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มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เปนสถาบนัการศกึษาทีม่กีารเตบิโตดาน
กายภาพอยางรวดเรว็นัน่คอื มศีนูยกลางการบรหิารอยทูีอ่ำเภอวงันอย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
และกระจายเปนวทิยาเขต วทิยาลยัสงฆ หองเรยีน หนวยวทิยบรกิารและสถาบนัสมทบอยู
ทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ และขยายวงกวางไปยงัตางประเทศอกีหลายแหง จงึทำใหเปนทีร่จูกักนั
อยางแพรหลายยิง่ขึน้กวาเมือ่ ๑๐ ปกอนอยางเหน็ไดชดัเจน นบัเปนความสำเรจ็อกีกาวหนึง่
ในแงของการเติบโตดานปริมาณ  สำหรับประเด็นที่ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
ของมหาวทิยาลยัจะไดรวมกันพฒันากนัตอไปกค็อืคณุภาพของการจดัการศกึษาทีต่องสนองพนัธ
กจิของมหาวทิยาลยั ทัง้ ๔ ดาน คอื การผลติบณัฑติ การวจิยัและพฒันา การบรกิารวชิาการ
แกสงัคม และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอม ในทีน่ีผ้เูขียนจะวเิคราะหประเดน็
หวัขอ “สงัคมไทยกบัพทุธศาสตรบณัฑติ” เพือ่ใหสอดคลองและเหมาะสมกบัพธิปีระสาทปรญิญา
แกผสูำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ประจำป ๒๕๕๓ ตอไป


ความสำเร็จดานการศึกษาที่สงางามและภาคภูมิใจในชีวิตของพุทธศาสตรบัณฑิต

ไมไดเกิดขึ้นอยางงายดายหรือโดยความบังเอิญแนนอน หากแตอยูที่ความมุงมั่น ขยันและ
อดทนอยางต้ังใจและอาศยัปจจยัหลายอยาง  ซึง่ผเูขียนจะไดนำมาประมวลจากประสบการณ
ตนเองซึง่จบพทุธศาสตรบณัฑติ   รนุที ่ ๔๓ ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
ผนวกกบัขอมลูทีไ่ดสมัผสัอยางใกลชดิในฐานะเปนอาจารยประจำอย ูณ วทิยาเขตแพร ตัง้แต


 ผศ.รวโีรจน  ศรีคำภา

อาจารยประจำวทิยาเขตแพร
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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ปพุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน ตองยอมรับความจริงวา นิสิตสวนใหญของเรามาจาก
คนระดบัรากหญาจรงิ ๆ คอื มาจากลกูหลานชาวไร ชาวนา ชาวสวน ซึง่มฐีานะยากจน และ
ขาดโอกาสทางการศกึษา ครอบครวัตองรบัภาระคาใชจายในการครองชพีจปิาถะ จงึหนัหนา
เขาพึ่งวัดวาอาราม ผูปกครองไดสงลูกเขาบวชเรียนตั้งแตเปนสามเณร เพื่อศึกษาเลาเรียน
พระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ีสามญัศกึษา จนกระทัง่ระดบัอดุมศกึษาคอืพทุธศาสตรบณัฑติ
ตามลำดบั มชีวีติทีด่ำเนนิอยใูนกรอบของพระธรรมวนิยั มอีปุชฌายครบูาอาจารยคอยดแูล
อบรมสั่งสอนชวยขัดเกลาและชี้แนะแนวทางที่ดีในการประพฤติวัตรปฏิบัติพรหมจรรยอยาง
กลัยาณมติร ทีส่ำคญัไดพึง่พาอาศยัญาตโิยมในการอปุถมัภปจจยั ๔ ตามสมควรแกอตัภาพ ฟง
ดูดีและรูสึกวาทำไดงายดายเปนปกติ หากแตนึกถึงความเปนจริงแลว การดำรงชีวิตในชวง
บวชเรยีนอยนูัน้ไมใชของงาย สวนใหญตองพึง่พาตนเอง ใชความอดทนสงูพอสมควรเลยทเีดยีว
จนบางครัง้ก็สบัสนและอดึอดัเปนธรรมดาเพราะยงัอยใูนชวงวยัรนุ ความรสูกึนกึคดิกเ็บีย่งเบน
ไปตามกระแสของโลกครึง่ตอครึง่ เพือ่นฝงูรนุราวคราวเดยีวกนักเ็ปนคฤหสัถขบัขีร่ถยนตรถ
มอเตอรไซคไปเทีย่วงานตามเทศกาลและทีต่าง ๆ มคีนรกั ครูกั ดสูนกุสนานและมคีวามสขุ
ภาพพจนทีเ่หน็ผวิเผนิอยางนัน้มนัเปนสิง่ทีต่รงกนัขามกบัชวีติในวดั มนัคนละเรือ่งกนัเลยทเีดยีว
ความรสูกึตรงนีม้นัเปนสิง่ทรมานและบัน่ทอนความมัน่ใจลงไป จนบางรปูไมสามารถเรยีนจบ
พุทธศาสตรบัณฑิตได พระเณรหลายรูปจึงตัดสินใจลาสิกขาไปเพราะสิ่งเหลานี้ บางรูปบวช
ไมนาน จบแค ม.๓ หรอื ม.๖ กไ็ปกนัหมด แมแตปจจบุนันีก้เ็ชนกนั เฉลีย่แลวมจีำนวนเพยีง
๑๐-๒๐ เปอรเซ็นตที่เรียนตอ สวน ๘๐-๙๑ เปอรเซ็นตที่เหลือแปลงรางกันหมด และราว
๕๐ เปอรเซน็ตทีอ่อกไปกไ็มมโีอกาสไดศกึษาเลาเรียนตอและมชีวีติลมุๆ ดอนๆ

