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ศตวรรษท่ีผานมา โดยกลับไปตั้งหลักท่ี ๕๐ ปกอนโนน คือ พ.ศ. ๒๕๐๖ แลวมองยอน
จากป ๒๕๐๖ น้ันถอยลงไป และตามดูตอตั้งแตป ๒๕๐๗ ถัดข้ึนมา  

สายลมเย็นพัดมา พาฉ่ําชื่นใจ  
ในชวงเวลาน้ัน มีเหตุการณหน่ึงท่ีมหาจุฬาฯ ซ่ึงเดนอยูในความจําของผูเลา ยัง

นึกเห็นภาพรางๆ  

วันน้ัน สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ เสด็จมาทรงเปน
ประธานในงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ (๑๘ กรกฎาคม)  

เหตุการณที่วาเดนอยูในความจํา คือ เม่ือพระเถระผูเปนหัวหนาทางดานมหาจุฬาฯ 
(คงจะเปนองครักษาการอธิการบดี) อานถวายรายงานกิจการจบแลว สมเด็จพระสังฆราช
ก็มีพระดํารัสตอบ หรือทรงกลาวโอวาท โดยทรงอานตามขอความบนแผนพิมพดีดท่ีทาง
มหาจุฬาฯ จัดเตรียมถวายไว  

สมเด็จพระสังฆราชทรงอานวา  

“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์...โทรศัพท์ โท-ส่ี-โท-สี่-เก้า...”  

ถึงตรงน้ี (๒๔๒๔๙, สมัยน้ัน เลขเพียง ๕ ตัว∗)1 ทรงหยุด แลวทรงพระสรวลชอบ
พระทัย เสร็จแลวจึงทรงเร่ิมอานใหม ตามขอความที่พิมพถวาย  

                                         
1
∗ในป ๒๕๐๖ นี้ ไดโทรศัพทเพิ่มอีกหนึ่งหมายเลข คือ ๒๙๒๖๕ (ไวท่ีแผนกธรรมวิจัย) แลวตอมาอีก
หลายป (นาจะปลาย มิ.ย. ๒๕๐๙ - ยังไมยืนยัน ตองมีเวลาคนใหแน - ได ๒ เคร่ือง แบงไปท่ีบาลีมัธยม
เคร่ืองหน่ึง) จึงมีการเปล่ียนใหใชโทรศัพทเลข ๗ ตัว เปน ๒๒๑-๔๘๕๙ (สมัยแรก ไมตองใส ๐๒ นําหนา) 



๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

พระโยมพลอยหัวเราะกันเบาๆ และมองกันดวยความรูสึกรื่นรมยชมช่ืนใจ มีเสียง
ผูใหญทานหน่ึงพูดเชิงกระซิบเสริมบรรยากาศวา ทรงอานละเอียดๆ หรือวาทรงอานครบ
ท้ังหมด หรืออะไรทํานองน้ัน (จําไมแมนแลว) คือ ทรงอานท้ังหมดตั้งแตหัวกระดาษตรา
มหาจุฬาฯ ซ่ึงบอกสถานท่ีตั้ง ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท   

คนท่ีอยูในงานพิธีวันน้ัน โดยเฉพาะญาติโยมท้ังหลาย มาดวยจิตใจของผูรวมงาน
บุญกุศลท่ีวัด ไมไดมุงจับจองอะไรในเรื่องท่ีเปนการเปนงาน ไมคอยไดเอาใจใสกับคํา
รายงานกิจการ และแมแตขอความท่ีเปนพระโอวาทหรือพระดํารัสตอบ แตใจอยูกับ
บรรยากาศของงาน มุงไปท่ีเหตุการณความเคล่ือนไหวเปนไปซึ่งไดผานไดเห็น และ
สําหรับวันน้ี จุดสําคัญอันเปนศูนยกลางของเหตุการณ ท่ีปกแผใหบรรยากาศ ก็คือ องค
สมเด็จพระสังฆราช ท่ีเสด็จมาทรงเปนประธานของงาน 

ท่ีจริง สําหรับงานอยางน้ี รายงานกิจการเปนสาระสําคัญอยางหนึ่ง แตเปนเรื่อง
สําคัญในฝายเจาของงาน คืองานประจําปน้ี เปนจุดกําหนดท่ีเรียกรองหรือบังคับใหได
รวบรวมสถิติทําประมวลสรุปความเจริญกาวหนาและความเปนไปอันพึงสังเกตในปหน่ึงๆ 
ไวเปนหลักฐานและเปนแหลงขอมูล อันเปนประโยชนอยางย่ิงในระยะยาว  

ถาไมมีงานท่ีเปนจุดกําหนดอยางน้ี ก็อาจจะหรือมักจะเพลินลืมหรือปลอยเร่ือย
เฉ่ือยไป เม่ือถึงวาระเชนน้ี คนท่ีมางานบางคนอาจจะอยากรู บางคนก็เจาะฟงบางจุดบาง
ดาน บางคนก็ใฝศึกษาตั้งใจอยากรู แตรวมแลวก็ไมตองไปหวังวาคนท่ีมาในงานจะใสใจ
สนใจอะไรมากมาย ขอสําคัญอยูท่ีวา เจาของกิจการควรถือเปนโอกาสดีท่ีจะทําสถิติและ
ประมวลสรุปกิจการของตนไวใหเปนหลักฐานอยางดีท่ีสุด  

เหตุการณท่ีเดนข้ึนมาเปนบรรยากาศอันแผคลุมและใหความหมายแกงาน
อนุสรณมหาจุฬาฯ วันน้ัน ก็คือการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชน่ันเอง  

สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ เวลาน้ันมีพระชนมายุยาง 
๙๐ พรรษา ทรงพระชรามากแลว การท่ีทรงอานขอความบนหัวกระดาษพรอมท้ัง
หมายเลขโทรศัพท แลวทรงนึกได และทรงหยุด พรอมท้ังทรงพระสรวลชอบพระทัยอยาง
น้ัน เห็นไดวา นอกจากไมมีใครถือแลว กลับทําใหเกิดบรรยากาศชื่นบานหรรษา   

ขอสําคัญ การท่ีจะเกิดความรูสึกรื่นรมยชมชื่นใจอยางน้ัน ก็เน่ืองมาจากพระ
คุณลักษณะสวนพระองค คือพระอาการท่ีทรงย้ิมแยมแจมใส ฉายพระเมตตาเดนชัด
ออกมา อยางท่ีพูดตามภาษาชาวบานวาใหความรูสึกเปนกันเอง สบายๆ ผอนคลาย ชื่นอก
ชื่นใจ ทําใหงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ปน้ัน เดนอยูในความจําของผูเลาดังไดกลาวขางตน 



สสมเด็จพระอรยิยวงศาคตญาณ
(พ.

ณ สมเด็จพระส
ศ. ๒๕๐๖ – ๒

สังฆราช (ญา
๕๐๘)

าโณทยมหาเถรระ) 
 



๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

พายุผานไป ท้ิงใหวังเวง  
แตไมเทาน้ัน ลึกลงไปอีกช้ันหน่ึง บรรยากาศแหงการเสด็จมาของสมเด็จ

พระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ครั้งน้ัน เปนเหมือนสายลมเย็นฉํ่าช่ืน ซ่ึงพัด
ผานเขามาในคราวท่ีมหาจุฬาฯ อยูในสภาพแหงโหยวาเหวแทบจะวังเวง คราวถูกลมพายุ
รายโหมกระหนํ่า เปนเหมือนอาคารท่ีเสาหลักโยเย กระเบ้ืองมุงหลุดหาย หลังคาโหว นา
หว่ันเกรงแกคนภายในที่อาศัยอยู วาตัวเรือนจะยอบแยบยุบลงไปหรือไม  

พายุรายอันโหมกระหน่ํามหาจุฬาฯ ท่ีวาน้ัน พูดส้ันๆ คือ พระภิกษุท่ีดํารง
ตําแหนงส่ังการเลขาธิการมหาจุฬาฯ ซ่ึงเปนผูบริหารหลักของมหาวิทยาลัย ถูกรัฐบาล
คณะปฏิวัติกลาวหาในคดีคอมมิวนิสต แลวถูกจับไป ดําเนินการใหลาสิกขาและคุมขังไว
ท่ีสันติบาล 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 ดวยขอกลาวหาในคดีคอมมิวนิสตทํานองเดียวกับส่ังการ
เลขาธิการ (ขอหาที่แจงคราวนี้วา “มีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และกระทําผิดตอ
ความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร”) อดีตพระพิมลธรรมก็ถูกจับไปดําเนินการให
สละเพศและคุมขังไวท่ีสันติบาล  

น้ีคือสภาพของมหาจุฬาฯ เวลาน้ัน ซ่ึงหากจะเทียบกับบานท่ีหลังคาโหว เสาโยเย 
ก็คงไมผิด 

วาถึงการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ขางตน 
แมจะเดนอยูในความจําของผูเลาน้ี แตเปนความจําแบบภาพติดใจ โดยไมไดจําตัวเลข 
พ.ศ. กํากับไวดวย ก็เลยบอก พ.ศ. ไดไมเด็ดขาด แตแนนอนวาอยูในชวงเวลาใกลๆ น้ี 
และคงไมใชปอ่ืนจาก พ.ศ. ๒๕๐๖ คือ ๑ ป หลังจากองคสภานายกถูกจับไป 

ท่ีวาเปน พ.ศ. ๒๕๐๖ ก็เพราะวาสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ ทรง
ไดรับการสถาปนาเน่ืองในพระราชพิธีฉัตรมงคลปน้ัน คือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๖ แลว
ตอจากน้ันอีก ๒ ป ก็ส้ินพระชนมใน พ.ศ. ๒๕๐๘  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

ถาจะวาเสด็จมาในป ๒๕๐๗ ก็คงไมใช เพราะมีบันทึกวา ในวันอนุสรณมหาจุฬาฯ 
ป ๒๕๐๗ สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาในภาคเชา เสวยภัตตาหารเพลแลว ก็เสด็จกลับ 
มิไดประทับอยูในพิธี สวนในภาคบาย สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน ซ่ึงพระโยมนิยม
ถวายนามวา “สมเด็จปา” ไดมาเปนประธานในพิธีแทน  

สวนในป  ๒๕๐๘  มีบัน ทึกวา เสด็จมาทรง เปนประธานในงานวันแจก
ประกาศนียบัตร ของแผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ในวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๐๘ 
แลวหลังจากน้ันไมนาน ไดส้ินพระชนมในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

รวมแลว ไมวาจะเสด็จมาคราวไหน ก็อยูในชวงเวลา ๒ ปเศษแหงพระชนมชีพ
ของพระองค อันตรงกับเวลาท่ีมหาจุฬาฯ กําลังพยายามฟนตัวจากภาวะถูกกระทบ
กระแทกท่ีกลาวมาน้ัน  

ในท่ีน้ีขอถือเปนยุติไวกอนวา สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ 
เสด็จมาในงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๐๖ หลังจากทรงไดรับการ
สถาปนา ๒ เดือน ๑๔ วัน และการท่ีเสด็จมาอยางนับไดวาทุกวาระแหงงานสําคัญของ
มหาจุฬาฯ ดังน้ี ก็แสดงวา ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใสใหความสําคัญแกมหาจุฬาฯ 
และเปนพลังชวยพยุงหนุนมหาจุฬาฯ เปนอยางมาก ในยามยากอยางน้ี 

การท่ีสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ เสด็จมามหาจุฬาฯ น้ัน คงมิใชเปน
แคสายลมเย็น แตเปนเคร่ืองย้ังยันไว ใหมหาจุฬาฯ คงม่ันอยูในท่ีได ไมซวนเซเสียหลักไป 



๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

กําลังยังมี ท่ีจะเบงบานสดใส  
ในการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศน้ัน มีพระ

เถระแหงวัดสระเกศตามเสด็จประจําพระองค และพระเถระน้ันก็เปนครูอาจารย เปน
ผูบริหารอยูในมหาจุฬาฯ น้ีดวย  

เขาใจไดอยางคงไมผิดแนวา การท่ีสมเด็จพระสังฆราชพระองคน้ันเสด็จมา
สมํ่าเสมอท่ีมหาจุฬาฯ เปนไปดวยพระเมตตาตอมหาจุฬาฯ โดยเน่ืองกับพระเมตตาตอ
พระเถระสัทธิวิหาริกผูตามเสด็จน้ันเสริมและหนุนอีกช้ันหน่ึง 

พระเถระวัดสระเกศรูปน้ัน คือ พระราชวิสุทธิเมธี (เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙) ซ่ึงได
เปนรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยูกอน และใน พ.ศ. ๒๕๐๗ น้ันเอง 
หลังจากสละตําแหนงรองอธิการบดีในชวงตนปแลวไมนานนัก ทานก็ไดดํารงตําแหนง
เปนเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเปนความเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญ ซ่ึงเปน
การปรับตัวของมหาจุฬาฯ ในการจัดระบบและวางรูปงานใหรับไดทันกับสถานการณใน
เวลาชวงใหมท่ีจะสืบจากกาละน้ันตอไป   

พอจะถึงส้ินป ๒๕๐๗ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พระราชวิสุทธิเมธี
ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ท่ี พระเทพคุณาภรณ  

แลวในป พ.ศ. ๒๕๐๘ พระเทพคุณาภรณ (เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙) ซ่ึงเปน
เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ไดรับพระบัญชาแตงตั้งใหเปนเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราช กอนท่ีพระองคจะส้ินพระชนมในปน้ัน 

ยอนหลังไป พระราชวิสุทธิเมธี คร้ังเปนพระมหาเก่ียว อุปเสโณ เม่ือสอบได
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ แลวไมนาน ก็ไดมาเปนอาจารยสอนภาษาบาลี 
ท่ีมหาจุฬาฯ  

ครั้นถึงคร่ึงหลังของป พ.ศ. ๒๕๐๐ มหาจุฬาฯ ดําเนินการสอนตามโครงการใหม 
มีการจัดหลักสูตรใหม โดยแบงแผนกวิชาออกเปน ๓ แผนก คือ  

๑. แผนกวิชาบาลี-ธรรม  มีพระมหาเก่ียว อุปเสโณ  เปนหัวหนาแผนก 
๒. แผนกวิชาท่ัวไป  มีอาจารยประหยัด ไพทีกุล  เปนหัวหนาแผนก 
๓. แผนกวิชาภูมิวิทยา  มีอาจารยผาด แกวสีปลาด  เปนหัวหนาแผนก 
พระมหาเก่ียว อุปเสโณ ไดรับการแตงต้ังเปน ประธานหัวหน้าแผนก  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

ท้ังน้ี มีความปรากฏใน วารสาร ฉบับที่ ๑ ระเบียบการตางๆ ๒๕๐๐-๑/
๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 2500-1/1957-58) วา พระมหาเก่ียว อุปเสโณ 
เปนหัวหนาแผนกวิชาบาลี-ธรรม และเปน Chairman of Faculty  

ทานไดดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาจุฬาฯ รวมท้ังไดเปนหัวหนาแผนกธรรมวิจัย 
(พ.ศ. ๒๕๐๒) ซ่ึงเปนสวนงานเผยแผสําคัญ ท่ีเก่ียวของกับประชาชนในวงกวาง 

ทานไดเจริญในสมณศักด์ิ เริ่มดวยเปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ที่ พระเมธีสุทธิพงศ 
ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ แลวตอมา เปนพระราชาคณะช้ันราช ท่ี พระราชวิสุทธิเมธี ใน พ.ศ. 
๒๕๐๕ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ท่ี พระเทพคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนพระราชา
คณะช้ันธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ แลวเปนพระราชาคณะ เจาคณะรอง 
ช้ันหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ จนสุดทายเปนสมเด็จพระราชาคณะ 
ช้ันสุพรรณบัฏ ท่ี สมเด็จพระพุฒาจารย ใน พ.ศ. ๒๕๓๓  

พระเถระวัดสระเกศอีกรูปหนึ่ง ซ่ึงก็เปนสัทธิวิหาริกของสมเด็จพระสังฆราช 
ญาโณทยมหาเถระ และผูเลาเขาใจวาไดตามเสด็จประจําพระองคเชนเดียวกัน คือ พระ
กวีวรญาณ (จํานงค ชุตินฺธโร ป.ธ.๙, M.A.) ซ่ึงสอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค ใน พ.ศ. 
๒๔๙๖ และไดสําเร็จการศึกษา เปน ๑ ใน ๖ รูป ของพุทธศาสตรบัณฑิต รุนแรก ของมหา
จุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๔๙๗  

พระกวีวรญาณ ครั้งเปนพระมหาจํานงค ชุตินฺธโร และยังเปนนิสิตรุนแรกอยูน้ัน 
ไดใชความเปนผูนําใหเปนประโยชนอยางสําคัญ โดยไดริเร่ิมงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ 
ข้ึน ดวยการชักชวนนิสิตจัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อรําลึกถึงการเปดการศึกษาครั้งแรกของมหาจุฬาฯ และเปนการ
แสดงออกซ่ึงกตัญูกตเวทิตาธรรมตอรัชกาลท่ี ๕ พระองคผูทรงสถาปนามหาจุฬาฯ และ
พระพิมลธรรม (ชอย านทตฺตเถร) องคปฐมสภานายก โดยพระมหาจํานงค ชุตินฺธโร 
ไดรับเลือกเปน “ประธานคณะกรรมการจัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ” 

ปตอมา ๒๔๙๖ พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ไดรับเลือกใหเปน “ประธานคณะ 
กรรมการนิสิต” คนแรก แลวจากน้ันก็ไดถือเปนประเพณีใหการจัดงานวันอนุสรณมหา
จุฬาฯ เปนภาระของกรรมการนิสิต (วันอนุสรณมหาจุฬาฯ น้ี ไดทราบวา ปจจุบัน เรียก
เปนวันบุรพาจารย) 
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พอจบการศึกษาไดปเดียว ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ก็ไดเปนส่ัง
การเลขาธิการมหาจุฬาฯ ในชวงเวลาท่ีพระทักษิณวรนายก (ตอมาคือ พระธรรมวรนายก) 
เปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ ท้ังยังมีพรรษา ๘ ก็ไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี พระกวีวรญาณ ขณะท่ีเปนผู
รักษาการในตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้นถึงป ๒๕๐๒ พระกวีวรญาณไดไปศึกษาในข้ันปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลัย 
Yale ในสหรัฐอเมริกา จบ M.A. สาขาปรัชญาและอาเซียอาคเนยศึกษา แลวกลับมา
เมืองไทยใน พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเปนระยะเวลาท่ีมหาจุฬาฯ กําลังฝามรสุม เพิ่งผานจุดท่ี
อาจจะถือวาเปนวิกฤต กําลังพยายามปรับสภาพและต้ังตัวใหกาวตอไปได   

พระกวีวรญาณ เม่ือกลับมาแลว นอกจากเปนอาจารยบรรยายแลว ก็เขามา
ชวยงานบริหารมหาจุฬาฯ ตออีก โดยเปนผูชวยอธิการบดี แลวเปนรองอธิการบดี เปนตน 

ดังไดเลาแลววา ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่ังการเลขาธิการ ซ่ึงเปนหัวหนาในทางปฏิบัติ ของ
งานบริหารมหาจุฬาฯ ไดแก พระมหามนัส จิตฺตทโม (ดํารงตําแหนงตอจากพระกวีวรญาณ 
ท่ีไปดูการพระศาสนาในตางประเทศแลวไปศึกษาตอในสหรัฐอเมริกา) ไดถูกกลาวหาใน
คดีคอมมิวนิสต และถูกนําไปคุมขัง ท่ีกองบัญชาการตํารวจสันติบาล  

พระมหามนัส จิตฺตทโม เปนเปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดมหาธาตุ เรียนมหาจุฬาฯ 
ยังไมทันจบ พอสอบไดช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๒ ในป ๒๔๙๕ แลว ปตอมา องคสภานายก 
(พระพิมลธรรม, อาจ อาสโภ) ไดพาไปฝากเขาศึกษาตอท่ีสถาบันบาลีนวนาลันทามหา
วิหาร มหาวิทยาลัยพิหาร รัฐพิหาร ในประเทศอินเดีย   

หลังจบปริญญาโท เปน M.A. (Bihar) และกลับมาอยูเมืองไทย เปนส่ังการ
เลขาธิการมหาจุฬาฯ แลว พระมหามนัส จิตฺตทโม ไดถูกส่ังดําเนินคดีในขอหาท่ีวาน้ัน 
เชนเดียวกับพระภิกษุอ่ืนอีก ๓ รูป ท่ีศึกษาจบจากนวนาลันทาท่ีเดียวกัน คือ พรอมกับ
พระมหานคร ตามดวยพระมหาสังเวียร สวนพระมหาโอภาสหนีไปอยูในประเทศจีน  

หลังเหตุการณน้ัน พระมหาสน่ัน กมโล ซ่ึงศึกษาจบเปนพุทธศาสตรบัณฑิตรุน
แรกรูปหน่ึง แลวไปศึกษาตอในประเทศอินเดีย จบปริญญาโท เปน M.A. ในสาขาปรัชญา 
เม่ือป ๒๕๐๒ จากมหาวิทยาลัยวิศวภารตี ไดมาเปนส่ังการเลขาธิการ บริหารงานตอมา  

แตเม่ือเปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี พระเมธีวรคณาจารย ตอนส้ินป ๒๕๐๕ 
และเปนเลขาธิการในป ๒๕๐๖ แลว พอข้ึนป ๒๕๐๗ ทานก็ไดลาออกจากตําแหนง  
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ต้ังตัวไดดีแลว พากันกาวตอไป  
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗ เปนเวลาชวงตอท่ีสําคัญอีกครั้งหน่ึง คือ พระราชวิสุทธิเมธี 

(เก่ียว อุปเสโณ) และพระกวีวรญาณ (จํานงค ชุตินฺธโร) ซ่ึงเปนผูชวยอธิการบดี (ฝาย
ธุรการ และฝายวิชาการ ตามลําดับ) ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนรองอธิการบดี 
ท้ังสองทาน ในป ๒๕๐๖ ณ วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๒๕๐๖ 

เวลาผานมาเพียง ๔ เดือน ครั้นถึงกลางเดือนมกราคม ๒๕๐๗ มีคําปรารภแสดง
เหตุผลท่ีนําลงตีพิมพใน พุทธจักร (ฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๐๗) วา  

เพ่ือให้งานบริหารภายในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยดี สม
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย จึงได้มีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงคณะ
ผู้บริหาร  

ท้ังน้ี โดยรองอธิการบดี ท้ังสองทาน พรอมดวยเลขาธิการ คือ พระเมธีวร
คณาจารย (สน่ัน กมโล) ไดลาออกจากตําแหนงท้ังหมด แลวมีการแตงตั้งในตําแหนงท่ี
เปล่ียนแปลงไป (ขอไมนํามาแสดง เพ่ือไมใหผูอานงงหรือสับสน) 

ขอรวบรัดผานไปวา ในท่ีสุด กอนท่ีพระราชวิสุทธิเมธีจะไดเขารับหนาท่ีเปน
เลขาธิการ พระกวีวรญาณไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ 

พระกวีวรญาณ ในฐานะผูชวยเลขาธิการ ไดเรงทํางานท่ีสําคัญ (คงจะจัดงานให
เขาระบบเปนกระบวนไว) เชน การสืบตอทุนทางดานมูลนิธิอาเซีย เฉพาะอยางย่ิง การ
ติดตอและไดทุนสงพระพุทธศาสตรบัณฑิต ไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยครั้งน้ัน ได
ติดตอใหมหาวิทยาลัยใหญและสําคัญแหงหน่ึงของอินเดีย คือ B.H.U. (Banaras Hindu 
University) ยอมรับบัณฑิตจากมหาจุฬาฯ เขาศึกษาตอในข้ันปริญญาโท จนสําเร็จดวยดี 

พึงทราบวา เวลาน้ัน งานนี้เปนการปูทางวางฐานท่ีสําคัญมาก พรอมไปกับเปน
สาระสวนหนึ่งของการแกปญหาในระยะยาว เพราะเวลานั้น ทางการบานเมืองไทยไมได
ยอมรับมหาวิทยาลัยสงฆเลย ไมวาในแงสถานะของสถาบัน (วามีอยูจริง) หรือวิทยฐานะ
ของบัณฑิตและผูเลาเรียน (วามีความรูพอจะนับถือได)  

ถึงเวลาน้ัน ท่ีเดินหนามาได ก็แควา พุทธศาสตรบัณฑิต ถาลาเพศไป ทางการ
ยอมรับใหเขาเปนอนุศาสนาจารยเทาน้ัน และในการไมยอมรับน้ัน ขออางท่ีสําคัญก็ยอม
ไดแกมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงโยงมาท่ีสถานะของสถาบันในแงของราชการงานเมือง  
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ขณะท่ีในบานเมืองของตนเอง ไมไดความยอมรับ และเปนเรื่องท่ีตองพยายาม
ดําเนินการอยางรอชองทางหวังโอกาสท่ีไมมีอะไรชัดเจน และคงยาวนานอยางมากนั้น 
การนําความยอมรับจากภายนอกคือตางประเทศมาเปนเครื่องยืนยัน และเปนแรงหนุน 
ยอมเปนเคร่ืองสรางความม่ันใจไดไมนอย 

ขอท่ีสําคัญย่ิง และไดใชประโยชนกันมากในระยะแรก ก็คือ ถึงแมทางการบาน
เมืองไทยจะไมรับรองวิทยฐานะของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ จะไปทําอะไรท่ีไหนก็
ไมได แตพอบัณฑิตน้ันไปเรียนตอในตางประเทศ ไดเปนมหาบัณฑิตกลับมาถึงเมืองไทย 
ท้ังท่ีเมืองน้ีไมรับความเปนบัณฑิตของเขา แตขามไปรับความเปนมหาบัณฑิตท่ีสูงกวา 
ซ่ึงเขาอาศัยความเปนบัณฑิตอันน้ันแหละไตข้ึนไปแลวไดจากที่อ่ืนมา จะไปเขาท่ีไหนทํา
อะไร ก็ยอมรับไปตามคาของวิทยฐานะแหงสถาบันในตางแดนน้ัน  

ในชวงเวลาระยะน้ัน การไดความยอมรับของสถาบันในตางประเทศจึงเปน
จุดเนนท่ีเดนและสําคัญ 

การทําใหไดความยอมรับจากภายนอกในระยะแรกน้ัน จํานวนมากเปนความ
พยายามหรือด้ินรนสวนตัวหรือของบุคคล และวากันเปนรายๆ ไป บางทานไดเขาเรียนใน
สถาบันซ่ึงไมมีช่ือในบัญชีท่ียอมรับของ ก.พ. ไมเปน accredited เม่ือสําเร็จมาเมืองไทย 
ก็ไดแตความรู ถาไมอยูทรงเพศไว ออกไปขางนอก ก็หางานการยาก อาจจะตองมีความรู
ความสามารถเดนจนมีเอกชนบางเจารับเอาดวยความนับถือ  

รวมแลวก็เปนไปแบบกระจัดกระจาย และบางทีก็ไมเปนฐานใหแกคนขางหนา 
แตก็ตองทํากันมาอยางน้ัน ดีกวาไมมี และเม่ือได ก็คอยๆ กาวกันไป 

การท่ีพระเถระผูบริหารมหาจุฬาฯ โดยมีพระกวีวรญาณเปนเจาการ ดําเนินงาน
สงพระพุทธศาสตรบัณฑิตไปศึกษาตอคร้ังน้ี ไปอยางเปนคณะ เปนทางการ เปนการ
ติดตอระหวางสถาบัน และดูแลววามหาวิทยาลัยท่ีโนนแหงน้ัน ใหญโต ม่ันคง และสําคัญ  

ท้ังน้ี เปนการติดตอใหรับรูยอมรับกันเปนหลักฐานเพ่ืองานระยะยาวไปเลย วา
ปริญญาชื่อวาพุทธศาสตรบัณฑิต จากสถาบันช่ือวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนท่ี
ยอมรับของ B.H.U. ในบัดน้ีและเบื้องหนาสืบไป กับท้ังเปนท่ีอางอิงในการติดตอกับ
สถาบันอ่ืนๆ ไดดวย อันน้ีจึงเปนกาวใหญของงานการศึกษา และดังวาแลว ก็สําเร็จเสร็จ
ส้ินไปดวยดี 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

อน่ึง การไดความยอมรับครั้งน้ี มิใชเพียงเปนทางและเปนท่ีอางอิงสําหรับ พธ.บ. 
ในการไปและในการสงไปใหศึกษาตอไดสืบไปเบ้ืองหนาเทาน้ัน แตเปนการเสริมคุณภาพ
ของบุคลากรในงานของมหาจุฬาฯ ดวย เพราะทานท่ีสงไปคร้ังแรกน้ี เปนผูบริหาร เปนครู
อาจารยในมหาจุฬาฯ อยูแลว เม่ือสําเร็จกลับมา ก็จะเปนกําลังท่ีทําใหท้ังงานการศึกษา
ภายในมหาจุฬาฯ เอง แรงเขมเต็มสาระย่ิงข้ึน และเปนเครดิตท่ีจะใหวงการภายนอก
เช่ือถือ หรือไมอาจหนีการยอมรับสถาบันน้ี รวมท้ังชวยเสริมแรงในการท่ีจะเรงใหรัฐตรา
กฎหมายรองรับสถานะของมหาจุฬาฯ  

แลวก็ปรากฏดวยวา พธ.บ. ท่ีจบการศึกษาจากตางประเทศกลับมาแลว เม่ือ
ออกไปอยูในวงงานทั่วไปขางนอก ก็ไดเจริญงอกงามประสบความสําเร็จเปนอยางดีมิใช
นอย ไมเฉพาะทานอาจารย จํานงค  ทองประเสริฐ  ผู ริ เ ร่ิมน้ี  ท่ี ได เปนเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน ยังมีทานอ่ืนอีกมากหลายท่ีไดมีตําแหนงสําคัญ เชน เปนคณบดี ใน
มหาวิทยาลัย และเปนผูหลักผูใหญในสถาบันวิชาการตางๆ เปนตน ดังเชน ศาสตราจารย
พิ เศษอดิศักดิ์ ทองบุญ  ราชบัณฑิต  (นายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ  คนท่ี ๓)    
ศาสตราจารยพิเศษ ดร. จําลอง สารพัดนึก อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (นายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ คนท่ี ๖)         

งานสรางและสําแดงมาตรฐานการศึกษานี้ เปนอันวา พระกวีวรญาณไดทําใหไว
แลว ท้ังโดยวิถีของบุคคลอันเปนสวนตัว ซ่ึงใหเห็นวา พระพุทธศาสตรบัณฑิตมีคุณสมบัติ 
มีความสามารถท่ีจะศึกษาตอช้ันสูงข้ึนไปใหสําเร็จได ในมหาวิทยาลัยช้ันนําหรือช้ันยอด
เย่ียมของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีคนไทยมากหลายใฝปรารถนา และท้ังโดยงานสวนรวม
ในการติดตอใหมหาวิทยาลัยอันเปนสถาบันสําคัญในตางประเทศยอมรับพระบัณฑิตท่ี
มหาจุฬาฯ สงไป ใหเขาศึกษาตอไดอยางเปนทางการ 

ในงานขั้นสถาบันน้ี เม่ือตัวงานการรับเขาศึกษาสําเร็จแลว ก็สามารถปลอยงาน
ในสวนปลีกยอยใหผูรับมอบหมายทําไดตอไป คร้ันถึงวันท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ พระ
กวีวรญาณก็ไดสละตําแหนงผูชวยเลขาธิการ  

คราวน้ัน ผูเลาเรื่องน้ี ซ่ึงไดรับแตงต้ัง (อยางไมรูตัว) ใหเปนผูชวยเลขาธิการ รูปท่ี 
๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ ๑๐ วันกอนน้ัน ก็ตองมาอยูประจําท่ีทํางาน 
ในฐานะเปนผูชวยเลขาธิการ  

ถึงตอนน้ี เรื่องก็เขาท่ีลงตัววา ท่ีมหาจุฬาฯ พระราชวิสุทธิเมธี (เก่ียว อุปเสโณ) 
เปนเลขาธิการ และพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ  



๑๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

หลังจากเปนผูชวยเลขาธิการ และรองเลขาธิการ ๑๐ ป ถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ ผูเลาก็
ลาออกจากตําแหนง 

ในป ๒๕๑๗ น้ันเอง มหาจุฬาฯ ก็ตั้งพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (คือ พระวิสุทธิ
สมโพธิ พระราชกิตติเวที และพระเทพกิตติโสภณ ตามลําดับกาล) ซ่ึงทํางานสนิทแนน
แฟน อยูดวยกันกับผูเลาน้ีตลอดตั้งแตตน (ท่ีจริง ทานทํางานอยูท่ีน่ันแลวกอนผูเลาน้ี) ให
เปนผูชวยเลขาธกิารสืบงานตอมา 

ดูรอบตัวท่ัวหมด อะไรๆ ก็สดๆ ใหมๆ  
กอนจะผานเหตุการณนําเรื่องน้ีไป ควรบอกไวใหเปนท่ีสังเกตวา เม่ือสมเด็จ

พระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ เสด็จมาในงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ป 
๒๕๐๖ น้ัน พูดไดวาเปนเวลาชวงตอสําคัญคราวหน่ึง งานวันน้ันจึงอยูในยุคท่ีมีอะไร
ใหมๆ หลายอยาง  

เริ่มแตสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ ก็เปนพระองคใหม เพ่ิงทรงไดรับ
การสถาปนาในวันฉัตรมงคล พ.ศ. ๒๕๐๖ น้ี หลังจากสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณ
มหาเถระ วัดเบญจมบพิตร ส้ินพระชนมเม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

แลวท่ีสําคัญมากสําหรับการคณะสงฆ ก็คือ กฎหมายคณะสงฆฉบับใหม 
กลาวคือ พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ีรัฐบาลสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 
จัดการใหตราข้ึนมา ก็เพิ่งมีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๐๖ เปนตนไป ทําให
ระบบการปกครองของคณะสงฆเปล่ียนแปลงใหมคร้ังใหญอีกคราวหน่ึง และสมเด็จ
พระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ก็ทรงเปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคแรก 
ในยุคของ พ.ร.บ. คณะสงฆ ฉบับใหม 

คณะสังฆมนตรี นําโดยสังฆนายก ก็เลิกลมไปตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ ๒๔๘๔ 
โดยใหสมเด็จพระสังฆราช องคสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหา
เถรสมาคมแทนท่ี ฟนข้ึนใหมซ่ึงคําวา “มหาเถรสมาคม” อันเคยใชในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) สมัย ร. ๕ 

นอกจากน้ัน จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี ท่ีเรียกวาเปนหัวหนาคณะ
ปฏิวัติ ซ่ึงเปนเจาของวาทะวา “สมัยปฏิวัติของขาพเจา” (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖, หรือถา
นับตั้งแตทานทํารัฐประหารตอรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แลวมีอํานาจอยู
เบ้ืองหลังเรื่อยมา ก็ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐) ไดถึงอสัญกรรมในวันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

จากน้ัน ในป ๒๕๐๖ น่ันเอง เมืองไทยก็มีนายกรัฐมนตรีคนใหม คือ จอมพล
ถนอม กิตติขจร เปนความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอกิจการบานเมืองแทบทุกอยาง รวมทั้ง
การดําเนินคดีคอมมิวนิสต 

หันมาดูขางในมหาจุฬาฯ เม่ือมีอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุองคใหม คือ พระธรรม
รัตนากร (กิตติสารเถระ) มหาจุฬาฯ ก็เปนอันวามีสภานายกองคใหมดวย  

แลวเม่ือส่ังการเลขาธิการถูกนิมนตพรากไปอยูที่สันติบาล โดยมีพระเถระผูมาชวย
บริหารงานรั้งตําแหนงไว ครั้นพระเถระน้ัน กลาวคือพระเมธีวรคณาจารย (สนั่น กมโล) 
ลาออกจากตําแหนงแลว เจาประคุณอาจารยสมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโณ) ครั้ง
ยังเปนพระราชวิสุทธิเมธี ก็เขาดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เปนตนมา เปนองคแรกท่ีนับไดวาเปนจริงเปนจังอยูยาวนาน 

สุดทาย คือตัวผูเลาเอง เวลาน้ัน คือในป ๒๕๐๖ น้ี ก็ใหม คือเปนพระใหม เรียก
ตามพระวินัยวาเปนพระนวกะ เพิ่งอุปสมบท คือบวชเปนภิกษุได ๒ พรรษา เพ่ิงจบมหา
จุฬาฯ แลวทํางานสอนมาได ๑ ป ยังไมไดอยูในวงงานบริหารของมหาจุฬาฯ  

ดังน้ัน เทาท่ีไดเลามาแลวน้ัน จึงวาไปตามที่ไดรูเห็นเหตุการณ และเทาท่ีพบ
หลักฐาน มิใชจะไดรูอะไรลึกซ้ึงแตอยางใด 

ในปถัดมา ใกลถึงกลาง พ.ศ. ๒๕๐๗ ผูเลาคราวมีพรรษาได ๓ (ท่ีจริง อายุ ๒๕ ป 
แตในปท่ีอายุครบ ๒๐ ไดอาพาธหนักดวยวัณโรค ไอเปนโลหิตมากมาย มัวยุงรักษาตัว) 
ทราบความอันเปนขาววา ตนไดรับการแตงต้ังใหเปนผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาฯ เปนอัน
ถึงเวลาท่ีควรจะเลาเรื่องราวในสมัยขององคเลขาธิการ เทาท่ีไดชวยทํางานใหทานมา 

อน่ึง ในการเลาน้ี คงตองกลาวอางนามของทานบอยมาก ถาจะใชคําเชนวา เจา
ประคุณสมเด็จอาจารย เม่ือพูดบอย ก็จะกลายเปนความเย่ินเยอยืดยาด และเวลานั้น 
ทานก็ยังไมเปนสมเด็จ คิดวาจะใชคําอะไรดี จึงจะกระชับกะทัดรัด  

พอดีพบจดหมายเกาในป ๒๕๑๕ ท่ีตนเองเดินทางตามทานไปอเมริกา ไดเขียน
จดหมายมาเลาเร่ืองราวแกพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ หัวหนากองกลาง ในจดหมายน้ัน 
เม่ือเอยอางนามทาน ไดใชคําวา “ทานเจาคุณเลขาธิการ” คิดวาเหมาะดี จึงตกลงวาจะใช
คําน้ีเปนหลักตอไป 



ไทยลาคอมมิวนิสต 

เมืองไทยปราบคอมมิวนิสต  
เรื่องท่ีเลาขางตนวา ตํารวจสันติบาลมาจับพระมหามนัส จิตฺตทโม ส่ังการ

เลขาธิการมหาจุฬาฯ ไปคุมขังไวท่ีกองบังคับการสันติบาล โดยอางขอกลาวหาวาเปน
คอมมิวนิสต และเพราะจะถูกคุมขังจึงทรงเพศภิกษุไมไดน้ัน ผูท่ีไดฟงคําเลา คงจะสงสัย
วา มีเร่ืองราวเปนมาเปนไปอยางไร ทําไมเขาจึงตั้งขอกลาวหาข้ึนมาอยางน้ัน  

เรื่องน้ี พูดในแงหน่ึงวา เปนการมาบรรจบกันของกระแสใหมของเหตุการณ
บานเมือง กับกิจกรรมในงานฉลองพุทธกาล ท่ีทานส่ังการเลขาธิการไดไปรวม 

ดังท่ีรูกันอยู ลัทธิคอมมิวนิสตเกิดข้ึนมานานแลว และไดมีความสําคัญเปนจริง
เปนจังเม่ือเกิดพรรคคอมมิวนิสตข้ึนในรัสเซียเม่ือป 1918/๒๔๖๑ คร้ันคอมมิวนิสตได
ปกครองรัสเซีย และแผขยายอํานาจออกไป ลัทธิน้ีก็ย่ิงมีอิทธิพล แมแตทางตะวันออก ใน
เอเชีย จีนก็มีพรรคคอมมิวนิสตจีน (Chinese Communist Party หรือ CCP) ข้ึนต้ังแตป 
1921/๒๔๖๔ และคลายกับในรัสเซีย ก็เกิดมีกองทัพแดง (Red Army) ในป 1927/๒๔๗๐  

ในประเทศไทย ไดมีความพยายามปองกันลัทธิคอมมิวนิสตมาเปนระยะๆ ดังไดมี
การออกกฎหมายเกี่ยวกับคอมมิวนิสตข้ึนเปนฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติวาดวย
คอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๗๖” ซ่ึงถูกยกเลิกไปในป ๒๔๘๙  

แตตอมา ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม การเอาจริงเอาจังกับการ
ปองกันคอมมิวนิสตไดฟนข้ึนมาอยางแรง ถึงกับไดตรา “พระราชบัญญัติปองกันการ
กระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕”  

ขอยกบทบัญญัติบางมาตราของกฎหมายน้ี มาใหดูเปนความรู และเปนท่ีสังเกต
เชนในแงวาพระมหามนัสถูกส่ังจับตามความในกฎหมายน้ีหรือไม (ผูเลาเองก็ไมไดรูชัด) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

มาตรา ๘ ผูใดเขารวมประชุมในองคการอันเปนคอมมิวนิสต ใหสันนิษฐานไว
กอนวาเปนสมาชิกขององคการนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนเขารวมประชุมโดยไมรูถึง 
ลักษณะความมุงหมายในการประชุมนั้น 

มาตรา ๙ ผูใดกระทําการอุดหนุนแกองคการหรือสมาชิกขององคการอันเปน 
คอมมิวนิสตดวยประการหนึ่งประการใด ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหท่ีพัก ท่ีอาศัย หรือท่ีประชุม 
 (๒) ชักชวนบุคคลอื่นใหเปนสมาชิกหรือพรรคพวก 
 (๓) ชักชวนบุคคลอื่นใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอศาสนา หรือใหกระทําการ

ใดๆ อันเปนการทําลายขนบประเพณีของชนชาติไทย หรือชักชวนบุคคลอื่นใหเกิด
ความเล่ือมใส ในลัทธิ ท่ีมีหลักการหรือการปฏิบัติเปนการทําใหบุคคลเสื่อมศรัทธา
ตอศาสนาหรือขนบประเพณีของชนชาติไทย 

 (๔) ใหการสนับสนุนทางการเงิน อาหาร อาวุธ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช หรือ 
การสนับสนุนดวยประการใดๆ เชน การเปดเผยความลับของทางราชการหรือสงมอบ
เอกสาร เกี่ยวกับนโยบาย แผนการดําเนินงานหรือขาวสารอันมิพึงเปดเผย ตองระวาง
โทษจําคุกต้ังแตหาปขึ้นไปจนถึงสิบป 

กฎหมายน้ี แมจะออกมาในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตเขาใจวาคง
จะไดใชมากในสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนตนมา (รัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ในระยะหลัง กลับมีทาทีจะเปล่ียนนโยบาย หันไปเตรียมเปดความสัมพันธกับจีน) 

เทาท่ีควรทราบ และพอจะทราบไดโดยไมตองใชเวลาคนหามาก ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการรัฐประหาร ยึดอํานาจการปกครองรัฐบาล ท่ีมี จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน และไดเชิญนายพจน สารสิน 
เปนนายกรัฐมนตรี หลังจากจัดการเลือกต้ังเสร็จเรียบรอยแลว นายพจน สารสิน ก็ลาออก
จากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๐  

จากนั้น ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๐๑ จอมพลถนอม กิตติขจร (ยังเปน พล.ท.
ถนอม) ไดข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑๐ ตามเสียงของสภาผูแทนราษฎร แลว
ในป ๒๕๐๑ น้ันเอง ณ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ก็รวมกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการ
รัฐประหาร ยึดอํานาจรัฐบาลตัวเอง แลวจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี 
เปนหัวหนารัฐบาลคณะปฏิวัติ   



๑๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ครั้นถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ มีการประกาศใชธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ซ่ึงรางโดยสภานิติบัญญัติ (๒๐ มาตรา) อันมีมาตรา 
๑๗ ท่ีเดนดัง และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จนถึง
อสัญกรรมในวันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ดังเคยกลาวแลว 

อาศัยมาตรา ๑๗ น้ัน ไดมีการประหารชีวิตบุคคลในขอหารายแรงตางๆ รวมทั้ง
กรณีสงสัยวาจะกอความไมสงบหรือขอหาคอมมิวนิสต เปนแรงกดดันใหมีคนหนีเขาปา
ไปรวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.; ต้ังข้ึนตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๕) ตอสูกับ
รัฐบาลยืดเย้ือมาจนหลังส้ินจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต แลว ไดรุนแรงข้ึนจนเกิดเหตุการณท่ี
เรียกวา “วันเสียงปนแตก” ท่ีจังหวัดนครพนม เม่ือวันท่ี ๗ หรือ ๘ สิงหาคม ๒๕๐๘  

พ.ศ. ๒๕๐๑ คอมมิวนิสตใกลถึงมหาจุฬาฯ 
ในสวนท่ีกระทบมาถึงมหาจุฬาฯ พอจะเลาไดบางพอใหเห็นลําดับเหตุการณท่ีจะ

เช่ือมโยงเปนภาพกวางๆ หรือพอใหจับเร่ืองเขาในระบบความสัมพันธไดคราวๆ 

เรื่องราวก็ต้ังตนจากรัฐบาลคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใน พ.ศ. 
๒๕๐๑ ดังวาแลว จนมากระทบมหาจุฬาฯ เต็มท่ีใน พ.ศ. ๒๕๐๓  

ขอทําความเขาใจไวกอนวา ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ น้ัน ผูเลาน้ียังเปนสามเณร เรียนอยู
ในคณะพุทธศาสตร ช้ันปท่ี ๓ ไมวาโดยวัย โดยสถานะ หรือโดยโอกาส ไดผานเหตุการณ
น้ันมาโดยไมไดรูเร่ืองราวละเอียดลึกซ้ึง และก็มิไดใสใจติดตามสืบเสาะอะไร  

ความสนใจนั้นมีอยู แตไมไดใสใจจริง เวลาน้ัน ใจมุงอยูกับการเลาเรียน แลวก็
เลยตองใชเวลาหมดไปกับการคนควาหาความรูในเร่ืองท่ีเรียน พรอมกันน้ัน โดยเปนไป
เอง โอกาสก็ไมคอยมี เพราะทานผูเรียนรวมช้ันหรือรวมคณะท้ังหมดก็ตาม ในเม่ือทาน
เปนพระภิกษุ ทานก็คุยหรือวิพากษวิจารณเรื่องอยางน้ีกัน ในวงพระผูรวมรุนรวมวัย ไม
นึกท่ีจะมาหาสามเณรหรือเอาสามเณรเขารวมวงเพื่อคุยเรื่องอยางน้ี สวนตนเอง เม่ือเปน
สามเณร ก็ชอบที่จะพูดคุยกับพระรวมช้ันท่ีใกลชิดซ่ึงคุนเคยหรือสนิทกันแค ๔-๕ ทาน 

ในการเลาเรื่องน้ี เร่ืองแทรก เรื่องแซง เร่ืองแฝง เร่ืองพวง ก็ไดยินบาง แตดังท่ีวา
น้ัน รูไมลึกไมชัด จึงพูดแตรายการท่ีถูกยกข้ึนมาอางเปนเหตุใหเกิดผลเปนปรากฏการณ
ทางสังคม และการท่ีเลาเรื่องไว ก็มุงเพื่อเปนความรู ท่ีจะชวยใหมองอะไรๆ ดวยสายตาท่ี
เห็นสวาง มีความรูเขาใจพอสมควร (ผูเลา แคบอกใหรู จะคิดเห็นอยางไร ไมยุงดวย)   



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ มีบันทึกสวนตัวของผูเลาเองจดไว (คงจดตามขาววิทยุ) วา  

“20 ต.ค. ถนอมลาออกจากนายกฯ 15 น. สฤษด์ิปฏิวัติ 21 น. ยกเลิก
รัฐธรรมนูญ 75 แก้ไข 95.  ยุบสภา.  อัยการศึก.  ห้ามกักตุนสินค้าขึ้นราคา.  
ปลัดกระทรวงทําหน้าท่ี  ร.ม.ต. ปราบ น.ส.พ. ปากเสียงต่างชาติ และคอมฯ 
เด็ดขาด.  นายสังข์ พัธโนทัย,  สงวน ตุลารักษ์,  อุทธรณ์,  สุวิทย์, เป็นต้น ถูก
จับ (วันที่ 21 ได้ราว 40 คน)”    

ใกลกัน ตอจากน้ัน ก็มีบันทึกจดไวอีกวา 

“อาจารย์กรุณาถูกจับในคดีคอมฯ จึงต้องหยุดสอนไปอีก หลังจากเร่ิมการ
สอนมาไม่นานนัก” 

อาจารยกรุณาน้ี คือ อาจารยกรุณา กุศลาศัย เม่ืออาจารยกรุณาถูกจับในคดี
คอมมิวนิสต ในป ๒๕๐๑ ความกระทบแมจะไมแรง ก็ไหวนิดๆ มาถึงมหาจุฬาฯ เพราะ
ทานเปนผูบรรยายวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ ท่ีมหาจุฬาฯ ขณะน้ัน ผูเลาน้ีเรียนอยูใน
ช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๑ ซ่ึงอาจารยกรุณาไดมาสอนดวย ก็เลยเรียนวิชาน้ีกันไมจบ ๑ ภาค 

อาจารยกรุณา กุศลาศัย เม่ือครั้งเมืองไทยเพิ่งเปล่ียนแปลงการปกครองผานมา 
๑ ป ถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดบรรพชาเปนสามเณร และเขารวมขบวนใหญของภิกษุสามเณรท่ี
เดินเทาเปลาติดตามพระโลกนาถ ภิกษุชาวอิตาเลียน ไปยังประเทศอินเดีย  

(เรื่องพระโลกนาถน้ีเปนเหตุการณใหญมาก ครั้งน้ัน ทานปญญานันทะก็เปน
สามเณรรูปหน่ึง ท่ีรวมขบวนไปดวย แตทานพุทธทาสไมไป และไดเขียนช้ีแจงเหตุผลของ
ทานในการท่ีมิไดรวมไปน้ัน ในช่ือหัวขอวา “ทําไมไมไปกับพระโลกนาถ” ลงในหนังสือพิมพ 
ประชาธิปไตย ฉบับวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๖) 

อาจารยกรุณาไปถึงอินเดีย ไดศึกษาเลาเรียนผจญทุกขผจญภัย รวมท้ังเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเกตัน และถูกจับเปนเชลยศึกในสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 
(เวลาน้ัน อินเดียยังเปนของอังกฤษในฝายสัมพันธมิตร จึงจับคนไทยซึ่งเวลาน้ันเปนชาติ
ท่ีเขากับญ่ีปุนฝายศัตรู?) เม่ือตองถูกขังท่ีคายกักกัน ก็เลยลาสิกขา ครั้นสงครามจบแลว 
จึงกลับมาเมืองไทย และในฐานะท่ีไดศึกษาภาษาฮินดี ภาษาสันสกฤต และภาษาอังกฤษ
มาอยางดี และเช่ียวชาญทางภารตวิทยา ก็ไดทํางานดานน้ี ซ่ึงโดยมากเปนงานสอน   



๑๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ตอมา อาจารยกรุณาไดเปนผูแทนของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปเปด
ความสัมพันธกับประเทศจีน และหลังจากน้ัน ก็เดินทางไปเมืองจีนอีกบาง แลวก็ถูก
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  จับดวยขอหามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 
เชนเดียวกับคนอ่ืนๆ อีกมากหลาย โดยขังไวท่ีเรือนจําลาดยาว เปนเวลา ๙ ป ในท่ีสุด
ไดรับการถอนฟอง เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๒ 

อยูบานคนเมืองคน ถึงตัวไมพน แตอยาใหใจถูกพัน  
ตามที่เลามา จะเห็นวาชวง พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนจุดเปล่ียนท่ีนาแปลก เม่ือป ๒๔๙๕ 

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังทําทาเอาจริงเอาจังกับการปองกันคอมมิวนิสต ถึงกับ
ไดตรา “พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕” แตพอใกล
ป ๒๕๐๐ กลับจะผูกสัมพันธกับจีน ซ่ึงเปนคอมมิวนิสตใหญแหงเอเชีย 

เสร็จแลว จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซ่ึงคนสมัยน้ันพูดกันทํานองวาเปนทหารเอก
ของจอมพล ป. คูกับ พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท กลับยึดอํานาจจอมพล ป. เปนเหตุให
จอมพล ป. ตองหนีไปอยูในประเทศญ่ีปุน แลวมีโอกาสไปบวชท่ีพุทธคยา ในอินเดีย และ
ทําให พล.ต.อ. เผา ศรียานนท ตองล้ีภัยการเมืองไปอยูในสวิตเซอรแลนด จนส้ินอายุท่ีน่ัน 

แลวนโยบายและเหตุการณก็พลิกตรงขาม จอมพลสฤษดิ์กลับจับคนท่ีจอมพล ป. 
ใหชวยผูกสัมพันธกับจีน เอาเขาคุกไป (เชน นายสังข พัธโนทัย ท่ีปรึกษาของจอมพล ป.)  

การเมืองท่ีทานผูมีอํานาจเลนกันมา เปนเร่ืองซับซอนซอนกล ผูเลาเองไมมีความ
สนใจมากพอท่ีจะใสใจในเร่ืองการเมือง โดยเฉพาะเวลานั้นเปนสามเณรวัยรุน ยุงอยูกับ
การเลาเรียน แตในระดับหน่ึง ทุกคนหนีไมพนการเมือง เพราะสภาพบานเมืองเปนไปตาม
การเมือง และกอนรัฐประหารครั้งน้ัน การเมืองครอบงําขับดันกิจการท่ัวไปหมด จนเปน
ตัวสรางบรรยากาศของบานเมือง และประชาชนทุกคนก็อยูในบรรยากาศน้ัน ทําอะไรๆ 
ไดตามท่ีสภาพของบานเมืองอํานวย  

เรื่องราวบางดานของการเมืองเดนออกมาเปนถอยคําคลองคอข้ึนปากของ
ชาวบาน บางทีก็พูดกันเปนสนุกไป ถึงแมเราจะไมสนใจ ก็ตองไดยินไดฟงเปนธรรมดา 

กอนการรัฐประหารยึดอํานาจจอมพล ป. น้ัน คนท่ัวไปมองเห็นวา จอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต กับ พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท สองนายพลคูใจจอมพล ป. ท่ีค้ําอํานาจของ
ทาน ไดกลายเปนคูแขงอํานาจกันมากข้ึนๆ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจ ซ่ึงตอมาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ไดแผขยายกําลังพลของตํารวจใหย่ิงใหญเกรียงไกรเหมือนเปนกองทัพ
หนึ่ง มีตํารวจรถถัง ตํารวจพลรม ตํารวจมา ตํารวจนํ้า ฯลฯ ถึงกับมีคติวา “ภายใตดวงอาทิตย
น้ี ไมมีส่ิงใด ท่ีตํารวจไทยทําไมได...” แมแตพระเณรอยูในวัด ก็รูสึกถึงบรรยากาศนี้ และได
ยินผูคนเอาคําคมคําเขมน้ีมาเอยอาง บางทีก็พูดเปนคําสนุกสนานลอเลนกันไป  

เบื้องหลังลับลึกลงไปในสภาพอยางน้ี ก็มีเรื่องราวของการใชกําลังอํานาจและ
อิทธิพลมากมาย แลวในที่สุด เรื่องก็มาลงทายท่ีวา จอมพลสฤษดิ์ทํารัฐประหาร จอมพล 
ป. หมดอํานาจ กองทัพตํารวจหายไป เปนตอนหนึ่งของอนิจจังท่ีหันทิศเปล่ียนทาง พรอม
กับมีเหตุการณอ่ืนๆ แปลกๆ ใหมๆ ท่ีไมไดคาดหมายตามมาในทางของอนิจจังน้ัน ความ
เปนไปทั้งหลายเหมือนกันโดยเปนอนิจจัง แตเปนอนิจจังอยางตางรูป ไมเหมือนกัน  

ความเปนไปของมหาจุฬาฯ ซ่ึงอยูในประเทศไทย ก็หนีไมพนบรรยากาศของ
บานเมืองท่ีเปนไปตามสภาพการเมืองเวลาน้ันดวย  

ดังวาแลว ใน พ.ศ. ๒๕๐๑-๐๒ ผูเลาน้ียังเปนสามเณร เรียนอยูในคณะพุทธ
ศาสตร ปท่ี ๑ และ ๒ เวลาน้ัน พระเณรมหาจุฬาฯ ยังไมมีอาคารเรียนของตนเอง และ
ทางวัดมหาธาตุไดเอ้ืออํานวยใหใชอาคารเรียนของมหาธาตุวิทยาลัย และในป ๒๕๐๑-
๐๒ น้ัน อาคารเรียนหลังใหญ ๓ ช้ันสําหรับมหาจุฬาฯ ดานตรงขามทาพระจันทร อยู
ระหวางกอสราง ยังไมเสร็จ (ชาวมหาจุฬาฯ ถือวา ตึกสังฆเสนาสน/สังฆิกเสนาสนราช
วิทยาลัย ซ่ึงอยูดานตรงขามสนามหลวง เปนอาคารท่ี ร. ๕ ทรงแสดงพระราชประสงคไว
ชัดวาทรงมุงใหเปนของมหาจุฬาฯ แตเวลาน้ัน 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 มีนิสิตนักศึกษาและนักเรียนท้ังหมด ๑,๒๗๙ รูป   

ในท่ีน้ี จะใหเห็นสถานการณในป ๒๕๐๑-๐๒ แตดังบอกแลว ผูเลาเขียนเร่ืองอดีต
หางไกลนี้อยางเรงดวน ใหทันท่ีจะเปนสวนแหงการบําเพ็ญกุศลอุทิศแด เจาประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ ในตนป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผูเลาอยูระหวางอาพาธและมี
เวลาจํากัด แถมไดออกจากวัดญาณเวศกวันไปอยูโดดเดี่ยวในดงดอยหางไกล มาไมถึง
แหลงขอมูล และการส่ือสารก็แทบไมมี โทรศัพทก็แทบไมไดใช จึงขอบอกไวกอนวา ตัวเลขท่ี
จะพูดน้ีเปนประมาณ ตอไปขางหนา เม่ือถึงโอกาส จะไดตรวจสอบชําระตัวเลขใหแนอีกที   



๒๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

วาโดยประมาณ ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนิสิตนักเรียน 
๑,๑๕๕ รูป จําแนกเปนแผนกบาลีอุดมศึกษา (เวลานั้นมีคณะเดียว คือ คณะพุทธศาสตร) 
๔ ช้ัน ๕๕ รูป แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๒ ช้ัน ๒๐๐ รูป แผนกบาลีอบรมศึกษา ๒ ช้ัน 
๓๒๕ รูป แผนกบาลีมัธยมศึกษา (ตอมา คือ โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา แลวในท่ีสุด เปน
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา) ๕๗๕ รูป 

นักเรียนบาลีมัธยมน้ัน มีจํานวนมากเทากับประมาณคร่ึงหน่ึงของนิสิตนักเรียน
ท้ังหมด เม่ือมหาจุฬาฯ ประสบปญหาขาดแคลนท่ีเรียน ก็ไดรับเมตตานุเคราะหจากเจา
อาวาสวัดพระเชตุพน (ตอมาคือ สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ) ใหไปใชสถานท่ี
บริเวณโพธิ์ลังกา ในเขตพุทธาวาสของวัดโพธิ์  

นิสิตนักเรียนนอกน้ันประมาณ ๕๘๐ รูป ซ่ึงเรียนท่ีวัดมหาธาตุ แบงไปเรียนในตึก 
เทาท่ีจําได  ๒ หลัง (ดังวาแลว ยังไมมีโอกาสตรวจสอบความจําใหแนเด็ดขาด ท้ังช่ือ
อาคาร และตัวสะกดคําเรียกช่ือ หวังจากทานผูรูผูเกา ถาพบขอควรแกไข ชวยบอกดวย)  

อาคารสําคัญคือ ตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยาลัย นอกจากเปนท่ีเรียนของ
แผนกบาลีอุดมศึกษา (ช้ันพุทธศาสตร) และแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาแลว ก็ใชหอง
หนามุขเปนสํานักงานบางอยาง และใชเปนท่ีประชุมสําคัญๆ ตามโอกาส  

สวนนักเรียนแผนกบาลีอบรมศึกษาเรียนท่ีตึก “เล็ก ไสยจิต” อยูขางๆ คณะสลัก 
เย้ืองไปทางตะวันออก ติดกําแพงวัดดานเหนือ แลวตอมา (หลังจากอาคารหลังใหญ ๓ 
ช้ัน เสร็จแลว นักเรียนยายไปเรียนท่ีใหมนั้นแลว) ไดเปดกําแพงวัดตรงน้ัน ทําประตูเขามา 
ตั้งเปน “แผนกจัดหา” แลวตอมาคือ “มหาจุฬาบรรณาคาร”  

ตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยาลัยน้ัน ต้ังอยูในสนามหญารูปส่ีเหล่ียม คลายจะ
เปนจัตุรัส อยูชิดหรือคอนไปทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสนามน้ัน  

ถัดไป บนลานขางสนามดานตะวันตก มีตึกใหญช้ันเดียวทอดยาวอยูภายใน
กําแพงวัด และหลังตึกแถวทาพระจันทร ถาจําไมผิด ช่ือวา ตึก “อุนประสูทนวิทยา” เปนท่ี
เรียนของนักเรียนบาลีมหาธาตุวิทยาลัย  

บนลานขางสนามดานตะวันออก ฝงตรงขามกับตึก “อุนประสูทนวิทยา” มีตึก
ใหญช้ันเดียวทอดยาวเคียงขางสนาม ช่ือวา ตึก “พรวิทยาประสูทน” เรียกไดวาเปนสวน
งานหรือสถานท่ีบริการประชาชน เชนจัดกิจกรรมเผยแผธรรม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑ 

ท่ีน่ี อาจารยพร รัตนสุวรรณ ผูสอนวิชาธรรมประยุกต ไดบรรยายธรรมอยู
ยาวนาน และรวมโดยฝายพระ ขยายการสอนไปยังโรงเรียนตางๆ เปนจุดโยงตอสูการ
เกิดข้ึนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตอมาไดปรับปรุงเปน
อาคารแผนกธรรมวิจัย ซ่ึงเปนสํานักธรรมวิจัยตอมา 

สนามหญาท่ีตั้งตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยาลัย ในความรูสึกเม่ือยังเปนผูเลา
เรียนอยู มองวาเปนท่ีกวางใหญมากทีเดียว ไดเปนท่ีจัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ผาน
กาลเวลามากหลายป เปนท่ีสมเด็จพระสังฆราช และพระมหาเถระท่ีเคารพนับถือของชาว
มหาจุฬาฯ ไดเสด็จมา และมาเปนขวัญ ประทานกําลังใจ และใหบรรยากาศ อยูใน
ประวัติศาสตรของมหาจุฬาฯ  

สวนตึกมหาจุฬาฯ หลังใหญ ๓ ช้ัน ตรงขามทาพระจันทร เปนอาคารใหม อยูทาง
ทิศใต เลยลานอโศกลงไป ทอดยาวจากกําแพงวัดไปทางพระอุโบสถ เหมือนเปนขอบ
ขนานลานอโศกน้ัน สรางเสร็จพรอมเปนท่ีศึกษาเลาเรียนไดใน พ.ศ. ๒๕๐๓  

ในภาคแรกของปการศึกษา ๒๕๐๓ ผูเลาน้ียังเรียนอยู ท่ีตึกโรงเรียนธรรม
มหาธาตุวิทยาลัย คงจะไดยายข้ึนตึกใหญในภาคหลังของป ๒๕๐๓ น้ัน หรืออยางชาเม่ือ
ข้ึนปการศึกษา ๒๕๐๔ เพราะวาใน พ.ศ. ๒๕๐๔ น้ัน พุทธศาสตรบัณฑิตรุนของผูเลา
เร่ืองน้ี อันเปนรุนท่ี ๘ ซ่ึงมีจํานวน ๑๒ รูป บางทีเรียกกันสบายๆ วา “รุนโหล” ไดถูกจัดให
เรียนในหองสุดทายปลายตึกทางทิศตะวันตก คือติดกําแพง ท่ีตรงขามตลาดทาพระจันทร 
และในปน้ันเอง ตัวผูเลาเรื่องน้ีก็ไดอุปสมบท คือบวชเปนภิกษุ   

จําไดวา ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๑-๐๒ ระหวางท่ีตึกใหญยังอยูระหวางกอสราง บางวัน
มีชวงวางจากการเรียน ไดออกมากับพระรวมช้ันเรียน ลงจากตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุ
วิทยาลัย เดินตัดสนามมายืนท่ีลานอโศก หนาหอสมุดกลาง คือหนาศาลาการเปรียญอัน
เคยเปนท่ีทําสังคายนาครั้งท่ี ๑ ของสมัยรัตนโกสินทร ในรัชกาลที่ ๑ แลวมองข้ึนไปบนตึก
น้ัน ท่ีสรางถึงช้ันท่ีสาม ชวนกันดูดวยความสนใจ   

ทานผูใหญบอกวา อาคารหลังใหญน้ีสําเร็จไดดวยทุนท่ีมาจากแรงศรัทธาใน
วิปสสนา และก็มีเสียงบางทานพูดบอกความวา พลตํารวจเอก เอก เผา ไดชวยอุดหนุนให
มีทุนสําหรับสรางตึกน้ี ถาเปนจริงอยางท่ีเสียงน้ันวา ก็เปนคุณความดีอยางหนึ่งท่ีทาน
นายพลไดทําไว แมวาตอมาทานจะรวงหลนลงแลวลวงลับไป  
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ท่ีจริง การท่ีทานผูอยูในคณะรัฐบาลหรือดํารงตําแหนงหนาท่ีราชการอันเก่ียวของ 
จะเอ้ืออํานวยในเร่ืองท่ีเปนประโยชนสวนรวม ก็เปนการทําความดีสมตามตําแหนงหนาท่ี
ของทาน แตในสังคมไทยยุคน้ัน (อาจจะหลายๆ ยุค) เวลาพูดเร่ืองอยางน้ี มักจะมีกระแส
เสียงท่ีแสดงความรูสึกหรือมีความหมายแฝงอยูดวยวา ประโยชนน้ันสําเร็จดวยการมี
อํานาจหรืออิทธิพลชวยบันดาลให มองลึกลงไป ก็บงบอกกระแสสังคมที่คนจํานวนมาก
หรือสวนมาก มีความนิยมหรือหวั่นเกรงอํานาจ หรือช่ืนชมอิทธิพล แฝงอยูในใจ  

เม่ือคนน้ีหมูน้ีช่ืนชมยินดีการไดอยูใกลขางท่ีมีอิทธิพลอํานาจ ก็มีคนอ่ืนหมูอ่ืนท่ี
ไมพอใจจับจองมองแงของอํานาจหรืออิทธิพลท่ีเปนความไมถูกตอง พรอมกันน้ันก็เปน
การยํ้าความเคยชินใหคนท่ีเขาไปในวงงานรัฐกิจราชการอยากทําการดีงามที่จะ หรือเพ่ือ
จะ เสริมอํานาจหรือขยายอิทธิพลของตน ในสภาพอยางน้ี คนท่ีมุงธรรม จะอยูตามธรรม 
ก็อยูไดยาก สวนตัวสังคมเอง เม่ือเปนอยางน้ี ก็พัฒนากาวไปดีไดยาก 

ในสภาพบานเมืองท่ีเปนไปตามการเมืองอยางน้ี เราจะวางตัววางใจอยางไร ใน
ข้ันพ้ืนฐาน ไมควรใหยาก เม่ือบุคคลทําอะไรท่ีเปนความดีเปนคุณประโยชน เจตนาของ
เขาท่ีเปนไปตามเหตุผลสวนรวมอันดี ก็เปนความดีในแงน้ัน แตเจตนาสวนตัวของเขาใน
การทําความดีน้ัน จะมีแฝงมาอยางไร ใครจะวิเคราะหวิจารณก็ยอมได ซ่ึงอาจจะเปน
เร่ืองซับซอนยืดยาว อันน้ันก็ใหวากันไป ไมตองรีบเอามาหักลบกลบกัน 

อยางไรก็ตาม การจะมาหมกมุนวุนวายอยูกับการขุดคุยเรื่องดีรายความดีความ
ช่ัวของนักการเมืองจนเกินไป ก็ไมเปนประโยชนอะไรมาก ควรเขาไปใหถึงจุดของการ
แกปญหาที่แทจริง  

ถาการเมืองเปนเร่ืองของเลหกล ประชาธิปไตยก็เปนไดแคคําฉอฉล  
เม่ือมองใหตรง จะเห็นวา ถาการเมืองท่ีวาเปนระบบประชาธิปไตยอันดี ยัง

เปนอยูอยางน้ี มีคุณภาพแคน้ี มันก็จะหมุนเวียนอยูในวังวนของการมีสภาพอยางน้ี เราก็
จะมีนักการเมืองท่ีดีๆ รายๆ อยางน้ีเรื่อยไป เปนวัฏสงสารไมรูจบ คือเอาดีไมได 

หลายคนบอกวา ตองพัฒนานักการเมือง ใหมีนักการเมืองท่ีดี น่ีก็ถูกตองแนนอน 
แตถูกแนแคสวนหน่ึง ไมถึงเน้ือถึงตัว  

พูดกันอยูอยางจะรูกันดีวา ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนเปนผูปกครอง มวลประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุด  
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เม่ือรูอยางน้ีแลว ก็ตองวาตอไปใหจบวา ดังน้ัน คุณภาพของประชาธิปไตย จึงอยู
ท่ีคุณภาพของประชาชน ถาจะใหประชาธิปไตยมีคุณภาพดี ก็ตองพัฒนาคุณภาพของ
ผูปกครองคือประชาชน หรือพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพดี   

ในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองมาจากประชาชน เปนเพียงสวนหน่ึงของ
ประชาชน ตัวนักการเมืองเองเปนแคหนวยประชากร คือเปนบางคนจากในหมูประชาชน
น่ันเอง ท่ีออกมาเสนอตัวใหคนเลือกตั้งไปเปนนักการเมือง แลวเขาก็ถูกประชาชนน่ันเอง
เลือกตั้งเขามาเปนนักการเมือง  

ในท่ีสุด เร่ืองท้ังหมดก็มาบรรจบรวมลงที่ประชาชน เปนเร่ืองของประชาชน 

ถาประชาชนไมมีคุณภาพ ไมวาเขาจะเปนหนวยประชากรที่มาเสนอตัวใหคน
เลือกเปนนักการเมือง หรือเปนประชาชนท่ีไปเลือกคนผูเสนอตัวอยางน้ันใหเปน
นักการเมือง ก็เอาดีไมไดท้ังน้ัน 

ถาประชาชนไมมีคุณภาพ ประชาชนก็ไมเลือกเอาคนดีเปนนักการเมือง นอกจาก
ไมไดนักการเมืองท่ีดีแลว ก็คุมนักการเมืองไมได แถมจะถูกนักการเมืองรายใชเปน
เครื่องมือเสียอีกดวย อยางนอยก็ถูกเขาออยเหย่ือจูงไปได และไปงายๆ  

บางทีมีเสียงพูดวา การเมืองเปนเรื่องของอํานาจและผลประโยชน น่ีแสดงวา 
การเมืองท่ีเลนท่ีทําท่ีดําเนินการกันมา ปรากฏความเสียหายเลอะเละเร่ือยมา จนความ 
รูสึกในแงท่ีไมดีสะสมลึกแนน เหมือนจะกลายเปนความหมายของการเมืองไปเสียแลว 

ท่ีจริงตองพูดใหถูกวา การเมืองเปนเรื่องของการจัดการบานเมืองใหเปนอยู
เปนไปดวยดีโดยธรรม แตการเมืองน้ันเส่ียงท่ีจะ และมักจะถูกครอบงําดวยอํานาจและ
ผลประโยชน ท้ังน้ี จะเปนการเมืองแท-การเมืองเทียม เปนการเมืองโดยธรรม หรือเปน
การเมืองเร่ืองของอํานาจและผลประโยชน ในท่ีสุดก็อยูท่ีสภาพของประชาชนน่ันแหละ 

อํานาจและผลประโยชนเปนเหย่ือลอรอดักนักการเมือง เม่ือประชาชนหยอน
คุณภาพ การเมืองก็หันเหจากธรรมรัฐ ไปเปนเรื่องของอํานาจและผลประโยชนไดทันที  

เม่ือนักการเมืองหวังเขาสูฐานอํานาจ เพ่ือกาวไปกอบโกยผลประโยชนโดยตรง
บาง โดยออมบาง จากประชาชน และหนวยประชากรตนน้ันหมูนี้ท่ีอางตัวเปนประชาชน 
ก็หวังพึ่งหวังอาศัยอํานาจของนักการเมือง ท่ีจะเอ้ืออวยใหตนไดและขยายผลประโยชน 
ประชาชนซึ่งเปนผูปกครองเปนเจาของอํานาจสูงสุด แทนที่จะเปนผูกํากับดูแลตรวจสอบ
นักการเมือง กลับกลายมาเปนเพียงตัวตอตัวลอตัวแลกผลประโยชนกับนักการเมือง แลว
ฉะน้ี การเมืองก็จึงเปนไดแคเรื่องของอํานาจและผลประโยชน 
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ดังวาแลว อยามัววุนอยูกับการดาวาหรือจะพัฒนานักการเมืองนักเลย อันน้ันตองทํา แต
เปนเร่ืองท่ีตองเนนในระดับยอย รองลงมา เพราะถาทําอยูแคนั้น การเมืองก็เวียนวนอยูในวัฏสงสาร
ของอํานาจและผลประโยชน แลวก็จะมีนักการเมืองดีๆ รายๆ วนเวียนมาใหบนวาดาชมกันอยูอยาง
นั้น ไมไปไหน เปนเพียงประชาธิปไตยขออางของนักการเมือง มิใชเปนประชาธิปไตยของประชาชน 

ถาไมเรงพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพเขมพอ นักการเมืองท่ีไรคุณภาพก็จะยัง
สามารถมาทําใหชาวบานถูกหยามเหยียดไดวาเปนคนจําพวกท่ีเลือก’ตังค ดีกวาเลือกต้ัง 

แทนท่ีจะคิดเอา’ตังค แลวหันออกไปแลรอเงินท่ีเขาจะเอามายื่นให ชาวบานหันเขามาหารือกัน
วาเราจะทําอะไรเพ่ือใหชุมชนของเราอยูกันดี ถิ่นของเรามีอะไรท่ีนาจะดูแลกันใหดี นี่คือเนื้อในของแทท่ี
ประชาธิปไตยต้ังตนไดจริง มิใชเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยในวาทะใหญโก ท่ีเปนแคคําอาง อมเงื่อนงํา  

ชาวบานท่ีมีคุณภาพน้ัน แคไดยินเด็กนอยพูดวา ถาเลือกต้ังไดผูแทนเลว ก็แสดง
วาคนที่เลือกเปนคนเลว แคโดยตรรกะของเด็กนอยน้ี เขาก็พอจะสะดุง และไดสติข้ึนมา   

จะหวังใหนักการเมืองพัฒนากันเอง หรือพัฒนาการเมืองใหดีข้ึนมาเองน้ัน เปนไป
ไดยาก หรือแทบไมมีทาง ท่ีวาน้ี มิใชวาจะไมมีนักการเมืองท่ีดี นักการเมืองท่ีดีแทก็มี แต
นักการเมืองท่ีดีน้ัน ไมมีกําลังพอ นักการเมืองท่ีดีน้ัน แคเอาตัวอยูใหรอด ก็เปนไปไดยาก  

กําลังอยูท่ีประชาชนที่ดีมีคุณภาพ ซ่ึงจะมาคุมนักการเมืองใหอยูในความดี มาคุม
นักการเมืองท่ีดีใหอยูได และขับเข็นการเมืองไปในทางที่ดี 

เม่ือประชาชนไมมีคุณภาพ ไมสามารถเปนกําลังใหแกความดี นักการเมืองรายๆ 
ก็เขามาเอาการเมืองเปนเร่ืองสวนตัว เปนเวทีแยงชิงผลประโยชนใหแกตน แสวงหา
อํานาจแขงกัน แลวก็วุนวายอยูแคน้ัน จนนักการเมืองท่ีดีแทบไมมีท่ีจะอยู อยูยาก หรือหัว
หดหมดเสียง ประชาชนก็มักไมทันคนพวกน้ี แถมจํานวนไมนอยจะถูกเอาเปนเคร่ืองมือ
ของพวกท่ีเลวรายน้ันไปดวย ในท่ีสุด การเมืองจึงไมไปไหน ก็อยูในวังวนท่ีไดวาแลว 

ดังน้ัน ถาจะพัฒนานักการเมืองในระบบประชาธิปไตย ก็ตองพัฒนาประชาชนน่ี
แหละใหมีคุณภาพท่ีจะเลือกไดนักการเมืองท่ีดี และดูแลกํากับการพัฒนานักการเมือง 
ประชาชนท่ีพัฒนาดีแลวน่ีแหละ จะชวยใหนักการเมืองท่ีดี คงอยู เจริญข้ึนไป และมีกําลัง
ในเวทีการเมืองได และการเมืองเองก็จะพัฒนาข้ึนมา 

ประเทศซ่ึงมีการเมืองท่ีพัฒนาไปไดมากไดไกลแลว ก็มิใชไมมีนักการเมืองท่ี
เลวราย อันน้ีเปนธรรมดาของมนุษยวิสัย ไมวาในยุคใดสมัยไหน ไมวาจะมีอารยธรรม
เจริญเทาใด ในเวลาหนึ่งใดก็ตาม บรรดามนุษยยอมมีการพัฒนากาวไปไดไมเทากัน   

แมแตในบานเมืองท่ีวาพัฒนาแลวอยางสูง บางยุคบางสมัย ก็มีนักการเมืองรายท่ี
เกงกาจ สามารถชักพาสังคมใหไขวเขวเฉออกจากธรรมหางไกลจนแทบจะพากันวอดวาย  
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 (คนเมืองอเมริกาที่วาพัฒนาแลวอยางดี แคนายแมคคารธีย นักการเมืองรอยเลหฉลาด
โมเมเจาวาทีทุจริต ก็ยังหลอกไดสนิท จะเอากันตายไปหลายป)   

แตดวยระบบแหงนิติวินัยท่ีจัดวางไวแมนม่ัน และนักการเมืองท่ีดีก็มีสืบกันมา
คอนขางแนนหนา เฉพาะอยางย่ิงในเม่ือประชาชนจํานวนมากมีฐานอันกวางยาวสูงใหญ
ในการพัฒนา สามารถขยับความรูเทาข้ึนมาไดทัน เขาจึงฉุดกันใหพนจากอํานาจครอบงํา
ของนักการเมืองท่ีชั่วรายออกมาได  

แตถึงอยางไร มนุษยก็ยังมิไดปลอดพนไปไดเด็ดขาดจากภัยแหงความท่ีอาจจะ
เกิดมีความประมาทข้ึนไดในวันใดวันหน่ึง 

เปนอันวา จะตองพัฒนาประชาธิปไตย ดวยการพัฒนาคุณภาพของประชาชน 
แลวการพัฒนาคุณภาพของนักการเมืองก็จะถูกกํากับ ถูกพวงพาใหตามมาดวยไมยาก  

คุณภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาน้ัน ก็ไมตองเอาอะไรมาก แคทําใหคนมีความรักธรรม 
(คือ รักความจริง รักความถูกตอง รักความดีงาม ถือธรรมเปนใหญ มุงใหมีความเปน
ธรรมในการเขาถึงประโยชนสุข) และเคารพวินัย (คือ เคารพกฎกติกาท่ีเปนธรรม ยึดถือ
กฎหมาย มีวินัยจริงจัง) ไดเทาน้ี ประชาธิปไตยก็มาไดในฉับพลัน 

ธรรม คือ ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขท่ีเปนคุณแทจริง 
หลักความจริงของธรรมชาติท่ีเปนฐาน และหลักการท่ีมนุษยยึดถือโดยสอดคลองถูกตอง
ตามหลักความจริงของธรรมชาติน้ัน 

วินัย ไดแก ระบบ วิธี กระบวนการ และขอกําหนดท่ีเปนแบบแผนในการปฏิบัติ 
โดยเฉพาะท่ีวางเปนกฎกติกา รวมท้ังกฎหมาย เพ่ือใหธรรมสัมฤทธิ์ผลท่ีตองการอันดีแก
ชีวิตและสังคมของมนุษย ในการแกปญหา และกอผลดีงามเก้ือกูลท่ีพึงตองการ พูดงายๆ 
วา วินัยนั้นเพื่อสนองธรรม 

วินัยเปนชองทางแสดงตัวของธรรม เปนเคร่ืองมือในโลกแหงสมมติของมนุษยท่ี
จะจัดกิจการใหเปนไปหรือใหสัมฤทธิ์ผลท่ีดีอยางท่ีพึงเปนไปตามธรรม  

พูดงายๆ วา วินัย คือ การเอาปจจัยฝายมนุษยใสรวมเขาไป ในกระบวนการแหง
เหตุปจจัยของธรรม เพื่อใหธรรมสัมฤทธิ์ผลตรงและทันการในโลกแหงสมมติของมนุษย 

วินัยท่ีปฏิบัติเพ่ือใหธรรมสัมฤทธ์ิผล ก็คือตองเปนไปตามความจริงแหงธรรมชาติ
ของความเปนเหตุเปนผลสมตามเหตุปจจัย  

ขอวินัย จะเปนกฎกติกา หรือกฎหมายใดๆ หากปฏิบัติไป ไมชวยใหแกปญหาได
เพราะไปไมถึงจุดเกิดจุดดบัเหตุปจจัยของปญหานั้น ก็คือ วินัยนั้นไม่สนองธรรม  

ถาวินัยไมสนองธรรม ก็แสดงวาไมถูกไมตรงไมไดผลจริง จําเปนตองจัดปรับแกไข 
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จะรูเขาใจไปถึงธรรมได ก็ตองมีปญญา จะปฏิบัติวินัยได ก็ตองมีศีล แลวจะมีศีล
เดินอยูในทางของปญญาท่ีตรงตามธรรมได ใจก็ตองดีงามสุจริต มีเจตนาซื่อตรงตอจุดหมาย 

ในท่ีสุด ก็มาลงท่ีใจ และในใจน้ัน ก็เจตนานี่แหละเปนตัวแทน เปนแกน เปนตัวนํา
แสดง เจตนาเปนของประจักษแกตัว ทุกคนรูวาตนมีเจตนาอยางไร ใจท่ีจริงจะเอาอะไร 

ตัวตนของคนอยูท่ีเจตนาของเขา เจตนาของใคร ก็คือตัวตนของคนนั้น เม่ือพูดจา
แสดงอะไร เขารูกับตัววา เจตนานั้นเปนตัวจริงในใจของเขาหรือไม 

เม่ือเจตนาท่ีเปนตัวนําพาและเปนตัวแสดงของใจน้ี ตรงตามจริง เขาก็จะใช
ปญญาใชศีลใหเปนประโยชนสมความมุงหมาย มิฉะน้ัน ในทางตรงขาม เขาก็จะใช
ปญญาและใชศีลใหแฝงเอาโทษมา ซ่ึงอาจจะมากมายและรุนแรง 

ในระบบอ่ืน บางทีคนไมสามารถแสดงออกตามเจตนาท่ีแทจริงของเขา เพราะ
กลัวอํานาจ หรือถูกบังคับ เปนตน แตประชาธิปไตยชวยใหมีสังคมที่ทุกคนมีโอกาส และ
สามารถใชโอกาสแสดงตนไดตามท่ีเขาเปนจริงๆ ใหทุกคนมีสวนรวม ท้ังรวมให รวมได 
รวมรับรู รวมแสดง  

ถาเปนประชาธิปไตยแลว คนยังมีเจตนาซอนเรน ไมแสดงตัวตามเปนจริง แลวจะ
มีสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชนอะไร 

เม่ือคนไมมีความจริงใจ ประชาธิปไตยก็ไมใชของจริง 

พูดรวมทีเดียว ที่วาพัฒนาคุณภาพของประชาชนนั้น จะใหไดความหมายเต็มรอบ
ครอบคลุม ก็ใชคําพระวา ใหประชาชนพัฒนาท้ังดานศีลบนฐานแหงวินัย ดานจิตใจโดยมี
เจตนาดีท่ีซื่อตรงเท่ียงธรรม และดานปญญาโดยมีท้ังความรูจริงและความคิดกอประโยชน  

พูดอยางภาษาชาวบานเกาๆ วา ไมเปนคนดิบ ไมเปนคนเนา คนสุกๆ ดิบๆ ก็ไมเอา 
ขอใหเปนคนท่ีไดอบรมบมสุกพอดี เปนมนุษยที่ไดขัดเกลา     

น่ีคือภารกิจแหงการพัฒนาคุณภาพของคน ท่ีเปนแกนของประชาธิปไตย 

พูดกันนักวาจะพัฒนาประชาธิปไตย เม่ือไรๆ ก็ถกเถียงกันอยูแควาจะจายจะจัด
ใหเลือกตั้งกันอยางน้ันเม่ือน้ี เม่ือไรจะพูดกันสักทีวา จะใหคนไทยมีคุณภาพดีไดอยางไร 
ทําอยางไรจะใหคนไทยมีสมรรถนะของเจตนาอันดี ท่ีจะเลือกตั้งใหไดคนดี 

เหมือนกับจะทํากันไดแคน่ังโตะเถียงกันไปเถียงกันมาวาจะเอาชอนตักแกง จะ
เอาสอมแทงท่ิมไก เอามาใสปากใหไดกินอยางไร ไมไดคิดกันเลยวา อะไรดีแทท่ีควรจะได
จะทํามากิน เพ่ือจะไดมีสุขภาพดี หรือวาประชาธิปไตยท่ีเปนท่ีมี ทําอยางดีไดแคเลือกตั้ง
อยางเอาไมท่ิมไกใสปาก เปนประชาธิปไตยแครูปแบบ หาสาระไมได 
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เม่ือไรๆ ก็อยูแคแยงชิงแขงกันหาผลประโยชน ระหวางบุคคลน้ันบุคคลน้ี ระหวาง
คนกลุมน้ันกลุมน้ี เม่ือไรจะไปใหถึงประโยชนสุขของประชาชนสักที  

รูกันอยูแลววาการเมืองกับเศรษฐกิจเปนระบบจัดการสังคมที่คูเคียงกัน ไมวาจะมี
ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจอยางไหน ก็ตองชัดท่ีจะใหไดผลในข้ันท่ีประชาชนมีกินมีใช
เปนสุข อยางมีปญญาท่ีรูประมาณในการเสพบริโภค กินเปนเสพเปน รู จักพอดี มี
คุณภาพชีวิตเพิ่มพูน พัฒนาความเปนมนุษยย่ิงข้ึนไป  

มิใชแควา ผูทรงอํานาจอ่ิมเอม ใหชาวบานหลงเพลินเปรมใจ โดยไมรูตัววาเขา
ออยเหยื่อให เปนไดแคทางยํ่าเดิน หรือเปนเครื่องมือของเขาในการโกยทรัพยเบงอํานาจ 
และก็มิใชเลยเถิดไปวา เปนนักการเมืองที่เกง พาบานเมืองใหเจริญรํ่ารวยแคเพื่อจะมัวเมา 
กินเสพกันใหเต็มท่ี โดยไมมีปญญาที่จะรูวาคุณภาพชีวิตเส่ือมลงไปจนแสนจะเต็มที  

ถามีการศึกษาจริง พัฒนาคนถูกตอง ประชาชนมีคุณภาพดี เขมวินัย แข็งในธรรม 
ก็จะไมถูกครอบงําดวยอํานาจและผลประโยชน นักการเมืองก็จะถูกคุมใหไมมัวสาละวน
อยูกับอํานาจและผลประโยชนมากเกินไป   

ประชาธิปไตย ใหโอกาสแกการพัฒนาตัวของประชาชน  
ยอมรูกันอยูแนชัดวา ในเวลาหน่ึงๆ ในบรรดาประชาชนนั้น คนมีคุณภาพไมเทากัน 

กําลังพัฒนาอยูในระดับท่ีตางกัน เฉพาะอยางย่ิง ในยามที่คนจําพวกท่ีพัฒนามาแคสุกๆ 
ดิบๆ มีมาก จะตองมีระบบคัดและมาตรการเลือกอยางดีท่ีสุดท่ีจะใหม่ันใจวาจะไดหนวย
ประชากรท่ีดีท่ีสุด เขามาเปนนักการเมือง เพ่ือมากํากับท้ังการพัฒนาประชาชน และ
พัฒนานักการเมือง ใหกาวตอข้ึนไปอยางไดเน้ือไดท่ี มิใชไดเพียงกระดานหกกระดกหัน
ข้ึนไปแคเพียงเพ่ือจะใหหลนลงมา 

ประชาชนท่ีพัฒนาดีมีคุณภาพจริงน้ัน ไมตองการอะไรมากจากการเมือง เขามี
ความพรอมอยูแลว ท้ังทางศีลวินัย ทางจิตใจ และทางปญญา เพียงวาเม่ือมีโอกาสให 
เขาก็ใชโอกาสนั้นทําการสรางสรรคใหเกิดผลดีมีความเจริญงอกงาม  

ถานักการเมืองดี เปนคนที่พัฒนาแลว มาเปนรัฐบาล ก็ใชความสามารถจัดสรรสราง
โอกาสอยางเปนธรรมแกประชาชน บอกชองทาง และสงเสริมแนะนําความรูจักใชโอกาส  

พูดงายๆ วา ปดชองราย ขยายชองดี หรือปดชองวางชองโหว ขยายโอกาส เชน 
ใหประชาชนมีโอกาสทํางานการดีๆ ท่ีเขาถนัด โดยปดชองไมใหคนรายมาลักขโมยแยงชิง 
หรือมาคดโกงหลอกลวง เปนตน ทําสังคมใหปลอดภัย ไมมีการเบียดเบียนเอารัดเอา
เปรียบกัน ใหคนสําแดงศักยภาพในการสรางสรรคไดเต็มท่ี  
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ประชาชนก็พิสูจนคุณภาพของความเปนคนท่ีพัฒนาแลว ดวยการรูจักใชโอกาส
อยางสรางสรรค ในการพัฒนาย่ิงข้ึนไป และในการทํากิจใหสัมฤทธิ์ประโยชนตนและ
ประโยชนสวนรวม โดยถือวาโอกาสน่ีแหละเปนทุนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุด  

ถาเกงจริง มีศีลมีวินัย มีจิตใจดี มีสติปญญา ไดทุนท่ีทางวัสดุอุปกรณพอเปนสภาพ
เอ้ือแลว ก็บอกวา ฉันตองการแคน้ี พอแลว ขอโอกาสใหฉันทํา ฉันจะทํา และชวยกันทํา  

คุณเปนนักการเมือง ก็ไปทํางานการเมืองใหดี ใหถูกตองเต็มตามหนาท่ี ให
ประชาธิปไตยออกผลสมบูรณตามจุดหมายท่ีมันพึงตองมี 

จะพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพไดจริง ก็ตองเอาจริงกับงานพัฒนาคน คือ
การศึกษา โดยใหความสําคัญแกคนท่ีนําพาคนใหพัฒนาไปในการศึกษา คือ ครู  

ตองใหความสําคัญแกครู ท้ังดานคุณภาพของครู และสถานภาพของครู และรูจัก
การศึกษาที่เปนการพัฒนาตัวคน ไมใชมีแตการศึกษาท่ีเปนแครูปแบบดุจบันไดสําหรับไต
ข้ึนไปไขวควาหาอํานาจและผลประโยชน   

ถาแกปญหาการศึกษาที่ผิดไมได หรือปลอยใหการศึกษามีแครูปแบบ การพัฒนา
คนก็ไมมี จึงไมมีทางทําใหประชาชนมีคุณภาพ แลวจะไดนักการเมืองท่ีดีมาจากท่ีไหน จึง
ยอมเอาประชาธิปไตยท่ีดีไมได การเมืองก็จะเวียนวนอยูในวัฏสงสาร ดังไดวามา  

พูดกันวา เด็กเปนอนาคตของชาติ ถาถือวาครูสรางเด็ก ครูก็เปนผูสรางอนาคต
ของชาติ เริ่มตั้งแตครูคนแรก คือพอแมท่ีบาน 

นักการเมืองท่ีดีแทดีจริง ก็เปนครู เพราะเปนแบบอยาง นักการเมืองดีสอน
ประชาธิปไตย ดวยการทําเปนตัวอยาง สังคมจะตองยกยองเชิดชูนักการเมืองท่ีดีแทดีจริง
น้ัน ตามหลักของพระท่ีวา “บูชาชนท่ีควรบูชา” คือ ยกยองคนดี เชิดชูผูมีธรรม 

การยกยองคนดี เชิดชูผูมีธรรมน้ัน มิใชเปนการทําเพื่อตัวเขา แตเปนไปเพื่อ
ประโยชนของสังคมเอง เพ่ือใหคนรุนท่ีตามมามองเห็นทางถูกแทท่ีควรจะเดิน 

ย่ิงกวาน้ัน จะตองชัดดวยวา จะมองในแงการเมืองการปกครอง หรือการใดก็ตาม
ของสังคมมนุษย การพัฒนาคน ในท่ีน้ี พูดในแงประชาธิปไตย มี ๒ ตอน  

- ตอนตน พัฒนาคนเพ่ือประชาธิปไตย คือ พัฒนาเพ่ือใหไดคนมีคุณภาพท่ีจะมา
รวมกันสรางสังคมประชาธิปไตย และอยูกันดีในสังคมท่ีเปนประชาธิปไตยน้ัน  

อันน้ี ในข้ันหน่ึง จะถือเปนการพัฒนามนุษยดุจเปนทรัพยากร ก็ไมวา น่ันก็
คือ จะไดเอาคนน้ันมาเปนทุนมนุษย ในการสรางสรรคหรือพัฒนาสังคมดีท่ีเปน
ประชาธิปไตย แตมนุษยไมใชเปนแคทุน เขาเสวยผลโดยมาอยูดีในสังคมนั้นดวย 
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- ตอนปลาย  ประชาธิปไตยเพื่อให้โอกาสแก่การพัฒนาตัวของคน  ตามปกติ 
ประชาธิปไตยเปนการใหคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนอยูแลว และเม่ือเขาเปนคน
ท่ีพัฒนาถูกตองดีแลว เขาก็จะเปนคนท่ีรวมสรางสรรคและพัฒนาประชาธิปไตย  

แตย่ิงกวาน้ัน ในข้ันปลายตอข้ึนไป การมีสังคมดีท่ีเปนประชาธิปไตย ก็เพ่ือ
เอ้ือใหมนุษยมีโอกาสในการท่ีจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาชีวิตของเขาข้ึนไปไดจนมี
ชีวิตท่ีดีท่ีสุด น่ีคือ พัฒนาสังคมประชาธิปไตย เพ่ือสรางโอกาสใหแกคนท่ีจะ
พัฒนาชีวิตของตนตอข้ึนไปไดจนสูงสุด หรือวา มีสังคมประชาธิปไตย เพื่อใหคน
มีโอกาสสูงสุดท่ีจะพัฒนาชีวิตของตน โดยมีการศึกษาท่ีย่ิงข้ึนไป 

เม่ือนักการเมืองเขามาทําหนาท่ีปกครอง คุณภาพของประชาชนตองเพิ่มข้ึน ถา
ปกครองไปๆ คุณภาพของประชาชนไมพัฒนา กลับเส่ือมถอยดอยลง ความรูความคิดไมมี 
ทําดีไมเปน การผลิตไมเอา ไดแครอเสพรอเขาให ก็คือประชาธิปไตยที่ลมเหลว 

สังคมท่ีวาพัฒนาสูงสุดในปจจุบัน อยางสังคมอเมริกัน ไดหลงทางทําทาจะตกเหว
ไปเสีย ตอนแรก เขาทําไดคอนขางดี ในการพัฒนาคนเพื่อประชาธิปไตย แตแลวมาตอน
ปลาย เขามองไมเห็นจุดหมาย ไดแคประชาธิปไตยที่มาสรางโอกาส แตไมรูวาโอกาสนั้นเพื่อ
อะไร ก็เลยปลอยใหคนเอาโอกาสไปใชกินเสพมัวเมา ถลุงตัว ถลมสังคม ใหคนเส่ือมลงจาก
การพัฒนาความเปนคน มีชีวิตที่เส่ือมเสียคุณภาพ เลยจะกลายเปนประชาธิปไตยยอดดวน  

แมกระท่ังการศึกษาก็ทําทาจะเหลือแคช่ือ เนื้อตัวหาย กลายเปนของซื้อขายในธุรกิจ  
แตดูใหลึกอีกนิด การศึกษาท่ีกลายเปนธุรกิจคากําไร ถึงขั้นเรียกวา for-profit education 

industry นั้น ของอเมริกาถึงจะไปไกล (แคอุดมศึกษา ป ๒๕๓๓ มีสถาบันคากําไร ๓๕๐ แหง ตอมา
ป ๒๕๔๕ เพ่ิมเปน ๗๕๐ ถึงป ๒๕๕๒ ขึ้นไปถึง ๒,๘๐๐ แหง) แตเมืองไทยท่ีตามเขา อาจจะล้ําหนาก็
ได ของเขานั้น ถึงอยางไรก็ยังเอาจริงเอาจังกับกฎกติกา สวนเมืองไทยท่ีหละหลวมกันไดอยางเสรี 
การศึกษาอาจจะเปนเคร่ืองมือของธุรกิจ ท่ีมุงหากําไรอยางเดียว จนหมดความหมายของการพัฒนาคน  

การพัฒนาคน กับประชาธิปไตย ตองจับจุดหมายใหชัด มิฉะน้ัน อารยธรรม
มนุษยท่ีไรจุดหมาย ปราศจากปญญา จะพามนุษยไปสูหายนะ อยางท่ีสภาพปจจุบันได
ตั้งเคาสอแววใหเห็นแลวในบัดน้ี  

พูดถึงการพัฒนาคน ก็จะมีผูบนวา พูดกันนักใหพัฒนาคุณภาพของประชาชนๆ ก็
ไดแตวากันเรื่อยเปอย ใหพัฒนากันไปๆ ไมเห็นจุดหมาย วาจะพัฒนากันแงไหน แคใด ไป
ถึงไหน จะใหเปนอยางไร พูดกันไปคลุมๆ เครือๆ เหมือนกับพัฒนาอยางเล่ือนลอย  

ตรงน้ีจึงตองใหชัด อยางนอยมีหลักมีเกณฑมีจุดกําหนดใหพูดกันไดส้ันๆ  



๓๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

กินอยูโกหรูฟูฟา เทคโนโลยีกาวหนาแสนสะดวกสบาย ไดสนุกกันสนั่น บันเทิงท้ังวันยันท้ังคืน 
แตมองแคบแคจองจะแยงชิงกันหาเสพ ไมใสใจไมเทาทันท่ีจะแกและกันมหันตภัยท่ีรุมลอม ไมสะอาด
ไมปลอดภัยไรระเบียบไปท่ัว ดินนํ้าเลอะลมไฟรวนลวนกลั้วพิษ น่ีคือสภาพวิปริต มิใชพัฒนา หาใชเจริญไม    

ดูงายๆ คนเจริญไหม พัฒนาหรือไม เปนอารยชนไดหรือยัง ก็ใชเกณฑการพัฒนา
ท่ีวา ใหประชาชนมีคุณภาพท่ีพัฒนา ๔ ดาน อันเรียกวา ภาวิต คือ    

๑. ภาวิตด้านกายภาพ เปนคนท่ีอยูกับส่ิงแวดลอมไดดี อยูกินไดพอดี เพียงพอตอ
การพัฒนาใหดีท้ังส่ีดาน ไมวาความเจริญทางวัตถุจะมีใหเสพสูงเทาใด ก็รักษารางกายใหมี
สุขภาพดี อนุรักษสภาพแวดลอมใหเกื้อกูลได ในธรรมชาติที่เปนรมณีย  

๒. ภาวิตด้านสังคม เปนคนที่อยูรวมกับคนอ่ืนไดดี โดยมีศีลมีวินัย เก้ือกูลกันดวย
ไมตรีท่ีอบอุนในสามัคคี เปนสมาชิกท่ีดีมีความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกา รวมทําสังคม
ใหมีสภาพเอ้ือท่ีทุกคนจะพัฒนาตนใหชีวิตงอกงามพัฒนาในธรรมย่ิงๆ ข้ึนไปไดเต็มท่ี  

๓. ภาวิตด้านจิตใจ เปนคนท่ีอยูกับตัวเองไดดี มีใจสดช่ืนราเริงเบิกบานเปนสุขสงบ
ม่ันคง ไมเครียดขุนเหงาเศราทุกข มีใจสูงใฝมุงสูจุดหมายที่ดีงามยิ่งข้ึนไป มีความจริงใจ ต้ัง
เจตนาซ่ือตรง เปดเผยตัวแทตัวจริงของตน อันจะใหพรอมตอการพัฒนาข้ึนไปในดานทั้งส่ี  

๔. ภาวิตด้านปัญญา เปนคนที่อยูกับโลกและชีวิตไดดี มีความใฝรูอยูดวยปญญา
สวางชัดท่ัวรอบโลงตลอด ถึงธรรมของโลกของชีวิต ไมอยูแครูสึกนึกคิด แตอยูในวิถีของ
การสรางสรรคแกปญหา อยางเทาทันระบบสัมพันธแหงเหตุปจจัย ดวยปญญาวิธี  

เอา ๔ ขอแคนี้ก็พอ พัฒนาไปเถิด ลองวัดดู ไมแคคนเทานั้นท่ีพัฒนา แตนี่คนพัฒนา 
พาทั้งสังคม ส่ิงแวดลอม และทั้งโลก ใหดีข้ึนดวย ไมใชปากวาเจริญ ทั้งที่เส่ือมอยูรอบตัว 

ไปๆ มาๆ กลายเปนวา ไดพูดเรื่องการเมืองเสียยืดยาว บางทานอาจเขาใจผิดวา 
ผูเลาน้ีสนใจการเมือง ท่ีจริง ผูเลาเรื่องแทบไมสนใจการเมืองเลย สนใจบางเพียงแคท่ีเปน
เหตุการณเก่ียวกับความเปนไปของบานเมือง ไมมีเวลาท่ีจะใสใจในเรื่องราวของการเมือง  

อยางไรก็ตาม ในข้ันสุดทาย การเมืองในฐานะเปนเร่ืองของกิจการบานเมือง เปนเร่ือง
ของการปกครอง เปนตัวการสําคัญที่จะนําพาประชาชนสูประโยชนสุข (หรือสูโทษทุกข)  

พอถึงข้ันน้ี เรื่องก็เก่ียวโยงมาถึงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เปนเร่ืองของ
ธรรม และการท่ีจะพึงปฏิบัติกิจท้ังหลายใหถูกตองเปนไปโดยธรรม  

เร่ืองจึงมาถึงพระ ผูจะตองประพฤติปฏิบัติทรงธรรมสอนธรรมเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน คือมาถึงจุดบรรจบท่ีวา ในฐานะของพระสงฆ (โดยไมตองไปยุงกับกิจกรรมการเมือง ไม
ตองไปเกี่ยวกับนักการเมือง) พึงสอนธรรมสําหรับการเมือง เฉพาะอยางย่ิงธรรมของนักการเมือง 
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เฉพาะอยางย่ิง เม่ือเปนเรื่องคุณภาพของคน เร่ืองของการท่ีจะทําใหประชาชน
เปนคนดี มีใจงาม เขมแข็งดวยสติปญญา ขยันหม่ันเพียร ประพฤติถูกตอง เจริญดวย
ประโยชนสุข เพื่อพหุชนหิตายะ เพ่ือพหุชนสุขายะ ถึงจะจัดการใหเสร็จๆ ไปในทันทีทันใด
ไมได แตเปนเรื่องระยะยาวท่ีย่ังยืน ซ่ึงสําคัญอยางย่ิง น่ีก็คือหัวใจของศาสนกิจ คืองาน
พระศาสนาของพระน่ันเอง 

การท่ีพัฒนาประชาชนน้ัน ไมใชใหมีคุณภาพเพียงดานการเมืองและเพ่ือการเมือง 
แมวาการเมืองจะเปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องของบานเมืองท่ีทุกคนตองอาศัย ไดรับ
ผลกระทบ มีสวนรวมรับผิดชอบ แตก็เปนเพียงดานหน่ึงระดับหน่ึงของการพัฒนา ควรจะ
ทําใหการเมืองชวยสงเสริมการพัฒนาความเปนมนุษยท่ีย่ิงข้ึนไป  

การพัฒนาประชาชนนั้น เปนการทําใหประชาชนเปนคนมีคุณภาพท่ีจะสรางเหตุ
และเสวยผลของชีวิตและสังคมท่ีดีงามสมบูรณ ซ่ึงการเมืองเปนเพียงองคประกอบและ
เปนปจจัยอยางหน่ึงเทาน้ัน 

