใหเปลี่ยนนาม โดยพระราชทานนามใหมวา
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพื่อเปนที่เลาเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาชั้นสูง ใหเปน
ที่เฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสืบไป
องคปฐมสภานายกแจงแกที่ประชุมวา อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุไดรับพระราชภาระ
จัดการศึกษาเลาเรียนมาจน วิชาชั้นตน ชั้นกลาง ไดเจริญขึ้น แตวิชาชั้นสูงยังไมดําเนินไป
จึงสมควรจัดการสนองพระราชประสงคตอไป โดยใหการศึกษาแหงมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยนี้ เปนไปในรูปมหาวิทยาลัยสําหรับคณะสงฆไทย จึงไดมอบใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไปดําเนินการ และคณะกรรมการชุดนั้นไดกําหนด “ระเบียบมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๙๐” ขึ้น
ในวาระนั้น องคปฐมสภานายกกลาววา “จึงไดออกประกาศฉบับนี้ ใหใชระเบียบ
นั้นตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และโดยผลของประกาศฉบับนี้ เปนอันวา มหาวิทยาลัยฝาย
พระพุทธศาสนา ไดตั้งขึ้นแลว โดยชื่อวา ‘มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย’...” แลวทานก็
ประกาศเปดมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ที่ชื่อวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในยุคเริ่มแรกนี้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระเถรานุเถระผูดําเนินงาน คือ
พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺโต) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ
เปน สภานายก
พระปริยัติโศภน (ฟน ชุตินฺธโร, ตอมาคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) วัดสามพระยา เปน อธิการบดี
พระวิเชียรโมลี (วิเชียร วิธุโร, ตอมาคือ นายวิเชียร บํารุงผล ป.ธ. ๙) วัดมหาธาตุ เปน เลขาธิการ
พระสุธีวรคุณ (ธีร ปุณฺณโก, ตอมาคือ สมเด็จพระธีรญาณมุนี) วัดจักรวรรดิราชาวาส เปน คณบดี

๘๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

อยางไรก็ตาม หลังจากประกาศตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ ที่ชื่อวามหาจุฬาฯ นี้เพียง ๑
ป ๗ วัน หรือหลังจากเปดเรียนในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๐ เพียงไมเต็ม ๖ เดือน องคปฐม
สภานายก ซึ่งในดานงานคณะสงฆ เปนสังฆมนตรีวาการปกครอง ไดไปตรวจการคณะ
สงฆ แลวเกิดอาพาธ และไดถึงมรณภาพ ในเชาวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑
เหตุการณนี้ เปนความสูญเสียรายแรงที่พูดไดวาเปนการตัดกําลังและบั่นรอน
ความมั่นคงของกิจการที่เ พิ่งจะเริ่มตั้งตัว อยางนอยความคิดกอกาวและระบบความ
ผูกพันในหมูคณะที่ทานเตรียมไว ก็สลายไปกับองคทาน จะเรียกวาเกิดความงอนแงน
คลอนแคลนขึ้นแลวก็ได ตามความเปลี่ยนแปลงที่จะสืบตอไป
จา กนั้ น พ ร ะ ธ ร ร ม ไ ต ร โ ล ก า จ า ร ย ( อ า จ อ า ส โ ภ ) เ จ า ค ณ ะ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ไดมาเปนอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ และเปนสภานายกของมหาจุฬาฯ
(ในปตอมา พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะเจาคณะ
รองชั้นหิรัณยบัฏ ที่ พระพิมลธรรม) นับเปนสภานายกองคที่ ๒ (บางทีถวายคําเรียกวา
“ทุติยสภานายก”)
ในชวงเวลานั้นเอง คือใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ไดมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตามมาอีก
คือ พระปริยัติโศภน อธิการบดี และพระวิเชียรโมลี เลขาธิการ ลาออกจากตําแหนง
จากนั้นมีการแตงตั้งแทนและเพิ่มเติม ทําใหมีคณะผูดําเนินงานมหาจุฬาฯ ชุดใหม ไดแก
พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ, ตอมาคือ สมเด็จพระพุฒาจารย) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ เปน สภานายก
พระเทพเมธี (ธีร ปุณฺณโก, ตอมาคือ สมเด็จพระธีรญาณมุนี) วัดจักรวรรดิราชาวาส เปน อธิการบดี
พระวีรธรรมมุนี (ไสว ตวีโร, ตอมาคือ พระวิสุทธาธิบดี) วัดไตรมิตรวิทยาราม เปน เลขาธิการ
พระศรีสุทัสสมุนี (ทองสุก สุทสฺโส, ตอมาคือ พระธรรมทัศนาธร) วัดชนะสงคราม เปน คณบดี
พระเทพเมธี ดํารงตําแหนงอธิการบดีตั้งแตป ๒๔๙๑ มายุติในป ๒๔๙๖ (ตอมา
ทานมีภาระทางคณะสงฆ ไดนําคณะพระธรรมทูตไปจําพรรษาที่วัดไทยพุทธคยา เมื่อ
ดํารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีราชมหามุนี เปนเจาอาวาสรูปแรก พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖)
คราวนั้น พระราชเมธี (สมบูรณ จนฺทโก) วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ซึ่งได
ดํารงตําแหนงในมหาจุฬาฯ อยูแลว แตครั้งยังเปนพระญาณนายก โดยเปนหัวหนากอง
เผยแผตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็ไดขึ้นเปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี จนกระทั่งมีสมณ
ศักดิ์ ที่ พระทักษิณวรนายก และ พระธรรมวรนายก ตามลําดับ ก็ไดดํารงในศักดิฐานะ
แหงอธิการบดีมหาจุฬาฯ ยืนยาวตอมา จนถึงแกมรณภาพใน พ.ศ. ๒๕๒๙
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จากนั้น พระอมรเมธาจารย (นคร เขมปาลี) ไดดํารงตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตป
๒๕๒๙ นั้นมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนวาระที่พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ปจจุบัน
คือ พระพรหมบัณฑิต) ไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และบริหารมหาจุฬาฯ มาจนบัดนี้
สําหรับตําแหนงเลขาธิการ ซึ่งในอดีตเปนผูบริหารตัวจริงในทางปฏิบัติ มีเรื่องราว
มากหนอย ไดพูดไวแลวขางตน
สวนตําแหนงคณบดี เนื่องจากในยุคตน มหาจุฬาฯ มีคณะเดียว คือคณะพุทธ
ศาสตร ซึ่ ง เป น ทั้ ง หมดของแผนกอุ ด มศึ ก ษา อั น อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ(สั่ ง การ)
เลขาธิการ ซึ่งเปนผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษาพรอมไปดวย คณบดีจึงเปนตําแหนงเชิง
เกียรติคุณเทานั้น
แมจนกระทั่งตอมา เมื่อมีคณะใหมๆ เกิดขึ้นแลว ตอนแรกก็ไดมีการแตงตั้งเพียง
เลขานุการคณบดี ดังที่ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อรองอธิการบดี และเลขาธิการ พรอมกั น
ลาออกจากตําแหนงแลว ก็พลันมีการแตงตั้งในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๐๗ ใหพระเมธีวรคณาจารย เปนเลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร และใหพระกวีวรญาณ เปนเลขานุการ
คณบดีคณะอาเซียอาคเนย แตในทางปฏิบัติ (ขาดกําลังคน, เลขานุการคณบดีทั้ง ๒ ทาน
ก็อยูในตําแหนงไมนาน) ตัวงานก็อยูกับเลขาธิการนั่นเอง จึงขอผานไป ไมมีอะไรจะพึงพูด
โยงมาถึงตําแหนงงานชื่อนี้ในยุคหลัง
ในชวงสมัยที่ ๑ นี้ ผูดําเนินงานของมหาจุฬาฯ คือพระเถรานุเถระในวงการคณะ
สงฆ ตั้งแตองคปฐมสภานายก ที่เปนสังฆมนตรีวาการองคการปกครอง จึงมีกําลังพรอม
ดีที่จะรวมหมูคณะขึ้นมาทํางานใหญ แตแลวไมนาน ทานผูเริ่มการก็จากไป เราพูดไดถึง
พระคุณของพระเถระทั้งหลายที่มารวมกันเริ่มงานนี้ขึ้นวา ทานมองการณไกล หวงใย
พระพุทธศาสนา มีเมตตาตอพระเณรรุนที่ตามตอมาใหมีการศึกษาอยางดีที่จะเจริญงอก
งาม เปนศรีของสงฆ เปนธงของสังคม ใหพุทธบริษัทมีกําลังปญญาปรีชาสามารถที่จะ
ทรงพระศาสนาและแผขยายพุทธธรรม นําประโยชนสุขมาใหแกมวลประชาชน
แตพระเถรานุเถระที่ไดรับแตงตั้งมอบหมายใหมีตําแหนงหนาที่ตางๆ ในมหาจุฬาฯ
นั้น มีพื้นเพภูมิหลังทางการศึกษามาแตดานปริยัติธรรม ไมคุนกับวิชาสามัญและวิชา
ชั้นสูงที่จะเสริมเขามา ไมมีประสบการณกับงานดานนี้ และแตละองคทานเองก็มีภาระ
ดานงานคณะสงฆที่ตองดูแลอยูแลว เชนเปนเจาคณะตางๆ ยากที่จะมีโอกาสมาพบปะ
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พูดจารวมคิดการ บางทานก็แทบจะไมมีเวลาหรือแทบไมเคยมายังที่ทํางาน บางทานแม
จะใสใจหวังดี ก็ไดแคขวนขวายเกื้อหนุนอยูหางๆ หรือขางนอก ไดแควาทานยอมรับ รวม
ใจ ชวยหนุนหรือโอบอุมหรือปกปองให หรือแมเพียงไมขัดขวาง ก็นับวาดีแลว
ดังนั้น งานในชวงแรกนี้ จึงอาศัยญาติโยมคฤหัสถ ที่เปนนักปราชญ เปนครูอาจารย
ผูเชี่ยวชาญ ทั้งในสายวัดและจากขางนอก ที่ตอบสนอง มาสอน มาชวยดูแลและกํากับ
การ ใหการศึกษาดําเนินไป แมวาจะขาดแคลนแทบไรทุนรอน ตองลุมๆ ดอนๆ กันไป
ชวงที่ ๒ คือยุคที่คนภายในเจริญเติบโตขึ้นมามีกําลังที่จะทํางานกันเองได จะพูดวา
มีบุคลากรที่เปนกําลังงานของตนเองก็ได โดยคนภายในนี้รับทอดงานจากพระเถรานุเถระใน
วงการคณะสงฆ มาบริหารมหาจุฬาฯ ดําเนินการใหเปนเรื่องจริงจังและเดินหนาตอไป
พูดโดยรวบรัด นี่ก็คือชวงเวลาที่นิสิตมหาจุฬาฯ เองไดเริ่มสําเร็จการศึกษา แลวมี
ตําแหนงหนาที่ ทํางานบริหาร และทํางานสอน รวมทั้งไดบุคคลผูรวมใจจากภายนอกมา
รวมกันเปนคณะ ทํางานเขารูปเปนระบบและเปนฐานที่จะกาวตอไป นับคราวๆ คือตั้งแต
พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ไดเปนสั่งการเลขาธิการ (ในวารสารที่จะกลาว
ตอไป เรียกตําแหนงวา “รักษาการในตําแหนงเลขาธิการ”)
จากนั้นไมนาน ก็มีการปรับปรุงจัดแผนการศึกษาดําเนินการสอนตามโครงการใหม
ใหเปนแบบ semester และจัดหลักสูตรใหม ใหมีการวัดผลในระบบหนวยกิต ดังที่ปรากฏ
เปนเอกสารสําคัญใน พ.ศ. ๒๕๐๐ คือ วารสาร ฉบับที่ ๑ ระเบียบการตางๆ ๒๕๐๐-๑/
๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 2500-1/1957-58) ซึ่ง Dr. Kurt F. Leidecker
(Visiting Professor) เปนที่ปรึกษา และวางโครงการปรับปรุงการศึกษาตามระบบที่เขา
กันไดกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ในโครงการใหมนี้ พระมหาเกี่ยว อุปเสโณ ไดเปนประธานหัวหนาแผนกวิชา (เปน
Chairman of Faculty หมายถึงเปนประธานของหัวหนาแผนกวิชาทั้ง ๓ ของอุดมศึกษา
ซึ่งเวลานั้นก็คือคณะพุทธศาสตร ไดแก หัวหนาแผนกวิชาบาลี-ธรรม หัวหนาแผนกวิชา
ทั่วไป และหัวหนาแผนกวิชาภูมิวิทยา)
ถึงตอนนี้ก็คือ พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร และพระมหาเกี่ยว อุปเสโณ พรอมคณะ
ไดทําใหเกิดระบบงานของมหาจุฬาฯ ที่มีบุคลากรประจําหนาที่ พูดงายๆ วา เปนสถาบัน
ที่มีกิจการเปนเรื่องเปนราวและเปนรูปเปนรางชัดเจนขึ้นมา
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นี่คือที่ขอถือเปนชวงตอ ซึ่งกิจการของมหาจุฬาฯ อันมีชื่อของพระเถรานุเถระผูถือ
ตําแหนงตางๆ อยูที่โนนบางที่นี่บาง ไมเห็นเปนตัวตนของสถาบันชัดขึ้นมา ไดถูกรับทอด
เอามารวมตั้งเขาที่ของตน โดยมีคณะบุคคลทํางานรับผิดชอบอยูดวยกันเปนสถาบันที่
สมบูรณในตัว แตเหมือนวา คนภายใน กับผูใหญขางนอก ยังมองยังเหลียวดูเห็นกัน ก็
เปนอันจบชวงสมัยที่ ๒
ชวงที่ ๓ เปนยุคของคนในที่เริ่มเติบโตขึ้นมาชวยกันสรางตัวขยายกําลังออกไป คือ
เมื่อผูสําเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาฯ หรือประดาพุทธศาสตรบัณฑิต ไดมีขึ้นมาแลวหลาย
รุน และที่ยังคงดํารงเพศก็มีจํานวนที่พอเปนไปได ครั้นพระเถรานุเถระหันไปพะวงวาวุนกับ
เรื่องราวภายในวงการคณะสงฆ และอิทธิพลของกระแสการเมือง คนขางในก็ชวยกันบริหาร
ดําเนินงานมหาจุฬาฯ แบบเกาะกลุมพาเดินกันไปเองอยางคอนขางเปนอิสระลําพังตัว
ดังเคยเลาแลววา ในสมัยปฏิวัติ เมื่อรัฐหันมาเนนการปราบคอมมิวนิสต ในป
๒๕๐๓ สั่งการเลขาธิการมหาจุฬาฯ ซึ่งคุมคณะพุทธศาสตรในฐานะผูกํากับแผนกบาลี
อุดมศึกษา ถูกจับไปครองผาขาวอยูในเรือนพักของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล พรอม
ดวยผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา แลวอีกไมนาน ในป ๒๕๐๓ นั้น สภานายกมหาจุฬาฯ
ก็เริ่มผจญขอกลาวหา ทําใหพุทธบริษัทหวั่นไหวไมเปนปกติสุขตอเนื่องไป จนในที่สุด ถึง
ป ๒๕๐๕ องคสภานายกก็ถูกจับไปครองผาขาวอยูในเรือนพักของสันติบาลนั้นดวย
ในภาวะนี้ ข า งในตั ว สถาบั น มหาจุ ฬ าฯ เอง ก็ ข าดหั ว หน า ผู บ ริ ห ารงานและ
ผูดําเนินการศึกษา ซึ่งหลุดหายวับวางไปเฉยๆ ในฉับพลัน กวางออกไปรอบๆ มหาจุฬาฯ
พอสภานายกพนจากสถานะ ไมเฉพาะจากตําแหนงในมหาจุฬาฯ แตจากตําแหนงใน
วงการคณะสงฆดวย ก็เกิดเปนสถานการณที่นาหวั่นหวาด พระเถรานุเถระที่เกี่ยวของใน
วงงานของมหาจุฬาฯ บางทานก็หวั่นไหว หวั่นเกรง อาจจะรอดูหรือคลายกับปลีกตัวอยู
หางๆ ไมคอยมีใครอยากเกี่ยวของ อยางนอยก็ไมมีอะไรที่ชวนใหอยากเขามาใกล
มองกวางๆ ก็เปนเรื่องที่จะตองเขาใจและเห็นใจทุกทาน เพราะในสภาพที่เปนมา
พระเถรานุเถระสมัยนั้นโดยทั่วไป ทานไมไดรูจักไมไดเขาใจการศึกษาและกิจการแบบ
มหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งถือกันวาเปนของสมัยใหม ทานจึงไมไดสนใจอยูแลว เมื่อบุคคลซึ่ง
เปนศูนยกลางที่จะรวมจะดึงความสนใจไมมีหรือหายไป ทานก็หันไปอยูในสภาพเดิมหรือ
ในภาวะตามปกติของทาน ยิ่งในยามที่มีเหตุการณรายแรงอยางนี้ ทานก็ยอมหันไปใสใจ
กับความปนปวนวุนวายที่เกิดขึ้น บางทานก็อาจจะหวงแรงกระทบที่จะมาถึงตัว ก็เลยลืม
นึก จนเหมือนวาจะไมมีใครใสใจมองดูมหาจุฬาฯ
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แตกระนั้นก็ยังมีพระมหาเถระบางทานที่ยังเอาใจใสอุดหนุนค้ําจุน โดยที่ทานคง
จะสงสารหวงใย
พรอมกันนั้น ก็มีกําลังค้ําจุนคุมครองเกิดขึ้น หลังเหตุการณรายในป ๒๕๐๕ ไม
นานนั ก คณะสงฆ ก็ มี ป ระมุ ข พระองค ใ หม ดั ง เคยเล า แล ว คื อ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ทรงไดรับการสถาปนา ในวันฉัตรมงคล พ.ศ. ๒๕๐๖ แลว
พอใกล จ ะสิ้ น ป ๒๕๐๖ นั้ น เอง ทางฝ า ยบ า นเมื อ ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต ก็ ถึง แก
อสัญกรรม แมวาสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ จะทรงดํารงพระชนมตอมา
เพียง ๒ ป โดยไดสิ้นพระชนมในกลางป ๒๕๐๘ แตก็เหมือนวาไดทรงชวยใหมหาจุฬาฯ
หายซวนเซ ทรงตัวอยูในที่และตั้งหลักไดแลว
ไดบอกแลวเชนกันวา ผูบริหารสําคัญของมหาจุฬาฯ ๒ ทาน เปนสัทธิวิหาริก และ
เปนผูตามเสด็จใกลชิดของสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ คือ พระราชวิสุทธิเมธี
และพระกวีวรญาณ ซึ่งเปนรองอธิการบดีมหาจุฬาฯ ทั้งสองทาน (กอนจะมีการจัดปรับ
ใหญ ซึ่งหลังจากองคที่สองไดเปนผูชวยเลขาธิการแลว ทานแรกก็มาเปนเลขาธิการ) ขอนี้
ก็อิงกับขอกอน ในการชวยใหมหาจุฬาฯ ตั้งหลักได และใหตั้งตัวที่จะเดินตอไป
แมจะอยูในบรรยากาศที่ขางหนายังคอนขางโหวงเหวง มหาจุฬาฯ ก็แกปญหา
และทํางานกันไปเรื่อยๆ จะขาดจะพรองอะไรไปบ าง ก็ถือสภาพนั้น วาเปนปกติ และ
ทํางานกันไดเรื่อยมา ไมตองอนาทร แลวก็จัดปรับกันไป
เมื่อใกลจะลงตัว มีการจัดปรับใหญ ดังที่เลาแลว คือ กลางเดือนมกราคม ๒๕๐๗
รองอธิการบดี ทั้ง ๒ ทาน (พระราชวิสุทธิเมธี และพระกวีวรญาณ) กับเลขาธิการ (พระ
เมธีวรคณาจารย) ลาออกจากตําแหนง แลวมีการจัดปรับตําแหนงงานกันใหม ตั้งมา ลา
ไป จัดไปจัดมา เมื่อผูเลาไดรับการแตงตั้งเขามาเปนผูชวยเลขาธิการ รูปที่ ๒ ในวันที่ ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ก็คือใกลจะปดทายการจัดปรับนี้
ในที่สุด จุดเขาที่นิ่งตั้งตัวไดจะไปตอ ถือเอาวาอยูที่กลางป ๒๕๐๗ คือสิ้นเดือน
มิถุนายน ยางเขาเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ครบรอบปการศึกษา
ที่ ๑๗ ในวันที่ ๑๘ ตามดวยเขาพรรษา ในวันที่ ๒๕
ณ จุดเริ่มจะไปตอนั้น มหาจุฬาฯ มีคณะผูบริหาร (เนื่องจาก พระราชวิสุทธิเมธี จะ
ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนที่ พระเทพคุณาภรณ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ป ๒๕๐๗ นั้น
ในที่นี้ จึงจะเขียนนามของทานในสมณศักดิ์ใหม; รายนามตั้งแต ๓. คัดลอกจากตนฉบับที่ผูเลา
เขียนดวยลายมือเมื่อเริ่มปการศึกษา ๒๕๐๘, อักษรยอแสดงวุฒิ เขียนตามที่ใชเวลานั้น) ดังนี้
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๑. พระเทพคุณาภรณ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
เลขาธิการ
๒. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ. ผูชวยเลขาธิการ
๓. พระมหาอารีย เขมจาโร ป.ธ. ๕, อนุ พธ.บ., พ.ม. ผูกํากับแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา
๔. พระมหาบุญชอบ วิชฺชากโร ป.ธ. ๖, พธ.บ., พ.ม. ผช. ผูกํากับแผนกบาลีเตรียมฯ
๕. พระมหาประแทน เขมทสฺสี ป.ธ. ๔, อนุ พธ.บ., พ. ผูกํากับแผนกบาลีอบรมศึกษา
๖. พระมหาสุพจน วิจิตฺโต ป.ธ. ๕, อนุ พธ.บ., พ.ป. ผช. ผูกํากับแผนกบาลีอบรมฯ
๗. พระมหาธีร โกวิโท ป.ธ. ๕, น.ธ.เอก, พ.
ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา
ผช. ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมฯ (วิชาการ)
๘. พระมหานริศ ภูริปฺโ ป.ธ. ๖, พ.ป.
๙. พระมหาสุวิทย ปยทสฺสี ป.ธ. ๕, น.ธ.เอก, พ.ป. ผช. ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมฯ (ปกครอง)
๑๐. พระมหาสุคนธ กิตฺติปาโล ป.ธ. ๖, น.ธ.เอก, พ.ม. ผช. ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมฯ (ธุรการ)
ผูบริหารสวนงานเผยแผสําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับประชาชนวงกวาง ๒ หนวย คือ
ก. แผนกธรรมวิจัย (ตอมาคือ สํานักธรรมวิจัย)
- พระเทพคุณาภรณ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) เปนหัวหนาแผนก
(ไดรับการแตงตั้งในตําแหนงนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๒ ครั้งยังเปน พระเมธีสุทธิพงศ)
ข. แผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ตามประกาศตั้ง ในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๐๗ ดังนี้
๑. พระเทพคุณาภรณ (ในวันประกาศ ยังเปนที่ พระราชวิสุทธิเมธี) เปน ผูอํานวยการ
๒. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต
เปน รองผูอํานวยการ รูปที่ ๑
๓. พระมหาประแทน เขมทสฺสี
เปน รองผูอํานวยการ รูปที่ ๒
จะเห็นวา คณะทั้ง ๓ ซึ่งเปนสวนงานสําคัญมาก ไมมีในบัญชีนี้ แตกลับกลาวถึง
แผนกการศึกษาในระดับโรงเรียนตางๆ นี่คือสถานภาพที่สืบมาเดิม ซึ่งเลขาธิการเป็นผู้
กํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา (คุมทั้ง ๓ คณะ; จะมีการจัดแบงสวนงานใหมใน พ.ศ. ๒๕๑๒)
ที่นี่ เวนองคเลขาธิการแลว หัวหนาสวนงานทั้งหมดเปนผูจบจากมหาจุฬาฯ โดยตรง
คือเปน พธ.บ. [เลข ๕–รุ่น ๓, เลข ๓–รุ่น ๖, (ผช.นายทะเบียนใหม คือ อจ.สมบูรณ–รุ่น ๗)]
โดยเฉพาะรุนผูเลา (รุ่น ๘) มีที่นี่ถึง ๓ รูป (เลข ๒, ๔, ๖) และยังกระจายอยูที่อื่นอีก
(เชน พระครูปลัดกิตติวัฒน เปนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร) ทานเหลานี้ ถูกดึงเขามา ไมใช
เพราะผูเลา แตพรอมๆ กับผูเลา (รุนนี้จบมากหนอย สนองความตองการกําลังคนขณะที่ขาดอยู)
ทั้งนี้เวนแผนกบาลีมัธยมศึกษา ซึ่งผูกํากับแผนก และผูชวยฯ ทั้ง ๔ ทาน ไมเปน
พธ.บ. แตก็เปนครูอาจารยเปนผูบริหารซึ่งไดอยูทํางานในมหาจุฬาฯ มาแสนนาน จนเปน
บุคคลภายในเต็มตัวแลว (และแผนกบาลีมัธยมฯ จัด กศ. ตามระบบของ ศธ. เปนเอกเทศ
จากระบบของมหาจุฬาฯ และผูจบมีสถานะบริบูรณในตัว ไมตองมาตอภายในมหาจุฬาฯ)

๙๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

เมื่อผูเลาเขามาทํางานในตําแหนงผูชวยเลขาธิการที่วานี้ มหาจุฬาฯ มีสภาพและ
อยูในสถานการณดังที่เลาไปแลว แตผูเลา นอกจากไดรับการแตงตั้งแบบฉับพลันทันใด
แลว ก็เพิ่งจบการศึกษาไมนาน ยังเปนพระนวกะ ไมไดมีประสบการณอะไรเลยในงาน
บริหาร แถมไมไดมีฉันทะในงานประเภทนี้ ตัวฝกใฝใสใจแตในการคนควาหาความรู เมื่อ
ไดรับการแตงตั้งมาทํางานบริหาร ก็กําลังคนเขียนหนังสือใหญที่ไดเริ่มทํามา ๒ ปแลว
และไมรูวาอีก ๕-๑๐ ป จะเสร็จหรือไม ใจก็เลยหนักไปในทางหวงงานคนเขียนที่กําลัง
ตั้งใจทําอยูนั้น วาจะติดขัด และจะมีทางทําตอไปพรอมกับงานบริหารไดอยางไร
เนื่องจากทั้งใจทั้งตัวอยูกับงานคนควาทําหนังสือดังวานั้น ตลอดเวลายาวนาน
จึงไมไดใสใจเรื่องภายนอก ไมวาทางดานคณะสงฆจะมีกิจการเปนไปอยางไร หรือแมแต
ในชีวิตสวนตัว ก็แทบไมมีการติดตอเกี่ยวของพบปะกับใครที่ไหน
เมื่อไมมีฉันทะกับงานบริหารและธุรการเลย แลวจะทําอยางไร งานมาถึงตัวแลว
เปนเรื่องของสวนรวม ยิ่งในสถานการณอยางนั้น ก็จําเปนตองรวมแรงชวยกัน ถึงจะไมมี
ฉันทะ ก็ตองเอาวิริยะมาขับดัน ก็เลยเอาเปนวา ตองมุงแนวไปในงาน นึกแตวา มีอะไรตอง
ทํา จะทําอะไรตอไป และจะพากันทํา รวมกันทํา ทําไปดวยกัน มองอยูที่งาน มองไปที่ทานผู
จะตองรวมงานกัน ขางในมหาจุฬาฯ เทานั้น แทบไมสนใจ ไมใสใจที่จะมองออกไปขางนอก
ในแง ห นึ่ ง ก็ ก ลายเป น ว า สถานการณ ทั่ ว ไปข า งนอกที่ เ ป น อย า งนั้ น ตรงกั บ
อัธยาศัยของตัว คือ มุงแนวทํางานในมหาจุฬาฯ ไป ไมใสใจกับเรื่องภายนอกในวงการ
คณะสงฆ เปนตน เอาแครูทันสถานการณ แตไมใสใจ ไดยินไดฟงแลว แครูไว แลวผานไป
แตจะปฏิบัติอยางนี้ได ก็เพราะดานขางนอกนั้นโปรงโลง อันนี้เปนไปไดอยางไร ก็
มาถึงเรื่องของการเกิดมีระบบการทํางานของเราเอง ซึ่งอาศัยทานเจาคุณเลขาธิการนี้แหละ
เรื่องก็คือวา จากความเปนไปเปนมาถึงเวลานั้น ขางนอกมหาจุฬาฯ วาถึงดาน
วงการคณะสงฆ พูดไดวาทานเจาคุณเลขาธิการเขาถึงคนเขาถึงงาน สมานไดทั่ว เปน
อยางดี ทั้งประสบการณของทานที่ยาวนานและมากมาย ดูงายๆ คือการที่ไดสนองงาน
ของเจาประคุณสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระ เปนที่ไววางพระทัย ดังที่จะเปน
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชในเวลาอันใกลที่จะมาถึง ยิ่งกวานั้น บุคลิกและวิธีปฏิบัติ
ในดานชุมชนสัมพันธของทาน เปนไปโดยปลอดโปรงโลงสบาย ถาจะหวั่นเกรงแรงกระทบ
จากดานวงการคณะสงฆ ก็เบาใจได โดยรูสึกมั่นใจวาทานปองปดอันตรายออกไปแลว
เมื่อทํางานที่มหาจุฬาฯ พอนึกถึงเรื่องคณะสงฆ ผูเ ลาก็มองไปที่ทานเจาคุณ
เลขาธิการ พอแคนั้น จบแคนั้น หยุดได ไมใสใจอะไรอีก ในวงการคณะสงฆ ใครวาทาน
โนนจะไดทานนั้นจะเปนอะไร เสียงแววหรือเสียงดังมา แคไดยินผานแลวก็แผวหาย
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พระเถรานุเถระในวงการคณะสงฆ ที่เราจะพึงเกี่ยวของ ก็คือเปนที่เคารพสักการะ
ซึ่งอยูสูง หางไกลจากเรา เมื่อถึงกาลเวลาตามประเพณี มีกําหนดไววาจะไปกราบไหว
ถวายสักการะที่วัดไหนๆ ตกลงนัดหมายกันแลว ก็พากันตามทานเจาคุณเลขาธิการนําไป
เสร็จพิธีพอสบายๆ แลว ก็กลับมาอยูกับงานในมหาจุฬาฯ ดังเดิมตอไป
พอนึกถึงพระเถรานุเถระในวงกิจการของมหาจุฬาฯ ทานเจาคุณเลขาธิการก็รูจัก
คุนเคยหรือพบผานทํางานการมากับทานเหลานั้น ตั้งแตในอดีตอันยาว ผูเลาและพวกเรา
ผูทํางาน ก็เหมือนปลอยวางกับทานเหลานั้น จะมีความเกี่ยวของสัมพันธอยางไร ก็ใหจบที่
ทานเจาคุณเลขาธิการ เราไมตองไปหวงกังวล ไดแตมุงหนาแนวไปกับงานของมหาจุฬาฯ
วา ถึงพระเถรานุเถระในวงกิจการของมหาจุ ฬาฯ แตเ กา กอนนั้ น ทานที่ผูเ ล า
พบปะ มี เ รื่ อ งที่ พ าไปเกี่ ย วข อ ง ท า นก็ มี เ มตตา ทํ า ให เ รื่ อ งราวผ า นไปได ดว ยดี เบาๆ
สบายๆ แตพูดโดยทั่วไป ผูเลาไมมีเรื่องราวที่จะใหตองไปเกี่ยวของกับทานใดจริงจัง
พระเถระในวงงานมหาจุฬาฯ ช่วงสมัยที่ ๑ ที่ใกลชิดงานภายในของมหาจุฬาฯ
มากที่สุด และยาวนานมาจนถึงผูเลา คือมาตอกับช่วงสมัยที่ ๓ พูดไดวาเปนองคสุดทาย
ของช่วงสมัยที่ ๑ ที่เรามีโอกาสทันรูจัก แมแตแทบจะแคทันเห็น ก็คือองคอธิการบดี ไดแก
พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมวรนายก
พระเดชพระคุณองคอธิการบดีนั้น โดยภูมิหลัง ทานก็เปนพระเถระในวงการคณะ
สงฆ เปนเจาคณะจังหวัดนครนายก เมื่อผูเลาเขามาทํางานมีหนาที่ ก็พอดีเปนระยะเวลา
ที่ ท า นได ไ ปศาสนกิ จ ในต า งแดนเสี ย มาก ตามที่ ท ราบก็ เ ป น ทํ า นองว า ท า นไปเป น ที่
ปรึกษาดานศาสนศึกษาในพระราชอาณาจักรลาว (คงเปนเรื่องทางการคณะสงฆ ยังไมได
คนวาระศาสนกิจของทานใหแนชัด แตก็ตองจบกอนลาวเปนคอมมิวนิสต) ดังนั้น แมวาทาน
ยังดํารงฐานะของอธิการบดี ผูเลาก็จึงไดพบกับทานนานๆ ครั้งหนึ่ง เชน ในงานพิธี
เมื่อทานมาเมืองไทย และไปแวะที่มหาจุฬาฯ ผูเลาเคยเขาไปรวมฟงทานสนทนา
กับทานเจาคุณเลขาธิการ องคอธิการบดีเลาถึงสภาพบานเมืองลาวเวลานั้น กอนลาวจะ
แตกและกลายเปนคอมมิวนิสต (ลาว เปลี่ยนเปนประเทศคอมมิวนิสต ๒ ธ.ค. ๒๕๑๘)
ทานมักเลาถึงการที่ลาวแตกเปน ๓ ฝาย อันนาเปนหวง ผูเลาพบปะปฏิสันถารกับทานก็
แคชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้ และในวัดมหาธาตุไดไปกราบทานที่หอเย็นเปนครั้งคราว
ดังวาแลว องคอธิการบดี เปนพระเถระในวงการคณะสงฆสมัยกอน ที่ใกลชิดงาน
ภายในของมหาจุฬาฯ ยาวนานที่สุด (พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๒๙) เริ่มแตยังเปนพระญาณนายก
วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
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กลาวคือ เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการบริหารมหาจุฬาฯ ชุดที่ ๒ ในป ๒๔๙๑ ทานได
เปนหัวหนากองเผยแผ จากนั้น ยังไดเปนกรรมการกองวิชาธิการดวย ตอมา เมื่อตั้งแผนก
บาลีมัธยมศึกษาขึ้น ในป ๒๔๙๒ ทานไดเปนผูอํานวยการองคแรก (จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕)
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๙๖ ทานไดเปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี ดังที่ตอมาบอก
ไว ใ นเอกสารสํา คั ญในป ๒๕๐๐ ปรากฏใน วารสาร ฉบั บ ที่ ๑ ระเบีย บการต า งๆ
๒๕๐๐-๑/๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 2500-1/1957-58) หนา – ๔ – วา
“พระทักษิณวรนายก (จันทกเถระ) รักษาการในตําแหนงอธิการบดี”
การที่ทานยังเปนรักษาการในตําแหนงอธิการบดี ไมมีการแตงตั้งเปนอธิการบดี
นั้น คงเนื่องจากทานเปน ป.ธ. ๖ จึงเปนไปตาม “ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๔๙๐” ที่กําหนดวา
“ข้อ ๑๘ ให้สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีหนึ่งคน จาก
บุคคลผู้มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
(๑) ได้ปริญญาไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก...
(๒) เป็นเปรียญเอก ได้ทําการสอน...มาไม่ต่ํากว่า ๕ ปี”
แตทั้งนี้ พึงเขาใจวา เวลากลาวถึงทานในที่ทั่วไป ก็ดี ในเอกสารทั่วๆ ไป ก็ดี จะ
เรียกหรือบอกสั้นๆ วา “อธิการบดี”
ตอเมื่อเปนใบสําคัญ เชน ประกาศ และคําสั่งของมหาจุฬาฯ จึงบอกเต็มตาม
ตํ า แหน ง ว า “รั ก ษาการในตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี ” เช น “ระเบี ย บมหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย ฉบับที่ ๑/๒๕๐๔ เรื่อง ระเบียบวัดผลการศึกษา คณะพุทธศาสตร” ลงทายวา
“พระธรรมวรนายก รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
แมจนถึง วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ในหนังสือทางการจากมูลนิธิอาเซีย แจง
ขอตกลงสงเงินชวยเหลือประจําป แกมหาจุฬาฯ ก็ลงตําแหนงวา “พระธรรมวรนายก
รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
มีที่พบแปลกจากนี้ครั้งหนึ่ง คือ เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๐๗ (กอนแตงตั้งผูเลา ๔
เดือน ๒ วัน) ไดมี “ประกาศ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๔/๒๕๐๗ เรื่อง แตงตั้ง
เลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร” และ “ฉบับที่ ๕/๒๕๐๗ เรื่อง แตงตั้งเลขานุการคณบดี
คณะอาเซียอาคเนย” ลงนามและตําแหนงของทานไวสั้นๆ วา “พระธรรมวรนายก อธิการบดี”
ดังกลาวแลว หลังจากนี้ เขาสูชวงเวลาที่พระเดชพระคุณองคอธิการบดีไปประจํา
ศาสนกิ จ ในพระราชอาณาจั ก รลาว ประกาศ และคํ า สั่ ง มหาจุ ฬ าฯ ถ า มิ ใ ช ร ะดั บ
เลขาธิการลงนาม ก็เลยขึ้นไปที่องคสภานายกคลุมยอดลงมาหมด
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แมวาเมืองลาวจะไมไกล เดินทางคอนขางงายสะดวก และพระเดชพระคุณองค
อธิการบดีก็คงเดินทางไปมาบอย แตคาดหมายยาก นอกจากในคราวมีงานสําคัญ ดังนั้น
จึงแทบไมไดพบองคอธิการบดี นอกจากในงานพิธี (ดังที่จะปรากฏในหนังสือนี้)
ขอคั ด บั นทึ ก จากลายมื อ ของผู เ ล า มาเป น ตั ว อยา งให เ ห็น การไปพบพระเดช
พระคุณองคอธิการบดี ดังนี้ (ใหเห็นบรรยากาศทั่วไปดวย)
“[วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ํา เดือน ๖] วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.
ผู้ให้โอวาท: เจ้าหน้าที่แผนกบาลีอบรมศึกษา
สํานักงานเลขาธิการ: เลขาธิการ – ผู้ช่วยฯ – ผู้กํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา
พิจารณาเรื่องการนํานิสิตเข้าปฏิบัติงานในแผนกบาลีมัธยมศึกษา และเรื่อง
ร.ร. บาลีมัธยมศึกษา วัดเวตวันธรรมาวาส
- ทําหนังสือขออุปถัมภ์จากมูลนิธิอาเซียทั้ง ๒ เรื่อง (นิสิตต่างจังหวัด –
โครงการชายแดน) และส่งเสร็จ.
อธิการบดี: เลขาธิการ – ผู้ช่วย – เลขานุการคณะครุศาสตร์ ไปเยี่ยมอธิการบดี
ซึ่งผ่าตัด... ณ ร.พ. พระปิ่นเกล้า.
นิสิตเข้าแผนกร.ร.พอ.: ๑๘.๕๕ น. ผู้ช่วยเลขาธิการเป็นประธานประชุมนิสิต ปี
๓-๔ ๒๐ รูป ที่จะไปปฏิบัติงานแผนก ร.ร.พอ.... เลิกประชุม ๒๐.๒๐ น.
- ไปกราบเรียนสมเด็จขอนัดประชุมไตรปิฎก.”
กาลนานผานตอมา
“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑.
โครงการอบรม: ...
นอกสถานที่: ...
- ประมาณ ๑๔.๐๐ น. เลขาธิการ – ผู้ช่วย – รก.คบ.ครุ. – มานุษย. –
ผู้ช่วยนายทะเบียน เดินทางไปวัดอุดมธานี นครนายก ในพิธีฉลองชนมายุ
๕ รอบ ของพระธรรมวรนายก ในการนี้ จะถวายโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆ
แบบนั่งกับพื้น ๑ โต๊ะ แต่ผู้ทํา ยังทําไม่เรียบร้อย ส่งทีหลัง
- ในจํานวนผู้ไปนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ และ รก.คบ.มานุษย. กลับก่อน, ส่วนอีก
๓ ท่านจะไปเยี่ยมพระปฏิบัติศาสนกิจในปราจีนบุรี วันรุ่งขึ้น”
โดยนัยดังกลาวมา ทานหนึ่งที่ผูเลาตองไปพบเรื่อยๆ ก็คือพระเดชพระคุณพระ
ธรรมรัตนากร (สวัสดิ์ กิตติสารเถระ) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ ที่เปนสภานายกองคใหม
หลังจากพระเดชพระคุณพระพิมลธรรมถูกจับไป
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องคสภานายกใหมอยูประจําที่วัด ผูเลาก็เลยจําเปนตองไปหาทานไมหางนัก ในวิถี
ของงาน เชนการที่จะตองออกประกาศโดยองคสภานายก ก็ตองไปกราบเรียนถวายงาน
เพื่อทานจะไดลงนาม แตทานเปนพระมหาเถระผูเฒา แมจะมีเมตตาตอผูเลาเปนอยางดี
ก็เหมือนพบกราบทานในพิธี ชั่วครูชั่วเดี๋ยว เพราะทานก็ไมไดเขาใจและไมไดสนใจงาน
อะไรในแบบของมหาจุฬาฯ (ทานมาตามตําแหนง โดยมิไดอยูในวงงานของมหาจุฬาฯ)
รวมความวา ถึงแม มหาจุฬาฯ จะเปน เรื่องของพระสงฆ แตในดา นที่เ กี่ยวกั บ
วงการพระผูใหญ เวลานั้น ความสัมพันธมีลักษณะพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปไมเกี่ยวกับเนื้อตัว
ของงาน ความเกี่ยวของสําคัญอยูที่วา เมื่อทานอยูทานมองมา ก็ใหเปนความปลอดโปรง
ทั้งสองฝาย ทานเองก็เบาๆ สบายๆ และที่มหาจุฬาฯ จะทําอะไรๆ ของตัว ก็วากันไป
เปนอันวา องคอธิการบดีเปนพระเถระองคสุดทายของวงงานมหาจุฬาฯ ช่วงสมัยที่ ๑
ที่มาตอติดถึงช่วงสมัยที่ ๓ แตผูเลาหางทานทั้งโดยวัย (ทานมีอายุคราวโยมบิดาของผูเลา)
และไกลทานโดยบรรยากาศแหงยุคสมัยและวงงานที่ผานพบประสบการณ ก็จึงถึงทานผาน
ทางทานเจาคุณเลขาธิการ ซึ่งก็เปนทานเดียวที่เหลืออยูเปนองคแทนของ ช่วงสมัยที่ ๒
(วาคราวๆ องคอธิการบดีเขามา ช่วงสมัยที่ ๑ ป ๒๔๙๑, ทานเจาคุณเลขาธิการเขามา
ช่วงสมัยที่ ๒ ป ๒๔๙๗, ทานเจาคุณเลขาธิการเริ่มงานกับพวกผูเลา ช่วงสมัยที่ ๓ ป ๒๕๐๗)
ไดภาพรวมวา เกี่ยวกับวงการพระผูใหญ ไมวาจะมองออกไปขางนอก ที่การคณะ
สงฆรอบลอมตัว หรือจะมองเบื้องสูงเหนือขึ้นไปในวงสัมพันธแหงกิจการของมหาจุฬาฯ ที่
สืบสายมาเกา ผูเลาและเหลาพวกผูทํางาน ไมตองใสใจหวงใยกังวล ไดแตมุงหนาไปกับ
งานการของมหาจุฬาฯ อยูกันขางใน สวนเรื่องเหนือเรื่องนอก ตลอดจนเกียรติพิธี ก็ยก
ถวายทานเจาคุณเลขาธิการ เหมือนวาทานเปนชองทางสื่อสารใหคนขางนอกเห็นภาพ
และรูเขาใจมหาจุฬาฯ เทากับทานปกปองคุมกันไว ใหผูเลาและเหลาคนขางใน มีความ
อุนใจสบายใจ แลวทํางานของมหาจุฬาฯ มุงหนากันไปไดอยางเต็มที่เต็มใจ
เมื่องานการดําเนินมาไมชาไมนาน ก็เปนที่รูกันวา งานขางนอกรอบมหาจุฬาฯ ลอม
เขามา ทานเจาคุณเลขาธิการดูแลให สวนงานการขางใน ก็ใหผูเลากับพวกทํากันไป
แลวก็ไดเ ห็นกันวา ทานเจาคุณเลขาธิการมีเมตตาชัดเจนมาก ทานใหโอกาส
เต็มที่ ไมเขามาขัดมาแทรกแซง และสรางโอกาสใหดวย
ควรย้ํา ว า การให โ อกาส และสรา งโอกาสให นี่แ หละสํ า คั ญ ผู จ ะทํางานย อ ม
ตองการเพียงโอกาสที่จะใช
แต ใ นเวลาเดี ย วกั น ทางด า นผู เ ล า มี อ ะไรแปลกใหม หรื อ เรื่ อ งใดถึ ง ความ
รับผิดชอบของทานดวย ก็ไขขานปรึกษาเสมอไป ไมละเลย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๙

ที่วาจะเลาเรื่องมหาจุฬาฯ ในยุคของทานเจาคุณเลขาธิการนั้น ก็คือเริ่มตนจาก
จุดเขาที่นิ่งตั้งตัวไดจะไปตอนี้ คือตั้งแตกลางป ๒๕๐๗ ดังจะเลาไปเรื่อยๆ ตอๆ ไป

วันอนุสรณ ยอนไปวันสถาปนา
กอนเขาเรื่องที่จะเลาไปตามลําดับ ขอแทรกเรื่องวันสําคัญของมหาจุฬาฯ สักนิด
นึกถึงเรื่องที่ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ครั้งเปน พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร
ในฐานะนิสิตชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๒ ไดชวนเพื่อนนิสิตจัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ขึ้น
เปนครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๕ และงานก็ยืนยงสืบมา (ปจจุบันวา เรียกเปน วันบุรพาจารย)
เรื่องนี้เปนการริเริ่มที่สําคัญ ทําใหมีวันอันเปนจุดยึดเหนี่ยวรวมใจ กระตุนใหเกิด
กําลัง แลวยังสรางทั้งสามัคคีและความมีชีวิตชีวา และที่สําคัญไมนอยเลย คือ เปนที่เตือน
ระลึกแกผูใหญทั้งฝายวัดและฝายบานเมือง ใหไมลืมไมละเลยมหาจุฬาฯ รวมทั้งใหไดรูจัก
ไดสนใจ ไมลืมที่จะเอาใจใส ดังที่สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมา และนายกรัฐมนตรีไดรวมงาน
ความหมายที่วาเตือนระลึกแกผูใหญนี้ ก็คือเปนการแนะนําตัวมหาจุฬาฯ แก
คณะสงฆและบานเมือง ซึ่งขยายไปถึงสังคมในวงกวางพรอมไปดวยกัน เปนความหมายที่
สําคัญคอนขางเปนพิเศษในระยะแรกที่จะประคับประคองตัวใหอยูไปไดและเจริญมั่นคง
อีก ด า นหนึ่ ง เป นความหมายในแง ข องการศึก ษาสํ า หรั บ ชุ มชนในมหาจุ ฬ าฯ
โดยตรง ที่จะใหตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะจริงจังกับการศึกษา
พึงสังเกตวา มหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป หรือสถาบันการศึกษาทั้งหลาย วันสถาปนา
กับวันเปดหรือเริ่มการศึกษา ก็คือวันเดียวกัน หรือใกลๆ กันจนจับรวมเปนอันเดียวกัน
แตของมหาจุฬาฯ วันสถาปนายอนหลังไปโนน ๑๓ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ.
๒๔๓๙) แลวเวลาผานมาครึ่งศตวรรษกวา จึงไดเริ่มมีการศึกษาเปนจริงขึ้นมา คือเปด
เรียนในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เริ่มการศึกษาหลังสถาปนากวา ๕๐ ป
ซอยละเอียดวา สถาปนา ๑๓ ก.ย. ๒๔๓๙ แลวประกาศตั้งเปนมหาวิทยาลัยสงฆ
หรือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ และเปดเริ่มการศึกษา ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๐
เมื่อมีประวัติมาอยางนี้ จะเห็นวา วันเปดการศึกษานั้นสําคัญอยางยิ่ง ถาไมมีวัน
เปดการศึกษา การสถาปนาก็อาจจะหายไปเฉยๆ วันอนุสรณมหาจุฬาฯ จึงเตือนระลึกวา
เพราะวันนี้นะ มหาจุฬาฯ จึงปรากฏมีขึ้นมา เดี๋ยวนี้ มหาจุฬาฯ ไดมีการศึกษาเปนจริง
ขึ้นมาไดเทานี้ปๆ แลวนะ เราจะตองชวยกันทําใหการเปดเริ่มการศึกษานั้นมีความหมาย
ดวยการทําใหมีการพัฒนาเจริญงอกงามเปนไปตามจุดมุงหมายอยางจริงจังชัดเจน
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สวนวันสถาปนามหาจุฬาฯ นั้น แนนอนอยูแลววาสําคัญอยางยิ่ง ถาของไมมีอยู
ก็ไมรูจะเปดอะไรที่ไหน พระองคทรงทําใหมีขึ้นไว ทานก็ยกเอามาใหเราไดใชไดชม
ทีนี้ ก็มีเรื่องจะเลาเกี่ยวกับวันสถาปนามหาจุฬาฯ หมายความวา วันสถาปนา
มหาจุฬาฯ ก็ไดมีการจัดเปนงานขึ้นมาแลวเหมือนกัน
เรื่องนี้เกิดขึ้นในชวงตนที่ทานเจาคุณเลขาธิการทํางานในตําแหนงนี้ คือใน พ.ศ.
๒๕๐๗ แตผูเลาชักจะเลือนๆ ในหลายจุด ครั้นจะทบทวนใหแนชัด ทานที่อยูในอยูใกล
เรื่อง รูมาดวยกันอีก ๒ ทาน ก็จากไปเสียแลว คือ ทานเจาคุณเลขาธิการเอง (หมายถึง
เจาประคุณอาจารย สมเด็จพระพุฒาจารย อุปเสณมหาเถระ ดังไดบอกแลว) และพระ
มหาสมบู ร ณ สมฺ ปุ ณฺ โ ณ (คื อ พระเทพกิ ต ติ โ สภณ อดี ต ประธานสมั ช ชาสงฆ ไ ทยใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเมื่ออยูทํางานดวยกัน ผูเลาเรียกทานวา “อาจารยสมบูรณ”
เรื่องหลายอยาง ตอนเริ่มมักจะรูกันแมนชัด จนไมนึกที่จะจดไว นานไป หลักฐาน
หรือแมแตรองรอยก็หมดสูญ ก็เลยเรียกขอมูลคืนมาไมได ขอจับความปะติดปะตอใหพอ
ไดเคาความ
ขอบอกอีกนิดวา เรื่องนี้เปนตัวอยางใหเห็นวา ในยามยาก ก็ยังมีพระมหาเถระที่
เมตตาเอาใจใสคอยค้ําจุนหนุนมหาจุฬาฯ อยูเหมือนกัน และทานเอาจริงเอาจังดวย พอ
เราไปกราบเรียน ทานก็เออออ เรียกไดวาทุกที
นี้ก็คือ เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต (ปุน ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพน (ตอมา พ.ศ.
๒๕๑๕ ไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช ปุณฺณสิริมหาเถระ)
เรื่ อ งนี้ โยงกั บเรื่อ งมู ลนิ ธิ ม หาจุฬ าฯ เพราะสองเรื่ องนั้ น พากั น มา แทบจะมา
ดวยกัน
อยางที่รูกันอยูชัดยิ่งนักวา ในดานทุนรอนนั้น มหาจุฬาฯ ในยุคกอนๆ อยูในขั้น
แสนเข็ญ หรือจะวาลําเค็ญ ก็ไดความพอกัน
ทานที่ หวงใยก็มาคิดกัน วา ในระยะยาว จะมีทุนใชให เ พียงพอแก งานและจะ
พัฒนางานไดอยางไร แลวก็คิดตั้งมูลนิธิขึ้น
ตอนแรกเรียกชื่อวา มูลนิธิมหาจุฬาฯ แตที่แทยังไมมีจริงตามกฎหมาย ก็ใหญาติ
โยมคุนวัดเปนคณะกรรมการมูลนิธิชวยกันไปกอน จะไดรักษาเงินทองที่ญาติโยมบริจาค
ถวาย ครั้นถึงเวลานี้ มหาจุฬาฯ พอจะเปนไป ก็ทําใหเปนหลักฐานกันที
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ตรงนี้ พอดีวา ผูเลาเขียนบันทึกดวยลายมือไววา
“วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ...
มูลนิธิ: ผู้ช่วยเลขาธิการ – ผู้ช่วยนายทะเบียน – อาจารย์เกษม บุญศรี ไปหาผู้ว่า
ราชการจังหวัด ขอจัดตั้งมูลนิธิ ลงลายมือให้คํามั่นโดยผู้ว่าการฯ เป็นพยาน (เวลาเช้า)”
เรื่องตั้งมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ บุคคลที่เปนกําลังสําคัญ ควรระลึก
คุณความดีของทาน คือ อาจารยเกษม บุญศรี (อดีตประธานสภาผูแทนราษฎร) ทานเปน
ผูลงนามในใบขออนุญาตจัดตั้ง (เลขคําขอที่ ๗/๒๕๐๗) และเอาใจใสตามเรื่องจนในที่สุด
ก็ไ ดรับใบอนุญาตจัดตั้ง โดยทางราชการลงวันที่อนุญาตยอนหลังใหดวย โดยใหเลข
อนุญาตที่ ต.๗/๒๕๐๗ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗
เมื่อมูลนิธิมีขึ้นเต็มสถานะอยางนี้แลว การบํารุงมูลนิธิก็ควรจะจริงจังดวย กองทุน
จะไดโตใหญขึ้น ก็เลยคิดกันใหมีวันงานขึ้นวันหนึ่งที่ญาติโยมจะไดทําบุญบํารุงมูลนิธิ
โดยเฉพาะ แตเสียดายวาตอนนี้ไมไดบันทึกเรื่องราวใหละเอียดตอเนื่อง เลยตองจับความ
เอา ตามที่พอจะสรุปไดคือ พิจารณากันวาจะกําหนดใหมีงานในวันไหนดี
คิ ด กั น ทํ า นองว า มหาจุ ฬ าฯ มี วั น อนุ ส รณ ม หาจุ ฬ าฯ ๑๘ ก.ค.เป น วั น สํ า คั ญ
ประจําปอยูวันหนึ่งแลว แตเรายังมีวันสถาปนามหาจุฬาฯ ๑๓ ก.ย. ซึ่งนาจะยกขึ้นมาจัด
ใหมีงานเปนวันสําคัญขึ้นมาได ตกลงยกใหเหมือนเปนวันของมูลนิธิมหาจุฬาฯ แลวเรื่อง
เขาสภามหาจุฬาฯ มีมติจัดงานครั้งแรกในป ๒๕๐๗ นั้นเลย
ตอนนี้ก็จําไมชัดอีก แตคงไมผิดวา เพราะเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์
(สมเด็จ “ปา”) เอื้ออํานวย จึงขยายเปนงานใหญ มิใชจัดงานหาทุนเฉพาะที่มหาจุฬาฯ แต
ขอใหเจาคณะจังหวัดทั่วประเทศจัดทั่วกันดวย แลวทานก็เปนผูลงนามในหนังสือแจงแก
เจาคณะจังหวัดทั้งหลายใหชวยกันจัดตามมตินั้น ตรงนี้ ผูเลาเขียนบันทึกดวยลายมือไววา
(วัน-เดือน ที่บันทึกไวจริง เขียนอยางโบราณ คือ ๖๕๙ โดยมี ฯ เหนือเลข ๕)
“[วันศุกร์ แรม ๕ ค่ํา เดือน ๙] วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ...
ประชุมใหญ่: ...วันมหาจุฬาฯ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ให้มีหนังสือสมเด็จฯ แจ้ง
มติสภาไปยังจังหวัดต่างๆ; ภายในม.จ.ร. จัด ๒ วัน อาทิตย์-จันทร์ ตั้งกรรมการ ผู้
กํากับเป็นกรรมการ และมีผู้ดําเนินงาน ๔ ท่าน คือ ประจวบ – อิ่ม – บุญลือ –
แคล้ว. มีการประชุมในวันอาทิตย์ที่ ๓๐”
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ขอพึงรูพึงสังเกตในเรื่องนี้ คือ
- ในปเริ่มแรกนี้ ใชชื่อวา “วันมหาจุฬาฯ” แตตอมาอีก ๒ ป (๒๕๐๙) เรียกใหมวา
“วันสถาปนามหาจุฬาฯ”
- เพื่อสะดวกแกประชาชน จัดงานในวันอาทิตย หรือเสารและอาทิตย ซึ่งใกลวันที่
๑๓ ก.ย. (เพราะจะใหเปนวันอาทิตย บางปจึงหางวันที่ ๑๓ ไปไกลหนอย เชน
ป ๒๕๑๕ จัดในวันอาทิตยที่ ๑๗ ก.ย., ป ๒๕๑๖ จัดในวันอาทิตยที่ ๑๖ ก.ย.)
- ในป แ รก เพราะขอให ต างจั งหวั ดจั ดด ว ย เพื่ อ ให เ หมาะสํ า หรั บ หั ว เมื อง จึ ง
กําหนดงานในวันพระ เปนขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันจันทรที่ ๑๔ ก.ย. ที่
มหาจุฬาฯ ในปแรกนั้น ก็เลยตองจัดงาน ๒ วัน เปนวันอาทิตยที่ ๑๓ และจันทร
ที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๐๗
ในปแรก ๒๕๐๗ นี้ ที่มหาจุฬาฯ จัดงานในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ มีพระธรรม
เทศนา ซึ่งหลวงพอปญญานันทะ (ตอมาคือ พระพรหมมังคลาจารย วัดชลประทานฯ)
เปนองคแสดง
หลวงพอปญญานันทะเปนองคแสดงธรรมประจํางานนี้ที่มหาจุฬาฯ ทุกป ถาไมมี
เหตุติดขัดจําเปน ทานก็ใหความสําคัญที่จะตองมา ที่จําไดคงไมผิดวา ในงานนี้ปหนึ่ง
หลวงพอปญญานันทะประกาศยกนิตยภัตของทานใหแกมหาจุฬาฯ โดยมอบใหมหาจุฬาฯ
รับเอาเองจากราชการ
ดังวาแลว ในปแรก จัดใหตรงวันพระ คือ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ซึ่งตรงกับวันจันทร
ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่มหาจุฬาฯ เริ่มงานในวันที่ ๑๓ แตตัวงานจริงอยูในวันที่
๑๔ ในตัวงานวันนี้ ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม มารวมพิธี มีการตั้งทุนมูลนิธิ “พิบูล
สงคราม” (จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพิ่ ง สิ้น ชีพ กอ นนี้ ๓ เดือ น เมื่อ ๑๑ มิ .ย. ที่ช าน
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน และนําอัฐิกลับคืนสูประเทศไทย ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗)
ในงานวันสถาปนามหาจุฬาฯ นี้ ตอมา นอกจากรับบริจาคแลว มีการมอบทุนแก
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนดวย รวมทั้งแกนักศึกษาจากตางประเทศ ดังในป ๒๕๑๖
รวมมอบ ๓๕ ทุน
ในปแรก ๒๕๐๗ สถานที่จัดงาน โดยความอุปถัมภของวัดมหาธาตุ คือในพระ
อุโบสถวัดมหาธาตุ สวนเกาอี้ที่นั่งในสถานที่ โดยความอุปถัมภของวัดพระเชตุพน เมื่อ
ชวยกันจัดเตรียมงานแลว เสร็จพิธี ก็ชวยกันเก็บ โดยทานเจาคุณเลขาธิการก็รวมอยูรวม
ทําดวย ผูเลาเขียนบันทึกไวดวยลายมือวา
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“[วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐] วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗.
ตัววันมหาจุฬาฯ: ... ๑๕ น. เศษ เจ้าคุณปัญญานันทะมาแสดงปาฐกถา...เป็น
อันเสร็จพิธี ไม่ต้องมีการกล่าวปิด. มีการเก็บสถานที่ – ขนเก้าอี้ส่งวัดโพธิ์ เสร็จสิ้น
ในวันเดียว ทั้งนี้ เลขาธิการลงมือทําเองด้วย. เมื่อเสร็จปรากฏมีเด็กเป็นลม ๑
คน ... ได้นําไป ร.พ. ศิริราช และปลอดภัย. เด็กกลับกันดึก ราว ๓ ทุ่ม...”
อยางไรก็ดี ถึงแมมูลนิธิมหาจุฬาฯ จะไดรับใบอนุญาตจัดตั้งแลว และชาวมหาจุฬาฯ
ไดเอาจริงเอาจังถึงกับมีการจัดงานหาทุนในวันมหาจุฬาฯ ดังที่วา แตกิจการของมูลนิธิ
มหาจุฬาฯ ตองนับวาเริ่มตนเปนทางการจริงในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๐๘ (หลังจดทะเบียน
๒๔ มี.ค. ๒๕๐๘) ดังที่ผูเลาบันทึกไว (ใหเห็นรูปรางของมูลนิธิเมื่อแรกตั้งดวย) ดังนี้
“[วันอังคาร แรม ๔ ค่ํา เดือน ๕] วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘.
มูลนิธิ: “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๐๘ ณ
ตําหนักสมเด็จวัดพระเชตุพน เวลา ๑๙.๐๕ – ๒๐.๓๐ น. (โดยประมาณ) มีผู้ร่วมประชุม
คือ สมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน พระธรรมรัตนากร, นายเชื้อ สรัพยารมย์ นาย
ทินกร ทองเสวต นายเกษม บุญศรี และนายสิริ เพ็ชรไชย มีเจ้าหน้าที่ ม.จ.ร. ไป
อํานวยความสะดวก คือ เลขาธิการ – ผู้ช่วย – และผู้ช่วยนายทะเบียน.
เรื่องที่ประชุม คือ แจ้งการจดทะเบียน – อนุญาตเสร็จ, อ่านตราสาร และสําเนา
หนังสือต่างๆ ของทางการ, ตกลงเรื่องการรักษาเงิน – เข้าธนาคารออมสิน,
รับทราบการจะต้องโอนที่ดิน นางบุญรอด ไพสิษฎ์ และมอบนายทินกร ไปร่าง
ระเบียบการรับ-จ่าย-รักษาเงิน...”
นี่คือสภาพความเปนไปในมหาจุฬาฯ นํามาเลาไวเปนเคา เพื่อใหมองเห็นรูเขาใจ
ถึงชีวิต งาน และบรรยากาศในอดีต ที่ไดเปนมา
กอนจะผา นไปกันตอ ขอเลาเสริมไวอี กนิด เกี่ยวกับงานวั นมหาจุฬาฯ หรือวั น
สถาปนามหาจุฬาฯ สําหรับหาทุนใหมูลนิธิมหาจุฬาฯ นี้ เรื่องมีวา “อาจารยสมบูรณ”
(พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ) ที่ทํางานอยูดวยกันแทบทุกวัน และแทบทุกคอนคืน ทาน
ชอบนิมนต หรือเรงเราผูเลาใหเขียนหนังสือเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทานเห็นวาเปนประโยชน
คงจะเปน “อาจารยสมบูรณ” นี้เอง เมื่อใกลจะถึงวันสถาปนามหาจุฬาฯ พ.ศ.
๒๕๑๑ ซึ่งตกลงจัดในวันเสารที่ ๑๔ และวันอาทิตยที่ ๑๕ กันยายน ทานไดขอหรือหนุน
นักใหผูเลาเขียนเรื่อง “มูลนิธิ” เพื่อลงพิมพใน พุทธจักร ฉบับวันสถาปนาฯ เปนเรื่องที่
คอนขางยาว พิมพเสร็จเกือบไมทันงาน ไดใชในวันอาทิตยที่ ๑๕ และตอมาก็พิมพเปน
เลม หรือพิมพในหนังสือของมูลนิธิมหาจุฬาฯ เรื่อยมาไมนอยกวา ๒๐ ป

๑๐๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

มูลนิธิมหาจุฬาฯ ขอวาอีกนิด
เรื่องการจัดงานวันมหาจุฬาฯ แลวมาเปนวันสถาปนามหาจุฬาฯ โดยใหเปนวัน
สําหรับมูลนิธิมหาจุฬาฯ นี้ คิดวาถาเลาเรื่องปลีกยอยเพิ่มอีกนิด จะชวยใหคนรุนหลัง
มองเห็นชีวิต งาน บรรยากาศ ตัวอยางบุคคลผูมีคุณความดีเกี่ยวของกับมหาจุฬาฯ ที่พึง
ระลึกถึง จึงขอพูดแถมสักหนอย
หลังจากตั้งมูลนิธิมหาจุฬาฯ แลว ระหวางเตรียมงานวันมหาจุฬาฯ ที่จะมาถึงใน
วันที่ ๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๐๗ มีเรื่องที่ผูเลาเขียนดวยลายมือบันทึกไวกอนงาน ๖ วันวา
“[วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๙] วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗...
สํานักงานเลขาธิการ: เลขาฯ และผู้ช่วย ไปหาสภานายก ขออนุมัติจัดงานวัน
มหาจุฬาฯ ในวัดมหาธาตุฯ (โบสถ์), ไปหาอธิการบดีซึ่งมาจากลาว; ผู้ช่วยฯ ไปกับ
อธิการบดี และอาจารย์เกษม บุญศรี, อาจารย์ทินกร ทองเสวต ที่วัดโพธิ์ เป็นการ
ประชุมตั้งกรรมการมูลนิธิ (ตั้งตําแหน่งแก่กรรมการเก่า)
๑. นายเชื้อ สรัพยารมย์ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายทินกร ทองเสวต เป็นรองประธานกรรมการ
๓. นายสิริ เพ็ชรไชย
เป็นเหรัญญิก
๔. นายเกษม บุญศรี
เป็นเลขานุการ
เริ่มประชุม ๑๙.๑๕ น. เลิกประชุม ๒๐ น.”
โยม ๔ ทานนี้ เปนกรรมการมูลนิธิอยูแลวตั้งแตกอนที่มูลนิธิมหาจุฬาฯ จะเกิดขึ้น
เปนทางการ คราวนี้ก็เลยตกลงตั้งทานเหลานั้นเขาในตําแหนงเปนทางการ และทั้ง ๔ ทานนี้
ก็ทํางานใหมหาจุฬาฯ ในตําแหนงชุดนี้มาอีกนาน คือ พอตั้งใหม ก็ลงในชุดเดิมนี่แหละ
โยมกรรมการทั้ง ๔ ทานนี้ ทุกทานเปนเปรียญวัดมหาธาตุรุนอาจารย สําหรับ
อาจารยเกษม ไดพูดถึงแลวเมื่อกี้ โยมเชื้อ และอาจารยทินกร นอกจากชวยทางมูลนิธิแลว
ก็เปนกรรมการศูนยกลางผูปกครอง ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย มายืนนาน
อาจารยสิริ เพ็ชรไชย เปนนองนอยที่สุดของกรรมการชุดนี้ แตมีความสําคัญใน
กิจการของมหาจุฬาฯ มากมายหลายดาน พูดงายๆ วา งานของสํานักงานเลขาธิการ ที่
เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง เรื่องงานเกี่ยวของกับวงการพระขางนอก เรื่องราชการ
เกี่ยวกับพระศาสนา (ทานอยูกรมการศาสนาดวย) ทานเปนไวยาวัจกรให มหาจุฬาฯ
อาศัยทานไปเดินไปวิ่งมากมายตลอดเวลายาวนาน (แมแตไปชวยรับนิตยภัตหลวงใหแก
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ผูเลาในเวลาตอมา) ตลอดจนงานวิชาการ เชน ชวยฝายพระทําหนังสือแบบเรียนสําหรับ
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พูดอยางรวบรัดก็วา ที่สํานักงานเลขาธิการมหาจุฬาฯ ในชวงเวลาประมาณ ๑๐
ป (๒๕๐๗-๒๕๑๗) นอกจากพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (ตอมาคือ พระวิสุทธิสมโพธิ
พระราชกิตติเวที และพระเทพกิตติโสภณ) ที่ทํางานดวยกันกับผูเลาใกลชิดที่สุดแลว ก็มี
อาจารยสิริ เพ็ชรไชย เปนฝายโยมคฤหัสถที่ทํางานใหพวกเรามากที่สุด
ทีนี้ ที่ขึ้นตนวา “เลขาฯ และผู้ช่วย ไปหาสภานายก ขออนุมัติจัดงานวันมหาจุฬาฯ ในวัด
มหาธาตุฯ (โบสถ์), ไปหาอธิการบดีซึ่งมาจากลาว;... ” อันนี้ในแงหนึ่งก็เปนวิธีทํางาน คือ ตอนนั้น
ผูเลาเพิ่งเริ่มทํางาน ผูใหญในสายงานยังไมรูจัก ทานเจาคุณเลขาธิการก็พาผูเลาไปดวยกัน
กับทาน จะไดแนะนําตัวแกองคสภานายก และแกองคอธิการบดี หลังจากนั้น ทานรูจัก
แลว ถาเปนเรื่องตามสายงานสามัญ ผูเลาก็ไปเององคเดียว (ตามที่เลานี้ จะเห็นวา ทาน
เจาคุณอธิการบดีมาจากลาว แสดงวา เวลานั้น ทานไดไปปฏิบัติศาสนกิจอยูที่นั่นแลว)
ตอนตอไปบอกวา “ผู้ช่วยฯ ไปกับอธิการบดี และอาจารย์เกษม บุญศรี, อาจารย์ทินกร
ทองเสวต ที่วัดโพธิ์ เป็นการประชุมตั้งกรรมการมูลนิธิ...”
พึงสังเกตวา จะเริ่มตั้งกรรมการมูลนิธิ ก็ไปที่วัดโพธิ์ แสดงวา เจาประคุณสมเด็จ
พระวั น รั ต วั ด พระเชตุ พ น (สมเด็ จ “ป า ”, หลัง จากนี้ ๘ ป ได รับ สถาปนาเป น สมเด็ จ
พระสังฆราช ดังกลาวแลว แตในที่นี้ เพื่ออนุวัตตามสมณศักดิ์เวลานั้น จึงขอยังไมใชราชา
ศัพทสําหรับสมเด็จพระสังฆราช) เปนองคหลักในการตั้งและเริ่มกิจการของมูลนิธิมหา
จุ ฬ าฯ แม แ ต ก ารประชุม เริ่ ม แรกที่ ว า นี้ ก็ ไ ปทํ า ที่ วั ด โพธิ์ และองค ทา นก็ เ ป น ประธาน
กรรมการกํากับมูลนิธิใหดวย
รวมความวา เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน แมจะมิไดอยูในสาย
งานภายในมหาจุฬาฯ มาเลย แตทานไดมีเมตตานุเคราะหอยางสูงในการโอบอุมเปนที่อิง
อาศัยใหแกมหาจุฬาฯ ทั้งถัดรองจาก และตอหลังจากเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ญาโณทยมหาเถระ (สิ้นพระชนมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๘)
รวมทั้ ง ได เ มตตามาเป น ประธานงานวั น อนุ ส รณ ม หาจุ ฬ าฯ งานแจก
ประกาศนียบัตร ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย (ชวงขึ้นปใหม) ตลอดจนพิธีเปดโครงการ
เปดสัมมนา และการประชุมใหญๆ มากมาย ที่มหาจุฬาฯ ไปขอรบกวนอาราธนา
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ขอเลาอีกนิดถึงพระเมตตาของเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ
วัดพระเชตุพน ในวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ยังทรงดํารงสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระวันรัต วันนั้น ประธานฝายคฤหัสถ คือ จอมพลประภาส จารุเสถียร บอกวา
ตั้ ง ใจมากว า จะมา แต ม าไม ไ ด เพราะต อ งเตรี ย มการต อ นรั บ ประธานาธิ บ ดี ข อง
สหรัฐอเมริกา แตเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์ แมวาทานจะตองรีบไปงานที่อื่น
ดวย แตทานก็มาถึงตั้งแตกอนเวลา
กอ นจะกลั บ เจ า ประคุ ณ สมเด็ จ “ป า ” กล า วแสดงความยิ น ดี ว า อย า งไรๆ ก็
จะตองมาตอๆ ไปตลอดชีวิต และจะมอบงานธรรมทูตใหดวย
ในงานวันนั้น ตอนบาย มีรายการปาฐกถา แสดงโดย อาจารยสุกิจ นิมมานเหมินท
ซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ทานเลาประวัติของมหาจุฬาฯ ยุค
เริ่มดําเนินการศึกษาขั้นอุดมศึกษา โดยแสดงความยอมรับและสนับสนุนกิจการอยาง
จริงจัง พรอมทั้งแสดงนโยบายการศึกษาที่ขอใหพระเปนที่พึ่ง
ขอเลาประกอบเชิงเกร็ดความรูเล็กนอย ในชวงที่เจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพน ยังทรงดํารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต และเปน
ประธานกรรมการกํากับมูลนิธิมหาจุฬาฯ นั้น วันหนึ่ง ซึ่งผูเลาจําไมไดวาวันใด หลังงาน
ปกติประจําวัน ตอนค่ํา (เวลาสามัญสําหรับไปหาพระเถระผูใหญ คือ ยามค่ํา เสร็จแลวจึง
กลับมาทํางานที่มหาจุฬาฯ ตอ) ทานเจาคุณเลขาธิการพาผูเลาไปกราบเจาประคุณสมเด็จฯ
ประธานกรรมการกํากับมูลนิธิดวยกัน
แนนอนวา เจาประคุณสมเด็จฯ มีภารกิจมากมายอยูแลว เรายังนําภาระไปเพิ่มให
ทานอีก เรื่องก็คือ ทางกรรมการมูลนิธิจะจัดจะใชเงิน ตองขออนุมัติเบิกตอองคประธาน
กรรมการกํากับมูลนิธิฯ ทานเจาคุณเลขาธิการและผูเลา เปนกรรมการกํากับมูลนิธิ อยูฝาย
พระ จะชวยประสานงาน ก็ไปกราบเจาประคุณสมเด็จฯ ประธานกรรมการกํากับมูลนิธิ
เพื่อทานจะไดเซ็นอนุมัติ
ที่จริง เจาประคุณสมเด็จฯ จะมาทราบเรื่องอะไรดวย วาทางมหาจุฬาฯ จะเอาเงิน
ไปใชกันอยางไร ทานชวยเปนประธานให ก็เปนเมตตาคุณอยางสูงแลว นี่ยังนําเรื่องหนัก
ไปถวายอีก เจาประคุณสมเด็จฯ พิจารณาอยูครูหนึ่ง แลวทานไมเขียนวา “อนุมัติ” แต
เขียนวา “อนุโมทนา” นี่คือกัปปยโวหาร ซึ่งชวยใหงานปลอดโปรงแกผูทํางานของมูลนิธิ
โดยไดปดชองเสียหายแกทานดวย เรื่องเปนอันเสร็จดวยดี และเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๗

เวลานั้น กําลังมีขาวโดงดัง ทั้งทางวิทยุและหนังสือพิมพ เรื่องหลวงตายี ที่จังหวัด
หนึ่ ง ขึ้ น ไปทางเหนื อ หน อ ย คนลื อ กั น นั ก หนาว า หลวงตายี มี ฤ ทธิ์ ป าฏิ ห าริ ย ยิ่ ง ใหญ
สามารถบิณฑบาตเทวดา (ไปยืนกลางแจง รับบิณฑบาตจากเทวดา) และควาเอาแกว
แหวนเงินทองจากอากาศที่วางเปลาใหแกคนที่ตองการได เสียงระบือลือลั่นมาก
ท า นผู ใ หญ ท างบ า นเมื อ งในกรุ ง เทพฯ ไม อ ยากให ป ระชาชนถู ก หลอกลวง ก็
เดินทางไปพิสูจนความเท็จ แตแลวกลับกลายเปนวา ทานผูใหญนั้นๆ เมื่อพิสูจนแลว
ยอมรับวาหลวงตายีมีฤทธิ์ทําอยางนั้นไดจริง เลยกลับมาบอกยืนยัน
ตอนนั้น เรื่องใหญดังอยางนี้ เจาประคุณสมเด็จฯ ก็ปรารภปญหานั้นแกทานเจา
คุณเลขาธิการ และผูเลา คือ ทานก็หวงประชาชน ไมตองการใหถูกหลอกลวง ตอนหนึ่งทาน
พูดวา “ขาฯ ก็ทําไดวะ” (เจาประคุณสมเด็จ “ปา” พูดแบบกันเองอยางนี้เปนธรรมดา เปนที่
รูกันดี) วาแลวทานก็แบมือขางหนึ่งที่วางเปลาใหดู แลวยกมือนั้นควาไปในอากาศ และบอก
วา “แกแบมือมา” พอแบมือไป ทานก็วางพระพุทธรูปองคเล็กๆ ใสในมือนั้นใหเห็นจริง
นี่คือ ทานบอกใหรูแบบชัดเจนที่สุดวา แทจริงแลว อะไรเปนอะไร
ตอมา หลังจากนั้นอีกนานพอสมควร สื่อมวลชนคณะหนึ่งซึ่งไปสืบสาวติดตาม
เรื่ องดว ยความเพี ยรพยายามอดทน ก็สามารถเป ดเผยกลวิ ธีหลอกของหลวงตายี ใ ห
ประชาชนตาสวางรูเขาใจเทาทันได เรื่องโดงดังอื้อฉาวก็จบไปไดอีกเรื่องหนึ่ง
ที่เลานี้ เปนการบอกใหรูวา เรื่องหลอกลวงแบบนี้ ไดมีมานานนักแลว และมีได
เรื่อยๆ ถึงแมจะมีบทเรียนใหไดคิดมามากมาย และทานผูรูก็บอกก็แนะนําสั่งสอนไว แต
คนจํานวนมากก็ไมรูจักเรียนรู ปลอยใหโลภกับหลงประสานกันกอเรื่องราวขาวใหมๆ ได
เรื่อยไป ไมกา วเขามาใกลหลักพระพุทธศาสนากันสักที
กอนจะจบ คิดวาควรจะเลาใหครบอีกหนอย เปนการชวยปองกันความสับสน คือ
เรื่องตั้งมูลนิธินี้ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ยังตองไปจดทะเบียนอีก สําหรับมูลนิธิมหาจุฬาฯ
นี้ หลังจากไดรับใบอนุญาตแลวผานไปอีก ๑ ป ๒ เดือน จึงไดรับการจดทะเบียนเปนการ
เสร็จสิ้น คือสมบูรณจริง
เรื่องตอนนี้ ก็มีบันทึกที่ผูเลาเขียนลายมือไววาดังนี้
“[วันพุธ แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๕] วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘...
มูลนิธิ: ประมาณ ๑๗ น. นายเกษม บุญศรี บันทึกมาแจ้งว่า มูลนิธิมหาจุฬาฯ
ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และตนได้ไปจดทะเบียนแล้ว.”