แตกระนัน้กต็ามการทีบ่วชเรยีนตอสามารถชนะและฝาฟนอปุสรรคของชวีติดวยความ
คิดของผูฉลาดลึกไมรีบลาสิกขาไปกอนมีพื้นฐานจิตใจที่มั่นคงและแนวแนในพระพุทธศาสนา
เดนิไปขางหนาดวยความมัน่ใจและเดด็เดีย่ว ดวยศลีาจารวตัรทีง่ดงามตามเสนทางสมณเพศมี
พระธรรมวินัยและสิกขาบทนอยใหญไดหลอหลอมใหทานที่อยูในสมณเพศเปนผูมีปฏิปทา
นาเลือ่มใสดงัทีไ่ดประจกัษดวยสายตาแลว เฝารอคอยความสำเรจ็อยางอดทนจากวนัเปนเดอืน
เลื่อนขยับเปนปและหลายๆ ปไดบมเพาะเมล็ดพันธุแหงความดีงามที่ยอดเยี่ยมสำเร็จเปน
พทุธศาสตรบณัฑติอยางสงางาม สมเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและภาคภมูใิจโดยทัว่กนั อกีประการหนึง่
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ถามองในแงการลงทนุแลว คมุเกนิคมุ เพราะลงทนุนอย ใชทรพัยากรธรรมชาตนิอย ใชปจจยั
๔ ดวยความประหยดั ใชหลกัธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาเปนเครือ่งหลอเลีย้ง
ชวีติจติใจเปนสำคญั จงึถือไดวาเปนแบบอยางของชวีติทีป่ระเสรฐิ โดยเฉพาะเรือ่งการประหยดั
นัน้ยงัสามารถใชไดดกีบัทกุสถานการณแมในปจจบุนันีก้ย็ิง่จำเปนเหลอืเกนิ สอดคลองสมัพนัธ
กบักระแสพระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทีพ่ระราชทานแกประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึน้ปใหม ๒๕๐๒ ความวา “...ในภาวะทางเศรษฐกจิของประเทศทีเ่ปนอยใูนปจจบุนันี้
ขาพเจาใครจะไดกลาวถึงความสำคัญของการประหยัด ซึ่งรัฐบาลไดชักชวนใหแตละคน
ปฏบิตั ิคงจะไดตระหนกัอยแูลวทัว่กนัวา การใชจายโดยประหยดันัน้ จะเปนหลกัประกนัความ
สมบรูณพนูสขุของผปูระหยดัเองและครอบครวั ชวยปองกนัความขาดแคลนในวนัขางหนา การ
ประหยดัดงักลาวจะมผีลดไีมเฉพาะแกผปูระหยดัเทานัน้ ยงัจะเปนประโยชนแกประเทศชาติ
ดวย...”๑ อนึง่ความสำเรจ็ของพทุธศาสตรบณัฑติดงัทีไ่ดกลาวแลวอยบูนพืน้ฐานของความขาด
แคลนโอกาสของชวีติและการศกึษาจนสามารถกาวผานอปุสรรคเหลานัน้มาอยางสงางาม ณ
บดันีน้บัไดวาเปนสดุยอดของความสำเรจ็และสดุยอดของมนษุยธรรมดาคนหนึง่ สวนปจจบุนั
ยงัเปนทางเลอืกทีด่เีพิม่ขึน้อกีทางหนึง่ทีม่หาวทิยาลยัเปดโอกาสใหคฤหสัถเขาศกึษาตอในสาขา
วิชาตาง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อใหเปนไปตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่ ๕ ดงัที่
จะกลาวในหวัขอถดัไป