พระจึงไมไดใสใจในเร่ืองการเมือง แตการเมืองรวมอยูในเร่ืองของมนุษย ท่ีพระจะ
พึงสนใจท่ีจะชวยใหพัฒนาไปดวยดี ใหเขามีชีวิตและสังคมท่ีพึงมุงหมาย  

ท่ีน่ี มีคอมมิวนิสต ใชไหม?   
ไดเลาแลวขางตนวา เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ปฏิวัติ ในวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๒๕๐๑ 

ไดประกาศวาจะปราบคอมมิวนิสตอยางเด็ดขาด แลวทันทีน้ัน ในวันรุงข้ึน ก็ไดเริ่มจับผู
ถูกกลาวหารุนแรกราว ๔๐ คน เชน นายสังข พัธโนทัย นายสงวน ตุลารักษ รวมมาถึง
อาจารยกรุณา กุศลาศัย ซ่ึงมาสอนที่มหาจุฬาฯ ดวย  

ตอจากน้ัน เร่ืองราวจะดําเนินไปอยางไร ผูเลาซ่ึงเปนผูเรียน ก็ไมไดติดตาม คงได
ยินไดฟงขาวบางบางคร้ังบางคราว แตท้ังโดยภาวะและโดยวัย บวกกับความสนใจ
สวนตัวท่ีไมคอยมี เร่ืองก็แคผานๆ ไป ย่ิงกวาน้ัน หลังปฏิวัติไมถึง ๓ เดือน ตัวผูเลาเองก็
อาพาธดวยวัณโรคอยางแรง ไอเปนโลหิตมากมาย ไมไดไปเรียนจนส้ินปการศึกษาแถม
อีกวา เม่ือข้ึนปการศึกษาตอมา พอเปดเรียนในเดือนมิถุนายน ๒๕๐๒ ก็มีเรื่องยุงยาก 
เปนปญหาภายในของมหาจุฬาฯ เอง ทําใหการศึกษาเลาเรียนไมดําเนินไปตามปกติ และ
ตองพากันสนใจเฝามองตามดูเร่ืองภายในนั้น  



๓๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ท้ังน้ี เน่ืองจากมีนิสิตกลุมหน่ึง บางทีเรียกใหสะดวกปากวาพวกกอการ ไดทํา
ความวุนวายข้ึน เพื่อขอใหมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารบางทาน เรื่องขยายออกไป 
กลายเปนเหตุใหผูบริหารพลอยขัดกัน ผูบริหารบางทานส่ังลงโทษนิสิตท่ีกอการ แตมีการ
คัดคาน บางทานส่ังปดเรียน บางทานใหเปดเรียน องคสภานายกก็เมตตามารวมแกไข
สถานการณ ในที่สุด เหตุการณก็ผานไป โดยมีความออนแอภายในคางอยูบางเปนธรรมดา 

ปการศึกษาตอมา คือ ๒๕๐๓ เปนชวงเวลาสําคัญอันรางแหคอมมิวนิสตพะพาน
ถึงมหาจุฬาฯ แลวแผพันพัวไปนานหลายป โดยเร่ิมแตเปดเรียนไดไมก่ีวัน 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปดปการศึกษาตามปฏิทิน
จันทรคติ ปน้ันตรงกับวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๐๓ มีพิธีบูชาพระรัตนตรัย แลวปราศรัย 
และโอวาท ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ โดยองคสภานายก คือพระพิมลธรรม เปนประธาน  

เม่ือเสร็จพิธีเปดเปนทางการแลว ก็มีเจาหนาท่ีแจงวา เน่ืองจากอากาศยังรอนจัด 
จึงใหหยุดพักรอไปเปดเรียนจริงในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ 

ระหวางปดพักรอเวลาท่ีจะเลาเรียนในปน้ัน ไดมีเหตุการณสําคัญเก่ียวกับกิจการ
คณะสงฆหลายอยาง เริ่มดวย งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจา 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓  

ตอดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองคใหม คือ สมเด็จพระสังฆราช 
กิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตร ในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓ 

จากน้ัน มีการตั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ อุฏฐายีมหาเถระ วัดมกุฏกษัตริยาราม 
เปนสังฆนายก ในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓ และตั้งคณะสังฆมนตรี ในวันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๐๓ 

เม่ือเปดเรียนจริงในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ แลว ก็เขาสูเวลาชวงตนของป
การศึกษา ท่ีชาวมหาจุฬาฯ เตรียมใจตอนรับท่ีจะรวมงานใหญอันสําคัญประจําป คือ วัน
อนุสรณมหาจุฬาฯ บรรดาพระนิสิตนักเรียนพากันนึกถึงและมองไปที่การจัดงาน โดยมี
คณะกรรมการนิสิตจะเปนผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ  

จึงเปนธรรมดาวา พอเปดเรียนแลว พระนิสิตรุนพ่ี โดยเฉพาะในช้ันพุทธศาสตร ป
ท่ี ๔ ท่ีมีกันเวลานั้นไมก่ีรูป ขยายลงมาถึงปท่ี ๓ บาง ก็งวนขลุกกันกับการเตรียมงาน
ดังกลาวน้ัน เริ่มแตเลือกสรรต้ังคณะกรรมการนิสิตข้ึนมา 
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ผูเลาน้ี เวลาน้ัน ยังเปนสามเณร อยูในช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๓ ไมคิดวาตัวเองจะ
เขาไปเก่ียวของกับการจัดงานน้ีดวย  

แตแลว ประมาณวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๐๓ โดยมิไดคาดหมาย ไมรูตัว พระมหา
ศรีสวัสดิ์ ซ่ึงเปนนิสิตรุนพี่ เปนกรรมการนิสิตมาตั้งแตปกอนๆ เปนท่ีรูจักกันดีในหมูนิสิต
ท้ังหลาย (ตอมา คือ  พ.อ. ศรีสวัสด์ิ แสนพวง ผู อํานวยการกองอนุศาสนาจารย 
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๗) เดินเขามาหา จับมือแลวจูงไปใหสามเณรเขารับหนาท่ี
เปนเลขานุการ ของคณะกรรมการจัดงานอนุสรณมหาจุฬาฯ ทานยํ้าวาไดใสช่ือเขาไปแลว  

น่ันเปนเมตตาของทานพระผูพ่ีๆ ท้ังหลาย ท่ีไดเห็นชอบหรือตกลงกันวาอยางน้ัน 
แตตัวผูเลาน้ี ไมมีฉันทะในงานอยางน้ีเลย แลวก็ไมถนัดดวย ใจชอบแตจะคนควาหา
ความรูใหเต็มท่ี จึงขอตัวปฏิเสธๆ แตทานก็ไมยอม  

ในท่ีสุด ขอเวลาไปคิดกอน หลังเวลาผานไปนาน ก็เกรงใจทานผูเมตตา และ
พิจารณาวา ถึงแมคราวน้ีจะไมยอม แตปหนา ข้ึนป ๔ และคงจะไดบวชพระแลว จะ
หลีกเล่ียงไมได ควรยอมรับ จะไดเปนโอกาสใหไดฝกทํางานน้ีไว ในท่ีสุด ก็เปนอันยอมรับ
เปนเลขานุการ ตามที่ทานตกลงกันไว 

อยางไรก็ดี เดี๋ยวจะมีเหตุราย ท่ีชวยใหมีโชคดีพนสถานะน้ีไปได เร่ืองเปนอยางไร 
จะไดเห็นตอไป  

เรื่องเดินหนาตอไปวา หลังจากน้ันเพียง ๒-๓ วัน ขณะท่ีพระนิสิตกําลังเตรียมตัว
จะเริ่มเตรียมการจัดงานอนุสรณฯ กันอยู ก็ปรากฏวา ต้ังแตวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๐๓ เปน
ตนมา ไดมีตํารวจสันติบาลเขามาปรากฏตัว แลววนไปเวียนมาท่ีมหาจุฬาฯ เท่ียวตรวจดู
ตามเคร่ืองพิมพดีด และคอยสังเกตการณ 

คร้ันแลว ตํารวจสันติบาลก็กาวไปอีกขั้นหนึ่ง ซ่ึงสําคัญทีเดียว คือมาคนหลักฐานที่
เขาตองการหา แลวลงทายโดยบอกวา ไดพบเอกสารคอมมิวนิสตจํานวนมาก ที่มหาจุฬาฯ  

จากน้ัน ตํารวจสันติบาลก็นิมนตเจาของหรือผูรับผิดชอบตอเอกสารเหลาน้ัน ใน
ฐานะผูถูกกลาวหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต เขาสูกระบวนการดําเนินคดี โดย
ใหไปอยูในท่ีคุมขัง ท่ีกองบังคับการตํารวจสันติบาล 

ทานท่ีถูกนิมนตไป หรือพูดกันแบบเขาใจงายๆ วาถูกจับไปคร้ังน้ัน ไดแก พระ
มหามนัส จิตฺตทโม ส่ังการเลขาธิการ มหาจุฬาฯ (เปนผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษาดวย) 
และพระมหานคร เขมปาลี ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา 
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ตําแหนงส่ังการเลขาธิการ ก็คือผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ ซ่ึงในระบบงาน
ของมหาวิทยาลัยยุคตนๆ เวลาน้ัน ถือวาเปนหัวหนางานบริหารในทางปฏิบัติ สวน
อธิการบดี ในยุคน้ัน พูดอยางภาษาชาวบานวาเปนตําแหนงเชิงเกียรติยศ (หรือคุม
นโยบายทางการเมือง)  

ถาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐเวลาน้ัน ก็มักตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีทานใดทานหน่ึง ใหเปนอธิการบดี (มาคุมไว!) อธิการบดีก็มาเปนหัวหนาใน
พิธีบาง เซ็นหรือลงนามในคําส่ังและประกาศตางๆ บาง สวนตัวงานจริงท่ีทําในทางปฏิบัติ 
เปนเรื่องของเลขาธิการ 

นอกจากนั้น ท่ีมหาจุฬาฯ เวลาน้ัน ส่ังการเลขาธิการยังเปนผูกํากับแผนกบาลี
อุดมศึกษาพรอมไปในตัวดวย คือเปนผูรับผิดชอบงานในช้ันพุทธศาสตรท้ังหมด (คณบดี 
เวลาน้ัน คือ พระธรรมทัศนาธร วัดชนะสงคราม ก็เปนตําแหนงโดยเกียรติ)  

โดยนัยน้ี การหายไปของส่ังการเลขาธิการในทันทีน้ัน ก็จึงเปนการขาดดวนของ
สวนยอดแหงงานของมหาจุฬาฯ จะเรียกวาเกิดความอางวางข้ึนมาทันใด ก็คงพอได 

สวนผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษาก็เปนตําแหนงใหญ รับผิดชอบการเลาเรียน
ของพระเณรมหาจุฬาฯ ท่ีวัดพระเชตุพนท้ังหมด และมีจํานวนมากกวาแผนกอ่ืนๆ คือเปน
ประมาณคร่ึงหน่ึงของพระเณรมหาจุฬาฯ ท้ังหมด ดังกลาวแลวขางตน 

มิใชเพียงปญหาของงานเทาน้ัน แตขาวท่ีแพรกระจายออกไป ยอมกอใหเกิด
ความเขาใจผิดตอมหาจุฬาฯ ท้ังหมด โดยเฉพาะภาพของสถาบันในสายตาของพุทธ
บริษัทและประชาชนทั่วไป 

คนไปคนมา หาคอมมิวนิสตไมเจอ 
ถึงตอนน้ี แนนอนวา จะตองแกปญหาโดยดวน อยางนอยหาพระเถระท่ีจะมา

ดํารงตําแหนงดูแลรับผิดชอบสวนงานท่ีอางวาง หัวหนาหายไป  

เรื่องหนึ่งท่ีทานผูใหญรีบเขามาแกไข คือ การรักษาบรรยากาศใหมีความอบอุน
หรืออุนใจ และรวมใจใหม่ันกันอยู ไมใหใจหาย หรือเตลิดเพริดกันไปเสีย 

ปรากฏวา แทบจะทันทีน้ัน องคสภานายก คือพระพิมลธรรม นอกจากคงจะยุง
กับการชวยแกปญหาในระดับงานบริหารแลว ก็ลงมาพบปะใกลชิดกับพระนิสิตท้ังหลาย 
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ท่ีวาแทบจะทันที คือ ในวันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๒๕๐๓ มีคําแจงมาใหนิสิตช้ันปท่ี ๓ 
รวมเขาหองเดียวกับช้ันปท่ี ๔ แลวองคสภานายกก็เขามาสนทนาอยางกันเอง กับนิสิตท้ัง 
๒ ช้ันน้ันพรอมทีเดียว และท่ีเดียวกัน ทํานองหลวงพอพูดคุยกับพระเณรในวัด 

เวลาน้ัน ตึกใหญ ๓ ช้ันยังไมเสร็จ พระนิสิตเรียนอยูท่ีตึกโรงเรียนธรรมมหาธาตุ
วิทยาลัย ตามท่ีจําได นาจะไมผิดวา วันน้ัน นิสิตช้ันปท่ี ๓ และปท่ี ๔ รวมกันในหอง
ทายสุดดานตะวันออก ของตึกช้ันบน คือช้ันท่ีสอง   

หลวงพอเขามาแลว ก็พูดทักทาย ใหความรู เลาเร่ืองราวตางๆ เม่ือพูดแลว ทานก็
ถามบาง พอจะถาม ก็เปนธรรมดาวา สามเณรที่มีอยูองคเดียว ซ่ึงแปลกหมู กลายเปน
จุดเดน หรือเปนจุดสนใจ ทานก็ถามผูเลาน้ีวา คําวา “กุศโลบาย” หมายความวาอยางไร 
ผูเลาก็กราบเรียนตอบไป คงจะพูดยืดยาว จบแลว ทานบอกวาไมควรพูดอะไรงายๆ...แต
ยังเปนเณร ไมเปนไร เด็กๆ ยังไมคอยคิดอะไร   

จากน้ัน  ทานส่ังวาเลิกเรียนแลวใหไปหา  ทานพูดทานถามอะไรบาง  จํา
รายละเอียดไมได ลงทายวา ใหรักษาตัวใหดี อยาใหเปนอัตตกิลมถานุโยค และขาดเหลือ
อะไรใหบอก แลวใหไปคนศัพท “กุศโลบาย” และเขียนมาถวายทานในวันรุงข้ึน 

น่ีเลาไวใหเห็นบรรยากาศ เปนเมตตาคุณของทานผูใหญ แตความใกลชิดและ
บรรยากาศน้ี ไมอาจดําเนินไปได เพราะองคสภานายกเองก็ประสบเหตุการณราย อยูใน
ขายของรางแหท่ีวามาแลวน้ันดวย และเรื่องราวขาวรายก็กําลังกระช้ันเขามา ทําใหทาน
ตองใชเวลากับเรื่องเหลาน้ัน  

ดังน้ัน ตอจากน้ี เทาท่ีจําได ก็ไมมีการพบปะอยางน้ันอีก ไดแคเห็นเวลาทานมีกิจ
ผานไปในบริเวณวัด แตก็เห็นไดวาทานมีเมตตาแกผูเลาเร่ือยมา พบเห็นคราวใด แมแต
ไกล ทานก็กวักมือเรียก หรือย้ิมให จนในท่ีสุด ทุกอยางก็จบส้ินไปตามกาล 

ปญหาอันกระทบมหาจุฬาฯ คร้ังน้ี เปนเร่ืองยืดยาว ในสถานการณชวงน้ี งาน
อนุสรณมหาจุฬาฯ  ท่ี กําลังเริ่มเตรียมการกันอยู  ก็พลอยถูกปญหากลบทับหมด
ความสําคัญไป ดังท่ีเรื่องราวดําเนินตอไปวา ในวันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๒๕๐๓ (รักษาการ)
อธิการบดี ไดมีคําส่ังใหงดการจัดงานอนุสรณมหาจุฬาฯ ประจําป ๒๕๐๓ โดยจะมีเพียง
พิธีท่ีจัดเปนการภายใน ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ 

อยางที่วาแลว เคราะหของชาวมหาจุฬาฯ ที่ถูกบังคับใหงดการจัดงานอนุสรณฯ ปน้ี 
กลายเปนโชคดีของผูเลา ท่ีพนไปไดจากภาระของกิจกรรมออกงาน อันขัดตออัธยาศัย 
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ดังไดเลาแลวขางตน ในเดือนพฤศจิกายน ป ๒๕๐๓ คือประมาณ ๕ เดือน 
หลังจากท่ีพบกับนิสิตป ๓-๔ ดังเลาขางบนแลว อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ ซ่ึงเปนสภานายก
มหาจุฬาฯ โดยตําแหนง ไดถูกถอดสมณศักดิ์ ฐานขัดพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พน
จากตําแหนงเจาอาวาสวัดมหาธาตุ และจากความเปนสภานายกมหาจุฬาฯ  

พอถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ดวยขอกลาวหาในคดีคอมมิวนิสตทํานองเดียวกับส่ังการ
เลขาธิการ (ขอหาที่แจงคราวนี้วา “มีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และกระทําผิดตอ
ความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร”) อดีตพระพิมลธรรมก็ถูกจับไปดําเนินการให
สละเพศและคุมขังไวท่ีสันติบาล 

ตอจากน้ี ขอเลาอยางยนยอรวบรัดวา อดีตพระพิมลธรรมพํานักในท่ีคุมขังท่ีกอง
บังคับการตํารวจสันติบาล ๔ ป จนกระท่ังเม่ือศาลทหารกรุงเทพ (ในสมัยปฏิวัติ) 
พิพากษายกฟอง ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงกลับสูวัดมหาธาตุ และตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
หลังจากมหาเถรสมาคมมีคําส่ังใหระงับอธิกรณของทานแลว ก็ไดมีประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสมณศักดิ์กลับคืน  

คร้ันแลว ในวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ นายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช) ได
มีบัญชาให ดร.นิพนธ ศศิธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัญเชิญพัดประจํา
ตําแหนงไปถวายคืนแกพระพิมลธรรม ท่ีตําหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุ 

นับแตเกิดคดีความใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เม่ือพระพิมลธรรมพนจากตําแหนงแลว พระ
ธรรมรัตนากร (สวัสดิ์ กิตติสารเถระ) ไดดํารงตําแหนงอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ และเปน
สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบมา โดยไดรับสถาปนาเปนท่ี พระธรรมปญญา
บดี ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ แลวตอมา ถึงมรณภาพ เม่ือมีอายุ ๙๒ ป ใน พ.ศ. ๒๕๒๓  

เม่ือพระธรรมปญญาบดีถึงมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ แลว พระพิมลธรรมก็คืนสู
ตําแหนงอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ และเปนสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีก
วาระหน่ึง รวมเวลาท่ีอยูปราศจากตําแหนงท้ังสองน้ัน ๒๐ ป  

ตอมา ในป ๒๕๒๘ พระพิมลธรรมไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระราชาคณะ ท่ี 
สมเด็จพระพุฒาจารย แลวในท่ีสุด ถึงมรณภาพเม่ือมีอายุ ๘๖ ป ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

พระไทยไปจีน ไดพบประธานเหมา  
กลับเขาเมืองไทย ไดไปอยูสันติบาล 

ถึงแมผูเลาเองไมไดรูเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณขางตนน้ันมากมาย และไมไดใส
ใจนัก แตคิดวา เม่ือมีเรื่องเก่ียวของแลว ก็ควรมีความรูไวบางเพื่อประกอบความเขาใจ 
พอใหมองเห็นเคารูปวาเรื่องราวเปนไปเปนมาอยางไร ทานผูใดสนใจจริงจัง ก็หาความรู
ใหแจงจริงชัดเจน โดยไปสืบสอบใหถึงแหลง ตั้งแตตัวทานเจาของนาม ขอเขียนคําเลา
ของทาน องคกรพุทธในเมืองจีน มาจนถึงเอกสารท่ีกองบังคับการตํารวจสันติบาล 

การท่ีพระมหามนัส จิตฺตทโม ส่ังการเลขาธิการ และผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา 
และพระมหานคร เขมปาลี ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา มหาจุฬาฯ ถูกตํารวจสันติบาล 
ในสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มานิมนตไปเขากระบวนการสอบสวนตาม
ขอหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต โดยคุมขังไวท่ีกองบังคับการตํารวจสันติบาลนั้น 
ก็มีเรื่องราวสืบเน่ืองเช่ือมโยงกับการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมี
ความสัมพันธในทางท่ีดีกับประเทศน้ัน ทํานองเดียวกับอาจารยกรุณา กุศลาศัย ตลอดไป
ถึงนายสังข พัธโนทัย ผูเปนท่ีปรึกษาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เรื่องมีวา เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดมีพระภิกษุจากประเทศไทย ๔ รูป ไป
ศึกษาที่สถาบันบาลีนวนาลันทามหาวิหาร มหาวิทยาลัยพิหาร รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
ในจํานวนน้ัน 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 
ประเทศอินเดียก็ถือตามน้ัน ดังท่ีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเนหรู ไดใหมีการจัดงานฉลอง 
เรียกวาพุทธชยันตี โดยมีการจัดเตรียมการตางๆ เปนอันมาก รวมท้ังการใหโอกาสแก
ประเทศพุทธศาสนา ท่ีจะสรางวัดของตนๆ ข้ึนท่ีพุทธคยา ถ่ินท่ีตั้งพุทธสังเวชนียสถาน
แหงการตรัสรู ดังท่ีรัฐบาลไทยก็ไดสรางวัดไทยพุทธคยาข้ึนมาในโอกาสน้ัน 

ในโอกาสแหงพุทธชยันตี ในปท่ีไทยนับวา พ.ศ. ๒๔๙๙ น้ันเอง ทางเมืองจีน ซ่ึง
เปนคอมมิวนิสต จะโดยนโยบาย หรือกุศโลบาย เก่ียวโยงกับประเทศอินเดีย เก่ียวกับ
ประเทศไทย หรืออยางไรก็ตาม คณะสงฆของจีน หรือพุทธสมาคมจีน หรือองคกรจีนในนาม
ชาวพุทธอันหน่ึง ก็ไดนิมนตพระไทย ๔ รูปน้ัน ใหเดินทางไปรวมพุทธชยันตี ท่ีเมืองจีน  



๓๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

พระภิกษุไทยท้ัง ๔ ทาน ซ่ึงไดเรียนกันสูงแลว ยอมทราบวา ประเทศไทยมี
นโยบายปองกันคอมมิวนิสตตลอดมานานแลว ดังท่ีรัฐบาลจอมพล ป. ถึงกับไดออก 
พ.ร.บ. ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ แตกระน้ันก็ตาม เม่ือกาล
ผานมา รัฐบาลจอมพล ป. ไดมีทาทีจะเปล่ียนนโยบาย กลายเปนวาตองการจะเปด
ความสัมพันธกับจีนแดง ซ่ึงก็พอดีใกล พ.ศ. ๒๕๐๐ นอกจากน้ัน การท่ีทานจะเดินทาง
น้ัน ไมใชไปจากเมืองไทย แตไปจากอินเดีย ซ่ึงเวลานั้นมีสัมพันธไมตรีอันดีกับเมืองจีน 

คณะพระไทย ๔ ทานน้ัน คงพิจารณากันมาก จึงมีเรื่องบอกวา ทานมีหนังสือมา
คงทํานองอาปุจฉาอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ คือพระพิมลธรรม แลวพระพิมลธรรมก็นําเรื่อง
ปรึกษากับรัฐบาลจอมพล ป. เม่ือทางเปดหรือคิดวาโปรงโลงแลว คณะพระไทย ๔ ทาน ก็
ไดเดินทางไปเมืองจีน ในแงหน่ึงก็เหมือนวาไปตามนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม น่ันเอง  

พระไทย ๔ ทานน้ัน อยูในเมืองจีนแผนดินใหญ ๒ เดือน ไดมีโอกาสเขาพบกับ
เหมา เจอตง และโจว เอินไหล ตลอดจนผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนอีกหลายคน และไดรับ
การสัมภาษณออกกระจายเสียงวิทยุปกก่ิงภาคภาษาไทยกันทุกทาน  

เม่ือกลับจากเมืองจีนแลว พระไทยทั้ง ๔ ก็เรียนท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทาตอมาจน
สําเร็จปริญญา พระมหานครสําเร็จปริญญาโท ของสถาบันบาลีนวนาลันทามหาวิหาร ใน 
พ.ศ. ๒๕๐๐ พระมหามนัสก็ไดปริญญาโทเชนเดียวกัน หลังจากนั้น ท้ังสองทานก็เดินทาง
กลับเมืองไทย ไดเขาสอน และเปนผูบริหารท่ีมหาจุฬาฯ บรรจบกับเรื่องท่ีกลาวมา 

พอถึงป ๒๕๐๓ เขาสูสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นโยบายปราบ
คอมมิวนิสตกลับฟนข้ึนมา และมีการกวาดลางใหญ พระมหามนัส และพระมหานคร ก็ตอง
คํากลาวหา ทํานองเดียวกับบรรดาญาติโยมท่ีไดไปหรือไดสัมพันธกับเมืองจีนคอมมิวนิสต 
ในตอนทายของยุคจอมพล ป. และในที่สุด หลังจากสูคดีนานหลายป ทานท้ังหลายที่ได
ออกชื่อมา ก็พนคดีท่ัวกัน โดยไดรับการถอนฟอง หรือศาลสั่งยกฟอง จบเรื่องไป กลายเปน
วา ตามท่ีศาลพิพากษา ไมมีใครเปนคอมมิวนิสตสักคน  

สวนกรณีขององคสภานายก คือพระพิมลธรรม อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ เปนเรื่อง
ใหญ มีความซับซอนคงไมนอย ผูเลาน้ีไมไดรูรายละเอียดอะไรมาก  

ในกรณีของพระมหามนัส และพระมหานคร ท่ีเลาแลวขางบนน้ี ก็มีเรื่องเก่ียวของ 
กับพระพิมลธรรม อาจจะมองเปนแนวทางของการสังเกต ก็คงได และเห็นงายดวย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

ตามท่ีวาน้ัน พระมหามนัส และพระมหานคร ไปจากวัดมหาธาตุ เม่ือจะไปจีน
แดง ก็ไดสงจดหมายมาอยางท่ีวา คงทํานองอาปุจฉาหรือปรึกษา และตามเรื่องก็วา พระ
พิมลธรรมไดปรึกษาจอมพล ป. แลวพระมหามนัส และพระมหานคร จึงเดินทางไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน อันน้ีก็อาจถูกถือเอาไดวา พระพิมลธรรมไดสงเสริม อยางนอย
ยอมรับการไปจีนแดงของสองทานน้ัน โดยจอมพล ป. ไดเห็นชอบดวย 

นอกจากน้ี ก็มีเรื่องท่ีวาพระพิมลธรรมเองก็ไดเดินทางไปตางประเทศ เชนวาได
รวมขบวนการ MRA (Moral Re-Armament) และมีการโยงเร่ืองไปเปนคอมมิวนิสต แตท่ี
จริง MRA น้ี โดยพ้ืนฐาน หรือพื้นเดิม เปนขบวนการทางศาสนาคริสต และตอตาน
คอมมิวนิสต นอกจากน้ี เรื่องอ่ืนๆ ยังมีอีกเยอะ ผูเลาไมไดติดตามเร่ืองราว ไมไดสืบคน
ขอมูลอะไรมาก แคไดฟงผานมาผานไป ทานผูใดสนใจจริงจัง ก็พึงไปคนเอา ผูเลาวาไป
แคตามที่พอจะไดความรูมาบาง ไมถึงข้ันท่ีจะมีความคิดเห็น ไดแคบางที่ก็ตั้งขอสังเกตไว 

ถาจะไมตองยุงกับเรื่องราวท่ีสับสนซับซอน ก็ดูท่ีคําพิพากษาของศาลทหาร ดังได
เลาแลววา ศาลทหารกรุงเทพไดพิพากษายกฟองคดีพระพิมลธรรม ใน พ.ศ. ๒๕๐๙  

เรื่องอยางน้ี จะวิเคราะหวิจัยก็วากันไป มองวาหาความรูกันไว แตถาจะเอาเปน
เอาตายใหไดตัวการ บางทีก็มีจุดนิดเดียวท่ีนโยบายการเมือง ท่ีเปนตัวพลิกผันบันดาล ดัง
ท่ีวาการเมืองพาสภาพบานเมืองใหเปนไป  

แลวอะไรบันดาลนโยบายการเมือง เปนธรรมดาวา การเมืองและบานเมืองอยูใน
กระแสสังคม และกวางออกไปก็อยูในกระแสโลก อันน้ีเปนปจจัยท่ีมีกําลังมากจากภายนอก 
นอกจากตองรูเทาทันกระแสเหลานี้แลว ขอสําคัญก็อยูที่คนน่ีแหละวาจะใหตัณหาหรือปญญา
มาเปนตัวนําใจ ดูไปๆ ใหเห็นโลก เขาใจมนุษยแลว จะปฏิบัติดวยสติปญญาไดดีย่ิงข้ึน   

อยางไรก็ตาม ถาไมไดสนใจอะไรนักหนา อานเอาความรูหรือแมแตรายละเอียด 
จากคําพิพากษาของศาลทหาร ท่ีวาเม่ือก้ี ก็คงจะพอ 

เลาแถมไว 
กอนจะผานตอนน้ีไป มีเรื่องเลาแถมนิดหนอยวา การปราบคอมมิวนิสตของ

รัฐบาล ท่ีพะพานผานมหาจุฬาฯ ไปในคร้ังน้ัน นอกจากทําใหสูญเสียความราบร่ืนม่ันคง
ของกิจการในระดับสูง และกอความเสียหายตอเกียรติคุณในเชิงความเขาใจผิดแลว ยัง
ท้ิงความยุงเหยิงปลีกยอยไวขางหลัง อยางนอยท่ีควรเลาไว คือเรื่องเอกสาร ซ่ึงโยงไปถึง
ประวัติของมหาจุฬาฯ ดวย 



๔๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ดังไดเลาแตแรกวา ตั้งแตราววันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๐๓ ตํารวจสันติบาลไดมา
ปวนเปยนท่ีมหาจุฬาฯ สังเกตการณ ตรวจเครื่องพิมพดีด ดูโนนดูน่ี แลวตอมาก็คนหา
หลักฐาน จนในท่ีสุดก็บอกวาพบเอกสารคอมมิวนิสตมากมาย กอนท่ีจะนิมนตส่ังการ
เลขาธิการ และ ผกก.บาลีมัธยมศึกษา ไปคุมไวท่ีสันติบาล 

ไดบอกดวยแลววา เวลาน้ัน พระนิสิตนักเรียนยังอยูท่ีตึกเรียนเกาขนาดยอม ๒ 
ช้ัน แถบเหนือลานอโศก ตอมาหลังจากน้ันไมนาน ก็ยายข้ึนไปเรียนบนตึกมหาจุฬาฯ หลัง
ใหญท่ีเสร็จใหม ๓ ช้ัน  

เวลาผานไปถึงป ๒๕๐๗ เม่ือผูเลาเขาทํางานแลว วันหน่ึง ในสํานักงานเลขาธิการ 
ไดเปดดูตูเหล็กใสเอกสาร ซ่ึงเปนแบบล้ินชักขนาดใหญใสแฟมเรียงกันไดช้ันละมากหลาย
แฟม ก็ไดเห็นเอกสารมากมาย มิไดอยูในแฟม (ดูเหมือนวาแฟมก็ไมมี) แตแยกเปนแผนๆ 
ท้ังมิไดซอนกันอยูเปนปกเปนกอง แตกระจัดกระจาย ไมเปนระเบียบ ยุง ยับ สับหัวสับ
หาง เกยข้ึนเกยลง ไมอยูในสภาพท่ีจะใชทํางานทําการ 

เบื้องแรก นึกตําหนิวา ทําไมจึงปลอยปละละเลยในเร่ืองเอกสารกันอยางน้ี แต
แลว หยิบเอกสารแผนน้ันแผนน้ีข้ึนมาดู ปรากฏวาเปนประกาศ เปนคําส่ัง และหนังสือ
เขา-ออกของมหาจุฬาฯ ในระยะ พ.ศ. ๒๕๐๓ และใกลเคียง  

นึกข้ึนไดถึงเหตุการณขางตนน้ัน ตูเอกสารนี้คงจะถูกขนยายจากอาคารเกามา 
และยังไมไดจัดการอะไรตอ  

น่ีคงเปนสภาพของเอกสารท่ีถูกตํารวจสันติบาลมารื้อคน แลวก็ปลอยเลยตาม
เลย ไมเก็บใหเรียบรอย เลยทําใหคิดตอไปอีกวา เปนไปไดไหม เอกสารบางสวนอาจถูก
ยกขนไปคนท่ีกองบังคับการของตํารวจสันติบาลน้ัน แลวบางทีก็อาจจะไมไดนํากลับมา 
ถาเปนอยางน้ัน เรื่องราวท่ีเปนหลักฐานเชิงประวัติของมหาจุฬาฯ ก็อาจจะขาดหายไป น่ี
ก็เปนปมที่ท้ิงคางไวกับความไมอาจจะรู 

ตอนน้ัน ส่ิงท่ีทําได ก็คือ เอาเอกสารที่กระจุยกระจายเหลาน้ันมาจัดเรียงลําดับ 
เขาพวกเขาหมู และเขาแฟมไวเทาท่ีไดเทาท่ีมี เปนอันตัดตอนไปทีหน่ึงกอน 



หาคอมมิวนิสต เห็นโรงละครโลก 

เจอสงครามรอน ๗ ป เพิ่งจบ พบสงครามเย็นอีก ๔๗ ป   
คําวา “คอมมิวนิสต” น้ีมีเรื่องราวใหญโต ทําใหเกิดเหตุการณรายแรงมากมาย

หลายยุคหลายคราว ไดยินไดฟงกันบอยมาก แตก็ยากจะหาคนท่ีบอกไดวารู จัก
คอมมิวนิสตดี มีแตพูดกันไปในความมืดมัวสลัวคลุมเครือ 

ในท่ีน้ี ก็มิใชจะบอกความหมายใหเขาใจรูจักตัวคอมมิวนิสต แตไหนๆ มีเรื่องมา
ใกลตัวแลว ก็จะเลาเหตุการณใหญๆ ขยายเขตออกไป ใหเห็นเร่ืองน้ีกวางมากข้ึน เปน
การเสริมความรูเขาใจดานสถานการณ ซ่ึงจะชวยใหมองอะไรๆ ออกหรือชัดมากข้ึน 

ท่ีเลาเรื่องมาขางตนน้ัน บอกแลววาเปนเรื่องนาแปลกท่ีรัฐบาล จอมพล ป. ซ่ึงเอา
จริงเอาจังท่ีจะปราบคอมมิวนิสต ถึงกับออก พ.ร .บ . ปองกันการกระทําอันเปน
คอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ แตแลวตอมาไมก่ีป จอมพล ป. ก็เตรียมจะผูกไมตรีกับจีนแดง  

พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๔๙๕ ฉบับน้ี ผูเลาเองก็จําไมได แตเม่ือพูดถึง ก็ทําใหนึกข้ึนมาถึง
เร่ืองคอมมิวนิสต ท่ีเปนบรรยากาศแวดลอมในชีวิตของผูเลาเองในปน้ัน คือ พ.ศ. ๒๔๙๕  

ในป ๒๔๙๕ ผูเลายังเปนสามเณร อายุเต็ม ๑๓ ยาง ๑๔ อยูท่ีวัดปราสาททอง ใน
เมืองสุพรรณบุรี เวลาน้ัน ขาวสารแทบจะวามีแหลงเดียว คือ วิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย สงเสียงจากกุฏิหลวงพอเจาอาวาส ออกขาวเชา-ค่ํา และมีรายการอ่ืนๆ ใน
เวลานอกจากน้ัน เราไดยินคําบอกเลาและโฆษณาของรัฐบาล ใหรูเขาใจความเลวราย
มากมายรายแรงของคอมมิวนิสต ซ่ึงเรามักจํากันวา “คอมมูนิสต” ฟงคําท่ีวิทยุวา ก็วาด
ภาพคอมมูนิสตน้ัน เหมือนเปนผี เปนปศาจแสนรายกาจ เปนยักษ เปนมารท่ีนากลัว 

เหตุการณความเปนไปในประเทศไทยอันน้ี ก็คือเปนไปตามนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเวลาน้ัน ดังไดกลาวแลว 



๔๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

อยางไรก็ดี การเมืองไทยท่ีเปนอยางน้ัน มิใชเปนไปเองโดยลําพัง แตอยูในกระแส
การเมืองโลก หรือการเมืองระหวางประเทศในวงกวาง ท่ีเปนไปอยูในเวลาน้ัน อันเร่ิมตน
มาตั้งแตส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ที่ทําใหโลกแบงแยกเปน ๒ คาย คือ โลกเสรี (free world) 
มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา กับคายคอมมิวนิสต (communist bloc) มีสหภาพโซเวียต 
(ปจจุบันเหลือเปนรัสเซีย) เปนหัวหนา  

เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ยุติลงในป 1945 (พ.ศ. ๒๔๘๘) ประเทศในยุโรป แมแต
ท่ีเปนฝายชนะสงคราม อยางอังกฤษ และฝร่ังเศส ก็อยูในสภาพท่ียอยยับแหลกลาญ  

แตสหภาพโซเวียต (Soviet Union, เรียกเต็มวา Union of Soviet Socialist 
Republics, เรียกยอวา U.S.S.R.) แมจะเต็มไปดวยความพินาศพังทลาย แตเพราะเปน
ประเทศท่ีมีดินแดนแสนจะกวางใหญไพศาล (กอนแตกสลายในป 1991/๒๕๓๔ มีเน้ือท่ี 
๒๒.๔ ลาน ตร.กม. คือใหญ ๗ เทาของอินเดีย) ถึงจะสูญเสียมากมาย ก็ยังเหลือมหาศาล 

ในสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ น้ัน โซเวียตมีกองทัพใหญท่ีสุดในโลก มีรถถังและ
เครื่องบินมากกวาเยอรมัน ๒-๓ เทา เม่ือเยอรมันบุกเมืองหลวง คือ มอสโก/Moscow แม
ทัพเยอรมันจะเขามาถึงชานเมือง แตฤดูหนาวท่ีโหดรายย่ิงนักของรัสเซียก็ชวยไว ทําให
เยอรมันซูบโซแสนโทรมกลายเปนฝายต้ังรับ ถึงแมเมืองใหญๆ จะพินาศ เชน เลนินกราด/
Leningrad ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ถูกลอมสูกัน ๙๐๐ วัน คือเกือบ ๒ ปคร่ึง รอด แตคน
ในเมืองตายไปเกือบลานคน อีกดานหน่ึง ทางตะวันออกเฉียงใต การรบท่ีสตาลินกราด/
Stalingrad ทามกลางฤดูหนาวที่แสนโหดของรัสเซีย อุณหภูมิลดถึง -30o (ใตศูนย) รบกันจน
วอดวายหมดท้ังเมือง ไดช่ือวาเปนการรบเลวรายที่สุดในสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ทหาร ๒ ฝาย
ตายรวมกันไดลานคน แลวโซเวียตกลับเปนตอ ในท่ีสุด สหภาพโซเวียตก็เปนฝายชนะ  

ยอนหลังไป เม่ือใกลจะส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ ไดมีการปฏิวัติรัสเซียในป 1917/
๒๔๖๐ (ประกอบดวยการปฏิวัติ ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ และตุลาคม) ทําใหพวก
พรรคบอลเชวิกส/Bolsheviks ข้ึนครองอํานาจ และรัสเซียกลายเปนประเทศคอมมิวนิสต 
แลวจากน้ันอีก ๕ ป โดยมียูเครน/Ukraine เปนตน เขารวมดวย ไดตั้งเปนสหภาพโซเวียต 
ในป 1922/๒๔๖๕ 

พอส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ขณะท่ีอังกฤษ และฝร่ังเศส ปอแปท้ังภายใน พรอม
ท้ังนอกออกไป บรรดาอาณานิคมก็พากันเรียกรองจะเปนเอกราช สหภาพโซเวียต ซ่ึงยังมี
กําลังดีอยู ก็แผขยายอิทธิพลพรอมท้ังอุดมการณคอมมิวนิสตออกไป เอาประเทศ
ท้ังหลายในยุโรปตะวันออกเขามาอยูใตความครอบงํา กลายเปนมหาอํานาจใหม 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓ 

อีกดานหน่ึง สหรัฐอเมริกาซ่ึงมีดินแดนอยูตางทวีปหางไกล ไดสงทหารมารวมรบ
และเปนผูชนะสําคัญ โดยแรงกระทบจากสงครามไปไมถึงตัว แถมย่ิงมีกําลังเพ่ิมพูนข้ึน
ท้ังทรัพยและอํานาจ เปนมหาอํานาจข้ึนมาอยางโดดเดน แตเปนประเทศประชาธิปไตยใช
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีอุดมการณตรงขามกับสหภาพโซเวียต  

สหรัฐอเมริกาเขามาโอบอุมจุนเจือเหลาประเทศในยุโรป และในทวีปอ่ืน พรอมกับ
พยายามปองกัน ปดก้ัน โอบลอมสหภาพโซเวียต ท่ีขยายอํานาจและแผลัทธิคอมมิวนิสต
กลายเปนวา หลังจบสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ไดเกิดมีความขัดแยงระหวาง ๒ มหาอํานาจ
ใหม ท่ีทวีข้ึนๆ กลายเปนสงครามอยางใหม ท่ีเรียกวา “สงครามเย็น/cold war”   

ประมาณคร่ึงปหลังส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เซอร วินสตัน เชอรชิลล/Sir Winston 
Churchill นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไปเยือนสหรัฐอเมริกา ไดไปเย่ียมรัฐบานเกิดของ
ประธานาธิบดีทรูแมน/Truman คือ มิสซูรี/Missouri  

เชอรชิลลกลาวในคําปราศรัยท่ี Westminster College เมือง Fulton เม่ือวันท่ี ๕ 
มีนาคม ๒๔๘๙/1946 วา “มานเหล็ก/iron curtain ไดลงมาปดขวางก้ันทวีป (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” ก็ไดถือกําเนิดข้ึน 

นายกรัฐมนตรีเชอรชิลลบอกวา ยังมีทรราชเหลืออยูอีกคนหน่ึงในยุโรป คือ จอม
เผด็จการโซเวียต โจเซฟ สตาลิน/Joseph Stalin เม่ือสตาลินไดยินขาวเรื่องน้ี เขาบอกวา 
น่ีเปนปฏิบัติการสงคราม (an act of war) หรือการทําสงคราม 

ความขัดแยงและตึงเครียดเพ่ิมทวี ครั้นถึงป 1948/๒๔๙๑ นายเบอรนารด บารุค/
Bernard Baruch ท่ีปรึกษาของประธานาธิบดีทรูแมน ไดริเริ่มใชคําวา “สงครามเย็น/cold 
war” ซ่ึงไดรับความนิยมใชกันเร่ือยมา ส่ือความหมายวาเปนระยะเวลาที่สองคาย
อุดมการณแขงกันสะสมกําลังทหาร รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร ชิงอํานาจทางเศรษฐกิจ และ
มีความสัมพันธทางการทูตท่ีเปนปฏิปกษกันอยางตึงเครียด  
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อเมริกาพอจะสําราญเต็มท่ี ก็ถูกผีรายคอมมิวนิสตหลอกหลอน  
เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จบลงโดยฝายสัมพันธมิตร (Allies) มีชัยน้ัน ในฝาย

อักษะ (Axis) อิตาลี (Italy) ยอมแพกอนต้ังแตป 1943/๒๔๘๖ แลวตอมาอีก ๓ ป ได
กลายเปนสาธารณรัฐ ญ่ีปุนยอมแพหลังสุด ในเดือนสิงหาคม 1945/๒๔๘๘ โดย
สหรัฐอเมริกาผูเดียวเขายึดครอง  

สวนเยอรมนี ซ่ึงยอมแพในเดือนพฤษภาคม 1945/๒๔๘๘ ถูกแบงเปนเขต
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 

แตท่ีสําคัญ คือ เบอรลิน (Berlin) ซ่ึงเปนเมืองหลวง ถูกแบงเปนเขตยึดครอง ๔ 
สวน ตั้งแตป 1945/๒๔๘๘ และก็แยกเปนเขตของ ๒ คาย โดยเขตยึดครองของอังกฤษ 
อเมริกา และฝรั่งเศส เรียกวาเบอรลินตะวันตก (West Berlin) และเขตยึดครองของโซเวียต 
เรียกวา เบอรลินตะวันออก (East Berlin)  

ทีน้ี ท่ีจะเปนเรื่องใหญก็คือ เบอรลินท้ังเมือง อันไดแกท้ัง ๔ เขตยึดครองของ ๔ 
ชาติน้ัน อยูในเยอรมนีตะวันออกของโซเวียตท้ังหมด  

ดังไดกลาวแลววา แทบจะทันทีท่ีโลกผานพนสงครามลุถึงสันติภาพ โลกก็
แตกแยกเปน ๒  คายอุดมการณ แลวก็มีสงครามเย็นตามมา ไมมีสันติภาพท่ีแทจริง มีแต
ความตึงเครียดและความขัดแยงชิงดีชิงเดนกันเรื่อยมา 

เมืองเบอรลินท่ีแบงเปน ๒ ซีกน้ี ไดกลายเปนจุดขัดแยงแขงพลังอยางสําคัญของ
สงครามเย็น เร่ิมดวยหลังจากจบสงครามและเบอรลินถูกแบงเปน ๒ ซีกเพียง ๓ ป คือถึง
ป 1948/๒๔๙๑ สหภาพโซเวียตก็ปดลอมเบอรลินตะวันตกท้ังทางบกและทางนํ้า ไมให
สามมหาอํานาจตะวันตกสงกําลังบํารุงเขาไปได  

สามชาติตะวันตกอยูในฐานะลําบาก แตแลว อเมริกาก็เปนผูนําในการแกปญหา
โดยลงทุนใชเครื่องบินขนสงเปนการใหญ เล้ียงเบอรลินตะวันตกไว จนในท่ีสุด โซเวียตก็
ยอมเปดทางใหเขาออกไดตามปกติ 
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ปญหาเรื่องเมืองเบอรลินมีมาเรื่อย จนกระท่ังป 1961/๒๕๐๔ ฝายโซเวียตก็ได
สรางกําแพงเบอรลิน/Berlin Wall ท่ีมีไฟดูด ข้ึนก้ันระหวาง ๒ เบอรลิน ยาว ๔๗ กม. และ
อีก ๑๒๐ กม.ลอมเบอรลินตะวันตก เพื่อกันคนหนีล้ีภัยออกจากเบอรลินตะวันออก เขาไป
ในเบอรลินตะวันตก∗2  

สหรัฐอเมริกาน้ันมีความภูมิใจและก็อุนใจวา ตนผูเดียวมีอาวุธท่ีรายแรงท่ีสุด คือ 
ระเบิดปรมาณู  (atomic bomb) ซ่ึงได ทําได สําเ ร็จในป  1945/๒๔๘๘  และใช ยุติ
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ในปน้ัน โดยท้ิงลงที่เมืองฮิโรชิมา/Hiroshima และเมืองนาคาซากิ/ 
ในวันท่ี ๖ และวันท่ี ๙ สิงหาคม ตามลําดับ แตแลว ในชวงเวลาแหงการแขงขันอยาง
เครียดเขมน้ัน พอถึงป 1949/๒๔๙๒ สหภาพโซเวียตก็ทําระเบิดปรมาณูไดสําเร็จ กอ
ความหว่ันหวาดใหแกชาวอเมริกันอยางมาก  

แลวตอมา พออเมริกาทําระเบิดไฮโดรเจน (hydrogen bomb หรือ thermonuclear 
bomb, เรียกส้ันๆ วา H-bomb) ไดสําเร็จในป 1952/๒๔๙๕ ซ่ึงแรง ๕๐๐ เทาของระเบิด
ปรมาณูลูกท่ีท้ิงท่ีฮิโรชิมา เวลาผานไปปเดียว โซเวียตก็เร่ิมทําไดบางในป 1953/๒๔๙๖ 

เหตุการณท่ีทําใหอเมริกาตื่นตระหนกไดตามมาติดๆ กันอยางน้ี และท่ีตกใจอยาง
มากก็คือขาวท่ี เหมา เจอตง/Mao Zedong (คนไทยเวลาน้ัน เรียกแบบเกาวา เมาเซตุง/
Mao Tse-tung) รบชนะในเมืองจีน ทําใหเจียง ไคเชค/Chiang Kai-shek ตองพาพวกจีน
คณะชาติหนีจากแผนดินใหญไปต้ังประเทศจีนคณะชาติ/Nationalist China ท่ีเกาะ
ไตหวัน/Taiwan) แลว เหมา เจอตง ก็เปล่ียนจีนเปนประเทศคอมมิวนิสต เรียกวา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน/People's Republic of China ในป 1949/๒๔๙๒  

น่ีเปนกาวใหญท่ีแสดงใหเห็นวา คอมมิวนิสตไดขยายตัวไปมากแลว 

                                         
2
∗ กําแพงเบอรลินเปดในวันที่ ๙ พ.ย. 1989/๒๕๓๒ แลวหลังจากนั้น ๑๐ วันก็มีประกาศยุติสงครามเย็น ตอ
มาถึงวันท่ี ๑ ต.ค. 1990/๒๕๓๓ มหาอํานาจทั้งสี่ไดสละสิทธของตนในเยอรมนี แลวจากนั้นอีก ๒ วัน 
เยอรมนีตะวันตก และเยอรมนีตะวันออก ก็ไดรวมกลับเปนประเทศเดียวกัน ครั้นถึงปลายป 1991/๒๕๓๔   
สหภาพโซเวียตก็แตกสลาย เปนอันสิ้นสุดการปกครองของคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก และ
สหรัฐอเมริกากลายเปนเอกอภิมหาอํานาจผูเดียว อยางนอยตลอดชวงเวลาระยะหน่ึง กอนจะมีคูแขงใหม 
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โฉมหนาอเมริกา ท่ีปรารถนากันนักอยากจะตาม  
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีถือลัทธิแยกตัวโดดเดี่ยว (isolationism) ตั้งตัวเปน

เอกเทศ ไมยุงเก่ียวกับประเทศอ่ืนๆ หรือโลกภายนอกมานาน แมแตในสงครามโลกครั้งท่ี 
๑/World War I (1914-1918/๒๔๕๗-๒๔๖๑) ตอนแรกอเมริกาก็ต้ังตัวเปนกลาง 
จนกระท่ังมีเหตุกระทบตัวอยางแรง เชน เรือลูซิทาเนีย (Lusitania) ของอังกฤษ จมลง
เพราะถูกตอรปโดของเรือดํานํ้าเยอรมัน มีคนโดยสารชาวอเมริกันตายไป ๑๒๘ คน ตอมา 
เรือดํานํ้าเยอรมันอาละวาดไมเลือก จนกระท่ังเม่ือความสัมพันธกับเยอรมนีเส่ือมลง
เร่ือยๆ ในท่ีสุด อเมริกาจึงเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามน้ัน 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๑ อเมริกาย่ิงแยกตัวโดดเด่ียวมากข้ึน พอจบสงคราม 
วุฒิสภาอเมริกันไมยอมใหสัตยาบันสนธิสัญญาแวรไซลส ป ๒๔๖๒ (Versailles Treaty 
of 1919) ท่ีวาดวยการยุติสงครามน้ัน และอเมริกาก็ไมไดเปนสมาชิกสันนิบาตชาติ/
League of Nations ท่ีประธานาธิบดีวิลสัน (Woodrow Wilson) อุตสาหไปริเริ่ม คน
อเมริกันสวนมากเห็นวาการท่ีอเมริกาเขารวมสงครามน้ันเปนความผิดพลาด  

ย่ิงใกลสงครามโลกครั้งท่ี ๒ คนอเมริกันย่ิงคิดแยกตัวหนักข้ึน จนถึงข้ันเปนการถือ
แยกตัวโดดเดี่ยวสุดโตง (extreme isolationism) มีการออกกฎหมายวางตัวเปนกลาง 
(neutrality laws) ออกมาเปนชุด จนกระท่ังญ่ีปุนบุกจีนในป 1937/๒๔๘๐ มีการฆาฟน
ทําลายลางอยางโหดรายทารุณ เรือปนอเมริกันถูกเคร่ืองบินญี่ปุนโจมตี จมลงในแมนํ้า
แยงซี/Yangtze River รัฐบาลอเมริกันจะเอาเร่ือง แตชาวอเมริกันก็ยังไมคอยถือสา  

จนเยอรมนีบุกโปแลนด เปดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ในป 1939 กระท่ังฝร่ังเศสถูก
ยึดครองในป 1940 อเมริกาตกลงหนุนฝายสัมพันธมิตร ดวยการเงินและยุทโธปกรณ เนน
การใหกูใหยืม แมวาในป 1941 รัฐบาลสงเรือสงทหารไปชวยรบบาง ประชาชนก็ยังไมให
เขารวมสงคราม 

แตทางดานแปซิฟก/Pacific เม่ือญ่ีปุนขยายสงครามในจีน บุกมาถึงอินโดจีน ไป
ยังหมูเกาะอินเดียตะวันออก/East Indies ก็เกิดความขัดแยงและตึงเครียดมากข้ึนๆ  

ในท่ีสุด ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๔๘๔/1941 กองบินญี่ปุน ๓๖๐ ลํา ไดเขาโจมตี
แบบฉับพลันไมใหทันรูตัวท่ีฐานทัพเรืออเมริกันในอาวเพิรล/Pearl Harbor ทําลายกําลัง
ยุทธการทางนาวีของอเมริกาท่ีน่ัน ทําใหเรือ ๑๘ ลํา จมลงหรือไมก็เสียหายรายแรง พรอม
ท้ังเคร่ืองบินพินาศ ๓๔๗ ลํา และทหารตาย ๒,๔๐๓ คน บาดเจ็บ ๑,๑๗๘ คน  
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ณ บัดน้ัน ชาวอเมริกันตื่นตระหนกและโกรธแคนมาก รวมใจเปนหน่ึงเดียวกันได 
แลววันรุงข้ึน รัฐสภาอเมริกันก็มีมติใหประกาศสงครามกับญี่ปุน  

จากน้ัน ๓ วัน เยอรมนีและอิตาลีก็ประกาศสงครามกับอเมริกา แลวสงครามก็
ดําเนินไปจนจบสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ ดังกลาวขางตน  

นับแตน้ัน อเมริกาก็สลัดตัวออกจากลัทธิแยกตัวโดดเด่ียว (isolationism) สืบมา 

อยางไรก็ดี สงครามใหญน้ีมิไดทําใหอเมริกาบอบชํ้าอะไรมาก ไมเหมือนประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีเปนสนามรบในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มิใชเพราะดินแดนอเมริกากวางใหญ 
แตเพราะสงกองทัพออกไปรบนอกประเทศ ดินแดนของตนเองแทบไมถูกกระทบเลย  

เม่ืออเมริกาประกาศสงครามน้ัน เขารบกันมาเขาปท่ี ๓ แลว ความสูญเสีย
ท้ังหมดเม่ือเทียบกับชาติอ่ืนนับวาไมมาก ดูจากตัวเลขคนท่ีตายท้ังหมดในสงครามโลก
ครั้งท่ี ๒ ท่ีประมาณวา ๔๕ ล้านคน (ตัวเลขจริง ไมมีใครรูได คะเนหรือประมาณกันตั้งแต 
๔๐ ถึง ๕๕ ลานคน, บางแหงก็วา ระหวาง ๓๕ ถึง ๖๐ ลานคน) แยกเปนทหาร ๑๕-๒๐ 
ลานคน และพลเรือน ๒๕-๓๐ ลานคน  

กองทัพอเมริกันไดขยายใหญข้ึนในสงครามน้ี จนมีกําลังพล ๑๖ ลานคน และ
อเมริกาเสียทหารตายไป ๒.๙๒ แสนคน (ทหารโซเวียตตาย ๗.๕ ลาน เยอรมัน ๓.๕ ลาน 
จีน ๒.๒ ลาน ญ่ีปุน ๑.๕ ลาน อังกฤษ ๓ แสนเศษ ฝร่ังเศส ๒.๑ แสน อิตาลี ๒ แสน) สวน 
พลเรือนอเมริกันตายเพียง ๖ พันคน (สหภาพโซเวียตตาย ๑๐-๑๙ ลาน จีน ๖-๑๐ ลาน 
เยอรมัน ๕ แสน ญ่ีปุน ๖ แสน ฝรั่งเศส ๔ แสน อิตาลี ๑.๔๕ แสน อังกฤษ ๖.๕ หม่ืน, น่ี
บอกเฉพาะประเทศคูสงคราม ไมนับชาติอ่ืน เชน ยิวท่ีนาซีฆาราว ๖ ลานคน) 

นอกจากในดินแดนไมบอบชํ้าแลว ในระดับหน่ึงก็กลายเปนเวลาท่ีจะสะสมทุน
ทรัพยและช่ืนบานหรรษาพัฒนากันเต็มท่ี คนท่ีไดรับแจงขาวสูญเสียพอ เสียลูก สามี พ่ี 
นอง ในสนามรบนอกแดน ก็โศกเศราไป แตสังคมสวนใหญอยูสุขสบายกันดี  

นอกจากใหกู ยืมเงินแกประเทศท่ีทําสงครามแลว  ก็ตองรีบเรงผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณสงไป ท้ังเรือรบ เครื่องบิน รถถัง ปนใหญ ฯลฯ ตั้งโรงงานและขยายโรงงานทํา
อุปกรณเหลาน้ีไมพอ ตองเปล่ียนโรงงานทําอุตสาหกรรมอยางอ่ืนมาทําอาวุธ และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการพิชิตอยางเรงดวน เชน ท่ีดีทรอยท/Detroit โรงงานรถยนต เปล่ียนมา
ผลิตรถถัง ทํางานกันวันละตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   
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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 ดวยกําลังงานท่ีมีสตรีรวมน้ี เดือนหน่ึงผลิตรถถังได ๔,๐๐๐ 
คัน เครื่องบิน ๔,๕๐๐ ลํา และเรือท่ีเคยใชเวลาตอ ๑ ป บัดน้ีทําเสร็จใน ๑๗ วัน  

ความตองการกําลังและอุปกรณอยางเรงดวนในสงคราม ทําใหอเมริกาคึกคักมี
อุตสาหกรรมเขมแข็งกาวหนา พัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ผูคนพลเมืองก็พากันรํ่ารวย  

กอนเขาสงครามใหญน้ี สหรัฐอเมริกามีกําลังทัพเล็กนอยเปนอันดับท่ี ๑๙ ของ
โลก ตอจากฮอลแลนดและโปรตุเกศ อุตสาหกรรมกําลังตกอยูในภาวะเศรษฐกิจท่ียํ่าแย 
สงครามทําใหทุกคนรวมใจกันไดเปนหน่ึงเดียว และเรียกรองใหต่ืนตัวกระตือรือรนผลิต
พลิกฟนทุกอยางท่ีจําเปนเรงดวนข้ึนมา พอเสร็จสงคราม อเมริกากลายเปนผูร่ํารวย และ
มีกําลังทัพผงาดข้ึนมาเปนอันดับ ๑ ในฐานะผูนําโลกเสรี   

พอสงครามเสร็จ ประเทศอ่ืนหดหายยอยยับ แตอเมริกาโดดเดนขึ้นมาย่ิงใหญ 
กลายเปนเจาหน้ี ท่ีชวยโอบอุมคนอ่ืน โรงงานท่ีผลิตยุทโธปกรณกับท้ังเทคโนโลยีท่ีได
พัฒนาแลวอยางมาก เปล่ียนมาผลิตอุปกรณเพ่ิมพูนความสะดวกสบาย ประชาชนสะสม
รายไดไวโดยไมมีโอกาสใชจายในยามสงคราม ก็มีเงินพรอมจะใชกันใหญ ทหารผานศึก
กวา ๑๑ ลานคน กลับประเทศ รัฐบาลออกกฎหมายใหทุนเรียนมหาวิทยาลัยไดฟรี เกิด
สมัยนิยมอาน “พอกเกตบุค” (๒๔๙๑ ปเดียว ขาย pocket books ๑๓๕ ลานเลม) จะ
สรางบาน ก็มีเงินใหยืม ผูหญิงก็ออกจากโรงงานกลับไปเล้ียงลูกดูแลบาน 

การกอสรางเบงบาน (building boom) เกิดบานจัดสรรผุดโผลมากมายในชาน
เมือง ภายในไมก่ีป คนอเมริกัน ๑ ใน ๓ อยูในบานชานเมือง พรอมดวยอุปกรณไฟฟา
เกรอข้ึนมา อะไรๆ ก็แคเปดปดสวิทช เขาสูยุคทรานซิสเตอร/transistor ไดใชตูเย็น 
นาฬิกาไฟฟา วิทยุไฟฟา วิทยุมือห้ิว วิทยุในรถยนต เคร่ืองเลนจานเสียง เครื่องซักผา 
เครื่องลางจานชาม เคร่ืองดูดฝุน มีไนลอน/nylon แฟช่ันฟูฟา ไดแตงตัวแบบ “นิวลุก/New 
Look” ทีวี/TV ซ่ึงเกิดกอนสงครามโลกครั้งท่ี ๒ แตถูกสงครามขัดชะงักไป ก็ไดโอกาส
พัฒนาข้ึนมาเปนเครื่องใหขาวสารการบันเทิงประจําบานและสถานหยอนใจ   

โรงงานเลิกผลิตรถรบรถถัง หันมาผลิตรถเท่ียวโชวรถโออา รถนําสมัยออกมากัน
ใหญ สมัยน้ัน นํ้ามันก็ราคาแสนถูก ลิตรละราว ๘๐ สตางค (แกลลอนละ 25 เซนต เทียบ
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ตามอัตราแลกเปล่ียนเวลาน้ันราว ดอลลารละ ๒๐ บาท) รถยนตราคาต้ังแตคันละ 
1,800$ ถึง 5,000$ (ราว ๓๖,๐๐๐ - ๑ แสนบาท) ในบานหาหลัง ๔ หลังมีรถยนต  

ในป 1956/๒๔๙๙ อเมริกาออกรัฐบัญญัติจัดทุน ๓๓ พันลานดอลลาร ใหสราง
ทางหลวงระหวางรัฐเพิ่มอีก ๖๗,๒๐๐ กม. คนอเมริกันน่ังรถเดินทางเที่ยวกันใหญ สถานี
เติมนํ้ามัน รานอาหารดวน ท่ีพักรถแรมคืนคนเดินทาง ผุดขึ้นท่ัวทุกหนแหง มีสถิติวา 
ในชวงทศวรรษ 1950s (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๒) คนอเมริกันตายดวยอุบัติเหตุรถยนต 
มากกวาทหารอเมริกันตายในสงครามโลกคร้ังท่ี ๒  

อเมริกามาถึงยุคบริโภคนิยม (consumerism) เปนสังคมม่ังคั่งพร่ังพรอม (affluent 
society, คําน้ีเกิดในป 1958/๒๕๐๑) เหมือนจะไดสัมฤทธิ์ฝนอเมริกัน (American 
dream) และเขาสูยุคของคนหนุมสาว อยูกันหรูหราสะดวกสบาย แตจะสุขหรือไม คน
อเมริกันยุคน้ันเองก็ดูจะไมยอมรับ ดังท่ีหนุมสาวยุคน้ันแหละประกาศออกมา 

ขณะท่ีญ่ีปุนและยุโรปแทบจะเหลือแตซาก อเมริกาผลิตสินคา ๒ ใน ๓ ท่ีขายใน
โลก เศรษฐกิจเจริญเอาๆ ตําราวา ต้ังแตป 1947/๒๔๙๐ เศรษฐกิจของอเมริกาเติบโต
เร่ือยมา ๒๕ ป ทหารผานศึกอเมริกันหางานแสนงาย เงินเดือนก็ดี ตางกันหางไกลกับ
กอนสงครามโลกท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา เงินฝด ตอนน้ัน คนแตงงานชา และระวังตัวไมคอย
ยอมมีบุตร แตตอนน้ี เงินคลอง คนสําราญบันเทิงเต็มท่ี ปรากฏวา มีเด็กเกิดใหมๆ เพิ่ม
จํานวนข้ึนมากมายอยางรวดเร็ว เปนปรากฏการณที่เรียกวา “baby boom” (ยังหาคําแปล
ที่กะทัดรัดเหมาะดีไมได อาจจะใชไปพลางกอนวา “บานเบาะ” หรือ “แบเบาะเบงบาน”) 

เด็กท่ีเกิดในชวงเวลาน้ี คือ 1946-1964/๒๔๘๙-๒๕๐๗ (บางตํารานับแค 1947-
1961) เรียกรวมๆ วา baby-boom generation เพ่ิมประชากรอเมริกันข้ึนมา ๗๕ ลานคน 
โดยเฉพาะปท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. 1957) เกิดปเดียว ๔.๓ ลานคน  

เด็กรุนบานเบาะน้ี ทําใหถ่ินชานเมือง และการกอสรางเบงบานดังท่ีกลาวแลว ท้ัง
บาน โรงเรียน และหางรานขายของ เพ่ิมข้ึนมากมาย เม่ือพวกเขาเติบโตขึ้น ก็ไดทําให
สังคมอเมริกันเกิดความเปล่ียนแปลงไปมากในทางวัฒนธรรม เปนตน  

คร้ันมาบัดน้ี ยุคท่ีกําลังจะผานไป ก็คือชวงสมัยท่ีคนรุนบานเบาะซ่ึงโตเปนผูใหญ
จนไดครองอเมริกาสืบมา กําลังจะส้ินสุดลง แลวพวกคนรุนน้ีก็กําลังจะกลายเปนคนชรา 
ท่ีอเมริกาจะตองแบกภาระหนักในการเล้ียงดูผูสูงอายุรุนใหมท่ีมีขนาดใหญมากสืบตอไป 
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ลัทธิแมคคารธีย ลาผีคอมมิวนิสต  
ในภาวะท่ีเลามา ซ่ึงดูวาสหรัฐอเมริกาน้ีแสนจะสุขสําราญน้ัน เม่ือมองใหท่ัวให

รอบ ก็จะเห็นวามีทุกข มีภัย มีอะไรๆ ท่ีนาหวาดกลัว พวงซอนอยูหลายอยาง มิใชเปน
ความสุขสําราญท่ีโปรงโลงเบิกบาน แตมีความหวาดกังวลแฝงระคนตลอดเวลา 

ยอนกลับไปพูดตอในเรื่องท่ีพูดคางไว ดังไดบอกแลววา เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 
จบส้ินไป มนุษยจะไดอยูดีมีสุขในสันติภาพ ก็หาไม แตทันใดนั้น ความขัดแยงใหมก็
เกิดข้ึน อเมริการุงโรจนข้ึนมา ก็มีสหภาพโซเวียตพรอมดวยลัทธิคอมมิวนิสตโผลข้ึน
คุกคาม โลกแบงเปน ๒ คาย มีมานเหล็กก้ัน แลวสงครามเย็นก็ดําเนินมา ไมชาคาย
คอมมิวนิสตแผขยาย จีนท่ีเปนดินแดนแสนใหญโต ก็กลายเปนคอมมิวนิสตดวย 

พรอมกันน้ัน พวกคอมมิวนิสตก็มีกําลังกลาแข็งข้ึน โดยโซเวียตเจริญกาวหนามี
พลังอํานาจมากข้ึนๆ ทําทาจะเทียมทันอเมริกา ระเบิดปรมาณูท่ีทําใหอเมริกาม่ันใจ ในไม
ชา โซเวียตก็ทําได พออเมริกาทําระเบิดไฮโดรเจนข้ึนมาไมทันนาน โซเวียตก็ทําข้ึนบาง   

ระหวางน้ี ในอเมริกา ความหวาดภัยสงครามและกลัวการโจมตีจากโซเวียตได
เพ่ิมขยายและแรงมากข้ึนๆ คูไปกับการแขงขันและการท่ีไดเห็นความกาวหนาทันติดๆ มา
ของประเทศคอมมิวนิสตน้ัน   

มีการเตรียมพรอมเผ่ือจะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี ๓ รัฐบาลคอยบอกคอยเตือนให
ท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียนสอนใหเด็กเรียนรูวิธีปองกันตัวเองในกรณีท่ีมีการทิ้งระเบิด
ปรมาณู คุณครูสอนและคอยซอมใหเด็กนักเรียน ตั้งแตตัวเล็กๆ นอยๆ ฝกวิธีหลบภัยจาก 
ฝุนกัมมันตรังสี (fallout) เชน เม่ือไดยินเสียงสัญญาณหรือเสียงภัย ใหกมลง กุมหัวไว ซุก
ตัวเขาไปหลบ ซอนตัวใตโตะเรียน  

บานท่ีสรางกันอยางดีตามชานเมือง รัฐบาลก็หนุนใหออกแบบ ใหมีหองหลบภัย
ใตดินในบาน (family fallout shelter) ๑ ตอ ๒๐ หลัง และในเมืองใหญ ก็จะมีการซอม
หลบภัยการท้ิงระเบิด (air-raid drills) กันเร่ือยเปนปกติ   

ท่ีเลาขางตนวา ในป 1956/๒๔๙๙ อเมริกาออกรัฐบัญญัติจัดทุน ๓๓ พันลาน
ดอลลาร ใหสรางทางหลวงเพ่ิม ๖๗,๒๐๐ กม. น้ัน ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร (Dwight D. 
Eisenhower) ใหเหตุผลวาเปนการลงทุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ เชน ถามีการโจมตีดวย
อาวุธนิวเคลียร คนเดินทางงาย ก็จะหนีออกจากเมืองไดทัน ท้ังเปนการสนับสนุนใหคน
ออกไปอยูในชานเมือง เพื่อจะไดพนภัยเม่ือมีการท้ิงลูกระเบิดลงมาในเมืองใหญ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๑ 

ตําราบางก็กลาววา การท่ีดนตรีแบบ rock-and-roll (หรือ rock ‘n’ roll) เกิดข้ึน
และเปนท่ีนิยมในอเมริกา เริ่มแตป 1955/๒๔๙๘ ก็เกิดจากสภาพการเตรียมพรอมตอ
สงครามโลกครั้งท่ี ๓ ซ่ึงทําใหเด็กรุนน้ันหาทางออกจากความกดดันทางจิตท่ีเกิด
ความเครียดจากความหวาดตอสงครามเย็น (Cold War) น้ีเอง 

ซํ้ารายกวานั้น ขณะที่บานเมืองมีบรรยากาศแหงความระแวงหวาดกลัว ผูคนมี
ความเครียดวิตกกังวลอยูแลวตอภัยคอมมิวนิสต ก็มีนักการเมืองใจไมซ่ือ ปนเร่ืองน้ีให
เปนประเด็นการเมือง และปนใหเปนปญหาใหญโต เอามาสรางเสริมตัวใหเดนดังมีกําลัง
อิทธิพลท่ีผูคนจะตองครามเกรง แลวก็ทําทุกขภัยของประชาชนใหขยายรายแรงย่ิงข้ึน 

เรื่องมีวา อเมริกาตั้งแตเขาสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จนชนะสงคราม กระท่ังถึงป 
1953/๒๔๙๖ อยูในสมัยของรัฐบาลแหงพรรคเดโมแครต (Democratic Party)  

หลังสงครามจบแลว โซเวียตมีกําลังเขมแข็งนากลัวมากข้ึนๆ และคอมมิวนิสตไม
อยูแคโซเวียต แตไดขยายไปในยุโรปตะวันออก แถมมาถึงเอเชีย และจีนก็ไปแลว 
ย่ิงกวาน้ันกําลังทําทาจะขยายไปอีกอยางรวดเร็ว  

พอดีตอนน้ัน ก็เกิดสงครามเกาหลี (Korean War, 1950-1953) ซ่ึงจีนแดงหนุน
เกาหลีเหนือรบกับเกาหลีใต และกองทัพสหประชาชาติ นําโดยอเมริกา เอาชนะไมไดงาย
อยางคิด จนสุดทายก็เอาชนะเด็ดขาดหรือใหชัดจริงไมได ตองยุติดวยการทําสัญญาสงบ
ศึก เฉพาะทหารอเมริกันตายไปกวา ๓๓,๐๐๐ คน  

เหตุการณเหลาน้ี  ทําใหคนอเมริกันจํานวนมากสรุปวา อเมริกากําลังพายแพใน
สงครามเย็น แตอยางท่ีรูกันอยูวา เวลาน้ัน สหรัฐอเมริกาเปนมหาอํานาจยิ่งใหญท่ีสุดใน
โลก ทําไมจึงกําราบคอมมิวนิสตไมได แลวก็มีเสียงกลาวหาวา เปนเพราะรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีทรูแมน (Harry S. Truman) ออนขอใหแกคอมมิวนิสต  

นักการเมืองในพรรคตรงขาม คือรีพับลิกัน (Republican Party) แสดงความไม
พอใจนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลแหงพรรคเดโมแครตเก่ียวกับเรื่องน้ี 

แถมเขาจังหวะท่ีเกิดกรณีโรเซนเบอรก (Rosenberg Case)  คือ  นายจูเลียส     
โรเซนเบอรก (Julius Rosenberg) ซึ่งเปนวิศวกรไฟฟา และเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต 
ไดทํางานกับกองทัพบกอเมริกัน คร้ันถึงป 1950/๒๔๙๓ เขากับภรรยาถูกทางการจับกุม
ในขอหาวาสงความลับเก่ียวกับระเบิดปรมาณู ใหแกโซเวียต หลังจากสอบสวนแลว ๒ ป
ตอมา ท้ังสองคนถูกประหารชีวิต พวกรีพับลิกันก็ไดกรณีน้ีและเร่ืองจําพวกนี้ไปใช
ประกอบในการโจมตีรัฐบาลเดโมแครต  



๕๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

คนอเมริกันตื่นกลัวคอมมิวนิสตมาก ประเทศชาติอยูในบรรยากาศท่ีผูคนมีอาการ
ซ่ึงเรียกวา “Red Scare” (“ผวาแดง”) คือระแวงวามีคอมมิวนิสตแทรกซึมเขามาครอง
ตําแหนงสําคัญๆ ในรัฐบาล และบางคนมีฐานะโดดเดนในสังคม มีพวกท่ีไมจงรักภักดีตอ
ประเทศชาติ มีผูบอนทําลาย มีไสศึก อันนับวาเปนอาการ “ผวาแดง” คร้ังท่ี ๒  

(“ผวาแดง” ครั้งแรก คือ หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๑ ซ่ึงทําใหในป 1920/๒๔๖๓ 
อเมริกาจับคอมมิวนิสตและพวกลัทธิไมพึงประสงคราว ๒,๗๐๐ คน)  

ท้ังท่ี ในความเปนจริง ประธานาธิบดีทรูแมนมีนโยบายตอตานคอมมิวนิสตอยาง
แข็งกราว ถึงกับต้ังโครงการเก่ียวกับความภักดีตอชาติของคนงาน ซ่ึงทําใหคนทํางานของ
รัฐบาลกลางถูกไลออกหลายรอย ถูกบีบใหลาออกหลายพัน แตคะแนนเสียงของเขาก็
ตกต่ําลงจนถึงกับประกาศในป 1952/๒๔๙๕ วาจะไมเขาแขงในการเลือกตั้งครั้งใหม 

ในชวงเวลาน้ัน มีสมาชิกวุฒิสภา (senator) ฝายรีพับลิกันคนหน่ึง ช่ือวา นาย
โจเซฟ แมคคารธีย (Joseph R. McCarthy) ออกมาแสดงบทบาทเอาจริงเอาจังกับเรื่องน้ี 
เขาบอกวารัฐบาลของรูสเวลท (Franklin D. Roosevelt) และทรูแมน ทรยศตอชาติมา 
๒๐ ปแลว ("20 years of treason") ในตนป 1950/๒๔๙๓ เขาโพนทะนาวามีคอมมิวนิสต 
๒๐๕ คน แทรกซึมเขามาอยูในกระทรวงการตางประเทศ (State Department) ทําให
ผูคนต่ืนตระหนกโกรธแคน และตัวนายแมคคารธียเองก็โดงดังข้ึนมาล่ันประเทศทันที  

ท่ีจริง คํากลาวหาของนายแมคคารธีย ไมมีหลักฐานเลย เอาเขาจริงก็ไมมีแกน
สาร แตชาวอเมริกันกําลังหวาดผวา พอนายแมคคารธียออกมาตะโกน คนไมนอยก็เช่ือ
เอางายๆ แถมช่ืนชมวาเขาเปนคนรักชาติ เขากลาวหาคนโนนคนน้ี ตั้งแตขาราชการใน
กระทรวงทบวงกรมตางๆ ครูอาจารย ส่ือมวลชน ไปจนถึงดาราฮอลลีวูดมากมาย ในชวง
เวลา ๖ ป (1947-1952/๒๔๙๐-๒๔๙๕) คนอเมริกันถูก FBI สอบสวนเร่ืองน้ี ๓ ลานคน 

แมคคารธียใหญข้ึนมาจนไดตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการสอบสวน โดยมี
ลูกมือ และมีวิธีวาดภาพนําเสนอขอกลาวหา พรอมท้ังใชกโลบายสอบสวนอันฉลาด ทํา
ใหคนจํานวนมากเส่ือมเสียช่ือเสียง ถูกประณาม ถูกชิงชัง ถูกไลออกจากงาน แมกระท่ัง
เสียอนาคต ท่ีฆาตัวตายก็มี และคนอเมริกันก็ระแวงกันเอง  

แลวเขาก็ไดใจถึงกับกลาวหาพวกแมทัพนายกอง และผูใหญในรัฐบาล ตอนหลัง
น้ีเขาอาละวาดกวาดเดโมแครตไมพอ จะเอารีพับลิกันดวย กระทบแมกระท่ังถึงตัว
ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๓ 

สุดทาย ในป 1954/๒๔๙๗ มีการประชุมพิจารณาคดีคร้ังใหญ ในขอท่ีกลาวหา
แมทัพนายกองสําคัญๆ กับท้ังขาราชการพลเรือน ถายทอดทางโทรทัศนตลอด ๓๖ วัน มี
การซักถามโตตอบกันยืดยาว คนไดเห็นละเอียดทางทีวี ทําใหมองเห็น เขาใจ และจับได
ซ่ึงกลวิธีท่ีไมซ่ือของเขา วากันไปๆ ก็พิสูจนไมไดวามีนายทหารท่ีเปนคอมมิวนิสตสักคน  

จนในท่ีสุด ท่ีปรึกษาพิเศษกองทัพบกถึงกับพูดแกแมคคารธียวา “ฯพณฯ ไมมี
ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีเหลืออยูเลยเชียวหรือ ขอรับ?” ("Have you left no sense of 
decency?”) ถึงจุดน้ี มติมหาชนก็พลิกกลับเปนปฏิปกษตอแมคคารธีย  

แลวจุดจบก็มาถึง เม่ือวุฒิสภาลงมติประณามนายโจเซฟ แมคคารธียวา เปนผูใช
อํานาจในทางมิชอบ มีความประพฤติเปนปฏิปกษตอขนบประเพณีของวุฒิสภา จากน้ัน 
เขาจะพูดจาอะไร ก็ไมมีใครใสใจใหความสําคัญ  

แมคคารธียดื่มสุรามากมาย ในท่ีสุด ตับก็เสีย แลวเขาก็ตายในป 1957/๒๕๐๐ 
เม่ือมีอายุเพียง ๔๘ ป 

เรื่องแมคคารธียลาผีคอมมิวนิสตนี้เปนเหตุการณใหญ ส่ันสะเทือนสังคมอเมริกันยุค
มีสุขแสนสําราญนั้นมาก เปนสวนสําคัญของอาการผวาแดง หรือ Red Scare ที่วาแลว  

ช่ือของเขากลายเปนคําสําคัญ เปนคําศัพทที่มีความหมายพิเศษ (ในทางไมดี) 
กลายเปนลัทธินิยมอยางหน่ึง ท่ีเรียกวา McCarthyism แลวก็จัดเปนเวลาชวงพิเศษยุคหนึ่ง  

(McCarthyism หมายถึง การปนแตงเรื่องกลาวหาใสรายคนอ่ืน อยางเล่ือนลอย 
โดยไมมีหลักฐานเพียงพอ หรือการใชกลวิธีกลาวหาสอบสวนท่ีไมเปนธรรมเพ่ือกําจัดฝาย
ตรงขาม เฉพาะอยางย่ิง การกวาดลางผูบริสุทธิ์ดวยขอกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ท่ีได
เกิดข้ึนในสังคมอเมริกัน)  

มองหาสงครามเย็น มองเห็นสงครามรอน  
เม่ือนายแมคคารธียหมดอํานาจ ก็เรียกวาส้ินยุคของลัทธิแมคคารธีย คือจบ era 

of McCarthyism แตปญหากับคอมมิวนิสตยังไมจบไปดวย แมจนบัดน้ี 

การลาผีคอมมิวนิสตในเมืองไทย ท่ีไดเลามา ก็โยงกับเร่ืองราวในอเมริกา ตาม
ธรรมดาของกระแสการเมืองโลก โดยเฉพาะในเม่ืออเมริกามีอํานาจย่ิงใหญ และอิทธิพล
ในเมืองไทยก็สูง คนไทยไมเฉพาะรับขาวสารเรื่องน้ีจากรัฐบาล แตยูซิส คือสํานักขาวสาร
อเมริกัน (United States Information Service) ประจําประเทศไทย ก็เผยแพรขาวสาร 
เชนใหขอรับ นิตยสาร เสรีภาพ รายเดือน และหนังสือแปลชุด สันติภาพ ได สงใหฟรี  



๕๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

สงครามเย็นดําเนินตอมา การพัฒนาจรวด (rocket) และขีปนาวุธ (missile) โยง
ตอไปสูเร่ืองอวกาศ  

พอถึงป 1957/๒๕๐๐ ณ วันท่ี ๔ ต.ค. สหภาพโซเวียตก็ปลอยดาวเทียมข้ึนไปได
สําเร็จเปนดวงแรก ช่ือวา Sputnik 1 หนัก ๘๓ กก. หมุนรอบโลกใน ๙๓ นาที ถือวาเปน
การเร่ิมยุคอวกาศ  (space age) แลวก็เขาสูยุคการแขงขันดานอวกาศ (space race)  

หลังจากน้ันเกือบ ๔ เดือน (๓๑ ม.ค. 1958/๒๕๐๑) สหรัฐอเมริกาจึงปลอย
ดาวเทียมดวงแรกของตน คือ Explorer 1 ข้ึนไปได  

เหตุการณน้ีถือเปนชัยชนะของโซเวียต ซ่ึงทําใหชาวอเมริกันโทมนัสมาก ได
เพงเล็งโทษการศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลาง (child-centered education) แลวหัน
กลับไปนิยมการศึกษาแบบมีครูและเน้ือหาวิชาเปนศูนยกลาง (teacher- and subject-
centered education) เกือบ ๓๐ ป จึงกลับมาหาการศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางอีก 

พอถึง ๑๒ เม.ย. 1961/๒๕๐๔ โซเวียตก็สง Vostok 1 นํา Yury A. Gagarin ข้ึน
ไปเปนมนุษยเวหาคนแรกท่ีโคจรรอบโลก ๑ รอบ สองฝายเรงการแขงขันกันตอไปจนถึง 
๒๐ ก.ค. 1969/๒๕๑๒ อเมริกาก็สง Apollo 11 นํามนุษย ๓ คน ออกนอกโลกไปให Neil 
A. Armstrong และ Edwin E. Aldrin เปนมนุษยสองคนแรกท่ีลงเหยียบดวงจันทร  

แตในเวลาท่ีชาวอเมริกันสองคนลงเหยียบดวงจันทรน้ัน ทหารอเมริกันจํานวน
มากไดฟงขาวดีน้ัน ขณะท่ีรบหรือเปนเชลยศึกถูกคุมขังอยูในเวียดนาม  

พรอมกันน้ัน ในแผนดินอเมริกาเอง ปมปญหาตางๆ ก็ขยายตัวโผลออกมาเปน
ปรากฏการณท่ีรายแรงมากหลาย เต็มไปดวยความเดือดรอนปนปวนวุนวาย มีการชุมนุม 
เดินขบวนกันเรื่อย ท่ีโนนท่ีน่ัน มีการปราบปรามทํารายแตกแยกกันรุนแรงตอเน่ืองยืดเย้ือ
มายาวนาน เฉพาะอยางย่ิงในมหาวิทยาลัยตางๆ ปะทะกับเจาหนาท่ี ถึงข้ันท่ีเรียกไดวา
เปนจลาจล บาดเจ็บลมตายไมนอย  

ท้ังน้ี เน่ืองจากความไมพอใจและตอตานการทําสงครามในเวียดนาม กับท้ังเรื่อง
อ่ืนๆ ประดัง สืบจากปญหาคนยากจนกลางความม่ังค่ัง ความอยุติธรรมในสังคม การ
เรียกรองความเสมอภาค ท้ังการเรียกรองสิทธิอันเน่ืองจากการแบงแยกผิว โดยเฉพาะ 
เร่ืองสิทธิพลเมือง (civil rights) ของคนผิวดํา ขณะที่พวก Ku Klux Klan ก็ทําทาขยับ แลวก็
มีการเรียกรองสิทธิสตรี สิทธิของเกย แมกระท่ังการเรียกรองสิทธิของนักโทษในเรือนจํา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๕ 

หลังจากประธานาธิบดี John F. Kennedy ถูกลอบสังหารในป 1963/๒๕๐๖ ซ่ึง
ทําใหตื่นตระหนกและโศกเศรากันมากแลว ในชวงเวลาท่ีวุนวายน้ี ก็มีการลอบสังหาร
บุคคลระดับผูนําตอมาอีก ท้ัง Martin Luther King, Jr. ผูนําเรียกรองสิทธิคนผิวดํา ในป 
1968/๒๕๑๑ ตอดวย Robert F. Kennedy ผูแขงรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี ขณะหา
เสียงใกลจะเลือกต้ัง ในปเดียวกันน้ัน แลวในป 1972/๒๕๑๕ นาย George C. Wallace 
ผูวาการรัฐแอละแบมา/Alabama ซ่ึงกําลังหาเสียงเสนอตัวเปนผูแขงขันรับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครต ก็ถูกยิง แมจะรอด ก็เปนอัมพาต  

(หลังชวงวุนวายมากนี้แลว ในป 1981/๒๕๒๔ ก็มีการพยายามลอบสังหาร
ประธานาธิบดี Ronald W. Reagan ซ่ึงถูกยิง แตแคบาดเจ็บสาหัส ยังรอดมาได) 

อีกดานหน่ึง คนรุนหนุมสาวมากมายก็เบื่อหนาย บางก็ถึงกับชิงชังวิถีชีวิตวิถี
สังคมท่ีตัวเกิดพบอยูมา อยากจะมีชุมชนของพวกตัว พากันออกไปหาไปสรางไปอยูกัน
เปนชุมชนใหมท่ีมีวัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture) พวงมากับเรื่องเพศ ท่ีมียา
คุมกําเนิดเกิดข้ึนมาพอดี เขาหาสารเสพติด ดนตรีใหม และวิถีชีวิตขวางสังคม  

ความเดือดรอนวุนวายและเรื่องราวรุนแรงเหลาน้ี ทําใหการไปดวงจันทรอันเปน
ความสําเร็จย่ิงใหญทางอวกาศ เปนเรื่องท่ีคนอเมริกันลิงโลดดีใจไดเพียงผานๆ เหมือนลม
เย็นพัดมาใหไดสบายช่ืนใจวูบวาบไปทีหน่ึง 

สงครามเ วียดนาม  (Vietnam War; สงครามอินโด จีนค ร้ั ง ท่ี  ๒ / Second 
Indochina War ก็เรียก) มีสาระอยูท่ีวา เวียดนามเหนือ ซ่ึงเปนคอมมิวนิสตแลว ตองการ
รวมเวียดนามใตเขามา ใหกลับเปนประเทศเดียวกัน และก็คือจะใหเปนคอมมิวนิสตดวย  

ฝายอเมริกา โดยอิทธิพลของทฤษฎีโดมิโน (domino theory) ท่ีเช่ือวา ถาชาติ
หน่ึงเปนคอมมิวนิสตแลว ชาติอ่ืนใกลเคียงก็จะกลายเปนคอมมิวนิสตตามไปดวย ดังน้ัน 
ถาปลอยใหเวียดนามเปนคอมมิวนิสตแลว ประเทศท้ังหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Southeast Asia) ก็จะเปนคอมมิวนิสตตามๆ กันไปหมด จึงเขาชวยเวียดนามใต และจีน
กับโซเวียตก็มาชวยเวียดนามเหนือ เปนสงครามที่รุนแรงมากและยืดเย้ือย่ิง 

สงครามน้ีเริ่มนานแลว ตั้งแตป 1954/๒๔๙๗ (บางตํารานับวาเริ่ม 1959/๒๕๐๒) 
ท่ีจริง เริ่มตนเปนเรื่องท่ีรัฐบาลเวียดนามใตปราบคอมมิวนิสตเวียดกง (Vietcong) ใน
ประเทศของตัว ซ่ึงเวียดนามเหนือสนับสนุน อเมริกาพยายามชวยรักษารัฐบาลท่ีตอตาน
คอมมิวนิสตใหคงอยู  
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สงครามดุเดือดข้ึนเม่ือกองทัพอเมริกันเขาไปในป 1965/๒๕๐๘ รบกันไปๆ 
กลายเปนอเมริกันรบกับคอมมิวนิสตเวียดนามเหนือ ท่ีมีจีนกับโซเวียตหนุน ถึงกับถูก
เรียกวาสงครามของอเมริกา (American War) และขยายขอบเขตออกไปเปนสวนหน่ึง
ของสงครามในอินโดจีน (ตอมาลาว และกัมพูชา ก็มีสงครามในลักษณะน้ี) นับวาเปน
อาการสําแดงของสงครามเย็น  

อเมริกาบอกวา สงครามเวียดนามเปนสงครามท่ียาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร
ของตน เม่ือป 1969/๒๕๑๒ มีกําลังพลอเมริกันประจําการในเวียดนามเกือบ ๕๕๐,๐๐๐ 
คน (นับท่ีไปรบกลับมาตามวาระท้ังหมดวา ๘,๗๔๔,๐๐๐ คน) สงครามไมมีทีทาวาจะจบ  

ในท่ีสุด ชาติมหาอํานาจตองโอนออนเขาหากัน ประธานาธิบดีนิกสัน (Richard 
M. Nixon) ถึงกับไปเยือนเมืองจีน พบกับประธานเหมา เจอตง ในป 1972/๒๕๑๕ (๒๐ 
ก.พ.) และหลังจากน้ัน ๓ เดือน ก็เปนประธานาธิบดีอเมริกาคนแรกที่ไปเยือนมอสโก พบ
กับนายเบรสเนฟ (Leonid Brezhnev) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตของโซเวียต (๒๖ 
พ.ค.) เปนเชิงผอนคลายใหสงบสงครามงายข้ึน  

หลังจากน้ันไมนาน ไดมีการเซ็นสัญญาสงบศึกเวียตนามในป 1973/๒๕๑๖ 
(Treaty of Paris, ๒๗ ม.ค.) แลวถัดมา ๒ เดือน (๒๙ มี.ค.) ทหารอเมริกันรุนสุดทายก็
ออกจากเวียดนาม รวมทหารอเมริกันเสียชีวิตท้ังหมด (นับตามรายชื่อซ่ึงจารึกท่ี 
อนุสาวรียทหารผานศึกเวียดนาม/Vietnam Veterans Memorial) เกินกวา ๕๘,๒๐๐ คน 

พอถึงป 1975/๒๕๑๘ ทัพเวียดนามเหนือก็บุกครั้งใหญลงมายึดไซงอนได 
เวียดนามใตประกาศยอมแพในวันที่ ๓๐ เม.ย. กรุงไซงอนเปล่ียนช่ือเปนเมืองโฮจิมินห 
เวียดนามรวมเปนประเทศเดียว และเปนคอมมิวนิสตดวยกัน เปนอันจบสงครามเวียดนาม 

สวนในกัมพูชา เขมรแดง (Khmer Rouge) โดยเวียดนามหนุน ไดรุกรบเต็มท่ี จน
ยึดอํานาจได ในวันท่ี ๑๗ เม.ย. 1975/๒๕๑๘ และเปล่ียนช่ือประเทศเปน กัมพูชา
ประชาธิปไตย โดยมีนายพอล พต (Pol Pot หรือซาลอท ซาร/Saloth Sar) เปนเลขาธิการ
พรรคคอมมูนิสตกัมพูชา แลวตอมาเปนนายกรัฐมนตรี 

แลวก็มาถึงลาว ซ่ึงแตกเปน ๓ ฝาย และสูรบกันมาจนตั้งรัฐบาลผสมข้ึนได แต
อํานาจของฝายคอมมูนิสตเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ ในท่ีสุด ขบวนการประเทดลาวก็เขาปกครอง
ประเทศ และประกาศเปล่ียนพระราชอาณาจักรลาว เปนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เม่ือ ๒ ธ.ค. 1975/๒๕๑๘ เปนอันจบในปเดียวกันหมดทั้ง ๓ ประเทศ 
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ท่ีวาเปนสงครามเย็นน้ัน ดูไปก็มีสงครามรอน (hot war) แทรกเรื่อย ตั้งแต
สงครามเกาหลีมาแลว ผานสงครามอินโดจีนรอบ ๒ น้ีไป สนามรบไปอยูท่ีตะวันออก
กลางและใกลๆ  

แถวใกลตะวันออกกลางน้ี กรณีเดนจับจุดเร่ิมท่ีอัฟกานิสถาน/Afghanistan ในป 
1978/๒๕๒๑ เม่ือพวกฝายซายโดยโซเวียตหนุน ไดทํารัฐประหารลมรัฐบาลเกา แลว
รัฐบาลท่ีอยูขางโซเวียตข้ึนปกครอง และเร่ิมจัดการบานเมืองในแนวทางคอมมิวนิสต 
จากนั้นก็มีพวกขบถเรียกวา มูจาฮีดีน/mujahideen ตั้งกันข้ึนมาตอสูเพ่ือขจัดอิทธิพลของ
โซเวียต และอเมริกาก็เขาหนุนพวกขบถ  

โซเวียตเกรงวารัฐบาลท่ีตนหนุนจะลม จึงสงกองทัพใหญมาปราบขบถตั้งแต
ปลายป 1979 จนถึงป 1980 ฝายขบถก็มีอเมริกาชวยหนุน โซเวียตสงกําลังพลเพ่ิมมาจน
เปนจํานวนแสน 

 พึงสังเกตวา ในป 1979/๒๕๒๒ นายโอซามา บิน ลาเดน/Osama Bin Laden 
ลูกมหาเศรษฐีในซาอุดีอาระเบีย/Saudi Arabia ก็ไดมารวมกับพวกขบถ  mujahideen 
เพ่ือขับไลโซเวียต และในชวงปลายทศวรรษ 1980's เขาไดต้ังองคกรนักทําสงคราม อัล-
คาอีดะ (al-Qaeda หรือ al-Qa`ida) ข้ึนมาตอตานโซเวียตไมใหยึดครองอัฟกานิสถาน 
(โดยท่ัวไป เขาตองการใหขจัดอิทธิพลของตางชาติตางพวกออกไปจากประเทศมุสลิม 
ตอตานรัฐบาลประเทศมุสลิมท่ีเขากับสหรัฐ และตานการท่ีสหรัฐอุดหนุนอิสราเอล/Israel)  

ทัพโซเวียตปราบขบถอยู ๑๐ ป เห็นวาไมไหว ในท่ีสุด ถึงป 1988/๒๕๓๑ ก็เริ่ม
ถอนทัพออกจากอัฟกานิสถาน จนหมดในตนป 1989 แตพวกขบถก็สูกับรัฐบาลตอไป จน
ในท่ีสุด ถึงป 1992/๒๕๓๕ พวกขบถ mujahideen ก็โคนรัฐบาลที่เปนพวกโซเวียตลงได 

จบสงครามเย็น มองเห็นจีนเดนขึ้นมา  
เรื่องของอัฟกานิสถานยังไมจบ แตจะวุนวายกันไปอีกนาน ตอนน้ีพักไวกอน ลอง

ตามกลับไปกับทัพโซเวียต ปรากฏวา เร่ืองท่ีอัฟกานิสถานยังไกลตัว ขณะน้ัน โซเวียตมี
เร่ืองใกลตัวหรือขางในตัวท่ีสําคัญอยางย่ิง  

เรื่องก็คือ ประเทศท้ังหลายในยุโรปตะวันออก ท่ีเปนบริวารและเปนคอมมิวนิสต
ตามรัสเซีย รวมอยูดวยกันในสหภาพโซเวียตน้ัน ไดเริ่มปลีกตัวออก ต้ังตนแตป 1981/
๒๕๒๔ ท่ีโปแลนด/Poland นายเลก วาเลนซา/Lech Walesa ไดเปนผูนําในการปฏิรูป
ประชาธิปไตย และก็สําเร็จ ตอมาในป 1990/๒๕๓๓ ก็ไดเปนประธานาธิบดี  
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แลวประเทศขางเคียงอยางฮังการี/Hungary เชคโกสโลวาเกีย/Czechoslovakia 
และโรมาเนีย/Romania ก็ตามอยาง  

ตอนนั้น เปนชวงเวลาดํารงตําแหนงของกอรบาชอฟ (Mikhail Sergeyevich 
Gorbachev) คือทานท่ีเรียกทัพโซเวียตกลับจากอัฟกานิสถานน่ันเอง ทานผูน้ีไดริเริ่ม
นโยบาย Glasnost (เปดเผย - openness) และ Perestroika (ปฏิรูป, ปรับโครงสราง = 
reform, restructuring) ตัวทานเองไดทําใหการเมืองของโซเวียตเปนประชาธิปไตยข้ึน 
และก็ปลอยใหประเทศในยุโรปตะวันออกปฏิรูปการเมืองเปนประชาธิปไตยกันไป โดยไม
เขาไปแทรกแซง กับท้ังไดปรับปรุงความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกาใหดีข้ึนอยางมาก 
เปนอันวา มานเหล็ก (Iron Curtain) ไดถูกเปดออกไปแลว  

เม่ือเหลาประเทศอยางท่ีวามา ไดเลิกเปนคอมมิวนิสต และมีการปกครองตัวเอง
เปนประชาธิปไตย โดยโซเวียตเปดปลอยไมเขาไปแทรกแซง สหภาพโซเวียต (Soviet 
Union หรือเรียกเต็มวา Union of Soviet Socialist Republics, USSR) ก็สลายตัวในป 
1991/๒๕๓๔ กอรบาชอฟจึงเปนประธานาธิบดีคนสุดทายของสหภาพโซเวียต (1988–
91/๒๕๓๑-๓๔) และเหลือเปนประเทศรัสเซีย/Russia กับประเทศอิสระน้ันๆ 

ในความเปล่ียนแปลงใหญน้ี ก็มีเหตุการณท่ีถือเปนสัญลักษณอันสําคัญรวมอยู
ดวย คือ ไดมีการทลายเปดประตูกําแพงเบอรลิน (Berlin Wall) ในวันท่ี ๙-๑๐ พ.ย. 
1989/๒๕๓๒ อันนับวาเปนการส้ินสุดสงครามเย็น (Cold War) พอถึงเดือนตุลาคม 
1990/๒๕๓๓ เยอรมนีตะวันออก กับเยอรมนีตะวันตก ก็กลับรวมกันเปนประเทศเดียว 
โดยมีการเลือกต้ังใหมีรัฐบาลเดียวกันในเดือนธันวาคมปน้ันเอง 

เม่ือสหภาพโซเวียต ซ่ึงเปนชาติอภิมหาอํานาจคูแขง สลายไป ในวันท่ี ๘ ธ.ค. 
1991/๒๕๓๔ ก็คงเหลือสหรัฐอเมริกาเปนมหาอํานาจย่ิงใหญท่ีสุดผูเดียว 

ในคายคอมมิวนิสตน้ัน เม่ือมองดูสหภาพโซเวียตแลว ก็ควรพูดถึงจีน หรือ
สาธารณรัฐประชาชนจีนดวย เพราะนอกจากเปนประเทศคอมมิวนิสตใหญอันดับถัดไป 
และกําลังโดดเดนมากข้ึนแลว แมแตมองในแงเน้ือท่ีและประชากร ก็ควรรูไว  

จีนน้ัน ถึงจะมีเน้ือท่ีเปนรองรัสเซีย แตใหญพอๆ กับสหรัฐอเมริกา คือ เกิน ๙ ลาน 
ตร.กม. และท่ีใหญย่ิงคือ จีนมีประชากรมากท่ีสุดในโลก เกิน ๑.๓ พันลานคน 

เม่ือใกลท่ีสหภาพโซเวียตจะสลายน้ัน ประธานาธิบดีกอรบาชอฟไดไปเยือน
อเมริกา พบกับประธานาธิบดีเรแกนในป 1987/๒๕๓๐ แลวตอมาในป 1989/๒๕๓๒ ก็
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มาเยือนเมืองจีน แมวาเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเรียกกอรบาชอฟวาเปนผูทรยศ 
("traitor") ตอลัทธิคอมมิวนิสต แตท่ีจริง ท้ังสองประเทศตางก็กําลังดําเนินแนวทางที่เฉ
จากลัทธิคอมมิวนิสต มีการเย้ืองยายนโยบายถึงข้ันพื้นฐาน  

ตอนท่ีกอรบาชอฟไปเย่ียมจีนน้ัน กอนจะถึง นักศึกษาไดมาชุมนุมกันท่ีจตุรัส
เทียนอันเหมิน/Tiananmen Square ในเมืองหลวงปกก่ิง คนมากันเปนจํานวนลาน เพ่ือ
เรียกรองเสรีภาพทางการเมือง และการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตยมากขึ้น แตรัฐบาลให
ทหารเอารถถังมาปราบและขับไลหมดไปไดทันกอนพิธีตอนรับ คนตายไปมากมาย  

ดังวาแลว ตอนท่ีประธานาธิบดีกอรบาชอฟมาเย่ียมน้ัน จีนก็กําลังเปล่ียนแปลง ผู
ท่ีนําการเปล่ียนแปลง คือ เติ้ง เส่ียวผิง (Deng Xiaoping หรือ Teng Hsiao-p'ing, ทาน
เต้ิงน้ี เคยไปเย่ียมสหรัฐเสริมไมตรีกันเม่ือป 1979/๒๕๒๒)  

เติ้ง เส่ียวผิง ไดช่ือวาเปนผูนําท่ีมีอํานาจย่ิงใหญท่ีสุดของจีนตอจากประธานเหมา 
ขอทวนความวา เหมา เจอตง เปนผูนํานับแตต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป 1949/
๒๔๙๒ จนส้ินชีพในเดือน ก.ย. 1976/๒๕๑๙  

ระหวางน้ี เม่ือเติ้ง เส่ียวผิง เขามา เขาเห็นวา ประธานเหมายึดติดเครงตอ
หลักการคอมมิวนิสตเกินไป ทําใหเสียผลทางเศรษฐกิจ เขาเสนอแนวทางเปล่ียนแปลง ก็
คือขัดแยงกับประธานเหมา ตอมา พวกปฏิวัติวัฒนธรรม (Cultural Revolution, 1966–
76/๒๕๐๙-๑๙) โจมตีใหเติ้งหลุดหมดตําแหนง แตนายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล หนุนเติ้ง
ใหกลับเขามาไดตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรี ในป 1973  

ครั้นโจว เอินไหล ส้ินชีพในเดือน ม.ค. 1976 พวกกลุมกวนท้ังส่ี (“Gang of 
Four”) ก็จัดการเอาเติ้งออกจากตําแหนง แตตอมาอีก ๘ เดือน ประธานเหมาส้ินชีพ และ
พวก “Gang of Four” ส้ินอํานาจ ทานเต้ิงจึงกลับเขามาใหม แลวรุงโรจนแตน้ันไปตลอด 

เติ้ง เส่ียวผิง นําจีนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมาก เฉพาะอยางย่ิงดานเศรษฐกิจ 
โดยนําสาระบางอยางของระบบทุนนิยมมาปรับใชหรือแทรกใสในเศรษฐกิจของจีน ผอน
ลดการควบคุมของรัฐ หันไปหนุนการไดประโยชนและผลกําไรของปจเจกชน เชิญชวน
ตางชาติเขามาลงทุน อิงกลไกตลาดเสรี ผูกโยงตัวกับเศรษฐกิจโลก เรงความเจริญ “ส่ี
ทันสมัย” คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี และการปองกันประเทศ 

เ พ่ือให เศรษฐกิจของจีนเจริญเดินหนา  ไมวาแนวคิดไหนดี  จะเปนของ
คอมมิวนิสต หรือเปนทัศนะในระบบการปกครองแบบไหน เติ้ง เส่ียวผิง นํามาใชอยาง



๖๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ยืดหยุน สมท่ีเขาเปนเจาของวาทะ (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 เส่ียวผิง จีนมีเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ยกระดับ
การครองชีพของประชาชนข้ึนได ขยายเสรีภาพของบุคคล เปดเสรีภาพทางวัฒนธรรม ได
กลไกเศรษฐกิจเชิงทุนนิยมมาขับเคล่ือน เพ่ือจะใหจีนเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยยังมี
การปกครองท่ีครองอํานาจโดยพรรคเดียว 

[แนวทางเศรษฐกิจของเต้ิงน้ี นาจะตรงขามกับโครงการกาวกระโดดใหญไป
ขางหนา (Great Leap Forward, 1958-1960/๒๕๐๑-๐๓) ของทานประธานเหมา ท่ี
ระบบคอมมูน/commune ของทาน ทําใหคนจีนอดตายไปราว ๒๐ ลานคน]  

แมวาเติ้งจะชวยใหสังคมจีนเปดกวางข้ึนทางการเมือง คนจีนไมนอยก็ยังตองการ
ใหเปนประชาธิปไตยมากกวาน้ัน จึงไดมีนักศึกษาและประชาชนมากมายมาชุมนุม
เรียกรองท่ีเทียนอันเหมิน ดังวาขางตน และทานเต้ิงก็เรงใหใชกําลังปราบปรามจนจบไป 

แมเม่ือเต้ิงลาออกเปนทางการจากตําแหนงสูงสุดในเดือน พ.ย. 1989 (ปเดียวกับ
ท่ีกอรบาชอฟมา) และลาหมดทุกตําแหนงแลว ก็ยังมีอํานาจสูงสุด ดังท่ีเขาเรียกทานวา 
“paramount leader” (ผูนําสูงสุด) จนทานส้ินชีพในป 1997/๒๕๔๐ (เรียงเปนยุค: 
ประธานเหมา 1949/๒๔๙๒-1976/๒๕๑๙; เต้ิง เส่ียวผิง 1977/๒๕๒๐-1997/๒๕๔๐) 

จีนมีเร่ืองมาก ควรพักไวเทาน้ีกอน ไปมองที่อ่ืนเพ่ิมใหเห็นภาพรวมของโลกท่ัวข้ึน 

ในชวงเวลาเดียวกันน้ี ทางทิศใตลงไป โลกมีขาวใหญท่ีดีมากเรื่องหน่ึง คือ 
แอฟริกาใต/South Africa ซ่ึงเปนประเทศที่มีการแบงแยกรังเกียจผิวอยางมากตลอดมา 
โดยมีคําเรียกเฉพาะวา “apartheid” รัฐธรรมนูญกําหนดใหคนผิวขาวท่ีเปนชนสวนนอย 
ตองเปนผูปกครอง และมีสิทธิ์สมัครเขารับหรือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในตําแหนงราชการ 
โดยเฉพาะคนผิวดําถูกจํากัดสิทธิ์ใหดอยท่ีสุด และคนตางสีผิวตองอยูแยกตางหากกัน  

การแบงแยกรังเกียจผิวท่ีวาน้ีถือกันมานานแลว จนถึงป 1948/๒๔๙๑ ก็กําหนด
เปนทางการ ในฝายคนผิวดํา ก็มีผูเรียกรองสิทธิกันมา จนกระท่ังนายเดอ เคลิรก (F. W. 
de Klerk) ไดเปนประธานาธิบดีในป 1989/๒๕๓๒ คนผิวขาวผูน้ีทําการจริงจังในการเลิก 
“apartheid” ปตอมา เขาปลอยนายเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) นักเรียกรอง
สําคัญซ่ึงถูกขังคุก ๒๗ ปแลว ออกมา เขาจัดการกับบรรดากฎหมายจนถึงรางรัฐธรรมนูญ



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

ใหการปกครองโดยคนผิวขาวจบส้ินไป แลวทุกคนทุกสีผิวก็ไดเลือกตั้งดวยกัน โดยเนลสัน 
แมนเดลา ไดเปนประธานาธิบดีผิวดําคนแรกของท่ีน่ัน (1994-99/๒๕๓๗-๔๒)  

เรื่องท่ีเลาเสร็จไปท่ีวาเปนขาวดีมากน้ี ก็ดีจริงแน แตมองอีกที ก็เปนเพียงการ
แกไขเร่ืองท่ีไมดี ใหลงตัวเขาท่ีตามท่ีมันควรจะเปนอยางสามัญตามปกติเทาน้ันเอง  

ทีน้ี ท่ีวา “สงครามเย็น/cold war” จบไปแลวน้ัน ก็นาสงสัยวา โลกจะอยูดี คนจะมีสุข
ขึ้นหรือไม เพราะมองอีกดานหน่ึง “สงครามรอน/hot war” กลับมีทีทาวาจะไมไดเบาลงไป 

กลับมาทางดานตะวันออกกลางอีก คราวน้ีมองลึกเขาไปในตัวตะวันออกกลาง
เอง ในเวลาระหวางน้ี นอกจากปญหาความขัดแยงระหวางยิวกับอาหรับ ท่ีเร้ือรังมาไมรู
จบแลว เหตุการณท่ีเดน ก็มีสงครามใหญท่ีแดนอิรัก/Iraq เริ่มดวยครั้งแรกในป 1990-91/
๒๕๓๔-๓๕ เรียกวา สงครามอาวเปอรเซีย/Persian Gulf War (เรียกส้ันๆ วา Gulf War)  

เรื่องเกิดข้ึนวา ซัดดัม ฮุซเซน/Saddam Hussein ผูนําอิรัก ใหยกทัพไปยึดครอง
คูเวต/Kuwait ซ่ึงเปนประเทศเล็กๆ แตอุดมดวยนํ้ามัน เสร็จแลวมีทาทีท่ีทําใหสงสัยกันวา
จะรุกเขาไปในซาอุดีอาระเบีย/Saudi Arabia ซ่ึงเปนแหลงใหญของน้ํามัน 

ตรงน้ี คือเร่ืองนํ้ามันน้ัน เปนผลประโยชนสําคัญอยางย่ิง ชาติท้ังหลายยอมไมได 
จึงรวมกัน ๓๙ ประเทศ โดยการนําของสหรัฐอเมริกา ในสมัยของประธานาธิบดีบุช ผูบิดา 
(George Herbert Walker Bush) และสหประชาชาติ สงกองทัพไปปองกัน กดดัน ขับไล 
จนอิรักพายแพถอนตัวกลับไป เรื่องจบลง แตความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน และ
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมจากการเผาบอนํ้ามันเกิดมลพิษมากมาย มีผลซํ้าเติม
ทุกขมากมายแกโลกมนุษยไปอีกนาน 

สืบเน่ืองจากสงครามน้ัน จึงมีการปลดอาวุธอิรักเพ่ือปองกันภัยเบื้องหนา อิรักถูก
กําหนดใหรับการตรวจสอบอาวุธโดยคณะผูตรวจสอบของสหประชาชาติ (UN weapons 
inspectors) แตเร่ืองไมเปนไปดวยดี อิรักไมคอยรวมมือ อิดออดวากันไปวากันมา  

ในท่ีสุด สหรัฐ โดยประธานาธิบดีบุช ผูบุตร (George Walker Bush) ก็กลาวหา
วาอิรักละเมิดขอกําหนดปลดอาวุธของสหประชาชาติ ซัดดัมมีอาวุธรายแนๆ แลวในเดือน
มีนาคม 2003/๒๕๔๖ ก็ใชกําลังทหารโจมตีอิรัก โดยมีอังกฤษ เปนตน รวมดวย ทําให
รัฐบาลของซัดดัม ฮุซเซน ส้ินสุดลง ซัดดัมหนีไปหลบซอนตัว แตในท่ีสุดก็ถูกจับได แลว
ถูกเจาหนาท่ีอิรักประหารชีวิต เม่ือวันท่ี ๓๐ ธ.ค. 2006/๒๕๔๙  โดยท่ีวา อีกดานหนึ่ง 
คณะผูตรวจสอบก็ไมพบอาวุธรายอยางท่ีสหรัฐยืนยันวามีในอิรัก แตอยางใด  



๖๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

สงครามคร้ังหลังน้ี เรียกวา สงครามอิรัก/Iraq War (บางทีก็เรียกวา สงครามอาว
เปอรเซียครั้งท่ี ๒/Second Persian Gulf War) 

สงครามท่ีอิรักจบไป ก็เพียงผานพนเหตุการณใหญ แตท่ีจริง เรื่องรายไมจบเลย 
ประเทศอิรักเองก็ไมสงบ มีเรื่องวุนวาย ไรความม่ันคง และแผความเดือดรอนออกไป
กระทบแดนขางเคียง เปนแหลงเพ่ิมความขาดสันติแกโลก จนบัดน้ี 

ทีน้ี ชิดชานตะวันออกกลาง ก็ดังไดวาแลว เรื่องท่ีอัฟกานิสถาน เม่ือโซเวียตเลิกยุง
ดวยและถอนทหารกลับไปแลว ฝายขบถก็โคนรัฐบาลพวกคอมมิวนิสตโซเวียตไดสําเร็จ 
ถึงโอกาสที่จะมีรัฐบาลอยางท่ีตนตองการ แตก็หาไดเปนไปดวยดีอยางน้ันไม 

เรื่องตอมาก็คือ พอศัตรูไปแลว มูจาฮีดินหลายกลุมหลายพวกก็แยงชิงอํานาจกัน 
เปล่ียนรัฐบาลกันเร่ือย จนผานไป ๓-๔ ป ก็มีพวกทาลิบัน/Taliban เกิดข้ึนแลวมีอํานาจ
เขมแข็งมากข้ึนๆ ไดเขาควบคุมดินแดนกวางออกไปๆ จนกระทั่งกอนถึงป 2001/๒๕๔๔ 
ก็คุมดินแดนอัฟกานิสถานไดท้ังประเทศ เวนสวนเหนือเพียงหยอมเล็กๆ แหงเดียว 

พวกทาลิบันปกครองโดยใชหลักศาสนาอิสลามที่ตนตีความเครง เชน หามมีหาม
ดูโทรทัศน หามเคร่ืองบันเทิงสมัยใหมแทบทุกอยาง ใหสตรีแตงตัวปกปดมิดชิดในท่ี
สาธารณะ หามเด็กหญิงไปโรงเรียน หามสตรีไปทํางานนอกบาน  

ในป 2001/๒๕๔๔ น้ันเอง พวกทาลิบันก็ประกาศจะทําลายพระพุทธรูปและรูป
เคารพท้ังหมดในอัฟกานิสถาน แลวในเดือนมีนาคม ก็ไดใชปนใหญและวัตถุระเบิด
ทําลายพระพุทธรูปใหญท้ัง ๒ องค อายุราว ๑,๗๐๐ ป ซ่ึงแกะสลักไวท่ีหนาผา (สูง ๕๓ 
และ ๓๗ เมตร) ท่ีพามิยาน (Bamiyan หรือ Bamian) จนแหลกละเอียดหมดส้ินไป 

หลังจากน้ัน  ๖  เ ดือน  ท่ีอเมริกา  ณ  วันท่ี  ๑๑  ก .ย .  2001/๒๕๔๔  ก็ได มี
ผูกอการรายพวกอัล-คาอีดะ ขับเครื่องบินพุงเขาชนตึกคู World Trade Center ในนคร
นิวยอรก มอดไหมพังทลายหมดไปทั้งสองตึก และชนตึก Pentagon Building อันเปน
ท่ีตั้งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ใกลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี./Washington, D.C. 