๑๐๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ในเอกสารของมหาจุฬาฯ เอง ถาไมบอกใหละเอียดชัดเจน อาจจะทําใหเกิดความ
สับสนขึ้นก็ได เพราะฝายบางทานก็ถือวา แมจะไดรับใบอนุญาตจัดตั้งแลว ก็ตองไดรับ
การจดทะเบียนเสร็จสิ้นแลวดวย การจัดตั้งจึงจะสมบูรณจริง
ดังที่ในหนังสือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ: หลักสูตรและ
กิจการสังเขป พ.ศ. ๒๕๑๑ หนา ๔๑ วาดวย “มูลนิธิมหาจุฬาฯ” ไดบอกไววา
มูล นิธิ ม หาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย ได้รับ อนุญ าตจากทางราชการ ให้ จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เลขหมายทะเบียน ๓๙๐
มีทรัพย์สินเป็นทุนเริ่มแรก ๑๙๑,๕๔๐ บาท...
ว า ตามหนั ง สื อ เล ม นั้ น ใน ป ๒๕๑๑ มู ล นิ ธิ ม หาจุ ฬ าฯ มี ท รั พ ย สิ น เป น เงิ น สด
๑,๐๔๖,๓๕๓.๔๕ บาท
วาอีกครั้งหนึ่งใหครบ ๒ ขั้นตอนวา
มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เลขอนุญาตที่ ต.๗/๒๕๐๗
- ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เลขหมายทะเบียน ๓๙๐

นึกถึงวัน(สถาปนา)มหาจุฬาฯ แลว ดูวันอนุสรณมหาจุฬาฯ สักหนอย
ไหนๆ ก็ไดพูดใหเห็นบรรยากาศของงานวันมหาจุฬาฯ ๑๓ กันยายน ซึ่งเนื่องกับ
มู ล นิ ธิ ม หาจุ ฬ าฯ แล ว ก็ ข อพู ด ถึ ง บรรยากาศของงานวั น อนุ ส รณ ม หาจุ ฬ าฯ ๑๘
กรกฎาคม บาง อันหนึ่งเปนงานทําบุญที่จะชวยใหการศึกษามีทุน อีกวันหนึ่งเปนวั น
กระตุนสติใหตั้งใจศึกษาใหยิ่งกวามูลคาของทุน
เพื่อใหรวบรัดสักหนอย ก็คัดความจากบันทึกลายมือของผูเลามาโดยตรงเลย จับ
เอาที่งานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ คือถัดตอมาหลังงานวันมหาจุฬาฯ ๒๕๐๗
(ละ...เสียบาง เพื่อไมใหยืดยาวเกินไป)
“[วันศุกร์ แรม ๓ ค่ํา เดือน ๘] วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.
งานอนุสรณ์: กรรมการนิสิตเร่งงาน, มีการตั้งเต็นท์ – ปะรําพิธี เสร็จ.
สํานักงานเลขาธิการ: ผู้ช่วยร่างรายงานสําหรับอธิการบดีอ่านในงานอนุสรณ์
และงานอื่นๆ บ้าง.”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
“[วันเสาร์ แรม ๔ ค่ํา เดือน ๘] วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.
งานอนุสรณ์: เตรียมงาน – จัดสถานที่กันทั้งวัน, ท่านเจ้าคุณเลขาฯ มาช่วยจัด
สถานที่ ขน-ยกพื้นเอง กลับราว เกือบ ๔ ทุ่ม.
“[วันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ํา เดือน ๘] วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.
ร.ร.พอ. – บาลีพิเศษ: หยุดเรียน แต่ให้นักเรียน พอ. มาตามปกติร่วมงานอนุสรณ์.
งานอนุสรณ์: ๙ น. คณะกรรมการนิสิตอัญเชิญอัฐิ และบรมรูป ร. ๕ มายังโรงพิธี.
ราว ๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่มาพร้อม.
๑๐ น. สวดพระพุทธมนต์ แล้วฉันเพล (ฝ่ายเจ้าภาพเลี้ยงในระเบียงพระอุโบสถ)
๑๒ น. รายการโต้วาที นร. พอ.
(ภาคเช้านี้ ท่านผู้หญิงละเอียด เป็นประธานประเคนของจนแจกรางวัลนักเรียน).
๑๓ น. เศษ มีเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ คนฟังแน่น แต่เวลาเทศน์น้อยจัด
(พระราชสิทธิมุนี + พระรัตนเวที)...
๑๔ น. เศษ นายกฯ มาถึง พระขึ้นที่สดัปกรณ์
- อธิการบดี รายงาน
- สมเด็จฯ ตอบ
- นายกฯ ปราศรัย
พระสดัปกรณ์ อนุโมทนา (แบ่ง ๒ รุ่น ๑๐+๙ รูป).
สภานายก + อธิการบดี นํานายกฯ เข้าชมหอธรรมวิจัย-หอสมุด ตึก
เรียนขึ้นถึงชั้น ๓...ระหว่า งเดินกลับ ชมภาพเขีย น นร.พอ. ตลอด
พอใจมาก
๑๖.๐๐ น. แจกรางวัลประกวดภาพ
ราว ๑๖.๑๕ น. รองอธิบดีกรมการศาสนาปาฐกถาเรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์”
ผู้ฟังพอใจมาก
๑๗ น. เศษ – ๑๘.๓๐ น. (โดยประมาณ) อภิปรายปัญหา ระหว่างนิสิตนักศึกษา ม.จ.ร. – ม.ม.ร. ฝ่ายละ ๒ รูป รวม ๒ ปัญหา, พระมหาอิ่ม
สุมงฺคโล เป็นประธาน. แล้ว เป็นเสร็จงาน; เก็บของ-สถานที่ อย่าง
พร้อมเพรียง เสร็จในเวลาราว ๑.๓๐ ชม. เลขาธิการ – ผู้ช่วย อยู่
ตลอด. แล้วมีหนังกุหลาบทิพย์ช่วย.
ขอขามไป ๔ วัน ถึงวันที่มีขาวเปนควันไมหลงตามมา ดังนี้

๑๐๙

๑๑๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

“[วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๘] วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.
ผู้ให้โอวาท: ผู้ช่วยเลขาธิการ.
การศึกษา: ปกติ (วันนี้ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกข่าวเรื่องนายกฯ
เสนอเรื่องปูพื้นหินอ่อน ตึก ม.จ.ร. ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และได้มอบให้
สํานักงบประมาณรับไปพิจารณาด้วย).”
[ในบันทึกนี้: สมเด็จฯ = สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน, ท่านผู้หญิงละเอียด = ทาน
ผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม, นายกฯ = จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี]
ขอเลาประกอบวา ตึกเรียนใหญ ๓ ชั้น ของมหาจุฬาฯ (ตรงขามทาพระจันทร) เวลา
นั้น แมจะสรางเสร็จใชเรียนไดแลว แตพื้นยังเปนคอนกรีต ไมมีทุนที่จะปูพื้นหินออนตาม
โครงการ จึงรอทุนกันมา หลังจากราชการออกขาวนี้มาแลว ก็เงียบหาย
ในที่สุด ถึง ๑ พ.ย. ๒๕๐๙ ก็ไดตกลงแลววา จะปูพื้นหินออนนั้น ดวยทุนที่เราเก็บ
ออมกันมาเอง ดังที่ผูเลาเขียนไว ดังนี้
“[วันอังคาร แรม ๓ ค่ํา เดือน ๑๑] วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙.
ผู้ให้โอวาท: วันเปิดเรียนวันแรกของภาคที่สอง: ผู้ช่วยเลขาธิการให้โอวาท ให้ไม่
ประมาทในการศึกษา, ว่าปีนี้ จะปูหินอ่อนเสร็จโดยใช้ทุน ที่สะสมไว้ และ
หลักสูตร ระเบียบแบบแผนในการศึกษา ก็จะเสร็จหมดในปีนี้ แต่สิ่งสําคัญ
คื อ การเร่ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา, ได้ นิ สิ ต สํ า เร็ จ พร้ อ มด้ ว ยความรู้
ความสามารถองค์เดียว ดีกว่าปูหินอ่อนได้ทั้งตึก.
การเรียน: ยังไม่เต็มที่ เพราะเป็นวันแรก, แต่แจกตารางสอนพร้อมเสร็จ.
อาจารย์เชิญใหม่ภาคนี้ มี อจ. พิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา, อจ. ช่วย กรรณวัฒน์.”
ครั้นแลว ถึง ๘ พ.ค. ๒๕๑๐ งานปูพื้นหินออนที่ตึกมหาจุฬาฯ ก็เตรียมจะเริ่ม ดังนี้
“[วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๕] วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐.
วันพระ: วันหยุด.
การพิมพ์หลักสูตร: ๙ - ๑๑ น. ผู้ช่วยเลขาธิการนําต้นฉบับหลักสูตรกิจการมหา
จุฬาฯ ภาษาอังกฤษ ไปเข้า ร.พ. ไทยวั ฒนาพานิช และดูวิ ธีการจัด พิม พ์
ประมาณราคาไม่เกิน ๑๗,๐๐๐ บาท, ตกลงใช้ ๘ หน้ายกธรรมดา เท่าเล่ม
พ.ศ. ๒๕๐๐, วางมัดจําแล้ว ๘,๐๐๐/หินอ่อน: ช่างบริษัทหินอ่อนมาวัดพื้น ที่จะต้องปู ประมาณ ๑๐ – ๑๕ น. เศษ.
พสล.: ๑๖.๓๐ – ๑๘ น. เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ ไปประชุม...
การประชุม: ตอนค่ํา มีการประชุม...”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๑

ตอมา หลังงานวันมหาจุฬาฯ ป ๒๕๑๐ (ปนี้ วันอาทิตยที่ใกลสุดคือ ๑๐ ก.ย.)
ผ า นไป ๒ วั น ผู เ ล า ก็ บ อกแจ ง แก นิ สิ ต นั ก เรี ย นในรายการให โ อวาทประจํ า วั น หน า
หอสมุดกลางในวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๑๐ วา “การปูพื้นหินอ่อน จะเริ่มในวันหรือสองวัน
ต่อไป”
อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไมจบ เพราะงานปูพื้นหินออนเพิ่งจะเริ่ม เมื่อเริ่มแลว ก็
ตองบอกตอไปวาเสร็จเมื่อไร แตในที่นี้ ขอพักหรือทิ้งไวกอน เพราะจะบอกได ก็ตองคน
หรืออานบันทึกที่เขียนไวใหละเอียดขึ้นไปอีก ตอนนี้ขอถือวาไมไหว เพราะเรื่องที่จะเลา
ซึ่งสําคัญๆ มีอีกมากนัก หากมีโอกาสคนวางานปูพื้นหินออนนั้นดําเนินตอไปอยางไร และ
พบวันที่ปูเสร็จเรียบรอย จะไดบอกใหชัดอีกที
ควรชี้แจงไวดวยวา การที่ตองคิดปูพื้นหินออนใหเสร็จไปนี้ มิใชเพียงเพราะเพื่อให
เปนไปตามแบบของอาคารที่วางไวแตเดิม และไดมีการเริ่มปูคางไวบางแลวในบางแหง
เทานั้น ที่สําคัญคือ พื้นอาคารนั้น เขาเทคอนกรีตเตรียมไวรอปูพื้นหินออน จึงมีผิวเปน
ปูนซีเมนตที่หยาบกรานขรุขระระคาย บางแหงเปนตะปุมตะปา แถมบางที่มีปลายกาน
เหล็กงอแนบไว แมแคเดินผานไป ก็ไมสะดวกสบาย และมีความเสี่ยงอันตรายพวงอยู
ดวย จึงจําเปนตองทําใหเสร็จใหจบไป
ในเรื่องนี้ ถาพื้นอาคารเรียบรอยใชงานไดเปนปกติอยูแลว ไมวาจะเปนวัสดุอันใด
ก็คงไมไดเอาใจใสอยางนี้ (และเรื่องแบบนี้ ในแหงที่เขามีทุนทรัพยมากมาย ก็กลายเปน
เรื่องเล็กนอย เดี๋ยวเดียวก็เสร็จก็จบไป โดยไมตองมีเรื่องใหเอามาบอกมาเลาใหใชเนื้อที่)

พระราชสุทธิเมธี (เกี่ยว อุปเสโณ), พ.ศ. ๒๕๐๗

มหาจุฬาฯ สูยุคของเลขาธิการ
เริ่มเรื่องเมื่อลงดุล ในป ๐๗
กอ นจะเล า ต อ ไป ขอทวนความก อ นว า ท า นเจ า คุ ณ เลขาธิ ก าร (เจ า ประคุ ณ
สมเด็จพระพุฒาจารย [เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ. ๙] เมื่อเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ครั้งยังดํารง
สมณศักดิ์ ที่ พระราชวิสุทธิเมธี พระเทพคุณาภรณ พระธรรมคุณาภรณ จนถึงพระพรหมคุณาภรณ) ดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๑
สวนผูเลา เปนผูชวยเลขาธิการ และรองเลขาธิการมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗๒๕๑๗ ( ต อ จากนั้ น พระมหาสมบูร ณ สมฺ ปุ ณฺ โ ณ ดู แ ลงาน และเป น รองเลขาธิก าร ใน พ.ศ.
๒๕๒๑) ดังนั้น จึงจะเลาเหตุการณความเปนไปในมหาจุฬาฯ ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗
แตเรื่องของมหาจุฬาฯ ดานที่เกี่ยวของกับภายนอก แมวาผูเลาจะไมไดไปที่
มหาจุฬาฯ แลว ก็อาจตองเลาตอมาเฉพาะบางอยาง จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐
ดังที่เลาแลว จะเห็นวา กอน พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยเฉพาะตั้งแตเกิดเหตุการณรายในป
๒๕๐๓ เปน ตนมา ไดมีการเคลื่อนไหวเปลี่ย นแปลงของตําแหนงงานบริหาร และตั ว
บุ ค คลผู บ ริ ห ารงานของมหาจุ ฬ าฯ นั บ ว า บ อ ยที เ ดี ย ว มี อ ธิ ก ารบดี หรื อ ผู รั ก ษาการ
อธิการบดี เรียกตําแหนงไมลงตัว มีรองอธิการบดี แลวไมมี มีสั่งการเลขาธิการหลายทาน
แลวมีเลขาธิการในเวลาสั้นๆ
ไมเฉพาะตัวบุคคลเทานั้น ที่เปลี่ยนแลวเปลี่ยนอีก ไมแนนอน แมแตขอบเขตของ
งานในความรับผิดชอบ ก็อาจจะคอนขางสับสน
จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อยุติเรื่องตัวบุคคล โดยทานเจาคุณเลขาธิการเขารับ
งานประจําหนาที่แลว ก็เปนอันถึงจุดนิ่ง ลงตัว แลวงานก็ตอเนื่องสืบมา

๑๑๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ผูเลาไมไดรวมรูรวมเห็นแจงชัดถึงสถานการณในชวงกอนป ๒๕๐๗ เพราะตนเอง
ไดรับการแตงตั้งเขามาเปนผูชวยเลขาธิการ เมื่อเรื่องราวกําลังเขาสูจุดลงตัวในป ๒๕๐๗
นั้น แลวก็ทํางานในระยะเวลาที่ตําแหนงตางๆ และตัวบุคคลทั้งหลายเขาที่นิ่ง เขาขบวน
ไปกับทานเจาคุณเลขาธิการสืบมาแตบัดนั้น
ไดบอกแลววา ผูเลาไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ รูปที่ ๒ แบบฉับพลัน
ไมทันไดรูตัวมากอน ณ ๒๕ พ.ค. ๒๕๐๗ นึกไมออกวาไดรูความใดกอนมีประกาศแตงตั้ง
นั้นออกมา มีแตวากอนนั้นไมกี่วัน เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๒๕๐๗ ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาฝาย
วิชาการ แผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
มีความจําเลาๆ เปนภาพเลือนๆ ไมแนนักวาจะจําถูกเวลาแนไหมวา กอนมีประกาศ
นั้นออกมา ๒-๓-๔ วัน ขณะอยูในหอง ในกุฏิ ที่วัดพระพิเรนทร จูๆ พระอาจารยเจาคุณพระ
ราชวิสุทธิเมธี และพระอาจารยเจาคุณพระกวีวรญาณ ก็เขาไปเยี่ยมในหองที่อยูนั้น
นาแปลกใจ ทําไมพระอาจารยเปยมเมตตามาเยี่ยมลูกศิษยแบบไมรูตัว ถึงกุฏิ ใน
หองเล็กๆ ราว ๒.๕ x ๓ เมตร เขาใจวา ทานมางานศพที่ศาลาวัดขางนอกแลว ก็เลยถือ
โอกาสแวะเขามาดูวาลูกศิษยเปนอยูอยางไร แลวหลังจากนั้นไมกี่วัน ที่มหาจุฬาฯ ก็มี
ประกาศแตงตั้งพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ รูปที่ ๒ ดังไดเลาขางตน
อีก ๔ วันจากนั้น คือ ๒๙ พ.ค. ๒๕๐๗ ทานก็ใหไปนั่งประจําที่โตะทํางานของ
ทานอาจารยเจาคุณพระกวีวรญาณ แลว ณ ๔ มิ.ย. ๒๕๐๗ ทานเองก็ลาจากตําแหนงไป
ตอแตนั้น ในหองสํานักงานเลขาธิการ ที่หนามุขชั้น ๒ ทายตึกดานตะวันตก ก็
เป นที่ทํา งานของผูเ ลา โดยมี ทานที่อยู ดว ยกัน ตลอด ๑๐ ป จนผู เ ล า นี้ล าจากไปในป
๒๕๑๗ คือ อาจารยสมบูรณ (พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ)
สวนทานเจาคุณเลขาธิการอยูในหองอธิการบดี ที่หนามุขชั้นลางทายอาคารดาน
ตะวันออก ทานมาสม่ําเสมอโดยไมทิ้งชวงยาว เพราะนอกจากงานในตําแหนงหนาที่แลว
ก็ยังมีงานสอน งานจร และกิจนัดหมายพิเศษ แตทานมาทุกวันไมได เพราะมีงานดานอื่น
หลายอยาง โดยเฉพาะงานดานการคณะสงฆ ที่วาเปนการดูแลวงลอมรอบมหาจุฬาฯ
รวมทั้งเรื่องของวัดสระเกศ ซึ่งเปนพระอารามหลวงอันมีกิจการมากมายใหญโต แตไมวา
จะอยางไร ก็ไมใหพรองแกการสื่อสาร การบอกเลา รายงาน และการปรึกษา
ไดบอกแลววา บัดนี้ มหาจุฬาฯ มาถึงยุคของคนในที่จะสรางตัวและขยายกําลัง
ออกไป จึงมาดูกันหนอยวา ตอนนั้น เรามีกําลัง มีทุน มีทรัพยากร เริ่มดวยคนขางในที่เปน
บุคลากรไดแคไหน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๕

ก) กําลังคน
“คนใน” ที่วานี้ ก็คือ ผูที่สําเร็จการศึกษาของมหาจุฬาฯ เอง ไดแก พธ.บ.
ทั้งหลาย ซึ่งในที่นี้จะนับ ๙ รุน คือเลยจากรุนของผูเลาไปอีก ๑ รุน และในจํานวนทั้งหมด
ตอไปนี้ ก็ตองนับเฉพาะผูที่ยังครองเพศบรรพชิต สวนทานที่ลาสิกขาไปแลว ก็เปนกําลัง
สําคัญไมนอยเลย แตเปนรอบนอก แมบางทานจะยังทํางานขางในดวย ก็ไมเขาในระบบจริง
ตอไปนี้ คือ รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต ๙ รุนแรก (“พธ.บ.” ไมใสไว ถือเปนอันรูกัน
รวมทั้ง “อนุ พธ.บ.” คือผูยังไมได ป.ธ.๖ ซึ่งเวลานั้น อยูในชวงตอของการที่จะถือหรือเลิกถือ)
- ตัวอักษรหนา คือ ทานที่ทราบแนวา ในป ๒๕๐๗ ยังมีชีวิต และยังครองเพศภิกษุ;
- ตัวหนาขีดเสนใต คือ ทานผูไปศึกษาตอที่ B.H.U. ในอินเดีย ปนั้น;
- สําหรับ พธ.บ. รุนที่ ๙ ถึงเวลานั้น ไดปฏิบัติศาสนกิจหลังจบการศึกษาแลว ครบ ๑ ป
ตามกฎ โดยที่สวนมากไดไปทํางานในตางจังหวัด ผูเลาไมแนใจวา รูปใดยังอยูตอ จึง
แสดงเพียงรายนาม เวน ๒ รูป ซึ่งแนชัด เพราะทํางานที่มหาจุฬาฯ; ดังนี้
๔. พระมหาสุรีย์ ธมฺมญาโณ (พุทธญาณ) ป.ธ. ๙, พ.ม.
๕. พระมหาโสดา มนฺตาคโม (สมนึก) ป.ธ. ๖, พ.ม.
๖. พระมหาทองดํา กิตฺติภทฺโท (โพธิ์งาม) ป.ธ. ๔
๗. พระมหาสุชิต ญาณสงฺโข (อินทนนท์) ป.ธ. ๔, พ.ม., M.A.
๘. พระมหาสุรินทร์ อโนมธมฺโม (ศรีวงษา) ป.ธ. ๖
รุนที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๐๐
๑. พระมหาสกล ภูริปญฺโญ (ประสาทนานนท์) ป.ธ. ๔
๒. พระมหาสุทิน คุณวโร (อร่ามศักดิ์) ป.ธ. ๕, พ.ม.
๓. พระมหาโสม จนฺทวโร (ได้รัตน์) ป.ธ. ๔, พ.ม.
รุนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๔๙๘
รุนที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๐๑
๑. พระมหาวน สิริปฺโ (วงศ์วิเชียร) ป.ธ. ๔, พ.ม.
๑. พระมหาคําพันธ์ ฐานจกฺโก (สุวรรณจักร) ป.ธ. ๓, M.A.
๒. พระมหาอุทัย ธมฺมทินฺโน (ศิริพัฒน์) ป.ธ. ๗
๒. พระมหาสนธิ์ โกสโล (คงอุ่น) ป.ธ. ๖
๓. พระมหาภาณุ ปทุโม (รุ่งรวยศรี) ป.ธ. ๙, พ.ป.
๓. พระมหาแก้ว จรธมฺโม (แก้วร่วมเพชร) ป.ธ. ๔, พ.ม.
๔. พระมหาสําเริง อานนฺโท (ภุมราพันธุ์) ป.ธ. ๙, พ.ม.
๔. พระมหาสุดใจ ธมฺมวฑฺฒโน (นิลวัฒน์) ป.ธ. ๔, B.A.
รุนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๔๙๙
๕. พระมหาจําลอง ภูริปฺโ (สารพัดนึก) ป.ธ. ๕, พ.ม.
๑. พระมหาประแทน เขมทสฺสี (วงศ์ประโคน) ป.ธ. ๔
๖. พระมหาชูศักดิ์ อตฺถกุสโล (ทิพย์เกสร) ป.ธ. ๗, พ.ม., M.A.
๒. พระมหาชํานาญ อคฺคปญฺโญ (นิศารัตน์) ป.ธ. ๔, พ.ม., ๗. พระมหาบุญเรือง โชติปญฺโญ (อินทวรันต์) ป.ธ. ๕,
ธ.บ., กศ.บ., น.บ., กศ.ม., M.A.
พ.ม., กศ.บ.
๓. พระมหาบุญถือ กิตฺติวโร (วรบุตร) ป.ธ. ๔
๘. พระมหาอุทัย อุตฺตโม (เอกนก) ป.ธ. ๕

รุนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๔๙๗
๑. พระมหาจํานงค์ ชุตินฺธโร (ทองประเสริฐ) ป.ธ. ๙, พ.ม.,
M.A. (Yale)
๒. พระมหาสนั่น กมโล (ไชยานุกูล) ป.ธ. ๖, พ.ม., M.A.
๓. พระมหาบุญมา มหาวีโร (รักธรรม) ป.ธ. ๔, พ.ม., M.A.
๔. พระมหาแสง ธมฺมรํสี (สมบุญ) ป.ธ. ๗
๕. พระมหาสุวิมล สุมโน (อินทร์อุดม) ป.ธ. ๗
๖. พระมหาเสรี สุกฺกธมฺโม (สมมาตร) ป.ธ. ๙, พ.ม.

๑๑๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

รุนที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๐๒
๑. พระมหาวิสุทธิ์ อาจิตธมฺโม (อยู่สนิท) ป.ธ. ๖, พ.ม.
๒. พระมหาอารีย เขมจาโร (เพชรชนะ) ป.ธ. ๕, พ.ม.
๓. พระมหาบัวทอง สุทฺธเนตฺโต (ประสานเนตร) ป.ธ. ๖, พ.ม.
๔. พระมหาวิจิตร ติสฺสทตฺโต (แก้วใส) ป.ธ. ๕, พ.ม.
๕. พระมหาวัชรินทร์ กิตฺติภทฺโท (ชลิทธิกุล) ป.ธ. ๖
๖. พระมหาศรี สีลธโร (คงเรียน) ป.ธ. ๙
๗. พระมหาสุทัศน์ สปฺปญฺโญ (จันทรศรีเมือง) ป.ธ. ๗

รุนที่ ๘ ปการศึกษา ๒๕๐๔
๑. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต (อารยางกูร) ป.ธ. ๙, พ.ม.
๒. พระมหาบุญชอบ วิชฺชากโร (เริงทรัพย์) ป.ธ. ๖, พ.ม.,
กศ.บ., อ.ม. (จุฬาฯ)
๓. พระมหาศรี มิตฺตธมฺโม (แนวณรงค์) ป.ธ. ๙, พ.ม.
๔. พระมหาสังวร สีลสํวโร (พรหมเสน) ป.ธ. ๖, พ.ม., M.A., Ph.D.
๕. พระมหาถวิล สุเมธโส (วัฒนะ) ป.ธ. ๖
๖. พระมหาสุพจน วิจิตฺโต (เสนศรีทอง) ป.ธ. ๕, พ.ม.
๗. พระมหาสวัสดิ์ อตฺถโชโต (แสงเพ็ง) ป.ธ. ๕, พ.ม., M.A.
๘. พระมหาสุพจน์ วชิรเมโธ (ฤกษ์ใหญ่) ป.ธ. ๔, พ.ม., M.A.
รุนที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๐๓
๙. พระมหาพรอม โกวิโท (แก้วทอง) ป.ธ. ๘, พ.ม., M.A.
๑. พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท (ทองบุญ) ป.ธ. ๗, พ.ม., M.A. ๑๐. พระมหาสุจินต โชติปฺโ (ชัยเหมวงศ์) ป.ธ. ๖, M.A.
๒. พระมหาเสถียร ญาณวุฑฺโฒ (จันทร์ส่อง) ป.ธ. ๖, พ.ม. ๑๑. พระมหาบุญลือ เขมสิริ (วันทายนต์) ป.ธ. ๖, พ.ม., M.A.
๓. พระมหาศรีสวัสดิ์ ญาณสิริ (แสนพวง) ป.ธ. ๗, พ.ม.
๑๒. พระมหาสุพจ ปภสฺสโร (พืชสิงห์) ป.ธ. ๔, M.A.
๔. พระมหาเมี้ยน เตชปญฺโญ (ออมชิต) ป.ธ. ๙
รุนที่ ๙ ปการศึกษา ๒๕๐๕
๕. พระมหาสิริวัฒน วีรเสฏโ (คําวันสา) ป.ธ. ๖, พ.ม., M.A. - คณะพุทธศาสตร
๖. พระมหาสมเกตุ เขมงฺกโร (วงษ์ศรีสุข) ป.ธ. ๕
๑. พระมหานิพนธ์ นนฺโท (ตะนะโส) ป.ธ. ๗, พ.ม.
๗. พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (เชื้อไธสง) ป.ธ. ๗, พ.ม. ๒. พระมหาอํานิตย์ ฐานโสภโณ (ประทุมสถาพร) ป.ธ. ๗, พ.ม.
๘. พระมหาสมบูรณ์ อคฺคปญฺโญ (อยู่สนิท) ป.ธ. ๔, พ.ม. - คณะครุศาสตร (เปน ครุศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก)
๙. พระมหาวิสุทธิ์ ปฺุสฺสโร (จันทร์เสนะ) ป.ธ. ๕
๓. พระมหากุศล ปุญฺญกุสโล (ไชยคุณ) ป.ธ. ๗, พ.ม. กศ.บ.
๑๐. พระมหาโอภาส โอภาโส (คงรัตนวิทยา) ป.ธ. ๔
๔. พระมหาสํารวย าณโสภี (สารัตถ์) ป.ธ. ๙, พ.ม.
๕. พระมหาวิเชียร ฐานญาโณ (พิทักษ์ธรรม) ป.ธ. ๙, พ.ม.
๑๑. พระมหาบุญลอย รตนโชโต (มั่นดี) ป.ธ. ๔
๖. พระมหาสุพรรณ ปุญฺญลาโภ (อินธิแสง) ป.ธ. ๔, พ.ม.
๗. พระมหาบุญมี ปฺญาวชิโร (แท่นแก้ว) ป.ธ. ๕, พ.ม., M.A.
๘. พระมหาพิมล ปภสฺสโร (สุกใส) ป.ธ. ๕, พ.ม.

จะเห็นวา เวลานั้น ในบรรดาผูสําเร็จการศึกษาที่มีจํานวนไมมากอยูแลว ผูยัง
ครองเพศอยู ยิ่ ง น อ ยลงไปอี ก และในบรรดาผู ยั ง เป น ภิ ก ษุ อ ยู นั้ น หลายรู ป ไปปฏิ บั ติ
ศาสนกิจในตางจังหวัดบาง อยูทํางานที่วัดของตนเองบาง ไมนับ ๕ รูปที่ไปศึกษาตอใน
อินเดีย เปนอันวา เหลือคนในทํางานที่มหาจุฬาฯ ไมมากเลย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๗

ข) กําลังทรัพย
พรอมกับกําลังคน ก็ตองมีกําลังทรัพยดวย จึงดูกันหนอยวา มหาจุฬาฯ เวลานั้นมี
ปจจัยที่จะใชจายสักเทาใด จะไปไดไหวแคไหน ในเมื่อทางฝายรัฐไมรับรูรับรอง ก็ไมมีขอ
ผูกพันที่รัฐจะตองดูแลชวยเหลือ ถึงจะมีทานที่รูเขาใจและหวังดีชวยบอกชวยอธิบาย รัฐก็
ถวายเงินอุดหนุนมาปละเพียงเล็กนอย เมื่อพยายามกันไป ก็ไดรับการอุปถัมภจากแหลง
อื่นๆ มาเสริม ที่โนนบาง ที่นั่นบาง รวมแลวก็ฝดเคืองทีเดียว
สําหรับ พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารยสมบูรณ (ย้ําไววา คือ พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ)
เป น พระเจ า หน า ที่ ข องกองกลาง (ป นี้ จ ะเป น ผช.นายทะเบี ย น แล ว จะเป น หั ว หน า
กองกลาง ในป ๒๕๑๒) แหงสํานักงานเลขาธิการ ที่ดูแลการเงินของมหาจุฬาฯ ในเวลา
นั้น ทําใบบอกสถานะการเงินของมหาจุฬาฯ ในปนั้นไววา มหาจุฬาฯ มีรายรับรวมทั้งสิ้น
ไมเต็ม ๖ แสน ๗ หมื่นบาท (๖๖๙,๖๗๓.๐๐ บาท) จากแหลงอุปถัมภใหญ ๓ แหง คือ
๑. มูลนิธิอาเซีย (อเมริกัน)
๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทย (จัดสรรจากงบประมาณแผนดิน) ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ศาสนสมบัติกลาง (ดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม) ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
นอกจากนี้มีเ งินจํานวนยอมและยอย คือ เงินบํารุงจากนักเรียนบาลีมัธยม ๘
หมื่นบาท และเงินดอกเบี้ยของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ผูศรัทธาแจงความจํานงไว
ใหสงถวายมหาจุฬาฯ อีกหกรอยเจ็ดสิบสามบาท
พึงทราบเปนความรูประกอบไวอีกนิดวา สําหรับเงินจากแหลงอุปถัมภใหญ ๓
แหง นั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑.๕ แสนบาท และเงินอุปถัมภจากศาสนสมบัติกลาง
๒.๓ แสนบาท เปนเงินที่มีจํานวนแนนอนในทุกปเวลานั้น
แตเงินชวยเหลือจากมูลนิธิอาเซียจะมีจํานวนเทาใด ขึ้นตอการเจรจาตกลงเปน
ปๆ ไป แมจะไมตางกันหางไกลนัก สําหรับป ๒๕๐๗ ที่ถวายมา ๒.๐๙ แสนบาท ถาเทียบ
กับป ๒๕๐๖ จะเห็นวาลดนอยลงไปหลายบาท (ป ๒๕๐๖ ถวายมา ๒.๒๔ แสนบาท) แต
ปตอมา ๒๕๐๘ กลับถวายอุปถัมภเพิ่มขึ้นมาก เปน ๒.๘๐ แสนบาท
(พึงสังเกตวา เวลานั้น ไดใหความสําคัญแกงานสงพระนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจใน
ตางจังหวัดอยางมาก โดยมีขอตกลงกับมูลนิธิอาเซียเปนสวนตางหาก และมีเงินอุปถัมภ
มากกวางานสวนอื่น เชน ในบันทึกเมื่อ ๒ ก.ค. ๒๕๐๘ วา “มูลนิธิอาเซีย: ส่งเช็คนิตยภัต
และค่าพาหนะนิสิตต่างจังหวัด ๑๑๕,๙๐๐ บาท.”)

๑๑๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
สวนมูลนิธิมหาจุฬาฯ ซึ่งเพิ่งตั้งเปนทางการในปนั้น มีเงินเกิดขึ้น ๑๐๘,๙๐๕.๗๕

บาท
อีกดานหนึ่ง เมื่อจะเปดปการศึกษาใหม จะมีเงินจํานวนหนึ่งจากการรายงานตัว
และมอบตั วของนิ สิตนักเรีย น สํา หรับป ๒๕๐๗ เงิ นส วนนี้มีจํ านวน ๖ หมื่ นบาทเศษ
(๖๐,๑๐๕.๐๐ บาท) เงินจํานวนนี้ไมใชในการบริหารดําเนินงานทั่วไป แตจัดสรรเปนเงิน
บํารุงตางๆ คือ
๑. บํารุงมูลนิธิมหาจุฬาฯ
๒๒,๖๕๐.๐๐ บาท
๒. บํารุงนิตยสาร พุทธจักร
๑๕,๑๐๐.๐๐ บาท
๓. บํารุงนิตยสาร เสียงธรรม
๗,๕๕๐.๐๐ บาท
๔. บํารุงงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ
๑๑,๐๓๐.๐๐ บาท
๕. บํารุงหองสมุด
๓,๗๗๕.๐๐ บาท
แนนอนวา รายจายจํานวนหนึ่ง ก็คือปจจัยสําหรับความเปนอยูของผูทํางาน ซึ่ง
เมื่อเทียบกับเงินที่มีที่ไดรับขางตน ก็เปนเงินคอนขางมาก แตเมื่อมองดูตัวเลขจริงของเงิน
นั้น ที่เรียกวา “นิตยภัต” ก็จะรูเองวามากหรือนอยอยางไร
พูดใหมองเห็นงายๆ วา ผูที่สําเร็จการศึกษาของมหาจุฬาฯ เปน พธ.บ.เขาทํางาน
ในมหาจุฬาฯ ไดรับถวายคานิตยภัตเดือนละ ๓๐๐.๐๐ บาท นี้เปนอัตรามาตรฐาน (ถามี
วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี ก็ไดนิตยภัตเริ่มตน ๒๐๐-๒๕๐ บาท ถาไดปริญญาโท ก็มีนิตยภัต
๔๐๐ บาท แลวเพิ่มขึ้นไปๆ จนสูงสุดที่ ๕๐๐ บาท)
ทานที่มีตําแหนงบริหาร เปนหัวหนาแผนก หรือรองผูอํานวยการ มีนิตยภัต ๔๕๐
บาท แล ว ค อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ น ไปจนสู ง สุ ด แค ๕๒๕ บาท หั ว หน า กอง ผู อํ า นวยการ หรื อ
เลขานุการคณบดี มีนิตยภัต ๕๐๐-๖๐๐ บาท
ที่วานิตยภัตเพิ่มสูงขึ้นๆ ไดนั้น คือเพิ่มขึ้นปละ ๒๕ บาท จนถึงอัตราสูงสุดของขั้นนั้น ก็
หยุด เชน ปริญญาโท อัตราเริ่มตน ๔๐๐ บาท แลวเพิ่มขึ้นไปๆ จนสูงสุดจบที่ ๕๐๐ บาท
สําหรับตําแหนงผูชวยเลขาธิการขึ้นไป แตเดิมไมมีอัตรานิตยภัตของตน แตไดรับ
นิตยภัตตามฐานะที่เปนอาจารยประจําแลวเอาตําแหนงเขาประกอบ
ส ว นอธิ ก ารบดี ไ ม ไ ด ทํ า งานสอน จึ ง มี ก ารถวายค า ใช จ า ยประจํ า เดื อ นๆ ละ
๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตอมา อธิการบดีมีศาสนกิจทางอื่น ไมจําเปนตองใชจายเกี่ยวกับงาน
ดานมหาจุฬาฯ จึงถวายคาใชจายเดือนละ ๕๐๐ บาท โดยรวมถวายนานๆ ครั้งหนึ่ง
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สําหรับตัวผูเลาเอง เมื่อเขาทํางานในตําแหนงผูชวยเลขาธิการ มีนิตยภัตเดือนละ
๕๐๐ บาท (รวมงานหมดทุ กด าน ทั้ งการสอนด ว ย) แต ต อมาไม นาน พอถึ งสิ้ นเดื อ น
มิถุนายน ๒๕๐๗ นั้น ทานก็ยกนิตยภัตขึ้นไปเปน ๖๐๐ บาท (ถาเปนรองเลขาธิการก็
เพิ่มขึ้นไปไดจนถึง ๗๕๐ บาท สวนองคเลขาธิการมีนิตยภัตเดือนละ ๗๕๐ บาท แตก็
เพิ่มขึ้นไปไดถึง ๘๕๐ บาท)
ตอมาอีกนาน มีการปรับครั้งใหญใน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมุงยกอัตรานิตยภัตของ
เจาหนาที่ระดับผูนอยเปนสําคัญ เชน พธ.บ. เดิมมีอัตราเริ่ม ๓๐๐ บาท แลวเพิ่มขึ้นปละ
๒๕ บาท จนสูงสุดหยุดแค ๔๐๐ บาท สวนอัตราใหมยกขึ้นไปโดยเริ่มที่ ๔๐๐ บาท แลวจบ
สูงสุดที่ ๕๕๐ บาท (อัตราใหมนี้เสนอใหตั้งตน ๕๐๐ จบที่ ๖๐๐ แตในที่สุดยุติไดแคที่วานั้น)
เนื่องจากการปรับนิตยภัตในป ๒๕๑๖ นี้ มุงสําหรับชวยผูนอย ดังนั้น สําหรับ
ระดับสูง จึงตกลงใหอัตรานิตยภัตคงที่ ไมมีการเพิ่มสูงขึ้นในแตละป

คงดูมาพักหนึ่ง จึงใหมานั่งทันที
เมื่อดูเอกสารเกาๆ ที่เขียนลายมือบันทึกไว พอจะประมวลความใหผูเลาเขาใจวา
กอนจะถึงกลางป ๒๕๐๗ เฉพาะอยางยิ่งตั้งแตเดือนแรกของปนั้น ทานอาจารยเจาคุณ
พระกวีวรญาณนอกจากบริหารดําเนินงานที่เปนปจจุบันแลว ไดคิดเตรียมการวางรูปงาน
วางตัวบุคคลใหพรอมสําหรับกาละที่จะมาถึง ทั้งนี้ คงจะไดปรึกษาหารือหรือรูกันกับทาน
เจาคุณเลขาธิการ นี่ขอบอกวาเปนการเดา อาจจะไมถูกนักก็ได
เทาที่เกี่ยวของมาถึงตัวผูเลา ไดพบเอกสารเกาซึ่งเขียนดวยลายมือของผูเลาเอง
ลงวันเวลาตั้งแตตนป ๒๕๐๖ (เดี๋ยวถาไดโอกาส จะเลาวาทําไมผูเลามีเอกสารที่เขียนดวย
ลายมือตัวเองอยูมาก) เรื่องที่เขียนนั้นเปนงานของสํานักงานเลขาธิการ คือแปลจดหมาย
ของนายเกรแฮม เจ. ลู คัส ผู แ ทนมู ล นิ ธิ อ าเซี ย ที่ ส ง มากราบเรี ย นพระธรรมวรนายก
รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาฯ
จดหมายดังกลาว เปนหนังสือขอตกลงในการถวายเงินชวยเหลือประจําป แกมหา
จุฬาฯ (ถาทางมหาจุฬาฯ ตกลงตามเงื่อนไขที่แจงในหนังสือนั้น ก็ขอใหองคอธิการบดีลง
นามในสําเนาแลวสงกลับไป) ลงวันที่ ๗ มกราคม ๑๙๖๓ (คือ พ.ศ. ๒๕๐๖)
ผูเลานี้ เมื่อจบใหม ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาจุฬาฯ สั่งใหเปนอาจารยในแผนกบาลี
เตรียมอุดมศึกษา โดยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และไดเ ริ่มวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ
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ขึ้นมา การที่ไดแปลจดหมายนั้นถวาย (ที่หัวมุมซายของคําแปล ๔ หนากระดาษฟุลสแกป
นั้น มีลายมือของผูเลาเขียนกํากับไววา “กราบเรียนเสนอเพื่อพิจารณา, พระมหาประยุทธ์
ปยุตฺโต” และทางหัวมุมขวา มีคําสั่งของทานแกพนักงานพิมพดีดวา “พิมพ์ไว้ 2 ชุด”)
แสดงวา คราวนั้น ทานคงเรียกตัวใหไปรับเอางานที่สํานักงานเลขาธิการมาทํา
ปตอมา พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อทานอาจารยเจาคุณพระกวีวรญาณดําเนินการติดตอ
ส ง พระพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต รุ น แรก ๕ ท า นไปศึ ก ษาต อ ปริ ญ ญาโท ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
Banaras Hindu University ในอินเดีย (เลาครั้งหนึ่งแลวขางตน) พอติดตอกันแลว จะ
สงไปเปนทางการ ขณะเมื่อผูเลาอยูที่แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา ทานก็คงเรียกตัวมาให
รับเอางานไปทําอีก (เรื่องนี้ ถาลําพังความจําของตัวเอง หากไมไดเห็นใบเขียนลายมือที่
สอดอยูในสมุดบันทึกเกา ก็ไมนึกวาไดทําไว)
การส ง พระบั ณ ฑิ ต ไปศึ ก ษาต อ ครั้ ง นี้ ทางอิ น เดี ย ท า นผู ห นึ่ ง ที่ ท ราบว า ได
ชวยเหลือเกื้อกูลมาก คือ พระมหาพรหม ทาวขุนราชา (มีนามในจดหมายนี้ดวย)
เมื่อพรอมแลว ทานใหผูเลารางจดหมายที่จะสงไปยัง Registrar ของ B.H.U. นั้น
(เราถือตําแหนงของเขาเทียบกับเราสมัยนั้น ใหเปนเลขาธิการ) เพื่อใหรับพระพุทธศาสตร
บัณฑิต ๕ ทานนั้นเขาศึกษาในขั้นปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของเขา
(ราง) จดหมายสงพระบัณฑิตไปศึกษาตอ รุนสําคัญครั้งนี้ คิดวานํามาลงพิมพไว
นาจะดี เพราะเปนเรื่องราวหนึ่งที่นารูในประวัติของมหาจุฬาฯ จึงขอพิมพตามลายมือที่
เขียนไว ดังนี้ (นามสกุลของแตละทานที่สะกดตัวในภาษาอังกฤษ คงจะเปนทานเจาตัว
เติมใหภายหลัง, ที่กาที่แก ก็แสดงไวดวย)
No.…/1964

Maha Chula…
April 4, 1964

The Registrar
Varanasi University
Varanasi, India.
Dear Sir,
As it is the desire of our university to send our monk-officials to
foreign countries with the purpose of having them trained to acquire

๑๒๑

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

more skill and a broader field of knowledge, many students have been
sent or given facilities in going to further their studies in the foreign
countries like India, the Philippines and the United States. For the next
academic year, also, five monk-officials, all of whom have เติมsuccessfullyเติม
graduated with the Bachelor degree from our university, to further their
studies for the Master degree. And we have the honour to inform you
that, while we choose to send them to India, of all the Indian universities,
Varanasi University is our choice.
Those five monk-officials wish to further their studies in different
branches of knowledge as follows:
1.
2.
3.
4.
5.

Phra Maha Chamlong Bhūripañño (Sarapudnuke)…Sanskrit & Hindi
Phra Maha Adisakdi Adhichando (Tongboon)…Religions & Philosophy
Phra Maha Sila Vīraseṭṭho (Kumvansa)…History
Phra Maha Sangworn Sīlasaṁvaro (Promsen)…Social Welfare or Sociology
Phra Maha Prom Kovido (Kewtong)…World History & Religions

For convenience in transaction, we have asked the Rev. Bhikkhu
Maha Phrom Taokhunraja, a lecturer in Calcutta University, with whom
this letter is sent, to make a contact with you on behalf of our university.
Please treat him as our representative empowered for this purpose.
Together with this Æare enclosed เติมfive sets of Marksheets, andเติม
the University’s bulletin I, in which is shown our new curriculum as used
now, offered for your consideration.
We shall be happy to hear from you any further information
concerning this matter. And it is our hope that this first transaction will
be the beginning of a long and happy association เติมbetween our two
universitiesเติม.
Please accept from us good will and kindest regards.
Yours very sincerely,
…………………….
( Phra Kaveevorayan)
Assistant Secretary General

ที่หัวมุมซายของกระดาษรางนั้น ก็มีลายมือของผูเลาเขียนกํากับไววา “กราบเรียน
เสนอเพื่อพิจารณา, พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, ๔.๔.๐๗”
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จะเห็นวา ในจดหมายมีบางคําที่รุมราม ถือวาเปนความยังไมชํานาญของผูเลา
เอง ผูเลาแทบไมมีประสบการณเลยในเรื่องการเขียนจดหมายติดตอใคร ไมตองพูดถึง
จดหมายภาษาอังกฤษ แมแตจดหมายภาษาไทย กระทั่งจะเขียนติดตอสวนตัวกับบุคคล
ใดๆ ก็ยากที่จะไดเขียนแมแคนอยราย
มองยอนหลังไป เปนไปไดวา นี่อาจจะเปนการที่ครูบาอาจารยจะทดลองงาน
(ตัวเองมองแควาทานใหชวยงานสวนรวม ก็ทําไป) แตไมวาจะอยางไร ในเดือนตอมา
(๒๕.๕.๐๗) ก็มีประกาศมหาจุฬาฯ แตงตั้งผูเลาเปนผูชวยเลขาธิการรูปที่ ๒ กอนที่ทาน
อาจารยซึ่งเปนผูชวยเลขาธิการ (รูปที่ ๑) จะลาไปในเวลาไมนาน
(ทราบตอมาวา ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ บอกวา กอนการแตงตั้งนั้น
ทานไดปรึกษาผูกํา กับแผนกตางๆ ทั้งหมดแลว ไม ใหเ ปนการขามหนาขามตาผูใหญ
เพราะผูเลาเปนเด็กที่สุด และยังเปนอาจารยประจําแผนกเทานั้น จูๆ ก็ใหเขาไปอยูใน
ตําแหนงซึ่งเปนที่รวมของงานบริหาร)
เคยบอกแลววา ผูเลาไมมีฉันทะเลยในงานจําพวกบริหารและธุรการ แตไหนแตไรมา
ชอบแตสืบสอบคนความรู และหาคําตอบวาอะไรเปนอะไร อยางไร เพราะอะไร จริงอยางนั้นๆ
แนไหม ฯลฯ เวลาเทาไรก็ไมพอ ตามปกติ นอกจากงานในหนาที่แลว ก็ไมไดติดตอพบปะกับ
คนทั้งหลาย ครั้นไดรับแตงตั้งในงานอยางนี้ ก็ตองวากันไปตามเหตุผลที่วาเปนเรื่องของ
สวนรวม เมื่อไมมีฉันทะมาเริ่ม ก็ตองเอาวิริยะมาเรง เปนอันวาตองเดินหนาพากันไป
แตที่สําคัญ เมื่อไดรับการแตงตั้งนั้น ผูเลากําลังเรงงานคน-เขียนหนังสือที่เปน
ฉันทะของตัวเอง ซึ่งทําไดโดยลําพังตนอยูอยางมุงหนาเต็มที่ คือ พจนานุกรมพุทธศาสน
บาลี-ไทย-อังกฤษ และ หนังสือประมวลพุทธพจนฯ แลวก็ทํากาวไปไมนอยแลวดวย พอ
งานในตําแหนงที่วานี้ปุบปบรูก็ถึงตัวแลว ทั้งงานหนังสือ และงานในตําแหนงที่มหาจุฬาฯ
ตางก็เปนงานชนิดเต็มเวลา จะใหเดินหนาคูเคียงกันไปและสําเร็จทั้งสองอยางไดอยางไร
ผูเลาไดคํานึงถึงความยากลําบากนี้ และไดพยายามอยางยิ่งอยูระยะเวลาหนึ่ง
แลวในที่สุดก็ชัดเจนวา งานพจนานุกรม และรวมพุทธพจน ตองยั้งไว แลวก็หยุดไปเลย
งานที่มหาจุฬาฯ เปนเหตุใหงานหนังสือนั้นหยุดเลิกไป จนกระทั่งในที่สุด อีกนาน
นั ก หนาที เ ดี ย ว ผู เ ล า จึ ง ได ห ยุ ด เลิ ก ทํ า งานที่ ม หาจุ ฬ าฯ หั น กลั บ ไปทํ า งานหนั ง สื อ
พจนานุกรม แมจะไมใชเลมเดิมนั้น แตก็เปนหนังสือเล็กลงที่สืบจากเลมนั้น
เมื่อเรื่องเปนอยางนี้ จึงเห็นวาควรบอกเลาไวสักนิดวา งานหนังสือนั้นคืออยางไร
จะไดมองเรื่องราวชัดเจนขึ้น
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วาที่จริง ดังไดเลามาขางตนบางแลว ในวิถีของงาน ทานเจาคุณเลขาธิการ และ
ทานอาจารยเจาคุณพระกวีวรญาณ ไดเปนหลักอยูในวงงานบริหารมหาจุฬาฯ มานาน
หลายปแลว ตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอยกตัวอยางพอใหเปนจุดมอง เมื่อ ป ๒๕๐๕ ทานเจาคุณเลขาธิการ ซึ่งเวลานั้นมี
สมณศั ก ดิ์ ที่ พระเมธี สุ ท ธิ พ งศ ขณะเปน หั ว หน า แผนกธรรมวิ จั ย ท า นไดดํ า รงตํ า แหน ง
บริหารงานวงกวางดวย ในตําแหนงผูชวยอธิการบดี จึงเปนผูลงนามใน “ประกาศ มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ฉบับ ที่ ๒๕/๒๕๐๕ เรื่องระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ แผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พุทธศักราช ๒๕๐๕” ซึ่งลงทายวา “ประกาศ ณ
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, พระเมธีสุทธิพงศ์, ผู้ช่วยอธิการบดี, ลงนามแทน อธิการบดี”
โดยนัยนี้ ยอมเปนธรรมดาวา การที่ผูเลาไปเปนนั่นเปนนี่ ทํางานโนนงานนี้ ก็ยอมอยู
ในสายตา ในการพินิจพิจารณา และเปนไปโดยการตัดสินใจ ตกลงหรือยอมรับของทานดวย
กอนไดรับการแตงตั้งในป ๒๕๐๗ นั้น ผูเลาก็ไดทํางานอยูหลายอยางแลวพรอม
ในเวลาเดียวกัน คือ เปนอาจารยใน ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ขณะเรียนอยูในชั้นพุทธ
ศาสตร ปที่ ๔ พอเรียนจบแลว ก็สอนดวย ทําบทเรียน-หนังสือเรียนสําหรับนักเรียน ร.ร.
พุทธศาสนาวันอาทิตยดวย เปนอาจารยสอนภาษาบาลีภาคพิเศษสําหรับคฤหัสถ (ญาติ
โยมผูใหญ) ดวย เปนอาจารยในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาดวย (พอเขาสอน ทาน
อาจารยพระมหาจําลอง ภูริปฺโ รักษาการผูกํากับแผนก อยากใหมีหนังสือเรียนวิชา
ธรรมภาคภาษาอังกฤษเปนชิ้นเปนอันขึ้นมา ก็ชวนใหรวมกันทําหนังสือเรียนวิชานั้นดวย)
แลวก็ไปทํางานกับกรรมการอื่นบางทาน ที่หนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนาอีกดวย โดย
รวมกันทํา พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ในเวลาภาคเชา
ทีนี้ ในปตอมา ๒๕๐๖ คือหลังเรียนจบไดปเศษ ผูเลาคิดทํางานดวยใจรักที่เปน
งานสวนตนเองแทๆ ขึ้นมา ซึ่งทําไดตลอดเวลาตลอดวันคืนโดยไมตองรอใครอื่น
กลางป ๒๕๐๖ นั้น คิดวานาจะทําหนังสืออะไรบาง จะไดเปนประโยชนที่จะให
เจริญปญญาในหลักพระพุทธศาสนา และสมกับความตองการของยุคสมัย ก็เลยบันทึก
รายการงานที่จะทําไว เหมือนเปนโครงการ มีหนังสือที่จะทํา คือ
- ปทานุกรมพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนและประชาชน (ขนาด Pocket Book)
- พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ (ขนาด Pocket Book)

๑๒๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
- พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ ขั้นอภิธรรม
- พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-บาลี-อังกฤษ

(ขนาด Pocket Book)
(ใหญหนอย)

พรอมดวย Supplement สวนบุคคลสําคัญ, ศัพทวินัย พรอมคําจํากัดความ และธรรมประเภท

- สารานุกรมพุทธศาสนา ศัพทที่ควรรูทั่วไป
- หลักพระพุทธศาสนา ตามแนวพุทธพจน์
- พระพุทธพจน์สําคัญ (เหมือนเลมบน)
- ปทานุกรมศัพท์ธรรม-วินัย (บาลี – บาลี)
โดยสัททัตถาธิบาย, อรรถวิเคราะห ตามอรรถกถานัย
- ธรรมประเภทปทานุกรม
(จากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ)
- บาลีแบบ (บาลีที่เปน Format)

(ใหญหนอย – ไทยลวน)
(Pamphlet)
(ใหญหนอย)
(ใหญมาก)
(ใหญมาก)
(เล็ก)

ครั้ น แล ว ในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๐๖ ผู เ ล า ก็ เ ริ่ ม ค น เขี ย น พจนานุ ก รม ศั พ ท์
พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ (ลําดับที่ ๔ ขางบน, ไมใชอยาง พจนานุกรม บาลีไทย-อังกฤษ ของหนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนเรื่องของการอธิบายศัพทบาลี
โดยแสดงความหมายเชิงภาษา แตอันนี้เปนการอธิบายถอยคําในพระพุทธศาสนา โดย
แสดงเนื้อหาสาระหรือเรื่องราว เชิงสารานุกรม)
แตแลว พอทําพจนานุกรมพุทธศาสนที่วานี้มาไดเพียงราวครึ่งป ถึงเดือนพฤษภาคม
๒๕๐๗ ก็ถูกแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาฯ ดังวานั้น แมจะพยายามทําตอ ใหงาน
เดินหนาคูกันไปทั้งสองดาน แตทําตอมาไดแคครึ่งป ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๗ ก็ตอง
หยุดเด็ดขาด เพราะงานทางมหาจุฬาฯ มากมาย และตอจากนั้นตองไปทํางานโดยนอน
คางที่มหาจุฬาฯ เปนสวนใหญ หลายๆ วัน จึงจะไดกลับมาวัดพระพิเรนทรสักครั้งหนึ่ง
ทานอื่นซึ่งทํางานในขั้นคางที่มหาจุฬาฯ ก็มีบาง ที่คางบอยก็คือ พระมหาอารีย
เขมจาโร (เมื่อเริ่มงานปนั้น เปนผูกํากับแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา ตอมาคือ พระเทพ
คุณาธาร เจาคณะจังหวัดสตูล) ทานที่อยูจนค่ําคืนดึกดื่นเสมอ แตมักตองกลับวัด ไดแก
พระมหาสุพจน วิจิตฺโต (ตอมาคือ พระสิริสุทัศนธรรมาภรณ เมื่อเริ่มงานปนั้น เปนผูชวยผู
กํ า กั บ แผนกบาลีอ บรมศึ ก ษา ตอ มาเป นผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบาลี อ บรมศึก ษา และ
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย) [ตําแหนงที่ ม.จ.ร. หลังป ๒๕๑๗ โปรดคนเอง]
แลวแนนอน ทานที่คางคืนมากที่สุด ไดแก อาจารยสมบูรณ ที่พูดถึงหลายครั้งแลว
(พิมพดีดจนถึงตี ๓ ตี ๔ เปนประจํา นับวารวมงานรวมทุกขรวมสุข ตลอดกาลยาวนาน)

๑๒๕

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

เปนอันวา ผูเลาคนเขียน พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ (บาลี
อยูในซีกอังกฤษ เปน Romanized Pali) ที่ตั้งใจทําเต็มที่นั้น รวมแลวไดเพียง ๑ ป ๑ เดือน
ก็ตองหยุดและเลิก ทําไปไดเสร็จ ๑๖๑ หนากระดาษฟุลสแกป เริ่มจากอักษร “ก” ไปจบ
ไดแคอักษร “บ” (อาจเรียกใหสั้นลงวา พจนานุกรมพุทธศาสน์ บาลี-ไทย-อังกฤษ)
ลองกะปริมาณ โดยเอาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนตัวตั้งเทียบ จบ
อักษร “ก” คือเกือบครึ่งเลม แตสําหรับคําพระ อักษร “อ” มีมากที่สุด และมากอยางพิเศษ
จึงถือคราวๆ วาทําเสร็จแลวประมาณ ๑ ใน ๓ ถาอยางนี้ ก็ตองมีเวลาทําเต็มที่อีกราว ๓
ป จึงจะทําจบเลมได (ตองใชเวลาทําคําที่ทิ้งคางไวบาง เพราะหลายคําอยาง “ใบระกา”
เขียนไวเฉพาะคําอธิบายภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษปลอยไวกอน จะเติมทีหลัง)
ขอยกตัวอยางเล็กนอยจาก พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาฯ สวนที่ทําเสร็จไปแลว
(ทั้งหมดยังเปนตนฉบับคัดลอกดวยลายมือทําเปนเลมไว ในที่นี้พิมพลอกมาดูเปนตัวอยาง)
ตัวอยาง บางคํา จาก “ก” อักษรแรก ที่คนเขียนเมื่อ ต.ค. ๒๕๐๖ (ยังจะขัดเกลา)
กฐิน 1. ไม้สะดึง, ไม้แบบสําหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร.
2. ชื่อสังฆกรรมอย่างหนึ่ง อันเนื่องด้วยจีวร ซึ่งมี
พุทธานุญาตไว้สําหรับภิกษุผู้จําพรรษาแล้ว ให้ทําได้
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต่ออกพรรษา เพื่อจะได้
ขยายเขตทําจีวรออกไปอีก. ดู กฐินัตถาร.
3. ผ้ากฐิน, ผ้าที่ใช้ในการกรานกฐิน, ผ้าที่ตั้งใจถวาย
ให้เป็นผ้ากฐิน
4. พิธีทําบุญถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ประจําปี,
การทอดกฐิน.

Kaṭhina 1. A

กรรมนิยาม ความกําหนดแน่นอนแห่งกรรม; กฎแห่ง
กรรม; ระเบียบการอันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องกรรม
และการให้ผลของกรรม อันเป็นไปเองโดยธรรมชาติ
เช่น ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว เป็นต้น

Kammaniyāma

wooden frame used by the Buddhist
monks in cutting and sewing their robes.
2. Name of the ecclesiastical ceremony for
prolonging the period of robe-making,
performed by those monks who have
finished the Vassa residence within one
month after the end of the Buddhist Lent.
3. The Kathina cloth; the cloth or robe to be
presented in the Kathina ceremony.
4. The annual merit-making ceremony of
offering the Kathina cloth to the Buddhist
monks.
Certainty of Karma; the Law of
Karma; the fixed natural and regular order of
act and result, as moral and immoral acts
produce corresponding good and bad results.

ตัวอยาง บางคํา จาก “บ” อักษรแคที่เสร็จ คนเขียนใน พ.ย. ๒๕๐๗ (ยังจะขัดเกลา)

๑๒๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

เบญจขั น ธ ขั น ธ์ ๕, กองแห่ ง ธรรม ๕ กอง ที่
ประกอบกั น เข้ า เป็ น ชี วิ ต คนหรื อ สั ต ว์ ได้ แ ก่ รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ.

Pañcakkhandha The

Five Aggregates; five groups
of existence; the five causally conditioned
elements of existence forming a being or entity,
viz. corporeality, feeling, perception, volitional
activities and consciousness.

เบญจางคประดิษฐ “การตั้งไว้ซึ่งองค์ห้า”; การกราบ
ไหว้โดยตั้งอวัยวะห้าอย่างลงกับพื้น คือ กราบเอาเข่า
ทั้งสอง มือทั้งสอง และศีรษะ จดลงกับพื้น (แต่ตาม
พจนานุกรมบาลี ฝ่ายยุโรป และลังกา ว่า องค์ห้า คือ
๑. หน้าผาก ๒. เอว ๓. ศอกสอง ๔. เข่าสอง ๕.
เท้าสอง).

Pañcappati††hitena vandana

โบกขรพรรษ “ฝนดุจน้ําตกลงในใบบัว”; ฝนที่ใคร
อยากจะให้เปียก ก็เปียก ใครไม่อยากให้เปียก ก็
จะไม่ตกต้องกายให้เปียกเลย เหมือนน้ําตกลงบน
ใบบั ว , ฝนนี้ ต กลงมา เป็ น การช่ ว ยพิ สู จ น์ แ ละ
สํ า แดงอานุ ภ าพของมหาบุ รุ ษ ให้ ป รากฏ. (ใน
พจนานุกรม บาลี-อังกฤษ ของพระพุทธทัตตะ
แห่งลังกา แปลว่า พายุหิมะ).

Pokkhara-vassa

ใบฎีกา 1. หนังสืออาราธนาพระสงฆ์ไปในการทําบุญ
ต่างๆ, หนังสือนิมนต์พระ.
2. ตําแหน่งพระฐานานุกรม รองจากสมุห์ลงมา,
ตําแหน่งต่ําที่สุดในพระฐานานุกรม.

Nimantanapatta

fivefold prostration;
the method of veneration or obeisance by
prostrating oneself and touching the ground
with five parts of the body, viz. two knees,
two palms and the forehead. (But, according
to Childers’s Pali-English Dictionary and
other European and Ceylonese dictionaries,
the five parts are: forehead, waist, elbows,
knees and feet.)

“lotus-leaf rain”; a portentous
shower of rain, serving as a special kind of
test shower in which those who desire are
wetted, but those showing a disinclination
towards moisture are left untouched, like a
lotus-leaf; (taken by Buddhadatta as “snowstorm”).

1. A letter of invitation or
invitation card to a monk.
2. (Nīcatama†hānantarappatta-bhikkhu) The
lowest rank in the ecclesiastical order of
retinue, next to “Samuha.”

งานที่ตั้งใจทําจริงจังเต็มที่ เปนอันวาตองหยุดไวแคนี้ สวนงานอื่นของมหาจุฬาฯ
ไมวางานสอนหรือทําบทเรียนและหนังสือเรียน เชน เรื่องของ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย
ก็ทําไดคูเคียงไปกับงานบริหาร ในเวลาที่แทรกไดบาง หลังเวลาทํางานบาง
นอกจากอาจารยสมบูรณ ก็ไดคุณชลธีร ธรรมวรางกูร ที่เขามาในฐานะพนักงาน
พิมพดีด (คุณชลธีร เพิ่งเริ่มมา ๑๖ มี.ค. ๒๕๑๒, แรกเริ่มทีเดียวในป ๒๕๐๗ มีพนักงาน
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พิมพดีด คือ คุณธีรพล วัฒนปรีดี) คุณชลธีรก็มีน้ําใจเสียสละ อยูถึงค่ําคืน ทั้งอาจารย
สมบูรณ และคุณชลธีร พิมพดีดคลองแคลวแมนยํามาก ยากจะหาที่ผิด แลวก็มีน้ําใจ
อย า งสู ง ไม วา งานในหน า ที่ โ ดยตรงของสํ า นั ก งานเลขาธิ การ หรื องานพิ ม พ ตน ฉบั บ
หนั งสื อ เต็ม ใจสูทั้ งนั้น ก็ เ ลยช วยให ง านทั้ งสองด า น (งานบริ ห ารและธุร การ กั บ งาน
หนังสือหรือวิชาการ) กาวคูกันมาไดทันการทันใจ
อยางไรก็ตาม ใจที่ผูกอยูกับงานทํา พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาฯ ที่ยังคาง ก็
มิไดเริดรางไปไหน เมื่อรูวาไมมีโอกาสทําใหเสร็จในระดับและในขนาดนั้นแน ก็คิดหาทาง
วาอาจจะลดระดับลดขนาดลงมา แลวก็ไดพยายามปรับเปลี่ยนทําใหมหลายครั้ง โดยทํา
ฉบับที่มีเฉพาะพากยภาษาไทยบาง ทําคําอธิบายอยางยอบาง แตไมจบสักฉบับ หยุดแค
“ก” บาง แค “ต” บาง (ตนฉบับพจนานุกรมฯ รุนหลังป ๒๕๐๗ มีฉบับพิมพดีดฝมือคุณชลธีร)
ถึงป ๒๕๑๕ คิดอีกวา นาจะทําพจนานุกรมฉบับที่พอใชงานทั่วๆ ไป พอใหสนอง
ความตองการในการศึกษาของพระเณรตามปกติ ขึ้นมากอน อาจารยสมบูรณก็คอยหนุน
คอยเรง เลยเสร็จออกมาเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ซึ่งเนนในดาน
หมวดธรรม และเอางานเล็กๆ เกาๆ มารวมกันไว เปนอันเสร็จไปขั้นหนึ่ง
ตอมา นึกวา ในดานการคนความหมายของคําพระ เอาแคระดับนักธรรมกอน ก็
พอ จึงไดเกิด พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ขึ้น กลายเปนเหมือนคูกัน
แตมองอีกที สองเลมนี้ก็เหมือนเปนฉบับคลอดกอนกําหนด ของ พจนานุกรมศัพท์
พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ (เชิงสารานุกรม ฉบับลายมือ) ที่คางไวแตเดิมมา ซึ่งคง
หมดโอกาสที่จะเกิดขึ้นแลว จึงเขียนเปนที่ระลึกไว แมจะถูกติไดวานอกเรื่อง ดังเลามานี้

เด็กๆ เดินไปมา ทํานี่ทําโนน ผูใหญยืนบนตึกสูง มองเห็นทั่วหมด
เมื่อยังเด็กอยู เรามักไมรู และไมนึกวามีผูใหญที่หวงใยหรือที่ใสใจรับผิดชอบ แลดู
คอยดู หรือตามดูเราอยู
ดูงายๆ ก็ที่พอแม ลูกอยูที่ไหน เปนอยางไร สบายดีไหม ทําอะไรอยู ทําไดไหม ทํา
ดีไหม มีอะไรจะตองชวย ตองให ตองแกไขหรือเปลา พอแมเอาใจใส เรียกไดวาสอดสาย
สายตา คอยตามดู แทบจะทุกเวลา
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แมคุณครูผูมีใจรักอยากใหลูกศิษยเจริญพัฒนาในการเลาเรียนศึกษา ใหเปนคนดี
พรอมที่จะกาวไปในชีวิตขางหนา ก็เอาใจใสดูแลติดตามมองดูลูกศิษยใหรูปญหาที่จะ
แกไข และใหเห็นแนวทางที่จะสงเสริมใหงอกงามยิ่งขึ้นไป ในทํานองเดียวกับพอแมเชนกัน
ที่วา นี้เ ขาในแนวของพุท ธพจนในพระธรรมบทที่วา บัณ ฑิตขึ้นสูปราสาทแห ง
ปญญา มองเห็นเหลาประชาที่ยังทุกขโศก แลเหลียวสอดสองคนที่ยังออนพัฒนา เหมือน
ขึ้นไปยืนบนภูผา มองลงมาดูผูคนที่บนพื้นดิน
ผูเลา เมื่อเริ่มจะเขียนเรื่อง หันไปคนหาเอกสารและอานบันทึกเกาๆ ผานมาถึง
พ.ศ. ๒๕๐๒ ก็เลยพบเรื่องราวคราวยังเปนเณร ที่ไดอาพาธเปนวัณโรคอยางรุนแรง
เวลานั้น เรียนอยูที่มหาจุฬาฯ ในชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๑ เพิ่งผานเหตุการณใหญ
ของบานเมือง ที่มีการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในปลายป ๒๕๐๑ จบไปไมครบ
๓ เดือน ใกลจะสิ้นปการศึกษา
พอขึ้ น ป ใ หม ไ ด ห น อ ย พระนิ สิ ต พากั น ไปส ง ท า นเจ า คุ ณ พระกวี ว รญาณ ซึ่ ง
เดินทางไปศาสนกิจดูการพระศาสนาในตางประเทศ ที่ลังกา (ยังไมเรียกวาศรีลังกา) และ
อินโดนีเซีย ในวันที่ ๑๔ มกราคม มีสามเณรอยางนอยองคหนึ่ง คือผูเลานี้ ที่ไดไปสงดวย
แตพอถึงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๐๒ คือ อีกราว ๒ เดือน จะถึงวันสอบ ผูเลาเริ่มไอเปน
โลหิตเนื่องจากวัณโรค ซึ่งคงตองเปนมานานแลวแตไมรูตัว
ผูเลาไอเปนเลือดตอมาเรื่อยๆ มากมาย จนทําใหโยมบิดามารดาถึงกับเดินทาง
จากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอยูดูแลพยาบาล พาใหเดือดรอนกันไปถึงผูใหญมากทาน คุณ
หมอทํา X-ray ดูปอด แลวพูดกันวา “เต็มไปหมด” หลวงพอวัดพระพิเรนทร (พระเทพ
คุณาธาร) หามไมใหดูหนังสือไปจนสอบ โยมบิดามาอยูดวย เอากระโถนคอยรับโลหิตที่
ไอพลั่งออกมาๆ รับแทบไมทัน พี่ชายคนโต (น.พ. เกษม อารยางกูร เวลานั้นยังเปน
นักศึกษาแพทย ใกลจะจบ) ตองมาฉีดยาสเตรปโตมัยซิน/streptomycin ใหเปนประจํา
เรื่องราวสวนใหญลืมไปแลว เพราะเปนเรื่องเกาผานมาแสนนาน เมื่อดูบันทึก
ตอนหนึ่ง เขียนไววา “24 เจ้าคุณเกี่ยวมาเยี่ยม”
นี่คือ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๐๒ ทานเจาคุณพระเมธีสุทธิพงศ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
จากวัดสระเกศ ไดไปเยี่ยมสามเณรซึ่งเปนศิษยรูปหนึ่ง ในที่นอนอาพาธ ณ วัดพระพิเรนทร
เรื่องนี้ ตัวเองลืมไปแลว คือจําไมไดวาทานไปเยี่ยม อาจเปนดวยตนเองบกพรอง
หรือเพราะอาพาธมาก ยุงอยูกับทุกขเวทนาและการบําบัดรักษา
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สวนการที่ทานไปเยี่ยมนั้น นอกจากทานหวงใยนึกถึงแลว ก็อาจเปนเพราะใกล
สอบแลวดวย การไปดูเห็นอาการ จะเปนสวนประกอบของขอพิจารณาในการที่วาจะให
สอบหรือไม (นี่เดาเอา) แตถาจะดูอาการเพื่อประกอบการพิจารณาในการจะใหเขาสอบ
ทานใหใครที่ไวใจได ไปดู ก็พอ นี่ก็คือทานไปเยี่ยมดวยการุณย เมื่อมีขาววาเจ็บไข
ตอมาก็ไดรับแจงวา แมจะไมไดไปเรียนนานแลว แตครูอาจารยคณะผูบริหารก็ให
ไปเขาสอบ ดังนั้น หลังจากไปสอบบาลีในวันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ. แลว พอถึงเวลาสอบของ
มหาจุฬาฯ ในเดือนมีนาคม ก็ไปสอบอีก เปนอันวาได ป.ธ.๗ และที่มหาจุฬาฯ ขึ้นไปเรียน
ในชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๒ สวนการบําบัดรักษาเปนเรื่องยืดยาวตอมานานป
ยอนหลังไปอีก คราวนี้เปนเรื่องที่ตัวเองยังจําได จะเลาวา ผูเลาเริ่มรูจักทานเจา
คุณเลขาธิการ เมื่อไร และอยางไมคอยรูเรื่องอยางไร ที่จะเลานี้ถึงจะเปนเรื่องของผูเลา
เอง แตชวยใหรูประวัติของทานเจาคุณเลขาธิการในชวงเวลาหนึ่ง และที่นารูสําหรับคนรุน
หลัง คือ ชีวิต งาน และบรรยากาศของมหาจุฬาฯ และของสังคมเวลานั้น
ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๙ สนามหลวงแผนกบาลีประกาศผลการสอบบาลี
โดยผูเลามีชื่อในรายนามภิกษุสามเณรที่สอบได ป.ธ. ๔ ในนามสํานักเรียนวัดพระพิเรนทร
ที่จริงนั้น ผูเลาไดเรียนบาลีมาตั้งแตชั้นบาลีไวยากรณ จนถึง ป.ธ. ๔ ที่วัดสุทัศน
เทพวราราม แตปนั้น เมื่อสอบสนามวัดที่นั่นเสร็จแลว ไดที่ ๑ พอดีวา วัดพระพิเรนทรเพิ่งตั้ง
สํานักเรียนบาลีใหมๆ ทางวัดขอใหสอบในนามของสํานักเรียนใหมของวัดนี้ (เปนการ
ชวยกันสรางความเขมแข็งใหแกสํานัก)
แมวาทานอาจารยเจาคุณพระพุทธิญาณมุนี ที่วัดสุทัศน (ตอมาคือ สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย สุวัฑฒนมหาเถระ วัดสุวรรณาราม) จะประสงคใหผูเลาสอบในนามสํานัก
เรียนวัดสุทัศน แตในที่สุด ที่เรียน ก็ยอมแกที่อยู ทานอาจารยก็อนุญาตหรือปลอยตามใจ
เวลานั้น พระเณรที่เริ่มเรียนบาลีไดตื่นตัวสนใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ
มักพูดกันวา ไดประโยค ๔ แลว จะไปเขามหามกุฏฯ หรือมหาจุฬาฯ แตสําหรับตัวผูเลา
กลายเปนวาไมตองไปเอง เพราะหลวงพอวัดพระพิเรนทร (ตอมาคือพระเทพคุณาธาร) พาไป
สมัครเขามหาจุฬาฯ เลย เมื่อสอบเขาได ก็เขาเรียนในชั้นแรก คือ บาลีอบรมศึกษา ปที่ ๑
[ที่มหาจุฬาฯ เวลานั้น พระเณรที่จะเขาสูอุดมศึกษา ในชั้นปริญญาตรี ๔ ป ของ
พุทธศาสตรบัณฑิต ตองเรียนจบวิชาสามัญใหเทียบเทาเสมอกันกับนักเรียนที่จะเขาศึกษา
ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทั้งหลายของรัฐเสียกอน และเพื่อใหสะดวก ทานก็จัด
ที่มหาจุฬาฯ นั่นเอง ใหพระเณรเรียนวิชาสามัญเหลานั้นแบบลัดจบใน ๔ ป โดยเทียบกับ

๑๓๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ระบบการศึกษาของรัฐในสมัยนั้น คือ บาลีอบรมศึกษา ๒ ป (= มัธยมศึกษา ๖ ป; ปที่ ๑ =
ม.๑ - ม.๓, ปที่ ๒ = ม.๔ - ม.๖) และ บาลีเตรียมอุดมศึกษา ๒ ป (= เตรียมอุดมศึกษา ปที่ ๑
และ ปที่ ๒ ตามลําดับ) เมื่อจบวิชาสามัญใน ๔ ปนี้แลว จึงเขาศึกษาชั้นปริญญาตรี ๔ ป]
ตอแตนี้ แทนที่จะไปเรียนที่สํานักเรียนบาลี ก็ไปเรียนที่มหาจุฬาฯ แตอยางที่เลา
แลว มหาจุฬาฯ เวลานั้น ในดานทุนรอนฝดเคืองมาก ถึงจะมีตารางสอนใหเรียนวันละ ๕๖ ชั่วโมง แตถามีอาจารยมาสอนไดเรียนจริง ๒ ชั่วโมง ก็นับวามากแลว บางวันไดเรียน
ชั่วโมงเดียว ก็ยังดีกวาวันที่ไมมีอาจารยมาเลย ดีหนอยวา ถึงตอนนั้น มีทานที่จบเปน
พธ.บ. ๒ รุนแลว ก็ไดทานที่สําเร็จใหมมาเปนอาจารยประจําชั้น
ชั้นบาลีอบรมศึกษา ปที่ ๑ ป ๒๔๙๙ หองที่ผูเลาไดเขาเรียนนั้น อยูที่ตึกเล็ก ไสยจิต
ชั้นลาง ดานตะวันออก มีทานอาจารยพระมหาวน สิริปฺโ เปนอาจารยประจําชั้น ผู
เลาเรียนไป ก็ไดรับรางวัลจากทานดวย แตเนื่องจากในวันหนึ่งๆ มีอาจารยมาสอนนอย ก็
ตองขวนขวายหาความรูกันเองใหมาก
ไมวาวันไหน จะไดเรียนนอยหรือมาก หรือแมไมไดเรียน ก็ตองไปมหาจุฬาฯ ทุก
วัน เวนวันพระและวันอาทิตย ที่วัดพระพิเรนทรนั้น บนถนนหนาประตูวัดมีรถรางสายรอบ
เมือง ผูเลาก็เลยไดอาศัยรถรางสายรอบเมืองนี้ เดินทางไปเรียนที่มหาจุฬาฯ
รถรางสายรอบเมืองนี้ผานหนาวัดสระเกศดวย แลวก็วิ่งมาทางแมนศรี สะพานดํา
ผ า นข า งการประปากรุง เทพ มาจนถึ ง หน า วั ด พระพิ เ รนทร ไปทางสะพานพุ ท ธ ผ า น
ปากคลองตลาด ผ า นวั ด โพธิ์ ท า เตี ย น แล ว ก็ ถึ ง วั ด มหาธาตุ ท า พระจั น ทร และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แลวก็ไปทางบางลําภู ... วนไป ดังที่วารอบเมือง
เพราะเหตุที่รถรางสายนี้ผานหนาวัดสระเกศกอนมาถึงหนาวัดพระพิเรนทร และ
ทานเจาคุณเลขาธิการ ตั้งแตยังเปนพระมหาเกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙ จะไปสอนที่มหาจุฬาฯ
ก็นั่งรถรางสายนี้ ดังนั้น เมื่อผูเลาขึ้นรถราง จึงพบทานบาง นี่คือไดเริ่มรูจักทาน แตก็รูแค
วา ทานเปนพระผูใหญ เปนครูอาจารย ซึ่งสอนในชั้นสูงขึ้นไป ไมไดมาสอนในชั้นบาลี
อบรมศึกษา ปที่ ๑ นั้น ก็เปนอันไมไดรูอะไรมาก จึงเปนอยางที่วารูจักอยางไมคอยรูเรื่อง
พรอมกันนั้น เพราะพบกันบนยานพาหนะ ขณะเดินทาง ก็ไมใชโอกาสที่จะพูดคุย
สนทนา ผูเลาก็เพียงเห็นทาน ถาเปนโอกาส ก็อาจจะมีการทักทายไถถามบางเล็กนอย
เวลานั่งในยานพาหนะ ก็ตองสํารวมอยูแลว ยิ่งมีพระผูใหญชั้นครูอาจารยอยูที่นั้น
ดวย ก็ยิ่งระวังตัวนั่งนิ่งเงียบเรียบรอยสนิทเลย แตก็เห็นไดชัดวา ในเวลาที่มีการสื่อสาร
บางนิดหนอยนั้น ทานมีเมตตามาก เรียกภาษาสามัญวาใจดีนั่นเอง
นอกจากผูเลาจะรูจักทานในรถรางนั้นแลว ทานก็รูจัก และคงดูผูเลาไปดวย
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เรื่องรถรางนี้ ผูเลาไมไดนั่งสายรอบเมืองเทานั้น ตอมาในระยะหลัง พอจะระลึก
ไดวา ไดไปนั่งสายถนนตก-หลักเมืองมาก สายรอบเมืองนั้นเปนรถคันเดียว หรือตูเดียว
แตสายถนนตก-หลักเมือง เปนรถพวงตอกัน ๒ คัน หรือ ๒ ตู
รถรางสายถนนตก-หลักเมืองนี้ แทนที่จะขึ้นที่หนาวัด ตองเดินไปที่สี่แยก SAB
(ใกลบริษัทเต็กเฮงหยู) แลวขามถนนไปฝงเวิ้งนาครเขษม รอขึ้นรถที่นั่น รถรางสายนี้รอ
หลีกทีละเรียกไดวานานแสนนาน แลวไปลงที่หลักเมือง ขามไปสนามหลวง แลวเดินตัด
สนามหลวงไปเขาวัดมหาธาตุ ตรงไปที่ตึกเรียนมหาจุฬาฯ
ผูเลานี้ และพระเณรทานอื่นๆ ไดอาศัยรถรางเปนพาหนะไปศึกษาเลาเรียนและ
สอนวิชา ในที่สุด ทราบวา ทางการไดยกเลิกการเดินรถรางหมดไปใน พ.ศ. ๒๕๑๑
ดังวาแลว ที่ไปเรียนมหาจุฬาฯ ตารางสอนบอกชั่วโมงเรียนไวมาก แตไดเรียนจริง
น อย ท า นใหข วนขวายหาความรู เ องให ม าก นอกจากนั้น ก็ ต อ งสอบบาลีต อ โดยไม มี
โอกาสไปเรียน เรื่องเปนอยางนี้ จะปลอยเวลาไมได ผูเลาก็จึงตองจัดแบงเวลาเอง
ตกลงวา ทุกวัน ตอนเชา แปลมคธ-ไทย ในคัมภีรสมันตปาสาทิกาดวยตนเอง จน
จบกอนเดือนกุมภาพันธ ใหทันสอบ แลวตอนบาย ก็ไปเรียนมหาจุฬาฯ แตเชาวันโกนวัน
พระ เปลี่ยนไปฝกแปลไทย-มคธ แปลเอง-แตงเอง-ตรวจเอง กอนสอบ ไดกวา ๕๐ ครั้ง
พรอมกันนั้น เอาแบบเรียนพีชคณิตมาเรียนดวยตนเอง ตั้งแตตนจนเกือบจบ ม. ๖
และหาหนังสือ The Story of Civilization ของ C. E. M. Joad (หนังสืออานของชั้น ม. ๘
คือ ชั้นเตรียมอุดมศึกษา) นํามาอานใหรูเขาใจจนจบดวยตนเอง ในเวลา ๑ เดือน ๒๐ วัน
ไดทันหมดในปแรกนี้ (The Story of Civilization นี้ เรียน ๒ ครั้ง คือตอมา เมื่อเรียนถึงชั้น
พุทธศาสตร ปที่ ๑ ก็เจออีก โดยทานอาจารยพระพิเทศพจนวิสุทธิ์ (เสริม บุนนาค) เปน
ผูสอน และคงเปนเพราะผูเลาเปนสามเณรมีวัยอยูในรุนหลาน ทานก็เลยรักมาก
ที่จริง ผูเลาเขาเรียนในป ๒๔๙๙ เปนรุนที่ ๑๐ ของมหาจุฬาฯ โดยจะจบในรุนป
การศึกษา ๒๕๐๖ เพราะตองผานบาลีอบรมศึกษา ๒ ชั้น (ป.๕-๖-๗ + ม.๑-๒-๓) บาลี
เตรียมอุดมศึกษา ๒ ชั้น (ม.๗-๘ หรือเตรียมอุดมศึกษา ปที่ ๑-๒) และพุทธศาสตร ๔ ชั้น
รวม ๘ ป แตไปๆ มาๆ ก็จบพุทธศาสตร เปน พธ.บ. ในรุนที่ ๘ ปการศึกษา ๒๕๐๔ ดังที่
ไดเลาวาตอนลมอาพาธเปนวัณโรคในป ๒๕๐๒ สอบขึ้นไปเรียนในชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๒
ที่เปนอยางนี้ เพราะปแรก เรียนจบบาลีอบรมศึกษา ๒ ชั้น แลวปตอมา จบบาลี
เตรียมอุดมศึกษา ๒ ชั้น (เลื่อนชั้นกลางป ๒ ครั้ง) เปนอันตัดไป ๒ ป
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ดวยเหตุที่รนมาจบพุทธศาสตรในรุนที่ ๘ นี้เอง จึงลงตัวใหกลายเปนวา โดยมิได
คาดหมาย อยางไมรูตัว ปจจัยพรอมถึงที่ใหผูเลาถูกแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ ที่มา
ชวยงาน พรอมกับการเขาสูยุคของทานเจาคุณเลขาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้น