คงเปนทีส่งัเกตไดวาทำไมมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เจรญิเตบิโตขึน้

อยางรวดเรว็ ซึง่เปนบทพสิจูนอยางหนึง่วา สถาบนัแหงนีไ้ดใหอะไรมากมาย แกสงัคมไทยอยาง
แนนอน จงึขอสรปุเปนขอๆ พอสงัเขปดงันี้

๑ กระทรวงวัฒนธรรม, พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ป ๒๔๙๓-๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพสัดภุณัฑ (ร.ส.พ.),๒๕๔๘), หนา ๑๔.
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๑. สังคมไทยไดสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จฬุาลงกรณ พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๕ ผทูรงสถาปนา “มหาธาตวุทิยาลยั” ขึน้ที่
วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิแ์ละมกีารใชคำวา “วทิยาลยั” เปนครัง้แรก เมือ่ป ๒๔๓๐ เพือ่
เปนสถาบนัการศกึษาพระไตรปฎกและวชิาช้ันสงูสำหรบัพระภกิษสุามเณรและคฤหสัถ ๒ ชวง
ตอมาการศกึษาไดรบัการสนบัสนนุสงเสรมิจากในหลวงรชักาลที ่๖, ๗, ๘ และรชักาลที ่๙ ใน
ปจจบุนั พรอมทัง้คณะสงฆและสวนราชการ การทีไ่ดมกีารจัดการศกึษาดังกลาวนี ้ทำใหสงัคม
ไทยมพีระพทุธศาสนาเจรญิรงุเรืองมาเปนลำดบั

พทุธศาสตรบณัฑติจงภาคภมูใิจวาเพราะมวีนันัน้จงึมวีนันี ้มรีชักาลที ่๕,๖,๗,๘,๙ และ
เดชะพระบารมแีหงบรุพมหากษตัริยาธริาชเจาในอดตีทกุพระองคเกือ้กลูหนนุนำใหการศกึษาใน
พระพทุธศาสนามัน่คงและเปนปกแผนในอดตี ปจจบุนัและอนาคต ความผกูพนัระหวางสถาบนั
พระมหากษตัรยิถงึพสกนกิรไทยนัน้มใิชเปนความผกูพนัอยางธรรมดาสามญั แตเปนความผกูพนั
เฉกเชน พอกบัลกู เฉกเชนฟากับดนิ ทีฟ่านัน้ โอบดนิไวชัว่นรินัดร นบัเปนบญุอยางยิง่สำหรบั
เราทีไ่ดเกดิเปนคนไทยบนผนืแผนดนิไทย ภายใตพระบรมโพธสิมภารของพระมหากษตัรยิาธริาช
เจา ๓ ดงันัน้ พทุธศาสตรบณัฑติทกุทานจงึเปนกำลงัสำคญัอยางยิง่ทีจ่ะสรางสรรคความเจรญิ
ใหแกชาติบานเมอืงและพระพทุธศาสนาสมดงัพระราชปณธิานทีท่รงตัง้ไว  นอกจากพทุธศาสตร
บณัฑติแลวทานทีเ่ก่ียวของทกุฝายจงภมูใิจเถดิวาทานไดมสีวนในการสรางความสำเรจ็นีแ้ลวดวย
เชนกนั

๒. สงัคมไทยไดบคุคลทีม่คีวามรคูคูณุธรรมเพิม่ข้ึนในสงัคมจำนวนมากขึน้ ทัง้นีเ้พราะ
พทุธศาสตรบณัฑติทีส่ำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัมลีกัษณะทีพ่งึประสงค ๙ ประการ คอื

๑. มปีฏปิทานาเลือ่มใส ๒ . ใฝรใูฝคดิ
๓. เปนผนูำดานจติใจและปญญา ๔. มีความสามารถในการแกปญหา

๒ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, คมูอืการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน, (กรงุเทพ
มหานคร : หจก.ไทยรายวนัการพมิพ), ๒๕๕๑  หนา ๑.