น้ีเปนเหตุการณท่ีรายแรงใหญโตแสนตระหนก จํากันแมน จนพูดส้ันๆ ก็รูกัน จึง
นิยมเรียกงายๆ วา 9/11 (บางทีก็เขียนวา 9-11) 

สหรัฐกลาวหาวา พวกทาลิบันชวยเหลือและเปนแหลงอาศัยของอัล-คาอีดะ ท่ีมี
บิน ลาเดน เปนหัวหนา จึงขอใหทาลิบันจับตัวบิน ลาเดน กับพวกอัล-คาอีดะช้ันนํา สง
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ใหแกตน แตพวกทาลิบันปฏิเสธ สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรจึงเริ่มงานปราบทาลิบัน จนใน
ท่ีสุด ปลายป 2001/๒๕๔๔ น้ันเอง ฝายขบถก็ขับไลพวกทาลิบันใหหมดอํานาจไป  

จากน้ัน สหรัฐชวยใหกลุมอํานาจและเผาชนตางๆ มาพบปะกันหาทางต้ังรัฐบาล
ข้ึนใหม แตก็มีการแยงชิงอํานาจกันตอมา จนกระท่ังถึงกลางป 2002/๒๕๔๕ จึงตั้ง
รัฐบาลชวงหัวเล้ียวหัวตอช่ัวคราว ๒ ป ข้ึนมาได โดยมีนายฮามิด การไซ/Hamid Karzai 
เปนประธานาธิบดี แมวาเร่ืองราวท่ีดําเนินตอมาจะมีความยุงยากมากมาย แตฮามิด การไซ 
ก็ยังเปนท่ียอมรับและเปนประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานอยูจนบัดน้ี 

หลังโคนทาลิบันลงแลว สหรัฐคนหาตัวบิน ลาเดน ตอมาอีกนาน จนในท่ีสุดจับ
จุดไดวาอยูในปากีสถาน ท่ีเมืองขนาดยอมๆ ช่ือวา แอบบอตตาบัด/Abbottabad ใกล
เมืองหลวง คือ อิสลามาบัด/Islamabad แลวกองกําลังทหารอเมริกันเล็กๆ หนวยหน่ึง มา
โดยเฮลิคอปเตอร ก็เขาจูโจมสังหารบิน ลาเดน ส้ินชีพไปในวันท่ี ๒ พ.ค. 2011/๒๕๕๔  

ไมอยูแคการเมือง เปนเร่ืองของการเห็นโลก รูจักมนุษย  
สงครามเย็นจบไป ไมไดหมายความวา โลกจะสงบสบาย คนจะไดจะมีความสุข 

เพราะวา สงครามรอน ท่ีเปนสงครามตัวจริง ยังมากมาย และไมมีทีทาวาจะหมดไป เดี๋ยว
ก็เพ่ิมข้ึนใหมๆ แมแตสงครามเย็นก็อาจจะกําลังกอตัวท่ีจุดใหม  

แถมมีทายาทท่ีสงครามเย็นท้ิงไวให คือ การกอการรายสากล หรือการกอการราย
นานาชาติ (international terrorism) ดังเชนการถลมพินาศของตึก World Trade Center 
ท่ีเมืองนิวยอรก เปนภัยรายแรงอยางใหม ท่ียากนักจะคาดได นาประหว่ันพรั่นพรึง ไปถึง
ไดทุกแหง และดูเหมือนวา ย่ิงเปนท่ีเจริญมาก ก็ย่ิงเปนเปาใหมุงหมาย ย่ิงเจริญ ย่ิงไม
ปลอดภัย แถมไอที ท่ีกาวหนา ก็กลายเปนมาหนุนดานทําลายน้ีไดอยางดี 

อยางไรก็ตาม การกอการรายน้ัน เปนเร่ืองของคนที่เปนศัตรูทําแกกัน หรือมีผูมุง
ราย ซ่ึงมีไดเปนครั้งเปนคราว แตคนยุคน้ีท่ีวาเจริญมากน้ัน มีภัยท่ีอยูรอบตัว ขางตัว ติด
ตัว ตลอดจนภัยในตัวมากข้ึนๆ และก็เปนปญหาจากความเจริญ โดยเฉพาะเร่ือง
เทคโนโลยีเปนตัวการใหญ  

รอบตัวก็คือปญหาส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม เปนพิษ เปนภัย กอโรคแกคน กอความ
เสียหายตองานสรางสรรคของอารยธรรม สหประชาชาติประชุมใหญโตเม่ือป 1972/
๒๕๑๕ ทําทาเอาจริงเอาจังกันวาจะแกปญหาอยางน้ันอยางน้ี  
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ผานมา ๒๐ ป ถึง ค.ศ. 1992 มีการประชุมย่ิงใหญ เปน Earth Summit ไดฟง
ผลงาน ปรากฏวา แทนท่ีจะแกปญหาได ปญหากลับย่ิงมากข้ึน เรื่องขยะ เรื่องดินเสีย นํ้า
เสีย อากาศเสีย เวลาน้ีก็เห็นกันอยูชัดวาเปนอยางไร ก็ยังมองไมออกวาจะแกไดอยางไร   

โรคาพาธ ความเส่ือมเสียสุขภาพ จากส่ิงแวดลอมที่เส่ือมเสีย ก็มากมายอยูแลว 
อันไมเคยมีในสมัยท่ีโลกยังไมพัฒนา แตน่ันยังแครอบตัว ทีน้ี ก็มีภัยท่ีถึงตัว ท่ีตัว ในตัว 
ซ่ึงท้ังท่ีอารยธรรมแสนจะเจริญ ก็ไมม่ันคงปลอดภัย อันไดแกโรคภัยตางๆ  

ไปๆ ก็มีโรครายใหมๆ โผลมาคุกคามเรื่อยๆ อยางไมอาจคาดหมาย เชน โรคเอดส 
โรคอีโบลา ไขหวัดสายพันธุใหมๆ ท่ีไมรูวาวันไหนมนุษยจะหาทางแกไมทัน และกวาดเอา
เผาพันธุมนุษยใหรางหรือแทบหมดส้ินจากโลกไป  

นอกจากน้ี ยังมีโรคชนิดท่ีวา คนย่ิงเจริญ โลกย่ิงฟูฟา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ย่ิงกาวหนา มนุษยย่ิงกอกรรมทําโรคใหแกตัวเอง ย่ิงทําตัวเองใหเปนโรค เพราะตัวเอง
ดําเนินชีวิตไมเปน ปฏิบัติตอความเจริญท่ีตัวทําข้ึนมาไมถูกตอง ไมพัฒนาจิตใจของตัวให
นําหนาหรือเปนนายเหนือความเจริญน้ัน แตกลับมีจิตใจท่ีลาหลัง หรือตกต่ําลงกลายเปน
ทาสของความเจริญไปเสีย 

อยางงายๆ ซ่ึงเห็นกันชัดแจง เวลาน้ี องคการอนามัยโลก (WHO) ถือวาอาการ
อวน เปนโรคระบาดของโลกแลว ประเทศท่ีพัฒนามากๆ ท่ีเจริญนําหนา ย่ิงกาวนําไปมาก 
ย่ิงเปนอยางหนัก  

จับดูท่ีอเมริกา ในชวงราว พ.ศ. ๒๕๒๕ ตอนน้ัน อเมริกาก็เจริญมากมานานแลว 
คนอเมริกันท่ีโตแลว อายุ ๒๐-๗๔ ป เปนโรคอวนราว ๑๕% พูดพอใหเห็นภาพวา ราว ๖-
๗ คน ก็อวนเสีย ๑ คน เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเวลาน้ัน โดยเฉพาะประเทศท่ียังไม
พัฒนา ก็ตองพูดวาอเมริกามีคนอวนเยอะ 

แตผานมา ๒๕ ป ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ อเมริกาพัฒนาเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ ฯลฯ กาวหนาข้ึนมาอีกมาก คนอเมริกันรุนอายุ ๒๐ ปข้ึนไปน้ัน บัดน้ี เปน
โรคอวนถึง ๓๔% หรือพูดใหเห็นงายๆ วา ในคนอเมริกัน ๓ คน เปนโรคอวนเสีย ๑ คน 

ทีน้ี ท่ีนากลัวกวาน้ัน ก็คือ เด็กๆ ท่ีวาเปนอนาคตของชาติ ย่ิงอาการหนัก ศูนย
ควบคุมและปองกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ของ
อเมริกา บอกวา ในชวงเวลา ๒๐ ป (1980-2000/๒๕๒๓-๒๕๔๓) คนอเมริกันเปนโรค
อวนเพ่ิมข้ึน แยกเปน ผูใหญอวนเพ่ิมข้ึน ๒ เทา เด็กและวัยรุนท่ีอวน เพิ่มข้ึนเกือบ ๓ เทา 
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ผูเช่ียวชาญเรื่องอายุวัฒนะสรุปวา ถาหยุดย้ังโรคอวนท่ีแพรขยายไปอยางน้ีไมได 
เด็กอเมริกันรุนน้ี จะมีสุขภาพดอยลง และอาจจะอายุส้ันกวาคนรุนพอแม 

แตจะอายุส้ันลงไปบาง ก็ชางเถิด หรือจะมีสุขภาพดอยลงไปบาง ก็ไมตองถือสา
อะไร สําคัญท่ีวา ไมใชแคน้ัน โรคอวนจะพาโรคอ่ืนพวงมาดวยเปนขบวน อยางนอย
รางกายก็เส่ียงท่ีจะเปนโรคโนนโรคน้ีไดงายๆ 

โรคท่ีรอโจมตีคนอวน ก็เริ่มตั้งแตเบาๆ เบาะๆ อยางโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงคน
อวนมีโอกาสเปนมากกวาคนท่ัวไปถึง ๒ เทา แลวก็โรคไขมันในเสนเลือด (cholesterol) 
สูง ท้ังท่ียังเด็ก ก็เปนเบาหวาน (แตเดิมมาแทบวามีแตผูใหญลวนๆ จะเปนเบาหวาน) เด็ก
นํ้าหนักมากก็จะกระดูกหักงาย แลวก็มีปญหากับขอท้ังหลาย ตั้งแตขอมือ และขอเทา  

ใหญกวาน้ัน ก็มีโรคหัวใจ (ตําราวา ในอเมริกา คนไขโรคหัวใจ เกือบ ๗๐% เกิด
ปญหาเน่ืองมากับการมีไขมันมาก) สตรีท่ีอวนเส่ียงจะเปนมะเร็งเตานมมากข้ึนเกือบ ๒ 
เทา  ทุกคนท่ีอวนมีโอกาสเพิ่ม ข้ึน  ๔๒% ท่ีจะเปนมะเร็งปลายลําไสใหญ  คนมี
โรคเบาหวานเปนคนอวนเสีย ๘๐% 

ถาพูดกวางออกไป ในสังคม จะเลาเรียน จะเขางาน หรือแมแตจะคบหากัน คน
อวนมักจะถูกเล่ียงถูกหลบ เหมือนกับเปนการแบงแยกหรือรังเกียจนอยๆ โดยไมรูตัว 

ขางบน ไดพูดถึงเมืองจีนไวบาง จีนน้ันท้ังใหญโต และในชวงท่ีผานมาน้ีได
กาวหนาขนานใหญ จะมองเห็นความเปล่ียนแปลงอยางมากตางไปไกล จึงลองไปดูเรื่อง
อวนน้ีท่ีเมืองจีนสักหนอย  

ตําราหน่ึง (Encyclopædia Britannica, 2013) บอกวา ท่ีเมืองจีน เม่ือป 1990/
๒๕๓๓ คนอวนมี ๑ เปอรเซ็นต แตถึงป 2005/๒๕๔๘ คือ ๑๕ ปตอมา จีนมีคนอวนเพิ่มข้ึน
เปน ๒๐ เปอรเซ็นต น่ีเปนผลของความเจริญแนๆ แตเปนผลดี หรือเปนผลรายกันแน 

ผูท่ีเจริญข้ึนมาใหม นาจะดูบทเรียนจากพวกที่ไดเจริญข้ึนมากอน และใชบทเรียน
น้ันใหเปนประโยชน ตนควรจะไดแตสวนท่ีดี กันสวนท่ีเขาเสียออกไป มนุษยท่ีวาเจริญ หา
แสนยากหรือไมมีเลยท่ีจะทําไดอยางน้ัน แตก็ยังพูดวาพัฒนา บอกวาเจริญ 

จีนน้ันประสบความสําเร็จจริง มีเศรษฐกิจท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ถึงป 
๒๕๕๖ ไดกาวเลยญ่ีปุนข้ึนมาเปนเจาเศรษฐกิจอันดับ ๒ ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา 
แถมประกาศวาตนจะข้ึนเปนอันดับ ๑ ของโลกในไมชา ซ่ึงอเมริกาก็ยอมรับแลว 
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พรอมกับเศรษฐกิจท่ีเติบโตเบงบาน และความเจริญฟูฟาทางวัตถุ จีนก็เจอ
ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมาเร็วและรุนแรงย่ิงกวาพวกประเทศท่ีพัฒนามากอน พรอมไปกับ
ปญหาชีวิตจิตใจ ดังเชนเรื่องโรคอวน ท่ีไดพูดถึงเปนทางคิดไวขางบน  

อีกดานหน่ึงท่ีสําคัญ คือเรื่องวัฒนธรรม แงท่ีคนพูดถึงกันมาก เพราะเปนของเดน
เห็นงาย ชัดแกสายตา ไดแกการแตงตัว  

ยอนหลังไปสมัยคอมมูน คนจีนแตงตัวเปนระเบียบ เรียบงาย ท้ังหญิงและชาย 
เหมือนกันหมดท้ังประเทศ แตสมัยน้ี พอเศรษฐกิจฟู เปดโอกาสให คนก็แตงตัวกันใหญ 
ตามใจชอบ ฉูดฉาด ว้ืดวาด แวววับ วาบแวบ ขามแบบไปฝงตรงขาม กาวกระโดดไปเลย 

น่ีทําใหมองเหมือนวา กอนน้ี ถูกกดถูกปดถูกบีบถูกบังคับอยู พอปลอย ก็ลิงโลด
เตลิดไปเต็มท่ี ระเบิดกระจาย ไมมีระเบียบ หรือพลิกไปตรงขาม นาจะเลยเถิดไป ถาถือ
วาเดิมน้ันอยูในวินัย ก็แสดงวาวินัยน้ันไมไดผล เพราะวาวินัยไดกลายเปนการบังคับ 

วินัยมิใชการบังคับ แตวินัยเปนการฝก ซ่ึงตองมีความพรอมอยูขางใน เฉพาะ
อยางย่ิงคือพรอมใจ ฝกกาวไป ใหใจเอาไดแคไหน ก็พัฒนาไดแคน้ัน แลวก็จะอยูตัว และ
พรอมที่จะฝกท่ีจะกาวตอไป 

วิธีน้ี มิใชการทําใหใจพลุงข้ึนมาดวยแรงปลุกใจ ซ่ึงไมใชใจจริงของเขา พอแรง
พลุงดวยการปลุกเราหมดไป ก็ลา ถาอยูตอ ก็กลายเปนบังคับ พอเปด ก็ระเบิดเตลิดไป  

ใจพลุงแรงดวยการปลุกก็ใชได และก็ดีไดดวย ถาใหเปนข้ันตอนเริ่มตน โดยมีการ
ทําความพรอมใจ ดวยความรูเขาใจ แลวก็เต็มใจ มารับชวงตอไป ใหเปนการฝกแทจริง 

สวนทางดานอเมริกา ไดพัฒนากาวมาอีกไกล โดยเบาเสียงท่ีเนนดานอวกาศ มา
เชิดความเปนผูนําทางไอที เฉพาะอยางย่ิง พาโลกใหเพลินไปในกระแสการเสพบริโภค 
หรือบริโภคนิยม ท่ีเดนดานบันเทิงย่ิงข้ึน พรอมกับความเจริญเบงบานเชิงธุรกิจ พูดรวมๆ 
ก็อยูในแนวทางสังคมของอเมริกาท่ีวาแลวขางตน ยังไมควรใชท่ีใชเวลาพูดเพิ่มใหมากไป 

รวมแลว ที่สรางความเจริญกันมานั้น เปนแคอารยธรรมซีกเส้ียว ยอมรับกันแลววา 
เปนการพัฒนาที่ไมย่ังยืน เพราะพัฒนาผิดทาง พัฒนาดานเติมกิเลสอยางเดียว และขาด
ความรูประมาณ ไมรูจักพอดี กลายเปนสุดโตง โดงดิ่งเอียงขาง ใกลเสียหลักจะคว่ําลง 

เปนอันวา อารยธรรมท่ีเปนมา พัฒนาโลกไดเกง แตพัฒนาคนไมถึงไหน ไมตรง
จุดท่ีจะใหคนพัฒนา และไมไดมองวาจะจัดโลกจัดสังคมอยางไร ใหคนท่ีพัฒนามาไดตาง
ระดับกัน อยูไดดีมีสุข สมตามระดับการพัฒนาของตนๆ ท่ีจะใหพรอมเพ่ือจะพัฒนาตอไป  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๗ 

ถึงเวลานี้ เรื่องคอมมิวนิสต ท่ีเปนสังคมนิยม ก็ไมไดหมดไป ก็ยังแขงกันอยูน่ัน
แหละ กับทุนนิยม ท่ีเปนปจเจกชนิก เพียงแตวา คนท่ีเอาลัทธิสองอยางน้ีมาไวท่ีตัว แลว
เขาขัดแยงแยงขูกันน้ัน บางทีก็ดุดัง บางคราวก็ดอมๆ ใครอยูในโลกน้ี ก็ไมพนไปไดจาก
แรงดึงแรงดันของเขา ไมโดยตรง ก็โดยออม เขาอาจจะวนวุนอยูแควัตถุ และเปนแคท่ีสุด
สองข้ัวสองขางของวัตถุนิยมเดียวกัน แตไมวาจะอยางไร ก็เปนเร่ืองท่ีควรรูเทาทัน และถา
เขาแสดงหรือวามีอารมณตอกัน ก็ควรชวยใหสติเขาดวย จะไดพัฒนาไปดวยกัน   

ที่พูดมานั้น ยํ้าอีกทีวา ผูเลาน้ีมิไดใสใจในเร่ืองการเมือง เพียงแตวาเปนเรื่องธรรมดา
โดยภาวะ เม่ืออยูในภพของมนุษย คนเขามีบาน มีเมือง มีโลก แลวบาน เมือง และโลกนั้น 
เปนอยู เปนไป มีสภาพเปนอยางไร คนท่ีอยูในบาน ในเมือง ในโลกน้ัน อยูกันดี อยูกันราย 
มีสุข มีทุกขอะไร มีเหตุปจจัย มีองคประกอบภายนอกอันใด ท่ีมาโยงใยกับเหตุปจจัย
องคประกอบภายใน นําใหเปนไปทางนั้นทางน้ี มีทุกข มีโศก มีเศรา มีสุขอยางไร  

ตรงน้ีแหละท่ีเร่ืองมาถึงพระในภาวะท่ีเปนความรู อันจะใหมองออกไดวา เม่ือ
บาน-เมือง-โลก เปนอยางน้ี จะทําอยางไร จะชวยแกไข ใหบาน ใหเมือง ใหโลก ปลอด
โทษทุกข ประสบประโยชนสุขตามธรรม ไดอยางไร  

ยิ่งเม่ือมีจุดมีแงที่เหลาลัทธิขางนอกพวกน้ัน มองขาม ไมใสใจ ท้ังที่สําคัญ ก็เปนงาน
ของพระท่ีจะนําพา ใหเขามีจิตใจตรงดีและมีปญญาที่จะจัดจะแกไข บนฐานของศีลของวินัย 

ท่ีจริงน้ัน ความเปนไปในโลก เรื่องภาวะของโลกท่ีเปนไปอยางไรๆ น้ี พระควรจะรู
ใหท่ัวใหทันย่ิงกวาคนท่ัวไป เพราะพระมองเรื่องราวเหตุการณความเปนไปนั้น ในฐานะท่ี
เปนสวนเปนองคอยูในระบบสัมพันธแหงเหตุปจจัยของส่ิงท้ังหลายท่ัวท้ังหมด ซ่ึงอิงอาศัย
เช่ือมโยงสงผลถึงกัน เม่ือรูท่ัวถึงเทาทัน จึงจะเห็นชัด มองออก เขาใจจริง แกไขตรงจุดตรง
แง ปฏิบัติจัดการไดถูกท่ีถูกทาง   

ท่ีวามาน้ัน ก็เปนดวยเจตนาท่ีตางกัน จะเห็นวา ตามปกติ แมโดยไมรูตัว คนท่ัวๆ 
ไป รวมท้ังท่ีเรียกวานักการเมือง เวลามองดูความเปนไปในโลก ในบานเมือง รวมทั้งมอง
การเมือง มักมองโดยโยงโดยอิงกับตัว หรือโยงอิงหมูพวกของตัว บางทีก็มองอยางแยก
พวกตางฝาย แลวก็เลยมองอยางจับจุด เจาะจง ลงลึกจําเพาะลงไป อาจจะถึงกับหาแง 
หามุม หาจุดออนของปรปกษ เจตนาของเขาในการแกปญหาน้ัน กลายเปนการที่จะได 
การท่ีจะเอาอะไรบางอยาง ตลอดจนเพื่อเอาชนะกัน  



๖๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

แตพระมองโลก มองความเปนไป มองเหตุปจจัย รวมท้ังมองการเมือง โดยมอง
แบบพระ ไมใชมองแบบชาวบาน คือพระมองดวยเจตนาเพ่ือรูเขาใจสภาพของมนุษยและ
ภาวการณของโลกตามท่ีมันเปน ใหชัดเพียงพอ เพ่ือสนองเจตนาท่ีจะแกปญหาของโลก
ของมนุษย ใหลุถึงประโยชนสุข โดยไมมีเจตนาที่เปนเร่ืองของตนเอง ไมมีวัตถุประสงค
ของตนเอง หรือโยงอิงหมูพวกใด ท่ีจะไดจะเอาอะไรๆ หรือเพ่ือใคร เพื่อพวกใด  

จึงเรียกวา รูโลก เพื่อแกปญหาของมนุษย พหุชนหิตายะ เพ่ือประโยชนเก้ือกูลแก
คนมาก พหุชนสุขายะ เพื่อความสุขของคนมาก โลกานุกัมปายะ เพ่ือเก้ือการุณยแกโลก 

ท่ีวานี้ ก็โยงมาถึงการท่ีจะเลาเร่ืองของมหาจุฬาฯ กลายเปนวา จะพูดถึงมหาจุฬาฯ 
แตเลยไปพูดถึงท้ังโลก ท่ีจริง น่ีแหละคือเรื่องท่ีควรพูด เพราะวามหาจุฬาฯ ก็ดําเนิน
เดินหนาไป ในบานเมือง ในโลก อยางนอยก็ตองรูตระหนักวาตัวเปนอยูเปนไปใน
สภาพแวดลอม ทามกลางบานเมือง และในโลก ท่ีกําลังเปนไปอยางไร ตอนน้ัน เวลาน้ัน 
มหาจุฬาฯ อยูในบรรยากาศ ในสภาพแวดลอมท่ีเปนอยางไร ไมใชเดินไปในความมืด 
มองอะไรมัวๆ เม่ือตัวไมรู ก็ยอมอดไมไดท่ีจะคิด แลวก็เลยคิดเห็นไป กลายเปนลุมหลงไม
ตรงตามจริง จะตองรูใหพอท่ีจะมองเห็น ไมใชมัวแตหรืออยูแคคิดเห็น  

ย่ิงกวาน้ัน ในท่ีสุด แมมองถึงจุดหมายท่ีแท เม่ือมาเรียนท่ีมหาจุฬาฯ ก็เพ่ือมี
การศึกษา ท่ีจะใหเจริญงอกงามในธรรมวินัย แลวสามารถไปบําเพ็ญกิจ เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เพื่อคนท้ังมวล ท้ังโลก ดวยรูเขาใจท่ัวทันโลก ดังไดกลาวมาแลวน่ันเอง 

 

 



มหาจุฬาฯ กับเรื่องเกาๆ ท่ีควรเขาใจ 

เลขาธิการมหาจุฬาฯ ๒๕๐๗-๒๕๒๑  
ไดเลาแลววา เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโณ) ดํารงตําแหนง

เลขาธิการมหาจุฬาฯ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ ครั้งยังมีสมณศักดิ์เปนท่ี พระราชวิสุทธิเมธี แลว
มีสมณศักดิ์สูงข้ึนมาโดยลําดับ (เปนท่ี พระเทพคุณาภรณ ในป ๒๕๐๗ เปนท่ี พระธรรม
คุณาภรณ ในป ๒๕๑๔) จนกระท่ังเปนท่ี พระพรหมคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ขอทบทวนลําดับตําแหนงหนาท่ีของทาน ท่ีมหาจุฬาฯ เล็กนอย 

ยอนหลังไป ครั้งยังเปนพระมหาเก่ียว อุปเสโณ หลังสอบไดเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค ในป ๒๔๙๗ แลวไมนาน ไดเปนอาจารยสอนภาษาบาลีท่ีมหาจุฬาฯ ตอมาใน 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ทานไดเปนอาจารยสอนวิชาพระสูตร เปนหัวหนาแผนกวิชาบาลี-ธรรม และ
เปนประธานหัวหนาแผนก คณะพุทธศาสตร (คือของอุดมศึกษา ซ่ึงขณะน้ันมีคณะเดียว) 

ในปตอมา (๒๕๐๒) ทานไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยอธิการบดี ฝายธุรการ และเปน
หัวหนาแผนกธรรมวิจัย แลวถึงวันท่ี ๑๕ ก.ย. ๒๕๐๖ ก็ไดรับการแตงต้ังเปนรองอธิการบดี  

จากน้ัน ดังไดเลาขางตนแลววา ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ ตอนกลางเดือนมกราคม มีการ
ตกลงกันเปล่ียนแปลงปรับปรุงคณะผูบริหาร โดย 

ก) รองอธิการบดีท้ัง ๒ รูป คือ ทานเอง และพระกวีวรญาณ ไดลาออกจาก
ตําแหนงรองอธิการบดี และพระเมธีวรคณาจารย ลาออกจากตําแหนงเลขาธิการ  

ข) พระมหาโพธิวงศาจารย ไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการ และพระกวีวรญาณ 
ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ 

แตพระมหาโพธิวงศาจารย ซ่ึงเปนพระมหาเถระผูเฒาชราแลว อางวามีภารกิจทาง
พระศาสนามาก ไดขอลาออกในเวลามิชาหลังไดรับการแตงต้ัง  



๗๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ในลําดับน้ัน องคทาน ครั้งเปนท่ี พระราชวิสุทธิเมธี (เก่ียว อุปเสโณ) จึงไดเขารับ
หนาท่ีเปนเลขาธิการ ในป ๒๕๐๗ น่ันเอง และเปนความลงตัวท่ีม่ันคงตั้งแตน้ันสืบมา
ประมาณ ๑๕ ป จนทานขอยุติภารกิจในตําแหนงเลขาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑   

ในชวงตนท่ีทานเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ น้ัน  พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ไดรับ
การแตงต้ังเปน ผูชวยเลขาธิการ รูปท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ ๑๐ วัน
กอนท่ีพระกวีวรญาณ จะสละตําแหนงผูชวยเลขาธิการ ในวันท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗  

จากน้ัน พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต หลังจากเปนรองเลขาธิการในป ๒๕๑๓ (ใน
สมณศักดิ์ ท่ี พระศรีวิสุทธิโมลี) ก็ไดขอลาออกจากตําแหนงน้ันในวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๗ (ขณะดํารงสมณศักดิ์ ท่ี พระราชวรมุนี) 

ในป ๒๕๑๗ น้ันเอง พบในบันทึกของผูเลา ณ วันท่ี ๑๑ ม.ค. วาไดทําราง
ประกาศตั้งพระมหาบุญมา มหาวีโร เปนผูชวยเลขาธิการ แตยังไมพบหลักฐานวา
ตอจากน้ันไดมีประกาศต้ังออกมา จนกระท่ังพบในบันทึกของผูเลาตอมาวา ในวันเปดป
การศึกษา ๔ มิ.ย. ๒๕๑๘ ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ ทานเจาคุณเลขาธิการ [พระพรหม
คุณาภรณ (เกี่ยว อุปเสโณ)] อานประกาศต้ังพระมหาบุญมา มหาวีโร เปนรองเลขาธิการ 

หลังจากผูเลาขอลาออกแลว ไดวางเวนการบันทึกประจําวันไป ๑๐ เดือน แตจํา
ติดมาวา พระมหาสมบูรณ สมปุณฺโณ ไดเปนผูชวยเลขาธิการสืบงานมา (จากน้ัน ๕ ธ.ค. 
๒๕๑๘ ไดรับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์  เปนท่ี พระวิสุทธิสมโพธิ) แลวพระวิสุทธิสมโพธิ
ไดรับการแตงตั้งเปนรองเลขาธิการ ในปท่ีมีเลขาธิการองคใหม คือ พ.ศ. ๒๕๒๑   

อีกดานหน่ึงของเรื่องน้ี ก็ควรทบทวน โดยลําดับความเปนมาไวดวย คือบุคคลผู
ดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาฯ   

๑. พระวิเชียรโมลี (วิเชียร วิธุโร, วัดมหาธาตุ, ตอมาลาสิกขา ไดแก อาจารย
วิเชียร บํารุงผล) เปนพระเถระทานแรกท่ีดํารงตําแหนงน้ี ใน พ.ศ. ๒๔๙๐  

๒. พระวีรธรรมมุนี (ไสว ตวีโร, วัดไตรมิตรวิทยาราม, ตอมาคือ พระวิสุทธาธิบดี) 
ไดเปนเลขาธิการสืบแทน เม่ือพระวิเชียรโมลีลาออกในปตอมา พ.ศ. ๒๔๙๑   

๓. พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ, วัดมหาธาตุ, ตอมาคือ พระสุเมธาธิบดี) 
ไดเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ (และพระมหาพวน านจาโร ป.ธ. ๙ วัดมหาธาตุ 
เปนผูรักษาการในตําแหนงผูชวยเลขาธิการ) เม่ือพระวีรธรรมมุนีลาออก 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
แตงต้ังเปนส่ังการเลขาธิการ เม่ือพระศรีสุธรรมมุนีลาออกใน พ.ศ. ๒๔๙๘  

แลวตอมา พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ไดเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ (ใน
เอกสารท่ัวไป ใชคําวา “ส่ังการเลขาธิการ”) เพียงรูปเดียว ในป ๒๔๙๙ กอนไดรับ
พระราชทานสมณศักด์ิเปนท่ี พระกวีวรญาณ ในวันท่ี ๕ ธ.ค. ๒๕๐๐ 

๕. พระมหามนัส จิตฺตทโม ป.ธ. ๖, M.A. วัดมหาธาตุ ไดเปนส่ังการเลขาธิการ 
ตั้งแตเดือน ม.ค. ๒๕๐๒ เม่ือพระกวีวรญาณไปดูการพระศาสนาในศรีลังกาและอินโดนีเซีย 
(เวนชวงเดือน มิ.ย. - ก.ค. ท่ีพระกวีวรญาณกลับจากศาสนกิจน้ัน และทําหนาท่ีตอมา 
จนกระท่ังไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย Yale ในสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ น้ันเอง)   

๖. พระมหาสนั่น กมโล ป.ธ. ๖, พ.ม., พธ.บ., M.A. วัดวิเศษการ (ตอมาคือ นาย
สน่ัน ไชยานุกูล) ไดเปนส่ังการเลขาธิการ เม่ือพระมหามนัส จิตฺตทโม ถูกกลาวหาในคดี
คอมมิวนิสต และถูกนําไปคุมขัง ณ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ กอน
ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระเมธีวรคณาจารย ในป ๒๕๐๕ แลวไดรับการแตงตั้ง
เปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ กอนลาออกจากตําแหนงในกลางเดือน ม.ค. 
๒๕๐๗ (พรอมกับที่พระราชวิสุทธิเมธี และพระกวีวรญาณ ลาออกจากตําแหนงรองอธิการบด)ี 

๗. พระมหาโพธิวงศาจารย (สําลี อินฺทโชโต) วัดอนงคาราม ไดรับการแตงต้ังเปน
เลขาธิการมหาจุฬาฯ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๗ น้ันเอง และพระกวีวรญาณ ซ่ึงลาออก
จากตําแหนงรองอธิการบดี ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ ในวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๐๗  

แตในป ๒๕๐๗ นั้นเอง พระมหาโพธิวงศาจารย คงจะในฐานะที่เปนพระมหาเถระ 
ซ่ึงดํารงสมณศักด์ิสูงถึงช้ันเจาคณะรอง (ที่นิยมเรียกกันวารองสมเด็จ) อีกทั้งอยูในวัยชรา
มากแลว จึงไดขอสละตําแหนงเลขาธิการ และในปเดียวกันนั้น ในวันที่ ๔ มิถุนายน พระ
กวีวรญาณก็ไดสละตําแหนงผูชวยเลขาธิการ  

๘. พระราชวิสุทธิเมธี (เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙) ไดดํารงตําแหนงเลขาธิการมหา
จุฬาฯ ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา เทาท่ีทราบวาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ (ขณะดํารงสมณ
ศักดิ์ท่ี พระพรหมคุณาภรณ) รวมเกือบ ๑๕ ป ถึงจุดน้ี ก็เปนอันมาบรรจบกับเร่ืองท่ีเลาไป
แลวขางตน 
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ท่ีพูดวาเทาท่ีทราบ เพราะผูเลาไดลาออกจากตําแหนงท่ีมหาจุฬาฯ ไปกอนนาน
แลว กลาวคือ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ แลว
เปนรองเลขาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และลาออกจากงานท่ีมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗  

ระหวางนี้ ในป ๒๕๑๕ ไดต้ังพระปฎกโกศล (สิงหทน นราสโภ ป.ธ.๗, พธบ., Ph.D.) 
เปนรองเลขาธิการ อีกรูปหนึ่ง ซ่ึงตอมา ณ ๕ ธ.ค. ๒๕๑๕ ไดเล่ือนสมณศักด์ิเปนท่ี พระ
ทักษิณคณาธิกร พระปลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ แลวจากนั้น ทาน
มีภารกิจสําคัญทางวัดพระเชตุพน จึงคอนขางจะเงียบไปจากทางมหาจุฬาฯ จนหลังจาก
สมเด็จพระสังฆราชส้ินพระชนมแลวระยะหนึ่ง ก็ไดลาสิกขาในวันท่ี ๒๔ ก.พ. ๒๕๑๘  

 (สําหรับตัวผูเลา แมหลังลาออกแลว ก็มีงานของมหาจุฬาฯ ที่ผูกพันกับภายนอก 
โดยเฉพาะท่ีสืบจากสภาการศึกษาของคณะสงฆ งานของคณะกรรมการการศึกษาของคณะ
สงฆ รวมท้ังการดําเนินการที่จะใหมี พ.ร.บ. รองรับมหาวิทยาลัยสงฆ ซ่ึงยังตองทําตอมาจน
ซาหมดไปหลังป ๒๕๓๐ แตเปนงานของมหาจุฬาฯ ซ่ึงทําโดยแทบไมตองมาที่มหาจุฬาฯ)  

ในป ๒๕๑๗ ท่ีพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ลาตําแหนงรองเลขาธิการน้ัน มี
เคาความวา พระมหาบุญมา มหาวีโร และพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ ไดเปนผูชวย
เลขาธิการ แลวพระมหาบุญมา มหาวีโร ไดรับแตงต้ังเปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๑๘ (ถึง
มรณภาพ มิ.ย. ๒๕๒๔) และพระวิสุทธิสมโพธิ (สมบูรณ) เปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๒๑  

น่ันคือปท่ีมหาจุฬาฯ มีเลขาธิการองคใหม ไดแก พระมหานคร เขมปาลี อันเปน
เวลาท่ีพระพรหมคุณาภรณ (เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙) ไดพนแลวจากตําแหนงเลขาธิการ 

(ท่ีจริง เรื่องราวท่ีวาพระพรหมคุณาภรณยุติภาระของเลขาธิการ และพระมหา
นคร เขมปาลี มาดํารงตําแหนงเลขาธิการในป ๒๕๒๑ น้ี ผูเลานึกไมออกเลย เพราะได
ลาออกหางไปนานแลว เม่ือจะเขียนเรื่องคราวน้ี จึงตองคนหาขอมูลจากบรรดาเอกสาร) 

เปนอันวา ในสมัยท่ีเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙) 
เปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ประมาณ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๑) มีผูชวยเลขาธิการ และ
รองเลขาธิการ ท่ีประจําทํางานอยูดวยกันตลอดมาอยางตอเน่ือง ๒ รูป คือ  

๑) พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ และรองเลขาธิการ ประจํา
เต็มเวลาใน พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ (๑๐ ป) แลวเพลางานจนยุติในป ๒๕๒๑ 

๒) พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ ตามท่ีถือวาเปน ผช.ลธ. ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ จน
เปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๒๑ (ตอจากน้ีเขาสูยุคของเลขาธิการองคใหม) 
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[ในหองสํานักงานเลขาธิการ มี ๒ รูปน้ี ยืนโรงทํางานอยูดวยกันเต็มเวลาตลอด 
๑๐ ป ตั้งแตพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เขาไปทํางาน โดยมีพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ 
ซ่ึงเปน พธ.บ. รุนพ่ี ประจําหนาท่ีอยูที่น่ันมากอนแลวในงานของกองกลาง แหงสํานักงาน
เลขาธิการ, มีทานผูอ่ืนเขาไปน่ังทํางานรวมอยู ในบางชวง ส้ันบาง ยาวบาง ตามระยะ
กาลของทาน คือ พระครูปลัดกิตติวัฒน เลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร ๒๕๐๗-๐๙, 
รักษาการคณบดี ๓ ทาน กลางป ๒๕๐๙ ถึงตนป ๒๕๑๓, และพระปฎกโกศล/พระ
ทักษิณคณาธิกร เปนรองเลขาธิการ รูปท่ี ๒ ตั้งแต ๒๗ ก.พ. ๒๕๑๕, สวนพระมหาบุญมา 
มหาวีโร ไดเปนรองเลขาธิการในป ๒๕๑๘ คือหลังระยะประจํางานเต็มเวลาท่ีน่ันแลว]   

ตรงน้ี ควรเลาแทรกไวพอใหทราบวา “อาจารยสมบูรณ” (คือ พระมหาสมบูรณ 
สมฺปุณฺโณ) น้ัน เปนกําลังสําคัญมากของมหาจุฬาฯ เปนเวลายาวนาน เม่ือผูเลาเขา
ทํางานในป ๒๕๐๗ น้ัน อาจารยสมบูรณไดทํางานอยูแลว โดยเปนเจาหนาท่ีกองกลาง 
สํานักงานเลขาธิการ ในตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน  

เม่ือทํางานกันไปไมนาน อาจารยสมบูรณก็รับเปน “ผูชวยนายทะเบียน” ท้ังน้ี
เพราะเวลานั้นงานของนายทะเบียนแนนหนักข้ึนมาก เฉพาะอยางย่ิง การออกหลักฐาน 
ใบรับรองผลการเรียน ใหแกพระ พธ.บ. ท่ีจะไปศึกษาตอตางประเทศ ซ่ึงเพิ่มจํานวนข้ึน
อยางมากมายและรวดเร็ว ผูแบกภาระน้ี ตองทํางานอยางหามรุงหามค่ํา และถึงกันกับตัว
ผูเลาไดแทบจะทันทีทุกเวลา ซ่ึงพูดไดเลยวามีทานเดียวที่ทําได คืออาจารยสมบูรณน่ีแหละ 
เพราะทานทํางานชนิดโตรุงเปนธรรมดา และอยูใกลชิดกันในหองทํางานเดียวกับผูเลา  

สวนนายทะเบียนเอง คือ อาจารยภาณุ (พระมหาภาณุ ปทุโม) เปนพระเถระ
สูงอายุ ก็ทํางานทะเบียนท่ัวไปที่สืบจากที่ทานทําเร่ือยมาตามเวลาปกติตอไป  

อาจารยสมบูรณเปนผูชวยนายทะเบียนอยูนานทีเดียว กอนจะเปนหัวหนา
กองกลาง แลว (เปนผูชวยเลขาธิการ และ) ในท่ีสุด เปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๒๑   

๙. พระมหานคร เขมปาลี (ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, Ph.D., ตอมาคือ พระอมรเมธาจารย 
แลวเปนพระราชรัตนโมลี) ไดเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ หลังจากพระพรหมคุณาภรณ 
(เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙) สละตําแหนงน้ันใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนตนมา จนกระท่ังไดรับการ
แตงตั้งเปนอธิการบดี ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยไมมีการแตงต้ังเลขาธิการมหาจุฬาฯ รูปใหม
อีก (พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยท่ัวไป เลิกตําแหนงเลขาธิการในป ๒๕๑๖ ดังท่ี “พ.ร.บ. กําหนด
วิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗” ก็ไมกลาวถึงตําแหนงน้ี)   

ดร. พระมหานคร เขมปาลี จึงเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ รูปสุดทาย 
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[เม่ือพระเดชพระคุณพระธรรมวรนายก ถึงมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เลขาธิการ 
คือ พระอมรเมธาจารย (นคร เขมปาลี, ตอมาคือ พระราชรัตนโมลี) ไดเปนอธิการบดี สืบมา 
จนส้ินสุดลงเม่ือรัฐตรา พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อัน
ทําใหมีการแตงต้ังอธิการบดี ที่มีสถานะเต็มตามกฎหมาย ไดแก พระราชวรมุนี (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) ซ่ึงปจจุบันดํารงสมณศักด์ิที่ พระพรหมบัณฑิต; อน่ึง เม่ือเลขาธิการรูปนี้ ไดรับ
การแตงต้ังเปนอธิการบดีใน พ.ศ. ๒๕๒๙ แลว ตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาฯ ก็วางเลิกไป] 

ท่ีมหาจุฬาฯ ทําไมผูบริหารเปนเลขาธิการ  
รูกันท่ัวไปวา ในมหาวิทยาลัยท้ังหลาย หัวหนาผูบริหาร หรือผูบริหารสูงสุด คือ

อธิการบดี คําวา “เลขาธิการ” ไดยินแตท่ีอ่ืน เชน เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ หรือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ปจจุบัน สองนามน้ีไมมีแลว – เปล่ียนเปน 
เลขาธิการสภาการศึกษา ใน ศธ.) ทําไมที่มหาจุฬาฯ สมัยน้ัน มีเลขาธิการเปนผูบริหาร 

อันน้ีเปนเรื่องยุคสมัยของบานเมือง แตเบื้องแรก พึงทราบกอนวา มหาวิทยาลัย
เปนสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะมีตัวตนไดจริงตามสมมติในสังคม ตอเม่ือมีกฎหมายรองรับ 
หรือเปนไปตามกฎหมายของบานเมือง มิฉะน้ัน ก็ถือวาเปนของเถ่ือน ไมมีจริง  

แมเม่ือยังไมมีจริง หรือเม่ือบานเมืองยังไมยอมรับโดยกฎหมาย ตนตองการหรือ
พยายามใหบานเมืองยอมรับ ก็ตองจัดดําเนินการใหเปนไปตามระบบกิจการอยางของ
เขา อยางนอยไมใหเขายกเปนขออางไดงายๆ ท่ีจะปฏิเสธเสียแตตั้งตน พอจัดเขาระบบ
อยางท่ีเขายืนยันแลว ก็มีทางเดินหนาหรือกาวรุดไปได 

เร่ืองเดิมมีวา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ร.๕ โปรดใหยาย
ที่ราชบัณฑิตบอกหนังสือพระ จากในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมาจัดเปนบาลีวิทยาลัย
ข้ึนที่วัดมหาธาตุ เรียกวา “มหาธาตุวิทยาลัย” เปนคร้ังแรกที่ใชนามวิทยาลัยในประเทศไทย 

ตอมา มี “ประกาศพระราชปรารภ ในการก่อพระฤกษสังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย” ท่ี
ตีพิมพใน ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓ แผนท่ี ๒๕ วันท่ี ๒๐ กันยายน  ร.ศ. ๑๑๕ หนา 
๒๖๕-๒๖๘ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ โปรดเกลาฯ ให
บรรจุในหีบศิลาพระฤกษ แหงสังฆิกเสนาสน สําหรับมหาธาตุวิทยาลัย ท่ีทรงประกาศ
พระราชปรารภนี้ไววา “เพ่ือเปนที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายน่า  
พระราชทานเปล่ียนนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นที่เฉลิมพระ
เกียรติยศสืบไป” (วันท่ีทรงวางศิลาพระฤกษ คือ ๑๓ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 

กาลลวงมา ๕๑ ป โดยรําลึกถึงพระราชประสงค ตามประกาศพระราชปรารภน้ัน 
อันมีคําวา “วิชาชั้นสูง” ซ่ึงเปนความหมายของ “อุดมศึกษา” มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ได เปดดําเนินการศึกษา ซ่ึงวาโดยกิจการ  เปน
มหาวิทยาลัยสงฆ และวาโดยสาระของงาน เปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ณ วันท่ี 
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  

อยางไรก็ตาม กิจการท่ีเปนทางการในประเทศชาติ ตองเปนไปตามกติกาของ
บานเมืองในเวลาน้ันๆ คือมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท้ังหลาย เม่ือถึง
เวลาน้ัน ตองมีพระราชบัญญัติรองรับเปนของตนโดยเฉพาะ อันกําหนดวางระบบงาน
บริหารจัดการท้ังหมด 

เพ่ือใหเห็นชัดข้ึน ขอใหมองระบบงานของมหาจุฬาฯ เม่ือเปดการศึกษาในป 
๒๔๙๐ น้ัน โดยเทียบกับมหาวิทยาลัย ๓ แหงแรก ของประเทศไทย คือ  

๑. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกิดจาก ใน ร. ๖ โปรดเกลาฯ ใหประดิษฐาน
โรงเรียนขาราชการพลเรือน ใน ร. ๕  ข้ึนเปนมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยใหสังกัดในกระทรวงธรรมการ และในป ๒๔๙๐ น้ัน 
มีพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๘๖ รองรับ 

๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดิมช่ือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง (ม.ธ.ก.) ถือวันสถาปนาโดยพิธีเปดในวันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๒๔๗๗ จัดตั้ง
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖ ซ่ึงให
โอนคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาข้ึนตอ
มหาวิทยาลัยน้ี ตอมา พ.ร.บ. น้ี จนถึง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง พ.ศ. ๒๔๘๖ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. ๒๔๙๕ ซ่ึงตัดคําวา “การเมือง” ออกจากช่ือมหาวิทยาลัย และยกเลิก
ตําแหนงผูประศาสนการ โดยใชช่ือตําแหนงวาอธิการบดีแทน  

๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาปนาเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
โดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๔๘๖  

(ตอจากแหงท่ี ๓ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอีก ๒ มหาวิทยาลัยไดรับการสถาปนา
ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ คือปเดียวกันนั้น ไดแก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร, ๗ ก.พ. และ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๑๒ ต.ค. ท้ังสองแหงนั้น เวลานั้น ใหการศึกษาเฉพาะทาง ทํานองเดียวกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร จึงกลาวเพียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนตัวอยางของทั้งรุน)  



๗๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

พึงสังเกตวา มหาวิทยาลัยทั้งสาม (รวมอีก ๒ ดวย คือทั้งหา) นั้น มี พ.ร.บ.
ตางหากกัน ซ่ึงตรงเวลากัน คือ พ.ร.บ. ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๖ ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ 

เปนอันวา ในชวงใกล พ.ศ. ๒๔๙๐ มหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยูของประเทศไทย มี
ระบบการบริหารจัดการดําเนินงาน ตามท่ีกําหนดวางไวในพระราชบัญญัติสําหรับ
มหาวิทยาลัยเหลาน้ี ท่ีใชบังคับอยูในเวลาน้ัน 

ถาจะนับดวย ก็พูดวา ในชวงใกล พ.ศ. ๒๔๙๐ น้ัน ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยท่ี
ไมมี พ.ร.บ. รองรับ ๒ แหง คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงประกาศตั้งเปนมหาวิทยาลัย
สงฆ ช่ือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๒๔๘๘ เปดการศึกษา 
๑๖ ก.ย. ๒๔๘๙ และ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงประกาศตั้งเปนมหาวิทยาลัยฝาย
พระพุทธศาสนา ณ วันท่ี ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ เปดการศึกษา ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๐   

มหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคของประเทศไทย 
ไดแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา คือ วันท่ี ๒๑ ม.ค. 
๒๕๐๗ เปนตนไป อันถือเปนวันสถาปนาของ ม.ช.  

หลังจากน้ีนาน เม่ือมี พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกมา จึง
เกิดมีมหาวิทยาลัยเอกชน (รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับตางๆ) ข้ึนในประเทศ
ไทย ดังมีสถาบันท่ีไดรับใบอนุญาตจัดตั้งข้ึน อันถือวาไดรับสถาปนาใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปน
รุนแรก ตามท่ีพบรายชื่อ ไดแก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (เร่ิมการเรียน-สอนในระดับ
การศึกษาที่เปดขึ้น ต้ังแตป ๒๔๘๓) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เริ่ม ป ๒๕๐๕) มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย (เริ่ม ป ๒๕๑๑) มหาวิทยาลัยพายัพ (จ.เชียงใหม, เริ่ม ป ๒๕๑๗)  

มหาวิทยาลัยเอกชน ไมตองมีพระราชบัญญัติรองรับจําเพาะของแตละแหง แต
อาศัย พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน น้ัน [เทาท่ีทราบ ฉบับปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐] จัดตั้งโดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ในฝายมหาวิทยาลัยของรัฐ ตอมา ก็มีความเปล่ียนแปลงกาวใหม โดยท่ีหลาย
แหงตองการมีการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระจากระบบราชการ   จึงแยกไปเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ท่ีไมเปนสวนราชการ แตยังมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ มี
การใชคําเรียกใหงายวา “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” (รวมอยูในประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐบาล) ไมมีรายไดจากเงินท่ีกําหนดไวในงบประมาณแผนดิน แตยังไดรับ
เงินอุดหนุนท่ัวไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๗ 

ถือกันวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหง
แรก โดยออกนอกระบบตั้งแตกอตั้ง ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดเปล่ียนฐานะไปเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปน
สวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐแลว โดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เม่ือมีพระราชบัญญัติออกมารองรับใน พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว ก็ไดมีฐานะเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการ แตอยูในกํากับของรัฐ เชนวาน้ี 

ยอนกลับไปท่ีเร่ืองเกาของมหาจุฬาฯ ดังวาคางไว ขอใหดูระบบงานเม่ือแรกตั้งใน
ป ๒๔๙๐ โดยเทียบเคียงมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓ แหงแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (๕ ปหลังจากน้ี เปล่ียนเปน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ัน การท่ีจะพูดถึงระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย จึงวาไปตามระบบของมหาวิทยาลัยท้ังสามน้ัน ในชวงเวลาน้ัน 

ในระบบงานของมหาวิทยาลัยยุคแรกน้ัน ตําแหนงหลักในการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย มี ๓ คือ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และเลขาธิการ  

ในท่ีน้ี ท่ีควรพูดถึง คือ อธิการบดี และเลขาธิการ ซ่ึงเปนตําแหนงของผูบริหาร 

อธิการบดีน้ัน ก็ดังท่ีทราบกันตลอดมา ไมวาจะเขียนจํากัดความอยางไร ก็คือเปน
หัวหนางานบริหาร ทํานองเดียวกับใน พ.ร.บ. เฉพาะอยางย่ิงในยุคใกลๆ น้ี ท่ีบางฉบับวา 
“เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบงานท้ังปวงของมหาวิทยาลัย”  บางฉบับวา   
“เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย”  บางฉบับวา   
“เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย”  

สวนเลขาธิการมหาวิทยาลัย นอกจากเปนเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแลว ก็มี
หนาท่ีชวยอธิการบดีในธุรการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับคณะและแผนก
ตางๆ โดยมีอํานาจหนาท่ีราว ๕ ขอ โดยเฉพาะขอท่ีวา “กิจการอ่ืนท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
หรือท่ีกําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย” น่ีคือเปดกวาง จะวารวบยอด ก็แทบจะได 

เรื่องอํานาจหนาท่ีตามตัวบทกฎหมายน้ัน ก็แคใหแนวทาง วางขอบเขต เดี๋ยวคอย
ยกตัวบทมาดูกันบาง แตจุดสําคัญโดยสัมพันธกับยุคสมัย อยูท่ีงานบริหารเชิงปฏิบัติการ  



๗๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ในสภาพของบานเมือง โดยสัมพันธกับการเมืองในยุคน้ัน คงเห็นไดไมยากวา การ
ตามรูดูแลควบคุมชุมชนในสถาบันท่ีเรียกวามหาวิทยาลัย เปนเรื่องใหญสําคัญมาก  

วาโดยรวบรัด ไปๆ มาๆ อธิการบดี ที่เรียกไดวาเปนหัวหนาสถาบันนั้น ก็กลายเปน
ตําแหนงท่ีพูดอยางชาวบานวา เปนเรื่องเชิงเกียรติยศ (หรือคุมนโยบายการเมือง)   

โดยนัยน้ี มหาวิทยาลัยของรัฐเวลาน้ัน จึงมักตั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่ง ใหเปนอธิการบดี บางที อธิการบดีก็มาเปนหัวหนาในพิธี
บาง เซ็นหรือลงนามในคําส่ังและประกาศตางๆ บาง  

สวนตัวงานจริงในทางปฏิบัติ จะทําอยางไร นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตร ี
จะรูทั่วหรือจะทําไปถึง ยอมยากจะเปนได แตก็มีขอที่เปดให คือมอบหมายแกเลขาธิการ ก็
เลยเปนเรื่องของเลขาธิการ เทากับวาเลขาธิการเปนหัวหนางานบริหารในทางปฏิบัต ิ

มอง ๓ มหาวิทยาลัยไทย ในยุคแรก  
ดูท่ีมหาวิทยาลัยแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีน่ี เดิมทีเดียวน้ัน ผูบริหาร

สูงสุด ไมเรียกวาอธิการบดี  คือไมมีอธิการบดี  แตมีตําแหนงท่ีเรียกชัดตรงลงไปเลยวา   
“ผูบัญชาการ” ในยุคกอนเปล่ียนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย ในชวงป ๒๔๖๐-
๒๔๗๕ มีผูบัญชาการ ๒ ทาน แตเพ่ือไมใหเร่ืองยืดยาว ขอไมออกนาม  

ครั้นมาหลังเปล่ียนแปลงการปกครองแลว ไดเริ่มมีประกาศตั้งอธิการบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีชาวตะวันตกเปนทานแรก ไดแก
ศาสตราจารย นายแพทย เอ.จี. เอลลิส แตดํารงตําแหนงไมนาน ปตอมา ๒๔๗๙ ก็ส้ินสุด 

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); จากน้ัน (ในสมัยปฏิวัติ)  

- จอมพล ประภาส จารุเสถียร (เปน รมช.กระทรวงมหาดไทย จนถึง รองนายกรัฐมนตรี) 
ดํารงตําแหนงอธิการบดีจุฬาฯ ติดตอกัน ๔ วาระ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๒) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

สําหรับตําแหนงเลขาธิการ ก็แตงตั้งจากขาราชการประจํา จึงไมตองพูดยาว 
เพียงยกตัวอยางก็พอ ขอใหดูในชวงตนท่ีมหาจุฬาฯ เพ่ิงเปดไมนาน 

ดูแคป ๒๔๙๕-๙๖  ซ่ึงอยูในชวงท่ี พล อ.ท. มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ 
(รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม) เปนอธิการบดีน้ัน ม.ร.ว.สลับ ลดาวัลย ดํารงตําแหนง
เลขาธิการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนปท่ีผูเลาเร่ืองน้ี ยังเปนสามเณรเล็กๆ อายุ ๑๔ ป เดินทางเขามา
เพ่ือจะเรียนบาลีในกรุงเทพฯ  พอดีวา  ปลายปน้ัน  ท่ีจุฬาฯ  เกิดกรณีโยนบกนายจิตร   
ภูมิศักดิ์ เปนปญหายากลําบากท่ีมาเกิดข้ึนในสมัยของทานเลขาธิการน้ี และเปนขาว
ใหญฟงแปลกๆ ซ่ึงคอนขางดังจนผูเลาก็พลอยไดยิน พอพูดถึง ก็กลายเปนเตือนความจํา
ข้ึนมา แลวก็นึกไดวา จนกระท่ังบัดน้ี ประเด็นหรือจุดท่ีเปนเปาของเรื่องน้ัน ก็ยังเปนปม
คางคาใหมีคนพลุงพลานขัดแยงกันอยูในบางคราว  

ที่จริง เร่ืองอยางนี้ เม่ือมีขึ้นมา ควรจะชวยใหคนพัฒนามากขึ้น จึงจะเกิดประโยชน
กลายเปนผลดี เม่ือมีเรื่องโผลขึ้นมาเปนปม ไมตองไปพลอยผสมหรือพลิกหันตานอะไร 
แตเราไดจุดสะกิดท่ีจะสืบสอบคนหาความรูจริงย่ิงข้ึนไปใหชัดใหแทครบแงดานท่ัวตลอด
มากกวาท่ีเขาวากัน และมองมุมหักมุมเหมุมโยมุมเยใหรอบสักหนอย ยอยใหกลืนเขาไป
ในสายธารของการศึกษา ไมตองไปฮึดฮัดฮ่ือฮาดวยฉันทาหรือโทสา พิจารณาเหตุปจจัย
โดยแยบคาย ไมขาดเมตตากรุณาคลอหลอเล้ียง แตเท่ียงตรงทรงอุเบกขา ก็จะเพ่ิมพูน
ปญญา ใหนําไปสูการแกปญหาไดดวยกุศลวิธี  

หันไปดูทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรบาง ท่ีน่ันจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซ่ึงไมมีตําแหนง
อธิการบดี แตมีตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน กลาวคือ ผูบังคับบัญชาสูงสุด ซ่ึงรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เม่ือแรกสถาปนา มีช่ือ
ตําแหนงวา “ผู้ประศาสน์การ”  

ผูประศาสนการทานแรก และทานเดียว คือ ศาสตราจารยปรีดี พนมยงค ดํารง
ตําแหนงต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๗ จนกระท่ัง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง พ.ศ. ๒๔๗๖ ถูกยกเลิกไป โดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ท่ีตราออกมาใหม ท้ังเปล่ียนแปลงช่ือมหาวิทยาลัย และเปล่ียนช่ือตําแหนงผูบริหารสูงสุด 



๘๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ท่ีวา นายปรีดี พนมยงค์ เปน ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง (ม.ธ.ก.) ใน พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๙๕ นั้น ที่จริง ทานไมมีโอกาสไดดูแลมหาวิทยาลัย
ตอเน่ืองโดยตลอด แตความผันผวนทางการเมือง เปนเหตุใหการทําหนาท่ีของทานสะดุด
ขาดตอน จึงไดมีทานท่ีรักษาการแทนผูประศาสนการตามลําดับวาระ ๓ ทาน  

พรอมกันน้ัน ถัดลงมาจากผูประศาสนการ ก็มีเลขาธิการมหาวิทยาลัย ไดแก ดร. 
เดือน บุนนาค ซ่ึงเคยไดรักษาการแทนผูประศาสนการในวาระหน่ึงดวย 

นับแตมี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่ีตราออกมาใหม ยกเลิก
ตําแหนงผูประศาสนการ โดยมีอธิการบดีข้ึนมาแทนแลว ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ก็ผูกกับตําแหนงทางการเมืองมาอีกนาน เริ่มดวย 

- จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 
๒๔๙๕-๒๕๐๐ (แทบจะตอจากเปนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๔๗๙-
๒๔๘๗ และ ๒๔๙๒-๙๓); จากน้ัน มีผูรักษาการแทนอธิการบดี ๒ ทาน ๒ ปเศษ แลวก็ถึง  

- พลเอกถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เปนอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๐๓-๐๖ ตอดวย  

- พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปนอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๐๖-๑๔  เม่ือพูดถึงอธิการบดีดังกลาวรายนามมาแลว ผูอานก็คงมองเห็นได
เองวา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสมัยน้ัน ดําเนินมาไดอยางไร  

น่ันก็คือ ในทางปฏิบัติ เลขาธิการนั่นเอง เปนหัวหนางานบริหารท่ัวไป จึงไม
จําเปนตองแสดงรายนาม (ถึงแมถาจะแสดง ก็ยาก เพราะเอกสารที่เกี่ยวของ ไมแพรหลาย)   

ตามท่ีไดยกนามของเลขาธิการทานแรก คือ ดร. เดือน บุนนาค มาใหดูเปน
ตัวอยาง ก็คงพอเห็นแนวทางแลว ทานผู น้ี เปนท้ังผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัย เปน
เลขาธิการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง และเคยรักษาการในตําแหนงผู
ประศาสนการมหาวิทยาลัย ดังไดกลาวแลว   

สําหรับลําดับท่ี ๓ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงสถาปนาโดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๔๘๖  

- หลวงสินธุสงครามชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ เปนอธิการบดีคนแรก  

- นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรี เปนอธิการบดีคนท่ี ๒ ในชวง พ.ศ. ๒๔๘๘-๘๙ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๑ 

สวนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาวิทยาลัย ก็ไดแตงตั้งจากขาราชการประจํา 
เม่ือมองเห็นลักษณะงานแลว ก็ไมจําเปนตองแสดงรายนาม ขอกลาวถึงไวทานหนึ่ง ซ่ึง
บริหารงานในชวงเวลาท่ีตรงกับระยะแรกของมหาจุฬาฯ คือ อาจารยกวี วิสุทธารมณ ซ่ึง
ดํารงตําแหนงรักษาราชการในตําแหนงเลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต พ.ศ. 
๒๔๙๕ จนถึงป ๒๕๐๑ แลวไดดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เม่ือพูดพอใหมองเห็นภาพกวางๆ และไดความเขาใจแลว ก็จะยกตัวบทกฎหมาย
ในเร่ืองน้ีมาใหดูเปนตัวอยาง ซ่ึงจะชวยใหท้ังภาพและความเขาใจที่มีแลวน้ันชัดย่ิงข้ึน 

ในท่ีน้ี ขอแสดงบทบัญญัติเก่ียวกับเลขาธิการมหาวิทยาลัย โยงไปถึงอธิการบดี
บางเทาท่ีเก่ียวของ เฉพาะจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะคนหาไดคอนขาง
สะดวก แตจะยกมาไมมาก พอไดรูปเคาและแหลงคน ซ่ึงทานท่ีตองการจะไปดูไดเอง∗3 

บทบัญญัติตอไปน้ี มีใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕  

มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง อธิการบดีเปนอุปนายกโดยตําแหนง 

มาตรา ๑๕ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีดั่งน้ี 
(๑) ... 
(๕) แตงต้ังผูหน่ึงผูใด ซ่ึงมีคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ เปนเลขาธิการมหาวิทยาลัย

หรือใหพนจากตําแหนง 

มาตรา ๒๑ อธิการบดีมีอํานาจหนาท่ีดั่งน้ี... 

มาตรา ๒๒ เลขาธิการมหาวิทยาลัย ตองมีวิทยฐานะ... 

มาตรา ๒๓ ใหเลขาธิการมหาวิทยาลัยทําหนาท่ีเปนเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย 
และมีหนาท่ีชวยอธิการบดีในฝายธุรการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับคณะ
และแผนกตางๆ อํานาจหนาท่ีมีดั่งน้ี 

  (๑) รักษาเอกสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๒) ควบคุมการทะเบียนและสถิติของนักศึกษา 

                                         
∗

3 ““ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๙๐” ท่ีองคปฐมสภานายกประกาศใช ในการประกาศต้ัง
มหาจุฬาฯ เมื่อ ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ มีบทบัญญัติอันเทียบเคียงไดกับกฎหมายท่ีรวมสมัยเหลานี้ ดังขอ ๑๙ วา “เลขาธิการ
มหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยอธิการบดีควบคุมงานธุรการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กับ
ควบคุมทะเบียนสถิติ และบัญชีของมหาวิทยาลัยท้ังหมด” 



๘๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

  (๓) ควบคุมการบัญชีตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
  (๔) ตรวจตราดูแลการเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
  (๕) กิจการอื่นที่อธิการบดีมอบหมายหรือที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

พึงสังเกตวา ตามบทบัญญัติน้ี เลขาธิการมีอํานาจหนาท่ีอยางหน่ึง คือ “(๒) 
ควบคุมการทะเบียนและสถิติของนักศึกษา” เทากับรวมงานนายทะเบียนดวย นับวาเปน
ตําแหนงท่ีสําคัญมากสําหรับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบางแหงในตางประเทศ มี
ตําแหนงท่ีเรียกวา Registrar ซ่ึงมิใชเปนแคนายทะเบียน หากเปนผูบริหารสําคัญ มี
อํานาจต้ังแตตัดสินรับนักศึกษา ในกรณีอยางน้ี เราจึงถือ Registrar เปนเลขาธิการ 

หลังจากน้ี ๒๑ ป ก็ไดมี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๑๖ ออกมา ซ่ึงยุบเลิกตําแหนงเลขาธิการ และจํากัดความหมายของอธิการบดีใหชัด
ข้ึน ใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยูภายใตการบังคับบัญชารับผิดชอบของ
อธิการบดี ดังท่ีพอจะเห็นวา ตอแตน้ี อธิการบดีเปนผูทํางานตัวจริง (ผูใหญสายการเมือง
มีแนววาจะไปมีตําแหนงในสภามหาวิทยาลัย?) 

[ถานับแตตนท่ีมี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 
๒๔๗๖ ซ่ึงมี ดร.เดือน บุนนาค เปนเลขาธิการทานแรก ตําแหนงเลขาธิการ ม.ธ. ก็มีอยู
นานมาก ถึง ๔๐ ป] 

พึงดูบทบัญญัติใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ตอไปนี้ (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ที่ยกเลิก คือข้อว่าด้วย เลขาธิการมหาวิทยาลัย) 

ม าต ร า  ๘  ใ ห ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  ๑๒  แ ห ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕...และใหใชความตอไปน้ีแทน   

“มาตรา ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยน้ีอยูในความดูแลของสภามหาวิทยาลัย... 
   ใหอธิการบดีเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
   ใหรองอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ในกรณีมีรอง

อธิการบดีหลายคน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย” 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๓ 

มาตร า  ๙   ใ ห ย ก เ ลิ ก ค ว าม ใ นมาต ร า  ๑๙  แห ง พ ร ะ ร า ชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

 “มาตรา ๑๙ ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหาร 
งานของมหาวิทยาลัย จะมีรองอธิการบดีคนหน่ึงหรือหลายคนทําหนาท่ีเปนผูชวยก็ได...”  

มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกมาตรา  ๒๒  และมาตรา ๒๓  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ 

สภานายกหายไป มีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีเปนใหญดวยงานจริง 
ท่ีมหาจุฬาฯ แตเดิมมา ไมมีนายกสภา มีแตสภานายก ความจริง ท้ังสองนามก็

คืออันเดียวกัน ตางกันแควา นายกสภา เปนคําท่ีเรียงศัพทแบบไทย สวนสภานายก เปน
คําท่ีเรียงศัพทตามหลักภาษาบาลี ท่ีเปนของตนเดิม 

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 เปนของมีจ ริง เปนจริงตามกฎหมายของบานเ มือง  โดยให มีการตราเปน
พระราชบัญญัติข้ึนไวน้ัน ความพยายามเปนเร่ืองยืดเย้ือมีความติดขัดยากลําบากมาก  

ในการดําเนินการใหครบข้ันตอนตามลําดับ ไดตกลงกันวา ตองใหขอติดขัด
ทางดานคณะสงฆหมดไปกอน คือ เวลาน้ัน ไมวามหาวิทยาลัยสงฆจะดําเนินการไปทาง
ใดถึงไหน ทางราชการก็มีขออางท่ียกข้ึนมาคานไดทุกคราวไป คือบอกวา มหาวิทยาลัย
สงฆท้ังสองน้ี คณะสงฆเองก็ยังไมรับรอง แลวทางราชการจะไปรับรองไดอยางไร 

สองมหาวิทยาลัยสงฆไดจัดการข้ันตอนน้ีใหโปรงโลงไป โดยดําเนินการใหมี 
“คําสั่งมหาเถรสมาคม เร่ืองการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ พ.ศ. ๒๕๑๒” ซ่ึงมีสาระสําคัญ
อยูในขอ ๓. คือบอกวา “นับแตวันประกาศใชคําส่ังน้ี ใหการศึกษาของ...มหามกุฏ... และ
...มหาจุฬา... ซ่ึงดําเนินการอยูแลว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์”  

พรอมท้ังใหมีการตั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆ ข้ึน ใหเปนท่ีเสริมความรูทําความ
เขาใจกับหนวยงานการศึกษาของรัฐ เปนตน ในการเดินเรื่องสูการที่จะใหรัฐรับรอง
มหาวิทยาลัยสงฆ 



๘๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

เม่ือมีคําส่ังน้ีข้ึนมา ก็เปนการจัดวางระบบใหม แมจะมีการเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอย แตก็กระทบสภาพท่ีเปนมาแตเดิม อยางนอยก็เพ่ิมความซับซอน แตก็ทําให
ระบบชัดเจนข้ึน รวมทั้งเร่ืองตําแหนงสภานายก อธิการบดี และเลขาธิการ 

ตําแหนงสภานายก เปนตนน้ัน สําหรับมหาจุฬาฯ มีขอกําหนดในขอ ๔. วา  
“สภามหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบดวย สภานายก

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีเปนรองนายกสภา
มหาวิทยาลัย...”  

“ใหเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

ขอ ๖. บอกตอไปวา “นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และสภานายก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน้ัน สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงต้ัง โดยคํากราบทูลของ
สภาการศึกษาของคณะสงฆ” 

ตามความในคําสั่งมหาเถรสมาคม ขอ ๔. และขอ ๖. น้ี ยุติวา ในยุคท่ี ๒ น้ี อธิบดี
สงฆวัดมหาธาตุ ก็ยังเปนสภานายกมหาจุฬาฯ โดยตําแหนง เหมือนอยางเดิม แตมีการ
ผูกโยงกับทางการคณะสงฆ โดยไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช กับท้ังมี
ความหมายเปนนายกสภามหาวิทยาลัยไปดวยพรอมทีเดียว 

สวนอธิการบดี และเลขาธิการ ก็เปนไปตามระบบงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูใน
ยุคน้ัน (รองนายกสภาฯ โดยท่ัวไปเรียกวา “อุปนายกสภาฯ”) แตในที่นี้ เลขาธิการมหาจุฬาฯ 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตางจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ที่วา “เลขาธิการมหาวิทยาลัย เปนเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย” (ตอมา ใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่ียกเลิกตําแหนงเลขาธิการ ก็มีแตเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ไมมีเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย) มีอํานาจหนาท่ีโดยสาระวา 

“ขอ ๙. ในแตละมหาวิทยาลัย ใหมีอธิการบดี...รูปหน่ึง เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบในงานของมหาวิทยาลัย และใหมีเลขาธิการรูปหน่ึง ทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
งานทางดานธุรการ และหรือตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย...” 

ยุคที่ ๓ ในท่ีสุด ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทางราชการไดรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ วามี
ฐานะเปนสถาบันการศึกษาตามกฎหมายบานเมือง โดยตราเปนพระราชบัญญัติข้ึน 
สําหรับมหาจุฬาฯ และสําหรับมหามกุฏฯ แหงละฉบับ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๕ 

“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” น้ัน 
ถือเปนการ “จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (มาตรา ๖ ใหจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยข้ึนมหาวิทยาลัยหน่ึงเรียกวา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
และเปนนิติบุคคล... มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ) 

ระบบการจัดต้ังบริหารดําเนินงานของมหาจุฬาฯ ตาม พ.ร.บ. น้ี วาโดยท่ัวไป 
เปนไปตามระบบงานของมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีในเวลาน้ัน เปนอันไมมีตําแหนง
สภานายก ท่ีอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุดํารงโดยตําแหนง อีกตอไป และตําแหนงเลขาธิการก็
ไมมี ท้ังน้ี พึงทราบตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวของ ใน พ.ร.บ. น้ัน ดังยกมาใหดูตอไปน้ี 

มาตรา ๑๗ ใหมีสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระเถระ 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ... 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีซ่ึงเปนพระภิกษุรูปหน่ึงเปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

มาตรา  ๒๔  ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีหรือจะมีท้ังรอง
อธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได เพื่อทําหนาท่ี
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๔๘ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดในมาตรา ๖ และใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล 

อยางไรก็ดี ตามท่ีทราบ ในทางปฏิบัติ จนถึงปจจุบัน ก็ยังถือตามประเพณีท่ี
อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุดํารงตําแหนงสภานายก ท่ีบัดน้ีเรียกอยางเดียววา นายกสภา
มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

โดยนัยน้ี อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุท่ีดํารงตําแหนงสภานายกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  และนายกสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ถึงปจจุบัน จึงมีดังน้ี 



๘๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

๑. พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) ปฐมสภานายก  พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ 

๒. สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสโภ)  
- ระยะท่ี ๑ (ยังเปนท่ี พระพิมลธรรม)  พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๔ 
- ระยะท่ี ๒ (หลังคืนสูสมณศักด์ิ ใน พ.ศ. ๒๕๑๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒ 

๓. พระธรรมปญญาบดี (สวัสด์ิ กิตฺติสาโร)   พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๒๓ 

๔. พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทธิ)   พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๖ 

๕. พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)   พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปจจุบัน 

อดีต ๓ สมัย ขางในมหาจุฬาฯ  
ผูเลาน้ี นับวาเปนพระรุนหลัง ไดเรียนจบเปนพุทธศาสตรบัณฑิต ในรุนท่ี ๘ (ป

การศึกษา ๒๕๐๔ สอบเสร็จตนป ๒๕๐๕) และเพ่ิงอุปสมบทเปนพระภิกษุในปการศึกษา
น้ันเอง พอถึงป พ.ศ. ๒๕๐๗ (ยังเปนพระนวกะ) ทานต้ังใหเปนผูชวยเลขาธิการ รูปท่ี ๒  

เน่ืองจากไดมาเปนนักเรียนเปนนิสิตในรุนซ่ึงหางออกมามากจากป ๒๔๙๐ ท่ีมหา
จุฬาฯ เริ่มเปดการศึกษา จึงไมคอยไดทราบเรื่องราวความเปนมาเปนไป ตลอดจนวาใคร
เปนใครในมหาจุฬาฯ สืบมาแตยุคตน  

พอทานตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ ก็คือใหเขามาทํางาน ก็มองจริงจังแตในแงท่ีวา
จะตองทําอะไร มีอะไรจะทําตอไป ในขอบเขตแหงงานในหนาท่ีของตน ก็เลยไมคอยไดนึกท่ี
จะมองมหาจุฬาฯ ใหเห็นภาพรวมแบบประมวลกิจการอยางครอบคลุมภูมิหลังท่ัวตลอด 

ครั้นมาเลาเร่ืองเกา ก็ทําใหนึกท่ีจะมองภาพรวมซ่ึงคลุมภูมิหลังดังวาน้ัน แตดัง
บอกแลว ตัวผูเลาเองก็ไมทันยุคแรก ไมอยูในสถานการณและในเหตุการณ ไมรูชัดเจน
เห็นประจักษในเรื่องน้ันๆ ตอบุคคลน้ันๆ แมจะระมัดระวัง ก็ขอใหผูอานผูฟงรูเทาทันวา
อาจจะมองอาจจะพูดผิดพลาดไปไดบาง ซ่ึงทานที่ทันยุคทันการณอาจจะชวยแกใหกระจาง 

แตไมวาอยางไร อยางนอยก็จะไดทราบวา ผูทํางานในมหาจุฬาฯ ในชวงเวลาน้ัน
ผูหน่ึง รูเขาใจสภาพและมองเห็นภาพของมหาจุฬาฯ จนถึงเวลานั้น วาเปนอยางไร 

ผูเลาน้ีมองความเปนมาของมหาจุฬาฯ จนตลอดชวงเวลาที่ตนทํางาน เห็นเปน
ระยะกาล ๓ ชวงสมัย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๗ 

ชวงที่ ๑ เปนระยะเวลาท่ีพระเถรานุเถระในวงงานคณะสงฆมาชวยกันจัดตั้ง 
บริหารดําเนินงานใหมหาจุฬาฯ เกิดข้ึน ดํารงอยู เปนรูปเปนรางท่ีจะดําเนินไปได 

ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ เลาไวในหนังสือ มหาจุฬาฯ ในอดีต ซ่ึงบรรยาย
ความเปนมาของมหาจุฬาฯ ต้ังแตเร่ิมตนในป ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ (ในท่ีน้ี เลาแบบ
ทวนความเทาน้ัน ผูประสงคทราบละเอียด พึงอานหนังสือเลมท่ีกลาวน้ัน, หนา ๔-๘) 

มหาจุฬาฯ ฟนชีพข้ึนมาเม่ือองคปฐมสภานายก คือ พระพิมลธรรม (ชอย ฐาน-
ทัตตเถระ) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุองคท่ี ๑๕ จัดประชุมพระเถรานุเถระช้ันผูนํา ๓๗ รูป ท่ี
ตําหนักวัดมหาธาตุ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และไดกลาวปรารภตอท่ีประชุม
น้ัน ถึงการท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ 
แลวตอมาใน พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดทรงประกาศใหเปล่ียนนาม โดยพระราชทานนามใหมวา 
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพ่ือเปนท่ีเลาเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาช้ันสูง ใหเปน
ท่ีเฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสืบไป 

องคปฐมสภานายกแจงแกท่ีประชุมวา อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุไดรับพระราชภาระ
จัดการศึกษาเลาเรียนมาจน วิชาช้ันตน ช้ันกลาง ไดเจริญข้ึน แตวิชาช้ันสูงยังไมดําเนินไป 
จึงสมควรจัดการสนองพระราชประสงคตอไป โดยใหการศึกษาแหงมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยน้ี เปนไปในรูปมหาวิทยาลัยสําหรับคณะสงฆไทย จึงไดมอบใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไปดําเนินการ และคณะกรรมการชุดน้ันไดกําหนด “ระเบียบมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๙๐” ข้ึน  

ในวาระน้ัน องคปฐมสภานายกกลาววา “จึงไดออกประกาศฉบับน้ี ใหใชระเบียบ
น้ันตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และโดยผลของประกาศฉบับน้ี เปนอันวา มหาวิทยาลัยฝาย
พระพุทธศาสนา ไดตั้งข้ึนแลว โดยช่ือวา ‘มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย’...” แลวทานก็
ประกาศเปดมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ท่ีช่ือวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในยุคเริ่มแรกน้ี 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 หลังจากประกาศต้ังมหาวิทยาลัยสงฆ ท่ีช่ือวามหาจุฬาฯ น้ีเพียง ๑ 
ป ๗ วัน หรือหลังจากเปดเรียนในวันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๐ เพียงไมเต็ม ๖ เดือน องคปฐม
สภานายก ซ่ึงในดานงานคณะสงฆ เปนสังฆมนตรีวาการปกครอง ไดไปตรวจการคณะ
สงฆ แลวเกิดอาพาธ และไดถึงมรณภาพ ในเชาวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑  

เหตุการณน้ี เปนความสูญเสียรายแรงท่ีพูดไดวาเปนการตัดกําลังและบั่นรอน
ความม่ันคงของกิจการท่ีเพ่ิงจะเริ่มตั้งตัว อยางนอยความคิดกอกาวและระบบความ
ผูกพันในหมูคณะท่ีทานเตรียมไว ก็สลายไปกับองคทาน จะเรียกวาเกิดความงอนแงน
คลอนแคลนข้ึนแลวก็ได ตามความเปล่ียนแปลงท่ีจะสืบตอไป 

จาก น้ัน  พระธ ร รม ไต ร โลกาจา รย  (อาจ  อาส โภ )  เ จ า คณะ จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ไดมาเปนอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ และเปนสภานายกของมหาจุฬาฯ 
(ในปตอมา พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะเจาคณะ
รองชั้นหิรัณยบัฏ ท่ี พระพิมลธรรม) นับเปนสภานายกองคท่ี ๒ (บางทีถวายคําเรียกวา 
“ทุติยสภานายก”) 

ในชวงเวลาน้ันเอง คือใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ไดมีความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญตามมาอีก 
คือ พระปริยัติโศภน  อธิการบดี และพระวิเชียรโมลี  เลขาธิการ ลาออกจากตําแหนง 

จากนั้นมีการแตงต้ังแทนและเพิ่มเติม 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 ไดนําคณะพระธรรมทูตไปจําพรรษาท่ีวัดไทยพุทธคยา เม่ือ
ดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระธรรมธีราชมหามุนี เปนเจาอาวาสรูปแรก พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖)  

คราวนั้น พระราชเมธี (สมบูรณ จนฺทโก) วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ซ่ึงได
ดํารงตําแหนงในมหาจุฬาฯ อยูแลว แตครั้งยังเปนพระญาณนายก โดยเปนหัวหนากอง
เผยแผตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็ไดข้ึนเปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี จนกระท่ังมีสมณ
ศักด์ิ ท่ี พระทักษิณวรนายก และ พระธรรมวรนายก ตามลําดับ ก็ไดดํารงในศักดิฐานะ
แหงอธิการบดีมหาจุฬาฯ ยืนยาวตอมา จนถึงแกมรณภาพใน พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๙ 

จากน้ัน พระอมรเมธาจารย (นคร เขมปาลี) ไดดํารงตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตป 
๒๕๒๙ นั้นมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนวาระที่พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ปจจุบัน
คือ พระพรหมบัณฑิต) ไดรับการแตงต้ังเปนอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และบริหารมหาจุฬาฯ มาจนบัดน้ี 

สําหรับตําแหนงเลขาธิการ ซ่ึงในอดีตเปนผูบริหารตัวจริงในทางปฏิบัติ มีเรื่องราว
มากหนอย ไดพูดไวแลวขางตน 

สวนตําแหนงคณบดี เน่ืองจากในยุคตน มหาจุฬาฯ มีคณะเดียว คือคณะพุทธ
ศาสตร ซ่ึงเปนท้ังหมดของแผนกอุดมศึกษา อันอยูในความรับผิดชอบของ(ส่ังการ)
เลขาธิการ ซ่ึงเปนผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษาพรอมไปดวย คณบดีจึงเปนตําแหนงเชิง
เกียรติคุณเทาน้ัน  

แมจนกระท่ังตอมา เม่ือมีคณะใหมๆ เกิดข้ึนแลว ตอนแรกก็ไดมีการแตงตั้งเพียง
เลขานุการคณบดี ดังท่ีใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เม่ือรองอธิการบดี และเลขาธิการ พรอมกัน
ลาออกจากตําแหนงแลว ก็พลันมีการแตงตั้งในวันท่ี ๒๓ ม.ค. ๒๕๐๗ ใหพระเมธีวร-
คณาจารย เปนเลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร และใหพระกวีวรญาณ เปนเลขานุการ
คณบดีคณะอาเซียอาคเนย แตในทางปฏิบัติ (ขาดกําลังคน, เลขานุการคณบดีท้ัง ๒ ทาน 
ก็อยูในตําแหนงไมนาน) ตัวงานก็อยูกับเลขาธิการนั่นเอง จึงขอผานไป ไมมีอะไรจะพึงพูด
โยงมาถึงตําแหนงงานช่ือน้ีในยุคหลัง 

ในชวงสมัยท่ี ๑ น้ี ผูดําเนินงานของมหาจุฬาฯ คือพระเถรานุเถระในวงการคณะ
สงฆ ตั้งแตองคปฐมสภานายก ท่ีเปนสังฆมนตรีวาการองคการปกครอง จึงมีกําลังพรอม
ดีท่ีจะรวมหมูคณะข้ึนมาทํางานใหญ แตแลวไมนาน ทานผูเร่ิมการก็จากไป เราพูดไดถึง
พระคุณของพระเถระท้ังหลายท่ีมารวมกันเริ่มงานน้ีข้ึนวา ทานมองการณไกล หวงใย
พระพุทธศาสนา มีเมตตาตอพระเณรรุนท่ีตามตอมาใหมีการศึกษาอยางดีท่ีจะเจริญงอก
งาม เปนศรีของสงฆ เปนธงของสังคม ใหพุทธบริษัทมีกําลังปญญาปรีชาสามารถท่ีจะ
ทรงพระศาสนาและแผขยายพุทธธรรม นําประโยชนสุขมาใหแกมวลประชาชน  

แตพระเถรานุเถระที่ไดรับแตงตั้งมอบหมายใหมีตําแหนงหนาที่ตางๆ ในมหาจุฬาฯ 
น้ัน มีพื้นเพภูมิหลังทางการศึกษามาแตดานปริยัติธรรม ไมคุนกับวิชาสามัญและวิชา
ช้ันสูงท่ีจะเสริมเขามา ไมมีประสบการณกับงานดานน้ี และแตละองคทานเองก็มีภาระ
ดานงานคณะสงฆท่ีตองดูแลอยูแลว เชนเปนเจาคณะตางๆ ยากท่ีจะมีโอกาสมาพบปะ



๙๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

พูดจารวมคิดการ บางทานก็แทบจะไมมีเวลาหรือแทบไมเคยมายังท่ีทํางาน บางทานแม
จะใสใจหวังดี ก็ไดแคขวนขวายเก้ือหนุนอยูหางๆ หรือขางนอก ไดแควาทานยอมรับ รวม
ใจ ชวยหนุนหรือโอบอุมหรือปกปองให หรือแมเพียงไมขัดขวาง ก็นับวาดีแลว 

ดังนั้น งานในชวงแรกนี้ จึงอาศัยญาติโยมคฤหัสถ ท่ีเปนนักปราชญ เปนครูอาจารย 
ผูเช่ียวชาญ ท้ังในสายวัดและจากขางนอก ท่ีตอบสนอง มาสอน มาชวยดูแลและกํากับ
การ ใหการศึกษาดําเนินไป แมวาจะขาดแคลนแทบไรทุนรอน ตองลุมๆ ดอนๆ กันไป  

ชวงท่ี ๒ คือยุคที่คนภายในเจริญเติบโตข้ึนมามีกําลังที่จะทํางานกันเองได จะพูดวา
มีบุคลากรท่ีเปนกําลังงานของตนเองก็ได โดยคนภายในนี้รับทอดงานจากพระเถรานุเถระใน
วงการคณะสงฆ มาบริหารมหาจุฬาฯ ดําเนินการใหเปนเร่ืองจริงจังและเดินหนาตอไป 

พูดโดยรวบรัด นี่ก็คือชวงเวลาที่นิสิตมหาจุฬาฯ เองไดเร่ิมสําเร็จการศึกษา แลวมี
ตําแหนงหนาที่ ทํางานบริหาร และทํางานสอน รวมทั้งไดบุคคลผูรวมใจจากภายนอกมา
รวมกันเปนคณะ ทํางานเขารูปเปนระบบและเปนฐานที่จะกาวตอไป นับคราวๆ คือต้ังแต 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีพระมหาจํานงค ชุตินฺธโร ไดเปนส่ังการเลขาธิการ (ในวารสารที่จะกลาว
ตอไป เรียกตําแหนงวา “รักษาการในตําแหนงเลขาธิการ”)  

จากนั้นไมนาน ก็มีการปรับปรุงจัดแผนการศึกษาดําเนินการสอนตามโครงการใหม 
ใหเปนแบบ semester และจัดหลักสูตรใหม ใหมีการวัดผลในระบบหนวยกิต ดังท่ีปรากฏ
เปนเอกสารสําคัญใน พ.ศ. ๒๕๐๐ คือ วารสาร ฉบับที่ ๑ ระเบียบการตางๆ ๒๕๐๐-๑/
๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 2500-1/1957-58) ซ่ึง Dr. Kurt F. Leidecker 
(Visiting Professor) เปนท่ีปรึกษา และวางโครงการปรับปรุงการศึกษาตามระบบท่ีเขา
กันไดกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  

ในโครงการใหมนี้ พระมหาเก่ียว อุปเสโณ ไดเปนประธานหัวหนาแผนกวิชา (เปน 
Chairman of Faculty หมายถึงเปนประธานของหัวหนาแผนกวิชาท้ัง ๓ ของอุดมศึกษา 
ซ่ึงเวลานั้นก็คือคณะพุทธศาสตร ไดแก หัวหนาแผนกวิชาบาลี-ธรรม หัวหนาแผนกวิชา
ท่ัวไป และหัวหนาแผนกวิชาภูมิวิทยา)  

ถึงตอนนี้ก็คือ พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร และพระมหาเก่ียว อุปเสโณ พรอมคณะ 
ไดทําใหเกิดระบบงานของมหาจุฬาฯ ท่ีมีบุคลากรประจําหนาท่ี พูดงายๆ วา เปนสถาบัน
ท่ีมีกิจการเปนเรื่องเปนราวและเปนรูปเปนรางชัดเจนข้ึนมา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๑ 

น่ีคือท่ีขอถือเปนชวงตอ ซ่ึงกิจการของมหาจุฬาฯ อันมีช่ือของพระเถรานุเถระผูถือ
ตําแหนงตางๆ อยูท่ีโนนบางท่ีน่ีบาง ไมเห็นเปนตัวตนของสถาบันชัดข้ึนมา ไดถูกรับทอด
เอามารวมตั้งเขาท่ีของตน โดยมีคณะบุคคลทํางานรับผิดชอบอยูดวยกันเปนสถาบันท่ี
สมบูรณในตัว แตเหมือนวา คนภายใน กับผูใหญขางนอก ยังมองยังเหลียวดูเห็นกัน ก็
เปนอันจบชวงสมัยท่ี ๒  

ชวงท่ี ๓ เปนยุคของคนในที่เร่ิมเติบโตข้ึนมาชวยกันสรางตัวขยายกําลังออกไป คือ
เม่ือผูสําเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาฯ หรือประดาพุทธศาสตรบัณฑิต ไดมีข้ึนมาแลวหลาย
รุน และที่ยังคงดํารงเพศก็มีจํานวนที่พอเปนไปได คร้ันพระเถรานุเถระหันไปพะวงวาวุนกับ
เร่ืองราวภายในวงการคณะสงฆ และอิทธิพลของกระแสการเมือง คนขางในก็ชวยกันบริหาร
ดําเนินงานมหาจุฬาฯ แบบเกาะกลุมพาเดินกันไปเองอยางคอนขางเปนอิสระลําพังตัว   

ดังเคยเลาแลววา ในสมัยปฏิวัติ เม่ือรัฐหันมาเนนการปราบคอมมิวนิสต ในป 
๒๕๐๓ ส่ังการเลขาธิการมหาจุฬาฯ ซ่ึงคุมคณะพุทธศาสตรในฐานะผูกํากับแผนกบาลี
อุดมศึกษา ถูกจับไปครองผาขาวอยูในเรือนพักของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล พรอม
ดวยผูกํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา แลวอีกไมนาน ในป ๒๕๐๓ น้ัน สภานายกมหาจุฬาฯ 
ก็เริ่มผจญขอกลาวหา ทําใหพุทธบริษัทหว่ันไหวไมเปนปกติสุขตอเน่ืองไป จนในท่ีสุด ถึง
ป ๒๕๐๕ องคสภานายกก็ถูกจับไปครองผาขาวอยูในเรือนพักของสันติบาลน้ันดวย  

ในภาวะน้ี ขางในตัวสถาบันมหาจุฬาฯ เอง ก็ขาดหัวหนาผูบริหารงานและ
ผูดําเนินการศึกษา ซ่ึงหลุดหายวับวางไปเฉยๆ ในฉับพลัน กวางออกไปรอบๆ มหาจุฬาฯ 
พอสภานายกพนจากสถานะ ไมเฉพาะจากตําแหนงในมหาจุฬาฯ แตจากตําแหนงใน
วงการคณะสงฆดวย ก็เกิดเปนสถานการณท่ีนาหวั่นหวาด พระเถรานุเถระท่ีเก่ียวของใน
วงงานของมหาจุฬาฯ บางทานก็หว่ันไหว หวั่นเกรง อาจจะรอดูหรือคลายกับปลีกตัวอยู
หางๆ ไมคอยมีใครอยากเก่ียวของ อยางนอยก็ไมมีอะไรที่ชวนใหอยากเขามาใกล  

มองกวางๆ ก็เปนเรื่องท่ีจะตองเขาใจและเห็นใจทุกทาน เพราะในสภาพท่ีเปนมา 
พระเถรานุเถระสมัยน้ันโดยท่ัวไป ทานไมไดรูจักไมไดเขาใจการศึกษาและกิจการแบบ
มหาวิทยาลัยสงฆ ซ่ึงถือกันวาเปนของสมัยใหม ทานจึงไมไดสนใจอยูแลว เม่ือบุคคลซ่ึง
เปนศูนยกลางท่ีจะรวมจะดึงความสนใจไมมีหรือหายไป ทานก็หันไปอยูในสภาพเดิมหรือ
ในภาวะตามปกติของทาน ย่ิงในยามท่ีมีเหตุการณรายแรงอยางน้ี ทานก็ยอมหันไปใสใจ
กับความปนปวนวุนวายท่ีเกิดข้ึน บางทานก็อาจจะหวงแรงกระทบท่ีจะมาถึงตัว ก็เลยลืม
นึก จนเหมือนวาจะไมมีใครใสใจมองดูมหาจุฬาฯ  
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แตกระน้ันก็ยังมีพระมหาเถระบางทานท่ียังเอาใจใสอุดหนุนคํ้าจุน โดยท่ีทานคง
จะสงสารหวงใย    