พุทธศาสตรบัณฑิตคณะแรก ผูตั้งหลักวางฐานไวในอินเดีย
ทวนความวา กอนที่ทานจะลาไป อาจารยพระกวีวรญาณไดดําเนินการในงานสง
พระพุทธศาสตรบัณฑิต ไปศึกษาตอที่ B.H.U. ในอินเดีย จนสําเร็จแลว คือทางฝาย
อินเดียตกลงวารับเขาศึกษาแลว ก็รอแตจะเดินทางไป
การสงพระ พธ.บ. ไปศึกษาตอครั้งนี้ มีลักษณะสําคัญที่วา เปนการไปอยางเปน
ทางการ โดยการติดตอและยอมรับฐานะกันระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย ขอนี้
สําคัญมาก เพราะเมื่อยอมรับครั้งนี้แลว ก็เปนอันรับรูกันไวอยางนั้น พระรุนหลังจะไป
เรียนก็ใชอางอิงไดเลย และเนื่องจาก B.H.U. นี้ เปนมหาวิทยาลัยเกาแก (สถาปนาในชวง
ป 1910-1916) ใหญโต มีชื่อเสียง ก็จะใชอางอิงแกสถาบันที่อื่นไดดีดวย
อีกอยางหนึ่ง พระ พธ.บ. ที่ไปศึกษาตอคราวนี้ เปนพระเจาหนาที่ครูอาจารยของ
มหาจุฬาฯ เมื่อสําเร็จกลับมาทํางาน ไดเสริมเพิ่มคุณวุฒิคุณภาพมาแลว ก็จะเปนทั้งกําลัง
ในการพัฒนามหาจุฬาฯ และเปนเครดิตของสถาบันออกไปขางนอก นอกจากนั้น ตัวเองของ
ทานที่เรียนจบมา กอนไปนอก มีวุฒิของมหาจุฬาฯ ไปไหนก็แทบใชไมได แตเมื่อเอาวุฒินั้น
ไปตอเมืองนอกจบมาแลว ก็นําวุฒิที่ไดมาใหมไปใชแผเกียรติขยายประโยชนไดทั่ว
พรอมกันนั้น ที่สําคัญไมนอย คือไปกันเปนคณะ เหมือนเปนหนวยหนึ่งของมหา
จุฬาฯ ไปตั้งอยูที่นั่น ทําใหมหาวิทยาลัยที่นั่นเอาใจใส มีการจัดที่อยูที่ทํากิจกรรมจําเพาะ
ให และปฏิบัติศาสนกิจ ให เ ปนแบบอยา งของคนขางหน าต อไป เชน จัด ตั้ง วางระบบ
ระเบี ย บในการเป น อยู ข องหมู คณะ ในการสั ม พั น ธ กับ ชุ ม ชนผู ค นถิ่ น นั้ น และในการ
ปรากฏตัวแกสังคมที่นั่น โดยเนนความสําคัญของพระธรรมวินัย เชน มีการทําสังฆกรรม
เมื่อมหาวิทยาลัยที่โนน คือ B.H.U. ตกลงรับพระพุทธศาสตรบัณฑิต ๕ รูปใหเขา
ศึกษาตอที่นั่นแลว ขั้นตอนตอไปก็คือเตรียมการเดินทาง
การเตรียมการเดินทางของทานที่จะไปเรียนที่ B.H.U. นี้ เปนงานหนึ่งในระยะแรก
ของการที่ผูเ ลา เขามาทํางานเปนผูช วยเลขาธิ การ โดยใชเวลาช วงครึ่งหลั งของเดือ น
มิถุนายน ๒๕๐๗
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ในเรื่องนี้ ทานเจาคุณเลขาธิการ (เวลานั้นยังเปน พระราชวิสุทธิเมธี) ก็เอาใจใส
ใหความสําคัญมาก เชน ทานมาเปนประธานในที่ประชุมของแผนกโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย และบอกเลาแกผูปกครองและนักเรียน ถึงเรื่องที่พระอาจารยทั้ง ๕ รูป จะไป
ศึกษาตอ แลวก็ประชุมบอกเลาอยางนี้แกนักศึกษาบาลีภาคพิเศษ สวนในดานพระ คณะ
อาจารยและนักเรียนบางแผนกก็มีการประชุมกันเพื่อถวายของที่ระลึกแกพระอาจารยที่
จะเดินทาง ซึ่งผูเลาก็ตองไปกลาวนําและเลาความ
จนกระทั่งถึงวันกอนเดินทาง (๒๖ มิ.ย.) ทานเจาคุณเลขาธิการก็ไดเปนประธาน
ในที่ประชุมนิสิตนักเรียน ทําพิธีมอบยามแกพระอาจารยทั้ง ๕ ทาน แลวใหแตละทาน
กล า วคํ า อํ า ลา เป น เหตุ ก ารณ ที่ ช ว ยปลุ ก เรา ความตื่ น ตั ว สนใจ และสร า งกํ า ลั ง ใจใน
การศึกษาใหแกชาวมหาจุฬาฯ ไดคงจะพอสมควร
หลายวันในเวลาชวงนี้ ผูเลาก็ตองออกไปกับทานที่จะเดินทาง วันนี้ไปกับทานนี้ๆ
วันนั้นไปกับทา นนั้น เพื่อเดินเรื่องในการทําพาสปอรตและวีซา แลวก็จัดตั๋วเครื่องบิน
รวมทั้งไปแกปญหาขอติดขัดบางอยาง จนทุกอยางพรอม
ควรบันทึกไวดวยวา ในการขอวีซาไปอินเดียคราวนี้ อาจารยสัตยนารายณ ตริปาฐิ
(ชาวอินเดีย) ซึ่งสอนวิชาภาษาสันสกฤต ที่มหาจุฬาฯ ไดชวยชี้แจงแนะนําแกเจาหนาที่
สถานทูตอินเดีย ทําใหเรื่องเสร็จสิ้นดวยดีในเวลาอันรวดเร็วเพียง ๒ ชั่วโมง
ครั้นถึงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๐๗ ทานเจาคุณเลขาธิการ โดยมีผูเลาตามไปดวย ก็นํา
พระอาจารย พธ.บ. ทั้ง ๕ รูป ไปกราบลารับโอวาทและคําอวยพร จากพระมหาเถระผูมี
พระคุณหรือเกี่ยวของอยูในวงงานของมหาจุฬาฯ ที่วัดสังเวชวิศยาราม วัดชนะสงคราม
วัด อนงคาราม วัด พระเชตุพ น และวัด มหาธาตุ (เรียงลํ าดั บตามที่ไ ป มิ ใชต ามลํา ดั บ
ผูใหญ, ขอไมตองบอกนามของทาน) ไดบันทึกไวดวยวา “กลับถึงวัดเกือบเที่ยงคืน”
แลววันจริงก็มาถึง คือวันเดินทาง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗ มีการจัดเตรียมการไปสงเปน
การมิใชเล็กนอย ตอนเพล ลูกศิษยแผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย จํานวนหนึ่งมา
ถวายภัตเลี้ยงพระอาจารยที่จะเดินทาง จากนั้น ๑๗ น. เศษ ขบวนสงจะออกเดินทางไป
ดอนเมือง ในสวนของพระอาจารยนั้น ไปจากมหาจุฬาฯ บาง ไปจากวัดของตนๆ บาง
นับเฉพาะที่ไ ปจากมหาจุฬ าฯ มีรถพระเจาหนาที่ ๑ คัน พระนิสิ ต ๑ คัน พระ
นักเรียน ๑ คัน นักเรียนแผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ๑ คัน แลวยังมีโยมธรรมวิจัย
อีก ๑ คัน กวาจะออกจากมหาจุฬาฯ ไดจริง ก็ ๑๘ น.
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ที่ดอนเมือง เมื่อทักทายปราศรัย อวยชัยใหพร ร่ําลากันเปนอันดี แยกจากกัน
ออกไปแลว เครื่องบินก็พาทั้ง ๕ พระอาจารย ออกจากทาอากาศยาน นําสูจุดหมายใน
อินเดีย เมื่อเวลา ๒๐.๓๕ น. (ออกชากวาเวลาที่กําหนดไววา ๒๐.๐๕ น.)
ในการนี้ แม จ ะไม ไ ด เ ขี ย นบอกไว ด ว ยในบั น ทึ ก ผู เ ล า ก็ ค งไปกั บ ท า นเจ า คุ ณ
เลขาธิการนั่นเอง นั่นเปนธรรมดา แตที่ตองนับวาเปนเรื่องพิเศษ เปนพระคุณอยางยิ่ง ก็คือ
โดยมิไดคาดหมาย ไมรูลวงหนา สมเด็จ “ปา” (เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์ ที่ตอมา
คือ เจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ) ไดมีเมตตาอยางสูงไปสงดวย
เจ า ประคุ ณ สมเด็ จ ฯ ไปของท า นเองแบบง า ยๆ แต สํ า หรั บ เรา จะว า เป น การ
ฉุกละหุกก็ได ไมตองพูดถึงหอง VIP แมแตที่นั่งใหดีสักหนอย ก็ไมมีโอกาสจัดถวาย แตก็
ดังที่รูกันอยูแลววา ทานมีเมตตาสูง และใหความเปนกันเอง ทานไมวาอะไร
พระอาจารยเจาหนาที่พุทธศาสตรบัณฑิต ๕ รูป ที่เดินทางไปครั้งนั้น ขอทบทวน
นาม ดังนี้
๑. พระมหาจําลอง ภูริปฺโ (สารพัดนึก)
๒. พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท (ทองบุญ)
๓. พระมหาสีลา (ตอมาคือ สิริวัฒน) วีรเสฏโ (คําวันสา)
๔. พระมหาสังวร สีลสํวโร (พรมเสน)
๕. พระมหาพรอม โกวิโท (แกวทอง)
ดังบอกแลว ทั้ง ๕ ทาน เปนครูอาจารยเจาหนาที่มหาจุฬาฯ แตผูเลาจําไมแมน
แลววา ทานไหนมีตําแหนงหนาที่ใด จึงขอโอกาสวาอยูไกลยังไมคนหา แตที่จําได เพราะเมื่อ
ผูเลาเรียนจบแลวเริ่มทํางานในป ๒๕๐๕ ไดเปนอาจารยในแผนกที่ทานเปนรักษาการผู
กํากับ (แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา) คือทานแรก - พระมหาจําลอง ภูริปฺโ (สารพัดนึก)
ที่ B.H.U. คณะพระนักศึกษาไทยไดตกลงกันใหพระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท เปน
หัวหนาคณะ โดยอยูกันเหมือนเปนชุมชนเล็กๆ ที่มีลักษณะพิเศษของตนเอง และไดจัดวาง
ระบบชีวิตและกิจกรรมไวเปนแบบแผน ที่จะดํารงภิกขุภาวะตามแบบอยางของวัฒนธรรม
ไทยไวได พรอมทั้งใหการศึกษาเลาเรียนของแตละรูปดําเนินไปดวยดี จนบรรลุความ
สําเร็จสมตามมุงหมาย เปนผูนําทางวางฐานไวใหแกพระพุทธศาสตรบัณฑิตรุนตอๆ มา
ตลอดเวลาแหงการศึกษาที่นั่น ทานทั้งหาเขียนจดหมายสงขาวมาที่มหาจุฬาฯ
สม่ํ า เสมอหรื อ มากมาย (บางท า นคงเขี ย นบ อ ยหน อ ย) ตอนแรกก็ ตั้ ง แฟ ม ใหญ ใ ส ไ ว
โดยเฉพาะ ตอมาจดหมายมีมากมาย และเนื่องจากเปนจดหมายเชิงหรือกึ่งสวนตัว มี
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รูปแบบและขนาดตางๆ ขณะที่งานมหาจุฬาฯ เรงรัดไมรูจบ กําลังฝายผูรับอานดอยกวา
ฝายผูเขียนสง พอไดรับก็จับอัดใสแฟมไวกอนๆ แทนที่วาถาเลือกคัดลงเลาไวในพุทธจักร
ก็คงจะเปนประโยชนดี เลยไมไดอะไร
ไปๆ มาๆ กลายเปนวา แฟมจาก B.H.U. นี้ไมไดจัดไมไดเรียง รุยรายที่สุด แต
กลับไปจัดการกับแฟมยุคสันติบาลรื้อคนคราวคดีคอมมิวนิสต ที่หลุดลุยกระจุยกระจาย
ซึ่งพบแลวไดจัดใหมใหเขาลําดับชุดเอกสารรายปเปนทางการ รวมแลว เรื่องที่ฝายอาน
จดหมายบกพรองมากนี้ ขออภัยคณะพระอาจารยเจาหนาที่ผูเปนพระนักศึกษาไทยใน
B.H.U. ครั้งนั้นไว ณ ที่นี้ดวย
เพื่อเปนตัวอยางใหเห็นการสื่อสารระหวางผูทํางานที่มหาจุฬาฯ กับคณะพระ
อาจารยไทยที่ไปศึกษาใน B.H.U. ครั้งนั้น อันจะบงบอกดวยถึงความเปนไปของมหาจุฬาฯ
ในเวลานั้น ขอคัดความตอนหนึ่งในจดหมายของผูเลาที่เขียนไปยังคณะ หลังจากทานได
อยูที่นั่นมา ๑ ปเศษ มาอานกันดู (จดหมายตัวจริง เขียนดวยลายมือสงไป แตมีสําเนาที่
อาศัยกระดาษคารบอน/carbon paper เก็บไว จดหมายยาวมาก ไมไดคัดมาทั้งหมด
สวนจดหมายของคณะที่โนน เก็บไวที่มหาจุฬาฯ ยังแทบไมไดจัด ดังบอกขางตน)
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘
เรียนทานหัวหนาคณะ ที่รัก-นับถือ และคิดถึง
นับเป็นเวลานานที่ไม่มีข่าวคราวจากสํานักงานเลขาธิการถึงคณะพระอาจารย์ใน
อิ น เดี ย เพราะท่ า นเจ้ า คุ ณ เลขาธิ ก ารต้ อ งเป็ น ภาระอยู่ กั บ งานพระศพสมเด็ จ
พระสังฆราช ครั้นงานเสร็จลง ก็มีเรื่องอื่นในทางคณะสงฆ์ต่อเข้ามาอีก ส่วนกระผม
เองได้ตั้งใจว่า จะทําหนังสืออรรถกถา ที่พิมพ์เนื่องในงานพระศพจนเสร็จ และใน
ระหว่างนั้นจะหยุดงานอื่นที่ไม่เป็นการเฉพาะหน้าไว้ก่อน พอดีหนังสือเสร็จช้ากว่า
กําหนด ช่วงเวลาละงานอื่นจึงยาวมาก บัดนี้ พอนับได้ว่าจะลุล่วงไป และปีเก่าก็จะ
สิ้นสุดลง จึงขอส่งข่าวคราวมายังคณะพระอาจารย์ในอินเดียทราบ ตามสมควร
การปล่อยระยะเวลาให้ล่วงมานานเช่นนี้ นับเป็นเรื่องต้องขออภัยมาก จึงถือ
โอกาสขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และการที่เขียนมาในวันนี้ อาจเป็นการเหมาะอย่าง
หนึ่ง คือเป็นวันสิ้นปีเก่า อันควรจะได้เล่ากิจการที่ผ่านมา และหากเป็นไปได้ จะได้
ถวายความปลอดจากกังวลใจ อันอาจได้มีแล้ว ให้สิ้นไปพร้อมกับปีเก่าด้วย
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ในระยะเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม นี้ มีเหตุการณ์ที่ควรเล่าถวายบางอย่าง คือ
กันยายน ๓. ฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี และท่ านผู้ หญิ ง มาประกอบพิ ธี ม อบ
ถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ท่านออกทุนสร้าง
๑๑-๑๒. งานวัน (มูลนิธิ) มหาจุฬาฯ ได้เงิน ๑๒,๗๘๕.๒๕ บาท
๑๔. รับมอบทุนมูลนิธิเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๓. เริ่มสอบกลางปี แผนกบาลีเตรียม-อบรม จนถึง ๒๙ ก.ย.
๓๐. เริ่มสอบกลางปี แผนกบาลีอุดม-อบรมครู จนถึง ๘ ต.ค.
ตุลาคม ๓. งานอภิปรายเชิงโต้ แผนก ร.ร. พอ. ณ หอประชุมจุฬาฯ
๖. มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์จากหน่วยสันติภาพ ซึ่งจะไปทํางาน
ต่อที่อื่น
๑๒. เริ่มเตรียมพิมพ์ “อรรถกถาเถรคาถา” ในงานพระศพสมเด็จฯ
(หนั ง สื อ ประมาณ ๒๘ ยก ๑,๐๐๐ เล่ ม รวมค่ า ใช้ จ่า ยราว
๑๐,๐๐๐ บาท)
พฤศจิกายน ๑๓. รับทุนมูลนิธิ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐. ปล่อยนิสิตนักเรียนไปงานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราช
๒๖. ปิด มจร. ในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชใหม่
ธันวาคม ๕. ไปถวายสักการะและหนังสือ “ชาติก่อน-ชาติหน้า” แด่กรรมการ
สภา ที่เลื่อนสมณศักดิ์ ๕ รูป
๑๕. หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเจรจากั บ มู ล นิ ธิ อ าเซี ย มาถึ ง ราว
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐. กรมการศาสนาเปิ ด โครงการสอนภาษาไทยแก่ นั ก ศึ ก ษา
ต่างประเทศ และอาราธนาเลขาธิการ – ผู้ช่วยเลขาธิการ ไปร่วม
สอน (ณ วัดราชผาติการาม)
กิจการนอกจากนี้ ส่วนมากเป็นเรื่องย่อยๆ หรือเป็นส่วนประกอบของเรื่องที่
เล่ามาแล้ว จากข่าวเหล่านี้ อาจช่วยให้เห็นเค้ารูปเหตุการณ์ได้พอสมควร
อนึ่ง ได้ทราบว่า ท่านหัวหน้าคณะมีความห่วงใยในนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
แล้ว ในปีที่ผ่านมา เกรงว่าจะไม่มีงานทําสนองคุณของมหาวิทยาลัยนั้น ใคร่ขอ
ถวายคําชี้แจงว่า ในจํานวน ๕๘ รูปนั้น ได้ส่งไปต่างจังหวัด ๒๕ รูป ปฏิบัติงาน
ในแผนกต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ๑๐ รู ป ลาสิ ก ขา ๔ รู ป ไปศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ หรือเตรียมจะไปแต่ยังขลุกขลัก ๒ รูป กลับประเทศลาว ๑ รูป สมัคร
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เรียนโครงการของอาจารย์พร ๕ รูป ต้องปฏิบัติงานในสํานักของตน ๒ รูป เป็น
ครู ร.ร. บาลีมัธยมวัดเวตวัน ๑ รูป ยังมีพันธะในการศึกษา (ยังไม่ได้สอนอีก ๑
ซีเมสเตอร์) ๑ รูป รวม ๕๑ รูป ยังเหลืออีก ๗ รูป ซึ่งในจํานวนนี้ บางรูปตกลง
ใจจะไปต่างจั งหวั ด ซึ่ งทางมหาวิ ทยาลั ย ได้ ทํ าเรื่ อ งให้ เ สร็ จแล้ว แต่ ท างสํ า นั ก
ต้องการตัวไว้ช่วยงาน - ต้องขอคืนบ้าง ทํางานอยู่ในสํานักเรียน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบเป็นทางการบ้าง และแต่ละรูปไม่มีข้อติดขัด ในอันที่จะต้องของานทําภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยก็มีโครงการที่จะพิจารณาทยอยบรรจุเข้าตามอัตรา
งานต่างๆ ต่อไปด้วย เมื่อได้เล่าให้ทราบถึงตัวเลขเช่นนี้แล้ว ก็คงจะช่วยให้คลาย
ความห่วงใยลงได้บ้างกระมัง เพราะจํานวนที่เหลือนี้ น่าจักเป็นตัวเลขสามัญ แม้
หากสมมติว่า นิสิตเหลืออยู่จริง ๒ รูป ถึงจะตั้งโครงการอะไรขึ้นมา ก็คงไม่สามารถ
ช่วยให้ทุกรูปได้ทํางานภายในมหาวิทยาลัยครบทั้งหมด โดยเฉพาะหากจะเล็งไปถึง
กาลภายหน้า ซึ่งจํานวนผู้สําเร็จจะมีเพิ่มขึ้นอีกทุกปีด้วย
สําหรับโครงการวิจัยนั้น เป็นที่น่ายินดีว่า ท่านหัวหน้าคณะมีความคิดเห็น
ตรงกับท่านเจ้าคุณเลขาธิการ ซึ่งท่านเจ้าคุณได้หารือทาบทามกับคุณคลอสเนอร์
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาเซีย พร้อมกับโครงการอื่นๆ ซึ่งผมได้มีโอกาสร่วมสนทนา
อยู่ด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษานี้แล้ว และการเสนอเป็นทางการ ก็จะทราบผล
ในปีงบประมาณใหม่นี้ ซึ่งเป็นเวลาอีกไม่ช้านัก
อย่างไรก็ตาม แม้การตั้งโครงการวิจัยนี้ขึ้น จะเป็นโอกาสช่วยให้นิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาใหม่ มีงานทําเพิ่มขึ้น แต่นั่นก็น่าจะเป็นไปในแง่ที่ว่า เมื่อมีนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษามากขึ้น ก็เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพิ่มขึ้น การที่นิสิตมี
งานทํามาก น่าจักเป็นผลพลอยได้ แต่คงมิได้เล็งไปในข้อที่ว่า ทางมหาวิทยาลัย
จะต้องหาทางตั้งโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้น เพียงเพื่อช่วยให้นิสิตมีงานทํา
ซึ่งน่าจักเป็นเหตุช่วยให้งานเฟ้อและทรามค่าลง จนถึงตั้งอยู่ไม่ได้ในที่สุด
อนึ่ง หากจะคํานึงถึงสภาพการณ์ในขณะนี้แล้ว ยังเป็นเหตุให้คิดเลยไปถึงว่า
ในเมื่ออัตรากําลัง ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่มีพอแก่ปริมาณงานภายในมหาวิทยาลัย
และได้ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่มาเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว หากส่วนที่เหลือ
จะพึงมีโอกาสไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด หรือแม้ในวงงานภายนอก ในภาวะหรือ
เพศใดก็ตาม โดยให้เป็นไปตามความสามารถและความเหมาะสมแล้ว ก็น่าจะเป็น
ประโยชน์กว้างขวางยิ่งกว่าจะมาแออัดกันอยู่ในภายใน โดยที่อัตรากําลังงานกับ
กําลังคนไม่สมกันเป็นแน่

๑๓๗
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อย่างไรก็ดี ขอขอบคุณในความห่วงใย อันเป็นเครื่องแสดงออกถึงความ
ปรารถนาดีนี้... (ยังอีกยาวมาก ขอขามไปประมาณ ๓ หนาครึ่ง)
ในโอกาสที่ปีเก่าสิ้นสุดลง ขอเล่าและชี้แจงถวายในบางสิ่งบางประการ อันอาจ
ช่วยให้บรรเทาความห่วงใย กังวล หรือแคลงใจ ลงได้บ้าง...ขอให้ปีเก่าจบลงด้วยดี
พร้อมที่จะรับปีใหม่อันปลอดโปร่งแจ่มใสด้วย เทอญฯ
เรียนมาด้วยความรักและนับถือ
พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต”

จดหมายนี้ คิดวา ทานที่อานคงรูสึกวามีถอยคําสํานวนคอนขางจะเอาจริงเอาจัง
มากไปหนอย ตัวผูเ ลาเองก็นึกวา ตามที่ควรจะเปน นาจะเขียนใหไดความรูสึกที่เปน
กันเองมากกวานี้ การที่จริงจังมากเกินไปอยางนั้น มองยอนกาลไปขางหลัง คงเปนเพราะ
ตัวผูเลายังเด็กไปหนอย ครั้งนั้นอายุ ๒๖ ป มีประสบการณคอนขางดอย มองไมคอยถึง
ความนาขํา ที่ซอนอยูใตเหตุการณและปญหาทั้งหลาย
ควรเลาไวพรอมกันนี้ดวยวา ในปกอนหนานี้ คือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
คือ B.H.U. นั้น สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยไดจัดสงคณะพระนักศึกษาไทย ๗
รูป กับไวยาวัจกร ๑ ทาน ไปศึกษาตอแลว
หัวหนาของคณะพระนักศึกษา ม.ม.ร. ที่นั่นครั้งนั้น คือ ทานเจาคุณพระกิตติสาร
มุนี (ประจวบ กนฺตาจาโร, ตอมาคือ เจาประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ) ซึ่งตอมาได
รวมงานสัมพันธประสานกันเปนอยางดีกับทางมหาจุฬาฯ ในการดําเนินการผานขั้นตอน
ทั้งหลายที่จะใหมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสอง มีกฎหมายรองรับโดยสมบูรณ
ตอจากทานที่ไปเปนคณะและอยางเปนทางการนี้แลว ก็มีทานอื่นทยอยเดินทาง
ไปศึกษาตอตางแหงตางที่เพิ่มขึ้นโดยลําดับ รวมทั้งทานที่เรียนจบรุนเดียวกับผูเลาเอง
เชน เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๐๘ ก็ไดไปสงพระมหาสุจินต โชติปฺโ ป.ธ. ๖, พธ.บ. ซึ่งไป
ศึกษาที่ University of Poona ในประเทศอินเดีย และเมื่อทานจบ M.A. ทางรัฐศาสตร
กลับมา ก็ไดไปรับทานที่ดอนเมือง ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๑๔
(ปจจุบัน เทาที่ทราบ ดํารงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพสิทธิวิเทศ เปนเจาอาวาส วัด
อานันทเมตยาราม/Wat Anandametyarama ใน Singapore และเปนประธานสมัชชา
สงฆไทยในสิงคโปร)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๙

ถึงป ๒๕๐๙ ครูอาจารยเจาหนาที่พุทธศาสตรบัณฑิตรุนแรก ก็เริ่มสําเร็จแลว
ทยอยจบการศึกษา และเดินทางกลับมาเมืองไทย ไดเขาทํางานในมหาจุฬาฯ ตามความ
มุงหมายของการไปศึกษาตอ ที่จะไดชวยกันพัฒนาสถาบัน
เมื่อมีความกาวหนาและแนใจใหเห็นชัดเจนแลว ก็มี พธ.บ. ขวนขวายไปศึกษา
ต อ กั น จํ า นวนมาก ส ว นใหญ ไ ปด ว ยทุ น ส ว นตั ว เคี ย งไปกั บ ท า นที่ ไ ด รั บ ทุ น เป น
ปรากฏการณ ที่ เ ด น ตลอดระยะเวลานานหลายป ทีเ ดี ยว ทํ า ให ผู เ ล า ต อ งพั ฒ นาแบบ
Transcript of record ใหสะดวกที่สุดในทางปฏิบัติ และตอนนั้น อาจารยสมบูรณไดเปน
ผูชวยนายทะเบียน (อาจารยพระมหาภาณุ ปทุโม เปนนายทะเบียน) ตองรับภาระหนักใน
การออกหลักฐานนี้แก พธ.บ. เหลานั้น ดังที่ผูเลาเขียนลายมือบันทึกไววา
“[วันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ํา เดือน ๓] วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑.
สํานักงานเลขาธิการ: ระยะนี้ ผู้ช่วยนายทะเบียนยุ่งกับการทําใบรับรองไปศึกษา
ต่อมากมาย
- จัดเก็บเอกสารส่วนงานต่างๆ
- เรื่องบาลีสาธิตศึกษา (คิดหาเหตุผลเพื่อชี้แจงแก่มหาเถรสมาคม เพราะทาง
กรมฯ มีหนังสือมาอาราธนาไปชี้แจง)
การศึกษา: วันหยุดเนื่องในการสอบบาลี ป.ธ. ๓-๔-๕”
เมื่ อ เป ด ดู บั น ทึ ก เขี ย นลายมื อ เก า ๆ นี้ ตั ว ผู เ ล า เองก็ ยั ง แปลกใจว า การออก
ใบรับรองแกผูจะไปศึกษาตอเวลานั้น มากมายถึงอยางนี้ กระทั่งถึงเดือนมิถุนายนก็ยังมี
ตอเนื่องอยู เลยขอคัดบันทึกมาใหดูอีกตัวอยางหนึ่ง (เรื่องอื่นแมไมเกี่ยวของ ก็ขอคัดติด
มาดวย เพื่อชวยใหเห็นบรรยากาศ) ดังนี้
“[วันอังคาร แรม ๙ ค่ํา เดือน ๗] วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑.
สํานักงานเลขาธิการ: เรื่องใบรับรองยังคงกินเวลาส่วนมากของผู้ช่วยนายทะเบียน.
- เสร็จเรื่องขออุปถัมภ์ศาสนกิจต่างจังหวัดจากมูลนิธิอาเซีย
- เลขาธิการ – ผู้ช่วย – รก.คบ.ครุ. ไปประชุมเรื่องวัดผลและงานเผยแพร่ของ
พธน. ณ สํานักฝึกอบรม พธน.
- ผู้ช่วยเลขาธิการเริ่มกวดขันเรื่องระเบียบวินัยนิสิต (เริ่มปีที่ ๑).
- ต้นฉบับพุทธศาสนาในญี่ปุ่น สําหรับพุทธจักร.”
[“พธน./พธต.” = พระธรรมทูตไปนอก/ไปตางประเทศ]
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จะสงพระไปเรียนตอได ตองแกปญหาใหญวาใครเปนบัณฑิต
สวนเรื่องการสงพระพุทธศาสตรบัณฑิต ที่เปนครูอาจารยเจาหนาที่มหาจุฬาฯ ไป
ศึกษาตอในตางประเทศ หลังจากครั้งแรกนั้น ก็ไดดําเนินการวางระบบระเบียบในการ
คัดเลือกแลวจัดสงไปตามกําลัง โดยไดพยายามเพิ่มกําลังมาโดยลําดับ (เคยเรียกเปน
โครงการชื่อยืดยาววา โครงการสงพระพุทธศาสตรบัณฑิต ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ไป
ศึกษาตอตางประเทศ ในขั้นปริญญาโท และขั้นปริญญาเอก)
การสงครูอาจารยเจาหนาที่มหาจุฬาฯ ไปเรียนตอเมืองนอก โดยเฉพาะก็ที่อินเดีย
เปนสวนใหญหรือแทบทั้งหมดนี้ มีเหตุผลสําคัญที่ควรเลาไวยาวสักนิด
ประการแรก คือ สมัยนั้น ปริญญา พธ.บ. จบแลว นําไปใชอะไรในเมืองไทยแทบ
ไมไดเลย จึงตองเอาไปเปนฐานในการเรียนตอที่เมืองนอก พอจบแลว ปริญญาที่ไดจาก
เมืองนอกนั้นก็นําไปใชไดเต็มที่ ผูที่จบ พธ.บ. สวนมาก หรือจํานวนมาก จึงขวนขวายใน
การไปเรียนตอกันอยางยิ่ง
เหตุผลอีกอยางหนึ่งที่ทําใหมีความสําคัญ คือ เพราะเกิดปญหาขึ้นจากกฎเกา
กติกาเดิม ซึ่งกําหนดวา ผูศึกษาจบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ตองสอบบาลีได ป.ธ. ๖
แลวจึงจะเปน พธ.บ. มิฉะนั้นใหถือวาจบเพียงอนุปริญญา เปน อนุ พธบ. (แถมวา จบแลว
ตองปฏิบัติศาสนกิจตามที่มหาวิทยาลัยยอมรับอยางนอย ๑ ป จึงมีสิทธิไดรับปริญญา)
กฎนี้ เดิมถือเครงครัด เพราะกฎก็คือกฎ คูกับขอกําหนดที่วา ผูจะเขาเรียนในมหา
จุฬาฯ ตองสอบบาลีได ป.ธ. ๔ กอนแลว มิฉะนั้นจะไมรับ
ขอกําหนดกอนเขาเรียนนั้นปฏิบัติตามไดงายกวาเกณฑในการที่จะไดรับปริญญา
เพราะตามขอกําหนดในการเขาเรียน เมื่อยังไมได ป.ธ. ๔ มหาจุฬาฯ ไมรับ ก็จบเรื่องไป
แตกฎขอหลังยาก คือ เมื่อเขามาเรียน เปน ป.ธ. ๔ แลว แตตอจากเขามาแลว
สอบบาลีไมไดเพิ่มขึ้นมาเลย จนเรียนจบ หรือจนตลอดไป ก็อยูแค ป.ธ. ๔ นั้นเอง
เรื่องนี้ ในยุคแรก ถือเครงครัด ดังเห็นไดชัดในเอกสารทางการของมหาจุฬาฯ ยุค
แรก ขอยกมาใหดู (ขอนําแตชื่อภาษาอังกฤษมา ชื่อภาษาไทย ขอใหไปดูเอง) จาก
Mahachulalongkorn Rajavidyalaya Buddhist University…: Bulletin I: Catalogue
Issue 2500-1/1957-58 หนา ๕๖-๕๗ (เวลานั้น รับปริญญาแลว ๒ รุน) วา
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๑๔๑

ปริญญาที่ไดประสาธนไปแลว
พ.ศ. ๒๔๙๗ (ค.ศ. ๑๙๕๔)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ป.ธ.๙ พ.ม.
พระมหาแสง ธมฺมรํสี ป.ธ.๗
พระมหาสนั่น กมโล ป.ธ.๖ พ.ม.
พระมหาสุวิมล สุมโน ป.ธ.๖

อนุปริญญาบัตร (อนุ พธ.บ.)
พระมหาเสรี สุกฺกธมฺโม ป.ธ.๕
พระมหาบุญมา มหาวีโร ป.ธ.๔

พ.ศ. ๒๔๙๘ (ค.ศ. ๑๙๕๕)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ขัน้ ทดลองภาคปฏิบัติ
พระมหาสําเริง อานนฺโท ป.ธ.๘

อนุปริญญาบัตร (อนุ พธ.บ.) ขั้นทดลองภาคปฏิบัติ
พระมหาอุทัย ทินฺนวโร ป.ธ.๕
พระมหาภาณุ ปทุโม ป.ธ.๕
พระมหาวน สิริปฺโ ป.ธ.๔
เมื่อถือตามนี้ ผูที่เรียนจบ ถายังเปน ป.ธ. ๓ หรือ ป.ธ. ๔ หรือ ป.ธ. ๕ ก็ไปเรียน
ตอปริญญาโทไมได ตองเอาอนุปริญญาไปทําปริญญาตรีที่โนนใหจบกอน (ไมตองพูดถึง
ผูไมเปนเปรียญ) ทั้งที่ก็เรียนจบหลักสูตรเทากับผูได ป.ธ. ๖ ขึ้นไปแลว
เมื่อเปนเชนนี้ จะเอาอยางไร จะถือตามอยางเดิมนั้น หรือจะแกไขอยางไร และถา
ตกลงอยางไร ก็จะมีผลไปในเรื่องอื่นดวย ไมเฉพาะในการไปศึกษาตอตางประเทศเทานั้น
ดวยเหตุนี้ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก็เลยกลายเปนปสําคัญ ที่การยุติปญหาการไปศึกษาตอ ได
เปนการแกปญหาเรื่องนี้เสร็จไปทีเดียว (เวลานั้น ผูไปศึกษาตอรุนแรก ทยอยกลับมาแลว)

๑๔๒

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
ผูเลาเขียนลายมือบันทึกเรื่องนี้ไว ดังนี้
“[วันพุธ ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๓] วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐...
ผู้ให้โอวาท: ตามวาระ
สํานักงานเลขาธิการ: งานตามปกติ
การประชุมใหญ่เจ้าหน้าที่: ๑๘.๓๐–๒๔.๑๐ น. มีการประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานทั้งหมด มีเรื่องสําคัญ คือ
(เลขาธิการเป็นประธาน):
๑. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นประเภท ข. ...
๒. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างจังหวัด...
๓. เรื่องธรรมจาริก...

๔. การส่งผู้สําเร็จการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย
ฮินดูพาราณสี อินเดีย
ก. คุณสมบัติ ได้พิจารณาคําว่า ปริญญาตรี และลงความเห็นเลยไปถึงการ
กําหนดคุณสมบัติสําหรับปริญญาตรี ที่ประชุมมีมติตามข้อเสนอของ
ผู้ช่วยเลขาธิการว่า ควรถือเกณฑ์เข้มงวดในการรับเข้าเป็นสําคัญ แต่
ตอนสําเร็จไม่ต้องกําหนดว่าจะเป็นเปรียญชั้นใด เพียงแต่เขียนไว้ใ น
ระเบียบว่า หลักสูตรมหาจุฬาฯ ไม่ต่ํากว่า ป.ธ. ๖ เป็นพอ และมอบให้
พระมหาจําลอง ภูริปญฺโญ ไปร่าง. ผู้สมัครคราวนี้จึงเป็นเปรียญใดก็ได้.
- ให้แก้ระเบียบการรับทุนว่า ปฏิบัติงานมา ๑ ปี ๖ เดือนถึงวันที่สมัคร
- กําหนดอายุให้ไม่เกิน ๔๐ ปี (เดิม ๓๕ปี)
ข. วิชาที่ส่งไปศึกษา
๑) สันสกฤต
๒) วรรณคดีอังกฤษ
๓) สังคมวิทยา
ค. ตั้งกรรมการไปดําเนินการ มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นประธาน (รวม ๕ รูป)
ง. ปัญหาเฉพาะ เช่น รูปนั้น รูปนี้ สมัครได้หรือไม่
๕. เรื่องสาขา ร.ร. พอ. ปราจีนบุรี...
๖. กําหนดวันสอบของแผนกต่างๆ...
๗. การจัดงานของแผนก ร.ร. พอ. ...
๘. เรื่องบาลีสาธิตศึกษา...
๙. เรื่องที่ยกค้างไว้...”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๓

เมื่ อ ได ม ติ ดั ง นี้ แ ล ว ณ วั น ที่ ๑ มี น าคม ก็ เ ริ่ ม เป ด รั บ สมั ค รชิ ง ทุ น ไปศึ ก ษาต อ
ปริญญาโท สมัครที่นายทะเบียน แลวก็สอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕-๑๖ เดือนนั้น ขอคัด
ความที่เขียนลายมือไวมาใหดู เปนสวนหนึ่งแหงบรรยากาศของมหาจุฬาฯ ในอดีต ดังนี้
“[วันพุธ แรม ๕ ค่ํา เดือน ๔] วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐...
การคัดเลือกผู้รับทุน: เริ่มสอบคัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ณ
ต่างประเทศ ซึ่งมีผู้สมัคร ๒๔ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๒๒ รูป
๑) วิชาภาษาสันสกฤต
๓ รูป
๒) วิชาวรรณคดีอังกฤษ ๓ รูป
๓) วิชาสังคมวิทยา
๑๘ รูป
ในวันนี้ เริ่มสอบ
๑. วิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป – อจ. จําเนียร ศรีกระจ่าง – ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๒. วิชาธรรม
– อจ. จํานงค์ ทองประเสริฐ – ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.”

“[วันพฤหัสบดี แรม ๖ ค่ํา เดือน ๔] วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐...
การสอบ: แผนกบาลีเตรียม – อบรม = ปกติ
การสอบรับทุน วันนี้
๓. วิชาศาสนา
– อจ. เสฐียร พันธรังษี – ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔. วิชาภาษาสันสกฤต – อจ. แสง มนวิทูร
– ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.
๕. วิชาวรรณคดีอังกฤษ – อจ. วิทยา ศรีเครือวัลย์ – ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.
- อจ. ศรีพัท มีนะกนิษฐ์ – ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น....”
๖. วิชาสังคมวิทยา
หลังจากนั้นครึ่งเดือน ก็ประชุมตัดสินดังนี้
“[วันศุกร์ แรม ๖ ค่ํา เดือน ๔] วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐.
สํานักงานเลขาธิการ: ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกไปศึกษาต่อชั้น
ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ตกลงว่า...ให้พิจารณาให้แก่ผู้เหมาะสม ได้มี
มติว่า ผู้เหมาะสม คือผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มของวิชานั้นๆ จึงได้ทุนแก่
๑. พระมหาจินดา อาจารกุสโล
สาขาวรรณคดีอังกฤษ
๒. พระมหาสม อุชุกาโร
สาขาสังคมวิทยา
๓. พระมหาอรรณพ วชิรญาโณ สาขาภาษาสันสกฤต
ให้ทําประกาศ และตระเตรียมการ เช่น แจ้งผู้สอบได้ ทําหลักฐานวัดผล
ทําหนังสือติดต่อมหาวิทยาลัย B.H.U. เป็นต้น
บาลีพิเศษ: เตรียมการประกาศผลสอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เม.ย. นี้”

๑๔๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

การไปสง เวลานั้นเอาจริงเอาจังกันมาก ดังที่ผูเลาก็รวมไปสงทั้งนั้น ๑๑ ก.ค. ไป
สงพระมหาจินดา พระมหาอรรณพ และพระมหานพศักดิ์ แลว ๑๔ ก.ค. ก็ไปอีก เพื่อสง
พระมหาวิจิตร พระมหาสุพจน และพระมหาศิรินทร
ในปถัดมา ๒๕๑๑ ก็จัดสอบชิงทุนไปเรียนปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา สอบใน
วันที่ ๑-๒ มี.ค. ๒๕๑๑ (ผูสอบไดคือ พระมหาบรรจง รตนวโร)
เทา ที่สงไปนี้ รวมแลวก็ไ มมากเลย เพราะเมื่อมหาจุฬาฯ เองไมมีกําลัง ก็ตอง
อาศัยเจรจาใหไดทุนมา อันนอกเหนือจากเงินชวยเหลือดานอื่นๆ ที่ตางก็จําเปนและสําคัญ
ทั้งนั้น โดยแหลงทุนก็คือมูลนิธิอาเซียอยางเดิม ซึ่งตองตกลงกันเปนปๆ ไป
ครั้นถึงป ๒๕๑๓ ก็คิดกันวา มูลนิธิมหาจุฬาฯ ตั้งมาหลายปแลว นาจะพอนํา
ดอกเบี้ยมาใชเพื่อการนี้ได จะไดเสริมขึ้นไป ในที่สุดก็ตกลงกัน ดังที่ผูเลาบันทึกไววา
“[วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ํา เดือน ๔] วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓...
การประชุม: ๑๘.๕๐ - ๒๔.๕๐ น. มีการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารระดับหัวหน้าแผนก
และรอง ผอก. ขึ้นไป...
- ...ประธานแจ้งให้ทราบ...
- ที่ประชุมพิจารณาเรื่องพระมหาบุญมา มหาวีโร หัวหน้าแผนกจัดหาลาไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ...
- พิจารณาการรับนิสิต นร. ใหม่...
- การใช้ดอกเบี้ยมูลนิธิ ให้นิสิตทุกรูปที่สําเร็จด้วยเกียรตินิยมในปีใดก็ตาม ได้รับ
ทุนศึกษาต่อในปีนั้น ๑ ทุน (ในกรณีมีมากกว่า ๑ รูป เอารูปคะแนนสูง ถ้า
เท่ากัน ต้องสอบแข่งขัน) และให้กลับมาทํางานเพิ่มเกินเวลาที่เรียนอีก ๑ ปี;
และให้ทุนปริญญาเอก ๓ ปี ๑ ทุน (ถ้าได้รับทุนจากภายนอก งดทุนมูลนิธิใน).”
สื บ จากนี้ ก็ อ อกมาเป น “ระเบี ย บการรั บ ทุ น ไปศึ ก ษาต อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.
๒๕๑๓” ซึ่งผูเลาไดนําไปถวายองคสภานายกลงนามประกาศ ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๓
อีกดานหนึ่ง เรื่องก็เดินหนาไป จนกระทั่งไมชาตอมา
“[วันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ํา เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓...
สํานักงานเลขาธิการ: ทําหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ มจร. ณ B.H.U. เรื่องการติดต่อที่เรียน
ให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ๗ รูป และเรื่องการซื้อหนังสือตําราจากอินเดีย เป็นต้น...

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๕

(มีหนังสือถึง B.H.U. รวมถึง Registrar ๓ มหาวิทยาลัย = ๓ ฉบับ;
จดหมายทางการภาษาไทยมอบภาระนี้ ๑ ฉบับ; จดหมายส่ว นตัว ชี้ แจง
เพิ่มเติม ถึงพระมหาสังวร ๑ ฉบับ; ถึงพระมหาบุญลือ ๑ ฉบับ; เพิ่มพิเศษ
ถึงพระมหาทรงวิทย์ ๑ ฉบับ)”
ตอมา ๓ พ.ค. ๒๕๑๓ ประกาศผลการสอบบาลีอุดมศึกษา ปนี้ มีเกียรตินิยมอันดับ
๒ - ๒ รูป พระมหาเหรียญ กลฺยาณเมธี เปนผูไดรับทุน ตอนแรกวาจะไปเรียนที่ B.H.U.

ในโอกาสนี้ อาจารยสุชิต อินทนนท (พธ.บ. รุนที่ ๓) ซึ่งเปนอาจารยในแผนกบาลี
เตรียมอุดมศึกษา จะไปศึกษาตอที่นั่นดวยโดยทุนสวนตัว มหาจุฬาฯ ก็ตกลงติดตอให
ดวย (ตั้งแตตนมาแลว เมื่อมีการสงผูไดทุนไปศึกษาตอนั้น พระเจาหนาที่ครูอาจารยทาน
อื่น แมจะไปดวยทุนสวนตัว ก็ขอรับการพิจารณาเขารวมคณะที่มหาจุฬาฯ จะติดตอใหได
ตางเพียงวา คราวนี้ ทานเปนอาจารยคฤหัสถ)
สวนพระมหาเหรียญ ตอมา ไดรับฟงพระมหาสังวร สีลสํวโร ที่จบปริญญาเอก
กลับมาจากอินเดีย ตกลงเปลี่ยนใจไปเรียนวิชา Linguistics ที่ University of Delhi
ยุคนั้น พระไปเรียนตอในอินเดียแบบสวนตัวแทๆ กันมาก และก็มีเรื่องที่ตองชวย
แกปญหากันเรื่อย เชนที่เขียนไวอีกวา (๙ ก.ค. ๒๕๑๓) “เรื่องพระที่จะไปนอกโดยทุนส่วนตัว
ยังไม่ได้หลักฐานการรับเข้าจากมหาวิทยาลัยที่จะไป มาขอร้องให้ช่วยขออนุญาต ศ.ต.ภ. (วันก่อนๆ
ก็มีรายอื่นๆ)”
ในที่สุด ครูอาจารยเจาหนาที่ มจร. รวมทั้งผูเลา ก็ไดไปสงผูศึกษาตอ ทั้งพระ เชน
พระมหาสุรินทร ชุตินฺธโร (สอบไดทุนไปตอวิชาวรรณคดีอังกฤษ) และพระมหาอัมพร อมฺพโร
(สอบไดทุนไปตอวิชาบรรณารักษศาสตร) ในวันที่ ๖ จนถึงอาจารยสุชิต อินทนนท (ไป
เรียนวิชาบรรณารักษศาสตร) ในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๑๓ ลงทายคือ พระมหาจินดา อาจาร
กุสโล (จบโทกลับมาพรอมกับพระมหาอรรณพเมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๕๑๒) ซึ่งเดินทางไปตอ
ปริญญาเอกปรัชญาที่ University of Madras ในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๑๓
(เปนความพอดีที่แปลกดี คือ พระมหาสุรินทร ชุตินฺธโร ออกเดินทางไปเรียนตอ
๖ ส.ค. ๒๕๑๓ จบโทกลับถึงเมืองไทย ๕ ส.ค. ๒๕๑๕, อาจารยสุชิต อินทนนท เดินทางไป
๒๗ ส.ค. ๒๕๑๓ จบจาก B.H.U. กลับถึงเมืองไทย ๒๖ ส.ค. ๒๕๑๕ ครบ ๒ ปเต็มแทๆ)
เลามามากแลว พอกอน แตควรเลาอีกดานหนึ่งดวย คือ ที่ใชเงินดอกผลมูลนิธิสง
พระไปตอเมืองนอกนี้ ก็มิใชมองขามการสงเสริมพระที่เรียนอยูขางใน ดังไดเขียนไววา

๑๔๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

“[วันอังคาร แรม ๑๒ ค่ํา เดือน ๔] วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔.
สํานัก ลธ.: เวลา ๑๔ น. รองฯ มาต้อนรับ ดร. Richard A. Gard ตามนัด…
การประชุม: ๑๘.๓๐ – เกือบ ๒๔ น. เลขาธิการเป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่
ระดับบริหาร มีเรื่องสําคัญ คือ
จ. การรับนิสิต-นศ.-นร. ปีการศึกษาใหม่...
ฉ. บาลีสาธิตฯ...
ช. วาระการทํางาน ตามเดิม
ซ. การจ่ายดอกผลมูลนิธิ ให้ทุน นิสิต นศ. นร. (บาลีอุดมฯ ๔ ทุน, วศศ. ๒
ทุน, เตรียม ๒, อศ. ๒, บาลีสาธิต ๓)...”
ทานผูรวมงานบอกผูเลาใหไปศึกษาตอเถิด ทานเจาคุณเลขาธิการก็หนุน ก็ไดแต
ขอบพระคุณทาน แตตนเองเงียบเสีย ไมไป เพราะบอกเหตุผลในใจของตนเองวา ผูเลาเขา
มาอยูในฐานะที่มีหนาที่ทํางานเพื่อใหทานผูอื่นที่สมควรไดไป มิใชมีหนาที่จัดใหแกตนเอง

ธุรการชวยแกและกันปญหา รักษาวิชาการที่เปนแกนขางใน
มีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นในวันสงคณะพระอาจารยเจาหนาที่มหาจุฬาฯ รุนแรก ไป
ศึกษาที่ B.H.U. จึงควรเลาไวดวย คือ ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗ นั้น ที่ดอนเมือง มีทั้งการสง
ทานที่เดินทางไป และการตอนรับทานที่เดินทางกลับมา
ขอทบทวนวา หลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ถึงอสัญกรรมในวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๐๖
แลว จอมพลถนอม กิตติขจร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีอีก ตอมา จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ไดสิ้นชีพที่ชานกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๐๗ และจะมีพิธีตอนรับ
อัฐิที่นํากลับคืนสูประเทศไทยในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗ ก็เลยมาตรงวันเดียวกับการสง
พระอาจารยมหาจุฬาฯ ไปอินเดีย
เรื่องนี้มิใชเ ปน เพียงเหตุการณที่มาประจวบตรงในวันเดียวกันเทานั้น แตมีเ รื่อ ง
เกิดขึ้นเคียงคูกับการเตรียมสงพระบัณฑิตนั้น เปนเรื่องดีแตตองระวังที่จะแกและกันปญหา
กอนถึงวันตอนรับอัฐิจอมพล ป. นั้น มีบุคคลมาขอนิมนตนิสิตนักเรียน ๓ คันรถ
เพื่อไปนําอัฐิที่ดอนเมือง อันนี้ถาเปนกิจสวนตัว ก็ไมเปนไร แตเมื่อจะเปนการนําสถาบัน
อันเปนสวนรวมเขาไปเกี่ยวของ ก็ตองชัดเจนวาจะไมเกิดปญหา
เมื่อติดตอสอบถามเรื่องนี้กับเจาภาพ (นึกไมออกวาหมายถึงทางบานของทาน
จอมพล ป. หรือฝายไหน ไมไดเขียนบันทึกกํากับไว) ก็วาไมทราบ เพราะตางคนตางจัด ก็

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๗

คงหมายความวา ในงานนี้ เจาภาพที่วานั้นมิใชเปนเจาของเรื่อง ไมมีใครจํากัดผูกขาด
การตอนรับนี้ เพราะทานจอมพล ป. เคยเปนผูใหญในบานเมือง มีผูที่เคารพรักจํานวน
มาก ก็จัดกันไปตามศรัทธา อะไรทํานองนั้น
เรื่องของบานเมืองเปนอยางที่วานี้ แตเปนธรรมดายามนั้น ก็มีกระแสการเมือง
ซานอยู ผูเลาไมมีประสบการณในเรื่องอยางนี้ เชน ไมรูจักวาใครเปนใคร ใครเปนผูใหญ
แคไหนในบานเมือง ใครอยูสายไหน เมื่อเขาอางคนโนนคนนั้น ก็มองเรื่องไดไมชัด จับ
ทิศทางยาก ไมรูวาจะสืบสอบเรื่องทางไหนที่ใด จะติดตอใคร เปนเรื่องจากขางนอก อาจ
ยุงได ทางที่ดีก็ยกเรื่องถวายใหทานเจาคุณเลขาธิการจัดการตอไป
นี่เปนตัวอยางของเรื่องขางนอก ที่ตอมาก็เขาระบบการแบงงาน ซึ่งไดยุติไปดวยดี
ทานเจาคุณเลขาธิการติดตอไปที่วัดโพธิ์ ทานเจาคุณรัตนเวที (ตอมาคือ ทานเจาคุณพระ
ธรรมราชานุวัตร) ซึ่งมีน้ําใจไมตรีกับมหาจุฬาฯ ตลอดมา ก็จัดพระใหรวมกันไป แกปญหา
ไปได ดานหนึ่งก็ไมเสียน้ําใจแกเขา และไมกลายเปนรังเกียจทานผูจากไป อีกดานหนึ่ง ก็
ไมเอาสถาบันสวนรวมเขาไปเสี่ยงตอการถูกเพงเล็งอยางหนึ่งอยางใด
พูดใหชัดอีกนิดวา ในเรื่องนี้ ถาเสียงออกมาวา มหาจุฬาฯ จัดสงพระไปทําการนี้
ก็ทําใหสถาบันเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งมีความหมายไปอยางหนึ่ง แตถาเปนขาว หรือพูดกันวา
พระไดรับนิมนตจากวัดโนนบางวัดนี้บาง ไปในพิธีเพื่อนําศพนําอัฐิ ก็เปนเรื่องทําบุญทํา
กุศลไปตามประเพณี
ก็เปนอันวา ตองรักษาสถาบันอันเปนสวนรวมไว มหาจุฬาฯ ไมไดเปนบวก หรือ
เปนลบแกใคร และมิใชเปนกลางระหวางใครดวย แตดําเนินไปในวิถีทางของตนตามหลัก
ตามธรรม รวมทําบานเมืองใหมีบรรยากาศโปรงโลง ที่จะใหทุกคนเจริญในกุศลทั่วเสมอกัน
ในสถานการณอยางที่เลามานี้ ทานเจาคุณเลขาธิการพามหาจุฬาฯ ใหเดินหนา
ผานโลงไปได ทานแกปญหาเฉพาะหนาใหลุลวง และทั้งโดยบุคลิกและวิธีปฏิบัติ เมื่อมี
เรื่องราวขางนอก และการสัมพันธทางสังคมหรือที่เกี่ยวกับบุคคล ทานถนัดที่จะดําเนิน
เรื่องใหเลื่อนโลงไปโดยทางละมุนละมอม หรืออยางบัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน
สําหรับผูเ ลา เรื่องแบบนี้อยูขางจะหางใจ พบในบันทึกเกาวาพอมาทํางานใน
ตําแหนงนี้เพียง ๑๐ วัน ก็เขียนไววา “รู้สึกว่างานธุรการยุ่งมาก เช่น มีพระไปอ้อนวอนขอผ่อน
ผันเข้าครุศาสตร์ถึงวัด, ...” แตก็เปนอันยอมรับสภาพตามที่มันเปน ตองเดินหนาทําใหเปน
อยางที่ควรจะเปนกันตอไป

๑๔๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

จะเห็นวา เรื่องพระนําอัฐิทานจอมพล ป. ก็ไดวัดโพธิ์ชวยอีก ผูเลาก็จําไดอยูวา
งานมหาจุฬาฯ เวลานั้นพึ่งสมเด็จ “ปา” มากมาย แตก็จําไดนอยเกินไป
เมื่อเปดดูบันทึกลายมือในชวงนี้ ก็ไ ด พบกิจกรรมที่เ กี่ยวของพึ่งพาอาศัยทา น
ตอเนื่องไปในงานตางๆ หลายอยาง อีกทั้งนึกไมถึงวาตนไดไปหาไปกราบทานในงานของ
มหาจุฬาฯ บอยถึงอยางนั้น เชน ในระยะใกลกันนี้
๔ พ.ค. ๐๗ (กอนแตงตั้ง) “ไปขออนุมัติเรื่องซื้อกระดาษพระไตรปิฎกที่สมเด็จฯ...”
๑๘ พ.ค. ๐๗ (กอนแตงตั้ง) “...ไปเอาหนังสือขออุปถัมภ์ที่สมเด็จฯ เซ็น.”
๒๑ มิ.ย. ๐๗ “ไปหาสมเด็จฯ...” “พระไตรปิฎกฯ: ผู้ช่วยเลขาธิการ นําหนังสือไปถวาย
เซ็นและขอนัดประชุม – ได้ ๓๐ มิ.ย. – เวลา ๑๒.๓๐ น.”
๑๘ ก.ค. ๐๗ (วันอนุสรณมหาจุฬาฯ) “...สมเด็จพระวันรัตมาเป็นประธานแทน สร.
และนายกรัฐมนตรีมา...สมเด็จพระวันรัตกล่าวน่าสังเกต ขอให้คณะรัฐบาลช่วยเอาใจใส่การจัดพิมพ์
พระไตรปิฎก ม.จ.ร.”
๓๐ ก.ค. ๐๗ (เรื่องสืบเนื่อง) “...เลขาธิการและผู้ช่วยไปหาสภานายกนัดเวลาทําวัตร,
และขอวิหารเก็บพระไตรปิฎก”
๑ ก.ย. ๐๗ “...เลขาธิการนําหนังสือแจ้งวัน ม.จ.ร. ไปยังเจ้าคณะจังหวัด ถวายสมเด็จ
พระวันรัตเซ็น; และขอเรียนปรึกษาเรื่องบาลีมัธยม...”
รวมความก็คือ หลังจากองคทุติยสภานายก (อาสภเถระ) ตองพนจากตําแหนงไป
ตามกระแสการเมือง ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ แลว พอดีวา ถึงป ๒๕๐๖ สมเด็จพระสังฆราช
ญาโณทยมหาเถระ วั ด สระเกศ ทรงไดรั บการสถาปนาเป นองค พ ระประมุข ของสั งฆ
มณฑล มหาจุฬาฯ จึงตั้งหลักทรงตัวอยูไดอยางอบอุน
ตอจากนั้น มหาจุฬาฯ ไดอาศัยเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน เปน
หลักที่พึ่งพาในการดําเนินกิจการทั้งหลายทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวกับวงการภายนอก สวนงานภายใน
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัดมหาธาตุ ก็อาศัยองคตติยสภานายก ซึ่งเปนอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ
[สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ (อยู ญาโณทโย) วัดสระเกศ สิ้นพระชนม
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘; สมเด็จพระสังฆราช อุฏฐายีมหาเถระ (จวน อุฏฐายี) วัด
มกุฏกษัตริยาราม ไดรับสถาปนา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๘, สิ้นพระชนม ๑๘ ธันวาคม
๒๕๑๔; สมเด็ จ พระสั ง ฆราช ปุ ณ ณสิริ มหาเถระ (ปุน ปุ ณฺณ สิ ริ) วั ด พระเชตุ พ น ไดรั บ
สถาปนา ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, สิ้นพระชนม ๗ ธันวาคม ๒๕๑๖]

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๙

ทีนี้ ที่มหาจุฬาฯ นั้น ดังไดเลาแลววา เหมือนเปนประเพณีแตตนมา (ประเพณี
เนื่องดวยขาดกําลังคน?) (สั่งการ) เลขาธิการเปน “ผู้กํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา” พรอมไป
ในตัว คือเปนผูรับผิดชอบคณะพุทธศาสตรดวย
สวนคณบดี ซึ่งมีอยูรูปเดียว เปนของคณะพุทธศาสตร คือ ทานเจาคุณพระธรรม
ทัศนาธร วัดชนะสงคราม ก็เปนตําแหนงโดยเกียรติ ผูเลารูแควา ทานก็อยูที่วัดของทาน
มาตลอด (แตงตั้ง ในป ๒๔๙๑ จนถึงมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๐๘)
ขึ้นป ๒๕๐๓ เมื่อผูเลาสอบภาคหลัง – Semester II ของชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๒
พระมหามนัส จิตฺตทโม (กอนเกิดคดีคอมมิวนิสต ที่เลาแลว) ในตําแหนงสั่งการเลขาธิการ
ไดเปนผูลงนามประกาศกําหนดตารางสอบ ยิ่งกวานั้น ใบขอสอบทุกวิชา มีชื่อ “อาจารย์ผู้
ออกข้อสอบ” แลว ก็มีนามพระมหามนัส จิตฺตทโม “อาจารย์ผู้กํากับแผนก” คุมไวอีกดวย
เชนเดียวกันนั่นเอง ขึ้นป ๒๕๐๔ เมื่อผูเลาสอบภาคหลัง ของชั้นพุทธศาสตร ปที่
๓ พระมหาสนั่น กมโล ในตําแหนงสั่งการเลขาธิการ ไดเ ปนผูลงนามประกาศกําหนด
ตารางสอบไล ยิ่งกวานั้น ใบขอสอบทุกวิชา มีชื่อ“อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ” แลว ก็มีนาม
พระมหาสนั่น กมโล “อาจารย์ผู้กํากับแผนก” คุมไวอีกทีหนึ่ง
นี่ก็งายๆ ชัดๆ วา (สั่งการ) เลขาธิการ ของมหาจุฬาฯ นี้ มิใชเพียงทํางานในทาง
ปฏิ บั ติของอธิการบดีทั้ งหมด (เวนแตการลงนามในบางกรณี และงานพิ ธีบางอย า ง)
ดังเชนมหาวิทยาลัยทั้งหลายของรัฐในสมัยนั้นเทานั้น แตทําหนาที่แทนคณบดีทั้งหมด
ดวย จึงรวมเอาไวทั้งงานธุรการ และงานวิชาการ หมดสิ้น เปนประเพณี (ของการขาด
กําลังคน?) ที่มหาจุฬาฯ ตองยอมรับโดยลําดับสืบมา
ครั้นเมื่อมีคณะครุศาสตรขึ้น ในป ๒๕๐๔ ตามดวยคณะอาเซียอาคเนย ในกลาง
ปการศึกษา ๒๕๐๖ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตร ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ก็
ยังคือเลขาธิการอยูนั่นเอง ที่เปนผูดําเนินงานทั้งหมดของทั้ง ๓ คณะ
การแตงตั้งใหมีเลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร และเลขานุการคณบดีคณะ
อาเซียอาคเนยขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๐๗ ก็ถือไดวาเปนความพยายามที่จะเริ่มใหมี
ผูดูแลรับผิดงานของคณะนั้นๆ โดยตรงเต็มตัวโดยเฉพาะ แตเลขานุการคณบดีทั้ง ๒ ทาน
ก็ไดลาเพศไปภายในเวลาไมถึงครึ่งป
ดวยเหตุนี้ เมื่อผูเลาถูกตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ มาชวยงานทานเจาคุณเลขาธิการ
งานของอุดมศึกษาทั้ง ๓ คณะ (แถมอบรมครูศาสนศึกษา และ วค.ศาสนศึกษา ดวย) จึง
อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการอยางเดิม ตามประเพณีของมหาจุฬาฯ

๑๕๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ถึงเวลานี้ คําวา “ผู้กํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา” ที่เปนฐานะพวงกับตําแหนงเลขาธิการ
ถึงแมโดยทางการยังมีอยู แตในทางปฏิบัติ แทบไมมีใครนึกถึงแลว พอพูดถึงเลขาธิการ ก็
มองรวมไปถึงการดูแลงานของบรรดาคณะในอุดมศึกษาคลุมไปในตัวเลย คําวา “ผู้กํากับ
แผนก” ใชจริงจังแตกับสวนงานอื่นๆ ซึ่งมาเปลี่ยนเปน “ผู้อํานวยการ” ทั้งหมด ใน พ.ศ. ๒๕๑๒
เมื่ อ ท า นเจ า คุ ณ เลขาธิ ก าร และผู เ ล า เริ่ ม ทํ า งานตามหน า ที่ ใ นปลายเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๐๗ แลวไมชา ใกลจะสงคณะพระอาจารยเจาหนาที่ ม.จ.ร. ไป B.H.U. ก็
ไดเอาจริงเอาจังกับการที่จะใหมีผูดูแลงานอุดมศึกษา ๓ คณะนั้น ใหเสร็จกอน ดังที่ผูเลา
บันทึกลายมือไววา

“วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗...
สํานักงานเลขาธิการ: ประชุมเลขานุการคณบดี ๓ คณะ โดยเลขาฯ และผู้ช่วย ที่
ห้องอธิการบดี – กําหนดอํานาจหน้าที่ – แยก – ประสานงาน - เวลา ๑๘.๓๐ น.”
แลวตอมาอีก ๓ วัน ก็ประชุมกันอีก
“วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗...
สํานักงานเลขาฯ: เจ้าคุณราชฯ ประชุมเลขานุการ ๓ คณะ, ผู้ช่วยเลขาฯ เข้า
ร่วม, แยกรายการอาจารย์-วิชา-จํานวน ชม. ที่สอน จากตารางสอน, ตกลงอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนด ๑๐ ข้อ.”
นี่คือ ไดตั้งใหมีเลขานุการคณบดีขึ้นใหมแลว ไดแก
๑. พระมหาวิสุทธิ์ ปุญฺญสฺสโร จันทรเสนะ ป.ธ. ๕, พธ.บ. (ยังถือเปน อนุ พธ.บ.
ในชวงตอกอนจะยุติในไมชา) วัดระฆังโฆสิตาราม เปนเลขานุการคณบดีคณะ
พุทธศาสตร
๒. พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (ศรี มิตฺตธมฺโม แนวณรงค ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ.) วัด
เบญจมบพิตร เปนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร
[มอบพระครูปลัดกิตติวัฒน ดูแลแผนกอบรมครูศาสนศึกษาดวย โดยตอมา
ในเดือนมีนาคม ๒๕๐๙ ไดเปนผูรักษาการผูกํากับแผนกนั้น โดยมีพระมหา
บุญลือ เขมสิริ เปนผูชวยผูกํากับแผนกอบรมครูศาสนศึกษา]
๓. พระมหาสํารวย ญาณโสภี สารัตถ ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ. วัดสุทธิวราราม เปน
เลขานุการคณบดีคณะอาเซียอาคเนย
พรอมนี้ มีพระมหาสิริ สิริธมฺโม ป.ธ. ๔, พธ.บ. วัดมหาธาตุ เปนเจาหนาที่คณะพุทธ
ศาสตร ซึ่งเปนกําลังสําคัญ ที่ชวยงานไดมากทีเดียว

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๑

คราวนี้ เป นอั น ว า มี เ ลขานุ ก ารคณบดี ๓ คณะ ขึ้ น มาทํ า งานจริ ง ซึ่ ง ช ว ยงาน
ประจํา แตก็อยูในขั้นตั้งตน โดยที่ตัวงานแทๆ เฉพาะอยางยิ่งในดานวิชาการ ก็ยังอยูที่
สํานักงานเลขาธิการ
อยางไรก็ตาม ไมนานนัก เลขานุการคณบดีก็จากลาแยกกันไป
เริ่ มดว ยเลขานุ ก ารคณบดีค ณะอาเซี ย อาคเนย ลาสิ ก ขาเมื่ อวัน ที่ ๒๒ ม.ค.
๒๕๐๘ แตเมื่อลาแลว ก็ยังมาชวยงานอยางขยันขันแข็ง เห็นไดวา พอถึงวันที่ ๒๖ ม.ค.
๒๕๐๘ ก็มาชวยโดยไมรอชา ตอมา แมจะไปทํางานที่กรมการศาสนาแลว ก็ยังมีน้ําใจ
มาชวยอยู ดังที่ผูเลาไดบันทึกไววา ในวันที่ ๒๒ และ ๒๔ ต.ค. ๒๕๐๘ ก็ยังมาชวยงาน
จัดตารางสอนจนดึกดื่นถึงตี ๑
สวนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร คือ พระครูปลัดกิตติวัฒน ตอมา เมื่อมหา
วิทยาลัยเชียงใหม ไดตกลงใหวัดฝายหินเปนวัดประจํามหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ก็อนุมัติให
ทานไปปฏิบัติศาสนกิจอยูที่วัดนั้น โดยไดเดินทางไปอยูประจําตั้งแต ๒๕ ก.ค. ๒๕๑๒
ในที่สุดจึงเหลืออยูทานเดียว คือ พระมหาวิสุทธิ์ ปฺุสฺสโร เลขานุการคณบดี
คณะพุทธศาสตร ซึ่งอยูยาวนานจริงๆ (จนแมหลังจากผูเลาลาออกไปแลว) พรอมดวย
พระมหาสิริ สิริธมฺโม เจาหนาที่คณะพุทธศาสตร ซึ่งก็อยูยั่งยืนตอมาอีกนาน
(อาจารยวิสุทธิ์ เปน พธ.บ. รุนเดียวกับอาจารยสมบูรณ คือ รุนที่ ๗ มีวัยสูง ถาจํา
ไมผิด ทานอายุมากกวาทานเจาคุณเลขาธิการ)
เมื่อเหลืออยูองคเดียว อาจารยวิสุทธิ์ก็เลยดูแลสํานักงานคณบดีทั้งหมด โดยทาน
ก็อยูกับงานดานธุรการ ซึ่งสวนใหญเปนการสื่อสารสัมพันธกับอาจารยและนิสิต โดยมี
พระมหาสิริ สิริธมฺโม เหมือนเปนผูชวย (แตสังกัดสํานักงานเลขาธิการทั้ง ๒ ทาน)
ที่จริงนั้น การกลายเปนวา ตัวงานที่แทของทานเจาคุณเลขาธิการ และของผูเลาที่
เปนผูชวยเลขาธิการ คืองานสอนและงานหนังสือ สวนงานธุรการ เปนเพียงงานจร งานแฝง
และเปนงานที่แทรกที่ซอนเขามา ดังที่วา ทั้ง ๒ รูป เปนอาจารยในสังกัดคณะพุทธศาสตร
ขอยกตัวอยางมาดู ใหเห็นงานสอนของทานเจาคุณเลขาธิการ และของผูเลา ใน
แผนกบาลีอุดมศึกษา (คําในยุคแรกที่เรียกสวนงานทุกคณะรวมกันไวอีกชั้นหนึ่ง) เมื่อขึ้น
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๐๘ (คื อ ป แ รกเริ่ ม จั ด หลั ง จากเข า ทํ า งาน; เป น เอกสารภายในเพื่ อ
ประมวลงานจัดเตรียมการ เขียนดวยลายมือของผูเลา) ดังนี้ (รายนามเรียงตามลําดับอักษร)

๑๕๒
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รายนามอาจารย และวิชาที่บรรยาย
แผนกบาลีอุดมศึกษา และแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ม.จ.ร.
ปการศึกษา ๒๕๐๘
๑๔. อจ. เทพคุณาภรณ, พระ

๑. บาลีสุตตันตปฎก
๒. บาลีสุตตันตปฎก
๓. วิสุทธิมรรค
๔. บาลีวินัยปฎก
๕. อภิธรรม
๖. บาลีวินัยปฎก
๗. อภิธรรม

๑๗. อจ. ประยุทธ ปยุตฺโต, พระมหา ๑. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
๒. ศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๓. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
๔. พระสูตรภาคภาษาอังกฤษ

พ. ๑
พ. ๒
พ. ๒
พ. ๓
พ. ๓
พ. ๔
พ. ๔

(๑ – ๑)
(๑ – ๑)
(๑ – ๑)
(๑ – ๑)
(๑ – ๑)
(๑ – ๑)
(๑ – ๑) (๘ – ๘)

อุดม ๓
พ. ๓
อุดม ๔
พ. ๔

(๑ – ๑)
(๒ – ๒)
(๑ – ๑)
(๑ – ๑) (๕ – ๕)

ตกลงวา มหาจุฬาฯ จัดนิตยภัตถวายแกทั้งสองรูปนี้ ในฐานะที่เปนอาจารยสอนใน
แผนกบาลีอุดมศึกษา โดยสังกัดคณะพุทธศาสตร (ถวายแกทานเจาคุณเลขาธิการ มูลคา
เดื อ นละ ๗๕๐ บาท และแก ผู เ ล า มู ล ค า เดื อ นละ ๖๐๐ บาท ) ส ว นงานในตํ า แหน ง
เลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการ ไมตองถวายนิตยภัต

ถึงจะมุงหาวิชาการ ก็ถอยจากธุรการไมพน
เป น อั น ว า พอเข า ทํ า หน า ที่ ในกลางป ๒๕๐๗ ก็ คื อพบกั บ งานของมหาจุ ฬ าฯ
ทั้งหมดนั่นเอง ไมวาจะเปนวิชาการ หรือธุรการ รวมอยูที่นั่น ก็แยกก็จัดเอาเอง
บอกแล ว ว า สํ า หรั บ ธุ ร การ ไม ต อ งพู ด ถึ ง ห า งใจอยู แ ล ว แต แ ค ด า นวิ ช าการ
นอกจากงานในใจตัวเองที่มุงมั่นจะทําพจนานุกรม หลายเรื่องก็พะรุงพะรังอยูแลว
ทวนอีกทีวา ขณะนั้น ผูเลาสอนอยูในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา พอตําแหนงใหม
มา อันนี้ไมยาก จังหวะให ตรงกับขึ้นปการศึกษาใหม ทานก็ขึ้นตนใหมดวย โดยใหมาสอน
ในแผนกบาลีอุดมศึกษา มีคณะพุทธศาสตร เปนตน นั่นคือเพียงยายที่ เปลี่ยนเนื้องาน
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แตไมแคนั้น มีภาระติดพันเปนงานเรงมาก คือ ตอนที่สอนในแผนกบาลีเตรียม
อุดมศึกษา ไดเริ่มวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษขึ้น ทีนี้ ทานพระอาจารยผูกํากับแผนก เปน
พระที่ขยันมาก ทานก็ชวนใหทําหนังสือทํานองแบบเรียนไวใชประจําไปเลย ก็จึงชวยกัน
เขียนบทเรียนทําเปนหนังสือ English Lessons on Buddhism ขึ้นมา Book I กับ Book II
สําหรับชั้นทั้งสอง เปนงานชนิดรีบเรง-รวบรัด
ทีนี้ ทานอาจารยผูกํากับแผนก ก็คือนามแรกในคณะซึ่งเปนรุนแรก ที่จะไปศึกษา
ต อ ณ B.H.U. ในป นั้ น ก็ จึ ง ต อ งทํ า หนั ง สื อ นี้ ใ ห เ สร็ จ ก อ นท า นเดิ น ทางในวั น ที่ ๒๗
มิถุนายน ซึ่งก็จะพอทันใชเรียนในปการศึกษานั้นดวย ก็เลยเรงกันใหญ (งานนี้ ตั้งแต
เริ่มตน ทําหลังเลิกเรียน คือ กลางคืน มักถึงเที่ยงคืน หรือเกือบๆ)
แล ว ในที่ สุ ด ก็ เ สร็ จ ทั น ในวั น ที่ ๑๒ มิ . ย. ๒๕๐๗ เขี ย นบั น ทึ ก ไว ว า “...ค่ํ า ทํ า
บทเรียน Eng. on Buddhism จนเวลา ๒๔.๐๐ น. พอดี” แตในชวงนั้น ทั้งเขียนกันไป ก็
ทยอยสงโรงพิมพจนเสร็จเปนเลม และใชเรียนกันมา
ครั้นจัดการจายคาพิมพแกโรงพิมพแลว ก็มอบงานนั้นใหเปนสมบัติของมหาจุฬาฯ
หมดเรื่องไป (คงใหเปนของแผนกนั้น ทั้งใหเปนเจาของดวย และจัดการดวย เชนเดียวกับ
หนังสือเรียนของแผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ก็ใหเปนของแผนกนั้นไป, ขอเลาใหโลง
ใจไวดวยวา การทํางานหนังสืออะไรก็ตาม เหลานี้ เปนการทําใหแกสวนรวมโดยสมัครใจ มี
คาใชจาย จะฉันจะใชอะไรๆ ก็เปนเรื่องของตัวเอง รวมอยูในนิตยภัตอันเดียวขางตนนั้น)
ทางดานแผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ผูเลาไดสอนมาหลายปแลวกอนนั้น ก็
สอนตอไป แตงานทําบทเรียน-หนังสือเรียนสําหรับแผนกนี้ เปนเรื่องยืดเยื้อยาวนานกวาที่
ทําใหแกแผนกบาลีเตรียมฯ เปนอันมาก ทั้งสําหรับชั้นกลาง ชั้นปลาย และชั้นสูง
แมในขณะที่เรง English Lessons on Buddhism ใหแกชั้นบาลีเตรียมฯ ก็ตอง
เรงเขียนบทเรียนสําหรับนักเรียนวันอาทิตยพรอมไปดวย เชน Jātaka Stories (ตอมาใชชื่อ
Jātaka Tales) ใหแกนักเรียนชั้นปลาย
ทั้งนี้ ทานผูรวมงานก็ไมทิ้งกัน คือ เมื่อยังไมเสร็จเปนเลม ตองทยอยแจกนักเรียนที
ละบท พอผูเลาเขียนเสร็จแลว ไดอาศัยมือพิมพดีด (ถาไมมีใคร ก็ไดพึ่งอาจารยสมบูรณ
นั่นแหละ) ชวยพิมพกระดาษไขใหแลว หลายทานก็มาชวยกันเอาเขาเครื่องโรเนียวผลิต
ออกมาตามจํานวนที่จะแจกใหทันใชเรียนในวันรุงขึ้น
ดังนั้น เมื่อเสร็จงานอื่นในเวลากลางวันแลว ค่ําลง งานโรเนียวก็เริ่มดวยแรงงาน
ของพระอาจารยทั้งหลาย
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ดังตัวอยางบันทึกที่ผูเลาเขียนไววา (บันทึกนี้ ตางกลุมตางชุดออกไป เขียนแคพอ
รู ไมบอกค่ําแรม, เดือนที่บันทึก คือ พฤษภาคม ๒๕๐๗, “๑๖.” คือวันที่ ๑๖, นามใน
(...) คือ ทานที่มาชวยกันโรเนียวดังที่วา โดยไมถือตัวกันเลย ไมวาโดยวัยหรือตําแหนงวา
เปนผูใหญหรือผูใดๆ มุงแตจะใหงานเสร็จ สําเร็จประโยชนที่มุงหมาย)
“๑๖. โรเนียวบทเรียน Jātaka Stories หน้า ๑ – ๑๕ เริ่ม ๑ ทุ่ม เสร็จ ๖ โมง
เช้าพอดี (อจ.จําลอง-อดิศักดิ์ สมบูรณ์-บุญชอบ)”
บางคราว เบาหนอย ก็ไมถึงสวางคาตา และไมตองระดมแรงกันมาก แตแคดึก
หนอย แค ๒ องคก็พอ ขอยกมาดูอีกตัวอยางหนึ่ง (จะเห็นอาจารยสมบูรณยืนโรง)
“๒๓. บทเรียนวันอาทิตย์ต่อ; กลางคืน โรเนียวบทเรียนถึงตี ๓ จบหน้า ๔๐
ปลาย ๒, อจ.สมบูรณ์-จําลอง)”
เมื่อมาอยูสํานักงานเลขาธิการ งานนี้ก็ตองทําตอไป ไมตองพูดถึงบทเรียนสําหรับ
ชั้นอุดมศึกษาที่เปนของตอหนาโดยตรง
แผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย (ตอไป ถึงป ๒๕๑๒ จะตัดคําวา “แผนก” ทิ้ง)
แมจะเปนสวนงานที่ใหญ มีกิจการและกิจกรรมมากมาย มีเรื่องปรากฏในบันทึกของผูเลา
บอย แตพอจะมองเห็นภาพไดไมยาก ก็เลยวาจะรวบรัดขามไปเสีย ครั้นนึกอีกที คิดวา
พูดถึงไวสักหนอยก็ดี จะไดเห็นความเปนไปของมหาจุฬาฯ เปนภาพรวมชัดขึ้นอีกนิด
แผนก ร.ร. พอ. นั้น นอกจากงานใหญประจําป คือ งานแจกประกาศนียบัตร
ในชวงปใหมแลว บางปก็จัดงานอื่นเพิ่มอีก เชน งานวันวิสาขบูชา และตลอดปก็เต็มไป
ดวยการประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมครูอาจารย การประชุม
ศูนยกลางผูปกครอง และการประชุมนักเรียน ขอนําคําบันทึกมาแสดงภาพอยางงายๆ
“[วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ํา เดือน ๒] วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙.
วันงาน: งานแจกประกาศนียบัตร – ทําบุญปีใหม่ ร.ร.พอ.
- เริ่มด้วย เช้า ตักบาตร ถวายภัตตาหาร.
- อธิการบดีกล่าวเปิดงานราว ๙.๓๐ น. (กําหนดไว้ ๙.๐๐ น. แต่ช้า
เพราะฉันเสร็จราว ๘.๔๐ น.)
- การแสดงของเด็ก
- ราว ๑๓.๕๐ น. ผู้ช่วยเลขาธิการกล่าวนําแล้ว ดร. สาโรช บัวศรี แสดง
ปาฐกถา
- สภานายกรายงาน
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- สมเด็จพระวันรัต แจกประกาศนียบัตร นักเรียน ๑๙๔ คน
เริ่มอาจช้ากว่าเวลาบ้าง; (มีพระเณร, นักเรียน ตั้งแถวรับบ้าง) ใช้เวลา
แจกราว ๑ ชม.
- รายการแสดงของนักเรียน ต่อ ถึงราว ๑๗.๔๐ น. เป็นปิดงาน
(รายการต่างๆ มักช้ากว่ากําหนด, โดยเฉพาะการแสดงของนักเรียน มี
สับเปลี่ยนกันบ้าง, ร.ร. อื่นมาร่วม – มาไม่ทัน ไปแทรกตอนหลังบ้าง;
การเข้ารับปีนี้ เรียบร้อยดี; เด็กเก็บสถานที่รวดเร็ว เสร็จในวันเดียว –
เหลือแต่ส่งเก้าอี้, เก็บเต็นท์.)”
ที่มหาจุฬาฯ เมื่อสอบกลางปการศึกษา ๒๕๐๗ ในเดือน ก.ย.-ต.ค. ร.ร.พอ. มี
นักเรียนจํานวน ๑,๒๖๓ คน (หญิง ๖๕๖ คน, ชาย ๖๐๗ คน)
เมื่อเวลาผานไป ปรากฏวา การศึกษาในแบบของ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย
ได รับความนิ ย มมากขึ้ น ดั ง ที่ ตอมา ทางวั ด มหาธาตุก็ ต อ งการจัด ดว ย และหลวงพ อ
สภานายกก็เรงมาทางทานเจาคุณเลขาธิการ ดังจะขอเลาอีกนิด
“[วันศุกร์ แรม ๒ ค่ํา เดือน ๖] วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙.
สํานักงานเลขาธิการ: เลขาธิการเข้าพบสภานายก...
- สภานายกทวงเรื่องให้เลขาธิการรับภาระจัดขยาย - รับ นร.พอ. มากขึ้น
และใช้ตึกเรียนของวัด และขอครูจากวัดร่วมได้ (ความประสงค์เพื่อให้
งานเป็นจุดเดียว ไม่แตกสามัคคี ไม่ให้วัดแยกทํา).
เลขาธิการรับว่า ยินดีร่วม แต่ทั้งนี้ได้กราบเรียนให้ทราบวัตถุประสงค์
ด้วยว่า ขณะนี้ ร.ร.พอ. เกิดขึ้นมาก การคํานึงเรื่องคุณภาพ เป็นสิ่ง
สําคัญ.”
ครั้นแลว ในเดือนตอมา ก็ไดเขียนไวในบันทึกวา
“[วันศุกร์ แรม ๗ ค่ํา เดือน ๗] วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙...
สํานักเลขาธิการ: ...
- ไปหาสภานายก ขออนุญาตใช้โรงเรีย นอุ่น และโรงเรียนธรรม ของ
มหาธาตุวิทยาลัย สําหรับ ร.ร.พอ. ...
ร.ร.พอ.: มีการประชุม ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. จัดชั้นเรียน เป็นต้น.”
อีกงานหนึ่ง คือ การสอนภาษาบาลีภาคพิเศษ สําหรับคฤหัสถ ในวันอาทิตย ซึ่ง
แบงเปนชั้นๆ และทานผูใหญก็จัดใหผูเลาสอนมาแลวตั้งแตปกอน (เรียกกันวา “บาลีพิเศษ”)
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ในป กศ. ๒๕๐๗ นี้ เชา สอนเด็กนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ชั้นสูง ๑-๒ บาย
สอนโยมเรียนบาลีพิเ ศษ ชั้นบาลีพิเศษ ๓ ซึ่งเปนผูใหญ หลายทานก็เ ปนรุนโยมบิดา
มารดา เชน คุณอบ ไชยวสุ โยมเนียน กูรมะโรหิต โยมสําราญ โลหารชุน บางทานก็เปน
ครูอาจารยในโรงเรียนบาง ในสถาบันอุดมศึกษาบาง
แลวอันนี้ก็เปนเหตุหนึ่งใหตองไปบรรยายขางนอก ดังที่โยมนักเรียนบาลีพิเศษ
ทานหนึ่ง เปนอาจารยที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในตนปการศึกษา ๒๕๐๗
นั้น ทานนิมนตไปแสดงปาฐกถาที่นั่น ตอมาก็กลายเปนวาไปบรรยายพุทธปรัชญาหรือ
อะไรทํานองนั้น เปนรายการประจําระยะหนึ่ง จําไมได ไมมีเวลาตรวจสอบวานานเทาไร
แตเมื่อราวสิบปกอนนี้ วันหนึ่ง มีทานผูหนึ่งไปหาที่วัดญาณเวศกวัน แนะนําตัววาเปน
สมาชิกวุฒิสภา เลาวาแตกอนโนนเปนนักศึกษาที่เขารวมเปนประจําในรายการที่วานั้น
ในเวลาตอมา ก็ไดรับนิมนตไปบรรยายประจําในวิชานั้น ที่ ม.ศิลปากร วิชานี้ ที่
ม.มหิดล อะไรอยางนี้ แตรูสึกวา ชักจะกลายเปนงานที่พรา บางอยางก็อยูในขั้นที่ควร
เรียกวาไมมีฉันทะ เวลาก็ไมมี ไปดวยเกรงใจโดยทานวาวิชานั้นหาอาจารยยาก ทําอะไร
แบบไมเต็มใจไมเต็มที่ จนในที่สุด ก็ไดการอาพาธมาชวยใหทํางานเขาที่เขาทางมากขึ้น
บาลีพิเศษนี้ เคยคิดขยายงานกันถึงขั้นใหไปเรียนตอในอินเดีย ดังในบันทึกวา
“[วันเสาร์ แรม ๒ ค่ํา เดือน ๗] วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓.
สํานักงานเลขาธิก าร: ผช.เลขาธิการไปบรรยายเรื่อ ง “ความสัมพันธ์ของสังคม
ศาสนา และการศึกษา” ณ คุรุสัมมนาคาร พญาไท แก่ครูใหญ่ ๕๐ คน ในการ
สัมมนาครูใหญ่ จว.กาญจนบุรี ๑๓.๓๐ – ๑๕.๑๕ น.
- งานทั่วไปเล็กน้อย.
- ๑๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ อจ.หรีด เรืองฤทธิ์ ณ วัดสระเกศ.
บาลี พิ เ ศษ: ๑๘.๔๐ – ๑๙.๔๐ น. ประชุ ม อจ.บาลี พิ เ ศษ ณ ห้ อ งสมาธิ
เลขาธิ ก ารเป็ น ประธาน ตกลงชั้ น และอาจารย์ ส อน หลั ก สู ต ร และ
วางโครงการสอน ชั้นปลาย ให้เ ทียบเท่าปริญญาตรี เพื่ อส่งต่ อนาลันทา
ปริญญาโทได้ ขยายเป็น ๓ ปี เพิ่มชั่วโมงเรียน และมอบพระมหาอรรณพกับ
คณะอีก ๒-๓ รูป ไปวางหลักสูตร.”
(พอดีใ นบันทึกวันนี้ มีรายการไปบรรยายที่คุรุสัมมนาคาร ซึ่งเปนเรื่องที่โยงไปถึงคุณ
เนาวรัตน พงษไพบูลย จึงขอเลาไวใหครบ ตามบันทึกในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๑๓ วา “- คุณเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ นําผู้จัดสัมมนาครูใหญ่กาญจนบุรี มานิมนต์ไปแสดงปาฐกถา ที่คุรุสัมมนาคาร ๒๐ มิ.ย. นี้”)
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งานหนึ่งที่ชะงักลมลงในป ๒๕๐๗ พอดี เขาจังหวะที่ผูเลาจะตองอยูที่มหาจุฬาฯ
อยางเต็มที่ คือ งานหน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งกรมการศาสนาไดตั้งขึ้น โดยความ
เห็นชอบของคณะสังฆมนตรี ในสมัยของสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ เริ่ม
ทํางานที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร เมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๐๔
เคยเอยถึงแลวครั้งหนึ่งวา ผูเลาหลังจบ พธ.บ. ใหมๆ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็ไดรับ
แตงตั้งใหไปรวมงานทํา พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ที่นั่น
การที่ผูเลาถูกเรียกตัวไปทํางานนี้ ตนเองลืมเรื่องไปแลว มาคิดทวนความ ก็นึก
ไมได เดาคงไมผิดวา คงเปนทานเจาคุณเลขาธิการ และหรือทานอาจารยพระกวีวรญาณ
นี่แหละ (ทั้งสองทานทํางานที่นั่นมาแตตั้งตน) ที่แนะนําทางโนนใหตั้งเขาไป
แตเวลาผานมาไมนานนัก ครั้นถึง ๑ ก.พ. ๒๕๐๗ อธิบดีกรมการศาสนาแจงวา
เนื่องจากหมดงบประมาณ ตองขอใหหนวยวิจัยฯ งดงานไวชั่วคราว แมวาแมกองบาลีจะ
ฟนงานนี้ขึ้นมาในวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๐๗ โดยอํานวยใหใชตึกรัฐธัมมูปถัมภ เปนที่ทํางาน ณ
วัดสามพระยา งานดําเนินมาอีกนาน แลวก็ยุติและเงียบไป กลายเปนการใหโอกาสแกผู
เลามีเวลาอยูกับงานมหาจุฬาฯ ไดมากเทาที่มี
งานของหนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนานี้ ก็เปนเรื่องที่นาสนใจ แตจะเลาไวตรงนี้
ก็จะยืดยาวทําใหเรื่องราวหลายอยางที่กําลังลําดับความอยู เกิดความสับสน เอาไวถามี
โอกาสคอยเลาในที่อันเหมาะ
อี ก งานหนึ่ ง ซึ่ ง จํ า ไม ไ ด ว า ถู ก ส ง เข า ไปร ว มทํ า และถู ก มอบหมายให รั บ ช ว ย
ดําเนินการตั้งแตวันไหน คือ งานพระไตรปฎกบาลี “มหาจุฬาเตปฏกํ” ตองไปแผนกตรวจ
ชําระ ที่หอปริยัติ พบกับอาจารยผูใหญรุนโบราณ อยางอาจารยทอง หงสลดารมภ (เรา
เรียกทานงายๆ ตามนามเดิมวา “อาจารยกิม”) และอาจารยเกษม บุญศรี (ฟงสองทานนี้
คุยเรื่องเกาๆ ใหขํากันบาง ทั้งที่แทจริงแลว สองทานเองนั่นแหละขํากอน) อาจารยทินกร
ทองเศวต แลวรุนใกลเขามา คืออาจารยสิริ เพ็ชรไชย จนถึงรุนใหมหนอย ที่นึกไดคือ
อาจารยสังคม ศรีราช (ตอมา ทํางานที่ราชบัณฑิตยสถาน)
ในงานนี้ ตองทําเรื่องธุรการมาก โดยเฉพาะการสื่อสารสงขาวในเรื่องการหาทุน
รับทุน จนกระทั่งทานเจาคุณพระราชรัตนเมธี ที่วัดมหาธาตุเอง ตั้งแตครั้งยังเปนพระรัตน
เมธี ทั้งมาชว ย และพาพระเณรมาชวย แลว ผูเ ลาก็กลายเปนผูประมวลเก็บเรื่องงาน
พระไตรปฎกนี้ บางทีก็ตองไปพูด อยางที่แผนกธรรมวิจัยนิมนตใหแสดงปาฐกถาเรื่อง
“มหาจุฬาเตปฏกํ” ในวันพระ ๒ ก.ค. ๒๕๐๗ (แถมเรียกเปนสั่งการเลขาธิการเสียอีกดวย)

๑๕๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
นั่นเชิงหรือกึ่งวิชาการ แตเรื่องธุรการมีมาก ขอยกตัวอยางจากที่เขียนลายมือไว
“[วันพุธ แรม ๓ ค่ํา เดือน ๙] วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗.
ผู้ให้โอวาท: เจ้าหน้าที่แผนกบาลีเตรียมฯ
พระไตรปิฎก: นางเนื้อทิพย์ เสมรสุต นําเช็คกัปปิยภัณฑ์ ๗๐,๐๐๐ บาท ที่
ฯพณฯ จอมพล ถ. กิตติขจร ร่วมบริจาคสร้างพระไตรปิฎกฉบับ ม.จ.ร. ๑ เล่ม มา
มอบให้ที่แผนกตรวจชําระพระไตรปิฎก ณ หอปริยัติ วัดมหาธาตุฯ มีเลขาธิการ
ผู้ช่วย – พระศรีวิสุทธิคุณ – พระสุวิมลธรรมาจารย์ พระรัตนเมธี พระมหาอิ่ม
สุมงฺคโล นายแพทย์ ดํารง เพ็ชรพลาย อ. สิริ เพ็ชรไชย นายทอง หงส์ลดารมภ์
นายสังคม ศรีราช ร่วมรับมอบ (๑๖.๑๐ น.)”
แลวอีกปหนึ่งหลังจากนั้น ก็มีพิธีสําหรับพระไตรปฎกชุดที่ไดสราง ดังความที่สืบเนื่อง
“[วันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐] วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘.
พิธีกรรมพิเศษ: วันนี้มีพิธีมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ.
- ๑๔.๓๐ น. นิสิตนักเรียน ม.จ.ร. เข้าพร้อมในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ เต็มล้น
ไม่มีที่น่งั หลามลงข้างล่างอาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน.
- ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระวันรัตมาเป็นประธาน
- ๑๕.๐๐ น. ฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี และท่ า นผู้ ห ญิ ง เข้ า สู่ พ ระอุ โ บสถ มี
สภานายก และเลขาธิการ รับนําเข้ามา
- สมเด็จฯ ให้ศีล แล้วเจ้าหน้าที่พิธีกรรมของนายกฯ กล่าวนําคําถวายพระไตรปิฎก
แล้ว นายกฯ และท่านผู้หญิง ประเคนหนังสือตัวอย่าง แล้ว สมเด็จฯ มอบ
หนังสือที่จัดไว้แก่ ฯพณฯ นายกฯ และท่านผู้หญิง
- นายทอง หงส์ลดารมภ์ อ่านฉันท์สดุดีนายกฯ และแปล (นอกกําหนดการ)
- สมเด็จฯ กล่าวอนุโมทนา (ยาวดี)
- พระสงฆ์อนุโมทนาด้วยภาษาบาลีอย่างพร้อมเพรียง
- ประมาณ ๑๖.๐๐ น. นายกฯ และท่านผู้หญิง เดินทางกลับ แล้ว สมเด็จฯ กลับ
เป็นเสร็จพิธี.
(กล่องใส่พระไตรปิฎก สําหรับนายกฯ ยังไม่ได้มอบ เพราะสมเด็จฯ ว่า ไม่มีคําว่า
“นายกรัฐมนตรี”)”

งานนี้ติดพันอยูจนกระทั่งผูเลาลาออกจากตําแหนงรองเลขาธิการ และทานเจา
คุณสุวิมลธรรมาจารย (ผอง สุวิมุตฺโต ป.ธ.๖) ขอรับเอาแฟมงานนี้ไปดําเนินการตอ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๙