๓ นริาลยั รวบรวมและเรยีบเรยีง, คมูอืพระนกัเทศน, (กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา), ม.ป.ป.
หนา ๓๐๒.
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๕. มศีรทัธาอทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนา ๖ . รจูกัเสยีสละเพือ่สวนรวม
๗. รเูทาทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคม ๘. มโีลกทศันกวางไกล
๙. มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาตนเองใหเพยีบพรอมดวยคณุธรรมและจรยิธรรม๔

ทำใหเกดิความมัน่ใจไดวาความรแูละคณุธรรมทีไ่ดรบัการศกึษาตลอดหลกัสตูรจะเปน
เครือ่งขดัเกลาจติใจและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาในทางทีด่งีาม อนัจะชวยสมทบและเสรมิสราง
ความดแีละคนดทีัว่ไปทีม่อียใูนสงัคมใหมพีลงัและจำนวนมากขึน้เรือ่ยๆ กระจายอยทูัว่ประเทศ
และทัว่โลก

๓. สงัคมไทยมฐีานของคนดแีละความดทีีโ่ลกควรจารกึไว อนัเปนผลสบืเนือ่งมาจาก
พระพทุธศาสนา ผทูีจ่บหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัจงึไดสมญานามวา “พทุธศาสตรบณัฑติ” ซึง่
หมายถงึ ผรูใูนวชิาการทางพระพทุธศาสนามลีกัษณะเปนผรู ูผตูืน่ และผเูบกิบานเปนปกต ิเมือ่
จะคดิ พดูและทำในสิง่ใดยอมมสีตสิมัปชญัญะและปญญาเปนเครือ่งพจิารณาตดัสนิวาสิง่ใดผดิ
สิง่ใดถกู สิง่ใดเปนประโยชนมใิชประโยชน สิง่ใดเปนคณุสิง่ใดเปนโทษ สิง่ใดควรประพฤต ิสิง่ใด
พงึงดเวน เปนตน ถาอยางนีแ้ลวก็จะเปนรากฐานของความดแีละคนดทีีใ่ครๆ กอ็ยากจะมาสมัผสั
เพราะคนดจีะอยทูีแ่หงไหนกม็แีตความดแีผไพศาลไมสรางปญหาใหกบัผอูืน่ กลบันำความสขุ สงบ
เยน็ไปสบูคุคลนัน้และทีน่ัน้ๆ เพราะไปชวยแกไขปญหาใหผอูืน่และสงัคมนัน่เอง ฉะนัน้ การที่
มหาวทิยาลยัไดผลติพทุธศาสตรบณัฑติไปเปนจำนวนมากยอมสงผลดตีอทรพัยากรมนษุยในโลก
นีอ้ยางแทจริง เพราะจะชวยลดภาวะโลกรอนทีเ่กดิขึน้เพราะกเิลส ตณัหา และพยาบาทของ
คนบางคน บางกลมุทีห่อหมุดวยอวชิชาและกเิลสหนาจนทวมความคดิจติใจใหเบาบางลงไปได
เพราะพจิารณาเหน็วามทีางเดยีวทีจ่ะทำใหชาตบิานเมอืงมคีวามสขุ สงบ รมเยน็ได นัน่คอื นอมนำ
เอาพระบรมราโชวาทขององคพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัมาใชในการปฏบิตั ิความวา “...ใน
บานเมอืงนัน้ มทีัง้คนดแีละคนไมด ีไมมใีครจะทำใหคนทกุคนเปนคนดไีดทัง้หมด การทำใหบาน
เมอืงมคีวามปรกตสิขุเรยีบรอยจงึมใิชการทำใหทกุคนเปนคนด ีหากแตอยทูีก่ารสงเสรมิคนด ีให

๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป ๒๕๕๒,
(กรงุเทพมหานคร : นวสาสน การพมิพ, ๒๕๕๒), หนา (๕).



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต346

คนดไีดปกครองบานเมอืงและควบคมุคนไมดไีมใหมอีำนาจ ไมใหกอความเดอืดรอนวนุวายได...”๕

นีค่อืคำตอบและทางออกทีด่ทีีส่ดุของทางชาตบิานเมอืง ณ เวลานี ้และมัน่ใจวามหาวทิยาลยั
กไ็ดใหคำตอบทีต่รงประเดน็แกสงัคมนีแ้ลวเชนกนั