พรอมกันน้ัน ก็มีกําลังค้ําจุนคุมครองเกิดข้ึน หลังเหตุการณรายในป ๒๕๐๕ ไม
นานนัก คณะสงฆก็มีประมุขพระองคใหม ดังเคยเลาแลว คือ สมเด็จพระสังฆราช 
ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ทรงไดรับการสถาปนา ในวันฉัตรมงคล พ.ศ. ๒๕๐๖ แลว
พอใกลจะส้ินป  ๒๕๐๖ น้ันเอง ทางฝายบานเมือง จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ก็ถึงแก
อสัญกรรม แมวาสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ จะทรงดํารงพระชนมตอมา
เพียง ๒ ป โดยไดส้ินพระชนมในกลางป ๒๕๐๘ แตก็เหมือนวาไดทรงชวยใหมหาจุฬาฯ 
หายซวนเซ ทรงตัวอยูในท่ีและตั้งหลักไดแลว 

ไดบอกแลวเชนกันวา ผูบริหารสําคัญของมหาจุฬาฯ ๒ ทาน เปนสัทธิวิหาริก และ
เปนผูตามเสด็จใกลชิดของสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ คือ พระราชวิสุทธิเมธี 
และพระกวีวรญาณ ซ่ึงเปนรองอธิการบดีมหาจุฬาฯ ท้ังสองทาน (กอนจะมีการจัดปรับ
ใหญ ซ่ึงหลังจากองคท่ีสองไดเปนผูชวยเลขาธิการแลว ทานแรกก็มาเปนเลขาธิการ) ขอน้ี
ก็อิงกับขอกอน ในการชวยใหมหาจุฬาฯ ตั้งหลักได และใหตั้งตัวท่ีจะเดินตอไป 

แมจะอยูในบรรยากาศท่ีขางหนายังคอนขางโหวงเหวง มหาจุฬาฯ ก็แกปญหา
และทํางานกันไปเร่ือยๆ จะขาดจะพรองอะไรไปบาง ก็ถือสภาพน้ันวาเปนปกติ และ
ทํางานกันไดเร่ือยมา ไมตองอนาทร แลวก็จัดปรับกันไป  

เม่ือใกลจะลงตัว มีการจัดปรับใหญ ดังท่ีเลาแลว คือ กลางเดือนมกราคม ๒๕๐๗ 
รองอธิการบดี ท้ัง ๒ ทาน (พระราชวิสุทธิเมธี และพระกวีวรญาณ) กับเลขาธิการ (พระ
เมธีวรคณาจารย) ลาออกจากตําแหนง แลวมีการจัดปรับตําแหนงงานกันใหม ต้ังมา ลา
ไป จัดไปจัดมา เม่ือผูเลาไดรับการแตงตั้งเขามาเปนผูชวยเลขาธิการ รูปท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ก็คือใกลจะปดทายการจัดปรับน้ี  

ในท่ีสุด จุดเขาท่ีน่ิงตั้งตัวไดจะไปตอ ถือเอาวาอยูท่ีกลางป ๒๕๐๗ คือส้ินเดือน
มิถุนายน ยางเขาเดือนกรกฎาคม ซ่ึงจะมีงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ครบรอบปการศึกษา
ท่ี ๑๗ ในวันท่ี ๑๘ ตามดวยเขาพรรษา ในวันท่ี ๒๕  

ณ จุดเริ่มจะไปตอนั้น มหาจุฬาฯ มีคณะผูบริหาร (เน่ืองจาก พระราชวิสุทธิเมธี จะ
ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนท่ี พระเทพคุณาภรณ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ป ๒๕๐๗ น้ัน 
ในที่นี้ จึงจะเขียนนามของทานในสมณศักดิ์ใหม; รายนามต้ังแต ๓. คัดลอกจากตนฉบับที่ผูเลา
เขียนดวยลายมือเม่ือเริ่มปการศึกษา ๒๕๐๘, อักษรยอแสดงวุฒิ เขียนตามที่ใชเวลาน้ัน) ดังน้ี 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๓ 

๑. พระเทพคุณาภรณ (เก่ียว 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 
๘. พระมหานริศ ภูริปฺโ ป.ธ. ๖, พ.ป. ผช. ผูกํากับแผนกบาลีมัธยมฯ (วิชาการ) 
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 ซ่ึงเก่ียวของกับประชาชนวงกวาง ๒ หนวย คือ 

ก. แผนกธรรมวิจัย (ตอมาคือ สํานักธรรมวิจัย) 
-  พระเทพคุณาภรณ (เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙) เปนหัวหนาแผนก  
 (ไดรับการแตงตั้งในตําแหนงน้ีตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๒ คร้ังยังเปน พระเมธีสุทธิพงศ)  

ข. แผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ตามประกาศต้ัง ในวันท่ี ๒๙ ก.ค. ๒๕๐๗ ดังน้ี 
๑. พระเทพคุณาภรณ (ในวันประกาศ ยังเปนที่ พระราชวิสุทธิเมธ)ี  เปน ผูอํานวยการ  
๒. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต  เปน รองผูอํานวยการ รูปท่ี ๑ 
๓. พระมหาประแทน เขมทสฺสี  เปน รองผูอํานวยการ รูปท่ี ๒ 

จะเห็นวา คณะท้ัง ๓ ซ่ึงเปนสวนงานสําคัญมาก ไมมีในบัญชีน้ี แตกลับกลาวถึง
แผนกการศึกษาในระดับโรงเรียนตางๆ น่ีคือสถานภาพท่ีสืบมาเดิม ซ่ึงเลขาธิการเป็นผู้
กํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา (คุมทั้ง ๓ คณะ; จะมีการจัดแบงสวนงานใหมใน พ.ศ. ๒๕๑๒) 

ที่น่ี เวนองคเลขาธิการแลว หัวหนาสวนงานทั้งหมดเปนผูจบจากมหาจุฬาฯ โดยตรง 
คือเปน พธ.บ. [เลข ๕–รุ่น ๓, เลข ๓–รุ่น ๖, (ผช.นายทะเบียนใหม คือ อจ.สมบูรณ–รุ่น ๗)]  

โดยเฉพาะรุนผูเลา (รุ่น ๘) มีท่ีนี่ถึง ๓ รูป (เลข ๒, ๔, ๖) และยังกระจายอยูที่อ่ืนอีก 
(เชน พระครูปลัดกิตติวัฒน เปนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร) ทานเหลาน้ี ถูกดึงเขามา ไมใช
เพราะผูเลา แตพรอมๆ กับผูเลา (รุนนี้จบมากหนอย สนองความตองการกําลังคนขณะท่ีขาดอยู) 

ท้ังน้ีเวนแผนกบาลีมัธยมศึกษา ซ่ึงผูกํากับแผนก และผูชวยฯ ท้ัง ๔ ทาน ไมเปน 
พธ.บ. แตก็เปนครูอาจารยเปนผูบริหารซ่ึงไดอยูทํางานในมหาจุฬาฯ มาแสนนาน จนเปน
บุคคลภายในเต็มตัวแลว (และแผนกบาลีมัธยมฯ จัด กศ. ตามระบบของ ศธ. เปนเอกเทศ
จากระบบของมหาจุฬาฯ และผูจบมีสถานะบริบูรณในตัว ไมตองมาตอภายในมหาจุฬาฯ) 



๙๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

เม่ือผูเลาเขามาทํางานในตําแหนงผูชวยเลขาธิการท่ีวาน้ี มหาจุฬาฯ มีสภาพและ
อยูในสถานการณดังท่ีเลาไปแลว แตผูเลา นอกจากไดรับการแตงต้ังแบบฉับพลันทันใด
แลว ก็เพ่ิงจบการศึกษาไมนาน ยังเปนพระนวกะ ไมไดมีประสบการณอะไรเลยในงาน
บริหาร แถมไมไดมีฉันทะในงานประเภทนี้ ตัวฝกใฝใสใจแตในการคนควาหาความรู เม่ือ
ไดรับการแตงตั้งมาทํางานบริหาร ก็กําลังคนเขียนหนังสือใหญท่ีไดเร่ิมทํามา ๒ ปแลว 
และไมรูวาอีก ๕-๑๐ ป จะเสร็จหรือไม ใจก็เลยหนักไปในทางหวงงานคนเขียนท่ีกําลัง
ตั้งใจทําอยูน้ัน วาจะติดขัด และจะมีทางทําตอไปพรอมกับงานบริหารไดอยางไร 

เน่ืองจากท้ังใจท้ังตัวอยูกับงานคนควาทําหนังสือดังวาน้ัน ตลอดเวลายาวนาน 
จึงไมไดใสใจเร่ืองภายนอก ไมวาทางดานคณะสงฆจะมีกิจการเปนไปอยางไร หรือแมแต
ในชีวิตสวนตัว ก็แทบไมมีการติดตอเก่ียวของพบปะกับใครท่ีไหน  

เม่ือไมมีฉันทะกับงานบริหารและธุรการเลย แลวจะทําอยางไร งานมาถึงตัวแลว 
เปนเร่ืองของสวนรวม ยิ่งในสถานการณอยางน้ัน ก็จําเปนตองรวมแรงชวยกัน ถึงจะไมมี
ฉันทะ ก็ตองเอาวิริยะมาขับดัน ก็เลยเอาเปนวา ตองมุงแนวไปในงาน นึกแตวา มีอะไรตอง
ทํา จะทําอะไรตอไป และจะพากันทํา รวมกันทํา ทําไปดวยกัน มองอยูที่งาน มองไปที่ทานผู
จะตองรวมงานกัน ขางในมหาจุฬาฯ เทานั้น แทบไมสนใจ ไมใสใจท่ีจะมองออกไปขางนอก  

ในแงหน่ึงก็กลายเปนวา สถานการณท่ัวไปขางนอกท่ีเปนอยางน้ัน ตรงกับ
อัธยาศัยของตัว คือ มุงแนวทํางานในมหาจุฬาฯ ไป ไมใสใจกับเรื่องภายนอกในวงการ
คณะสงฆ เปนตน เอาแครูทันสถานการณ แตไมใสใจ ไดยินไดฟงแลว แครูไว แลวผานไป  

แตจะปฏิบัติอยางน้ีได ก็เพราะดานขางนอกน้ันโปรงโลง อันนี้เปนไปไดอยางไร ก็
มาถึงเร่ืองของการเกิดมีระบบการทํางานของเราเอง ซ่ึงอาศัยทานเจาคุณเลขาธิการน้ีแหละ 

เรื่องก็คือวา จากความเปนไปเปนมาถึงเวลานั้น ขางนอกมหาจุฬาฯ วาถึงดาน
วงการคณะสงฆ พูดไดวาทานเจาคุณเลขาธิการเขาถึงคนเขาถึงงาน สมานไดท่ัว เปน
อยางดี ท้ังประสบการณของทานท่ียาวนานและมากมาย ดูงายๆ คือการท่ีไดสนองงาน
ของเจาประคุณสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระ เปนท่ีไววางพระทัย ดังท่ีจะเปน
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชในเวลาอันใกลท่ีจะมาถึง ย่ิงกวาน้ัน บุคลิกและวิธีปฏิบัติ
ในดานชุมชนสัมพันธของทาน เปนไปโดยปลอดโปรงโลงสบาย ถาจะหว่ันเกรงแรงกระทบ
จากดานวงการคณะสงฆ ก็เบาใจได โดยรูสึกม่ันใจวาทานปองปดอันตรายออกไปแลว 

 เม่ือทํางานที่มหาจุฬาฯ พอนึกถึงเรื่องคณะสงฆ ผูเลาก็มองไปที่ทานเจาคุณ
เลขาธิการ พอแคน้ัน จบแคน้ัน หยุดได ไมใสใจอะไรอีก ในวงการคณะสงฆ ใครวาทาน
โนนจะไดทานน้ันจะเปนอะไร เสียงแววหรือเสียงดังมา แคไดยินผานแลวก็แผวหาย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๕ 

พระเถรานุเถระในวงการคณะสงฆ ท่ีเราจะพึงเก่ียวของ ก็คือเปนท่ีเคารพสักการะ 
ซ่ึงอยูสูง หางไกลจากเรา เม่ือถึงกาลเวลาตามประเพณี มีกําหนดไววาจะไปกราบไหว
ถวายสักการะท่ีวัดไหนๆ ตกลงนัดหมายกันแลว ก็พากันตามทานเจาคุณเลขาธิการนําไป 
เสร็จพิธีพอสบายๆ แลว ก็กลับมาอยูกับงานในมหาจุฬาฯ ดังเดิมตอไป 

พอนึกถึงพระเถรานุเถระในวงกิจการของมหาจุฬาฯ ทานเจาคุณเลขาธิการก็รูจัก
คุนเคยหรือพบผานทํางานการมากับทานเหลาน้ัน ตั้งแตในอดีตอันยาว ผูเลาและพวกเรา
ผูทํางาน ก็เหมือนปลอยวางกับทานเหลาน้ัน จะมีความเก่ียวของสัมพันธอยางไร ก็ใหจบที่
ทานเจาคุณเลขาธิการ เราไมตองไปหวงกังวล ไดแตมุงหนาแนวไปกับงานของมหาจุฬาฯ 

 วาถึงพระเถรานุเถระในวงกิจการของมหาจุฬาฯ แตเกากอนน้ัน ทานท่ีผูเลา
พบปะ มีเร่ืองท่ีพาไปเก่ียวของ ทานก็มีเมตตา ทําใหเร่ืองราวผานไปไดดวยดี เบาๆ 
สบายๆ แตพูดโดยทั่วไป ผูเลาไมมีเรื่องราวท่ีจะใหตองไปเกี่ยวของกับทานใดจริงจัง  

พระเถระในวงงานมหาจุฬาฯ ช่วงสมัยที่ ๑ ท่ีใกลชิดงานภายในของมหาจุฬาฯ 
มากท่ีสุด และยาวนานมาจนถึงผูเลา คือมาตอกับช่วงสมัยท่ี ๓ พูดไดวาเปนองคสุดทาย
ของช่วงสมัยที่ ๑ ท่ีเรามีโอกาสทันรูจัก แมแตแทบจะแคทันเห็น ก็คือองคอธิการบดี ไดแก
พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมวรนายก  

พระเดชพระคุณองคอธิการบดีน้ัน โดยภูมิหลัง ทานก็เปนพระเถระในวงการคณะ
สงฆ เปนเจาคณะจังหวัดนครนายก เม่ือผูเลาเขามาทํางานมีหนาท่ี ก็พอดีเปนระยะเวลา
ท่ีทานไดไปศาสนกิจในตางแดนเสียมาก ตามท่ีทราบก็เปนทํานองวา ทานไปเปนท่ี
ปรึกษาดานศาสนศึกษาในพระราชอาณาจักรลาว (คงเปนเร่ืองทางการคณะสงฆ ยังไมได
คนวาระศาสนกิจของทานใหแนชัด แตก็ตองจบกอนลาวเปนคอมมิวนิสต) ดังนั้น แมวาทาน
ยังดํารงฐานะของอธิการบดี ผูเลาก็จึงไดพบกับทานนานๆ ครั้งหน่ึง เชน ในงานพิธี  

เม่ือทานมาเมืองไทย และไปแวะท่ีมหาจุฬาฯ ผูเลาเคยเขาไปรวมฟงทานสนทนา
กับทานเจาคุณเลขาธิการ องคอธิการบดีเลาถึงสภาพบานเมืองลาวเวลาน้ัน กอนลาวจะ
แตกและกลายเปนคอมมิวนิสต (ลาว เปล่ียนเปนประเทศคอมมิวนิสต ๒ ธ.ค. ๒๕๑๘) 
ทานมักเลาถึงการท่ีลาวแตกเปน ๓ ฝาย อันนาเปนหวง ผูเลาพบปะปฏิสันถารกับทานก็
แคช่ัวครั้งช่ัวคราวแบบน้ี และในวัดมหาธาตุไดไปกราบทานท่ีหอเย็นเปนครั้งคราว 

ดังวาแลว องคอธิการบดี เปนพระเถระในวงการคณะสงฆสมัยกอน ที่ใกลชิดงาน
ภายในของมหาจุฬาฯ ยาวนานท่ีสุด (พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๒๙) เร่ิมแตยังเปนพระญาณนายก 
วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก 
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กลาวคือ เม่ือมีการต้ังคณะกรรมการบริหารมหาจุฬาฯ ชุดที่ ๒ ในป ๒๔๙๑ ทานได
เปนหัวหนากองเผยแผ จากนั้น ยังไดเปนกรรมการกองวิชาธิการดวย ตอมา เม่ือต้ังแผนก
บาลีมัธยมศึกษาข้ึน ในป ๒๔๙๒ ทานไดเปนผูอํานวยการองคแรก (จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕)  

คร้ันถึง พ.ศ. ๒๔๙๖ ทานไดเปนผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดี ดังท่ีตอมาบอก
ไวในเอกสารสําคัญในป ๒๕๐๐ ปรากฏใน วารสาร ฉบับที่ ๑ ระเบียบการตางๆ 
๒๕๐๐-๑/๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 2500-1/1957-58) หนา – ๔ – วา 
“พระทักษิณวรนายก (จันทกเถระ) รักษาการในตําแหนงอธิการบดี” 

การที่ทานยังเปนรักษาการในตําแหนงอธิการบดี ไมมีการแตงตั้งเปนอธิการบดี
น้ัน คงเน่ืองจากทานเปน ป.ธ. ๖ จึงเปนไปตาม “ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๔๙๐” ท่ีกําหนดวา  

“ข้อ ๑๘ ให้สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิจารณาแต่งต้ังอธิการบดีหน่ึงคน จาก
บุคคลผู้มีคุณวุฒิดังต่อไปน้ี 

(๑) ได้ปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก... 
(๒) เป็นเปรียญเอก ได้ทําการสอน...มาไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี” 
แตท้ังน้ี พึงเขาใจวา เวลากลาวถึงทานในท่ีท่ัวไป ก็ดี ในเอกสารท่ัวๆ ไป ก็ดี จะ

เรียกหรือบอกส้ันๆ วา “อธิการบดี”  
ตอเม่ือเปนใบสําคัญ เชน ประกาศ และคําส่ังของมหาจุฬาฯ จึงบอกเต็มตาม

ตําแหนงวา “รักษาการในตําแหนงอธิการบดี” เชน “ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ฉบับท่ี ๑/๒๕๐๔ เรื่อง ระเบียบวัดผลการศึกษา คณะพุทธศาสตร” ลงทายวา 
“พระธรรมวรนายก รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  

แมจนถึง วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ในหนังสือทางการจากมูลนิธิอาเซีย แจง
ขอตกลงสงเงินชวยเหลือประจําป แกมหาจุฬาฯ ก็ลงตําแหนงวา “พระธรรมวรนายก 
รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

มีที่พบแปลกจากนี้คร้ังหนึ่ง คือ เม่ือ ๒๓ มกราคม ๒๕๐๗ (กอนแตงต้ังผูเลา ๔ 
เดือน ๒ วัน) ไดมี “ประกาศ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๔/๒๕๐๗ เร่ือง แตงต้ัง
เลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร” และ “ฉบับที่ ๕/๒๕๐๗ เร่ือง แตงตั้งเลขานุการคณบดี
คณะอาเซียอาคเนย” ลงนามและตําแหนงของทานไวสั้นๆ วา “พระธรรมวรนายก อธิการบด”ี  

ดังกลาวแลว หลังจากน้ี เขาสูชวงเวลาท่ีพระเดชพระคุณองคอธิการบดีไปประจํา
ศาสนกิจในพระราชอาณาจักรลาว  ประกาศ และคําส่ังมหาจุฬาฯ ถามิใชระดับ
เลขาธิการลงนาม ก็เลยข้ึนไปท่ีองคสภานายกคลุมยอดลงมาหมด   
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แมวาเมืองลาวจะไมไกล เดินทางคอนขางงายสะดวก และพระเดชพระคุณองค
อธิการบดีก็คงเดินทางไปมาบอย แตคาดหมายยาก นอกจากในคราวมีงานสําคัญ ดังน้ัน 
จึงแทบไมไดพบองคอธิการบดี นอกจากในงานพิธี (ดังท่ีจะปรากฏในหนังสือน้ี) 

ขอคัดบันทึกจากลายมือของผูเลา มาเปนตัวอยางใหเห็นการไปพบพระเดช
พระคุณองคอธิการบดี ดังน้ี (ใหเห็นบรรยากาศท่ัวไปดวย) 

“[วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ํา เดือน ๖] วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘. 
ผู้ให้โอวาท: เจ้าหน้าท่ีแผนกบาลีอบรมศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการ: เลขาธิการ – ผู้ช่วยฯ – ผู้กํากับแผนกบาลีมัธยมศึกษา 

พิจารณาเร่ืองการนํานิสิตเข้าปฏิบัติงานในแผนกบาลีมัธยมศึกษา และเร่ือง 
ร.ร. บาลีมัธยมศึกษา วัดเวตวันธรรมาวาส 

- ทําหนังสือขออุปถัมภ์จากมูลนิธิอาเซียท้ัง ๒ เร่ือง (นิสิตต่างจังหวัด – 
โครงการชายแดน) และส่งเสร็จ. 

อธิการบดี: เลขาธิการ – ผู้ช่วย – เลขานุการคณะครุศาสตร์ ไปเยี่ยมอธิการบดี 
ซ่ึงผ่าตัด... ณ ร.พ. พระปิ่นเกล้า.  

นิสิตเข้าแผนกร.ร.พอ.: ๑๘.๕๕ น. ผู้ช่วยเลขาธิการเป็นประธานประชุมนิสิต ปี 
๓-๔ ๒๐ รูป ท่ีจะไปปฏิบัติงานแผนก ร.ร.พอ.... เลิกประชุม ๒๐.๒๐ น. 

- ไปกราบเรียนสมเด็จขอนัดประชุมไตรปิฎก.” 

กาลนานผานตอมา   

“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑. 
โครงการอบรม: ... 
นอกสถานท่ี: ...  

- ประมาณ ๑๔.๐๐ น. เลขาธิการ – ผู้ช่วย – รก.คบ.ครุ. – มานุษย. – 
ผู้ช่วยนายทะเบียน เดินทางไปวัดอุดมธานี นครนายก ในพิธีฉลองชนมายุ 
๕ รอบ ของพระธรรมวรนายก ในการนี้ จะถวายโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆ 
แบบน่ังกับพ้ืน ๑ โต๊ะ แต่ผู้ทํา ยังทําไม่เรียบร้อย ส่งทีหลัง 

- ในจํานวนผู้ไปน้ี ผู้ช่วยเลขาธิการ และ รก.คบ.มานุษย. กลับก่อน, ส่วนอีก 
๓ ท่านจะไปเยี่ยมพระปฏิบัติศาสนกิจในปราจีนบุรี วันรุ่งขึ้น” 

โดยนัยดังกลาวมา ทานหน่ึงท่ีผูเลาตองไปพบเร่ือยๆ ก็คือพระเดชพระคุณพระ
ธรรมรัตนากร (สวัสดิ์ กิตติสารเถระ) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ ท่ีเปนสภานายกองคใหม 
หลังจากพระเดชพระคุณพระพิมลธรรมถูกจับไป   
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องคสภานายกใหมอยูประจําท่ีวัด ผูเลาก็เลยจําเปนตองไปหาทานไมหางนัก ในวิถี
ของงาน เชนการที่จะตองออกประกาศโดยองคสภานายก ก็ตองไปกราบเรียนถวายงาน
เพ่ือทานจะไดลงนาม แตทานเปนพระมหาเถระผูเฒา แมจะมีเมตตาตอผูเลาเปนอยางดี 
ก็เหมือนพบกราบทานในพิธี ช่ัวครูช่ัวเด๋ียว เพราะทานก็ไมไดเขาใจและไมไดสนใจงาน
อะไรในแบบของมหาจุฬาฯ (ทานมาตามตําแหนง โดยมิไดอยูในวงงานของมหาจุฬาฯ) 

รวมความวา ถึงแมมหาจุฬาฯ จะเปนเรื่องของพระสงฆ แตในดานท่ีเก่ียวกับ
วงการพระผูใหญ เวลาน้ัน ความสัมพันธมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงโดยท่ัวไปไมเก่ียวกับเน้ือตัว
ของงาน ความเกี่ยวของสําคัญอยูท่ีวา เม่ือทานอยูทานมองมา ก็ใหเปนความปลอดโปรง
ท้ังสองฝาย ทานเองก็เบาๆ สบายๆ และท่ีมหาจุฬาฯ จะทําอะไรๆ ของตัว ก็วากันไป  

เปนอันวา องคอธิการบดีเปนพระเถระองคสุดทายของวงงานมหาจุฬาฯ ช่วงสมัยท่ี ๑ 
ที่มาตอติดถึงช่วงสมัยท่ี ๓ แตผูเลาหางทานทั้งโดยวัย (ทานมีอายุคราวโยมบิดาของผูเลา) 
และไกลทานโดยบรรยากาศแหงยุคสมัยและวงงานที่ผานพบประสบการณ ก็จึงถึงทานผาน
ทางทานเจาคุณเลขาธิการ ซ่ึงก็เปนทานเดียวที่เหลืออยูเปนองคแทนของ ช่วงสมัยท่ี ๒  

(วาคราวๆ องคอธิการบดีเขามา ช่วงสมัยที่ ๑ ป ๒๔๙๑, ทานเจาคุณเลขาธิการเขามา 
ช่วงสมัยท่ี ๒ ป ๒๔๙๗, ทานเจาคุณเลขาธิการเร่ิมงานกับพวกผูเลา ช่วงสมัยที่ ๓ ป ๒๕๐๗) 

ไดภาพรวมวา เก่ียวกับวงการพระผูใหญ ไมวาจะมองออกไปขางนอก ท่ีการคณะ
สงฆรอบลอมตัว หรือจะมองเบื้องสูงเหนือข้ึนไปในวงสัมพันธแหงกิจการของมหาจุฬาฯ ท่ี
สืบสายมาเกา ผูเลาและเหลาพวกผูทํางาน ไมตองใสใจหวงใยกังวล ไดแตมุงหนาไปกับ
งานการของมหาจุฬาฯ อยูกันขางใน สวนเร่ืองเหนือเรื่องนอก ตลอดจนเกียรติพิธี ก็ยก
ถวายทานเจาคุณเลขาธิการ เหมือนวาทานเปนชองทางส่ือสารใหคนขางนอกเห็นภาพ
และรูเขาใจมหาจุฬาฯ เทากับทานปกปองคุมกันไว ใหผูเลาและเหลาคนขางใน มีความ
อุนใจสบายใจ แลวทํางานของมหาจุฬาฯ มุงหนากันไปไดอยางเต็มท่ีเต็มใจ 

เม่ืองานการดําเนินมาไมชาไมนาน ก็เปนที่รูกันวา งานขางนอกรอบมหาจุฬาฯ ลอม
เขามา ทานเจาคุณเลขาธิการดูแลให สวนงานการขางใน ก็ใหผูเลากับพวกทํากันไป  

แลวก็ไดเห็นกันวา ทานเจาคุณเลขาธิการมีเมตตาชัดเจนมาก ทานใหโอกาส
เต็มท่ี ไมเขามาขัดมาแทรกแซง และสรางโอกาสใหดวย  

ควรยํ้าวา การใหโอกาส และสรางโอกาสให น่ีแหละสําคัญ ผูจะทํางานยอม
ตองการเพียงโอกาสท่ีจะใช 

แตในเวลาเดียวกัน ทางดานผูเลา มีอะไรแปลกใหม หรือเร่ืองใดถึงความ
รับผิดชอบของทานดวย ก็ไขขานปรึกษาเสมอไป ไมละเลย 
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ท่ีวาจะเลาเรื่องมหาจุฬาฯ ในยุคของทานเจาคุณเลขาธิการน้ัน ก็คือเริ่มตนจาก
จุดเขาท่ีน่ิงตั้งตัวไดจะไปตอน้ี คือตั้งแตกลางป ๒๕๐๗ ดังจะเลาไปเร่ือยๆ ตอๆ ไป 

วันอนุสรณ ยอนไปวันสถาปนา  
กอนเขาเรื่องท่ีจะเลาไปตามลําดับ ขอแทรกเร่ืองวันสําคัญของมหาจุฬาฯ สักนิด  

นึกถึงเรื่องท่ีทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ คร้ังเปน พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร 
ในฐานะนิสิตช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๒ ไดชวนเพื่อนนิสิตจัดงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ข้ึน
เปนคร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๕ และงานก็ยืนยงสืบมา (ปจจุบันวา เรียกเปน วันบุรพาจารย) 

เรื่องน้ีเปนการริเร่ิมท่ีสําคัญ ทําใหมีวันอันเปนจุดยึดเหน่ียวรวมใจ กระตุนใหเกิด
กําลัง แลวยังสรางทั้งสามัคคีและความมีชีวิตชีวา และท่ีสําคัญไมนอยเลย คือ เปนท่ีเตือน
ระลึกแกผูใหญท้ังฝายวัดและฝายบานเมือง ใหไมลืมไมละเลยมหาจุฬาฯ รวมทั้งใหไดรูจัก 
ไดสนใจ ไมลืมที่จะเอาใจใส ดังที่สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมา และนายกรัฐมนตรีไดรวมงาน  

ความหมายท่ีวาเตือนระลึกแกผูใหญน้ี ก็คือเปนการแนะนําตัวมหาจุฬาฯ แก
คณะสงฆและบานเมือง ซ่ึงขยายไปถึงสังคมในวงกวางพรอมไปดวยกัน เปนความหมายที่
สําคัญคอนขางเปนพิเศษในระยะแรกท่ีจะประคับประคองตัวใหอยูไปไดและเจริญม่ันคง 

อีกดานหนึ่ง เปนความหมายในแงของการศึกษาสําหรับชุมชนในมหาจุฬาฯ 
โดยตรง ท่ีจะใหตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีจะจริงจังกับการศึกษา  

พึงสังเกตวา มหาวิทยาลัยท่ัวๆ ไป หรือสถาบันการศึกษาท้ังหลาย วันสถาปนา 
กับวันเปดหรือเริ่มการศึกษา ก็คือวันเดียวกัน หรือใกลๆ กันจนจับรวมเปนอันเดียวกัน  

แตของมหาจุฬาฯ วันสถาปนายอนหลังไปโนน ๑๓ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. 
๒๔๓๙) แลวเวลาผานมาคร่ึงศตวรรษกวา จึงไดเริ่มมีการศึกษาเปนจริงข้ึนมา คือเปด
เรียนในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เริ่มการศึกษาหลังสถาปนากวา ๕๐ ป 

ซอยละเอียดวา สถาปนา ๑๓ ก.ย. ๒๔๓๙ แลวประกาศต้ังเปนมหาวิทยาลัยสงฆ 
หรือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ และเปดเร่ิมการศึกษา ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๐ 

เม่ือมีประวัติมาอยางน้ี จะเห็นวา วันเปดการศึกษาน้ันสําคัญอยางย่ิง ถาไมมีวัน
เปดการศึกษา การสถาปนาก็อาจจะหายไปเฉยๆ วันอนุสรณมหาจุฬาฯ จึงเตือนระลึกวา 
เพราะวันน้ีนะ มหาจุฬาฯ จึงปรากฏมีข้ึนมา เด๋ียวน้ี มหาจุฬาฯ ไดมีการศึกษาเปนจริง
ข้ึนมาไดเทาน้ีปๆ แลวนะ เราจะตองชวยกันทําใหการเปดเริ่มการศึกษาน้ันมีความหมาย
ดวยการทําใหมีการพัฒนาเจริญงอกงามเปนไปตามจุดมุงหมายอยางจริงจังชัดเจน  



๑๐๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

สวนวันสถาปนามหาจุฬาฯ น้ัน แนนอนอยูแลววาสําคัญอยางย่ิง ถาของไมมีอยู 
ก็ไมรูจะเปดอะไรที่ไหน พระองคทรงทําใหมีข้ึนไว ทานก็ยกเอามาใหเราไดใชไดชม 

ทีน้ี ก็มีเร่ืองจะเลาเก่ียวกับวันสถาปนามหาจุฬาฯ หมายความวา วันสถาปนา
มหาจุฬาฯ ก็ไดมีการจัดเปนงานขึ้นมาแลวเหมือนกัน  

เรื่องน้ีเกิดขึ้นในชวงตนท่ีทานเจาคุณเลขาธิการทํางานในตําแหนงน้ี คือใน พ.ศ. 
๒๕๐๗ แตผูเลาชักจะเลือนๆ ในหลายจุด ครั้นจะทบทวนใหแนชัด ทานท่ีอยูในอยูใกล
เร่ือง รูมาดวยกันอีก ๒ ทาน ก็จากไปเสียแลว คือ ทานเจาคุณเลขาธิการเอง (หมายถึง
เจาประคุณอาจารย สมเด็จพระพุฒาจารย อุปเสณมหาเถระ ดังไดบอกแลว) และพระ
มหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (คือ พระเทพกิตติโสภณ อดีตประธานสมัชชาสงฆไทยใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเม่ืออยูทํางานดวยกัน ผูเลาเรียกทานวา “อาจารยสมบูรณ” 

เรื่องหลายอยาง ตอนเริ่มมักจะรูกันแมนชัด จนไมนึกท่ีจะจดไว นานไป หลักฐาน
หรือแมแตรองรอยก็หมดสูญ ก็เลยเรียกขอมูลคืนมาไมได ขอจับความปะติดปะตอใหพอ
ไดเคาความ 

ขอบอกอีกนิดวา เรื่องน้ีเปนตัวอยางใหเห็นวา ในยามยาก ก็ยังมีพระมหาเถระท่ี
เมตตาเอาใจใสคอยค้ําจุนหนุนมหาจุฬาฯ อยูเหมือนกัน และทานเอาจริงเอาจังดวย พอ
เราไปกราบเรียน ทานก็เออออ เรียกไดวาทุกที  

น้ีก็คือ เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต (ปุน ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพน (ตอมา พ.ศ. 
๒๕๑๕ ไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช ปุณฺณสิริมหาเถระ) 

เรื่องน้ี โยงกับเรื่องมูลนิธิมหาจุฬาฯ เพราะสองเร่ืองน้ันพากันมา แทบจะมา
ดวยกัน  

อยางท่ีรูกันอยูชัดย่ิงนักวา ในดานทุนรอนนั้น มหาจุฬาฯ ในยุคกอนๆ อยูในข้ัน
แสนเข็ญ หรือจะวาลําเค็ญ ก็ไดความพอกัน  

ทานท่ีหวงใยก็มาคิดกันวา ในระยะยาว จะมีทุนใชใหเพียงพอแกงานและจะ
พัฒนางานไดอยางไร แลวก็คิดต้ังมูลนิธิข้ึน 

ตอนแรกเรียกช่ือวา มูลนิธิมหาจุฬาฯ แตท่ีแทยังไมมีจริงตามกฎหมาย ก็ใหญาติ
โยมคุนวัดเปนคณะกรรมการมูลนิธิชวยกันไปกอน จะไดรักษาเงินทองท่ีญาติโยมบริจาค
ถวาย ครั้นถึงเวลาน้ี มหาจุฬาฯ พอจะเปนไป ก็ทําใหเปนหลักฐานกันที  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๑ 

ตรงน้ี พอดีวา ผูเลาเขียนบันทึกดวยลายมือไววา  

“วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ...  
มูลนิธิ: ผู้ช่วยเลขาธิการ – ผู้ช่วยนายทะเบียน – อาจารย์เกษม บุญศรี ไปหาผู้ว่า
ราชการจังหวัด ขอจัดตั้งมูลนิธิ ลงลายมือให้คําม่ันโดยผู้ว่าการฯ เป็นพยาน (เวลาเช้า)”    

เรื่องตั้งมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน้ี บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ ควรระลึก
คุณความดีของทาน คือ อาจารยเกษม บุญศรี (อดีตประธานสภาผูแทนราษฎร) ทานเปน
ผูลงนามในใบขออนุญาตจัดต้ัง (เลขคําขอท่ี ๗/๒๕๐๗) และเอาใจใสตามเร่ืองจนในท่ีสุด
ก็ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง โดยทางราชการลงวันท่ีอนุญาตยอนหลังใหดวย โดยใหเลข
อนุญาตท่ี ต.๗/๒๕๐๗ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เม่ือมูลนิธิมีข้ึนเต็มสถานะอยางน้ีแลว การบํารุงมูลนิธิก็ควรจะจริงจังดวย กองทุน
จะไดโตใหญขึ้น ก็เลยคิดกันใหมีวันงานขึ้นวันหน่ึงท่ีญาติโยมจะไดทําบุญบํารุงมูลนิธิ
โดยเฉพาะ แตเสียดายวาตอนน้ีไมไดบันทึกเรื่องราวใหละเอียดตอเน่ือง เลยตองจับความ
เอา ตามที่พอจะสรุปไดคือ พิจารณากันวาจะกําหนดใหมีงานในวันไหนดี  

คิดกันทํานองวา มหาจุฬาฯ มีวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ๑๘ ก.ค.เปนวันสําคัญ
ประจําปอยูวันหน่ึงแลว แตเรายังมีวันสถาปนามหาจุฬาฯ ๑๓ ก.ย. ซ่ึงนาจะยกข้ึนมาจัด
ใหมีงานเปนวันสําคัญข้ึนมาได ตกลงยกใหเหมือนเปนวันของมูลนิธิมหาจุฬาฯ แลวเรื่อง
เขาสภามหาจุฬาฯ มีมติจัดงานคร้ังแรกในป ๒๕๐๗ น้ันเลย 

ตอนน้ีก็จําไมชัดอีก แตคงไมผิดวา เพราะเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์ 
(สมเด็จ “ปา”) เอ้ืออํานวย จึงขยายเปนงานใหญ มิใชจัดงานหาทุนเฉพาะท่ีมหาจุฬาฯ แต
ขอใหเจาคณะจังหวัดท่ัวประเทศจัดท่ัวกันดวย แลวทานก็เปนผูลงนามในหนังสือแจงแก
เจาคณะจังหวัดท้ังหลายใหชวยกันจัดตามมตินั้น ตรงนี้ ผูเลาเขียนบันทึกดวยลายมือไววา 
(วัน-เดือน ท่ีบันทึกไวจริง เขียนอยางโบราณ คือ ๖๕

๙ โดยมี ฯ เหนือเลข ๕) 

“[วันศุกร์ แรม ๕ คํ่า เดือน ๙] วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ...  
ประชุมใหญ่: ...วันมหาจุฬาฯ ขึ้น ๘ คํ่า 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”    



๑๐๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ขอพึงรูพึงสังเกตในเรื่องน้ี คือ  
- ในปเริ่มแรกน้ี ใชช่ือวา “วันมหาจุฬาฯ” แตตอมาอีก ๒ ป (๒๕๐๙) เรียกใหมวา  

“วันสถาปนามหาจุฬาฯ”  
- เพ่ือสะดวกแกประชาชน จัดงานในวันอาทิตย หรือเสารและอาทิตย ซ่ึงใกลวันท่ี 
๑๓ ก.ย. (เพราะจะใหเปนวันอาทิตย บางปจึงหางวันท่ี ๑๓ ไปไกลหนอย เชน 
ป ๒๕๑๕ จัดในวันอาทิตยท่ี ๑๗ ก.ย., ป ๒๕๑๖ จัดในวันอาทิตยท่ี ๑๖ ก.ย.)  

- ในปแรก เพราะขอใหตางจังหวัดจัดดวย เพ่ือใหเหมาะสําหรับหัวเมือง จึง
กําหนดงานในวันพระ เปนข้ึน ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ซ่ึงตรงกับวันจันทรท่ี ๑๔ ก.ย. ท่ี
มหาจุฬาฯ ในปแรกน้ัน ก็เลยตองจัดงาน ๒ วัน เปนวันอาทิตยท่ี ๑๓ และจันทร
ท่ี ๑๔ ก.ย. ๒๕๐๗ 

ในปแรก ๒๕๐๗ น้ี ท่ีมหาจุฬาฯ จัดงานในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ มีพระธรรม
เทศนา ซ่ึงหลวงพอปญญานันทะ (ตอมาคือ พระพรหมมังคลาจารย วัดชลประทานฯ) 
เปนองคแสดง  

หลวงพอปญญานันทะเปนองคแสดงธรรมประจํางานน้ีท่ีมหาจุฬาฯ ทุกป ถาไมมี
เหตุติดขัดจําเปน ทานก็ใหความสําคัญท่ีจะตองมา ท่ีจําไดคงไมผิดวา ในงานน้ีปหน่ึง 
หลวงพอปญญานันทะประกาศยกนิตยภัตของทานใหแกมหาจุฬาฯ โดยมอบใหมหาจุฬาฯ 
รับเอาเองจากราชการ  

ดังวาแลว ในปแรก จัดใหตรงวันพระ คือ ข้ึน ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ซ่ึงตรงกับวันจันทร
ท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ท่ีมหาจุฬาฯ เร่ิมงานในวันท่ี ๑๓ แตตัวงานจริงอยูในวันท่ี 
๑๔ ในตัวงานวันน้ี ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม มารวมพิธี มีการตั้งทุนมูลนิธิ “พิบูล
สงคราม” (จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพ่ิงส้ินชีพกอนน้ี ๓ เดือน เม่ือ ๑๑ มิ.ย. ท่ีชาน
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน และนําอัฐิกลับคืนสูประเทศไทย ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗) 

ในงานวันสถาปนามหาจุฬาฯ น้ี ตอมา นอกจากรับบริจาคแลว มีการมอบทุนแก
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนดวย รวมท้ังแกนักศึกษาจากตางประเทศ ดังในป ๒๕๑๖ 
รวมมอบ ๓๕ ทุน  

ในปแรก ๒๕๐๗ สถานท่ีจัดงาน โดยความอุปถัมภของวัดมหาธาตุ คือในพระ
อุโบสถวัดมหาธาตุ สวนเกาอ้ีท่ีน่ังในสถานท่ี โดยความอุปถัมภของวัดพระเชตุพน เม่ือ
ชวยกันจัดเตรียมงานแลว เสร็จพิธี ก็ชวยกันเก็บ โดยทานเจาคุณเลขาธิการก็รวมอยูรวม
ทําดวย ผูเลาเขียนบันทึกไวดวยลายมือวา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๓ 

“[วันจันทร์ ขึ้น ๘ คํ่า เดือน ๑๐]  วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗.   
ตัววันมหาจุฬาฯ: ... ๑๕ น. เศษ เจ้าคุณปัญญานันทะมาแสดงปาฐกถา...เป็น
อันเสร็จพิธี ไม่ต้องมีการกล่าวปิด. มีการเก็บสถานท่ี – ขนเก้าอี้ส่งวัดโพธิ์ เสร็จสิ้น
ในวันเดียว ทั้งน้ี เลขาธิการลงมือทําเองด้วย. เมื่อเสร็จปรากฏมีเด็กเป็นลม ๑ 
คน ... ได้นําไป ร.พ. ศิริราช และปลอดภัย. เด็กกลับกันดึก ราว ๓ ทุ่ม...”    

อยางไรก็ดี ถึงแมมูลนิธิมหาจุฬาฯ จะไดรับใบอนุญาตจัดต้ังแลว และชาวมหาจุฬาฯ 
ไดเอาจริงเอาจังถึงกับมีการจัดงานหาทุนในวันมหาจุฬาฯ ดังท่ีวา แตกิจการของมูลนิธิ
มหาจุฬาฯ ตองนับวาเร่ิมตนเปนทางการจริงในวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๒๕๐๘ (หลังจดทะเบียน 
๒๔ มี.ค. ๒๕๐๘) ดังท่ีผูเลาบันทึกไว (ใหเห็นรูปรางของมูลนิธิเม่ือแรกตั้งดวย) ดังน้ี 

“[วันอังคาร แรม ๔ คํ่า เดือน ๕]  วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘.   
มูลนิธิ: “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มีการประชุมคร้ังที่ 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 มีเจ้าหน้าท่ี ม.จ.ร. ไป
อํานวยความสะดวก คือ เลขาธิการ – ผู้ช่วย – และผู้ช่วยนายทะเบียน.  
เร่ืองที่ประชุม คือ แจ้งการจดทะเบียน – อนุญาตเสร็จ, อ่านตราสาร และสําเนา
หนังสือต่างๆ ของทางการ, ตกลงเร่ืองการรักษาเงิน – เข้าธนาคารออมสิน, 
รับทราบการจะต้องโอนที่ดิน นางบุญรอด ไพสิษฎ์ และมอบนายทินกร ไปร่าง
ระเบียบการรับ-จ่าย-รักษาเงิน...”    

น่ีคือสภาพความเปนไปในมหาจุฬาฯ นํามาเลาไวเปนเคา เพ่ือใหมองเห็นรูเขาใจ
ถึงชีวิต งาน และบรรยากาศในอดีต ท่ีไดเปนมา 

กอนจะผานไปกันตอ ขอเลาเสริมไวอีกนิดเก่ียวกับงานวันมหาจุฬาฯ หรือวัน
สถาปนามหาจุฬาฯ สําหรับหาทุนใหมูลนิธิมหาจุฬาฯ น้ี เร่ืองมีวา “อาจารยสมบูรณ” 
(พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ) ท่ีทํางานอยูดวยกันแทบทุกวัน และแทบทุกคอนคืน ทาน
ชอบนิมนต หรือเรงเราผูเลาใหเขียนหนังสือเรื่องน้ันเรื่องน้ีท่ีทานเห็นวาเปนประโยชน  

คงจะเปน “อาจารยสมบูรณ” น้ีเอง เม่ือใกลจะถึงวันสถาปนามหาจุฬาฯ พ.ศ. 
๒๕๑๑ ซ่ึงตกลงจัดในวันเสารท่ี ๑๔ และวันอาทิตยท่ี ๑๕ กันยายน ทานไดขอหรือหนุน
นักใหผูเลาเขียนเรื่อง “มูลนิธิ” เพื่อลงพิมพใน พุทธจักร ฉบับวันสถาปนาฯ เปนเรื่องท่ี
คอนขางยาว พิมพเสร็จเกือบไมทันงาน ไดใชในวันอาทิตยท่ี ๑๕ และตอมาก็พิมพเปน
เลม หรือพิมพในหนังสือของมูลนิธิมหาจุฬาฯ เรื่อยมาไมนอยกวา ๒๐ ป  



๑๐๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

มูลนิธิมหาจุฬาฯ ขอวาอีกนิด  
เรื่องการจัดงานวันมหาจุฬาฯ แลวมาเปนวันสถาปนามหาจุฬาฯ โดยใหเปนวัน

สําหรับมูลนิธิมหาจุฬาฯ น้ี คิดวาถาเลาเรื่องปลีกยอยเพ่ิมอีกนิด จะชวยใหคนรุนหลัง
มองเห็นชีวิต งาน บรรยากาศ ตัวอยางบุคคลผูมีคุณความดีเก่ียวของกับมหาจุฬาฯ ท่ีพึง
ระลึกถึง จึงขอพูดแถมสักหนอย  

หลังจากต้ังมูลนิธิมหาจุฬาฯ แลว ระหวางเตรียมงานวันมหาจุฬาฯ ท่ีจะมาถึงใน
วันท่ี ๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๐๗ มีเร่ืองท่ีผูเลาเขียนดวยลายมือบันทึกไวกอนงาน ๖ วันวา 

“[วันจันทร์ ขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๙]  วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗...  
สํานักงานเลขาธิการ: เลขาฯ และผู้ช่วย ไปหาสภานายก ขออนุมัติจัดงานวัน
มหาจุฬาฯ ในวัดมหาธาตุฯ (โบสถ์), ไปหาอธิการบดีซ่ึงมาจากลาว; ผู้ช่วยฯ ไปกับ
อธิการบดี และอาจารย์เกษม บุญศรี,  อาจารย์ทินกร ทองเสวต ที่วัดโพธิ์ เป็นการ
ประชุมต้ังกรรมการมูลนิธิ (ต้ังตําแหน่งแก่กรรมการเก่า) 

๑. นายเชื้อ สรัพยารมย์  เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายทินกร ทองเสวต  เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายสิริ เพ็ชรไชย  เป็นเหรัญญิก 
๔. นายเกษม บุญศรี  เป็นเลขานุการ 

เร่ิมประชุม ๑๙.๑๕ น. เลิกประชุม ๒๐ น.”    

โยม ๔ ทานน้ี เปนกรรมการมูลนิธิอยูแลวตั้งแตกอนท่ีมูลนิธิมหาจุฬาฯ จะเกิดข้ึน
เปนทางการ คราวนี้ก็เลยตกลงต้ังทานเหลานั้นเขาในตําแหนงเปนทางการ และท้ัง ๔ ทานน้ี
ก็ทํางานใหมหาจุฬาฯ ในตําแหนงชุดน้ีมาอีกนาน คือ พอต้ังใหม ก็ลงในชุดเดิมน่ีแหละ   

โยมกรรมการท้ัง ๔ ทานน้ี ทุกทานเปนเปรียญวัดมหาธาตุรุนอาจารย สําหรับ
อาจารยเกษม ไดพูดถึงแลวเม่ือก้ี โยมเช้ือ และอาจารยทินกร นอกจากชวยทางมูลนิธิแลว 
ก็เปนกรรมการศูนยกลางผูปกครอง ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย มายืนนาน 

อาจารยสิริ เพ็ชรไชย เปนนองนอยท่ีสุดของกรรมการชุดน้ี แตมีความสําคัญใน
กิจการของมหาจุฬาฯ มากมายหลายดาน พูดงายๆ วา งานของสํานักงานเลขาธิการ ท่ี
เก่ียวกับเรื่องการเงินการทอง เรื่องงานเกี่ยวของกับวงการพระขางนอก เรื่องราชการ
เก่ียวกับพระศาสนา (ทานอยูกรมการศาสนาดวย) ทานเปนไวยาวัจกรให มหาจุฬาฯ 
อาศัยทานไปเดินไปว่ิงมากมายตลอดเวลายาวนาน (แมแตไปชวยรับนิตยภัตหลวงใหแก



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๕ 

ผูเลาในเวลาตอมา) ตลอดจนงานวิชาการ เชน ชวยฝายพระทําหนังสือแบบเรียนสําหรับ
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

พูดอยางรวบรัดก็วา ท่ีสํานักงานเลขาธิการมหาจุฬาฯ ในชวงเวลาประมาณ ๑๐ 
ป (๒๕๐๗-๒๕๑๗) นอกจากพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (ตอมาคือ พระวิสุทธิสมโพธิ 
พระราชกิตติเวที และพระเทพกิตติโสภณ) ท่ีทํางานดวยกันกับผูเลาใกลชิดท่ีสุดแลว ก็มี
อาจารยสิริ เพ็ชรไชย เปนฝายโยมคฤหัสถท่ีทํางานใหพวกเรามากที่สุด 

ทีน้ี ท่ีข้ึนตนวา “เลขาฯ และผู้ช่วย ไปหาสภานายก ขออนุมัติจัดงานวันมหาจุฬาฯ ในวัด
มหาธาตุฯ (โบสถ์), ไปหาอธิการบดีซ่ึงมาจากลาว;... ” อันนี้ในแงหนึ่งก็เปนวิธีทํางาน คือ ตอนน้ัน 
ผูเลาเพิ่งเร่ิมทํางาน ผูใหญในสายงานยังไมรูจัก ทานเจาคุณเลขาธิการก็พาผูเลาไปดวยกัน
กับทาน จะไดแนะนําตัวแกองคสภานายก และแกองคอธิการบดี หลังจากน้ัน ทานรูจัก
แลว ถาเปนเร่ืองตามสายงานสามัญ ผูเลาก็ไปเององคเดียว (ตามท่ีเลาน้ี จะเห็นวา ทาน
เจาคุณอธิการบดีมาจากลาว แสดงวา เวลาน้ัน ทานไดไปปฏิบัติศาสนกิจอยูท่ีน่ันแลว) 

ตอนตอไปบอกวา “ผู้ช่วยฯ ไปกับอธิการบดี และอาจารย์เกษม บุญศรี,  อาจารย์ทินกร 
ทองเสวต ที่วัดโพธิ์ เป็นการประชุมต้ังกรรมการมูลนิธิ...”  

พึงสังเกตวา จะเริ่มตั้งกรรมการมูลนิธิ ก็ไปท่ีวัดโพธิ์ แสดงวา เจาประคุณสมเด็จ
พระวันรัต วัดพระเชตุพน (สมเด็จ “ปา”, หลังจากน้ี ๘ ป ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช ดังกลาวแลว แตในท่ีน้ี เพ่ืออนุวัตตามสมณศักดิ์เวลาน้ัน จึงขอยังไมใชราชา
ศัพทสําหรับสมเด็จพระสังฆราช) เปนองคหลักในการต้ังและเร่ิมกิจการของมูลนิธิมหา
จุฬาฯ แมแตการประชุมเริ่มแรกท่ีวาน้ี ก็ไปทําท่ีวัดโพธิ์ และองคทานก็เปนประธาน
กรรมการกํากับมูลนิธิใหดวย 

รวมความวา เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน แมจะมิไดอยูในสาย
งานภายในมหาจุฬาฯ มาเลย แตทานไดมีเมตตานุเคราะหอยางสูงในการโอบอุมเปนท่ีอิง
อาศัยใหแกมหาจุฬาฯ ท้ังถัดรองจาก และตอหลังจากเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช 
ญาโณทยมหาเถระ (ส้ินพระชนมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๘)  

รวมทั้ ง ได เมตตามาเปนประธานงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ  งานแจก
ประกาศนียบัตร ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย (ชวงข้ึนปใหม) ตลอดจนพิธีเปดโครงการ 
เปดสัมมนา และการประชุมใหญๆ มากมาย ท่ีมหาจุฬาฯ ไปขอรบกวนอาราธนา 



๑๐๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ขอเลาอีกนิดถึงพระเมตตาของเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ 
วัดพระเชตุพน ในวันอนุสรณมหาจุฬาฯ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ยังทรงดํารงสมณศักดิ์ท่ี 
สมเด็จพระวันรัต วันน้ัน ประธานฝายคฤหัสถ คือ จอมพลประภาส จารุเสถียร บอกวา
ตั้งใจมากวาจะมา แตมาไมได เพราะตองเตรียมการตอนรับประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา แตเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์ แมวาทานจะตองรีบไปงานท่ีอ่ืน
ดวย แตทานก็มาถึงต้ังแตกอนเวลา  

กอนจะกลับ เจาประคุณสมเด็จ “ปา” กลาวแสดงความยินดีวา อยางไรๆ ก็
จะตองมาตอๆ ไปตลอดชีวิต และจะมอบงานธรรมทูตใหดวย 

ในงานวันนั้น ตอนบาย มีรายการปาฐกถา แสดงโดย อาจารยสุกิจ นิมมานเหมินท 
ซ่ึงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ัน ทานเลาประวัติของมหาจุฬาฯ ยุค
เร่ิมดําเนินการศึกษาข้ันอุดมศึกษา โดยแสดงความยอมรับและสนับสนุนกิจการอยาง
จริงจัง พรอมท้ังแสดงนโยบายการศึกษาท่ีขอใหพระเปนท่ีพ่ึง    

ขอเลาประกอบเชิงเกร็ดความรูเล็กนอย ในชวงท่ีเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช 
ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพน ยังทรงดํารงสมณศักดิ์ท่ี สมเด็จพระวันรัต และเปน
ประธานกรรมการกํากับมูลนิธิมหาจุฬาฯ น้ัน วันหน่ึง ซ่ึงผูเลาจําไมไดวาวันใด หลังงาน
ปกติประจําวัน ตอนค่ํา (เวลาสามัญสําหรับไปหาพระเถระผูใหญ คือ ยามค่ํา เสร็จแลวจึง
กลับมาทํางานที่มหาจุฬาฯ ตอ) ทานเจาคุณเลขาธิการพาผูเลาไปกราบเจาประคุณสมเด็จฯ 
ประธานกรรมการกํากับมูลนิธิดวยกัน  

แนนอนวา เจาประคุณสมเด็จฯ มีภารกิจมากมายอยูแลว เรายังนําภาระไปเพ่ิมให
ทานอีก เรื่องก็คือ ทางกรรมการมูลนิธิจะจัดจะใชเงิน ตองขออนุมัติเบิกตอองคประธาน
กรรมการกํากับมูลนิธิฯ ทานเจาคุณเลขาธิการและผูเลา เปนกรรมการกํากับมูลนิธิ อยูฝาย
พระ จะชวยประสานงาน ก็ไปกราบเจาประคุณสมเด็จฯ ประธานกรรมการกํากับมูลนิธิ 
เพ่ือทานจะไดเซ็นอนุมัติ   

ท่ีจริง เจาประคุณสมเด็จฯ จะมาทราบเร่ืองอะไรดวย วาทางมหาจุฬาฯ จะเอาเงิน
ไปใชกันอยางไร ทานชวยเปนประธานให ก็เปนเมตตาคุณอยางสูงแลว น่ียังนําเรื่องหนัก
ไปถวายอีก เจาประคุณสมเด็จฯ พิจารณาอยูครูหน่ึง แลวทานไมเขียนวา “อนุมัติ” แต
เขียนวา “อนุโมทนา” น่ีคือกัปปยโวหาร ซ่ึงชวยใหงานปลอดโปรงแกผูทํางานของมูลนิธิ 
โดยไดปดชองเสียหายแกทานดวย เรื่องเปนอันเสร็จดวยดี และเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๗ 

เวลาน้ัน กําลังมีขาวโดงดัง ท้ังทางวิทยุและหนังสือพิมพ เร่ืองหลวงตายี ท่ีจังหวัด
หน่ึงข้ึนไปทางเหนือหนอย คนลือกันนักหนาวาหลวงตายีมีฤทธิ์ปาฏิหาริยย่ิงใหญ 
สามารถบิณฑบาตเทวดา (ไปยืนกลางแจง รับบิณฑบาตจากเทวดา) และควาเอาแกว
แหวนเงินทองจากอากาศที่วางเปลาใหแกคนท่ีตองการได เสียงระบือลือล่ันมาก  

ทานผูใหญทางบานเมืองในกรุงเทพฯ ไมอยากใหประชาชนถูกหลอกลวง ก็
เดินทางไปพิสูจนความเท็จ แตแลวกลับกลายเปนวา ทานผูใหญน้ันๆ เม่ือพิสูจนแลว 
ยอมรับวาหลวงตายีมีฤทธิ์ทําอยางน้ันไดจริง เลยกลับมาบอกยืนยัน  

ตอนน้ัน เรื่องใหญดังอยางน้ี เจาประคุณสมเด็จฯ ก็ปรารภปญหานั้นแกทานเจา
คุณเลขาธิการ และผูเลา คือ ทานก็หวงประชาชน ไมตองการใหถูกหลอกลวง ตอนหนึ่งทาน
พูดวา “ขาฯ ก็ทําไดวะ” (เจาประคุณสมเด็จ “ปา” พูดแบบกันเองอยางน้ีเปนธรรมดา เปนท่ี
รูกันดี) วาแลวทานก็แบมือขางหนึ่งที่วางเปลาใหดู แลวยกมือนั้นควาไปในอากาศ และบอก
วา “แกแบมือมา” พอแบมือไป ทานก็วางพระพุทธรูปองคเล็กๆ ใสในมือนั้นใหเห็นจริง  

น่ีคือ ทานบอกใหรูแบบชัดเจนท่ีสุดวา แทจริงแลว อะไรเปนอะไร 

ตอมา หลังจากน้ันอีกนานพอสมควร ส่ือมวลชนคณะหน่ึงซ่ึงไปสืบสาวติดตาม
เรื่องดวยความเพียรพยายามอดทน ก็สามารถเปดเผยกลวิธีหลอกของหลวงตายีให
ประชาชนตาสวางรูเขาใจเทาทันได เรื่องโดงดังอ้ือฉาวก็จบไปไดอีกเร่ืองหนึ่ง  

ท่ีเลาน้ี เปนการบอกใหรูวา เรื่องหลอกลวงแบบน้ี ไดมีมานานนักแลว และมีได
เร่ือยๆ ถึงแมจะมีบทเรียนใหไดคิดมามากมาย และทานผูรูก็บอกก็แนะนําส่ังสอนไว แต
คนจํานวนมากก็ไมรูจักเรียนรู ปลอยใหโลภกับหลงประสานกันกอเร่ืองราวขาวใหมๆ ได
เร่ือยไป ไมกาวเขามาใกลหลักพระพุทธศาสนากันสักที  

กอนจะจบ คิดวาควรจะเลาใหครบอีกหนอย เปนการชวยปองกันความสับสน คือ 
เร่ืองต้ังมูลนิธินี้ เม่ือไดรับใบอนุญาตแลว ยังตองไปจดทะเบียนอีก สําหรับมูลนิธิมหาจุฬาฯ 
น้ี หลังจากไดรับใบอนุญาตแลวผานไปอีก ๑ ป ๒ เดือน จึงไดรับการจดทะเบียนเปนการ
เสร็จส้ิน คือสมบูรณจริง  

เรื่องตอนน้ี ก็มีบันทึกท่ีผูเลาเขียนลายมือไววาดังน้ี 

“[วันพุธ แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๕]  วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘...  
มูลนิธิ: ประมาณ ๑๗ น. นายเกษม บุญศรี บันทึกมาแจ้งว่า มูลนิธิมหาจุฬาฯ 

ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และตนได้ไปจดทะเบียนแล้ว.” 



๑๐๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ในเอกสารของมหาจุฬาฯ เอง ถาไมบอกใหละเอียดชัดเจน อาจจะทําใหเกิดความ
สับสนข้ึนก็ได เพราะฝายบางทานก็ถือวา แมจะไดรับใบอนุญาตจัดต้ังแลว ก็ตองไดรับ
การจดทะเบียนเสร็จส้ินแลวดวย การจัดตั้งจึงจะสมบูรณจริง  

ดังท่ีในหนังสือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ: หลักสูตรและ
กิจการสังเขป พ.ศ. ๒๕๑๑ หนา ๔๑ วาดวย “มูลนิธิมหาจุฬาฯ” ไดบอกไววา 

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้จด
ทะเบียนจัดต้ังข้ึน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เลขหมายทะเบียน ๓๙๐ 
มีทรัพย์สินเป็นทุนเร่ิมแรก ๑๙๑,๕๔๐ บาท... 

วาตามหนังสือเลมน้ัน ในป ๒๕๑๑ มูลนิธิมหาจุฬาฯ มีทรัพยสินเปนเงินสด 
๑,๐๔๖,๓๕๓.๔๕ บาท 

วาอีกครั้งหน่ึงใหครบ ๒ ข้ันตอนวา 

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ไดรับใบอนุญาตจัดต้ัง เมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เลขอนุญาตท่ี ต.๗/๒๕๐๗ 
- ไดรับการจดทะเบียนจัดต้ัง เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เลขหมายทะเบียน ๓๙๐ 

นึกถึงวัน(สถาปนา)มหาจุฬาฯ แลว ดูวันอนุสรณมหาจุฬาฯ สักหนอย 
ไหนๆ ก็ไดพูดใหเห็นบรรยากาศของงานวันมหาจุฬาฯ ๑๓ กันยายน ซ่ึงเน่ืองกับ

มูลนิธิมหาจุฬาฯ  แลว ก็ขอพูดถึงบรรยากาศของงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ  ๑๘ 
กรกฎาคม บาง อันหน่ึงเปนงานทําบุญท่ีจะชวยใหการศึกษามีทุน อีกวันหน่ึงเปนวัน
กระตุนสติใหต้ังใจศึกษาใหย่ิงกวามูลคาของทุน 

เพื่อใหรวบรัดสักหนอย ก็คัดความจากบันทึกลายมือของผูเลามาโดยตรงเลย จับ
เอาท่ีงานวันอนุสรณมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ คือถัดตอมาหลังงานวันมหาจุฬาฯ ๒๕๐๗ 
(ละ...เสียบาง เพ่ือไมใหยืดยาวเกินไป) 

“[วันศุกร์ แรม ๓ คํ่า เดือน ๘]  วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.  
งานอนุสรณ์: กรรมการนิสิตเร่งงาน, มีการต้ังเต็นท์ – ปะรําพิธี เสร็จ.  
สํานักงานเลขาธิการ: ผู้ช่วยร่างรายงานสําหรับอธิการบดีอ่านในงานอนุสรณ์ 

และงานอื่นๆ บ้าง.” 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๙ 

“[วันเสาร์ แรม ๔ ค่ํา เดือน ๘]  วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.  
งานอนุสรณ์: เตรียมงาน – จัดสถานที่กันทั้งวัน, ท่านเจ้าคุณเลขาฯ มาช่วยจัด

สถานท่ี ขน-ยกพ้ืนเอง กลับราว เกือบ ๔ ทุ่ม.  

“[วันอาทิตย์ แรม ๕ คํ่า 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. เจ้าหน้าท่ีผู้ใหญ่มาพร้อม. 
๑๐ น. สวดพระพุทธมนต์ แล้วฉันเพล (ฝ่ายเจ้าภาพเล้ียงในระเบียงพระอุโบสถ) 
๑๒ น. รายการโต้วาที นร. พอ. 
(ภาคเช้าน้ี ท่านผู้หญิงละเอียด เป็นประธานประเคนของจนแจกรางวัลนักเรียน). 
๑๓ น.  เศษ มีเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ คนฟังแน่น แต่เวลาเทศน์น้อยจัด  

(พระราชสิทธิมุนี + พระรัตนเวที)... 
๑๔ น. เศษ นายกฯ มาถึง พระขึ้นท่ีสดัปกรณ์ 

- อธิการบดี รายงาน 
- สมเด็จฯ ตอบ  
- นายกฯ ปราศรัย 

 พระสดัปกรณ์ อนุโมทนา (แบ่ง ๒ รุ่น ๑๐+๙ รูป). 
 สภานายก + อธิการบดี นํานายกฯ เข้าชมหอธรรมวิจัย-หอสมุด ตึก

เรียนข้ึนถึงช้ัน ๓...ระหว่างเดินกลับ ชมภาพเขียน นร.พอ. ตลอด 
พอใจมาก 

๑๖.๐๐ น. แจกรางวัลประกวดภาพ  

ราว ๑๖.๑๕ น. รองอธิบดีกรมการศาสนาปาฐกถาเร่ือง “มหาวิทยาลัยสงฆ์” 
ผู้ฟังพอใจมาก 

๑๗ น. เศษ – ๑๘.๓๐ น. (โดยประมาณ) อภิปรายปัญหา ระหว่างนิสิต-
นักศึกษา ม.จ.ร. – ม.ม.ร. ฝ่ายละ ๒ รูป รวม ๒ ปัญหา, พระมหาอิ่ม 
สุมงฺคโล เป็นประธาน. แล้ว เป็นเสร็จงาน; เก็บของ-สถานท่ี อย่าง
พร้อมเพรียง เสร็จในเวลาราว ๑.๓๐ ชม. เลขาธิการ – ผู้ช่วย อยู่
ตลอด. แล้วมีหนังกุหลาบทิพย์ช่วย. 

ขอขามไป ๔ วัน ถึงวันท่ีมีขาวเปนควันไมหลงตามมา ดังน้ี 



๑๑๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

“[วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๘]  วันศุกร์ท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.  
ผู้ให้โอวาท: ผู้ช่วยเลขาธิการ.  
การศึกษา: ปกติ (วันน้ี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกข่าวเร่ืองนายกฯ 

เสนอเร่ืองปูพื้นหินอ่อน ตึก ม.จ.ร. ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 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 คํ่า เดือน ๑๑]  วันอังคารท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙.  
ผู้ให้โอวาท: วันเปิดเรียนวันแรกของภาคที่สอง: ผู้ช่วยเลขาธิการให้โอวาท ให้ไม่

ประมาทในการศึกษา, ว่าปีน้ี จะปูหินอ่อนเสร็จโดยใช้ทุนท่ีสะสมไว้ และ
หลักสูตร ระเบียบแบบแผนในการศึกษา ก็จะเสร็จหมดในปีน้ี แต่ส่ิงสําคัญ 
คือการเ ร่ง คุณภาพการศึกษา ,  ไ ด้นิ สิต สําเ ร็จพร้อมด้วยความ รู้
ความสามารถองค์เดียว ดีกว่าปูหินอ่อนได้ทั้งตึก.  

การเรียน: ยังไม่เต็มท่ี เพราะเป็นวันแรก, แต่แจกตารางสอนพร้อมเสร็จ. 
อาจารย์เชิญใหม่ภาคน้ี มี อจ. พิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา, อจ. ช่วย กรรณวัฒน์.” 

คร้ันแลว ถึง ๘ พ.ค. ๒๕๑๐ งานปูพื้นหินออนที่ตึกมหาจุฬาฯ ก็เตรียมจะเร่ิม ดังนี้ 

“[วันจันทร์ แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๕]  วันจันทร์ท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐.  
วันพระ: วันหยุด.  
การพิมพ์หลักสูตร: ๙ - ๑๑ น. ผู้ช่วยเลขาธิการนําต้นฉบับหลักสูตรกิจการมหา

จุฬาฯ ภาษาอังกฤษ ไปเข้า ร.พ. ไทยวัฒนาพานิช และดูวิธีการจัดพิมพ์ 
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: ตอนคํ่า มีการประชุม...” 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๑ 

ตอมา หลังงานวันมหาจุฬาฯ ป ๒๕๑๐ (ปน้ี วันอาทิตยท่ีใกลสุดคือ ๑๐ ก.ย.) 
ผานไป ๒ วัน ผูเลาก็บอกแจงแกนิสิตนักเรียนในรายการใหโอวาทประจําวัน หนา
หอสมุดกลางในวันท่ี ๑๒ ก.ย. ๒๕๑๐ วา “การปูพื้นหินอ่อน จะเร่ิมในวันหรือสองวัน
ต่อไป” 

อยางไรก็ตาม เรื่องน้ียังไมจบ เพราะงานปูพ้ืนหินออนเพิ่งจะเริ่ม เม่ือเริ่มแลว ก็
ตองบอกตอไปวาเสร็จเม่ือไร แตในท่ีน้ี ขอพักหรือท้ิงไวกอน เพราะจะบอกได ก็ตองคน
หรืออานบันทึกท่ีเขียนไวใหละเอียดข้ึนไปอีก ตอนน้ีขอถือวาไมไหว เพราะเร่ืองท่ีจะเลา 
ซ่ึงสําคัญๆ มีอีกมากนัก หากมีโอกาสคนวางานปูพ้ืนหินออนน้ันดําเนินตอไปอยางไร และ
พบวันท่ีปูเสร็จเรียบรอย จะไดบอกใหชัดอีกที  

ควรชี้แจงไวดวยวา การท่ีตองคิดปูพ้ืนหินออนใหเสร็จไปนี้ มิใชเพียงเพราะเพื่อให
เปนไปตามแบบของอาคารท่ีวางไวแตเดิม และไดมีการเร่ิมปูคางไวบางแลวในบางแหง
เทาน้ัน ท่ีสําคัญคือ พ้ืนอาคารน้ัน เขาเทคอนกรีตเตรียมไวรอปูพ้ืนหินออน จึงมีผิวเปน
ปูนซีเมนตท่ีหยาบกรานขรุขระระคาย บางแหงเปนตะปุมตะปา แถมบางท่ีมีปลายกาน
เหล็กงอแนบไว แมแคเดินผานไป ก็ไมสะดวกสบาย และมีความเส่ียงอันตรายพวงอยู
ดวย จึงจําเปนตองทําใหเสร็จใหจบไป 

ในเร่ืองน้ี ถาพ้ืนอาคารเรียบรอยใชงานไดเปนปกติอยูแลว ไมวาจะเปนวัสดุอันใด 
ก็คงไมไดเอาใจใสอยางน้ี (และเรื่องแบบน้ี ในแหงท่ีเขามีทุนทรัพยมากมาย ก็กลายเปน
เร่ืองเล็กนอย เดี๋ยวเดียวก็เสร็จก็จบไป โดยไมตองมีเร่ืองใหเอามาบอกมาเลาใหใชเน้ือท่ี)  

 

 
 
 
 



พระราชสุทธิเมธ ี(เกี่ยว อุปเสโณ), พ.ศ. ๒๕๐๗ 



มหาจุฬาฯ สูยุคของเลขาธิการ 

เร่ิมเร่ืองเม่ือลงดุล ในป ๐๗  
กอนจะเลาตอไป ขอทวนความกอนวา ทานเจาคุณเลขาธิการ (เจาประคุณ

สมเด็จพระพุฒาจารย [เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ. ๙] เม่ือเปนเลขาธิการมหาจุฬาฯ ครั้งยังดํารง
สมณศักด์ิ ท่ี พระราชวิสุทธิเมธี พระเทพคุณาภรณ พระธรรมคุณาภรณ จนถึงพระพรหม-
คุณาภรณ) ดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๑  

สวนผูเลา เปนผูชวยเลขาธิการ และรองเลขาธิการมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗-
๒๕๑๗ (ตอจากนั้น พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ ดูแลงาน และเปนรองเลขาธิการ ใน พ.ศ. 
๒๕๒๑) ดังน้ัน จึงจะเลาเหตุการณความเปนไปในมหาจุฬาฯ ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗  

แตเรื่องของมหาจุฬาฯ   ดานท่ีเก่ียวของกับภายนอก   แมวาผูเลาจะไมไดไปท่ี
มหาจุฬาฯ แลว ก็อาจตองเลาตอมาเฉพาะบางอยาง จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐   

ดังท่ีเลาแลว จะเห็นวา กอน พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยเฉพาะต้ังแตเกิดเหตุการณรายในป 
๒๕๐๓ เปนตนมา ไดมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของตําแหนงงานบริหาร และตัว
บุคคลผูบริหารงานของมหาจุฬาฯ นับวาบอยทีเดียว มีอธิการบดี หรือผูรักษาการ
อธิการบดี เรียกตําแหนงไมลงตัว มีรองอธิการบดี แลวไมมี มีส่ังการเลขาธิการหลายทาน 
แลวมีเลขาธิการในเวลาส้ันๆ  

ไมเฉพาะตัวบุคคลเทาน้ัน ท่ีเปล่ียนแลวเปล่ียนอีก ไมแนนอน แมแตขอบเขตของ
งานในความรับผิดชอบ ก็อาจจะคอนขางสับสน  

จนกระท่ังถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ เม่ือยุติเรื่องตัวบุคคล โดยทานเจาคุณเลขาธิการเขารับ
งานประจําหนาท่ีแลว ก็เปนอันถึงจุดน่ิง ลงตัว แลวงานก็ตอเน่ืองสืบมา 



๑๑๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ผูเลาไมไดรวมรูรวมเห็นแจงชัดถึงสถานการณในชวงกอนป ๒๕๐๗ เพราะตนเอง
ไดรับการแตงตั้งเขามาเปนผูชวยเลขาธิการ เม่ือเรื่องราวกําลังเขาสูจุดลงตัวในป ๒๕๐๗ 
น้ัน แลวก็ทํางานในระยะเวลาท่ีตําแหนงตางๆ และตัวบุคคลทั้งหลายเขาท่ีน่ิง เขาขบวน
ไปกับทานเจาคุณเลขาธิการสืบมาแตบัดนั้น 

ไดบอกแลววา ผูเลาไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ รูปท่ี ๒ แบบฉับพลัน 
ไมทันไดรูตัวมากอน ณ ๒๕ พ.ค. ๒๕๐๗ นึกไมออกวาไดรูความใดกอนมีประกาศแตงตั้ง
น้ันออกมา มีแตวากอนน้ันไมก่ีวัน เม่ือ 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 ทานมางานศพท่ีศาลาวัดขางนอกแลว ก็เลยถือ
โอกาสแวะเขามาดูวาลูกศิษยเปนอยูอยางไร แลวหลังจากน้ันไมก่ีวัน ท่ีมหาจุฬาฯ ก็มี
ประกาศแตงต้ังพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต เปนผูชวยเลขาธิการ รูปท่ี ๒ ดังไดเลาขางตน 

อีก ๔ วันจากน้ัน คือ ๒๙ พ.ค. ๒๕๐๗ ทานก็ใหไปน่ังประจําท่ีโตะทํางานของ
ทานอาจารยเจาคุณพระกวีวรญาณ แลว ณ ๔ มิ.ย. ๒๕๐๗ ทานเองก็ลาจากตําแหนงไป 

ตอแตน้ัน ในหองสํานักงานเลขาธิการ ท่ีหนามุขช้ัน ๒ ทายตึกดานตะวันตก ก็
เปนท่ีทํางานของผูเลา โดยมีทานท่ีอยูดวยกันตลอด ๑๐ ป จนผูเลาน้ีลาจากไปในป 
๒๕๑๗ คือ อาจารยสมบูรณ (พระมหาสมบรูณ สมฺปุณฺโณ)  

สวนทานเจาคุณเลขาธิการอยูในหองอธิการบดี ท่ีหนามุขช้ันลางทายอาคารดาน
ตะวันออก ทานมาสมํ่าเสมอโดยไมท้ิงชวงยาว เพราะนอกจากงานในตําแหนงหนาท่ีแลว 
ก็ยังมีงานสอน งานจร และกิจนัดหมายพิเศษ แตทานมาทุกวันไมได เพราะมีงานดานอ่ืน
หลายอยาง โดยเฉพาะงานดานการคณะสงฆ ท่ีวาเปนการดูแลวงลอมรอบมหาจุฬาฯ 
รวมท้ังเรื่องของวัดสระเกศ ซ่ึงเปนพระอารามหลวงอันมีกิจการมากมายใหญโต แตไมวา
จะอยางไร ก็ไมใหพรองแกการส่ือสาร การบอกเลา รายงาน และการปรึกษา 

ไดบอกแลววา บัดน้ี มหาจุฬาฯ มาถึงยุคของคนในท่ีจะสรางตัวและขยายกําลัง
ออกไป จึงมาดูกันหนอยวา ตอนน้ัน เรามีกําลัง มีทุน มีทรัพยากร เริ่มดวยคนขางในท่ีเปน
บุคลากรไดแคไหน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๕ 

ก) กําลังคน 
“คนใน” ท่ีวาน้ี ก็คือ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาของมหาจุฬาฯ เอง ไดแก พธ.บ. 

ท้ังหลาย ซ่ึงในท่ีน้ีจะนับ ๙ รุน คือเลยจากรุนของผูเลาไปอีก ๑ รุน และในจํานวนท้ังหมด
ตอไปนี้ ก็ตองนับเฉพาะผูท่ียังครองเพศบรรพชิต สวนทานท่ีลาสิกขาไปแลว ก็เปนกําลัง
สําคัญไมนอยเลย แตเปนรอบนอก แมบางทานจะยังทํางานขางในดวย ก็ไมเขาในระบบจริง  

ตอไปนี้ คือ รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต ๙ รุนแรก (“พธ.บ.” ไมใสไว ถือเปนอันรูกัน 
รวมทั้ง “อนุ พธ.บ.” คือผูยังไมได ป.ธ.๖ ซึ่งเวลาน้ัน อยูในชวงตอของการท่ีจะถือหรือเลิกถือ)  
- ตัวอักษรหนา  คือ ทานท่ีทราบแนวา ในป ๒๕๐๗ ยังมีชีวิต และยังครองเพศภิกษุ;   
- ตัวหนาขีดเสนใต  คือ ทานผูไปศึกษาตอท่ี B.H.U. ในอินเดีย ปน้ัน;   
- สําหรับ พธ.บ. รุนที่ ๙ ถึงเวลาน้ัน ไดปฏิบัติศาสนกิจหลังจบการศึกษาแลว ครบ ๑ ป
ตามกฎ โดยที่สวนมากไดไปทํางานในตางจังหวัด ผูเลาไมแนใจวา รูปใดยังอยูตอ จึง
แสดงเพียงรายนาม เวน ๒ รูป ซ่ึงแนชัด เพราะทํางานท่ีมหาจุฬาฯ; ดังน้ี  

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. 
รุนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๔๙๘ 
๑. พระมหาวน สิริปฺโ (วงศ์วิเชียร) ป.ธ. ๔, พ.ม. 
๒. พระมหาอุทัย ธมฺมทินฺโน (ศิริพัฒน์) ป.ธ. ๗ 
๓. พระมหาภาณุ ปทุโม (รุ่งรวยศรี) ป.ธ. ๙, พ.ป. 
๔. พระมหาสําเริง อานนฺโท (ภุมราพันธุ์) ป.ธ. ๙, พ.ม. 
รุนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๔๙๙ 
๑. พระมหาประแทน เขมทสฺสี (วงศ์ประโคน) ป.ธ. ๔ 
๒. พระมหาชํานาญ อคฺคปญฺโญ (นิศารัตน์) ป.ธ. ๔, พ.ม., 

ธ.บ., กศ.บ., น.บ., กศ.ม., M.A. 
๓. พระมหาบุญถือ กิตฺติวโร (วรบุตร) ป.ธ. ๔ 

๔. พระมหาสุรีย์ ธมฺมญาโณ (พุทธญาณ) ป.ธ. ๙, พ.ม. 
๕. พระมหาโสดา มนฺตาคโม (สมนึก) ป.ธ. ๖, พ.ม. 
๖. พระมหาทองดํา กิตฺติภทฺโท (โพธ์ิงาม) ป.ธ. ๔ 
๗. พระมหาสุชิต ญาณสงฺโข (อินทนนท์) ป.ธ. ๔, พ.ม., M.A. 
๘. พระมหาสุรินทร ์อโนมธมฺโม (ศรีวงษา) ป.ธ. ๖ 
รุนที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๐๐ 
๑. พระมหาสกล ภูริปญฺโญ (ประสาทนานนท์) ป.ธ. ๔ 
๒. พระมหาสุทิน คุณวโร (อร่ามศักด์ิ) ป.ธ. ๕, พ.ม. 
๓. พระมหาโสม จนฺทวโร (ได้รัตน์) ป.ธ. ๔, พ.ม. 
รุนที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๐๑ 
๑. พระมหาคําพันธ์ ฐานจกฺโก (สุวรรณจักร) ป.ธ. ๓, M.A. 
๒. พระมหาสนธ์ิ โกสโล (คงอุ่น) ป.ธ. ๖ 
๓. พระมหาแก้ว จรธมฺโม (แก้วร่วมเพชร) ป.ธ. ๔, พ.ม.  
๔. พระมหาสุดใจ ธมฺมวฑฺฒโน (นิลวัฒน์) ป.ธ. ๔, B.A. 
๕. พระมหาจําลอง ภูริปฺโ (สารพัดนึก) ป.ธ. ๕, พ.ม. 
๖. พระมหาชูศักด์ิ อตฺถกุสโล (ทิพย์เกสร) ป.ธ. ๗, พ.ม., M.A. 
๗. พระมหาบุญเรือง โชติปญฺโญ (อินทวรันต์) ป.ธ. ๕, 

พ.ม., กศ.บ. 
๘. พระมหาอุทัย อุตฺตโม (เอกนก) ป.ธ. ๕ 



๑๑๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

รุนท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๐๒ 
๑. พระมหาวิสุทธ์ิ 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 

รุนท่ี ๗ ปการศึกษา ๒๕๐๓ 
๑. พระมหาอดิศักด์ิ อธิฉนฺโท (ทองบุญ) ป.ธ. ๗, พ.ม., M.A.    

๒. พระมหาเสถียร ญาณวุฑฺโฒ (จันทร์ส่อง) ป.ธ. ๖, พ.ม. 
๓. พระมหาศรีสวัสด์ิ ญาณสิริ (แสนพวง) ป.ธ. ๗, พ.ม. 
๔. พระมหาเม้ียน เตชปญฺโญ (ออมชิต) ป.ธ. ๙ 
๕. พระมหาสิริวัฒน วีรเสฏโ (คําวันสา) ป.ธ. ๖, พ.ม., M.A. 

๖. พระมหาสมเกตุ เขมงฺกโร (วงษ์ศรีสุข) ป.ธ. ๕ 
๗. พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (เช้ือไธสง) ป.ธ. ๗, พ.ม. 
๘. พระมหาสมบูรณ์ อคฺคปญฺโญ (อยู่สนิท) ป.ธ. ๔, พ.ม. 
๙. พระมหาวิสุทธิ์ ปฺุสฺสโร (จันทร์เสนะ) ป.ธ. ๕ 
๑๐. พระมหาโอภาส โอภาโส (คงรัตนวิทยา) ป.ธ. ๔ 
๑๑. พระมหาบุญลอย รตนโชโต (ม่ันดี) ป.ธ. ๔ 
 

รุนท่ี 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. พระมหาสวัสด์ิ อตฺถโชโต (แสงเพ็ง) ป.ธ. ๕, พ.ม., M.A. 
๘. พระมหาสุพจน์ วชิรเมโธ (ฤกษ์ใหญ่) ป.ธ. ๔, พ.ม., M.A. 
๙. พระมหาพรอม โกวิโท (แก้วทอง) ป.ธ. ๘, พ.ม., M.A. 
๑๐. พระมหาสุจินต โชติปฺโ (ชัยเหมวงศ์) ป.ธ. ๖, M.A. 
๑๑. พระมหาบุญลือ เขมสิริ (วันทายนต์) ป.ธ. ๖, พ.ม., M.A. 
๑๒. พระมหาสุพจ ปภสฺสโร (พืชสิงห์) ป.ธ. ๔, M.A. 

รุนท่ี ๙ ปการศึกษา ๒๕๐๕ 
- คณะพุทธศาสตร 
๑. พระมหานิพนธ์ นนฺโท (ตะนะโส) ป.ธ. ๗, พ.ม. 
๒. พระมหาอํานิตย์ ฐานโสภโณ (ประทุมสถาพร) ป.ธ. ๗, พ.ม. 
- คณะครุศาสตร (เปน ครุศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก) 
๓. พระมหากุศล ปุญฺญกุสโล (ไชยคุณ) ป.ธ. ๗, พ.ม. กศ.บ. 
๔. พระมหาสํารวย าณโสภี (สารัตถ์) ป.ธ. ๙, พ.ม. 
๕. พระมหาวิเชียร ฐานญาโณ (พิทักษ์ธรรม) ป.ธ. ๙, พ.ม. 
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 เวลาน้ัน ในบรรดาผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีจํานวนไมมากอยูแลว ผูยัง
ครองเพศอยูย่ิงนอยลงไปอีก และในบรรดาผูยังเปนภิกษุอยูน้ัน หลายรูปไปปฏิบัติ
ศาสนกิจในตางจังหวัดบาง อยูทํางานท่ีวัดของตนเองบาง ไมนับ ๕ รูปท่ีไปศึกษาตอใน
อินเดีย เปนอันวา เหลือคนในทํางานท่ีมหาจุฬาฯ ไมมากเลย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๗ 

ข) กําลังทรัพย 
พรอมกับกําลังคน ก็ตองมีกําลังทรัพยดวย จึงดูกันหนอยวา มหาจุฬาฯ เวลานั้นมี

ปจจัยท่ีจะใชจายสักเทาใด จะไปไดไหวแคไหน ในเม่ือทางฝายรัฐไมรับรูรับรอง ก็ไมมีขอ
ผูกพันท่ีรัฐจะตองดูแลชวยเหลือ ถึงจะมีทานท่ีรูเขาใจและหวังดีชวยบอกชวยอธิบาย รัฐก็
ถวายเงินอุดหนุนมาปละเพียงเล็กนอย เม่ือพยายามกันไป ก็ไดรับการอุปถัมภจากแหลง
อ่ืนๆ มาเสริม ท่ีโนนบาง ท่ีน่ันบาง รวมแลวก็ฝดเคืองทีเดียว 

สําหรับ พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารยสมบูรณ  (ย้ําไววา คือ พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ) 
เปนพระเจาหนาท่ีของกองกลาง (ปน้ีจะเปน ผช.นายทะเบียน แลวจะเปนหัวหนา
กองกลาง ในป ๒๕๑๒) แหงสํานักงานเลขาธิการ ท่ีดูแลการเงินของมหาจุฬาฯ ในเวลา
น้ัน ทําใบบอกสถานะการเงินของมหาจุฬาฯ ในปน้ันไววา มหาจุฬาฯ มีรายรับรวมท้ังส้ิน
ไมเต็ม ๖ แสน ๗ หม่ืนบาท (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 

นอกจากน้ีมีเงินจํานวนยอมและยอย คือ เงินบํารุงจากนักเรียนบาลีมัธยม ๘ 
หม่ืนบาท และเงินดอกเบ้ียของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีผูศรัทธาแจงความจํานงไว
ใหสงถวายมหาจุฬาฯ อีกหกรอยเจ็ดสิบสามบาท 

พึงทราบเปนความรูประกอบไวอีกนิดวา สําหรับเงินจากแหลงอุปถัมภใหญ ๓ 
แหง น้ัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑.๕ แสนบาท และเงินอุปถัมภจากศาสนสมบัติกลาง 
๒.๓ แสนบาท เปนเงินท่ีมีจํานวนแนนอนในทุกปเวลาน้ัน  

แตเงินชวยเหลือจากมูลนิธิอาเซียจะมีจํานวนเทาใด ข้ึนตอการเจรจาตกลงเปน
ปๆ ไป แมจะไมตางกันหางไกลนัก สําหรับป ๒๕๐๗ ท่ีถวายมา ๒.๐๙ แสนบาท ถาเทียบ
กับป ๒๕๐๖ จะเห็นวาลดนอยลงไปหลายบาท (ป ๒๕๐๖ ถวายมา ๒.๒๔ แสนบาท) แต
ปตอมา ๒๕๐๘ กลับถวายอุปถัมภเพิ่มข้ึนมาก เปน ๒.๘๐ แสนบาท 

(พึงสังเกตวา เวลาน้ัน ไดใหความสําคัญแกงานสงพระนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจใน
ตางจังหวัดอยางมาก โดยมีขอตกลงกับมูลนิธิอาเซียเปนสวนตางหาก และมีเงินอุปถัมภ
มากกวางานสวนอ่ืน เชน ในบันทึกเม่ือ ๒ ก.ค. ๒๕๐๘ วา “มูลนิธิอาเซีย: ส่งเช็คนิตยภัต
และค่าพาหนะนิสิตต่างจังหวัด ๑๑๕,๙๐๐ บาท.”) 



๑๑๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

สวนมูลนิธิมหาจุฬาฯ ซ่ึงเพิ่งตั้งเปนทางการในปน้ัน มีเงินเกิดข้ึน ๑๐๘,๙๐๕.๗๕ 
บาท 

อีกดานหน่ึง เม่ือจะเปดปการศึกษาใหม จะมีเงินจํานวนหน่ึงจากการรายงานตัว
และมอบตัวของนิสิตนักเรียน สําหรับป ๒๕๐๗ เงินสวนน้ีมีจํานวน ๖ หม่ืนบาทเศษ 
(๖๐,๑๐๕.๐๐ บาท) เงินจํานวนน้ีไมใชในการบริหารดําเนินงานท่ัวไป 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 รายจายจํานวนหน่ึง ก็คือปจจัยสําหรับความเปนอยูของผูทํางาน ซ่ึง
เม่ือเทียบกับเงินท่ีมีท่ีไดรับขางตน ก็เปนเงินคอนขางมาก แตเม่ือมองดูตัวเลขจริงของเงิน
น้ัน ท่ีเรียกวา “นิตยภัต” ก็จะรูเองวามากหรือนอยอยางไร  

พูดใหมองเห็นงายๆ วา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาของมหาจุฬาฯ เปน พธ.บ.เขาทํางาน
ในมหาจุฬาฯ ไดรับถวายคานิตยภัตเดือนละ ๓๐๐.๐๐ บาท น้ีเปนอัตรามาตรฐาน (ถามี
วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี ก็ไดนิตยภัตเริ่มตน ๒๐๐-๒๕๐ บาท ถาไดปริญญาโท ก็มีนิตยภัต 
๔๐๐ บาท แลวเพ่ิมข้ึนไปๆ จนสูงสุดท่ี ๕๐๐ บาท) 

ทานท่ีมีตําแหนงบริหาร เปนหัวหนาแผนก หรือรองผูอํานวยการ มีนิตยภัต ๔๕๐ 
บาท แลวคอยๆ เพิ่มข้ึนไปจนสูงสุดแค ๕๒๕ บาท หัวหนากอง ผูอํานวยการ หรือ
เลขานุการคณบดี มีนิตยภัต ๕๐๐-๖๐๐ บาท 

ที่วานิตยภัตเพ่ิมสูงข้ึนๆ ไดนั้น คือเพิ่มขึ้นปละ ๒๕ บาท จนถึงอัตราสูงสุดของข้ันนั้น ก็
หยุด เชน ปริญญาโท อัตราเริ่มตน ๔๐๐ บาท แลวเพิ่มข้ึนไปๆ จนสูงสุดจบที่ ๕๐๐ บาท 

สําหรับตําแหนงผูชวยเลขาธิการขึ้นไป แตเดิมไมมีอัตรานิตยภัตของตน แตไดรับ
นิตยภัตตามฐานะท่ีเปนอาจารยประจําแลวเอาตําแหนงเขาประกอบ 

สวนอธิการบดีไมไดทํางานสอน จึงมีการถวายคาใชจายประจําเดือนๆ ละ 
๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตอมา อธิการบดีมีศาสนกิจทางอ่ืน ไมจําเปนตองใชจายเกี่ยวกับงาน
ดานมหาจุฬาฯ จึงถวายคาใชจายเดือนละ ๕๐๐ บาท โดยรวมถวายนานๆ ครั้งหน่ึง 
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สําหรับตัวผูเลาเอง เม่ือเขาทํางานในตําแหนงผูชวยเลขาธิการ มีนิตยภัตเดือนละ 
๕๐๐ บาท (รวมงานหมดทุกดาน ท้ังการสอนดวย) แตตอมาไมนาน พอถึงส้ินเดือน
มิถุนายน ๒๕๐๗ น้ัน ทานก็ยกนิตยภัตข้ึนไปเปน ๖๐๐ บาท (ถาเปนรองเลขาธิการก็
เพ่ิมข้ึนไปไดจนถึง ๗๕๐ บาท สวนองคเลขาธิการมีนิตยภัตเดือนละ ๗๕๐ บาท แตก็
เพ่ิมข้ึนไปไดถึง ๘๕๐ บาท) 

ตอมาอีกนาน มีการปรับครั้งใหญใน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมุงยกอัตรานิตยภัตของ
เจาหนาท่ีระดับผูนอยเปนสําคัญ เชน พธ.บ. เดิมมีอัตราเริ่ม ๓๐๐ บาท แลวเพิ่มข้ึนปละ 
๒๕ บาท จนสูงสุดหยุดแค ๔๐๐ บาท สวนอัตราใหมยกข้ึนไปโดยเร่ิมที่ ๔๐๐ บาท แลวจบ
สูงสุดท่ี ๕๕๐ บาท (อัตราใหมนี้เสนอใหต้ังตน ๕๐๐ จบที่ ๖๐๐ แตในที่สุดยุติไดแคที่วานั้น) 

เน่ืองจากการปรับนิตยภัตในป ๒๕๑๖ น้ี มุงสําหรับชวยผูนอย ดังน้ัน สําหรับ
ระดับสูง จึงตกลงใหอัตรานิตยภัตคงที่ ไมมีการเพ่ิมสูงข้ึนในแตละป  

คงดูมาพักหน่ึง จึงใหมาน่ังทันที 
เม่ือดูเอกสารเกาๆ ท่ีเขียนลายมือบันทึกไว พอจะประมวลความใหผูเลาเขาใจวา

กอนจะถึงกลางป ๒๕๐๗ เฉพาะอยางย่ิงตั้งแตเดือนแรกของปน้ัน ทานอาจารยเจาคุณ
พระกวีวรญาณนอกจากบริหารดําเนินงานท่ีเปนปจจุบันแลว ไดคิดเตรียมการวางรูปงาน
วางตัวบุคคลใหพรอมสําหรับกาละที่จะมาถึง ท้ังน้ี คงจะไดปรึกษาหารือหรือรูกันกับทาน
เจาคุณเลขาธิการ น่ีขอบอกวาเปนการเดา อาจจะไมถูกนักก็ได 

เทาท่ีเก่ียวของมาถึงตัวผูเลา ไดพบเอกสารเกาซ่ึงเขียนดวยลายมือของผูเลาเอง 
ลงวันเวลาตั้งแตตนป ๒๕๐๖ (เด๋ียวถาไดโอกาส จะเลาวาทําไมผูเลามีเอกสารที่เขียนดวย
ลายมือตัวเองอยูมาก) เรื่องท่ีเขียนน้ันเปนงานของสํานักงานเลขาธิการ คือแปลจดหมาย
ของนายเกรแฮม เจ. ลูคัส ผูแทนมูลนิธิอาเซีย ท่ีสงมากราบเรียนพระธรรมวรนายก 
รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาฯ  

จดหมายดังกลาว เปนหนังสือขอตกลงในการถวายเงินชวยเหลือประจําป แกมหา
จุฬาฯ (ถาทางมหาจุฬาฯ ตกลงตามเง่ือนไขท่ีแจงในหนังสือนั้น ก็ขอใหองคอธิการบดีลง
นามในสําเนาแลวสงกลับไป) ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๑๙๖๓ (คือ พ.ศ. ๒๕๐๖) 

ผูเลาน้ี เม่ือจบใหม ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาจุฬาฯ ส่ังใหเปนอาจารยในแผนกบาลี
เตรียมอุดมศึกษา โดยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และไดเร่ิมวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ
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ข้ึนมา การท่ีไดแปลจดหมายน้ันถวาย (ท่ีหัวมุมซายของคําแปล ๔ หนากระดาษฟุลสแกป
น้ัน มีลายมือของผูเลาเขียนกํากับไววา “กราบเรียนเสนอเพื่อพิจารณา, พระมหาประยุทธ์ 
ปยุตฺโต” และทางหัวมุมขวา มีคําส่ังของทานแกพนักงานพิมพดีดวา “พิมพ์ไว้ 2 ชุด”) 
แสดงวา คราวน้ัน ทานคงเรียกตัวใหไปรับเอางานท่ีสํานักงานเลขาธิการมาทํา  

ปตอมา พ.ศ. ๒๕๐๗ เม่ือทานอาจารยเจาคุณพระกวีวรญาณดําเนินการติดตอ
สงพระพุทธศาสตรบัณฑิตรุนแรก ๕ ทานไปศึกษาตอปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลัย 
Banaras Hindu University ในอินเดีย (เลาครั้งหน่ึงแลวขางตน) พอติดตอกันแลว จะ
สงไปเปนทางการ ขณะเม่ือผูเลาอยูท่ีแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา ทานก็คงเรียกตัวมาให
รับเอางานไปทําอีก (เรื่องน้ี ถาลําพังความจําของตัวเอง หากไมไดเห็นใบเขียนลายมือท่ี
สอดอยูในสมุดบันทึกเกา ก็ไมนึกวาไดทําไว)  

การสงพระบัณฑิตไปศึกษาตอคร้ังน้ี ทางอินเดีย ทานผูหน่ึงท่ีทราบวาได
ชวยเหลือเก้ือกูลมาก คือ พระมหาพรหม ทาวขุนราชา (มีนามในจดหมายนี้ดวย)  

เม่ือพรอมแลว ทานใหผูเลารางจดหมายท่ีจะสงไปยัง Registrar ของ B.H.U. น้ัน 
(เราถือตําแหนงของเขาเทียบกับเราสมัยน้ัน ใหเปนเลขาธิการ) เพ่ือใหรับพระพุทธศาสตร
บัณฑิต ๕ ทานน้ันเขาศึกษาในข้ันปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของเขา 

(ราง) จดหมายสงพระบัณฑิตไปศึกษาตอ รุนสําคัญครั้งน้ี คิดวานํามาลงพิมพไว 
นาจะดี เพราะเปนเรื่องราวหน่ึงท่ีนารูในประวัติของมหาจุฬาฯ จึงขอพิมพตามลายมือท่ี
เขียนไว ดังน้ี (นามสกุลของแตละทานท่ีสะกดตัวในภาษาอังกฤษ คงจะเปนทานเจาตัว
เติมใหภายหลัง, ท่ีกาท่ีแก 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 
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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. Phra Maha Chamlong Bhūripañño (Sarapudnuke)…Sanskrit & Hindi 
2. Phra Maha Adisakdi Adhichando (Tongboon)…Religions & Philosophy 
3. Phra Maha Sila Vīraseṭṭho (Kumvansa)…History 
4. Phra Maha Sangworn Sīlasaṁvaro (Promsen)…Social Welfare or Sociology 
5. 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 are 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 

ท่ีหัวมุมซายของกระดาษรางน้ัน ก็มีลายมือของผูเลาเขียนกํากับไววา “กราบเรียน
เสนอเพื่อพิจารณา, พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, ๔.๔.๐๗”  
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จะเห็นวา ในจดหมายมีบางคําท่ีรุมราม ถือวาเปนความยังไมชํานาญของผูเลา
เอง ผูเลาแทบไมมีประสบการณเลยในเร่ืองการเขียนจดหมายติดตอใคร ไมตองพูดถึง
จดหมายภาษาอังกฤษ แมแตจดหมายภาษาไทย กระท่ังจะเขียนติดตอสวนตัวกับบุคคล
ใดๆ ก็ยากท่ีจะไดเขียนแมแคนอยราย 

มองยอนหลังไป เปนไปไดวา น่ีอาจจะเปนการท่ีครูบาอาจารยจะทดลองงาน 
(ตัวเองมองแควาทานใหชวยงานสวนรวม ก็ทําไป) แตไมวาจะอยางไร ในเดือนตอมา 
(๒๕.๕.๐๗) ก็มีประกาศมหาจุฬาฯ แตงตั้งผูเลาเปนผูชวยเลขาธิการรูปท่ี ๒ กอนท่ีทาน
อาจารยซ่ึงเปนผูชวยเลขาธิการ (รูปท่ี ๑) จะลาไปในเวลาไมนาน  

(ทราบตอมาวา ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ บอกวา กอนการแตงตั้งน้ัน 
ทานไดปรึกษาผูกํากับแผนกตางๆ ท้ังหมดแลว ไมใหเปนการขามหนาขามตาผูใหญ 
เพราะผูเลาเปนเด็กท่ีสุด และยังเปนอาจารยประจําแผนกเทาน้ัน จูๆ ก็ใหเขาไปอยูใน
ตําแหนงซ่ึงเปนท่ีรวมของงานบริหาร)  

เคยบอกแลววา ผูเลาไมมีฉันทะเลยในงานจําพวกบริหารและธุรการ แตไหนแตไรมา 
ชอบแตสืบสอบคนความรู และหาคําตอบวาอะไรเปนอะไร อยางไร เพราะอะไร จริงอยางน้ันๆ 
แนไหม ฯลฯ เวลาเทาไรก็ไมพอ ตามปกติ นอกจากงานในหนาที่แลว ก็ไมไดติดตอพบปะกับ
คนท้ังหลาย ครั้นไดรับแตงตั้งในงานอยางนี้ ก็ตองวากันไปตามเหตุผลที่วาเปนเรื่องของ
สวนรวม เม่ือไมมีฉันทะมาเริ่ม ก็ตองเอาวิริยะมาเรง เปนอันวาตองเดินหนาพากันไป 

 แตท่ีสําคัญ เม่ือไดรับการแตงตั้งน้ัน ผูเลากําลังเรงงานคน-เขียนหนังสือท่ีเปน
ฉันทะของตัวเอง ซ่ึงทําไดโดยลําพังตนอยูอยางมุงหนาเต็มท่ี คือ พจนานุกรมพุทธศาสน 
บาลี-ไทย-อังกฤษ และ หนังสือประมวลพุทธพจนฯ แลวก็ทํากาวไปไมนอยแลวดวย พอ
งานในตําแหนงท่ีวาน้ีปุบปบรูก็ถึงตัวแลว ท้ังงานหนังสือ และงานในตําแหนงท่ีมหาจุฬาฯ 
ตางก็เปนงานชนิดเต็มเวลา จะใหเดินหนาคูเคียงกันไปและสําเร็จท้ังสองอยางไดอยางไร  

ผูเลาไดคํานึงถึงความยากลําบากน้ี และไดพยายามอยางย่ิงอยูระยะเวลาหนึ่ง 
แลวในท่ีสุดก็ชัดเจนวา งานพจนานุกรม และรวมพุทธพจน ตองย้ังไว แลวก็หยุดไปเลย  

งานท่ีมหาจุฬาฯ เปนเหตุใหงานหนังสือน้ันหยุดเลิกไป จนกระท่ังในท่ีสุด อีกนาน
นักหนาทีเดียว ผู เลาจึงไดหยุดเลิกทํางานท่ีมหาจุฬาฯ หันกลับไปทํางานหนังสือ
พจนานุกรม แมจะไมใชเลมเดิมน้ัน แตก็เปนหนังสือเล็กลงท่ีสืบจากเลมน้ัน 

เม่ือเรื่องเปนอยางน้ี จึงเห็นวาควรบอกเลาไวสักนิดวา งานหนังสือน้ันคืออยางไร 
จะไดมองเร่ืองราวชัดเจนข้ึน    
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วาท่ีจริง ดังไดเลามาขางตนบางแลว ในวิถีของงาน ทานเจาคุณเลขาธิการ และ
ทานอาจารยเจาคุณพระกวีวรญาณ ไดเปนหลักอยูในวงงานบริหารมหาจุฬาฯ มานาน
หลายปแลว ตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๕๐๗   

ขอยกตัวอยางพอใหเปนจุดมอง เม่ือ ป ๒๕๐๕ ทานเจาคุณเลขาธิการ ซ่ึงเวลานั้นมี
สมณศักด์ิท่ี พระเมธีสุทธิพงศ ขณะเปนหัวหนาแผนกธรรมวิจัย ทานไดดํารงตําแหนง
บริหารงานวงกวางดวย ในตําแหนงผูชวยอธิการบดี จึงเปนผูลงนามใน “ประกาศ มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๐๕ เร่ืองระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ แผนกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พุทธศักราช ๒๕๐๕” ซ่ึงลงทายวา “ประกาศ ณ 
วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, พระเมธีสุทธิพงศ์, ผู้ช่วยอธิการบดี, ลงนามแทน อธิการบดี” 

โดยนัยน้ี ยอมเปนธรรมดาวา การท่ีผูเลาไปเปนน่ันเปนนี่ ทํางานโนนงานน้ี ก็ยอมอยู
ในสายตา ในการพินิจพิจารณา และเปนไปโดยการตัดสินใจ ตกลงหรือยอมรับของทานดวย 

กอนไดรับการแตงตั้งในป ๒๕๐๗ น้ัน ผูเลาก็ไดทํางานอยูหลายอยางแลวพรอม
ในเวลาเดียวกัน คือ เปนอาจารยใน ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ขณะเรียนอยูในช้ันพุทธ
ศาสตร ปท่ี ๔ พอเรียนจบแลว ก็สอนดวย ทําบทเรียน-หนังสือเรียนสําหรับนักเรียน ร.ร. 
พุทธศาสนาวันอาทิตยดวย เปนอาจารยสอนภาษาบาลีภาคพิเศษสําหรับคฤหัสถ (ญาติ
โยมผูใหญ) ดวย เปนอาจารยในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาดวย (พอเขาสอน ทาน
อาจารยพระมหาจําลอง ภูริปฺโ รักษาการผูกํากับแผนก อยากใหมีหนังสือเรียนวิชา
ธรรมภาคภาษาอังกฤษเปนช้ินเปนอันข้ึนมา ก็ชวนใหรวมกันทําหนังสือเรียนวิชาน้ันดวย) 
แลวก็ไปทํางานกับกรรมการอ่ืนบางทาน ท่ีหนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนาอีกดวย โดย
รวมกันทํา พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ในเวลาภาคเชา  

ทีน้ี ในปตอมา ๒๕๐๖ คือหลังเรียนจบไดปเศษ ผูเลาคิดทํางานดวยใจรักท่ีเปน
งานสวนตนเองแทๆ ข้ึนมา ซ่ึงทําไดตลอดเวลาตลอดวันคืนโดยไมตองรอใครอ่ืน  

กลางป ๒๕๐๖ น้ัน คิดวานาจะทําหนังสืออะไรบาง จะไดเปนประโยชนท่ีจะให
เจริญปญญาในหลักพระพุทธศาสนา และสมกับความตองการของยุคสมัย ก็เลยบันทึก
รายการงานท่ีจะทําไว เหมือนเปนโครงการ มีหนังสือท่ีจะทํา คือ 

- ปทานุกรมพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนและประชาชน  (ขนาด Pocket Book) 
- พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ  (ขนาด Pocket Book) 



๑๒๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

- พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ ข้ันอภิธรรม  (ขนาด Pocket Book) 
- พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-บาลี-อังกฤษ  (ใหญหนอย) 
พรอมดวย Supplement สวนบุคคลสําคัญ, ศัพทวินัย พรอมคําจํากัดความ และธรรมประเภท 

- สารานุกรมพุทธศาสนา ศัพทท่ีควรรูท่ัวไป  (ใหญหนอย – ไทยลวน) 
- หลักพระพุทธศาสนา ตามแนวพุทธพจน์  (Pamphlet) 
- พระพุทธพจน์สําคัญ (เหมือนเลมบน)  (ใหญหนอย) 
- ปทานุกรมศัพท์ธรรม-วินัย (บาลี – บาลี)  
โดยสัททัตถาธิบาย, อรรถวิเคราะห ตามอรรถกถานัย  (ใหญมาก) 

- ธรรมประเภทปทานุกรม  
 (จากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ)  (ใหญมาก) 
- บาลีแบบ (บาลีท่ีเปน Format)  (เล็ก) 

ครั้นแลว  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๐๖  ผู เลาก็เริ่มคนเ ขียน  พจนานุกรมศัพท์
พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ (ลําดับท่ี ๔ ขางบน, ไมใชอยาง พจนานุกรม บาลี-
ไทย-อังกฤษ ของหนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนเรื่องของการอธิบายศัพทบาลี 
โดยแสดงความหมายเชิงภาษา แตอันน้ีเปนการอธิบายถอยคําในพระพุทธศาสนา โดย
แสดงเนื้อหาสาระหรือเร่ืองราว เชิงสารานุกรม)  

แตแลว พอทําพจนานุกรมพุทธศาสนที่วานี้มาไดเพียงราวคร่ึงป ถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๐๗ ก็ถูกแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาฯ ดังวาน้ัน แมจะพยายามทําตอ ใหงาน
เดินหนาคูกันไปท้ังสองดาน แตทําตอมาไดแคคร่ึงป ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๗ ก็ตอง
หยุดเด็ดขาด เพราะงานทางมหาจุฬาฯ มากมาย และตอจากน้ันตองไปทํางานโดยนอน
คางท่ีมหาจุฬาฯ เปนสวนใหญ หลายๆ วัน จึงจะไดกลับมาวัดพระพิเรนทรสักครั้งหน่ึง  

ทานอ่ืนซ่ึงทํางานในข้ันคางท่ีมหาจุฬาฯ ก็มีบาง ท่ีคางบอยก็คือ พระมหาอารีย 
เขมจาโร (เม่ือเริ่มงานปน้ัน เปนผูกํากับแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา ตอมาคือ พระเทพ
คุณาธาร เจาคณะจังหวัดสตูล) ทานที่อยูจนคํ่าคืนดึกด่ืนเสมอ แตมักตองกลับวัด ไดแก 
พระมหาสุพจน วิจิตฺโต (ตอมาคือ พระสิริสุทัศนธรรมาภรณ เม่ือเร่ิมงานปน้ัน เปนผูชวยผู
กํากับแผนกบาลีอบรมศึกษา ตอมาเปนผูอํานวยการโรงเรียนบาลีอบรมศึกษา และ
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย) [ตําแหนงท่ี ม.จ.ร. หลังป ๒๕๑๗ โปรดคนเอง] 

แลวแนนอน ทานที่คางคืนมากที่สุด ไดแก อาจารยสมบูรณ ท่ีพูดถึงหลายคร้ังแลว 
(พิมพดีดจนถึงตี ๓ ตี ๔ เปนประจํา นับวารวมงานรวมทุกขรวมสุข ตลอดกาลยาวนาน) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๕ 

เปนอันวา ผูเลาคนเขียน พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ (บาลี 
อยูในซีกอังกฤษ เปน Romanized Pali) ท่ีตั้งใจทําเต็มท่ีน้ัน รวมแลวไดเพียง ๑ ป ๑ เดือน 
ก็ตองหยุดและเลิก ทําไปไดเสร็จ ๑๖๑ หนากระดาษฟุลสแกป เริ่มจากอักษร “ก” ไปจบ
ไดแคอักษร “บ” (อาจเรียกใหส้ันลงวา พจนานุกรมพุทธศาสน์ บาลี-ไทย-อังกฤษ)  

ลองกะปริมาณ โดยเอาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนตัวตั้งเทียบ จบ
อักษร “ก” คือเกือบคร่ึงเลม แตสําหรับคําพระ อักษร “อ” มีมากท่ีสุด และมากอยางพิเศษ 
จึงถือคราวๆ วาทําเสร็จแลวประมาณ ๑ ใน ๓ ถาอยางน้ี ก็ตองมีเวลาทําเต็มท่ีอีกราว ๓ 
ป จึงจะทําจบเลมได (ตองใชเวลาทําคําท่ีท้ิงคางไวบาง เพราะหลายคําอยาง “ใบระกา” 
เขียนไวเฉพาะคําอธิบายภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษปลอยไวกอน จะเติมทีหลัง) 

ขอยกตัวอยางเล็กนอยจาก พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาฯ สวนท่ีทําเสร็จไปแลว 
(ท้ังหมดยังเปนตนฉบับคัดลอกดวยลายมือทําเปนเลมไว ในท่ีนี้พิมพลอกมาดูเปนตัวอยาง) 

ตัวอยาง บางคํา จาก “ก” อักษรแรก ท่ีคนเขียนเม่ือ ต.ค. ๒๕๐๖ (ยังจะขัดเกลา) 

กฐิน 1. ไม้สะดึง, ไม้แบบสําหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร. 
2. ช่ือสังฆกรรมอย่างหน่ึง อันเน่ืองด้วยจีวร ซ่ึงมี
พุทธานุญาตไว้สําหรับภิกษุผู้จําพรรษาแล้ว ให้ทําได้
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต่ออกพรรษา เพื่อจะได้
ขยายเขตทําจีวรออกไปอีก. ดู กฐินัตถาร. 
3. ผ้ากฐิน, ผ้าที่ใช้ในการกรานกฐิน, ผ้าที่ตั้งใจถวาย
ให้เป็นผ้ากฐิน 

4. พิธีทําบุญถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ประจําปี, 
การทอดกฐิน. 