พออานบันทึกดูเ รื่องราวเกา ๆ หลากหลายทํานองนี้ ก็ทําใหนึก ขึ้นมาว า นี่ทํ า
อะไรๆ จนไปๆ มาๆ ไมรูวาไดทําอะไร
พอเขาทํางานในตําแหนงหนาที่ใหม คือ ผช.เลขาธิการ ที่ทานตั้งใหคราวนี้ ก็ขึ้นป
การศึกษาใหมพอดี งานธุรการถึงจะมี ก็มิใชหนักหนา แตงานวิชาการตางหากโถมทับเพิ่ม
เขามา คราวนี้เปนบันทึกดวยลายมือเชนกัน ดูตัวอยางวันที่ ๑, ๖ แหงเดือนมิถุนายน ๒๕๐๗
“มิถุนายน ๑. พูดหน้าสํานักงานอีก; ประชุมนิสิต+ผู้แทนนร. เลือกประธาน-รอง
ประธานนิสิต ได้วรศักดิ์-เลื่อน, เจ้าคุณราชเป็นประธาน; ไปกับเจ้าคุณราช+กวี ไป
วัดโพธิ์, สามปลื้ม (ลาสึก, รายงานตัว). เตรียมโครงงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วิชาและตารางสอน ในแผนกบาลีอุดม-อบรมครู.”
“๖. พูดสํานักงานกลางอีก; กําหนดเนื้อหาวิชาที่จะเรียนในวิชาศาสนา-พุทธ
ศาสนาทั่วไป ชั้นอบรมครู, เป็นประธาน (มหาสํารวยเข้าร่วม) ในการประชุมนิสิต
แถลงนโยบายขอความไว้วางใจ, ค่ํา ๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรมเรื่อง “สรณะแห่ง
ชี วิต ” ในรายการบรรทั ด ธรรม กั บ มหาอดิศัก ดิ์, ซึ่ง จั ด โดยกรรมการนิ สิ ต ฝ่ า ย
ปาฐกถา ๑ ชม. ..., นอน ม.จ.ร.”
ทั้งตองานเดิม ทั้งเติมงานใหม ถึงตอนนี้ ก็เริ่มตองนอนคางคืนที่มหาจุฬาฯ แลว
ไมชาก็มองเห็นชัดวา ถึงจะทํางานตลอดวัน ทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ก็ไมทัน การนอนคางที่มหา
จุฬาฯ ก็จําเปนและบอยขึ้น จนกลายเปนวานอนคางที่มหาจุฬาฯ มากกวากลับไปอยูที่วัด
ของตน และงานคนเขียนพจนานุกรม ซึ่งเปนงานของตนที่วัดนั้น อันไดมุงมั่นตั้งใจ ก็ถึง
คราวตองหยุดเลิกไป
ที่จริง ผูเลามีหลายโรคติดตัว ตลอดระยะเวลาที่ทํางานนั้น ปวดมาสตอยด (คือ
กระดูกพรุนดานขางของกะโหลกศีรษะ) ซึ่งอักเสบเรื้อรัง ทนเจ็บปวดมาจนในที่สุด ขึ้นป
ใหม ๒๕๐๙ ก็จํายอมเขารับการผาตัด ทํา mastoidectomy อยูที่วชิรพยาบาลครึ่งเดือน
(๑๓-๒๘ ม.ค. ๒๕๐๙) แตเสร็จแลว ก็ยังอักเสบปวดลึกๆ มาเรื่อยๆ จนกระทั่งอีก ๑๖ ป
ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๕ ตองผาตัดอีกครั้ง นอกจากนั้น ทองก็เดินแทบประจําวัน (สืบมาแต
เปนเด็กเล็ก) วัณโรคก็ทิ้งรอยไว รวมไปรวมมา รางกายที่ผายผอมก็เลยกลายเปนลักษณะ
ประจําตัวตามประสาของความขี้โรค (ตรงขามกับปจจุบันที่ไดโรคซึ่งชวยใหมีน้ําหนัก)
รวมความวา นอกจากงานหนังสือที่ติดคางมาเกา ก็มาพบกับงานธุรการแปลก
ใหม แตที่ตองจริงจังมาก คืองานวิชาการสําหรับบาลีอุดมศึกษา เพราะงานของคณบดี
ทั้งหมดเวลานั้น อยูในมือของเลขาธิการ ซึ่งมีฐานะเปนผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา
อยางแทบจะเปนประเพณีของมหาจุฬาฯ ดังไดวาขางตนแลว

๑๖๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

มองสํานักงานเลขาธิการ ผานเขาบรรยากาศของมหาจุฬาฯ
เพื่อใหเห็นภาพเหตุการณความเปนไปในมหาจุฬาฯ ที่สวนกลาง คือสํานักงาน
เลขาธิการเวลานั้น ขอคัดตัวอยางบันทึกดวยลายมือของผูเลามาใหดูอีกบางในบางวัน
(ตามปกติ บอกเฉพาะจําพวกธุรการ-งานจร สวนงานหนังสือ หรือวิชาการ มักตอง
ทํากลางคืน หรือตลอดเวลาที่วางจากธุรการ; ที่พิมพใสไวนี้ อาจจะมากไปบาง แตเรื่องเกาๆ
มีเปนหลักฐานไวบางก็ดี อันใดที่ไมนาสนใจ ก็โปรดขามไป; พึงสังเกตความมีที่ทางของ
คณะกรรมการนิสิต; นับแตสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๐๗ ไดเขียนบอกค่ําแรมไวดวย)
“. . .วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗.
ผู้ให้โอวาท: ผู้ช่วยเลขาธิการ รูปที่ ๒ (แทนเจ้าหน้าที่หอสมุด)
เรื่องประโยชน์ – การปรับปรุง – การใช้ห้องสมุด
- กรรมการนิ สิ ต แผนกปาฐกถา ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ ป รึ ก ษาแผนก
ปาฐกถา (คนภายนอก ให้ ม.จ.ร. ตั้ง)
- กรรมการนิสิตเสนองบประมาณประจําปี และขอเบิกเงินระยะแรก (ถึง ๓๑ ก.ค.
๐๗)
- ประมาณ ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระราชวิสุทธิเมธีมาควบคุมนิสิตขน
ย้ายหนังสือพระไตรปิฎก ที่ยังไม่เข้าเล่ม ส่วนหนึ่งฝากไว้ที่ห้องกรรมการนิสิต
อีกส่วนหนึ่ง (ส่วนมาก) ย้ายไว้ในส่วนหลังของห้องเดิม (ห้องพัสดุ) เพื่อจัดให้
เป็นห้องเรียนของแผนกบาลีอุดมศึกษาอีกห้องหนึ่ง มีกรรมการนิสิตซึ่งได้ขอ
ความร่วมมือไปทางประธานกรรมการนิสิต มาให้ความร่วมมือหลายรูป ทุกอย่าง
สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี
- ค่ํา พระราชวิสุทธิเมธีนํา และผู้ช่วยเลขาฯ รูปที่ ๒ พระมหาสํารวย ญาณโสภี
และพระมหาสวัสดิ์ อตฺถโชโต ไปงานศพคุณแม่ของอาจารย์เกษม บุญศรี ที่วัด
หัวลําโพง.”
ขามไปดู ตัวอยางเหตุการณตอไป
“[วันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ํา เดือน ๘ หลัง] วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
ผู้ให้โอวาท: พระมหาสํารวย ญาณโสภี
สํานักงานเลขาฯ: อนุมัติการรับ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร.ร. ปริยัติโกศลวิทยา
วัดกลาง อ.เมืองสุรินทร์ เข้าเป็นสาขา ร.ร. พอ. มจร. (จะเปิด ๒๖ ก.ค. ๐๗)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
- ปรึกษากับเจ้าคุณราชฯ เรื่อง ร.ร. พอ. และคณะกรรมการนิสิต
- เตรียมส่งของเงินไปให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาต่อในอินเดีย.”
ดูตัวอยางตอไป
“[วันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ํา เดือน ๙] วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
ผู้ให้โอวาท: พระมหาอิ่ม สุมงฺคโล
นอกสถานที่: พระมหาสุพจน์ วิจิตฺโต ไปอบรมศีลธรรมนักเรียน ที่ ร.ร. เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (รายการของศูนย์อบรมจริยธรรม)
ผู้ช่วยเลขาธิการ, พระมหาแคล้ว อภิปุญฺโญ, พระมหาอิ่ม สุมงฺคโล ไป
อภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม” ที่ ร.ร.สตรีวุฒิศึกษา ๑๓ - ๑๕ น. นักเรียน มศ. ต้น ราว ๒๐๐ คน ได้ผลใช้ได้, ทาง
ร.ร. ถวายรูปละ ๕๐ บาท (= ๑๕๐ บาท) ได้ตกลงกับโรงเรียนว่า ให้ถวาย
เป็นเงินบํารุงมหาจุฬาฯ จึงมอบส่วนกลาง.
สํานักงานเลขาฯ: มีฝรั่งชาติฝรั่งเศสมาขอคําอธิบายจากผู้ช่วยเลขาฯ เรื่องพุทธศาสนา
เช่น วิญญาณ นิพพาน ฯลฯ
แผนก ร.ร. พอ.: ประธานกรรมการบริหาร ประชุมอาจารย์ทั้งแผนก ๑๘.๒๐ -๒๐.๓๐ น.”
ขามไปดูอีก
“[วันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ํา เดือน ๑๐] วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗
ผู้ให้โอวาท: พระมหาประแทน เขมทสฺสี
นอกสถานที่: เช้า: คณะพระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.จ.ร. ๒๗ รูป มีเลขาธิการ ผู้ช่วยฯ ผู้
กํากับแผนก และเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ แผนกต่างๆ และ ร.ร. พอ. ไปทํา
การอบรมนักเรียน ณ โรงเรียนศึกษานารี ๒๗ ห้อง ประมาณ ๑,๐๐๐
คนเศษ โดยแยกอบรม รูปละ ๑ ห้อง
๘.๐๐ น. พร้อมกันที่ ม.จ.ร.
๘.๒๕ น. ออกจาก ม.จ.ร. ไป ร.ร. ศึกษานารี
๙.๐๐ น. เข้าอบรมแต่ละห้อง (๔๕นาที)
๑๐.๑๕ น. มาสวดมนต์ฉันเพลที่ตึกสามชั้นสร้างใหม่
เที่ยงเศษ: มาสวดมนต์ฉันเพลที่ตึกสามชั้นสร้างใหม่ เลขาธิการ ผู้ช่วยฯ และ
ผู้กํากับแผนกอบรม ทําการประพรมน้ําพระพุทธมนต์ แก่ครู อาจารย์ นักเรียน.
สํานักงานเลขาฯ: ประกาศสอบแผนกบาลีอุดมฯ และอบรมครูศาสนศึกษา และประกาศ
ปิดแผนกอบรม และเตรียม”
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การไดรับนิมนตไปสอนศีลธรรมอบรมนักศึกษานักเรียนในสถานศึกษาตางๆ อยางนี้
เขาใจวาสืบมาตั้งแตสมัยที่ทานเจาคุณพระกวีวรญาณ และอาจารยพร รัตนสุวรรณ ขยาย
งานเผยแผออกไปขางนอกในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๑ แลวงานก็มีมาเรื่อยๆ
ขามไปดูอีกวันหนึ่งสองวัน
“[วันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน ๑๐] วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗.
ผู้ให้โอวาท: พระมหาสํารวย ญาณโสภี (แทนเจ้าหน้าที่หอสมุด)
การติดต่อ: เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการศาสนาของกรมการศาสนามาติดต่อขอคําอธิบาย
ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการวัดผล เพื่อนําไปพิจารณาใช้ที่กรมการศาสนา
มีอาจารย์จาก ร.ร. เสาวภา ชื่อ... ... พ.ม., ป.มศ., กศ.บ., M.Ed.
โทร. ... มาติดต่อเกี่ยวกับการเข้าสอน ม.จ.ร.
มูลนิธิอาเซีย: Mr. Klausner แห่งมูลนิธิอาเซีย มาสนทนากับเลขาธิการ และผู้ช่วย
เลขาธิการ ที่ห้องอธิการบดี เรื่อง
๑. โครงการส่งพระไปประจําจังหวัดชายแดน – พร้อมช่วยเสมอเมื่อ
ม.จ.ร. มีคนพร้อม
๒. งบประมาณช่วยเหลือ ปี ๒๕๐๘ – ลดลง ๕๐,๐๐๐ บาท (เขา
เขียนเตรียมมาแล้ว – ไม่ยอมผ่อน)
๓. งบประมาณอาเซียอาคเนย์ – รวมอยู่ในงบประมาณใหญ่ที่ตัดนั้น
จะขอไปเมื่อไรก็ได้.
๔. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ – ขอให้จัดมา ไม่ได้ เพราะงบประมาณ
ไม่มีเพิ่ม แต่จะช่วยติดต่อ Peace Corps ให้.”
มูลนิธิอาเซียเปน ๑ ใน ๓ ของแหลงทุนหลักที่ถวายอุปถัมภประจําปแกมหาจุฬาฯ
(อีก ๒ แหลง คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑.๕ แสนบาท และจากศาสนสมบัติกลาง ๒.๓
แสนบาท) ดังเคยเลาขางตน
มีขอแตกตางตรงที่วา ๒ แหลงอื่นใหความอุปถัมภรายปในจํานวนที่แนนอนคงตัว
แตมูลนิธิอาเซียจัดถวายตามคาใชจายในรายการที่มูลนิธินั้นเห็นควรสนับสนุนในคราว
นั้นๆ จึงขึ้นตอการเจรจาตกลงในแตละป ซึ่งรวมแลวก็ประมาณปละ ๒ แสนบาทเศษ
นั บ ว า เป น แหล ง ทุ น สํ า คั ญ โดยเฉพาะในการช ว ยหนุ น งานพิ เ ศษ ความริ เ ริ่ ม
ความกาวหนา และโครงการใหมๆ เชน การสงพระเจาหนาที่ครูอาจารยไปศึกษาตอใน
ตางประเทศ และการสงพระบัณฑิตใหมไปปฏิบัติศาสนกิจในตางจังหวัด
ขางบนนี้ เปนขอยุติในการเจรจาตกลงของป ๒๕๐๗ เลาไวเปนตัวอยาง
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เลาแถมวา ในบางคราว บางกรณี ทั้งที่วามหาจุฬาฯ จะไมทําการบางอยาง เพราะ
ไมตองการใชเงินที่มีนอยอยูแลวใหสิ้นเปลือง แตมูลนิธิอาเซีย ซึ่งรูความเปนไปในวงการที่
เกี่ยวของ กลับเสนอขอถวายความอุปถัมภเขามาเอง ขอยกตัวอยางตามที่ผูเลาเขียนไว
เมื่อป ๒๕๑๒ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) จัดการประชุมใหญที่
ประเทศมาเลเซีย และไดมีหนังสือนิมนตใหมหาจุฬาฯ สงผูแทนไปรวมประชุม ผูเลาเขียน
ไววา (เพื่อใชเนื้อที่ใหนอย ขอคัดตัดมาจําเพาะความที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้)

“[วันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ํา เดือน ๔] วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒.
...หนังสือปฏิเสธไม่ไปประชุมใหญ่ พสล.เพราะไม่มีงบประมาณ...”
รายละเอียดตอจากนี้ จําไมได พสล. คงบอกไปที่มูลนิธิอาเซียๆ ก็หนุนใหไป แตตัวผู
เลาเอง ถาไมเปนการจําเปน ไมชอบที่จะไปที่ไหนทั้งนั้น เพราะงานหนังสือติดพันมาก ดังนั้น
“[วันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ํา เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒.
- ปรึกษางานกับเลขาธิการ เรื่องผู้จะไปประชุมมาเลเซีย พสล. ตามที่มูลนิธิอาเซีย
ขอให้ไป.”
เวลานั้น พระมหาสิงหทน นราสโภ ป.ธ.๗, พธ.บ. วัดพระเชตุพน ซึ่งไปศึกษาตอในอินเดีย
ดวยทุนสวนตัว ใกลจบปริญญาเอก กลับมารอดําเนินการขั้นตอนสุดทายของการจบปริญญา (จะ
ไดรับปริญญาเอกนั้น ในเดือน ก.พ. ๒๕๑๔) จึงนิมนตทานมาทํางานที่มหาจุฬาฯ ไปเรื่อยๆ
กอน ก็เลยตกลงขอใหทานเปนผูแทนไปประชุม ดังไดเขียนบันทึกวา
“[วันศุกร์ แรม ๓ ค่ํา เดือน ๕] วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒.
- เลขาธิการติดต่อมูลนิธิอาเซีย ตามที่มูลนิธิอาเซียติดต่อมา ตกลงการส่งตัวแทน
มจร. ไปประชุม พสล. มาเลเซีย ให้ผู้ช่วยดําเนินเรื่องหนังสือข้อตกลงในวันอังคาร
หน้า ด่วน มูลนิธิจะถวายตั๋วเครื่องบินบริษัทมาเลเซีย ออกเดินทาง ๑๙ น.
(มจร. กําหนดได้พระมหาสิงห์ทน นราสโภ).”
จากนั้น ก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนจนเสร็จเรื่อง
ทั้งนี้ ขอใหสังเกตวา Mr. Klausner (William J. Klausner; เราเรียกกันวา อาจารย
กลอสเนอร หรือคลอสเนอร บางแหงเรียกทานวา เคลาสเนอร) เปนพุทธศาสนิกชน ทานเอาใจ
ใสสนับสนุนงานของมหาจุฬาฯ มาก ตัวทานเองก็เคยสอนภาษาอังกฤษในชั้นพุทธศาสตร
ตัวผูเลาก็เคยเรียนในครั้งที่ทานสอน ในชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ บางอยางทาน
ก็ริเริ่มสนับสนุนขึ้นมา โดยเรามิไดขอรอง ถามีโอกาสจะเลาตอไป
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รวมแลว ดานมูลนิธิอาเซียนี้ มหาจุฬาฯ ไดอาศัยอาจารยคลอสเนอรมาก (เจาหนาที่
มูลนิธิอาเซียอีกทานหนึ่ง เปนรุนนองของอาจารยคลอสเนอร คือ คุณเสนห รัตจินดา ก็
เกื้อกูลมากแกมหาจุฬาฯ)
อีกตัวอยางเดียว คงจะพอ มีความสั้นๆ วา
“[วันพุธ แรม ๒ ค่ํา เดือน ๑๐] วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗
ผู้ให้โอวาท: ไม่ได้ให้ (เพราะฝนตก)
สํานักงานเลขาธิการ: Mr. Mark Hawthorne, อาสาสมัครอเมริกันที่ประจํา ม.จ.ร.
นํ า volunteer ค น ใ ห ม่ ชื่ อ Melvin Horvitch ซึ่ ง ไ ด้ ป ริ ญ ญ า ต รี วิ ช า
European History จากมหาวิทยาลัย Princeton มาพบผู้ช่วยเลขาธิการ เมื่อ
เวลา ๑๖.๐๐ น. สนทนากันอยู่ประมาณ .๔๕ ชม. จึงเลิก การสนทนาได้ผลดี.”
นี่คือเรื่องอาจารยสอนภาษาอังกฤษ การไดเจาของภาษามาสอนมาพูดใหฟงเสียง
แทสํานวนจริง ยอมดีแน แตสมัยนั้น ถาจะจางฝรั่งมาสอน ก็คงแพงมาก ซึ่งยอมเปนการ
ยากคอนขางมากสําหรับมหาจุฬาฯ โดยเฉพาะเมื่อจะใหสอนอยูนานๆ ในเมื่อไมมีทุนรอน
พอดีวา เวลานั้น มีงานที่ประธานาธิบดี จอหน เอฟ. เคนเนดี/John F. Kennedy
(1961-1963/๒๕๐๔-๒๕๐๖) แหงสหรัฐอเมริกา เจาของนโยบาย “New Frontier” ได
ริเริ่มตั้งขึ้นไว คือ โครงการสงอาสาสมัครหนวยสันติภาพ (Peace Corps volunteers) ไป
บําเพ็ญประโยชนชวยงานการศึกษา การเกษตร และการยกมาตรฐานการครองชีพ ใน
อเมริกาใต อาเซีย และแอฟริกา อาสาสมัครเหลานี้ไดรับการฝกมาอยางดี ใหไปอยูกับ
ชาวบาน กินงายอยูงาย ใชนอย เขากับคนถิ่นไดดีโดยกลมกลืนกับวัฒนธรรมที่นั่น
แมวาประธานาธิบดีเคนเนดี ไดถูกสังหารในป ๒๕๐๖ แต Lyndon B. Johnson
รองประธานาธิบดี ก็สืบตอนโยบายมาจนสิ้นสมัย แถมยังชนะเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี
ต อ อี ก สมั ย จนถึ ง ป 1969/๒๕๑๒ ในช ว งเวลานี้ มหาจุ ฬ าฯ ก็ ไ ด อ าสาสมั ค รหน ว ย
สันติภาพมาสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มูลนิธิอาเซียก็ชวยหนุน
แมวาอาสาสมัครจะมาทํางานในฐานะผูบําเพ็ญประโยชน มหาจุฬาฯ ก็เกื้อหนุนเขา
บางดวยเงินเดือนจํานวนหนึ่ง ซึ่งแมโดยทั่วไปจะถือวานอย แตสําหรับมหาจุฬาฯ เปนเงิน
กอนใหญมาก (มอบแก Mr. Robert Burrows, พ.ศ. ๒๕๑๒ = เดือนละ ๗๐๐.๐๐ บาท)
อาสาสมัครหนวยสันติภาพอเมริกัน ที่มาสอนในมหาจุฬาฯ มาทํางานเปนวาระๆ
ตอกันหลายคน เริ่มตนตั้งแตในสมัยที่ทานเจาคุณพระเมธีวรคณาจารย (สนั่น กมโล) เปนสั่ง
การเลขาธิการ แลวเปนเลขาธิการอยูระยะเวลาหนึ่ง Peace Corps volunteer คนแรกที่มา
สอนที่มหาจุฬาฯ คือ Mr. Larry Forman (ก็คง อจ.คลอสเนอรนั่นแหละที่ประสานให)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๕

เมื่อผูเลาเขามาทํางานในตําแหนงนี้ Mr. Larry Forman สิ้นสุดวาระไปแลว เปน
วาระของ Mr. Mark Hawthorne แลวก็ตอดวยคนอื่นๆ อีกหลายคน
แตเมื่อเลามาถึงตอนนี้ เหลือเวลาที่จะเขียนนอยแลว ผูเลาไมมีเวลาจะอานบันทึก
ใหทั่วตลอดได ไมอาจคนรายละเอียดที่จะนํามาเรียงลําดับใหเปนระบียบเรียบรอย จึงขอ
บอกเพียงคราวๆ เทาที่ผานตาหรือนึกได (แมแตชื่อก็คงไมครบ)
ตอจาก Mr. Mark Hawthorne (ถึง ก.ย. ๒๕๐๗)
ก็ได
Mr. Melvin Horvitch (ก.ย. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๘)
ตามดวย Mr. Donald Sweetbaum (๒๕๐๘ – พ.ค. ๒๕๑๐)
ผาน
Mr. Carlon (หา first name ยังไมพบ, ๒๕๑๐ – ส.ค. ๒๕๑๑)
แลวก็ถึง Mr. Robert Burrows (๒๐ ส.ค. ๒๕๑๑ – หลัง ๒๒ มี.ค. ๒๕๑๓)
ถึงเวลานี้ สมัยของประธานาธิบดี Lyndon B. Johnson ก็ไดสิ้นสุดลงแลว
อาสาสมัครอเมริกันเหลานี้ไ ดรับการฝกอบรมมาอยางดี เปนคนหนุมที่สุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัยไมตรี เอาใจใสรวมมือ และปฏิบัติตัวสนิทงามตามวัฒนธรรมไทย
เรื่องนี้นํามาเลาไวในฐานะเปนกรณีที่แปลกจากปกติ สวนอาจารยทั้งหลายซึ่ง
เปนผูใหญที่สําคัญสําหรับวิชาการของคณะนั้นๆ ถามีที่มีเวลา จะแสดงรายนามของทาน
ไว พรอมทั้งวิชาที่สอนที่บรรยาย ในภาคผนวก
ดังวาแลว งานดานวิชาการนี่แหละเปนหลักเปนแกนและเปนแกนสารที่ตองการ เมื่อ
ผูเลาไดพบงานดานนี้เมื่อแรกเขามา แมจะเปนงานที่ใชเวลามากหนอย ตองจริงจังกวาเรื่อง
ธุรการ สําคัญกวางานผาน และงานจร ที่แวดลอม แตก็เปนภาระในแงที่เปนของใหม ที่
จะตองทําความรูจัก เขาถึงไว และมองเห็นแนววิธีที่จะจัดการตอไป รวมทั้งเริ่มทําความคุน
กับอาจารยผูใหญมากทานในวงงานอันนี้ แตก็อยูในขั้นที่ทําแคพอใหดําเนินตอไปได
ที่สําคัญจริงคือ ตอจากนั้น จะถึงเวลาของงานจัดการเนื้อหา และการขับดันให
กาวหนาตอไป กับทั้งอีกไมชาหลังจากนี้ การแสดงเนื้อตัวและการรวมมือประสานกับ
ผูเกี่ยวของ ที่จะใหมหาจุฬาฯ มีสถานะเปนที่ยอมรับโดยทางการ ดวยนิติวิธี จะเปนงานที่
เดนชัดและเรงรัดขึ้นมา
ดังนั้น นับแตงานเตรียมการเพื่อปการศึกษา ๒๕๐๘ เปนตนมา เวลาสวนใหญจึง
ยิ่งตองใหกับงานดานวิชาการอยางเต็มที่
ในขั้นตอนที่สําคัญของงาน ในการสัมพันธกับสถาบันและองคกรภายนอก ตลอด
ถึงบุคคลสําคัญทั้งหลาย ทานเจาคุณเลขาธิการรับมือ และทําทางให
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ในยามปกติ ทานเจาคุณเลขาธิการมาสอนมาทํางานในวันที่กําหนดของทาน เมื่อ
ทานมา ผูเลาก็ไปพบเลาเรื่องถวายรายงานปรึกษาหารือเปนประจํา และทานคงจะทราบ
จากโยมเลิศ (ภารโรง) วาผูเลากับองคอื่นบางทาน โดยเฉพาะอาจารยสมบูรณ ทํางานจน
นอนคางที่มหาจุฬาฯ กันบอยขึ้นๆ ทานก็คงหวงใย และคิดเกื้อกูล
วันหนึ่ง ในระยะตนๆ นั้นเอง เมื่อผูเลาเขาไปพบเพื่อปรึกษาหารืองาน ทานยกถุง
ผลไมมอบใหถุงใหญทีเดียว ผลไมในถุงนั้น คืออยางดีที่สุด จําพวกแอปเปล และผลไม
เมืองนอกอยางอื่นๆ
ตองเขาใจวา ยอนหลังไป ๕๐ ปกอนโนน ผลไมจําพวกแอปเปลเปนตนนี้ แทบไม
มีปลูกในเมืองไทย มาจากนอกแทบทั้งนั้น ราคาแพงมาก แสดงวาทานตั้งใจเลือกมาให
อยางดีที่สุด เพื่อจะไดมีอะไรฉันที่นี่ดีๆ บาง
แต แ ล ว ผู เ ลา ปรึ ก ษางานไป เสร็ จ แล ว ลื ม สนิ ท เมื่ อ ลาท า นออกมาแล ว ก็ ไ ป
ทํางานตอ ใจก็ไปที่งานโนนงานนี้ ไมไดนึกถึงผลไมถุงนั้นเลย มารูอีกที เมื่อไดยินวาโยม
เลิศเอาถุงผลไมที่เนาเสียแลวไปทิ้ง
เรื่องก็คือ เมื่อทานเจาคุณเลขาธิการมาที่นั่นอีก ก็พบผลไมถุงนั้นอยูในที่เดิม แต
เนาเสียไปแลว จึงตองเรียกโยมเลิศมาเอาไปทิ้ง
ผู เ ล า รู สึ ก ว า เป น การทํ า ลายน้ํ า ใจปรารถนาดี ข องครู บ าอาจารย ทํ า ความ
กระทบกระเทือนใจแกทานผูใหญโดยไมสมควร ทานมีเมตตามาก จึงตั้งใจเลือกตั้งใจคัด
สิ่งที่ดีมีคา ตั้งใจนํามาใหดวยมือเอง แตผูรับเหมือนไมไยดี
ที่จริง ใจของผูเลาก็ขอบพระคุณทานยิ่ง แตลืมสนิทจริงๆ พอหนาเลยจุดนั้นไป
ตาเจออะไร ใจก็นึกไปเห็นงานที่จะทํา เรื่องนี้แลว เรื่องนั้นตอ ก็เลยลืมไปสิ้นเชิง เปนเรื่องที่
จะตองกราบขอขมาอภัยทานเปนอยางยิ่ง แตก็ดูเหมือนวาจะลืมอยูเรื่อย จนไมไดพูดถึงอีก
ที่สําคัญ คือเขาใจวาทานไมถือสา ดังที่ทานเจาคุณเลขาธิการไดมีเมตตาตอผูเลา
อยางสูงเสมอตนเสมอปลายตลอดมา แมแตหลังจากผูเลาลาออกจากงานที่มหาจุฬาฯ
แลว ทานก็มีน้ําใจของครูอาจารยดังเดิม
การนําเรื่องราวมาเลาไว ถือเปนการกราบขอขมาอภัยจากทานเจาคุณเลขาธิการ
ดวยการบอกเลาถึงเมตตาธรรมของทานไว ณ ที่นี้

สถาบันสูความมั่นคง ในระบบงานที่ลงตัว
เรื่องนอก งานใน จัดปรับลงตัวเขาที่ ใหเปนฐาน และมีทิศทางโลงไป
ไดบอกแลววา เมื่อทานเจาคุณเลขาธิการ และผูเลา ในฐานะผูชวยเลขาธิการ
เริ่มตนทําหนาที่ ในกลางป ๒๕๐๗ นั้น ภารกิจแรกคือ การสงพระอาจารยเจาหนาที่ มจร.
ไปศึกษาตอปริญญาโท ที่ Banaras Hindu University เปนรุนแรก เปนการสืบตองานที่
ทานอาจารยพระกวีวรญาณ ไดดําเนินการไว จนกระทั่งคณะออกเดินทางไปอินเดียใน
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗
ในชวงเวลานั้นเอง ก็มีงานสําคัญคือ การขอจัดตั้งมูลนิธิมหาจุฬาฯ ในวันที่ ๒๒
มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยได อาศั ย อาจารย เ กษม บุ ญ ศรี เป นผู เ ดิน เรื่อ ง เมื่อ ไดรั บ
ใบอนุญาตจัดตั้งแลว (ลงวันที่ยอนหลังใหในใบอนุญาตวาวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๐๗) ก็ไดตก
ลงใหมีการจัดงานวันมหาจุฬาฯ ประจําป (ตอมา เรียกวาวันสถาปนามหาจุฬาฯ) ในวัน
เสาร-อาทิตยที่ใกลวันที่ ๑๓ กันยายน เพื่อเปนวันหาทุนใหแกมูลนิธิมหาจุฬาฯ ตอไป
งานมูลนิธินี้ ซึ่งเปนเรื่องของทุนที่อาศัยการอุปถัมภบํารุงจากภายนอกเปนสําคัญ
เชนเดียวกับงานพิมพพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ แมแตตัวผูเลา ซึ่งนับวายังเปนรุนเด็ก
ในสมัยนั้น ก็มองเห็นไดไมยากวา หลวงพอสภานายกองคใหม คืออธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ
ซึ่งเปนพระมหาเถระผูเฒา ไมเปนที่รูจักกวางออกไปขางนอก มหาจุฬาฯ ตองอาศัยพระ
มหาเถระที่เปนผูใหญในวงการคณะสงฆ และเปนที่เคารพของพุทธบริษัทอยางกวางขวาง
พรอมกับเปนที่ยอมรับของหลวงพอสภานายกองคใหมนั้นดวย มาเปนหลักให
แลวก็เปนอันลงตัววาไดเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน เปนประธาน
ใหแกงานใหญทั้งสองอยางนั้น และเจาประคุณสมเด็จฯ องคนั้น ก็ไดเมตตาเปนหลักที่
พึ่งพิงใหแกมหาจุฬาฯ ในกิจการทั้งหลายผานยามยากลําบากนั้น เปนเวลายาวนานทีเดียว

๑๖๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

(งานพิมพพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ ที่เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์ มี
เมตตารับเปนประธานให มีเรื่องมากทีเดียว เชน เรื่องการหาทุนอุปถัมภ และการประชุม
ที่ทานสละเวลาให แตไมมีเวลาพอจะเลาหรือกลาวถึงมากกวานี้)
ในเวลาชวงตนนี้ ก็ตองดําเนินงานที่เปนกิจการผูกพันประจําปใหเสร็จสิ้นไปในแต
ละเรื่องๆ ดวย เชน การสงพระนิสิตที่สําเร็จเปนพุทธศาสตรบัณฑิตใหม (ถาเรียกอยาง
เครงครัด ยังไมเปนพุทธศาสตรบัณฑิต เพราะตองปฏิบัติศาสนกิจใหครบตามกฎกอน) ไป
ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดตางๆ และการตรวจเยี่ยม ร.ร.บาลีมัธยม ในตางจังหวัด
โดยเฉพาะการสงพระนิสิต (ที่เรียนจบใหม) ไปปฏิบัติศาสนกิจในตางจังหวัดนั้น
ขณะที่นิสิตที่จบมากขึ้นๆ กําลังคนภายในก็ยังนอยนัก พรอมกับตองเอาใจใสดูแลใกลชิด
กันใหทั่ ว สั กหน อย แมแ ตทา นเจา คุ ณ เลขาธิ การก็มาช ว ยสง พระนิสิ ตสํ า เร็ จใหม ออก
เดินทางไปประจําในตางจังหวัด เชนวา
“[วันอังคาร แรม ๙ ค่ํา เดือน ๗] วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘
ผู้ให้โอวาท: พระครูปลัดกิตติวัฒน์
กรรมการนิสิต:...
ส่งนิสิต: เลขาธิการ – ผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าที่บางท่าน ไปส่งนิสิตไปหนองคาย ๔
รูป ณ สถานี ร.ฟ.ท. หัวลําโพง ๑๙.๓๐ น.”
ตอมา ทานเจาคุณเลขาธิการนั่นแหละ ก็มีภาระไปตรวจเยี่ยมพระ ณ ถิ่นที่ไดสง
ทานไปอยู เชนวา
“[วันอังคาร แรม ๓ ค่ํา เดือน ๘] วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
ผู้ให้โอวาท: คณะครุศาสตร์.
สํานักเลขาธิการ: เลขาธิการ ออกเดินทางตรวจเยี่ยมนิสิตอีก (บุรีรัมย์-สุรินทร์)
๕–๘ ก.ค. ๐๙...
โครงการใหม่: ๑๔ น....”
นอกจากสงคนในขยายออกไปทํางานขางนอกแลว ก็มีงานที่ขางนอกขอความ
รวมมือมา ที่จริง งานแบบนี้ก็มีสืบมาเกาบางแลว แตออกไปทํางานใกลหนอย คือ ตั้งแต
ป ๒๕๐๖ มาแล ว มหาจุ ฬ าฯ ได รั บ อาราธนาจากศู น ย อ บรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นของ
กรมการศาสนา ใหสงวิทยากรไปอบรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนตางๆ
แต พ อถึงป ๒๕๐๘ การที่จ ะต องรว มงานรว มการกับ ขางนอก ก็ ขยายออกไป
กวางไกลมากขึ้น เริ่มดวยงานที่ชัดเจน และเปนภาระผูกพันอยูนาน คือ งานพระธรรมทูต

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในเรื่องนี้ ในป ๒๕๐๘ นั้น เลขาธิการมหาจุฬาฯ ไดรับอาราธนาจากกรมการ
ศาสนา และไดรับมอบหมายจากคณะสงฆ ใหจัดสงพระธรรมทูตออกจาริกสั่งสอนธรรม
และสงเคราะหประชาชน โดยจัดพระนิสิตออกไปรวมกับพระสงฆทองถิ่น ปแรก เปนสาย
ที่ ๑๐ สงไป ๒๗ รูป
แลวตั้งแตปตอมา คือ ๒๕๐๙ เปลี่ยนเปนสายที่ ๘ เริ่มดวยจัดพระธรรมทูต ๑๓๓
รูป โดยปฐมนิเทศในวันที่ ๑๐ แลวออกจาริก ๑๗ เมษายน จนถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๙
งานนี้เปนภาระไมนอย
ตอมา งานยิ่งเพิ่ม ถึงป ๒๕๑๐ คราวนี้ กรมประชาสงเคราะหขอพระจากมหา
จุฬาฯ ไปเปนพระธรรมจาริก ไปอบรมสั่งสอนและสงเคราะหชาวเขาเผาตางๆ คือ แมว
มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ เยา และอีกอ มีชาวเขาที่ขอบรรพชาอุปสมบทไมนอย เมื่อบวชแลว
บางรูปก็มาเขาเรียนที่แผนกบาลีสาธิตศึกษา ของมหาจุฬาฯ
นอกจากงานของตนที่ขยายออกไปสัมพันธกับขางนอก แบบประจําแลว บางทีก็มี
งานข า งนอกเข า มาให ทํ า ข า งใน เป นการเอื้ อ เฟ อ เกื้ อกู ล แก ง านพระศาสนาส ว นรวม
เฉพาะกิจเฉพาะกาลบาง (มีบาง แตไมบอย)
เรื่องหนึ่งที่ควรเลาไว ขอบอกวา มหาจุฬาฯ ไปพึ่งพาเจาประคุณสมเด็จ “ปา” มา
มากๆ เรื่อยๆ คราวนี้ ก็ไดสนองบัญชาของทาน ในการจัดงานปดทองลูกนิมิต สําหรับ
สีมาของวัดไทยพุทธคยา ในประเทศอินเดีย ดังที่ผูเลาบันทึกไววา
“[วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ํา เดือน ๓] วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙.
สํานักเลขาธิการ: สํานักเรียนสาขาบาลีมัธยม ม.จ.ร. มารับข้อสอบตามคําสั่ง ม.จ.ร.
การประชุมพิเศษ: รองอธิบดีกรมการศาสนานัดประชุมกรรมการจัดงานปิดทอง
ลูกนิมิต สําหรับไปผูกพัทธสีมา ณ วัดไทยพุทธคยา, ให้ประชุม ณ สํานักงาน
เลขาธิการ ม.จ.ร. ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๕ น. มีพระธรรมถาวร และพระราชวิสุทธิโมลี เป็นต้น พระราชาคณะ พระครู พระเปรียญ และผู้ช่วยเลขาธิการ
ม.จ.ร. รวม ๑๘ รูป ฝ่ายฆราวาส มี รองอธิบดีกรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่
กรม ประมาณ ๑๐ คน. ตกลงตั้งกรรมการแผนกต่างๆ (ให้เลขาธิการ ม.จ.ร.
เป็ น หั ว หน้ า แผนกประชาสั ม พั น ธ์ , ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารร่ ว มปฏิ ค มด้ ว ย), ตั้ ง
กรรมการอํานวยการฝ่ายพระ - ฆราวาส; องค์อุปถัมภ์ (บรรพชิต).”
เลาตอไปอีกหนอยใหพอเห็นเรื่องตลอดวา

๑๗๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
“[วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๔] วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙.
ผู้ให้โอวาท: หอสมุดกลาง.
สํานักเลขาธิการ: ...
- ผู้ช่วยเลขาธิการไปบรรยาย...
- มีการประชุมกรรมการจัดงานสมโภช ปิดทองลูกนิมิตและใบสีมา โดยคํานัดของ
รองอธิบดีกรมการศาสนา ตามบัญชาสมเด็จพระวันรัต ณ สํานักงานเลขาธิการ
ม.จ.ร. (ห้องอธิการบดี) ๑๙ น. เป็นต้นไป.”

งานปดทองเริ่มอยางไมเปนทางการ ในวันอาทิตยที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๐๙ ผูเลาเขียน
ไวตอนหนึ่งวา “คนมามากผิดคาด” แลวในที่สุด ก็ถึงวันสง ดังที่ไดเขียนไววา
“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน ๔] วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙.
นอกสถานที่: ผู้ช่วยเลขาธิการ – ผู้กํากับแผนกเตรียม – ผู้ช่วยผู้กํากับเตรียม –
อบรม และนิสิตปีที่ ๔ รวม ๒๓ รูป ออกจาก ม.จ.ร. ราว ๖.๓๐ น. โดยรถของ
คุรุสภา ที่กรมการศาสนาจัดมา (มีญาติโยมนั่งไปด้วย – และมี อจ.แสง อจ.สิริ) ไป
ส่งขบวนนําลูกนิมิตไปวัดไทยพุทธคยา ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน และมี
เลขาธิ ก าร ม.จ.ร. ร่ ว มไปด้ ว ย ณ สนามบิ น ดอนเมื อ ง เครื่ อ งบิ น Thai
International ออกเดินทาง ๘.๐๕ น. ผู้ไปส่ง ถึง ม.จ.ร. ๙.๐๐ น.
ร.ร.พอ.: โรเนียวข้อสอบ...
สํานักเลขาธิการ: ประชุมเลขานุการคณะ...”
งานออกไปรวมมือรวมงานตามอาราธนาของหนวยงานและองคกรขางนอกที่วา
มานี้ แมจะมีวิชาการอยูบาง แตหนักไปขางธุรการ และเปนภารกิจที่สงผลออกขางนอก
เปนคราวๆ ไป
สวนงานรวมสําคัญ ซึ่งก็เริ่มขึ้นในชวงเวลานี้เชนกัน เปนงานออกมารวมกันทํา
ของมหาวิทยาลัยสงฆ ทั้งสองแหง สืบจากหรือเนื่องกับปญหาที่ประสบรวมกัน คือการมี
สถานภาพซึ่งไมเปนที่ยอมรับตามกฎหมายบานเมือง และที่รวมมือกันก็เพื่อแกปญหานั้น
อันนับวาเปนไปเพื่อประโยชนรวมกัน
จะวาเปนจังหวะที่พอเหมาะก็ได เพราะวา เวลา ๒ ปที่ผานมา คือ พ.ศ. ๒๕๐๗
และ ๒๕๐๘ นั้น เปนโอกาสที่มหาจุฬาฯ เตรียมตัวตั้งตนมาถึงขั้นที่พูดไดวาลงตัวเขาที่มี
ความพรอมพอสมควร

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๑

งานดานธุรการนั้น เมื่อคุนชิน เดินไปเปนแถวเปนแนว มีทิศมีทางชัดพอแลว ก็ถือ
ไดวาเบา หรือไมเปนภาระนัก ที่สําคัญ ก็คืองานวิชาการ ที่เปนเนื้อแทและเปนฐานอันจะ
ใหกาวไปโดยมั่นคงอยางมั่นใจตอไป
ในเวลา ๒ ปที่ผานไปนั้น ไดจัดวางระบบวิชาการ และจัดปรับระบบกิจการงาน
การศึกษาใหเขารูปที่ยุติไดแลว ในเวลาที่เปดเรียนเขาสูปการศึกษา ๒๕๐๙ ในวันที่ ๑๗
พฤษภาคม (สําหรับบาลีมัธยม ที่ตองเปนไปตามกําหนดของราชการ) และ ๖ มิถุนายน
(สําหรับตัวมหาจุฬาฯ) พูดไดวาระบบทั้งหมดวาโดยทั่วไปเปนแบบแผนที่ลงตัวยุติไดแลว
เรื่องที่เปนปญหาหรือมีปมคางคาอยู ก็เขารูปหรือลงตัวในตอนขึ้นปการศึกษานี้
แมบางสวนบางแงจะตองเดินหนาตอไปใหเสร็จสิ้นอีกชั้นหนึ่ง ก็เห็นทางไปจนถึงที่หมาย

บาลีมัธยมศึกษา เปนบาลีสาธิตศึกษา
ที่สําคัญคือ แผนกบาลีมัธยมศึกษา ที่เรียกกันเปนสามัญวา ร.ร. บาลีมัธยม ซึ่งขึ้น
ตอระบบการศึกษาของรัฐมากกวาสวนงานอื่นของมหาจุฬาฯ เพราะผูเรียนสอบไดชั้นใด
ก็ จ ะต อ งมี วิ ท ยฐานะที่ ต รงตามชั้ น นั้ น ในระบบการศึ ก ษาของรั ฐ ในทั น ที และรั ฐ ก็
กําหนดใหผูเ รียนตองปฏิบัติไดตรงตามเกณฑของรัฐที่ไดวางไวในบัดนั้นเชนเดียวกัน
แผนกบาลีมัธยมมีความเปนอิสระตามระบบของมหาจุฬาฯ เองไดนอย จึงตองคอยจัด
ปรับใหเปนไปตามเกณฑกําหนดของรัฐ
หมายความวา สําหรับบาลีมัธยมศึกษา ที่เปลี่ยนมาเปนบาลีสาธิตศึกษานี้ ตอง
ไดรับการรับรองจากรัฐในปจจุบันขณะนั้นเลย ตางจากแผนกอื่นๆ ของมหาจุฬาฯ ที่รวม
ดําเนินการรอไปใหรับรองพรอมดวยกันหมดทั้งมหาวิทยาลัย
บาลี มั ธ ยมของมหาจุ ฬ าฯ เกิ ด ในสมั ย ที่ ป ระถมศึ ก ษาจบแค ๔ ชั้ น แต ต าม
แผนการศึกษาชาติที่เ ปลี่ยนไปแลวของเวลานั้น กลายเปนวาเรามีทั้งชั้นประถม และ
มัธยม เปนอันมีชื่อไมสมจริง จึงคิดแกปญหากัน ใหเปนชื่อที่เรียกรวมได
พอดียุคนั้น มหาวิทยาลัยตางๆ นิยมมีโรงเรียนสาธิตกันแลว เห็นวาเหมาะดี ใน
ที่สุด ณ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๐๙ ก็ไดประกาศตั้งเปนแผนกบาลีสาธิตศึกษา จบปญหาไปทีหนึ่ง (จะ
เปลี่ยนเปน ร.ร. บาลีสาธิตศึกษา ในป ๒๕๑๒)

๑๗๒

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

แมจะเปนแผนกบาลีสาธิตศึกษา (และตอมาเปนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา) แลว
ก็ยังมีเรื่องที่ตองแกปญหากันอีกยาว ดังที่ในป ๒๕๑๐ ตองจัดการเรื่องการสบทบสอบ
เรียกไดวาตลอดทั้งป แลวเรื่องก็ไมจบ ทั้งการตกลงที่ที่จะสบทบ และแกปญหาความคิด
ความเขาใจกับเสียงพูด จนถึงป ๒๕๑๑
จับจุดที่วา ตอนปลายเดือน ม.ค. ๒๕๑๐ หนังสือพิมพรายวันลงขาวเกี่ยวกับการ
สมทบสอบของโรงเรียนบาลีมัธยมติดตอกันหลายวัน เชน ไทยรัฐ ลงขาวพาดหัว ในวันที่
๒๙ ม.ค. ๒๕๑๐ ตอมา เรื่องยังไมลงตัว จนกระทั่ง ๑๕ ก.ย. ๒๕๑๐ มีในบันทึกของผูเลา
เขียนวา “ตกลงกันเรื่องหนังสือติดต่อขอสมทบสอบบาลีสาธิต” แลวอีก ๒ เดือน ณ ๑๕ พ.ย.
๒๕๑๐ ผูเลาก็บันทึกความคืบหนาวา “- ข่าวการสบทบสอบบาลีสาธิต (มัธยม) ใกล้ยุติ (ว่าจะ
สําเร็จแน่นอน)” แตก็ไมแคนั้น เรื่องตอไปถึงป ๒๕๑๑
ถึงเดือน ก.พ. ๒๕๑๑ กรมการศาสนาแจงมายังเลขาธิการ ใหไปชี้แจงเรื่องนี้แก
มหาเถรสมาคม ในวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๑๑
ดังนั้น ในวันที่ ๒๒ ก.พ. เราก็ตองเรียบเรียงลําดับเหตุผลที่จะไปชี้แจงใหพรอม
แลวทีนี้ ก็เปนเรื่องของทานเจาคุณเลขาธิการละ ดังที่มีบันทึกของผูเลาวาไวสั้นๆ ดังนี้
“[วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๓] วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑.
สํานักเลขาธิการ: งานทั่วไป – ปกติ.
การศึกษา: วันหยุดสอบบาลี (ป.ธ. ๕ ส่วนภูมิภาค ทางสํานักเรียนขอใช้ตึก มจร.).
บาลีสาธิต: วันนี้ เรื่องบาลีสาธิตฯ เข้ามหาเถรสมาคม, เลขาธิการได้รับอาราธนา
เข้าชี้แจง, มหาเถรสมาคมสนับสนุนให้กระทรวงฯ อนุมัติสมทบสอบ.”
นี่คือยุติ โลงไปทีหนึ่ง แตเรื่องกับราชการไมจบแคนี้ ที่จริง เราจะตองสอบของเรา
ไดเอง ไมตองไปสมทบที่ไหน เรื่องก็เดินตอไปในทางที่ยาว
ตองใชเวลามากในการชวยกันทําหลักสูตร ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เมื่อ ศธ. รับแลว ก็ทําแบบเรียนกันอีกนาน
(ในเรื่องนี้ ทานอาจารยสิริ เพ็ชรไชย ซึ่งอยูทั้งที่มหาจุฬาฯ และที่กรมการศาสนา ศธ. ก็มา
ชวยมาก) ความที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก ขอเลาขามๆ เพื่อไมใหกินที่เกินไป
รวมความวา ตรงนี้ ผูเลาตองเขาไปรวมเรื่องโดยตลอด ดูจุดสําคัญที่เขียนบันทึก
นี้ไว ก็พอมองเห็นแนวของเรื่อง ดังนี้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๓

“[วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๗] วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔.
พิเศษ: ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. คณะจัดทําหลักสูตรกระทรวงฯ สําหรับปริยัติธรรม
แผนใหม่ เข้ า พบ รมต.ศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ก ระทรวงฯ (มี เ ลขาธิ ก าร รอง
เลขาธิการ มจร. มมร. และเลขานุการ สร. = พระภิกษุ ๕; รก.รองอธิบดี
กรมการศาสนา หก.ศาสนศึกษา หก.จริยศึกษา)
รมต. ว่า เมื่อเรื่องเป็นไปโดยพระสงฆ์เห็นชอบ ๒ มหาวิทยาลัยสงฆ์,
และเลขานุการ สร. ยืนยันว่า สร.ทรงชอบแล้ว และทางด้านกรม – ฝ่าย
วิ ช าการ ก็ เ ห็ น ชอบกั น แล้ ว ก็ เ ซ็ น ได้ ให้ บั น ทึ ก ทํ า เรื่ อ งขึ้ น ไปเซ็ น ;
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองมีขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง การเงินพอไหม (มมร.
ว่า ไม่พอ, มจร. ว่า ให้เอาไปคิดเสนอกันมา).”
สํานักลธ.: หาสภานายกเซ็น...”
นี่ คื อ สํ า เร็ จ (สร. = สมเด็ จ พระสั ง ฆราช) พอเรื่ อ งขึ้ น ไป รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ. สุกิจ นิมมานเหมินท) ก็เซ็นระเบียบ ศธ. มี ๑๘ ขอ ออกมา ณ
๒๙ ก.ค. ๒๕๑๔ แลวก็มีเรื่องสืบเนื่องดังความในบันทึก เพิ่มอีกนิดวา
“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑] วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔.
สํานักเลขาธิการ: งานทั่วไป – ปกติ.
พิเศษ: เลขาธิการ และรองฯ ไปประชุมที่กรมการศาสนา เรื่องพิจารณาแบบฟอร์ม
ต่างๆ เกี่ยวกับ ร.ร. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (๙ แบบ) ตั้งแต่แบบขอ
อนุญาตตั้ง ร.ร. เป็นต้น จนถึงแบบรายงานประจําปี รองอธิบดี เป็นประธาน มี
มจร. และ มมร. กับกองศาสนศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง. ๑๔-๑๖ น. เศษ...”
ในแงราชการ ตามฐานะที่เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผูเลาตอง
เขาไปมีชื่อ ทํานองมาเชื่อมตอไว (ในชื่อวา “พระศรีวิสุทธิโมลี”) เปนผูจัดการโรงเรียน ณ
๗ ธ.ค. ๒๕๑๔ โดยมีพระอาจารยมหาธีร โกวิโท เปนครูใหญ (๑๗ ธ.ค. ๒๕๑๔) สวนงานทํา
แบบเรียนยังวากันอีกนาน
แตขอสําคัญคือ ความเปนโรงเรียนของตนเองไดสัมฤทธิ์ ดังที่วา
“[วันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน ๒] วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔.
สํานักลธ.: ทําหนังสือส่ง นร. บาลีสาธิตศึกษา เข้าสอบผ่านกรมการศาสนา
ดําเนินการ...
- ปรึกษางานตามปกติ.”

๑๗๔
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คณะอาเซียอาคเนย เปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตร
สวนงานการศึกษาอีกหนึ่งที่ยังเปนปญหา คือ คณะอาเซียอาคเนย ซึ่งโดยหลักการ
มีมาดวยดี แตมีปมเกิดขึ้นวา พระนิสิตไมยอมเลือกเขาศึกษา
เอาแควา เมื่อจะเปดปการศึกษา ๒๕๐๘ ดูภาวะในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๐๘ คณะ
อาเซียอาคเนย ชั้นปที่ ๓ มีผูสมัครรูปเดียว ผูทํางานตองหาทางตางๆ ที่จะแกปญหา
เพื่อใหมีนิสิตเพิ่มขึ้น
ครั้นขึ้นปการศึกษาใหมนี้ ๒๕๐๙ ณ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๐๙ คณะอาเซียอาคเนย
ชั้นปที่ ๓ ก็มีผูสมัครรูปเดียวอีก
เวลานั้น จํานวนนิสิตโดยเปรียบเทียบ
- ชั้นปที่ ๓: คณะพุทธศาสตร-๑๖, คณะครุศาสตร-๑๑, คณะอาเซียอาคเนย ๑
- ชั้นปที่ ๔: คณะพุทธศาสตร-๑๕, คณะครุศาสตร-๑๔, คณะอาเซียอาคเนย ๓
ในที่สุด จึงตองตัดสินใจในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๐๙ เสนอตอที่ประชุมใหพิจารณา
วาจะยุบ หรือเปลี่ยนชื่อคณะอาเซียอาคเนย และที่ประชุมไดตกลงเปลี่ยนชื่อ โดยเลือก
จากหลายชื่ อ มายุ ติ ที่ ชื่ อ ว า คณะมานุ ษ ยสงเคราะห ศ าสตร (ใช ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว า
“Faculty of Humanities and Social Welfare” โดยยังใหการศึกษาเรื่องอาเซียอาคเนย
เปนหมวดวิชาเอกดวย จัดเปนภาควิชาหนึ่ง)
แล ว ณ วั น ที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๐๙ ผู เ ล า ก็ ต อ งทํ า ประกาศนํ า ไปถวายหลวงพ อ
สภานายกลงนาม เปลี่ยนชื่อคณะอาเซียอาคเนย เปน “คณะมานุษยสงเคราะหศาสตร”
ตั ว ผู เ ล า เองจํ า ในใจได แ ค ว า เท า ที่ ทํ า งานในมหาจุ ฬ าฯ นั้ น ไปหาหลวงพ อ
สภานายกไมกี่ครั้ง แตพออานบันทึกของตัวเอง เพื่อคนหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ กลายเปนวา
เดี๋ยวประกาศนั่น เดี๋ยวประกาศนี่ ตองไปหาทานเรื่อย แคระยะใกลๆ นี้ เดือนพฤษภาคม
ไปถวายเซ็นใหชื่อคณะมานุษยสงเคราะหศาสตรแลว ถึงเดือนมิถุนายน ก็ไปถวายเซ็นตั้ง
แผนกบาลีสาธิตศึกษา เดี๋ยวเดือนตอไป กรกฎาคม ๒๕๐๙ นี้แหละ ก็จะไปถวายเซ็นตั้ง
รก.คณบดี ๒ คณะ เปนอันวาแคชวงนี้ก็ไปติดๆ กันทั้ง ๓ เดือน
นี่ แ สดงว า ตั ว ผู เ ล า นี้ แ หละลื ม ไปแล ว นั่ น เอง ดั ง นั้ น ถ า ให ถู ก ที่ ว า ไปหาองค
สภานายกนั้น ตองเปลี่ยนจาก “ไปไมกี่ครั้ง” เปนวา “ไปไมรูกี่ครั้ง”
ดานคณะอาเซียอาคเนย พอไดชื่อใหมวา “คณะมานุษยสงเคราะหศาสตร” แลว
ในวันเปดเรียน ๖ มิ.ย. ก็มีนิสิตยายจากคณะอื่นมาเขารวมในชั้นปที่ ๔ เพิ่ม ๑ รูป และรุง
ขึ้น ๗ มิ.ย. ชั้นปที่ ๓ ก็มีเพิ่ม ๒ รูป ตอนนี้เกิดปญหานิดหนอยวา ในคณะอื่น เพื่อนนิสิต
ดวยกันคอยชักกันไวไมใหยายออกจากพวก แตไมเปนไร แลวเหตุการณก็ผานไป
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ออกหนังสือแถลงหลักสูตรและกิจการ เมื่อจัดระบบงานลงตัว
เมื่อระบบงานการศึกษาลงตัวเขาที่ใหเปนฐานอันพรอมที่จะพัฒนาตอไปแลว ถือ
วาเปนขั้นตอนสําคัญ ในระยะนี้ ใชเวลามากในการทําสรุปกิจการ ประมวลหลักสูตร และ
ระเบียบแบบแผนทั้งหมดของมหาจุฬาฯ เพื่อพิมพเ ปนเลม ใหเ ปนหลักเปนฐานไว ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรงฉบับเต็มเปนภาษาอังกฤษกอน
การเรงใหมีหนังสือแถลงหลักสูตรและกิจการออกมา และเอาภาษาอังกฤษเปน
สําคัญ เปนการสอดรับกับสถานการณขณะนั้น ที่มีความตองการ ๒ อยาง คือ การแสดง
ตัวแกภายนอก โดยเฉพาะผูไปศึกษาตอ จะไดมีเอกสารยืนยันสถานะแหงกิจการและ
วิชาการของสถาบันของตน คือมหาจุฬาฯ แกสถาบันที่จะไปศึกษา และแกผูเกี่ยวของ
อีกดานหนึ่งที่เปนเรื่องใหญและยืดเยื้อ คือการที่จะใหมหาจุฬาฯ มีสภาวะและ
สถานะแหงความเปนสถาบันที่มีจริงเปนจริง และเปนเชนนั้นๆ ตามที่เอยอางจริง โดยทาง
นิตินัย ไมตองพะอืดพะอมกันอยู ดังตัวอยางเหตุการณในป ๒๕๐๙ นี้ ตามบันทึกที่จดไว
“[วันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑] วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙.
ผู้ให้โอวาท: หอสมุดกลาง
สํานักงานเลขาธิการ: งานทั่วไป
- สภาการศึกษาแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่มาติดต่อขอหลักสูตร ระเบียบการ เพื่อ
นําไปเข้าที่ประชุมตีค่ามาตรฐาน. โดยที่หลักสูตรใหม่ยังพิมพ์ไม่เสร็จ จึงให้
๑. วารสาร พ.ศ. ๒๕๐๐
๒. โรเนียวภาษาไทยแสดงกิจการ มจร. คราวประชุมสภา แต่ได้บันทึกข้อ
เปลี่ยนแปลงด้วย
๓. Transcript of Record (แบบฟอร์ม) นิสิตรุ่นสําเร็จ 2507 – ๓ ชุด (๓ คณะ)
๔. ใบกรอกคะแนนทุกชั้นของ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒ ภาค, ๒๕๐๘ – ๒ ภาค,
๒๕๐๙ – ภาคแรก
๕. ใบแจ้งระเบียบการวัดผล ที่ประกาศใช้ใหม่ ๑ ปึก...”

ในแงหนึ่ง นี่เปนความเคลื่อนไหวของสวนราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งตอบสนองตอ
ความพยายามในการใหทางการรับรอง และทางการก็เอาใจใสคอยติดตามเรื่อง ไมเฉย
ไมทิ้ง แตในอีกแงหนึ่ง บางคนอาจจะมองวาเปนความหวาดระแวงของทางราชการ ก็ได
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เอกสารที่มอบใหไปในขอที่ ๑ วา “วารสาร พ.ศ. ๒๕๐๐” นั้น ก็คือ วารสาร ฉบับ
ที่ ๑ ระเบียบการตางๆ ๒๕๐๐-๑/๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 25001/1957-58) ที่ไดอางถึงหลายครั้งแลว ซึ่งทําขึ้นในสมัยของทานอาจารยจํานงค ทอง
ประเสริฐ โดยมี Dr. Kurt F. Leidecker เปนที่ปรึกษา แตขณะนั้น เวลาผานตอมา ๑๐ ป
รายละเอียดตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปแลวมากมาย ตั้งแตชื่อหนวยงาน ชื่อคณะวิชา ชื่อ
ผูบริหาร ชื่อผูบรรยาย ไมตองพูดถึงเนื้อหาขางใน จึงควรแกเวลาที่จะตองทําฉบับใหม
ขณะที่เจาหนาที่ของสภาการศึกษาแหงชาติมาติดตอขอหลักสูตรและระเบียบ
การนั้น งานทําหนังสือระเบียบการ แถลงหลักสูตรและกิจการ เลมใหมของมหาจุฬาฯ ได
เดินหนาไปมากแลว จึงเหมือนวาแขงเวลากัน
แลวตอมาถึงเดือนกันยายน ๒๕๑๐ ในวันที่จัดงานวันมหาจุฬาฯ (ปนั้นจัดในวัน
อาทิ ต ย และวั น จั น ทร ที่ ๑๐-๑๑ ก.ย.) โรงพิ ม พ ไ ทยวั ฒ นาพานิ ช ก็ นํ า หนั ง สื อ
Mahachulalongkornrajavidyalaya … Catalogue B.E. 2510-11/1967-68 A.D. มา
สงให ดังไดบันทึกไววา
“[วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐] วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐.
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร: (วั น หยุ ด ) รพ. ทวพ. นํ า หนั ง สื อ Catalogue มาส่ ง
๑,๐๓๐ เล่ม (รวมกับตัวอย่าง เป็น ๑,๐๓๒ เล่ม), รีบโทร. ไปเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง แต่ไม่ทันเพราะตัดเข้าห่อส่งขึ้นรถมาส่งแล้ว) ทาง รพ. รับผิด และ
ลดราคาให้ ๑,๐๐๐ บาท...
งานวันมหาจุฬาฯ: ...”
“[วันอังคาร แรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๐] วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐.
สํานักงานเลขาธิการ: Mr. Klausner มาเยี่ยม และรับหนังสือ Catalogue ไปอีก
๕๐ เล่ม, ...”

เปนอันวา ในหนังสือเลมเดียวหนา ๑๐๐ หนานี้ ไดประมวลแสดงหลักสูตรและ
กิจการทั้งหมดของมหาจุฬาฯ ในเวลานั้น ไวทั้งหมด
มองต อ ไปอี ก ชั้ น หนึ่ ง วิ ช าการและกิ จ การทั้ ง หมดที่ ก ล า วในนั้ น ก็ มุ ง ให เ ป น
ฐานรองรับและเปนที่ แสดงออกของปริ ญญาซึ่งเป นผลสั มฤทธิ์ ของการศึ กษาที่ไ ดจัด
ดําเนินการขึ้นมา ที่ในเวลานั้นถึงเพียงชั้นตรี เปนพุทธศาสตรบัณฑิต
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สาระสําคัญที่เปนเกณฑกําหนดผลสัมฤทธิ์นั้น ก็อยูที่เนื้อหาวิชาการที่ศึกษา ทั้ง
โดยคุณภาพและปริมาณ อันตัดสินดวยระบบการวัดผลการศึกษา
ที่มหาจุฬาฯ เวลานั้น ไดดําเนินการศึกษาในระบบปละ ๒ ภาค ที่เรียกอยางฝรั่ง
วา semester โดยวัดผลตามระบบหนวยกิต (credit system) ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดกําหนด
อัตราหนวยกิตรวมหรือสะสมสําหรับ ๔ ป ของปริญญาตรีไว นับได ๑๕๔ เครดิต (ตาม
“ขอบังคับที่ ๑/๒๕๑๒ เรื่องกําหนดหลักสูตรของคณะพุทธศาสตร” ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๐๒)
มหาวิทยาลัยอเมริกันที่ใชระบบดังวานี้ โดยทั่วไปวางอัตราเครดิตรวมสําหรับ
ปริญญาตรีไวในชวง 120-124, สวนในเมืองไทย เวลานั้น ทั้งประเทศมีมหาวิทยาลัยเพียง
๕ แหง และยังแทบไมมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงใดทําการวัดผลในระบบนี้
ตามที่ จํ า ได้ คล้ า ยเคยได้ ฟั ง ใครบอกว่ า วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษา ประสานมิ ต ร เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ใช้ระบบหน่วยกิต และได้วางอัตราหน่วยกิตรวมไว้ในระดับ
๑๕๐, ดูเหมือนว่า ที่มีจํานวนหน่วยกิตมากอย่างนั้น เพราะที่นั่น เวลานั้น จัดแบ่งภาคการศึกษา
ตามระบบ quarter หรือ trimester, ในช่วงใกล้นั้น ที่มหาจุฬาฯ เมื่ออาจารย์พระมหาสนั่น กมโล
เป็นสั่งการเลขาธิการ ก็ได้อาจารย์สังคม ชูชัยทยากุล ซึ่งมาในสายของ วศ. ประสานมิตร นั้น เป็น
ผู้ดูแลการวัดผลการศึกษาในแผนกบาลีอุดมศึกษา – ขอความตัวอักษรเอนในยอหนานี้ ขอพูด
ไวพลางกอน ถาเมื่อใดมีเวลาพอ จะสืบคนตรวจสอบใหแนชัดตอไป
สําหรับมหาจุฬาฯ ตั้งแตกอนป ๒๕๐๙ หลังจากจัดดําเนินการมาระยะหนึ่ง และได
สํารวจตัวอยางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอเมริกันที่พอนับไดวามีชื่อเสียงหลายแหง กับทั้ง
เทียบเคียงระบบของสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่มีอยู ก็ไดพิจารณาจุดยุติที่จะเหมาะพอดี
(ไดติดตอเปนทางการ ขอเอกสารแสดงแนวการศึกษา หลักสูตร และกิจการ ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีอยูเวลานั้น ตลอดทั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปนตน นํามาเปน
หลักฐาน “ใหมีไว” ไมวาที่นั้นๆ จะใชระบบใด ถึงจะไมเกี่ยว ก็ใหมีอยูโดยถือวาตองรูไว)
ในที่สุด ไดตกลงวางอัตราหนวยกิตรวมสําหรับ ๔ ป ของปริญญาตรีไวที่ ๑๔๕ หนวย
กิต ดังบอกไวใน Catalogue B.E. 2510-11/1967-68 A.D. นั้น ซึ่งมุงใหเปนเกณฑที่ยืนยาว
แตสําหรับเวลานั้น มีขอกําหนดพิเศษไวพลางกอนวา จะตองไดครบ ๒๐๐ หนวย
กิต โดยมีหนวยกิตที่แยกไวเปนจํานวนตางหากอีก ๕๕ ที่จะตองไดพรอมไปดวย
จํานวนตางหากอีก ๕๕ หนวยกิตนั้น จะเรียกวาชั่วคราว หรือเฉพาะกาล ก็ได
ทั้ ง นั้ น แต ถื อ ว า สํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ งรั ก ษาไว ก อ น ระหว า งที่ ง านดํ า เนิ น การให มี
กฎหมายรองรับมหาวิทยาลัยเปนทางการ ยังไมเสร็จสิ้น เรียกใหอธิบายงายขึ้นวา เปน
หนวยกิตที่ตั้งไว “ยันเผื่อยอม”

๑๗๘
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อธิบายวา ทางการ ดังเชนสภาการศึกษาแหงชาติในครั้งนั้น ไดตั้งเกณฑไววา
นิสิตจะตองเรียนวิชาในกลุมนั้นๆ หรือในหมวดนั้นๆ ใหไดเทานั้นๆ และรวมแลวทั้งหมด
ตองเปนจํานวนเทานั้นๆ แตทางมหาจุฬาฯ หรือฝายพระ เรามีวิชาภาษาบาลี ธรรมวินัย
เรื่องพระพุทธศาสนาอีกหลายอยาง ซึ่งจําเปนตองเรียน จะละเลยหรือทิ้งไปไมได
ถึงตอนนี้ ก็เหมือนวามีมวลวิชา ๒ กอน คือ กอนของทางการ กับกอนของพระ
พอเอาหมดทั้งสองกอนรวมกัน จํานวนหนวยกิตก็มากเกินเกณฑ
เมื่อเปนอยางนั้น ทางมหาจุฬาฯ หรือฝายพระจึงขอเอาบางวิชาในกอนของพระ
ไปใสแทนบางวิชาในกอนของทางการ ถาฝายทางการยอม จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดก็
อยูแคในเกณฑที่ตั้งไว (หมายความวา สําหรับมหาจุฬาฯ เอาวิชาของเขาออกไปบาง และ
ใสของเราเขาไปแทนแลว รวมวิชาหมดทั้ง ๒ กอน ก็ใหอยูในเกณฑ ๑๔๕ หนวยกิต)
แตถาฝายทางการยืนยันวาจะเอาของเขาออกไมได เอาของเราใสแทนของเขา
ไมได เราก็ตองยืนยันเอาของเราไวดวย กอนของพระนี้เราจะไมยอมทิ้งเด็ดขาด
ระหวางที่ยังยอมกันไมได ตางก็ยันกันอยูนั้น ก็เดินเรื่องในแงมุมอื่นกันไปเรื่อยๆ
พลางๆ เมื่อใดเขายอมผอน เราก็จัดปรับใหเขาเกณฑที่วานั้น ถายังยอมกันไมได ก็ใหพระ
ทําไดเต็มทั้ง ๒ กอนนั้นไปกอน
จนกวาการรับรองโดยนิตินัยนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นแลว เมื่อนั้น เราก็จะจัดปรับเอง จะ
ประสาน เปลี่ยนยาย หรือแทนกันอยางไร ก็ทําไดโดยไมถึงกับใหเสียเกณฑของเขา ใหลง
ในจํานวนรวม ๑๔๕ หนวยกิตตามกําหนดของมหาจุฬาฯ
เปนอันวา ในเวลาระหวางที่การรับรองยังไมสําเร็จ เราตองยอมขอใหพระของเรา
ทํากอน ๕๕ หนวยกิตของพระนั้นใหสําเร็จใหได แมวาพระของเราอาจยากลําบากขึ้นบาง
ก็ไหว ทําไดแน นอกจากจะไดพิสูจนศักยภาพของจิตปญญาแลว พระสามารถใชเวลาให
มีคุณคาไดมากกวาคนทั่วไป พระไมตองไปเที่ยวหาความสนุกสนานบันเทิง ไมวุนวายกับ
การเสพบริโภคเกินประมาณ และมีวิสัยแหงวิเวกที่เอื้อตอปญญาสูงกวา
ทั้งนี้ ที่สําคัญที่สุด คือ การรับรองตองมิใชการมาทําใหคุณคาและคุณภาพของ
พระลดหาย แตการรับรองฐานะตองเปนการเสริมหนุนคุณคาและคุณภาพของพระใหเขม
คมสมความมุงหมายไดจริง
เปนอันวา อัตราหนวยกิตรวมสําหรับ ๔ ป ของปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต ของ
มหาจุฬาฯ อันแทจริง ที่จะใหเปนหลักอยูยืนยาวสมความมุงหมาย คือ ๑๔๕ หนวยกิต
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๑๗๙

ตอมา กวาจะถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ ในประเทศไทยก็ไดมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นแลวมาก
แหง และไดใชวิธีวัดผลตามระบบหนวยกิตกันทั่วไป เราก็สํารวจไว ไมละสายตา ก็เลยนํา
อัตราหนวยกิตรวมสําหรับ ๔ ป ของปริญญาตรี ในบางคณะ ของบางมหาวิทยาลัย มาให
ดูเปนตัวอยาง
(ตัวเลขเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๘, ดูพอเห็นรูปเคา เพราะอัตราเหลานี้มักวางไว
ใหยืดหยุนได)
- คณะศึกษาศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ๑๓๐ หนวยกิต
- คณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร
๑๓๘ หนวยกิต
- คณะสังคมศาสตร ม.เกษตรศาสตร
๑๔๑ หนวยกิต
๑๔๕ หนวยกิต
- คณะมนุษยศาสตร ม.รามคําแหง

จัดระบบจบ แจงไว ไดจดจํารูทั่วไป
ดังวาแลว เมื่อทําหนังสือแถลงหลักสูตรและกิจการออกมานั้น ก็คือไดจัดปรับตั้ง
วางระบบวิชาการกิจการงานการศึกษาเขาที่ลงตัวเปนแบบแผนแลว พรอมทั้งไดประมวล
สรุปใหเห็นภาพซึ่งมองเห็นโยงรวมกันไดเปนอยางดี
เมื่ อ จั ด กิ จ การให ส มตามที่ แ ถลงได แ ล ว มี อ ะไรแปลกใหม เ พิ่ ม อี ก ก็ จั ด เข า ที่
เรียบรอยแลว เวลามาถึงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ก็จึงทําประกาศมหาจุฬาฯ เรื่อง
การแบ่งส่วนงานในสํานักงานเลขาธิการ แลวนําไปถวายองคสภานายกลงนาม
แตประกาศนั้น บอกเพียงชื่อสวนงานชื่อตําแหนง เหมือนเรียงหัวขอใหดู ไมเห็น
รายละเอียด จึงตองมีบันทึกนําเชิงชี้แจงจากทานเจาคุณเลขาธิการ ก็เลยทําบันทึกนํา
ถวายทานเจาคุณเลขาธิการลงนามแลว แนบประกาศนําไปถวายองคสภานายกอานดวย
ประกาศ และบันทึกนํา ที่จะยกมาใหดูนี้ คัดจากตนฉบับเขียนลายมือของผูเลา คือ
ตนฉบับที่สงใหอาจารยสมบูรณ หรือใหคุณชลธีรพิมพดีดลงบนกระดาษตรา จึงยังไมไดลง
วันที่ ถาจะอานใหครบที่จะรูวันเวลา ก็ตองไปดูสําเนาพิมพดีดซึ่งเก็บไวที่มหาจุฬาฯ หรือใน
พุทธจักร ฉบับที่ตรงเวลา (ตามที่เขียนไวในจุดใกลเคียงของเอกสาร นาจะเปน ๒๕ ก.ย.)
บันทึกนํานั้นอาจจะยาวสักหนอย แตบางทานคงสนใจอยากจะทราบเรื่องราว
เกาๆ ของมหาจุฬาฯ บาง ขอคัดประกาศมาใหอานกอน แลวจึงใหเห็นขอความในบันทึก
นํา ซึ่งเปนเหมือนคําอธิบาย

๑๘๐
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ประกาศมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่.../๒๕๑๒

เรื่อง การแบงสวนงานในสํานักงานเลขาธิการ
เนื่องด้วยกิจการในสํานักงานเลขาธิการ ได้ขยายกว้างออกไป มีปริมาณงาน
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น อั น มาก และมี ส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย หลายส่ ว น ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามลําดับกาลเวลา แต่ยังมิได้กําหนดฐานะไว้โดยชัดแจ้ง สมควรจัดแบ่งส่วนงานใน
สํานักงานเลขาธิการให้เป็นสัดส่วน และรวมส่วนงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
โดยลําดับ ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมที่จะรวมเข้าด้วย ให้เข้าสังกัดในสํานักงานเลขาธิการ
พร้อมทั้งกําหนดฐานะไว้โดยชัดแจ้ง
ฉะนั้น จึงกําหนดการแบ่งส่วนงานในสํานักงานเลขาธิการ ดังต่อไปนี้
๑. สํานักงานเลขาธิการ แบ่งส่วนงานออกเป็นกองต่างๆ คือ
๑) กองกลาง
๒) กองวิชาธิการ
๓) กองห้องสมุด
๔) กองบริการการศึกษา
๕) กองเผยแผ่
๖) กองงานโครงการพิเศษ
๒. ส่ ว นงานพิ เ ศษต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง มี ฐ านะเท่ า กอง เป็ น ส่ ว นงานสั ง กั ด ใน
สํานักงานเลขาธิการ คือ
๑) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา
๒) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
๓) โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา
๔) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
๕) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๖) สํานักธรรมวิจัย
๓. กองหนึ่งๆ แบ่งส่วนงานย่อยออกไปเป็นแผนก
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๔. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของกอง มีตําแหน่งเป็นหัวหน้ากอง
ถ้าเป็นการสมควร ในกรณีที่กองใดมีปริมาณงานมากเป็นพิเศษ จะให้มี
ผู้อํานวยการกอง อีกตําแหน่งหนึ่ง ในกองนั้น ก็ได้
๕. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของส่วนงานพิเศษ ซึ่งมีฐานะเท่ากอง มี
ตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการ และมีฐานะเท่าหัวหน้ากอง
๖. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของแผนก มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก
๗. ถ้าเป็นการสมควร จะให้มีรองผู้อํานวยการ ในส่วนงานพิเศษ ซึ่งมีฐานะ
เท่ากอง รูปหนึ่ง หรือหลายรูป ก็ได้ และให้รองผู้อํานวยการ มีฐานะเท่า
หัวหน้าแผนก
๘. การแบ่งส่วนงานย่อยออกเป็นแผนก ตามความในข้อ ๓. จะประกาศตั้ง
เป็นคราวๆ ตามควรแก่กรณี.
๙. ให้ยกเลิกส่วนงานและชื่อตําแหน่งที่ซ้ํา ขัด หรือแย้ง กับความในประกาศ
นี้ และให้โอนบรรดากิจการของส่วนงานที่ยกเลิกไปนั้น มาเป็นของส่วน
งานที่ตั้งขึ้นตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ... กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๒
(พระธรรมรัตนากร)
สภานายก

มานึกอีกที อยางที่วา บันทึกนี้ยาวหนอย ถายกมาทั้งหมด หลายคนอาจลานตา
จึงจะตัดคัดมาเฉพาะบางตอนที่ใหม หรือมีอะไรนาสังเกต ดังนี้
๒) กองวิชาธิการ รับผิดชอบในงานเกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําพระไตรปิฎก
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งาน...
๖) กองงานโครงการพิเศษ รับผิดชอบในงาน โครงการปฏิบัติศาสนกิจในส่วนภูมิภาค
โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น งานพระธรรมทูต และงาน
พระธรรมจาริก

๑๘๒
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หนวยงานพิเศษ ซึ่งมีฐานะเท่ากอง คือ
๑) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา
คือ แผนกอบรมครูศาสนศึกษา เดิม
๒) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คือ แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา เดิม
๓) โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา
คือ แผนกบาลีอบรมศึกษา เดิม
๔) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
คือ แผนกบาลีสาธิตศึกษา เดิม
๕) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย คือ แผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เดิม
๖) สํานักธรรมวิจัย
คือ แผนกธรรมวิจัย เดิม
ในการจัดแบงสวนงานคราวใหญครั้งนี้ นอกจากเปนเรื่องของความสุกงอมพรอม
ไดที่แหงงานของมหาจุฬาฯ เอง ซึ่งเปนเหตุผลหลักแลว เมื่อมองกวางออกไป ก็เปนเวลาที่
มหาจุฬาฯ ควรจะปรากฏตัวแกภายนอกอยางเปนระบบงานที่ชัดเจนเปนชุดพรอมทีเดียว
วงการภายนอกที่สัมพันธกับมหาจุฬาฯ จะไดไมสับสนตอไป
เหตุผลอยางหลัง เรามองโดยปรารภการที่มหาเถรสมาคมไดรับมหาวิทยาลัยสงฆ
เปน การศึกษาของคณะสงฆ ดวยการออก “คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ พ.ศ. ๒๕๑๒” เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๑๒
การที่มหาเถรสมาคมออกคําสั่งรับมหาวิทยาลัยสงฆ เปนการศึกษาของคณะ
สงฆ ด ว ยคํ า สั่ ง มหาเถรสมาคมฉบั บ ที่ ก ล า วนี้ เป น ขั้ น ตอนหนึ่ งที่ สํ า คั ญ มาก ในการ
ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยสงฆมีกฎหมายบานเมืองรองรับ โดยชวยใหการดําเนินการ
ที่วานั้นมีฐานที่มั่น ใหเดินหนาตอเนื่องไปได โดยไมตองถอยกลับมาตั้งตนใหมๆ อยูเรื่อย
เรื่ องที่ มส. ออกคํา สั่ง รั บ ม.สงฆ ครั้ งนี้ เปน เรื่ อ งของมหาวิ ท ยาลัย สงฆทั้ ง สอง
โดยตรงและโดยเฉพาะ ทานเจาคุณเลขาธิการและผูเลาจึงเกี่ยวของรวมการแตตนจนตลอด
ถามีเวลา จะเลาเรื่องราวรวมไวในหัวขอเกี่ยวกับการมี พ.ร.บ. รับรอง/รองรับมหาจุฬาฯ
ข อ เด น อย า งหนึ่ ง ในคราวนี้ คื อ นั บ แต นี้ ไ ป ส ว นงานที่ มี ชั้ น เรี ย น มี ก ารจั ด ครู
อาจารยมาสอน ซึ่งเคยเรียกเปน “แผนก” เชน “แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา” ไดเปลี่ยน
เรียกเปน “โรงเรียน” ชัดตรงลงไปทีเดียว วา “โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา” เปนตน
พึงสัง เกตดวยว า โรงเรี ยนเหลานี้ ซึ่งที่จริ ง แต ละหนว ยเปนงานใหญมาก แต
ทั้ ง หมดนั้ น เป น ส ว นงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร เพราะการศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย อยูที่คณะตางๆ เชน คณะพุทธศาสตร ดังนั้น สวนงานที่ตั้งตัวเปนใหญดวย
ตนเองโดยเป น ส ว นประกอบของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได แ ก ค ณะเหล า นั้ น ส ว นโรงเรี ย น
ทั้งหลายก็มาเปนหนวยงานพิเศษอยูในสํานักงานเลขาธิการ ดังวาแลว

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๓

อยางไรก็ดี เหมือนเปนประเพณีของมหาจุฬาฯ อยางที่เคยบอกบอยๆ (ในระยะ
ตนที่ยาวนาน เห็นชัดวาขาดกําลังคน) งานของคณะทั้งหลาย แมแตดานวิชาการ ก็มาอยู
ที่สํานักงานเลขาธิการดวย
ดังที่ในสมัยดังกลาว สั่งการเลขาธิการ เปนผูกํากับวิชาการคณะพุทธศาสตร (ใน
“ตารางสอบไล่ประจําปีการศึกษา ๒๕๐๑ คณะพุทธศาสตร์”) เปนอาจารยผูกํากับแผนก (บาลี
อุดมศึกษา, ในใบ “...คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ข้อสอบกลางปี ประจําปีการศึกษา ๒๕๐๓”)
พรอมกั บ การเปลี่ ย นชื่อเรี ย กส วนงาน จาก “แผนก” เป น “โรงเรี ย น” คํ า เรี ยก
ตําแหนงหัวหนาสวนงานนั้น ก็เปลี่ยนจาก “ผูกํากับ” เปน “ผูอํานวยการ” แตตัวบุคคล ถา
ยังไมไปไหน ก็คงเปนทานเดิม เชน พระมหาอารีย เขมจาโร เปลี่ยนจาก ผูกํากับแผนก
บาลีเตรียมอุดมศึกษา เปน ผูอํานวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
(เมื่อป ๒๕๐๘ อาจารยพระมหาบุญชอบ วิชฺชากโร เปนผูชวยผูกํากับแผนกบาลี
เตรียมอุดมศึกษา ตอมาทานไดลาสิกขา แตยังไมมีเวลาอานบันทึกคนตอวาทานลาสิกขา
เมื่อใด ถาถึงป ๒๕๑๒ นี้ ทานยังครองเพศอยู ทานก็เปนรองผูอํานวยการ แตที่พบแลว
คือ ในป ๒๕๑๔ ณ ๑๕ มิ.ย. ผูเลาไดนําประกาศไปถวายองคสภานายกลงนามแตงตั้ง
พระมหาชาย อาภากโร เปนรองผูอํานวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา)
สําหรับ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ก็ไดโอกาสตั้งผูรับผิดชอบใหเดนชัดขึ้น โดย
ตั้ง พระมหาสุพจน วิจิตฺโต (ปจจุบัน คือ ทานเจาคุณพระสิริสุทัศนธรรมาภรณ วัดสุทัศน
เทพวราราม) เปนผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย แลวก็ตั้ง พระมหานพศักดิ์
สิริปฺโ เปนรองผูอาํ นวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
กอ นนี้ หน อย ได เ ลา แล ว ว า เมื่ อ ๒๒ มิ .ย. ๒๕๐๙ แผนกบาลี มั ธ ยมศึ ก ษาได
สิ้นสุดไป โดยมีประกาศตั้งเปนแผนกบาลีสาธิตศึกษา ขึ้นมาแทน คราวนี้ (คงจะ ๒๕)
ก.ย. ๒๕๑๒ ก็เปลี่ยนอีกที เปน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
แลวก็ขอเลาเลยตอไปขางหนาอีกนิดวา ตอมาถึงปลายป ๒๕๑๓ ณ วันที่ ๒๘
ธันวาคม ผูเลาก็ไดนําประกาศไปกราบเรียนถวายองคสภานายก ลงนามแตงตั้ง พระมหา
ยิน วรกิจฺโจ (บัดนี้คือ ทานเจาคุณพระราชวิริยสุนทร เจาอาวาสวัดชัยชนะสงคราม) เปน
รองผูอํานวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (แทนพระมหาสุวิทย ปยทสฺสี ที่ไดลาสิกขา;
ตอมา หลังจากผูเลาลาออกไปแลว ไดทราบวา ในป ๒๕๒๓ ทานไดเปนผูอํานวยการ
จนกระทั่งลาออกจากตําแหนงในป ๒๕๒๗)