๔. สงัคมไทยมขีมุทรพัยทีล่้ำคา อนัไดแกพระพทุธศาสนา อนัเปนสญัลกัษณของคนไทย
ดงัคำกลาวทีค่นุหคูนุตาทีว่า “บานพทุธเมอืงพทุธ” เราไมตองไปแขงขนัดานวตัถกุบัประเทศอืน่
ทีเ่ขาเจรญิดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพราะถงึอยางไรมนักเ็ปนปจจยัภายนอก
มคีณุคาเปนวตัถชุวยอำนวยประโยชนแคความสะดวกและสบายเทานัน้จะเหนอืกวาพระพทุธ
ศาสนาทีก่อใหเกิดความสขุอยางลกึซึง้แกจติใจภายในไมไดเลย ขอสำคญัเราอยาหลงประเดน็
กแ็ลวกนั ทำอยางไรเราจะคดิอยางเปนระบบและถกูตองวาขณะนี ้ สงัคมไทยเรามขีองดทีีส่ดุ
คอืพระพทุธศาสนา ความจรงิมมีานานมากแลวดวย ถาอางองิตามหลกัฐานครัง้ประวตัศิาสตร
ก็สมัยการสังคายนาครั้งที่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๕ เมื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระไดทราบโดย
อนาคตงัสญาณวา ในกาลตอไปภายหนา พระพทุธศาสนาจะไมเจรญิรงุเรอืงในชมพทูวปีอกี
ตอไป แตจะไปตัง้มัน่ ณ แควนอืน่ๆ และเพือ่ใหพระพทุธศาสนาไดเผยแผไปไกล ทานจงึไดรบั
พระบรมราชานุญาตจากพระเจาอโศกมหาราชใหคัดเลือกพระเถระที่มีความรูแตกฉานใน
พระพทุธศาสนาเพือ่เปนสมณทตูไปประกาศพระพทุธศาสนาในนานาประเทศ๖ พระสมณทตูที่
ไดรบัคดัเลอืกสงออกไปประกาศศาสนาในครัง้นีม้ ี๙ สาย ในสายที ่๘ ไดแก พระโสณะเถระ
และพระอตุตระเถระไปสวุรรณภมูปิระเทศ ไดแก พมา ไทย และมอญ ทกุวนันี ้นีแ่หละคอื
ขมุทรพัยอนัล้ำคาทีส่ดุ เมือ่เปนเชนนี ้พระพทุธศาสนาจงึมผีศูกึษาและปฏบิตัติามกันมาเปนระยะ
เวลาหลายพนัป จนหลอหลอมวถิชีวีติคนไทยใหมลีกัษณะทีโ่ดดเดนกวาชาตอิืน่ดวยครรลองแหง
พระพทุธศาสนา ศลิปะและวฒันธรรมอยางลงตวั ซึง่ไมใชจะทำไดงายๆ หรอือาศยัระยะเวลา

๕ กระทรวงวัฒนธรรม, พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ป ๒๔๙๓-๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพสัดภุณัฑ  (ร.ส.พ.),๒๕๔๘), หนา ๒๖.

๖ เสถยีร โพธนินัทะ, ประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนา, พมิพครัง้ที ่๔, (กรงุเทพมหานคร : สราง
สรรคบคุส), ๒๕๔๔ หนา ๑๕๓.
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แคสิบปรอยป แตแทรกซึมอยูในจิตใจและสายเลือดของคนไทยทั้งแผนดินเปนระยะเวลาที่
ยาวนาน

สงัคมไทยจงึอาศยัพระพทุธศาสนาอนัประกอบดวยพทุธบรษิทัทัง้ ๔ คอื ภกิษ ุสามเณร
อบุาสกและอบุาสกิารวมดวยชวยกนัขบัเคลือ่นธรรมจกัรใหหมนุไปดวยความสขุ สงบ และรม
เยน็ถงึแมสงัคมไทยจะมปีญหาความขดัแยงกนับางกไ็มถงึกบัจมปรกัอยกูบัทกุข วนุวาย และ
เดอืดรอน หรอือยรูอนนอนทกุขตลอดเวลา พทุธศาสตรบณัฑติจงึถอืเปนผมูบีทบาทนำแสงสวาง
สสูงัคมไทยและชวยกนัสบืสานงานพระพทุธศาสนาใหธำรงคงไวคกูบัสงัคมไทยสบืไป