Kaṭhina 1. A 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.

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

Kammaniyāma 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” อักษรแคท่ีเสร็จ คนเขียนใน พ.ย. ๒๕๐๗ (ยังจะขัดเกลา) 



๑๒๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

เบญจขันธ  ขันธ์ ๕, กองแห่งธรรม ๕ กอง ที่
ประกอบกันเข้าเป็นชีวิตคนหรือสัตว์ ได้แก่ รูป 
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 “การต้ังไว้ซึ่งองค์ห้า”; 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 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.)   

 
โบกขรพรรษ “ฝนดุจน้ําตกลงในใบบัว”; ฝนที่ใคร
อยากจะให้เปียก ก็เปียก ใครไม่อยากให้เปียก ก็
จะไม่ตกต้องกายให้เปียกเลย เหมือนนํ้าตกลงบน
ใบบัว, ฝนนี้ตกลงมา เป็นการช่วยพิสูจน์และ
สําแดงอานุภาพของมหาบุรุษให้ปรากฏ. (ใน 
พจนานุกรม บาลี-อังกฤษ ของพระพุทธทัตตะ 
แห่งลังกา แปลว่า พายุหิมะ).   

Pokkhara-vassa “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 “snow- 
storm”).  

 
ใบฎีกา 1. หนังสืออาราธนาพระสงฆ์ไปในการทําบุญ
ต่างๆ, หนังสือนิมนต์พระ. 

2. ตําแหน่งพระฐานานุกรม รองจากสมุห์ลงมา, 
ตําแหน่งต่ําที่สุดในพระฐานานุกรม.  

Nimantanapatta 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.”

งานท่ีตั้งใจทําจริงจังเต็มท่ี เปนอันวาตองหยุดไวแคน้ี สวนงานอ่ืนของมหาจุฬาฯ 
ไมวางานสอนหรือทําบทเรียนและหนังสือเรียน เชน เรื่องของ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย 
ก็ทําไดคูเคียงไปกับงานบริหาร ในเวลาท่ีแทรกไดบาง หลังเวลาทํางานบาง  

นอกจากอาจารยสมบูรณ ก็ไดคุณชลธีร ธรรมวรางกูร ท่ีเขามาในฐานะพนักงาน
พิมพดีด (คุณชลธีร เพ่ิงเริ่มมา ๑๖ มี.ค. ๒๕๑๒, แรกเริ่มทีเดียวในป ๒๕๐๗ มีพนักงาน
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พิมพดีด คือ คุณธีรพล วัฒนปรีดี) คุณชลธีรก็มีนํ้าใจเสียสละ อยูถึงคํ่าคืน ท้ังอาจารย
สมบูรณ และคุณชลธีร พิมพดีดคลองแคลวแมนยํามาก ยากจะหาท่ีผิด แลวก็มีนํ้าใจ
อยางสูง ไมวางานในหนาท่ีโดยตรงของสํานักงานเลขาธิการ หรืองานพิมพตนฉบับ
หนังสือ เต็มใจสูท้ังน้ัน ก็เลยชวยใหงานท้ังสองดาน (งานบริหารและธุรการ กับงาน
หนังสือหรือวิชาการ) กาวคูกันมาไดทันการทันใจ 

อยางไรก็ตาม ใจที่ผูกอยูกับงานทํา พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาฯ ที่ยังคาง ก็
มิไดเริดรางไปไหน เม่ือรูวาไมมีโอกาสทําใหเสร็จในระดับและในขนาดน้ันแน ก็คิดหาทาง
วาอาจจะลดระดับลดขนาดลงมา แลวก็ไดพยายามปรับเปล่ียนทําใหมหลายคร้ัง โดยทํา
ฉบับท่ีมีเฉพาะพากยภาษาไทยบาง ทําคําอธิบายอยางยอบาง แตไมจบสักฉบับ หยุดแค 
“ก” บาง แค “ต” บาง (ตนฉบับพจนานุกรมฯ รุนหลังป ๒๕๐๗ มีฉบับพิมพดีดฝมือคุณชลธีร) 

ถึงป ๒๕๑๕ คิดอีกวา นาจะทําพจนานุกรมฉบับท่ีพอใชงานท่ัวๆ ไป พอใหสนอง
ความตองการในการศึกษาของพระเณรตามปกติ ข้ึนมากอน อาจารยสมบูรณก็คอยหนุน
คอยเรง เลยเสร็จออกมาเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ซ่ึงเนนในดาน
หมวดธรรม และเอางานเล็กๆ เกาๆ มารวมกันไว เปนอันเสร็จไปขั้นหน่ึง  

ตอมา นึกวา ในดานการคนความหมายของคําพระ เอาแคระดับนักธรรมกอน ก็
พอ จึงไดเกิด พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ข้ึน กลายเปนเหมือนคูกัน  

แตมองอีกที สองเลมน้ีก็เหมือนเปนฉบับคลอดกอนกําหนด ของ พจนานุกรมศัพท์
พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ (เชิงสารานุกรม ฉบับลายมือ) ท่ีคางไวแตเดิมมา ซ่ึงคง
หมดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นแลว จึงเขียนเปนท่ีระลึกไว แมจะถูกติไดวานอกเร่ือง ดังเลามาน้ี 

เด็กๆ เดินไปมา ทําน่ีทําโนน ผูใหญยืนบนตึกสูง มองเห็นท่ัวหมด   
เม่ือยังเด็กอยู เรามักไมรู และไมนึกวามีผูใหญท่ีหวงใยหรือท่ีใสใจรับผิดชอบ แลดู 

คอยดู หรือตามดูเราอยู  

ดูงายๆ ก็ท่ีพอแม ลูกอยูท่ีไหน เปนอยางไร สบายดีไหม ทําอะไรอยู ทําไดไหม ทํา
ดีไหม มีอะไรจะตองชวย ตองให ตองแกไขหรือเปลา พอแมเอาใจใส เรียกไดวาสอดสาย
สายตา คอยตามดู แทบจะทุกเวลา 
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แมคุณครูผูมีใจรักอยากใหลูกศิษยเจริญพัฒนาในการเลาเรียนศึกษา ใหเปนคนดี 
พรอมท่ีจะกาวไปในชีวิตขางหนา ก็เอาใจใสดูแลติดตามมองดูลูกศิษยใหรูปญหาท่ีจะ
แกไข และใหเห็นแนวทางที่จะสงเสริมใหงอกงามยิ่งข้ึนไป ในทํานองเดียวกับพอแมเชนกัน  

ท่ีวาน้ีเขาในแนวของพุทธพจนในพระธรรมบทท่ีวา บัณฑิตขึ้นสูปราสาทแหง
ปญญา มองเห็นเหลาประชาท่ียังทุกขโศก แลเหลียวสอดสองคนท่ียังออนพัฒนา เหมือน
ข้ึนไปยืนบนภูผา มองลงมาดูผูคนท่ีบนพ้ืนดิน 

ผูเลา เม่ือเริ่มจะเขียนเรื่อง หันไปคนหาเอกสารและอานบันทึกเกาๆ ผานมาถึง 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ก็เลยพบเรื่องราวคราวยังเปนเณร ท่ีไดอาพาธเปนวัณโรคอยางรุนแรง 

เวลาน้ัน เรียนอยูท่ีมหาจุฬาฯ ในช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๑ เพิ่งผานเหตุการณใหญ
ของบานเมือง ท่ีมีการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในปลายป ๒๕๐๑ จบไปไมครบ 
๓ เดือน ใกลจะส้ินปการศึกษา 

พอขึ้นปใหมไดหนอย พระนิสิตพากันไปสงทานเจาคุณพระกวีวรญาณ ซ่ึง
เดินทางไปศาสนกิจดูการพระศาสนาในตางประเทศ ท่ีลังกา (ยังไมเรียกวาศรีลังกา) และ
อินโดนีเซีย ในวันท่ี ๑๔ มกราคม มีสามเณรอยางนอยองคหน่ึง คือผูเลาน้ี ท่ีไดไปสงดวย 

แตพอถึงวันท่ี ๑๘ ม.ค. ๒๕๐๒ คือ อีกราว ๒ เดือน จะถึงวันสอบ ผูเลาเร่ิมไอเปน
โลหิตเน่ืองจากวัณโรค ซ่ึงคงตองเปนมานานแลวแตไมรูตัว   

ผูเลาไอเปนเลือดตอมาเร่ือยๆ มากมาย จนทําใหโยมบิดามารดาถึงกับเดินทาง
จากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอยูดูแลพยาบาล พาใหเดือดรอนกันไปถึงผูใหญมากทาน คุณ
หมอทํา X-ray ดูปอด แลวพูดกันวา “เต็มไปหมด” หลวงพอวัดพระพิเรนทร (พระเทพ
คุณาธาร) หามไมใหดูหนังสือไปจนสอบ โยมบิดามาอยูดวย เอากระโถนคอยรับโลหิตท่ี
ไอพล่ังออกมาๆ รับแทบไมทัน พ่ีชายคนโต  (น.พ. เกษม อารยางกูร เวลาน้ันยังเปน
นักศึกษาแพทย ใกลจะจบ) ตองมาฉีดยาสเตรปโตมัยซิน/streptomycin ใหเปนประจํา 

เรื่องราวสวนใหญลืมไปแลว เพราะเปนเร่ืองเกาผานมาแสนนาน เม่ือดูบันทึก 
ตอนหน่ึง เขียนไววา “24 เจ้าคุณเกี่ยวมาเยี่ยม”  

นี่คือ เม่ือวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๐๒ ทานเจาคุณพระเมธีสุทธิพงศ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) 
จากวัดสระเกศ ไดไปเยี่ยมสามเณรซ่ึงเปนศิษยรูปหนึ่ง ในท่ีนอนอาพาธ ณ วัดพระพิเรนทร  

เรื่องน้ี ตัวเองลืมไปแลว คือจําไมไดวาทานไปเย่ียม อาจเปนดวยตนเองบกพรอง 
หรือเพราะอาพาธมาก ยุงอยูกับทุกขเวทนาและการบําบัดรักษา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๙ 

สวนการท่ีทานไปเย่ียมน้ัน นอกจากทานหวงใยนึกถึงแลว ก็อาจเปนเพราะใกล
สอบแลวดวย การไปดูเห็นอาการ จะเปนสวนประกอบของขอพิจารณาในการท่ีวาจะให
สอบหรือไม (น่ีเดาเอา) แตถาจะดูอาการเพื่อประกอบการพิจารณาในการจะใหเขาสอบ 
ทานใหใครท่ีไวใจได ไปดู ก็พอ น่ีก็คือทานไปเย่ียมดวยการุณย เม่ือมีขาววาเจ็บไข 

ตอมาก็ไดรับแจงวา แมจะไมไดไปเรียนนานแลว แตครูอาจารยคณะผูบริหารก็ให
ไปเขาสอบ ดังน้ัน หลังจากไปสอบบาลีในวันท่ี ๑๐-๑๑ ก.พ. แลว พอถึงเวลาสอบของ
มหาจุฬาฯ ในเดือนมีนาคม ก็ไปสอบอีก เปนอันวาได ป.ธ.๗ และท่ีมหาจุฬาฯ ข้ึนไปเรียน
ในช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๒ สวนการบําบัดรักษาเปนเรื่องยืดยาวตอมานานป 

ยอนหลังไปอีก คราวน้ีเปนเรื่องท่ีตัวเองยังจําได จะเลาวา ผูเลาเริ่มรูจักทานเจา
คุณเลขาธิการ เม่ือไร และอยางไมคอยรูเร่ืองอยางไร ท่ีจะเลาน้ีถึงจะเปนเรื่องของผูเลา
เอง แตชวยใหรูประวัติของทานเจาคุณเลขาธิการในชวงเวลาหน่ึง และท่ีนารูสําหรับคนรุน
หลัง คือ ชีวิต งาน และบรรยากาศของมหาจุฬาฯ และของสังคมเวลานั้น 

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๙ สนามหลวงแผนกบาลีประกาศผลการสอบบาลี 
โดยผูเลามีช่ือในรายนามภิกษุสามเณรที่สอบได ป.ธ. ๔ ในนามสํานักเรียนวัดพระพิเรนทร  

ที่จริงนั้น ผูเลาไดเรียนบาลีมาต้ังแตช้ันบาลีไวยากรณ จนถึง ป.ธ. ๔ ที่วัดสุทัศน
เทพวราราม แตปน้ัน เม่ือสอบสนามวัดท่ีนั่นเสร็จแลว ไดที่ ๑ พอดีวา วัดพระพิเรนทรเพ่ิงตั้ง
สํานักเรียนบาลีใหมๆ ทางวัดขอใหสอบในนามของสํานักเรียนใหมของวัดน้ี (เปนการ
ชวยกันสรางความเขมแข็งใหแกสํานัก)  

แมวาทานอาจารยเจาคุณพระพุทธิญาณมุนี ท่ีวัดสุทัศน (ตอมาคือ สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย สุวัฑฒนมหาเถระ วัดสุวรรณาราม) จะประสงคใหผูเลาสอบในนามสํานัก
เรียนวัดสุทัศน แตในท่ีสุด ท่ีเรียน ก็ยอมแกท่ีอยู ทานอาจารยก็อนุญาตหรือปลอยตามใจ 

เวลาน้ัน พระเณรท่ีเริ่มเรียนบาลีไดตื่นตัวสนใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ 
มักพูดกันวา ไดประโยค ๔ แลว จะไปเขามหามกุฏฯ หรือมหาจุฬาฯ แตสําหรับตัวผูเลา 
กลายเปนวาไมตองไปเอง เพราะหลวงพอวัดพระพิเรนทร (ตอมาคือพระเทพคุณาธาร) พาไป
สมัครเขามหาจุฬาฯ เลย เม่ือสอบเขาได ก็เขาเรียนในช้ันแรก คือ บาลีอบรมศึกษา ปท่ี ๑  

[ท่ีมหาจุฬาฯ เวลาน้ัน พระเณรท่ีจะเขาสูอุดมศึกษา ในช้ันปริญญาตรี ๔ ป ของ
พุทธศาสตรบัณฑิต ตองเรียนจบวิชาสามัญใหเทียบเทาเสมอกันกับนักเรียนท่ีจะเขาศึกษา
ในช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยท้ังหลายของรัฐเสียกอน และเพื่อใหสะดวก ทานก็จัด
ท่ีมหาจุฬาฯ น่ันเอง ใหพระเณรเรียนวิชาสามัญเหลาน้ันแบบลัดจบใน ๔ ป  โดยเทียบกับ
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ระบบการศึกษาของรัฐในสมัยน้ัน คือ บาลีอบรมศึกษา ๒ ป (= มัธยมศึกษา ๖ ป; ปท่ี ๑ = 
ม.๑ - ม.๓, ปที่ ๒ = ม.๔ - ม.๖) และ บาลีเตรียมอุดมศึกษา ๒ ป (= เตรียมอุดมศึกษา ปที่ ๑ 
และ ปท่ี ๒ ตามลําดับ) เม่ือจบวิชาสามัญใน ๔ ปน้ีแลว จึงเขาศึกษาชั้นปริญญาตรี ๔ ป] 

ตอแตน้ี แทนท่ีจะไปเรียนท่ีสํานักเรียนบาลี ก็ไปเรียนท่ีมหาจุฬาฯ แตอยางท่ีเลา
แลว มหาจุฬาฯ เวลาน้ัน ในดานทุนรอนฝดเคืองมาก ถึงจะมีตารางสอนใหเรียนวันละ ๕-
๖ ช่ัวโมง แตถามีอาจารยมาสอนไดเรียนจริง ๒ ช่ัวโมง ก็นับวามากแลว บางวันไดเรียน
ช่ัวโมงเดียว ก็ยังดีกวาวันท่ีไมมีอาจารยมาเลย ดีหนอยวา ถึงตอนน้ัน มีทานท่ีจบเปน 
พธ.บ. ๒ รุนแลว ก็ไดทานท่ีสําเร็จใหมมาเปนอาจารยประจําช้ัน   

ช้ันบาลีอบรมศึกษา ปที่ ๑ ป ๒๔๙๙ หองที่ผูเลาไดเขาเรียนนั้น อยูที่ตึกเล็ก ไสยจิต 
ช้ันลาง ดานตะวันออก มีทานอาจารยพระมหาวน สิริปฺโ เปนอาจารยประจําช้ัน ผู
เลาเรียนไป ก็ไดรับรางวัลจากทานดวย แตเน่ืองจากในวันหน่ึงๆ มีอาจารยมาสอนนอย ก็
ตองขวนขวายหาความรูกันเองใหมาก 

ไมวาวันไหน จะไดเรียนนอยหรือมาก หรือแมไมไดเรียน ก็ตองไปมหาจุฬาฯ ทุก
วัน เวนวันพระและวันอาทิตย ท่ีวัดพระพิเรนทรน้ัน บนถนนหนาประตูวัดมีรถรางสายรอบ
เมือง ผูเลาก็เลยไดอาศัยรถรางสายรอบเมืองน้ี เดินทางไปเรียนท่ีมหาจุฬาฯ 

รถรางสายรอบเมืองน้ีผานหนาวัดสระเกศดวย แลวก็วิ่งมาทางแมนศรี สะพานดํา 
ผานขางการประปากรุงเทพ มาจนถึงหนาวัดพระพิเรนทร ไปทางสะพานพุทธ ผาน
ปากคลองตลาด  ผานวัดโพธิ์  ทาเตียน  แลวก็ถึงวัดมหาธาตุ  ทาพระจันทร  และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แลวก็ไปทางบางลําภู ... วนไป ดังท่ีวารอบเมือง 

เพราะเหตุท่ีรถรางสายน้ีผานหนาวัดสระเกศกอนมาถึงหนาวัดพระพิเรนทร และ
ทานเจาคุณเลขาธิการ ตั้งแตยังเปนพระมหาเก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.๙ จะไปสอนที่มหาจุฬาฯ 
ก็น่ังรถรางสายน้ี ดังน้ัน เม่ือผูเลาข้ึนรถราง จึงพบทานบาง น่ีคือไดเร่ิมรูจักทาน แตก็รูแค
วา ทานเปนพระผูใหญ เปนครูอาจารย ซ่ึงสอนในช้ันสูงข้ึนไป ไมไดมาสอนในชั้นบาลี
อบรมศึกษา ปท่ี ๑ น้ัน ก็เปนอันไมไดรูอะไรมาก จึงเปนอยางท่ีวารูจักอยางไมคอยรูเรื่อง 

พรอมกันน้ัน เพราะพบกันบนยานพาหนะ ขณะเดินทาง ก็ไมใชโอกาสท่ีจะพูดคุย
สนทนา ผูเลาก็เพียงเห็นทาน ถาเปนโอกาส ก็อาจจะมีการทักทายไถถามบางเล็กนอย  

เวลาน่ังในยานพาหนะ ก็ตองสํารวมอยูแลว ย่ิงมีพระผูใหญช้ันครูอาจารยอยูท่ีน้ัน
ดวย ก็ย่ิงระวังตัวน่ังน่ิงเงียบเรียบรอยสนิทเลย แตก็เห็นไดชัดวา ในเวลาท่ีมีการส่ือสาร
บางนิดหนอยน้ัน ทานมีเมตตามาก เรียกภาษาสามัญวาใจดีน่ันเอง 

นอกจากผูเลาจะรูจักทานในรถรางนั้นแลว ทานก็รูจัก และคงดูผูเลาไปดวย  
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เรื่องรถรางน้ี ผูเลาไมไดน่ังสายรอบเมืองเทาน้ัน ตอมาในระยะหลัง พอจะระลึก
ไดวา ไดไปน่ังสายถนนตก-หลักเมืองมาก สายรอบเมืองน้ันเปนรถคันเดียว หรือตูเดียว 
แตสายถนนตก-หลักเมือง เปนรถพวงตอกัน ๒ คัน หรือ ๒ ตู  

รถรางสายถนนตก-หลักเมืองน้ี แทนท่ีจะข้ึนท่ีหนาวัด ตองเดินไปท่ีส่ีแยก SAB 
(ใกลบริษัทเต็กเฮงหยู) แลวขามถนนไปฝงเวิ้งนาครเขษม รอข้ึนรถท่ีน่ัน รถรางสายน้ีรอ
หลีกทีละเรียกไดวานานแสนนาน แลวไปลงท่ีหลักเมือง ขามไปสนามหลวง แลวเดินตัด
สนามหลวงไปเขาวัดมหาธาตุ ตรงไปที่ตึกเรียนมหาจุฬาฯ 

ผูเลาน้ี และพระเณรทานอ่ืนๆ ไดอาศัยรถรางเปนพาหนะไปศึกษาเลาเรียนและ
สอนวิชา ในท่ีสุด ทราบวา ทางการไดยกเลิกการเดินรถรางหมดไปใน พ.ศ. ๒๕๑๑   

ดังวาแลว ท่ีไปเรียนมหาจุฬาฯ ตารางสอนบอกช่ัวโมงเรียนไวมาก แตไดเรียนจริง
นอย ทานใหขวนขวายหาความรูเองใหมาก นอกจากนั้นก็ตองสอบบาลีตอโดยไมมี
โอกาสไปเรียน เรื่องเปนอยางน้ี จะปลอยเวลาไมได ผูเลาก็จึงตองจัดแบงเวลาเอง  

ตกลงวา ทุกวัน ตอนเชา แปลมคธ-ไทย ในคัมภีรสมันตปาสาทิกาดวยตนเอง จน
จบกอนเดือนกุมภาพันธ ใหทันสอบ แลวตอนบาย ก็ไปเรียนมหาจุฬาฯ แตเชาวันโกนวัน
พระ เปล่ียนไปฝกแปลไทย-มคธ แปลเอง-แตงเอง-ตรวจเอง กอนสอบ ไดกวา ๕๐ คร้ัง  

พรอมกันนั้น เอาแบบเรียนพีชคณิตมาเรียนดวยตนเอง ต้ังแตตนจนเกือบจบ ม. ๖ 
และหาหนังสือ The Story of Civilization ของ C. E. M. Joad (หนังสืออานของชั้น ม. ๘ 
คือ ชั้นเตรียมอุดมศึกษา) นํามาอานใหรูเขาใจจนจบดวยตนเอง ในเวลา ๑ เดือน ๒๐ วัน 
ไดทันหมดในปแรกน้ี (The Story of Civilization น้ี เรียน ๒ คร้ัง คือตอมา เม่ือเรียนถึงช้ัน
พุทธศาสตร ปท่ี ๑ ก็เจออีก โดยทานอาจารยพระพิเทศพจนวิสุทธิ์ (เสริม บุนนาค) เปน
ผูสอน และคงเปนเพราะผูเลาเปนสามเณรมีวัยอยูในรุนหลาน ทานก็เลยรักมาก 

ท่ีจริง ผูเลาเขาเรียนในป ๒๔๙๙ เปนรุนท่ี ๑๐ ของมหาจุฬาฯ โดยจะจบในรุนป
การศึกษา ๒๕๐๖ เพราะตองผานบาลีอบรมศึกษา ๒ ช้ัน (ป.๕-๖-๗ + ม.๑-๒-๓) บาลี
เตรียมอุดมศึกษา ๒ ช้ัน (ม.๗-๘ หรือเตรียมอุดมศึกษา ปท่ี ๑-๒) และพุทธศาสตร ๔ ช้ัน 
รวม ๘ ป แตไปๆ มาๆ ก็จบพุทธศาสตร เปน พธ.บ. ในรุนท่ี ๘ ปการศึกษา ๒๕๐๔ ดังท่ี
ไดเลาวาตอนลมอาพาธเปนวัณโรคในป ๒๕๐๒ สอบข้ึนไปเรียนในช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๒  

ท่ีเปนอยางน้ี เพราะปแรก เรียนจบบาลีอบรมศึกษา ๒ ช้ัน แลวปตอมา จบบาลี
เตรียมอุดมศึกษา ๒ ช้ัน (เล่ือนช้ันกลางป ๒ ครั้ง) เปนอันตัดไป ๒ ป 
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ดวยเหตุท่ีรนมาจบพุทธศาสตรในรุนท่ี ๘ น้ีเอง จึงลงตัวใหกลายเปนวา โดยมิได
คาดหมาย อยางไมรูตัว ปจจัยพรอมถึงท่ีใหผูเลาถูกแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ ท่ีมา
ชวยงาน พรอมกับการเขาสูยุคของทานเจาคุณเลขาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ น้ัน  

พุทธศาสตรบัณฑิตคณะแรก ผูต้ังหลักวางฐานไวในอินเดีย   
ทวนความวา กอนท่ีทานจะลาไป อาจารยพระกวีวรญาณไดดําเนินการในงานสง

พระพุทธศาสตรบัณฑิต ไปศึกษาตอท่ี B.H.U. ในอินเดีย จนสําเร็จแลว คือทางฝาย
อินเดียตกลงวารับเขาศึกษาแลว ก็รอแตจะเดินทางไป 

การสงพระ พธ.บ. ไปศึกษาตอครั้งน้ี มีลักษณะสําคัญท่ีวา เปนการไปอยางเปน
ทางการ โดยการติดตอและยอมรับฐานะกันระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย ขอน้ี
สําคัญมาก เพราะเม่ือยอมรับคร้ังน้ีแลว ก็เปนอันรับรูกันไวอยางน้ัน พระรุนหลังจะไป
เรียนก็ใชอางอิงไดเลย และเน่ืองจาก B.H.U. น้ี เปนมหาวิทยาลัยเกาแก (สถาปนาในชวง
ป 1910-1916) ใหญโต มีช่ือเสียง ก็จะใชอางอิงแกสถาบันท่ีอ่ืนไดดีดวย  

อีกอยางหน่ึง พระ พธ.บ. ท่ีไปศึกษาตอคราวนี้ เปนพระเจาหนาท่ีครูอาจารยของ
มหาจุฬาฯ เม่ือสําเร็จกลับมาทํางาน ไดเสริมเพิ่มคุณวุฒิคุณภาพมาแลว ก็จะเปนทั้งกําลัง
ในการพัฒนามหาจุฬาฯ และเปนเครดิตของสถาบันออกไปขางนอก นอกจากนั้น ตัวเองของ
ทานที่เรียนจบมา กอนไปนอก มีวุฒิของมหาจุฬาฯ ไปไหนก็แทบใชไมได แตเม่ือเอาวุฒินั้น
ไปตอเมืองนอกจบมาแลว ก็นําวุฒิที่ไดมาใหมไปใชแผเกียรติขยายประโยชนไดทั่ว 

พรอมกันน้ัน ท่ีสําคัญไมนอย คือไปกันเปนคณะ เหมือนเปนหนวยหน่ึงของมหา
จุฬาฯ ไปตั้งอยูท่ีน่ัน ทําใหมหาวิทยาลัยท่ีน่ันเอาใจใส มีการจัดท่ีอยูท่ีทํากิจกรรมจําเพาะ
ให และปฏิบัติศาสนกิจใหเปนแบบอยางของคนขางหนาตอไป เชน จัดต้ังวางระบบ
ระเบียบในการเปนอยูของหมูคณะ ในการสัมพันธกับชุมชนผูคนถ่ินน้ัน และในการ
ปรากฏตัวแกสังคมที่น่ัน โดยเนนความสําคัญของพระธรรมวินัย เชน มีการทําสังฆกรรม  

เม่ือมหาวิทยาลัยท่ีโนน คือ B.H.U. ตกลงรับพระพุทธศาสตรบัณฑิต ๕ รูปใหเขา
ศึกษาตอท่ีน่ันแลว ข้ันตอนตอไปก็คือเตรียมการเดินทาง 

การเตรียมการเดินทางของทานท่ีจะไปเรียนท่ี B.H.U. น้ี เปนงานหนึ่งในระยะแรก
ของการที่ผูเลาเขามาทํางานเปนผูชวยเลขาธิการ โดยใชเวลาชวงคร่ึงหลังของเดือน
มิถุนายน ๒๕๐๗  
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ในเร่ืองน้ี ทานเจาคุณเลขาธิการ (เวลาน้ันยังเปน พระราชวิสุทธิเมธี) ก็เอาใจใส
ใหความสําคัญมาก เชน ทานมาเปนประธานในท่ีประชุมของแผนกโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย และบอกเลาแกผูปกครองและนักเรียน ถึงเรื่องท่ีพระอาจารยท้ัง ๕ รูป จะไป
ศึกษาตอ แลวก็ประชุมบอกเลาอยางน้ีแกนักศึกษาบาลีภาคพิเศษ สวนในดานพระ คณะ
อาจารยและนักเรียนบางแผนกก็มีการประชุมกันเพ่ือถวายของท่ีระลึกแกพระอาจารยท่ี
จะเดินทาง ซ่ึงผูเลาก็ตองไปกลาวนําและเลาความ  

จนกระท่ังถึงวันกอนเดินทาง (๒๖ มิ.ย.) ทานเจาคุณเลขาธิการก็ไดเปนประธาน
ในท่ีประชุมนิสิตนักเรียน ทําพิธีมอบยามแกพระอาจารยท้ัง ๕ ทาน แลวใหแตละทาน
กลาวคําอําลา เปนเหตุการณท่ีชวยปลุกเราความตื่นตัวสนใจ และสรางกําลังใจใน
การศึกษาใหแกชาวมหาจุฬาฯ ไดคงจะพอสมควร 

หลายวันในเวลาชวงนี้ ผูเลาก็ตองออกไปกับทานท่ีจะเดินทาง วันน้ีไปกับทานน้ีๆ 
วันน้ันไปกับทานน้ัน เพ่ือเดินเรื่องในการทําพาสปอรตและวีซา แลวก็จัดตั๋วเคร่ืองบิน 
รวมทั้งไปแกปญหาขอติดขัดบางอยาง จนทุกอยางพรอม 

ควรบันทึกไวดวยวา ในการขอวีซาไปอินเดียคราวน้ี อาจารยสัตยนารายณ ตริปาฐิ 
(ชาวอินเดีย) ซ่ึงสอนวิชาภาษาสันสกฤต ท่ีมหาจุฬาฯ ไดชวยช้ีแจงแนะนําแกเจาหนาท่ี
สถานทูตอินเดีย ทําใหเร่ืองเสร็จส้ินดวยดีในเวลาอันรวดเร็วเพียง ๒ ช่ัวโมง 

คร้ันถึงวันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๒๕๐๗ ทานเจาคุณเลขาธิการ โดยมีผูเลาตามไปดวย ก็นํา
พระอาจารย พธ.บ. ท้ัง ๕ รูป ไปกราบลารับโอวาทและคําอวยพร จากพระมหาเถระผูมี
พระคุณหรือเก่ียวของอยูในวงงานของมหาจุฬาฯ ท่ีวัดสังเวชวิศยาราม วัดชนะสงคราม 
วัดอนงคาราม วัดพระเชตุพน และวัดมหาธาตุ (เรียงลําดับตามที่ไป มิใชตามลําดับ
ผูใหญ, ขอไมตองบอกนามของทาน) ไดบันทึกไวดวยวา “กลับถึงวัดเกือบเท่ียงคืน” 

แลววันจริงก็มาถึง คือวันเดินทาง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗ มีการจัดเตรียมการไปสงเปน
การมิใชเล็กนอย ตอนเพล ลูกศิษยแผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย จํานวนหน่ึงมา
ถวายภัตเล้ียงพระอาจารยท่ีจะเดินทาง จากน้ัน ๑๗ น. เศษ ขบวนสงจะออกเดินทางไป
ดอนเมือง ในสวนของพระอาจารยน้ัน ไปจากมหาจุฬาฯ บาง ไปจากวัดของตนๆ บาง  

นับเฉพาะท่ีไปจากมหาจุฬาฯ มีรถพระเจาหนาท่ี ๑ คัน พระนิสิต 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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ท่ีดอนเมือง เม่ือทักทายปราศรัย อวยชัยใหพร ร่ําลากันเปนอันดี แยกจากกัน
ออกไปแลว เครื่องบินก็พาท้ัง ๕ พระอาจารย ออกจากทาอากาศยาน นําสูจุดหมายใน
อินเดีย เม่ือเวลา ๒๐.๓๕ น. (ออกชากวาเวลาท่ีกําหนดไววา ๒๐.๐๕ น.) 

ในการน้ี แมจะไมไดเขียนบอกไวดวยในบันทึก ผูเลาก็คงไปกับทานเจาคุณ
เลขาธิการนั่นเอง นั่นเปนธรรมดา แตที่ตองนับวาเปนเร่ืองพิเศษ เปนพระคุณอยางยิ่ง ก็คือ 
โดยมิไดคาดหมาย ไมรูลวงหนา สมเด็จ “ปา” (เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธ์ิ ท่ีตอมา
คือ เจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ) ไดมีเมตตาอยางสูงไปสงดวย  

เจาประคุณสมเด็จฯ ไปของทานเองแบบงายๆ แตสําหรับเรา จะวาเปนการ
ฉุกละหุกก็ได ไมตองพูดถึงหอง VIP แมแตท่ีน่ังใหดีสักหนอย ก็ไมมีโอกาสจัดถวาย แตก็
ดังท่ีรูกันอยูแลววา ทานมีเมตตาสูง และใหความเปนกันเอง ทานไมวาอะไร 

พระอาจารยเจาหนาท่ีพุทธศาสตรบัณฑิต ๕ รูป ท่ีเดินทางไปคร้ังน้ัน ขอทบทวน
นาม ดังน้ี 

๑. พระมหาจําลอง ภูริปฺโ (สารพัดนึก) 
๒. พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท (ทองบุญ)  
๓. พระมหาสีลา (ตอมาคือ สิริวัฒน) วีรเสฏโ (คําวันสา) 
๔. พระมหาสังวร สีลสํวโร (พรมเสน)  
๕. พระมหาพรอม โกวิโท (แกวทอง)  

ดังบอกแลว ท้ัง ๕ ทาน เปนครูอาจารยเจาหนาท่ีมหาจุฬาฯ แตผูเลาจําไมแมน
แลววา ทานไหนมีตําแหนงหนาท่ีใด จึงขอโอกาสวาอยูไกลยังไมคนหา แตท่ีจําได เพราะเม่ือ
ผูเลาเรียนจบแลวเริ่มทํางานในป ๒๕๐๕ ไดเปนอาจารยในแผนกท่ีทานเปนรักษาการผู
กํากับ (แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา) คือทานแรก - พระมหาจําลอง ภูริปฺโ (สารพัดนึก) 

ท่ี B.H.U. คณะพระนักศึกษาไทยไดตกลงกันใหพระมหาอดิศักด์ิ อธิฉนฺโท เปน
หัวหนาคณะ โดยอยูกันเหมือนเปนชุมชนเล็กๆ ท่ีมีลักษณะพิเศษของตนเอง และไดจัดวาง
ระบบชีวิตและกิจกรรมไวเปนแบบแผน ท่ีจะดํารงภิกขุภาวะตามแบบอยางของวัฒนธรรม
ไทยไวได พรอมท้ังใหการศึกษาเลาเรียนของแตละรูปดําเนินไปดวยดี จนบรรลุความ 
สําเร็จสมตามมุงหมาย เปนผูนําทางวางฐานไวใหแกพระพุทธศาสตรบัณฑิตรุนตอๆ มา 

ตลอดเวลาแหงการศึกษาท่ีน่ัน ทานท้ังหาเขียนจดหมายสงขาวมาที่มหาจุฬาฯ 
สมํ่าเสมอหรือมากมาย (บางทานคงเขียนบอยหนอย) ตอนแรกก็ตั้งแฟมใหญใสไว
โดยเฉพาะ ตอมาจดหมายมีมากมาย และเน่ืองจากเปนจดหมายเชิงหรือก่ึงสวนตัว มี



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๕ 

รูปแบบและขนาดตางๆ ขณะท่ีงานมหาจุฬาฯ เรงรัดไมรูจบ กําลังฝายผูรับอานดอยกวา
ฝายผูเขียนสง พอไดรับก็จับอัดใสแฟมไวกอนๆ แทนท่ีวาถาเลือกคัดลงเลาไวในพุทธจักร 
ก็คงจะเปนประโยชนดี เลยไมไดอะไร  

ไปๆ มาๆ กลายเปนวา แฟมจาก B.H.U. น้ีไมไดจัดไมไดเรียง รุยรายท่ีสุด แต
กลับไปจัดการกับแฟมยุคสันติบาลรื้อคนคราวคดีคอมมิวนิสต ท่ีหลุดลุยกระจุยกระจาย 
ซ่ึงพบแลวไดจัดใหมใหเขาลําดับชุดเอกสารรายปเปนทางการ รวมแลว เรื่องท่ีฝายอาน
จดหมายบกพรองมากน้ี ขออภัยคณะพระอาจารยเจาหนาท่ีผูเปนพระนักศึกษาไทยใน 
B.H.U. คร้ังน้ันไว ณ ท่ีน้ีดวย 

เพ่ือเปนตัวอยางใหเห็นการส่ือสารระหวางผูทํางานท่ีมหาจุฬาฯ กับคณะพระ
อาจารยไทยท่ีไปศึกษาใน B.H.U. ครั้งนั้น อันจะบงบอกดวยถึงความเปนไปของมหาจุฬาฯ 
ในเวลาน้ัน ขอคัดความตอนหน่ึงในจดหมายของผูเลาท่ีเขียนไปยังคณะ หลังจากทานได
อยูท่ีน่ันมา ๑ ปเศษ มาอานกันดู (จดหมายตัวจริง เขียนดวยลายมือสงไป แตมีสําเนาท่ี
อาศัยกระดาษคารบอน/carbon paper เก็บไว จดหมายยาวมาก ไมไดคัดมาท้ังหมด 
สวนจดหมายของคณะท่ีโนน เก็บไวท่ีมหาจุฬาฯ ยังแทบไมไดจัด ดังบอกขางตน) 

 “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ 

เรียนทานหัวหนาคณะ ที่รัก-นับถือ และคิดถึง 

นับเป็นเวลานานท่ีไม่มีข่าวคราวจากสํานักงานเลขาธิการถึงคณะพระอาจารย์ใน
อินเดีย เพราะท่านเจ้าคุณเลขาธิการต้องเป็นภาระอยู่กับงานพระศพสมเด็จ
พระสังฆราช คร้ันงานเสร็จลง ก็มีเร่ืองอื่นในทางคณะสงฆ์ต่อเข้ามาอีก ส่วนกระผม
เองได้ตั้งใจว่า จะทําหนังสืออรรถกถา ท่ีพิมพ์เน่ืองในงานพระศพจนเสร็จ และใน
ระหว่างน้ันจะหยุดงานอื่นท่ีไม่เป็นการเฉพาะหน้าไว้ก่อน พอดีหนังสือเสร็จช้ากว่า
กําหนด ช่วงเวลาละงานอื่นจึงยาวมาก บัดน้ี พอนับได้ว่าจะลุล่วงไป และปีเก่าก็จะ
ส้ินสุดลง จึงขอส่งข่าวคราวมายังคณะพระอาจารย์ในอินเดียทราบ ตามสมควร 

การปล่อยระยะเวลาให้ล่วงมานานเช่นน้ี นับเป็นเร่ืองต้องขออภัยมาก จึงถือ
โอกาสขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย และการที่เขียนมาในวันน้ี อาจเป็นการเหมาะอย่าง
หน่ึง คือเป็นวันส้ินปีเก่า อันควรจะได้เล่ากิจการท่ีผ่านมา และหากเป็นไปได้ จะได้
ถวายความปลอดจากกังวลใจ อันอาจได้มีแล้ว ให้ส้ินไปพร้อมกับปีเก่าด้วย 



๑๓๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ในระยะเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม น้ี มีเหตุการณ์ท่ีควรเล่าถวายบางอย่าง คือ  
กันยายน ๓.  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิง มาประกอบพิธีมอบ

ถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มท่ีท่านออกทุนสร้าง 
 ๑๑-๑๒. งานวัน (มูลนิธิ) มหาจุฬาฯ ได้เงิน ๑๒,๗๘๕.๒๕ บาท 

   ๑๔.  รับมอบทุนมูลนิธิเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๓.  เร่ิมสอบกลางปี แผนกบาลีเตรียม-อบรม จนถึง ๒๙ ก.ย. 
 ๓๐.  เร่ิมสอบกลางปี แผนกบาลีอุดม-อบรมครู จนถึง ๘ ต.ค. 
ตุลาคม  ๓.  งานอภิปรายเชิงโต้ แผนก ร.ร. พอ. ณ หอประชุมจุฬาฯ 

 ๖.  มอบของท่ีระลึกแก่อาจารย์จากหน่วยสันติภาพ ซ่ึงจะไปทํางาน
ต่อท่ีอื่น 

๑๒.   เร่ิมเตรียมพิมพ์ “อรรถกถาเถรคาถา” ในงานพระศพสมเด็จฯ 
(หนังสือประมาณ ๒๘ ยก ๑,๐๐๐ เล่ม รวมค่าใช้จ่ายราว 
๑๐,๐๐๐ บาท) 

พฤศจิกายน  ๑๓.  รับทุนมูลนิธิ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐.  ปล่อยนิสิตนักเรียนไปงานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราช 
๒๖.   ปิด มจร. ในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชใหม่ 

 ธันวาคม  ๕.  ไปถวายสักการะและหนังสือ “ชาติก่อน-ชาติหน้า” แด่กรรมการ
สภา ที่เลื่อนสมณศักด์ิ ๕ รูป 

๑๕.   หนังสือที่ ไ ด้ รับจากการเจรจากับมูลนิธิอาเซีย มาถึง ราว 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๐.   กรมการศาสนาเปิดโครงการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษา
ต่างประเทศ และอาราธนาเลขาธิการ – ผู้ช่วยเลขาธิการ ไปร่วม
สอน (ณ วัดราชผาติการาม) 

กิจการนอกจากน้ี ส่วนมากเป็นเร่ืองย่อยๆ หรือเป็นส่วนประกอบของเร่ืองท่ี
เล่ามาแล้ว จากข่าวเหล่าน้ี อาจช่วยให้เห็นเค้ารูปเหตุการณ์ได้พอสมควร 

อน่ึง ได้ทราบว่า ท่านหัวหน้าคณะมีความห่วงใยในนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา
แล้ว ในปีที่ผ่านมา เกรงว่าจะไม่มีงานทําสนองคุณของมหาวิทยาลัยน้ัน ใคร่ขอ
ถวายคําชี้แจงว่า ในจํานวน ๕๘ รูปน้ัน ได้ส่งไปต่างจังหวัด ๒๕ รูป ปฏิบัติงาน
ในแผนกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ๑๐ รูป ลาสิกขา ๔ รูป ไปศึกษาต่อ
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 ซ่ึงในจํานวนน้ี บางรูปตกลง
ใจจะไปต่างจังหวัด ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยได้ทําเร่ืองให้เสร็จแล้ว แต่ทางสํานัก
ต้องการตัวไว้ช่วยงาน  - ต้องขอคืนบ้าง ทํางานอยู่ในสํานักเรียน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบเป็นทางการบ้าง และแต่ละรูปไม่มีข้อติดขัด ในอันท่ีจะต้องของานทําภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยก็มีโครงการท่ีจะพิจารณาทยอยบรรจุเข้าตามอัตรา
งานต่างๆ ต่อไปด้วย เมื่อได้เล่าให้ทราบถึงตัวเลขเช่นน้ีแล้ว ก็คงจะช่วยให้คลาย
ความห่วงใยลงได้บ้างกระมัง เพราะจํานวนท่ีเหลือน้ี น่าจักเป็นตัวเลขสามัญ แม้
หากสมมติว่า นิสิตเหลืออยู่จริง ๒ รูป ถึงจะต้ังโครงการอะไรขึ้นมา ก็คงไม่สามารถ
ช่วยให้ทุกรูปได้ทํางานภายในมหาวิทยาลัยครบท้ังหมด โดยเฉพาะหากจะเล็งไปถึง
กาลภายหน้า ซ่ึงจํานวนผู้สําเร็จจะมีเพ่ิมขึ้นอีกทุกปีด้วย 

สําหรับโครงการวิจัยน้ัน เป็นท่ีน่ายินดีว่า ท่านหัวหน้าคณะมีความคิดเห็น
ตรงกับท่านเจ้าคุณเลขาธิการ ซ่ึงท่านเจ้าคุณได้หารือทาบทามกับคุณคลอสเนอร์ 
เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิอาเซีย พร้อมกับโครงการอื่นๆ ซ่ึงผมได้มีโอกาสร่วมสนทนา
อยู่ด้วย ทั้งน้ี ต้ังแต่ต้นปีการศึกษาน้ีแล้ว และการเสนอเป็นทางการ ก็จะทราบผล
ในปีงบประมาณใหม่น้ี ซ่ึงเป็นเวลาอีกไม่ช้านัก 

อย่างไรก็ตาม แม้การตั้งโครงการวิจัยน้ีขึ้น จะเป็นโอกาสช่วยให้นิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหม่ มีงานทําเพิ่มขึ้น แต่น่ันก็น่าจะเป็นไปในแง่ที่ว่า เมื่อมีนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษามากขึ้น ก็เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพิ่มขึ้น การท่ีนิสิตมี
งานทํามาก น่าจักเป็นผลพลอยได้ แต่คงมิได้เล็งไปในข้อท่ีว่า ทางมหาวิทยาลัย
จะต้องหาทางตั้งโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้น เพียงเพื่อช่วยให้นิสิตมีงานทํา 
ซ่ึงน่าจักเป็นเหตุช่วยให้งานเฟ้อและทรามค่าลง จนถึงตั้งอยู่ไม่ได้ในท่ีสุด 

อน่ึง หากจะคํานึงถึงสภาพการณ์ในขณะน้ีแล้ว ยังเป็นเหตุให้คิดเลยไปถึงว่า 
ในเม่ืออัตรากําลัง ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่มีพอแก่ปริมาณงานภายในมหาวิทยาลัย 
และได้ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่มาเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นแล้ว หากส่วนท่ีเหลือ
จะพึงมีโอกาสไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด หรือแม้ในวงงานภายนอก ในภาวะหรือ
เพศใดก็ตาม โดยให้เป็นไปตามความสามารถและความเหมาะสมแล้ว ก็น่าจะเป็น
ประโยชน์กว้างขวางยิ่งกว่าจะมาแออัดกันอยู่ในภายใน โดยท่ีอัตรากําลังงานกับ
กําลังคนไม่สมกันเป็นแน่  



๑๓๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

อย่างไรก็ดี ขอขอบคุณในความห่วงใย อันเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงความ
ปรารถนาดีน้ี... (ยังอีกยาวมาก ขอขามไปประมาณ ๓ หนาคร่ึง) 

ในโอกาสท่ีปีเก่าส้ินสุดลง ขอเล่าและชี้แจงถวายในบางส่ิงบางประการ อันอาจ
ช่วยให้บรรเทาความห่วงใย กังวล หรือแคลงใจ ลงได้บ้าง...ขอให้ปีเก่าจบลงด้วยดี 
พร้อมท่ีจะรับปีใหม่อันปลอดโปร่งแจ่มใสด้วย เทอญฯ 

เรียนมาด้วยความรักและนับถือ 

พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต” 

จดหมายน้ี คิดวา ทานท่ีอานคงรูสึกวามีถอยคําสํานวนคอนขางจะเอาจริงเอาจัง
มากไปหนอย ตัวผูเลาเองก็นึกวา ตามท่ีควรจะเปน นาจะเขียนใหไดความรูสึกท่ีเปน
กันเองมากกวาน้ี การท่ีจริงจังมากเกินไปอยางน้ัน มองยอนกาลไปขางหลัง คงเปนเพราะ
ตัวผูเลายังเด็กไปหนอย คร้ังน้ันอายุ ๒๖ ป มีประสบการณคอนขางดอย มองไมคอยถึง
ความนาขํา ท่ีซอนอยูใตเหตุการณและปญหาท้ังหลาย 

ควรเลาไวพรอมกันนี้ดวยวา ในปกอนหนาน้ี คือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน 
คือ B.H.U. น้ัน สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยไดจัดสงคณะพระนักศึกษาไทย ๗ 
รูป กับไวยาวัจกร ๑ ทาน ไปศึกษาตอแลว  

หัวหนาของคณะพระนักศึกษา ม.ม.ร. ท่ีน่ันครั้งน้ัน คือ ทานเจาคุณพระกิตติสาร
มุนี (ประจวบ กนฺตาจาโร, ตอมาคือ เจาประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ) ซ่ึงตอมาได
รวมงานสัมพันธประสานกันเปนอยางดีกับทางมหาจุฬาฯ ในการดําเนินการผานข้ันตอน
ท้ังหลายท่ีจะใหมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสอง มีกฎหมายรองรับโดยสมบูรณ 

ตอจากทานท่ีไปเปนคณะและอยางเปนทางการน้ีแลว ก็มีทานอ่ืนทยอยเดินทาง
ไปศึกษาตอตางแหงตางท่ีเพ่ิมขึ้นโดยลําดับ รวมท้ังทานท่ีเรียนจบรุนเดียวกับผูเลาเอง 
เชน เม่ือวันท่ี ๑๐ ส.ค. ๒๕๐๘ ก็ไดไปสงพระมหาสุจินต โชติปฺโ ป.ธ. ๖, พธ.บ. ซ่ึงไป
ศึกษาที่ University of Poona ในประเทศอินเดีย และเม่ือทานจบ M.A. ทางรัฐศาสตร 
กลับมา ก็ไดไปรับทานท่ีดอนเมือง ในวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๒๕๑๔  

(ปจจุบัน เทาท่ีทราบ ดํารงสมณศักดิ์ ท่ี พระเทพสิทธิวิเทศ เปนเจาอาวาส วัด
อานันทเมตยาราม/Wat Anandametyarama ใน Singapore และเปนประธานสมัชชา
สงฆไทยในสิงคโปร)    



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓๙ 

ถึงป ๒๕๐๙ ครูอาจารยเจาหนาท่ีพุทธศาสตรบัณฑิตรุนแรก ก็เริ่มสําเร็จแลว
ทยอยจบการศึกษา และเดินทางกลับมาเมืองไทย ไดเขาทํางานในมหาจุฬาฯ ตามความ
มุงหมายของการไปศึกษาตอ ท่ีจะไดชวยกันพัฒนาสถาบัน 

เม่ือมีความกาวหนาและแนใจใหเห็นชัดเจนแลว ก็มี พธ.บ. ขวนขวายไปศึกษา
ตอกันจํานวนมาก  สวนใหญไปดวยทุนสวนตัว  เ คียงไปกับทานท่ีได รับทุน  เปน
ปรากฏการณท่ีเดนตลอดระยะเวลานานหลายปทีเดียว ทําใหผูเลาตองพัฒนาแบบ 
Transcript of record ใหสะดวกท่ีสุดในทางปฏิบัติ และตอนนั้น อาจารยสมบูรณไดเปน
ผูชวยนายทะเบียน (อาจารยพระมหาภาณุ ปทุโม เปนนายทะเบียน) ตองรับภาระหนักใน
การออกหลักฐานน้ีแก พธ.บ. เหลาน้ัน ดังท่ีผูเลาเขียนลายมือบันทึกไววา  

“[วันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ํา เดือน ๓] วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑. 
สํานักงานเลขาธิการ: ระยะน้ี ผู้ช่วยนายทะเบียนยุ่งกับการทําใบรับรองไปศึกษา

ต่อมากมาย 
- จัดเก็บเอกสารส่วนงานต่างๆ 
- เร่ืองบาลีสาธิตศึกษา (คิดหาเหตุผลเพื่อชี้แจงแก่มหาเถรสมาคม เพราะทาง
กรมฯ มีหนังสือมาอาราธนาไปชี้แจง) 

การศึกษา: วันหยุดเน่ืองในการสอบบาลี ป.ธ. ๓-๔-๕”  

เม่ือเปดดูบันทึกเขียนลายมือเกาๆ น้ี ตัวผูเลาเองก็ยังแปลกใจวา การออก
ใบรับรองแกผูจะไปศึกษาตอเวลาน้ัน มากมายถึงอยางน้ี กระท่ังถึงเดือนมิถุนายนก็ยังมี
ตอเน่ืองอยู เลยขอคัดบันทึกมาใหดูอีกตัวอยางหนึ่ง (เรื่องอ่ืนแมไมเก่ียวของ ก็ขอคัดติด
มาดวย เพื่อชวยใหเห็นบรรยากาศ) ดังน้ี 

“[วันอังคาร แรม ๙ คํ่า เดือน ๗] วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑. 
สํานักงานเลขาธิการ: เร่ืองใบรับรองยังคงกินเวลาส่วนมากของผู้ช่วยนายทะเบียน. 

- เสร็จเร่ืองขออุปถัมภ์ศาสนกิจต่างจังหวัดจากมูลนิธิอาเซีย 
- เลขาธิการ – ผู้ช่วย – รก.คบ.ครุ. ไปประชุมเร่ืองวัดผลและงานเผยแพร่ของ 
พธน. ณ สํานักฝึกอบรม พธน. 

- ผู้ช่วยเลขาธิการเร่ิมกวดขันเร่ืองระเบียบวินัยนิสิต (เร่ิมปีที่ ๑). 
- ต้นฉบับพุทธศาสนาในญ่ีปุ่น สําหรับพุทธจักร.” 
 [“พธน./พธต.” = พระธรรมทูตไปนอก/ไปตางประเทศ] 



๑๔๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

จะสงพระไปเรียนตอได ตองแกปญหาใหญวาใครเปนบัณฑิต   
สวนเร่ืองการสงพระพุทธศาสตรบัณฑิต ท่ีเปนครูอาจารยเจาหนาท่ีมหาจุฬาฯ ไป

ศึกษาตอในตางประเทศ หลังจากคร้ังแรกน้ัน ก็ไดดําเนินการวางระบบระเบียบในการ
คัดเลือกแลวจัดสงไปตามกําลัง โดยไดพยายามเพ่ิมกําลังมาโดยลําดับ (เคยเรียกเปน
โครงการชื่อยืดยาววา โครงการสงพระพุทธศาสตรบัณฑิต ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ไป
ศึกษาตอตางประเทศ ในข้ันปริญญาโท และข้ันปริญญาเอก) 

การสงครูอาจารยเจาหนาท่ีมหาจุฬาฯ ไปเรียนตอเมืองนอก โดยเฉพาะก็ท่ีอินเดีย
เปนสวนใหญหรือแทบท้ังหมดน้ี มีเหตุผลสําคัญท่ีควรเลาไวยาวสักนิด  

ประการแรก คือ สมัยน้ัน ปริญญา พธ.บ. จบแลว นําไปใชอะไรในเมืองไทยแทบ
ไมไดเลย จึงตองเอาไปเปนฐานในการเรียนตอท่ีเมืองนอก พอจบแลว ปริญญาท่ีไดจาก
เมืองนอกน้ันก็นําไปใชไดเต็มท่ี ผูท่ีจบ พธ.บ. สวนมาก หรือจํานวนมาก จึงขวนขวายใน
การไปเรียนตอกันอยางย่ิง 

เหตุผลอีกอยางหน่ึงท่ีทําใหมีความสําคัญ คือ เพราะเกิดปญหาข้ึนจากกฎเกา
กติกาเดิม ซ่ึงกําหนดวา ผูศึกษาจบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ตองสอบบาลีได ป.ธ. ๖ 
แลวจึงจะเปน พธ.บ. มิฉะนั้นใหถือวาจบเพียงอนุปริญญา เปน อนุ พธบ. (แถมวา จบแลว 
ตองปฏิบัติศาสนกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับอยางนอย ๑ ป จึงมีสิทธิไดรับปริญญา) 

กฎน้ี เดิมถือเครงครัด เพราะกฎก็คือกฎ คูกับขอกําหนดท่ีวา ผูจะเขาเรียนในมหา
จุฬาฯ ตองสอบบาลีได ป.ธ. ๔ กอนแลว มิฉะน้ันจะไมรับ 

ขอกําหนดกอนเขาเรียนน้ันปฏิบัติตามไดงายกวาเกณฑในการท่ีจะไดรับปริญญา 
เพราะตามขอกําหนดในการเขาเรียน เม่ือยังไมได ป.ธ. ๔ มหาจุฬาฯ ไมรับ ก็จบเร่ืองไป  

แตกฎขอหลังยาก คือ เม่ือเขามาเรียน เปน ป.ธ. ๔ แลว แตตอจากเขามาแลว 
สอบบาลีไมไดเพ่ิมข้ึนมาเลย จนเรียนจบ หรือจนตลอดไป ก็อยูแค ป.ธ. ๔ นั้นเอง  

เรื่องนี้ ในยุคแรก ถือเครงครัด ดังเห็นไดชัดในเอกสารทางการของมหาจุฬาฯ ยุค
แรก ขอยกมาใหดู (ขอนําแตช่ือภาษาอังกฤษมา ช่ือภาษาไทย ขอใหไปดูเอง) จาก 
Mahachulalongkorn Rajavidyalaya Buddhist University…: Bulletin I: Catalogue 
Issue 2500-1/1957-58 หนา ๕๖-๕๗ (เวลานั้น รับปริญญาแลว ๒ รุน) วา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๑ 

ปริญญาที่ไดประสาธนไปแลว 

พ.ศ. ๒๔๙๗ (ค.ศ. ๑๙๕๔) 
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑติ (พธ.บ.) 

พระมหาจํานงค ชุตินฺธโร  ป.ธ.๙ พ.ม. 
พระมหาแสง ธมฺมรํสี  ป.ธ.๗ 
พระมหาสน่ัน 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) 
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑติ (พธ.บ.) ขัน้ทดลองภาคปฏบิัต ิ

พระมหาสําเริง อานนฺโท ป.ธ.๘ 

อนุปริญญาบัตร (อนุ พธ.บ.) ขั้นทดลองภาคปฏบิัต ิ
พระมหาอุทัย ทินฺนวโร ป.ธ.๕ 
พระมหาภาณุ ปทุโม  ป.ธ.๕ 
พระมหาวน สิริปฺโ  ป.ธ.๔ 

เม่ือถือตามน้ี ผูท่ีเรียนจบ ถายังเปน ป.ธ. ๓ หรือ ป.ธ. ๔ หรือ ป.ธ. ๕ ก็ไปเรียน
ตอปริญญาโทไมได ตองเอาอนุปริญญาไปทําปริญญาตรีท่ีโนนใหจบกอน (ไมตองพูดถึง
ผูไมเปนเปรียญ) ท้ังท่ีก็เรียนจบหลักสูตรเทากับผูได ป.ธ. ๖ ข้ึนไปแลว  

เม่ือเปนเชนน้ี จะเอาอยางไร จะถือตามอยางเดิมน้ัน หรือจะแกไขอยางไร และถา
ตกลงอยางไร ก็จะมีผลไปในเรื่องอ่ืนดวย ไมเฉพาะในการไปศึกษาตอตางประเทศเทาน้ัน 

ดวยเหตุนี้ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก็เลยกลายเปนปสําคัญ ที่การยุติปญหาการไปศึกษาตอ ได
เปนการแกปญหาเร่ืองนี้เสร็จไปทีเดียว (เวลาน้ัน ผูไปศึกษาตอรุนแรก ทยอยกลับมาแลว) 



๑๔๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ผูเลาเขียนลายมือบันทึกเรื่องน้ีไว ดังน้ี 

“[วันพุธ ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๓] วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐... 
ผู้ให้โอวาท: ตามวาระ 
สํานักงานเลขาธิการ: งานตามปกติ 
การประชุมใหญ่เจ้าหน้าท่ี: ๑๘.๓๐–๒๔.๑๐ น. มีการประชุมเจ้าหน้าท่ี

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานทั้งหมด มีเร่ืองสําคัญ คือ 
(เลขาธิการเป็นประธาน):  
๑. โครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นประเภท ข. ... 
๒. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างจังหวัด... 
๓. เร่ืองธรรมจาริก... 
๔. การส่งผู้สําเร็จการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย

ฮินดูพาราณสี อินเดีย 
ก. คุณสมบัติ ได้พิจารณาคําว่า ปริญญาตรี และลงความเห็นเลยไปถึงการ

กําหนดคุณสมบัติสําหรับปริญญาตรี ท่ีประชุมมีมติตามข้อเสนอของ
ผู้ช่วยเลขาธิการว่า ควรถือเกณฑ์เข้มงวดในการรับเข้าเป็นสําคัญ แต่
ตอนสําเร็จไม่ต้องกําหนดว่าจะเป็นเปรียญช้ันใด เพียงแต่เขียนไว้ใน
ระเบียบว่า หลักสูตรมหาจุฬาฯ ไม่ต่ํากว่า ป.ธ. ๖ เป็นพอ และมอบให้
พระมหาจําลอง ภูริปญฺโญ ไปร่าง. ผู้สมัครคราวน้ีจึงเป็นเปรียญใดก็ได้. 
- ให้แก้ระเบียบการรับทุนว่า ปฏิบัติงานมา ๑ ปี ๖ เดือนถึงวันที่สมัคร  
- กําหนดอายุให้ไม่เกิน ๔๐ ปี (เดิม ๓๕ปี) 

ข. วิชาท่ีส่งไปศึกษา  
๑) สันสกฤต 
๒) วรรณคดีอังกฤษ 
๓) สังคมวิทยา 

ค. ตั้งกรรมการไปดําเนินการ มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นประธาน (รวม ๕ รูป) 
ง. ปัญหาเฉพาะ เช่น รูปน้ัน รูปน้ี สมัครได้หรือไม่ 

๕. เร่ืองสาขา ร.ร. พอ. ปราจีนบุรี... 
๖. กําหนดวันสอบของแผนกต่างๆ... 
๗. การจัดงานของแผนก ร.ร. พอ. ... 
๘. เร่ืองบาลีสาธิตศึกษา... 
๙. เร่ืองท่ียกค้างไว้...”  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๓ 

เม่ือไดมติดังน้ีแลว ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ก็เริ่มเปดรับสมัครชิงทุนไปศึกษาตอ
ปริญญาโท สมัครท่ีนายทะเบียน แลวก็สอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๕-๑๖ เดือนน้ัน ขอคัด
ความท่ีเขียนลายมือไวมาใหดู เปนสวนหน่ึงแหงบรรยากาศของมหาจุฬาฯ ในอดีต ดังน้ี 

“[วันพุธ แรม ๕ คํ่า เดือน ๔] วันพุธท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐... 
การคัดเลือกผู้รับทุน: เร่ิมสอบคัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ณ 
ต่างประเทศ ซ่ึงมีผู้สมัคร ๒๔ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๒๒ รูป  

๑) วิชาภาษาสันสกฤต    ๓ รูป  
๒) วิชาวรรณคดีอังกฤษ    ๓ รูป  
๓) วิชาสังคมวิทยา  ๑๘ รูป 

ในวันน้ี เร่ิมสอบ  
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 วันน้ี  
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. 
๖. วิชาสังคมวิทยา  -  อจ. ศรีพัท มีนะกนิษฐ์  – ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น....” 

หลังจากน้ันครึ่งเดือน ก็ประชุมตัดสินดังน้ี 

“[วันศุกร์ แรม ๖ คํ่า เดือน ๔] วันศุกร์ท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐. 
สํานักงานเลขาธิการ: ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกไปศึกษาต่อชั้น

ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ตกลงว่า...ให้พิจารณาให้แก่ผู้เหมาะสม ได้มี
มติว่า ผู้เหมาะสม คือผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มของวิชาน้ันๆ 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. น้ี” 



๑๔๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

การไปสง เวลาน้ันเอาจริงเอาจังกันมาก ดังท่ีผูเลาก็รวมไปสงท้ังน้ัน ๑๑ ก.ค. ไป
สงพระมหาจินดา พระมหาอรรณพ และพระมหานพศักดิ์ แลว ๑๔ ก.ค. ก็ไปอีก เพ่ือสง
พระมหาวิจิตร พระมหาสุพจน และพระมหาศิรินทร   

ในปถัดมา ๒๕๑๑ ก็จัดสอบชิงทุนไปเรียนปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา สอบใน
วันท่ี ๑-๒ มี.ค. ๒๕๑๑ (ผูสอบไดคือ พระมหาบรรจง รตนวโร)  

เทาท่ีสงไปน้ี รวมแลวก็ไมมากเลย เพราะเม่ือมหาจุฬาฯ เองไมมีกําลัง ก็ตอง
อาศัยเจรจาใหไดทุนมา อันนอกเหนือจากเงินชวยเหลือดานอ่ืนๆ ที่ตางก็จําเปนและสําคัญ
ท้ังน้ัน โดยแหลงทุนก็คือมูลนิธิอาเซียอยางเดิม ซ่ึงตองตกลงกันเปนปๆ ไป  

ครั้นถึงป ๒๕๑๓ ก็คิดกันวา มูลนิธิมหาจุฬาฯ ตั้งมาหลายปแลว นาจะพอนํา
ดอกเบี้ยมาใชเพ่ือการน้ีได จะไดเสริมข้ึนไป ในท่ีสุดก็ตกลงกัน ดังท่ีผูเลาบันทึกไววา 

“[วันอังคาร ขึ้น ๔ คํ่า เดือน ๔] วันอังคารท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓... 
การประชุม: ๑๘.๕๐ - ๒๔.๕๐ น. มีการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารระดับหัวหน้าแผนก 

และรอง ผอก. ขึ้นไป... 
- ...ประธานแจ้งให้ทราบ... 
- ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองพระมหาบุญมา มหาวีโร หัวหน้าแผนกจัดหาลาไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ... 

- พิจารณาการรับนิสิต นร. ใหม่... 
- การใช้ดอกเบี้ยมูลนิธิ ให้นิสิตทุกรูปที่สําเร็จด้วยเกียรตินิยมในปีใดก็ตาม ได้รับ
ทุนศึกษาต่อในปีน้ัน ๑ ทุน (ในกรณีมีมากกว่า ๑ รูป เอารูปคะแนนสูง ถ้า
เท่ากัน ต้องสอบแข่งขัน) และให้กลับมาทํางานเพ่ิมเกินเวลาที่เรียนอีก ๑ ปี; 
และให้ทุนปริญญาเอก ๓ ปี ๑ ทุน (ถ้าได้รับทุนจากภายนอก งดทุนมูลนิธิใน).” 

สืบจากน้ีก็ออกมาเปน “ระเบียบการรับทุนไปศึกษาตอ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๑๓” ซ่ึงผูเลาไดนําไปถวายองคสภานายกลงนามประกาศ ในวันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๓  

อีกดานหน่ึง เรื่องก็เดินหนาไป จนกระท่ังไมชาตอมา  

“[วันพฤหัสบดี แรม ๔ คํ่า เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓... 
สํานักงานเลขาธิการ: ทําหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ มจร. ณ B.H.U. เร่ืองการติดต่อที่เรียน

ให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ๗ รูป และเร่ืองการซื้อหนังสือตําราจากอินเดีย เป็นต้น... 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๕ 

 (มีหนังสือถึง B.H.U. รวมถึง Registrar ๓ มหาวิทยาลัย = ๓ ฉบับ; 
จดหมายทางการภาษาไทยมอบภาระน้ี ๑ ฉบับ; จดหมายส่วนตัวชี้แจง
เพ่ิมเติม ถึงพระมหาสังวร ๑ ฉบับ; ถึงพระมหาบุญลือ ๑ ฉบับ; เพิ่มพิเศษ
ถึงพระมหาทรงวิทย์ ๑ ฉบับ)” 

ตอมา ๓ พ.ค. ๒๕๑๓ ประกาศผลการสอบบาลีอุดมศึกษา ปนี้ มีเกียรตินิยมอันดับ 
๒ - ๒ รูป พระมหาเหรียญ กลฺยาณเมธี เปนผูไดรับทุน ตอนแรกวาจะไปเรียนท่ี B.H.U.  

ในโอกาสน้ี อาจารยสุชิต อินทนนท (พธ.บ. รุนท่ี ๓) ซ่ึงเปนอาจารยในแผนกบาลี
เตรียมอุดมศึกษา จะไปศึกษาตอท่ีน่ันดวยโดยทุนสวนตัว มหาจุฬาฯ ก็ตกลงติดตอให
ดวย (ตั้งแตตนมาแลว เม่ือมีการสงผูไดทุนไปศึกษาตอน้ัน พระเจาหนาท่ีครูอาจารยทาน
อ่ืน แมจะไปดวยทุนสวนตัว ก็ขอรับการพิจารณาเขารวมคณะที่มหาจุฬาฯ จะติดตอใหได 
ตางเพียงวา คราวนี้ ทานเปนอาจารยคฤหัสถ)  

สวนพระมหาเหรียญ ตอมา ไดรับฟงพระมหาสังวร สีลสํวโร ท่ีจบปริญญาเอก
กลับมาจากอินเดีย ตกลงเปล่ียนใจไปเรียนวิชา Linguistics ท่ี University of Delhi  

ยุคน้ัน พระไปเรียนตอในอินเดียแบบสวนตัวแทๆ กันมาก และก็มีเรื่องท่ีตองชวย
แกปญหากันเรื่อย เชนท่ีเขียนไวอีกวา (๙ ก.ค. ๒๕๑๓) “เร่ืองพระที่จะไปนอกโดยทุนส่วนตัว 
ยังไม่ได้หลักฐานการรับเข้าจากมหาวิทยาลัยท่ีจะไป มาขอร้องให้ช่วยขออนุญาต ศ.ต.ภ. (วันก่อนๆ 
ก็มีรายอื่นๆ)” 

ในท่ีสุด ครูอาจารยเจาหนาท่ี มจร. รวมท้ังผูเลา ก็ไดไปสงผูศึกษาตอ ท้ังพระ เชน 
พระมหาสุรินทร ชุตินฺธโร (สอบไดทุนไปตอวิชาวรรณคดีอังกฤษ) และพระมหาอัมพร อมฺพโร 
(สอบไดทุนไปตอวิชาบรรณารักษศาสตร) ในวันท่ี ๖ จนถึงอาจารยสุชิต อินทนนท (ไป
เรียนวิชาบรรณารักษศาสตร) ในวันท่ี ๒๗ ส.ค. ๒๕๑๓ ลงทายคือ พระมหาจินดา อาจาร
กุสโล (จบโทกลับมาพรอมกับพระมหาอรรณพเมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๕๑๒) ซ่ึงเดินทางไปตอ
ปริญญาเอกปรัชญาที่ University of Madras ในวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๒๕๑๓ 

(เปนความพอดีท่ีแปลกดี  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 แตควรเลาอีกดานหน่ึงดวย คือ ท่ีใชเงินดอกผลมูลนิธิสง
พระไปตอเมืองนอกน้ี ก็มิใชมองขามการสงเสริมพระท่ีเรียนอยูขางใน ดังไดเขียนไววา 



๑๔๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

“[วันอังคาร แรม ๑๒ คํ่า เดือน ๔] วันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔. 
สํานัก ลธ.: เวลา ๑๔ น. รองฯ มาต้อนรับ ดร. Richard A. Gard ตามนัด… 
การประชุม: ๑๘.๓๐ – เกือบ ๒๔ น. เลขาธิการเป็นประธานประชุมเจ้าหน้าท่ี

ระดับบริหาร มีเร่ืองสําคัญ 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
มาอยูในฐานะท่ีมีหนาที่ทํางานเพื่อใหทานผูอ่ืนที่สมควรไดไป มิใชมีหนาท่ีจัดใหแกตนเอง   

ธุรการชวยแกและกันปญหา รักษาวิชาการท่ีเปนแกนขางใน   
มีเร่ืองพิเศษเกิดข้ึนในวันสงคณะพระอาจารยเจาหนาท่ีมหาจุฬาฯ รุนแรก ไป

ศึกษาที่ B.H.U. จึงควรเลาไวดวย คือ ในวันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗ น้ัน ท่ีดอนเมือง มีท้ังการสง
ทานท่ีเดินทางไป และการตอนรับทานท่ีเดินทางกลับมา 

ขอทบทวนวา หลังจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ถึงอสัญกรรมในวันท่ี ๘ ธ.ค. ๒๕๐๖ 
แลว จอมพลถนอม กิตติขจร ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรีอีก ตอมา จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ไดส้ินชีพท่ีชานกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ในวันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๒๕๐๗ และจะมีพิธีตอนรับ
อัฐิท่ีนํากลับคืนสูประเทศไทยในวันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗ ก็เลยมาตรงวันเดียวกับการสง
พระอาจารยมหาจุฬาฯ ไปอินเดีย 

เรื่องนี้มิใชเปนเพียงเหตุการณที่มาประจวบตรงในวันเดียวกันเทานั้น แตมีเรื่อง
เกิดขึ้นเคียงคูกับการเตรียมสงพระบัณฑิตนั้น เปนเร่ืองดีแตตองระวังที่จะแกและกันปญหา 

กอนถึงวันตอนรับอัฐิจอมพล ป. น้ัน มีบุคคลมาขอนิมนตนิสิตนักเรียน ๓ คันรถ
เพ่ือไปนําอัฐิท่ีดอนเมือง อันน้ีถาเปนกิจสวนตัว ก็ไมเปนไร แตเม่ือจะเปนการนําสถาบัน
อันเปนสวนรวมเขาไปเก่ียวของ ก็ตองชัดเจนวาจะไมเกิดปญหา  

เม่ือติดตอสอบถามเร่ืองน้ีกับเจาภาพ (นึกไมออกวาหมายถึงทางบานของทาน
จอมพล ป. หรือฝายไหน ไมไดเขียนบันทึกกํากับไว) ก็วาไมทราบ เพราะตางคนตางจัด ก็



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๗ 

คงหมายความวา ในงานน้ี เจาภาพท่ีวาน้ันมิใชเปนเจาของเรื่อง ไมมีใครจํากัดผูกขาด
การตอนรับน้ี เพราะทานจอมพล ป. เคยเปนผูใหญในบานเมือง มีผูท่ีเคารพรักจํานวน
มาก ก็จัดกันไปตามศรัทธา อะไรทํานองน้ัน  

เรื่องของบานเมืองเปนอยางท่ีวาน้ี แตเปนธรรมดายามนั้น ก็มีกระแสการเมือง
ซานอยู ผูเลาไมมีประสบการณในเรื่องอยางน้ี เชน ไมรูจักวาใครเปนใคร ใครเปนผูใหญ
แคไหนในบานเมือง ใครอยูสายไหน เม่ือเขาอางคนโนนคนน้ัน ก็มองเรื่องไดไมชัด จับ
ทิศทางยาก ไมรูวาจะสืบสอบเรื่องทางไหนที่ใด จะติดตอใคร เปนเรื่องจากขางนอก อาจ
ยุงได ทางท่ีดีก็ยกเรื่องถวายใหทานเจาคุณเลขาธิการจัดการตอไป 

น่ีเปนตัวอยางของเรื่องขางนอก ท่ีตอมาก็เขาระบบการแบงงาน ซ่ึงไดยุติไปดวยดี 
ทานเจาคุณเลขาธิการติดตอไปท่ีวัดโพธิ์ ทานเจาคุณรัตนเวที (ตอมาคือ ทานเจาคุณพระ
ธรรมราชานุวัตร) ซ่ึงมีนํ้าใจไมตรีกับมหาจุฬาฯ ตลอดมา ก็จัดพระใหรวมกันไป แกปญหา
ไปได ดานหนึ่งก็ไมเสียนํ้าใจแกเขา และไมกลายเปนรังเกียจทานผูจากไป อีกดานหน่ึง ก็
ไมเอาสถาบันสวนรวมเขาไปเส่ียงตอการถูกเพงเล็งอยางหน่ึงอยางใด 

พูดใหชัดอีกนิดวา ในเร่ืองน้ี ถาเสียงออกมาวา มหาจุฬาฯ จัดสงพระไปทําการน้ี 
ก็ทําใหสถาบันเขาไปเก่ียวของ ซ่ึงมีความหมายไปอยางหนึ่ง แตถาเปนขาว หรือพูดกันวา 
พระไดรับนิมนตจากวัดโนนบางวัดน้ีบาง ไปในพิธีเพ่ือนําศพนําอัฐิ ก็เปนเรื่องทําบุญทํา
กุศลไปตามประเพณี  

ก็เปนอันวา ตองรักษาสถาบันอันเปนสวนรวมไว มหาจุฬาฯ ไมไดเปนบวก หรือ
เปนลบแกใคร และมิใชเปนกลางระหวางใครดวย แตดําเนินไปในวิถีทางของตนตามหลัก
ตามธรรม รวมทําบานเมืองใหมีบรรยากาศโปรงโลง ที่จะใหทุกคนเจริญในกุศลท่ัวเสมอกัน 

ในสถานการณอยางท่ีเลามาน้ี ทานเจาคุณเลขาธิการพามหาจุฬาฯ ใหเดินหนา
ผานโลงไปได ทานแกปญหาเฉพาะหนาใหลุลวง และท้ังโดยบุคลิกและวิธีปฏิบัติ เม่ือมี
เร่ืองราวขางนอก และการสัมพันธทางสังคมหรือท่ีเก่ียวกับบุคคล ทานถนัดท่ีจะดําเนิน
เร่ืองใหเล่ือนโลงไปโดยทางละมุนละมอม หรืออยางบัวไมใหชํ้า นํ้าไมใหขุน    

สําหรับผูเลา เรื่องแบบนี้อยูขางจะหางใจ พบในบันทึกเกาวาพอมาทํางานใน
ตําแหนงน้ีเพียง ๑๐ วัน ก็เขียนไววา “รู้สึกว่างานธุรการยุ่งมาก เช่น มีพระไปอ้อนวอนขอผ่อน
ผันเข้าครุศาสตร์ถึงวัด, ...” แตก็เปนอันยอมรับสภาพตามท่ีมันเปน ตองเดินหนาทําใหเปน
อยางท่ีควรจะเปนกันตอไป  



๑๔๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

จะเห็นวา เรื่องพระนําอัฐิทานจอมพล ป. ก็ไดวัดโพธิ์ชวยอีก ผูเลาก็จําไดอยูวา
งานมหาจุฬาฯ เวลาน้ันพ่ึงสมเด็จ “ปา” มากมาย แตก็จําไดนอยเกินไป  

เม่ือเปดดูบันทึกลายมือในชวงน้ี ก็ไดพบกิจกรรมที่เก่ียวของพึ่งพาอาศัยทาน
ตอเน่ืองไปในงานตางๆ หลายอยาง อีกท้ังนึกไมถึงวาตนไดไปหาไปกราบทานในงานของ
มหาจุฬาฯ บอยถึงอยางน้ัน เชน ในระยะใกลกันน้ี  

๔ พ.ค. ๐๗ (กอนแตงต้ัง) “ไปขออนุมัติเร่ืองซ้ือกระดาษพระไตรปิฎกท่ีสมเด็จฯ...”  
๑๘ พ.ค. ๐๗ (กอนแตงต้ัง) “...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 (เรื่องสืบเน่ือง) “...เลขาธิการและผู้ช่วยไปหาสภานายกนัดเวลาทําวัตร, 
และขอวิหารเก็บพระไตรปิฎก” 

๑ ก.ย. ๐๗ “...เลขาธิการนําหนังสือแจ้งวัน ม.จ.ร. ไปยังเจ้าคณะจังหวัด ถวายสมเด็จ
พระวันรัตเซ็น; และขอเรียนปรึกษาเร่ืองบาลีมัธยม...” 

รวมความก็คือ หลังจากองคทุติยสภานายก (อาสภเถระ) ตองพนจากตําแหนงไป
ตามกระแสการเมือง ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ แลว พอดีวา ถึงป ๒๕๐๖ สมเด็จพระสังฆราช 
ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ ทรงไดรับการสถาปนาเปนองคพระประมุขของสังฆ
มณฑล มหาจุฬาฯ จึงตั้งหลักทรงตัวอยูไดอยางอบอุน  

ตอจากน้ัน มหาจุฬาฯ ไดอาศัยเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน เปน
หลักที่พึ่งพาในการดําเนินกิจการทั้งหลายท่ัวๆ ไป ที่เกี่ยวกับวงการภายนอก สวนงานภายใน 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัดมหาธาตุ ก็อาศัยองคตติยสภานายก ซ่ึงเปนอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ  

[สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ (อยู ญาโณทโย) วัดสระเกศ ส้ินพระชนม
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘; สมเด็จพระสังฆราช อุฏฐายีมหาเถระ (จวน อุฏฐายี) วัด
มกุฏกษัตริยาราม ไดรับสถาปนา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๘, ส้ินพระชนม ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๑๔; สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ (ปุน ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพน ไดรับ
สถาปนา ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, ส้ินพระชนม ๗ ธันวาคม ๒๕๑๖] 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๔๙ 

ทีน้ี ท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน ดังไดเลาแลววา เหมือนเปนประเพณีแตตนมา (ประเพณี
เน่ืองดวยขาดกําลังคน?) (ส่ังการ) เลขาธิการเปน “ผู้กํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา” พรอมไป
ในตัว คือเปนผูรับผิดชอบคณะพุทธศาสตรดวย  

สวนคณบดี ซ่ึงมีอยูรูปเดียว เปนของคณะพุทธศาสตร คือ ทานเจาคุณพระธรรม
ทัศนาธร วัดชนะสงคราม ก็เปนตําแหนงโดยเกียรติ ผูเลารูแควา ทานก็อยูท่ีวัดของทาน
มาตลอด (แตงตั้ง ในป ๒๔๙๑ จนถึงมรณภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๐๘) 

ข้ึนป ๒๕๐๓ เม่ือผูเลาสอบภาคหลัง – Semester II ของชั้นพุทธศาสตร ปท่ี ๒ 
พระมหามนัส จิตฺตทโม (กอนเกิดคดีคอมมิวนิสต ท่ีเลาแลว) ในตําแหนงส่ังการเลขาธิการ 
ไดเปนผูลงนามประกาศกําหนดตารางสอบ ย่ิงกวาน้ัน ใบขอสอบทุกวิชา มีช่ือ “อาจารย์ผู้
ออกข้อสอบ” แลว ก็มีนามพระมหามนัส จิตฺตทโม “อาจารย์ผู้กํากับแผนก” คุมไวอีกดวย 

เชนเดียวกันน่ันเอง ข้ึนป ๒๕๐๔ เม่ือผูเลาสอบภาคหลัง ของช้ันพุทธศาสตร ปท่ี 
๓ พระมหาสนั่น กมโล ในตําแหนงส่ังการเลขาธิการ ไดเปนผูลงนามประกาศกําหนด
ตารางสอบไล ย่ิงกวาน้ัน ใบขอสอบทุกวิชา มีช่ือ“อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ” แลว ก็มีนาม
พระมหาสน่ัน กมโล “อาจารย์ผู้กํากับแผนก” คุมไวอีกทีหน่ึง 

น่ีก็งายๆ ชัดๆ วา (ส่ังการ) เลขาธิการ ของมหาจุฬาฯ น้ี มิใชเพียงทํางานในทาง
ปฏิบัติของอธิการบดีท้ังหมด (เวนแตการลงนามในบางกรณี และงานพิธีบางอยาง) 
ดังเชนมหาวิทยาลัยท้ังหลายของรัฐในสมัยน้ันเทาน้ัน แตทําหนาท่ีแทนคณบดีท้ังหมด
ดวย จึงรวมเอาไวท้ังงานธุรการ และงานวิชาการ หมดส้ิน เปนประเพณี (ของการขาด
กําลังคน?) ท่ีมหาจุฬาฯ ตองยอมรับโดยลําดับสืบมา 

ครั้นเม่ือมีคณะครุศาสตรข้ึน ในป ๒๕๐๔ ตามดวยคณะอาเซียอาคเนย ในกลาง
ปการศึกษา ๒๕๐๖ ซ่ึงเปล่ียนช่ือเปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตร ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ก็
ยังคือเลขาธิการอยูน่ันเอง ท่ีเปนผูดําเนินงานท้ังหมดของทั้ง ๓ คณะ 

การแตงตั้งใหมีเลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร และเลขานุการคณบดีคณะ
อาเซียอาคเนยข ึ้นเม่ือวันท่ี ๒๓ ม.ค. ๒๕๐๗ ก็ถือไดวาเปนความพยายามที่จะเริ่มใหมี
ผูดูแลรับผิดงานของคณะน้ันๆ โดยตรงเต็มตัวโดยเฉพาะ แตเลขานุการคณบดีท้ัง ๒ ทาน
ก็ไดลาเพศไปภายในเวลาไมถึงครึ่งป 

ดวยเหตุน้ี เม่ือผูเลาถูกต้ังเปนผูชวยเลขาธิการ มาชวยงานทานเจาคุณเลขาธิการ 
งานของอุดมศึกษาท้ัง ๓ คณะ (แถมอบรมครูศาสนศึกษา และ วค.ศาสนศึกษา ดวย) จึง
อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการอยางเดิม ตามประเพณีของมหาจุฬาฯ  



๑๕๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ถึงเวลาน้ี คําวา “ผู้กํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา” ที่เปนฐานะพวงกับตําแหนงเลขาธิการ 
ถึงแมโดยทางการยังมีอยู แตในทางปฏิบัติ แทบไมมีใครนึกถึงแลว พอพูดถึงเลขาธิการ ก็
มองรวมไปถึงการดูแลงานของบรรดาคณะในอุดมศึกษาคลุมไปในตัวเลย  คําวา “ผู้กํากับ
แผนก” ใชจริงจังแตกับสวนงานอื่นๆ ซึ่งมาเปลี่ยนเปน “ผู้อํานวยการ” ท้ังหมด ใน พ.ศ. ๒๕๑๒  

เม่ือทานเจาคุณเลขาธิการ และผูเลา เริ่มทํางานตามหนาท่ีในปลายเดือน
พฤษภาคม ๒๕๐๗ แลวไมชา ใกลจะสงคณะพระอาจารยเจาหนาท่ี ม.จ.ร. ไป B.H.U. ก็
ไดเอาจริงเอาจังกับการท่ีจะใหมีผูดูแลงานอุดมศึกษา ๓ คณะนั้น ใหเสร็จกอน ดังท่ีผูเลา
บันทึกลายมือไววา 

“วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗... 
สํานักงานเลขาธิการ: ประชุมเลขานุการคณบดี ๓ คณะ  โดยเลขาฯ และผู้ช่วย ท่ี
ห้องอธิการบดี – กําหนดอํานาจหน้าท่ี – แยก – ประสานงาน - เวลา ๑๘.๓๐ น.”  

แลวตอมาอีก ๓ วัน ก็ประชุมกันอีก 

“วันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗... 
สํานักงานเลขาฯ: เจ้าคุณราชฯ ประชุมเลขานุการ ๓ คณะ,  ผู้ช่วยเลขาฯ เข้า
ร่วม, แยกรายการอาจารย์-วิชา-จํานวน ชม. ที่สอน จากตารางสอน, ตกลงอํานาจ
หน้าท่ีที่กําหนด ๑๐ ขอ้.”  

น่ีคือ ไดต้ังใหมีเลขานุการคณบดีข้ึนใหมแลว 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 เปนเจาหนาท่ีคณะพุทธ
ศาสตร ซ่ึงเปนกําลังสําคัญ ที่ชวยงานไดมากทีเดียว 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๑ 

คราวน้ี เปนอันวามีเลขานุการคณบดี ๓ คณะ ข้ึนมาทํางานจริง ซ่ึงชวยงาน
ประจํา แตก็อยูในข้ันตั้งตน โดยที่ตัวงานแทๆ เฉพาะอยางย่ิงในดานวิชาการ ก็ยังอยูท่ี
สํานักงานเลขาธิการ  

อยางไรก็ตาม ไมนานนัก เลขานุการคณบดีก็จากลาแยกกันไป  

เริ่มดวยเลขานุการคณบดีคณะอาเซียอาคเนย ลาสิกขาเม่ือวันท่ี ๒๒ ม.ค. 
๒๕๐๘ แตเม่ือลาแลว ก็ยังมาชวยงานอยางขยันขันแข็ง เห็นไดวา พอถึงวันที่ ๒๖ ม.ค. 
๒๕๐๘ ก็มาชวยโดยไมรอชา ตอมา แมจะไปทํางานที่กรมการศาสนาแลว ก็ยังมีนํ้าใจ
มาชวยอยู ดังที่ผูเลาไดบันทึกไววา ในวันที่ ๒๒ และ ๒๔ ต.ค. ๒๕๐๘ ก็ยังมาชวยงาน
จัดตารางสอนจนดึกด่ืนถึงตี ๑ 

สวนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร คือ พระครูปลัดกิตติวัฒน ตอมา เม่ือมหา 
วิทยาลัยเชียงใหม ไดตกลงใหวัดฝายหินเปนวัดประจํามหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ก็อนุมัติให
ทานไปปฏิบัติศาสนกิจอยูท่ีวัดน้ัน โดยไดเดินทางไปอยูประจําต้ังแต ๒๕ ก.ค. ๒๕๑๒ 

ในท่ีสุดจึงเหลืออยูทานเดียว คือ พระมหาวิสุทธิ์ ปฺุสฺสโร เลขานุการคณบดี
คณะพุทธศาสตร ซ่ึงอยูยาวนานจริงๆ (จนแมหลังจากผูเลาลาออกไปแลว) พรอมดวย
พระมหาสิริ สิริธมฺโม เจาหนาท่ีคณะพุทธศาสตร ซ่ึงก็อยูย่ังยืนตอมาอีกนาน 

(อาจารยวิสุทธิ์ เปน พธ.บ. รุนเดียวกับอาจารยสมบูรณ คือ รุนท่ี ๗ มีวัยสูง ถาจํา
ไมผิด ทานอายุมากกวาทานเจาคุณเลขาธิการ) 

เม่ือเหลืออยูองคเดียว อาจารยวิสุทธิ์ก็เลยดูแลสํานักงานคณบดีท้ังหมด โดยทาน
ก็อยูกับงานดานธุรการ ซ่ึงสวนใหญเปนการส่ือสารสัมพันธกับอาจารยและนิสิต โดยมี
พระมหาสิริ สิริธมฺโม เหมือนเปนผูชวย (แตสังกัดสํานักงานเลขาธิการท้ัง ๒ ทาน) 

ท่ีจริงน้ัน การกลายเปนวา ตัวงานท่ีแทของทานเจาคุณเลขาธิการ และของผูเลาที่
เปนผูชวยเลขาธิการ คืองานสอนและงานหนังสือ สวนงานธุรการ เปนเพียงงานจร งานแฝง 
และเปนงานที่แทรกท่ีซอนเขามา ดังท่ีวา ท้ัง ๒ รูป เปนอาจารยในสังกัดคณะพุทธศาสตร  

ขอยกตัวอยางมาดู ใหเห็นงานสอนของทานเจาคุณเลขาธิการ และของผูเลา ใน
แผนกบาลีอุดมศึกษา (คําในยุคแรกท่ีเรียกสวนงานทุกคณะรวมกันไวอีกชั้นหน่ึง) เม่ือข้ึน
ปการศึกษา ๒๕๐๘ (คือปแรกเร่ิมจัดหลังจากเขาทํางาน; เปนเอกสารภายในเพื่อ
ประมวลงานจัดเตรียมการ เขียนดวยลายมือของผูเลา) ดังน้ี (รายนามเรียงตามลําดับอักษร) 



๑๕๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

รายนามอาจารย และวิชาท่ีบรรยาย 
แผนกบาลีอุดมศึกษา และแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ม.จ.ร. 