๑๘๔
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ทีนี้ หันมาดูสวนงานอันดับ ๑ ของสํานักงานเลขาธิการ คือ กองกลาง ระหวางที่
พิจารณาการแบงสวนงานใหมนี้ ตอนแรกคิดจะตั้งกองทะเบียนและวิทยฐานะ แตในที่สุด
ตกลงวา ใหงานทะเบียนเปนแคแผนกหนึ่ง ในกองกลาง แลวก็มองตัวบุคคล
เวลานั้น อาจารยพระมหาภาณุ ปทุโม เปนนายทะเบียน และอาจารยสมบูรณ
(พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ) ขึ้นมาเปนผูชวยนายทะเบียนแลว
ไดพิจารณากัน มองเห็นวา อาจารยพระมหาภาณุ เปนผูใหญ โดยทั้งเปนผูแก สูง
วัยมาก และเปนผูเกา เปน พธ.บ. รุนที่ ๒ (๑ ใน ๔ รูป) เปนนายทะเบียนมานาน ตกลงให
ทานเปน ผูอํานวยการกองกลาง
สวนอาจารยสมบูรณนั้น ทําสารพัด ไมเฉพาะงานของผูชวยนายทะเบียน เชน
ออกใบรั บ รองของบาลี อุ ด มศึ ก ษา ทุ ก คณะ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ สํ า รวจ
คะแนนของผูสําเร็จการศึกษา ทําบัญชีใชจายประจําเดือนหมดทั้งมหาจุฬาฯ ดูแลการเงิน
ของมูลนิธิมหาจุฬาฯ บันทึกการประชุมของเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนงานซอมแซมตึก
เรื่องประปา เรื่องไฟฟา เรื่องเบ็ดเตล็ด แมกระทั่งหาชางมาทํามานกันแดด ฯลฯ พูดงายๆ
วางานแมบานของมหาจุฬาฯ
อาจารยสมบูรณเหมาะกับงานกองกลางทั้งหมด ตกลงคราวนี้ ขอใหทานเปน
หัวหนากองกลาง
งานของกองกลาง จําพวกการสราง การซอมแซมอาคาร ซอมอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ นั้น เปนธรรมดาวาพระทําเองไดนอย ก็ตองพึ่งญาติโยม และทางดาน
ญาติโยมนั้น มีทานผูหนึ่งเปนชาง และมีศรัทธาเอาใจใสชวยกิจธุระของมหาจุฬาฯ มา
ตลอดเวลายาวนาน คือ คุณลาภ ถาวรบรรจบ
คุณลาภเขามาดวยศรัทธาในงานเผยแผธรรม ตั้งแตยุคแรกของงานที่แผนกธรรม
วิจั ย (ยุ คป ๒๕๐๐ หรือ ๒๕๐๑) ได ช ว ยงานที่ ธ รรมวิ จั ย นั้ น แล ว ช ว ยไปทั่ ว ก็ เ ลยมา
ใกลชิดและประสานกับอาจารยสมบูรณ ซึ่งเรียกหาคุณลาภเรื่อยๆ เชนที่เขียนไวในบันทึก
ขอคัดตัดเฉพาะมาเล็กนอย (จะเห็นวา อาจารยสมบูรณนั้น มิ.ย. ๑๒ ยังเปน ผช.นาย
ทะเบียน แต มิ.ย. ๒๕๑๓ เปน หก.กลางแลว) ดังที่วา
(๕ มิ.ย. ๒๕๑๒)
“- ผู้ช่วยนายทะเบียน และคุณลาภ ลงแก้ ซ่อม จัดที่วางเครื่องสูบน้ําใต้อาคาร.”
(๑๓ มิ.ย. ๒๕๑๓)
“สํานักงานเลขาธิการ: หก.กลาง และคุณลาภ ติดไฟแสงจันทร์ มุขกลางชั้น ๒
(ห้อง พ.๑).”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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(คุณลาภ ถาวรบรรจบ เรียกไดวาเปนผูบุกเบิกที่อาศรมมหาจุฬาฯ ในเขต อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไดไปประจําอยูที่นั่นในยุคแรกเริ่ม นานหลายป เมื่อผูเ ลาไปพักที่
อาศรมมหาจุฬาฯ เขียนหนังสือ Thai Buddhism in the Buddhist World ใกลเชิงเขา
เล็กๆ หางบานคุณลาภไมกี่รอยเมตร คุณลาภกับนองและลูกหลานก็ไดดูแลโดยตลอด)
อาจารยพระมหาพรอม โกวิโท ซึ่งอยูในคณะที่ไปศึกษาตอในอินเดีย ไดกลับมา
และชวยงานมหาจุฬาฯ เรื่อยมา ที่ประชุมก็ตกลงใหตั้งทานเปน หัวหนากองเผยแผ
ทีนี้ ในกองบริการการศึกษา อาจารยพระมหาบุญมา มหาวีโร ทํางานที่แผนก
จัดหามานาน คราวนี้ที่ประชุมก็เลยตกลงใหตั้งทานเปน หัวหนาแผนกจัดหา
ถึงเวลานี้ พระพุทธศาสตรบัณฑิตรุนนองๆ ก็เริ่มเขามาเปนกําลังของมหาจุฬาฯ
เชน พระมหานพศักดิ์ สิริปฺโ กลับมาจากประเทศอินเดียเร็วหนอย (เมื่อ ๒๘ มิ.ย.
๒๕๑๒) ก็ไดเขาชวยงาน ร.ร.พอ. ที่ทานถนัด ดังบอกแลวขางบน
ตอนั้น พระมหาจินดา อาจารกุสโล และพระมหาอรรณพ วชิราโณ ซึ่งเปนพระ
อาจารยเจาหนาที่มหาจุฬาฯ ที่ไดรับทุนไปศึกษาตอ หลังคณะที่มีพระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท
เปนหัวหนา เมื่อศึกษาจบแลว ทั้งสองรูปไดกลับมาพรอมกันเมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๕๑๒ แลวก็
เขาชวยงานมหาจุฬาฯ คราวนี้ดวย
พระมหาจินดาเริ่มจับงาน พุทธจักร ตั้งแต ๒๘ ส.ค. ๒๕๑๒ สวนพระมหาอรรณพ
ก็เขารับงานของวิทยาลัยครูศาสนศึกษา (ไดมอบแฟมงานใหทานทั้งสองพรอมกัน ณ ๒๓
ก.ย. ๒๕๑๒) นอกจากนั้น ทั้งสองทานนี้ทํางานอื่นๆ ดวย โดยหนักไปในดานวิชาการ
ตั้งแตสอนในชั้นบาลีอุดมศึกษา จนกระทั่งชวยงานวิชาการที่ออกไปขางนอก อยางที่
สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ณ วัดบวรนิเวศ
ยังมีรูปอื่นๆ ที่ทยอยกันมา เชน พระมหาบุญมี ปฺาวชิโร ชวยกันทํางานโนนงาน
นี้ แตยังขอไมลงลึกไปในรายละเอียด เพราะจะตองมีเวลาคนใหเพียงพอ ขอวาไวแคคราวๆ
สํ า หรั บ แผนกอบรมครู ศ าสนศึ ก ษา ที่ เ ปลี่ ย นเป น วิ ท ยาลั ย ครู ศ าสนศึ ก ษา ก็ มี
เรื่องราวความเปนมาเปนไปที่นารูนาสนใจไมนอย แมจะเปนสวนงานที่แทรกเขามาใน
กาลเวลาเพียงชวงหนึ่งก็ตาม ดังที่ความสําคัญของสวนงานนี้ไดปรากฏขึ้นมาในชวงนี้
ดวย คือ หลังจากมีประกาศแบงสวนงานใหมนี้ไมกี่วัน พอถึงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๑๒ ก็มี
ประกาศมหาจุฬาฯ “เรื่อง การแกไขปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรครูศาสนศึกษาชั้นสูง”
อยางไรก็ตาม เวลาที่จะเขียนเลาเรื่องราว ก็งวดเขาทุกที ขอพูดทิ้งไวแคนี้กอน

๑๘๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

สํานักธรรมวิจัย แผธรรม แผกิจการ กวางออกไป
อีกสวนงานหนึ่งก็ควรพูดถึงไว คือ แผนกธรรมวิจัย ที่เปนอันหมดชื่อไป กลายเปน
สํานักธรรมวิจัย
หน ว ยงานสํ า คั ญ นี้ เ ป น ที่ รู จั ก กวา งไกล ไดทํ า ประโยชน ใ ห แ ก มหาจุ ฬ าฯ และ
ประชาชาวพุทธบริษัทมากมาย ไมเฉพาะกิจการของตนเองในการเผยแผสั่งสอน แตมหา
จุฬาฯ และองคกรภายนอก ก็ไดอาศัยเปนที่จัดกิจกรรมกุศลตางๆ บอยๆ ทั้งงานพิธี และ
การประชุมนอยใหญ
ขอยกตัวอยางจากบันทึกลายมือของผูเลามาดูกันสักครั้ง
“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๙] วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐.
สํานักงานเลขาธิการ: ชี้แจง รก.คณบดี...
ธรรมวิจัย: พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ขอยืมหอประชุมธรรมวิจัย ไว้แสดง
ปาฐกถา โดยเจ้าชายเยอรมัน ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓๐ น. เลขาธิการ ม.จ.ร. ผู้ช่วย และ รก.คณบดีคณะมนุษยฯ พร้อมกันในห้อง
สมาธิ ตึกเรียน มี ม.จ. หญิง พูนพิศมัย ดิศกุล นายสัญญา ธรรมศักดิ์
นายเอี่ยม สังขวาสี นายศิริ พุธศุกร มาคอยต้อนรับ, เจ้าชายเยอรมัน
กับผู้ติดตาม ๑ ท่าน มาถึง และเลี้ยงอาหารว่างที่ห้องสมาธิ.
- ๑๗.๐๐ น. แสดงปาฐกถา โดยนายศิริ แปล ผู้ฟังคับคั่งเต็ม และข้างนอกมีฟัง
จํานวนพอสมควร; บกพร่อง ไม่ได้จัดน้ําดื่มให้องค์ปาฐกบนเวที.”
กาลผานมาถึงครานี้ ก็ประจวบพอดีที่วา แผนกธรรมวิจัยไดซอมแซมและปรับปรุง
อาคารของตน (คือตึก “พรวิทยาประสูทน” เดิม) โดยเสริมซอนขึ้นเปนอาคาร ๒ ชั้น เสร็จ
ใหมๆ ใหสํานักธรรมวิจัยที่เกิดขึ้นใหมไดจัดงานฉลอง จึงขอเลาประกอบไวดวย ดังนี้
“[วันศุกร์ แรม ๘ ค่ํา เดือน ๑๐] วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒.
วันหยุด: วันพระ.
สํานักธรรมวิจัย: มีงานฉลองตึกที่ซ่อมและซ้อนเป็น ๒ ชั้น ตามกําหนด (ยังเสร็จไม่
เรียบร้อยทีเดียว มีงานละเอียดต้องทําต่อบ้าง)
- ๑๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ บนชั้น ๒ (เกือบทั้งหมดเป็นพระเถระวัดมหาธาตุ
เริ่มใช้อาคารชั้นล่างสวดมนต์ เป็นต้น อย่างวันพระธรรมดาก่อน
ซ่อม ตั้งแต่เช้า) แล้วพระสงฆ์อื่นอีก ๔๐ รูป (=๔๙) ฉันเพล.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๗

- ๑๒.๓๐ น. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต มาแจกอนุโมทนาบัตร แก่ผู้
บริจาคซ่อมตึก และนิธิบัตร แก่ผู้ยังไม่ได้รับ.
- ๑๔ น. เศษ พระเทพคุณาภรณ์ กับพระครูประกาศสมาธิคุณ เทศน์คู่ เรื่อง
มฆมาณพ.
ในงานนี้ มีการพิมพ์หนังสือมูลนิธิ ๑ เล่ม
สํานักงานเลขาธิการ: พุทธจักร ฉบับ มิ.ย. เสร็จ.
- ตรวจปรู๊ฟ พุทธจักร ก.ค. ๕ ยก.”
เมื่อจัดการงานการศึกษาภายในใหลงตัวเขาที่ ทั้งดานวิชาการที่เปนเนื้อตัวใหเขม
ใหเต็ม และดานกิจการใหสมสัณฐานราบรื่นกลมกลืนคลองตัวพอสมควร นอกจากจะ
เดินหนาไปไดอยางมั่นคงมั่นใจแลว ก็พรอมที่จะพบกับภายนอก ไมวาจะรับเรื่องที่เขามา
หรือจะกาวออกไปพบพานรวมสรางรวมสรรครวมสัมพันธกันตอไป
แลวก็พอดีไดจังหวะวา ในเวลาแตนี้ตอไป งานที่สัมพันธรวมมือรวมทํากับขาง
นอกทยอยมาทยอยมี

ถึงเวลา ๒ มหาวิทยาลัยสงฆ มารวมงาน ประสานประโยชน
บอกแลววา งานออกไปรวมทํากับหนวยงานและองคกรขางนอกโดยทั่วไป เปนไป
ตามคําอาราธนาและการอุปถัมภที่จะทําใหลวงผานเสร็จไปเปนคราวๆ นั่นจึงยังเปนงาน
ยอมๆ ยอยๆ แตมีงานรวมคิดรวมทําที่สําคัญ เริ่มขึ้นในชวงเวลานี้ดวย เปนงานออกมา
รวมกันทําของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง เพื่อประโยชนรวมกัน ในการทําใหสถานภาพ
ของตนตามที่ เ รีย กขานบอกกลา วอยู นี้ ได ค วามยอมรับ ว า เปน การชอบด ว ยนิติ ธ รรม
พรอมกับการเดินหนาในป ๒๕๐๙ วงสัมพันธในการทํางานรวมกันของ ๒ มหาวิทยาลัย
สงฆก็ตั้งตนและขยายตัว เริ่มดวยมีงาน ๒ โครงการเกิดขึ้นในเวลาใกลๆ กัน คือ โครงการ
อบรมพระภิ ก ษุ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด อบรมที่ ม หาจุ ฬ าฯ และโครงการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ จัดอบรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร
งานของโครงการทั้งสองนี้ เปนเรื่องใหญและยาว กับทั้งโยงไปเสริมบางสานบาง
กับงานอื่น ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองนั้น รวมทั้งการเดินหนาไป
ในการใหรัฐตรากฎหมายรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ

๑๘๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

เรื่องราวที่ยืดยาวมากมาย จึงจะเอาไวเลารวมกับเรื่องอื่นๆ ในตอนวาดวยการให
มีกฎหมายรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ สวนในที่นี้ จะเลาเรื่องตรงจุดเริ่มแคพอใหเห็นเคา
ขอเล า เรื่ อ งที่ จุ ด เริ่ ม ของงาน ๒ โครงการนั้ น จากบั น ทึ ก ที่ เ ขี ย นไว ซึ่ ง เป น
เหตุการณที่เกิดตอหางกันวันเดียว ดังนี้
๑. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น
“[วันศุกร์ แรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๐] วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙.
ผู้ให้โอวาท: หอสมุดกลาง.
สํานักงานเลขาธิการ: ได้รับโทรเลขจากนิธิเพื่อการศึกษาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ระหว่างชาติ ผ่านคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ อนุมัติเงิน ๖,๐๐๐ ดอลลาร์ ใน
โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อการพัฒนาชนบท.
- คิดพิจารณาเรื่องการวางระเบียบวัดผลใหม่”
(โครงการนี้ เปดอบรมครั้งแรกเมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๐๙)

๒. โครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
“[วันเสาร์ แรม ๒ ค่ํา เดือน ๑๐] วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙.
ผู้ให้โอวาท: แผนกบาลีอบรมศึกษา.
การช่วยเหลืออุทกภัย: นิสิต...
นอกสถานที่: เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ร.ก.คณบดีคณะพุทธ-ครุ เข้าร่วมพิธี
ฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (พระอุโบสถ)
๑๕.๓๐ – ๑๖ น. เศษ แล้วชมสถานที่ฝึกอบรม.
สํานักงานเลขาธิการ: ผู้ช่วยฯ เทียบระเบียบการวัดผล...”
ขอพูดถึงงาน ๒ อยางนี้ แบบสรุปพอใหเห็นรูปราง แลวจะขามไปกอน
๑. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น แบงผูเขารับการอบรมเปน
๒ ประเภท คือ
ประเภท ก. ไดแก พระภิกษุที่จังหวัดตางๆ สงมา รุนที่ ๑ – พ.ศ. ๒๕๐๙ มี ๓๔ รูป
จาก ๑๙ จังหวัด
ประเภท ข. ไดแก พระภิกษุที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ รุนที่ ๑ –
พ.ศ. ๒๕๐๙ มี ๔๑ รูป (ม.จ.ร. = ๒๓ รูป, ม.ม.ร. = ๑๘ รูป)
(อ.สุลักษณ เอาจริงเอาจังกับโครงการนี้ หาทุนมาชวยเต็มที่ จึงปรากฏชื่อแตตน ขางบน)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๙

๒. โครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ รับพระที่ ๒ มหาวิทยาลัยสงฆ
(แหงละ ๑๐ รูป) และกรรมการฝายสงฆ (องคละ ๑ รวม ๖ รูป) สงเขารับการอบรม โดย
๒ มหาวิทยาลัยสงฆรวมกันดูแลจัดหลักสูตร และสงอาจารยไปรวมกันสอน
รุนที่ ๑ – พ.ศ. ๒๕๐๙: ๒๖ รูป (ม.จ.ร. = ๑๐ รูป, ม.ม.ร. & กรรมการฯ = ๑๖ รูป)
[ปดรุน ๑๕ มิ.ย. ๒๕๑๑ – สอบได (เกณฑตัดสิน ๗๕%) ๖ รูป]
เมื่อมาถึงยุคของงานรวมกับขางนอกแลว งานขางใน กับงานขางนอก ก็คอนขาง
ประสานกลมกลืนกัน จนกลายเปนวา ตอจากนี้ ทานเจาคุณเลขาธิการออกไปไหน ผูเลาก็
ตองไปดวย จึงเหมือนขึ้นยุคใหม

งานนอก งานใน ระบบจัดไว รออาศัยบุคคลสูงคุณภาพ
ในป ๒๕๐๙ นี้ ก็พอดีมีกําลังเพิ่มขึ้น เพราะครบเวลา ๒ ป ที่คณะพระอาจารย
เจาหนาที่ผูไปศึกษาตอที่ B.H.U. จะจบปริญญาโท และเดินทางกลับมา แตทานทยอย
เดินทางมา เพราะจบไมพรอมกัน
ย อ นหลั ง ไปเมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๐๗ ชาวมหาจุ ฬ าฯ พากั น ไปส ง พระ
อาจารย ๕ รูป ออกเดินทางจากดอนเมือง ถึงบัดนี้เกือบ ๒ ปเต็ม และบัดนี้ ณ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๐๙ ชาวมหาจุฬาฯ ก็จะไปรับพระอาจารยที่เดินทางกลับมา แตทานกลับมา
วันนั้นเพียง ๒ รูป คือ พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท และพระมหาจําลอง ภูริปฺโ
อยางไรก็ตาม ขอโอกาสวา ถึงตอนนี้ ใกลเวลาอันตายตัวที่จะตองพิมพหนังสือ
เลาเรื่องเลมนี้ใหเสร็จ เมื่อเรื่องก็เบียดเขามา เวลาก็กระชั้นเขาไป จึงตองเปลี่ยนวิธีเลา
ใหม แทนที่จะเขียนใหเปนเรื่องเปนราว ก็ตองเอาแคพอรู ใหไดดูเปนเคา
เมื่ อ ได รั บ แจ ง วั น เดิ น ทางของพระอาจารย ทั้ ง สองท า นแล ว ที่ ม หาจุ ฬ าฯ ก็
เตรียมการรับ ทั้งรับกลับเขาเมืองไทยที่ดอนเมือง และรับเขารวมงานกันที่มหาจุฬาฯ
ดังนั้น เวลา ๓ วัน คือ ๒๐-๒๒ มิ.ย. ๒๕๐๙ จึงเปนวันเตรียมการรับ เริ่มดวย ใน
วันที่ ๒๐ มิ.ย. หลัง ๖ โมงเย็น ก็มาประชุมกัน มีการพิจารณาทั้งเรื่องจะรับทานผูจบกลับมา
และจะสงผูรับทุนรุนใหมไปศึกษาตอ ในตอนพิจารณารับทานผูกลับมา ไดเขียนวา
“- เรื่องการรับเจ้าหน้าที่ ๒ รูป ที่กลับจากอินเดีย: การรับ – แต่ละแผนกจัดรถ
แผนกละคัน, ผู้กํากับ และผู้ช่ว ยเป็นต้น ไป และรับ นร.พอ. ไปบ้าง ถ้ามี,
นิสิต-นักเรียน ให้ประธานนิสิต เป็นต้น ไปแทน; ที่ทํางาน ให้อยู่ร่วมกับผู้ช่วย
เลขาธิการ.”

๑๙๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

วันที่ ๒๑-๒๒ มิ.ย. จัดหอง เตรียมที่ทํางาน สําหรับพระอาจารยทั้งสองทาน ในหอง
ที่ผูเลาไดทํางานอยู โดยขอใหพระครูปลัดกิตติวัฒน (ศรี มิตฺตธมฺโม, ป.ธ. ๙, พธ.บ. รุน ๘
คือรุนเดียวกับผูเลา) ซึ่งเปนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร ยายไปอยูหองอธิการบดี
คือหองเดียวกับทานเจาคุณเลขาธิการ เปนอันวาพรอมแลว
(ทานพระครูปลัดกิตติวัฒนนั้น ใจดีนัก ทานชอบเขียนคําประพันธรอยกรอง โดย
ใช นามว า “ศรีมิตร” ทา นเป น ป.ธ. ๙ องคแรกของจั งหวั ดแพร ว าโดยวัย ท านมีอายุ
เทากับทานเจาคุณเลขาธิการ ทานสูงอายุที่สุดในรุน ๘ และสนิทที่สุดกับผูเลา ที่เปนเด็ก
ที่สุดของรุน – แกกวากัน ๑๑ ป)
แตที่จริง การเตรียมรับ มิใชเพียงเทานี้ กอนนั้น ไดมีการเตรียมรับที่ลึกกวานั้นให
เสร็จ หรือพรอมไวกอนแลว คือ ตั้งแตเมื่อจะสิ้นปการศึกษากอน ไดประชุมตกลงเรื่องงาน
สวนรวมของมหาจุฬาฯ ที่จะรับการมาของพระอาจารยผูจบจากอินเดียกันไวแลว ตั้งแต
ขึ้นเดือนมีนาคม คือเกือบ ๔ เดือนกอนทานจะกลับมา
เรื่องมีวา เมื่อ ๑ มี.ค. ๒๕๐๙ มีการประชุมผูกํากับแผนกและผูชวยทั้งหมด ซึ่งได
พิจารณาเรื่องตางๆ หลายอยาง เสร็จแลว เมื่อถึงวาระจะพิจารณาเรื่องการกลับมาของ
พระอาจารยดังวานั้น ก็ใหผูชวยเลขาธิการ คือผูเ ลานี้ ออกไปนอกที่ประชุม เพื่อวา ที่
ประชุมจะไดพูดทุกอยางไดสบายใจเต็มที่ (เชนวา จะเปลี่ยนตัว จะยายตําแหนงหนาที่
ของผูเลาในคราวนี้หรือไม) จบแลว จึงรับทราบมติที่ประชุมภายหลัง ซึ่งออกผลวา
“- เรื่องที่พิจารณา และลงมติ คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาในอินเดียกลับมา ๒
รูป ให้เป็นผู้รักษาการคณบดี ทั้ง ๒ รูป, เลขาธิการ และผู้ช่วย ให้คงเดิม, ให้
พระครูปลัดกิตติวัฒน์ ไป ร.ก.หัวหน้า (ผู้กํากับ) แผนกอบรมครูฯ, ให้พระมหา
วิสุทธิ์ ปุญฺญสฺสโร ไปอยู่แผนกธรรมวิจัย และให้สั่งให้เป็น ร.ก. ระหว่างที่
เลขาธิการไม่อยู่.”
ครั้นแลว วันที่ทานกลับ ก็มาถึง ดังในบันทึกวา
“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๘] วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙.
ผู้ให้โอวาท: แผนกบาลีอบรมศึกษา.
สํานักเลขาธิการ: เซ็นข้อตกลงเรื่องการส่งนิสิต...
- ระหว่าง ๑๔.๒๐ – ๑๕ น. เจ้าหน้าที่ (โดยเฉพาะเลขาธิการ, ผู้ช่วย, ผู้กํากับ
และรองผู้กํากับแผนกต่างๆ) และประธานนิสิต กับกรรมการบางรูป (แทนนิสิต
นักเรียน) ทยอยออกเดินทางไปรับเจ้าหน้าที่ คือ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๑

๑. พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท
๒. พระมหาจําลอง ภูริปญฺโญ
ณ สนามบิ น ดอนเมื อ ง, กํ า หนดเวลาถึ ง ๑๕.๔๕ น. แต่ ม าถึ ง จริ ง ประมาณ
๑๖.๔๕ น. แล้วรถเลขาธิการ รับพระมหาอดิศักดิ์ ไปส่งที่วัด, ส่วนพระมหาจําลอง
ทางวัดอนงคาราม ไปรับ
- ๑๙.๓๐ น. เลขาธิการ และพระมหาบุญมี ปญฺญาวชิโร กับไวยาวัจกร ๑ คน ออก
เดินทางจากหัวลําโพง ไปตรวจเยี่ยมนิสิต จว.อุบลฯ – นครพนม และอาจเยี่ยม
สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ด้วย (กําหนดกลับ ๑ ก.ค. ๐๙).
- งานอื่น เกี่ ย วกั บ กรรมการนิ สิ ต เป็น ต้ น , ส่ ง จม. ถึ ง อจ.พร รัต นสุ ว รรณ, ส่ ง
ข้อตกลงกับมูลนิธิ เป็นต้น”
พึงสังเกตวา ในวันเดียวนี้ ทานเจาคุณเลขาธิการ ทั้งไปรับทานที่บินกลับจาก
อินเดีย ไปสงที่วัดชัยชนะสงคราม แลวก็ตองเดินทางเองดวย โดยรีบไปหัวลําโพงเพื่อขึ้น
รถไฟไปเยี่ยมพระมหาจุฬาฯ ตางจังหวัด (เรื่องเดินทางไปเยี่ยมพระตางจังหวัดอยางนี้ จะ
เห็นวาคอนขางบอย)
เปนอันวา ไดรับทานกลับมาแลว และเวลานั้น มหาจุฬาฯ ไดขึ้นปการศึกษาใหม
โดยเป ด เรี ย นไปแล ว ตั้ ง แต ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๐๙ คื อ จั ด รายวิ ช า อาจารย ตลอดจน
ตารางสอนเสร็จแลว แจกแลว ใชปฏิบัติแลว รวมทั้งสําหรับทานที่กลับมาดวย
ดังนั้น ในวันรุงขึ้นจากที่ทานมาถึง คือ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๐๙ ในรายการใหโอวาท
ประจําวันหนาสํานักงานกลาง (หอสมุด) กอนเขาหองเรียน ผูเลาก็นิมนตพระอาจารยทั้ง
สองทานพูดปราศรัยกับนิสิตนักเรียน จากนั้น งานแรกเริ่มของทาน ก็คือการสอน
ครั้นแลว ณ ๑๓ ก.ค. ๒๕๐๙ ผูเลาก็ตองนําประกาศ (ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๐๙) ไปถวาย
องคสภานายกลงนาม แตงตั้ง
๑. พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท เปนผูรักษาการแทน คณบดีคณะพุทธศาสตร
๒. พระมหาจําลอง ภูริปฺโ เปนผูรักษาการแทน คณบดีคณะครุศาสตร
ทีนี้ ดังเลาแลว ที่สํานักงานเลขาธิการ ใน ๒ ปที่ผานไป ซึ่งการงานไมรอเวลา ก็ได
จัดระบบวิชาการและกิจการใหลงตัวเขาที่เปนแบบแผน ใหเปนฐานอันพรอมเพื่อการที่จะ
กาวตอไป เวลานั้น เปนระยะเวลาเตรียมตนฉบับแถลงหลักสูตรและกิจการที่จะเขาโรง
พิมพ แลวก็วางบุคคล และตําแหนงงาน เขาตามระบบงานที่จัดปรับใหลงตัว พอเรียกได
วาเขาที่ ก็พอดีไดจังหวะอยางที่วาแลว คือถึงยุคที่งานขางนอกเขามาใหรวม และออกไป
ทํางานขางนอกที่ตองชวยกันทํา โดยเฉพาะงาน ๒ โครงการอบรมพระ ที่พูดถึงแลว

๑๙๒

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

เมื่ อ พระอาจารย ทั้ ง สองท า นกลั บ มา ก็ พ อดี ใ กล จ ะเริ่ ม เป ด การอบรมของ ๒
โครงการนั้น พอตั้งตัวไดแลว พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท รก.คณบดีคณะพุทธศาสตร ก็
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น และ
พระมหาจําลอง ภูริปฺโ รก.คณบดีคณะครุศาสตร ก็ดูแลโครงการฝกอบรมพระธรรม
ทูตไปตางประเทศ
ในโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นนั้น ทาน รก.คณบดี
คณะพุทธศาสตรมีงานหนักไมนอย พบในบันทึกวา นอกจากการจัดอบรมแลว ทานตอง
เดินทางออกตางจังหวัดไปชนบทไมนอยเลย
สวนโครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ เปนเรื่องหนักไปทางวิชาการ
มีงานรอขางหนาอีกยาว รวมทั้งการรวมในการดําเนินงานสูการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ
(เชน การประชุมเรื่องรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ ๑๓ มี.ค. ๒๕๑๒)
อยางไรก็ตาม ยังรอทานที่ไปเปนทางการ โดยไดรับทุนดวย อีกทานหนึ่ง ซึ่งยังไม
กลับมา คือ พระมหาสีลา (สิริวัฒน) วีรเสฏโ และในที่สุด ทานก็จบการศึกษากลับถึงใน
ปตอมา คือ พ.ศ. ๒๕๑๐ และผูเลาก็ไปรับทานที่ดอนเมืองในวันที่ ๒ มิถุนายน จากนั้น
ทานก็ไดรับการแตงตั้งเปนผูรักษาการแทน คณบดีคณะมานุษยสงเคราะหศาสตร
เมื่อมี รก. คณบดี ครบทั้ง ๓ คณะแลว ก็มีการประชุมแบงงานกันในดานวิชาการ
เพื่อใหทานคุนชินกับระบบที่จะไดชวยกันทําชวยกันพัฒนาตอไป ดังที่เขียนในบันทึกวา
“[วันอังคาร ขึ้น ๒ ค่ํา เดือน ๑๐ วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐.
สํานักเลขาธิการ: งานทั่วไป – ปกติ.
การแบ่งงานคณบดี: ตามที่ได้เสนอความเห็นไว้แก่คณบดี ให้ตกลงกันเองใน
เรื่องแบ่งงาน ตามรายการที่ผู้ช่วยเลขาธิการแยกเป็นหัวข้อไว้ให้โดยละเอียด
นั้น วันนี้ ทางคณบดีได้นัดประชุมกันเอง เวลา ๑๙ น. และได้ขอให้ผู้ช่วย
เลขาธิ ก ารร่ ว มด้ ว ย ผู้ ช่ ว ยฯ ได้ ชี้ แ จงงานแต่ ล ะอย่ า งตามหั ว ข้ อ เหล่ า นั้ น
ตามลําดับ จากนั้นให้ตกลงกันเองว่าท่านใดจะรับงานใด (ผู้เข้าร่วมมี คณบดี ๓
คณะ เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ และผู้ช่วยผู้กํากับแผนกอบรมครูฯ).
ผลจากการตกลงกันเองนั้น ปรากฏว่า ไปตรงกับที่ผู้ช่วยเลขาธิการเคยจัดและ
ดําริไว้ทุกประการ
กล่ า วโดยย่ อ : พระมหาจํ า ลอง รั บ ด้ า นวั ด ผล, พระมหาสี ล า รั บ ด้ า นจั ด
ดํา เนิ นการสอบ, พระมหาอดิศัก ดิ์ ได้ ป ระสานงาน, อบรมครู ร่ ว มในเรื่ อ ง
ดําเนินการสอบ และงานติดต่ออาจารย์ทางเลขานุการคณบดี.”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๓

(ในบันทึกลายมือนี้ และโดยทั่วไป แมวาทั้งสามทานยังเปน รก. คณบดี แตผูเลา
ใชคําเรียกทานวา คณบดี ถือเปนอันรูกัน เปนการถวายความสําคัญ และมองวาขณะนั้น
เป น ขั้ น ตอนรอที่ จ ะเป น คณบดี นั่ น เอง; เลขานุ ก ารคณะพุท ธศาสตร์ คื อ พระมหาวิ สุ ท ธิ์
ปฺุญสฺสโร และ ผู้ช่วยผู้กํากับแผนกอบรมครูฯ คือพระมหาบุญลือ เขมสิริ)
ระหวางที่ รก.คณบดี ทั้ง ๓ ทาน ยังอยูกันพรอมใน พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น เริ่มแต ๑๗
ก.พ. ทางมหาจุฬาฯ ไปรวมประชุมที่ตําหนักสมเด็จฯ วัดบวรนิเวศวิหาร พิจารณาการ
จัดตั้งโครงการบัณฑิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ที่จะนําเสนอใหมหาเถรสมาคมรับรอง
โดยเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ครั้งยังทรงดํารงสมณศักดิ์ ที่
พระสาสนโสภณ ทรงเปนประธาน
การพิจารณาเรื่องนี้ ดําเนินตอมาที่สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศอีก
ยาวนาน
ในระยะเวลาเริ่มแตปลายเดือน ก.พ. ๒๕๑๑ รก.คณบดี ทั้ง ๓ ทาน ก็ไดรับภาระ
ในการที่จะจัดทําหลักสูตรปริญญาโทเตรียมไว
ตอมา ในชวงขึ้นปใหม ๒๕๑๒ รก.คณบดีคณะพุทธศาสตร ไดลาสิกขา พอดีวา
ในชวงเวลานั้น พระมหาสิงหทน นราสโภ ป.ธ. ๗, พธ.บ. วัดพระเชตุพน ซึ่งไดไปศึกษาตอ
ในประเทศอินเดีย ที่มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเ กตัน จบปริญญาโทแลว อยูใน
ขั้นตอนของการทําปริญญาเอก ใกลจบ ไดเดินทางกลับมาเมืองไทย ทางมหาจุฬาฯ ก็รับ
ทานเขาสอน ดังตัดจากบันทึก ณ ๙ ม.ค. ๒๕๑๒ วา (“คณบดี” = รก.คบ. อีก ๒ ทาน)
“- บันทึก ถึงคณบดี เรื่อง รก.คบ.พุทธ. ลาสิก ขา ขอทราบการตกลงในหน้าที่
รับผิดชอบงานส่วนนั้น เพื่อการติดต่อในงานต่อไป...
- นําพระมหาสิงห์ทน นราสโภ เข้าแนะนําสอนชั้นพุทธศาสตร์ ปีที่ ๑ (ให้สอน
เป็นการช่วยงานกันไป ก่อนที่จะสิ้นปีการศึกษา และจะได้จัดเรียบร้อยเมื่อขึ้นปี
การศึกษาใหม่.”
คราวนั้น ๑๕ ม.ค. ๒๕๑๒ ขณะที่ รก.คณบดี ๒ ทานที่ยังอยู ตกลงแบงงานกันใหม
ทานเจาคุณเลขาธิการก็มอบเรื่องโครงการวิจัยใหพระมหาสิงหทนไปคิด โดยหารือกับผูเลา
ครั้นแลวเมื่อจะสิ้นปการศึกษานั้น กอนขึ้นปการศึกษาใหม ณ ๕ มี.ค. ๒๕๑๒ มีบันทึกวา
“- เลขาธิการ กับผู้ช่วยฯ ไปหาสมเด็จฯ เรื่องอาราธนาเปิดการสัมมนา พอ.; เรื่องการ
รับสาขาวัดพระบาทมิ่งเมือง (สมเด็จให้ทําหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ); เรื่อง
ขอพระมหาสิงห์ทน มาช่วยงาน มจร. (จากสมเด็จฯ และเจ้าคุณธรรมเสนานี).”

๑๙๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ครั้นแลว ณ ๒๘ เม.ย. ๒๕๑๒ ผูเ ลาก็ไดปรึกษาทานเจาคุณเลขาธิการ ตกลง
มอบงานโครงการอบรมพระภิกษุเ พื่อการพัฒนาทองถิ่น ที่อดีต รก.คณบดีคณะพุทธ
ศาสตร ไดพนความรับผิดชอบแลวนั้น พรอมทั้งงานธรรมทูต และงานพระธรรมจาริก แก
พระมหาสิงหทน นราสโภ
ปการศึกษาใหม แหง พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มในวันที่ ๙ มิ.ย. ครั้นแลว ในวันที่ ๑๖ มิ.ย.
๒๕๑๒ ทานอาจารย รก.คณบดีคณะครุศาสตร ไดลาสิกขา
ครั้นแลว ในวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๑๓ ก็ไดประกาศตั้งพระมหาสิงหทน นราสโภ เปน
หัวหนากองงานโครงการพิเศษ
ในเวลาใกลกันนั้น ณ ๑๘ มี.ค. ๒๕๑๓ ทาน รก.คณบดีคณะมานุษยสงเคราะห
ศาสตร ก็ไดลาสิกขา เปนอันบัดนี้ ไมมี รก.คณบดี ทานใดคงอยูในตําแหนง
สวนพระมหาสิงหทน นราสโภ ในระยะนี้ มีภาระเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธที่จะให
ปริญญาเอกสําเร็จเสร็จสิ้น ตองเดินทางไป-มา ระหวางอินเดีย-ไทย ในขณะเดียวกัน ทาง
มหาจุฬาฯ ก็สนับสนุนทานในการพิมพวิทยานิพนธเปนเลมหนังสือ เพื่อเผยแพร
แลวในที่สุด พระมหาสิงหทน นราสโภ ก็จบภาระที่กลาวนั้น และทานไดเดินทาง
ไปรับปริญญาบัตร ขั้น doctorate เปน Ph.D. กลับมาเมื่อ ๑๓ ก.พ. ๒๕๑๔ แลวคราวนี้
ก็สามารถมาทํางานประจําที่มหาจุฬาฯ (ทานมานั่งทํางานในหองเดียวกับผูเลา และ
อาจารยสมบูรณ – สวนทานอื่นออกไปหมดแลว)
ครั้นใกลจะสิ้นป ๒๕๑๔ นั้น ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ ๕ ธ.ค. ทานไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ เปนที่ พระปฎกโกศล (พรอมกับที่ทานเจาคุณเลขาธิการไดรับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนที่ พระธรรมคุณาภรณ)
หลังจากนั้น ๒ เดือนเศษ ณ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๑๕ ผูเลาก็ทําหนาที่เกาในการนํา
หนังสือไปถวายองคสภานายก เพื่อลงนามแจงแกเลขาธิการสภาการศึกษาของคณะสงฆ
ให นํ า ความกราบทู ล สมเด็ จ พระสั ง ฆราช เพื่ อ ทรงแต ง ตั้ ง พระป ฎ กโกศล เป น รอง
เลขาธิการ อีกรูปหนึ่ง (พูดกันงายๆ วา รองเลขาธิการ รูปที่ ๒)
[ถึงเวลานั้น ไดเกิดมี “สภาการศึกษาของคณะสงฆ” ขึ้นแลว จึงมีขอกําหนดขึ้น
ใหม เกี่ยวกับการแตงตั้งตําแหนงสําคัญๆ ของมหาวิทยาลัย, เรื่อง สภาการศึกษาของ
คณะสงฆ เปนตน นี้ ถามีเวลา จะเลาขางหนา]

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๕

มีความเปนไปสืบเนื่องจากนี้วา ในป ๒๕๑๕ นั้นเอง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม เจา
ประคุ ณสมเด็ จ พระวัน รั ต ปุณ ณสิ ริม หาเถระ วั ด พระเชตุ พ น ไดรั บ การสถาปนาเป น
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช และในมงคลวาระนั้ น ท า นเจา คุ ณ พระป ฎ กโกศล ก็ ไ ด เ ป น พระ
ทักษิณคณาธิกร พระปลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราช
อยางไรก็ตาม เมื่อไดเปนพระปลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราชแลว ทานคงมี
ภารกิจที่วัดพระเชตุพนมาก จึงกลายเปนวา ทานคอนขางเงียบไปจากมหาจุฬาฯ พบ
เรื่องราวเกี่ยวกับทานในบันทึกนอยนัก แมมีบาง ก็มักเปนเรื่องขางนอก หรือเพียงในพิธี เชน
ณ ๑๙ ก.พ. ๒๕๑๖ ผูเลาไปสงทานเจาคุณเลขาธิการ และทานเจาคุณทักษิณคณาธิกร
ออกเดินทางไปประเทศเกาหลี
(หลังจากเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ สิ้นพระชนมเมื่อใกล
สิ้นป ๒๕๑๖ แลว ตอมาทานไดลาสิกขา เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๒๕๑๘)
วาจะเลาอยางรวบรัด แตมีทีทาวาจะยืดยาวอีก แมจะมีเรื่องราวอีกมากมาย ก็
ควรจบไวแคนี้กอน แตกอนจะปดตอนลงไป คิดวา เรื่องที่เลาในตอนนี้ มีความสําคัญมา
รวมลงที่ พ.ศ. ๒๕๑๒

หนุนตั้งสมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ
ทีนี้ ในป ๒๕๑๒ นั้น มีเหตุการณพิเศษที่ไมพึงขามไป คือการตั้งสมาคมศิษยเกา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปจจุบันคือ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย) จึงขอบอกเลาสั้นๆ ดวยบันทึกที่เขียนไว ดังนี้
“[วันพุธ แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๖] วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒.
สํานักงานเลขาธิการ:...
ศิษย์เก่า: มีการประชุมศิษย์เก่า เตรียมการ – ปรึกษาการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มจร.
๑๗ น. เลขาธิการ จุดธูปเทียนบูชา แล้วกล่าวสัมโมทนียกถา (ณ แผนกธรรมวิจัย)
คุณจํานงค์ ทองประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นประธานดําเนินการประชุม ได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ จนจบ ประมาณ ๑๙.๔๕ น. มีผู้เข้าประชุม
ประมาณ ๔๗ คน เป็นศิษย์ พอ. ๔ คน (หญิง) พระเจ้าหน้าที่เข้าไปให้
เกียรติ คือ เลขาธิการ – รก.คบ.ครุ.–มานุษย, ผกก.บาลีเตรียมฯ...”

๑๙๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

หลังการประชุมปรึกษานั้นประมาณ ๒ เดือน ก็มีการประชุมเพื่อเลือกตั้งนายก
สมาคม ดังความที่เขียนบันทึกไววา
“[วันอาทิตย์ แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๘] วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒.
ร.ร. พอ.: มีการศึกษาตามปกติ.
ศิษย์เก่า: ตอนบ่าย ๑๔ น. มีการประชุมที่มุขกลาง ชั้นสอง เลือกตั้งนายก (ได้แก่
นายจํานงค์ ทองประเสริฐ) และกรรมการ ๑๔ ท่าน มีผู้มาร่วมประชุม ๕๐ ท่าน.
สํานักงานเลขาธิการ: ทําต้นฉบับ พุทธจักร (ต่อ).”
ตามนี้ จะเห็นทั้งการที่ทานเจาคุณเลขาธิการไดสนับสนุนการตั้งสมาคมศิษยเกา
มหาจุฬาฯ และการที่ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ไดเปนผูริเริ่มในการจัดตั้ง และ
เปนนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานแรก อีกทั้ง
ดํารงในความเปนหลักที่มั่นคงยั่งยืนของสมาคมสืบมาจนปจจุบัน
สมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ คงจะไดเปนชองทางสําคัญของมหาจุฬาฯ ในการ
สื่ อ สารถึ ง กั น กั บ วงงานกิ จ การข า งนอกรอบตั ว ทั่ ว ไป และเผยพุ ท ธศาสน ใ ห แ ผ ข ยาย
กระจายประโยชนสุขกวางออกไปในโลก

เห็นชัดทั่วเรื่องใหญ เมื่อไดเรื่องยอยมาแปะ
มาถึงนี่ ก็คือตอนใหญ ซึ่งมีเรื่องเยอะ และลวนแตยาว แตก็ถึงคราววาคงจะเลา
ใหสมเปนเรื่องใหญไมได ดังบอกไวนานแลววา เวลาก็งวดเขา และตัวผูเลาเองก็มีทีทาวา
จะไมไหว (โรคภัยคอยขัดจังหวะ) คงตองพิจารณาวาจะเลือกพูดเรื่องไหน หรือพูดแตละ
เรื่องเทาใด และดวยวิธีเลาอยางไร
ทีนี้ ระหวางที่พิจารณาในการพูดเรื่องใหญๆ วาจะเอาอยางไร เพื่อไมใหเวลาผาน
ไปเปลา ก็เอาเรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือจําพวกเรื่องประกอบ มาพูดไปพลาง
ขอโปรดเขาใจวา เรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือเรื่องประกอบนี้ มิใชไมสําคัญ เรื่องอาจจะ
เล็ก เลาแคนิดหนอย แตบุคคลเปนตน ที่พูดถึงในนั้น นับวาสําคัญไมนอย

ถาไมมีโยมเลิศ งานก็ยาก พระก็แย
ไดเลาแลววา พอทานตั้งใหเปนผูชวยเลขาธิการแลว มาทํางานไมนาน หรือไมกี่
วัน ทั้งงานเกาที่ทําตอมา ทั้งงานใหมตามหนาที่ของตําแหนง ก็ประดัง ผูเลาเลยตองนอน
คางที่มหาจุฬาฯ มากขึ้นๆ
ไดบอกแลวเชนกันวา อีกทานหนึ่งที่นอนคางเปนประจํา คือ อาจารยสมบูรณ
(พระมหาสมบู ร ณ สมฺ ปุ ณฺ โ ณ วั ด เบญจมบพิ ต ร) ที่ เ ป น ผู ช ว ยนายทะเบี ย น และเป น
หัวหนากองกลางอยูนาน ทานนอนดึกเปนพิเศษดวย จําวัดตี ๓ หรือตี ๔ เปนธรรมดา ถึง
โตรุงก็บอยมาก
(แม ใ นยุ ค หลั ง เมื่ อ ไปอยู เ มื อ งนิ ว ยอร ก ได เ ป น ประธานสมั ช ชาสงฆ ไ ทยใน
สหรัฐอเมริกา ดํารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกิตติโสภณ ตามที่ทราบ กอนอาพาธหนักจนถึง
มรณภาพเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทานก็ยังจําวัดดึกดังวามานั้นเหมือนเดิม)
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นอกจากงานตามหนาที่แลว อาจารยสมบูรณพิมพดีดเกง พิมพไดถูกตอง แมนยํา
หาที่ผิดไดยาก แลวก็เร็วอยางยิ่งดวย ทั้งที่ทานพิมพสัมผัสไมเปน (ทานพิมพแบบจิ้มนิ้ว โดย
คงเริ่มจากการพิมพตามที่มีเรื่องจําเปน แลวพิมพบอยเขาๆ จนเร็วขึ้นมาเอง คงไมไดตั้งใจ
จะเปนนักพิมพดีด?) เมื่องานอื่นเสร็จ มีอะไรจะพิมพ ทานก็พิมพให เทาไรเทากัน
ไมใชแคพิมพให ทานยังชวยเรง ชวยทวง คอยหนุนผูเลาใหเขียนหนังสือเลมนั้น
ขอเขียนเรื่องนี้ที่วาจะเขียนออกมา (จําไดวา แมแตเมื่อทานไปอยูเมืองนิวยอรกแลว ทานก็
ยังทวงเรื่อง “ปริญญา” ที่ผูเลาเขียนคางไวตั้งแตยังทํางานที่มหาจุฬาฯ)
เพราะงานเปนอยางนี้ ก็เลยนอน รวมทั้งฉัน เปนตน ที่มหาจุฬาฯ กัน มากกวาอยูที่วัด
จนกระทั่งวาจะไดกลับไปดูวัดทีหนึ่ง ก็มักเมื่อถึงวันอุโบสถ คือ กลางเดือน และสิ้นเดือน
สมัยนั้น มุงลวดยังไมมี ก็ตองกางมุงเอา เมื่อเปนที่ทํางาน ก็ตองหาที่กางมุง และ
เมื่อทํางานอยู ถึงเวลาที่ควรนอนหรือจําเปนตองนอน งานที่ทํายังไมเสร็จ งานนั้นก็คาง
งานอีกหลายอยางก็รออยู การนอนจึงเปนเรื่องของความเสียเวลา
พอจะนอน ก็เ อามุงมากาง หนาตูบาง หนาโตะทํางานบาง ที่ซอกสักแหงบาง
กลางหองเลยก็ได แตหาที่ผูกมุงยากหนอย เอาผาอาบหรือสบงเกาๆ ปู ก็ไดนอน ถามีเสื่อ
ก็อาจจะปูเสื่อ แลวมวนเก็บในซอกระหวางขางตูกับผนังตึก
กลางวัน เมื่อฉันแลว จะนอนพักบาง ก็อาศัยหองเรียนตรงหนาประตูฝงตรงขาม
ของทางเดิน เขาไปเอาเกาอี้นักเรียน ๓-๔ ตัวเรียงกัน นอนลงไประหวางโตะนักเรียน แลว
ลุกใหทันกอนเวลานักเรียนเขาหองเรียนตอนบายโมง
มีบางบางวันที่วา กําลังนอนอยู มีพระนักเรียนบางรูปเขามาในหองเรียนกอน
เวลา (คงมีธุระออกจากวัดไปกอนเพล เสร็จธุระแลว ก็เลยไมยอนกลับไปวัด ก็ตรงมามหา
จุฬาฯ เลย) ก็ตองลุกขึ้น ไปหาที่นอนใหม หรือไมก็อดนอนไป
เวลาผานไป ปแลวปเลา โดยไมรูตัว ไมรูสึกวาจําเจอะไร เพราะไมวาเวลาจะมีมาอีก
เทาไร ก็ไมพอแกสิ่งที่จะทํา มีแตเรื่องที่จะทําๆ ตอไปๆ เวลาหลายปที่นั่น จึงเหมือนสั้นนิดเดียว
ครั้นมาในตอนที่เขียนเลาคราวนี้ หวนนึกระลึกเรื่องเกาคราวนั้น ก็มีความคิดผุด
ขึ้ น ว า สภาพความเป นอยูข องผู ทํา งานดั ง ที่วา มา คงจะลว งรู ไ ปถึ งนิ สิ ต นั ก เรี ย นบ า ง
กระมัง จึงปรากฏวา ในเวลานานที่ทํางานอยูนั้น บางทีมีเหตุใหตองพิจารณาลงโทษพระ
นิสิตหลายรูป ทั้งที่ผูเลาเปนผูตัดสินลงโทษ และเปนโทษที่แรง แตก็ไมไดเห็นมีอาการ
กระดางกระเดื่องขัดเคืองออกมา (หรือจะโกรธอยูขางใน)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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รวมแลว ความสัมพันธในชุมชนมหาจุฬาฯ ถานับเอาแตเรื่องขางใน ก็คือสดชื่น
เบิกบาน ยิ้มแยม เปนสัปปายะแกงาน (ถามีโอกาส จะเลาเรื่องคราวที่ผูเลาลาออกจาก
มหาจุฬาฯ ใหเขาใจเรื่องขางใน-ขางนอก)
การนอนคางที่มหาจุฬาฯ นั้น เปนเหตุการณที่คอยๆ เพิ่มถี่ขึ้นๆ จนอยูตัว ดังนั้น
ในปแรก จึงยังมีการเดินทางไปกลับระหวางวัดของตนกับมหาจุฬาฯ มากหนอย แตก็รีบ
มาให เ ร็ ว ไว ให ทั น ก อ นเป ด เรี ย น ๑๓ น. และคงต อ งให ทั น ก อ นการให โ อวาทหน า
สํานักงานกลาง (หอสมุด) ดวย คือมาถึงกอนนักเรียน
เมื่ออานบันทึกเกาผานมาตอนหนึ่ง พบวาไดเขียนบอกสถิติการมาทํางานที่ชา
ที่สุดของปแรกไว (เริ่มงานสิ้น พ.ค. ๒๕๐๗ นับเปน มิ.ย. ๒๕๐๗) เลยคัดมาใหดูงาน
สําคัญในวันนั้น อยางที่วาจะไดเห็นชีวติ และบรรยากาศ ดังนี้
“[วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ํา เดือน ๗] วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘.
ผู้ให้โอวาท: เจ้าหน้าที่แผนกบาลีอบรมฯ
สํานักงานเลขาธิการ: วันนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการมาช้าที่สุดในรอบปี คือ ถึงสํานักงาน
๑๔.๒๕ น. เพราะต้องพักผ่อนบ้างที่วัด. แล้วจัดทําตารางสอนแฟ้มเฉพาะให้
เสร็จ. และนําฎีกาอาราธนาเทศน์ไปที่สมเด็จพระวันรัต.
มูลนิธ:ิ มีการประชุมพิจารณาระเบียบ เลขาธิการเป็นประธาน ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น.”

จะเห็นวา เพราะมาชาหนอย ไมทันเวลาใหโอวาทตอนเขาหองเรียน จึงบอกไมได
หรือไมสามารถบอกชื่อทานผูใหโอวาท บอกเพียงกวางๆ วา “เจ้าหน้าที่แผนกบาลีอบรมฯ”
และที่วาในรอบปนั้น คือพูดคราวๆ ที่จริง เกินปไปครึ่งเดือนแลว (อีกอยางหนึ่ง ตัวเองจํา
ไดวา ไดพบเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต รวมหมดแลว ไมกี่ครั้งเลย แตพออานบันทึกไป
เรื่อยๆ ปรากฏวา พบแลวพบเลา บอยทีเดียว แปลกวาทําไมจําไมได)
ตอมา ดังวาแลว ก็นอนคางที่มหาจุฬาฯ เรื่อย จนเปนปกติ หลวงพอที่วัด คือ
พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) เห็นสภาพวัดที่วางเปลาจากตัวผูเลาอยางนั้นมานาน
จนทานเคยปรารภวา ผูเลาใหเวลาแกมหาจุฬาฯ มากกวาใหแกวัด (เปนทํานองจะใหผูเลา
อยูทํางานใหวัดมากขึ้นบาง แตที่จริง แมแตในเวลาอยูที่วัด ผูเลาก็ไดแตคน-เขียนหนังสือ
ที่เคยเลาขางตน จนไมรับนิมนตใดๆ นอกจากรายที่รูจักจริงจัง และเจาะจง ปละไมกี่ครั้ง)
นอกจาก ๒ องคที่วามาแลว ทานที่รวมงานกันใกลชิดมาก และมาแวะ มาฉันภัต
ดวยกันบอยมาก มี ๒ ทาน (ทานอื่นก็มาบาง แตไมถึงกับบอย) คือ อาจารยอารีย (นี่เลา
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ตามที่เรียกกันในความเปนอยูจริงๆ แตถาวาเปนทางการ ไดแก พระมหาอารีย เขมจาโร
ซึ่งบัดนี้คือ ทานเจาคุณพระเทพคุณาธาร ที่ไดเปนเจาคณะจังหวัดสตูล จนเปนที่ปรึกษา
ของเจาคณะจังหวัดนั้นไปแลว)
อาจารยอารียเปนผูกํากับแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แลวก็เปนผูอํานวยการ
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ตามระบบงานที่จัดแบงใหม ซึ่งไดเลาไปแลว (หลังจากผู
เล า ลาออกไปแล ว ไม ไ ด ติ ด ตามความเป น ไป ไม ท ราบชั ด ดู เ หมื อ นท า นจะเป น รอง
อธิการบดี รูปหนึ่ง ขอนี้ผูเลาไมแนใจ)
อีกทานหนึ่ง คือ อาจารยสุพจน (ไดแก พระมหาสุพจน วิจิตฺโต ซึ่งตอมาคือ ทาน
เจาคุณพระสิริสุทัศนธรรมาภรณ แหงวัดสุทัศนเทพวราราม)
อาจารย สุพจน เ ป นผู ชว ยผูกํ ากั บแผนกบาลี อบรมศึ ก ษา แล วต อมา นอกจาก
ตําแหนงที่บาลีอบรมศึกษาแลว ทานก็เปนผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
ตามระบบงานที่จัดแบงใหม ซึ่งไดเลาไปแลว (หลังจากผูเลาลาออกไปแลว ไมไดติดตาม
ความเปนไป ดูเหมือนทานจะเปนรองอธิการบดี อีกรูปหนึ่ง ขอนี้ผูเลายังไมไดตรวจสอบ)
อาจารยอารีย และอาจารยสุพจนนั้น มักจะมาทํางานตั้งแตกอนเพล เพราะถึง
บายโมง คือ ๑๓ น. เปนเวลาเขาเรียน ครูอาจารยและนักเรียนก็จะมากันพรอม ทานจึง
ชอบมากอนเวลา เผื่อมีอะไรตองเตรียม ก็จะไดทําไวกอน และบางทีมีงานที่พึงทําของ
สวนรวมรวมกัน ก็จะไดพรอมเพรียงชวยกันทํา
อาจารย อ ารี ย กํ า กั บ แผนกเตรี ย ม อยู ตึ ก ชั้ น ๒ เหมื อ นกั น ผู เ ล า อยู ห อ งมุ ข
ตะวันตก อาจารยอารียอยูมุขตะวันออก ทานขึ้นมาที่แผนกของทานแลว พอใกลเพลก็มา
ฉันดวย โดยเฉพาะวา ทานสนิทสนมกับอาจารยสมบูรณ เปนกันเอง ชวยงานกันเต็มที่
แตทานอยูวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งนับวาใกล เพราะเพียงลงเรือขามฟากไป ก็ถึง ทานจึง
กลับไปจําวัดที่กุฏิของทานเองไดงาย พอดึก ใกลเวลาเรือจะเลิก ทานก็เดินมาแวะ และ
บอกลากลับไป แตถางานมากนัก ทานก็คางแรมที่แผนกบาลีเตรียมฯ
อาจารยสุพจนแหงแผนกบาลีอบรมฯ มีที่ทํางานอยูที่มุขตะวันตกชั้น ๓ คือตรงขึ้น
ไปเหนือหองของผูเลา ทานก็ชอบมากอนเพล ดวยเหตุผลทํานองเดียวกัน ถาทานมา พอ
ถึงเพล ก็ลงมาฉันดวยกัน แตหลังงาน เลิกสอนตอนเย็นแลว ทานนอนคางบาง กลับไปวัด
ตอนดึกๆ บาง ถากลับ เดินลงบันไดมาผานใกลหนาหองของผูเลา ทานก็มักแวะบอกเลา
ลากัน ทั้งกับผูเลา และอาจารยสมบูรณ
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อาจารยสุพจนนั้น จบมหาจุฬาฯ รวมรุนที่ ๘ พรอมกับผูเลา ทานมีอายุสูงหนอย
เกิดปเดียวกับพี่ชายคนโตของผูเลา ในแงสวนตัว ผูเลารูสึกและถวายความนับถือเหมือน
ทานเปนพี่ สวนอาจารยสมบูรณ กับอาจารยอารีย เกิดปเดียวกัน ทั้งสององคออนกวา
อาจารยสุพจน ๑-๒ ป โดยสวนตัว จึงดังวาเปนพี่ชายของผูเลา ที่พึงนับถือเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม การที่ทํางานอยูจนคางแรม และฉันอาหารที่มหาจุฬาฯ ดังวามีมหา
จุฬาฯ เป นอาวาสนั้น มิใชจ ะสะดวกนัก เพราะพระตอ งอาศั ยคฤหัสถช วยจัด ชว ยหา
ภัตตาหารและสิ่งของเครื่องใช คนที่จะอยูชวยเหลือเรียกหาไดทั้งวันคืน เฉพาะอยางยิ่งใน
การจัดภัตตาหาร ก็ตองอยูที่นั่น หรือใกลๆ ถาเหมาะแทก็คือเปนภารโรงประจําตึก
แตสําหรับมหาจุฬาฯ นั้น มีภารโรงไดยาก ถาไดมา ก็อยูไมทน เพราะแทบไมมี
เงินจาง ตองใหเงินเดือนที่ต่ําเกินไป ในชวงแรก ไมมีภารโรงที่ประจําอยูจริง จึงมีความ
ยากลําบากไมนอย
แล ว วั น หนึ่ ง ในไม ช า นั ก ภารโรงประจํ า ก็ มี ม า ด ว ยเมตตาของท า นเจ า คุ ณ
เลขาธิการ ทั้งนี้ คงมิใชหาไดมางายนัก แตทานก็จัดมาให และเมื่อมาแลว ภารโรงนี้ก็อยู
ที่มหาจุฬาฯ ตลอดมาตราบสิ้นชีวิต
ภารโรงผูนี้มีวัยสูงไมนอย นับวาชราแลว เวลานั้น เขาใจวาคงอายุประมาณ ๖๕๗๐ ป (ผูเลาลืมตัวเลขที่แนชัดไปแลว และไมมีโอกาสคนไดเฉพาะหนา) เปนชาวบาน
ใกลๆ วัดสระเกศ มีชื่อวา นายเลิศ บัวยังตูม
นายเลิศ มีความรูที่เลาเรียนมาไมเกิน ป. ๔ เปนคนแสนซื่อ พูดกันงาย แมวาพระ
เราก็มิไดมุงหมายจะใชงานอะไรที่หนักหนา แตเพราะความชรา เปนภารโรงคนเดียวของ
ตึกใหญ ๓ ชั้น เดี๋ยวทานผูนี้เรียก เดี๋ยวทานผูนั้นหา แคเดินขึ้นลงบันไดสัก ๑-๒ เที่ยว ก็
คงจะเหน็ดเนื่อยไมนอย ควรจะเอื้ออาทรเห็นใจ
ภารโรงผูนี้ คงแกกวาผูเลาสัก ๔๐ ป ผูเลาเรียกวาโยมเลิศ หลายคนเรียกวาลุงเลิศ
(บางคนเรียกวา ตาเลิศ) ใครจะเรียก ใครจะใช โยมเลิศก็ไมมีปากเสียง พอคนนี้เรียก โยม
เลิศก็ “คราบ” คนนั้นเรียก โยมเลิศก็ “คราบ” เราเห็นอาการวาคงจะเหน็ดเหนื่อยแลว ก็
ควรจะเกรงใจโยมเลิศเอง
งานที่โยมเลิศทํามากหนอย คือการนําเอกสารจากทานผูนั้น ไปใหทานผูนี้ จาก
หองนั้นไปใหหองโนน ชวยไปหยิบไปหาสิ่งของเครื่องใชขนาดเบา ชวยเช็ดถูทําความ
สะอาดบางในขอบเขตเล็กนอยที่ไมเกินกําลัง
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มหาจุฬาฯ จัดใหโยมเลิศอยูแทนวัสดุ ในหองเก็บของริมดานตะวันตกของหอง
ใหญมุขกลางชั้นลาง ซึ่งใกลประตูขึ้นตึก โยมเลิศจึงเหมือนเฝาประตูขึ้นตึกไปดวย บางที
ผูเลาก็ใปชวยจัดหองใหโยมเลิศบาง โยมเลิศแทบไมไดออกไปไหน นอกจากไปตามที่ทาน
โนนทานนี้ใชใหไป เมื่อไมมีใครใช ก็นั่งฟงวิทยุอยูเงียบๆ ในหองนั้นเอง
โยมเลิศไดเงินเดือนภารโรงมหาจุฬาฯ ในอัตราเดือนละ ๓๕๐ บาท แตดังที่รูกันดี
อยูแลว ทั้งโยมเลิศก็ชรา ตึกก็ใหญโต ยาวมาก และสูงถึง ๓ ชั้น มหาจุฬาฯ มิไดใหโยม
เลิศทําความสะอาดถูพื้นตึก อันนั้นใหเปนงานของพระเณรนักเรียนที่จะจัดวาระทํากันเอง
ที่เรียกวาเปนเวร แตกระนั้นก็ไมทั่วถึง และมีวันหยุด ตลอดจนชวงเวลาปดเรียน พระ
ผูบริหารก็แกไขปญหากันไป
เมื่อโยมเลิศมาอยูแลว มหาจุฬาฯ เคยไดภารโรงมาเพิ่มอีกคนหนึ่ง แตเขาก็อยูไม
นาน คงเปนเพราะเงินเดือนนอยเกินไป อยูไมไหว จึงมีเพียงโยมเลิศยืนตัวอยู เปนภารโรง
ที่ยืนโรงสืบมา
อยางที่วาแลว ในภาคเรียนยามลงตัว พระเณรนักเรียนก็ทําความสะอาดกันตาม
เวร แตเ มื่อปดเรียนแลว ที่ทางคอนขางถูกทอดทิ้ง พอจะเปดเรียน โดยเฉพาะเขาสูป
การศึกษาใหม ไมเฉพาะที่ทางไมสูสะอาดเทานั้น แตจะตองจัดหองเรียนใหม ใหมีโตะ
เกาอี้ที่นั่งเรียนตามจํานวนนักเรียนรุนใหม ทุกอยางควรจะพรอมลงตัวแลวในวันเปดเรียน
เมื่อใกลกอนวันเปดเรียน โยมเลิศนั้นทํางานนี้ไมไหวแน และภารโรงคนอื่นก็ไมมี
ตามปกติก็ไมมีโอกาสคิดเอาเงินไปหาคนรับจาง พระผูบริหารซึ่งคุนๆ กัน จะเลือกวาทํา
เสียเองดีกวา
ดังนั้น ในวันกอนเปดเรียน บนตึกชั้นเดียวกัน ที่เปนของแผนกบาลีเตรียม บางที
หรือบอยๆ ผูเลาจึงมองเห็นผูอํานวยการ คืออาจารยอารีย ยกโตะขนเกาอี้ บางทีเอาโตะ
เรียนขึ้นเทินศีรษะ ยายจากหองเรียนหองหนึ่ง ไปเติมในหองหนึ่ง จากหองนั้น ไปใสหอง
โนน ซึ่งอาจอยูคนละซีกของตึก นี่คือเปนไดหมด ตั้งแตผอู ํานวยการ ถึงภารโรง รูสึกวานา
สนุกดี บางทีผูเลา แมจะมีเรี่ยวแรงเล็กนอย ก็ไปลองชวยทานบาง
ที่พูดมานี้ มิใชหมายความวา ผูที่ขยันเอางานจริงจัง มีเพียงทานที่เลามานี้ แตพูด
ใหเห็นตัวอยาง โดยเฉพาะทานเหลานี้อยูในวงงานใกลชิด จะตองเห็นกันอยูประจํา และ
อยูในตําแหนงที่มีความรับผิดชอบในหนวยงานสําคัญหรืองานแกนกลาง แคสามสี่องคนี้
ก็รับผิดชอบหมดทั้งตึกใหญนั้น
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ที่นาสังเกต นึกขึ้นมาไดตอนนี้ คือ ทานเหลานี้อยูมากอน ไมใชผูเลาพาทานมา
ถ า ว า ในแง นี้ ก็คื อ ผูเ ล า ต า งหากที่ โ ผล เ ข า มาเดี่ ย วๆ ในขณะที่ ทา นเหล า นี้เ ป น ผู ใ หญ
เหมือนเปนเจาถิ่นอยูกอน (มีแตอาจารยสุพจนที่เปนรุนเดียวกัน)
สวนทานเจาถิ่นเจาที่และผูรวมงานอื่นๆ หลายทานก็ขยันเอางานในแบบของทาน
บางทานทํางานเต็มที่ แตอยูหางออกไป ไมคอยไดเห็นกัน บางทานทํางานมหาจุฬาฯ แต
มีตําแหนงมีงานที่วัดตัวเองดวย ตองยุงกับงาน ๒ ดาน บางทานก็สูงวัยมาก ตองถวาย
โอกาสแกทาน อาจจะมีบางนอยองคที่อยากจะพักมากๆ หนอย นี่ก็เปนธรรมดาของ
ชุมชนคนมากหลาย แตวาโดยรวม สําคัญที่วาไปกันไดดี มีใจรัก สามัคคี เฉพาะอยางยิ่ง
มีใจเดียวกันที่มุงสูจุดหมายของสวนรวม
ตรงนี้ จะมองภาพรวมของงานอีกทีก็ได ดังวาแลว มหาจุฬาฯ เวลานั้น เหมือนวา
ทานเจาคุณเลขาธิการดูแลโดยรอบ เชื่อมประสานกับขางบน รับหนาเรื่องขางนอกใหแลว
ขางในก็มีโอกาสที่ดี
ในระยะแรกที่เขามา วาโดยวัย ในวงงานทั้งหมด ผูเลาเปนเด็กที่สุด อาจจะมีผูที่
ออนกวาสักปหนึ่ง หรือใกลเคียงในปเดียวกัน ก็คงสักทานหนึ่ง แตในการทํางานพูดได
เต็มที่วาไมมีความติดขัดใหเปนปญหา ถึงตางวัยหางไกล ก็ไมเคอะเขิน แตเขากันได ไป
กันดี ไมมีเหตุที่จะใหเกิดความถือกัน
เวลานั้น พูดไดวามุงกันแตงาน มานึกดู เหตุใหทํางานกันไปไดเต็มที่ ไมขัดเขินกับ
ตัวบุคคล ก็เพราะที่ทํางานกันนั้น ใจไมนึกถึงตําแหนง นึกถึงแตงานในตําแหนง
ตําแหนงเปนเพียงที่ตั้ง หรือเปนจุดกําหนดของงาน คือ ตําแหนงนั้นเพียงแตบอกวา
ในตําแหนง คือที่ตรงนี้ มีงานที่จะตองทําอันนี้ๆ เมื่ออยูที่ตําแหนงนี้ ก็คือจะตองทํางานนี้ๆ
เมื่อรูวาจะตองทํางานอะไรบางแลว ก็ทํางานนั้นๆ ไป ตําแหนงก็หมดความหมาย
เพียงแตตระหนักรูไว ไมตองใสใจ เปนอันวา ใจอยูที่งานของตําแหนง ไมไดนึกถึงตําแหนง
หรือลืมนึกถึงไปเลย
ยิ่งกวานั้น ตําแหนงโยงกับตัวบุคคล เมื่อนึกถึงตําแหนง ก็มองไปที่ตัวคน พอมีตัว
คน ก็มี คนกับคน มีตัวตน มีก ารถือตั วถื อตน มี เรามีเ ขา แล วก็ พว งมาดวยความชอบ
ความชัง ความรังเกียจ การขัดแยง แขงขัน ไมไปไหน แตขยายความยุง
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แตถามีตําแหนงแลว มองตอไปเห็นงานในตําแหนง จับงานไดแลว ตัวบุคคลก็หาย
หางจางไป คนก็อยูกับงาน เอากับงาน ไมเทานั้น พอใจคนไปจับที่งานแลว ก็มองตอไปที่
จุดหมายของงาน ทีนี้คนก็รวมกันทํางานดวยใจเปนอันหนึ่งอันเดียวที่มุงไปสูจุดหมาย นี่คือ
งานก็ได้ผล คนก็สามัคคี
เวลานั้น มหาจุฬาฯ นับวายากจนมาก และอยูในสถานการณที่ยังไมปลอดพน
จากภัยซึ่งไดกระทบกระแทกคุกคาม ยังไมโปรงโลง ยังรอหาความมั่นคง รวมทั้งเรื่อง
สถานะในทางนิตินัยของสถาบัน ซึ่งยังไมมี ตอนนั้น ภาระที่ตรงชัดตอหนา คือ ทรงตัว
มหาจุฬาฯ ใหรอดอยูได พรอมกับเพิ่มความเขมแข็งที่จะพากันกาวไปขางหนาใหไดอยางดี
รวมแลว พูดไดเต็มปากวา เวลานั้น ขางในของมหาจุฬาฯ เอง มวลผูทํางาน ทั้ง
ผูบริหาร ครูอาจารย เจาหนาที่ มีความรัก สามัคคี รวมกันชวยกันทํางาน ดวยใจมั่นมุง
ไปสูจุดหมายอันหนึ่งอันเดียว
หันกลับมาที่เรื่องการทํางาน ในที่สุด เรื่องที่จําเปน และเปนประจําที่สุด ก็อยาง
ที่วาแลว คือ การชวยจัดหาภัตตาหาร ดังนั้น เมื่อผูเลาและทานที่กลาวนั้น คางคืนที่มหา
จุฬาฯ ซึ่งก็คือ ธรรมดาแทบทุกวัน โยมเลิศก็รูหนาที่ คือ พอถึงเวลา ก็ไปจัดหาสั่งอาหาร
มา ตามปกติก็คืออาหารงายสําเร็จ องคละจาน หรือสองจาน ที่ไดยินบอยที่สุด คือ ผัด
กระเทียม และผัดกะเพรา อาจจะมีกวยเตี๋ยว แลวก็กลวยน้ําวา หรือกลวยหอม ๑-๒-๓
ผล ตามที่พอใจ แลวก็เสร็จภัตกิจประจําวัน เพื่อพรอมที่จะสอน จะทําศาสนกิจ จะดําเนิน
ศึกษาการ ในตอนบาย ตั้งแต ๑๓ น. เปนตนไป
บางทานอาจสงสัยวา ไมเห็นพูดถึงขนม หรือของหวาน ก็คืออยางที่วาแลว ฉัน
กลว ยหอม กลวยน้ํา วา แคนี้เ ปนหลั ก สํา หรับผูเ ลา นี้ เป นธรรมดาอยูแลว เพราะโรค
ทองเสียดวย และมิใชโอกาสดวย ตลอดปที่จะฉันของหวานหรือขนมนั้น แทบไมมี ถือเปน
เรื่องธรรมดา แมแตกลวยน้ําวา ปหนึ่งฉันมากเทาไร ก็คืออยูในปริมาณที่นับจํานวนผลได
คาภัตตาหารที่ฉันที่นั่น คือที่มหาจุฬาฯ นั้น จายจากคานิตยภัตสําหรับองคนั้นๆ
มิใชมหาจุฬาฯ จายถวาย เพราะเปนความสมัครใจของตนเอง ไมมีใครนึกที่จะใชเงินของ
มหาจุฬาฯ ใหวุนวาย ที่ทํางานอยางนั้น ก็เปนเรื่องทําไปโดยสบายใจที่จะทํา หรือใจสู
พยายามจะทํา
ถาจะถือเปนการทุน ก็ไดอยางหนึ่ง คือนอนที่นั่น ก็เลยไมตองเดินทาง ไมตองจาย
คารถ แลวในเวลานั้น จะมัวนั่งรถราง “แกงๆ” แสนลาชาไปทํากิจที่กําลังเรง ก็ไมไหวแนๆ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ถาไปแทกซี่ เวลานั้น เทาที่จําได อัตราต่ําสุด นาจะเที่ยวละ ๕ บาท โดยทํางานในขั้นที่ไม
มีวันหยุด แถมตองไปสอนไปประชุมที่นั่นที่นี่ ซึ่งมักไกลออกไปอีก ผูเลามีนิตยภัตเดือนละ
๖๐๐ บาท ฉันนั่น-นอนนั่น ก็เลยเหมือนเอาคาเดินทางมาคลุมคาภัตตาหารไปได
นี่ก็คือ รวมแลว ที่เปนอยู มีฉัน ใหทํางานมาอยางนั้นได ก็ดวยอาศัยโยมเลิศอยาง
สําคัญ จึงไดบอกวา ถาไมมีโยมเลิศ งานก็ยากแน พระก็แยลําบากมาก จึงถือวาโยมเลิศ
เปนผูหนึ่งที่ไดทําคุณไวใหแกกิจการของมหาจุฬาฯ
หลังจากผูเลาไดลาออกจากมหาจุฬาฯ ไปแลว นานพอสมควร (ยังไมมีเวลาคน
ใหแน) จึงไดขาววาโยมเลิศถึงแกกรรม คราวนั้น ผูเลาก็ไดไปรวมในงานฌาปนกิจศพโยม
เลิศ คือ นายเลิศ บัวยังตูม ที่ฌาปนสถานวัดสระเกศดวย

ตนฉบับลายมือไวที่ตัว สําเนากระดาษหัวตรา มหาจุฬาฯ เปนที่เก็บ
ตามที่ไดเลาตลอดมาแตตน ผูเลาบอกเรื่อยๆ วา ขอความนี้ๆ ยกมาจากบันทึกที่
เขียนดวยลายมือ แมแตประกาศมหาจุฬาฯ ก็บอกวา คัดจากตนฉบับเขียนลายมือของผู
เลา ผูอานผูฟงหลายทานอาจงงหรือสงสัยตางๆ เชนวา ทําไมไมคัดจากแผนประกาศตัวจริง
ที่พิมพไว หรือจากสําเนา
เรื่องนี้ก็นาเลาไวใหเปนความรูที่ชัดเจนดวย ไดบอกแตแรกวา ผูเลาเขียนเรื่อง
ยอนไกลในอดีตนี้ ขณะมีโรคปอดที่สืบจากวัณโรคเดิมบีบคั้น ออกไปหาที่สัปปายะแกการ
รักษาและฟนฟูปอด อยูในปาเขาดงดอยคอนขางหางไกล เมื่อจะลงมือเขียนเรื่องนี้ ในตน
ป ๒๕๕๗ รูวาจะตองใชเอกสารเกายุค ๕๐ ปกอน จึงไดมาขนเอกสารสวนตัว ที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่จะเขียนนั้น ไปจากวัดและจากถิ่นที่เคยอยู เลือกเอาไปไดเพียงจํานวนหนึ่ง แลว
ก็ไปนั่งเขียนเงียบๆ ในดงดอยหางไกล ไมอาจมาหาหรือติดตอกับตนแหลงที่มหาจุฬาฯ
แมวาทางกรุงเทพฯ ดร. สมศีล ฌานวังศะ จะไดอาสาและชวยติดตอไดนิตยสาร
พุทธจักร และหนังสืออื่นบางเลม โดยความเอื้อเฟอของทานอาจารย อดิศักดิ์ ทองบุญ
แลวสงไปใหบาง ซึ่งก็เปนประโยชนมากในการใชตรวจสอบเหตุการณบางจุด แตไมพอแก
การเลาเรื่องในแบบนี้ ที่ตองรูเหตุการณ ถึงขั้นรายละเอียด และเปนรายวัน
ทีนี้ เอกสารที่เปนของสวนตัวนั้น เปนกระดาษที่เขียนดวยลายมือ โดยใชดินสอ
จึงควรอธิบายสักหนอยวา เมื่อครั้งผูเลาทํางานที่มหาจุฬาฯ นั้น อุปกรณการทํางานมี
อยางเดียว คือเครื่องพิมพดีด ถาตองการสําเนา ก็ใสกระดาษคารบอน/carbon paper
รองซอนลงไป แตแค ๒-๓ ชั้น ก็เลือนแลว
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ถาตองการสําเนาดีๆ จํานวนมาก ก็ตองใชเครื่องพิมพดีดนั่นแหละ พิมพขอความ
ลงในกระดาษไข/stencil แลวเอากระดาษไขใสในเครื่องที่เรียกกันวาเครื่องโรเนียว (เรียก
ใหตรงคือ mimeograph) ใหหมุนพิมพสําเนาออกมา
(เครื่องถายเอกสารเพิ่งมีเมื่อมูลนิธิอาเซียตกลงถวายเครื่อง Gestefax ราคา
๑๒,๐๕๐ บาท ณ ๒๘ ม.ค. ๒๕๑๓ และเครื่องสมัยนั้นใชกระดาษฉาบสารเคมี ที่ไมชา
ตัวหนังสือก็เลือนลางจางหายลงไปในสีดําหรือสีเทา)
เปนอันวา ตองใชเครื่องพิมพดีด (เครื่องคอมพิวเตอร ไมตองพูดถึง หางยุคกัน
ไกล) และผูเลาก็พิมพดดี ไมเปนเลย
เมื่อมีงานสวนรวม จะพิมพอะไร ก็ใชดินสอเขียนลงในแผนกระดาษ เปนตนฉบับ
แล ว ก็ ส ง ต น ฉบั บ นั้ น ให นั ก พิ ม พ ดี ด พิ ม พ อ อกมา (ถ า ใช จํ า นวนมาก เช น ข อ สอบ ก็
พิมพดีดลงในกระดาษไข/stencil แลวใสเครื่องโรเนียว/mimeograph หมุนปนออกมา)
ดังเลาแลว ในระยะแรก ที่สํานักงานเลขาธิการ ในหองของนายทะเบียน มีพนักงาน
พิมพดีดชื่อ คุณธีรพล วัฒนปรีดี ตอมาที่นับวามั่นคงก็คือ เมื่อคุณชลธีร ธรรมวรางกูร มา
และมีอาจารยสมบูรณเปนหลักประกัน เมื่อเอาดินสอเขียนตนฉบับ เชน ประกาศ คําสั่ง หรือ
อะไรก็ตาม เสร็จแลว ก็สงใหนักพิมพดีด พิมพลงบนกระดาษตรา เปนอันเสร็จการ
ที นี้ ผู เ ล า ถื อ หลั ก ว า จะใช ก ระดาษตรามหาจุ ฬ าฯ เฉพาะเมื่ อ พิ ม พ เ รื่ อ งที่ เ ป น
ทางการเทา นั้ น หรื อ มิ ฉ ะนั้น ก็ ใ ช ก ระดาษตราที่เ สีย แล ว เชน พิ ม พ ผิ ด เขาจะทิ้ ง ดั ง นั้น
ตนฉบับที่เขียนลายมือดวยดินสอ จึงเปนกระดาษสามัญ ซึ่งตามปกติคือของสวนตัว
เมื่อมีเอกสารเกิดขึ้นแลว ก็ถึงงานเก็บหลักฐาน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง พูดอยาง
งายก็คือจัดเขาแฟม โดยเรียงเรื่อง ลําดับวันเวลา ผูเลาตองอยูกับงานนี้มาก (จะรออยูไมได)
ตองใหเวลาเปนการเฉพาะมากมาย ขอยกตัวอยางจากบันทึกลายมือนั่นแหละ เชนวา
(๒๒ เม.ย. ๒๕๐๘)
“- ผู้ช่วยเลขาธิการ ชําระ – รวบรวม – จัด – นําเข้าแฟ้ม ซึ่งหลักฐานการ
วัดผลการศึกษานิสิตที่สําเร็จรุ่นที่ ๑๑ (ปีนี้) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๒-๓. และ
เตรียมทําตารางกรอกผลการสอบปลายปีแผนกบาลีอุดมฯ”
(๙ ต.ค. ๒๕๐๘)
“วันปิด: แต่ผู้ช่วยเลขาธิการ มาลอกตารางสอนเข้าแฟ้ม และรวมหลักฐาน
วัดผลของรุ่นเก่าๆ (รุ่น ๕-๖-๗);…”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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(๑๖ เม.ย. ๒๕๐๙)
“- นายทะเบียนเย็บเอกสารเป็นเล่มเสร็จ (ยังไม่ปิดสัน) ...เทียบของเดิมได้ คือ
เอกสารเดิมเป็น แฟ้มอ่อน ๑๕๐ แฟ้ม แฟ้มแข็ง
๑๕ แฟ้ม
รวบรวมได้เป็น
แฟ้มเย็บเล่มรวม ๓๖ เล่ม...
(๑๓ ก.ย. ๒๕๑๐)
“...จัดรวบรวมเย็บเล่มแฟ้มเอกสาร เกี่ยวกับงานวางแผนทางวิชาการ ปี ๐๑ ถึง ๑๐”