๕. สงัคมไทยไดมหีลกัประกนัทีม่ัน่คง ดวยเหตทุีว่าตราบใดสงัคมไทยมพีระพทุธศาสนา
อนัเปนสถาบนัหลกัควบคกูบัสถาบนัชาตแิละสถาบนัพระมหากษตัรยิ กม็ัน่ใจไดวาไทยยงัคงเปน
ไทยและเปนที่นายินดีวา ในปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยของเราแหงนี้กับคณะสงฆทุกระดับเปน
เนือ้ทองแผนเดยีวกนัอยางสนทิชดิเชือ้ การปฏบิตัภิารกจิสำคญัหลายอยางทัง้ในระดบัวดั ชมุชน
สงัคม ประเทศและนานาชาตสิำเรจ็ลลุวงไปดวยความเรยีบรอย ทัง้นี ้อาศยัผใูหญดงึผนูอยดนั
คนเสมอกนัสนบัสนนุและสงเสรมิ สวนหนึง่ของกจิกรรมทีท่ำใหเกดิความเจรญิและความสำเรจ็
นัน้มัน่ใจวามพีทุธศาสตรบณัฑติเขารวมอยดูวย ถงึจะอยใูนเพศบรรพชติหรอืคฤหสัถกต็าม กไ็ด
ชือ่วาเปนลกูพอ ร.๕ เลอืดสชีมพ ูเปนพทุธศาสตรบณัฑติอยเูสมอ จะเหน็ไดวา การทีม่หาวทิยาลยั
ไดจดัการศกึษาทัง้บรรพชติและคฤหสัถ เปนจดุเดนหรอืขอไดเปรยีบในอนัทีจ่ะผลติบคุลากรที่
มคีณุภาพใหมคีวามรตูามหลกัปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ โดยมไิดกำหนดขอจำกดัในพืน้ทีเ่ฉพาะ
ในจงัหวดัใหญๆ  เทานัน้ จงัหวดัไหนมคีวามสมคัรสมานสามคัคพีรอมเพรยีงกนัระหวางคณะสงฆ
สวนราชการ และประชาชน ก็สามารถรวมกันสนับสนุนสงเสริมเปดการศึกษาไดเชนใน
ปจจบุนันี้
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การทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดผลติบณัฑติทกุระดบัสสูงัคมจำนวน

มากเปนระยะเวลาทีย่าวนาน จดุเร่ิมตนและเปาหมายทีส่ำคญัทีส่ดุ คอื ตองการพฒันาตวับคุคล
ดังคำกลาวที่วา จะพัฒนาชาติตองพัฒนาที่ประชาชน จะพัฒนาคนตองพัฒนาที่การศึกษา
จะพฒันาสิง่ใดตองเริม่ทีต่วัเรากอน ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิทีว่า “โลกภายในตวัเราเปนเรือ่ง
ราวทีเ่ราควรรมูากทีส่ดุ คนทีร่เูร่ืองตวัเองดมีชีือ่วาวชิชา สวนคนทีไ่มรเูรือ่งเกีย่วกบัตวัเองชือ่
วามอีวชิชา ปญญาคอืความรลูกึและรรูอบทีว่าลกึคอืรเูร่ืองตวัเองดวยการมองดานใน สวนที่
วารูรอบคือรูโลกภายนอกรอบตัวเรา

โลกภายนอกกวางไกลใครใครรู โลกภายในลกึซึง้อยรูบูางไหม
จะมองโลกภายนอกมองออกไป จะมองโลกภายในใหมองตน

ตวัเราเองเปนเรือ่งทีต่องรลูกึ ความรตูนเปนจดุเร่ิมตนของความร ูความรตูนจะชวย
ใหพฒันาตนจนเปนทีพ่ึง่ของตนเองไดตามหลกัการทีว่า อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ ตนแลเปนทีพ่ึง่
ของตน” ๗

อยางไรกต็าม สิง่หนึง่ทีช่าวมหาจฬุาฯ ควรตระหนกัอยเูสมอและถอืวาเปนสิง่ทาทาย
ทานผบูรหิาร คณาจารย เจาหนาที ่และพทุธศาสตรบณัฑติทกุทาน กค็อื การนำความรแูละ
คณุธรรมทีม่อียเูตม็พกิดัในตนรวมกันในการพฒันาสงัคม ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาอยาง
ยัง่ยนืยิง่ขึน้ไดอยางไร ภายใตเงือ่นไขสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกจิ สงัคมและ
การเมืองทีเ่กดิขึน้โดยรวมมือกบัองคกรทัง้ภาครฐั เอกชนและประชาชนอยางเขมแข็ง พทุธ
ศาสตรบณัฑติเองจงึตองพสิจูนใหสงัคมยอมรบัในความรคูวามสามารถและคณุธรรมจรยิธรรม
อยางมอือาชพีตอไป

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