ปการศึกษา ๒๕๐๘ 

๑๔. อจ. เทพคุณาภรณ, พระ  ๑. บาลีสุตตันตปฎก  พ. ๑  (๑ – ๑) 
 ๒. บาลีสุตตันตปฎก  พ. ๒  (๑ – ๑) 
 ๓. วิสุทธิมรรค  พ. ๒  (๑ – ๑) 
 ๔. บาลีวินัยปฎก  พ. ๓  (๑ – ๑) 
 ๕. อภิธรรม  พ. ๓  (๑ – ๑) 
 ๖. บาลีวินัยปฎก  พ. ๔  (๑ – ๑) 
 ๗. อภิธรรม  พ. ๔  (๑ – ๑)  (๘ – ๘) 
๑๗. อจ. ประยุทธ ปยุตฺโต, พระมหา ๑. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ  อุดม ๓  (๑ – ๑) 
 ๒. ศาสนาภาคภาษาอังกฤษ พ. ๓  (๒ – ๒) 
 ๓. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ อุดม ๔  (๑ – ๑) 
 ๔. พระสูตรภาคภาษาอังกฤษ พ. ๔  (๑ – ๑)  (๕ – ๕) 

ตกลงวา มหาจุฬาฯ จัดนิตยภัตถวายแกท้ังสองรูปน้ี ในฐานะท่ีเปนอาจารยสอนใน
แผนกบาลีอุดมศึกษา โดยสังกัดคณะพุทธศาสตร (ถวายแกทานเจาคุณเลขาธิการ มูลคา
เดือนละ ๗๕๐ บาท และแกผูเลา มูลคาเดือนละ ๖๐๐ บาท) สวนงานในตําแหนง
เลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการ ไมตองถวายนิตยภัต 

ถึงจะมุงหาวิชาการ ก็ถอยจากธุรการไมพน   
เปนอันวา พอเขาทําหนาท่ีในกลางป ๒๕๐๗ ก็คือพบกับงานของมหาจุฬาฯ 

ท้ังหมดน่ันเอง ไมวาจะเปนวิชาการ หรือธุรการ รวมอยูท่ีน่ัน ก็แยกก็จัดเอาเอง  

บอกแลววา สําหรับธุรการ ไมตองพูดถึง หางใจอยูแลว แตแคดานวิชาการ 
นอกจากงานในใจตัวเองท่ีมุงม่ันจะทําพจนานุกรม หลายเรื่องก็พะรุงพะรังอยูแลว  

ทวนอีกทีวา ขณะนั้น ผูเลาสอนอยูในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา พอตําแหนงใหม
มา อันนี้ไมยาก จังหวะให ตรงกับข้ึนปการศึกษาใหม ทานก็ขึ้นตนใหมดวย โดยใหมาสอน
ในแผนกบาลีอุดมศึกษา มีคณะพุทธศาสตร เปนตน น่ันคือเพียงยายท่ี เปล่ียนเน้ืองาน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๓ 

แตไมแคน้ัน มีภาระติดพันเปนงานเรงมาก คือ ตอนท่ีสอนในแผนกบาลีเตรียม
อุดมศึกษา ไดเริ่มวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษข้ึน ทีน้ี ทานพระอาจารยผูกํากับแผนก เปน
พระท่ีขยันมาก ทานก็ชวนใหทําหนังสือทํานองแบบเรียนไวใชประจําไปเลย ก็จึงชวยกัน
เขียนบทเรียนทําเปนหนังสือ English Lessons on Buddhism ขึ้นมา Book I กับ Book II 
สําหรับช้ันท้ังสอง เปนงานชนิดรีบเรง-รวบรัด 

ทีน้ี ทานอาจารยผูกํากับแผนก ก็คือนามแรกในคณะซ่ึงเปนรุนแรก ท่ีจะไปศึกษา
ตอ ณ B.H.U. ในปน้ัน ก็จึงตองทําหนังสือน้ีใหเสร็จกอนทานเดินทางในวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน ซ่ึงก็จะพอทันใชเรียนในปการศึกษาน้ันดวย ก็เลยเรงกันใหญ (งานน้ี ต้ังแต
เร่ิมตน ทําหลังเลิกเรียน คือ กลางคืน มักถึงเท่ียงคืน หรือเกือบๆ)  

แลวในท่ีสุด ก็เสร็จทัน ในวันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๐๗ เขียนบันทึกไววา “...คํ่าทํา
บทเรียน Eng. on Buddhism จนเวลา ๒๔.๐๐ น. พอดี” แตในชวงน้ัน ท้ังเขียนกันไป ก็
ทยอยสงโรงพิมพจนเสร็จเปนเลม และใชเรียนกันมา  

คร้ันจัดการจายคาพิมพแกโรงพิมพแลว ก็มอบงานน้ันใหเปนสมบัติของมหาจุฬาฯ 
หมดเร่ืองไป (คงใหเปนของแผนกนั้น ทั้งใหเปนเจาของดวย และจัดการดวย เชนเดียวกับ
หนังสือเรียนของแผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ก็ใหเปนของแผนกนั้นไป, ขอเลาใหโลง
ใจไวดวยวา การทํางานหนังสืออะไรก็ตาม เหลานี้ เปนการทําใหแกสวนรวมโดยสมัครใจ มี
คาใชจาย จะฉันจะใชอะไรๆ ก็เปนเร่ืองของตัวเอง รวมอยูในนิตยภัตอันเดียวขางตนนั้น) 

ทางดานแผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ผูเลาไดสอนมาหลายปแลวกอนน้ัน ก็
สอนตอไป แตงานทําบทเรียน-หนังสือเรียนสําหรับแผนกน้ี เปนเรื่องยืดเย้ือยาวนานกวาท่ี
ทําใหแกแผนกบาลีเตรียมฯ เปนอันมาก ท้ังสําหรับช้ันกลาง ช้ันปลาย และช้ันสูง  

แมในขณะท่ีเรง  English Lessons on Buddhism ใหแกช้ันบาลีเตรียมฯ ก็ตอง
เรงเขียนบทเรียนสําหรับนักเรียนวันอาทิตยพรอมไปดวย เชน Jātaka Stories (ตอมาใชช่ือ 
Jātaka Tales) ใหแกนักเรียนช้ันปลาย  

ทั้งนี้ ทานผูรวมงานก็ไมทิ้งกัน คือ เม่ือยังไมเสร็จเปนเลม ตองทยอยแจกนักเรียนที
ละบท พอผูเลาเขียนเสร็จแลว ไดอาศัยมือพิมพดีด (ถาไมมีใคร ก็ไดพ่ึงอาจารยสมบูรณ
น่ันแหละ) ชวยพิมพกระดาษไขใหแลว หลายทานก็มาชวยกันเอาเขาเคร่ืองโรเนียวผลิต
ออกมาตามจํานวนท่ีจะแจกใหทันใชเรียนในวันรุงขึ้น 

ดังน้ัน เม่ือเสร็จงานอ่ืนในเวลากลางวันแลว ค่ําลง งานโรเนียวก็เริ่มดวยแรงงาน
ของพระอาจารยท้ังหลาย  
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ดังตัวอยางบันทึกท่ีผูเลาเขียนไววา (บันทึกน้ี ตางกลุมตางชุดออกไป เขียนแคพอ
รู ไมบอกคํ่าแรม, เดือนท่ีบันทึก คือ พฤษภาคม  ๒๕๐๗, “๑๖.” คือวันท่ี ๑๖, นามใน 
(...) คือ ทานท่ีมาชวยกันโรเนียวดังท่ีวา โดยไมถือตัวกันเลย ไมวาโดยวัยหรือตําแหนงวา
เปนผูใหญหรือผูใดๆ มุงแตจะใหงานเสร็จ สําเร็จประโยชนท่ีมุงหมาย) 

“๑๖. โรเนียวบทเรียน Jātaka Stories หน้า ๑ – ๑๕ เร่ิม ๑ ทุ่ม เสร็จ ๖ โมง
เช้าพอดี (อจ.จําลอง-อดิศักด์ิ สมบูรณ์-บุญชอบ)”    

บางคราว เบาหนอย ก็ไมถึงสวางคาตา และไมตองระดมแรงกันมาก แตแคดึก
หนอย แค ๒ องคก็พอ ขอยกมาดูอีกตัวอยางหน่ึง (จะเห็นอาจารยสมบูรณยืนโรง) 

“๒๓. บทเรียนวันอาทิตย์ต่อ; กลางคืน โรเนียวบทเรียนถึงตี ๓ จบหน้า ๔๐ 
ปลาย ๒, อจ.สมบูรณ์-จําลอง)”    

เม่ือมาอยูสํานักงานเลขาธิการ งานน้ีก็ตองทําตอไป ไมตองพูดถึงบทเรียนสําหรับ
ช้ันอุดมศึกษาท่ีเปนของตอหนาโดยตรง 

แผนก ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย (ตอไป ถึงป ๒๕๑๒ จะตัดคําวา “แผนก” ท้ิง) 
แมจะเปนสวนงานที่ใหญ มีกิจการและกิจกรรมมากมาย มีเรื่องปรากฏในบันทึกของผูเลา
บอย แตพอจะมองเห็นภาพไดไมยาก ก็เลยวาจะรวบรัดขามไปเสีย คร้ันนึกอีกที คิดวา 
พูดถึงไวสักหนอยก็ดี จะไดเห็นความเปนไปของมหาจุฬาฯ เปนภาพรวมชัดข้ึนอีกนิด  

แผนก ร.ร. พอ. น้ัน นอกจากงานใหญประจําป คือ งานแจกประกาศนียบัตร 
ในชวงปใหมแลว บางปก็จัดงานอ่ืนเพิ่มอีก เชน งานวันวิสาขบูชา และตลอดปก็เต็มไป
ดวยการประชุม ท้ังการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมครูอาจารย การประชุม
ศูนยกลางผูปกครอง และการประชุมนักเรียน ขอนําคําบันทึกมาแสดงภาพอยางงายๆ  

“[วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ํา เดือน ๒]  วันอาทิตย์ท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙.   
วันงาน: งานแจกประกาศนียบัตร – ทําบุญปีใหม่ ร.ร.พอ.  

- เร่ิมด้วย 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  
เร่ิมอาจช้ากว่าเวลาบ้าง; (มีพระเณร, นักเรียน ต้ังแถวรับบ้าง) ใช้เวลา
แจกราว ๑ ชม. 

- รายการแสดงของนักเรียน ต่อ ถึงราว ๑๗.๔๐ น. เป็นปิดงาน 
 (รายการต่างๆ มักช้ากว่ากําหนด, โดยเฉพาะการแสดงของนักเรียน มี
สับเปล่ียนกันบ้าง, ร.ร. อื่นมาร่วม – มาไม่ทัน ไปแทรกตอนหลังบ้าง; 
การเข้ารับปีน้ี เรียบร้อยดี; เด็กเก็บสถานที่รวดเร็ว เสร็จในวันเดียว – 
เหลือแต่ส่งเก้าอี้, เก็บเต็นท์.)”  

ท่ีมหาจุฬาฯ เม่ือสอบกลางปการศึกษา ๒๕๐๗ ในเดือน ก.ย.-ต.ค. ร.ร.พอ. มี
นักเรียนจํานวน ๑,๒๖๓ คน (หญิง ๖๕๖ คน, ชาย ๖๐๗ คน)  

เม่ือเวลาผานไป ปรากฏวา การศึกษาในแบบของ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย 
ไดรับความนิยมมากข้ึน ดังท่ีตอมา ทางวัดมหาธาตุก็ตองการจัดดวย และหลวงพอ
สภานายกก็เรงมาทางทานเจาคณุเลขาธิการ ดังจะขอเลาอีกนิด 

“[วันศุกร์ แรม ๒ คํ่า เดือน ๖]  วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙.   
สํานักงานเลขาธิการ: เลขาธิการเข้าพบสภานายก...  

- สภานายกทวงเร่ืองให้เลขาธิการรับภาระจัดขยาย - รับ นร.พอ. มากขึ้น 
และใช้ตึกเรียนของวัด และขอครูจากวัดร่วมได้ (ความประสงค์เพื่อให้
งานเป็นจุดเดียว ไม่แตกสามัคคี ไม่ให้วัดแยกทํา).  
เลขาธิการรับว่า ยินดีร่วม แต่ทั้งน้ีได้กราบเรียนให้ทราบวัตถุประสงค์
ด้วยว่า ขณะน้ี ร.ร.พอ. เกิดขึ้นมาก การคํานึงเร่ืองคุณภาพ เป็นส่ิง
สําคัญ.”  

คร้ันแลว ในเดือนตอมา ก็ไดเขียนไวในบันทึกวา 

“[วันศุกร์ แรม ๗ คํ่า เดือน ๗]  วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙...   
สํานักเลขาธิการ: ...  

- ไปหาสภานายก ขออนุญาตใช้โรงเรียนอุ่น และโรงเรียนธรรม ของ
มหาธาตุวิทยาลัย สําหรับ ร.ร.พอ. ... 

ร.ร.พอ.: มีการประชุม ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. จัดชั้นเรียน เป็นต้น.” 

อีกงานหนึ่ง คือ การสอนภาษาบาลีภาคพิเศษ สําหรับคฤหัสถ ในวันอาทิตย ซ่ึง
แบงเปนช้ันๆ และทานผูใหญก็จัดใหผูเลาสอนมาแลวตั้งแตปกอน (เรียกกันวา “บาลีพิเศษ”) 
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ในป กศ. ๒๕๐๗ น้ี  เชา สอนเด็กนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ช้ันสูง ๑-๒ บาย 
สอนโยมเรียนบาลีพิเศษ ช้ันบาลีพิเศษ ๓ ซ่ึงเปนผูใหญ หลายทานก็เปนรุนโยมบิดา
มารดา เชน คุณอบ ไชยวสุ โยมเนียน กูรมะโรหิต โยมสําราญ โลหารชุน บางทานก็เปน
ครูอาจารยในโรงเรียนบาง ในสถาบันอุดมศึกษาบาง  

แลวอันน้ีก็เปนเหตุหน่ึงใหตองไปบรรยายขางนอก ดังท่ีโยมนักเรียนบาลีพิเศษ
ทานหนึ่ง เปนอาจารยท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในตนปการศึกษา ๒๕๐๗ 
น้ัน ทานนิมนตไปแสดงปาฐกถาท่ีน่ัน ตอมาก็กลายเปนวาไปบรรยายพุทธปรัชญาหรือ
อะไรทํานองน้ัน เปนรายการประจําระยะหน่ึง จําไมได ไมมีเวลาตรวจสอบวานานเทาไร 
แตเม่ือราวสิบปกอนน้ี วันหน่ึง มีทานผูหน่ึงไปหาท่ีวัดญาณเวศกวัน แนะนําตัววาเปน
สมาชิกวุฒิสภา เลาวาแตกอนโนนเปนนักศึกษาที่เขารวมเปนประจําในรายการท่ีวาน้ัน 

ในเวลาตอมา ก็ไดรับนิมนตไปบรรยายประจําในวิชาน้ัน ท่ี ม.ศิลปากร วิชาน้ี ท่ี 
ม.มหิดล อะไรอยางน้ี แตรูสึกวา ชักจะกลายเปนงานท่ีพรา บางอยางก็อยูในข้ันท่ีควร
เรียกวาไมมีฉันทะ เวลาก็ไมมี ไปดวยเกรงใจโดยทานวาวิชาน้ันหาอาจารยยาก ทําอะไร
แบบไมเต็มใจไมเต็มท่ี จนในท่ีสุด ก็ไดการอาพาธมาชวยใหทํางานเขาท่ีเขาทางมากข้ึน 

บาลีพิเศษน้ี เคยคิดขยายงานกันถึงข้ันใหไปเรียนตอในอินเดีย ดังในบันทึกวา 

“[วันเสาร์ แรม ๒ ค่ํา เดือน ๗]  วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓.  
สํานักงานเลขาธิการ: ผช.เลขาธิการไปบรรยายเร่ือง “ความสัมพันธ์ของสังคม 

ศาสนา และการศึกษา” ณ คุรุสัมมนาคาร พญาไท แก่ครูใหญ่ ๕๐ คน ในการ
สัมมนาครูใหญ่ จว.กาญจนบุรี ๑๓.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. 

 - งานท่ัวไปเล็กน้อย. 
 - ๑๖.๓๐ น. เจ้าหน้าท่ีไปร่วมงานฌาปนกิจศพ อจ.หรีด เรืองฤทธ์ิ ณ วัดสระเกศ.  
บาลีพิเศษ: ๑๘ .๔๐ – ๑๙ .๔๐ น. ประชุม อจ.บาลีพิเศษ ณ ห้องสมาธิ 

เลขาธิการเป็นประธาน ตกลงชั้น และอาจารย์สอน หลักสูตร และ
วางโครงการสอน ชั้นปลาย ให้เทียบเท่าปริญญาตรี เพ่ือส่งต่อนาลันทา 
ปริญญาโทได้ ขยายเป็น ๓ ปี เพ่ิมชั่วโมงเรียน และมอบพระมหาอรรณพกับ
คณะอีก ๒-๓ รูป ไปวางหลักสูตร.” 

(พอดีในบันทึกวันนี้ มีรายการไปบรรยายท่ีคุรุสัมมนาคาร ซึ่งเปนเร่ืองท่ีโยงไปถึงคุณ
เนาวรัตน พงษไพบูลย จึงขอเลาไวใหครบ ตามบันทึกในวันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๑๓ วา “- คุณเนาวรัตน์ 
พงษ์ไพบูลย์ นําผู้จัดสัมมนาครูใหญ่กาญจนบุรี มานิมนต์ไปแสดงปาฐกถา ท่ีคุรุสัมมนาคาร ๒๐ มิ.ย. นี้”) 
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งานหน่ึงท่ีชะงักลมลงในป ๒๕๐๗ พอดี เขาจังหวะท่ีผูเลาจะตองอยูท่ีมหาจุฬาฯ 
อยางเต็มท่ี คือ งานหน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงกรมการศาสนาไดตั้งข้ึน โดยความ
เห็นชอบของคณะสังฆมนตรี ในสมัยของสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ เริ่ม
ทํางานท่ีพระท่ีน่ังทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร เม่ือ ๑ พ.ย. ๒๕๐๔  

เคยเอยถึงแลวคร้ังหน่ึงวา ผูเลาหลังจบ พธ.บ. ใหมๆ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็ไดรับ
แตงต้ังใหไปรวมงานทํา พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ท่ีน่ัน   

การท่ีผูเลาถูกเรียกตัวไปทํางานน้ี ตนเองลืมเร่ืองไปแลว มาคิดทวนความ ก็นึก
ไมได เดาคงไมผิดวา คงเปนทานเจาคุณเลขาธิการ และหรือทานอาจารยพระกวีวรญาณ
น่ีแหละ (ท้ังสองทานทํางานท่ีน่ันมาแตตั้งตน) ท่ีแนะนําทางโนนใหต้ังเขาไป  

แตเวลาผานมาไมนานนัก ครั้นถึง ๑ ก.พ. ๒๕๐๗  อธิบดีกรมการศาสนาแจงวา 
เน่ืองจากหมดงบประมาณ ตองขอใหหนวยวิจัยฯ งดงานไวช่ัวคราว แมวาแมกองบาลีจะ
ฟนงานน้ีขึ้นมาในวันท่ี ๑ ต.ค. ๒๕๐๗ โดยอํานวยใหใชตึกรัฐธัมมูปถัมภ เปนท่ีทํางาน ณ 
วัดสามพระยา งานดําเนินมาอีกนาน แลวก็ยุติและเงียบไป กลายเปนการใหโอกาสแกผู
เลามีเวลาอยูกับงานมหาจุฬาฯ ไดมากเทาท่ีมี 

งานของหนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนาน้ี ก็เปนเรื่องท่ีนาสนใจ แตจะเลาไวตรงน้ี
ก็จะยืดยาวทําใหเรื่องราวหลายอยางท่ีกําลังลําดับความอยู เกิดความสับสน เอาไวถามี
โอกาสคอยเลาในท่ีอันเหมาะ 

อีกงานหน่ึงซ่ึงจําไมไดวาถูกสงเขาไปรวมทํา และถูกมอบหมายใหรับชวย
ดําเนินการตั้งแตวันไหน คือ งานพระไตรปฎกบาลี “มหาจุฬาเตปฏกํ” ตองไปแผนกตรวจ
ชําระ ท่ีหอปริยัติ พบกับอาจารยผูใหญรุนโบราณ อยางอาจารยทอง หงสลดารมภ (เรา
เรียกทานงายๆ ตามนามเดิมวา “อาจารยกิม”) และอาจารยเกษม บุญศรี (ฟงสองทานน้ี
คุยเรื่องเกาๆ ใหขํากันบาง ท้ังท่ีแทจริงแลว สองทานเองน่ันแหละขํากอน) อาจารยทินกร 
ทองเศวต แลวรุนใกลเขามา คืออาจารยสิริ เพ็ชรไชย จนถึงรุนใหมหนอย ท่ีนึกไดคือ 
อาจารยสังคม ศรีราช (ตอมา ทํางานท่ีราชบัณฑิตยสถาน) 

ในงานน้ี ตองทําเร่ืองธุรการมาก โดยเฉพาะการสื่อสารสงขาวในเร่ืองการหาทุน
รับทุน จนกระท่ังทานเจาคุณพระราชรัตนเมธี ท่ีวัดมหาธาตุเอง ตั้งแตครั้งยังเปนพระรัตน
เมธี ท้ังมาชวย และพาพระเณรมาชวย แลวผูเลาก็กลายเปนผูประมวลเก็บเร่ืองงาน
พระไตรปฎกน้ี บางทีก็ตองไปพูด อยางท่ีแผนกธรรมวิจัยนิมนตใหแสดงปาฐกถาเร่ือง 
“มหาจุฬาเตปฏกํ” ในวันพระ ๒ ก.ค. ๒๕๐๗ (แถมเรียกเปนส่ังการเลขาธิการเสียอีกดวย) 



๑๕๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

น่ันเชิงหรือก่ึงวิชาการ แตเรื่องธุรการมีมาก ขอยกตัวอยางจากท่ีเขียนลายมือไว 

“[วันพุธ แรม ๓ คํ่า เดือน ๙]  วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗.   
ผู้ให้โอวาท: เจ้าหน้าท่ีแผนกบาลีเตรียมฯ  

พระไตรปิฎก: นางเน้ือทิพย์ เสมรสุต นําเช็คกัปปิยภัณฑ์ ๗๐,๐๐๐ บาท ท่ี 
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.)”  

แลวอีกปหนึ่งหลังจากน้ัน ก็มีพิธีสําหรับพระไตรปฎกชุดท่ีไดสราง ดังความท่ีสืบเนื่อง 

“[วันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐]  วันศุกร์ท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘.   
พิธีกรรมพิเศษ: วันน้ีมีพิธีมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ.  
- ๑๔.๓๐ น. นิสิตนักเรียน ม.จ.ร. เข้าพร้อมในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ เต็มล้น 
ไม่มีที่น่ัง หลามลงข้างล่างอาสน์สงฆ์หน้าพระประธาน.  

- ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระวันรัตมาเป็นประธาน 
- ๑๕.๐๐ น. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิง เข้าสู่พระอุโบสถ มี
สภานายก และเลขาธิการ รับนําเข้ามา  

- สมเด็จฯ ให้ศีล แล้วเจ้าหน้าท่ีพิธีกรรมของนายกฯ กล่าวนําคําถวายพระไตรปิฎก 
แล้ว นายกฯ และท่านผู้หญิง ประเคนหนังสือตัวอย่าง แล้ว สมเด็จฯ มอบ
หนังสือท่ีจัดไว้แก่ 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”)”  

งานน้ีติดพันอยูจนกระท่ังผูเลาลาออกจากตําแหนงรองเลขาธิการ และทานเจา
คุณสุวิมลธรรมาจารย (ผอง สุวิมุตฺโต ป.ธ.๖) ขอรับเอาแฟมงานน้ีไปดําเนินการตอ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๙ 

พออานบันทึกดูเร่ืองราวเกาๆ หลากหลายทํานองน้ี ก็ทําใหนึกข้ึนมาวา น่ีทํา
อะไรๆ จนไปๆ มาๆ ไมรูวาไดทําอะไร 

พอเขาทํางานในตําแหนงหนาที่ใหม คือ ผช.เลขาธิการ ที่ทานต้ังใหคราวนี้ ก็ข้ึนป
การศึกษาใหมพอดี งานธุรการถึงจะมี ก็มิใชหนักหนา แตงานวิชาการตางหากโถมทับเพิ่ม
เขามา คราวน้ีเปนบันทึกดวยลายมือเชนกัน ดูตัวอยางวันท่ี ๑, ๖ แหงเดือนมิถุนายน ๒๕๐๗ 

“มิถุนายน ๑. พูดหน้าสํานักงานอีก; ประชุมนิสิต+ผู้แทนนร. เลือกประธาน-รอง
ประธานนิสิต ได้วรศักด์ิ-เล่ือน, เจ้าคุณราชเป็นประธาน; ไปกับเจ้าคุณราช+กวี ไป
วัดโพธิ์, สามปลื้ม (ลาสึก, รายงานตัว). เตรียมโครงงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วิชาและตารางสอน ในแผนกบาลีอุดม-อบรมครู.”    

 “๖. พูดสํานักงานกลางอีก; กําหนดเน้ือหาวิชาท่ีจะเรียนในวิชาศาสนา-พุทธ
ศาสนาทั่วไป ชั้นอบรมครู, เป็นประธาน (มหาสํารวยเข้าร่วม) ในการประชุมนิสิต
แถลงนโยบายขอความไว้วางใจ, คํ่า ๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรมเร่ือง “สรณะแห่ง
ชีวิต” ในรายการบรรทัดธรรม กับมหาอดิศักดิ์, ซึ่งจัดโดยกรรมการนิสิตฝ่าย
ปาฐกถา ๑ ชม. ..., นอน ม.จ.ร.”    

ท้ังตองานเดิม ท้ังเติมงานใหม ถึงตอนน้ี ก็เร่ิมตองนอนคางคืนท่ีมหาจุฬาฯ แลว
ไมชาก็มองเห็นชัดวา ถึงจะทํางานตลอดวัน ท้ัง ๒๔ ช่ัวโมง ก็ไมทัน การนอนคางท่ีมหา
จุฬาฯ ก็จําเปนและบอยข้ึน จนกลายเปนวานอนคางท่ีมหาจุฬาฯ มากกวากลับไปอยูท่ีวัด
ของตน และงานคนเขียนพจนานุกรม ซ่ึงเปนงานของตนท่ีวัดน้ัน อันไดมุงม่ันตั้งใจ ก็ถึง
คราวตองหยุดเลิกไป  

ท่ีจริง ผูเลามีหลายโรคติดตัว ตลอดระยะเวลาที่ทํางานน้ัน ปวดมาสตอยด (คือ
กระดูกพรุนดานขางของกะโหลกศีรษะ) ซ่ึงอักเสบเร้ือรัง ทนเจ็บปวดมาจนในท่ีสุด ข้ึนป
ใหม ๒๕๐๙ ก็จํายอมเขารับการผาตัด ทํา mastoidectomy อยูท่ีวชิรพยาบาลคร่ึงเดือน 
(๑๓-๒๘ ม.ค. ๒๕๐๙) แตเสร็จแลว ก็ยังอักเสบปวดลึกๆ มาเร่ือยๆ จนกระท่ังอีก ๑๖ ป
ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๕ ตองผาตัดอีกคร้ัง นอกจากน้ัน ทองก็เดินแทบประจําวัน (สืบมาแต
เปนเด็กเล็ก) วัณโรคก็ท้ิงรอยไว รวมไปรวมมา รางกายท่ีผายผอมก็เลยกลายเปนลักษณะ
ประจําตัวตามประสาของความข้ีโรค (ตรงขามกับปจจุบันท่ีไดโรคซึ่งชวยใหมีนํ้าหนัก)  

รวมความวา นอกจากงานหนังสือท่ีติดคางมาเกา ก็มาพบกับงานธุรการแปลก
ใหม แตท่ีตองจริงจังมาก คืองานวิชาการสําหรับบาลีอุดมศึกษา เพราะงานของคณบดี
ท้ังหมดเวลาน้ัน อยูในมือของเลขาธิการ ซ่ึงมีฐานะเปนผูกํากับแผนกบาลีอุดมศึกษา 
อยางแทบจะเปนประเพณีของมหาจุฬาฯ ดังไดวาขางตนแลว 



๑๖๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

มองสํานักงานเลขาธิการ ผานเขาบรรยากาศของมหาจุฬาฯ    
เพ่ือใหเห็นภาพเหตุการณความเปนไปในมหาจุฬาฯ ท่ีสวนกลาง คือสํานักงาน

เลขาธิการเวลานั้น ขอคัดตัวอยางบันทึกดวยลายมือของผูเลามาใหดูอีกบางในบางวัน  

(ตามปกติ บอกเฉพาะจําพวกธุรการ-งานจร สวนงานหนังสือ หรือวิชาการ มักตอง
ทํากลางคืน หรือตลอดเวลาท่ีวางจากธุรการ; ที่พิมพใสไวนี้ อาจจะมากไปบาง แตเร่ืองเกาๆ 
มีเปนหลักฐานไวบางก็ดี อันใดที่ไมนาสนใจ ก็โปรดขามไป; พึงสังเกตความมีที่ทางของ
คณะกรรมการนิสิต; นับแตส้ินเดือนมิถุนายน ๒๕๐๗ ไดเขียนบอกคํ่าแรมไวดวย)   

“. . . วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗. 
ผู้ให้โอวาท:  ผู้ช่วยเลขาธิการ รูปท่ี ๒ (แทนเจ้าหน้าท่ีหอสมุด) 
  เร่ืองประโยชน์ – การปรับปรุง – การใช้ห้องสมุด 
- กรรมการนิสิตแผนกปาฐกถา ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาแผนก
ปาฐกถา (คนภายนอก ให้ ม.จ.ร. ตั้ง) 

- กรรมการนิสิตเสนองบประมาณประจําปี และขอเบิกเงินระยะแรก (ถึง ๓๑ ก.ค. 
๐๗) 

- ประมาณ ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระราชวิสุทธิเมธีมาควบคุมนิสิตขน
ย้ายหนังสือพระไตรปิฎก ที่ยังไม่เข้าเล่ม ส่วนหน่ึงฝากไว้ที่ห้องกรรมการนิสิต 
อีกส่วนหน่ึง (ส่วนมาก) ย้ายไว้ในส่วนหลังของห้องเดิม (ห้องพัสดุ) เพื่อจัดให้
เป็นห้องเรียนของแผนกบาลีอุดมศึกษาอีกห้องหน่ึง มีกรรมการนิสิตซึ่งได้ขอ
ความร่วมมือไปทางประธานกรรมการนิสิต มาให้ความร่วมมือหลายรูป ทุกอย่าง
สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

- ค่ํา พระราชวิสุทธิเมธีนํา และผู้ช่วยเลขาฯ รูปที่ ๒ พระมหาสํารวย ญาณโสภี 
และพระมหาสวัสดิ์ อตฺถโชโต ไปงานศพคุณแม่ของอาจารย์เกษม บุญศรี ที่วัด
หัวลําโพง.” 

ขามไปดู ตัวอยางเหตุการณตอไป    

“[วันจันทร์ ขึ้น ๔ คํ่า เดือน ๘ หลัง] วันท่ี 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)  ๑๖๑ 

- ปรึกษากับเจ้าคุณราชฯ เร่ือง ร.ร. พอ. และคณะกรรมการนิสิต  

- เตรียมส่งของเงินไปให้เจ้าหน้าท่ีท่ีศึกษาต่อในอินเดีย.”    

ดูตัวอยางตอไป    

“[วันพฤหัสบดี แรม ๕ คํ่า เดือน ๙] วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ผู้ให้โอวาท:  พระมหาอิ่ม สุมงฺคโล 
นอกสถานที่:  พระมหาสุพจน์ วิจิตฺโต ไปอบรมศีลธรรมนักเรียน ท่ี ร.ร. เพชรบุรีวิทยา-

ลงกรณ์ (รายการของศูนย์อบรมจริยธรรม) 
  ผู้ช่วยเลขาธิการ, พระมหาแคล้ว อภิปุญฺโญ, พระมหาอ่ิม สุมงฺคโล ไป

อภิปรายเร่ือง “การปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม” ที่ ร.ร.สตรีวุฒิ-
ศึกษา ๑๓ - ๑๕ น. นักเรียน มศ. ต้น ราว ๒๐๐ คน ได้ผลใช้ได้, ทาง 
ร.ร. ถวายรูปละ ๕๐ บาท (= ๑๕๐ บาท) ได้ตกลงกับโรงเรียนว่า ให้ถวาย
เป็นเงินบํารุงมหาจุฬาฯ จึงมอบส่วนกลาง. 

สํานักงานเลขาฯ: มีฝร่ังชาติฝร่ังเศสมาขอคําอธิบายจากผู้ช่วยเลขาฯ เร่ืองพุทธศาสนา 
เช่น วิญญาณ นิพพาน ฯลฯ 

แผนก ร.ร. พอ.: ประธานกรรมการบริหาร ประชุมอาจารย์ทั้งแผนก ๑๘.๒๐ -๒๐.๓๐ น.” 

ขามไปดูอีก    

“[วันพฤหัสบดี แรม ๔ คํ่า เดือน ๑๐] วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ผู้ให้โอวาท:  พระมหาประแทน เขมทสฺสี 
นอกสถานที่:  เช้า: คณะพระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.จ.ร. ๒๗ รูป มีเลขาธิการ ผู้ช่วยฯ ผู้

กํากับแผนก และเจ้าหน้าท่ีครูอาจารย์ 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. มาสวดมนต์ฉันเพลที่ตึกสามช้ันสร้างใหม่  
  เที่ยงเศษ: มาสวดมนต์ฉันเพลที่ตึกสามช้ันสร้างใหม่ เลขาธิการ ผู้ช่วยฯ และ

ผู้กํากับแผนกอบรม ทําการประพรมน้ําพระพุทธมนต์ แก่ครู อาจารย์ นักเรียน. 
สํานักงานเลขาฯ: ประกาศสอบแผนกบาลีอุดมฯ และอบรมครูศาสนศึกษา และประกาศ

ปิดแผนกอบรม และเตรียม” 



๑๖๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

การไดรับนิมนตไปสอนศีลธรรมอบรมนักศึกษานักเรียนในสถานศึกษาตางๆ อยางนี้ 
เขาใจวาสืบมาต้ังแตสมัยท่ีทานเจาคุณพระกวีวรญาณ และอาจารยพร รัตนสุวรรณ ขยาย
งานเผยแผออกไปขางนอกในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๑ แลวงานก็มีมาเร่ือยๆ 

ขามไปดูอีกวันหนึ่งสองวัน 

“[วันศุกร์ ขึ้น ๑๒ คํ่า เดือน ๑๐] วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗. 
ผู้ให้โอวาท:  พระมหาสํารวย ญาณโสภี (แทนเจ้าหน้าท่ีหอสมุด) 
การติดต่อ:  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการศาสนาของกรมการศาสนามาติดต่อขอคําอธิบาย

ชี้แจงเก่ียวกับระบบการวัดผล เพื่อนําไปพิจารณาใช้ที่กรมการศาสนา 
มีอาจารย์จาก ร.ร. เสาวภา ช่ือ... ... พ.ม., ป.มศ., กศ.บ., M.Ed. 
โทร. ... มาติดต่อเกี่ยวกับการเข้าสอน ม.จ.ร. 

มูลนิธิอาเซีย: Mr. Klausner แห่งมูลนิธิอาเซีย มาสนทนากับเลขาธิการ และผู้ช่วย
เลขาธิการ ท่ีห้องอธิการบดี เร่ือง  
๑. โครงการส่งพระไปประจําจังหวัดชายแดน – พร้อมช่วยเสมอเมื่อ 

ม.จ.ร. มีคนพร้อม 
๒. งบประมาณช่วยเหลือ ปี ๒๕๐๘ – ลดลง ๕๐,๐๐๐ บาท (เขา

เขียนเตรียมมาแล้ว – ไม่ยอมผ่อน) 
๓. งบประมาณอาเซียอาคเนย์ – รวมอยู่ในงบประมาณใหญ่ท่ีตัดน้ัน 

จะขอไปเมื่อไรก็ได้. 
๔. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ – ขอให้จัดมา ไม่ได้ เพราะงบประมาณ

ไม่มีเพ่ิม แต่จะช่วยติดต่อ Peace Corps ให้.”  
มูลนิธิอาเซียเปน ๑ ใน ๓ ของแหลงทุนหลักท่ีถวายอุปถัมภประจําปแกมหาจุฬาฯ 

(อีก ๒ แหลง คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑.๕ แสนบาท และจากศาสนสมบัติกลาง ๒.๓ 
แสนบาท) ดังเคยเลาขางตน  

มีขอแตกตางตรงท่ีวา ๒ แหลงอ่ืนใหความอุปถัมภรายปในจํานวนท่ีแนนอนคงตัว 
แตมูลนิธิอาเซียจัดถวายตามคาใชจายในรายการที่มูลนิธิน้ันเห็นควรสนับสนุนในคราว
น้ันๆ จึงข้ึนตอการเจรจาตกลงในแตละป ซ่ึงรวมแลวก็ประมาณปละ ๒ แสนบาทเศษ 
นับวา เปนแหลง ทุนสําคัญ  โดยเฉพาะในการชวยหนุนงานพิเศษ  ความริ เ ร่ิม 
ความกาวหนา และโครงการใหมๆ เชน การสงพระเจาหนาท่ีครูอาจารยไปศึกษาตอใน
ตางประเทศ และการสงพระบัณฑิตใหมไปปฏิบัติศาสนกิจในตางจังหวัด 

ขางบนน้ี เปนขอยุติในการเจรจาตกลงของป ๒๕๐๗ เลาไวเปนตัวอยาง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๓ 

เลาแถมวา ในบางคราว บางกรณี ทั้งที่วามหาจุฬาฯ จะไมทําการบางอยาง เพราะ
ไมตองการใชเงินท่ีมีนอยอยูแลวใหส้ินเปลือง แตมูลนิธิอาเซีย ซ่ึงรูความเปนไปในวงการท่ี
เก่ียวของ กลับเสนอขอถวายความอุปถัมภเขามาเอง ขอยกตัวอยางตามที่ผูเลาเขียนไว  

เม่ือป ๒๕๑๒ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) จัดการประชุมใหญท่ี
ประเทศมาเลเซีย และไดมีหนังสือนิมนตใหมหาจุฬาฯ สงผูแทนไปรวมประชุม ผูเลาเขียน
ไววา (เพื่อใชเน้ือท่ีใหนอย ขอคัดตัดมาจําเพาะความท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ี) 

“[วันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ํา เดือน ๔] วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒. 
...หนังสือปฏิเสธไม่ไปประชุมใหญ่ พสล.เพราะไม่มีงบประมาณ...” 

รายละเอียดตอจากนี้ จําไมได พสล. คงบอกไปที่มูลนิธิอาเซียๆ ก็หนุนใหไป แตตัวผู
เลาเอง ถาไมเปนการจําเปน ไมชอบที่จะไปที่ไหนท้ังนั้น เพราะงานหนังสือติดพันมาก ดังนั้น 

“[วันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ํา เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒. 
- ปรึกษางานกับเลขาธิการ เร่ืองผู้จะไปประชุมมาเลเซีย พสล. ตามท่ีมูลนิธิอาเซีย
ขอให้ไป.” 

เวลานั้น พระมหาสิงหทน นราสโภ ป.ธ.๗, พธ.บ. วัดพระเชตุพน ซึ่งไปศึกษาตอในอินเดีย
ดวยทุนสวนตัว ใกลจบปริญญาเอก กลับมารอดําเนินการขั้นตอนสุดทายของการจบปริญญา (จะ
ไดรับปริญญาเอกน้ัน ในเดือน ก.พ. ๒๕๑๔) จึงนิมนตทานมาทํางานท่ีมหาจุฬาฯ ไปเร่ือยๆ 
กอน ก็เลยตกลงขอใหทานเปนผูแทนไปประชุม ดังไดเขียนบันทึกวา 

“[วันศุกร์ แรม ๓ ค่ํา เดือน ๕] วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒. 
- เลขาธิการติดต่อมูลนิธิอาเซีย ตามท่ีมูลนิธิอาเซียติดต่อมา ตกลงการส่งตัวแทน 
มจร. ไปประชุม พสล. มาเลเซีย ให้ผู้ช่วยดําเนินเร่ืองหนังสือข้อตกลงในวันอังคาร
หน้าด่วน มูลนิธิจะถวายต๋ัวเคร่ืองบินบริษัทมาเลเซีย ออกเดินทาง ๑๙ น. 
(มจร. กําหนดได้พระมหาสิงห์ทน นราสโภ).” 

จากน้ัน ก็ดําเนินการไปตามข้ันตอนจนเสร็จเร่ือง 

ท้ังน้ี ขอใหสังเกตวา Mr. Klausner (William J. Klausner; เราเรียกกันวา อาจารย
กลอสเนอร หรือคลอสเนอร บางแหงเรียกทานวา เคลาสเนอร) เปนพุทธศาสนิกชน ทานเอาใจ
ใสสนับสนุนงานของมหาจุฬาฯ มาก ตัวทานเองก็เคยสอนภาษาอังกฤษในชั้นพุทธศาสตร 
ตัวผูเลาก็เคยเรียนในคร้ังท่ีทานสอน ในช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ บางอยางทาน
ก็ริเริ่มสนับสนุนข้ึนมา โดยเรามิไดขอรอง ถามีโอกาสจะเลาตอไป  



๑๖๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

รวมแลว ดานมูลนิธิอาเซียนี้ มหาจุฬาฯ ไดอาศัยอาจารยคลอสเนอรมาก (เจาหนาท่ี
มูลนิธิอาเซียอีกทานหน่ึง เปนรุนนองของอาจารยคลอสเนอร คือ คุณเสนห รัตจินดา ก็
เก้ือกูลมากแกมหาจุฬาฯ) 

อีกตัวอยางเดียว คงจะพอ มีความส้ันๆ วา 

“[วันพุธ แรม ๒ คํ่า เดือน ๑๐] วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ผู้ให้โอวาท:  ไม่ได้ให้ (เพราะฝนตก) 
สํานักงานเลขาธิการ: Mr. Mark Hawthorne, อาสาสมัครอเมริกันท่ีประจํา ม.จ.ร.  

นํ า volunteer ค น ใ ห ม่ ช่ื อ  Melvin Horvitch ซึ่ ง ไ ด้ ป ริ ญญ า ต รี วิ ช า  
European History จากมหาวิทยาลัย Princeton มาพบผู้ช่วยเลขาธิการ เมื่อ
เวลา ๑๖.๐๐ น. สนทนากันอยู่ประมาณ .๔๕ ชม. จึงเลิก การสนทนาได้ผลดี.”  

นี่คือเร่ืองอาจารยสอนภาษาอังกฤษ การไดเจาของภาษามาสอนมาพูดใหฟงเสียง
แทสํานวนจริง ยอมดีแน แตสมัยนั้น ถาจะจางฝร่ังมาสอน ก็คงแพงมาก ซ่ึงยอมเปนการ
ยากคอนขางมากสําหรับมหาจุฬาฯ โดยเฉพาะเม่ือจะใหสอนอยูนานๆ ในเม่ือไมมีทุนรอน 

พอดีวา เวลาน้ัน มีงานท่ีประธานาธิบดี จอหน เอฟ. เคนเนดี/John F. Kennedy 
(1961-1963/๒๕๐๔-๒๕๐๖) แหงสหรัฐอเมริกา เจาของนโยบาย “New Frontier” ได
ริเริ่มต้ังข้ึนไว คือ โครงการสงอาสาสมัครหนวยสันติภาพ (Peace Corps volunteers) ไป
บําเพ็ญประโยชนชวยงานการศึกษา การเกษตร และการยกมาตรฐานการครองชีพ ใน
อเมริกาใต อาเซีย และแอฟริกา อาสาสมัครเหลาน้ีไดรับการฝกมาอยางดี ใหไปอยูกับ
ชาวบาน กินงายอยูงาย ใชนอย เขากับคนถ่ินไดดีโดยกลมกลืนกับวัฒนธรรมท่ีน่ัน 

แมวาประธานาธิบดีเคนเนดี ไดถูกสังหารในป ๒๕๐๖ แต Lyndon B. Johnson 
รองประธานาธิบดี ก็สืบตอนโยบายมาจนส้ินสมัย แถมยังชนะเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี
ตออีกสมัยจนถึงป 1969/๒๕๑๒ ในชวงเวลาน้ี มหาจุฬาฯ ก็ไดอาสาสมัครหนวย
สันติภาพมาสอนภาษาอังกฤษ ท้ังน้ี มูลนิธิอาเซียก็ชวยหนุน  

แมวาอาสาสมัครจะมาทํางานในฐานะผูบําเพ็ญประโยชน มหาจุฬาฯ ก็เกื้อหนุนเขา
บางดวยเงินเดือนจํานวนหนึ่ง ซ่ึงแมโดยท่ัวไปจะถือวานอย แตสําหรับมหาจุฬาฯ เปนเงิน
กอนใหญมาก (มอบแก Mr. Robert Burrows, พ.ศ. ๒๕๑๒ = เดือนละ ๗๐๐.๐๐ บาท) 

อาสาสมัครหนวยสันติภาพอเมริกัน ท่ีมาสอนในมหาจุฬาฯ มาทํางานเปนวาระๆ 
ตอกันหลายคน เร่ิมตนต้ังแตในสมัยท่ีทานเจาคุณพระเมธีวรคณาจารย (สนั่น กมโล) เปนส่ัง
การเลขาธิการ แลวเปนเลขาธิการอยูระยะเวลาหน่ึง Peace Corps volunteer คนแรกที่มา
สอนท่ีมหาจุฬาฯ คือ Mr. Larry Forman (ก็คง อจ.คลอสเนอรน่ันแหละที่ประสานให) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๕ 

เม่ือผูเลาเขามาทํางานในตําแหนงน้ี Mr. Larry Forman ส้ินสุดวาระไปแลว เปน
วาระของ Mr. Mark Hawthorne แลวก็ตอดวยคนอ่ืนๆ อีกหลายคน  

แตเม่ือเลามาถึงตอนน้ี เหลือเวลาท่ีจะเขียนนอยแลว ผูเลาไมมีเวลาจะอานบันทึก
ใหท่ัวตลอดได ไมอาจคนรายละเอียดท่ีจะนํามาเรียงลําดับใหเปนระบียบเรียบรอย จึงขอ
บอกเพียงคราวๆ เทาท่ีผานตาหรือนึกได (แมแตช่ือก็คงไมครบ)  

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 ก็ไดส้ินสุดลงแลว 

อาสาสมัครอเมริกันเหลาน้ีไดรับการฝกอบรมมาอยางดี เปนคนหนุมท่ีสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัยไมตรี เอาใจใสรวมมือ และปฏิบัติตัวสนิทงามตามวัฒนธรรมไทย  

เรื่องน้ีนํามาเลาไวในฐานะเปนกรณีท่ีแปลกจากปกติ สวนอาจารยท้ังหลายซ่ึง
เปนผูใหญท่ีสําคัญสําหรับวิชาการของคณะน้ันๆ ถามีท่ีมีเวลา จะแสดงรายนามของทาน
ไว พรอมท้ังวิชาท่ีสอนท่ีบรรยาย ในภาคผนวก 

ดังวาแลว งานดานวิชาการน่ีแหละเปนหลักเปนแกนและเปนแกนสารที่ตองการ เม่ือ
ผูเลาไดพบงานดานนี้เม่ือแรกเขามา แมจะเปนงานที่ใชเวลามากหนอย ตองจริงจังกวาเร่ือง
ธุรการ สําคัญกวางานผาน และงานจร ที่แวดลอม แตก็เปนภาระในแงที่เปนของใหม ท่ี
จะตองทําความรูจัก เขาถึงไว และมองเห็นแนววิธีที่จะจัดการตอไป รวมท้ังเร่ิมทําความคุน
กับอาจารยผูใหญมากทานในวงงานอันน้ี แตก็อยูในข้ันท่ีทําแคพอใหดําเนินตอไปได  

ท่ีสําคัญจริงคือ ตอจากน้ัน จะถึงเวลาของงานจัดการเน้ือหา และการขับดันให
กาวหนาตอไป กับท้ังอีกไมชาหลังจากน้ี การแสดงเน้ือตัวและการรวมมือประสานกับ
ผูเก่ียวของ ท่ีจะใหมหาจุฬาฯ มีสถานะเปนท่ียอมรับโดยทางการ ดวยนิติวิธี จะเปนงานท่ี
เดนชัดและเรงรัดข้ึนมา  

ดังน้ัน นับแตงานเตรียมการเพื่อปการศึกษา ๒๕๐๘ เปนตนมา เวลาสวนใหญจึง
ย่ิงตองใหกับงานดานวิชาการอยางเต็มท่ี 

ในข้ันตอนท่ีสําคัญของงาน ในการสัมพันธกับสถาบันและองคกรภายนอก ตลอด
ถึงบุคคลสําคัญท้ังหลาย ทานเจาคุณเลขาธิการรับมือ และทําทางให 



๑๖๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ในยามปกติ ทานเจาคุณเลขาธิการมาสอนมาทํางานในวันท่ีกําหนดของทาน เม่ือ
ทานมา ผูเลาก็ไปพบเลาเรื่องถวายรายงานปรึกษาหารือเปนประจํา และทานคงจะทราบ
จากโยมเลิศ (ภารโรง) วาผูเลากับองคอ่ืนบางทาน โดยเฉพาะอาจารยสมบูรณ ทํางานจน
นอนคางท่ีมหาจุฬาฯ กันบอยข้ึนๆ ทานก็คงหวงใย และคิดเก้ือกูล 

วันหน่ึง ในระยะตนๆ น้ันเอง เม่ือผูเลาเขาไปพบเพื่อปรึกษาหารืองาน ทานยกถุง
ผลไมมอบใหถุงใหญทีเดียว ผลไมในถุงน้ัน คืออยางดีท่ีสุด จําพวกแอปเปล และผลไม
เมืองนอกอยางอ่ืนๆ  

ตองเขาใจวา ยอนหลังไป ๕๐ ปกอนโนน ผลไมจําพวกแอปเปลเปนตนน้ี แทบไม
มีปลูกในเมืองไทย มาจากนอกแทบท้ังน้ัน ราคาแพงมาก แสดงวาทานต้ังใจเลือกมาให
อยางดีท่ีสุด เพ่ือจะไดมีอะไรฉันท่ีน่ีดีๆ บาง 

แตแลว ผูเลาปรึกษางานไป เสร็จแลว ลืมสนิท เม่ือลาทานออกมาแลว ก็ไป
ทํางานตอ ใจก็ไปท่ีงานโนนงานน้ี ไมไดนึกถึงผลไมถุงน้ันเลย มารูอีกที เม่ือไดยินวาโยม
เลิศเอาถุงผลไมท่ีเนาเสียแลวไปท้ิง  

เรื่องก็คือ เม่ือทานเจาคุณเลขาธิการมาท่ีน่ันอีก ก็พบผลไมถุงน้ันอยูในท่ีเดิม แต
เนาเสียไปแลว จึงตองเรียกโยมเลิศมาเอาไปท้ิง  

ผู เลารู สึกวาเปนการทําลายน้ําใจปรารถนาดีของครูบาอาจารย ทําความ
กระทบกระเทือนใจแกทานผูใหญโดยไมสมควร ทานมีเมตตามาก จึงตั้งใจเลือกตั้งใจคัด
ส่ิงท่ีดีมีคา ตั้งใจนํามาใหดวยมือเอง แตผูรับเหมือนไมไยดี  

ท่ีจริง ใจของผูเลาก็ขอบพระคุณทานย่ิง แตลืมสนิทจริงๆ พอหนาเลยจุดน้ันไป 
ตาเจออะไร ใจก็นึกไปเห็นงานท่ีจะทํา เร่ืองนี้แลว เร่ืองนั้นตอ ก็เลยลืมไปส้ินเชิง เปนเร่ืองที่
จะตองกราบขอขมาอภัยทานเปนอยางย่ิง แตก็ดูเหมือนวาจะลืมอยูเร่ือย จนไมไดพูดถึงอีก 

ท่ีสําคัญ คือเขาใจวาทานไมถือสา ดังท่ีทานเจาคุณเลขาธิการไดมีเมตตาตอผูเลา
อยางสูงเสมอตนเสมอปลายตลอดมา แมแตหลังจากผูเลาลาออกจากงานท่ีมหาจุฬาฯ 
แลว ทานก็มีนํ้าใจของครูอาจารยดังเดิม  

การนําเร่ืองราวมาเลาไว ถือเปนการกราบขอขมาอภัยจากทานเจาคุณเลขาธิการ 
ดวยการบอกเลาถึงเมตตาธรรมของทานไว ณ ท่ีน้ี  



สถาบันสูความม่ันคง ในระบบงานที่ลงตัว 

เร่ืองนอก งานใน จัดปรับลงตัวเขาท่ี ใหเปนฐาน และมีทิศทางโลงไป  
ไดบอกแลววา เม่ือทานเจาคุณเลขาธิการ และผูเลา ในฐานะผูชวยเลขาธิการ 

เร่ิมตนทําหนาท่ี ในกลางป ๒๕๐๗ น้ัน ภารกิจแรกคือ การสงพระอาจารยเจาหนาที่ มจร. 
ไปศึกษาตอปริญญาโท ท่ี Banaras Hindu University เปนรุนแรก เปนการสืบตองานท่ี
ทานอาจารยพระกวีวรญาณ ไดดําเนินการไว จนกระท่ังคณะออกเดินทางไปอินเดียใน
วันท่ี ๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๗  

ในชวงเวลาน้ันเอง ก็มีงานสําคัญคือ การขอจัดตั้งมูลนิธิมหาจุฬาฯ ในวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไดอาศัยอาจารยเกษม บุญศรี เปนผูเดินเรื่อง เม่ือไดรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งแลว (ลงวันท่ียอนหลังใหในใบอนุญาตวาวันท่ี ๑๓ ม.ค. ๒๕๐๗) ก็ไดตก
ลงใหมีการจัดงานวันมหาจุฬาฯ ประจําป (ตอมา เรียกวาวันสถาปนามหาจุฬาฯ) ในวัน
เสาร-อาทิตยท่ีใกลวันท่ี ๑๓ กันยายน เพื่อเปนวันหาทุนใหแกมูลนิธิมหาจุฬาฯ ตอไป 

งานมูลนิธิน้ี ซ่ึงเปนเรื่องของทุนท่ีอาศัยการอุปถัมภบํารุงจากภายนอกเปนสําคัญ 
เชนเดียวกับงานพิมพพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ แมแตตัวผูเลา ซ่ึงนับวายังเปนรุนเด็ก
ในสมัยน้ัน ก็มองเห็นไดไมยากวา หลวงพอสภานายกองคใหม คืออธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ 
ซ่ึงเปนพระมหาเถระผูเฒา ไมเปนท่ีรูจักกวางออกไปขางนอก มหาจุฬาฯ ตองอาศัยพระ
มหาเถระท่ีเปนผูใหญในวงการคณะสงฆ และเปนท่ีเคารพของพุทธบริษัทอยางกวางขวาง 
พรอมกับเปนท่ียอมรับของหลวงพอสภานายกองคใหมน้ันดวย มาเปนหลักให  

แลวก็เปนอันลงตัววาไดเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน เปนประธาน
ใหแกงานใหญท้ังสองอยางนั้น และเจาประคุณสมเด็จฯ องคนั้น ก็ไดเมตตาเปนหลักที่
พึ่งพิงใหแกมหาจุฬาฯ ในกิจการทั้งหลายผานยามยากลําบากนั้น เปนเวลายาวนานทีเดียว 



๑๖๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

(งานพิมพพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ ท่ีเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์ มี
เมตตารับเปนประธานให มีเรื่องมากทีเดียว เชน เรื่องการหาทุนอุปถัมภ และการประชุม
ท่ีทานสละเวลาให แตไมมีเวลาพอจะเลาหรือกลาวถึงมากกวาน้ี) 

ในเวลาชวงตนน้ี ก็ตองดําเนินงานท่ีเปนกิจการผูกพันประจําปใหเสร็จส้ินไปในแต
ละเรื่องๆ ดวย เชน การสงพระนิสิตท่ีสําเร็จเปนพุทธศาสตรบัณฑิตใหม (ถาเรียกอยาง
เครงครัด ยังไมเปนพุทธศาสตรบัณฑิต เพราะตองปฏิบัติศาสนกิจใหครบตามกฎกอน) ไป
ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดตางๆ และการตรวจเย่ียม ร.ร.บาลีมัธยม ในตางจังหวัด  

โดยเฉพาะการสงพระนิสิต (ท่ีเรียนจบใหม) ไปปฏิบัติศาสนกิจในตางจังหวัดน้ัน 
ขณะท่ีนิสิตท่ีจบมากข้ึนๆ กําลังคนภายในก็ยังนอยนัก พรอมกับตองเอาใจใสดูแลใกลชิด
กันใหท่ัวสักหนอย แมแตทานเจาคุณเลขาธิการก็มาชวยสงพระนิสิตสําเร็จใหมออก
เดินทางไปประจําในตางจังหวัด เชนวา  

“[วันอังคาร แรม ๙ คํ่า เดือน ๗] วันอังคารท่ี 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 ทานเจาคุณเลขาธิการน่ันแหละ ก็มีภาระไปตรวจเย่ียมพระ ณ ถ่ินท่ีไดสง
ทานไปอยู เชนวา  

“[วันอังคาร แรม ๓ คํ่า เดือน ๘] วันอังคารท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ผู้ให้โอวาท:  คณะครุศาสตร์. 
สํานักเลขาธิการ: เลขาธิการ ออกเดินทางตรวจเยี่ยมนิสิตอีก (บุรีรัมย์-สุรินทร์) 

๕–๘ ก.ค. ๐๙...  
โครงการใหม่: ๑๔ น....”  

นอกจากสงคนในขยายออกไปทํางานขางนอกแลว ก็มีงานท่ีขางนอกขอความ
รวมมือมา ท่ีจริง งานแบบน้ีก็มีสืบมาเกาบางแลว แตออกไปทํางานใกลหนอย คือ ตั้งแต
ป ๒๕๐๖ มาแลว มหาจุฬาฯ ไดรับอาราธนาจากศูนยอบรมจริยธรรมนักเรียนของ
กรมการศาสนา ใหสงวิทยากรไปอบรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนตางๆ 

แตพอถึงป ๒๕๐๘ การที่จะตองรวมงานรวมการกับขางนอก ก็ขยายออกไป
กวางไกลมากข้ึน เร่ิมดวยงานที่ชัดเจน และเปนภาระผูกพันอยูนาน คือ งานพระธรรมทูต  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๖๙ 

ในเรื่องน้ี ในป ๒๕๐๘ น้ัน เลขาธิการมหาจุฬาฯ ไดรับอาราธนาจากกรมการ
ศาสนา และไดรับมอบหมายจากคณะสงฆ ใหจัดสงพระธรรมทูตออกจาริกส่ังสอนธรรม
และสงเคราะหประชาชน โดยจัดพระนิสิตออกไปรวมกับพระสงฆทองถ่ิน ปแรก เปนสาย
ท่ี ๑๐ สงไป ๒๗ รูป  

แลวตั้งแตปตอมา คือ ๒๕๐๙ เปล่ียนเปนสายท่ี ๘ เริ่มดวยจัดพระธรรมทูต ๑๓๓ 
รูป โดยปฐมนิเทศในวันท่ี ๑๐ แลวออกจาริก ๑๗ เมษายน จนถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๙ 
งานน้ีเปนภาระไมนอย 

ตอมา งานยิ่งเพ่ิม ถึงป ๒๕๑๐ คราวน้ี กรมประชาสงเคราะหขอพระจากมหา
จุฬาฯ  ไปเปนพระธรรมจาริก ไปอบรมส่ังสอนและสงเคราะหชาวเขาเผาตางๆ คือ แมว 
มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ เยา และอีกอ มีชาวเขาท่ีขอบรรพชาอุปสมบทไมนอย เม่ือบวชแลว
บางรูปก็มาเขาเรียนท่ีแผนกบาลีสาธิตศึกษา ของมหาจุฬาฯ 

นอกจากงานของตนท่ีขยายออกไปสัมพันธกับขางนอก แบบประจําแลว บางทีก็มี
งานขางนอกเขามาใหทําขางใน เปนการเอ้ือเฟอเก้ือกูลแกงานพระศาสนาสวนรวม 
เฉพาะกิจเฉพาะกาลบาง (มีบาง แตไมบอย) 

เรื่องหน่ึงท่ีควรเลาไว ขอบอกวา มหาจุฬาฯ ไปพ่ึงพาเจาประคุณสมเด็จ “ปา” มา
มากๆ เรื่อยๆ คราวน้ี ก็ไดสนองบัญชาของทาน ในการจัดงานปดทองลูกนิมิต สําหรับ
สีมาของวัดไทยพุทธคยา ในประเทศอินเดีย ดังท่ีผูเลาบันทึกไววา  

“[วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ คํ่า เดือน ๓] วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙. 
สํานักเลขาธิการ: สํานักเรียนสาขาบาลีมัธยม ม.จ.ร. มารับข้อสอบตามคําส่ัง ม.จ.ร.  
การประชุมพิเศษ: รองอธิบดีกรมการศาสนานัดประชุมกรรมการจัดงานปิดทอง

ลูกนิมิต สําหรับไปผูกพัทธสีมา ณ วัดไทยพุทธคยา, ให้ประชุม ณ สํานักงาน
เลขาธิการ ม.จ.ร. ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๕ น. มีพระธรรมถาวร และพระราช-   
วิสุทธิโมลี เป็นต้น พระราชาคณะ พระครู พระเปรียญ และผู้ช่วยเลขาธิการ 
ม.จ.ร. รวม ๑๘ รูป ฝ่ายฆราวาส มี รองอธิบดีกรมการศาสนา และเจ้าหน้าท่ี
กรม ประมาณ ๑๐ คน. ตกลงต้ังกรรมการแผนกต่างๆ (ให้เลขาธิการ ม.จ.ร. 
เป็นหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์, ผู้ช่วยเลขาธิการร่วมปฏิคมด้วย), ต้ัง
กรรมการอํานวยการฝ่ายพระ - ฆราวาส; องค์อุปถัมภ์ (บรรพชิต).”  

เลาตอไปอีกหนอยใหพอเห็นเร่ืองตลอดวา  



๑๗๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

“[วันศุกร์ ขึ้น ๖ คํ่า เดือน ๔] วันศุกร์ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙. 
ผู้ให้โอวาท: หอสมุดกลาง. 
สํานักเลขาธิการ: ...  

- ผู้ช่วยเลขาธิการไปบรรยาย... 
- มีการประชุมกรรมการจัดงานสมโภช ปิดทองลูกนิมิตและใบสีมา โดยคํานัดของ
รองอธิบดีกรมการศาสนา ตามบัญชาสมเด็จพระวันรัต ณ สํานักงานเลขาธิการ 
ม.จ.ร. (ห้องอธิการบดี) ๑๙ น. เป็นต้นไป.” 

งานปดทองเร่ิมอยางไมเปนทางการ ในวันอาทิตยท่ี ๒๗ ก.พ. ๒๕๐๙ ผูเลาเขียน
ไวตอนหน่ึงวา “คนมามากผิดคาด” แลวในท่ีสุด ก็ถึงวันสง ดังท่ีไดเขียนไววา  

“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ คํ่า เดือน ๔] วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙. 
นอกสถานที่: ผู้ช่วยเลขาธิการ – ผู้กํากับแผนกเตรียม – ผู้ช่วยผู้กํากับเตรียม – 

อบรม และนิสิตปีท่ี ๔ รวม ๒๓ รูป ออกจาก ม.จ.ร. ราว ๖.๓๐ น. โดยรถของ
คุรุสภา ที่กรมการศาสนาจัดมา (มีญาติโยมน่ังไปด้วย – และมี อจ.แสง อจ.สิริ) ไป
ส่งขบวนนําลูกนิมิตไปวัดไทยพุทธคยา ซ่ึงมีสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน และมี
เลขาธิการ ม .จ .ร .  ร่วมไปด้วย ณ สนามบินดอนเมือง เค ร่ืองบิน Thai 
International  ออกเดินทาง ๘.๐๕ น. ผู้ไปส่ง ถึง ม.จ.ร. ๙.๐๐ น.  

ร.ร.พอ.: โรเนียวข้อสอบ...  
สํานักเลขาธิการ: ประชุมเลขานุการคณะ...”  

งานออกไปรวมมือรวมงานตามอาราธนาของหนวยงานและองคกรขางนอกท่ีวา
มาน้ี แมจะมีวิชาการอยูบาง แตหนักไปขางธุรการ และเปนภารกิจท่ีสงผลออกขางนอก
เปนคราวๆ ไป  

สวนงานรวมสําคัญ ซ่ึงก็เริ่มข้ึนในชวงเวลาน้ีเชนกัน เปนงานออกมารวมกันทํา
ของมหาวิทยาลัยสงฆ ท้ังสองแหง สืบจากหรือเน่ืองกับปญหาท่ีประสบรวมกัน คือการมี
สถานภาพซ่ึงไมเปนท่ียอมรับตามกฎหมายบานเมือง และท่ีรวมมือกันก็เพื่อแกปญหานั้น 
อันนับวาเปนไปเพื่อประโยชนรวมกัน 

จะวาเปนจังหวะท่ีพอเหมาะก็ได เพราะวา เวลา ๒ ปท่ีผานมา คือ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
และ ๒๕๐๘ น้ัน เปนโอกาสท่ีมหาจุฬาฯ เตรียมตัวตั้งตนมาถึงข้ันท่ีพูดไดวาลงตัวเขาท่ีมี
ความพรอมพอสมควร  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๑ 

งานดานธุรการน้ัน เม่ือคุนชิน เดินไปเปนแถวเปนแนว มีทิศมีทางชัดพอแลว ก็ถือ
ไดวาเบา หรือไมเปนภาระนัก ท่ีสําคัญ ก็คืองานวิชาการ ท่ีเปนเน้ือแทและเปนฐานอันจะ
ใหกาวไปโดยม่ันคงอยางม่ันใจตอไป  

ในเวลา ๒ ปที่ผานไปน้ัน ไดจัดวางระบบวิชาการ และจัดปรับระบบกิจการงาน
การศึกษาใหเขารูปท่ียุติไดแลว ในเวลาท่ีเปดเรียนเขาสูปการศึกษา ๒๕๐๙ ในวันท่ี ๑๗ 
พฤษภาคม (สําหรับบาลีมัธยม ท่ีตองเปนไปตามกําหนดของราชการ) และ ๖ มิถุนายน 
(สําหรับตัวมหาจุฬาฯ) พูดไดวาระบบทั้งหมดวาโดยท่ัวไปเปนแบบแผนท่ีลงตัวยุติไดแลว 

เรื่องท่ีเปนปญหาหรือมีปมคางคาอยู ก็เขารูปหรือลงตัวในตอนข้ึนปการศึกษาน้ี 
แมบางสวนบางแงจะตองเดินหนาตอไปใหเสร็จส้ินอีกช้ันหน่ึง ก็เห็นทางไปจนถึงท่ีหมาย 

บาลีมัธยมศึกษา เปนบาลีสาธิตศึกษา  
ท่ีสําคัญคือ แผนกบาลีมัธยมศึกษา ท่ีเรียกกันเปนสามัญวา ร.ร. บาลีมัธยม ซ่ึงข้ึน

ตอระบบการศึกษาของรัฐมากกวาสวนงานอ่ืนของมหาจุฬาฯ เพราะผูเรียนสอบไดช้ันใด 
ก็จะตองมีวิทยฐานะท่ีตรงตามชั้นน้ันในระบบการศึกษาของรัฐในทันที และรัฐก็
กําหนดใหผูเรียนตองปฏิบัติไดตรงตามเกณฑของรัฐท่ีไดวางไวในบัดน้ันเชนเดียวกัน 
แผนกบาลีมัธยมมีความเปนอิสระตามระบบของมหาจุฬาฯ เองไดนอย จึงตองคอยจัด
ปรับใหเปนไปตามเกณฑกําหนดของรัฐ 

หมายความวา สําหรับบาลีมัธยมศึกษา ท่ีเปล่ียนมาเปนบาลีสาธิตศึกษานี้ ตอง
ไดรับการรับรองจากรัฐในปจจุบันขณะน้ันเลย ตางจากแผนกอ่ืนๆ ของมหาจุฬาฯ ท่ีรวม
ดําเนินการรอไปใหรับรองพรอมดวยกันหมดท้ังมหาวิทยาลัย   

บาลีมัธยมของมหาจุฬาฯ เกิดในสมัยท่ีประถมศึกษาจบแค ๔ ช้ัน แตตาม
แผนการศึกษาชาติท่ีเปล่ียนไปแลวของเวลาน้ัน กลายเปนวาเรามีท้ังช้ันประถม และ
มัธยม เปนอันมีช่ือไมสมจริง จึงคิดแกปญหากัน ใหเปนช่ือท่ีเรียกรวมได   

พอดียุคน้ัน มหาวิทยาลัยตางๆ นิยมมีโรงเรียนสาธิตกันแลว เห็นวาเหมาะดี ใน
ที่สุด ณ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๐๙ ก็ไดประกาศตั้งเปนแผนกบาลีสาธิตศึกษา จบปญหาไปทีหนึ่ง (จะ
เปล่ียนเปน ร.ร. บาลีสาธิตศึกษา ในป ๒๕๑๒) 



๑๗๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

แมจะเปนแผนกบาลีสาธิตศึกษา (และตอมาเปนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา) แลว 
ก็ยังมีเรื่องท่ีตองแกปญหากันอีกยาว ดังท่ีในป ๒๕๑๐ ตองจัดการเร่ืองการสบทบสอบ
เรียกไดวาตลอดท้ังป แลวเร่ืองก็ไมจบ ท้ังการตกลงท่ีท่ีจะสบทบ และแกปญหาความคิด
ความเขาใจกับเสียงพูด จนถึงป ๒๕๑๑ 

จับจุดท่ีวา ตอนปลายเดือน ม.ค. ๒๕๑๐ หนังสือพิมพรายวันลงขาวเก่ียวกับการ
สมทบสอบของโรงเรียนบาลีมัธยมติดตอกันหลายวัน เชน ไทยรัฐ ลงขาวพาดหัว ในวันท่ี 
๒๙ ม.ค. ๒๕๑๐ ตอมา เรื่องยังไมลงตัว จนกระท่ัง ๑๕ ก.ย. ๒๕๑๐ มีในบันทึกของผูเลา 
เขียนวา “ตกลงกันเร่ืองหนังสือติดต่อขอสมทบสอบบาลีสาธิต” แลวอีก ๒ เดือน ณ ๑๕ พ.ย. 
๒๕๑๐ ผูเลาก็บันทึกความคืบหนาวา “- ข่าวการสบทบสอบบาลีสาธิต (มัธยม) ใกล้ยุติ (ว่าจะ
สําเร็จแน่นอน)” แตก็ไมแคน้ัน เรื่องตอไปถึงป ๒๕๑๑ 

ถึงเดือน ก.พ. ๒๕๑๑ กรมการศาสนาแจงมายังเลขาธิการ ใหไปช้ีแจงเรื่องน้ีแก
มหาเถรสมาคม ในวันท่ี ๒๓ ก.พ. ๒๕๑๑  

ดังน้ัน ในวันท่ี ๒๒ ก.พ. เราก็ตองเรียบเรียงลําดับเหตุผลท่ีจะไปช้ีแจงใหพรอม 
แลวทีน้ี ก็เปนเรื่องของทานเจาคุณเลขาธิการละ ดังท่ีมีบันทึกของผูเลาวาไวส้ันๆ ดังน้ี 

“[วันศุกร์ แรม ๑๐ คํ่า เดือน ๓] วันศุกร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑. 
สํานักเลขาธิการ: งานทั่วไป – ปกติ. 
การศึกษา: วันหยุดสอบบาลี (ป.ธ. ๕ ส่วนภูมิภาค ทางสํานักเรียนขอใช้ตึก มจร.). 
บาลีสาธิต: วันน้ี เร่ืองบาลีสาธิตฯ เข้ามหาเถรสมาคม, เลขาธิการได้รับอาราธนา

เข้าชี้แจง, มหาเถรสมาคมสนับสนุนให้กระทรวงฯ อนุมัติสมทบสอบ.” 

น่ีคือยุติ โลงไปทีหน่ึง แตเรื่องกับราชการไมจบแคน้ี ท่ีจริง เราจะตองสอบของเรา
ไดเอง ไมตองไปสมทบท่ีไหน เรื่องก็เดินตอไปในทางท่ียาว  

ตองใชเวลามากในการชวยกันทําหลักสูตร ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เม่ือ ศธ. รับแลว ก็ทําแบบเรียนกันอีกนาน 
(ในเร่ืองน้ี ทานอาจารยสิริ เพ็ชรไชย ซ่ึงอยูท้ังท่ีมหาจุฬาฯ และท่ีกรมการศาสนา ศธ. ก็มา
ชวยมาก) ความท่ีบันทึกเก่ียวกับเรื่องน้ีมากนัก ขอเลาขามๆ เพื่อไมใหกินท่ีเกินไป  

รวมความวา ตรงน้ี ผูเลาตองเขาไปรวมเร่ืองโดยตลอด ดูจุดสําคัญท่ีเขียนบันทึก
น้ีไว ก็พอมองเห็นแนวของเร่ือง ดังน้ี 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๓ 

“[วันศุกร์ แรม ๑๐ คํ่า เดือน ๗] วันศุกร์ท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔. 
พิเศษ:  ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. คณะจัดทําหลักสูตรกระทรวงฯ สําหรับปริยัติธรรม

แผนใหม่ เข้าพบ รมต.ศึกษาธิการ ที่กระทรวงฯ (มีเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ มจร. มมร. และเลขานุการ สร. = พระภิกษุ ๕; รก.รองอธิบดี
กรมการศาสนา หก.ศาสนศึกษา หก.จริยศึกษา)  

 รมต. ว่า เมื่อเร่ืองเป็นไปโดยพระสงฆ์เห็นชอบ ๒ มหาวิทยาลัยสงฆ์, 
และเลขานุการ สร. ยืนยันว่า สร.ทรงชอบแล้ว และทางด้านกรม – ฝ่าย
วิชาการ ก็เห็นชอบกันแล้ว ก็เซ็นได้ ให้บันทึกทําเร่ืองขึ้นไปเซ็น; 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองมีขัดข้องเร่ืองอะไรบ้าง การเงินพอไหม (มมร. 
ว่า ไม่พอ, มจร. ว่า ให้เอาไปคิดเสนอกันมา).” 

สํานักลธ.: หาสภานายกเซ็น...”  

น่ีคือสําเร็จ  (สร .  = สมเด็จพระสังฆราช) พอเรื่องข้ึนไป  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ. สุกิจ นิมมานเหมินท) ก็เซ็นระเบียบ ศธ. มี ๑๘ ขอ ออกมา ณ 
๒๙ ก.ค. ๒๕๑๔ แลวก็มีเรื่องสืบเน่ืองดังความในบันทึก เพ่ิมอีกนิดวา 

“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๑๑] วันพฤหัสบดีท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔. 
สํานักเลขาธิการ: งานทั่วไป – ปกติ. 
พิเศษ: เลขาธิการ และรองฯ ไปประชุมท่ีกรมการศาสนา เร่ืองพิจารณาแบบฟอร์ม

ต่างๆ เก่ียวกับ ร.ร. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (๙ แบบ) ตั้งแต่แบบขอ
อนุญาตต้ัง ร.ร. เป็นต้น จนถึงแบบรายงานประจําปี รองอธิบดี เป็นประธาน มี 
มจร. และ มมร. กับกองศาสนศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง. ๑๔-๑๖ น. เศษ...” 

ในแงราชการ ตามฐานะท่ีเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผูเลาตอง
เขาไปมีช่ือ ทํานองมาเช่ือมตอไว (ในช่ือวา “พระศรีวิสุทธิโมลี”) เปนผูจัดการโรงเรียน ณ 
๗ ธ.ค. ๒๕๑๔ โดยมีพระอาจารยมหาธีร โกวิโท เปนครูใหญ (๑๗ ธ.ค. ๒๕๑๔) สวนงานทํา
แบบเรียนยังวากันอีกนาน  

แตขอสําคัญคือ ความเปนโรงเรียนของตนเองไดสัมฤทธิ์ ดังท่ีวา 

“[วันอังคาร ขึ้น ๑๒ คํ่า เดือน ๒] วันอังคารท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔. 
สํานักลธ.: ทําหนังสือส่ง นร. บาลีสาธิตศึกษา เข้าสอบผ่านกรมการศาสนา 

ดําเนินการ... 
- ปรึกษางานตามปกติ.”  



๑๗๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

คณะอาเซียอาคเนย เปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตร   
สวนงานการศึกษาอีกหน่ึงท่ียังเปนปญหา คือ คณะอาเซียอาคเนย ซ่ึงโดยหลักการ

มีมาดวยดี แตมีปมเกิดข้ึนวา พระนิสิตไมยอมเลือกเขาศึกษา  
เอาแควา เม่ือจะเปดปการศึกษา ๒๕๐๘ ดูภาวะในวันท่ี ๑๘ พ.ค. ๒๕๐๘ คณะ

อาเซียอาคเนย ช้ันปท่ี ๓ มีผูสมัครรูปเดียว ผูทํางานตองหาทางตางๆ ท่ีจะแกปญหา
เพ่ือใหมีนิสิตเพ่ิมข้ึน  

คร้ันข้ึนปการศึกษาใหมน้ี ๒๕๐๙ ณ วันท่ี ๒๘ พ.ค. ๒๕๐๙ คณะอาเซียอาคเนย 
ช้ันปท่ี ๓ ก็มีผูสมัครรูปเดียวอีก  

เวลาน้ัน จํานวนนิสิตโดยเปรียบเทียบ  
- ช้ันปที่ ๓: คณะพุทธศาสตร-๑๖, คณะครุศาสตร-๑๑, คณะอาเซียอาคเนย ๑  
- ช้ันปที่ ๔: คณะพุทธศาสตร-๑๕, คณะครุศาสตร-๑๔, คณะอาเซียอาคเนย ๓  
ในท่ีสุด จึงตองตัดสินใจในวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๒๕๐๙ เสนอตอท่ีประชุมใหพิจารณา

วาจะยุบ หรือเปล่ียนช่ือคณะอาเซียอาคเนย และท่ีประชุมไดตกลงเปล่ียนช่ือ โดยเลือก
จากหลายช่ือ มายุติท่ีช่ือวา คณะมานุษยสงเคราะหศาสตร (ใชช่ือภาษาอังกฤษวา 
“Faculty of Humanities and Social Welfare” โดยยังใหการศึกษาเรื่องอาเซียอาคเนย 
เปนหมวดวิชาเอกดวย จัดเปนภาควิชาหน่ึง) 

แลว ณ วันท่ี ๓๐ พ.ค. ๒๕๐๙ ผูเลาก็ตองทําประกาศนําไปถวายหลวงพอ
สภานายกลงนาม เปล่ียนช่ือคณะอาเซียอาคเนย เปน “คณะมานุษยสงเคราะหศาสตร”  

ตัวผูเลาเองจําในใจไดแควา เทาท่ีทํางานในมหาจุฬาฯ น้ัน ไปหาหลวงพอ
สภานายกไมก่ีครั้ง แตพออานบันทึกของตัวเอง เพื่อคนหาเรื่องน้ันเร่ืองน้ี กลายเปนวา 
เด๋ียวประกาศน่ัน เด๋ียวประกาศน่ี ตองไปหาทานเร่ือย แคระยะใกลๆ น้ี เดือนพฤษภาคม 
ไปถวายเซ็นใหช่ือคณะมานุษยสงเคราะหศาสตรแลว ถึงเดือนมิถุนายน ก็ไปถวายเซ็นตั้ง
แผนกบาลีสาธิตศึกษา เด๋ียวเดือนตอไป กรกฎาคม ๒๕๐๙ น้ีแหละ ก็จะไปถวายเซ็นตั้ง 
รก.คณบดี ๒ คณะ เปนอันวาแคชวงน้ีก็ไปติดๆ กันท้ัง ๓ เดือน 

น่ีแสดงวา ตัวผูเลาน้ีแหละลืมไปแลวน่ันเอง ดังน้ัน ถาใหถูก ท่ีวาไปหาองค
สภานายกน้ัน ตองเปล่ียนจาก “ไปไมก่ีคร้ัง” เปนวา “ไปไมรูก่ีคร้ัง”  

ดานคณะอาเซียอาคเนย พอไดช่ือใหมวา “คณะมานุษยสงเคราะหศาสตร” แลว 
ในวันเปดเรียน ๖ มิ.ย. ก็มีนิสิตยายจากคณะอ่ืนมาเขารวมในช้ันปท่ี ๔ เพ่ิม ๑ รูป และรุง
ข้ึน ๗ มิ.ย. ช้ันปท่ี ๓ ก็มีเพ่ิม ๒ รูป ตอนน้ีเกิดปญหานิดหนอยวา ในคณะอ่ืน เพื่อนนิสิต
ดวยกันคอยชักกันไวไมใหยายออกจากพวก แตไมเปนไร แลวเหตุการณก็ผานไป 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๕ 

ออกหนังสือแถลงหลักสูตรและกิจการ เม่ือจัดระบบงานลงตัว   
เม่ือระบบงานการศึกษาลงตัวเขาท่ีใหเปนฐานอันพรอมท่ีจะพัฒนาตอไปแลว ถือ

วาเปนข้ันตอนสําคัญ ในระยะน้ี ใชเวลามากในการทําสรุปกิจการ ประมวลหลักสูตร และ
ระเบียบแบบแผนท้ังหมดของมหาจุฬาฯ เพื่อพิมพเปนเลม ใหเปนหลักเปนฐานไว ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรงฉบับเต็มเปนภาษาอังกฤษกอน 

การเรงใหมีหนังสือแถลงหลักสูตรและกิจการออกมา และเอาภาษาอังกฤษเปน
สําคัญ เปนการสอดรับกับสถานการณขณะน้ัน ท่ีมีความตองการ ๒ อยาง คือ การแสดง
ตัวแกภายนอก โดยเฉพาะผูไปศึกษาตอ จะไดมีเอกสารยืนยันสถานะแหงกิจการและ
วิชาการของสถาบันของตน คือมหาจุฬาฯ แกสถาบันท่ีจะไปศึกษา และแกผูเก่ียวของ  

อีกดานหนึ่งท่ีเปนเรื่องใหญและยืดเย้ือ คือการท่ีจะใหมหาจุฬาฯ มีสภาวะและ
สถานะแหงความเปนสถาบันท่ีมีจริงเปนจริง และเปนเชนน้ันๆ ตามท่ีเอยอางจริง โดยทาง
นิตินัย ไมตองพะอืดพะอมกันอยู ดังตัวอยางเหตุการณในป ๒๕๐๙ น้ี ตามบันทึกท่ีจดไว 

“[วันศุกร์ แรม ๑๓ คํ่า เดือน ๑๑] วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙. 
ผู้ให้โอวาท: หอสมุดกลาง 
สํานักงานเลขาธิการ: งานท่ัวไป 

- สภาการศึกษาแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าท่ีมาติดต่อขอหลักสูตร ระเบียบการ เพ่ือ
นําไปเข้าท่ีประชุมตีค่ามาตรฐาน. โดยท่ีหลักสูตรใหม่ยังพิมพ์ไม่เสร็จ จึงให้ 

 ๑. วารสาร พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒. โรเนียวภาษาไทยแสดงกิจการ มจร. คราวประชุมสภา แต่ได้บันทึกข้อ

เปล่ียนแปลงด้วย 
๓. Transcript of Record (แบบฟอร์ม) นิสิตรุ่นสําเร็จ 2507 – ๓ ชุด (๓ คณะ) 
๔. ใบกรอกคะแนนทุกช้ันของ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒ ภาค, ๒๕๐๘ – ๒ ภาค, 

๒๕๐๙ – ภาคแรก 
๕. ใบแจ้งระเบียบการวัดผล ท่ีประกาศใช้ใหม่ ๑ ปึก...” 

ในแงหน่ึง น่ีเปนความเคล่ือนไหวของสวนราชการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตอบสนองตอ
ความพยายามในการใหทางการรับรอง และทางการก็เอาใจใสคอยติดตามเรื่อง ไมเฉย 
ไมท้ิง แตในอีกแงหน่ึง บางคนอาจจะมองวาเปนความหวาดระแวงของทางราชการ ก็ได 



๑๗๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

เอกสารท่ีมอบใหไปในขอท่ี ๑ วา “วารสาร พ.ศ. ๒๕๐๐” น้ัน ก็คือ วารสาร ฉบับ
ที่ ๑ ระเบียบการตางๆ ๒๕๐๐-๑/๑๙๕๗-๕๘ (Bulletin I: Catalogue Issue 2500-
1/1957-58) ท่ีไดอางถึงหลายครั้งแลว ซ่ึงทําข้ึนในสมัยของทานอาจารยจํานงค ทอง
ประเสริฐ โดยมี Dr. Kurt F. Leidecker เปนท่ีปรึกษา แตขณะน้ัน เวลาผานตอมา ๑๐ ป 
รายละเอียดตางๆ ไดเปล่ียนแปลงไปแลวมากมาย ต้ังแตช่ือหนวยงาน ช่ือคณะวิชา ช่ือ
ผูบริหาร ชื่อผูบรรยาย ไมตองพูดถึงเน้ือหาขางใน จึงควรแกเวลาท่ีจะตองทําฉบับใหม 

ขณะท่ีเจาหนาท่ีของสภาการศึกษาแหงชาติมาติดตอขอหลักสูตรและระเบียบ
การน้ัน งานทําหนังสือระเบียบการ แถลงหลักสูตรและกิจการ เลมใหมของมหาจุฬาฯ ได
เดินหนาไปมากแลว จึงเหมือนวาแขงเวลากัน  

แลวตอมาถึงเดือนกันยายน ๒๕๑๐ ในวันท่ีจัดงานวันมหาจุฬาฯ (ปน้ันจัดในวัน
อาทิตย  และวันจันทร ท่ี  ๑๐ -๑๑  ก .ย . )  โรงพิมพ ไทยวัฒนาพานิชก็นําหนังสือ 
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. 
สํานักงานเลขาธิการ: ( วันหยุด) รพ . ทวพ . นําหนังสือ Catalogue มาส่ง 

๑,๐๓๐ เล่ม (รวมกับตัวอย่าง เป็น ๑,๐๓๒ เล่ม), รีบโทร. ไปเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง แต่ไม่ทันเพราะตัดเข้าห่อส่งข้ึนรถมาส่งแล้ว) ทาง รพ. รับผิด และ
ลดราคาให้ ๑,๐๐๐ บาท... 

งานวันมหาจุฬาฯ: ...” 

“[วันอังคาร แรม ๑ คํ่า เดือน ๑๐] วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐. 
สํานักงานเลขาธิการ: Mr. Klausner มาเยี่ยม และรับหนังสือ Catalogue ไปอีก 

๕๐ เล่ม, ...” 

เปนอันวา ในหนังสือเลมเดียวหนา ๑๐๐ หนาน้ี ไดประมวลแสดงหลักสูตรและ
กิจการท้ังหมดของมหาจุฬาฯ ในเวลาน้ัน ไวท้ังหมด  

มองตอไปอีกช้ันหน่ึง วิชาการและกิจการท้ังหมดท่ีกลาวในน้ัน ก็มุงใหเปน
ฐานรองรับและเปนท่ีแสดงออกของปริญญาซ่ึงเปนผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาที่ไดจัด
ดําเนินการข้ึนมา ท่ีในเวลาน้ันถึงเพียงช้ันตรี เปนพุทธศาสตรบัณฑิต 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗๗ 

สาระสําคัญท่ีเปนเกณฑกําหนดผลสัมฤทธิ์น้ัน ก็อยูท่ีเน้ือหาวิชาการท่ีศึกษา ท้ัง
โดยคุณภาพและปริมาณ อันตัดสินดวยระบบการวัดผลการศึกษา 

ท่ีมหาจุฬาฯ เวลาน้ัน ไดดําเนินการศึกษาในระบบปละ ๒ ภาค ท่ีเรียกอยางฝร่ัง
วา semester โดยวัดผลตามระบบหนวยกิต (credit system) ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดกําหนด
อัตราหนวยกิตรวมหรือสะสมสําหรับ ๔ ป ของปริญญาตรีไว นับได ๑๕๔ เครดิต (ตาม 
“ขอบังคับท่ี ๑/๒๕๑๒ เรื่องกําหนดหลักสูตรของคณะพุทธศาสตร” ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๐๒)  

มหาวิทยาลัยอเมริกันท่ีใชระบบดังวาน้ี โดยทั่วไปวางอัตราเครดิตรวมสําหรับ
ปริญญาตรีไวในชวง 120-124, สวนในเมืองไทย เวลาน้ัน ท้ังประเทศมีมหาวิทยาลัยเพียง 
๕ แหง และยังแทบไมมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงใดทําการวัดผลในระบบน้ี  

ตามท่ีจําได้ คล้ายเคยได้ฟังใครบอกว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกท่ีใช้ระบบหน่วยกิต และได้วางอัตราหน่วยกิตรวมไว้ในระดับ 
๑๕๐, ดูเหมือนว่า ที่มีจํานวนหน่วยกิตมากอย่างน้ัน เพราะที่น่ัน เวลาน้ัน จัดแบ่งภาคการศึกษา
ตามระบบ quarter หรือ trimester, ในช่วงใกล้น้ัน ท่ีมหาจุฬาฯ เมื่ออาจารย์พระมหาสน่ัน กมโล 
เป็นส่ังการเลขาธิการ ก็ได้อาจารย์สังคม ชูชัยทยากุล ซ่ึงมาในสายของ วศ. ประสานมิตร น้ัน เป็น
ผู้ดูแลการวัดผลการศึกษาในแผนกบาลีอุดมศึกษา – ขอความตัวอักษรเอนในยอหนาน้ี ขอพูด
ไวพลางกอน ถาเม่ือใดมีเวลาพอ จะสืบคนตรวจสอบใหแนชัดตอไป 

สําหรับมหาจุฬาฯ ต้ังแตกอนป ๒๕๐๙ หลังจากจัดดําเนินการมาระยะหน่ึง และได
สํารวจตัวอยางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอเมริกันท่ีพอนับไดวามีช่ือเสียงหลายแหง กับทั้ง
เทียบเคียงระบบของสถาบันอุดมศึกษาของไทยท่ีมีอยู ก็ไดพิจารณาจุดยุติที่จะเหมาะพอดี   

(ไดติดตอเปนทางการ ขอเอกสารแสดงแนวการศึกษา หลักสูตร และกิจการ ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีมีอยูเวลานั้น ตลอดท้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปนตน นํามาเปน
หลักฐาน “ใหมีไว” ไมวาท่ีน้ันๆ จะใชระบบใด ถึงจะไมเก่ียว ก็ใหมีอยูโดยถือวาตองรูไว)   

ในท่ีสุด 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 โดยมีหนวยกิตท่ีแยกไวเปนจํานวนตางหากอีก ๕๕ ท่ีจะตองไดพรอมไปดวย  

จํานวนตางหากอีก ๕๕ หนวยกิตน้ัน จะเรียกวาช่ัวคราว หรือเฉพาะกาล ก็ได
ท้ังน้ัน แตถือวาสําคัญ และจําเปนตองรักษาไวกอน ระหวางท่ีงานดําเนินการใหมี
กฎหมายรองรับมหาวิทยาลัยเปนทางการ ยังไมเสร็จส้ิน เรียกใหอธิบายงายขึ้นวา เปน
หนวยกิตท่ีตั้งไว “ยันเผ่ือยอม” 
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อธิบายวา ทางการ ดังเชนสภาการศึกษาแหงชาติในคร้ังน้ัน ไดตั้งเกณฑไววา
นิสิตจะตองเรียนวิชาในกลุมน้ันๆ หรือในหมวดน้ันๆ ใหไดเทาน้ันๆ และรวมแลวท้ังหมด
ตองเปนจํานวนเทาน้ันๆ แตทางมหาจุฬาฯ หรือฝายพระ เรามีวิชาภาษาบาลี ธรรมวินัย 
เร่ืองพระพุทธศาสนาอีกหลายอยาง ซ่ึงจําเปนตองเรียน จะละเลยหรือท้ิงไปไมได 

ถึงตอนน้ี ก็เหมือนวามีมวลวิชา ๒ กอน คือ กอนของทางการ กับกอนของพระ 
พอเอาหมดท้ังสองกอนรวมกัน จํานวนหนวยกิตก็มากเกินเกณฑ  

เม่ือเปนอยางน้ัน ทางมหาจุฬาฯ หรือฝายพระจึงขอเอาบางวิชาในกอนของพระ 
ไปใสแทนบางวิชาในกอนของทางการ ถาฝายทางการยอม จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดก็
อยูแคในเกณฑท่ีตั้งไว (หมายความวา สําหรับมหาจุฬาฯ เอาวิชาของเขาออกไปบาง และ
ใสของเราเขาไปแทนแลว รวมวิชาหมดท้ัง ๒ กอน ก็ใหอยูในเกณฑ ๑๔๕ หนวยกิต) 

แตถาฝายทางการยืนยันวาจะเอาของเขาออกไมได เอาของเราใสแทนของเขา
ไมได เราก็ตองยืนยันเอาของเราไวดวย กอนของพระน้ีเราจะไมยอมท้ิงเด็ดขาด  

ระหวางท่ียังยอมกันไมได ตางก็ยันกันอยูน้ัน ก็เดินเร่ืองในแงมุมอ่ืนกันไปเรื่อยๆ 
พลางๆ เม่ือใดเขายอมผอน เราก็จัดปรับใหเขาเกณฑท่ีวาน้ัน ถายังยอมกันไมได ก็ใหพระ
ทําไดเต็มท้ัง ๒ กอนน้ันไปกอน  

จนกวาการรับรองโดยนิตินัยน้ันสําเร็จเสร็จส้ินแลว เม่ือน้ัน เราก็จะจัดปรับเอง จะ
ประสาน เปล่ียนยาย หรือแทนกันอยางไร ก็ทําไดโดยไมถึงกับใหเสียเกณฑของเขา ใหลง
ในจํานวนรวม ๑๔๕ หนวยกิตตามกําหนดของมหาจุฬาฯ 

เปนอันวา ในเวลาระหวางท่ีการรับรองยังไมสําเร็จ เราตองยอมขอใหพระของเรา
ทํากอน ๕๕ หนวยกิตของพระน้ันใหสําเร็จใหได แมวาพระของเราอาจยากลําบากข้ึนบาง 
ก็ไหว ทําไดแน นอกจากจะไดพิสูจนศักยภาพของจิตปญญาแลว พระสามารถใชเวลาให
มีคุณคาไดมากกวาคนท่ัวไป พระไมตองไปเท่ียวหาความสนุกสนานบันเทิง ไมวุนวายกับ
การเสพบริโภคเกินประมาณ และมีวิสัยแหงวิเวกท่ีเอ้ือตอปญญาสูงกวา  

ท้ังน้ี ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การรับรองตองมิใชการมาทําใหคุณคาและคุณภาพของ
พระลดหาย แตการรับรองฐานะตองเปนการเสริมหนุนคุณคาและคุณภาพของพระใหเขม
คมสมความมุงหมายไดจริง  

เปนอันวา อัตราหนวยกิตรวมสําหรับ ๔ ป ของปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต ของ
มหาจุฬาฯ อันแทจริง ที่จะใหเปนหลักอยูยืนยาวสมความมุงหมาย คือ ๑๔๕ หนวยกิต   
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ตอมา กวาจะถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ ในประเทศไทยก็ไดมีมหาวิทยาลัยเกิดข้ึนแลวมาก
แหง และไดใชวิธีวัดผลตามระบบหนวยกิตกันท่ัวไป เราก็สํารวจไว ไมละสายตา ก็เลยนํา
อัตราหนวยกิตรวมสําหรับ ๔ ป ของปริญญาตรี ในบางคณะ ของบางมหาวิทยาลัย มาให
ดูเปนตัวอยาง  

(ตัวเลขเม่ือวันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๘, ดูพอเห็นรูปเคา เพราะอัตราเหลาน้ีมักวางไว
ใหยืดหยุนได) 

- คณะศึกษาศาสตร  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ๑๓๐  หนวยกิต 
- คณะศิลปศาสตร  ม.ธรรมศาสตร  ๑๓๘ หนวยกิต 
- คณะสังคมศาสตร  ม.เกษตรศาสตร  ๑๔๑ หนวยกิต 
- คณะมนุษยศาสตร  ม.รามคําแหง  ๑๔๕ หนวยกิต 

จัดระบบจบ แจงไว ไดจดจํารูท่ัวไป 
ดังวาแลว เม่ือทําหนังสือแถลงหลักสูตรและกิจการออกมาน้ัน ก็คือไดจัดปรับตั้ง

วางระบบวิชาการกิจการงานการศึกษาเขาท่ีลงตัวเปนแบบแผนแลว พรอมท้ังไดประมวล
สรุปใหเห็นภาพซ่ึงมองเห็นโยงรวมกันไดเปนอยางดี  

เม่ือจัดกิจการใหสมตามที่แถลงไดแลว มีอะไรแปลกใหมเพ่ิมอีก ก็จัดเขาท่ี
เรียบรอยแลว เวลามาถึงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒  ก็จึงทําประกาศมหาจุฬาฯ เร่ือง 
การแบ่งส่วนงานในสํานักงานเลขาธิการ แลวนําไปถวายองคสภานายกลงนาม 

แตประกาศน้ัน บอกเพียงช่ือสวนงานช่ือตําแหนง เหมือนเรียงหัวขอใหดู ไมเห็น
รายละเอียด จึงตองมีบันทึกนําเชิงช้ีแจงจากทานเจาคุณเลขาธิการ ก็เลยทําบันทึกนํา
ถวายทานเจาคุณเลขาธิการลงนามแลว แนบประกาศนําไปถวายองคสภานายกอานดวย 

ประกาศ และบันทึกนํา ท่ีจะยกมาใหดูนี้ คัดจากตนฉบับเขียนลายมือของผูเลา คือ
ตนฉบับที่สงใหอาจารยสมบูรณ หรือใหคุณชลธีรพิมพดีดลงบนกระดาษตรา จึงยังไมไดลง
วันท่ี ถาจะอานใหครบท่ีจะรูวันเวลา ก็ตองไปดูสําเนาพิมพดีดซึ่งเก็บไวท่ีมหาจุฬาฯ หรือใน 
พุทธจักร ฉบับที่ตรงเวลา (ตามที่เขียนไวในจุดใกลเคียงของเอกสาร นาจะเปน ๒๕ ก.ย.)  

บันทึกนําน้ันอาจจะยาวสักหนอย แตบางทานคงสนใจอยากจะทราบเร่ืองราว
เกาๆ ของมหาจุฬาฯ บาง ขอคัดประกาศมาใหอานกอน แลวจึงใหเห็นขอความในบันทึก
นํา ซ่ึงเปนเหมือนคําอธิบาย 
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ประกาศมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ฉบับท่ี.../๒๕๑๒ 

เรื่อง การแบงสวนงานในสํานักงานเลขาธิการ 

เน่ืองด้วยกิจการในสํานักงานเลขาธิการ ได้ขยายกว้างออกไป มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก และมี ส่วนงานของมหาวิทยาลัยหลายส่วน ได้จัดตั้ง ข้ึน
ตามลําดับกาลเวลา แต่ยังมิได้กําหนดฐานะไว้โดยชัดแจ้ง สมควรจัดแบ่งส่วนงานใน
สํานักงานเลขาธิการให้เป็นสัดส่วน และรวมส่วนงานต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
โดยลําดับ ซ่ึงเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะรวมเข้าด้วย ให้เข้าสังกัดในสํานักงานเลขาธิการ 
พร้อมท้ังกําหนดฐานะไว้โดยชัดแจ้ง 

ฉะน้ัน จึงกําหนดการแบ่งส่วนงานในสํานักงานเลขาธิการ ดังต่อไปน้ี 

๑. สํานักงานเลขาธิการ แบ่งส่วนงานออกเป็นกองต่างๆ คือ 
๑) กองกลาง 
๒) กองวิชาธิการ 
๓) กองห้องสมุด 
๔) กองบริการการศึกษา 
๕) กองเผยแผ่ 
๖) กองงานโครงการพิเศษ 

๒. ส่วนงานพิเศษต่อไปน้ี ซ่ึงมีฐานะเท่ากอง เป็นส่วนงานสังกัดใน
สํานักงานเลขาธิการ คือ 
๑) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา 
๒) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
๓) โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา 
๔) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
๕) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
๖) สํานักธรรมวิจัย 

๓. กองหน่ึงๆ แบ่งส่วนงานย่อยออกไปเป็นแผนก  
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๔. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของกอง มีตําแหน่งเป็นหัวหน้ากอง 
ถ้าเป็นการสมควร ในกรณีที่กองใดมีปริมาณงานมากเป็นพิเศษ จะให้มี
ผู้อํานวยการกอง อีกตําแหน่งหน่ึง ในกองน้ัน ก็ได้ 

๕. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของส่วนงานพิเศษ ซ่ึงมีฐานะเท่ากอง มี
ตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการ และมีฐานะเท่าหัวหน้ากอง 

๖. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของแผนก มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก 
๗. ถ้าเป็นการสมควร จะให้มีรองผู้อํานวยการ ในส่วนงานพิเศษ ซ่ึงมีฐานะ

เท่ากอง รูปหน่ึง หรือหลายรูป ก็ได้ และให้รองผู้อํานวยการ มีฐานะเท่า
หัวหน้าแผนก 

๘. การแบ่งส่วนงานย่อยออกเป็นแผนก ตามความในข้อ ๓. จะประกาศต้ัง
เป็นคราวๆ ตามควรแก่กรณี. 

๙. ให้ยกเลิกส่วนงานและชื่อตําแหน่งที่ซํ้า ขัด หรือแย้ง กับความในประกาศ
น้ี และให้โอนบรรดากิจการของส่วนงานท่ียกเลิกไปน้ัน มาเป็นของส่วน
งานที่ต้ังขึ้นตามประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ... กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๒ 

(พระธรรมรัตนากร) 

สภานายก 

มานึกอีกที อยางท่ีวา บันทึกน้ียาวหนอย ถายกมาท้ังหมด หลายคนอาจลานตา 
จึงจะตัดคัดมาเฉพาะบางตอนท่ีใหม หรือมีอะไรนาสังเกต ดังน้ี  

๒) กองวิชาธิการ รับผิดชอบในงานเก่ียวกับคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําพระไตรปิฎก
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งาน... 

๖) กองงานโครงการพิเศษ รับผิดชอบในงาน โครงการปฏิบัติศาสนกิจในส่วนภูมิภาค 
โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น งานพระธรรมทูต และงาน
พระธรรมจาริก 



๑๘๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

หนวยงานพิเศษ ซ่ึงมีฐานะเท่ากอง 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 

ในการจัดแบงสวนงานคราวใหญครั้งน้ี นอกจากเปนเร่ืองของความสุกงอมพรอม
ไดท่ีแหงงานของมหาจุฬาฯ เอง ซ่ึงเปนเหตุผลหลักแลว เม่ือมองกวางออกไป ก็เปนเวลาท่ี
มหาจุฬาฯ ควรจะปรากฏตัวแกภายนอกอยางเปนระบบงานที่ชัดเจนเปนชุดพรอมทีเดียว 
วงการภายนอกท่ีสัมพันธกับมหาจุฬาฯ จะไดไมสับสนตอไป  

เหตุผลอยางหลัง เรามองโดยปรารภการที่มหาเถรสมาคมไดรับมหาวิทยาลัยสงฆ 
เปนการศึกษาของคณะสงฆ ดวยการออก “คําส่ังมหาเถรสมาคม เร่ืองการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ พ.ศ. ๒๕๑๒” เม่ือวันท่ี ๑๖ พ.ค. ๒๕๑๒ 

การท่ีมหาเถรสมาคมออกคําส่ังรับมหาวิทยาลัยสงฆ เปนการศึกษาของคณะ
สงฆ ดวยคําส่ังมหาเถรสมาคมฉบับท่ีกลาวน้ี เปนข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญมาก ในการ
ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยสงฆมีกฎหมายบานเมืองรองรับ โดยชวยใหการดําเนินการ
ท่ีวาน้ันมีฐานท่ีม่ัน ใหเดินหนาตอเน่ืองไปได โดยไมตองถอยกลับมาต้ังตนใหมๆ อยูเรื่อย  

เร่ืองท่ี มส. ออกคําส่ังรับ ม.สงฆ คร้ังนี้ เปนเร่ืองของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสอง 
โดยตรงและโดยเฉพาะ ทานเจาคุณเลขาธิการและผูเลาจึงเก่ียวของรวมการแตตนจนตลอด 
ถามีเวลา จะเลาเร่ืองราวรวมไวในหัวขอเกี่ยวกับการมี พ.ร.บ. รับรอง/รองรับมหาจุฬาฯ  

ขอเดนอยางหน่ึงในคราวน้ี คือ นับแตน้ีไป สวนงานท่ีมีช้ันเรียน มีการจัดครู
อาจารยมาสอน ซ่ึงเคยเรียกเปน “แผนก” เชน “แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา” ไดเปล่ียน
เรียกเปน “โรงเรียน” ชัดตรงลงไปทีเดียว วา “โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา” เปนตน 

พึงสังเกตดวยวา โรงเรียนเหลาน้ี ซ่ึงท่ีจริง แตละหนวยเปนงานใหญมาก แต
ท้ังหมดน้ันเปนสวนงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ เพราะการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย อยูท่ีคณะตางๆ เชน คณะพุทธศาสตร ดังน้ัน สวนงานที่ตั้งตัวเปนใหญดวย
ตนเองโดยเปนสวนประกอบของมหาวิทยาลัย จึงไดแกคณะเหลาน้ัน สวนโรงเรียน
ท้ังหลายก็มาเปนหนวยงานพิเศษอยูในสํานักงานเลขาธิการ ดังวาแลว  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๓ 

อยางไรก็ดี เหมือนเปนประเพณีของมหาจุฬาฯ อยางท่ีเคยบอกบอยๆ (ในระยะ
ตนท่ียาวนาน เห็นชัดวาขาดกําลังคน) งานของคณะท้ังหลาย แมแตดานวิชาการ ก็มาอยู
ท่ีสํานักงานเลขาธิการดวย  

ดังท่ีในสมัยดังกลาว ส่ังการเลขาธิการ เปนผูกํากับวิชาการคณะพุทธศาสตร (ใน 
“ตารางสอบไล่ประจําปีการศึกษา ๒๕๐๑ คณะพุทธศาสตร์”) เปนอาจารยผูกํากับแผนก (บาลี
อุดมศึกษา, ในใบ “...คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ข้อสอบกลางปี ประจําปีการศึกษา ๒๕๐๓”)  

พรอมกับการเปล่ียนช่ือเรียกสวนงาน จาก “แผนก” เปน “โรงเรียน” คําเรียก
ตําแหนงหัวหนาสวนงานน้ัน ก็เปล่ียนจาก “ผูกํากับ” เปน “ผูอํานวยการ” แตตัวบุคคล ถา
ยังไมไปไหน ก็คงเปนทานเดิม เชน พระมหาอารีย เขมจาโร เปล่ียนจาก ผูกํากับแผนก
บาลีเตรียมอุดมศึกษา เปน ผูอํานวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

(เม่ือป ๒๕๐๘ อาจารยพระมหาบุญชอบ วิชฺชากโร เปนผูชวยผูกํากับแผนกบาลี
เตรียมอุดมศึกษา ตอมาทานไดลาสิกขา แตยังไมมีเวลาอานบันทึกคนตอวาทานลาสิกขา
เม่ือใด ถาถึงป ๒๕๑๒ น้ี ทานยังครองเพศอยู ทานก็เปนรองผูอํานวยการ แตท่ีพบแลว 
คือ ในป ๒๕๑๔ ณ ๑๕ มิ.ย. ผูเลาไดนําประกาศไปถวายองคสภานายกลงนามแตงตั้ง 
พระมหาชาย อาภากโร เปนรองผูอํานวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา) 

สําหรับ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ก็ไดโอกาสตั้งผูรับผิดชอบใหเดนชัดข้ึน โดย
ตั้ง พระมหาสุพจน วิจิตฺโต (ปจจุบัน คือ ทานเจาคุณพระสิริสุทัศนธรรมาภรณ วัดสุทัศน
เทพวราราม) เปนผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย แลวก็ต้ัง พระมหานพศักดิ์ 
สิริปฺโ เปนรองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย   

กอนน้ีหนอย ไดเลาแลววา เม่ือ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๐๙ แผนกบาลีมัธยมศึกษาได
ส้ินสุดไป โดยมีประกาศต้ังเปนแผนกบาลีสาธิตศึกษา ขึ้นมาแทน คราวน้ี (คงจะ ๒๕) 
ก.ย. ๒๕๑๒ ก็เปล่ียนอีกที เปน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  

แลวก็ขอเลาเลยตอไปขางหนาอีกนิดวา ตอมาถึงปลายป ๒๕๑๓ ณ วันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ผูเลาก็ไดนําประกาศไปกราบเรียนถวายองคสภานายก ลงนามแตงต้ัง พระมหา
ยิน วรกิจฺโจ (บัดน้ีคือ ทานเจาคุณพระราชวิริยสุนทร  เจาอาวาสวัดชัยชนะสงคราม) เปน
รองผูอํานวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (แทนพระมหาสุวิทย ปยทสฺสี ท่ีไดลาสิกขา; 
ตอมา หลังจากผูเลาลาออกไปแลว ไดทราบวา ในป ๒๕๒๓ ทานไดเปนผูอํานวยการ 
จนกระท่ังลาออกจากตําแหนงในป ๒๕๒๗) 



๑๘๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ทีน้ี หันมาดูสวนงานอันดับ ๑ ของสํานักงานเลขาธิการ คือ กองกลาง ระหวางท่ี
พิจารณาการแบงสวนงานใหมน้ี ตอนแรกคิดจะต้ังกองทะเบียนและวิทยฐานะ แตในท่ีสุด 
ตกลงวา ใหงานทะเบียนเปนแคแผนกหน่ึง ในกองกลาง แลวก็มองตัวบุคคล 

เวลาน้ัน อาจารยพระมหาภาณุ ปทุโม เปนนายทะเบียน และอาจารยสมบูรณ 
(พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ) ข้ึนมาเปนผูชวยนายทะเบียนแลว  

ไดพิจารณากัน มองเห็นวา อาจารยพระมหาภาณุ เปนผูใหญ โดยท้ังเปนผูแก สูง
วัยมาก และเปนผูเกา เปน พธ.บ. รุนท่ี ๒ (๑ ใน ๔ รูป) เปนนายทะเบียนมานาน ตกลงให
ทานเปน ผูอํานวยการกองกลาง 

สวนอาจารยสมบูรณน้ัน ทําสารพัด ไมเฉพาะงานของผูชวยนายทะเบียน เชน 
ออกใบรับรองของบาลีอุดมศึกษา ทุกคณะ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สํารวจ
คะแนนของผูสําเร็จการศึกษา ทําบัญชีใชจายประจําเดือนหมดท้ังมหาจุฬาฯ ดูแลการเงิน
ของมูลนิธิมหาจุฬาฯ บันทึกการประชุมของเจาหนาท่ีบริหาร ตลอดจนงานซอมแซมตึก 
เร่ืองประปา เร่ืองไฟฟา เรื่องเบ็ดเตล็ด แมกระทั่งหาชางมาทํามานกันแดด ฯลฯ พูดงายๆ 
วางานแมบานของมหาจุฬาฯ   

อาจารยสมบูรณเหมาะกับงานกองกลางทั้งหมด ตกลงคราวน้ี ขอใหทานเปน 
หัวหนากองกลาง  

งานของกองกลาง จําพวกการสราง การซอมแซมอาคาร ซอมอุปกรณ เคร่ืองมือ
เครื่องใชตางๆ น้ัน เปนธรรมดาวาพระทําเองไดนอย ก็ตองพึ่งญาติโยม และทางดาน
ญาติโยมน้ัน มีทานผูหน่ึงเปนชาง และมีศรัทธาเอาใจใสชวยกิจธุระของมหาจุฬาฯ มา
ตลอดเวลายาวนาน คือ คุณลาภ ถาวรบรรจบ  

คุณลาภเขามาดวยศรัทธาในงานเผยแผธรรม ตั้งแตยุคแรกของงานท่ีแผนกธรรม
วิจัย (ยุคป ๒๕๐๐ หรือ ๒๕๐๑) ไดชวยงานที่ธรรมวิจัยน้ัน แลวชวยไปท่ัว ก็เลยมา
ใกลชิดและประสานกับอาจารยสมบูรณ ซ่ึงเรียกหาคุณลาภเร่ือยๆ เชนท่ีเขียนไวในบันทึก 
ขอคัดตัดเฉพาะมาเล็กนอย (จะเห็นวา อาจารยสมบูรณน้ัน มิ.ย. ๑๒ ยังเปน ผช.นาย
ทะเบียน แต มิ.ย. ๒๕๑๓ เปน หก.กลางแลว) ดังท่ีวา 

(๕ มิ.ย. ๒๕๑๒) 
“- ผู้ช่วยนายทะเบียน และคุณลาภ ลงแก้ ซ่อม จัดท่ีวางเคร่ืองสูบนํ้าใต้อาคาร.”  