บางทีการรวบรวมเอกสารและสะสางหลักฐานเกาๆ ที่สะสมมา ก็ตองใชเวลามาก
และยืดยาว โดยทํางานติดตอกันเทาที่มีชองเวลานานถึง ๑ เดือน ก็มี
อยางที่บันทึกไวตอนจะเขาผาตัดกระดูกพรุนกะโหลกศีรษะ (มาสตอยดอักเสบ)
ไดถือโอกาสระดมเรงงาน เก็บ รวบรวม แยกประเภทเอกสาร สะสางหลักฐาน ตั้งแต ๑๓
ธ.ค. ๒๕๐๘ จนยุติในวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๙ (เขาใจวาไมทันไดนึกวาตรงกับวันเกิด เพราะ
ไมเคยถือ) และวันนั้นก็เซ็นขอตกลงรับถวายอุปถัมภจากมูลนิธิอาเซียประจําป โดยได
เครื่องโรเนียว (mimeograph) ที่บอกเขาไปวาตองใช เปนอันพอดีกัน แลวก็ไปวัดโพธิ์กับ
พระครูปลัดกิตติวัฒน (“ศรีมิตร”) นํางานไปถวายเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต ลงนาม ได
กลับวัดเที่ยงคืนครึ่ง (คงไปเตรียมตัวเขาโรงพยาบาล เชน หาผาและเครื่องใชเล็กๆ นอยๆ)
แลวรุงขึ้น ๑๓ ม.ค. ๐๙ มาแวะมหาจุฬาฯ ทํางาน ๒ ชั่วโมงแลว ก็ตรงไปเขา
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตามที่คุณหมอนัดใหไปรับการผาตัดกระดูกพรุนกะโหลกศีรษะ
ที่ ว า แล ว (mastoidectomy) โดยนํ า เอาปรู ฟ หนั ง สื อ แถลงหลั ก สู ต รและกิ จ การ
ภาษาอังกฤษ ไปตรวจในชวงที่ตองอยูในโรงพยาบาล ๑๕ วัน (วันผา คือ ๑๗ ม.ค.) แลว
กลั บ มาทํ า งานที่ มหาจุ ฬ าฯ ต อในวั น ที่ ๒ ก.พ. ๒๕๐๙ แต คุ ณ หมอยั งไม อ นุญ าตให
ทํางาน ก็เลยทําอะไรที่ทําไดโดยไมตองนับวาเปนงาน
นี่ก็นํามาเลาใหเ ห็นรูปเคาแหงบรรยากาศของชีวิตและงานเวลานั้น ซึ่งไดมีได
เปนไปแลว วาก็คืออยางนี้ อันถือเปนเรื่องธรรมดาๆ แลวก็ผานไป ถาไมไดเขียนบันทึกไว
ก็ลืมไปแลว
เพราะถือการเก็บเอกสารหลักฐานเปนเรื่องที่สําคัญมาก เมื่อมีเอกสารมาหรือเกิด
มีเอกสารขึ้นแผนหนึ่ง จึงตองไมปลอยใหพลัดหาย ตองจัดเก็บเขาที่เขาแฟมใหตรงเรื่อง
ถาจะทิ้งบาง ก็ตองพิจารณาใหแนวาเปนของซ้ํา หรือไมไดสาระอะไร ควรทิ้งไป
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(เพราะใหความสําคัญแกบรรดาเอกสารอยางนี้ แมแตที่กุฏิตัวเองที่วัดของผูเลา
จึงมีแฟมเอกสาร ทั้งสวนวัด และสวนตัว มากมาย กองพะเนิน และหลายชั้นตู จนมาบัดนี้
ชักจะมองไปในทางวาหรือจะเปนคนจําพวกหอบฟาง วันหนึ่งคงตองคิดที่จะเผาทิ้งเสียที)
ดวยเหตุที่ถือเรื่องการจัดเก็บเอกสารรวมแฟมหลักฐานเปนเรื่องสําคัญ จึงจําแฟม
เอกสารที่มหาจุฬาฯ ครั้งนั้น แมนใจอยู ๒ แฟม คือ หนึ่ง แฟมใสจดหมายจากคณะพระ
อาจารยรุนแรกที่ไปอินเดีย ในป ๒๕๐๗ สําหรับแฟมนี้ เหตุที่จําแมน เพราะจดหมายที่สง
มามากมาย ยังไมไดจัด ไดมาก็ยัดใสๆ ไวกอน คือยังรอจัด แตยังไมไดจัด (แตก็เก็บไว
ทั้งหมด ไมไดทิ้งไปเลยแมแตแผนเดียว) และ สอง อีกแฟมหนึ่ง คือ แฟมงานพระไตรปฎก
ฉบั บ มหาจุ ฬ าฯ ที่ ท า นเจ า คุ ณ สุ วิ ม ลธรรมาจารย ข อไปเพื่ อ ทํ า งานต อ แฟ ม นี้ จํา แม น
เพราะออกไปจากที่เก็บรักษา (สวนแฟมที่อยูในภาวะเปนปกติ ไมมีเหตุใหจํา)
บอกแลววา ผูเลาพิมพดีดไมเปน จึงใชดินสอเขียนขอความลงในกระดาษที่ไมใช
กระดาษตรามหาจุฬาฯ นี่คือเปนตนฉบับ แลวสงตนฉบับนี้ใหแกผูพิมพดีด เสร็จออกมา
เปนเอกสารทางการของมหาจุฬาฯ พรอมทั้งสําเนาที่รองรับกระดาษคารบอน
เปนอันวา ตลอดกระบวนการนี้ มีแผนกระดาษ ๓ ใบ หรือ ๓ ชุด ไดแก
๑. แผนที่ตองการแท คือ แผนที่พิมพดีดออกมา (มักมีตรา) ซึ่งจะเอาไปเซ็นชื่อหรือ
ลงนาม แลวติดประกาศ หรือสงไปยังบุคคลหรือหนวยงานกิจการอันเปนที่หมาย
๒. แผนสําเนา ที่รองรับกระดาษคารบอน (มักมีตรา) แผนนี้เก็บใสแฟมเอกสาร
รักษาไว (บางที อาจทําไวหลายสําเนา เพื่อเก็บในหลายแฟมที่เกี่ยวของ)
๓. ตนฉบับลายมือที่เขียนดวยดินสอ (เขียนดวยหมึก มีบาง แตนอย)
แผ น ที่ ๓ (ที่ จ ริ ง เป น แผ น แรก) คื อ ต น ฉบั บ ลายมื อ ถึ ง ตอนนี้ นั บ ว า หมด
ความหมายแลว และตัววัสดุคือแผนกระดาษก็เปนสมบัติสวนตัวของผูเลา จะทิ้งเสียก็ได
แตผูเลาไดเก็บรักษาไวเองตามสมควร
ที่วาเก็บไวตามสมควรนั้น คือไมไดเก็บไวทั้งหมด พวกประกาศ หรือคํา สั่ง หรือ
จดหมาย (หนังสือออก) ที่สั้นๆ เชนหนาเดียว มักจะเขียนงายๆ ขยุกขยิก มีขีดฆา ลากไป
โนน โยงมานี่ อยางนี้ พอไดฉบับพิมพดีด มีสําเนาแลว ตนฉบับที่เขียนลายมือ ก็มักทิ้งไปเลย
แตเรื่องใหญๆ ยาวๆ อยางพวกโครงการตางๆ การจัดรายวิชา หรือรายการสอน เปน
ตน (ที่เปนตนฉบับหนังสือทั้งเลม ก็คงจะหลายเลม) นอกจากมีเนื้อหามากแลว ถอยคําก็มัก
คอนขางยากดว ย ตองชว ยผูพิมพใหอานไดสะดวก ชัดเจน ดังนั้น อาจจะตองคอนขา ง
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บรรจงเขียนตนฉบับ คือ เขียนฉบับรางขยุกขยิกและขีดฆาเปรอะเลอะเสร็จแลว ผูเลาตอง
เขียนลอกอีกครั้งหนึ่งใหเรียบรอยอานงาย แลวจึงเปนตนฉบับที่สงใหแกผูพิมพ เพื่อใหผู
พิมพอานงาย พิมพไดโดยสะดวก (เวลานี้ เมื่อหวนไปมองดูตนฉบับลายมือที่เปนตนฉบับ
เกาแกเหลานี้ บางทียังแปลกใจตัวเองที่ไดเพียรพยายามเขียนไวถึงอยางนี้)
ตนฉบับลายมือเขียนดวยดินสอ ที่สําคัญ มีสาระอันพึงถือเปนหลักฐานอยางนี้ ผู
เลาไดเก็บไวไมนอย และตอมาก็จัดแยกประเภทแลวรวมเย็บเลมเก็บไว ดังที่ไดคนหา
นํามาอางอิงใชประโยชนไดระดับหนึ่งในบัดนี้
วาถึงเรื่องที่ผูเลาใชกระดาษตรามหาจุฬาฯ เฉพาะในเรื่องที่เปนทางการนั้น ก็เปน
การปฏิบัติไปตามที่มองเห็นวาเปนความถูกตองที่จะทําอยางนั้น ไมไดออกปากหาม หรือ
ทําประกาศบังคับใคร แตคราวหนึ่งก็ไดทําใหมีเรื่องดีงามที่ไมนาสบายใจเกิดขึ้น
เรื่องมีวา พระนักเรียนรูปหนึ่ง เปนผูใหญสักหนอย แกกวาตัวผูเลา แตทานรัก
เคารพนับถือผูเลา วันหนึ่งทานขอมาพบ ทานเปนนักเขียนคําประพันธรอยกรองเกงมาก
เปนที่รูจักกันดี ทานถือแผนพิมพคําประพันธใสกรอบที่จัดอยางงาม นําเขามาพรอมดวย
พระนักเรียนที่นับถือทานตามมาเปนคณะ นําคําประพันธรอยกรองสดุดีผูเลา พรอมทั้ง
พวงมาลัยหรือเครื่องสักการะเขามาถวาย แลวก็สนทนากัน
ผูเลาอนุโมทนาแกทานและคณะ แลวก็แยกออกไปวากลาวเรื่องที่ทานใชกระดาษ
ตราเขียนคําประพันธนั้นมา โดยมองไปวาที่ทานเขามานั้นเปนเรื่องของการแสดงความ
เคารพนับถือสวนตัว จะเอาโทษทานอยางไร จําไมได (ทานอาจจะมองอีกทางหนึ่งวา ผูเลาอยู
ในตําแหนงหนาที่ของมหาจุฬาฯ ไดทํางานเปนประโยชนอยางเปนทางการแกมหาจุฬาฯ)
นี่ก็คือ ทานตั้งใจมาอยางแสนดี และก็ตั้งใจทําสิ่งที่คิดวาดีอยางยิ่ง แตแลวกลับ
ไดรับคําวากลาว จะเอาโทษ
อยางไรก็ดี ผูเลาคงมิไดพูดรุนแรงนัก และทานก็มีน้ําใจที่มั่นคงไมเสื่อมคลาย แต
ที่สําคัญคงอยูที่วาทานเขาใจถึงการที่ทําที่พูดจาแมวากลาวกันนั้น ก็ดวยความบริสุทธิ์ใจ
จริงใจ จึงปรากฏวาทุกอยางเปนไปดวยดีตลอดมา คือทานก็มีและแสดงออกใหเห็นความ
รักนับถือสม่ําเสมอไมเสื่อมคลาย แมเมื่อเวลาผานมาแสนนาน อายุกาลมากแลว ทานไป
อยูแสนไกล ถึงปก็ยังหอบถือของฉันของใชมากมายมาถวาย แสดงถึงการมีความเขาใจ
และมีน้ําใจเอิบอาบดวยเมตตาที่มั่นแนนยืนยาว
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เรื่องการเอาจริงเอาจังกับการถือซื่อตรงนี้ พออยูตัวแลว ก็เปนไปเองอยางไมรูตัว
แมแตในทางวัตถุ ผูเลาเคยไดความคิดเทียบเคียงในเรื่องทํานองนี้เมื่อครั้งเปนสามเณรเล็กๆ
ขอเลาเปนเรื่องเบาๆ แทรกไปพลางวา ในสมัยที่ผูเลายังเปนสามเณรเล็กๆ มา
เรียนบาลี รวมทั้งมหาจุฬาฯ ชั้นตนๆ ในกรุงเทพฯ พอสิ้นปการศึกษา ก็กลับไปพักที่วัด
เดิม คือวัดบานกราง ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยูที่น่ันประมาณ ๒ เดือน จึงกลับมาเรียน
ตอเมื่อขึ้นปการศึกษาใหม
ที่วัดบานกรางนั้น ทานอาจารยพระครูปลัดสมัยก็มักไปแวะพักในชวงที่ทานไดรับ
นิมนตไปเทศนในถิ่นชนบท แตพักอยูคนละแถบของวัด
ครั้งหนึ่ง ปไหน จําไมแมน ขณะพักอยูที่นั่น และไดทราบวาทานอาจารยพระครู
ปลัดสมัยไปเทศน และมาพักอยูที่วัดบานกราง เปนคราวหนารอน ทานเดินทางมาถึง ผู
เลาก็เขาไปอาสาขอนําจีวรไปซักถวาย พอซักเสร็จ ก็เอามาตากที่ราวผาใกลๆ
เปนธรรมดาวา ผูเ ลา เมื่อเปนเณรเล็กๆ เวลาตากจีวร จะจัดผาทุกสวนใหตรง
แหนว ชายเปนเสนตรง มุมทั้งสี่ตรงเทากันหมด
ปรากฏวาพระอาจารยมองดูอยู แลวทานก็ทักขึ้นมา ทานไมไดพูดดุอยางใดเลย
แตทานคอยๆ พูดอธิบายวา ถาตากผาชายตรงเสมอกันอยางนั้น แนวที่ผาพับจะตรงอยู
แนวเดียวกันทุกครั้งที่ตากผานั้น แลวก็จะเปนเหตุใหแนวที่พับซึ่งรับน้ําหนักแหงเดียวนั้น
ขาดไวกวาที่อื่น ถาตากโดยจัดชายผาใหเหลื่อมกันทุกครั้ง แนวที่พับเลื่อนเปลี่ยนไปๆ ผา
ก็จะไมขาดงายเพราะเหตุนั้น ผูเลาฟงแลว ก็ไดความคิดความเขาใจวาจริงอยางที่ทานวา
ถือกันวา เมื่อจะทําอะไร ก็ควรทําใหเรียบรอย ใหเที่ยงใหตรง ผูเลา เมื่อยังเยาว
จะทําอะไร เชน เก็บของ จัดหนังสือ ก็จัดใหเรียบ ใหเสมอ ใหตรง แถมมักใหตึงหนอยดวย
ทีนี้ สมัยกอนโนน เวลามีงานพิธีใหญๆ ถามีโรงพิธี เชนกางเต็นท ก็จะมีการเดิน
สายไฟฟา โดยเฉพาะสายลําโพง ซึ่งพาดยาวไปบนพื้น ผูเลา เมื่อเห็นสายไฟ สายลําโพง
ที่พาดยาวไปอยางนั้น ไมตรง ไมตึง ก็คิด ก็รูสึกวาทําไมชางจึงทํางานไมเรียบรอย
ตอมา มีประสบการณมากขึ้น และมองไปก็คิดพิจารณา จึงเกิดความเขาใจขึ้นวา
ถาสายไฟ สายลําโพงนั้นตรงแหนว ตึงแนน คนเดินมา ซึ่งอาจจะถือของ ถือแกวน้ําดวย
ถาเกิดสะดุดสายนั้นเขา อาจจะลมลงไป และเกิดอันตราย อยางนอยแกวน้ําแตก แตถา
จัดสายไฟสายลําโพงนั้นใหหยอนหนอย ยืดหยุนไดบาง สะดุดไมถึงกับลม ก็จะชวยไมให
เกิดอันตราย นี่ก็เปนความพอดีอยางหนึ่ง เมื่อเขาใจแลว ก็ทําใหมองอะไรทั่วรอบมากขึ้น
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ถึงทางนั้นไมอยากไป แตเดินผานไปดวยดี ก็เดินไดดียิ่งขึ้นไป
ถึงตรงนี้ ก็แนแลววา เรื่องใหญนั้น จะเลาใหทันไมไหวแน ทําไดแควา จะรวบรัด
หรือจะยออยางไร จึงจะไดความตามสมควร นั่นคือ แคจะยอ ก็ยังยาก
ในเมื่อตอนใหญ ตองกลายเปนตอนยอ และการยอ ก็ยากอยูนั้น กอนจะทําเรื่อง
ใหญเปนเรื่องยอ ก็เลาเรื่องเกร็ดๆ หรือเรื่องปลีกยอย ที่เลางายสักนิด ไปอีกหนอย
มีเ รื่องยอยที่ข อแทรกตรงนี้ ที่จ ริ งเป นเรื่อ งเก า ยิ่ง กวา ครั้ง ที่ ผูเ ล าได เ ปน ผูชว ย
เลขาธิการใน พ.ศ. ๒๕๐๗ แตเมื่อเลาเรื่องในตอนตนๆ นึกถึงเรื่องที่จะแทรกนี้ไดเพียง
เลาๆ ยังหาหลักฐานไมได เพราะบันทึกชุดที่ใชคนขางตนนั้นเริ่มในป ๒๕๐๗ เรื่องนี้กอน
นั้น เมื่อหาหลักฐานแนชัดไมได ก็ตองปลอยทิ้งขามไป
ทีนี้ วันหนึ่ง เมื่อเปดดูประมวลเอกสารเลมที่เกี่ยวกับ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย
(เอกสารจําพวกขอสอบ และบทเรียน ตลอดจนระเบียบการของโรงเรียน เปนตน) พลิกไป
พลิกมา ดูไปดูมา ก็เจอเรื่องที่วานั้น แตเรื่องที่เลาไปแลวขางตน เปนเหตุการณใหมกวา ก็
เลยไมมีที่ที่จะเลาแทรกเขาไป พอดีวาตอนนี้จะพูดเรื่องเกร็ดหรือปลีกยอย ก็เลยไดโอกาส
เอามาเลาแทรกเสริมตรงนี้เลย
ที่วานึกไดเลาๆ คือ จําเหตุการณไดบางจุดวา นาจะเปนเวลาที่ผูเลาเพิ่งเรียนจบ
ใหมๆ มหาจุฬาฯ ตั้งใหเปนประธานงานอะไรอยางหนึ่งของ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ที
นี้ ถาจะเลา ก็ตองบอกเวลาและการงานไดชัดลงไป เมื่อไมชัด ก็ไมเลา แตคราวนี้ เมื่อพบ
หลักฐาน เหตุการณชัดแลว ก็เลาไวเปนเรื่องประกอบ
เรื่องมีวา ในตนป พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อปการศึกษา ๒๕๐๔ สิ้นสุดลง ผูเลาก็ไดเรียน
จบมหาจุฬาฯ ในรุนที่ ๘
เมื่อสอบเสร็จ ปดเรียนแลว ก็เปนธรรมดาเรื่อยมาวาจะกลับไปเยี่ยมหรือไปพักที่
วัดเดิมในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี คือที่วัดบานกราง
ในปนั้นก็เชนกัน หรือคลายกัน ผูเลาไดไปพักอยูที่นั่นนานเทาไร ก็จําไมได แตได
กลับมา และไปที่มหาจุฬาฯ ในชวงขึ้นปการศึกษาใหม ใกลจะเปดเรียน เมื่อขึ้นเดือน
พฤษภาคม ๒๕๐๕ (ในวันที่ ๓-๔) ดังไดเขียนลายมือไวในแผนกระดาษวา
“พฤษภาคม: ๓. มาจากสุพรรณ ก็รับงานตรวจหนังสือแซยิด. ๔. ช่วยงาน...
รับตําแหน่งประธานกรรมการจัดงานวิสาขบูชา ร.ร. วันอาทิตย์ ๒๕๐๕.”
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นี่ก็คือ โดยไมรูตัว ระหวางที่ยังไมกลับมา ทานตั้งใหเปน ประธานกรรมการจัด
งานวันวิสาขบูชา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ม.จ.ร. ประจําป ๒๕๐๕ พอมา ก็รับรู
แลวก็รับงานกันเลย
เวลานั้น ผูเลาเพิ่งอุปสมบท คือบวชพระได ๑๐ เดือน และเพิ่งจบเปนพุทธศาสตร
บัณฑิต รุนใหมสุด (รุนที่ ๘) ทานใหพระใหม เพิ่งเรียนจบ เปนประธานคณะกรรมการจัด
งาน ของหนวยงานใหญ มีนักเรียนประมาณ ๑,๐๐๐ คน
อยางที่เคยบอกแลว โดยพื้นใจ ผูเลาไมมีฉันทะเลยในการทํางานประเภทบริหาร
ธุรการจัดกิจดําเนินการอะไรอยางนี้ แตเมื่อทานตั้งใหรับผิดชอบ โดยเปนไปตามเหตุผลที่
เปนเรื่องของสวนรวม ก็ตองเอาวิริยะมารับหนาบุกฝาสูไป และงานก็กาวไปจนลุลวง
เคยเลาครั้งหนึ่งแลววา ไดพบในเอกสาร เมื่อป ๒๕๐๕ ทานเจาคุณเลขาธิการ
(สมัยที่เปนพระเมธีสุทธิพงศ) ขณะดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีมหาจุฬาฯ (และเปน
หัวหนาแผนกธรรมวิจัยดวย) ไดเปนผูลงนามในประกาศ เรื่อง ระเบียบ...แผนกโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย เปนตัวอยางที่แสดงวา เวลานั้น ทานมีภาระกับงานการที่มหาจุฬาฯ
มากมาย และใกลชิดทีเดียว
ความที่วานั้นก็มารับกันกับการที่ผูเลาไดเปนประธานกรรมการจัดงานครั้งนี้ ดังที่
ไดพบในเอกสารเขียนลายมือของผูเลาในประมวลเอกสารเลมเดียวกับที่วาเมื่อกี้นั้นเอง
วาดังนี้ (ยกมาใหดูนิดหนึ่ง พอใหรู เพราะเขียนไวยาว ๒ หนา จะนํามาลง ก็มากเกินไป)
“ประชุมเจ้าหน้าที่จัดงานวิสาขบูชา พระกวีวรญาณ แทนพระเมธีสุทธิพงศ์
(หัวหน้าแผนกธรรมวิจัย) (คําสั่ง ฉบับที่ ๘, ๙)...”
คราวนี้มีนามมาปรากฏพรอมกัน ๒ ทาน เปนอันถือไดวาชัดแลวละ หมายความ
วา ก็คงจะเปนดวยพระอาจารยเจาคุณ ๒ ทานนี้แหละ ที่ไดปรึกษาตกลงกัน แลวก็ตั้งผู
เลาใหเขารับงานในตําแหนงหนาที่ ดังที่ปรากฏขึ้นมานั้น
เหมือนที่ผูเลาเคยพูดไว ทานผูใหญยืนมองลงมาจากชั้นบนของตึกสูง เห็นพวกเรา
ตลอดเวลายาวนานเรื่อยมา ทานรูแลว เห็นแลว จึงจัดทําดําเนินการทั้งหลายใหเปนไป
ในคณะที่ทํางาน คือกรรมการทั้งหลาย มีทานที่เรียนสําเร็จรวมรุนทุกทาน หรือ
แทบทุกทานรวมงานดวย และจะมีพระอาจารยทานอื่นๆ ของโรงเรียน ทานใดอีกบาง ก็
ไมสามารถจําได วาโดยสรุป งานก็สําเร็จไปดวยดีโดยราบรื่น ดวยความรวมมือรวมใจกัน
โดยที่ทานที่เปนกรรมการเหลานั้นทั้งหมด มีวัยเปนพี่ของผูเลา แตทุกทานมีใจเกื้อกูลดวย
เมตตา หรือวาอยางกันเอง ก็คือชวยกันดวยใจเอ็นดูนั่นเอง
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ไมตองพูดถึงพระอาจารยที่เปนกรรมการ แมแตนักเรียน พอ. ในชั้นสูง บางคนก็มี
วัยเปนผูใหญ มีอายุสูงกวาผูเลาคอนขางมาก อาจจะอายุ ๓๐ หรือใกล ๓๐ ทานเหลานี้ก็
ไดรวมทํางานในดานตางๆ รวมทั้งไดจัดพิมพหนังสืออนุสรณของงานนี้ ใหชื่อวา อนุสรณ์
ชุมนุมพุทธเยาวชน วิสาขบูชา ๒๕๐๕
ผูเ ลาในฐานะที่รวมอยูใน “คณะผูจัดทํา” ไดเ ขียนบอกในหนังสือเลมนั้น เมื่อ
“๑๒.๕.๐๕” เลาความเปนมาของ ร.ร.พอ. ม.จ.ร. มีความในยอหนาที่ ๒ ดังนี้
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เริ่มดําเนินกิจการในรูปโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนกธรรมวิจัย เมื่อเริ่มดําเนินงานใหม่ๆ มีจํานวนนักเรียนเพียง ๗๒ คน กิจการ
ของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าเรื่อยมา จนถึงปีการศึกษา ๒๕๐๔ มีจํานวนนักเรียน
เพิ่มขึ้นถึงกว่า ๑,๐๐๐ คน แบ่งเป็นห้องเรียน ๒๔ ห้อง”
เมื่อวันงาน คือ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ มาถึง จะเริ่มพิธี ผูเลา โดยภาวะเปนพระ
ใหม ในฐานะเปนประธานกรรมการจัดงานฯ ก็ตองเปนผูอาน “คําถวายรายงานเปดงาน
วันวิสาขบูชา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ม.จ.ร. ประจําป ๒๕๐๕” แลวงานก็ดําเนิน
ไปจนเสร็จสิ้นตามกําหนดการ
ที่เลามาทั้งหมดนี้ วาไปตามเอกสารที่ไดรวบรวมเย็บเลมเก็บไว เปนหลักฐานที่
บอกรายละเอียดของความเปนไปไดชัดเจนพอสมควร
แตสําหรับลําพังตัวผูเลาเอง เรื่องที่ยกมาใหอานทั้งหมดนี้ ไดลืมไปแทบทั้งสิ้นแลว
แตสิ่งที่จําไดแมน กลับไมมีในนี้
เหตุการณที่จําไดแมน ที่ทําใหนึกถึงงานนี้ไดเลาๆ โดยไมชัดวาในเวลาเมื่อใดแน
ขอเลาพวงไวดวย
เรื่องมีวา เมื่อเขารับเริ่มงานนั้น ผูเลาเปนผูใหมแทบทุกดาน รวมทั้งโดยวัย และไม
คอยรูวาใครเปนใคร แตตองพบทานที่เปนผูใหญกวา แมมิใชใหญโดยตําแหนงหนาที่ แต
แนวาเขาแกกวา คือเปนผูใหญกวาโดยวัย
ผูเลานั้น ตามปกติ หรือโดยพื้นนิสัย เปนผูยําเกรงผูใหญและเกรงใจทุกคนทั่วไป
หมด เมื่อพบปะพูดจากับผูใหญ หรือผูเฒาผูแก ไมวาเปนใคร ไมวาเปนพระหรือเปนโยม
คฤหัสถ ก็จะเกรงใจออนให แตอาการที่แสดงออกไป คงไมพอเหมาะพอดี
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มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ตอนนั้ น เมื่ อ เริ่ ม ทํ า งาน ก็ ต อ งพบปะพู ด งานกั บ ท า นที่ เ ป น ผู ใ หญ หรื อ มี
ความสําคัญอยูในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
ดังเลาแลว เวลานั้น ผูเลานับไดวายังคอนขางออนวัย นักเรียน ร.ร.พอ. ในชั้นสูง
บางคนหรือหลายคน มีอายุมากกวา เปนผูใหญสักหนอย
วันหนึ่ง ในระยะเริ่มแรก เมื่อพบปะพูดงานเสร็จแลว กําลังเดินออกมา ไดยิน
นักเรียนที่มีอายุเปนผูใหญอยางที่วานั้น พูดขึ้นมาแบบเปรยๆ พอใหไดยินชัด ซึ่งไดฟงก็รู
วาหมายถึงตัวผูเลา โดยพูดทํานองวา พูดออแอ หรือแหยๆ
ผูเ ลาไดยินแลว ก็รูตัวขึ้นมาวา จริงของทานผูนั้น ตนเองพูดจาออนแอ ควรจะ
พูดจาใหฉะฉาน ชัดเจน แมจะควรคงใหสละสลวย นุมนวล แตตองใหเขมแข็ง มีพลัง
ที่เลานี้ มิไดหมายความวาเปนเรื่องที่จะไปขัดเคืองทานผูนั้น แตดังที่วาแลว เปน
การชวยใหรูตัว ที่นําไปสูการแกไขปรับปรุงตน เปนเรื่องของการฝกฝน จึงเปนเหตุการณที่
ดี ทําใหไดประโยชน และกลายเปนวา ประโยชนสําคัญของงานครั้งนั้น อยูตรงนี้ อันได
กลายเปนจุดที่คงอยูในความจํายิ่งกวาเหตุการณใหญๆ ในงานนั้นเสียอีก
นักเรียนที่เปนผูใหญโดยวัยทานนั้น เปนคนดี ไดทําคุณประโยชนไวใหแกโรงเรียน
และแกมหาจุฬาฯ ที่ทานพูดเปรยขึ้นมานั้น ถือวาเปนการพูดใหรูตัวดวยความหวังดี แลว
ผูเลาก็ไดประโยชนในการเตือนสํานึก จึงนํามาเลาไว เปนเรื่องของการเรียนรูไปเรื่อยๆ

เรื่องใหญๆ มากหลาย เลาแคใหพอเห็นเคา
เรื่องราวที่ไดเลามา จะเห็นวาสวนมากเปนเหตุการณในชวงแรก สวนมากมาลงที่
พ.ศ. ๒๕๑๒ สวนเรื่องที่เลยจากนั้น ยังไมไดพูดถึงโดยตรง และแมแตเรื่องราวในชวงแรก
ก็เลาเพียงใหเห็นแนวความเปนมา ไมไดเจาะเหตุการณบางอยางที่มีความสําคัญ เพราะ
ถาเลารายละเอียดหรือลงลึกไปในเหตุการณ ก็จะยืดยาวกันใหญ
ดูตัวอยางจากเรื่องเหตุการณหลักที่ไดเลาวา ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อองคอดีตพระ
พิมลธรรม ซึ่งบางทีเรียกเพื่อหมายจําเพาะวาทุติยสภานายก ถูกจับไปพํานักที่กองบังคับ
การตํารวจสันติบาล ดวยขอกลาวหาวา “มีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และกระทําผิด
ต อ ความมั่ น คงของรั ฐ ภายในราชอาณาจั กร” และอยู ที่ นั่ น ๔ ป จนถึ ง พ.ศ. ๒๕๐๙
ระหวางนั้น ก็เปนธรรมดาวา ผูบริหารมหาจุฬาฯ รวมทั้งทานเจาคุณเลขาธิการ จะตองหา
พระมหาเถระที่จะเปนหลัก อยางนอยเพื่อตรึงสถานการณ และรักษาสถานภาพไว
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แมวาเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ จะทรงไดรับ
สถาปนาในป ๒๕๐๖ และไดทรงมีพระเมตตาเปนหลักที่คุมครองเต็มที่ดังเลาขางตน แต
ทรงพระชรามากแลว (และอีก ๒ ป ก็สิ้นพระชนม) จึงปรากฏวา ตั้งแตป ๒๕๐๖ นั้นเอง
มหาจุฬาฯ ก็ไดพึ่งเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน (ที่ตอมา ไดรับสถาปนา
เปนสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ ใน พ.ศ. ๒๕๑๕)
งานเกี่ยวกับภายนอก เกี่ยวกับบานเมือง เกี่ยวกับประชาชนในวงกวาง และการ
อุปถัมภ มหาจุฬาฯ ตองไปหาสมเด็จ “ปา” มากมาย และก็ไดรับเมตตาเต็มที่ อยางที่เลา
วาครั้งหนึ่ง ทานกลาววา อย่างไรๆ ก็จะต้องมาที่มหาจุฬาฯ ต่อๆ ไป จนตลอดชีวิต
ที่ จ ริ ง หลายเรื่ อ งก็ เ ป น ภาระมาก ดั ง เช น ในป ๒๕๐๖ นั้ น มหาจุ ฬ าฯ โดย
สภานายกองคใหม (อธิบดีสงฆ คือเจาอาวาสวัดมหาธาตุ รูปตอจากพระพิมลธรรม คือ
พระธรรมรัตนากร) ไดทําประกาศ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๐๖ ลว. ๑๖ กพ ๐๖ ตั้งเจาประคุณ
สมเด็ จ พระวั น รั ต วั ด พระเชตุ พ น เป น ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า
พระไตรปฎก และตอจากนั้นก็พูดไดวา ไดรบกวนทานมากๆ เรื่อยๆ
แล ว ต อ มาในช ว งกลางเดื อ นมกราคม ๒๕๑๐ ก็ มี เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานจั ด ทํ า
พระไตรปฎกนี้ ซึ่งเปนเหตุใหเจาประคุณสมเด็จฯ (ขอใชคําวาอึดอัด คงไมผิด) แจงวาจะ
ขอลาออก ทานเจาคุณเลขาธิการก็ตองเปนผูนําในการแกปญหา ทําใหเรื่องผานไปได
โดยเจาประคุณสมเด็จฯ ยังชวยงานนี้ตอมา
เรื่ อ งนี้ ถ า เล า รายละเอี ย ด ผู อ า นที่ อ ยู ใ นวงมหาจุ ฬ าฯ ก็ จ ะเข า ใจเรื่ อ งราวที่
ซับซอนบางอยางในความเปนมาของมหาจุฬาฯ สวางมากขึ้น แตนี่มิใชโอกาสที่จะเลา
เรื่องลงลึกแบบนี้ เพราะถาเลาหลายเรื่อง ก็จะแสนยืดยาว จึงตองงดไวกอน
เปนอันวา ในที่นี้ คราวนี้ ไมสามารถเลาเรื่องราวไดอีกมากนัก เพราะเวลาที่วางวด
เขานั้น ไมพอ แตที่ตองจํายอมยิ่งกวานั้น คือรางกาย โดยเฉพาะสมอง ไมคอยจะรวมมือแลว
ถาขืนทําตอไปตามใจ เรื่องที่เลาก็อาจจะไมชัดตามควร เสี่ยงตอความพลาดเพี้ยน
ไมตองพูดถึงขั้นเขียน แมแตขั้นเตรียมขอมูล แคอานบันทึกรายวันที่เขียนดวย
หมึกประมาณ ๑,๒๐๐ หนา ก็ไมไหว ไมตองพูดถึงตนฉบับที่เขียนดวยดินสอ ที่จะสงฝาย
พิมพดีดพิมพใชงานและเก็บหลักฐานเขาแฟมที่มหาจุฬาฯ
(กระดาษเขียนบันทึกนั้น ขนาดกระดาษถายเอกสาร, บันทึกนี้ไมใชเขียนเปนทางการ แตเขียนพอ
ใหตัวเองรู จึงเอาตามหลักภาษาแทไมได แตก็ชวยใหสังเกตการใชภาษาสมัยนั้นไดบาง เชนคํายอ อยาง
“จังหวัด” เดี๋ยวนี้ยอแค จ. แตสมัยนั้นเปน จว., “อาจารย” เดี๋ยวนี้ อ. แตสมัยนั้นเปน อจ.; Asia เดี๋ยวนี้
ใหอาน “เอเชีย” แตสมัยนั้นนิยมอานวา “อาเซีย”)

งานรวมขางนอกใหญยาว ไมมีเทารอ กม.รัฐ
ไดบอกขางตนแลววา งานออกไปรวมทํากับหนวยงานและองคกรขางนอก ใน
ระยะแรกโดยทั่วไปเปนงานยอมๆ ยอยๆ ซึ่งเปนไปตามคําอาราธนาและการอุปถัมภที่จะ
ทําใหลวงผานเสร็จไปเปนคราวๆ แตไมชาไมนาน งานใหญใชเวลายาวก็เริ่มมีเพิ่มขึ้น การ
ที่จะเลาเรื่องราวใหญๆ ยาวๆ เหลานี้จึงตองจัดเปนตอนใหญ ซึ่งมีเรื่องเยอะ
ขอสําคัญอยูที่วา เมื่อตอนนี้มาถึง ก็ถึงคราววาคงจะเลาใหสมเปนเรื่องใหญไมได
ดังบอกไว นานแลว วา เวลาก็งวดเขา และตัว ผูเ ลาเองก็มี ทีทา วาจะไมไหว จึงคงตอ ง
พิจารณาวาจะเลือกพูดเรื่องไหน หรือพูดแตละเรื่องเทาใด และดวยวิธีเลาอยางไร
ทีนี้ ระหวางที่พิจารณาในการพูดเรื่องใหญๆ วาจะเอาอยางไร เพื่อไมใหเวลาผาน
ไปเปลา ก็ไดนําเอาเรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือจําพวกเรื่องประกอบ มาพูดไปพลางกอน เปน
ทํานองเรื่องแทรก ดังไดเลามาหลายเรื่องแลว
ทีนี้ ก็หมดเวลาที่จะหลีกหลบเรื่องใหญยาว และในบรรดาเรื่องเหลานี้ ก็มีงานรวม
คิดรวมทําที่สําคัญ เริ่มขึ้นในชวงเวลานี้ดวย เปนงานออกมารวมกันทําของมหาวิทยาลัย
สงฆทั้งสองแหง เพื่อประโยชนรวมกัน ในการทําใหสถานภาพของตน ไดความยอมรับวา
เปนการชอบดวยนิติธรรม และงานนี้ก็ใหญยาวจริงๆ เปนที่สุดเหนือเรื่องราวอื่นๆตกลงวา
ตอนทายนี้ จะเลือกเขียนเรื่องใหญๆ บางเรื่อง แตจะเขียนเพียงยนยอ และคราวๆ คลายๆ
ตั้งหัวขอไว เชิงบอกรายการ ไดแก
๑. การให ม หาวิ ท ยาลั ย สงฆ เ ป น ของถู ก ต อ งมี จ ริ ง เป น จริ ง ตามกฎหมายของ
บานเมือง พูดกันงายๆ วาการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ
๒. การไปเยี่ยมสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา ในอาเซีย, ๒๕๑๐
๓. การไปสอน และเยี่ยมสถาบันที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนา ในอเมริกา, ๒๕๑๕
๔. วาระจบ ๑๐ ป งานที่มหาจุฬาฯ, ๒๕๐๗-๒๕๑๗
อยางไรก็ดี นี่คือที่คิดวาจะเขียน แตอาจจะเขียนไดไมครบตามที่คิด
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๒๑๗

“สู พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงฆ”
หัวขอนี้ ตั้งชื่อตามชื่อแฟมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่เก็บไว แตเปนเพียงแฟมเรื่องราวที่
สวนมากเปนสําเนาของแจกในระยะหลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ คือไมครบ เพราะเอกสารสวน
สาระในชวงตน ยอมเริ่มขึ้นโดยเปนตนฉบับลายมือ ซึ่งตอนนี้ ไมมีเวลาจะคน
กอนจะเลาความเปนมาของเรื่องที่วานั้น ขอแทรกเรื่องสํา คัญสั้นๆ นําหนาไว
หนอย เพราะเปนสาระที่จะมีในกฎหมายตามยุคสมัย
ไดเลาแลววา มหาวิทยาลัยในยุคแรก มีตําแหนงเลขาธิการ เปนผูทํางานจริงจัง
สวนอธิการบดีมักมาจากการเมือง เชน เปนหัวหนารัฐบาล
จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงมี พ.ร.บ. ใหม ซึ่งยุบเลิกตําแหนงเลขาธิการ และให
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยูภายใตการบังคับบัญชารับผิดชอบของอธิการบดี ที่
เปนผูทํางานตัวจริง
ทีนี้ ในการที่จะใหมีกฎหมายรองรับมหาวิทยาลัยสงฆนั้น เรื่องยืดเยื้อยาวนาน
มาก เวลาผานเรื่อยมาจนเลยป ๒๕๑๖
พอถึงเวลานั้น ก็ชัดวา ถามี พ.ร.บ. สําหรับมหาวิทยาลัยสงฆออกมา ก็ตอง
บัญญัติจัดวางระบบการบริหารงานแบบใหมอยางนั้น
ดั ง นั้ น มหาจุ ฬ าฯ จึ ง ต อ งเตรี ย มจั ด ระบบงานใหม ใ ห พ ร อ มไว ดั ง ที่ มี “(ร่ า ง)
ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗” ซึ่งผูเลาเชียนลายมือดวยดินสอดําไว
๗ หนา ลงวันที่วา ๒๑ ส.ค. ๑๗ (เขียนเสร็จ ๒๓ ส.ค. ๑๗; ฉบับพิมพดีด คงมีในแฟมที่
มหาจุฬาฯ เพราะอยูดวยกันกับตนฉบับเรื่องที่เกี่ยวของ ซึ่งไดเขียนกํากับไววา “ฝากคุณ
ชลธีร์ ช่วยพิมพ์ด้วย”)
(ราง) ระเบียบนี้มี ๔๓ ขอ พรอมดวยบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบราง
ดังกลาวนั้น ขอยกความบางตอนมาดู (เอา เลขาธิการ ไปไว้ใน “บทเฉพาะกาล”) ดังนี้
“...เหตุผล
...จึงเป็นการสมควรที่จะจัดวางระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับใหม่
ซึ่งครอบคลุมระบบการบริหารงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน
โดยสมบูรณ์ เพื่อเป็นหลักในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
อํานวยประโยชน์แก่พระศาสนา และประเทศชาติ สืบไปตลอดกาลนาน...

๒๑๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
ข้อ ๑๔ ให้มีอธิการบดีรูปหนึ่ง เป็นหัวหน้าในการบริหารงานของมหาจุฬา
ลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และจะให้ มี ร องอธิ ก ารบดี รู ป หนึ่ ง หรื อ หลายรู ป ช่ ว ย
ปฏิบัติงาน ก็ได้...
บทเฉพาะกาล
...ข้อ ๔๑ ในระยะเวลาที่การแบ่งส่วนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ยังเป็นไปตามความใน ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการ เป็นประธาน รองเลขาธิการรูปหนึ่ง เป็นรอง
ประธาน รองเลขาธิ ก าร ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร ผู้ อํ า นวยการ หั ว หน้ า กอง รอง
ผู้อํานวยการ และหัวหน้าแผนก เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการทั่วไป
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เท่าที่ไม่ขัดต่ออํานาจหน้าที่ของสภามหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย...”

พอดีวา ตัวผูเลาไดลาออกจากมหาจุฬาฯ ในป ๒๕๑๗ นี้ดวย นึกไมออกวา ได
ประกาศระเบียบนี้ออกมาเสร็จไปหรือไม (แตคงยังไมไดประกาศ จึงมีเลขาธิการตอมา
จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๙)
ไมวาจะอยางไร ก็ขอตอไปเลย บอกแลววาจะเลาคราวๆ จับความแคยอๆ ชื่อ
หัวขอที่ตั้งไวในที่นี้ เพียงชวยใหสะดวกขึ้นในการจับความ ไมตองถือเปนจริงจัง ดังนี้

ตอน ๑ ทั้งบ้านเมือง ทั้งพระสงฆ์ ที่จุดตั้งต้น
มีเรื่องมานานแลววา จอมพล ป. พิบูลสงคราม คิดจะตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ แต
แลวก็เงียบหายไป บางที สถานการณบานเมืองอาจจะยุง ตองคิดเรื่องอื่นมาก
ในแงเ หตุการณและสภาพบานเมือง จอมพล ป. เปนนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ.
๒๔๘๑ แลวปตอมา ๒๔๘๒ ไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ครั้งนั้น ประเทศไทยเขารวมวงศ
ไพบูลยมหาเอเชียบูรพา กับญี่ปุน ในที่สุด ญี่ปุนใกลจะแพ จอมพล ป. ไดลาออกจาก
ความเป น นายกรั ฐ มนตรี ในป ๒๔๘๗ แลว ในป ตอ มา ๒๔๘๘ สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒
สิ้นสุดลง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ถูกจับในขอหาเปนอาชญากรสงคราม ถูกเชิญตัวไป
ควบคุม ตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
นี่เพียงแตเ ลาใหรูความเปนไปของบานเมือง แตเ รื่องราวจะสัมพันธกันหรือไม
อยางไร ผูเลาไมทราบ
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สวนทางดานพระสงฆ ก็ไดเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ดังปรากฏวา
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ในพระอุปถัมภของ สมเด็จพระสังฆราชเจา
กรมหลวงวชิรญาณวงศ และคณะสงฆวัดบวรนิเวศวิหาร ไดมีการประกาศตั้งมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆ ชื่อ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เปนการรื้อ
ฟน “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรง
จัดตั้งขึ้น และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ร.๕ เสด็จไปทรงเปดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖
โดยไดเปดการศึกษาในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙
ตอมา ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ตําหนักวัดมหาธาตุ ในที่ประชุมพระ
เถรานุ เ ถระ องค ป ระธานได แ จ ง ประกาศตั้ ง มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป น
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา โดยปรารภการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ร.๕ ได
ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ แลวตอมาใน พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดทรง
ประกาศพระราชปรารภใหเปลี่ยนนาม โดยพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” และไดเปดการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
ทางดานบานเมือง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปนนายกรัฐมนตรีอีก ณ ๘
เม.ย. ๒๔๙๑ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลของจอมพล ป. จะเสนอ พ.ร.บ. เขาสูสภา เพื่อ
รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ แตในปนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการรัฐประหาร ณ ๑๖
ก.ย. ๒๕๐๐ เรื่องจึงยุติ
ตอมา ในชวงที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี (๙ ก.พ. ๒๕๐๒ ๘ ธ.ค. ๒๕๐๖) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จะดําเนินการออกกฎหมายเพื่อรับรองดังวานี้
แตพระยาอรรถการียนิพนธ ซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้น ไดให
ความเห็นแนะนําใหระงับเรื่องเสีย (ผูเลาไดฟงจากพระยาอรรถการียนิพนธพูดเองในที่
ประชุม โดยทานมีความคิดเห็นอยางนั้นโดยสุจริตใจ ดังจะเลาขางหนา)

ตอน ๒ ยุคมีสภาการศึกษาของคณะสงฆ์
ในเรื่องการรับรองนี้ เมื่อพูดคลุมลงไปดวยคํางายๆ ก็บอกวา มหาวิทยาลัยสงฆ
ทั้งสอง มีผลประโยชนรวมกัน ควรจะปรึกษาหารือ และทําการตางๆ รวมกัน โดยทั้งสอง
แหงนั้นจะตองไดพบไดพูดกับวงงานกิจการภายนอกหลายแหงหลายสถาบัน ทั้งสอง
สถาบันจึงควรพูดใหตรงกันลงกัน
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วงงาน องค ก ร สถาบั น ที่ จ ะต อ งติ ด ต อ สั ม พั น ธ ตลอดจนหามติ ร ว ม ก็ เ ช น
คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร (เฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมาธิการ) และหนวย
ราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยเฉพาะในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ในยุ ค ต น ๆ นั้ น ยั ง มี ส ภา
การศึกษาแหงชาติ ตอดวยคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เพิ่มเขามาอีก)
นี่คือเขาสูยุคกาวออกไปพบพา รวมไปดวย รวมชวยกัน ถึงตอนนี้ สําหรับทานเจา
คุณเลขาธิการ และผูเลา การทํางานก็เลยกลายเปนวาออกไปดวยกันมาก อาจจะพูดได
ทํานองวา ทานเจาคุณเลขาธิการออกนําหนา สวนผูเลาก็พาขาวของไป พูดไวกวางๆ แค
นี้ จะนําจะพาอยางไรบาง ยังไมบรรยาย

ก) คําสั่งมหาเถรสมาคม
ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ เปนการศึกษาของคณะสงฆ
ณ ๕ ม.ค. ๒๕๐๘ รั ฐ บาล จอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบแก
โครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ และคณะสงฆไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โดยมีพระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ (ตอมาคือ เจาพระคุณสมเด็จพระ
ญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช) เป น ประธาน (ต อ มา เป น ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการฯ)
จากนั้น ก็เกิดมี สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ตั้งอยูที่วัดบวรนิเวศ
วิหาร (เทาที่ทวนความได ตอนแรกเรียกยอวา พธน. ตอมาเปน พธต. แตยังไมยืนยัน
เพราะยังไมมีเวลาตรวจสอบใหแน) เปดอบรมรุนแรก ๑ ต.ค. ๒๕๐๙
มีกําหนดให ๒ มหาวิทยาลัยสงฆเปนแหลงใหญ ที่จัดสงพระบัณฑิตไปรับการ
อบรม คราวนั้น ทานเจาคุณเลขาธิการ และผูเลา ไดรวมเปนอนุกรรมการในสํานัก
ฝกอบรมฯ นี้ แลวในป ๒๕๐๙ นี้เอง สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตฯ ก็จะตั้งสถาบันบัณฑิต
วิทยาลัยพุทธศาสนาขึ้น เพื่อวา ตอนั้นไป พระบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองก็จะ
เรียนตอปริญญาโท (และสูงขึ้นไป) ไดในประเทศไทย ไมตองไปตอในตางประเทศ
ในการพิจารณาเรื่องนี้ อนุกรรมการไดใหความเห็นวา การที่จะมีปริญญาโทได
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองนั้น จะตองไดรับการรับรองกอน มิฉะนั้น การ
เปดเรียนชั้นปริญญาโท ก็จะไมมีความหมาย ปริญญาโทที่ไดก็จะไมมีศักดิ์และสิทธิ์ พอ
ถึงจุดนี้ เรื่องการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ ก็เดนขึ้นมา กลายเปนเรื่องที่ตองเอาจริงเอาจัง
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ตอนนี้ สองมหาวิทยาลัยสงฆก็หันมารวมกันหาทางเดินหนาในเรื่องนี้ และการ
พิจารณาไดกาวตอไปอีกวา การที่จะใหรัฐรับรองมหาวิทยาลัยสงฆนั้น ระหวางเดินเรื่อง
กาวไป มีจุดออนคางอยู คือเมื่อใดทางฝายราชการอางเหตุผลขึ้นมาวา มหาวิทยาลัยสงฆ
นี้ คณะสงฆเองก็ยังไมรับรอง แลวรัฐบาลจะไปรับรองไดอยางไร เรื่องก็จะหมุนวนตอง
เริ่มตนกันใหมๆ และทางฝายราชการก็อางอยางนี้ไดเรื่อยไปไมจบสิ้น ถาอยางนี้ก็จะไป
ใหตลอดไดยาก ควรตองใหคณะสงฆรับรองมหาวิทยาลัยสงฆกอน
เปนอันวา ตองดําเนินการเปนขั้นตอน เพื่อใหเรื่องกาวไปไดอยางแนวแนมั่นคง คือ
- ใหคณะสงฆรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ เมื่อไดฐานที่มั่นนี้แลว
- จึงกาวตอไปในขั้นใหรัฐรับรองมหาวิทยาลัยสงฆนั้น
ในขั้นที่ ๑ เรื่องนี้ตองอาศัยมหาเถรสมาคม และเรื่องก็ดําเนินไป โดยมหาเถร
สมาคมใหอํานาจดําเนินงาน รวมทั้งการที่จะตั้ง สภาการศึกษาของคณะสงฆ ขึ้นมาดวย
(“สภาการศึกษาของคณะสงฆ” ก็มีขึ้นใหสอดคลองกับยุคสมัย เทียบกับ ”สภา
การศึกษาแหงชาติ” ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๐๒ โดยรับโอนกิจการและอํานาจหนาที่มาจาก
“สภามหาวิทยาลัยแหงชาติ” ที่ยุบเลิกไป)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสอง คือ รวมทั้งทานเจาคุณเลขาธิการ และผู
เลา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของสภาการศึกษาของคณะสงฆ รวมกับพระเถระจาก
มหาเถรสมาคม และสวนราชการที่สําคัญในทางการศึกษา
การอาศัยหรือใชอํานาจของมหาเถรสมาคม มาดําเนินการใหลุถึงจุดหมายของ
สองมหาวิทยาลัยสงฆ ในขั้นนี้ ใชเวลานานมากพอสมควร ขอยกความในบันทึกของผูเลา
มาใหดูเปนตัวอยางสัก ๒ วัน จะไดเห็นรูปเคาในการทํางานเรื่องนี้ ดังนี้
“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๔] วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒.
สํานักงานเลขาธิการ:...
การรับมหาวิทยาลัยสงฆ์: ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น. เลขาธิการ ผู้ช่วยฯ รก.คบ.ครุ. ไป
ประชุมกรรมการภายในฝ่ายมหาวิทยาลัย และกรมศาสนา พิจารณาร่างคําสั่ง
มหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และเรื่อง สภา
การศึกษาของคณะสงฆ์ มีข้อสําคัญ คือ
- เขียนหัวข้อเรื่อง คําสั่งฉบับแรก
- ตกลงกันให้นําคําสั่งฉบับแรกอย่างเดียวเข้าที่ประชุมก่อน
- ให้ มี ร ะบุ เ รื่ อ งการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไว้ ใ นอํ า นาจสภา
มหาวิทยาลัยด้วย
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- เพิ่มความว่าด้วยบุคคลที่ประกอบเข้าเป็นสภามหาวิทยาลัย; กําหนดการ
แต่งตั้งสภานายก และอธิการบดี โดย สร. และเพิ่มอํานาจหน้าที่เลขาธิการ
- นอกนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนรายละเอียดเล็กน้อย.
บาลีสาธิตศึกษา:...”
“[วันศุกร์ แรม ๒ ค่ํา เดือน ๖] วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒.
สํานักงานเลขาธิการ:...
พุทธจักร:...
โครงการ:...
บาลีอุดมศึกษา:...
ร.ร. พอ.:...
มหาเถรสมาคม: ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมมหาเถรฯ วันที่ ๖ ซึ่งจะพิจารณา
ร่างคําสั่ง เรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ (รับวานนี้) วันนี้ เลขาธิการ ผู้
ช่วยฯ และเลขาธิการ มมร. เข้าพบพระสาสนโสภณ นัดหมายการที่จะพึงทําใน
การประชุม. (๑๗ - ๒๐ น.).”
ขอเลาเชื่อมความวา ในวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๑๒ ชวง ๑๖.๑๐ – ๑๗.๐๗ น. มหาเถร
สมาคมพิจารณารางคําสั่งดังกลาว แกถอยคําเพียงเล็กนอย ก็ผาน โดยอนุกรรมการที่
ไดรับเชิญเขาฟง หากถูกถาม ก็แถลง ไดแก พระเทพกวี พระเทพคุณาภรณ พระราชวิสุทธิเวที พระมหาประยุทธ พ.ท. ประสาร ทองภักดี และผูแทนสภาการศึกษาแหงชาติ
แลวในที่สุด การทํางานที่วานี้ก็เสร็จ และสงเขามหาเถรสมาคม
ผลคือ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ก็มี “คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์” ซึ่งมีสาระสําคัญอยูที่ขอ ๓ ซึ่งกําหนดใหการศึกษาของ
ม.ม.ร. และของ ม.จ.ร. “ซึ่งดําเนินการอยู่แล้ว เปนการศึกษาของคณะสงฆ”
เรื่ อ งนี้ ไม ข อเข า ไปในรายละเอี ย ด เพี ย งให สั ง เกตนิด หนึ่ ง ว า ในคํ า สั่ง มส. นี้
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งสภานายก และนายกสภา (อีกชั้นหนึ่ง) อธิบดีสงฆวัด
มหาธาตุ จึงมิใช เ ปนสภานายกมหาจุฬาฯ ทันทีโดยตํา แหนง แตตอ งดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดในขอ ๖ วา
“ข้อ ๖. นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และสภานายกมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย นั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยคํากราบทูลของสภา
การศึกษาของคณะสงฆ์”
ถึงตรงนี้ งานสําคัญขั้นที่ ๑ ซึ่งเปนฐานสําคัญ ก็สําเร็จเสร็จสิ้น ไมตองหวงวา
จะตองมาเกี่ยงมาเถียงกันตอไป มุงเดินหนาไปในขั้นตอนที่ ๒ อยางเดียว
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ในเรื่องนี้ เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อครั้งทรงดํารงสมณศักดิ์ ที่ พระสาสนโสภณ ทรงมีพระคุณแกงานนี้เปนอยางยิ่ง
เพราะงานที่จุดนี้จะสําเร็จไดดวยอํานาจของมหาเถรสมาคม เจาพระคุณสมเด็จพระ
ญาณสังวร ครั้งยังทรงเปนพระสาสนโสภณนั้น ทั้งทรงเปนประธานฯ สํานักฝกอบรมพระ
ธรรมทู ต ไปต า งประเทศ ที่ มาร ว มงานกัน ของมหาวิ ท ยาลัย สงฆ ทั้ ง สอง และทรงเป น
กรรมการมหาเถรสมาคม จึงทรงโยงประสานใหงานนี้ดําเนินมาไดจนสําเร็จ
เหตุการณนี้นับวาสําคัญทีเดียว และทางราชการก็ถือเปนเหตุการณใหญ ถึงกับ
วา กรมการศาสนากําหนดจัดเปนพิธีของราชการ ดังในบันทึกของผูเลาอีกแหงหนึ่งวา
“[วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๘] วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒.
สํานักงานเลขาธิการ:...
คําสั่งมหาเถรสมาคม: โดยการนัดของอธิบดีกรมการศาสนา ขอมาทําพิธีมอบคําสั่ง
มหาเถรสมาคม เรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ แก่มหา
จุฬาฯ ในฐานะอธิบดีฯ เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้นัดมาครั้งหนึ่ง ขอ
มอบในวันที่ ๑๓ ตรงกับวันพระ ทาง มจร. ของดไป และได้โทร. มานัดใหม่
เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ขอให้ทําพิธีวันนี้ ๑๗ น. เลขาธิการได้ขอเป็น ๑๖.๓๐ น.
- ๑๕.๔๕ น. ทุกแผนกบนตึก มจร. นํานิสิต นักศึกษา นักเรียน เข้าประชุม
ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ แผนกบาลีสาธิตมาเฉพาะผู้กํากับ และพระมหา
ยิน วรกิจฺโจ. (เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ พร้อมหน้ากว่าวันเปิดเรียนมาก)
- ๑๖.๐๕ น. ผู้ช่วยเลขาธิการเล่า ชี้แจงเรื่องความเป็นมา ในการที่มหาเถร
สมาคม ออกคําสั่งนี้ ชี้แจงเหตุผลที่ควรให้คณะสงฆ์รับ ทั้งในด้านประโยชน์
สถาบัน และประโยชน์แก่พระศาสนาส่วนรวม และสาระสําคัญของคําสั่ง
(รับฐานะ แต่ไม่ก้าวก่ายการภายใน)
- ๑๖.๓๐ น. เลขาธิการนําบูชาพระรัตนตรัย เตรียมพร้อมไว้; พระราชรัตน
เมธีมาร่วมพิธี.
- ๑๖.๓๕ น. อธิบดีกรมการศาสนา หัวหน้ากองศาสนศึกษา หัวหน้าแผนก
วิทยาลัยการศาสนา มาถึงพระอุโบสถแล้ว อธิบดีฯ บูชาพระรัตนตรัย อ่าน
คําสั่งมหาเถรสมาคมฯ จบแล้ว ถวายคําสั่ง กับม้วนเทปถ้อยแถลงของอธิบดีฯ
ในการสนับสนุนข้อเสนอรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม
เมื่อ ๑๑ ส.ค., พระสงฆ์ทั้งหมดสวดชัยมงคลคาถา

๒๒๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
- จากนั้น อธิบดีฯ กล่าวปราศรัยแสดงความยินดีในความสําเร็จของงาน และ
ความยินดีร่วมกับมหาวิทยาลัย
- เลขาธิการ กล่าวอนุโมทนา และอํานวยพร
- ประมาณ ๑๗.๒๐ น. อธิบดีกรมการศาสนานมัสการลากลับ
- จากนั้น พระราชรัตนเมธีกล่าวแสดงความยินดีร่วม ในฐานะเจ้าของสถานที่
(วัดมหาธาตุ – ในคําของท่านเอง)
- เลขาธิการ กล่าวถึงความสําคัญ ความดีงาม ความร่วมมือ ของพระราชรัตน
เมธี ความสําคัญของวัดมหาธาตุ และความสําคัญของการครั้งนี้ – แล้ว
นมัสการพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี.”

ข) รัฐบาลเอาจริง ครั้งยังรวมเปน พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน
ในป ๒๕๑๕ รัฐบาลปฏิวัติ จอมพลถนอม กิตติขจร เริ่มจับงานนี้จริงจัง และ
ดําเนินการตอเนื่องยาวนาน ไมทิ้งเรื่อง ขอใหดูบันทึกของผูเลาสักแหงหนึ่ง ดังนี้
“[วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๑๑] วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕.
สํานัก ลธ.: ...
การรับรอง: ดร. สมภพ โหตระกิตย์ กรรมการกฤษฎีกา ให้คนมาติดต่อขอเอกสาร
หลักสูตรและระเบียบการ มจร. ไป ว่าได้รับมอบหมายจากสภาคณะปฏิวัติ ให้
ร่างประกาศคณะปฏิวัติ เป็นอย่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย สําหรับ ๒ มหาวิทยาลัย
สงฆ์ แบบเต็มรูป (ราว ๑๖ น.)...”
เนื่องจากทําเปนประกาศคณะปฏิวัติ จึงมีเพียงราว ๗ มาตรา และก็ไดรางจน
เสร็จเรียบรอย
อยางไรก็ตาม ยังไมทันไดออกประกาศดังกลาว รัฐบาลปฏิวัติก็สิ้นสุดลง
จากนั้น แมวาจอมพลถนอม กิตติขจร จะยังเปนหัวหนารัฐบาล แตก็เปนรัฐบาล
อยางปกติ ที่จะตองออกกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติ คือ แทนที่จะออกเปนประกาศ
คณะปฏิวัติ ก็จะตองเปน พ.ร.บ. ที่ผานรัฐสภา
ในรัฐบาลใหมของ จอมพลถนอม กิตติขจร งานนี้ไดดําเนินตอมาจนเสร็จ คราวนี้
มี ก ารขอความเห็ น ชอบจากมหาเถรสมาคม ซึ่ ง อยู ใ นสมั ย ของเจ า พระคุ ณ สมเด็ จ
พระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพน มติออกมาในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๑๖ วา
“หากทางราชการจะรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง ก็เป็นการสมควร”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๒๕

จากนั้น คณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อ ๒ ต.ค. ๒๕๑๖ วา เห็นชอบในหลักการที่จะ
รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ
แตแลว หลังจากนั้นเพียง ๑๒ วัน ก็ไดเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลา เรื่องจึงจบหายไป

ค) แยกเปน พ.ร.บ. ๒ ฉบับ
ตอจากเหตุการณ ๑๔ ตุลา (๒๕๑๖) เปนสมัยของรัฐบาลศาสตราจารยสัญญา
ธรรมศักดิ์ คราวนี้ อาจารยสุกิจ นิมมานเหมินท รองนายกรัฐมนตรี รับเปนเจาของเรื่อง
และไดเห็นชอบ ณ ๓๐ ม.ค. ๒๕๑๗ ใหกระทรวงศึกษาธิการราง พ.ร.บ. ๔ เดือนเสร็จ
ครม. รับหลักการ ณ ๘ ต.ค. ๒๕๑๗ โดยตกลงแยกเปน พ.ร.บ. ๒ ฉบับ สําหรับ
แตละมหาวิทยาลัย
ในเรื่องนี้ งานสําคัญอยูที่คณะกรรมการกฤษฎีกา และพระยาอรรถการียนิพนธ
ไดตั้งใจทํางานอยางจริงจัง ทานเปนผูใหญที่เฒาชรา ในสายตาของผูเลาเขาใจวาทานมี
อายุประมาณ ๘๐ ป ผูเลาตองไปรวมประชุมนาจะประมาณ ๒๐ ครั้ง (ถึงตนป ๒๕๑๘)
พระยาอรรถการียนิพนธเลาเรื่องเกาเมื่อกวา ๑๐ ปกอนนั้น ครั้งจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๒-๐๖) จะออกกฎหมายรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ
เวลานั้น ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานไมเห็นดวยเลยกับเรื่องนี้
และไดแนะนําใหระงับเรื่องจบไปเสีย เหตุผลของทานก็ทํานองเดียวกับคนทั่วๆไป ในเมือง
และในถิ่นที่นับวาเจริญสมัยนั้น ซึ่งมองวาพระเรียนแลวจะสึกไปหาอาชีพอยางชาวบาน
เปนตน เราก็มองเห็นวาทานหวังดีโดยสุจริตใจ เปนเรื่องของการมองสังคมในชวงหัวตอ
ของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนสวนใหญเห็นความเปนไปคนละซีกละสวน มองไมทั่วไมถึง
ประดาเหตุปจจัยที่อยูในความมัวสลัว ก็จะตองทํางานกันไปโดยเขาใจเห็นใจ
อยางไรก็ตาม สําหรับครั้งใหมนี้ รัฐบาลไดเห็นชอบแลวสงรางกฎหมายมา ทานมี
หนาที่ทํางานในแงกฎหมาย แมวาทานจะไมเห็นดวยเลยกับการออกกฎหมายนี้ ทานก็ทํา
ไปตามหนาที่ และพยายามทําอยางดีที่สุด เชน เมื่อมหาวิทยาลัยสงฆตองการความเปน
อิสระ ทานก็พยายามอยางจริงจัง ที่จะเขียนใหไดอยางที่พระตองการ โดยหากฎหมาย
ตางๆ มาเทียบเคียง จนไดแนววาจะใหเปนเยี่ยงรัฐวิสาหกิจ (ไมใชอยางรัฐวิสาหกิจ) และ
ในที่สุด ก็เสร็จสิ้น ที่จะสงกลับเขา ครม. เพื่อนําเขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติ
แต พ อถึ ง ตอนนี้ ที่ จ ะเป น ขั้ น ของการออกเป น กฎหมาย รั ฐ บาลของอาจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ก็สิ้นสุดลง ณ ๑๕ ก.พ. ๒๕๑๘

๒๒๖
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ในป ๒๕๑๘ รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รับเรื่องตอ โดยนํารางที่ผา น
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลวนั้น เสนอ ครม. แลว รัฐบาลเปนเจาของราง นําเสนอสภา ณ
๒๒ ส.ค. ผานวาระที่ ๑ โดยเอกฉันท สภาตั้งกรรมาธิการพิจารณา เปนเหตุใหพระจาก
สองมหาวิทยาลัยสงฆตองไปสภาบอย เพื่อชี้แจงอธิบายแกคณะกรรมาธิการ
อยางไรก็ตาม ระหวางที่เรื่องคางอยูในสภานั่นเอง ณ ๑๒ ม.ค. ๒๕๑๙ ก็ไดมี
ประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร การพิจารณาจึงสะดุดสุดสิ้นลง
(ขอแทรกความเปนเคาไววา ในชวงเวลานี้ ทางดานพระ สภาการศึกษาของคณะ
สงฆไดดําเนินการราง “แผนการศึกษาของคณะสงฆ” มาโดยลําดับ จนกระทั่งในเวลาใกล
กันนี้ ณ ๑๔ ม.ค. ๒๕๑๙ การรางแผนดังกลาวก็กําลังจะเสร็จสิ้น และตอมา เมื่อสําเร็จแลว
นําถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงลงพระนาม จากนั้นเรื่องไปอยางไร ตองมีเวลาคน-ทบทวน)

ง) จับเปนฉบับเดียวอีก
ถึงป ๒๕๑๙ ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เรื่องเริ่มตนใหม และเปลี่ยนไป
แทนที่จะเปนราง พ.ร.บ. ของรัฐบาล คราวนี้ เปนราง พ.ร.บ. ของ สส. ๓ ทาน สําหรับ ๒
ม.สงฆ จึงมี ๖ ราง เมื่อเขาสูสภา รัฐบาลไดรับไวพิจารณากอน โดยขอเวลา ๖ เดือน
ระหวางนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติใหขอความเห็นชอบจากคณะสงฆอีก แตคราวนี้
มหาเถรสมาคมมิไดมีความเห็นชอบตามเสนอเหมือนอยาง มส. ครั้งป ๒๕๑๖
ในครั้งใหมนี้ เรื่องกลายเปนวา มส. เหมือนกับปฏิเสธขอเสนอทั้งหมด โดยให
ความเห็นใหมวา ควรทําเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน เรียกวา “พ.ร.บ. การศึกษาแหงสงฆ”
ซึ่งมิใชเพียงรวมเรื่องของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองเทานั้น แตใหครอบคลุมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม เปนการรับรองเปรียญธรรมเปนตนดวย
จากนั้น มหาเถรสมาคมก็ตองดําเนินการราง พ.ร.บ.ใหมนี้ หมดเวลาไปอีกมาก
กวาจะเสร็จ ใหมหาเถรสมาคมสงแกรัฐบาล แลวรัฐบาลสงเขาคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็
ถึง ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ สิ้นสุดสมัยของรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช พอดี
เมื่อรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร เขามา ๘ ต.ค. ๒๕๑๙ เรื่องก็ยังดําเนิน
ตอไป โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแกไขราง พ.ร.บ. ของมหาเถรสมาคมนั้น ครั้นเสร็จแลว
ก็มอบใหรัฐบาลสงกลับไปถวายมหาเถรสมาคมพิจารณาอีกครั้ง
แตมหาเถรสมาคมไมเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องก็งัน
แลวก็เลยเงียบหายไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ตอน ๓ สําเร็จเป็น พ.ร.บ. แต่แค่ตัดตอนพอให้ผ่านไปก่อนขั้นหนึ่ง
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๒๓ สมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท เรื่องก็เริ่มขึ้น
ใหม อี ก ในเดื อ น ก.ย. ๒๕๒๓ โดยนายขุ น ทอง ภู ผิ ว เดื อ น รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ มีบันทึกใหกรมการศาสนาดําเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จสิ้นไป โดย
นิมนตทางฝายพระสงฆใหรวมพิจารณาดวย แตเวลาผานไป เรื่องก็เงียบ
ตอมา ในรัฐบาลนั้นเอง โดยพรรคกิจสังคม ที่อยูดานสํานักนายกรัฐมนตรี และ
พรรคประชาธิปตย ที่อยูดานกระทรวงศึกษาธิการ ไดราง พ.ร.บ. กันใหม โดยถวายโอกาส
ใหมหาวิทยาลัยสงฆเขาไปรวมพิจารณาดวย
ตามที่รวมความได ทานที่ทํางานนี้ ก็มีความปรารถนาดีพยายามสนับสนุน แต
มองกันวา การที่จะใหได พ.ร.บ. ๒ ม.สงฆ อยางเต็มรูปนั้น ตามเรื่องที่เปนมา มีอุปสรรค
ในขั้นตอนตางๆ มาก ยากจะสําเร็จ นาจะเอาแคใหเสร็จพอผานไปทีหนึ่งกอน แลวคอย
คิดเดินหนาแกไขกันใหม
ก็เลยตกลงวาเอาแครับรองวิทยฐานะ (ที่มีอยูเปนอยูแลว) ใหเสร็จไปกอน และใน
ทํานองวา เพื่อใหผานไปดวยดี ก็ใหเอื้อแกทางคณะสงฆ โดยรับรอง ป.ธ. ๙ รวมไปดวย
จึงเปนอันสําเร็จ โดยยุบ ๒ ราง พ.ร.บ. ม.สงฆ ทําเปน “พระราชบัญญัติกําหนด
วิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗” ซึ่งมีสาระสําคัญ ๒ อยาง คือ
๑. กํ า หนดวิ ท ยฐานะ โดยให ผู สํ า เร็ จ เปรี ย ญธรรมเก า ประโยค ศาสนศาสตร
บัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี
๒. ใหมีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการ
จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา
(กอนนี้ เมื่อป ๒๕๑๒ ไดมี สภาการศึกษาของคณะสงฆ์ อันเทียบกับ สภาการศึกษา
แห ง ชาติ แต ถึ ง บั ด นี้ คณะปฏิ วั ติ ไ ด จั ด ตั้ ง ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้น และไดเปลี่ยนชื่อสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ เปน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๒๑ ก็จึงมี คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ใน พ.ร.บ. นี้ ขึ้นเทียบดังวาในขอ ๒.)
พ.ร.บ. กําหนดวิทยฐานะฯ นี้ สําเร็จออกมา โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๔๐ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ หนา ๔-๑๐
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ในแงหนึ่ง ถือไดวาเปนการบรรลุจุดหมาย คือ มีกฎหมาย เปนพระราชบัญญัติ
ออกมา แต ที่จ ริ ง ไม ใ ชเ ป นจุ ด หมายที่แ ท เพราะว า ความมุง หมายหลัก อยู ที่ จ ะใหตั ว
สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยสงฆ ทั้งมหาจุฬาฯ และมหามกุฏฯ มีกฎหมายบานเมืองรองรับ
วาเปนของมีจริงเปนจริงโดยนิตินัย (ไมใชเปนของเถื่อน) คือรับรองตัวมหาวิทยาลัย ดังที่
เรียกกันวารับรองสถานภาพ ไมใชแครับรองวิทยฐานะ ซึ่งเหมือนกับรอรับรองผลงานที่
ผลิตออกมาทีละชิ้นๆ
พูดงายๆ วา การรับรองวิทยฐานะนี้ รับรองเฉพาะของที่มีอยูแลว คือแคปริญญา
ตรี ถาเกิดมีอะไรอื่นอะไรใหม ก็ตองพิจารณากันอีกวาจะรับรองหรือไม แตถารับรองตัว
มหาวิทยาลัย โดยออกเปน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนั้นๆ แลว ไมวามหาวิทยาลัยนั้นจะไป
จัดทําดําเนินกิจการใดๆ ใหปริญญาอะไรๆ ที่เปนไปตามอํานาจหนาที่ของตน ก็เสร็จสิ้น
สมบูรณ เปนอันไดรับการรับรองไปพรอมดวยกันทีเดียวทั้งหมด
บอกไว วา จะเล า อย า งคร าวๆ รวบรั ด นี่ดู ไ ปชั ก จะยืด ยาว แต ว า ที่ จ ริง นี่ก็ เ ล า
เฉพาะในจุดสําคัญ เรื่องมีมากมาย และผานเวลายาวนานมาก อยางที่วาแลว ตองไป
ชี้ แ จงอธิ บ ายแก ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า ของรั ฐ บาล แก รั ฐ มนตรี และเจ า หน า ที่ ใ น
กระทรวงศึกษาธิการ แกคณะกรรมาธิการ ของรัฐสภา แตละแหงมากหลายครั้ง บางที
พรรคการเมืองก็นิมนตไปพูดให ส.ส. ฟง ในที่ทําการของพรรค
มหาเถรสมาคมก็เกี่ยวของกับเรื่องนี้มิใชนอย ดังที่เลาไปแลว บางสมัย เรื่องนี้ก็
ไดรับการสนับสนุนอยางดี แตในบางสมัย มหาเถรสมาคมกลับทําใหเรื่องลมไป กวาจะ
จบสิ้น เรื่องนี้ก็เขาสูการพิจารณาในมหาเถรสมาคมมากหลายครั้ง
เมื่อป ๒๕๒๖ ทานเจาคุณเลขาธิการ ครั้งดํารงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ
ไดเปนกรรมการมหาเถรสมาคมแลว จึงเคยรวมพิจารณาเรื่องนี้ในฐานะกรรมการมหาเถร
สมาคม ในที่นี้ ขอยกคํากลาวของพระพรหมคุณาภรณ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ. ๙) ครั้งหนึ่ง
ในที่ประชุมนั้น มาใหดูเปนตัวอยาง
ใน “รายงานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งพิเศษ ๑/๒๕๒๖” วันพฤหัสบดีที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๒๖ ณ ตําหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีเรื่องยืดยาว ขอเลือกคัดตัดตอน
สวนที่เกี่ยวของมาบาง (จะไดเห็นสถานการณ และทัศนะของทางบานเมืองเวลานั้นดวย) ดังนี้
“พระพรหมคุณาภรณ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เท่าที่ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวมา
ตอนแรก เห็นว่า เรื่องการรับรองวิทยฐานะการศึกษาของสงฆ์ ควรจะทําเป็นการ
ด่วน เพราะเป็นเรื่องที่ทางคณะสงฆ์ได้เคยปรารภหลายครั้งแล้ว...ถ้าท่านรัฐมนตรีฯ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๒๙

เห็นว่าเป็นเรื่องมีประโยชน์ที่จะต้องรับรองเสียก่อน โดยไม่ต้องปรารภถึงกฎหมาย
อาจจะเป็ น การดี อ ย่ า งมาก...พระพรหมคุ ณ าภรณ์ จึ ง เห็ น สอดคล้ อ งกั บ ที่ ท่ า น
รัฐมนตรีฯ ว่า เรื่องการศึกษานั้น ถ้ารีบด่วนได้ จะเป็นการดี”
“...ปลัดกระทรวง เสนอความเห็นว่า
“๑. เรื่องการรับรองปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ แห่งนี้ แม้ใน
ปัจจุบัน คณะสงฆ์เองก็มีความเห็นแตกต่างกัน คือ บางฝ่ายเห็นว่าควรรับรอง แต่
บางฝ่ายเห็นว่าไม่ควรรับรอง เพราะเกรงว่า เมื่อสําเร็จแล้ว ก็จะสึกไปรับราชการ
มากกว่าที่จะมาใช้ในกิจการพระศาสนา
“๒. เรื่ อ งการรั บ รองปริ ญ ญาของมหาวิ ทยาลั ย สงฆ์ นี้ ประชาชนทั่ ว ไปมี
ความเห็นว่า พระภิกษุสงฆ์จะเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อมีความรู้แล้วสึกมากกว่า
อยู่ปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เห็นได้จากการที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับ
สิทธิต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้มาก เมื่อได้รับสิทธิ์นี้แล้ว ก็จะสึกเพื่อทํางาน
สําหรับเรื่องนี้ หากได้แก้ไขให้พระภิกษุที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อเรียนจบ
แล้ว ต้องมีข้อผูกพัน เช่น ต้องปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับ
แพทย์แล้ว ความรู้สึกของประชาชน เกี่ยวกับการรับรองปริญญาของคณะสงฆ์
เช่นนี้ จะหมดไป
“สําหรับเรื่องการรับรองวุฒินี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า คงจะมีปัญหา
น้อย ทั้งนี้เพราะปัจจุบัน ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรของวิทยาลัยแสง
ธรรม และผู้สําเร็จจากมหาวิทยาลัยสงฆ์สามารถไปเรียนชั้นสูงกว่าปริญญาตรีใน
ต่างประเทศ และ ก.พ. ก็รับรองคุณวุฒิปริญญาที่ได้นั้นแล้ว จึงเป็นเหตุที่แสดงให้
เห็นว่า ปัญหาการรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ คงจะน้อยลง”
“พระพรหมคุณาภรณ์ ตั้งข้อสังเกตสรุปเป็นหลักสําคัญ ๒ ข้อ คือ
๑. มหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องที่รัฐบาลจะรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ แห่ง
และมหาเถรสมาคมไม่ห่วงเรื่องพระภิกษุที่มีความรู้จะลาสิกขา
๒. กระทรวงศึกษาธิการควรเบนเข็มหันมาสนับสนุนงบประมาณทางด้าน
การศึกษาของสงฆ์ ให้มากกว่าด้านการบูรณะพัฒนาวัด”
นี่ก็คัดมาใหดู พอใหเห็นบรรยากาศ เปนอันถือวาเรื่องนี้สําเร็จไปทีหนึ่ง แตยัง
ไมใชความเสร็จสิ้น ที่เปนความสําเร็จแท
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หลังจากนี้ ก็รอโอกาสยกเรื่องขึ้นมาดําเนินการตอไปอีก โดยที่วา อะไรตางๆ ที่ไดจัด
ไดเตรียมกันมา และผานขั้นตอนตางๆ ครบหมดแลว ดูกันมาพอแลว เปนของที่พรอมให
หยิบเอาไปใช โดยมีใหเลือก ที่จะไปตอเติมเสริมแตงขัดเกลาไดงายๆ เรียกวาแครอจังหวะ
จึงขอเลาไวเพียงแคนี้ ขอใหเปนเรื่องที่ทานผูใกลเหตุการณ ทราบรายละเอียดใน
ตอนสุดทาย จะพึงเลาตามแตเห็นควร
แล ว ในที่ สุ ด เรื่ อ งก็ จ บใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ดั ง ที่ ไ ด ผ า นรั ฐ สภา ออกมาเป น
“พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” (ใหไว ณ วันที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐, ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๕๑ ก/หนา
๒๔/๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)
พรอมกันกับ “พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” (ให
ไว ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐, ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่
๕๑ ก/หนา ๔/๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)

ความสําเร็จเสร็จสิ้นสมหมายนี้ มิใชจบเพียงแคความยินดีไดสมใจ แตที่สําคัญและ
มีคุณคาลึกซึ้งยืนยาว คือ บทเรียนและประสบการณมากมายในการเพียรพยายามกาวมานี้
เปนการศึกษาที่ทําใหเกิดผลในการพัฒนาชีวิตและสังคมไดอยางกวางขวางยั่งยืน

เรื่องตัวเองของสังคมไทย เปนไปแลวก็ผานหาย ฤาจะสะสมไวแตความไมรู
เรื่องสามัญที่ไดยินไดฟงกันไมนอยเมื่อไมนานมานี้ ก็คือ เสียงพูดวา ถารับรอง
มหาวิทยาลัยสงฆ หรือรับรองปริญญา พระเรียนวิชาทางโลกแลว ก็จะพากันสึกออกไป
หรือพระจะวุนวายกับเรื่องทางโลก จะไมสนใจในพระธรรมวินัย ไมใสใจเรื่องพระศาสนา
จะทําใหศาสนาเสื่อม ถาแรงกวานั้น ก็ถึงกับวา พระเอาเปรียบชาวบาน พระเรียนแลวก็
จะสึกไปแยงอาชีพชาวบาน ดังนี้เปนตน
ฝายหนุนก็อาจจะพูดไปอีกทางหนึ่งวา เรื่องพระบวช และเรียน แลวสึกนั้น เอา
เถอะ ก็ดีบาง ไมดีบาง แตบวช และเรียน แลวสึกนี้ ดีกวาพระบวชแลว ไมเรียน ก็สึก และ
ก็ดีกวาพระบวชแลว ไมเรียน ก็อยู เวลานี้ ที่นากลัวที่สุด คือ พระบวชมาแลว ไมไดเรียน
มีทั่วไปหมด ประเพณี บ วชเรี ยน กลายเปน บวชแลว ไม ไ ดเ รี ย น เป นป ญหาใหญ ข อง
พระสงฆไทย และก็ขอใหรูกันดวยวา มันเปนปญหาใหญของสังคมไทยดวย บานเมือง
เปนอะไร นักการเมืองไปอยูกันที่ไหน เรื่องใหญขนาดทั่วรากหญาอยางนี้จึงปลอยกันอยูได
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ฝายหนุนนั้นพูดตอไปอีกวา พระเมืองไทยนี้ จะเรียนอะไรหรือไมเรียน สวนมากก็
สึกทั้งนั้น เปนธรรมดาอยางนี้มาแตไหนแตไรแลว ขอสําคัญอยูที่วา ถาพระไดเรียนมี
ความรูแลว ถาอยูได ก็จะเปนกําลังที่ดีของพระศาสนา ถาสึกไป ก็จะไปดี เจริญกาวหนา
อยางนอยก็พอมีทางไป สามารถรับผิดชอบตัวเอง และทําประโยชนแกสังคมได ดีกวา
ไมไดเรียน ไมมีความรู อยูก็ชวยวัดไมคอยได สึกไป ตัวเองก็ยากลําบาก จะทําประโยชน
อะไรใหแกสังคม ก็ไมไหว ดีไมดีก็ไปเปนภาระใหคนอื่นหรือสังคมตองแบกหนักไปดวย
หันมาดูหลวงพอที่วัด ทั้งอยูกับและอยูกลางสภาพความเปนจริงตลอดมานาน
นักหนา ไดเห็นพระเณรทุกรุนทุกวัย ที่ตางนิสัยตางความชอบตางความชิน ตางศีลตางจิต
ตางปญญา ผานไปรุนแลวรุนเลา หลวงพอนั้น ทั้งเขาใจธรรมดาวิสัย ทั้งเทาทันอาการที่
แปลกที่เพี้ยนไป
หลวงพอนั้น ไดรูไดเห็นมาวา พระเณรที่เอาแตเรียนเรื่องขางนอกโดยมุงหนาไป
เอาไปหาประโยชนสวนตน ก็มี พระเณรที่เรียนเพื่อหาความรูมาเปนการศึกษาที่จะสราง
ประโยชนไดมากขึ้น ก็มี พระเณรที่เรียนเพียงเปนอาการที่เปนอยูเปนไปของชีวิต ก็มี ถา
ใครมาถามมาพูดเรื่องนี้ ทานก็อาจจะบอกงายๆ วา มันก็เปนอยางนี้แหละ เอาแคชวยกัน
ดูไว อยาใหเลยเถิดเกินไป เอาแคใหใกลระดับที่นับไดวาจะพอดี แลวก็พยายามใหมีผูที่
ตั้งใจศึกษาปฏิบัติจริงจัง เมื่อไดเมื่อเจอ ก็สงเสริมสนับสนุนใหเต็มที่ หลวงพอวาเอาแคนี้ละ
นี่ก็นํามาใหพิจารณาดูเอง ไมเถียงดวย
เมื่อมองลึกลงไป คนที่ไมอยากใหพระเรียนความรูที่เรียกกันวาวิชาทางโลก และ
ตําหนิติเตียนกนวาตางๆ วาเรียนแลวจะสึกไป จะพาใหศาสนาเสื่อมอะไรนี้ ก็เปนพุทธศาสนิกชนกันแทบทั้งนั้น และมองลึกลงไปในใจ สวนมากก็วาอยางนั้น ดวยความหวงใย
พระศาสนา ดวยหวั่นเกรงความเสื่อมเสียแกพระสงฆและวัดวาอาราม นั่นก็คือ ในจิตใจที่
แทนั้น มีเจตนาดีหวังดีปรารถนาดีอยางมาก แตวากลาวดวยกลัวจะไมไดไมดีอยางใจ คน
ที่วาดาดวยเจตนารายดวยจิตใจที่ไมดีจริงๆ ก็ยอมมีบาง แตสวนใหญมิใชเชนนั้น
เมื่อเปนเชนนี้ ก็ควรตั้งจิตออนโยนมองเขา และรับฟงเขา เพื่อเตือนตัวเราใหไม
ประมาท และเอามาประกอบความคิ ด ที่ จ ะจั ด ทํ า ให พ อดี ใครจะว า จะด า อะไร ก็ ไ ด
ประโยชนทั้งนั้น เพราะเราไมไดมุงอะไรที่ราย เราคิดแตจะทําใหดี พรอมกันนั้นก็พยายาม
เข้าใจเขา และเห็นใจเขา แตเอาแคนั้น ไมตองตามใจเขา ถาตระหนักแกใจวาเขายังไมรู ยัง
เขาใจไมถูก เราเขาใจ เห็นใจเขาแลว ก็หาทางแกไข แตใหเปนไปดวยวิธีการแหงปญญา
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คนเรานี้ เพีย งมี จิ ต ใจดี ตั้ ง เจตนามุง ดี จะหวั งดี หรื อปรารถนาดี อ ยา งไร ก็ ไ ม
เพียงพอ จิตใจมีเจตนาดีแลว ตองมีปญญาดวย ไมตองปญญาที่ลึกซึ้งอะไร แคปญญา
พอรูถึงขอเท็จจริง พอรูทันสภาพที่เปนจริง ก็เริ่มไปได
มีจิตใจดี มีเจตนามุงดีแลว ตองมีปญญาสองสวาง บอกทางให เจตนาจึงจะพาใจ
ไปเลือกเอาอันที่ดีได จึงจะเลือกไปในทางที่ถูก มิฉะนั้น แมจะตั้งใจดี ก็อาจทําใหเสียหาย
ทั้งแกตนเอง และแกผูอื่น ตลอดทั้งสังคม
ตอนมืดค่ํา นายคนหนึ่ง แสงไฟไมมี ไฟฉายก็ไมไดเอาไป เดินตกหลุมตกทอ อีก
คนหนึ่งอยูบาน ตอนกลางคืนมองเห็นอะไรๆ แคเปนเงาสลัว เขาเอื้อมมือไปเปดกอกน้ําที่
ขางฝา แตกลายเปนจับเอาหางตุกแก
สองคนนี้ มิใชใจรายมีเจตนาไมดี เจตนาของเขานั้นซื่อตรงเปนใจจริง แตขาดแสง
สวาง จึงไมเห็นชัดเจน ไมรูจริง เขาใจผิด หลงไป จึงทําผิดพลาด นี่แคขาดความสวางจาก
ดวงไฟวัตถุ ทําใหขาดปญญาพื้นๆ แคที่รูสภาพหรือขอเท็จจริงอยางสามัญ
เด็กนอยเห็นแมลงวันเกาะบนหัวพอ อยากชวยพอ ฉวยเอาขวานมา ตาเล็งตรง
แนว ตีเผงลงไปที่แมลงวันตัวนั้น แมลงวันบินหนีไปได แตพอตาย
ชาดกเรื่องเด็ ก โง ใ จดี นี้ ยิ่ งชัด เด็ กนั้ นมี เ จตนาแสนดี ตี แ มลงวั นด ว ยใจรั กพ อ
ปรารถนาดีตอบิดา แตปญญาไมมี ไมรูวาตีแมลงวัน แตพอโดนดวย พอก็เลยมวยอาสัญ
นี่ขาดความสวางจากแสงสองของปญญา เจตนาดี แตไมมีปญญา กอความพินาศได
ยิ่งใหญ รายกวาขาดความสวางของดวงไฟวัตถุ แมแตแสงตะวัน
จึงควรบอกย้ํากันไววา คนเรานี้ตองมีใจเมตตา มีเจตนาดี นี้จริงแน แตแคนั้นไมพอ
ตองหาความรูจริง ใหมีความเขาใจถูกตรงสภาวะ ทําการดวยเจตนาดี ที่นําใจไปในความ
สวางของปญญา ซึ่งหมั่นตรวจสอบใหทั่วรอบแทงตลอดมองเห็นจะแจงชัดเจนตามที่มันเปน
เรื่องพระบวชเรียนมีความรูแลวสึกไปนี้ ยังมีขอติขอติงขอพิจารณาละเอียดลงไป
กวานี้อีก เชน บางวา เรียนแลวสึกไปที่ฉันวานี้ หมายถึงเรียนวิชาทางโลก ฉันขอใหเรียน
ปริยัติ อีกฝายก็วาเรียนปริยัติแลว ก็สึกเหมือนกันพอกันนั่นแหละ ฝายแรกก็วาเรียนปริยัติ
แลวสึก ไมเปนไร ฉันวาแตพระที่เรียนวิชาทางโลก ฝายหลังก็วา พระที่ฉันบอกนะ ไมใช
เรียนวิชาทางโลกอยางเดียว ทานเรียนปริยัติดวย เสริมกันไป ฯลฯ อยางนี้ ก็ปลอยใหเถียง
กันไปเถิด แตเถียงกันดีๆ อยางที่วา ใหใจก็มีเจตนาดี และใหปญญาชี้ทางที่จะไปใหถึง
ความจริงที่เปนประโยชน ถกเถียงกันไป เรียนรูกันไป แลวก็จะรูจะโลงไดดวยดี