(๑๓ มิ.ย. ๒๕๑๓) 
“สํานักงานเลขาธิการ: หก.กลาง และคุณลาภ ติดไฟแสงจันทร์ มุขกลางช้ัน ๒ 

(ห้อง พ.๑).” 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๘๕ 

 (คุณลาภ ถาวรบรรจบ เรียกไดวาเปนผูบุกเบิกท่ีอาศรมมหาจุฬาฯ ในเขต อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไดไปประจําอยูท่ีน่ันในยุคแรกเร่ิม นานหลายป เม่ือผูเลาไปพักท่ี
อาศรมมหาจุฬาฯ เขียนหนังสือ Thai Buddhism in the Buddhist World ใกลเชิงเขา
เล็กๆ หางบานคุณลาภไมก่ีรอยเมตร คุณลาภกับนองและลูกหลานก็ไดดูแลโดยตลอด) 

อาจารยพระมหาพรอม โกวิโท ซ่ึงอยูในคณะท่ีไปศึกษาตอในอินเดีย ไดกลับมา
และชวยงานมหาจุฬาฯ เร่ือยมา ท่ีประชุมก็ตกลงใหตั้งทานเปน หัวหนากองเผยแผ 

ทีน้ี ในกองบริการการศึกษา อาจารยพระมหาบุญมา มหาวีโร ทํางานท่ีแผนก
จัดหามานาน คราวนี้ท่ีประชุมก็เลยตกลงใหตั้งทานเปน หัวหนาแผนกจัดหา   

ถึงเวลาน้ี พระพุทธศาสตรบัณฑิตรุนนองๆ ก็เริ่มเขามาเปนกําลังของมหาจุฬาฯ 
เชน พระมหานพศักดิ์ สิริปฺโ กลับมาจากประเทศอินเดียเร็วหนอย (เม่ือ ๒๘ มิ.ย.
๒๕๑๒) ก็ไดเขาชวยงาน ร.ร.พอ. ท่ีทานถนัด ดังบอกแลวขางบน  

ตอน้ัน พระมหาจินดา อาจารกุสโล และพระมหาอรรณพ วชิราโณ ซ่ึงเปนพระ
อาจารยเจาหนาที่มหาจุฬาฯ ที่ไดรับทุนไปศึกษาตอ หลังคณะที่มีพระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท 
เปนหัวหนา เม่ือศึกษาจบแลว ท้ังสองรูปไดกลับมาพรอมกันเม่ือ ๒๑ ก.ค. ๒๕๑๒ แลวก็
เขาชวยงานมหาจุฬาฯ คราวน้ีดวย  

พระมหาจินดาเร่ิมจับงาน พุทธจักร ตั้งแต ๒๘ ส.ค. ๒๕๑๒ สวนพระมหาอรรณพ 
ก็เขารับงานของวิทยาลัยครูศาสนศึกษา (ไดมอบแฟมงานใหทานท้ังสองพรอมกัน ณ ๒๓ 
ก.ย. ๒๕๑๒) นอกจากน้ัน ท้ังสองทานน้ีทํางานอ่ืนๆ ดวย โดยหนักไปในดานวิชาการ 
ตั้งแตสอนในช้ันบาลีอุดมศึกษา จนกระท่ังชวยงานวิชาการที่ออกไปขางนอก อยางท่ี
สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ณ วัดบวรนิเวศ  

ยังมีรูปอ่ืนๆ ที่ทยอยกันมา เชน พระมหาบุญมี ปฺาวชิโร ชวยกันทํางานโนนงาน
นี้ แตยังขอไมลงลึกไปในรายละเอียด เพราะจะตองมีเวลาคนใหเพียงพอ ขอวาไวแคคราวๆ 

สําหรับแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ท่ีเปล่ียนเปนวิทยาลัยครูศาสนศึกษา ก็มี
เร่ืองราวความเปนมาเปนไปที่นารูนาสนใจไมนอย แมจะเปนสวนงานที่แทรกเขามาใน
กาลเวลาเพียงชวงหน่ึงก็ตาม ดังท่ีความสําคัญของสวนงานน้ีไดปรากฏข้ึนมาในชวงน้ี
ดวย คือ หลังจากมีประกาศแบงสวนงานใหมน้ีไมก่ีวัน พอถึงวันท่ี ๑ ต.ค. ๒๕๑๒ ก็มี
ประกาศมหาจุฬาฯ “เร่ือง การแกไขปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรครูศาสนศึกษาช้ันสูง” 

อยางไรก็ตาม เวลาท่ีจะเขียนเลาเรื่องราว ก็งวดเขาทุกที ขอพูดท้ิงไวแคน้ีกอน 
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สํานักธรรมวิจัย แผธรรม แผกิจการ กวางออกไป 
อีกสวนงานหน่ึงก็ควรพูดถึงไว คือ แผนกธรรมวิจัย ท่ีเปนอันหมดช่ือไป กลายเปน

สํานักธรรมวิจัย  

หนวยงานสําคัญน้ีเปนท่ีรูจักกวางไกล ไดทําประโยชนใหแกมหาจุฬาฯ และ
ประชาชาวพุทธบริษัทมากมาย ไมเฉพาะกิจการของตนเองในการเผยแผส่ังสอน แตมหา
จุฬาฯ และองคกรภายนอก ก็ไดอาศัยเปนท่ีจัดกิจกรรมกุศลตางๆ บอยๆ ท้ังงานพิธี และ
การประชุมนอยใหญ  

ขอยกตัวอยางจากบันทึกลายมือของผูเลามาดูกันสักคร้ัง 

“[วันพฤหัสบดี ข้ึน ๕ คํ่า เดือน ๙] วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐. 
สํานักงานเลขาธิการ: ช้ีแจง 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 ธรรมศักด์ิ 
นายเอี่ยม สังขวาสี นายศิริ พุธศุกร มาคอยต้อนรับ, เจ้าชายเยอรมัน 
กับผู้ติดตาม ๑ ท่าน มาถึง และเลี้ยงอาหารว่างท่ีห้องสมาธิ. 

- ๑๗.๐๐ น. แสดงปาฐกถา โดยนายศิริ แปล ผู้ฟังคับคั่งเต็ม และข้างนอกมีฟัง
จํานวนพอสมควร; บกพร่อง ไม่ได้จัดนํ้าดื่มให้องค์ปาฐกบนเวที.” 

กาลผานมาถึงคราน้ี ก็ประจวบพอดีท่ีวา แผนกธรรมวิจัยไดซอมแซมและปรับปรุง
อาคารของตน (คือตึก “พรวิทยาประสูทน” เดิม) โดยเสริมซอนขึ้นเปนอาคาร ๒ ช้ัน เสร็จ
ใหมๆ ใหสํานักธรรมวิจัยท่ีเกิดข้ึนใหมไดจัดงานฉลอง จึงขอเลาประกอบไวดวย ดังน้ี 

“[วันศุกร์ แรม ๘ คํ่า เดือน ๑๐] วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒. 
วันหยุด: วันพระ. 
สํานักธรรมวิจัย: มีงานฉลองตึกท่ีซ่อมและซ้อนเป็น ๒ ช้ัน ตามกําหนด (ยังเสร็จไม่

เรียบร้อยทีเดียว มีงานละเอียดต้องทําต่อบ้าง)  
- ๑๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ บนช้ัน ๒ (เกือบทั้งหมดเป็นพระเถระวัดมหาธาตุ

เร่ิมใช้อาคารช้ันล่างสวดมนต์ เป็นต้น อย่างวันพระธรรมดาก่อน
ซ่อม ตั้งแต่เช้า) แล้วพระสงฆ์อื่นอีก ๔๐ รูป (=๔๙) ฉันเพล. 
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- ๑๒.๓๐ น. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต มาแจกอนุโมทนาบัตร แก่ผู้
บริจาคซ่อมตึก และนิธิบัตร แก่ผู้ยังไม่ได้รับ. 

- ๑๔ น. เศษ พระเทพคุณาภรณ์  กับพระครูประกาศสมาธิคุณ  เทศน์คู่  เร่ือง 
มฆมาณพ. 

 ในงานน้ี มีการพิมพ์หนังสือมูลนิธิ ๑ เล่ม  
สํานักงานเลขาธิการ: พุทธจักร ฉบับ มิ.ย. เสร็จ. 

- ตรวจปรู๊ฟ พุทธจักร ก.ค. ๕ ยก.” 

เม่ือจัดการงานการศึกษาภายในใหลงตัวเขาท่ี ท้ังดานวิชาการท่ีเปนเน้ือตัวใหเขม
ใหเต็ม และดานกิจการใหสมสัณฐานราบรื่นกลมกลืนคลองตัวพอสมควร นอกจากจะ
เดินหนาไปไดอยางม่ันคงม่ันใจแลว ก็พรอมท่ีจะพบกับภายนอก ไมวาจะรับเรื่องท่ีเขามา 
หรือจะกาวออกไปพบพานรวมสรางรวมสรรครวมสัมพันธกันตอไป 

แลวก็พอดีไดจังหวะวา ในเวลาแตน้ีตอไป งานท่ีสัมพันธรวมมือรวมทํากับขาง
นอกทยอยมาทยอยมี  

ถึงเวลา ๒ มหาวิทยาลัยสงฆ มารวมงาน ประสานประโยชน   
บอกแลววา งานออกไปรวมทํากับหนวยงานและองคกรขางนอกโดยท่ัวไป เปนไป

ตามคําอาราธนาและการอุปถัมภท่ีจะทําใหลวงผานเสร็จไปเปนคราวๆ น่ันจึงยังเปนงาน
ยอมๆ ยอยๆ แตมีงานรวมคิดรวมทําท่ีสําคัญ เริ่มข้ึนในชวงเวลาน้ีดวย เปนงานออกมา
รวมกันทําของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง เพ่ือประโยชนรวมกัน ในการทําใหสถานภาพ
ของตนตามที่เรียกขานบอกกลาวอยูน้ี ไดความยอมรับวาเปนการชอบดวยนิติธรรม 
พรอมกับการเดินหนาในป ๒๕๐๙ วงสัมพันธในการทํางานรวมกันของ ๒ มหาวิทยาลัย
สงฆก็ตั้งตนและขยายตัว เร่ิมดวยมีงาน ๒ โครงการเกิดข้ึนในเวลาใกลๆ กัน คือ โครงการ
อบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน จัดอบรมท่ีมหาจุฬาฯ และโครงการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ จัดอบรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร 

งานของโครงการท้ังสองน้ี เปนเรื่องใหญและยาว กับท้ังโยงไปเสริมบางสานบาง
กับงานอ่ืน ซ่ึงเก่ียวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองน้ัน รวมท้ังการเดินหนาไป
ในการใหรัฐตรากฎหมายรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ 
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เรื่องราวท่ียืดยาวมากมาย จึงจะเอาไวเลารวมกับเร่ืองอ่ืนๆ ในตอนวาดวยการให
มีกฎหมายรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ สวนในท่ีน้ี จะเลาเรื่องตรงจุดเร่ิมแคพอใหเห็นเคา 

ขอเลาเรื่องท่ีจุดเ ร่ิมของงาน ๒ โครงการน้ัน จากบันทึกท่ีเขียนไว ซ่ึงเปน
เหตุการณท่ีเกิดตอหางกันวันเดียว ดังน้ี 

๑. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน 

“[วันศุกร์ แรม ๑ คํ่า เดือน ๑๐] วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙. 
ผู้ให้โอวาท: หอสมุดกลาง. 
สํานักงานเลขาธิการ: ได้รับโทรเลขจากนิธิเพื่อการศึกษาทางสังคมและเศรษฐกิจ

ระหว่างชาติ ผ่านคุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ อนุมัติเงิน ๖,๐๐๐ ดอลลาร์ ใน
โครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือการพัฒนาชนบท.  

- คิดพิจารณาเร่ืองการวางระเบียบวัดผลใหม่” 
(โครงการนี้ เปดอบรมครั้งแรกเมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๐๙) 

๒. โครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ 

“[วันเสาร์ แรม ๒ คํ่า 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 อยางน้ี แบบสรุปพอใหเห็นรูปราง แลวจะขามไปกอน 

๑. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน แบงผูเขารับการอบรมเปน 
๒ ประเภท คือ 

ประเภท ก. ไดแก พระภิกษุท่ีจังหวัดตางๆ สงมา รุนท่ี ๑ – พ.ศ. ๒๕๐๙ มี ๓๔ รูป 
จาก ๑๙ จังหวัด 

ประเภท ข. ไดแก พระภิกษุท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ รุนท่ี ๑ – 
พ.ศ. ๒๕๐๙ มี ๔๑ รูป (ม.จ.ร. = ๒๓ รูป, ม.ม.ร. = ๑๘ รูป) 

(อ.สุลักษณ เอาจริงเอาจังกับโครงการนี้ หาทุนมาชวยเต็มท่ี จึงปรากฏชื่อแตตน ขางบน) 
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๒. โครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ รับพระท่ี ๒ มหาวิทยาลัยสงฆ 
(แหงละ ๑๐ รูป) และกรรมการฝายสงฆ (องคละ ๑ รวม ๖ รูป) สงเขารับการอบรม โดย 
๒ มหาวิทยาลัยสงฆรวมกันดูแลจัดหลักสูตร และสงอาจารยไปรวมกันสอน  

รุนท่ี ๑ – พ.ศ. ๒๕๐๙: ๒๖ รปู (ม.จ.ร. = ๑๐ รูป, ม.ม.ร. & กรรมการฯ = ๑๖ รูป) 
[ปดรุน ๑๕ มิ.ย. ๒๕๑๑ – สอบได (เกณฑตัดสิน ๗๕%) ๖ รูป] 

เม่ือมาถึงยุคของงานรวมกับขางนอกแลว งานขางใน กับงานขางนอก ก็คอนขาง
ประสานกลมกลืนกัน จนกลายเปนวา ตอจากน้ี ทานเจาคุณเลขาธิการออกไปไหน ผูเลาก็
ตองไปดวย จึงเหมือนขึ้นยุคใหม 

งานนอก งานใน ระบบจัดไว รออาศัยบุคคลสูงคุณภาพ   
ในป ๒๕๐๙ น้ี ก็พอดีมีกําลังเพ่ิมข้ึน เพราะครบเวลา ๒ ป ท่ีคณะพระอาจารย

เจาหนาท่ีผูไปศึกษาตอท่ี B.H.U. จะจบปริญญาโท และเดินทางกลับมา แตทานทยอย
เดินทางมา เพราะจบไมพรอมกัน 

ยอนหลังไปเม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๗ ชาวมหาจุฬาฯ พากันไปสงพระ
อาจารย ๕ รูป ออกเดินทางจากดอนเมือง ถึงบัดน้ีเกือบ ๒ ปเต็ม และบัดน้ี ณ วันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๐๙ ชาวมหาจุฬาฯ ก็จะไปรับพระอาจารยท่ีเดินทางกลับมา แตทานกลับมา
วันน้ันเพียง ๒ รูป คือ พระมหาอดิศักดิ์ อธิฉนฺโท และพระมหาจําลอง ภูริปฺโ 

อยางไรก็ตาม ขอโอกาสวา ถึงตอนน้ี ใกลเวลาอันตายตัวท่ีจะตองพิมพหนังสือ
เลาเร่ืองเลมน้ีใหเสร็จ เม่ือเรื่องก็เบียดเขามา เวลาก็กระช้ันเขาไป จึงตองเปล่ียนวิธีเลา
ใหม แทนที่จะเขียนใหเปนเรื่องเปนราว ก็ตองเอาแคพอรู ใหไดดูเปนเคา 

เม่ือได รับแจงวันเดินทางของพระอาจารยท้ังสองทานแลว ท่ีมหาจุฬาฯ ก็
เตรียมการรับ ท้ังรับกลับเขาเมืองไทยท่ีดอนเมือง และรับเขารวมงานกันท่ีมหาจุฬาฯ  

ดังนั้น เวลา ๓ วัน คือ ๒๐-๒๒ มิ.ย. ๒๕๐๙ จึงเปนวันเตรียมการรับ เร่ิมดวย ใน
วันที่ ๒๐ มิ.ย. หลัง ๖ โมงเย็น ก็มาประชุมกัน มีการพิจารณาท้ังเร่ืองจะรับทานผูจบกลับมา 
และจะสงผูรับทุนรุนใหมไปศึกษาตอ ในตอนพิจารณารับทานผูกลับมา ไดเขียนวา 

“- เร่ืองการรับเจ้าหน้าที่ ๒ รูป ท่ีกลับจากอินเดีย: การรับ – แต่ละแผนกจัดรถ
แผนกละคัน, ผู้กํากับ และผู้ช่วยเป็นต้น ไป และรับ นร.พอ. ไปบ้าง ถ้ามี, 
นิสิต-นักเรียน ให้ประธานนิสิต เป็นต้น ไปแทน; ที่ทํางาน ให้อยู่ร่วมกับผู้ช่วย
เลขาธิการ.” 



๑๙๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

วันที่ ๒๑-๒๒ มิ.ย. จัดหอง เตรียมที่ทํางาน สําหรับพระอาจารยท้ังสองทาน ในหอง
ท่ีผูเลาไดทํางานอยู โดยขอใหพระครูปลัดกิตติวัฒน (ศรี มิตฺตธมฺโม, ป.ธ. ๙, พธ.บ. รุน ๘ 
คือรุนเดียวกับผูเลา) ซ่ึงเปนเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร ยายไปอยูหองอธิการบดี 
คือหองเดียวกับทานเจาคุณเลขาธิการ เปนอันวาพรอมแลว 

(ทานพระครูปลัดกิตติวัฒนน้ัน ใจดีนัก ทานชอบเขียนคําประพันธรอยกรอง โดย
ใชนามวา “ศรีมิตร” ทานเปน ป.ธ. ๙ องคแรกของจังหวัดแพร วาโดยวัย ทานมีอายุ
เทากับทานเจาคุณเลขาธิการ ทานสูงอายุท่ีสุดในรุน ๘ และสนิทท่ีสุดกับผูเลา ท่ีเปนเด็ก
ท่ีสุดของรุน – แกกวากัน ๑๑ ป) 

แตท่ีจริง การเตรียมรับ มิใชเพียงเทาน้ี กอนน้ัน ไดมีการเตรียมรับท่ีลึกกวาน้ันให
เสร็จ หรือพรอมไวกอนแลว คือ ต้ังแตเม่ือจะส้ินปการศึกษากอน ไดประชุมตกลงเร่ืองงาน
สวนรวมของมหาจุฬาฯ ท่ีจะรับการมาของพระอาจารยผูจบจากอินเดียกันไวแลว ตั้งแต
ข้ึนเดือนมีนาคม คือเกือบ ๔ เดือนกอนทานจะกลับมา 

เรื่องมีวา เม่ือ ๑ มี.ค. ๒๕๐๙ มีการประชุมผูกํากับแผนกและผูชวยท้ังหมด ซ่ึงได
พิจารณาเรื่องตางๆ หลายอยาง เสร็จแลว เม่ือถึงวาระจะพิจารณาเร่ืองการกลับมาของ
พระอาจารยดังวาน้ัน ก็ใหผูชวยเลขาธิการ คือผูเลาน้ี ออกไปนอกท่ีประชุม เพื่อวาท่ี
ประชุมจะไดพูดทุกอยางไดสบายใจเต็มท่ี (เชนวา จะเปล่ียนตัว จะยายตําแหนงหนาท่ี
ของผูเลาในคราวน้ีหรือไม) จบแลว จึงรับทราบมติท่ีประชุมภายหลัง ซ่ึงออกผลวา 

“- เร่ืองท่ีพิจารณา และลงมติ คือ เมื่อเจ้าหน้าท่ีที่ไปศึกษาในอินเดียกลับมา ๒ 
รูป ให้เป็นผู้รักษาการคณบดี ท้ัง ๒ รูป, เลขาธิการ และผู้ช่วย ให้คงเดิม, ให้
พระครูปลัดกิตติวัฒน์ ไป ร.ก.หัวหน้า (ผู้กํากับ) แผนกอบรมครูฯ, ให้พระมหา
วิสุทธิ์ ปุญฺญสฺสโร ไปอยู่แผนกธรรมวิจัย และให้สั่งให้เป็น ร.ก. ระหว่างท่ี
เลขาธิการไม่อยู่.” 

คร้ันแลว วันท่ีทานกลับ ก็มาถึง ดังในบันทึกวา 

“[วันพฤหัสบดี ข้ึน ๖ คํ่า เดือน ๘] วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙. 
ผู้ให้โอวาท: แผนกบาลีอบรมศึกษา. 
สํานักเลขาธิการ: เซ็นข้อตกลงเร่ืองการส่งนิสิต...  
- ระหว่าง ๑๔.๒๐ – ๑๕ น. เจ้าหน้าท่ี (โดยเฉพาะเลขาธิการ, ผู้ช่วย, ผู้กํากับ 
และรองผู้กํากับแผนกต่างๆ) และประธานนิสิต กับกรรมการบางรูป (แทนนิสิต
นักเรียน) ทยอยออกเดินทางไปรับเจ้าหน้าท่ี คือ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๑ 

๑. พระมหาอดิศักด์ิ อธิฉนฺโท 
๒. พระมหาจําลอง ภูริปญฺโญ  
ณ สนามบินดอนเมือง, กําหนดเวลาถึง ๑๕.๔๕ น. แต่มาถึงจริง ประมาณ
๑๖.๔๕ น. แล้วรถเลขาธิการ รับพระมหาอดิศักด์ิ ไปส่งท่ีวัด, 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). 

- งานอื่นเกี่ยวกับกรรมการนิสิต เป็นต้น, ส่ง จม. ถึง อจ.พร รัตนสุวรรณ, ส่ง
ข้อตกลงกับมูลนิธิ เป็นต้น” 

พึงสังเกตวา ในวันเดียวน้ี ทานเจาคุณเลขาธิการ ท้ังไปรับทานท่ีบินกลับจาก
อินเดีย ไปสงท่ีวัดชัยชนะสงคราม แลวก็ตองเดินทางเองดวย โดยรีบไปหัวลําโพงเพื่อข้ึน
รถไฟไปเย่ียมพระมหาจุฬาฯ ตางจังหวัด (เร่ืองเดินทางไปเย่ียมพระตางจังหวัดอยางน้ี จะ
เห็นวาคอนขางบอย) 

เปนอันวา ไดรับทานกลับมาแลว และเวลาน้ัน มหาจุฬาฯ ไดข้ึนปการศึกษาใหม 
โดยเปดเรียนไปแลวตั้งแต ๖ มิถุนายน ๒๕๐๙ คือจัดรายวิชา อาจารย ตลอดจน
ตารางสอนเสร็จแลว แจกแลว ใชปฏิบัติแลว รวมท้ังสําหรับทานท่ีกลับมาดวย  

ดังน้ัน ในวันรุงข้ึนจากท่ีทานมาถึง คือ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๐๙ ในรายการใหโอวาท
ประจําวันหนาสํานักงานกลาง (หอสมุด) กอนเขาหองเรียน ผูเลาก็นิมนตพระอาจารยท้ัง
สองทานพูดปราศรัยกับนิสิตนักเรียน จากน้ัน งานแรกเริ่มของทาน ก็คือการสอน 

ครั้นแลว ณ ๑๓ ก.ค. ๒๕๐๙ ผูเลาก็ตองนําประกาศ (ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๐๙) ไปถวาย
องคสภานายกลงนาม แตงต้ัง  

๑. พระมหาอดิศักด์ิ อธิฉนฺโท เปนผูรักษาการแทน คณบดีคณะพุทธศาสตร  
๒. พระมหาจําลอง ภูริปฺโ เปนผูรักษาการแทน คณบดีคณะครุศาสตร  
ทีน้ี ดังเลาแลว ท่ีสํานักงานเลขาธิการ ใน ๒ ปท่ีผานไป ซ่ึงการงานไมรอเวลา ก็ได

จัดระบบวิชาการและกิจการใหลงตัวเขาท่ีเปนแบบแผน ใหเปนฐานอันพรอมเพื่อการท่ีจะ
กาวตอไป เวลาน้ัน เปนระยะเวลาเตรียมตนฉบับแถลงหลักสูตรและกิจการท่ีจะเขาโรง
พิมพ แลวก็วางบุคคล และตําแหนงงาน เขาตามระบบงานท่ีจัดปรับใหลงตัว พอเรียกได
วาเขาท่ี ก็พอดีไดจังหวะอยางท่ีวาแลว คือถึงยุคท่ีงานขางนอกเขามาใหรวม และออกไป
ทํางานขางนอกท่ีตองชวยกันทํา โดยเฉพาะงาน ๒ โครงการอบรมพระ ท่ีพูดถึงแลว 



๑๙๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

เม่ือพระอาจารยท้ังสองทานกลับมา ก็พอดีใกลจะเร่ิมเปดการอบรมของ ๒ 
โครงการนั้น พอตั้งตัวไดแลว พระมหาอดิศักด์ิ อธิฉนฺโท รก.คณบดีคณะพุทธศาสตร ก็
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน และ
พระมหาจําลอง ภูริปฺโ รก.คณบดีคณะครุศาสตร ก็ดูแลโครงการฝกอบรมพระธรรม
ทูตไปตางประเทศ  

ในโครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินน้ัน ทาน รก.คณบดี
คณะพุทธศาสตรมีงานหนักไมนอย พบในบันทึกวา นอกจากการจัดอบรมแลว ทานตอง
เดินทางออกตางจังหวัดไปชนบทไมนอยเลย  

สวนโครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ เปนเร่ืองหนักไปทางวิชาการ 
มีงานรอขางหนาอีกยาว รวมทั้งการรวมในการดําเนินงานสูการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ 
(เชน การประชุมเร่ืองรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ ๑๓ มี.ค. ๒๕๑๒) 

อยางไรก็ตาม ยังรอทานท่ีไปเปนทางการ โดยไดรับทุนดวย อีกทานหน่ึง ซ่ึงยังไม
กลับมา คือ พระมหาสีลา (สิริวัฒน) วีรเสฏโ และในท่ีสุด ทานก็จบการศึกษากลับถึงใน
ปตอมา คือ  พ.ศ. ๒๕๑๐ และผูเลาก็ไปรับทานท่ีดอนเมืองในวันท่ี ๒ มิถุนายน จากนั้น
ทานก็ไดรับการแตงตั้งเปนผูรักษาการแทน คณบดีคณะมานุษยสงเคราะหศาสตร 

เม่ือมี รก. คณบดี ครบท้ัง ๓ คณะแลว ก็มีการประชุมแบงงานกันในดานวิชาการ 
เพ่ือใหทานคุนชินกับระบบท่ีจะไดชวยกันทําชวยกันพัฒนาตอไป ดังท่ีเขียนในบันทึกวา  

“[วันอังคาร ข้ึน ๒ คํ่า เดือน ๑๐ วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐. 
สํานักเลขาธิการ: งานท่ัวไป – ปกติ. 
การแบ่งงานคณบดี: ตามท่ีได้เสนอความเห็นไว้แก่คณบดี ให้ตกลงกันเองใน

เร่ืองแบ่งงาน ตามรายการที่ผู้ช่วยเลขาธิการแยกเป็นหัวข้อไว้ให้โดยละเอียด
น้ัน วันน้ี ทางคณบดีได้นัดประชุมกันเอง เวลา ๑๙ น. และได้ขอให้ผู้ช่วย
เลขาธิการร่วมด้วย ผู้ ช่วยฯ ได้ช้ีแจงงานแต่ละอย่างตามหัวข้อเหล่าน้ัน 
ตามลําดับ จากน้ันให้ตกลงกันเองว่าท่านใดจะรับงานใด (ผู้เข้าร่วมมี คณบดี ๓ 
คณะ เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ และผู้ช่วยผู้กํากับแผนกอบรมครูฯ). 

 ผลจากการตกลงกันเองน้ัน ปรากฏว่า ไปตรงกับท่ีผู้ช่วยเลขาธิการเคยจัดและ
ดําริไว้ทุกประการ 

 กล่าวโดยย่อ: พระมหาจําลอง รับด้านวัดผล, พระมหาสีลา รับด้านจัด
ดําเนินการสอบ, พระมหาอดิศักด์ิ ได้ประสานงาน, อบรมครู ร่วมในเร่ือง
ดําเนินการสอบ และงานติดต่ออาจารย์ทางเลขานุการคณบดี.”  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๓ 

(ในบันทึกลายมือน้ี และโดยท่ัวไป แมวาท้ังสามทานยังเปน รก. คณบดี แตผูเลา
ใชคําเรียกทานวา คณบดี ถือเปนอันรูกัน เปนการถวายความสําคัญ และมองวาขณะน้ัน
เปนข้ันตอนรอท่ีจะเปนคณบดีน่ันเอง; เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ คือ พระมหาวิสุทธิ์ 
ปฺุญสฺสโร และ ผู้ช่วยผู้กํากับแผนกอบรมครูฯ คือพระมหาบุญลือ เขมสิริ) 

ระหวางท่ี รก.คณบดี ท้ัง ๓ ทาน ยังอยูกันพรอมใน พ.ศ. ๒๕๑๑ น้ัน เริ่มแต ๑๗ 
ก.พ. ทางมหาจุฬาฯ ไปรวมประชุมท่ีตําหนักสมเด็จฯ วัดบวรนิเวศวิหาร พิจารณาการ
จัดตั้งโครงการบัณฑิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ท่ีจะนําเสนอใหมหาเถรสมาคมรับรอง 
โดยเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ครั้งยังทรงดํารงสมณศักดิ์ ท่ี 
พระสาสนโสภณ ทรงเปนประธาน 

การพิจารณาเร่ืองน้ี ดําเนินตอมาท่ีสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศอีก
ยาวนาน   

ในระยะเวลาเร่ิมแตปลายเดือน ก.พ. ๒๕๑๑ รก.คณบดี ท้ัง ๓ ทาน ก็ไดรับภาระ
ในการท่ีจะจัดทําหลักสูตรปริญญาโทเตรียมไว 

ตอมา ในชวงข้ึนปใหม ๒๕๑๒ รก.คณบดีคณะพุทธศาสตร ไดลาสิกขา พอดีวา 
ในชวงเวลาน้ัน พระมหาสิงหทน นราสโภ ป.ธ. ๗, พธ.บ. วัดพระเชตุพน ซ่ึงไดไปศึกษาตอ
ในประเทศอินเดีย ท่ีมหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเกตัน จบปริญญาโทแลว อยูใน
ข้ันตอนของการทําปริญญาเอก ใกลจบ ไดเดินทางกลับมาเมืองไทย ทางมหาจุฬาฯ ก็รับ
ทานเขาสอน ดังตัดจากบันทึก ณ ๙ ม.ค. ๒๕๑๒ วา (“คณบดี” = รก.คบ. อีก ๒ ทาน) 

“- บันทึกถึงคณบดี เร่ือง รก.คบ.พุทธ. ลาสิกขา ขอทราบการตกลงในหน้าท่ี
รับผิดชอบงานส่วนน้ัน เพื่อการติดต่อในงานต่อไป... 

- นําพระมหาสิงห์ทน นราสโภ เข้าแนะนําสอนชั้นพุทธศาสตร์ ปีที่ ๑ (ให้สอน
เป็นการช่วยงานกันไป ก่อนท่ีจะสิ้นปีการศึกษา และจะได้จัดเรียบร้อยเมื่อขึ้นปี
การศึกษาใหม่.” 

คราวนั้น ๑๕ ม.ค. ๒๕๑๒ ขณะที่ รก.คณบดี ๒ ทานที่ยังอยู ตกลงแบงงานกันใหม 
ทานเจาคุณเลขาธิการก็มอบเร่ืองโครงการวิจัยใหพระมหาสิงหทนไปคิด โดยหารือกับผูเลา 
ครั้นแลวเม่ือจะส้ินปการศึกษาน้ัน กอนข้ึนปการศึกษาใหม ณ ๕ มี.ค. ๒๕๑๒ มีบันทึกวา 

“- เลขาธิการ กับผู้ช่วยฯ ไปหาสมเด็จฯ เร่ืองอาราธนาเปิดการสัมมนา พอ.; เร่ืองการ
รับสาขาวัดพระบาทม่ิงเมือง (สมเด็จให้ทําหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ); เร่ือง
ขอพระมหาสิงห์ทน มาช่วยงาน มจร. (จากสมเด็จฯ และเจ้าคุณธรรมเสนานี).” 



๑๙๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ครั้นแลว ณ ๒๘ เม.ย. ๒๕๑๒ ผูเลาก็ไดปรึกษาทานเจาคุณเลขาธิการ ตกลง
มอบงานโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีอดีต รก.คณบดีคณะพุทธ
ศาสตร ไดพนความรับผิดชอบแลวน้ัน พรอมท้ังงานธรรมทูต และงานพระธรรมจาริก แก
พระมหาสิงหทน นราสโภ  

ปการศึกษาใหม แหง พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มในวันท่ี ๙ มิ.ย. คร้ันแลว ในวันท่ี ๑๖ มิ.ย. 
๒๕๑๒ ทานอาจารย รก.คณบดีคณะครุศาสตร ไดลาสิกขา  

ครั้นแลว ในวันท่ี ๓ ม.ค. ๒๕๑๓ ก็ไดประกาศตั้งพระมหาสิงหทน นราสโภ เปน 
หัวหนากองงานโครงการพิเศษ 

ในเวลาใกลกันน้ัน ณ ๑๘ มี.ค. ๒๕๑๓ ทาน รก.คณบดีคณะมานุษยสงเคราะห
ศาสตร ก็ไดลาสิกขา เปนอันบัดน้ี ไมมี รก.คณบดี ทานใดคงอยูในตําแหนง 

สวนพระมหาสิงหทน นราสโภ ในระยะน้ี มีภาระเก่ียวกับงานวิทยานิพนธท่ีจะให
ปริญญาเอกสําเร็จเสร็จส้ิน ตองเดินทางไป-มา ระหวางอินเดีย-ไทย ในขณะเดียวกัน ทาง
มหาจุฬาฯ ก็สนับสนุนทานในการพิมพวิทยานิพนธเปนเลมหนังสือ เพ่ือเผยแพร  

แลวในท่ีสุด พระมหาสิงหทน นราสโภ ก็จบภาระท่ีกลาวน้ัน และทานไดเดินทาง
ไปรับปริญญาบัตร ข้ัน doctorate เปน Ph.D. กลับมาเม่ือ ๑๓ ก.พ. ๒๕๑๔ แลวคราวน้ี 
ก็สามารถมาทํางานประจําท่ีมหาจุฬาฯ (ทานมาน่ังทํางานในหองเดียวกับผูเลา และ
อาจารยสมบูรณ – สวนทานอ่ืนออกไปหมดแลว) 

ครั้นใกลจะส้ินป ๒๕๑๔ น้ัน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ ๕ ธ.ค. ทานไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ เปนท่ี พระปฎกโกศล (พรอมกับท่ีทานเจาคุณเลขาธิการไดรับ
พระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์ เปนท่ี พระธรรมคุณาภรณ)  

หลังจากน้ัน ๒ เดือนเศษ ณ วันท่ี ๒๗ ก.พ. ๒๕๑๕ ผูเลาก็ทําหนาท่ีเกาในการนํา
หนังสือไปถวายองคสภานายก เพื่อลงนามแจงแกเลขาธิการสภาการศึกษาของคณะสงฆ 
ใหนําความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพ่ือทรงแตงต้ังพระปฎกโกศล เปน รอง
เลขาธิการ อีกรูปหน่ึง (พูดกันงายๆ วา รองเลขาธิการ รูปท่ี ๒)  

[ถึงเวลาน้ัน ไดเกิดมี “สภาการศึกษาของคณะสงฆ” ข้ึนแลว จึงมีขอกําหนดข้ึน
ใหม เก่ียวกับการแตงตั้งตําแหนงสําคัญๆ ของมหาวิทยาลัย, เรื่อง สภาการศึกษาของ
คณะสงฆ เปนตน น้ี ถามีเวลา จะเลาขางหนา] 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๕ 

มีความเปนไปสืบเน่ืองจากน้ีวา ในป ๒๕๑๕ น้ันเอง ณ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม เจา
ประคุณสมเด็จพระวันรัต ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพน ไดรับการสถาปนาเปน 
สมเด็จพระสังฆราช และในมงคลวาระน้ัน ทานเจาคุณพระปฎกโกศล ก็ไดเปนพระ
ทักษิณคณาธิกร พระปลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราช 

อยางไรก็ตาม เม่ือไดเปนพระปลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราชแลว ทานคงมี
ภารกิจท่ีวัดพระเชตุพนมาก จึงกลายเปนวา ทานคอนขางเงียบไปจากมหาจุฬาฯ พบ
เร่ืองราวเก่ียวกับทานในบันทึกนอยนัก แมมีบาง ก็มักเปนเร่ืองขางนอก หรือเพียงในพิธี เชน 
ณ ๑๙ ก.พ. ๒๕๑๖ ผูเลาไปสงทานเจาคุณเลขาธิการ และทานเจาคุณทักษิณคณาธิกร 
ออกเดินทางไปประเทศเกาหล ี 

(หลังจากเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ ส้ินพระชนมเม่ือใกล
ส้ินป ๒๕๑๖ แลว ตอมาทานไดลาสิกขา เม่ือ ๒๔ ก.พ. ๒๕๑๘) 

วาจะเลาอยางรวบรัด แตมีทีทาวาจะยืดยาวอีก แมจะมีเร่ืองราวอีกมากมาย ก็
ควรจบไวแคน้ีกอน แตกอนจะปดตอนลงไป คิดวา เร่ืองท่ีเลาในตอนน้ี มีความสําคัญมา
รวมลงท่ี พ.ศ. ๒๕๑๒  

หนุนต้ังสมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ   
ทีน้ี ในป ๒๕๑๒ น้ัน มีเหตุการณพิเศษท่ีไมพึงขามไป คือการตั้งสมาคมศิษยเกา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปจจุบันคือ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย) จึงขอบอกเลาส้ันๆ ดวยบันทึกท่ีเขียนไว ดังน้ี 

“[วันพุธ แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๖] วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒. 
สํานักงานเลขาธิการ:... 
ศิษย์เก่า: มีการประชุมศิษย์เก่า เตรียมการ – ปรึกษาการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่า มจร. 

๑๗ น. เลขาธิการ จุดธูปเทียนบูชา แล้วกล่าวสัมโมทนียกถา (ณ แผนกธรรมวิจัย) 
คุณจํานงค์ ทองประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นประธานดําเนินการประชุม ได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆ 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 คํ่า เดือน ๘] วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒. 
ร.ร. พอ.: มีการศึกษาตามปกติ. 
ศิษย์เก่า: ตอนบ่าย ๑๔ น. มีการประชุมที่มุขกลาง ชั้นสอง เลือกต้ังนายก (ได้แก่ 

นายจํานงค์ ทองประเสริฐ) และกรรมการ ๑๔ ท่าน มีผู้มาร่วมประชุม ๕๐ ท่าน. 

สํานักงานเลขาธิการ: ทําต้นฉบับ พุทธจักร (ต่อ).” 

ตามนี้ จะเห็นท้ังการที่ทานเจาคุณเลขาธิการไดสนับสนุนการตั้งสมาคมศิษยเกา
มหาจุฬาฯ  และการท่ีทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ไดเปนผูริเริ่มในการจัดต้ัง และ
เปนนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานแรก อีกท้ัง
ดํารงในความเปนหลักท่ีม่ันคงยั่งยืนของสมาคมสืบมาจนปจจุบัน  

สมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ  คงจะไดเปนชองทางสําคัญของมหาจุฬาฯ  ในการ
ส่ือสารถึงกันกับวงงานกิจการขางนอกรอบตัวท่ัวไป และเผยพุทธศาสนใหแผขยาย
กระจายประโยชนสุขกวางออกไปในโลก 

 



เห็นชัดท่ัวเรื่องใหญ เม่ือไดเรื่องยอยมาแปะ 

มาถึงน่ี ก็คือตอนใหญ ซ่ึงมีเร่ืองเยอะ และลวนแตยาว แตก็ถึงคราววาคงจะเลา
ใหสมเปนเรื่องใหญไมได ดังบอกไวนานแลววา เวลาก็งวดเขา และตัวผูเลาเองก็มีทีทาวา
จะไมไหว (โรคภัยคอยขัดจังหวะ) คงตองพิจารณาวาจะเลือกพูดเร่ืองไหน หรือพูดแตละ
เร่ืองเทาใด และดวยวิธีเลาอยางไร 

ทีน้ี ระหวางท่ีพิจารณาในการพูดเรื่องใหญๆ วาจะเอาอยางไร เพื่อไมใหเวลาผาน
ไปเปลา ก็เอาเรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือจําพวกเร่ืองประกอบ มาพูดไปพลาง 

ขอโปรดเขาใจวา เรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือเร่ืองประกอบน้ี มิใชไมสําคัญ เร่ืองอาจจะ
เล็ก เลาแคนิดหนอย แตบุคคลเปนตน ท่ีพูดถึงในน้ัน นับวาสําคัญไมนอย 

ถาไมมีโยมเลิศ งานก็ยาก พระก็แย    
ไดเลาแลววา พอทานตั้งใหเปนผูชวยเลขาธิการแลว มาทํางานไมนาน หรือไมก่ี

วัน ท้ังงานเกาท่ีทําตอมา ท้ังงานใหมตามหนาท่ีของตําแหนง ก็ประดัง ผูเลาเลยตองนอน
คางท่ีมหาจุฬาฯ มากขึ้นๆ  

ไดบอกแลวเชนกันวา อีกทานหน่ึงท่ีนอนคางเปนประจํา คือ อาจารยสมบูรณ 
(พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ วัดเบญจมบพิตร) ท่ีเปนผูชวยนายทะเบียน และเปน
หัวหนากองกลางอยูนาน ทานนอนดึกเปนพิเศษดวย จําวัดตี ๓ หรือตี ๔ เปนธรรมดา ถึง
โตรุงก็บอยมาก  

(แมในยุคหลัง เม่ือไปอยูเมืองนิวยอรก ไดเปนประธานสมัชชาสงฆไทยใน
สหรัฐอเมริกา ดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระเทพกิตติโสภณ ตามท่ีทราบ กอนอาพาธหนักจนถึง
มรณภาพเม่ือวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทานก็ยังจําวัดดึกดังวามาน้ันเหมือนเดิม) 



๑๙๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

นอกจากงานตามหนาที่แลว อาจารยสมบูรณพิมพดีดเกง พิมพไดถูกตอง แมนยํา 
หาที่ผิดไดยาก แลวก็เร็วอยางย่ิงดวย ทั้งท่ีทานพิมพสัมผัสไมเปน (ทานพิมพแบบจ้ิมน้ิว โดย
คงเร่ิมจากการพิมพตามที่มีเร่ืองจําเปน แลวพิมพบอยเขาๆ จนเร็วข้ึนมาเอง คงไมไดต้ังใจ
จะเปนนักพิมพดีด?) เม่ืองานอ่ืนเสร็จ มีอะไรจะพิมพ ทานก็พิมพให เทาไรเทากัน 

ไมใชแคพิมพให ทานยังชวยเรง ชวยทวง คอยหนุนผูเลาใหเขียนหนังสือเลมนั้น
ขอเขียนเร่ืองนี้ท่ีวาจะเขียนออกมา (จําไดวา แมแตเม่ือทานไปอยูเมืองนิวยอรกแลว ทานก็
ยังทวงเร่ือง “ปริญญา” ที่ผูเลาเขียนคางไวต้ังแตยังทํางานท่ีมหาจุฬาฯ) 

เพราะงานเปนอยางนี้ ก็เลยนอน รวมทั้งฉัน เปนตน ที่มหาจุฬาฯ กัน มากกวาอยูที่วัด 
จนกระทั่งวาจะไดกลับไปดูวัดทีหน่ึง ก็มักเม่ือถึงวันอุโบสถ คือ กลางเดือน และส้ินเดือน  

สมัยน้ัน มุงลวดยังไมมี ก็ตองกางมุงเอา เม่ือเปนท่ีทํางาน ก็ตองหาท่ีกางมุง และ
เม่ือทํางานอยู ถึงเวลาท่ีควรนอนหรือจําเปนตองนอน งานท่ีทํายังไมเสร็จ งานน้ันก็คาง 
งานอีกหลายอยางก็รออยู การนอนจึงเปนเร่ืองของความเสียเวลา  

พอจะนอน ก็เอามุงมากาง หนาตูบาง หนาโตะทํางานบาง ท่ีซอกสักแหงบาง 
กลางหองเลยก็ได แตหาท่ีผูกมุงยากหนอย เอาผาอาบหรือสบงเกาๆ ปู ก็ไดนอน ถามีเส่ือ 
ก็อาจจะปูเส่ือ แลวมวนเก็บในซอกระหวางขางตูกับผนังตึก  

กลางวัน เม่ือฉันแลว จะนอนพักบาง ก็อาศัยหองเรียนตรงหนาประตูฝงตรงขาม
ของทางเดิน เขาไปเอาเกาอ้ีนักเรียน ๓-๔ ตัวเรียงกัน นอนลงไประหวางโตะนักเรียน แลว
ลุกใหทันกอนเวลานักเรียนเขาหองเรียนตอนบายโมง  

มีบางบางวันท่ีวา กําลังนอนอยู มีพระนักเรียนบางรูปเขามาในหองเรียนกอน
เวลา (คงมีธุระออกจากวัดไปกอนเพล เสร็จธุระแลว ก็เลยไมยอนกลับไปวัด ก็ตรงมามหา
จุฬาฯ เลย) ก็ตองลุกข้ึน ไปหาท่ีนอนใหม หรือไมก็อดนอนไป 

เวลาผานไป ปแลวปเลา โดยไมรูตัว ไมรูสึกวาจําเจอะไร เพราะไมวาเวลาจะมีมาอีก
เทาไร ก็ไมพอแกสิ่งที่จะทํา มีแตเรื่องที่จะทําๆ ตอไปๆ เวลาหลายปที่นั่น จึงเหมือนสั้นนิดเดียว  

ครั้นมาในตอนท่ีเขียนเลาคราวนี้ หวนนึกระลึกเร่ืองเกาคราวน้ัน ก็มีความคิดผุด
ข้ึนวา สภาพความเปนอยูของผูทํางานดังท่ีวามา คงจะลวงรูไปถึงนิสิตนักเรียนบาง
กระมัง จึงปรากฏวา ในเวลานานที่ทํางานอยูน้ัน บางทีมีเหตุใหตองพิจารณาลงโทษพระ
นิสิตหลายรูป ท้ังท่ีผูเลาเปนผูตัดสินลงโทษ และเปนโทษท่ีแรง แตก็ไมไดเห็นมีอาการ
กระดางกระเด่ืองขัดเคืองออกมา (หรือจะโกรธอยูขางใน)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙๙ 

รวมแลว ความสัมพันธในชุมชนมหาจุฬาฯ ถานับเอาแตเรื่องขางใน ก็คือสดช่ืน 
เบิกบาน ย้ิมแยม เปนสัปปายะแกงาน (ถามีโอกาส จะเลาเร่ืองคราวท่ีผูเลาลาออกจาก
มหาจุฬาฯ ใหเขาใจเรื่องขางใน-ขางนอก) 

การนอนคางท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน เปนเหตุการณท่ีคอยๆ เพ่ิมถ่ีข้ึนๆ จนอยูตัว ดังน้ัน 
ในปแรก จึงยังมีการเดินทางไปกลับระหวางวัดของตนกับมหาจุฬาฯ มากหนอย แตก็รีบ
มาใหเร็วไว ใหทันกอนเปดเรียน ๑๓ น. และคงตองใหทันกอนการใหโอวาทหนา
สํานักงานกลาง (หอสมุด) ดวย คือมาถึงกอนนักเรียน  

เม่ืออานบันทึกเกาผานมาตอนหน่ึง พบวาไดเขียนบอกสถิติการมาทํางานท่ีชา
ท่ีสุดของปแรกไว (เริ่มงานส้ิน พ.ค. ๒๕๐๗ นับเปน มิ.ย. ๒๕๐๗) เลยคัดมาใหดูงาน
สําคัญในวันน้ัน อยางท่ีวาจะไดเห็นชีวิตและบรรยากาศ ดังน้ี 

“[วันพฤหัสบดี แรม ๓ คํ่า เดือน ๗] วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘. 
ผู้ให้โอวาท: เจ้าหน้าท่ีแผนกบาลีอบรมฯ 
สํานักงานเลขาธิการ: วันน้ี ผู้ช่วยเลขาธิการมาช้าท่ีสุดในรอบปี คือ ถึงสํานักงาน 

๑๔.๒๕ น. เพราะต้องพักผ่อนบ้างท่ีวัด. แล้วจัดทําตารางสอนแฟ้มเฉพาะให้
เสร็จ. และนําฎีกาอาราธนาเทศน์ไปท่ีสมเด็จพระวันรัต. 

มูลนิธ:ิ มีการประชุมพิจารณาระเบียบ เลขาธิการเป็นประธาน ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น.” 

จะเห็นวา เพราะมาชาหนอย ไมทันเวลาใหโอวาทตอนเขาหองเรียน จึงบอกไมได
หรือไมสามารถบอกชื่อทานผูใหโอวาท บอกเพียงกวางๆ วา “เจ้าหน้าท่ีแผนกบาลีอบรมฯ” 
และท่ีวาในรอบปน้ัน คือพูดคราวๆ ท่ีจริง เกินปไปครึ่งเดือนแลว (อีกอยางหน่ึง ตัวเองจํา
ไดวา ไดพบเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต รวมหมดแลว ไมก่ีครั้งเลย แตพออานบันทึกไป
เร่ือยๆ ปรากฏวา พบแลวพบเลา บอยทีเดียว แปลกวาทําไมจําไมได) 

ตอมา ดังวาแลว ก็นอนคางท่ีมหาจุฬาฯ เรื่อย จนเปนปกติ หลวงพอท่ีวัด คือ
พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) เห็นสภาพวัดท่ีวางเปลาจากตัวผูเลาอยางน้ันมานาน 
จนทานเคยปรารภวา ผูเลาใหเวลาแกมหาจุฬาฯ มากกวาใหแกวัด (เปนทํานองจะใหผูเลา
อยูทํางานใหวัดมากข้ึนบาง แตท่ีจริง แมแตในเวลาอยูท่ีวัด ผูเลาก็ไดแตคน-เขียนหนังสือ
ท่ีเคยเลาขางตน จนไมรับนิมนตใดๆ นอกจากรายที่รูจักจริงจัง และเจาะจง ปละไมก่ีครั้ง) 

นอกจาก ๒ องคท่ีวามาแลว ทานท่ีรวมงานกันใกลชิดมาก และมาแวะ มาฉันภัต
ดวยกันบอยมาก มี ๒ ทาน (ทานอ่ืนก็มาบาง แตไมถึงกับบอย) คือ อาจารยอารีย (น่ีเลา



๒๐๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ตามท่ีเรียกกันในความเปนอยูจริงๆ แตถาวาเปนทางการ ไดแก พระมหาอารีย เขมจาโร 
ซ่ึงบัดน้ีคือ ทานเจาคุณพระเทพคุณาธาร ท่ีไดเปนเจาคณะจังหวัดสตูล จนเปนท่ีปรึกษา
ของเจาคณะจังหวัดน้ันไปแลว)  

อาจารยอารียเปนผูกํากับแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แลวก็เปนผูอํานวยการ
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ตามระบบงานท่ีจัดแบงใหม ซ่ึงไดเลาไปแลว (หลังจากผู
เลาลาออกไปแลว ไมไดติดตามความเปนไป ไมทราบชัด ดูเหมือนทานจะเปนรอง
อธิการบดี รูปหน่ึง ขอน้ีผูเลาไมแนใจ) 

อีกทานหน่ึง คือ อาจารยสุพจน (ไดแก พระมหาสุพจน วิจิตฺโต ซ่ึงตอมาคือ ทาน
เจาคุณพระสิริสุทัศนธรรมาภรณ แหงวัดสุทัศนเทพวราราม) 

อาจารยสุพจนเปนผูชวยผูกํากับแผนกบาลีอบรมศึกษา แลวตอมา นอกจาก
ตําแหนงท่ีบาลีอบรมศึกษาแลว ทานก็เปนผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
ตามระบบงานท่ีจัดแบงใหม ซ่ึงไดเลาไปแลว (หลังจากผูเลาลาออกไปแลว ไมไดติดตาม
ความเปนไป ดูเหมือนทานจะเปนรองอธิการบดี อีกรูปหน่ึง ขอน้ีผูเลายังไมไดตรวจสอบ)  

อาจารยอารีย และอาจารยสุพจนน้ัน มักจะมาทํางานตั้งแตกอนเพล เพราะถึง
บายโมง คือ ๑๓ น. เปนเวลาเขาเรียน ครูอาจารยและนักเรียนก็จะมากันพรอม ทานจึง
ชอบมากอนเวลา เผ่ือมีอะไรตองเตรียม ก็จะไดทําไวกอน และบางทีมีงานท่ีพึงทําของ
สวนรวมรวมกัน ก็จะไดพรอมเพรียงชวยกันทํา 

 อาจารยอารียกํากับแผนกเตรียม อยูตึกช้ัน ๒ เหมือนกัน ผูเลาอยูหองมุข
ตะวันตก อาจารยอารียอยูมุขตะวันออก ทานข้ึนมาท่ีแผนกของทานแลว พอใกลเพลก็มา
ฉันดวย โดยเฉพาะวา ทานสนิทสนมกับอาจารยสมบูรณ เปนกันเอง ชวยงานกันเต็มท่ี 
แตทานอยูวัดระฆังโฆสิตาราม ซ่ึงนับวาใกล เพราะเพียงลงเรือขามฟากไป ก็ถึง ทานจึง
กลับไปจําวัดท่ีกุฏิของทานเองไดงาย พอดึก ใกลเวลาเรือจะเลิก ทานก็เดินมาแวะ และ
บอกลากลับไป แตถางานมากนัก ทานก็คางแรมท่ีแผนกบาลีเตรียมฯ  

อาจารยสุพจนแหงแผนกบาลีอบรมฯ มีท่ีทํางานอยูท่ีมุขตะวันตกช้ัน ๓ คือตรงข้ึน
ไปเหนือหองของผูเลา ทานก็ชอบมากอนเพล ดวยเหตุผลทํานองเดียวกัน ถาทานมา พอ
ถึงเพล ก็ลงมาฉันดวยกัน แตหลังงาน เลิกสอนตอนเย็นแลว ทานนอนคางบาง กลับไปวัด
ตอนดึกๆ บาง ถากลับ เดินลงบันไดมาผานใกลหนาหองของผูเลา ทานก็มักแวะบอกเลา
ลากัน ท้ังกับผูเลา และอาจารยสมบูรณ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๑ 

อาจารยสุพจนน้ัน จบมหาจุฬาฯ รวมรุนท่ี ๘ พรอมกับผูเลา ทานมีอายุสูงหนอย 
เกิดปเดียวกับพี่ชายคนโตของผูเลา ในแงสวนตัว ผูเลารูสึกและถวายความนับถือเหมือน
ทานเปนพ่ี สวนอาจารยสมบูรณ กับอาจารยอารีย เกิดปเดียวกัน ท้ังสององคออนกวา
อาจารยสุพจน ๑-๒ ป โดยสวนตัว จึงดังวาเปนพ่ีชายของผูเลา ท่ีพึงนับถือเชนเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม การที่ทํางานอยูจนคางแรม และฉันอาหารท่ีมหาจุฬาฯ ดังวามีมหา
จุฬาฯ เปนอาวาสน้ัน มิใชจะสะดวกนัก เพราะพระตองอาศัยคฤหัสถชวยจัดชวยหา
ภัตตาหารและส่ิงของเคร่ืองใช คนท่ีจะอยูชวยเหลือเรียกหาไดท้ังวันคืน เฉพาะอยางย่ิงใน
การจัดภัตตาหาร ก็ตองอยูท่ีน่ัน หรือใกลๆ ถาเหมาะแทก็คือเปนภารโรงประจําตึก  

แตสําหรับมหาจุฬาฯ น้ัน มีภารโรงไดยาก ถาไดมา ก็อยูไมทน เพราะแทบไมมี
เงินจาง ตองใหเงินเดือนท่ีต่ําเกินไป ในชวงแรก ไมมีภารโรงท่ีประจําอยูจริง จึงมีความ
ยากลําบากไมนอย  

แลววันหน่ึง ในไมชานัก ภารโรงประจําก็มีมา ดวยเมตตาของทานเจาคุณ
เลขาธิการ ท้ังน้ี คงมิใชหาไดมางายนัก แตทานก็จัดมาให และเม่ือมาแลว ภารโรงน้ีก็อยู
ท่ีมหาจุฬาฯ ตลอดมาตราบส้ินชีวิต 

 ภารโรงผูน้ีมีวัยสูงไมนอย นับวาชราแลว เวลาน้ัน เขาใจวาคงอายุประมาณ ๖๕-
๗๐ ป (ผูเลาลืมตัวเลขท่ีแนชัดไปแลว และไมมีโอกาสคนไดเฉพาะหนา) เปนชาวบาน
ใกลๆ วัดสระเกศ มีช่ือวา นายเลิศ บัวยังตูม 

นายเลิศ มีความรูท่ีเลาเรียนมาไมเกิน ป. ๔ เปนคนแสนซ่ือ พูดกันงาย แมวาพระ
เราก็มิไดมุงหมายจะใชงานอะไรท่ีหนักหนา แตเพราะความชรา เปนภารโรงคนเดียวของ
ตึกใหญ ๓ ช้ัน เดี๋ยวทานผูน้ีเรียก เด๋ียวทานผูน้ันหา แคเดินข้ึนลงบันไดสัก ๑-๒ เท่ียว ก็
คงจะเหน็ดเน่ือยไมนอย ควรจะเอ้ืออาทรเห็นใจ  

ภารโรงผูน้ี คงแกกวาผูเลาสัก ๔๐ ป ผูเลาเรียกวาโยมเลิศ หลายคนเรียกวาลุงเลิศ 
(บางคนเรียกวา ตาเลิศ) ใครจะเรียก ใครจะใช โยมเลิศก็ไมมีปากเสียง พอคนน้ีเรียก โยม
เลิศก็ “คราบ” คนน้ันเรียก โยมเลิศก็ “คราบ” เราเห็นอาการวาคงจะเหน็ดเหน่ือยแลว ก็
ควรจะเกรงใจโยมเลิศเอง  

งานท่ีโยมเลิศทํามากหนอย คือการนําเอกสารจากทานผูน้ัน ไปใหทานผูน้ี จาก
หองน้ันไปใหหองโนน ชวยไปหยิบไปหาส่ิงของเครื่องใชขนาดเบา ชวยเช็ดถูทําความ
สะอาดบางในขอบเขตเล็กนอยท่ีไมเกินกําลัง  



๒๐๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

มหาจุฬาฯ จัดใหโยมเลิศอยูแทนวัสดุ ในหองเก็บของริมดานตะวันตกของหอง
ใหญมุขกลางช้ันลาง ซ่ึงใกลประตูข้ึนตึก โยมเลิศจึงเหมือนเฝาประตูขึ้นตึกไปดวย บางที
ผูเลาก็ใปชวยจัดหองใหโยมเลิศบาง โยมเลิศแทบไมไดออกไปไหน นอกจากไปตามที่ทาน
โนนทานน้ีใชใหไป เม่ือไมมีใครใช ก็น่ังฟงวิทยุอยูเงียบๆ ในหองน้ันเอง 

 โยมเลิศไดเงินเดือนภารโรงมหาจุฬาฯ ในอัตราเดือนละ ๓๕๐ บาท แตดังท่ีรูกันดี
อยูแลว ท้ังโยมเลิศก็ชรา ตึกก็ใหญโต ยาวมาก และสูงถึง ๓ ช้ัน มหาจุฬาฯ มิไดใหโยม
เลิศทําความสะอาดถูพื้นตึก อันน้ันใหเปนงานของพระเณรนักเรียนท่ีจะจัดวาระทํากันเอง
ท่ีเรียกวาเปนเวร แตกระน้ันก็ไมท่ัวถึง และมีวันหยุด ตลอดจนชวงเวลาปดเรียน พระ
ผูบริหารก็แกไขปญหากันไป 

เม่ือโยมเลิศมาอยูแลว มหาจุฬาฯ เคยไดภารโรงมาเพิ่มอีกคนหน่ึง แตเขาก็อยูไม
นาน คงเปนเพราะเงินเดือนนอยเกินไป อยูไมไหว จึงมีเพียงโยมเลิศยืนตัวอยู เปนภารโรง
ท่ียืนโรงสืบมา 

อยางท่ีวาแลว ในภาคเรียนยามลงตัว พระเณรนักเรียนก็ทําความสะอาดกันตาม
เวร แตเม่ือปดเรียนแลว ท่ีทางคอนขางถูกทอดท้ิง พอจะเปดเรียน โดยเฉพาะเขาสูป
การศึกษาใหม ไมเฉพาะท่ีทางไมสูสะอาดเทาน้ัน แตจะตองจัดหองเรียนใหม ใหมีโตะ
เกาอ้ีท่ีน่ังเรียนตามจํานวนนักเรียนรุนใหม ทุกอยางควรจะพรอมลงตัวแลวในวันเปดเรียน 

เม่ือใกลกอนวันเปดเรียน โยมเลิศน้ันทํางานน้ีไมไหวแน และภารโรงคนอ่ืนก็ไมมี 
ตามปกติก็ไมมีโอกาสคิดเอาเงินไปหาคนรับจาง พระผูบริหารซ่ึงคุนๆ กัน จะเลือกวาทํา
เสียเองดีกวา  

ดังน้ัน ในวันกอนเปดเรียน บนตึกช้ันเดียวกัน ท่ีเปนของแผนกบาลีเตรียม บางที 
หรือบอยๆ ผูเลาจึงมองเห็นผูอํานวยการ คืออาจารยอารีย ยกโตะขนเกาอ้ี บางทีเอาโตะ
เรียนข้ึนเทินศีรษะ ยายจากหองเรียนหองหน่ึง ไปเติมในหองหน่ึง จากหองน้ัน ไปใสหอง
โนน ซ่ึงอาจอยูคนละซีกของตึก น่ีคือเปนไดหมด ต้ังแตผูอํานวยการ ถึงภารโรง รูสึกวานา
สนุกดี บางทีผูเลา แมจะมีเรี่ยวแรงเล็กนอย ก็ไปลองชวยทานบาง  

ท่ีพูดมาน้ี มิใชหมายความวา ผูท่ีขยันเอางานจริงจัง มีเพียงทานท่ีเลามานี้ แตพูด
ใหเห็นตัวอยาง โดยเฉพาะทานเหลาน้ีอยูในวงงานใกลชิด จะตองเห็นกันอยูประจํา และ
อยูในตําแหนงท่ีมีความรับผิดชอบในหนวยงานสําคัญหรืองานแกนกลาง แคสามส่ีองคน้ี 
ก็รับผิดชอบหมดท้ังตึกใหญน้ัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๓ 

ท่ีนาสังเกต นึกข้ึนมาไดตอนน้ี คือ ทานเหลาน้ีอยูมากอน ไมใชผูเลาพาทานมา 
ถาวาในแงน้ีก็คือ ผูเลาตางหากที่โผลเขามาเดี่ยวๆ ในขณะท่ีทานเหลาน้ีเปนผูใหญ 
เหมือนเปนเจาถ่ินอยูกอน (มีแตอาจารยสุพจนท่ีเปนรุนเดียวกัน) 

สวนทานเจาถ่ินเจาท่ีและผูรวมงานอ่ืนๆ หลายทานก็ขยันเอางานในแบบของทาน 
บางทานทํางานเต็มท่ี แตอยูหางออกไป ไมคอยไดเห็นกัน บางทานทํางานมหาจุฬาฯ แต
มีตําแหนงมีงานท่ีวัดตัวเองดวย ตองยุงกับงาน ๒ ดาน บางทานก็สูงวัยมาก ตองถวาย
โอกาสแกทาน อาจจะมีบางนอยองคท่ีอยากจะพักมากๆ หนอย น่ีก็เปนธรรมดาของ
ชุมชนคนมากหลาย แตวาโดยรวม สําคัญท่ีวาไปกันไดดี มีใจรัก สามัคคี เฉพาะอยางย่ิง 
มีใจเดียวกันท่ีมุงสูจุดหมายของสวนรวม 

ตรงน้ี จะมองภาพรวมของงานอีกทีก็ได ดังวาแลว มหาจุฬาฯ เวลาน้ัน เหมือนวา
ทานเจาคุณเลขาธิการดูแลโดยรอบ เช่ือมประสานกับขางบน รับหนาเรื่องขางนอกใหแลว 
ขางในก็มีโอกาสท่ีดี  

ในระยะแรกท่ีเขามา วาโดยวัย ในวงงานท้ังหมด ผูเลาเปนเด็กท่ีสุด อาจจะมีผูท่ี
ออนกวาสักปหน่ึง หรือใกลเคียงในปเดียวกัน ก็คงสักทานหน่ึง แตในการทํางานพูดได
เต็มท่ีวาไมมีความติดขัดใหเปนปญหา ถึงตางวัยหางไกล ก็ไมเคอะเขิน แตเขากันได ไป
กันด ีไมมีเหตุท่ีจะใหเกิดความถือกัน 

เวลาน้ัน พูดไดวามุงกันแตงาน มานึกดู เหตุใหทํางานกันไปไดเต็มท่ี ไมขัดเขินกับ
ตัวบุคคล ก็เพราะท่ีทํางานกันน้ัน ใจไมนึกถึงตําแหนง นึกถึงแตงานในตําแหนง  

ตําแหนงเปนเพียงที่ต้ัง หรือเปนจุดกําหนดของงาน คือ ตําแหนงนั้นเพียงแตบอกวา 
ในตําแหนง คือท่ีตรงน้ี มีงานท่ีจะตองทําอันน้ีๆ เม่ืออยูท่ีตําแหนงน้ี ก็คือจะตองทํางานน้ีๆ  

เม่ือรูวาจะตองทํางานอะไรบางแลว ก็ทํางานน้ันๆ ไป ตําแหนงก็หมดความหมาย 
เพียงแตตระหนักรูไว ไมตองใสใจ เปนอันวา ใจอยูท่ีงานของตําแหนง ไมไดนึกถึงตําแหนง 
หรือลืมนึกถึงไปเลย   

ย่ิงกวาน้ัน ตําแหนงโยงกับตัวบุคคล เม่ือนึกถึงตําแหนง ก็มองไปที่ตัวคน พอมีตัว
คน ก็มีคนกับคน มีตัวตน มีการถือตัวถือตน มีเรามีเขา แลวก็พวงมาดวยความชอบ 
ความชัง ความรังเกียจ การขัดแยง แขงขัน ไมไปไหน แตขยายความยุง  



๒๐๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

แตถามีตําแหนงแลว มองตอไปเห็นงานในตําแหนง จับงานไดแลว ตัวบุคคลก็หาย
หางจางไป คนก็อยูกับงาน เอากับงาน ไมเทานั้น พอใจคนไปจับที่งานแลว ก็มองตอไปที่
จุดหมายของงาน ทีนี้คนก็รวมกันทํางานดวยใจเปนอันหน่ึงอันเดียวที่มุงไปสูจุดหมาย น่ีคือ 
งานก็ได้ผล คนก็สามัคคี 

เวลาน้ัน มหาจุฬาฯ นับวายากจนมาก และอยูในสถานการณท่ียังไมปลอดพน
จากภัยซ่ึงไดกระทบกระแทกคุกคาม ยังไมโปรงโลง ยังรอหาความม่ันคง รวมทั้งเรื่อง
สถานะในทางนิตินัยของสถาบัน ซ่ึงยังไมมี ตอนน้ัน ภาระท่ีตรงชัดตอหนา คือ ทรงตัว
มหาจุฬาฯ ใหรอดอยูได พรอมกับเพิ่มความเขมแข็งท่ีจะพากันกาวไปขางหนาใหไดอยางดี  

รวมแลว พูดไดเต็มปากวา เวลานั้น ขางในของมหาจุฬาฯ เอง มวลผูทํางาน ท้ัง
ผูบริหาร ครูอาจารย เจาหนาท่ี มีความรัก สามัคคี รวมกันชวยกันทํางาน ดวยใจม่ันมุง
ไปสูจุดหมายอันหน่ึงอันเดียว 

หันกลับมาท่ีเร่ืองการทํางาน ในท่ีสุด เร่ืองท่ีจําเปน และเปนประจําท่ีสุด ก็อยาง
ท่ีวาแลว คือ การชวยจัดหาภัตตาหาร ดังน้ัน เม่ือผูเลาและทานท่ีกลาวน้ัน คางคืนท่ีมหา
จุฬาฯ ซ่ึงก็คือ ธรรมดาแทบทุกวัน โยมเลิศก็รูหนาท่ี คือ พอถึงเวลา ก็ไปจัดหาส่ังอาหาร
มา ตามปกติก็คืออาหารงายสําเร็จ องคละจาน หรือสองจาน ท่ีไดยินบอยท่ีสุด คือ ผัด
กระเทียม และผัดกะเพรา อาจจะมีกวยเต๋ียว แลวก็กลวยนํ้าวา หรือกลวยหอม ๑-๒-๓ 
ผล ตามที่พอใจ แลวก็เสร็จภัตกิจประจําวัน เพ่ือพรอมท่ีจะสอน จะทําศาสนกิจ จะดําเนิน
ศึกษาการ ในตอนบาย ตั้งแต ๑๓ น. เปนตนไป 

บางทานอาจสงสัยวา ไมเห็นพูดถึงขนม หรือของหวาน ก็คืออยางท่ีวาแลว ฉัน
กลวยหอม กลวยนํ้าวา แคน้ีเปนหลัก สําหรับผูเลาน้ี เปนธรรมดาอยูแลว เพราะโรค
ทองเสียดวย และมิใชโอกาสดวย ตลอดปท่ีจะฉันของหวานหรือขนมน้ัน แทบไมมี ถือเปน
เร่ืองธรรมดา แมแตกลวยนํ้าวา ปหน่ึงฉันมากเทาไร ก็คืออยูในปริมาณท่ีนับจํานวนผลได  

คาภัตตาหารท่ีฉันท่ีน่ัน คือท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน จายจากคานิตยภัตสําหรับองคน้ันๆ 
มิใชมหาจุฬาฯ จายถวาย เพราะเปนความสมัครใจของตนเอง ไมมีใครนึกท่ีจะใชเงินของ
มหาจุฬาฯ ใหวุนวาย ท่ีทํางานอยางน้ัน ก็เปนเรื่องทําไปโดยสบายใจท่ีจะทํา หรือใจสู
พยายามจะทํา  

ถาจะถือเปนการทุน ก็ไดอยางหน่ึง คือนอนท่ีน่ัน ก็เลยไมตองเดินทาง ไมตองจาย
คารถ แลวในเวลาน้ัน จะมัวน่ังรถราง “แกงๆ” แสนลาชาไปทํากิจท่ีกําลังเรง ก็ไมไหวแนๆ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๕ 

ถาไปแทกซ่ี เวลาน้ัน เทาท่ีจําได อัตราตํ่าสุด นาจะเท่ียวละ ๕ บาท โดยทํางานในข้ันท่ีไม
มีวันหยุด แถมตองไปสอนไปประชุมท่ีน่ันท่ีน่ี ซ่ึงมักไกลออกไปอีก ผูเลามีนิตยภัตเดือนละ 
๖๐๐ บาท ฉันน่ัน-นอนน่ัน ก็เลยเหมือนเอาคาเดินทางมาคลุมคาภัตตาหารไปได   

น่ีก็คือ รวมแลว ท่ีเปนอยู มีฉัน ใหทํางานมาอยางน้ันได ก็ดวยอาศัยโยมเลิศอยาง
สําคัญ จึงไดบอกวา ถาไมมีโยมเลิศ งานก็ยากแน พระก็แยลําบากมาก จึงถือวาโยมเลิศ
เปนผูหน่ึงท่ีไดทําคุณไวใหแกกิจการของมหาจุฬาฯ  

หลังจากผูเลาไดลาออกจากมหาจุฬาฯ ไปแลว นานพอสมควร (ยังไมมีเวลาคน
ใหแน) จึงไดขาววาโยมเลิศถึงแกกรรม คราวน้ัน ผูเลาก็ไดไปรวมในงานฌาปนกิจศพโยม
เลิศ คือ นายเลิศ บัวยังตูม ท่ีฌาปนสถานวัดสระเกศดวย 

ตนฉบับลายมือไวท่ีตัว สําเนากระดาษหัวตรา มหาจุฬาฯ เปนท่ีเก็บ   
ตามที่ไดเลาตลอดมาแตตน ผูเลาบอกเร่ือยๆ วา ขอความน้ีๆ ยกมาจากบันทึกท่ี

เขียนดวยลายมือ แมแตประกาศมหาจุฬาฯ ก็บอกวา คัดจากตนฉบับเขียนลายมือของผู
เลา ผูอานผูฟงหลายทานอาจงงหรือสงสัยตางๆ เชนวา ทําไมไมคัดจากแผนประกาศตัวจริง
ที่พิมพไว หรือจากสําเนา 

เรื่องน้ีก็นาเลาไวใหเปนความรูท่ีชัดเจนดวย ไดบอกแตแรกวา ผูเลาเขียนเร่ือง
ยอนไกลในอดีตน้ี ขณะมีโรคปอดท่ีสืบจากวัณโรคเดิมบีบค้ัน ออกไปหาท่ีสัปปายะแกการ
รักษาและฟนฟูปอด อยูในปาเขาดงดอยคอนขางหางไกล เม่ือจะลงมือเขียนเรื่องน้ี ในตน
ป ๒๕๕๗ รูวาจะตองใชเอกสารเกายุค ๕๐ ปกอน จึงไดมาขนเอกสารสวนตัว ท่ีเก่ียวของ
กับเรื่องท่ีจะเขียนน้ัน ไปจากวัดและจากถ่ินท่ีเคยอยู เลือกเอาไปไดเพียงจํานวนหนึ่ง แลว
ก็ไปน่ังเขียนเงียบๆ ในดงดอยหางไกล ไมอาจมาหาหรือติดตอกับตนแหลงท่ีมหาจุฬาฯ  

แมวาทางกรุงเทพฯ ดร. สมศีล ฌานวังศะ จะไดอาสาและชวยติดตอไดนิตยสาร 
พุทธจักร และหนังสืออ่ืนบางเลม โดยความเอ้ือเฟอของทานอาจารย อดิศักด์ิ ทองบุญ 
แลวสงไปใหบาง ซ่ึงก็เปนประโยชนมากในการใชตรวจสอบเหตุการณบางจุด แตไมพอแก
การเลาเรื่องในแบบน้ี ท่ีตองรูเหตุการณ ถึงข้ันรายละเอียด และเปนรายวัน 

ทีน้ี เอกสารท่ีเปนของสวนตัวน้ัน เปนกระดาษท่ีเขียนดวยลายมือ โดยใชดินสอ 
จึงควรอธิบายสักหนอยวา เม่ือครั้งผูเลาทํางานท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน อุปกรณการทํางานมี
อยางเดียว คือเคร่ืองพิมพดีด ถาตองการสําเนา ก็ใสกระดาษคารบอน/carbon paper 
รองซอนลงไป แตแค ๒-๓ ช้ัน ก็เลือนแลว  



๒๐๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ถาตองการสําเนาดีๆ จํานวนมาก ก็ตองใชเคร่ืองพิมพดีดน่ันแหละ พิมพขอความ
ลงในกระดาษไข/stencil แลวเอากระดาษไขใสในเคร่ืองท่ีเรียกกันวาเครื่องโรเนียว (เรียก
ใหตรงคือ mimeograph) ใหหมุนพิมพสําเนาออกมา  

(เครื่องถายเอกสารเพ่ิงมีเม่ือมูลนิธิอาเซียตกลงถวายเคร่ือง Gestefax ราคา 
๑๒,๐๕๐ บาท ณ ๒๘ ม.ค. ๒๕๑๓ และเครื่องสมัยน้ันใชกระดาษฉาบสารเคมี ท่ีไมชา
ตัวหนังสือก็เลือนลางจางหายลงไปในสีดําหรือสีเทา)  

เปนอันวา ตองใชเครื่องพิมพดีด (เครื่องคอมพิวเตอร ไมตองพูดถึง หางยุคกัน
ไกล) และผูเลาก็พิมพดดีไมเปนเลย  

เม่ือมีงานสวนรวม จะพิมพอะไร ก็ใชดินสอเขียนลงในแผนกระดาษ เปนตนฉบับ 
แลวก็สงตนฉบับน้ัน ใหนักพิมพดีด พิมพออกมา (ถาใชจํานวนมาก เชน ขอสอบ ก็
พิมพดีดลงในกระดาษไข/stencil แลวใสเคร่ืองโรเนียว/mimeograph หมุนปนออกมา) 

ดังเลาแลว ในระยะแรก ที่สํานักงานเลขาธิการ ในหองของนายทะเบียน มีพนักงาน
พิมพดีดช่ือ คุณธีรพล วัฒนปรีดี ตอมาท่ีนับวาม่ันคงก็คือ เม่ือคุณชลธีร ธรรมวรางกูร มา 
และมีอาจารยสมบูรณเปนหลักประกัน เม่ือเอาดินสอเขียนตนฉบับ เชน ประกาศ คําส่ัง หรือ
อะไรก็ตาม เสร็จแลว ก็สงใหนักพิมพดีด พิมพลงบนกระดาษตรา เปนอันเสร็จการ 

ทีนี้ ผูเลาถือหลักวา จะใชกระดาษตรามหาจุฬาฯ เฉพาะเมื่อพิมพเร่ืองท่ีเปน
ทางการเทาน้ัน หรือมิฉะนั้น ก็ใชกระดาษตราท่ีเสียแลว เชนพิมพผิด เขาจะท้ิง ดังนั้น 
ตนฉบับที่เขียนลายมือดวยดินสอ จึงเปนกระดาษสามัญ ซ่ึงตามปกติคือของสวนตัว  

เม่ือมีเอกสารเกิดข้ึนแลว ก็ถึงงานเก็บหลักฐาน ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง พูดอยาง
งายก็คือจัดเขาแฟม โดยเรียงเร่ือง ลําดับวันเวลา ผูเลาตองอยูกับงานน้ีมาก (จะรออยูไมได) 
ตองใหเวลาเปนการเฉพาะมากมาย ขอยกตัวอยางจากบันทึกลายมือนั่นแหละ เชนวา  

(๒๒ เม.ย. ๒๕๐๘) 
“- ผู้ช่วยเลขาธิการ ชําระ – รวบรวม – จัด – นําเข้าแฟ้ม ซ่ึงหลักฐานการ
วัดผลการศึกษานิสิตท่ีสําเร็จรุ่นที่ ๑๑ (ปีน้ี) ต้ังแต่ชั้นปีที่ ๑-๒-๓. และ
เตรียมทําตารางกรอกผลการสอบปลายปีแผนกบาลีอุดมฯ” 

(๙ ต.ค. ๒๕๐๘) 
“วันปิด: แต่ผู้ช่วยเลขาธิการ มาลอกตารางสอนเข้าแฟ้ม และรวมหลักฐาน
วัดผลของรุ่นเก่าๆ (รุ่น ๕-๖-๗);…”  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๗ 

 (๑๖ เม.ย. ๒๕๐๙) 
“- นายทะเบียนเย็บเอกสารเป็นเล่มเสร็จ (ยังไม่ปิดสัน) ...เทียบของเดิมได้ คือ 
 เอกสารเดิมเป็น  แฟ้มอ่อน  ๑๕๐ แฟ้ม  แฟ้มแข็ง  ๑๕ แฟ้ม 
รวบรวมได้เป็น   แฟ้มเย็บเล่มรวม ๓๖ เล่ม... 

(๑๓ ก.ย. ๒๕๑๐) 
“...จัดรวบรวมเย็บเล่มแฟ้มเอกสาร เก่ียวกับงานวางแผนทางวิชาการ ปี ๐๑ ถึง ๑๐” 

บางทีการรวบรวมเอกสารและสะสางหลักฐานเกาๆ ท่ีสะสมมา ก็ตองใชเวลามาก
และยืดยาว โดยทํางานติดตอกันเทาท่ีมีชองเวลานานถึง ๑ เดือน ก็มี  

อยางท่ีบันทึกไวตอนจะเขาผาตัดกระดูกพรุนกะโหลกศีรษะ (มาสตอยดอักเสบ) 
ไดถือโอกาสระดมเรงงาน เก็บ รวบรวม แยกประเภทเอกสาร สะสางหลักฐาน ตั้งแต ๑๓ 
ธ.ค. ๒๕๐๘ จนยุติในวันท่ี ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๙ (เขาใจวาไมทันไดนึกวาตรงกับวันเกิด เพราะ
ไมเคยถือ) และวันน้ันก็เซ็นขอตกลงรับถวายอุปถัมภจากมูลนิธิอาเซียประจําป โดยได
เครื่องโรเนียว (mimeograph) ท่ีบอกเขาไปวาตองใช เปนอันพอดีกัน แลวก็ไปวัดโพธิ์กับ
พระครูปลัดกิตติวัฒน (“ศรีมิตร”) นํางานไปถวายเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต ลงนาม ได
กลับวัดเท่ียงคืนครึ่ง (คงไปเตรียมตัวเขาโรงพยาบาล เชน หาผาและเคร่ืองใชเล็กๆ นอยๆ) 

แลวรุงข้ึน ๑๓ ม.ค. ๐๙ มาแวะมหาจุฬาฯ ทํางาน ๒ ช่ัวโมงแลว ก็ตรงไปเขา
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตามท่ีคุณหมอนัดใหไปรับการผาตัดกระดูกพรุนกะโหลกศีรษะ
ท่ีวาแล ว  (mastoidectomy)  โดยนําเอาปรูฟหนัง สือแถลงหลักสูตรและกิจการ
ภาษาอังกฤษ ไปตรวจในชวงท่ีตองอยูในโรงพยาบาล ๑๕ วัน (วันผา คือ ๑๗ ม.ค.) แลว
กลับมาทํางานท่ีมหาจุฬาฯ ตอในวันท่ี ๒ ก.พ. ๒๕๐๙ แตคุณหมอยังไมอนุญาตให
ทํางาน ก็เลยทําอะไรท่ีทําไดโดยไมตองนับวาเปนงาน  

น่ีก็นํามาเลาใหเห็นรูปเคาแหงบรรยากาศของชีวิตและงานเวลาน้ัน ซ่ึงไดมีได
เปนไปแลว วาก็คืออยางน้ี อันถือเปนเรื่องธรรมดาๆ แลวก็ผานไป ถาไมไดเขียนบันทึกไว 
ก็ลืมไปแลว 

เพราะถือการเก็บเอกสารหลักฐานเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก เม่ือมีเอกสารมาหรือเกิด
มีเอกสารข้ึนแผนหน่ึง จึงตองไมปลอยใหพลัดหาย ตองจัดเก็บเขาท่ีเขาแฟมใหตรงเรื่อง 
ถาจะท้ิงบาง ก็ตองพิจารณาใหแนวาเปนของซํ้า หรือไมไดสาระอะไร ควรทิ้งไป 



๒๐๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

(เพราะใหความสําคัญแกบรรดาเอกสารอยางน้ี แมแตท่ีกุฏิตัวเองที่วัดของผูเลา 
จึงมีแฟมเอกสาร ทั้งสวนวัด และสวนตัว มากมาย กองพะเนิน และหลายช้ันตู จนมาบัดนี้ 
ชักจะมองไปในทางวาหรือจะเปนคนจําพวกหอบฟาง วันหน่ึงคงตองคิดท่ีจะเผาท้ิงเสียที) 

ดวยเหตุท่ีถือเรื่องการจัดเก็บเอกสารรวมแฟมหลักฐานเปนเร่ืองสําคัญ จึงจําแฟม
เอกสารท่ีมหาจุฬาฯ ครั้งน้ัน แมนใจอยู ๒ แฟม คือ หน่ึง แฟมใสจดหมายจากคณะพระ
อาจารยรุนแรกท่ีไปอินเดีย ในป ๒๕๐๗ สําหรับแฟมน้ี เหตุท่ีจําแมน เพราะจดหมายท่ีสง
มามากมาย ยังไมไดจัด ไดมาก็ยัดใสๆ ไวกอน คือยังรอจัด แตยังไมไดจัด (แตก็เก็บไว
ท้ังหมด ไมไดท้ิงไปเลยแมแตแผนเดียว) และ สอง อีกแฟมหน่ึง คือ แฟมงานพระไตรปฎก
ฉบับมหาจุฬาฯ ท่ีทานเจาคุณสุวิมลธรรมาจารยขอไปเพื่อทํางานตอ แฟมน้ีจําแมน 
เพราะออกไปจากท่ีเก็บรักษา (สวนแฟมท่ีอยูในภาวะเปนปกติ ไมมีเหตุใหจํา) 

บอกแลววา ผูเลาพิมพดีดไมเปน จึงใชดินสอเขียนขอความลงในกระดาษที่ไมใช
กระดาษตรามหาจุฬาฯ น่ีคือเปนตนฉบับ แลวสงตนฉบับน้ีใหแกผูพิมพดีด เสร็จออกมา
เปนเอกสารทางการของมหาจุฬาฯ พรอมท้ังสําเนาท่ีรองรับกระดาษคารบอน 

เปนอันวา ตลอดกระบวนการน้ี มีแผนกระดาษ ๓ ใบ หรือ ๓ ชุด ไดแก 

๑. แผนที่ตองการแท คือ แผนที่พิมพดีดออกมา (มักมีตรา) ซ่ึงจะเอาไปเซ็นช่ือหรือ
ลงนาม แลวติดประกาศ หรือสงไปยังบุคคลหรือหนวยงานกิจการอันเปนที่หมาย 

๒. แผนสําเนา ท่ีรองรับกระดาษคารบอน (มักมีตรา) แผนน้ีเก็บใสแฟมเอกสาร
รักษาไว (บางที อาจทําไวหลายสําเนา เพื่อเก็บในหลายแฟมท่ีเก่ียวของ)  

๓. ตนฉบับลายมือท่ีเขียนดวยดินสอ (เขียนดวยหมึก มีบาง แตนอย) 

แผนท่ี  ๓  ( ท่ีจ ริงเปนแผนแรก)  คือตนฉบับลายมือ  ถึงตอนน้ี  นับวาหมด
ความหมายแลว และตัววัสดุคือแผนกระดาษก็เปนสมบัติสวนตัวของผูเลา จะท้ิงเสียก็ได 
แตผูเลาไดเก็บรักษาไวเองตามสมควร  

ที่วาเก็บไวตามสมควรน้ัน คือไมไดเก็บไวทั้งหมด พวกประกาศ หรือคําส่ัง หรือ
จดหมาย (หนังสือออก) ที่ส้ันๆ เชนหนาเดียว มักจะเขียนงายๆ ขยุกขยิก มีขีดฆา ลากไป
โนน โยงมานี่ อยางนี้ พอไดฉบับพิมพดีด มีสําเนาแลว ตนฉบับที่เขียนลายมือ ก็มักทิ้งไปเลย  

แตเร่ืองใหญๆ ยาวๆ อยางพวกโครงการตางๆ การจัดรายวิชา หรือรายการสอน เปน
ตน (ที่เปนตนฉบับหนังสือทั้งเลม ก็คงจะหลายเลม) นอกจากมีเนื้อหามากแลว ถอยคําก็มัก
คอนขางยากดวย ตองชวยผูพิมพใหอานไดสะดวก ชัดเจน ดังนั้น อาจจะตองคอนขาง



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๐๙ 

บรรจงเขียนตนฉบับ คือ เขียนฉบับรางขยุกขยิกและขีดฆาเปรอะเลอะเสร็จแลว ผูเลาตอง
เขียนลอกอีกคร้ังหน่ึงใหเรียบรอยอานงาย แลวจึงเปนตนฉบับที่สงใหแกผูพิมพ เพื่อใหผู
พิมพอานงาย พิมพไดโดยสะดวก (เวลานี้ เม่ือหวนไปมองดูตนฉบับลายมือท่ีเปนตนฉบับ
เกาแกเหลาน้ี บางทียังแปลกใจตัวเองที่ไดเพียรพยายามเขียนไวถึงอยางนี้)  

ตนฉบับลายมือเขียนดวยดินสอ ท่ีสําคัญ มีสาระอันพึงถือเปนหลักฐานอยางน้ี ผู
เลาไดเก็บไวไมนอย และตอมาก็จัดแยกประเภทแลวรวมเย็บเลมเก็บไว ดังท่ีไดคนหา
นํามาอางอิงใชประโยชนไดระดับหน่ึงในบัดน้ี 

วาถึงเรื่องท่ีผูเลาใชกระดาษตรามหาจุฬาฯ เฉพาะในเร่ืองท่ีเปนทางการน้ัน ก็เปน
การปฏิบัติไปตามท่ีมองเห็นวาเปนความถูกตองท่ีจะทําอยางน้ัน ไมไดออกปากหาม หรือ
ทําประกาศบังคับใคร แตคราวหนึ่งก็ไดทําใหมีเร่ืองดีงามท่ีไมนาสบายใจเกิดข้ึน 

เรื่องมีวา พระนักเรียนรูปหน่ึง เปนผูใหญสักหนอย แกกวาตัวผูเลา แตทานรัก
เคารพนับถือผูเลา วันหน่ึงทานขอมาพบ ทานเปนนักเขียนคําประพันธรอยกรองเกงมาก 
เปนท่ีรูจักกันดี ทานถือแผนพิมพคําประพันธใสกรอบท่ีจัดอยางงาม นําเขามาพรอมดวย
พระนักเรียนท่ีนับถือทานตามมาเปนคณะ นําคําประพันธรอยกรองสดุดีผูเลา พรอมท้ัง
พวงมาลัยหรือเคร่ืองสักการะเขามาถวาย แลวก็สนทนากัน 

ผูเลาอนุโมทนาแกทานและคณะ แลวก็แยกออกไปวากลาวเร่ืองท่ีทานใชกระดาษ
ตราเขียนคําประพันธน้ันมา โดยมองไปวาท่ีทานเขามาน้ันเปนเรื่องของการแสดงความ
เคารพนับถือสวนตัว จะเอาโทษทานอยางไร จําไมได (ทานอาจจะมองอีกทางหน่ึงวา ผูเลาอยู
ในตําแหนงหนาท่ีของมหาจุฬาฯ ไดทํางานเปนประโยชนอยางเปนทางการแกมหาจุฬาฯ) 

น่ีก็คือ ทานต้ังใจมาอยางแสนดี และก็ต้ังใจทําส่ิงท่ีคิดวาดีอยางย่ิง แตแลวกลับ
ไดรับคําวากลาว จะเอาโทษ  

อยางไรก็ดี ผูเลาคงมิไดพูดรุนแรงนัก และทานก็มีนํ้าใจท่ีม่ันคงไมเส่ือมคลาย แต
ที่สําคัญคงอยูท่ีวาทานเขาใจถึงการท่ีทําท่ีพูดจาแมวากลาวกันน้ัน ก็ดวยความบริสุทธิ์ใจ
จริงใจ จึงปรากฏวาทุกอยางเปนไปดวยดีตลอดมา คือทานก็มีและแสดงออกใหเห็นความ
รักนับถือสมํ่าเสมอไมเส่ือมคลาย แมเม่ือเวลาผานมาแสนนาน อายุกาลมากแลว ทานไป
อยูแสนไกล ถึงปก็ยังหอบถือของฉันของใชมากมายมาถวาย แสดงถึงการมีความเขาใจ 
และมีนํ้าใจเอิบอาบดวยเมตตาท่ีม่ันแนนยืนยาว 



๒๑๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

เรื่องการเอาจริงเอาจังกับการถือซ่ือตรงน้ี พออยูตัวแลว ก็เปนไปเองอยางไมรูตัว 
แมแตในทางวัตถุ ผูเลาเคยไดความคิดเทียบเคียงในเร่ืองทํานองนี้เม่ือคร้ังเปนสามเณรเล็กๆ 

ขอเลาเปนเรื่องเบาๆ แทรกไปพลางวา ในสมัยท่ีผูเลายังเปนสามเณรเล็กๆ มา
เรียนบาลี รวมท้ังมหาจุฬาฯ ช้ันตนๆ ในกรุงเทพฯ พอส้ินปการศึกษา ก็กลับไปพักท่ีวัด
เดิม คือวัดบานกราง ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยูท่ีน่ันประมาณ ๒ เดือน จึงกลับมาเรียน
ตอเม่ือข้ึนปการศึกษาใหม 

ท่ีวัดบานกรางน้ัน ทานอาจารยพระครูปลัดสมัยก็มักไปแวะพักในชวงท่ีทานไดรับ
นิมนตไปเทศนในถ่ินชนบท แตพักอยูคนละแถบของวัด  

ครั้งหน่ึง ปไหน จําไมแมน ขณะพักอยูท่ีนั่น และไดทราบวาทานอาจารยพระครู
ปลัดสมัยไปเทศน และมาพักอยูท่ีวัดบานกราง เปนคราวหนารอน ทานเดินทางมาถึง ผู
เลาก็เขาไปอาสาขอนําจีวรไปซักถวาย พอซักเสร็จ ก็เอามาตากท่ีราวผาใกลๆ  

เปนธรรมดาวา ผูเลา เม่ือเปนเณรเล็กๆ เวลาตากจีวร จะจัดผาทุกสวนใหตรง
แหนว ชายเปนเสนตรง มุมท้ังส่ีตรงเทากันหมด  

ปรากฏวาพระอาจารยมองดูอยู แลวทานก็ทักข้ึนมา ทานไมไดพูดดุอยางใดเลย 
แตทานคอยๆ พูดอธิบายวา ถาตากผาชายตรงเสมอกันอยางน้ัน แนวท่ีผาพับจะตรงอยู
แนวเดียวกันทุกคร้ังท่ีตากผาน้ัน แลวก็จะเปนเหตุใหแนวท่ีพับซ่ึงรับนํ้าหนักแหงเดียวน้ัน 
ขาดไวกวาท่ีอ่ืน ถาตากโดยจัดชายผาใหเหล่ือมกันทุกครั้ง แนวที่พับเล่ือนเปล่ียนไปๆ ผา
ก็จะไมขาดงายเพราะเหตุน้ัน ผูเลาฟงแลว ก็ไดความคิดความเขาใจวาจริงอยางท่ีทานวา 

ถือกันวา เม่ือจะทําอะไร ก็ควรทําใหเรียบรอย ใหเท่ียงใหตรง ผูเลา เม่ือยังเยาว 
จะทําอะไร เชน เก็บของ จัดหนังสือ ก็จัดใหเรียบ ใหเสมอ ใหตรง แถมมักใหตึงหนอยดวย  

ทีน้ี สมัยกอนโนน เวลามีงานพิธีใหญๆ ถามีโรงพิธี เชนกางเต็นท ก็จะมีการเดิน
สายไฟฟา โดยเฉพาะสายลําโพง ซ่ึงพาดยาวไปบนพ้ืน ผูเลา เม่ือเห็นสายไฟ สายลําโพง
ท่ีพาดยาวไปอยางน้ัน ไมตรง ไมตึง ก็คิด ก็รูสึกวาทําไมชางจึงทํางานไมเรียบรอย  

ตอมา มีประสบการณมากข้ึน และมองไปก็คิดพิจารณา จึงเกิดความเขาใจข้ึนวา 
ถาสายไฟ สายลําโพงน้ันตรงแหนว ตึงแนน คนเดินมา ซ่ึงอาจจะถือของ ถือแกวนํ้าดวย 
ถาเกิดสะดุดสายน้ันเขา อาจจะลมลงไป และเกิดอันตราย อยางนอยแกวนํ้าแตก แตถา
จัดสายไฟสายลําโพงน้ันใหหยอนหนอย ยืดหยุนไดบาง สะดุดไมถึงกับลม ก็จะชวยไมให
เกิดอันตราย น่ีก็เปนความพอดีอยางหน่ึง เม่ือเขาใจแลว ก็ทําใหมองอะไรทั่วรอบมากขึ้น  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๑ 

ถึงทางนั้นไมอยากไป แตเดินผานไปดวยดี ก็เดินไดดียิ่งขึ้นไป   
ถึงตรงน้ี ก็แนแลววา เร่ืองใหญน้ัน จะเลาใหทันไมไหวแน ทําไดแควา จะรวบรัด 

หรือจะยออยางไร จึงจะไดความตามสมควร น่ันคือ แคจะยอ ก็ยังยาก  

ในเม่ือตอนใหญ ตองกลายเปนตอนยอ และการยอ ก็ยากอยูน้ัน กอนจะทําเรื่อง
ใหญเปนเรื่องยอ ก็เลาเรื่องเกร็ดๆ หรือเร่ืองปลีกยอย ท่ีเลางายสักนิด ไปอีกหนอย 

มีเรื่องยอยท่ีขอแทรกตรงน้ี ท่ีจริงเปนเรื่องเกาย่ิงกวาครั้งท่ีผูเลาไดเปนผูชวย
เลขาธิการใน พ.ศ. ๒๕๐๗ แตเม่ือเลาเรื่องในตอนตนๆ นึกถึงเรื่องท่ีจะแทรกน้ีไดเพียง
เลาๆ ยังหาหลักฐานไมได เพราะบันทึกชุดท่ีใชคนขางตนน้ันเริ่มในป ๒๕๐๗ เรื่องน้ีกอน
น้ัน เม่ือหาหลักฐานแนชัดไมได ก็ตองปลอยท้ิงขามไป 

ทีน้ี วันหน่ึง เม่ือเปดดูประมวลเอกสารเลมท่ีเก่ียวกับ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย 
(เอกสารจําพวกขอสอบ และบทเรียน ตลอดจนระเบียบการของโรงเรียน เปนตน) พลิกไป
พลิกมา ดูไปดูมา ก็เจอเรื่องท่ีวาน้ัน แตเรื่องท่ีเลาไปแลวขางตน เปนเหตุการณใหมกวา ก็
เลยไมมีท่ีท่ีจะเลาแทรกเขาไป พอดีวาตอนน้ีจะพูดเรื่องเกร็ดหรือปลีกยอย ก็เลยไดโอกาส 
เอามาเลาแทรกเสริมตรงน้ีเลย 

ท่ีวานึกไดเลาๆ คือ จําเหตุการณไดบางจุดวา นาจะเปนเวลาท่ีผูเลาเพ่ิงเรียนจบ
ใหมๆ มหาจุฬาฯ ตั้งใหเปนประธานงานอะไรอยางหนึ่งของ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ที
น้ี ถาจะเลา ก็ตองบอกเวลาและการงานไดชัดลงไป เม่ือไมชัด ก็ไมเลา แตคราวนี้ เม่ือพบ
หลักฐาน เหตุการณชัดแลว ก็เลาไวเปนเร่ืองประกอบ   

เรื่องมีวา ในตนป พ.ศ. ๒๕๐๕ เม่ือปการศึกษา ๒๕๐๔ ส้ินสุดลง ผูเลาก็ไดเรียน
จบมหาจุฬาฯ ในรุนท่ี ๘  

เม่ือสอบเสร็จ ปดเรียนแลว ก็เปนธรรมดาเร่ือยมาวาจะกลับไปเยี่ยมหรือไปพักท่ี
วัดเดิมในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี คือท่ีวัดบานกราง  

ในปน้ันก็เชนกัน หรือคลายกัน ผูเลาไดไปพักอยูท่ีน่ันนานเทาไร ก็จําไมได แตได
กลับมา และไปท่ีมหาจุฬาฯ ในชวงข้ึนปการศึกษาใหม ใกลจะเปดเรียน เม่ือข้ึนเดือน
พฤษภาคม ๒๕๐๕ (ในวันท่ี ๓-๔) ดังไดเขียนลายมือไวในแผนกระดาษวา 

“พฤษภาคม: ๓. มาจากสุพรรณ ก็รับงานตรวจหนังสือแซยิด. ๔. ช่วยงาน...
รับตําแหน่งประธานกรรมการจัดงานวิสาขบูชา ร.ร. วันอาทิตย์ ๒๕๐๕.” 