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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บอกแลววาไมเถียงดวย ขอเลาใหฟงเปนความรูกันหนอย
เรื่องพระบวชแลวสึกนี่ วาตามหลักพระธรรมวินัยเดิมๆ แทๆ ของพระพุทธเจานั้น
ก็รูกันอยูแลววา ทานใหเปนเสรี ใครจะบวช ก็โดยสมัครใจ เมื่อมีคุณสมบัติถูกตอง สงฆก็
รับเขามา เมื่อบวชเขามาแลว จะสึก ก็เปนเรื่องความสมัครใจของตัวอีกเหมือนกัน
เรื่องการบวชการสึกตามพระธรรมวินัยนี้ นับวาเปนธรรมดา ไมเปนปญหา แตเรื่อง
มาซับซอนขึ้นเพราะคนสมัยหลังนี้ โดยเฉพาะที่จะยุงยากหรือวุนวาย ก็เพราะคนไทยนี่แหละ
ทําตัวเอง เปนเรื่องของสังคมไทย ที่จะตองรูตัว และแกไขที่ตัวเอง (แกได ก็กลายเปนดี)
เมื่อคนไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเขามา ก็คือเห็นคุณคาไดประโยชนนั่นแหละ
จึงเอา เมื่อเห็นประโยชนรับเอามา ก็ใชเปนประโยชนใหสมใจมากขึ้นๆ
คนไทยครั้งโนนไดพบเห็นวา คนบวชแลว ไดเรียนธรรมเรียนวินัยเรียนไทยคดี รูช่ํา
คุนชินวัฒนธรรมประเพณี เห็นกันชัดวาอันนี้ดี ทีนี้พอลูกโตจะเปนผูใหญ ก็เลยพาลูกไป
อยู วั ด ให ไ ด บ วชก อนแลว จึ งสึก มา ตอนนี้ เ ปน ผู รู เ ปนผู ใหญแ ล ว (เรี ย กวา คนสุก) จะมี
ครอบครัวทํางานทําการอะไร ก็วางใจปลอยได พอลูกโต ก็พาไปบวช อยูสึกขที่วัด แลวก็
ลาสึกขมา ทําตามๆ กันอยางนี้ จนกลายเปนประเพณีบวชเรียนของสังคมไทย (สึกข์ = สิกขา = ศึกษา)
ตามประเพณีไทยนี้ จึงชัดวา ผูชายไทยทุกคน คือคนที่ไดบวชแลวสึกมา หรือพูด
ใหเต็มวา ไปบวช ไดเรียนแลว ก็สึกกลับมา พูดงายๆ วา คนไทย คือคนที่ไดบวชและสึก
แลว คนไหนไมไดสึก (พูดใหไพเราะวา ไมไดสกึ ข) ก็ไมใชคนปกติ หรือเปนคนไมปกติ
นี่ก็เปนขอใหญ ที่วา การสึกของพระเปนเรื่องธรรมดา (จะไมสึก ตอเมื่อไมธรรมดา)
เมื่อกี้นี้แคผิดปกติ แตทีนี้ จะถึงขั้นผิดธรรมดา เรื่องเปนอยางไร
ตอมา สังคมไทยเจอกระแสอารยธรรมตะวันตก ที่พาวัฒนธรรมฝรั่งเขามา คน
ไทยมีทาทีชื่นชมเชิดชูอารยธรรมตะวันตกพวงหรือแฝงดวยวัฒนธรรมฝรั่งนั้น ที่เรียกงายๆ
วา ความเจริญอยางสมัยใหม สังคมไทยรับเอาๆ แทบไมยั้ง ก็เลยเกิดความเปลี่ยนแปลง
ยกใหญ แลวก็แยกชัดเปนสังคมชั้นบน กับสังคมชั้นลาง และสังคมเมือง กับสังคมชนบท
สังคมชั้นบนและสังคมเมือง ไดเขาถึงความเจริญอยางสมัยใหมนั้น ก็เปลี่ยนแปลง
แยกออกไป โดยมีรูปลักษณและวิถีที่จะกลมกลืนเขากับสังคมตะวันตก จากนั้นไมนาน
นัก สังคมชั้นบนและสังคมเมือง กับสังคมชั้นลางและสังคมชนบท ก็ผิดแผกแตกตางกัน
มาก แลวถอยหลังไปกอนทศวรรษ ๒๕๐๐-๙ การสื่อสารคมนาคมแทบจะไมมีถึงกัน ความ
แตกตางจึงถึงขั้นหางไกล วิถีชีวิตและระบบการทางสังคมกลายเปนตางแบบ คนละอยาง
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หันมาวาเฉพาะเรื่องประเพณีบวช+เรียน หรือบวช-สึกนี้ ปรากฏวา ความเจริญ
อยางสมัยใหมนั้นไดกระทบและทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้งในสังคมเมือง
และในสังคมชนบท โดยเปนไปในทางที่ตรงกันขาม
พู ด อย า งรวบรั ด ว า “คนไม ป กติ ” (คนที่ ไ ม ไ ด สึ ก เพราะไม ไ ด บ วช) เพิ่ ม ขึ้ น ๆ
มากมายในสังคมเมือง สวน “คนไมธรรมดา” (คนที่บวชแลว ไมคอยจะสึก) กลับเพิ่มขึ้น
เปนอันมากในสังคมชนบท
[ในชวงเวลาที่ชนบทเจริญขึ้นมาตามอยางสังคมเมือง “คนไมปกติ” ก็เพิ่มมากขึ้น
ในชนบทดวย แตก็มีแนวโนมที่คนปกติกลับเพิ่มขึ้นบาง แมจะยังคอนขางหร็อมแหร็ม]
ทําไมเปนอยางนั้น คนในสังคมเมืองมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป สภาพจิตใจตั้งแตความ
สนใจ ก็เปลี่ยนไป คนเมืองเขาสูระบบการศึกษาสมัยใหม ตลอดจนกิจการงานอาชีพแบบ
ตะวันตก ซึ่งไมสอดคลอง ไมเอื้อตอประเพณีการบวชนั้น คนจึงบวชไดยากและไดนอย
สวนคนชั้นลางในสังคมชนบท ก็ปรารถนาความเจริญอยางสมัยใหมนั้น แตเขาไม
ถึง เพราะดอยโอกาสทุกอยาง รวมทั้งทางเศรษฐกิจ และในขณะที่การศึกษาสมัยใหม
แบบตะวันตกเปนชองทางเลื่อนสถานะในสังคม รวมทั้งเปนบันไดไตขึ้นไปหาทรัพยและ
อํานาจ ชาวชนบท โดยเฉพาะเหลาชาวนา ก็ไมมีโอกาสเขาสูระบบการศึกษาสมัยใหมนั้น
ตรงนี้เรียกวา ชาวนา ชาวชนบท ขาด “ความเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษา”
(รวมไปถึงขาดความเสมอภาคแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ เปนตน ดวย) แลวก็โยงไปถึง
ปญหาการพัฒนาประชาธิปไตย
ทีนี้ ในระบบเกาของชาวชนบทนั้น วัดเปนที่บวชเรียน คือการบวชเปนชองทาง
การศึกษาแบบประเพณี แตเดิมมานั้น ก็อยางที่วาแลว แมจะบวชไดตามสมัครใจ แตก็
นิยมบวชตอนอายุครบ ๒๐ ป และก็บวชกัน ๓ เดือน แครับกฐินแลวก็มักสึก แตจะอยู
ตอไปสั้นหรือยาวก็ไดตามสมัครใจเชนกัน พูดกันเปนสํานวนวา (จะอยูนานแคไหน แมแต
ตลอดชีวิตหรือไม) แลวแตบุญบารมี ก็คือเสรีเต็มที่ จึงมีพระอยูวัดทุกระดับวัย ระดับพรรษา
แตก็ตามประเพณีเชนกัน ไมเฉพาะรออายุครบ ๒๐ ปแลวบวชพระ แตชาวบาน
นิ ย มพาลู กไปไว ใ ห อ ยูวัด ตั้ ง แต ร าว ๗ ขวบ ให เ ด็ก ไดเ รี ยนหนั งสื อไทย โตอี ก หน อ ยก็
อาจจะบวชเณร หรือกลับมาอยูชวยงานบาน ที่บวชเณรก็อาจจะอยูจนบวชพระตอไปเลย
ถึงตอนนี้ ระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตก ที่เปนชองทางสรางโอกาสใน
การเลื่ อ นสถานะทางสัง คม และเป นบั นไดไตฐ านะนั้ น ก็ส งอิ ทธิพ ลมาบี บ เบนระบบ
การศึกษาแบบประเพณีที่ยังสืบตออยูในชนบท
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บีบเบนอยางไร ดังวาแลว ชาวบานก็อยากใหลูกของตัวไปใหญโตแมแตในเมือง
หลวง ตามกระแสนิยมของสังคมชั้นบนดวย เมื่อไมมีโอกาสเขาไปในระบบการศึกษา
สมัยใหม ก็ดิ้นรนไดแควาอาศัยระบบการศึกษาแบบประเพณีในสายของวัดที่ตัวยังมีนั่น
แหละ ไตสูงขึ้นไปเทาที่ได ดังที่คนไทยสมัยกอนเรียนในวัดไดสูงแลว ถาสึกไป ก็เขารับ
ราชการจนเปนผูใหญ เปนอํามาตย เปนขุนนาง
แลวก็พอดีวาในชวงนั้น การศึกษาปริยัติธรรมในวัดมีการปรับขยายเปนระบบ
มากขึ้น และสายของวัดนี้เชื่อมตอกันจากชนบทไปเขาในเมือง ถาเปนเณรเปนพระที่วัด
ในชนบทไกล ไมไดเรียน ก็เขยิบเขามาอยูในวัดใกลเมือง เขยิบเขามาแลว ยังเรียนไดนอย
ก็เขยิบเขามาวัดในเมือง ถาวัดในเมืองก็ยังไดเรียนไมพอ ก็หาทางยายเขามาอยูเรียนที่วัด
ในกรุง จนเรียนไดถึงชั้นสูงสุด จบแลว จะอยูก็ดี จะสึกออกไป ก็พอมีทางใหเจริญได
ระบบของวัดนั้น ถึงกันหมดทั่วประเทศ แลวโดยวิถีทางของการศึกษาอยางนี้
ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมตามประเพณีที่สืบจากเดิม ก็กลายเปนชองทางการศึกษา
ของชาวชนบท คูเคียงมากับระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกของชาวเมืองและคน
ในสังคมชั้นบน
แตตองเขาใจที่วาคูเคียงนั้น มิใชเปนคูแขง เพราะไมมีกําลัง ไมมีสถานะอะไรที่จะ
ไปแขง อาจพูดใหขําวา เปนทางเกวียน สําหรับชาวบานซึ่งไมมีรถยนต และไมมีเงินจาย
คาโดยสาร จะไดหลบไปอาศัยเดินทางในประเทศไทย (พอไปไดบาง ดีกวาไมมีทางเสียเลย)
อิทธิพลบีบเบนของระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกของคนชั้นบนในเมือง
ต อ ระบบการศึ ก ษาของวั ด เพื่ อ ชาวชนบทนี้ ได ทํ า ให เ กิ ด ผลในทางเปลี่ ย นแปลงต อ
สังคมไทย (เริ่มจากเปลี่ยนในวัด ในสถาบันสงฆ และในชนบท) อยางนอย ๒ อยาง คือ
๑. วัดในเมือง และในกรุง คือเมืองหลวง ไดแกกรุงเทพฯ กลายเปนชุมชนชนบท
กลางกรุง ไมเฉพาะพระเณรที่มาอยูเรียนในระบบของวัด แตขยายไปรวมทั้งลูกชาวบาน
ที่มาเปนศิษยวัดในกรุง แตไปเรียนที่โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการศึกษา
สมัยใหมแบบตะวันตกดวย
๒. “คนไมธรรมดา” มีจํานวนเพิ่มขึ้น อยางที่วาแลว คือชาวชนบทที่บวชแลวสึก
ตามประเพณีเกานั้น คราวนี้ เพื่อจะไดอาศัยการศึกษา ก็เลยยืดเวลาอยูนานขึ้น คือไม
คอยจะสึก อยางที่ไดใชคําใหขํานิดหนอยในที่นี้วา คนไมธรรมดา เพิ่มขึ้นมาในชนบท คู
กับคนไมปกติ ที่เพิ่มขึ้นทั่วไปในเมือง
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มิใชแคนี้ ผล ๒ อยางดังที่วา ยังมีความซับซอนอยางอื่นซอนเพิ่มขึ้นมาอีก เชน
ในขอ ๑. ที่จริงก็ซอนมาชั้นหนึ่งแลว คือ ที่วา พระเณรชาวชนบทมาอยูวัดในกรุง แลวก็มี
เด็กชาวชนบทมาอยูเปนศิษยวัดในกรุง แตเรียนในระบบสมัยใหม นั่นก็ซอนชั้นหนึ่งแลว
ทีนี้ ที่วัดในกรุงซึ่งพระจากชนบทมาอยูนั้น คนในกรุงที่บวชตามประเพณี ซึ่งยังมี
อยูบาง ก็มาบวชอยูชั่วคราว อยางที่วาตามประเพณี นิยมบวช ๓ เดือน แลวตอมาระบบ
ชีวิตและสังคมสมัยใหมบีบรัด เลยบวชสั้นลงเหลือ ๑ เดือนบาง ครึ่งเดือนบาง ๗ วันบาง
นี่คือ กลายเปนวา ถาใชภาษาแบบสบายๆ ไมถือกัน วัดในกรุงนี้ มีชาวชนบทผูสืบสมัย
เกาอยูประจํา เปนผูใหบริการ โดยมีชาวกรุงผูสมัยใหมเขามารับบริการ อยูชั่วคราว
ไม แ ค นั้ น คราวนี้ ไมแ ค ซับ ซอ น แต อ าจจะถื อ ได ว า ถึ งขั้ นสั บ สน คื อ ในสั งคม
ชาวเมืองชาวกรุงนี้เอง ระบบการศึกษาแบบสมัยใหมไดมีการจัดปรับเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย กอนโนน ประถมศึกษามีแค ๔ ป และเปนภาคบังคับ ตอมา เปลี่ยนเปนประถม
๖ บาง ประถม ๗ ก็เคย ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษานี้ มีผลตอสังคมอยางโนนบาง
อยางนี้บาง แมหวังใหมีผลดี แตที่รายก็มาดวย บางทีก็มองกันไมถึง
เรื่ อ งนี้ ส ง ผลกระทบมาที่ ส ถาบั น สงฆ ด ว ย ทั้ ง ประเพณี ก ารบวช ทั้ ง ระบบ
การศึกษาของวัด และอะไรๆ จําไมไดแลว (เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดเขียนตั้งแตครั้งนั้น นาน
เกินไปที่จะจํา และไมใชเวลาที่จะเรียกคนคืนมา)
จับคราวๆ วา คราวนั้น รัฐขยายการศึกษาภาคบังคับ ดูเหมือนจาก ๔ ป เปน ๗ ป
แตปญหาความไมเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษายังคางคาอยู ตอนบังคับ ๔ ป เด็ก
ชนบทจบ ป. ๔ แลว ยังอยูในวัยเรียนชัดๆ จะไปทํางานอะไร ก็ไมไหว เมื่อไมมีทางไปตอ
ก็มาบวชเณร เปนอันเขาเสนทางเลาเรียนสายเกวียนโบราณ ก็นับวาเอาละ ยังดี
แตพอบังคับ ๗ ป เด็กเรียนจบ ชักจะโตแลว พอจะใชแรงงานเด็กได แถมพอดีวา
ตอนนั้น เขายุคที่โรงงานอุตสาหกรรมผุดเปนดอกเห็ด เด็กชนบท พอจบ ป. ๗ ยังไมมีทาง
ไปดานการศึกษา พอแมไมมีเงินสง (ตอนนั้น โรงเรียนในชนบทยังนอย) มองไปที่วัด แตมี
โรงงานอุตสาหกรรมเทียบ ชาวนาบอกวาเอาเงินดีกวา เร็ว แลวก็ไดผลชัด อยาไปเลยวัด
ลูกโตพอทํางานไดแลว ไปเขาโรงงาน เปนแรงงานเด็กกอน จะดีกวา
เปนอันวา เด็กชนบทจบการศึกษาภาคบังคับแลว แทนที่จะไปตอทางการศึกษา
ไมวาจะเปนระบบใหม หรือระบบเกา ที่จะยังพอเห็นทางยาวไกล แตกลายเปนเหมือนมา
ตัดตอน เด็กก็เขาโรงงานไป แลววิถีชีวิตของเขาก็คอนขางจะหดหาย
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ในแงสังคม เรื่องนี้ก็สงผลมากมาย ดานแรกคือวัด คราวนี้ก็ขาดเด็กที่จะมาบวช
เรียน แลวผลยาวก็ตามมาอีก แตเอาแคนี้ เดี๋ยวจะเยิ่นเยอ
แลวอีกดานหนึ่ง คือสังคมเมือง ในเวลาใกลกันนั้น ในกรุงเทพฯ ก็มีชุมชนอีกแบบ
หนึ่ง ที่ขยายใหญขึ้นๆ อยางรวดเร็ว และบอกกันวามีปญหามาก เรียกกันวา สลัมบาง
ชุมชนแออัดบาง เปนชุมชนที่อยูอาศัยของผูใชแรงงานที่มาจากชนบท
ตอนนั้น ผูเลาก็ไดเขียนเรื่องนี้ บอกวา ชุมชนชนบทในกรุง มี ๒ แหลง คือ สืบจาก
เดิม ไดแกวัด เปนชุมชนทางการศึกษา กับของใหม ไดแกสลัม เปนชุมชนทางเศรษฐกิจ
(เรื่องแรงงาน) ขอใหพิจารณาเลือกกันดู แตนี่อาจจะเลยเวลาที่พึงเลือกไปเสียแลว
ในยุคใกลเหตุการณ ๑๔ ตุลา (๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ ตอเนื่องมาถึง ๒๕๑๙) นิสิต
นักศึกษา ประดาคนรุนใหม ไดเกิดมีจิตสํานึกทางสังคมกันขึ้นมา พากันเห็นความสําคัญ
ของคนชนบท ชาวนา ชาวไร เกษตรกร ก อ นนั้ น ก็ มี ก ารออกค า ยไปทํ า งานร ว มกั บ
ชาวบานในถิ่นหางไกล ซึ่งเปนเรื่องที่แสนดี แตจุดออนก็มี คอยวากัน
แนนอนวา ในสถานการณอยางนี้ ก็ยอมพูดถึงเรื่องการศึกษาดวย ดังวาแลว
เวลานั้น สังคมไทยมีปญหาใหญอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับชาวชนบทมาก คือ ความไมเสมอ
ภาคแหงโอกาสในการศึกษา คราวหนึ่ง ก็พูดกันถึงวา ลูกชาวนาชาวไรในชนบท แทบไมมี
โอกาสไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย (ในเมืองไทย เวลานั้น มีมหาวิทยาลัยไมกี่แหง) แมแต
มหาวิทยาลัยที่ไปตั้งในหัวเมือง ในชนบท นักศึกษาสวนมาก ก็ไปจากเมือง หรือแมแตกรุง
ทีนี้ ในชวงป ๒๕๑๒-๒๕๑๖ ก็มีบางทาน (หรือในนามสถาบัน) คงจะดวยการ
ศึ ก ษาวิ จัย ได แสดงสถิ ติ อ อกมาว า ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ในจํ า นวนนั ก ศึก ษา
ทั้งหมด มีผูที่เปนลูกเกษตรกรชาวชนบทประมาณ ๕%
นี่คือเปนการแสดงใหเห็นทํานองวา แมวาในมหาวิทยาลัยทั้งหลายจะมีลูกชาวไร
ชาวนาไดโอกาสเขามาเรียนนอยเหลือเกิน หรือแทบไมมีเลยนั้น ก็ยังมีมหาวิทยาลัยหนึ่ง
คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีลูกเกษตรกรไดมีโอกาสเขามาเรียนไมนอย ถึง ๕%
(หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ เ พี ย งแสดงว า ลู ก ชาวไร ช าวนามี โ อกาสเข า มาเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยไดนอย แมแตที่มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็มีเพียง ๕% แต
รวมแลว ไมวาจะอยางไร ก็ยังดีที่ ม.ธ. ไดชวยไวบาง ซึ่งควรแกการอนุโมทนาแนนอน)
คราวนั้น ผูเลาไดฟงแลว ก็เลยทําสถิติที่มหาจุฬาฯ ขึ้นมาเทียบ ใหเห็นวา แคออก
จากกําแพง ม.ธ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ขามถนนมหาราชมาเขากําแพง ม.ธ. (วัด
มหาธาตุ) ทาพระจันทร ก็จะเห็นอะไรๆ ในสังคมไทยมากมาย
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ไดตัวเลขออกมาวา ที่มหาวิทยาลัยสงฆ คือมหาจุฬาฯ นี้ ตามสถิติป ๒๕๑๑
พระเณรนิสิตนักศึกษานักเรียนมหาจุฬาฯ เกิดในตางจังหวัด ๙๙.๗๑%
ในป ๒๕๑๖ พระเณรมหาจุฬาฯ เปนลูกกสิกร ๙๑.๖๙% (ลูกชาวนาแทบทั้งหมด)
โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี มีรูปเดียวเกิดในกรุงเทพฯ นอกนั้นเกิดในชนบททั้งสิ้น
นี่ก็เหมือนกับวา ในขณะที่สังคมไทยถกเถียงกันมาจนนาเหนื่อยหนายวา เรามี
ปญ หาสั งคมใหญ ๆ มากมายเหลื อเกิ น ตั้งแต ก ารขาดความเสมอภาคแห ง โอกาสใน
การศึกษา เรื่องเหลานี้ยากทั้งนั้น จะแกไขกันอยางไร ก็มีเสียงลอดออกมาจากกําแพงวัด
วา “ฉันชวยแกไขใหแลวตั้งเยอะ มารวมดวยชวยกันสักทีเถอะ”
เรื่องที่พูดมาตอนนี้ ผูเลาไดเขียนไวมาก ในชวงทํางานที่มหาจุฬาฯ เมื่อ ๔๐-๕๐
ปกอนนั้น เปนหนังสือเลมบาง เปนทํานองบทความบาง ไดยกมาเลาซ้ําไวเปนตัวอยาง
แต ที่ เ ขี ย นสมั ย นั้ น อาจเปน เชิ ง วิ ช าการหนั ก ไปบ า ง คราวนี้ นํา มาเล า แบบสบายๆ ใช
ถอยคํากันเอง เปนเคาความพอใหเห็นแนว
ที่พูดมาตอนนี้ มีเรื่องบางอยางที่ควรตระหนักไว เวลาเราพูดถึงพระพุทธศาสนา
ควรมีความรูความเขาใจพอใหแยกไดวา อันไหนเปนหลักคําสอน หรือพระธรรมวินัย ที่
เปนตัวจริง เปนเนื้อแทของพุทธศาสนา ที่ไดรักษาไวใหแมนมั่นสืบมา อันไหนเปนพุทธ
ศาสนาที่เปนความเชื่อถือ หรือเขาใจตอๆ กันมา ของพุทธศาสนิกชนพวกนั้นๆ ถิ่นนั้นๆ
พุทธศาสนาที่เปนความเชื่อถือ หรือเขาใจตอๆ กันมา ของชาวนี้ ของถิ่นนั้น เชน
ถอยคําทางธรรมที่คนไทยเอามาสอน เอามาบอกตอๆ กันไป แลวก็ใชแลวก็ถือตามๆ กัน
มา จนกลายเปนความหมายตามความเขาใจของพวกตน ซึ่งตางจาก หรือเพี้ยนไปจาก
ความหมายตามหลักธรรมหลักวินัยของเดิม
เชนวา คนไทยพูดจาสนทนากัน อาจจะบอกวาคนนั้นมีวาสนา จึงไดขึ้นมาเปน
ใหญ วานักการเมืองคนนี้มีบารมีมาก คุมบริวารไดกวางขวาง แตคนที่รูหลักธรรมตัวจริงมา
ไดยิน ก็อาจจะบอกวา นี่คุณพูดอะไรกัน วาสนาอะไร บารมีอะไรกัน ฉันไมรูจัก แมเรื่อง
กรรม คําวา อารมณ มานะ อธิษฐาน ฯลฯ ก็ทํานองเดียวกัน
จึงตองมีการศึกษาอยูเสมอ เพื่อจะไดรักษาหลักและความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ใหคงอยู แลวการใชการปฏิบัติ ก็จะไดอยูในความถูกตองดวย อยางนอย เมื่อมีกรณีที่
จะตองพิจารณาเรื่องราว ก็ใหมีสติที่จะยั้งตัวใหถามและตรวจสอบใหแนชัดกอน
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ยิ่งเปนเรื่องของการปฏิบัติของหมูชนที่ทําตอทําตามกันไปจนเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ก็ยิ่งตองรูทันวา อันไหนแคไหนไดแตกขยายตลอดจนเพี้ยนออกไปจากของจริง
แคไหนจะยอมได แคไหนจะตองดึงกลับมาเขาหลัก ไมไหเตลิดเลยเถิดไป
เรื่องพวกนี้ไมอยูแคเนื้อตัวที่แทของพระพุทธศาสนา ไมใชตัวหลักธรรมวินัย แต
ออกไปทางดานสถาบันและกิจการ อยางเรื่องประเพณีบวชเรียนของเมืองไทย ก็อยางที่
บอกแลววา เปนเรื่องของการที่คนไทยนับถือแลวก็เอาพระพุทธศาสนามาใชประโยชน
แลวก็จัดการกันไปดวยจิตใจที่ดี เพื่อจะใหเปนประโยชนแกสังคมของตนหรือแกลูกหลาน
เหลนอนุ ช นของตั ว เลยกลายเป น การปฏิ บั ติ อ ย า งใหม ขึ้ น มา ซึ่ ง ดี ในความมายและ
ขอบเขตหนึ่ง แตอาจจะไมดีในบางแงอื่น ก็เปนเรื่องที่จะตองรูเขาใจ และปฏิบัติใหเหมาะ
ในแงหนึ่ง ก็พูดไดวา การปฏิบัติอยางเชนประเพณีบวชเรียนนี้ เปนเรื่องของการที่
สังคมไทยกระทําตอพระพุทธศาสนา แลวเมื่อเรื่องราวดําเนินตอไป เชน สถานการณ
เปลี่ยนไป ดังที่วา เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเพราะถูกแรงปะทะจากกระแสวัฒนธรรม
ภายนอก ไปๆ มาๆ การบวชก็เลยมีความหมายมิใชแคการบวชเรียนฝกคนตามหลักพุทธ
ศาสนา แตไดกลายเปนชองทางเลื่อนสถานะในสังคม ตามนิยมของยุคสมัย
นี่ก็อาจจะกลายเปนวา พระพุทธศาสนาเลยตองรับเคราะหจากการกระทําของ
คนไทย ก็ได หรือจะวาพระพุทธศาสนาไดชวยสังคมไทยในแนวทางใหม โดยชวยผอนเบา
ปญหาบางอยางของสังคมไทยในยุคสมัยใหมก็ไดดวย มองไดทั้งนั้น
รวมแลว เปนความรับผิดชอบของคนไทยทั้งสังคม ที่จะรูเขาใจสังคมของตน แลว
ชวยกันแกปญหาดวยความรูเขาใจ
แตไมวาจะอยางไร ที่วามานี้ ก็เปนเรื่องในระดับภายนอกเทานั้น คือ ไมไดไปถึง
เนื้อตัวของพระพุทธศาสนา หลักธรรมวินัยตัวแทตัวจริง ก็คงอยูอยางนั้น เรื่องที่วามานี้
กระทบแคสถาบันพุทธศาสนา อาจจะทําใหพระสงฆ และวัดวาอารามมีอันเปนไปตางๆ
แล ว ถ า มองย อ นกลั บ ก็ บ อกว า ไม เ ป นไร ขอให ประคั บ ประคองสถาบั น พุ ท ธ
ศาสนาไว ใหพระสงฆ และวัดวาอารามอยูได ก็จะไดมีโอกาสรักษาพระพุทธศาสนาตัวแท
คือหลักพระธรรมวินัยใหมั่นคงยั่งยืน ที่จะอํานวยประโยชนสุขแกประชาชนอยูไดตอไป
ในที่สุด ก็อยูที่ความรูเขาใจเทาทัน วาอะไรเปนอะไร มีอะไรเกิดขึ้น เปนไปดวย
เหตุปจจัยอะไร แลวทําใหเกิดผลอะไร อันใดเปนโทษ อันใดเปนประโยชน อันใดเปนตัว
แทตัวจริง เปนอันที่ตองการ อันที่จะเอาไว ขอใหรูเขาใจความเปนไป รูวาอะไรเปนอะไร
และทําการดวยความรูความเขาใจ
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มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

เมื่อรูเขาใจทั้งเรื่องราวความเปนไปขางนอก รูชัดเจนทั้งหลักธรรมวินัยที่เปนเนื้อตัว
แทที่จะรักษาไวและจะใช กับทั้งมีเจตนามุงดีโดยซื่อตรงจริงใจ ก็จะตั้งมั่นและกาวตอไปได
ตองมีปญญารูเขาใจ ยอมรับความจริงได จัดใหเหมาะ พรอมกับไมประมาท ที่จะ
ระวังปดชองเสื่อม กั้นทางเสียหาย ใสใจแกไขปญหา และพัฒนาใหถูกทางตอไป

มหาวิทยาลัยสงฆสูการรับรอง มองใหซึ้ง ก็จะถึงประชาธิปไตย
ที่วามานี้ ก็คือเรื่องความคิดเห็น ที่วาพระเรียนวิชาทางโลกแลว กลัววาทานจะสึก
ไปเสียบาง วาพระเรียนวิชากวางขวางออกไป ดีแลว ทานจะไดมีความรูที่จะสอนธรรมได
ถึงใจถึงปญญาของคนทุกระดับทุกวงการบาง วาพระเรียนวิชาทางโลกหรือ ไมเปนไร
หรอก ขอใหเรียนพระธรรมวินัยไวเปนหลัก ก็แลวกัน ดังนี้บาง ฯลฯ นี่เปนเพียงเรื่องหนึ่ง
เมื่อทํางาน ไดผานพบคนมาก ก็ตองไดยินไดฟงความคิดเห็นมาก เหมือนกับวา
คนนั้นมาดวยกันกับความคิด เห็น แตละคนก็มีความคิด เห็นของเขา ความคิด เห็นจึ ง
มากมายเหลือเกิน ก็ตองรับฟงกันไป แตจะใหทํางานไดผลดี ก็ตองรูจักรับฟงดวย และไม
เฉพาะรับฟง เมื่อจะแสดงความคิดเห็น ก็ควรแสดงอยางมีสติปญญาดวย
เวลานี้ ก็มีการย้ําเนนกันในเรื่องประชาธิปไตย มีการเตือนคนบอยๆ วา ใหรับฟง
ความคิดเห็นกัน จะไดเปนประชาธิปไตย หรือยาวหนอยก็วา ใหแสดงความคิดเห็นได
อยางเสรี และรับฟงความคิดเห็นกัน จะไดเปนประชาธิปไตย
ที่วากันอยางนั้น ก็ดีอยู แตในแงหนึ่ง เหมือนกับบอกวา แคจะรับฟงความคิดเห็น
กัน เพื่อใหเปนประชาธิปไตย ก็ยังไมคอยจะได จึงตองเตือนกันอยูนี่แหละ
เมื่อคิดใหดี จะเอาแคพอใหไดเปนประชาธิปไตยเทานั้นหรือ อะไรกันนี่ พอใจแค
วาจะไดเปนประชาธิปไตย อาจจะไดแคสักวาเปนประชาธิปไตยเทานั้นเอง
ถาจะเปนประชาธิปไตย ไมควรจะเอาแคสักวาไดเปนประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะ
เปนประชาธิปไตยที่ไรคุณภาพ
ประชาธิปไตยนั้น มีทั้งที่มีคุณภาพดอย และที่มีคุณภาพดี และความคิดเห็นที่
แสดงออกมานี่แหละ เปนตัววัดสําคัญอันหนึ่งที่บอกคุณภาพของประชาธิปไตย คือ จาก
ความคิดเห็นนั่นแหละ จะดูคุณภาพที่ดอยหรือดี ของประชาธิปไตยนี้ได
ไมใชคิดเพอเจอ คิดเฟอ คิดฝน คิดไปตามความรูสึก คิดไปแคตามชอบใจหรือไม
ชอบใจ ไมไดรูอะไรจริง ไมหาความรู ไมตรวจสอบขอมูล ไมคํานึงเหตุผล แลวก็แสดงออก
ไดและทําได แคตามชอบใจ ไมชอบใจ ซึ่งไมอาจเปนประชาธิปไตยที่มีคุณภาพดีไปได
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ความคิดเห็นนั้น อยูในแดนของปญญา เปนคูกับความรูเขาใจ พูดงายๆ เอาแครู
กับ คิด คนเรานี้คิดไดในขอบเขตของความรู ถาจะคิดใหเลยจากรู ก็เอาขอมูลเทาที่มีใน
ความรูนั่นแหละไปใชในการคิด
ถาคิดเชิงเหตุผล หรือคิดหาความรูยิ่งขึ้นไป ก็เอาขอมูลทั้งหลายที่รูนั้นไปมองหา
เชื่อมโยงสัมพันธ เชนวา อันนี้มี แลวอันนั้นจึงมี อันนี้เกิดขึ้น เมื่ออันนั้นไดเกิดแลว ดูกี่
ครั้งๆ ก็เปนอยางนั้น ดังนั้น อันนี้เปนเหตุของอันนั้น เอา ไปทดลอง ไปตรวจสอบ จะได
เปนความรูที่แนชัด, อันนี้เทานี้ อันนั้นเทานั้น อันนี้กี่อัน จะเทาอันนั้น ฯลฯ
ถาคิดเชิงปรุงแตง ก็เลือกเอาประดาขอมูลที่รู มาปรุงแตงดวยความรูสึก (ที่พระ
เรียกวาสังขาร คนไทยเรียกวาอารมณ) เชน ความชอบ ความชัง ความหวัง ความอยากได
ความอยากใหญ ความใฝปรารถนา ความอาฆาต แลวก็อาจจะเกิดเปนจินตนาการตางๆ
บางทีก็คิดแบบผสม เชน เอาคิดเชิงเหตุผลมาสนองการคิดปรุงแตง คิดฝนเปน
เรื่องราว ตลอดจนแผนการใหญโต
ความรูเปนตัวจํากัดปรับแกความคิด นอกจากคิดไดในขอบเขตของความรูแลว
ความรูใหม ความรูจริง ความรูชัด ก็ปรับแกเปลี่ยนความคิดเกา
ดังเชน เดินทางไปบนภูเขา เทาที่รู เห็นอยูวาสองขางทางรอบตัวสวยงามรื่นรมย
คิดวานาเดินนัก จะเดินไปเรื่อยใหยาวไกลขึ้นลงตอไปใหไดผานไดชมเขาลูกขางหนาๆ
แตเดินไปไมนาน พบคนถิ่นบอกวาไปอีกครึ่ง กม. ขางหนา จะเจอเหวลึกใหญ ไป
ไมไดแนนอน เพียงแครูจากการไดฟงนี้ ถาเห็นวาคนพูดนั้นเชื่อได คนที่เดินทางก็เปลี่ยน
ความคิดใหม เลิกละ ไมไปตอในทางนั้น แลวก็คิดวาจะไปที่ไหนอยางไร
ถารูผิด ก็คิดผิด มองเห็นเชือกเปนงู ก็คิดไปอยางหนึ่งวาจะหนีจะเลี่ยง เปนตน
พอรูถูกวาเปนเชือก ก็คิดอีกอยางหนึ่ง ที่ถูกทิศถูกทาง นี่เปนเรื่องธรรมดา
อยางเรื่องการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ ที่เลามานั้น เมื่อไมรูอะไร ดังวาแลว บาง
คนก็คิดแควา พระเรียนวิชาทางโลก เพราะอยากสึกไปหาอาชีพ
แตพอรูเรื่องกวางออกไป รูความเปนมาเปนไปตางๆ รูเรื่องราวในวงการพระศาสนา
รู ป ญ หาของสั ง คมไทย เข า ใจเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของกระแสอารยธรรมตะวั น ตกที่ เ ข า มาถึ ง
เมื อ งไทย มองเห็ น ความเจริ ญ สมั ย ใหม ที่ ส ง ผลกระทบเมื อ งและชนบทไทย โยงไปถึ ง
การศึกษาของรัฐที่เหมือนกับไปแบงชนชั้นคน เรื่องความตองการของพอแมชาวบานชนบทที่
แทรกซอนกระทบพระสงฆในวัดวาอาราม พอรูกวางรูลึกรูชัดขึ้น ความคิดเกาก็เปลี่ยนไป

๒๔๒
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ทีนี้ ก็จะเริ่มเขาใจวา ทําไมพระสงฆที่ทํางานพระศาสนา ทั้งที่ตัวทานก็ไมไดไปเรียน
แลวจะสึกดวย ไฉนจึงมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ฯลฯ อยางนอยก็จะคิดกวางคิดไกลหยั่ง
ลึกลงไป เขาใจเห็นใจพี่นองรวมชาติเพื่อนรวมสังคมมากขึ้น คิดไดหลายแงหลายมุมขึ้น
มองอีกชั้นหนึ่ง ใหขึ้นไปถึงตัวแทตัวจริง สวนที่พูดมานั้น เปนเรื่องของการรูเทา
ทั น สถานการณ ที่ แ ผกผั น ใหม ใ นสภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเท า นั้ น เอง แต ตั ว
จุดหมายใหญ ตัวหลักการสําคัญ ก็อยางเดิม
ผูที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ ก็ตองมั่นใจในความดีแทแนนอนของ
พระพุทธศาสนา สาระสําคัญของงาน ก็คือการดํารงรักษาหลักพระธรรมวินัยที่แทนั้นไว
และใหพระเณรตลอดจนพุทธบริษัทรูเขาใจไดประโยชน
ทั้ ง นี้ ก็ โ ดยที่ ว า วิ ชาความรู ตา งๆ ที่ จ ะเรี ย กว า วิ ช าการทางโลก หรือ วิ ช าการ
สมัยใหม หรือวิชาชั้นสูงทั้งหลายนั้น ก็แคใหนํามาใชเปนเครื่องมือ เชน ภาษาตางๆ เปน
ชองทางสื่อสารเพื่อเขาถึงหลักธรรมวินัยนั้น และเปนเครื่องมือนําออกไปสื่อไปใชไปทํา
ประโยชน โดยที่จุดหมายสุดทาย ก็เ พื่อใหเ ปนเครื่องนํามาซึ่งประโยชนสุขแกประชา
ชาวโลก ตามพุทธพจนที่รูกันอยูวา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ
แลวที่วา ปรับแปรดวยความรูเทาทันสถานการณอันผันแปรในสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป ก็คือ แมจุดหมายใหญ หลักการพื้นฐาน จะคงยืนตัว แตจัดใหเหมาะ
ก็เหมือนอยางในสังคมไทยเกา ชาวบานชาวเมืองใหลูกมาบวชเรียน แลวจะได
เปนคนสุก แลวสึกไปเปนหัวหนาครอบครัว ประกอบอาชีพการงาน รับผิดชอบชุมชนและ
ประเทศชาติของตนได อยางเปนคนดีมีคุณภาพ ในประเพณีบวชเรียนของไทยนี้ จะใหทุก
คนหรือแมแคสวนใหญอยูเปนพระไปตลอด ยอมเปนไปไมได ถึงแมเปนไปได ก็เปนไปไมดี
ขอนั้นขั้นนี้ ก็เหมือนอยางเดิมนั่นเอง แตในสถานการณที่เปลี่ยนไปนี้ ก็ใหพระเณรและ
เหลาชนที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆแลว เปนคนสุก คือบัณฑิต หรือ “ฑิต” ใหม ที่จะออกไป
เปนครูอาจารย เปนนักวิชาการ นักบริหาร นักธุรกิจ นักกฎหมาย นักการเมือง ฯลฯ ที่เปนผูนํา
ทําประโยชนแกสังคมประเทศชาติ พรอมทั้งดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนและคนใกลชิดไดดวยดี
แลวที่แกนกลาง ก็จะยังมีพระผูยืนยงคงอยูในวัด ในพรหมจรรย ที่มั่นแมนในพระ
ธรรมวินัย ดํารงพระพุทธศาสนา รักษาศาสนกิจ ทําการเพื่อประโยชนสุขของมวลประชาตอไป
นี่ก็คือ สาระที่ยืนยงคงอยู ได ในสถานการณใหม ทามกลางสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถดําเนินตอไป และสําเร็จได โดยตองมีความรูความเขาใจ และทํา
การอยางไมประมาท

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๔๓

ดังเรื่องเกณฑวัดผลการศึกษาที่ตั้งยันไวเปน “กอนพระ ๕๕ หนวย” ที่เคยเลาวา เมื่อ
จะพบปะประสานกับทางการของยุคสมัยนั้น ที่เพงจองแงนั้น เราก็มีหลักของเราในขั้นเด็ดขาด
ที่จะเจรจาพาเขาไปแทรก-เสริม-แทนในกอนมาตรฐาน ๑๔๕ เปนตัวอยางวา กวาจะมาถึง
จุดนั้นขั้นนั้น ก็มีเรื่องราวเปนมาในภูมิหลังยืดยาว เปนขอมูลความรู ที่มิใชแคคิดเห็น
ยอนกลับไปขางตน การแสดงความคิดเห็นไดเสรี โดยรับฟงกันนั้น ก็ดี พอจะเปน
ประชาธิปไตยไดบาง แตอาจเปนประชาธิปไตยชั้นอนุบาล อันจะตองไมหยุดยั้งที่จะ
พัฒนาใหเติบโตงอกงามในการศึกษาสูความเปนประชาธิปไตยชั้นอุดมปญญา
ดั ง ที่ ว า ประชาธิ ป ไตยจะมี คุ ณ ภาพดี ไ ด ในสั ง คมของคนที่ ไ ด พั ฒ นา โดยมี
การศึกษาสืบคนหาความรูใหทั่วตลอดรอบดาน ตรวจสอบใหถึงใหแมนชัดในความจริง
และใหรูกับคิดหนุนกันใหถึงปญญาที่แจงชัดยิ่งขึ้นไป มีการศึกษาที่พัฒนาปญญา ทําให
คนรูจักคิด รูจักพูด รูจักทํา กับทั้งคิดพูดทําดวยความรูความเขาใจ ถาใหครบจริง ก็ใชคํา
พระวา คิดพูดทํา อยางคนมีศีลวินัย มีใจที่เจตนาตรง-ดี และมีสติปญญา
เพราะฉะนั้น การศึกษา หรือการพัฒนาคน จึงเปนตัวประกอบควบที่จําเปนของ
ประชาธิปไตย หรือเปนตัวกํากับประชาธิปไตย เพราะจะชวยทําใหการแสดงความคิดเห็น
และความคิด เห็นที่แสดงของคนนั้ น มีความหมายต อความเปนประชาธิ ปไตย ทํ าให
ประชาธิปไตยมีความหมายตอสังคมของคน ตลอดถึงวา จะทําใหประชาธิปไตยเปน
ประโยชนแกคนสมตามความมุงหมายของการมีประชาธิปไตย

เยี่ยมอาเซีย-อเมริกา
งานสํารวจพระพุทธศาสนา
บอกแลววาเรื่องราวที่ยังไมไดเลามีมากมาย เมื่อเลาไมไหว ก็จะเลือกเลาเฉพาะ
เรื่องใหญๆ แตถึงตอนนี้ เรื่องใหญๆ ก็เลาไมไหว (เลาเรื่อง พ.ร.บ. ม.สงฆ ยาวไปหนอย)
ตกลงจะเลาอีก ๒ เรื่อง รวมเปนบทเดียว อยางคราวๆ เพียงแคแสดงรายการ คือ
ก. การเดินทางเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา
ในอาเซีย, พ.ศ. ๒๕๑๐
ข. การไปสอน และเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนา
ในอเมริกา, พ.ศ. ๒๕๑๕
ในขอ ข. นี้ ที่จริง ชวงหลัง คือ ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่มีการสอนพระพุทธศาสนา
หรืออาเซียอาคเนยศึกษา เพราะถาไปเยี่ยมเฉพาะที่สอนพระพุทธศาสนา ก็มีนอยแหง
เพราะสมัยนั้น การศึกษาพระพุทธศาสนาในอเมริกา ยังเพิ่งเริ่ม ไมเหมือนในปจจุบัน ที่
เรียนสอนกันไปแพรหลายกวางขวางแลว
เวลานั้น เปนยุคของอาเซียอาคเนยศึกษา เพราะอเมริกากําลังวุนวายนักหนากับ
สงครามเวียดนาม ที่ขยายไปครึ่งอินโดจีน มหาวิทยาลัยที่ศึกษาเรื่องนี้ จึงขึ้นมาก
ขอออกตัวกอนวา เรื่องราวนี้นานนักแลว จําไมคอยได และก็จําไมไหวดวย วาถึงตัว
ผูเลา การที่จะไปนั้น แตไหนแตไร จนถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้ ไมคิดจะเดินทางไปเมืองไหนทั้งนั้น
สําหรับเวลานั้น งานที่มหาจุฬาฯ มากมาย เรื่องอื่นไมถือเปนสําคัญนัก แตงาน
หนังสือติดพันอยูตลอดเวลา ไมตองพูดถึงงานหนังสือใหญที่กุฏิของตนเอง ซึ่งทําไปตลอด
ชีวิตก็ไมจบ แตตองหยุดชะงักอยู การที่เดินทางไปในรายการเหลานี้ เปนไปตามวิถีของ
งาน ที่ถูกกําหนดโดยมติที่เสร็จลงมา โดยตนเองมีฐานะเปนผูรับมติ
ที่ตั้งไว ๒ หัวขอนั้น ก็คือไป ๒ คราว หางกันประมาณ ๕ ป ไปทางอาเซีย หรือ
เอเชียกอน แลวจึงไปอเมริกา จะไดวาไปตามลําดับ พอใหเห็นเคาของเรื่องราว

สสมเด็จพระพุททธโฆษาจารยย (ป. อ. ปยุตตฺฺโต)

๒๔๔๕

ก. เยี่ยมสสถาบันนการศึกษาพระ
ก ะพุทธศาสนา
ใในอาเซีซีย
รายกการนี้ เปนไปปตามคํานิมนต
น และโดยคความอุปถัมภภ ขององคกการพุทธศาสนิก
สสัมพันธแหงโลก
โ (พสล.; World Felloowship of Buddhists, W
WFB)
เรื่องนีนี้สืบเนื่องจากกมติของที่ปรระชุมใหญสมัยที่ ๘ (Eighhth General Conferencce)
ขของ พสล. ที่จจัังหวัดเชียงใหม ระหวางวัวันที่ ๖-๑๑ พฤศจิ
พ กายน พพ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งกําหนดใหหจัด
““การประชุมเกี่ยวกับการรศึกษาชั้นสูงทางพระพุททธศาสนา” ขึ้นที่กรุงเทพพฯ โดยอาจจจะ
พิจารณาหาททางจัดตั้ง “สสถาบันการศึกกษาและวัฒนธรรมทางพพระพุทธศาสสนา” ขึ้นดวย

๒๔๖
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ในการนี้ เลขาธิการกิ ตติมศักดิ์ คื อ นายเอี่ย ม สั งขวาสี ในนามของ พสล. ได
ดําเนินการอาราธนาผูแทนของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสอง และเชิญผูแทนกรมการศาสนา
ใหเปนผูแทนสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เดินทางไปเยี่ยม
เยี ย นประเทศต า งๆ ที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา ในทวี ป อาเซี ย เพื่ อ สํ า รวจป ญ หาและ
แสวงหาขอมูลตางๆ
ทั้ ง นี้ เป น การเตรี ย มการ และเป น เครื่ อ งประกอบในการวางแผนดํ า เนิ น การ
ประชุมดังกลาวนั้น
การเดินทาง จัดเปน ๒ ระยะ โดยซอยเปน ๓ ชวง คือ
ระยะที่ ๑ เยี่ยมเยียนพระราชอาณาจักรลาว ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๑๐
ระยะที่ ๒ แบงเปน ๒ ชวง
- ชวงที่หนึ่ง เยี่ยมเยียน สิงคโปร ลังกา และมาเลเซีย ๙-๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
- ชวงที่สอง เยี่ยมเยียน ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลี และฮองกง ๒๑ มิ.ย. – ๘ ก.ค. ๒๕๑๐
ในการนี้ คณะไดตกลงกัน
อาราธนาทานเจาคุณเลขาธิการ (เวลานั้นเปน พระเทพคุณาภรณ) เปนหัวหนาคณะ
มอบหมายใหผูเลา (พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต) ทําหนาที่เลขานุการคณะ และ
หัวหนากองศาสนศึกษา (พ.ท. ประสาร ทองภักดี) เปนไวยาวัจกร
ผูเลาจึงไดทําบันทึกการเดินทาง เปนเอกสารรายงาน และพิมพเปนหลักฐานไว
คราวนี้ จึงไดอาศัยเอกสาร ๖๐ หนากระดาษถายเอกสารนั้น ทํารายการที่จะเลาตอไป

ระยะที่ ๑ เยี่ยมเยียนพระราชอาณาจักรลาว ๒๕-๒๘ เม.ย. ๒๕๑๐
คณะผูแทน ประกอบดวย
๑. พระเทพคุณาภรณ
เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระอริยเมธี
ผูชวยเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
๓. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. พระมหาสิงหทอง ชินปุตฺโต อาจารยในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
๕. พ.ท. ประสาร ทองภักดี หัวหนากองศาสนศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๔๗

ขอกลาวถึงเฉพาะสถานที่ และบุคคล ที่เปนจุดควรสังเกต (พึงศึกษา):
ที่ นครเวียงจันทน
พระพักที่วัดมหาพุทธวงสาปาหลวง ซึ่งมีพระมหาปาน อานนฺโท เปนเจาอาวาส
ไปเยี่ยมเสด็จเจาบุญออม ณ จําปาศักดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมการ
ไปนมัสการพระหลักคําแกว ขนฺติโก เจาคณะแขวงเวียงจันทน ณ วัดหายโศก
ไปเฝาสมเด็จพระสังฆราช (เสด็จจากหลวงพระบาง มาประทับ) ณ วัดธาตุหลวง
พรอมทั้งพระลูกแกว คุณมณีวงศ
ไปเยี่ยมสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ณ วัดองตื้อ
ไปเยี่ยมวัดบังลอง ของคณะสงฆเวียดนาม
ไปเยี่ยมวัดโพนพเนา, วัดสวางธรรมาวาส
ไปเยี่ยมพุทธสมาคมสงเคราะห ลาว-จีน (ถวายภัตตาหารเพล)
รวมประชุมสํารวจพื้นฐานการศึกษาและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ที่กระทรวง
ธรรมการ ๒ วัน (วิทยุเสียงอเมริกา และวิทยุกรมการโฆษณา สัมภาษณไปออกอากาศ)
ไปเยี่ยมหลวงพระบาง โดยเครื่องบินทหาร พบเจาคณะแขวงเมืองหลวงพระบาง
ปญหาสํา คัญอยางหนึ่ง คือ เวลานั้น คนที่นั่นนิยมใชภาษาฝรั่งเศส การเรียน
ภาษาลาว อันเปนภาษาประจําชาติ ยังอับเฉา รัฐหวังใหพระสงฆชวยเหลือ
(หลั ง จากนี้ ๘ ป ณ ๒ ธ.ค. ๒๕๑๘ พระราชอาณาจั ก รลาว ก็ เ ปลี่ ย นเป น
คอมมิวนิสต เรียกวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ระยะที่ ๒
ชวงที่ ๑: เยี่ยมเยียน สิงคโปร ลังกา และ มาเลเซีย ๙-๑๙ มิ.ย. ๒๕๑๐
คณะผูแทน ประกอบดวย
๑. พระเทพคุณาภรณ
เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พระมหาทองสา อนาลโย อาจารยแหงสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
๔. พ.ท. ประสาร ทองภักดี หัวหนากองศาสนศึกษา กรมการศาสนา
และนายกยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย

๒๔๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
ขอกลาวถึงเฉพาะจุดควรสังเกต:

ก) ที่ สิงคโปร (๙-๑๐ มิ.ย. ๒๕๑๐)
พักที่วัดอานันทเมตตยาราม ซึ่งมีพระมหาสมควร อคฺคธมฺโม เปนเจาอาวาส
ไปเยี่ยม Nanyang University และ Singapore University (ทั้ง ๒ แหง มีชุมนุม
พุทธ แตมิไดมีการสอนวิชาทางศาสนา) ไปเยี่ยมโรงเรียน Mee Toh และโรงเรียนมหาโพธิ
ไปเยี่ยมวัดตางๆ เชน วัดอุตตมญาณมุนี วัดกาญจนาราม วัดปาเลไลยก สิทธ
บรรพตและวัดสุทธิคีรีวิหาร
ไปเยี่ ยมสํา นัก งานศูนย พสล. ประจํ านครสิ งคโปร เยี่ย มสํ า นั ก งาน Buddhist
Union แหงสิงคโปร วัด Pho Kark See (สํานักงานใหญของสังฆสมาคมสิงคโปร) วัดศรี
ลังการามยะ (ที่ตั้งสํานักงานพุทธสมาคมสิงคโปร) วัดพีลูซี (วัดจีน) วัดภิกษุณีชื่อ “Tze To
Um” วัดมหายานเกาแกที่สุดแหงหนึ่งในสิงคโปร ชื่อ “Siong Lim See”
ข) ที่ ลังกา (ยังไมเรียก “ศรีลังกา”, ๑๑-๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๐)
ควรทราบ: หยุดราชการ – วันวิสาขบูชา วันโปสน วันอนาคาริกธรรมปาละ วันพระสังฆมิตตา
วัด ประมาณ ๖,๐๐๐ วัด ภิกษุ-สามเณร ประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป (พระเณรไทย ๑๑ รูป)
ณ Colombo พักที่ All Ceylon Buddhist Congress
Dr. G. P. Malalasekera มาเยี่ยม; คณะไปเยี่ยมศูนยฝกอบรมพระภิกษุ ชื่อ “สิริ
วชิรญาณ ธรรมายตนะ” ซึ่งสังกัดใน ศาสนเสวกสมาคม
ไปเยี่ยมวัดปรมธรรมเจดีย ซึ่งมีสถานศึกษา ๒ แหง คือ สํานักอบรมครู และปรมธรรมเจดียปริเวณะ (เปน ปริเวณะ แหงแรกในลังกา ตั้งใน ค.ศ. ๑๘๔๑)
ไปเยี่ยมศรีลังกาวิทยาลัย เยี่ยมวิทโยทัยปริเวณะ เยี่ยมวิทโยทัยมหาวิทยาลัย
เยี่ยมวิทยาลังการมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย ๑ ใน ๒ ของลังกา)
เยี่ยมมหาโพธิสมาคมแหงโคลอมโบ
เยี่ยม International Meditation Centre
เยี่ยมสถานสงเคราะหเด็กหญิง และสถานเลี้ยงเด็กหญิงกําพรา (ของ All Ceylon
Buddhist Congress)
ไปเยี่ยมวัดทีปทุตตมาราม ที่พระองคเจาปฤษฎางคเคยมาผนวช ไดทรงเปนเจา
อาวาส และทรงสรางเจดียไว ไปเยี่ยมวัดกัลยาณี (เกลนิยะราชมหาวิหารยะ)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๔๙

สูเมือง Kandy ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยแหงลังกา (มหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดของลังกา)
ไปนมัสการพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแกว) ณ วิหารพระทันตธาตุ ไปเยี่ยมวัดกีรติ
ศรีราชสิงหะปุษถกัลยะ
ไปเยี่ยมนมัสการพระมหานายกอมุนุคม ราชคุรุ ศรีวิปสสี มหานายกเถระ ฝาย
มัลวัตตะ แหงสยามวงศ ไปเยี่ยมนมัสการพระมหานายกอุทุคม ศรีพุทธรักขิต รถนปาลาภิธาน มหานายกเถระ ฝายอัสคิริยะ แหงสยามวงศ
สูเมืองอนุราธปุระ โดยระหวางทาง แวะเยี่ยม Buddhist Publication Society
แวะชมอลุวิหาร หรืออาโลกเลณวิหาร ที่สังคายนาจารึกพระไตรปฎกลงในใบลานครั้งแรก
แวะชมสิคิริยะ (สีหคีรี)
เยี่ยมชมนมัสการที่มิหินตเล (ที่พระเจาเทวานัมปยติสสะ ทรงพบกับพระมหินทเถระครั้งแรก และสรางอารามถวาย เปนที่ระลึกการมาถึงลังกา ของพระมหินทเถระ และ
พระพุทธศาสนา, วันที่ระลึกเหตุการณสําคัญนี้ เรียกวา “โปสน” เปนวันหยุดราชการ)
จากนั้น กอนเขาเมืองอนุราธปุระ แวะชมอิสสรมุนีวิหาร แลวในอนุราธปุระ เยี่ยม
นมัสการที่สําคัญ เชน ถูปาราม ลังการาม สถูปของอภัยคีรีวิหาร เชตวันมหาวิหาร โลหปราสาท สุวรรณมาลิเจดีย (หรือรัตนเจดีย) จบดวยเขานมัสการพระศรีมหาโพธิ์
กลับสู Colombo ไดรับอาราธนาเขารวมพิธีสงพระ Piyadassi Thera ไปเผยแผ
พระพุทธศาสนา ที่ประเทศ Ghana ในหองประชุมของ All Ceylon Buddhist Congress
ออกเดินทางจาก Colombo โดยมี Professor L. G. Hevage แหงมหาวิทยาลัย
วิทโยทัย เปนตัวแทนของศูนย พสล. ของลังกา รวมคณะเดินทางแตนี้ตอไป (เวนไตหวัน
และเกาหลี ซึ่งไมมีความสัมพันธทางการทูตกับลังกา)
ค) ที่ มาเลเซีย (๑๘-๑๙ มิ.ย. ๒๕๑๐)
พักที่วัดเชตวัน ในกรุงกัวลาลัมเปอร
(ในเมืองนี้มี วัดไทย ๔ ภิกษุ ๑๖, วัดลังกา ๒, วัดจีน ๑๕-๒๐ ภิกษุ ๓๐ รูป)
ไปเยี่ยมวัดลังกา ชื่อวีคฟลด ที่อยูของประธานศูนย พสล. แหงมาเลเซีย เยี่ยม
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เชิญ Prof. Hevage แสดงปาฐกถา
ไปเยี่ยมวัดพุทธชยันตี (วัดแปดเหลี่ยม) เยี่ยมวัดแมลิ้ว
ในพระอุโบสถวัดเชตวัน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย นิมนตพระมหาประยุทธ
ปยุตฺโต แสดงพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ
กลับถึงกรุงเทพฯ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๑๐

๒๕๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
ชวงที่ ๒: เยี่ยมเยียน ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลี และ ฮองกง ๒๑ มิ.ย. – ๘ ก.ค. ๒๕๑๐

คณะผูแทน ประกอบดวย
๑. พระเทพคุณาภรณ
๒. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต
๓. พระมหาสุชิน สุชิโน
๔. พ.ท. ประสาร ทองภักดี

เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารยในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
หัวหนากองศาสนศึกษา กรมการศาสนา
และนายกยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
๕. Professor L. G. Hevage หัวหนาแผนกวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยวิทโยทัย
ประเทศลังกา

ขอกลาวถึงเฉพาะจุดควรสังเกต:
ก) ที่ ไตหวัน (๒๑-๒๕ มิ.ย. ๒๕๑๐)
ในกรุงไทเป พักที่วัดหลินจี้ (ที่อยูของนายกพุทธสมาคมแหงสาธารณรัฐจีน)
ที่ไต้หวัน มีตัวเลขที่ควรทราบ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในเวลานั้น คือ
วัด
๒,๙๗๕ วัด
ภิกษุ-สามเณร
๓,๒๗๕ รูป สมาชิกพุทธสมาคม ๔๕,๑๕๓ คน
ภิกษุณี-สามเณรี ๙,๔๘๔ รูป พุทธศาสนิกชน ๕,๗๕๐,๐๐๐ คน
ร.ร.มัธยมที่พระดําเนินการ ๓ แหง โรงพยาบาลของชาวพุทธ ๒ แหง
มหาวิทยาลัยคริสต ๒ แหง (โปรเตสแตนต ๑ คาทอลิก ๑)
มีขอนาสังเกตวา วัดภิกษุณีมีจํานวนมากกวาวัดภิกษุมากมาย เชน ในจํานวนวัด
ในกรุงไทเปที่มี ๑๐๐ วัดเศษ มีวัดภิกษุประมาณ ๒๐ วัด นอกนั้นเปนวัดภิกษุณีทั้งสิ้น
และโดยทั่วไป วัดภิกษุณีมีสภาพดีกวาวัดภิกษุ
เหตุที่เปนเชนนี้ ไดฟงคําอธิบายในเวลาตอมาวา พระจีนในไตหวันนี้ อพยพมา
จากจีนแผนดินใหญ ทีนี้ ในตอนที่กองทัพแดงของเหมา เจอตง สูรบกันอยูกับกองทัพจีน
คณะชาติของเจียง ไคเชค นั้น พวกภิกษุณีเชื่อวาเหมาจะชนะแน จึงรีบอพยพหนีในเวลา
ที่ยังไมคับขัน ก็นําทรัพยสินมาไดอยางปกติ จึงมีทุนมาสรางวัดในไตหวันไดอยางดี
ฝายพวกภิกษุเชื่อวาเจียง ไคเชค จะสูได จึงชักชาอยู จนกระทั่งกองทัพแดงจะ
ชนะยึดครองประเทศจีนไดแลว (จีนเปลี่ยนเปนประเทศคอมมิวนิสต ในป ๒๔๙๒/1949)
หนีแทบไมทัน เอาตัวก็จะไมรอด เอาอะไรมาแทบไมได พอหนีมาถึงไตหวัน ก็ตองพึ่งพา
อาศัยพวกภิกษุณีที่มากอนอยูสบายแลว ก็เลยมีสภาพดังที่วา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๕๑

คําอธิบายนี้ จําแหลงที่มาไมไดแลว ถาเลาไมถูก ใครทราบชัด ก็ชวยแกดวย ทีนี้ก็
เลาตอไป
ไปเยี่ยมวัดหวาเอี๋ยน มี ร.ร.มัธยมที่พระบริหาร ๑๔ หองเรียน นร. ๖๐๐คน
ไปเยี่ยมวัดหุยจิ กําลังจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา รับนักเรียน ๔๐ คน
ไปเยี่ยมวัดซันเตา ที่ตั้งของพุทธสมาคมแหงสาธารณรัฐจีน และสังฆสมาคมจีน มี
พระไตรป ฎ กฉบั บ อั ก ษรไทย และฉบั บ แปลภาษาไทย ซึ่ ง ได รั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน เจาอาวาสหมจีวรชั้นนอกแบบไทย
สูเมืองไทจุง
ไปเยี่ยมวัดฉือหมิง วัดจุดประทัด ตีระฆังตอนรับ ตั้งแถวรับ ที่นี่มีการสอนภิกษุณี
สามเณรี และเด็กหญิงที่จะบวช สอนวิชาชีพแกคนจน มี ร.ร.อนุบาล เปนตน
ไปทะเลสาบ Sun Moon Lake ขามทะเลไปขึ้นภูเขา พักคางคืนที่วัดฉวนจอง ที่
ประดิษฐานอัฐิของพระถังซัมจั๋ง แลวกลับมาไทจุง
ถวายเพลที่พุทธสมาคมไทจุง ที่นี่ก็จุดประทัด ตีกลอง ตีระฆังรับอีก แลวแวะชม
หลวงพอโต ซึ่งสรางใหม จะใหใหญกวาพระไดบุตสึที่ญี่ปุน แลวเยี่ยมวัดเซิ่นไจของภิกษุณี
กลับมาวัดฉือหมิง ซึ่งอาราธนาทานเจาคุณเลขาธิการกลาวโอวาทแกนักเรียน
แลวนักเรียนเขาแถวสง ขึ้นรถไฟกลับมาวัดหลินจี้ ที่ไทเป เพื่อไปขึ้นเครื่องบินเดินทางตอไป
ข) ที่ ญี่ปุน (๒๕ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๑๐)
ณ กรุงโตเกียว ทางฝายญี่ปุนจัดใหพักที่ Shiba Park Hotel
ในญี่ปุน มีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาจํานวนมาก และอยูในหลายเมือง มีเรื่อง
นาสนใจ ที่นารู นาเลา มากมาย แตบอกแลววาตองเลารวบรัด แคบอกรายการ ถา มี
โอกาส คอยไวเลาอีกที
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Komazawa ของพุทธศาสนานิกายเซ็น สาขาโซโต เปน
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงแรก ในโตเกียว ปนั้นมีนักศึกษาประมาณ ๗,๐๐๐ คน
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Rissho ของพุทธศาสนานิกายนิจิเรน เวลานั้นมีนักศึกษา
ประมาณ ๗,๐๐๐ คน
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ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Taisho ของพุทธศาสนานิกายเทนได นิกายชินงอน และ
นิกายโจโด มีนักศึกษาประมาณ ๑,๕๐๐ คน เปนพระราว ๒ ใน ๓ นศ.หญิงราว ๑๕๐ คน
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Toyo ผูตั้งเปนชาวพุทธนิกายสุขาวดี แตบัดนี้ไมสังกัดนิกาย
ใด ประธานปจจุบันเปนคนนิกายเซ็น มีนักศึกษา ๑๐,๐๐๐ คน เปนพระเพียง ๑๐๐ รูป
สูเกียวโต โดยขบวนรถ Superexpress พักที่ International Buddhist House
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Ryukoku ของพุทธศาสนานิกายโจโดชิน มีนักศึกษา
ประมาณ ๗,๐๐๐ คน เปนพระราว ๘๐๐ รูป นศ.หญิง ๔๐๐ คน
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Otani ของพุทธศาสนานิกายชิน สาขาฮิกาชิ ฮองอัน-จิ
(“จิ” แปลวาวัด นั่นเอง) มีนักศึกษาประมาณ ๑,๘๐๐ คน เปนคฤหัสถ ๔๐%
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Bukkyo ของพุทธศาสนานิกายโจโด มีนักศึกษาประมาณ
๑,๐๐๐ คน (คณะพุทธศาสนา ๒๐๐ รูป/คน คณะอักษรศาสตร ๘๐๐ คน)
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Hanazono ของพุทธศาสนานิกายเซ็น สาขารินไซ มีคณะ
เดียว คืออักษรศาสตร นักศึกษา ๔๕๐ คน (คาเลาเรียน ปละ ๑๒๐,๐๐๐ เยน)
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยสตรีแหงเกียวโต (Kyoto Women’s University) ของพุทธ
ศาสนาชิน สาขาฮองอัน-จิ มีนักศึกษาประมาณ ๒,๗๕๔ คน
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Shuchiin ของพุทธศาสนานิกายชินงอน เปนมหาวิทยาลัย
ที่เล็กที่สุดในญี่ปุน มีนักศึกษาเพียง ๕๐ คน เปนหญิง ๕ คน
ชมวัดนมัสการพระ ไดไปเยี่ยมชมวัดนิชิ ฮองอัน-จิ ซึ่งเปนวัดใหญ ศูนยกลาง
ของนิกายโจโดชิน
ไปเยี่ยมชมวั ดฮิกาชิ ฮองอัน-จิ ซึ่งเปนวัดใหญ สํา คัญที่สุดวัดหนึ่ง คูกับนิ ชิ
ฮองอัน-จิ ที่วัดนี้ มีของเดนอยางหนึ่ง คือ เสนเชือกใหญมาก ใชในการกอสรางอาคารใน
วัด ทําดวยผมของสตรีผูมีศรัทธาบริจาครวมกันขวั้นถวาย
ไปเยี่ยมชมวัดชิโอนิน ซึ่งเปนศูนยกลางของนิกายโจโด ไปเยี่ยมวัดชินโตใหญ
และวัดกิโยมิซา บนลูกเขา
ระหวางนั้น ใชเวลาไมมาก ออกจากเกียวโต ไปเมืองนารา เยี่ยมวัดโกฮุกุ-จิ ในสวน
กวาง และนมัสการพระไดบุตสึ ที่วัดโตได-จิ แลวกลับมาเกียวโต ภายในราว ๒-๓ ชั่วโมง
จากเกียวโต ก็กลับมาโตเกียว แลวขึ้นเครื่องบินตอไปยังเกาหลี

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๕๓

พระสังฆราชเกาหลี ณ ที่ประทับในถิ่นวิเวก คือ วัดโทเซิ่น/Tosun นอกกรุงโซล, พ.ศ. ๒๕๑๐

ค) ที่ เกาหลี (๒-๕ ก.ค. ๒๕๑๐)
ณ กรุงโซล พักที่วัดหวาเคซา บนเชิงเขา มีน้ําตก
มีการตอนรับที่วัดโชเคซา (สํานักงานใหญของคณะสงฆเกาหลี และศูนย พสล.)
เดินขึ้นเขาประมาณ ๒ กม. ไปเฝาพระสังฆราชเกาหลี ที่วัดโทเซิ่น
พระสังฆราชเกาหลีตรัสวา กําลังทรงดําเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ พระจะ
ได ไ ม ตอ งเรี ย นร ว มกั บ คฤหั ส ถ อ ย า งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ดงกุ ก จะใช ง บประมาณ ๕ แสน
ดอลลาร ปจจุบันไดแลวราว ๘๐% ยังหาที่เหมาะอยู
พระสังฆราชเกาหลีทรงโปรดจีวรแบบไทยมาก ไดทรงครองและถายรูปรวมกันไว
ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Dongkuk ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาของคณะสงฆ
เกาหลี มีนักศึกษาประมาณ ๕,๐๐๐ คน (มีภิกษุ ๖๐ รูป ภิกษุณี ๗ รูป)
เวลานั้น คณะสงฆเกาหลีดําเนินกิจการ มหาวิทยาลัย ๑ แหง วิทยาลัย ๑ แหง ร.ร.
ไฮสคูล ๙ แหง มิดเดิลสคูล ๑๔ แหง ร.ร. ประถม ๒ แหง และหนวยประสานงาน ๑๑ แหง

๒๕๔
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ไปเยี่ยมวัดภิกษุณีชื่อโมบุนสก เยี่ยม ร.ร. ประถมศึกษาชื่ออึนสก ของคณะสงฆ
ทายสุด พบปะสนทนาที่วัดโชเคซา กอนเดินทางตอไปยังฮองกง

ง) ที่ ฮองกง (๕-๘ ก.ค. ๒๕๑๐)
พักที่พุทธสมาคมฮองกง โดยมีนายกสังฆสมาคมฮองกง อํานวยความสะดวก
เยี่ยม ร.ร. ประถม-มัธยมศึกษา ของพุทธสมาคม ชื่อ ร.ร. วองฟองเหล็ง
เยี่ยมวัดภิกษุณี สํานักใหญ มี ร.ร.มัธยมสตรี เยี่ยมวัดทุงปอทอร อันเปนวัดใหญ
ที่สุดวัดหนึ่งของฮองกง บนฝงเกาลูน แลวไปเยี่ยมวัดทุงลุมลัมฟูรทอง วัดชิงฉานฉี่ (วัดเขา
วัง เปนวัดแรกของฮองกง บนเขา ฝงเกาลูน) เยี่ยมวัด Miu Fat และ ร.ร.มัธยมสตรี ของ
พุทธสมาคม เยี่ยมบานพักหญิงชรา ของพุทธสมาคม
เยี่ ย มไทกวอง บุ ด ดิ ส ต มิ ด เดิ ล สคู ล (มี พ ระประธานแบบพม า ) เยี่ ย ม ร.ร.
ประถมศึกษาของชาวพุทธ ชื่อเนมิง สําหรับลูกหลานคนยากจน มีนักเรียน ๒,๕๐๐ คน มี
พระพุทธรูปประจําหองเรียนทุกหอง เปนโรงเรียนของชาวพุทธ ที่ใหญที่สุดในฮองกง
หลังจากไปเยี่ยมโรงเรียน วัด สมาคม มหาวิทยาลัยจีน อีกบางแหง ตามที่เจาถิ่น
นําไปแลว ก็เตรียมออกเดินทางกลับประเทศไทย จบรายการในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๑๐
เมื่ อ การเดิ น ทางเยี่ ย มเยี ย นจบสิ้ น แล ว และได ร วบรวมประมวลข อ มู ล และ
ขอพิจารณาตางๆ พอจะพรอมแลว ก็มีการประชุมของผูเกี่ยวของในฝายไทย เพื่อหารือ
วางหลักการในการดําเนินการประชุม ที่ไดวางกําหนดไว
จากนั้น ทาง พสล. ก็ทําหนังสือเชิญนักการศึกษาทางพระพุทธศาสนานานาชาติ
ในฐานะผู แ ทนศู น ย ภ าคี พสล. จาก ๑๑ ประเทศ มาร ว มการประชุ ม สั ม มนาเรื่ อ ง
การศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา – The Seminar on Higher Education in
Buddhism ระหวางวันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีพิธีเปดประชุมที่ตําหนัก
เพชร วัดบวรนิเวศวิหาร แลวดําเนินการสัมมนาที่หอประชุมกรมการศาสนา และปดการ
สัมมนาที่พุทธสมาคมแหงประเทศไทย
การประชุมมีผลอยางไร มีมติอะไร ฯลฯ ไมใชเรื่องที่จะนํามาเลาในที่นี้
ไปๆ มาๆ ที่วาจะเลาคราวๆ รวบรัด แคแสดงรายการ ก็กลายเปนยืดยาวมาก
ทีเดียว ที่วาจะรวบเรื่องอาเซีย กับอเมริกา มาไวดวยกันใหจบทีเดียว เปนอันวาไมสําเร็จ
ตองขอแยกเรื่องอเมริกาออกไปตางหาก เปนหัวขอตอไป

สสมเด็จพระพุททธโฆษาจารยย (ป. อ. ปยุตตฺฺโต)

๒๕๕๕

ระฆังั อิสรภาพ ขอองอเมริกา (Liiberty Bell) ทที่เมืองฟลาเดดลเฟย, พ.ศ. ๒๕๑๕

ข. บรรรยายพรระพุทธศศาสนา แลวเยีย่ยมมหาวิวิทยาลัย
ในนอเมริกา
กกอนเดินดูอเมริกา สอนพุ
ส ทธศศาสนา ที่ UU. of Pennn.
ตามที่เลามา ก็ไดเเห็นแลววา กการเดินทางทีที่วาเยี่ยมเยียนสถาบันกการศึกษาชั้นสู
น ง
ททางพระพุทธธศาสนานั้น ที่จริง ก็มีทั้งชัช้นสูงและไมมสูง ตั้งแตอนนุบาลขึ้นไปเลลย ครบหมดด ที่
ถึงชั้นสูงเปนเเรื่องเปนราว ก็มีแตในลังกา และโดยเฉพาะญี่ปุน ซึ่งมีมากจนนเกลื่อนไปหมมด
หลังจาากไปเยี่ยมสถาบันการศึกษาดังวานั้ันในทวีปอาเซีย (เวลานี้ใหออกเสียงว
งา
““เอเชีย”) ใน พ.ศ. ๒๕๑๐๐ แลว ตอมาอีีก ๕ ป คือ พ.ศ. ๒๕๑๕๕ ก็ตองเดินททางอีก
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หนังสือนิมนตของ
University Museum, University of Pennsylvania
(๒๕๑๕/1972)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๕๗

แตคราวนี้ เ ปลี่ย นทวี ปเลยไปไกล คือไปอเมริกา และคราวนี้ เจา ของเรื่องไมใช
องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก แตเปลี่ยนเปน
หนึ่ง โครงการของพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
สอง รัฐบาลอเมริกัน
นั่นเปนฝายตนทางที่นิมนต แตมีผูหนุนดวย คือมูลนิธิอาเซีย และเมื่อเปนเรื่องทาง
มูลนิธิอาเซียเวลานั้น ก็ยอมมาทางอาจารยคลอสเนอร (เวลานั้น อ.คลอสเนอร เปนที่
ปรึกษาฝายโครงการ ของมูลนิธิอาเซีย)
ในงานของมูลนิธิอาเซียนั้น อาจารยคลอสเนอรเกี่ยวของกับมหาจุฬาฯ มานานนัก
ตั้งแตผูเลายังเรียนอยู แลวอาจารยคลอสเนอรก็เปนพุทธศาสนิกชน กับทั้งไดเปนอาจารย
สอนในมหาจุฬาฯ เองอีกดวย เปนอันวารูเรื่องมหาจุฬาฯ ดี และคอยสนับสนุน แถมให
ความคิดเห็นแนะนํา เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องอเมริกา ซึ่งทานยอมถนัดแนนอน
ผูเลาไมไดรูเรื่องที่เริ่มมาแตตน แคพอจะทราบเมื่อเรื่องใกลถึงตัว จึงคิดเอาเดา
บาง ไดความดังที่วา ก็เปนอันถูกกําหนดตัวใหไปทําหนาที่ และก็รูชัดในตอนที่เรื่องเปน
ทางการ นั่นคือ รัฐบาลอเมริกันนิมนตเลขาธิการมหาจุฬาฯ และผูชวย ไปเยี่ยมประเทศ
ของเขา พรอมกับ University Museum ของ University of Pennsylvania นิมนตพระศรี
วิสุทธิโมลี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไปบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย
(อาจารยคลอสเนอรคงมีสวนสําคัญในการจัดให ๒ เรื่อง คือ การไปสอน กับการ
ไปเยี่ยมประเทศอเมริกา มาตอกันในการเดินทางไปครั้งเดียว และที่ทราบเมื่อตัวผูเลา
จะตองไปแลว ก็คือ เมื่อทางรัฐบาลอเมริกันใหเราเลือกเองวาจะไปดูอะไรบาง อาจารย
คลอสเนอร ไ ดเ สนอว า น า จะไปดู ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห ลั ก สู ต รการสอนวิ ช าว า ดว ยอาเซี ย
อาคเนยดวย นี่คือแถมจากที่มีการสอนพระพุทธศาสนา พรอมทั้งเสนอรายชื่อเปนตัวอยาง)
ทานเจาคุณเลขาธิการ (ป ๒๕๑๕ ดํารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมคุณาภรณ) นั้น ได
บอกแลววา ทานทํางานที่พบปะเชื่อมประสานกับขางนอก และในความหมายที่นี่ ขาง
นอกที่สําคัญมากทีเดียว คือวงการคณะสงฆ ดังที่เวลานั้น ทานมิใชเปนเฉพาะเลขาธิการ
มหาจุฬาฯ แตทานเปนเจาคณะภาค ๙ ดวย งานและความสัมพันธดานคณะสงฆนี้ จึงคู
เคียงไปกับงานในมหาจุฬาฯ
เห็นไดชัดเจนวา การมีประสบการณ ไดรูเห็นความเปนไปในโลก เฉพาะอยางยิ่งใน
อเมริกา ซึ่งเปนดินแดนที่ไดพัฒนาอยางมากแลว และถือกันวาเปนประเทศผูนําของโลกนี้
จะเปนประโยชนในการบริหารกิจการคณะสงฆ และงานพระศาสนาไมนอยเลย
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อาจารย William J. Klausner (ชื่อไทยวา บูรณะ) แหงมูลนิธิอาเซีย
เอาใจใสสนับสนุนการศึกษาของมหาจุฬาฯ ตลอดเวลายาวนาน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๕๙

ในการไปอเมริกาครั้งนี้ จึงควรพูดในแงการคณะสงฆดวย และเรื่องก็โยงกันวา พระ
เดชพระคุณพระเทพวรเวที (ชวง วรปฺุโ ป.ธ. ๙) เจาอาวาสวัดปากน้ํา เจาคณะภาค ๓
(ปจจุบันคือ เจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช)
ซึ่งใกลชิดสนิทอยูในวงงานเดียวกับทานเจาคุณเลขาธิการ ก็ไดเดินทางในคณะดวย
ในแงการคณะสงฆนี้ ตอนเที่ยวกลับ คณะของเรายังไดมาสมทบกับคณะของเจา
ประคุณสมเด็จพระวันรัต ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพน ซึ่งไดรับอาราธนาของรัฐบาล
สหรัฐฯ ไปเยือนประเทศนั้น โดยบรรจบกันที่สํานักวาติกัน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในชวง
วันที่ ๖-๗ มิ.ย. ในคราวเยี่ยมองคพระสันตะปาปา (กอนที่เจา ประคุณสมเด็จฯ จะไดรับ
สถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕)
ในป ๒๕๑๕ นั้น ในอเมริกา ยังไมมีวัดไทยจริงแมแตวัดเดียว เพิ่งอยูในระยะเริ่ม
สรางที่เมือง Los Angeles ดังที่ยอนหลังไป ๓ ป ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ มีในบันทึกของผูเลาวา
“[วันพุธ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๘ หลัง] วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒.

สํานักงานเลขาธิการ: ...
ส่งพระธรรมทูต: ๑๒.๓๐ น. พระมหาสิงห์ทน นราสโภ ออกเดินทาง โดยเครื่องบิน
Pan Am ร่วมกับพระราชโมลี และพระครูวชิรธรรมโสภณ ไปสู่ Los Angeles รัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ เพื่อสร้างวัดไทยที่นั่น กําหนดถึง ๘.๐๐ น. วันที่ ๒๔ ก.ค. นี้
มจร. มี เลขาธิการ ผช.เลขาธิการ ผช.นายทะเบียน พระมหาสุพจน์ พระมหาประแทน
รก.คณบดี เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ อจ.จําลอง คุณบุญเลิศ โพธินี ไปส่ง.”
ในการเดินทางป ๒๕๑๕ นี้ คณะไดลงแวะที่เมืองลอสแอนเจลีสกอน ในวันที่ ๒๖
มี.ค. ๒๕๑๕ ที่นั่น ทานกงสุลใหญ (ม.จ. ยุธิษเฐียร สวัสดิวัฒน) ไดเสด็จไปรับ พรอมดวย
คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ประธานศูนยพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท และคุณประกอบ
มุกุระ นายกสมาคมนักเรียนไทย
คณะไดไปพักที่ศูนยพุทธศาสนาฯ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดสรางเปนวัด และ
เวลานั้นก็เรียกวาเปนวัด (วัดไทยในลอสแอนเจลีส) ซึ่งมีความเปนมาดังไดบันทึกไวนั้น
ลอสแอนเจลีสนี้ รูกันวาเปนเมืองที่คนไทยอยูมากที่สุด เวลานั้นวาราว ๑๐,๐๐๐
คน (คนไทยทั้งหมดในอเมริกา โดยตัวเลขทางการวามีประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน)
เมื่อพักที่นั่น ๒ วันครึ่ง ไดพบญาติโยมหลายทาน เชน คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดช
คุณอุไร และคุณผสมศรี เรือนพรหม คุณบุญทัน ดอกไธสง (ตอมาเปน ศาสตราจารย ที่
NIDA) คุณบุรินทร คํากองแกว และทานอื่นๆ ทุกทานมีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูลอยางดียิ่ง
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จดหมายตอนรับจาก
Department of State
(๒๕๑๕/1972)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๖๑

เนื่องจากในการเยือนอเมริกาครั้งนี้ นอกจากไปบรรยายที่ U. of Penn. แลว ก็ไดรับ
นิมนตจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยกระทรวงการตางประเทศ ใหเปนแขกของรัฐบาลที่จะไป
เยี่ยมเยือนประเทศของเขาอีกดวย ดังนั้น เมื่อไปถึงอเมริกา จึงตองแวะกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
กอน เพื่อตกลงกันจัดรายการเดินทาง และทําธุระเกี่ยวกับเอกสารใหเสร็จกอนเริ่มงาน
ดังนั้น ในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๑๕ คณะเดินทางออกจากลอสแอนเจลีสแลว จึงตอง
แวะลงที่ว อชิง ตัน ดี.ซี . (Washington D.C.) เพื่อพบผูจั ดรายการเยี่ย มเยี ยน คือ CLS
(Council on Leaders & Specialists) ในกระทรวงการตางประเทศ เมื่อทํากําหนดการ
ตางๆ เรียบรอยแลว ทางการอเมริกันไดมอบให Mr. Michael Billington เปน escort “ผู
คุมกัน” รวมไปดวย เพื่อชวยประสานจัดการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ระหวางพักที่นั่น ทานเอกอัครราชทูต สุนทร หงสลดารมภ ไดอาราธนาทานเจาคุณ
เลขาธิ ก ารแสดงพระธรรมเทศนา ที่ส ถานเอกอัค รราชทูต คุณสมจิ ต ต สิ ท ธิ ไ ชย ก็ ไ ด
สัมภาษณทาน เพื่อออกอากาศในรายการ “ไทยวิทยุ”
คุณมาณพ ฉัตรภูติ ซึ่งเปนศิษยของทานเจาคุณเลขาธิการ กับทางพุทธสมาคม โดย
คุณธัชพงษ จันทรปรรณิก และคุณสมาน งามสนิท ไดติดตามดูแลเต็มที่อยางใกลชิดโดย
ตลอด รวมทั้งพาไปดูสถานที่ เชน วัดลังกา ซึ่งมีเรื่องนาสนใจพิเศษที่นาเลา จนถึงสถานที่
สําคัญที่คนไปดูกันตามปกติ อยางเชนตึกรัฐสภา (Capitol)
(คุณสมาน ตอมาคือ รศ. ดร. สมาน งามสนิท เปนนายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ
คนที่ ๒, พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔)
เวลานั้น การเดินทางไปมาตางแดนมีนอย ฝรั่งนอยนักรูจักเมืองไทย นอยคนเคย
เห็นคนไทย ไมตองพูดถึงพระและพระพุทธศาสนา แมแตรูปภาพก็ไมคอยมีไปถึงเมืองฝรั่ง
พระสงฆจึงเปนบุคคลแปลกหรืออาจจะถึงกับประหลาดแกเขา เมื่อปุบปบเห็นพระ เขาจึง
แสดงออกมาทั้งความแปลกใจมาก และความสนใจก็มาก
แตพอดีในชวงสมัยนั้น ในเมืองฝรั่ง ไดเกิดมีพวกหริกฤษณะใหเขาเห็นกันบอย และ
พวกหริกฤษณะนั้นแตงตัวคลายอยางนักบวชฮินดู ซึ่งมีสีเสื้อผาดูผานๆ สําหรับคนที่ไม
คุน มักนึกเห็นเปนสีเดียวกันกับสีจีวรพระ พอเห็นพระ ก็เลยจับเอาเปนอยางเดียวกัน
วันหนึ่ง ขณะที่คณะเดินอยูบนทางเทาในกรุงวอชิงตันนั้น ในรถเกงคันหนึ่งที่วิ่งผาน
ไป มีเด็กตะโกนออกมาจากหนาตางรถวา “Hare Krishna” แสดงวา นั่นเพราะเขาไดเห็น
พวกหริกฤษณะที่พูดถึงขางตน ซึ่งนุงหมผามีสี แมจะไมตรงกัน แตเขาแยกไมออก จึง
เขาใจวาเราเปนคนจําพวกหริกฤษณะ
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ไมตองพูดถึงฝรั่งเจาถิ่น แมแตคนไทยเรานี้เอง ที่ไปอยูในอเมริกา ก็ไมเคยไดเห็น
พระไทยในประเทศนั้นเลย ดังนั้น เมื่อคณะเราเดินทางไปในเมืองตางๆ ที่นั่น คนไทยจึง
พากันดีใจ จัดงานทําบุญ นิมนตพระไปฉัน ไปพูดธรรม ญาติโยมมารวมงานกันมากมาย
หลายคนวา จากเมืองไทยไปอยูที่นั่น ๒๐ ปแลวบาง ราว ๓๐ ป ก็มี ไมไดเห็นพระ
เลย พอพระเจริญพระพุทธมนต คือสวดคาถา หรือคําบาลี ญาติโยมปลาบปลื้ม หวน
คิดถึงบานเมืองไทย พากันน้ําตาหลั่งไหล บางทานก็สะอึกสะอื้น
เมื่อกี้นี้ไดเอยถึงพวกหริกฤษณะ เราวาฝรั่งแปลกใจเมื่อไดเห็นพระ แตพระไทยก็
ประหลาดใจที่ไดเห็นฝรั่งเปนหริกฤษณะ แลวก็แปลกอีกดวยวา พวกหริกฤษณะนั้นเกิดมี
ขึ้นมาในยุคสมัยที่พระไทยเริ่มไปอเมริกา เรื่องมาบรรจบกันไดอยางไร ก็มาดูกันหนอย
เวลาที่เดินทางทั้งหมดนี้ ตั้งแตไปอาเซีย จนถึงอเมริกา อยูในยุคสงครามเวียดนาม
ซึ่งสหรัฐอเมริกาบอกวา เปนสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรชาติของเขา
คือราว ๒๒ ป (พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๘/ค.ศ. 1954-1975)
ดังที่เคยเลาวา พระเดชพระคุณทานเจาคุณอธิการบดีไปศาสนกิจทํานองเปนที่
ปรึกษาอยูที่พระราชอาณาจักรลาว เวลาทานมามหาจุฬาฯ ก็พูดเรื่อยเรื่องปญหาลาว
แตกเปน ๓ ฝาย และตอนที่ผูเลาไปลาว ที่นั่นก็วุนอยูกับปญหาการสูกับคอมมิวนิสต
ตอนที่คณะเดินทางจากเวียงจันทน ไปเยี่ยมหลวงพระบาง เขาก็เอาเครื่องบินทหารพาไป
ยิ่ ง ที่ อ เมริ ก าเอง ป ญ หาหนั ก นั ก เพราะรั ฐ บาลส ง ทหารมารบที่ เ วี ย ดนามมาก
สูญ เสี ย มาก และป ญ หาซั บซ อนมาก ตอนเราไปที่ นั่น ป 1972 ทั้ งที่เ รื่ อ งพระและคน
เวียดนามเผาตัวตายก็เกิดหลายปแลว เด็กเรียนในชั้นก็ยังติดใจถามเรื่องนี้อยู ในหลาย
มหาวิทยาลัยมีการประทวงรุนแรงมาก ปราบกันถึงตายก็มี ดังที่ในป 1970 ที่ Kent State
University นักศึกษาถูกยิงตาย ๔ คน พาใหความวุนวายยิ่งขยายไปที่มหาวิทยาลัยตางๆ
ในป 1972 นั้น เหตุการณก็ยังแรง อยางเมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๑๕ คณะเราไปถึง
เมืองแมดิสัน/Madison และที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน หลังพบอาจารยบางทานในภาค
เชา ระหวางทางกลับไปที่พัก ไดเห็นผูคนนักศึกษาเดินขบวน ไดทราบวา ๒ พันคนเศษ
ภาคบาย ไปตามนัดจะพบกับ Prof. Smail ผูเชี่ยวชาญดานอาเซียอาคเนยศึกษา
ตามที่ นั ด ไว แต ท า นบอกว า ท า นรู สึ ก ไม ส บายใจสลดหดหู อ ดสู ใ จในเรื่ อ งสงคราม
เวียดนามนี้ จึงขอโทษอยางสงบออนโยนวา ทานขอตัว เพราะไมสามารถพูดคุยได
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ตอนกลางคืนยิ่งแรง เราอยูในที่พัก มองออกไปเห็นนักศึกษามากมายถือคบไฟหรือ
จะเปนเทียนเลมใหญๆ ก็แลวแต เดินขบวนผานไป ไดยินเสียงดัง นักศึกษาไทยที่นั่นบอก
วา ขบวนนักศึกษาราว ๒ หมื่นคน ขบวนยาว ๒ ไมล (ไดทราบวาคืนวันที่ ๘ ก็ไดเดินกันแลว)
ความเดือดรอนใจวุนวายในสังคมเนื่องจากสงครามเวียดนามนี้ มาซ้ําเติมปญหา
มากมายที่ ป ระดั ง กระทบกระแทกสั ง คมอเมริ กั น และกระเทื อ นจิ ต ใจผู ค น เช น การ
เรียกรองสิทธิพลเมืองของคนผิวดํา พรอมดวยความรุนแรงในการแบงแยกเหยียดสีผิว
การเรียกรองตางๆ ที่สืบจากความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและคานิยมทางเพศ
ยาคุมกําเนิด/birth control pill ซึ่งเปนของถูกกฎหมายตั้งแตป ๒๕๐๓/1960 ไดปรับ
แปรวิถีของสังคมอยางมาก ฝรั่งวาเกิดปฏิวัติทางเพศ/sexual revolution คนอเมริกันกอน
นี้แตงงานเร็ว ก็แตงชาลง แตการทําแทง/abortion ก็ยังเปนปญหาใหญยืดเยื้อ ทําใหพวก
หนุนชีวิตลูก/pro-life กับพวกหนุนแมเลือก/pro-choice ขัดแยงกันหนัก บางทีวากันถึงตาย
คนรุนใหมมีปฏิกิริยาตอสังคมของตนเอง ที่คนรุนพอแมมีวิถีชีวิตวุนวายแตเรื่องหา
เงินทองและการแขงขัน มีชีวิตที่ฟุงเฟอสะดวกสบาย แตไมมีความหมาย และไรความสุข
สภาพวุนวายเหนื่อยหนายนี้ ทําใหหนุมสาวอเมริกัน ที่เคยขอเรียกวารุนบานเบาะ
(baby-boom generation) ซึ่งเติบโตขึ้นมาในตอนนั้น ไดเกิดมีอาการแปลกแยก เบื่อระอา
และละทิ้งสังคมของตน สืบตอจากพวก “ฮิปป” (hippie) ที่เกิดขึ้นตั้งแตราว พ.ศ. ๒๕๐๘
มาถึงตอนที่คณะเราไปครั้งนี้ ก็มีพวกหริกฤษณะ (Hare Krishna) กําลังเดนขึ้นมา
[“หริกฤษณะ” นี้ เขียนตามเสียงของคนอเมริกัน ดังที่เมื่อฟงคนอินเดียสวด “หเร
รามา” คือ “Hare Rama” เราก็ไดยินเปน “หะรี รามา”]
พวกหริกฤษณะนี้ คือเด็กรุนและหนุมสาวอเมริกัน โดยเฉพาะพวกผิวขาว ซึ่งละทิ้ง
บานหนีพอแมออกไปอยูในชุมชนตางหาก เปนสานุศิษยในสายที่นับถือสวามีประภุบาท
(จากอินเดีย) เปน guru คือเปนคุรุ หรือเปนครู ที่คนไทยเรียกเพี้ยนตามเสียงฝรั่งเปน “กูรู”
หนุมสาวเหลาหริกฤษณะนี้ นุงหมผาสีแสดออกชมพู อยางนักบวชฮินดู โกนหัวไว
หางเปยยาว เอาสีขาวสีแดงเปนตน ทาหัวหูหนาตา พากันไปยืนตั้งกลุมในที่มีคนไปมาก
เชน ถนนใหญในมหานคร อยางบรอดเวยในนิวยอรก แลวก็พรอมกันเตนโยกตัวไปมา
ลอยหนาลอยตา ผูหญิงตีฉิ่ง ผูชายตีกลอง ปากก็รอง “หเร รามา, หเร รามา, หเร รามา”
ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คณะของเราก็ไดผานเห็น และกลุมไมเล็กที่ไปเจอ เตนอยูที่หนาตึก
ใหญ ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) เมืองนิวยอรก
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เวลานั้น การสื่อสารคมนาคมยังไมทั่วถึง และไมคอยรวดเร็ว คนไทยแมวาจะไมรู
จริง ก็ยังนับวารูจักประเทศอเมริกา แตคนอเมริกานอยนักจะรูจักประเทศไทย ซึ่งเปน
ดินแดนหางไกล อันถือวายังไมพัฒนา
ตอนที่ผู เ ล า บรรยายในโครงการของ University Museum ของมหาวิ ทยาลั ย
เพนซิลเวเนียนั้น เด็กที่มาเรียนรูจักเวียดนามดี เพราะทําสงครามอยูกับประเทศของเขา
แตแทบไมมีใครรูจักประเทศไทยเลย มีเด็กถามวาประเทศไทยอยูที่ไหน ตอบไปวาตรงนั้น
ตรงนี้ เขาก็ไมรูจัก ตองอางอิงไปที่ประเทศจีน แตพอพูดถึงจีน เขาก็ถามวา หมายความ
วา ไทยเปนสวนหนึ่งของประเทศจีนใชไหม ตองคอยๆ อธิบายโดยมีแผนที่ที่จะชี้ใหดู
ยิ่งเปนพระสงฆแบบไทย ซึ่งครองผาคือนุงหมผาที่มีสีสันและในลักษณะอยางของ
เรา เขาไม เ คยเห็ น เป น ของแปลกมาก ถึ ง ขั้ น ประหลาดไปเลย แล ว ก็ นึ ก ไปถึ ง พวก
หริกฤษณะที่ไดเห็นมาแลว ก็เลยจับเอาพระเปนหริกฤษณะไป
เรื่องที่วา สมัยนั้นคนถิ่นไกลไมรูจักพระไทยนี้ ไมตองพูดถึงอเมริกาหรอก แมแตใน
อาเซีย อยางเกาหลีและญี่ปุน ก็เปนภาพที่แปลกตาชนิดที่เขาไมเคยเห็น
ยอนหลังไปในป ๒๕๑๐ ตอนตนเดือนกรกฎาคม เมื่อทานเจาคุณเลขาธิการ และผู
เลา ไปเยี่ยมเกาหลี ที่กรุงโซล (Seoul) จําไดวา เจาภาพพาพระไทยเดินผานบนทางเทา
ชาวเกาหลีหันมามองดู แตไมแคนั้น พากันเดินเขามาดูใกลๆ จนกลายเปนรุมลอม คณะ
เห็นไมไดการ รีบไปเปดประตูรถเขาไปนั่งขางใน แตเขาก็ไมหยุด หลายคนตามไปยืนขาง
รถ แลวกมลงจองมองเขาไปทางหนาตางรถ (เวลานั้น นาจะยังไมมีการใชฟลมกรองแสง)
หันไปดูที่ญี่ปุนบาง ในป ๒๕๑๐ นั่นแหละ ถอยกลับไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายน เรา
มองดูคนญี่ปุน เห็นเขาเดินกันเร็วเหลือเกิน เหมือนรีบรอนไปทั่วทุกคน แตเมื่อพระเรายืน
อยูในสายตา ก็เห็นชัดวาเขาสนใจอยางแปลกใจมาก แตละคน ทั้งที่เดินอยู ก็หันหนามา
มองดูเรา และก็ไมหยุด เขาเดินกันตอไปอยางเรงรอนนั่นแหละ แตหนาก็หันมาดูเรา จน
คอหันคงถึงขั้นจะบิดไมไหว จึงหันหนากลับไปขางหนา แลวก็เดินพนไปๆ
จะเห็นวา คนทั้งสองเมืองนั้น ตางก็เห็นพระไทยเปนภาพที่แปลกตานาสนใจมาก
แตการแสดงความสนใจไมเหมือนกันเลย ตางกันไกล ขณะที่คนเกาหลีมุงแตจะเขามาดู
ใหใกลใหชิดไมคิดถึงธุระของตัว แตคนญี่ปุนถึงจะสนใจ ถึงจะมอง ก็ไมยอมใหเวลาเสีย
ไป มุงแตจะไปทําเรื่องของตัว
ในสมัยนั้น ญี่ปุนกําลังเรงพัฒนา คนมีชีวิตที่เรงรีบ สวนเกาหลียังคอนขางลาหลัง
หางญี่ปุนคอนขางไกล ไมเหมือนเวลานี้ ที่เกาหลีใตเหมือนเรงแขงจะใหแซงหนาญี่ปุนให
ได นี่ก็เปนภาวะที่นาสังเกตไว
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ไดพูดนําเรื่องเสียยืดยาว แตตัวเรื่องเอง ย้ําอีกทีวา จะตองเลาอยางยนยอ ดังจะขอ
ตั้งเปนหัวขอสรุปความไว รวมแลว กิจในการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ ในเวลาทั้งหมด ๘๑
วัน ตั้งแต ๒๔ มี.ค. ถึง ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕ จับรวบเปน ๓ ชวง คือ (ไมรวมชวงตั้งตน ๑๑ วัน)
๑. บรรยาย “พุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย” ที่ University
Museum,
University of Pennsylvania กําหนดไว ๖ สัปดาห แตตองจัดปรับรายการนั้นนี้ใหเขาลําดับ
กันไดลงตัว ในชวง ๔ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๒๕๑๕ (๓๒ วัน) พูดในชั้นจริง นับไดเพียง ๒๕ วัน
๒. เดินทางเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย ที่มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา หรือ
อาเซียอาคเนยศึกษา ๘ สถาบัน (ไปไดเฉพาะในแถบตะวันออก และ Midwest สวนใน
แถบตะวันตก ตองตัดไป) ในชวง ๖ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๑๕ รวม ๑๕ วัน
๓. บนเส น ทางบิ น กลั บ เมื อ งไทย โดยความร ว มมื อ เอื้ อ เฟ อ ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ในประเทศตางๆ แวะเยี่ยม ๑๑ ประเทศ เปน ๑๒ ทั้งวาติกัน ในชวง
๒๓ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕ (ไมนับ ๒๑-๒๒ พ.ค. พักรอเดินทางที่ Phila.) รวม ๒๑ วัน
ถึงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๑๕ คณะจึงไดเดินทางมายังจุดหมายคือ เมืองฟลาเดลเฟย/
Philadelphia และที่นี่ ก็ญาติโยมอีกเชนกันที่ติดตามดูแลอุปถัมภพระใหสะดวกเรียบรอย
ไปทุกอยาง

๒๖๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ทั้ ง นี้ มี ก ารจั ด อย า งเป น ระบบ คื อ สมาคมไทยในฟ ล าเดลเฟ ย (The Thai
Alliance of Philadelphia) เปนเจาภาพ ตั้งแตที่พัก แทนที่จะแยกกันไปอยู ณ ที่เจาภาพ
ฝรั่งจัดให ๒ แหง ก็จัดถวายใหพักที่บานเลขานุการสมาคม คือ คุณมนัส โอวาทสาร เพื่อ
จะไดไมตองหวงความเปนอยู โดยเฉพาะเรื่องภัตตาหาร ซึ่งคุณมนัส และคุณบุญเจียมจะ
ไดจัดดูแลตามวิถีทางของชาวพุทธไทย
ในเมืองฟลาเดลเฟย มีคนไทยอยูกวา ๒๕๐ คน นายกสมาคม คือ คุณหมออุดม
สุวรรณศรี ไดทําจดหมายแจงขาวไปใหสมาชิกทราบทั่วกัน
ญาติโยม เมื่อรูขาว ก็มาเยี่ยมเยียนสนทนา นําภัตตาหารมาถวาย นิมนตไปฉันที่
บาน และมีการจัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระกัน
เฉพาะอยางยิ่ง มีงานทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระ มีเทศน และสรงน้ําพระ ฉลอง
สงกรานต โดยทางสมาคมขอใชหองโถงใหญ ของ University Museum ในวันเสารที่ ๑๕
เม.ย. ๒๕๑๕ ญาติโยมมาราว ๑๒๐ คน และเปดโอกาสใหนักศึกษาอเมริกันเขารวมดวย
คุณหมออุดม และคุณมนัส สละเวลาให พูดไดวาเต็มที่ แลวก็มีทานอื่นๆ ซึ่งลวน
มีน้ําใจงดงาม
อาจารยภิญโญ สุวรรณคีรี เปนพิธีกรใหดวยในงานทําบุญ คุณสุจินต จาก NIDA
มาทําปริญญาเอกอยู ก็ชวยดูแลโดยตลอดในเวลาไปบรรยาย
อีกหลายทานชวยในเรื่องนานา รวมทั้งพาไปชมรมณียสถาน อันควรแกการศึกษา
และนารื่นรมย ที่เหมาะแกพระสงฆ เชน สวนพฤกษชาติ คือ botanical gardens อยาง
Longwood Gardens
อาจารย Donald K. Swearer ก็นิมนต โดยในวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๑๕ มารับ ๓ รูป
ขึ้นรถนําไปชม Swarthmore College ที่ทานสอนวิชาพุทธศาสนา ถวายเพล ไดพบ
นักศึกษาไทย ๔ คน (ชาย ๒ หญิง ๒) ซึ่งมาเรียนที่นั่นดวยทุนหลวง
หันไปดานตัวงานตามนิมนต คือบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งเขามุงใหเ ด็กนักเรียนไดรูเ ขา ใจ จึงให โรงเรียนตางๆ จัด นํานักเรีย นมาเขาชั้ น
เรียงลําดับไปครั้งละแหงสองแหง สามแหงก็มี จึงเปนกลุมเล็กบางใหญบาง บางวันแค ๕
คน บางวันรวม ๓ ร.ร. ถึง ๔๙ คน หักวันหยุดออกไปแลว สอน ๒๕ วัน นักศึกษามาเปน
กลุม หรือ เขารวมก็ได เชนเดียวกั บครู อาจารย เจาหนาที่ และคนทั่วไป แลวจบดว ย
Board of Directors มาฟงมาดู

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๖๗

เนื่องจากมีเรื่องวัฒนธรรมไทยดวย เขาจึงเชิญวิทยากรดานนั้นไปใหความรูและ
แสดงใหดูดวย คือ
อาจารยฤทัย ใจจงรัก ไปบรรยายเรื่องสถาปตยกรรมไทย (ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ร.ศ.
ฤทัย ใจจงรัก เปนศิลปนแหงชาติ สาขาสถาปตยกรรม) และ
อาจารยสถาพร สนทอง ไปแสดงนาฏศิลป
เปนธรรมดาตามกฎกติกาของเขา ยอมมีคาตอบแทนสําหรับการบรรยาย ซึ่งเขา
จาย รวมแลว สําหรับเดือนหนึ่งนี้ $1,000
แตก็เปนธรรมดาของเราที่ยอมไมเอาเงินนั้น เพราะญาติโยมเลี้ยงพระอยูแลว แต
ก็ไมควรจะใหเขาระงับการจาย เพราะเขาจะไมเขาใจ จะมองเปนเรื่องประหลาด และก็ไม
ควรใหแกเขา เพราะประเทศเขาร่ํารวยกวาไทยมาก
วิธีที่ดีที่สุด ก็คือ ใหปจจัย $1,000 นั้นแกมหาจุฬาฯ (ตอนนั้นคงไมไ ดนึกที่จะ
คํานวณ ถาเทียบดู เงินที่เขาจายครั้งนั้น เทากับนิตยภัตที่มหาจุฬาฯ ราว ๓ ป)
จึงเปนธุระของคุณมนัส โอวาทสาร ที่จะชวยจัดการเงินกอนนั้น โดยพาผูเลาไป
รานหนังสือ เลือกหนังสือเสร็จแลว คุณมนัสก็ใชเงินกอนนั้นจายคาหนังสือ และจัดสง
หนังสือนั้นมาใหแกมหาจุฬาฯ ทาง surface mail
เนื่องจากหนังสือเลมหนึ่งๆ ราคาอยางสูงก็ไมกี่เหรียญ ไดหนังสือมากพอควรแลว
ปจจัยก็ยังเหลืออีกมาก
ก็เลยตกลงวาคุณมนัส (หรือมอบภาระแกผูอื่น ยังไมมีเวลาคน) ใชเงินที่เหลือ ชวย
จัดซื้อหนังสือ What the Buddha Taught ที่ใชเรียนสําหรับ “วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ”
ในชั้นพุทธศาสตร ปที่ ๑ สงไปใหแผนกจัดหา ของมหาจุฬาฯ เพื่อจะไดจัดการจําหนาย
เอาเงินใหแกมหาจุฬาฯ ตอไป (ไดกี่เลม ตอนนี้ขอขามไปกอน เพราะถาคน จะเสียเวลา
เพิ่มอีก)
สําหรับหนังสือสวนที่ใหซื้อถวายแกมหาจุฬาฯ นั้น เมื่อตามมาถึงเมืองไทย ก็จัด
มอบใหแกหองสมุดมหาจุฬาฯ โดยติดใบปะบอกใหรูการบริจาคซึ่งเปนที่ไปที่มานี้วา
(ใบปะหน้าใบรองปกนี้ ทําสีสนั เล็กน้อย ดังภาพทีไ่ ด้ลงไว้เป็นตัวอย่าง)

๒๖๘

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ไดใหเวลาและเนื้อที่แกเรื่องที่ฟลาเดลเฟยมากแลว ขอผานตอไปขอ ๒. คือออก
เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยตางๆ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๖๙

เยี่ยมมหาวิทยาลัยในอเมริกา ที่สอนพุทธศาสนา หรืออาเซียอาคเนย
ในการไปอเมริกาครั้งนี้ ฟลาเดลเฟยนับวาเปนจุดศูนยกลาง คือ เปนจุดหมายของ
การเดินทางมาในรายการสอนพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย จึงไดพักที่นี่ ตั้งแตวันที่
๓ เม.ย. ถึง ๖ พ.ค. ๒๕๑๕ รวมเดือนเศษ เปนชวงแรก
ตอนนี้จบชวงแรกแลว ก็จะออกเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยตางๆ อีกครึ่งเดือน
(๖ - ๒๑ พ.ค. ๒๕๑๕) เปนชวงที่ ๒
จบชวงที่ ๒ ณ ๒๑ พ.ค. แลว ก็กลับมาตั้งตนที่ฟลาเดลเฟยอีก แลว ๒๓ พ.ค.
๒๕๑๕ ก็จะออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยแวะเยี่ยมประเทศตางๆ ในยุโรป ไปลงทาย
ที่อินเดีย ในอาเซีย กอนจะถึงเมืองไทยในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕
รวมตลอดรายการ จนจบการเดินทาง หางเมืองไทยรวม ๘๐ วัน (ไมนับวันที่ถึง
เมืองไทย คือ ๑๒ มิ.ย.)
ตอไปนี้ คือชวงที่ ๒ เมื่อเดินทางเยี่ยมมหาวิทยาลัย ที่มีการสอนพุทธศาสนา หรือ
อาเซียอาคเนยศึกษา
การเดินทางออกจากฟลาเดลเฟย ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ นี้ เปนเรื่องของ
คณะพระ ๓ รูป ญาติโยมมากมายที่เมืองนี้ไมไดไปดวย แตก็มิใชวาพระจะตองไปกันเอง
โดยลําพัง เจาภาพฝรั่งก็รูเขาใจ และไดเตรียมการไวกอนแลว
กอนเดินทางชวงที่ ๒ นี้ ไดเตรียมกันไวแลว คือ ทางกระทรวงตางประเทศ ซึ่งเปน
เจาภาพ (Department of State) ไดตกลงใหคุณไมค์ คือ Mr. Michael Billington (มา
จาก Berkeley ใน California) เปนไวยาวัจกรของพระ โดยเรียกชื่อแบบไทยวา “คุณไมตรี”
“คุณไมตรี” เคยเปนอาสาสมัครของหนวยสันติภาพ (Peace Corps volunteer)
ที่ประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนดี จัดตั้งขึ้น ฝกมาดีแลว ไดอยูเมืองไทย พูดไทยได มี
ชื่อไทย พรอมจะไปกับพระไทยได โดยเปนผูติดตาม ชวยดูแล ติดตอกับเจาถิ่นในที่นั้นๆ
เชารถและขับรถให หรือถาตองไปทางเครื่องบิน ก็จัดหาตั๋วและพาพระไปขึ้นเครื่องบิน ฯลฯ
เปนอันเขาทํานองวา คณะเราเดินทางในฐานะเปนแขกของรัฐบาลประเทศอเมริกานั่นเอง
(หลังจากนี้ ๑๗ ป “คุณไมตรี” มีชื่อปรากฏในวารสาร Executive Intelligence Review
ฉบับ Nov. 10, 1989 เปน “American patriot and world citizen”) ซึ่งเลาไวดวยวา:
“…spent the next two years substitute teaching in Berkeley and doing occasional escort/interpreter jobs for the
U. S. State Department, helping government guests from Thailand on official tours of the United States.”)

๒๗๐

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
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CLS จัดกําหนดการเปน ๒ ชุดๆ ละ ๔ หนา คือ ชุดสีเหลือง สําหรับคณะเดินทาง
และชุดสีเขียว สําหรับเจาภาพ/ผูตอนรับ นํามาแสดงไวพอเปนตัวอยาง

๒๗๒

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

การเดิ น ทางในช ว งนี้ มี เ รื่ อ งราวมากมาย เพื่ อ ให ไ ม ยื ด ยาด จะไม เ ล า เรื่ อ ง
ตามลําดับการเดินทาง แตสรุปเปนภาพรวม โดยแยกประเภทจัดกลุม เปน ๓ อยาง คือ
๑. เยี่ยมมหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาพุทธศาสนา ไดแก
ก) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin) ที่เมืองแมดิสัน
(Madison) ในรัฐวิสคอนซิน ซึ่งเปนสถาบันแหงเดียวในอเมริกาเวลานั้น
ที่มีการสอนพุทธศาสนาถึงขั้นใหปริญญาเอก [เยี่ยม ๘-๑๐ พ.ค. ๑๕]
ข) มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) ที่เมืองเคมบริดจ ติดกับ
เมืองบอสตัน (Cambridge & Boston) [เยี่ยม ๑๕ พ.ค. ๑๕]
ค) มหาวิทยาลัยคอลเกต (Colgate University) ในมณฑล Hamilton แหง
รัฐนิวยอรก [เยี่ยม ๑๘-๑๙ พ.ค. ๑๕]
ง) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ในนครนิวยอรก (N.Y.C.)
แหงรัฐนิวยอรก [เยี่ยม ๑๒ พ.ค. ๑๕]
จุดสังเกต: U. of Wisconsin เปนแหงเดียวในอเมริกา ที่สอนพุทธศาสนาถึงขั้นให
ปริ ญ ญาเอก Chairman ของ Buddhist Studies Program นี้ เป น ชาวญี่ ปุ น คื อ Prof.
Minoru Kiyota จึงสอนเรื่องจีนและญี่ปุนดวย ทานเอาใจใสใหเวลาแกเรา สนทนาซักถาม
และถวายเอกสารมามากมาย ในคณาจารยของโครงการนี้ ๑๔ ทาน มีทานหนึ่งเปนชาว
อิ น เดี ย ชื่ อ Prof. A. K. Narain (นารายณ ) ก็ เ อาจริ ง เอาจั ง มาก นิ ม นต ค ณะเราเข า
หองสัมมนาวิชาประวัติศาสตรพุทธศาสนา ขอใหพูดและตอบปญหาของนักศึกษา แถม
นิมนตไปฉันเพลที่บานวันรุงขึ้น มีคนไทยและฝรั่งรวม ถวายอาหารทั้งอินเดียและไทย
สวนที่ Harvard U. เวลานั้นก็มี CSWR (Center for the Study of World Religions)
แล ว แต เ วลานั้ น เขาเน น เรื่ อ งศาสนาเปรี ย บเที ย บ คณะได พ บกั บ Prof. Masatoshi
Nagatomi ซึ่งเปนผูสอนวิชาพุทธศาสนา (Prof. of Buddhist Studies) และทานอื่นๆ
รวมทั้งสนทนากับนักศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาราว ๖ คน และเขานํา
ชมหอสมุดใหญของ Harvard ที่วามีหนังสือ ๗ ลานเลม (ปจจุบันวามี ๑๐ ลานเลม)
[Prof. Nagatomi นี้ อีก ๙ ปตอมา เมื่อผูเลาไปบรรยายที่ CSWR ของ Harvard
ไดใกลชิดกัน และไดรวมกันตั้ง Buddhist Study Group ขึ้น เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกันประจําสัปดาห แตแปลกวาตอนที่พบ ผูเลาลืมแลววาเคยพบกันตั้งแตป ๑๕ นี้]
ที่ Colgate U. แมจะเปนมหาวิทยาลัยเล็ก แตพิเศษดานน้ําใจ Prof. K. W. Morgan
ซึ่งสอนวิชาพุทธศาสนาที่นั่น ตั้งใจจริงจังอยากใหเราไป เมื่อไปถึง ทานจัดใหพักคางแรม
ใน Chapel House ซึ่งใชเปนศูนยฝกสมาธิ (meditation center) มีบริเวณรมรื่นงดงาม
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๒๗๓

คราวนั้น คุณไมตรี (เรียก ไมค์ หรือบิลล์ ก็ได้) ถายภาพยนตไว มีภาพทานเจาคุณ
เลขาธิการและเหตุการณเปนที่ระลึกอยางดี แตเมื่อกลับมาเมืองไทย เวลาผานไปหลาย
สิบป ฟลมเสียเนาเหม็นหมด เปนความผิดของผูเลาที่ไมไดหาวิธีเก็บรักษาวัสดุชนิดนี้
แม ก ลับ เมื อ งไทยแลว Prof. Morgan ก็ ยั ง เอาใจใส ส งหนั งสื อดี ๆ ของทา นไป
ถวายเปนชุด แตผูเลาก็ไมมีเวลาติดตอตอบสนองทาน เปนขอบกพรองของเราเอง ซึ่งก็
ตองอางเรื่องงานที่มหาจุฬาฯ [เคยมีอาจารยอเมริกันทานหนึ่ง ซึ่งมีผลงานหนังสืออยูแลว
ครั้งหนึ่ง เขียนจากอเมริกามาขอใหรวมงานทําหนังสือเรื่องหนึ่งหรือเลมหนึ่ง ผูเลาก็ยุงกับ
งานของเรา ทานรอจนในที่สุดคงนอยใจ เขียนมาบอกวา เอาไวชาติหนาก็แลวกัน]
สุดทาย Columbia U. เปนมหาวิทยาลัยใหญมีชื่อเสียงทีเดียว แตไมไดเดนดัง
จริงจังกับวิชาการดานของเรา พบชื่ออาจารยทางมหายานบาง คณะเราไดพบกับอาจารย
๓ ทาน คุยกันสักชั่วโมงหนึ่ง ก็ลา เรื่องเดนในการมาที่นี่ กลายเปนการไดเจอหนุมขาว
สาวฝรั่งพวกหริกฤษณะกลุมใหญ รองเตนลอยหนาลอยตากันที่หนาตึก
๒. เยี่ยมมหาวิทยาลัยที่มีการสอนอาเซียอาคเนยศึกษา ไดแก
ก) มหาวิทยาลัยนอรทเธอรน อิลลินอยส (Northern Illinois University) ที่
เมืองดีกาลบ (De Kalb) ในรัฐอิลลินอยส ซึ่งมีศูนยอาเซียอาคเนยศึกษา
(Center for Southeast Asian Studies) โดยตรงเฉพาะ [เยี่ยม ๗-๘ พ.ค. ๑๕]
ข) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ที่เมืองแอนนอารเบอร
(Ann Arbor) ในรัฐมิชิแกน ซึ่งมีศูนยอาเซียทักษิณาคเนยศึกษา (Center for
South and Southeast Asian Studies) โดยตรงเฉพาะ [เยี่ยม ๑๐-๑๑ พ.ค. ๑๕]
ค) มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ที่เมืองนิวเฮเวน (New Haven) ใน
รัฐคอนเนคทิคัต (Connecticut) [เยี่ยม ๑๗ พ.ค. ๑๕ – แตมีเหตุขัดของใหงด]
ง) มหาวิทยาลัยคอรเนลล (Cornell University) ที่เมือง Ithaca ในรัฐนิวยอรก
ซึ่งมีโครงการอาเซียอาคเนย (Southeast Asia Program) [เยี่ยม ๑๗-๑๘ พ.ค. ๑๕]

จุดสังเกต: ขอใหรูกันไวกอนวา มหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องอาเซียอาคเนย ก็ยอมสอน
เรื่องพุทธศาสนาดวย เปนธรรมดา เพราะหลายประเทศในอาเซียอาคเนยเปนดินแดน
พุทธศาสนา จะรู เ ข าใจเรื่อ งอาเซี ยอาคเนย ก็ตองรูเ รื่องพุทธศาสนาดวย เพียงแตว า
อาจจะเนนตางแงตางดานกับพุทธศาสนศึกษาโดยตรง

๒๗๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ที่ Northern Illinois U. ผูอํานวยการศูนย คือ Dr. Donn V. Hart เอาใจใสมาก
ทานทํากําหนดการพบปะไวละเอียดทีเดียว พอคณะเดินทางถึงเมือง De Kalb ๒ ทุมครึ่ง
ก็มีรายการพบปะในงานทันที กวาจะเริ่มคุยกันไดก็ ๓ ทุม
ที่บาน Dr. Hart มีอาจารยสายวิชานี้มา พรอมทั้งนักศึกษาไทย ๖ คน ซึ่งมีน้ําใจ
มาก รุงขึ้นก็รวมเลี้ยงภัตตาหารทั้งเชา-เพล คณะก็พบ-ก็ดูไปตามกําหนดการ Dr. Hart
บอกวา ยินดีขอใหมหาจุฬาฯ สง Faculty members ไปเรียนตอที่นั่น
คราวนี้ คุณไมตรีก็ถายภาพยนตไวอีก เก็บไวที่กุฏิของผูเลา และก็ไดเนาเสียไปอีก
แลวเชนเดียวกัน

ที่ U. of Michigan กอนจะเยี่ยมศูนยอาเซียทักษิณาคเนยศึกษาตอนบาย ไดรับ
นิมนตไปฉันเชาที่บาน Prof. William Gedney และโยมชอย ที่บานมีศาลพระภูมิดวย
พระเจริญพระพุทธมนต ทําน้ํามนต ใหพรโยม มีหนังสือพิมพมาสัมภาษณ
จากนั้น อาจารยชาวลังกา คือ Prof. Padmanabh Jaini นิมนตคณะเขาชั้นเรียน
พุทธศาสนา อาราธนาศีล อาราธนาธรรม สวดมนต กลาวธรรม และตอบปญหา ดังนี้เปนตน
ทั้ ง นี้ อาจารย ช าตรี เมื อ งนาโพธิ์ นายกสมาคมไทยแอนน อ าร เ บอร ได ดู แ ล
ชวยเหลือโดยตลอดจนสงขึ้นเครื่องบิน
ที่ Yale University แมจะรูกอนแลววางดรายการ แตอยูในทางผาน จึงหยุดแวะ
ชมบริเ วณ ดูอาคารใหญโต ขอเอกสารบาง คางแรมที่ New Haven คืนหนึ่งแลว คุณ
ไมตรีก็ไปเชารถมาขับพาพระออกเดินทาง แวะฉันเพลแลว ก็ไปตอแบบเรื่อยๆ ชมทุงนา
ปาเขา ผานเมือง ผานหมูบาน แวะทะเลสาบ ตามสบาย เกือบ ๘ ชั่วโมง จึงถึงจุดหมาย
ตอจากเยล ก็มาที่ Cornell University หลังจากถึงสักครึ่งชั่วโมง ราว ๒๐ น. ยัง
ไมมืดค่ํา Dr. L. C. Cunningham ผูสูงวัย มาพาคณะไปที่ตึกหนึ่ง พบกับนักศึกษาไทย
๑๔ คน สนทนากัน และสวดมนตใหพร เกือบ ๓ ชั่วโมง Dr. Cunningham ก็รับไปที่พัก
พอเชาวันใหม อาจารยฉลาดชาย รมิตานนท นายกสมาคมไทยที่นั่น นําขาวตม
มาถวาย ทานอื่นๆ ตามมาดวย แลว Dr. Cunningham ก็มารับไปอีก ดูนั่นชมนี่ รวมทั้ง
หองสมุด Wason Collection
แลวก็นําไปพบ Dr. Lauriston Sharp ผูกอตั้ง Southeast Asia Program ของที่
นั่น สนทนาเรื่องของโครงการนั้น แลวไปฉันเพลที่นักศึกษาไทยจัดถวาย พรอมทั้งอาจารย
และนักศึกษาฝรั่ง สนทนากัน จนบาย ๑๔.๒๐ น. คุณไมตรีก็ขับรถพาเดินทางตอไป สู
มหาวิทยาลัยคอลเกต

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗๕

๓. เยี่ยมชุมชนญาติโยมนักศึกษาไทย ในเมืองใหญ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยใหญๆ มี

ก) เมืองชิคาโก/Chicago แวะที่นี่ โดยจับเปนจุดตั้งตนใหมในการเดินทาง
ไปสู Northern Illinois U. ซึ่งหางออกไปประมาณ ๙๐ กม. [แวะ ๖-๗ พ.ค. ๑๕]
บุญการ: ที่นี่ ไดรับความอุปถัมภบํารุงโดยความเอื้ออํานวยของคุณหมอจําลอง
ดิ ษ ยวณิ ช (เวลานี้ คื อ ศาสตราจารยเ กี ย รติ คุณ น.พ.จํ า ลอง ดิ ษ ยวณิ ช ) พร อมดว ย
อาจารยพริ้มเพรา (เวลานี้คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ พริ้มเพรา ดิษยวณิช) ตั้งแตถวาย
ที่พักอาศัย พอพระมาถึงบานตอนสายวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๑๕ ก็พรอมดวยญาติมิตรเริ่มงาน
บุญ ฟงพระเจริญพระพุทธมนต และถวายภัตตาหารเพล
ครั้นเย็นลง ๑๘.๓๐ น. ยามที่ยังไมมีวัดไทย ญาติโยมคนไทยก็ไดมารวมพิธีบุญกัน
ที่วัดญี่ปุน Buddhist Temple of Chicago มากันมากมาย ราว ๓๐๐ คน ลนหองประชุม
นิมนตทานเจาคุณเลขาธิการ เทศนาและตอบปญหาธรรม จนเกือบสี่ทุมครึ่ง จึงไปพักผอน
รุงขึ้น แตเชา ราว ๐๖.๓๐ น. ก็ไปจัดงานบุญกันอีกที่วัดญี่ปุนนั้น คุณหมอจําลอง
และญาติมิตรตักบาตรและเลี้ยงภัตตาหารเชา ครั้นถึงเพล ฉันภัตแลว ก็นิมนตผูเลาแสดง
ปาฐกถาภาษาอังกฤษ กอนมีการประพรมน้ําพระพุทธมนต อวยพรใหพิธีจบลงดวยปติสุข
ยามวางกิจพิธี ญาติโยม โดยเฉพาะคุณพิศมัย (ตอย) วิทยวิโรจน และเพื่อน ก็จัด
นําใหพระไดดูชมสถานที่อันสมควร เชน พิพิธภัณฑ และโบสถบาไฮ กอนที่พระจะเดินทาง
ตอไป โดยไดมองเห็นชัดแลววา ญาติโยมชาวไทย แมจะหางถิ่นฐานไปอยูในดินแดนหางไกล
ผานเวลายาวนาน ก็ยังมีใจมั่นดวยศรัทธาในพระศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย
ข) เมืองนิวยอรก/New York City แวะเมืองนี้ อันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ซึ่งผูจัดรายการทราบมาวามีการสอนพระพุทธศาสนา ไดพักที่
ไทยมิชชัน (Thai Mission) [แวะ ๑๑-๑๓ พ.ค. ๑๕]
บุญการ: ที่นี่ ญาติโยมที่รูที่ทราบขาว ก็มาเอื้อเฟอเกื้อกูลทําบุญกัน เริ่มแตคุณกมล
แม คุ ณ มาณพ ฉั ต รภู ติ ก็ ต ามมาดู แ ลที่ นี่ ด ว ย ในวั น รุ ง ขึ้ น ขณะพระฉั น เช า Mrs.
Josephine Stanton (ภริยาของ Mr. Edwin Stanton เอกอัครราชทูตอเมริกาคนแรก ประจํา
ประเทศไทย) ไมทราบวาทานทราบขาวอยางไร ก็ไดมานมัสการสนทนาอยางดีใจ
นอกจากไปเยี่ยม Columbia U. แลว ในชวง ๒ วัน ก็มีกิจนิมนตไปในงานทําบุญ
ของญาติโยมไทยหลายบาน หลังพบกับ Mrs. Stanton แลว คุณมาณพก็รับไปฉันเพลใน
งานทําบุญแตงงานคุณหมอชนะ และคุณเยาวลักษณ แลวก็ตอภาคเย็น-ค่ํา ไปเจริญพระ
พุทธมนต โกนผมไฟเด็กๆ วันตอมา ญาติโยมก็มาเลี้ยงแตเชา แลวอีกสองทานก็รับไปเจริญ
พระพุทธมนต ฉันเพล ในงานขึ้นบานใหมคุณกฤษณ จากนั้นก็ไปสงสนามบินเพื่อไปบอสตัน

๒๗๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

ที่เมืองบอสตัน คราวไป Cambridge เยือน Harvard แวะเยี่ยม MIT, พ.ศ. ๒๕๑๕

ค) เมืองบอสตัน/Boston แวะที่นี่ โดยเปนเมืองสําคัญ อันเคยเปนที่ตั้งของ
MIT และถึงกันกับ Harvard ที่จะไปเยี่ยม [แวะ ๑๓-๑๖ พ.ค. ๑๕]
บุญการ: ที่นี่ ทางสมาคมไทยแหงแมสซาชูเซตส (Thai Association of
Massachusetts) ทั้งนายก คือ คุณหมอเทพ หิมะทองคํา และรองนายก คือ คุณสุรชัย
บุญแสง กับทั้งคุณนิกร ใจเพชร ไดอุปถัมภดูแลตั้งตนแตไปรับจากสนามบิน โดยคุณ
สุรชัยติดตามชวยเหลือใกลชิด
(คุณหมอเทพ หิมะทองคํา ตอมาคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเทพ
หิมะทองคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร)
ไดทราบวา เวลานั้น ที่บอสตันมีคนไทยอยูราว ๑๕๐ คน สวนมากเปนนักศึกษา
วาเฉพาะที่ Harvard U. มีนักศึกษาไทยเกือบ ๒๐ ซึ่งพอกับที่ MIT ซึ่งมีประมาณ ๒๐
(แยกไดเปนชั้นปริญญาตรี ๘ และโทกับเอก ๑๒)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗๗

ที่นี่มีรายการไปเยี่ยม Harvard บนฝงเมือง Cambridge ดังไดเลาแลว แต MIT
ไมเขาในรายการเยี่ยม เพราะเปนที่สอนในแดนวิชาอยางอื่น แตกระนั้น ก็ไดไปเยือนใน
อีกความหมายหนึ่ง คือพบกับญาติโยมและนักศึกษาไทย ดังที่วา ในวันรุงขึ้น คือ ๑๔
พ.ค. ๑๕ ประมาณ ๑๙.๒๕ น. รับนิมนตขึ้นไปพบคนไทย ซึ่งมาราว ๑๐๐ คน บนหอง
ประชุมในหอพักหญิง ที่ MIT ไดสนทนากัน เจริญพระพุทธมนต และแสดงธรรม
รุงขึ้น ๑๕ พ.ค. ๑๕ หลังจบรายการที่ Harvard แลว คุณหมอเทพนําคนไทยมา
สนทนาตั้งแต ๒๑ ถึง ๒๒.๓๐ น.
นอกจากรายการพบปะอยางนี้แลว ก็มีการนิมนตไปชมสถานที่ เชน พิพิธภัณฑ
บางทีไปไกลสักหนอย คือ ยอนไปวันที่ ๑๔ ทานบาทหลวงที่เรียกวา Father McLaughlin
ไดมารับไปชมสถาบันฝกบาทหลวง St. John’s Seminary อันกวางขวางใหญโต
สุดทาย วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๑๕ เวลา ๑๔ น. คุณหมอเทพ และคุณสุรชัย ก็นิมนต
พระขึ้นรถนําไปสงที่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสูเมือง New Haven ถิ่นของ Yale U.
จากนั้น ไปเยี่ยม Cornell U. แลวตอไป Colgate U. ดังที่เลาแลว เปนอันจบรายการเยี่ยม
๑๙ พ.ค. ๒๕๑๕ คุณไมตรีขับรถพาเดินทางกลับ แวะเมือง Syracuse พักที่บาน
คุณหมอสมพงษ และคุณกอนทอง ไดรับความอุปถัมภดูแลอยางดี แลวเดินทางตอไป
จนถึงเมือง Buffalo คุณหมอวิทูร วงศธรรม มารับไปบานใหม ทําบุญเลี้ยงเพล พระสวด
มนต แสดงธรรม ญาติโยมรวมสัก ๒๕ คน พักที่เมืองนั้น เลยไดแวะ Niagara Falls
๒๑ พ.ค. คุณไมตรีสงรถคืนแลว ก็พาพระมาขึ้นเครื่องบินจาก Buffalo สู Phila.
ญาติโยมมารับคณะจากสนามบิน แวะที่สถานีรถไฟ สงคุณไมตรี ซึ่งลาแยกไปวอชิงตัน ดี.ซี.
ไปถึงบานคุณมนัส ก็ทําบุญ สวดมนต ฟงธรรม ถาม-ตอบปญหากันอีก เทากับสงทาย

ออกจากอเมริกา มาแวะวาติกัน ฉันน้ํา ๓๐ ขวด ไดใกลฤาษีเกศ
ครั้ นแล ว วั นที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ คุณ มนัส โอวาทสาร ก็ พ าคณะ
พระสงฆมาที่สนามบิน แลวราวทุมครึ่ง พระสงฆก็ลาญาติโยมราว ๓๐ คน ที่มาสง ขึ้น
เครื่องบิน เดินทางจากเมือง Philadelphia สหรัฐอเมริกา สูกรุง London ประเทศอังกฤษ
ในเส น ทางกลั บ เมื อ งไทยที่ ใ ช เ วลา ๒๐ วั น ได รั บ ความอุ ป ถั ม ภ แ ละความ
ชวยเหลือเอื้อเฟอเกื้อกูลจากสถานทูตไทย ในนานาประเทศ จึงไดแวะผานดินแดนตางๆ
หลายประเทศ คือ จาก Philadelphia ในอเมริกามา London ในอังกฤษ ตอมายัง Paris
ในฝรั่งเศส แลวไป Amsterdam แหงเนเธอรแลนด สู Brussels ในเบลเยียม

๒๗๘
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จากนั้นไป Cologne และ Hamburg ของเยอรมนี แลวขึ้นไป Copenhegen ใน
เดนมาร ก จากนั้ น ย อ นมา Berlin และ Frankfurt ในเยอรมนี ลงมา Geneva ใน
สวิตเซอรแลนด แลวแวะ Rome ในอิตาลี และในที่สุด ตอจาก New Delhi ของอินเดีย
มาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕
ระหวางทาง มีจุดสังเกตบางแหง คือไดแวะนครเบอรลิน ซึ่งเวลานั้นอยูในยุค
สงครามเย็น แบงเปนเบอรลินตะวันออก กับเบอรลินตะวันตก คณะไดรับความเอื้อเฟอ
นําไปเดินเลียบกําแพงเบอรลินชวงหนึ่ง เปนตัวอยางใหเห็นสภาพดานหนึ่งของโลกมนุษย
อีกแหงหนึ่ ง เมื่อ ถึงกรุง โรม ได แวะไปเยือนนครวาติกันดว ย (เรีย กตามภาษา
ทางการวา Vatican City State หรือ นครรัฐวาติกัน)
เหตุที่ไปเยือนวาติกัน คือ ในระยะที่อยูในอเมริกา ไดทราบจากทางสถานทูตที่กรุง
วอชิงตัน วา ทางคณะของทานเจาประคุณสมเด็จฯ วัดพระเชตุพน ไดกําหนดตัวทานเจา
คุณเลขาธิการ ใหเปนสมณทูตองคหนึ่ง ที่จะเขาเยี่ยมองคพระสันตะปาปา (Pope Paul
VI, 1963-78) และขอใหไปรวมคณะดวย
ในการนี้ ทา นเจ า คุ ณ เลขาธิ ก ารจะนํ า คณะไปสมทบที่ก รุ ง โรม เพราะบั งเอิ ญ
กําหนดเดินทางถึงโรมประจวบกันพอดี คือ วันเยี่ยมวาติกันของทานเจาประคุณสมเด็จฯ
กําหนดไว ๗ มิถุนายน ศกนั้น สวนตั๋วเครื่องบินของคณะวา จะเดินทางถึงโรมในวันที่ ๕
และออกจากโรมในวันที่ ๗ ตอนค่ํา เปนอันสมทบกันไดที่นั่น และไมเสียงานทั้งสองฝาย
การเดินทางก็ลงตัวตามที่คิดหมายไวนั้น คือถึงกรุงโรมในวันที่ ๕ มิ.ย. ไดกราบ
ถวายคารวะแด เ จ า ประคุ ณ สมเด็ จฯ พบพระเถรานุ เ ถระ พร อ มทั้ ง ผูใ หญ ใ นกรมการ
ศาสนา และญาติโยม ที่มาในคณะ
รุงขึ้น ๖ มิ.ย. ๑๕ มีบิชอพบางทานมารับพระสงฆ ๕ รูป (คือ พระเดชพระคุณ
พระธรรมปฎก และทานเจาคุณพระราชโมลี กับคณะ ๓ รูป ที่มาถึงใหม) ไปรวมสัมมนาที่
สํานักงานศาสนสัมพันธแหงโลก โดยในฝายวาติกัน มีคารดินัลทานหนึ่งเปนหัวหนา
วันตอมา ๗ มิ.ย. ๑๕ หลังเพล ไปเฝาองคพระสันตะปาปา ผูคนมากมาย ทรง
ทักทายราว ๓ นาที แลวไปชมโบสถเซนตปเตอร (St. Peter's Church) ที่เลื่องระบือวา
ยิ่งใหญ หลังจากนั้นก็ออกเดินทางตอไป โดยบินเขาทวีปอาเซีย แวะกรุงนิวเดลี (New
Delhi) ของอินเดีย อันเปนถิ่นกําเนิดของพระพุทธศาสนา มีเรื่องมากมายที่ชาวพุทธพึงรู
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ในเวลาที่จํากัดนี้ ยากจะไปถึงถิ่นที่เรียกไดวาเปนพุทธภูมิแท อยางใกล แคสาวัตถี
ก็แถวๆ ๕๐๐ กม. ถาจะเยือนถิ่นพุทธภูมินั้น ก็ควรเตรียมการโดยใหเวลามุงมาจําเพาะ
ตามที่จําไดวา ครั้งนี้ โดยคําแนะนําของพระเดชพระคุณพระเทพวรเวที (คือ เจา
ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในปจจุบัน) ตกลงวาไปดูที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งตาม
ตํานานของฮินดู คือ ฤๅษีเกศ (Rishikesh) ซึ่งอยูไมไกลนักในระยะ ๓๐๐ กม. เศษ
ฤๅษีเกศเปนจุดที่แมน้ําคงคาผุดโผลออกมาจากภูเขา ถือวาเปนศูนยกลางของ
โยคะ จึงเปนถิ่นฤๅษี คณะก็จะไปดูถิ่นฤๅษี จะไดเห็นอาศรมของฤๅษีใหญๆ
วันที่ ๑๐ มิ . ย. พอรุงเช าสักพั ก คณะก็อ อกเดิ นทางมุ งไปฤๅษี เ กศ แตอากาศ
ตลอดทางไปที่นั่น แสนจะรอนสําหรับเรา และแหงอยางยิ่งดวย แมกระนั้นก็ไปกันจนถึง
แมน้ําคงคาตอนตนทาง และถึงฤๅษีเกศ แตก็อยูไมนาน ไมไดดูมาก ตอนจะกลับ ไดแวะ
อาศรมของศิวนันทะ และสนทนากับคเณศานันทะเล็กนอย กลับมาถึงเดลี ๒๑ น.
วั นไปฤๅษี เ กศนี้ สั งเกตว า เป นวั น ที่ ดื่ม น้ํ า มากที่ สุด ในชี วิ ต เท า ที่ผ า นมา น้ํ า ที่
จัดเตรียมไปและหาเพิ่ม คณะ ๓ รูป ฉันหมดไปราว ๓๐ ขวด ทั้งที่นั่งไปในรถปรับอากาศ
ในที่สุดก็ถึงวันเสร็จสิ้นการเดินทาง คือ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ขึ้น
เครื่องบิน ๐๕.๕๕ น. ถึงกรุงเทพฯ ๑๐.๕๕ น.

ถึงเมืองไทย คือไปมหาจุฬาฯ
ผูเลาเขียนเรื่องราวตอนไปอเมริกาทั้งหมด คือ ๒๔ มี.ค. – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕ นี้ได
ก็ ด ว ยอาศั ย แผน กระดาษจดนั ด ของป นั้ น ที่ ฉี ก ไว เ ฉพาะหน า ที่ มี วั น ที่ ใ นช ว งของการ
เดินทาง แลวเขียนบันทึกไวดวยดินสอดําตัวยิบทีเดียว เพราะที่วางที่จะเขียนไดในแตละ
วันจํากัดมาก การเขียนเลาตองอาศัยบันทึกนี้ตลอด เพราะเรื่องนานนักแลว จําไมได และ
จําผิดพลาดก็มี
(กระดาษจดนัดนี้ มีเพียง ๔ แผน คือ ๘ หนาๆ ละ ๑๐ วัน เริ่มบันทึก ๑ เม.ย. ๑๕
เดาวา เดิมผูเลาไมไดคิดจะบันทึก แตนึกขึ้นมา เห็นความจําเปน ก็จึงหากระดาษมาจะใช
เขียน แตขณะนั้นกําลังเดินทาง ก็หาไดเพียงอยางนี้ – นี่คือเดาเทานั้น)
แตก็มีเอกสารที่ใชประกอบไดมาก คือ จดหมายบาง ใบแจงกําหนดการบาง ปก
เอกสารที่มหาวิทยาลัยบางแหงแจกใหบาง ฯลฯ ตลอดจน Directory ของสมาคมไทยใน
อเมริกา ซึ่งใสรวมไวในแฟมที่ตั้งชื่อวา “U. of Penn.”

๒๘๐
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แลวลาสุด เมื่อจะสิ้นป ๒๕๕๖ นี้เอง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ผูเลาไดรับหนังสือชื่อ
วา สามชีวิตในอเมริกา บันทึกของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งเปนนิพนธของเจา
ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ครั้งดํารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวรเวที วาดวยการ
ไปอเมริกาของคณะพระสงฆ ๓ รูป ในเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
สามชีวิตในอเมริกา นี้ คือหนังสือที่รวมจดหมายรายวัน หรือเขียนวันละฉบับ ซึ่ง
เจาประคุณสมเด็จฯ ครั้งเปนพระเทพวรเวที ไดเขียนเลาเหตุการณความเปนไปในการ
เดินทางไปสู ไปใน และกลับมาจากอเมริกา คราวนั้น ตลอดหมดทั้ง ๘๐ วัน สงมาถึงพระ
เถระ ๓ รูป ที่วัดปากน้ํา
หนังสือเลมดังกลาวนี้ พิมพนานแลว ในโอกาสวันคลายวันเกิด ๘๘ ป ของเจา
ประคุณสมเด็จฯ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แตผูเลาไดรับหลังจากนั้นเกือบ ๔ เดือน
ทั้งนี้ เพราะวา เนื่องจากปญหาโรคปอดของผูเลา ที่ตองไปหาสถานที่ที่จะหายใจไดงาย
ขึ้น จึงไดออกจากวัดของตน ไปอยูในถิ่นดงดอย ไมอยูที่วัดของตนหลายปแลว หนังสือนี้
จึงไดรับจากผูที่ฝากตอๆ กันมา คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน ไดรับ
จากทานที่รูจักฝากใหจากวัดปากน้ํา แลวพระครูปลัดก็ฝากพระอื่นที่เดินทางไปพบผูเลา
(ผูเลาไมไดไปกราบเคารพเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ และไมไดไปกราบ
เคารพเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากน้ํา คือ ไมไดพบกับทานเลย ถึงบัดนี้ ๑๐
ปแลว สืบเนื่องจากปญหาปอดโรคเกา ที่ทําใหการหายใจยากและการพูดเปนการเบียดเบียนปอดมาก)
แตไมวาจะอยางไร ก็ไมชาเกินไป กลับเปนจังหวะพอดีที่วา หนังสือถึงผูเลาเมื่อ
ใกล เ วลาที่ จ ะเขี ย นเรื่ อ งนี้ และได อ าศั ย ใช ป ระโยชน โดยเฉพาะในการตรวจสอบ
เทียบเคียงขอมูลตางๆ จึงขอกราบขอบพระเดชพระคุณเจาประคุณสมเด็จฯ ไว ณ ที่นี้
ทีนี้ มีเรื่องที่ผูเลาแปลกใจตัวเอง คือ ในบันทึกบนแผนกระดาษจดนัด ที่ตัวเอง
เขียนดวยดินสอดําไวนั้น มีขอความบันทึก เริ่มแต ๑ เม.ย. ๑๕ นั้นมาเรื่อยๆ แตพอถึง
๑๒ มิ.ย. ๑๕ คือวันที่เดินทางจากเดลี กลับสูกรุงเทพฯ ทั้งที่หนากระดาษสําหรับวันนั้น มี
ที่วา งมาก แต เ ขีย นบั นทึก ไว นิด เดียว เพีย งบอกเที่ยวบิน และเวลาออก-เวลาถึง เท า
นั้นเองวา “เครื่องบิน PA 002 ออก (747) 5.55 น. ถึงกรุงเทพ 10.55 น.” จบเทานี้
ผูเลาเองแปลกใจที่บันทึกวันกลับถึงเมืองไทย จบไปหวนๆ ไมมีอะไร เรื่องก็ตอง
แลวกันไป ก็เทานั้น
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แตค่ํานี้เอง (๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗) เฉลียวใจ แวบขึ้นมาวา ในสมุดบันทึกหลัก ที่มี
เรื่องมหาจุฬาฯ ซึ่งไดอาศัยตลอดมานั้น ชวงที่ไปอเมริกาจะตองวาง ทีนี้ เมื่อตัวกลับ
มาแลว จะมีบันทึกตอไปเมื่อไร อยางไร ก็จึงเดินไปหยิบบันทึกของป ๒๕๑๕ ออกมา
พอเปดดูถึงวันที่ออกเดินทางในเดือนมีนาคม ก็ปรากฏวา ไปขึ้นเครื่องบิน โดยไป
จากมหาจุฬาฯ จากนั้น สมุดจดบันทึกก็วาง จนกระทั่งวันที่ ๑๒ มิ.ย. ที่กลับถึงเมืองไทยนี้
ก็มีบันทึกบอกวา มาที่มหาจุฬาฯ ตอไปในวันนั้นเลย
เปนอันวา ที่ไปอเมริกาทั้งหมดเกือบ ๓ เดือนนี้ ไปจากมหาจุฬาฯ และก็กลับมาที่
มหาจุฬาฯ เทานั้นเอง แถมเรื่อง Mrs. Stanton (ภริยาเอกอัครราชทูตอเมริกาคนแรกที่มา
ประจําประเทศไทย) ซึ่งมาพบเมื่อพักที่นิวยอรก แตตอนที่เลา ผานมาแลว นึกไมออก ก็
มาสวางที่นี่เอง ก็เลยคัดบันทึกลายมือของ ๒ วันนี้มาดูกัน ดังนี้
วันสุกดิบไปอเมริกา
“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕.
สํานัก ลธ.: รองฯ ตรวจรายงานนิสิตเสร็จหมด สิ้นภาระตรวจผลการสอบ.
- Mrs. Stanton เข้าพบ ขอสถิติ นิสิต นศ. นร. และสนทนาเรื่องที่จะไป
สอนที่ เพนน์ฯ กับการที่จะช่วยเหลือ ไปพบกันที่นั่น.
- นสพ. Bangkok Post และ ไทยรัฐ ส่งคนมาสัมภาษณ์ ถ่ายภาพการไป
บรรยาย-เยี่ยม ครั้งนี้.
- รองฯ รวมเรื่องแบบเรียน ร.ร. ปริยัติธรรม ที่ทําถึงหมวดธรรมวินัย ป.๕
ถึง มศ.๓ กับ บาลี ป.๕ ถึง มศ.๑ เสร็จ เข้าหมวดหมู่เรียบร้อย เพื่อส่ง
กรมการศาสนาฯ เป็นสิ้นภาระ.
- ทําหนังสือแต่งตั้ง พระมหาบุญลือ เขมสิริ เป็น ผอก. วศศ. ถวายองค์
สภานายกเซ็น.
- บันทึกงานต่างๆ ที่จะต้องทําต่อไป ไว้แก่ผู้ที่รักษางานจนเสร็จ.
ผลที่สุด ต้องไปเอากระเป๋าจากวัด มานอน มจร. ได้นอน ประมาณ ๓.๓๐ น.”
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วันกลับมาถึงไทย
“[วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ํา เดือน ๘] วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕.
การเดินทางกลับของเลขาธิการ และรองเลขาธิการ รูปที่ ๑:
๑๐.๕๐ น. เครื่องบิน PA 002 (747) ถึงสนามบินดอนเมือง มีคณะ
เจ้าหน้าที่ มหาจุฬาฯ นําโดยเจ้าคุณปิฎกโกศล พระมหาสมบู รณ์-อารีย์ สุพจน์-วิสุทธิ์-สิริ ฯลฯ คณะวัดสระเกศ (นําโดยพระราชสุธี) จํานวนมาก
และญาติโยมจํานวนมาก ไปรอรับ.
อาจารย์สิริ เพ็ชรไชย ไปจัดการเรื่องกระเป๋า, เข้าห้อง VIP, ทีวี ช่อง 4 ไป
ถ่ายทําข่าว ทักทายปราศรัยกันแล้ว นําขึ้นรถคันเดียวกันของวัดสระเกศ ไป
วั ด สระเกศ เข้ า พระอุ โ บสถ พระสงฆ์ ส วดชยั น โตรั บ แล้ ว ฉั น เพล ณ
วิหารคต แล้ว ๒ รูป แยกกลับวัดของตน.
- ราว ๑๕ น. รองฯ มา มจร.พบปะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานบางท่านทั่วๆ ไป
สอบถามงานที่ดําเนินไประหว่างไม่อยู่ และเตรียมการทํางานต่อไป แจก
return address ที่นํามาถวายจากอเมริกา (ทํามา ๙ รูป คือ เจ้าคุณปิฎก อจ.สมบูรณ์ – อารีย์ – สุพจน์ – ประแทน – ภาณุ – บุญลือ – ชาย – ธีร์)
มีเจ้าหน้าที่มาสนทนาหลายท่าน.
- เทปที่บันทึกเสียง 12 ม้วน ส่งทางเครื่องบินล่วงหน้า แต่ยังรอ เซ็นใบรับ
ได้ เซ็นใบรับวันนี้ (ได้รับของพรุ่งนี้ ๑๓ มิ.ย. ๑๕); ภาพและเอกสาร
บางอย่างจากมหาวิท. Northern Illinois มารอดักหน้าอยู่.
- เจ้าหน้าที่ 4 รูป อาเจียนบ้าง ท้องเสียบ้าง เพราะผิดอาหารที่ฉันเพลวัด
สระเกศ (อจ.สมบูรณ์ – บรรจง – ทองม้วน – คําเอียง นํากันไปฉีดยาที่
วชิรพยาบาล)
- เสร็จหลังค่ํา รองฯ ไปเยี่ยมโยม ซึ่งไปรับที่สนามบิน แต่ยังไม่ได้สนทนากัน
(ที่คลินิก สามเสน)”
ดูสมุดบันทึกนี้ วันออกเดินทางไป หนา 32 แลววันกลับมาถึง หนา 33 ตอกันไป
เลย ปดหัวปดทายเวลาทั้งหมดที่ไปอเมริกา มาบรรจบถึงกัน เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
ทํางานที่มหาจุฬาฯ มาแลว ก็ทําตอไป เรื่องไปอเมริกามา แทบไมมีเวลาจะนึกถึงตอไป
นอกจากในเรื่องของการศึกษา
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ในเรื่องที่เลามา เคยบอกวา ตัวผูเลานั้น แตไหนแตไรมา จนถึงขณะนี้ ไมคิดจะไป
เมืองไหนทั้งนั้น ที่พูดอยางนั้น มิใชวารังเกียจ หรือถือวาการไปไมดี เพียงแตวาใจไมโนมไป
แล ว ก็ พ อดีอี ก ว า ไดพ บจดหมายที่ ผู เ ลา เองเขี ยนมาส ง ข า วแก ช าวมหาจุ ฬ าฯ
ระหวางการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ และอาจารยสมบูรณชวยเก็บไวให จําเพาะวา มี
ข อ ความที่ บ อกความรู สึ ก ของผู เ ล า ในการเดิ น ทางดั ง กล า ว ในวั น ที่ เ ริ่ ม ออกเดิ น ทาง
เหมือนมองเห็นอเมริกาลอยอยูขางหนา จม.ยาว ขอคัดตัดมาดูเล็กนอย ดังนี้

“ฉบับที่ ๑

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ”
๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕

เรียน อาจารย์สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่มหาจุฬาฯ ที่ฟังข่าวทุกท่าน
ขณะนี้ ผมมาถึงเมืองวอชิงตัน นครหลวงของสหรัฐฯ แล้ว ผมควรเขียนส่ง
ข่าวมาก่อนเป็นระยะๆ แต่หาโอกาสยาก เพราะมีรายการตลอด...
วันที่ ๒๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. ออกจากดอนเมืองโดยเครื่องบิน “ศรีสุนทร”
ของบริษัท Thai International เที่ยวบิน TG 600 มีผู้ไปส่งมากน้อยตามที่
ทราบอยู่แล้ว...
เมื่อเครื่องบินขึ้นจากสนามบินดอนเมือง รู้สึก...เป็นการจําใจอย่างหนึ่งใน
การเดินทาง ไม่สนุกใจเหมือนทํางานอยู่ที่มหาจุฬาฯ แต่เมื่อเป็นอันตกลงจะทํา
แล้ว ก็ทําใจให้เพลิดเพลินไปได้บ้าง ที่ฮ่องกง เวลาเครื่องบินลง จะเห็นตึกสูงๆ
มากมาย ดูแง่หนึ่ง อย่างเมื่อมาคราวแวะครั้งก่อน ซึ่งเป็นครั้งแรก จะมองเห็น
เป็นความเจริญน่าตื่นตาตื่นใจ แต่เห็นคราวนี้ ความรู้สึกผิวเผินหมดไป เห็นเป็น
ตึกเก่าๆ คร่ําคร่า ตั้งโด่เด่ขึ้นมา ไม่มีชีวิตชีวา สู้แต่ภูเขาที่อยู่ทะมึนข้างหลัง ก็ไม่ได้
...”
บอกแลววา ที่พูดอยางนี้ มิใชรังเกียจ หรือถือวาการไปไมดี เพียงแตวาใจไมโนม
เอง การเดินทางไปในที่ตางๆ ทําใหไดรูไดเห็น พบความแปลกแตกตาง ไดประสบการณ
ใหมๆ มองเห็นสภาพและความเปนไป ในตางถิ่นตางดินแดน ทั้งที่เจริญกาวหนา และที่
ลาหลังเสื่อมโทรม เปนประโยชนมากมาย เฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร หรือทํางาน
สวนรวม ยิ่งมีกจิ การใหญกวาง ก็ตองการความรูทั่วรอบในขอบวงที่ขยายไกล หรือถึงขั้น
ที่เรียกกันวาไรพรมแดน

๒๘๔

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

วาโดยเหตุผลอยางนี้ ก็ควรตองไป เปนการไปตามวิถีของงาน จะวาเปนความจํา
เปนในระดับหนึ่งก็ได แตแมตามเหตุผลในเรื่องกิจหรืองาน ผูเลาก็มีงานคนเขียนเพื่อความรู
ที่ทําคางรออยูที่ตัวเองมากมาย อยางที่บอกแลววา ทําตลอดชีวิตนี้ก็ไมจบ หรือวาเวลาวัน
ละ ๒๔ ชั่วโมง ก็ไมพออยูแลว และงานแบบนี้ก็แทบไมตองอาศัยความรูจากการไปดูอะไรๆ
ดังนั้น เมื่อแยกออกมาทํางานตามแนวทางของตัวเองได ก็ไมตองพูดถึงการเดินทางตอไป
ทีนี้ ดูเฉพาะการไปเยี่ยมไปสอนที่วามา ทั้งในอาเซียและอเมริกานั้น ก็มีประโยชน
มากมายอยางที่วาขางตน ไดขอมูลความรู และการติดตอสัมพันธ ที่เปนทางสืบสานกอ
ประโยชนขางหนา ถึงขั้นเกินกําลังของเราที่จะใช แตก็พรอมกับไมอยูในแนวทางของงาน
ระยะยาวที่ผูเลาตองการจะทํา เปนความไมสอดคลอง ที่ทอนประโยชนลงไป
สิ่ง ที่ จ ะทํา ได ในเรื่ องนี้ ถ า มี โ อกาส ก็ คือ การที่ จ ะขออภัย ในการที่ จํา เป นต อ ง
กลายเปนเหมือนละเลยการสืบตอความสัมพันธอันควรจะดําเนินไป และที่เขาพรอมจะมี
แตไมเปนไร การเดินทางนี้ วาเฉพาะที่ไปอเมริกา ในคณะที่มี ๓ รูป ผูเลาเปนเด็ก
ทั้งโดยวัยและโดยงาน พระเดชพระคุณอีก ๒ ทาน ก็เปนผูใหญทั้งโดยวัยและโดยงาน พอ
เด็กกับผูใหญมาทํางานรวมกัน ประสานกันดี ผลที่จะได ก็เต็มเปยม หรือมากมาย
ผูใหญในงานนั้น ทานมีประสบการณรูเห็นอะไรๆ มาแลวมากมายยาวนาน เมื่อ
พบเห็นอะไรใหม หรือแปลกไป ก็ไดความรูความคิดจากการเปรียบเทียบที่หลากหลาย
เกิ ด ความเข า ใจเกิ ด ความคิ ด และการมองเห็ น ใหม ๆ ทั้ ง มองเห็ น สิ่ง ที่ จ ะทํ า และเห็ น
แนวทางที่จะดําเนินตอไป นี่ดานยาวหรือดานไกล
พรอมกันนั้น ทานมองกวางดวย คือ ในขณะที่ทางฝายเด็ก เหมือนกับจองที่งาน
ซึ่งมาถึง หรือเรื่องที่จะเจอะเจอ ที่จะตองทําตอหนา และมีใจจับอยูที่เนื้อของงานนั้น จะ
ทําใหสําเร็จ ใหลุลวงไป วาไปเปนเรื่องๆ แตทานผูใหญไมมองแคเรื่องราวเหตุการณตอ
หนา แตทานมองทั้งภาพรวมของเหตุการณที่ประสบในปจจุบัน และเห็นเหตุการณนั้นในวง
ลอมของสถานการณและสภาพความเปนไป ที่เ ปนบรรยากาศหรือหอหุมคลุมอยู จึง
นําไปสูการสรางสรรคประโยชนไดในวงกวาง และในระยะยาว
ในแงความสัมพันธสวนตัว พระเดชพระคุณทั้งสองทานใหเมตตาแกผูเลาอยาง
มาก พู ด ได ว า อย า งเต็ ม ที่ ที เ ดี ย ว ท า นให ค วามเป น กั น เอง และยิ่ ง กว า นั้ น ท า นให
ความสําคัญ พูดอยางภาษาญาติโยมวาใหเกียรติแกผูเลา แมจะเปนเด็ก โดยเอื้อเฟอเกื้อ
การุณยทุกประการ
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๒๘๕

บุคคลสําคัญสําหรับการเดินทางของคณะพระสงฆครั้งนี้ ที่นับวาขาดไมได ซึ่ง
ชวยใหการเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยเปนอันดี คือคุณไมค (Michael Billington ) ที่
ไดเปนไวยาวัจกร โดยทําหนาที่อยางเอื้อเฟอมีน้ําใจ สมกับที่มีชื่อไทยวา “คุณไมตรี”
ในที่สุด สิ่งที่แมนใจลึกอยูในความจํา ก็คือน้ําใจเอื้อเฟอชวยเหลือเกื้อกูลของ
ญาติมิตรคนไทยในทุกถิ่นที่ไป รวมทั้งแดนที่แสนไกลในอเมริกา ไมวาจะเปนที่อยูกันมาก
เปนชุมชนใหญ หรือที่ทั้งถิ่นมีบานแคหนึ่งหรือสองครอบครัว พอรูขาววาพระสงฆจะเดิน
ทางผานไป ก็อํานวยทั้งที่พักอาศัย ภัตตาหาร และพาหนะ เอื้อใหเกิดสัปปายะอยางเต็มใจ
เปนปจจัยใหญที่ทําใหศาสนกิจเนื่องดวยการเดินทางทั้งหมดสําเร็จลุลวงโปรงโลงไป
เมื่อเวลาผานมานานมากเกิน ๔๐ ปแลว แมวาเรื่องการเดินทาง การไปเยี่ยมที่
โนนที่นี่ พบคนนั้นคนนี้ จะเลือนลางเหมือนหายหมดไปจากความจํา แตสาระที่คงมั่นชัด
อยูในความจํานั้น ก็คือความมีน้ําใจเอื้อเฟอชวยเหลือเกื้อกูลของญาติมิตรคนไทย ดังวานี้
จึงขอจบเรื่องการเดินทางเยี่ยมเยือนในอาเซียและอเมริกา ดวยคําตรัสสอนของ
พระพุทธเจา คือพุทธพจน ที่แนะนําญาติโยมใหเจริญขึ้นไปในบุญกุศลอยางถูกทาง และ
เตือนพระสงฆใหไ มประมาทในการบําเพ็ญกิจอยางถูกตองเพื่อประโยขนสุขของปวง
ประชา ดังนี้วา (แปลเพียงใหรูเขาใจงาย จับความไดสะดวก ไมรักษาศัพทเครงครัด)
ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ชาวบ้าน มีทรัพย์สมบัติที่เก็บหารวบรวมมาได้โดยยาก
แม้ได้มาแล้ว ก็ยากที่จะดูแลรักษา...
ภิกษุทั้งหลาย หมู่ประชาชาวบ้าน มีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยงเธอทั้งหลาย
ด้วยจีวร อาหารบิณฑบาต ที่พักอาศัย และหยูกยาเภสัช
แม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมาก แก่หมู่ประชาชาวบ้าน โดยแสดงธรรม
อันงามในเบื้องต้น ในท่ามกลาง ในเบื้องปลาย ประกาศการครองชีวิตอันประเสริฐ
... แก่หมู่ประชาชาวบ้านเหล่านั้น
ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ครองชีวิตอัน
ประเสริฐนี้ เพื่อผ่านล่วงห้วงกิเลส และกําจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยชอบอย่างนี้
ผู้ ค รองเรือ น และผู้ ไ ร้ เ รื อ น ทั้ง สองฝ่ าย อาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น บํ าเพ็ ญ ให้
สัมฤทธิ์ธรรมอันแท้ ที่เป็นความปลอดโปร่งโล่งอิสระอย่างเยี่ยมยอด”
“จรถ ภิกฺขเว...” ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกไป “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ”
เพื่อประโยชน์แ ก่พ หูชน เพื่อ ความสุข ของคนจํา นวนมาก เพื่ อ เกื้อ การุณย์แ ก่
ชาวโลก

๒๘๖

มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น

คําเลาเรื่องราวยาวนานในอดีต ที่ตั้งชื่อเปนเลมหนังสือวา มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น
กลางทะเลแหงคลื่นลม จําตองยุติลงดวยเวลาเพียงเทานี้ เพราะถึงกาละที่จะสงตีพิมพให
ทันกําหนดการที่ทานตั้งไว
ดังวาแลว ยังมีเรื่องราวใหญและยอยอีกมาก โดยเฉพาะที่บอกไวแลววาจะเลา
ถาทันเวลา คือ หัวขอวา “จบ ๑๐ ป งานที่มหาจุฬาฯ, ๒๕๐๗-๒๕๑๗” แตก็เปนอัน
ตองคางไว
สวนเรื่องยอยและเล็กนอยลงไป อันนาสนใจ เชน หนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนา
โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ สภาการศึกษาของคณะสงฆ แผนการศึกษาของคณะสงฆ คณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ ก็รอโอกาสถัดตอไป
ส ว นงานจํ า เพาะเรื่ อ งทางวิ ช าการ จํ า พวกหลั ก สู ต รและแบบเรี ย น แม จ ะใช
เรี่ยวแรงและเวลามาก แตเปนเรื่องเนื้อหาแนวเดียว ไมคอยมีอะไรที่จะเลาใหนาสนใจ
เชน การทํา Mahachulalongkornrajavidyalaya…, Catalogue B.E. 2510-11/196768 A.D. การทําหนังสือเรียนและบทเรียนสําหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย การทํา
แบบเรียนสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการทําพจนานุกรมพุทธ
ศาสนา หลายเล มเป นงานเร ง เฉพาะหน า ทํา ทยอยออกมาให ทันใช เ รีย น ทํ า ไปแค ที่
จําเปนตองใช เปนงานที่ยังไมเสร็จหรือยังไมจบจริง (บทเรียนบางบทยังเปนฉบับพิมพดีด
และภาพประกอบหลายภาพที่ผูศรัทธาเขียนให ก็เก็บรอไว ยังไมไดพิมพรวมเขาในเลม)
ทั้งนี้ก็เพียงปรารภไว หากมีโอกาส คงจะไดเลาเทาที่ควรแกการเห็นคุณคาสืบตอไป.

ภาคผนวก


ประวัติสังเขป

สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจาอาวาสวัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร อดีตประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
นามเดิม: เกี่ยว
นามสกุล: โชคชัย
นามฉายา: อุปเสโณ
บิดา: นายเลี่ยน โชคชัย
มารดา: นางยี โชคชัย
เกิดเมื่อวันศุกรที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ บานเฉวง ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎรธานี
ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประจําหมูบาน จบประถมปที่ ๔ เมื่ออายุ ๑๒ ป ได
บรรพชาเปนสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี ตอมา โยมมารดานําไปฝาก
ทานพระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพอพริ้ง) วัดแจง ต.อางทอง อ.เกาะสมุย ซึ่งไดนําไปฝากที่เจา
ประคุณสมเด็จพระสังฆราช (อยู ญาโณทยมหาเถระ) โดยอยูในปกครองของพระธรรมเจดีย
(เทียบ ธมฺมธโร) ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๙๒ อุปสมบทที่วัดสระเกศ โดยมีเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทย
มหาเถระ (ครั้งดํารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวโรดม) ทรงเปนพระอุปชฌาย

การศึกษาและหนาที่การงาน
พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๐๒
พ.ศ. ๒๕๐๕

สอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค
ไปรวมประชุมฉัฏฐสังคีติ ณ ประเทศพมา
เปนผูชวยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนหัวหนาคณะเดินทางไปดูการศาสนา และเพื่อศาสนสัมพันธ ที่ประเทศ
เกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง ฯลฯ
พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนรองเจาคณะภาค ๙
เปนหัวหนาอํานวยการพระธรรมทูต สายที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนเจาคณะภาค ๙
เปนเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

(๒๘๘)
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป น หั ว หน า คณะเดิ น ทางไปเยี่ ย มเยี ย นสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง ทาง
พระพุทธศาสนา ที่ประเทศลาว ศรีลังกา สิงคโปร เกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง
ในความอุปถัมภของ พ.ส.ล.
พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนกรรมการอํานวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดสระเกศ
พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนเจาอาวาสวัดสระเกศ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป น หั ว หน า คณะเดิ น ทางไปเยี่ ย มเยี ย นพบปะผู บ ริ ห ารและอาจารย ใ น
มหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ที่มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาและ
อาเซียอาคเนยศึกษา ตามคํานิมนตของรัฐบาลอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนเจาคณะภาค ๑๐
เปนรองประธานสภาสงฆแหงโลก
พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนเจาคณะใหญหนตะวันออก
เปนประธานคณะกรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนประธานคณะกรรมการจัดการชําระและพิมพอรรถกถาพระไตรปฎก เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
พ.ศ ๒๕๔๗ เปนประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีบัญชาใหจัดตั้ง โครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
กิจกรรมหนึ่ง ในโครงการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๗
พ.ศ. ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๖
พ.ศ. ๒๕๓๓

เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ
เปนพระราชาคณะชั้นราช
เปนพระราชาคณะชั้นเทพ
เปนพระราชาคณะชั้นธรรม
เปนรองสมเด็จพระราชาคณะ
เปนสมเด็จพระราชาคณะ

ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่

พระเมธีสุทธิพงศ
พระราชวิสุทธิเมธี
พระเทพคุณาภรณ
พระธรรมคุณาภรณ
พระพรหมคุณาภรณ
สมเด็จพระพุฒาจารย

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ตามประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง
มรณภาพในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คําปรารภ
(ในการพิมพ์ครั้งแรก)

เจาประคุณอาจารยสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ไดดํารงตําแหนงเลขาธิการ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ปจจุบันเรียกชื่อตามกฎหมายวา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๒๑ รวมเวลา ๑๕ ป ตั้งแตทานดํารงสมณ
ศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี พระเทพคุณาภรณ พระธรรมคุณาภรณ และพระพรหมคุณาภรณ โดย
ลําดับ นับวาเปนเลขาธิการองคจริงจังในกิจการอยางยาวนานที่สุด ของมหาวิทยาลัยสงฆแหงนี้
ในสมัยนั้น เลขาธิการเปน ตําแหนงของผูเปนหัวหนาที่ทํางานจริง ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งหลาย มิใชเปนเพียงตําแหนงเกียรติยศ ดังมีคําอธิบายในหนังสือนี้แลว
ในฐานะเปนผูนํา เปนหัวหนาผูรับผิดชอบการดําเนินงานของมหาจุฬาฯ มิใชวาทานจะตอง
ทํางานไปทุกอยาง แตกิจการทั้งปวงในระยะเวลานั้นทั้งหมด ดําเนินไปในความควบคุมดูแลและ
ความเห็นชอบของทาน โดยเฉพาะในยุคสมัยนั้น มีการทํางานที่เปนระบบแหงความรวมแรงรวมใจ
โดยเป น ไปในสามัค คี มี ส มานฉัน ท จึ งพู ด งา ยๆ รวมๆ วา เป น กิ จ การของมหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ในยุคที่เจาประคุณอาจารยสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณ
มหาเถระ) เปนเลขาธิการ
ในหนังสือนี้ ไดเลาเรื่องราวความเปนไปในกิจการของมหาจุฬาฯ ในชวงเวลา ๑๐ ป (พ.ศ.
๒๕๐๗ – ๒๕๑๗) เมื่อผูเลาสนองงานในฐานะผูชวยของทาน คือเปนผูชวยเลขาธิการ
การเขียนเลาเรื่องราว และทําหนังสือนี้ขึ้น ขอถือเปนการรวมบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในวาระ
สําคัญยิ่ง แหงงานพระราชทานเพลิงศพ
อนึ่ ง การเขี ย นสะกดคํ า บางอย า ง อาจต า งไปจากที่ ใ ช กั น มาบ า ง ในเมื่ อ เห็ น ว า ควร
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม เชน แทนที่จะเขียน “วรสารเถร” ก็เขียนเปน “วรสารเถระ”
ขอกุศลในการนี้ จงเปนไปเพื่อความเจริญงอกงามของพุทธบริษัท ในไตรสิกขา และใน
ไตรพิธบุญกิริยา เพื่อความแผไพศาลแหงพระพุทธศาสนา และเพื่อความไพบูลยแหงประโยชนสุข
ของปวงประชา อันเปนจุดหมายในการบําเพ็ญศาสนกิจทั้งปวงของเจาประคุณอาจารยสมเด็จพระ
พุฒาจารย ยั่งยืนนานสืบไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

แถลงท้ายเล่ม
หนั ง สื อ นี้ ได ตี พิม พ ค รั้ง แรก โดยถื อ เป น ส วนแห ง การรว มบําเพ็ ญกุศ ลอุ ทิ ศ ถวาย แด เจ า
ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ในวาระแหงงานพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดจัดทําในเวลาเรงดวน เมื่อเขียนเลาเทาที่ได ถึงเวลาสงตีพิมพ ก็ตองรีบปด
เรื่อง และไดบอกในเลมแลววา เรื่องที่เลาแทบทั้งหมด ใชขอมูลตามบันทึกและตนฉบับลายมือของผู
เลา แตบางอยางควรมีการตรวจสอบเทียบเคียงเพื่อใหแนใจ
ในการนี้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ ซึ่งอยูใ นเมืองใกลกรุง ไดชวยถาย
เอกสารประกาศและขาวบางเรื่องจากนิตยสาร พุทธจักร บางฉบับในชวง พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗
จัดสงไปให เพื่อใชตรวจสอบขอมูลบางอยางใหแนใจ โดยไดรับความเอื้อเฟอจาก ศาสตราจารย
พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ มอบนิตยสารนั้นใหยืมใช พรอมทั้งหนังสือ ฟื ้ นอดี ต ที่ทานอาจารยจํานงค
ทองประเสริฐ เลาเรื่องของมหาจุฬาฯ ตั้งแตเริ่มตนการศึกษา จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ และหนังสือ
ทํ า เนี ย บพุ ท ธศาสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาจุ ฬ าฯ ๒๔๙๘-๒๕๒๐ อั น เป น ประโยชน ม ากในการตรวจสอบ
เทียบเคียง และเสริมขอมูล ขออนุโมทนาอาจารยทั้งสองทานไว ณ ที่นี้ดวย
ในการนี้ พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) แหงวัดญาณเวศกวัน ไดชวยออกแบบปกให และเมื่อ
ตนฉบับเสร็จ แลว ก็ไดชวยรับภาระนําไปดําเนินการตี พิมพ และทําธุรการอื่นๆ โดยมีญาติโยมที่
คุนเคยเปนกําลังของวัด รวมจัดรวมดําเนิน ดวยศรัทธาและความมีน้ําใจงาม ขออนุโมทนาพระครู
วินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) และทุกทานที่รวมแรงรวมใจ ในโอกาสนี้ดวย

หมายเหตุ:
- เนื่องจากในเลมเดิม ภาพประกอบรวมอยูทายเลม เมื่อมีการพิมพครั้งที่ ๒ ในกลางเดือน พ.ค.
๒๕๕๗ เนื้อหนังสือ กับภาพทั้งหมด พลัดกันไปโดยไมรูตัว หนังสือที่พิมพครั้งที่ ๒ จึงไมมีภาพ
- การพิมพครั้งที่ ๓ เกิดขึ้นพอดีในชวงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย คือ ไดเพิ่มภาพ และจัดแทรก
ภาพลงในตําแหนงที่ตรงกับเนื้อความ พรอมทั้งจัดปรับเพิ่มเติมเสริมเนื้อความตามสมควร หนังสือ
หนาขึ้นกวาเดิม จากครั้งแรกที่มีเนื้อความ ๒๗๒ หนา และภาพ ๑๒ หนา ขึ้นเปน ๒๙๐ หนา

รายนามเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ
“มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม”
งานนิพนธ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬา ฯ
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ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
จ�ำนวน (บาท)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
๑๐,๐๐๐
พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร (สามพิมพ์)
๕,๐๐๐
พระศรีธวัชเมธี
๒,๐๐๐
พระครูอุเทศสุตาภรณ์, ดร.
๒,๐๐๐
พระอุดมปัญญาภรณ์
๑,๐๐๐
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน
๑,๐๐๐
พระครูธรรมธรไพบูลย์ ญาณวิปุโล
๑,๐๐๐
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.
๑,๐๐๐
พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล (อังคศุภรกุล)
๑,๐๐๐
พระครูไพศาลศีลวัฒน์
๑,๐๐๐
พระครูสมุห์ใส วิมุตฺโต
๑,๐๐๐
พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.
๕๐๐
พระมหาด�ำรงค์ สิริคุตฺโต
๕๐๐
พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
๕๐๐
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
๕๐๐
พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
๕๐๐
พระอาจารย์เฉลิมชัย มาตราช
๕๐๐
พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ผศ.ดร.
๓๕๐
พระพุฒินันทน์ รํสิโย (ธนธรรมโรจน์)
๑๐๐
พระกัมปนาท สนฺตจิตฺโต (อิทธิธรรมากุล)
๑๐๐
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
๕,๐๐๐
นายส�ำราญ ย่อยไธสงค์
๕,๐๐๐
ผศ.ดร. เอกพันธ์-ผศ.ดร.อรชร ไกรจักร์
๓,๐๐๐
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
๓,๐๐๐
รศ.ดร.โกนิฏฐ์-รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง
๒,๐๐๐
ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี
๒,๐๐๐
ดร.ธาดา เจริญกุศล
๒,๐๐๐
รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
๒,๐๐๐
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
๑,๑๓๓
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
๑,๐๐๐
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
๑,๐๐๐
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ดร.สนิท ไชยวงศ์คต
ผศ.ดร.อานนท์-ดร.กาญจน์ชนิดาภา-ดช.นพวิชญ์ ดญ.ณัฏฐ์ธิดา เมธีวรฉัตร
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
นายศิลป์ชัย วงษ์จ�ำนงค์
นายสุชญา ศิริธัญภร
คุณจ�ำรูญ มานะก�ำจร
คุณเตรียมชัย-คุณกฤษดา อุทัยวัฒน์
นางอรกัญญา ไชยมงค์
นายวรัทธกฤต เดชเดี่ยว
นายสงัด ปานแสงทินกร
คุณอุรารัตน์ ไชยรังษี
นายมนูญ-คุณนิตยา สุขศรีจันทร์
นายไพศาล-นางพัชริกา-นายพัฒนภาสนางสาวพัชรพิไล ผ่องญาติ
นางสาวศิริพรรณ วีระนันทาเวทย์
นางสาวมาริสา นวลใย
นายเคน แก้วสีโท
นายปรีชา แก่นสา
นางกนกวรรณ ชนะภักดี
นายประยูร เหมือนเหลา
นายพนม ศรีสิงห์
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า
นายวีระพงษ์ แพงค�ำฮัก
นางสาวอิศรา ด�ำด้วงโรม
นายค�ำฟอง อินทะวงศ์ และครอบครัว
นายชาญวิทย์ พริกบุญจันทร์
ดร.ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ
รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�ำ-คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธ์
นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา
ดร.จักรวาล สุขไมตรี
ดร.บุษราภรณ์ ติเยาว์
นายจรวย-นางมณฑา-เด็กชายธรรมรัตน์ บุญสาลี
นายรชนิศ นามวงค์
นายภูเบศ วณิชชานนท์
นายสายชล ปัญญชิต
นางสาวรัตนา วิเศษสังข์
นางสาวปุณณดา ภาสดา
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
รวมทั้งสิ้น
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