๒๑๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

น่ีก็คือ โดยไมรูตัว ระหวางท่ียังไมกลับมา ทานตั้งใหเปน ประธานกรรมการจัด
งานวันวิสาขบูชา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ม.จ.ร. ประจําป ๒๕๐๕ พอมา ก็รับรู 
แลวก็รับงานกันเลย 

เวลาน้ัน ผูเลาเพิ่งอุปสมบท คือบวชพระได ๑๐ เดือน และเพ่ิงจบเปนพุทธศาสตร
บัณฑิต รุนใหมสุด (รุนท่ี ๘) ทานใหพระใหม เพิ่งเรียนจบ เปนประธานคณะกรรมการจัด
งาน ของหนวยงานใหญ มีนักเรียนประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

อยางท่ีเคยบอกแลว โดยพ้ืนใจ ผูเลาไมมีฉันทะเลยในการทํางานประเภทบริหาร
ธุรการจัดกิจดําเนินการอะไรอยางน้ี แตเม่ือทานต้ังใหรับผิดชอบ โดยเปนไปตามเหตุผลท่ี
เปนเรื่องของสวนรวม ก็ตองเอาวิริยะมารับหนาบุกฝาสูไป และงานก็กาวไปจนลุลวง 

เคยเลาครั้งหน่ึงแลววา ไดพบในเอกสาร เม่ือป ๒๕๐๕ ทานเจาคุณเลขาธิการ 
(สมัยท่ีเปนพระเมธีสุทธิพงศ) ขณะดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีมหาจุฬาฯ (และเปน
หัวหนาแผนกธรรมวิจัยดวย) ไดเปนผูลงนามในประกาศ เรื่อง ระเบียบ...แผนกโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย เปนตัวอยางที่แสดงวา เวลานั้น ทานมีภาระกับงานการท่ีมหาจุฬาฯ 
มากมาย และใกลชิดทีเดียว  

ความท่ีวาน้ันก็มารับกันกับการท่ีผูเลาไดเปนประธานกรรมการจัดงานครั้งน้ี ดังท่ี
ไดพบในเอกสารเขียนลายมือของผูเลาในประมวลเอกสารเลมเดียวกับท่ีวาเม่ือก้ีน้ันเอง 
วาดังน้ี (ยกมาใหดูนิดหน่ึง พอใหรู เพราะเขียนไวยาว ๒ หนา จะนํามาลง ก็มากเกินไป) 

“ประชุมเจ้าหน้าที่จัดงานวิสาขบูชา พระกวีวรญาณ แทนพระเมธีสุทธิพงศ์ 
(หัวหน้าแผนกธรรมวิจัย) (คําส่ัง ฉบับท่ี ๘, ๙)...” 

คราวน้ีมีนามมาปรากฏพรอมกัน ๒ ทาน เปนอันถือไดวาชัดแลวละ หมายความ
วา ก็คงจะเปนดวยพระอาจารยเจาคุณ ๒ ทานน้ีแหละ ท่ีไดปรึกษาตกลงกัน แลวก็ตั้งผู
เลาใหเขารับงานในตําแหนงหนาท่ี ดังท่ีปรากฏขึ้นมาน้ัน  

เหมือนที่ผูเลาเคยพูดไว ทานผูใหญยืนมองลงมาจากช้ันบนของตึกสูง เห็นพวกเรา 
ตลอดเวลายาวนานเร่ือยมา ทานรูแลว เห็นแลว จึงจัดทําดําเนินการทั้งหลายใหเปนไป 

ในคณะท่ีทํางาน คือกรรมการท้ังหลาย มีทานท่ีเรียนสําเร็จรวมรุนทุกทาน หรือ
แทบทุกทานรวมงานดวย และจะมีพระอาจารยทานอ่ืนๆ ของโรงเรียน ทานใดอีกบาง ก็
ไมสามารถจําได วาโดยสรุป งานก็สําเร็จไปดวยดีโดยราบรื่น ดวยความรวมมือรวมใจกัน 
โดยท่ีทานท่ีเปนกรรมการเหลาน้ันท้ังหมด มีวัยเปนพี่ของผูเลา แตทุกทานมีใจเก้ือกูลดวย
เมตตา หรือวาอยางกันเอง ก็คือชวยกันดวยใจเอ็นดูน่ันเอง 
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ไมตองพูดถึงพระอาจารยท่ีเปนกรรมการ แมแตนักเรียน พอ. ในช้ันสูง บางคนก็มี
วัยเปนผูใหญ มีอายุสูงกวาผูเลาคอนขางมาก อาจจะอายุ ๓๐ หรือใกล ๓๐ ทานเหลาน้ีก็
ไดรวมทํางานในดานตางๆ รวมท้ังไดจัดพิมพหนังสืออนุสรณของงานน้ี ใหช่ือวา อนุสรณ์
ชุมนุมพุทธเยาวชน วิสาขบูชา ๒๕๐๕  

ผูเลาในฐานะท่ีรวมอยูใน “คณะผูจัดทํา” ไดเขียนบอกในหนังสือเลมน้ัน เม่ือ 
“๑๒.๕.๐๕” เลาความเปนมาของ ร.ร.พอ. ม.จ.ร. มีความในยอหนาท่ี ๒ ดังน้ี 

“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เร่ิมดําเนินกิจการในรูปโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ข้ึน เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยจัดเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนกธรรมวิจัย เมื่อเร่ิมดําเนินงานใหม่ๆ มีจํานวนนักเรียนเพียง ๗๒ คน กิจการ
ของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าเร่ือยมา จนถึงปีการศึกษา ๒๕๐๔ มีจํานวนนักเรียน
เพิ่มขึ้นถึงกว่า ๑,๐๐๐ คน แบ่งเป็นห้องเรียน ๒๔ ห้อง” 

เม่ือวันงาน คือ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ มาถึง จะเร่ิมพิธี ผูเลา โดยภาวะเปนพระ
ใหม ในฐานะเปนประธานกรรมการจัดงานฯ ก็ตองเปนผูอาน “คําถวายรายงานเปดงาน
วันวิสาขบูชา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ม.จ.ร. ประจําป ๒๕๐๕” แลวงานก็ดําเนิน
ไปจนเสร็จส้ินตามกําหนดการ 

ท่ีเลามาท้ังหมดนี้ วาไปตามเอกสารท่ีไดรวบรวมเย็บเลมเก็บไว เปนหลักฐานท่ี
บอกรายละเอียดของความเปนไปไดชัดเจนพอสมควร  

แตสําหรับลําพังตัวผูเลาเอง เรื่องท่ียกมาใหอานท้ังหมดน้ี ไดลืมไปแทบท้ังส้ินแลว 
แตส่ิงท่ีจําไดแมน กลับไมมีในน้ี  

เหตุการณท่ีจําไดแมน ท่ีทําใหนึกถึงงานน้ีไดเลาๆ โดยไมชัดวาในเวลาเม่ือใดแน 
ขอเลาพวงไวดวย  

เรื่องมีวา เม่ือเขารับเร่ิมงานน้ัน ผูเลาเปนผูใหมแทบทุกดาน รวมทั้งโดยวัย และไม
คอยรูวาใครเปนใคร แตตองพบทานท่ีเปนผูใหญกวา แมมิใชใหญโดยตําแหนงหนาท่ี แต
แนวาเขาแกกวา คือเปนผูใหญกวาโดยวัย  

ผูเลาน้ัน ตามปกติ หรือโดยพ้ืนนิสัย เปนผูยําเกรงผูใหญและเกรงใจทุกคนท่ัวไป
หมด เม่ือพบปะพูดจากับผูใหญ หรือผูเฒาผูแก ไมวาเปนใคร ไมวาเปนพระหรือเปนโยม
คฤหัสถ ก็จะเกรงใจออนให แตอาการท่ีแสดงออกไป คงไมพอเหมาะพอดี  



๒๑๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ตอนน้ัน  เ ม่ือเ ร่ิมทํางาน  ก็ตองพบปะพูดงานกับทานท่ีเปนผูใหญ  หรือมี
ความสําคัญอยูในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  

ดังเลาแลว เวลาน้ัน ผูเลานับไดวายังคอนขางออนวัย นักเรียน ร.ร.พอ. ในช้ันสูง 
บางคนหรือหลายคน มีอายุมากกวา เปนผูใหญสักหนอย  

วันหน่ึง ในระยะเร่ิมแรก เม่ือพบปะพูดงานเสร็จแลว กําลังเดินออกมา ไดยิน
นักเรียนท่ีมีอายุเปนผูใหญอยางท่ีวาน้ัน พูดข้ึนมาแบบเปรยๆ พอใหไดยินชัด ซ่ึงไดฟงก็รู
วาหมายถึงตัวผูเลา โดยพูดทํานองวา พูดออแอ หรือแหยๆ  

ผูเลาไดยินแลว ก็รูตัวข้ึนมาวา จริงของทานผูน้ัน ตนเองพูดจาออนแอ ควรจะ
พูดจาใหฉะฉาน ชัดเจน แมจะควรคงใหสละสลวย นุมนวล แตตองใหเขมแข็ง มีพลัง   

ท่ีเลาน้ี มิไดหมายความวาเปนเรื่องท่ีจะไปขัดเคืองทานผูน้ัน แตดังท่ีวาแลว เปน
การชวยใหรูตัว ท่ีนําไปสูการแกไขปรับปรุงตน เปนเร่ืองของการฝกฝน จึงเปนเหตุการณท่ี
ดี ทําใหไดประโยชน และกลายเปนวา ประโยชนสําคัญของงานครั้งน้ัน อยูตรงน้ี อันได
กลายเปนจุดท่ีคงอยูในความจําย่ิงกวาเหตุการณใหญๆ ในงานนั้นเสียอีก 

นักเรียนท่ีเปนผูใหญโดยวัยทานน้ัน เปนคนดี ไดทําคุณประโยชนไวใหแกโรงเรียน 
และแกมหาจุฬาฯ ท่ีทานพูดเปรยข้ึนมาน้ัน ถือวาเปนการพูดใหรูตัวดวยความหวังดี แลว
ผูเลาก็ไดประโยชนในการเตือนสํานึก จึงนํามาเลาไว เปนเร่ืองของการเรียนรูไปเร่ือยๆ 

เร่ืองใหญๆ มากหลาย เลาแคใหพอเห็นเคา    
เรื่องราวที่ไดเลามา จะเห็นวาสวนมากเปนเหตุการณในชวงแรก สวนมากมาลงท่ี 

พ.ศ. ๒๕๑๒ สวนเร่ืองท่ีเลยจากน้ัน ยังไมไดพูดถึงโดยตรง และแมแตเรื่องราวในชวงแรก 
ก็เลาเพียงใหเห็นแนวความเปนมา ไมไดเจาะเหตุการณบางอยางท่ีมีความสําคัญ เพราะ
ถาเลารายละเอียดหรือลงลึกไปในเหตุการณ ก็จะยืดยาวกันใหญ 

ดูตัวอยางจากเรื่องเหตุการณหลักท่ีไดเลาวา ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ เม่ือองคอดีตพระ
พิมลธรรม ซ่ึงบางทีเรียกเพ่ือหมายจําเพาะวาทุติยสภานายก ถูกจับไปพํานักท่ีกองบังคับ
การตํารวจสันติบาล ดวยขอกลาวหาวา “มีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และกระทําผิด
ตอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร” และอยูท่ีน่ัน ๔ ป จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ระหวางน้ัน ก็เปนธรรมดาวา ผูบริหารมหาจุฬาฯ รวมท้ังทานเจาคุณเลขาธิการ จะตองหา
พระมหาเถระท่ีจะเปนหลัก อยางนอยเพื่อตรึงสถานการณ และรักษาสถานภาพไว 
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แมวาเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศ จะทรงไดรับ
สถาปนาในป ๒๕๐๖ และไดทรงมีพระเมตตาเปนหลักท่ีคุมครองเต็มท่ีดังเลาขางตน แต
ทรงพระชรามากแลว (และอีก ๒ ป ก็ส้ินพระชนม) จึงปรากฏวา ตั้งแตป ๒๕๐๖ น้ันเอง 
มหาจุฬาฯ ก็ไดพ่ึงเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน (ท่ีตอมา ไดรับสถาปนา
เปนสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ ใน พ.ศ. ๒๕๑๕)  

งานเก่ียวกับภายนอก เก่ียวกับบานเมือง เก่ียวกับประชาชนในวงกวาง และการ
อุปถัมภ มหาจุฬาฯ ตองไปหาสมเด็จ “ปา” มากมาย และก็ไดรับเมตตาเต็มท่ี อยางท่ีเลา
วาคร้ังหน่ึง ทานกลาววา อย่างไรๆ ก็จะต้องมาท่ีมหาจุฬาฯ ต่อๆ ไป จนตลอดชีวิต 

ท่ีจริง หลายเรื่องก็เปนภาระมาก ดังเชน ในป ๒๕๐๖ น้ัน มหาจุฬาฯ โดย
สภานายกองคใหม (อธิบดีสงฆ คือเจาอาวาสวัดมหาธาตุ รูปตอจากพระพิมลธรรม คือ 
พระธรรมรัตนากร) ไดทําประกาศ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๐๖ ลว. ๑๖ กพ ๐๖ ตั้งเจาประคุณ
สมเด็จพระวันรัต  วัดพระเชตุพน  เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา
พระไตรปฎก และตอจากน้ันก็พูดไดวา ไดรบกวนทานมากๆ เรื่อยๆ 

แลวตอมาในชวงกลางเดือนมกราคม ๒๕๑๐ ก็มีเ ร่ืองเก่ียวกับงานจัดทํา
พระไตรปฎกน้ี ซ่ึงเปนเหตุใหเจาประคุณสมเด็จฯ (ขอใชคําวาอึดอัด คงไมผิด) แจงวาจะ
ขอลาออก ทานเจาคุณเลขาธิการก็ตองเปนผูนําในการแกปญหา ทําใหเรื่องผานไปได 
โดยเจาประคุณสมเด็จฯ ยังชวยงานน้ีตอมา  

เรื่องน้ี ถาเลารายละเอียด ผูอานท่ีอยูในวงมหาจุฬาฯ ก็จะเขาใจเรื่องราวท่ี
ซับซอนบางอยางในความเปนมาของมหาจุฬาฯ สวางมากข้ึน แตน่ีมิใชโอกาสท่ีจะเลา
เร่ืองลงลึกแบบน้ี เพราะถาเลาหลายเร่ือง ก็จะแสนยืดยาว จึงตองงดไวกอน 

เปนอันวา ในที่นี้ คราวน้ี ไมสามารถเลาเร่ืองราวไดอีกมากนัก เพราะเวลาที่วางวด
เขานั้น ไมพอ แตที่ตองจํายอมยิ่งกวานั้น คือรางกาย โดยเฉพาะสมอง ไมคอยจะรวมมือแลว 
ถาขืนทําตอไปตามใจ เร่ืองท่ีเลาก็อาจจะไมชัดตามควร เส่ียงตอความพลาดเพ้ียน  

ไมตองพูดถึงข้ันเขียน แมแตข้ันเตรียมขอมูล แคอานบันทึกรายวันท่ีเขียนดวย
หมึกประมาณ ๑,๒๐๐ หนา ก็ไมไหว ไมตองพูดถึงตนฉบับท่ีเขียนดวยดินสอ ท่ีจะสงฝาย
พิมพดีดพิมพใชงานและเก็บหลักฐานเขาแฟมท่ีมหาจุฬาฯ 

(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
ระยะแรกโดยท่ัวไปเปนงานยอมๆ ยอยๆ ซ่ึงเปนไปตามคําอาราธนาและการอุปถัมภท่ีจะ
ทําใหลวงผานเสร็จไปเปนคราวๆ แตไมชาไมนาน งานใหญใชเวลายาวก็เริ่มมีเพิ่มข้ึน การ
ท่ีจะเลาเรื่องราวใหญๆ ยาวๆ เหลาน้ีจึงตองจัดเปนตอนใหญ ซ่ึงมีเร่ืองเยอะ  

ขอสําคัญอยูท่ีวา เม่ือตอนน้ีมาถึง ก็ถึงคราววาคงจะเลาใหสมเปนเรื่องใหญไมได 
ดังบอกไวนานแลววา เวลาก็งวดเขา และตัวผูเลาเองก็มีทีทาวาจะไมไหว จึงคงตอง
พิจารณาวาจะเลือกพูดเร่ืองไหน หรือพูดแตละเร่ืองเทาใด และดวยวิธีเลาอยางไร 

ทีน้ี ระหวางท่ีพิจารณาในการพูดเรื่องใหญๆ วาจะเอาอยางไร เพื่อไมใหเวลาผาน
ไปเปลา ก็ไดนําเอาเร่ืองเล็กๆ นอยๆ หรือจําพวกเร่ืองประกอบ มาพูดไปพลางกอน เปน
ทํานองเรื่องแทรก ดังไดเลามาหลายเร่ืองแลว 

ทีน้ี ก็หมดเวลาท่ีจะหลีกหลบเรื่องใหญยาว และในบรรดาเร่ืองเหลาน้ี ก็มีงานรวม
คิดรวมทําท่ีสําคัญ เริ่มข้ึนในชวงเวลาน้ีดวย เปนงานออกมารวมกันทําของมหาวิทยาลัย
สงฆท้ังสองแหง เพื่อประโยชนรวมกัน ในการทําใหสถานภาพของตน ไดความยอมรับวา
เปนการชอบดวยนิติธรรม และงานน้ีก็ใหญยาวจริงๆ เปนท่ีสุดเหนือเร่ืองราวอ่ืนๆตกลงวา 
ตอนทายน้ี จะเลือกเขียนเรื่องใหญๆ บางเร ื่อง แตจะเขียนเพียงยนยอ และคราวๆ คลายๆ 
ตั้งหัวขอไว เชิงบอกรายการ ไดแก 

๑. การใหมหาวิทยาลัยสงฆเปนของถูกตองมีจริงเปนจริงตามกฎหมายของ
บานเมือง พูดกันงายๆ วาการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ   

๒. การไปเย่ียมสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา ในอาเซีย, ๒๕๑๐ 
๓. การไปสอน และเย่ียมสถาบันที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนา ในอเมริกา, ๒๕๑๕ 
๔. วาระจบ ๑๐ ป งานท่ีมหาจุฬาฯ, ๒๕๐๗-๒๕๑๗  

อยางไรก็ดี  น่ีคือท่ีคิดวาจะเขียน แตอาจจะเขียนไดไมครบตามท่ีคิด 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๗ 

“สู พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงฆ”    
หัวขอน้ี ตั้งช่ือตามช่ือแฟมเก่ียวกับเร่ืองน้ี ท่ีเก็บไว แตเปนเพียงแฟมเรื่องราวท่ี

สวนมากเปนสําเนาของแจกในระยะหลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ คือไมครบ เพราะเอกสารสวน
สาระในชวงตน ยอมเร่ิมข้ึนโดยเปนตนฉบับลายมือ ซ่ึงตอนน้ี ไมมีเวลาจะคน 

กอนจะเลาความเปนมาของเร่ืองท่ีวาน้ัน ขอแทรกเรื่องสําคัญส้ันๆ นําหนาไว
หนอย เพราะเปนสาระท่ีจะมีในกฎหมายตามยุคสมัย 

ไดเลาแลววา มหาวิทยาลัยในยุคแรก มีตําแหนงเลขาธิการ เปนผูทํางานจริงจัง 
สวนอธิการบดีมักมาจากการเมือง เชน เปนหัวหนารัฐบาล  

จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงมี พ.ร.บ. ใหม ซ่ึงยุบเลิกตําแหนงเลขาธิการ และให
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยูภายใตการบังคับบัญชารับผิดชอบของอธิการบดี ท่ี
เปนผูทํางานตัวจริง 

ทีน้ี ในการท่ีจะใหมีกฎหมายรองรับมหาวิทยาลัยสงฆน้ัน เรื่องยืดเย้ือยาวนาน
มาก เวลาผานเร่ือยมาจนเลยป ๒๕๑๖  

พอถึงเวลาน้ัน ก็ชัดวา ถามี พ.ร.บ. สําหรับมหาวิทยาลัยสงฆออกมา ก็ตอง
บัญญัติจัดวางระบบการบริหารงานแบบใหมอยางน้ัน  

ดังน้ัน มหาจุฬาฯ จึงตองเตรียมจัดระบบงานใหมใหพรอมไว ดังท่ีมี “(ร่าง) 
ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗” ซ่ึงผูเลาเชียนลายมือดวยดินสอดําไว 
๗ หนา ลงวันท่ีวา ๒๑ ส.ค. ๑๗ (เขียนเสร็จ ๒๓ ส.ค. ๑๗; ฉบับพิมพดีด คงมีในแฟมท่ี
มหาจุฬาฯ เพราะอยูดวยกันกับตนฉบับเรื่องท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดเขียนกํากับไววา “ฝากคุณ
ชลธีร์ ช่วยพิมพ์ด้วย”)  

(ราง) ระเบียบน้ีมี ๔๓ ขอ พรอมดวยบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบราง
ดังกลาวน้ัน ขอยกความบางตอนมาดู (เอา เลขาธิการ ไปไว้ใน “บทเฉพาะกาล”) ดังน้ี 

“...เหตุผล 

...จึงเป็นการสมควรที่จะจัดวางระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับใหม่ 
ซ่ึงครอบคลุมระบบการบริหารงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน 
โดยสมบูรณ์ เพ่ือเป็นหลักในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า 
อํานวยประโยชน์แก่พระศาสนา และประเทศชาติ สืบไปตลอดกาลนาน... 



๒๑๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ข้อ ๑๔ ให้มีอธิการบดีรูปหน่ึง เป็นหัวหน้าในการบริหารงานของมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และจะให้มีรองอธิการบดีรูปหน่ึง หรือหลายรูป ช่วย
ปฏิบัติงาน ก็ได้... 

บทเฉพาะกาล  
...ข้อ ๔๑ ในระยะเวลาท่ีการแบ่งส่วนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยังเป็นไปตามความใน ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ให้มีคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร
คณะหน่ึง ประกอบด้วยเลขาธิการ เป็นประธาน รองเลขาธิการรูปหน่ึง เป็นรอง
ประธาน รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อํานวยการ หัวหน้ากอง รอง
ผู้อํานวยการ และหัวหน้าแผนก เป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการท่ัวไป
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เท่าที่ไม่ขัดต่ออํานาจหน้าที่ของสภามหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย...” 

พอดีวา ตัวผูเลาไดลาออกจากมหาจุฬาฯ ในป ๒๕๑๗ น้ีดวย นึกไมออกวา ได
ประกาศระเบียบน้ีออกมาเสร็จไปหรือไม (แตคงยังไมไดประกาศ จึงมีเลขาธิการตอมา
จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ไมวาจะอยางไร ก็ขอตอไปเลย บอกแลววาจะเลาคราวๆ จับความแคยอๆ ช่ือ
หัวขอท่ีตั้งไวในท่ีน้ี เพียงชวยใหสะดวกข้ึนในการจับความ ไมตองถือเปนจริงจัง ดังน้ี   

ตอน ๑ ท้ังบ้านเมือง ท้ังพระสงฆ์ ท่ีจุดต้ังต้น 
มีเร่ืองมานานแลววา จอมพล ป. พิบูลสงคราม คิดจะต้ังมหาวิทยาลัยสงฆ แต

แลวก็เงียบหายไป บางที สถานการณบานเมืองอาจจะยุง ตองคิดเร่ืองอ่ืนมาก  

ในแงเหตุการณและสภาพบานเมือง จอมพล ป. เปนนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 
๒๔๘๑ แลวปตอมา ๒๔๘๒ ไดเกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ครั้งน้ัน ประเทศไทยเขารวมวงศ
ไพบูลยมหาเอเชียบูรพา กับญ่ีปุน ในท่ีสุด ญ่ีปุนใกลจะแพ จอมพล ป. ไดลาออกจาก
ความเปนนายกรัฐมนตรี ในป ๒๔๘๗ แลวในปตอมา ๒๔๘๘ สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 
ส้ินสุดลง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ถูกจับในขอหาเปนอาชญากรสงคราม ถูกเชิญตัวไป
ควบคุม ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ 

น่ีเพียงแตเลาใหรูความเปนไปของบานเมือง แตเร่ืองราวจะสัมพันธกันหรือไม
อยางไร ผูเลาไมทราบ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑๙ 

สวนทางดานพระสงฆ ก็ไดเอาจริงเอาจังกับเรื่องน้ี ดังปรากฏวา 

ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ในพระอุปถัมภของ สมเด็จพระสังฆราชเจา 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ และคณะสงฆวัดบวรนิเวศวิหาร ไดมีการประกาศต้ังมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆ ช่ือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เปนการร้ือ
ฟน “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรง
จัดตั้งข้ึน และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ร.๕ เสด็จไปทรงเปดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๖ 
โดยไดเปดการศึกษาในวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ตอมา ในวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่ีตําหนักวัดมหาธาตุ ในท่ีประชุมพระ
เถรานุเถระ  องคประธานไดแจงประกาศต้ังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปน
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา โดยปรารภการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ร.๕ ได
ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ แลวตอมาใน พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดทรง
ประกาศพระราชปรารภใหเปล่ียนนาม โดยพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” และไดเปดการศึกษาเม่ือวันท่ี 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 เพ่ือ
รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ แตในปน้ัน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการรัฐประหาร ณ ๑๖ 
ก.ย. ๒๕๐๐ เรื่องจึงยุติ 

ตอมา ในชวงท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี (๙ ก.พ. ๒๕๐๒ - 
๘ ธ.ค. ๒๕๐๖) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จะดําเนินการออกกฎหมายเพื่อรับรองดังวาน้ี 
แตพระยาอรรถการียนิพนธ ซ่ึงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในสมัยน้ัน ไดให
ความเห็นแนะนําใหระงับเร่ืองเสีย (ผูเลาไดฟงจากพระยาอรรถการียนิพนธพูดเองในท่ี
ประชุม โดยทานมีความคิดเห็นอยางน้ันโดยสุจริตใจ ดังจะเลาขางหนา)  

ตอน ๒ ยุคมีสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ 
ในเรื่องการรับรองน้ี เม่ือพูดคลุมลงไปดวยคํางายๆ ก็บอกวา มหาวิทยาลัยสงฆ

ท้ังสอง มีผลประโยชนรวมกัน ควรจะปรึกษาหารือ และทําการตางๆ รวมกัน โดยทั้งสอง
แหงน้ันจะตองไดพบไดพูดกับวงงานกิจการภายนอกหลายแหงหลายสถาบัน ท้ังสอง
สถาบันจึงควรพูดใหตรงกันลงกัน  



๒๒๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

วงงาน องคกร สถาบันท่ีจะตองติดตอสัมพันธ ตลอดจนหามติรวม ก็เชน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร (เฉพาะอยางย่ิง คณะกรรมาธิการ) และหนวย
ราชการท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการ (ในยุคตนๆ น้ัน ยังมีสภา
การศึกษาแหงชาติ ตอดวยคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เพิ่มเขามาอีก)  

น่ีคือเขาสูยุคกาวออกไปพบพา รวมไปดวย รวมชวยกัน ถึงตอนน้ี สําหรับทานเจา
คุณเลขาธิการ และผูเลา การทํางานก็เลยกลายเปนวาออกไปดวยกันมาก อาจจะพูดได
ทํานองวา ทานเจาคุณเลขาธิการออกนําหนา สวนผูเลาก็พาขาวของไป พูดไวกวางๆ แค
น้ี จะนําจะพาอยางไรบาง ยังไมบรรยาย  

ก) คําสั่งมหาเถรสมาคม  
ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ เปนการศึกษาของคณะสงฆ 

ณ ๕ ม.ค. ๒๕๐๘ รัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ไดมีมติเห็นชอบแก
โครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ และคณะสงฆไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โดยมีพระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ (ตอมาคือ เจาพระคุณสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช) เปนประธาน (ตอมา เปนประธานคณะกรรมการ
อํานวยการฯ) 

จากนั้น ก็เกิดมี สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ตั้งอยูท่ีวัดบวรนิเวศ
วิหาร (เทาท่ีทวนความได ตอนแรกเรียกยอวา พธน. ตอมาเปน พธต. แตยังไมยืนยัน 
เพราะยังไมมีเวลาตรวจสอบใหแน) เปดอบรมรุนแรก ๑ ต.ค. ๒๕๐๙ 

มีกําหนดให ๒ มหาวิทยาลัยสงฆเปนแหลงใหญ ท่ีจัดสงพระบัณฑิตไปรับการ
อบรม คราวน้ัน ทานเจาคุณเลขาธิการ และผูเลา ไดรวมเปนอนุกรรมการในสํานัก
ฝกอบรมฯ น้ี แลวในป ๒๕๐๙ น้ีเอง สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตฯ ก็จะตั้งสถาบันบัณฑิต
วิทยาลัยพุทธศาสนาข้ึน เพ่ือวา ตอน้ันไป พระบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองก็จะ
เรียนตอปริญญาโท (และสูงข้ึนไป) ไดในประเทศไทย ไมตองไปตอในตางประเทศ 

ในการพิจารณาเรื่องน้ี อนุกรรมการไดใหความเห็นวา การท่ีจะมีปริญญาโทได 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองน้ัน จะตองไดรับการรับรองกอน มิฉะน้ัน การ
เปดเรียนช้ันปริญญาโท ก็จะไมมีความหมาย ปริญญาโทท่ีไดก็จะไมมีศักดิ์และสิทธิ์ พอ
ถึงจุดน้ี เรื่องการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ ก็เดนข้ึนมา กลายเปนเรื่องท่ีตองเอาจริงเอาจัง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๑ 

ตอนน้ี สองมหาวิทยาลัยสงฆก็หันมารวมกันหาทางเดินหนาในเร่ืองน้ี และการ
พิจารณาไดกาวตอไปอีกวา การท่ีจะใหรัฐรับรองมหาวิทยาลัยสงฆน้ัน ระหวางเดินเรื่อง
กาวไป มีจุดออนคางอยู คือเม่ือใดทางฝายราชการอางเหตุผลข้ึนมาวา มหาวิทยาลัยสงฆ
น้ี คณะสงฆเองก็ยังไมรับรอง แลวรัฐบาลจะไปรับรองไดอยางไร เรื่องก็จะหมุนวนตอง
เร่ิมตนกันใหมๆ และทางฝายราชการก็อางอยางน้ีไดเรื่อยไปไมจบส้ิน ถาอยางน้ีก็จะไป
ใหตลอดไดยาก ควรตองใหคณะสงฆรับรองมหาวิทยาลัยสงฆกอน  

เปนอันวา ตองดําเนินการเปนขั้นตอน เพื่อใหเร่ืองกาวไปไดอยางแนวแนม่ันคง คือ  
- ใหคณะสงฆรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ เม่ือไดฐานท่ีม่ันน้ีแลว  
- จึงกาวตอไปในข้ันใหรัฐรับรองมหาวิทยาลัยสงฆน้ัน 
ในข้ันท่ี ๑ เรื่องน้ีตองอาศัยมหาเถรสมาคม และเร่ืองก็ดําเนินไป โดยมหาเถร

สมาคมใหอํานาจดําเนินงาน รวมท้ังการท่ีจะต้ัง สภาการศึกษาของคณะสงฆ ข้ึนมาดวย 
(“สภาการศึกษาของคณะสงฆ” ก็มีข้ึนใหสอดคลองกับยุคสมัย เทียบกับ ”สภา

การศึกษาแหงชาติ” ซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแตป ๒๕๐๒ โดยรับโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีมาจาก 
“สภามหาวิทยาลัยแหงชาติ” ท่ียุบเลิกไป)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสอง คือ รวมท้ังทานเจาคุณเลขาธิการ และผู
เลา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของสภาการศึกษาของคณะสงฆ รวมกับพระเถระจาก
มหาเถรสมาคม และสวนราชการท่ีสําคัญในทางการศึกษา  

การอาศัยหรือใชอํานาจของมหาเถรสมาคม มาดําเนินการใหลุถึงจุดหมายของ
สองมหาวิทยาลัยสงฆ ในข้ันน้ี ใชเวลานานมากพอสมควร ขอยกความในบันทึกของผูเลา
มาใหดูเปนตัวอยางสัก ๒ วัน จะไดเห็นรูปเคาในการทํางานเร่ืองน้ี ดังน้ี 

“[วันพฤหัสบดี ข้ึน ๕ คํ่า เดือน ๔] วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒. 
สํานักงานเลขาธิการ:... 
การรับมหาวิทยาลัยสงฆ์: ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น. เลขาธิการ ผู้ช่วยฯ รก.คบ.ครุ. ไป

ประชุมกรรมการภายในฝ่ายมหาวิทยาลัย และกรมศาสนา พิจารณาร่างคําส่ัง
มหาเถรสมาคม เร่ือง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และเร่ือง สภา
การศึกษาของคณะสงฆ์ มีข้อสําคัญ คือ 
- เขียนหัวข้อเร่ือง คําส่ังฉบับแรก 
- ตกลงกันให้นําคําส่ังฉบับแรกอย่างเดียวเข้าท่ีประชุมก่อน 
- ให้มีระบุเ ร่ืองการจัดต้ังวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ไว้ในอํานาจสภา
มหาวิทยาลัยด้วย 



๒๒๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

- เพิ่มความว่าด้วยบุคคลท่ีประกอบเข้าเป็นสภามหาวิทยาลัย; กําหนดการ
แต่งตั้งสภานายก และอธิการบดี โดย สร. และเพิ่มอํานาจหน้าท่ีเลขาธิการ 

- นอกน้ันเป็นการเปล่ียนแปลงในส่วนรายละเอียดเล็กน้อย.  
 บาลีสาธิตศึกษา:...” 

“[วันศุกร์ แรม ๒ คํ่า เดือน ๖] วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒. 
สํานักงานเลขาธิการ:... 
พุทธจักร:... โครงการ:... 
บาลีอุดมศึกษา:... ร.ร. พอ.:... 
มหาเถรสมาคม: ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมมหาเถรฯ วันท่ี ๖ ซ่ึงจะพิจารณา

ร่างคําส่ัง เร่ือง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ (รับวานน้ี) วันน้ี เลขาธิการ ผู้
ช่วยฯ และเลขาธิการ มมร. เข้าพบพระสาสนโสภณ นัดหมายการท่ีจะพึงทําใน
การประชุม. (๑๗ - ๒๐ น.).” 

ขอเลาเช่ือมความวา ในวันท่ี ๖ พ.ค. ๒๕๑๒ ชวง ๑๖.๑๐ – ๑๗.๐๗ น. มหาเถร
สมาคมพิจารณารางคําส่ังดังกลาว แกถอยคําเพียงเล็กนอย ก็ผาน โดยอนุกรรมการท่ี
ไดรับเชิญเขาฟง  หากถูกถาม  ก็แถลง  ไดแก  พระเทพกวี  พระเทพคุณาภรณ  พระราช-
วิสุทธิเวที พระมหาประยุทธ พ.ท. ประสาร ทองภักดี และผูแทนสภาการศึกษาแหงชาติ  

แลวในท่ีสุด การทํางานท่ีวาน้ีก็เสร็จ และสงเขามหาเถรสมาคม 

ผลคือ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ก็มี “คําส่ังมหาเถรสมาคม เร่ือง 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์” ซ่ึงมีสาระสําคัญอยูท่ีขอ ๓ ซ่ึงกําหนดใหการศึกษาของ 
ม.ม.ร. และของ ม.จ.ร. “ซ่ึงดําเนินการอยู่แล้ว เปนการศึกษาของคณะสงฆ”  

เรื่องน้ี ไมขอเขาไปในรายละเอียด เพียงใหสังเกตนิดหน่ึงวาในคําส่ัง มส. น้ี 
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งสภานายก และนายกสภา (อีกชั้นหน่ึง) อธิบดีสงฆวัด
มหาธาตุ จึงมิใชเปนสภานายกมหาจุฬาฯ ทันทีโดยตําแหนง แตตองดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดในขอ ๖ วา 

“ข้อ ๖. นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และสภานายกมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยน้ัน สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังโดยคํากราบทูลของสภา
การศึกษาของคณะสงฆ์” 

ถึงตรงน้ี งานสําคัญข้ันท่ี ๑ ซ่ึงเปนฐานสําคัญ ก็สําเร็จเสร็จส้ิน ไมตองหวงวา
จะตองมาเก่ียงมาเถียงกันตอไป มุงเดินหนาไปในข้ันตอนท่ี ๒ อยางเดียว 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๓ 

ในเรื่องน้ี เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ
วิหาร เม่ือครั้งทรงดํารงสมณศักด์ิ ท่ี พระสาสนโสภณ ทรงมีพระคุณแกงานน้ีเปนอยางย่ิง 
เพราะงานท่ีจุดน้ีจะสําเร็จไดดวยอํานาจของมหาเถรสมาคม เจาพระคุณสมเด็จพระ
ญาณสังวร ครั้งยังทรงเปนพระสาสนโสภณน้ัน ท้ังทรงเปนประธานฯ สํานักฝกอบรมพระ
ธรรมทูตไปตางประเทศ ท่ีมารวมงานกันของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสอง และทรงเปน
กรรมการมหาเถรสมาคม จึงทรงโยงประสานใหงานน้ีดําเนินมาไดจนสําเร็จ 

เหตุการณน้ีนับวาสําคัญทีเดียว และทางราชการก็ถือเปนเหตุการณใหญ ถึงกับ
วา กรมการศาสนากําหนดจัดเปนพิธีของราชการ ดังในบนัทึกของผูเลาอีกแหงหน่ึงวา  

“[วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๘] วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒. 
สํานักงานเลขาธิการ:... 
คําส่ังมหาเถรสมาคม: โดยการนัดของอธิบดีกรมการศาสนา ขอมาทําพิธีมอบคําสั่ง

มหาเถรสมาคม เร่ือง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ แก่มหา
จุฬาฯ ในฐานะอธิบดีฯ เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้นัดมาคร้ังหน่ึง ขอ
มอบในวันท่ี ๑๓ ตรงกับวันพระ ทาง มจร. ของดไป และได้โทร. มานัดใหม่ 
เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ขอให้ทําพิธีวันน้ี ๑๗ น. เลขาธิการได้ขอเป็น ๑๖.๓๐ น. 

- ๑๕.๔๕ น. ทุกแผนกบนตึก มจร. นํานิสิต นักศึกษา นักเรียน เข้าประชุม 
ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ แผนกบาลีสาธิตมาเฉพาะผู้กํากับ และพระมหา
ยิน วรกิจฺโจ. (เจ้าหน้าท่ีแผนกอื่นๆ พร้อมหน้ากว่าวันเปิดเรียนมาก)  

- ๑๖.๐๕ น. ผู้ช่วยเลขาธิการเล่า ชี้แจงเร่ืองความเป็นมา ในการท่ีมหาเถร
สมาคม ออกคําส่ังน้ี ชี้แจงเหตุผลท่ีควรให้คณะสงฆ์รับ ทั้งในด้านประโยชน์
สถาบัน และประโยชน์แก่พระศาสนาส่วนรวม และสาระสําคัญของคําส่ัง 
(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 ในท่ีประชุมมหาเถรสมาคม 
เมื่อ ๑๑ ส.ค., พระสงฆ์ทั้งหมดสวดชัยมงคลคาถา    



๒๒๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

- จากน้ัน อธิบดีฯ กล่าวปราศรัยแสดงความยินดีในความสําเร็จของงาน และ
ความยินดีร่วมกับมหาวิทยาลัย  

- เลขาธิการ กล่าวอนุโมทนา และอํานวยพร 

- ประมาณ ๑๗.๒๐ น. อธิบดีกรมการศาสนานมัสการลากลับ  

- จากน้ัน พระราชรัตนเมธีกล่าวแสดงความยินดีร่วม ในฐานะเจ้าของสถานท่ี 
(วัดมหาธาตุ – ในคําของท่านเอง)  

- เลขาธิการ กล่าวถึงความสําคัญ ความดีงาม ความร่วมมือ ของพระราชรัตน
เมธี ความสําคัญของวัดมหาธาตุ และความสําคัญของการคร้ังน้ี – แล้ว
นมัสการพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี.” 

ข) รัฐบาลเอาจริง คร้ังยังรวมเปน พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน 
ในป ๒๕๑๕ รัฐบาลปฏิวัติ จอมพลถนอม กิตติขจร เร่ิมจับงานน้ีจริงจัง และ

ดําเนินการตอเน่ืองยาวนาน ไมท้ิงเรื่อง ขอใหดูบันทึกของผูเลาสักแหงหน่ึง ดังน้ี 

“[วันศุกร์ ขึ้น ๖ คํ่า 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.)...”  

เน่ืองจากทําเปนประกาศคณะปฏิวัติ จึงมีเพียงราว ๗ มาตรา และก็ไดรางจน
เสร็จเรียบรอย 

อยางไรก็ตาม ยังไมทันไดออกประกาศดังกลาว รัฐบาลปฏิวัติก็ส้ินสุดลง  
จากน้ัน แมวาจอมพลถนอม กิตติขจร จะยังเปนหัวหนารัฐบาล แตก็เปนรัฐบาล

อยางปกติ ท่ีจะตองออกกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติ  คือ แทนท่ีจะออกเปนประกาศ
คณะปฏิวัติ ก็จะตองเปน พ.ร.บ. ท่ีผานรัฐสภา 

ในรัฐบาลใหมของ จอมพลถนอม กิตติขจร งานน้ีไดดําเนินตอมาจนเสร็จ คราวน้ี 
มีการขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ซ่ึงอยูในสมัยของเจาพระคุณสมเด็จ
พระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพน มติออกมาในวันท่ี ๑๗ ก.ย. ๒๕๑๖ วา 
“หากทางราชการจะรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง ๒ แห่ง ก็เป็นการสมควร”  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๕ 

จากนั้น คณะรัฐมนตรีก็มีมติเม่ือ ๒ ต.ค. ๒๕๑๖ วา เห็นชอบในหลักการท่ีจะ
รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ  

แตแลว หลังจากน้ันเพียง ๑๒ วัน ก็ไดเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลา เร่ืองจึงจบหายไป 

ค) แยกเปน พ.ร.บ. ๒ ฉบับ 
ตอจากเหตุการณ ๑๔ ตุลา (๒๕๑๖) เปนสมัยของรัฐบาลศาสตราจารยสัญญา 

ธรรมศักดิ์ คราวน้ี 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  

ในเร่ืองน้ี งานสําคัญอยูท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา และพระยาอรรถการียนิพนธ 
ไดตั้งใจทํางานอยางจริงจัง ทานเปนผูใหญท่ีเฒาชรา ในสายตาของผูเลาเขาใจวาทานมี
อายุประมาณ ๘๐ ป ผูเลาตองไปรวมประชุมนาจะประมาณ ๒๐ ครั้ง (ถึงตนป ๒๕๑๘) 

พระยาอรรถการียนิพนธเลาเรื่องเกาเม่ือกวา ๑๐ ปกอนน้ัน คร้ังจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๒-๐๖) จะออกกฎหมายรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ  

เวลาน้ัน ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานไมเห็นดวยเลยกับเร่ืองน้ี
และไดแนะนําใหระงับเรื่องจบไปเสีย เหตุผลของทานก็ทํานองเดียวกับคนท่ัวๆไป ในเมือง
และในถ่ินท่ีนับวาเจริญสมัยน้ัน ซ่ึงมองวาพระเรียนแลวจะสึกไปหาอาชีพอยางชาวบาน 
เปนตน เราก็มองเห็นวาทานหวังดีโดยสุจริตใจ เปนเร่ืองของการมองสังคมในชวงหัวตอ
ของความเปล่ียนแปลง ซ่ึงคนสวนใหญเห็นความเปนไปคนละซีกละสวน มองไมท่ัวไมถึง
ประดาเหตุปจจัยท่ีอยูในความมัวสลัว ก็จะตองทํางานกันไปโดยเขาใจเห็นใจ  

อยางไรก็ตาม สําหรับคร้ังใหมน้ี รัฐบาลไดเห็นชอบแลวสงรางกฎหมายมา ทานมี
หนาท่ีทํางานในแงกฎหมาย แมวาทานจะไมเห็นดวยเลยกับการออกกฎหมายน้ี ทานก็ทํา
ไปตามหนาท่ี และพยายามทําอยางดีท่ีสุด เชน เม่ือมหาวิทยาลัยสงฆตองการความเปน
อิสระ ทานก็พยายามอยางจริงจัง ท่ีจะเขียนใหไดอยางท่ีพระตองการ โดยหากฎหมาย
ตางๆ มาเทียบเคียง จนไดแนววาจะใหเปนเย่ียงรัฐวิสาหกิจ (ไมใชอยางรัฐวิสาหกิจ) และ
ในท่ีสุด ก็เสร็จส้ิน ท่ีจะสงกลับเขา ครม. เพ่ือนําเขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

แตพอถึงตอนน้ี ท่ีจะเปนข้ันของการออกเปนกฎหมาย รัฐบาลของอาจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ส้ินสุดลง ณ ๑๕ ก.พ. ๒๕๑๘ 
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ในป ๒๕๑๘ รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช รับเรื่องตอ โดยนํารางท่ีผาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลวน้ัน เสนอ ครม. แลว รัฐบาลเปนเจาของราง นําเสนอสภา ณ 
๒๒ ส.ค. ผานวาระท่ี ๑ โดยเอกฉันท สภาต้ังกรรมาธิการพิจารณา เปนเหตุใหพระจาก
สองมหาวิทยาลัยสงฆตองไปสภาบอย เพื่อช้ีแจงอธิบายแกคณะกรรมาธิการ  

อยางไรก็ตาม ระหวางท่ีเร่ืองคางอยูในสภาน่ันเอง ณ ๑๒ ม.ค. ๒๕๑๙ ก็ไดมี
ประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร การพิจารณาจึงสะดุดสุดส้ินลง 

(ขอแทรกความเปนเคาไววา ในชวงเวลานี้ ทางดานพระ สภาการศึกษาของคณะ
สงฆไดดําเนินการราง “แผนการศึกษาของคณะสงฆ” มาโดยลําดับ จนกระท่ังในเวลาใกล
กันนี้ ณ ๑๔ ม.ค. ๒๕๑๙ การรางแผนดังกลาวก็กําลังจะเสร็จส้ิน และตอมา เม่ือสําเร็จแลว 
นําถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงลงพระนาม จากนั้นเร่ืองไปอยางไร ตองมีเวลาคน-ทบทวน)  

ง) จับเปนฉบับเดียวอีก 
ถึงป ๒๕๑๙ ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เร่ืองเร่ิมตนใหม และเปลี่ยนไป 

แทนท่ีจะเปนราง พ.ร.บ. ของรัฐบาล คราวน้ี เปนราง พ.ร.บ. ของ สส. ๓ ทาน สําหรับ ๒ 
ม.สงฆ จึงมี ๖ ราง เม่ือเขาสูสภา รัฐบาลไดรับไวพิจารณากอน โดยขอเวลา ๖ เดือน  

ระหวางน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติใหขอความเห็นชอบจากคณะสงฆอีก แตคราวน้ี 
มหาเถรสมาคมมิไดมีความเห็นชอบตามเสนอเหมือนอยาง มส. คร้ังป ๒๕๑๖  

ในคร้ังใหมน้ี เรื่องกลายเปนวา มส. เหมือนกับปฏิเสธขอเสนอท้ังหมด โดยให
ความเห็นใหมวา ควรทําเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน เรียกวา “พ.ร.บ. การศึกษาแหงสงฆ” 
ซึ่งมิใชเพียงรวมเร่ืองของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองเทาน้ัน แตใหครอบคลุมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม เปนการรับรองเปรียญธรรมเปนตนดวย  

จากน้ัน มหาเถรสมาคมก็ตองดําเนินการราง พ.ร.บ.ใหมน้ี หมดเวลาไปอีกมาก 
กวาจะเสร็จ ใหมหาเถรสมาคมสงแกรัฐบาล แลวรัฐบาลสงเขาคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็
ถึง ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ ส้ินสุดสมัยของรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช พอดี 

เม่ือรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร เขามา ๘ ต.ค. ๒๕๑๙ เรื่องก็ยังดําเนิน
ตอไป โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแกไขราง พ.ร.บ. ของมหาเถรสมาคมนั้น ครั้นเสร็จแลว 
ก็มอบใหรัฐบาลสงกลับไปถวายมหาเถรสมาคมพิจารณาอีกครั้ง  

แตมหาเถรสมาคมไมเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องก็งัน 
แลวก็เลยเงียบหายไป 
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ตอน ๓  สําเร็จเป็น พ.ร.บ. แต่แค่ตัดตอนพอให้ผ่านไปก่อนขั้นหนึ่ง 
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๒๓ สมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท เร่ืองก็เร่ิมข้ึน

ใหมอีก  ในเดือน  ก .ย .  ๒๕๒๓  โดยนายขุนทอง  ภูผิวเดือน  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีบันทึกใหกรมการศาสนาดําเนินการเรื่องน้ีใหเสร็จส้ินไป โดย
นิมนตทางฝายพระสงฆใหรวมพิจารณาดวย แตเวลาผานไป เร่ืองก็เงียบ  

ตอมา ในรัฐบาลน้ันเอง โดยพรรคกิจสังคม ท่ีอยูดานสํานักนายกรัฐมนตรี และ
พรรคประชาธิปตย ท่ีอยูดานกระทรวงศึกษาธิการ ไดราง พ.ร.บ. กันใหม โดยถวายโอกาส
ใหมหาวิทยาลัยสงฆเขาไปรวมพิจารณาดวย  

ตามที่รวมความได ทานท่ีทํางานน้ี ก็มีความปรารถนาดีพยายามสนับสนุน แต
มองกันวา การท่ีจะใหได พ.ร.บ. ๒ ม.สงฆ อยางเต็มรูปน้ัน ตามเรื่องท่ีเปนมา มีอุปสรรค
ในข้ันตอนตางๆ มาก ยากจะสําเร็จ นาจะเอาแคใหเสร็จพอผานไปทีหน่ึงกอน แลวคอย
คิดเดินหนาแกไขกันใหม  

ก็เลยตกลงวาเอาแครับรองวิทยฐานะ (ท่ีมีอยูเปนอยูแลว) ใหเสร็จไปกอน และใน
ทํานองวา เพ่ือใหผานไปดวยดี ก็ใหเอ้ือแกทางคณะสงฆ โดยรับรอง ป.ธ. ๙ รวมไปดวย  

จึงเปนอันสําเร็จ โดยยุบ ๒ ราง พ.ร.บ. ม.สงฆ ทําเปน “พระราชบัญญัติกําหนด
วิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗” ซ่ึงมีสาระสําคัญ ๒ อยาง คือ 

๑. กําหนดวิทยฐานะ โดยใหผูสําเร็จเปรียญธรรมเกาประโยค ศาสนศาสตร
บัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต มีวิทยฐานะช้ันปริญญาตรี 

๒. ใหมีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลการ
จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา 

(กอนน้ี เม่ือป ๒๕๑๒ ไดมี สภาการศึกษาของคณะสงฆ์ อันเทียบกับ สภาการศึกษา
แหงชาติ แตถึงบัดนี้ คณะปฏิวัติไดจัดต้ังทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนข้ึน และไดเปล่ียนช่ือสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ เปน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ก็จึงมี คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ใน พ.ร.บ. นี้ ข้ึนเทียบดังวาในขอ ๒.) 

พ.ร.บ. กําหนดวิทยฐานะฯ น้ี สําเร็จออกมา โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับพิเศษ เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๔๐ วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ หนา ๔-๑๐ 



๒๒๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ในแงหน่ึง ถือไดวาเปนการบรรลุจุดหมาย คือ มีกฎหมาย เปนพระราชบัญญัติ
ออกมา แตท่ีจริง ไมใชเปนจุดหมายท่ีแท เพราะวาความมุงหมายหลักอยูท่ีจะใหตัว
สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยสงฆ ท้ังมหาจุฬาฯ และมหามกุฏฯ มีกฎหมายบานเมืองรองรับ 
วาเปนของมีจริงเปนจริงโดยนิตินัย (ไมใชเปนของเถื่อน) คือรับรองตัวมหาวิทยาลัย ดังท่ี
เรียกกันวารับรองสถานภาพ ไมใชแครับรองวิทยฐานะ ซ่ึงเหมือนกับรอรับรองผลงานท่ี
ผลิตออกมาทีละช้ินๆ  

พูดงายๆ วา การรับรองวิทยฐานะน้ี รับรองเฉพาะของท่ีมีอยูแลว คือแคปริญญา
ตรี ถาเกิดมีอะไรอ่ืนอะไรใหม ก็ตองพิจารณากันอีกวาจะรับรองหรือไม แตถารับรองตัว
มหาวิทยาลัย โดยออกเปน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยน้ันๆ แลว ไมวามหาวิทยาลัยน้ันจะไป
จัดทําดําเนินกิจการใดๆ ใหปริญญาอะไรๆ ท่ีเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของตน ก็เสร็จส้ิน
สมบูรณ เปนอันไดรับการรับรองไปพรอมดวยกันทีเดียวท้ังหมด  

บอกไววาจะเลาอยางคราวๆ รวบรัด น่ีดูไปชักจะยืดยาว แตวาท่ีจริง น่ีก็เลา
เฉพาะในจุดสําคัญ เร่ืองมีมากมาย และผานเวลายาวนานมาก อยางท่ีวาแลว ตองไป
ช้ีแจงอธิบายแกคณะกรรมการกฤษฎีกา ของรัฐบาล แกรัฐมนตรี และเจาหนาท่ีใน
กระทรวงศึกษาธิการ แกคณะกรรมาธิการ ของรัฐสภา แตละแหงมากหลายครั้ง บางที 
พรรคการเมืองก็นิมนตไปพูดให ส.ส. ฟง ในท่ีทําการของพรรค 

มหาเถรสมาคมก็เก่ียวของกับเรื่องน้ีมิใชนอย ดังท่ีเลาไปแลว บางสมัย เรื่องน้ีก็
ไดรับการสนับสนุนอยางดี แตในบางสมัย มหาเถรสมาคมกลับทําใหเรื่องลมไป กวาจะ
จบส้ิน เรื่องน้ีก็เขาสูการพิจารณาในมหาเถรสมาคมมากหลายคร้ัง  

เม่ือป ๒๕๒๖ ทานเจาคุณเลขาธิการ ครั้งดํารงสมณศักด์ิท่ี พระพรหมคุณาภรณ 
ไดเปนกรรมการมหาเถรสมาคมแลว จึงเคยรวมพิจารณาเรื่องน้ีในฐานะกรรมการมหาเถร
สมาคม ในท่ีน้ี ขอยกคํากลาวของพระพรหมคุณาภรณ (เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ. ๙) ครั้งหน่ึง
ในท่ีประชุมน้ัน มาใหดูเปนตัวอยาง  

ใน “รายงานการประชุมมหาเถรสมาคม คร้ังพิเศษ ๑/๒๕๒๖” วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑
มีนาคม ๒๕๒๖ ณ ตําหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงมีเรื่องยืดยาว ขอเลือกคัดตัดตอน
สวนท่ีเก่ียวของมาบาง (จะไดเห็นสถานการณ และทัศนะของทางบานเมืองเวลาน้ันดวย) ดังน้ี 

“พระพรหมคุณาภรณ์ เสนอต่อท่ีประชุมว่า เท่าท่ีท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวมา
ตอนแรก เห็นว่า เร่ืองการรับรองวิทยฐานะการศึกษาของสงฆ์ ควรจะทําเป็นการ
ด่วน เพราะเป็นเร่ืองท่ีทางคณะสงฆ์ได้เคยปรารภหลายครั้งแล้ว...ถ้าท่านรัฐมนตรีฯ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๒๙ 

เห็นว่าเป็นเร่ืองมีประโยชน์ที่จะต้องรับรองเสียก่อน โดยไม่ต้องปรารภถึงกฎหมาย 
อาจจะเป็นการดีอย่างมาก...พระพรหมคุณาภรณ์จึงเห็นสอดคล้องกับท่ีท่าน
รัฐมนตรีฯ ว่า เร่ืองการศึกษาน้ัน ถ้ารีบด่วนได้ จะเป็นการดี” 

“...ปลัดกระทรวง เสนอความเห็นว่า  
“๑. เร่ืองการรับรองปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ แห่งน้ี แม้ใน

ปัจจุบัน คณะสงฆ์เองก็มีความเห็นแตกต่างกัน คือ บางฝ่ายเห็นว่าควรรับรอง แต่
บางฝ่ายเห็นว่าไม่ควรรับรอง เพราะเกรงว่า เมื่อสําเร็จแล้ว ก็จะสึกไปรับราชการ
มากกว่าท่ีจะมาใช้ในกิจการพระศาสนา 

“๒. เร่ืองการรับรองปริญญาของมหาวิทยาลัยสงฆ์นี้ ประชาชนทั่วไปมี
ความเห็นว่า พระภิกษุสงฆ์จะเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อมีความรู้แล้วสึกมากกว่า
อยู่ปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี เห็นได้จากการท่ีพระภิกษุสงฆ์ได้รับ
สิทธิต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้มาก เมื่อได้รับสิทธิ์น้ีแล้ว ก็จะสึกเพื่อทํางาน 
สําหรับเร่ืองน้ี หากได้แก้ไขให้พระภิกษุท่ีเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อเรียนจบ
แล้ว ต้องมีข้อผูกพัน เช่น ต้องปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับ
แพทย์แล้ว ความรู้สึกของประชาชน เกี่ยวกับการรับรองปริญญาของคณะสงฆ์
เช่นน้ี จะหมดไป 

“สําหรับเร่ืองการรับรองวุฒิน้ี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า คงจะมีปัญหา
น้อย ท้ังน้ีเพราะปัจจุบัน ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรของวิทยาลัยแสง
ธรรม และผู้สําเร็จจากมหาวิทยาลัยสงฆ์สามารถไปเรียนชั้นสูงกว่าปริญญาตรีใน
ต่างประเทศ และ ก.พ. ก็รับรองคุณวุฒิปริญญาท่ีได้น้ันแล้ว จึงเป็นเหตุที่แสดงให้
เห็นว่า ปัญหาการรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ คงจะน้อยลง” 

“พระพรหมคุณาภรณ์ ต้ังข้อสังเกตสรุปเป็นหลักสําคัญ ๒ ข้อ คือ 
๑. มหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องท่ีรัฐบาลจะรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง ๒ แห่ง 

และมหาเถรสมาคมไม่ห่วงเร่ืองพระภิกษุที่มีความรู้จะลาสิกขา 
๒. กระทรวงศึกษาธิการควรเบนเข็มหันมาสนับสนุนงบประมาณทางด้าน

การศึกษาของสงฆ์ ให้มากกว่าด้านการบูรณะพัฒนาวัด” 

น่ีก็คัดมาใหดู พอใหเห็นบรรยากาศ เปนอันถือวาเร่ืองน้ีสําเร็จไปทีหน่ึง แตยัง
ไมใชความเสร็จส้ิน ท่ีเปนความสําเร็จแท  



๒๓๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

หลังจากน้ี ก็รอโอกาสยกเร่ืองข้ึนมาดําเนินการตอไปอีก โดยที่วา อะไรตางๆ ที่ไดจัด
ไดเตรียมกันมา และผานข้ันตอนตางๆ ครบหมดแลว ดูกันมาพอแลว เปนของท่ีพรอมให
หยิบเอาไปใช โดยมีใหเลือก ท่ีจะไปตอเติมเสริมแตงขัดเกลาไดงายๆ เรียกวาแครอจังหวะ  

จึงขอเลาไวเพียงแคน้ี ขอใหเปนเรื่องท่ีทานผูใกลเหตุการณ ทราบรายละเอียดใน
ตอนสุดทาย จะพึงเลาตามแตเห็นควร   

แลวในท่ีสุด  เรื่องก็จบใน  พ .ศ .  ๒๕๔๐  ดัง ท่ีไดผานรัฐสภา  ออกมาเปน 
“พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” (ใหไว ณ วันท่ี 
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐, ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนท่ี ๕๑ ก/หนา 
๒๔/๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)  

พรอมกันกับ “พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐” (ให
ไว ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐, ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนท่ี 
๕๑ ก/หนา ๔/๑ ตุลาคม ๒๕๔๐) 

ความสําเร็จเสร็จส้ินสมหมายน้ี มิใชจบเพียงแคความยินดีไดสมใจ แตที่สําคัญและ
มีคุณคาลึกซ้ึงยืนยาว คือ บทเรียนและประสบการณมากมายในการเพียรพยายามกาวมานี้ 
เปนการศึกษาท่ีทําใหเกิดผลในการพัฒนาชีวิตและสังคมไดอยางกวางขวางย่ังยืน 

เร่ืองตัวเองของสังคมไทย เปนไปแลวก็ผานหาย ฤาจะสะสมไวแตความไมรู     
เรื่องสามัญท่ีไดยินไดฟงกันไมนอยเม่ือไมนานมาน้ี ก็คือ เสียงพูดวา ถารับรอง

มหาวิทยาลัยสงฆ หรือรับรองปริญญา พระเรียนวิชาทางโลกแลว ก็จะพากันสึกออกไป 
หรือพระจะวุนวายกับเรื่องทางโลก จะไมสนใจในพระธรรมวินัย ไมใสใจเรื่องพระศาสนา 
จะทําใหศาสนาเส่ือม ถาแรงกวาน้ัน ก็ถึงกับวา พระเอาเปรียบชาวบาน พระเรียนแลวก็
จะสึกไปแยงอาชีพชาวบาน ดังน้ีเปนตน  

ฝายหนุนก็อาจจะพูดไปอีกทางหน่ึงวา เรื่องพระบวช และเรียน แลวสึกน้ัน เอา
เถอะ ก็ดีบาง ไมดีบาง แตบวช และเรียน แลวสึกน้ี ดีกวาพระบวชแลว ไมเรียน ก็สึก และ
ก็ดีกวาพระบวชแลว ไมเรียน ก็อยู เวลาน้ี ท่ีนากลัวท่ีสุด คือ พระบวชมาแลว ไมไดเรียน 
มีท่ัวไปหมด ประเพณีบวชเรียน กลายเปนบวชแลว ไมไดเรียน เปนปญหาใหญของ
พระสงฆไทย และก็ขอใหรูกันดวยวา มันเปนปญหาใหญของสังคมไทยดวย บานเมือง
เปนอะไร นักการเมืองไปอยูกันที่ไหน เร่ืองใหญขนาดทั่วรากหญาอยางน้ีจึงปลอยกันอยูได   



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓๑ 

ฝายหนุนน้ันพูดตอไปอีกวา พระเมืองไทยน้ี จะเรียนอะไรหรือไมเรียน สวนมากก็
สึกท้ังน้ัน เปนธรรมดาอยางน้ีมาแตไหนแตไรแลว ขอสําคัญอยูท่ีวา ถาพระไดเรียนมี
ความรูแลว ถาอยูได ก็จะเปนกําลังท่ีดีของพระศาสนา ถาสึกไป ก็จะไปดี เจริญกาวหนา 
อยางนอยก็พอมีทางไป สามารถรับผิดชอบตัวเอง และทําประโยชนแกสังคมได ดีกวา
ไมไดเรียน ไมมีความรู อยูก็ชวยวัดไมคอยได สึกไป ตัวเองก็ยากลําบาก จะทําประโยชน
อะไรใหแกสังคม ก็ไมไหว ดีไมดีก็ไปเปนภาระใหคนอ่ืนหรือสังคมตองแบกหนักไปดวย 

หันมาดูหลวงพอท่ีวัด ท้ังอยูกับและอยูกลางสภาพความเปนจริงตลอดมานาน
นักหนา ไดเห็นพระเณรทุกรุนทุกวัย ท่ีตางนิสัยตางความชอบตางความชิน ตางศีลตางจิต
ตางปญญา ผานไปรุนแลวรุนเลา หลวงพอน้ัน ท้ังเขาใจธรรมดาวิสัย ท้ังเทาทันอาการท่ี
แปลกท่ีเพ้ียนไป  

หลวงพอน้ัน ไดรูไดเห็นมาวา พระเณรท่ีเอาแตเรียนเรื่องขางนอกโดยมุงหนาไป
เอาไปหาประโยชนสวนตน ก็มี พระเณรท่ีเรียนเพื่อหาความรูมาเปนการศึกษาท่ีจะสราง
ประโยชนไดมากข้ึน ก็มี พระเณรท่ีเรียนเพียงเปนอาการท่ีเปนอยูเปนไปของชีวิต ก็มี ถา
ใครมาถามมาพูดเรื่องน้ี ทานก็อาจจะบอกงายๆ วา มันก็เปนอยางน้ีแหละ เอาแคชวยกัน
ดูไว อยาใหเลยเถิดเกินไป เอาแคใหใกลระดับท่ีนับไดวาจะพอดี แลวก็พยายามใหมีผูท่ี
ต้ังใจศึกษาปฏิบัติจริงจัง เมื่อไดเมื่อเจอ ก็สงเสริมสนับสนุนใหเต็มท่ี หลวงพอวาเอาแคน้ีละ    

น่ีก็นํามาใหพิจารณาดูเอง ไมเถียงดวย 

เม่ือมองลึกลงไป คนท่ีไมอยากใหพระเรียนความรูท่ีเรียกกันวาวิชาทางโลก และ
ตําหนิติเตียนกนวาตางๆ วาเรียนแลวจะสึกไป จะพาใหศาสนาเส่ือมอะไรน้ี ก็เปนพุทธ-
ศาสนิกชนกันแทบท้ังน้ัน และมองลึกลงไปในใจ สวนมากก็วาอยางน้ัน ดวยความหวงใย
พระศาสนา ดวยหวั่นเกรงความเสื่อมเสียแกพระสงฆและวัดวาอาราม น่ันก็คือ ในจิตใจท่ี
แทน้ัน มีเจตนาดีหวังดีปรารถนาดีอยางมาก แตวากลาวดวยกลัวจะไมไดไมดีอยางใจ คน
ท่ีวาดาดวยเจตนารายดวยจิตใจที่ไมดีจริงๆ ก็ยอมมีบาง แตสวนใหญมิใชเชนน้ัน 

เม่ือเปนเชนน้ี ก็ควรต้ังจิตออนโยนมองเขา และรับฟงเขา เพื่อเตือนตัวเราใหไม
ประมาท และเอามาประกอบความคิดท่ีจะจัดทําใหพอดี ใครจะวาจะดาอะไร ก็ได
ประโยชนท้ังน้ัน เพราะเราไมไดมุงอะไรท่ีราย เราคิดแตจะทําใหดี พรอมกันน้ันก็พยายาม
เข้าใจเขา และเห็นใจเขา แตเอาแคนั้น ไมตองตามใจเขา ถาตระหนักแกใจวาเขายังไมรู ยัง
เขาใจไมถูก เราเขาใจ เห็นใจเขาแลว ก็หาทางแกไข แตใหเปนไปดวยวิธีการแหงปญญา 
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คนเราน้ี เพียงมีจิตใจดี ตั้งเจตนามุงดี จะหวังดีหรือปรารถนาดีอยางไร ก็ไม
เพียงพอ จิตใจมีเจตนาดีแลว ตองมีปญญาดวย ไมตองปญญาท่ีลึกซ้ึงอะไร แคปญญา
พอรูถึงขอเท็จจริง พอรูทันสภาพท่ีเปนจริง ก็เริ่มไปได  

มีจิตใจดี มีเจตนามุงดีแลว ตองมีปญญาสองสวาง บอกทางให เจตนาจึงจะพาใจ
ไปเลือกเอาอันท่ีดีได จึงจะเลือกไปในทางที่ถูก มิฉะน้ัน แมจะต้ังใจดี ก็อาจทําใหเสียหาย 
ท้ังแกตนเอง และแกผูอ่ืน ตลอดท้ังสังคม  

ตอนมืดค่ํา นายคนหน่ึง แสงไฟไมมี ไฟฉายก็ไมไดเอาไป เดินตกหลุมตกทอ อีก
คนหน่ึงอยูบาน ตอนกลางคืนมองเห็นอะไรๆ แคเปนเงาสลัว เขาเอ้ือมมือไปเปดกอกนํ้าท่ี
ขางฝา แตกลายเปนจับเอาหางตุกแก  

สองคนน้ี มิใชใจรายมีเจตนาไมดี เจตนาของเขาน้ันซ่ือตรงเปนใจจริง แตขาดแสง
สวาง จึงไมเห็นชัดเจน ไมรูจริง เขาใจผิด หลงไป จึงทําผิดพลาด น่ีแคขาดความสวางจาก
ดวงไฟวัตถุ ทําใหขาดปญญาพ้ืนๆ แคท่ีรูสภาพหรือขอเท็จจริงอยางสามัญ 

เด็กนอยเห็นแมลงวันเกาะบนหัวพอ อยากชวยพอ ฉวยเอาขวานมา ตาเล็งตรง
แนว ตีเผงลงไปที่แมลงวันตัวน้ัน แมลงวันบินหนีไปได แตพอตาย  

ชาดกเร่ืองเด็กโงใจดีน้ี ย่ิงชัด เด็กน้ันมีเจตนาแสนดี ตีแมลงวันดวยใจรักพอ 
ปรารถนาดีตอบิดา แตปญญาไมมี ไมรูวาตีแมลงวัน แตพอโดนดวย พอก็เลยมวยอาสัญ 
น่ีขาดความสวางจากแสงสองของปญญา เจตนาดี แตไมมีปญญา กอความพินาศได
ย่ิงใหญ รายกวาขาดความสวางของดวงไฟวัตถุ แมแตแสงตะวัน  

จึงควรบอกยํ้ากันไววา คนเราน้ีตองมีใจเมตตา มีเจตนาดี นี้จริงแน แตแคน้ันไมพอ 
ตองหาความรูจริง ใหมีความเขาใจถูกตรงสภาวะ ทําการดวยเจตนาดี ที่นําใจไปในความ
สวางของปญญา ซ่ึงหม่ันตรวจสอบใหทั่วรอบแทงตลอดมองเห็นจะแจงชัดเจนตามที่มันเปน  

เรื่องพระบวชเรียนมีความรูแลวสึกไปนี้ ยังมีขอติขอติงขอพิจารณาละเอียดลงไป
กวาน้ีอีก เชน บางวา เรียนแลวสึกไปที่ฉันวาน้ี หมายถึงเรียนวิชาทางโลก ฉันขอใหเรียน
ปริยัติ อีกฝายก็วาเรียนปริยัติแลว ก็สึกเหมือนกันพอกันน่ันแหละ ฝายแรกก็วาเรียนปริยัติ
แลวสึก ไมเปนไร ฉันวาแตพระท่ีเรียนวิชาทางโลก ฝายหลังก็วา พระท่ีฉันบอกนะ ไมใช
เรียนวิชาทางโลกอยางเดียว ทานเรียนปริยัติดวย เสริมกันไป ฯลฯ อยางน้ี ก็ปลอยใหเถียง
กันไปเถิด แตเถียงกันดีๆ อยางท่ีวา ใหใจก็มีเจตนาดี และใหปญญาช้ีทางท่ีจะไปใหถึง
ความจริงท่ีเปนประโยชน ถกเถียงกันไป เรียนรูกันไป แลวก็จะรูจะโลงไดดวยดี  
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บอกแลววาไมเถียงดวย ขอเลาใหฟงเปนความรูกันหนอย  

เรื่องพระบวชแลวสึกน่ี วาตามหลักพระธรรมวินัยเดิมๆ แทๆ ของพระพุทธเจาน้ัน 
ก็รูกันอยูแลววา ทานใหเปนเสรี ใครจะบวช ก็โดยสมัครใจ เม่ือมีคุณสมบัติถูกตอง สงฆก็
รับเขามา เม่ือบวชเขามาแลว จะสึก ก็เปนเร่ืองความสมัครใจของตัวอีกเหมือนกัน  

เร่ืองการบวชการสึกตามพระธรรมวินัยนี้ นับวาเปนธรรมดา ไมเปนปญหา แตเร่ือง
มาซับซอนข้ึนเพราะคนสมัยหลังนี้ โดยเฉพาะที่จะยุงยากหรือวุนวาย ก็เพราะคนไทยนี่แหละ
ทําตัวเอง เปนเร่ืองของสังคมไทย ที่จะตองรูตัว และแกไขที่ตัวเอง (แกได ก็กลายเปนดี) 

เม่ือคนไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเขามา ก็คือเห็นคุณคาไดประโยชนน่ันแหละ 
จึงเอา เม่ือเห็นประโยชนรับเอามา ก็ใชเปนประโยชนใหสมใจมากข้ึนๆ  

คนไทยครั้งโนนไดพบเห็นวา คนบวชแลว ไดเรียนธรรมเรียนวินัยเรียนไทยคดี รูชํ่า
คุนชินวัฒนธรรมประเพณี เห็นกันชัดวาอันน้ีดี ทีน้ีพอลูกโตจะเปนผูใหญ ก็เลยพาลูกไป
อยูวัด ใหไดบวชกอนแลวจึงสึกมา ตอนน้ีเปนผูรูเปนผูใหญแลว (เรียกวาคนสุก) จะมี
ครอบครัวทํางานทําการอะไร ก็วางใจปลอยได พอลูกโต ก็พาไปบวช อยูสึกขท่ีวัด แลวก็
ลาสึกขมา ทําตามๆ กันอยางน้ี จนกลายเปนประเพณีบวชเรียนของสังคมไทย (สึกข์ = สิกขา = ศึกษา) 

ตามประเพณีไทยน้ี จึงชัดวา ผูชายไทยทุกคน คือคนท่ีไดบวชแลวสึกมา หรือพูด
ใหเต็มวา ไปบวช ไดเรียนแลว ก็สึกกลับมา พูดงายๆ วา คนไทย คือคนท่ีไดบวชและสึก
แลว คนไหนไมไดสึก (พูดใหไพเราะวา ไมไดสึกข) ก็ไมใชคนปกติ หรือเปนคนไมปกติ 

น่ีก็เปนขอใหญ ท่ีวา การสึกของพระเปนเร่ืองธรรมดา (จะไมสึก ตอเมื่อไมธรรมดา)       
เม่ือก้ีน้ีแคผิดปกติ แตทีน้ี จะถึงข้ันผิดธรรมดา เรื่องเปนอยางไร  

ตอมา สังคมไทยเจอกระแสอารยธรรมตะวันตก ท่ีพาวัฒนธรรมฝร่ังเขามา คน
ไทยมีทาทีช่ืนชมเชิดชูอารยธรรมตะวันตกพวงหรือแฝงดวยวัฒนธรรมฝรั่งน้ัน ท่ีเรียกงายๆ 
วา ความเจริญอยางสมัยใหม สังคมไทยรับเอาๆ แทบไมย้ัง ก็เลยเกิดความเปล่ียนแปลง
ยกใหญ แลวก็แยกชัดเปนสังคมช้ันบน กับสังคมชั้นลาง และสังคมเมือง กับสังคมชนบท 

สังคมช้ันบนและสังคมเมือง ไดเขาถึงความเจริญอยางสมัยใหมนั้น ก็เปล่ียนแปลง
แยกออกไป โดยมีรูปลักษณและวิถีท่ีจะกลมกลืนเขากับสังคมตะวันตก จากนั้นไมนาน
นัก สังคมช้ันบนและสังคมเมือง กับสังคมช้ันลางและสังคมชนบท ก็ผิดแผกแตกตางกัน
มาก แลวถอยหลังไปกอนทศวรรษ ๒๕๐๐-๙ การสื่อสารคมนาคมแทบจะไมมีถึงกัน ความ
แตกตางจึงถึงข้ันหางไกล วิถีชีวิตและระบบการทางสังคมกลายเปนตางแบบ คนละอยาง 
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หันมาวาเฉพาะเร่ืองประเพณีบวช+เรียน หรือบวช-สึกน้ี ปรากฏวา ความเจริญ
อยางสมัยใหมน้ันไดกระทบและทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมาก ท้ังในสังคมเมือง 
และในสังคมชนบท โดยเปนไปในทางท่ีตรงกันขาม  

พูดอยางรวบรัดวา “คนไมปกติ” (คนท่ีไมไดสึก เพราะไมไดบวช) เพ่ิมข้ึนๆ 
มากมายในสังคมเมือง สวน “คนไมธรรมดา” (คนท่ีบวชแลว ไมคอยจะสึก) กลับเพ่ิมข้ึน
เปนอันมากในสังคมชนบท  

[ในชวงเวลาท่ีชนบทเจริญข้ึนมาตามอยางสังคมเมือง “คนไมปกติ” ก็เพ่ิมมากข้ึน
ในชนบทดวย แตก็มีแนวโนมท่ีคนปกติกลับเพ่ิมข้ึนบาง แมจะยังคอนขางหร็อมแหร็ม] 

ทําไมเปนอยางน้ัน คนในสังคมเมืองมีวิถีชีวิตเปล่ียนไป สภาพจิตใจต้ังแตความ
สนใจ ก็เปล่ียนไป คนเมืองเขาสูระบบการศึกษาสมัยใหม ตลอดจนกิจการงานอาชีพแบบ
ตะวันตก ซ่ึงไมสอดคลอง ไมเอ้ือตอประเพณีการบวชน้ัน คนจึงบวชไดยากและไดนอย 

สวนคนช้ันลางในสังคมชนบท ก็ปรารถนาความเจริญอยางสมัยใหมนั้น แตเขาไม
ถึง เพราะดอยโอกาสทุกอยาง รวมท้ังทางเศรษฐกิจ และในขณะที่การศึกษาสมัยใหม
แบบตะวันตกเปนชองทางเล่ือนสถานะในสังคม รวมท้ังเปนบันไดไตข้ึนไปหาทรัพยและ
อํานาจ ชาวชนบท โดยเฉพาะเหลาชาวนา ก็ไมมีโอกาสเขาสูระบบการศึกษาสมัยใหมน้ัน  

ตรงน้ีเรียกวา ชาวนา ชาวชนบท ขาด “ความเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษา” 
(รวมไปถึงขาดความเสมอภาคแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ เปนตน ดวย) แลวก็โยงไปถึง
ปญหาการพัฒนาประชาธิปไตย 

ทีน้ี ในระบบเกาของชาวชนบทน้ัน วัดเปนท่ีบวชเรียน คือการบวชเปนชองทาง
การศึกษาแบบประเพณี แตเดิมมาน้ัน ก็อยางท่ีวาแลว แมจะบวชไดตามสมัครใจ แตก็
นิยมบวชตอนอายุครบ ๒๐ ป และก็บวชกัน ๓ เดือน แครับกฐินแลวก็มักสึก แตจะอยู
ตอไปส้ันหรือยาวก็ไดตามสมัครใจเชนกัน พูดกันเปนสํานวนวา (จะอยูนานแคไหน แมแต
ตลอดชีวิตหรือไม) แลวแตบุญบารมี ก็คือเสรีเต็มที่ จึงมีพระอยูวัดทุกระดับวัย ระดับพรรษา 

แตก็ตามประเพณีเชนกัน ไมเฉพาะรออายุครบ ๒๐ ปแลวบวชพระ แตชาวบาน
นิยมพาลูกไปไวใหอยูวัดตั้งแตราว ๗ ขวบ ใหเด็กไดเรียนหนังสือไทย โตอีกหนอยก็
อาจจะบวชเณร หรือกลับมาอยูชวยงานบาน ท่ีบวชเณรก็อาจจะอยูจนบวชพระตอไปเลย 

ถึงตอนน้ี ระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตก ท่ีเปนชองทางสรางโอกาสใน
การเล่ือนสถานะทางสังคม และเปนบันไดไตฐานะน้ัน ก็สงอิทธิพลมาบีบเบนระบบ
การศึกษาแบบประเพณีท่ียังสืบตออยูในชนบท 
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บีบเบนอยางไร ดังวาแลว ชาวบานก็อยากใหลูกของตัวไปใหญโตแมแตในเมือง
หลวง ตามกระแสนิยมของสังคมชั้นบนดวย เม่ือไมมีโอกาสเขาไปในระบบการศึกษา
สมัยใหม ก็ดิ้นรนไดแควาอาศัยระบบการศึกษาแบบประเพณีในสายของวัดท่ีตัวยังมีน่ัน
แหละ ไตสูงข้ึนไปเทาท่ีได ดังท่ีคนไทยสมัยกอนเรียนในวัดไดสูงแลว ถาสึกไป ก็เขารับ
ราชการจนเปนผูใหญ เปนอํามาตย เปนขุนนาง 

แลวก็พอดีวาในชวงน้ัน การศึกษาปริยัติธรรมในวัดมีการปรับขยายเปนระบบ
มากข้ึน และสายของวัดน้ีเช่ือมตอกันจากชนบทไปเขาในเมือง ถาเปนเณรเปนพระท่ีวัด
ในชนบทไกล ไมไดเรียน ก็เขยิบเขามาอยูในวัดใกลเมือง เขยิบเขามาแลว ยังเรียนไดนอย 
ก็เขยิบเขามาวัดในเมือง ถาวัดในเมืองก็ยังไดเรียนไมพอ ก็หาทางยายเขามาอยูเรียนท่ีวัด
ในกรุง จนเรียนไดถึงช้ันสูงสุด จบแลว จะอยูก็ดี จะสึกออกไป ก็พอมีทางใหเจริญได 

ระบบของวัดน้ัน ถึงกันหมดท่ัวประเทศ แลวโดยวิถีทางของการศึกษาอยางน้ี 
ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมตามประเพณีท่ีสืบจากเดิม ก็กลายเปนชองทางการศึกษา
ของชาวชนบท คูเคียงมากับระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกของชาวเมืองและคน
ในสังคมช้ันบน  

แตตองเขาใจท่ีวาคูเคียงน้ัน มิใชเปนคูแขง เพราะไมมีกําลัง ไมมีสถานะอะไรที่จะ
ไปแขง อาจพูดใหขําวา เปนทางเกวียน สําหรับชาวบานซ่ึงไมมีรถยนต และไมมีเงินจาย
คาโดยสาร จะไดหลบไปอาศัยเดินทางในประเทศไทย (พอไปไดบาง ดีกวาไมมีทางเสียเลย) 

อิทธิพลบีบเบนของระบบการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกของคนช้ันบนในเมือง 
ตอระบบการศึกษาของวัดเพื่อชาวชนบทน้ี ไดทําใหเกิดผลในทางเปล่ียนแปลงตอ
สังคมไทย (เริ่มจากเปล่ียนในวัด ในสถาบันสงฆ และในชนบท) อยางนอย ๒ อยาง คือ 

๑. วัดในเมือง และในกรุง คือเมืองหลวง ไดแกกรุงเทพฯ กลายเปนชุมชนชนบท
กลางกรุง ไมเฉพาะพระเณรท่ีมาอยูเรียนในระบบของวัด แตขยายไปรวมท้ังลูกชาวบาน
ท่ีมาเปนศิษยวัดในกรุง แตไปเรียนท่ีโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการศึกษา
สมัยใหมแบบตะวันตกดวย 

๒. “คนไมธรรมดา” มีจํานวนเพ่ิมข้ึน อยางท่ีวาแลว คือชาวชนบทท่ีบวชแลวสึก
ตามประเพณีเกาน้ัน คราวน้ี เพ่ือจะไดอาศัยการศึกษา ก็เลยยืดเวลาอยูนานข้ึน คือไม
คอยจะสึก อยางท่ีไดใชคําใหขํานิดหนอยในท่ีน้ีวา คนไมธรรมดา เพ่ิมข้ึนมาในชนบท คู
กับคนไมปกติ ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวไปในเมือง  
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มิใชแคน้ี ผล ๒ อยางดังท่ีวา ยังมีความซับซอนอยางอ่ืนซอนเพิ่มข้ึนมาอีก เชน 
ในขอ ๑. ท่ีจริงก็ซอนมาช้ันหน่ึงแลว คือ ท่ีวา พระเณรชาวชนบทมาอยูวัดในกรุง แลวก็มี
เด็กชาวชนบทมาอยูเปนศิษยวัดในกรุง แตเรียนในระบบสมัยใหม น่ันก็ซอนช้ันหน่ึงแลว  

ทีน้ี ท่ีวัดในกรุงซ่ึงพระจากชนบทมาอยูน้ัน คนในกรุงท่ีบวชตามประเพณี ซ่ึงยังมี
อยูบาง ก็มาบวชอยูช่ัวคราว อยางท่ีวาตามประเพณี นิยมบวช ๓ เดือน แลวตอมาระบบ
ชีวิตและสังคมสมัยใหมบีบรัด เลยบวชส้ันลงเหลือ ๑ เดือนบาง ครึ่งเดือนบาง ๗ วันบาง 
น่ีคือ กลายเปนวา ถาใชภาษาแบบสบายๆ ไมถือกัน วัดในกรุงน้ี มีชาวชนบทผูสืบสมัย
เกาอยูประจํา เปนผูใหบริการ โดยมีชาวกรุงผูสมัยใหมเขามารับบริการ อยูช่ัวคราว 

ไมแคน้ัน คราวนี้ ไมแคซับซอน แตอาจจะถือไดวาถึงข้ันสับสน คือ ในสังคม
ชาวเมืองชาวกรุงน้ีเอง ระบบการศึกษาแบบสมัยใหมไดมีการจัดปรับเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมัย กอนโนน ประถมศึกษามีแค ๔ ป และเปนภาคบังคับ ตอมา เปล่ียนเปนประถม 
๖ บาง ประถม ๗ ก็เคย ความเปล่ียนแปลงทางการศึกษานี้ มีผลตอสังคมอยางโนนบาง 
อยางน้ีบาง แมหวังใหมีผลดี แตท่ีรายก็มาดวย บางทีก็มองกันไมถึง  

เ ร่ืองน้ีสงผลกระทบมาท่ีสถาบันสงฆดวย  ท้ังประเพณีการบวช  ท้ังระบบ
การศึกษาของวัด และอะไรๆ จําไมไดแลว (เก่ียวกับเรื่องน้ี ไดเขียนตั้งแตคร้ังน้ัน นาน
เกินไปท่ีจะจํา และไมใชเวลาท่ีจะเรียกคนคืนมา)  

จับคราวๆ วา คราวนั้น รัฐขยายการศึกษาภาคบังคับ ดูเหมือนจาก ๔ ป เปน ๗ ป 
แตปญหาความไมเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษายังคางคาอยู ตอนบังคับ ๔ ป เด็ก
ชนบทจบ ป. ๔ แลว ยังอยูในวัยเรียนชัดๆ จะไปทํางานอะไร ก็ไมไหว เม่ือไมมีทางไปตอ 
ก็มาบวชเณร เปนอันเขาเสนทางเลาเรียนสายเกวียนโบราณ ก็นับวาเอาละ ยังดี  

แตพอบังคับ ๗ ป เด็กเรียนจบ ชักจะโตแลว พอจะใชแรงงานเด็กได แถมพอดีวา 
ตอนน้ัน เขายุคท่ีโรงงานอุตสาหกรรมผุดเปนดอกเห็ด เด็กชนบท พอจบ ป. ๗ ยังไมมีทาง
ไปดานการศึกษา พอแมไมมีเงินสง (ตอนน้ัน โรงเรียนในชนบทยังนอย) มองไปท่ีวัด แตมี
โรงงานอุตสาหกรรมเทียบ ชาวนาบอกวาเอาเงินดีกวา เร็ว แลวก็ไดผลชัด อยาไปเลยวัด 
ลูกโตพอทํางานไดแลว ไปเขาโรงงาน เปนแรงงานเด็กกอน จะดีกวา  

เปนอันวา เด็กชนบทจบการศึกษาภาคบังคับแลว แทนท่ีจะไปตอทางการศึกษา 
ไมวาจะเปนระบบใหม หรือระบบเกา ท่ีจะยังพอเห็นทางยาวไกล แตกลายเปนเหมือนมา
ตัดตอน เด็กก็เขาโรงงานไป แลววิถีชีวิตของเขาก็คอนขางจะหดหาย  
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ในแงสังคม เรื่องน้ีก็สงผลมากมาย ดานแรกคือวัด คราวน้ีก็ขาดเด็กท่ีจะมาบวช
เรียน แลวผลยาวก็ตามมาอีก แตเอาแคน้ี เด๋ียวจะเย่ินเยอ  

แลวอีกดานหนึ่ง คือสังคมเมือง ในเวลาใกลกันน้ัน ในกรุงเทพฯ ก็มีชุมชนอีกแบบ
หน่ึง ท่ีขยายใหญข้ึนๆ อยางรวดเร็ว และบอกกันวามีปญหามาก เรียกกันวา สลัมบาง 
ชุมชนแออัดบาง เปนชุมชนที่อยูอาศัยของผูใชแรงงานท่ีมาจากชนบท 

ตอนน้ัน ผูเลาก็ไดเขียนเรื่องน้ี บอกวา ชุมชนชนบทในกรุง มี ๒ แหลง คือ สืบจาก
เดิม ไดแกวัด เปนชุมชนทางการศึกษา กับของใหม ไดแกสลัม เปนชุมชนทางเศรษฐกิจ 
(เรื่องแรงงาน) ขอใหพิจารณาเลือกกันดู แตน่ีอาจจะเลยเวลาท่ีพึงเลือกไปเสียแลว  

ในยุคใกลเหตุการณ ๑๔ ตุลา (๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ ตอเน่ืองมาถึง ๒๕๑๙) นิสิต
นักศึกษา ประดาคนรุนใหม ไดเกิดมีจิตสํานึกทางสังคมกันข้ึนมา พากันเห็นความสําคัญ
ของคนชนบท ชาวนา ชาวไร เกษตรกร กอนน้ัน ก็มีการออกคายไปทํางานรวมกับ
ชาวบานในถ่ินหางไกล ซ่ึงเปนเรื่องท่ีแสนดี แตจุดออนก็มี คอยวากัน 

แนนอนวา ในสถานการณอยางน้ี ก็ยอมพูดถึงเร่ืองการศึกษาดวย ดังวาแลว 
เวลาน้ัน สังคมไทยมีปญหาใหญอยางหน่ึงท่ีเก่ียวกับชาวชนบทมาก คือ ความไมเสมอ
ภาคแหงโอกาสในการศึกษา คราวหน่ึง ก็พูดกันถึงวา ลูกชาวนาชาวไรในชนบท แทบไมมี
โอกาสไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย (ในเมืองไทย เวลานั้น มีมหาวิทยาลัยไมก่ีแหง) แมแต
มหาวิทยาลัยที่ไปต้ังในหัวเมือง ในชนบท นักศึกษาสวนมาก ก็ไปจากเมือง หรือแมแตกรุง   

ทีน้ี ในชวงป ๒๕๑๒-๒๕๑๖ ก็มีบางทาน (หรือในนามสถาบัน) คงจะดวยการ
ศึกษาวิจัย ไดแสดงสถิติออกมาวา ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด มีผูท่ีเปนลูกเกษตรกรชาวชนบทประมาณ ๕%  

น่ีคือเปนการแสดงใหเห็นทํานองวา แมวาในมหาวิทยาลัยท้ังหลายจะมีลูกชาวไร
ชาวนาไดโอกาสเขามาเรียนนอยเหลือเกิน หรือแทบไมมีเลยนั้น ก็ยังมีมหาวิทยาลัยหน่ึง 
คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีมีลูกเกษตรกรไดมีโอกาสเขามาเรียนไมนอย ถึง ๕%  

(หรืออีกนัยหน่ึง ก็เพียงแสดงวา ลูกชาวไรชาวนามีโอกาสเขามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยไดนอย แมแตท่ีมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็มีเพียง ๕% แต
รวมแลว ไมวาจะอยางไร ก็ยังดีท่ี ม.ธ. ไดชวยไวบาง ซ่ึงควรแกการอนุโมทนาแนนอน) 

คราวน้ัน ผูเลาไดฟงแลว ก็เลยทําสถิติท่ีมหาจุฬาฯ ข้ึนมาเทียบ ใหเห็นวา แคออก
จากกําแพง ม.ธ. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ขามถนนมหาราชมาเขากําแพง ม.ธ. (วัด
มหาธาตุ) ทาพระจันทร ก็จะเห็นอะไรๆ ในสังคมไทยมากมาย  
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ไดตัวเลขออกมาวา  ท่ีมหาวิทยาลัยสงฆ  คือมหาจุฬาฯ น้ี  ตามสถิติป ๒๕๑๑ 
พระเณรนิสิตนักศึกษานักเรียนมหาจุฬาฯ เกิดในตางจังหวัด ๙๙.๗๑%  

ในป ๒๕๑๖ พระเณรมหาจุฬาฯ เปนลูกกสิกร ๙๑.๖๙% (ลูกชาวนาแทบท้ังหมด) 
โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี มีรูปเดียวเกิดในกรุงเทพฯ นอกน้ันเกิดในชนบทท้ังส้ิน  

น่ีก็เหมือนกับวา ในขณะที่สังคมไทยถกเถียงกันมาจนนาเหน่ือยหนายวา เรามี
ปญหาสังคมใหญๆ มากมายเหลือเกิน ตั้งแตการขาดความเสมอภาคแหงโอกาสใน
การศึกษา เรื่องเหลาน้ียากท้ังน้ัน จะแกไขกันอยางไร ก็มีเสียงลอดออกมาจากกําแพงวัด
วา “ฉันชวยแกไขใหแลวตั้งเยอะ มารวมดวยชวยกันสักทีเถอะ” 

เร่ืองท่ีพูดมาตอนน้ี ผูเลาไดเขียนไวมาก ในชวงทํางานท่ีมหาจุฬาฯ เม่ือ ๔๐-๕๐ 
ปกอนน้ัน เปนหนังสือเลมบาง เปนทํานองบทความบาง ไดยกมาเลาซํ้าไวเปนตัวอยาง 
แตท่ีเขียนสมัยน้ันอาจเปนเชิงวิชาการหนักไปบาง คราวนี้นํามาเลาแบบสบายๆ ใช
ถอยคํากันเอง เปนเคาความพอใหเห็นแนว   

ท่ีพูดมาตอนน้ี มีเรื่องบางอยางท่ีควรตระหนักไว เวลาเราพูดถึงพระพุทธศาสนา 
ควรมีความรูความเขาใจพอใหแยกไดวา อันไหนเปนหลักคําสอน หรือพระธรรมวินัย ท่ี
เปนตัวจริง เปนเน้ือแทของพุทธศาสนา ท่ีไดรักษาไวใหแมนม่ันสืบมา อันไหนเปนพุทธ
ศาสนาที่เปนความเช่ือถือ หรือเขาใจตอๆ กันมา ของพุทธศาสนิกชนพวกนั้นๆ ถ่ินน้ันๆ 

พุทธศาสนาท่ีเปนความเช่ือถือ หรือเขาใจตอๆ กันมา ของชาวน้ี ของถ่ินน้ัน เชน 
ถอยคําทางธรรมท่ีคนไทยเอามาสอน เอามาบอกตอๆ กันไป แลวก็ใชแลวก็ถือตามๆ กัน
มา จนกลายเปนความหมายตามความเขาใจของพวกตน ซ่ึงตางจาก หรือเพี้ยนไปจาก
ความหมายตามหลักธรรมหลักวินัยของเดิม  

เชนวา คนไทยพูดจาสนทนากัน อาจจะบอกวาคนน้ันมีวาสนา จึงไดข้ึนมาเปน
ใหญ วานักการเมืองคนนี้มีบารมีมาก คุมบริวารไดกวางขวาง แตคนที่รูหลักธรรมตัวจริงมา
ไดยิน ก็อาจจะบอกวา น่ีคุณพูดอะไรกัน วาสนาอะไร บารมีอะไรกัน ฉันไมรูจัก แมเรื่อง
กรรม คําวา อารมณ มานะ อธิษฐาน ฯลฯ ก็ทํานองเดียวกัน  

จึงตองมีการศึกษาอยูเสมอ เพ่ือจะไดรักษาหลักและความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
ใหคงอยู แลวการใชการปฏิบัติ ก็จะไดอยูในความถูกตองดวย อยางนอย เม่ือมีกรณีท่ี
จะตองพิจารณาเรื่องราว ก็ใหมีสติท่ีจะย้ังตัวใหถามและตรวจสอบใหแนชัดกอน 
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ย่ิงเปนเรื่องของการปฏิบัติของหมูชนท่ีทําตอทําตามกันไปจนเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ก็ย่ิงตองรูทันวา อันไหนแคไหนไดแตกขยายตลอดจนเพ้ียนออกไปจากของจริง 
แคไหนจะยอมได แคไหนจะตองดึงกลับมาเขาหลัก ไมไหเตลิดเลยเถิดไป  

เรื่องพวกน้ีไมอยูแคเน้ือตัวท่ีแทของพระพุทธศาสนา ไมใชตัวหลักธรรมวินัย แต
ออกไปทางดานสถาบันและกิจการ อยางเร่ืองประเพณีบวชเรียนของเมืองไทย ก็อยางท่ี
บอกแลววา เปนเรื่องของการท่ีคนไทยนับถือแลวก็เอาพระพุทธศาสนามาใชประโยชน 
แลวก็จัดการกันไปดวยจิตใจท่ีดี เพื่อจะใหเปนประโยชนแกสังคมของตนหรือแกลูกหลาน
เหลนอนุชนของตัว เลยกลายเปนการปฏิบัติอยางใหมข้ึนมา ซ่ึงดีในความมายและ
ขอบเขตหน่ึง แตอาจจะไมดีในบางแงอ่ืน ก็เปนเร่ืองท่ีจะตองรูเขาใจ และปฏิบัติใหเหมาะ  

ในแงหน่ึง ก็พูดไดวา การปฏิบัติอยางเชนประเพณีบวชเรียนน้ี เปนเรื่องของการท่ี
สังคมไทยกระทําตอพระพุทธศาสนา แลวเม่ือเร่ืองราวดําเนินตอไป เชน สถานการณ
เปล่ียนไป ดังท่ีวา เม่ือสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปเพราะถูกแรงปะทะจากกระแสวัฒนธรรม
ภายนอก ไปๆ มาๆ การบวชก็เลยมีความหมายมิใชแคการบวชเรียนฝกคนตามหลักพุทธ
ศาสนา แตไดกลายเปนชองทางเล่ือนสถานะในสังคม ตามนิยมของยุคสมัย  

น่ีก็อาจจะกลายเปนวา พระพุทธศาสนาเลยตองรับเคราะหจากการกระทําของ
คนไทย ก็ได หรือจะวาพระพุทธศาสนาไดชวยสังคมไทยในแนวทางใหม โดยชวยผอนเบา
ปญหาบางอยางของสังคมไทยในยุคสมัยใหมก็ไดดวย มองไดท้ังน้ัน  

รวมแลว เปนความรับผิดชอบของคนไทยท้ังสังคม ท่ีจะรูเขาใจสังคมของตน แลว
ชวยกันแกปญหาดวยความรูเขาใจ  

แตไมวาจะอยางไร ท่ีวามานี้ ก็เปนเรื่องในระดับภายนอกเทาน้ัน คือ ไมไดไปถึง
เน้ือตัวของพระพุทธศาสนา หลักธรรมวินัยตัวแทตัวจริง ก็คงอยูอยางน้ัน เรื่องท่ีวามาน้ี 
กระทบแคสถาบันพุทธศาสนา อาจจะทําใหพระสงฆ และวัดวาอารามมีอันเปนไปตางๆ  

แลวถามองยอนกลับ ก็บอกวา ไมเปนไร ขอใหประคับประคองสถาบันพุทธ
ศาสนาไว ใหพระสงฆ และวัดวาอารามอยูได ก็จะไดมีโอกาสรักษาพระพุทธศาสนาตัวแท 
คือหลักพระธรรมวินัยใหม่ันคงย่ังยืน ท่ีจะอํานวยประโยชนสุขแกประชาชนอยูไดตอไป 

ในท่ีสุด ก็อยูท่ีความรูเขาใจเทาทัน วาอะไรเปนอะไร มีอะไรเกิดข้ึน เปนไปดวย
เหตุปจจัยอะไร แลวทําใหเกิดผลอะไร อันใดเปนโทษ อันใดเปนประโยชน อันใดเปนตัว
แทตัวจริง เปนอันท่ีตองการ อันท่ีจะเอาไว ขอใหรูเขาใจความเปนไป รูวาอะไรเปนอะไร 
และทําการดวยความรูความเขาใจ 
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เม่ือรูเขาใจทั้งเร่ืองราวความเปนไปขางนอก รูชัดเจนท้ังหลักธรรมวินัยท่ีเปนเนื้อตัว
แทที่จะรักษาไวและจะใช กับทั้งมีเจตนามุงดีโดยซ่ือตรงจริงใจ ก็จะต้ังม่ันและกาวตอไปได   

ตองมีปญญารูเขาใจ ยอมรับความจริงได จัดใหเหมาะ พรอมกับไมประมาท ท่ีจะ
ระวังปดชองเส่ือม ก้ันทางเสียหาย ใสใจแกไขปญหา และพัฒนาใหถูกทางตอไป 

มหาวิทยาลัยสงฆสูการรับรอง มองใหซึ้ง ก็จะถึงประชาธิปไตย    
ท่ีวามาน้ี ก็คือเรื่องความคิดเห็น ท่ีวาพระเรียนวิชาทางโลกแลว กลัววาทานจะสึก

ไปเสียบาง วาพระเรียนวิชากวางขวางออกไป ดีแลว ทานจะไดมีความรูท่ีจะสอนธรรมได
ถึงใจถึงปญญาของคนทุกระดับทุกวงการบาง วาพระเรียนวิชาทางโลกหรือ ไมเปนไร
หรอก ขอใหเรียนพระธรรมวินัยไวเปนหลัก ก็แลวกัน ดังน้ีบาง ฯลฯ น่ีเปนเพียงเร่ืองหน่ึง     

เม่ือทํางาน ไดผานพบคนมาก ก็ตองไดยินไดฟงความคิดเห็นมาก เหมือนกับวา
คนน้ันมาดวยกันกับความคิดเห็น แตละคนก็มีความคิดเห็นของเขา ความคิดเห็นจึง
มากมายเหลือเกิน ก็ตองรับฟงกันไป แตจะใหทํางานไดผลดี ก็ตองรูจักรับฟงดวย และไม
เฉพาะรับฟง เม่ือจะแสดงความคิดเห็น ก็ควรแสดงอยางมีสติปญญาดวย  

เวลาน้ี ก็มีการยํ้าเนนกันในเรื่องประชาธิปไตย มีการเตือนคนบอยๆ วา ใหรับฟง
ความคิดเห็นกัน จะไดเปนประชาธิปไตย หรือยาวหนอยก็วา ใหแสดงความคิดเห็นได
อยางเสรี และรับฟงความคิดเห็นกัน จะไดเปนประชาธิปไตย  

ท่ีวากันอยางน้ัน ก็ดีอยู แตในแงหน่ึง เหมือนกับบอกวา แคจะรับฟงความคิดเห็น
กัน เพ่ือใหเปนประชาธิปไตย ก็ยังไมคอยจะได จึงตองเตือนกันอยูน่ีแหละ  

เม่ือคิดใหดี จะเอาแคพอใหไดเปนประชาธิปไตยเทาน้ันหรือ อะไรกันน่ี พอใจแค
วาจะไดเปนประชาธิปไตย อาจจะไดแคสักวาเปนประชาธิปไตยเทาน้ันเอง 

ถาจะเปนประชาธิปไตย ไมควรจะเอาแคสักวาไดเปนประชาธิปไตย ซ่ึงอาจจะ
เปนประชาธิปไตยท่ีไรคุณภาพ  

ประชาธิปไตยน้ัน มีท้ังท่ีมีคุณภาพดอย และท่ีมีคุณภาพดี และความคิดเห็นท่ี
แสดงออกมาน่ีแหละ เปนตัววัดสําคัญอันหน่ึงท่ีบอกคุณภาพของประชาธิปไตย คือ จาก
ความคิดเห็นน่ันแหละ จะดูคุณภาพท่ีดอยหรือดี ของประชาธิปไตยน้ีได 

ไมใชคิดเพอเจอ คิดเฟอ คิดฝน คิดไปตามความรูสึก คิดไปแคตามชอบใจหรือไม
ชอบใจ ไมไดรูอะไรจริง ไมหาความรู ไมตรวจสอบขอมูล ไมคํานึงเหตุผล แลวก็แสดงออก
ไดและทําได แคตามชอบใจ ไมชอบใจ ซ่ึงไมอาจเปนประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพดีไปได  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๑ 

ความคิดเห็นน้ัน อยูในแดนของปญญา เปนคูกับความรูเขาใจ พูดงายๆ เอาแครู 
กับ คิด คนเรานี้คิดไดในขอบเขตของความรู ถาจะคิดใหเลยจากรู ก็เอาขอมูลเทาท่ีมีใน
ความรูน่ันแหละไปใชในการคิด 

ถาคิดเชิงเหตุผล หรือคิดหาความรูย่ิงข้ึนไป ก็เอาขอมูลท้ังหลายท่ีรูน้ันไปมองหา
เช่ือมโยงสัมพันธ เชนวา อันน้ีมี แลวอันน้ันจึงมี อันน้ีเกิดข้ึน เม่ืออันน้ันไดเกิดแลว ดูก่ี
ครั้งๆ ก็เปนอยางน้ัน ดังน้ัน อันน้ีเปนเหตุของอันน้ัน เอา ไปทดลอง ไปตรวจสอบ จะได
เปนความรูท่ีแนชัด, อันน้ีเทาน้ี อันน้ันเทาน้ัน อันน้ีก่ีอัน จะเทาอันน้ัน ฯลฯ 

ถาคิดเชิงปรุงแตง ก็เลือกเอาประดาขอมูลท่ีรู มาปรุงแตงดวยความรูสึก (ท่ีพระ
เรียกวาสังขาร คนไทยเรียกวาอารมณ) เชน ความชอบ ความชัง ความหวัง ความอยากได 
ความอยากใหญ ความใฝปรารถนา ความอาฆาต แลวก็อาจจะเกิดเปนจินตนาการตางๆ 

บางทีก็คิดแบบผสม เชน เอาคิดเชิงเหตุผลมาสนองการคิดปรุงแตง คิดฝนเปน
เร่ืองราว ตลอดจนแผนการใหญโต 

ความรูเปนตัวจํากัดปรับแกความคิด นอกจากคิดไดในขอบเขตของความรูแลว 
ความรูใหม ความรูจริง ความรูชัด ก็ปรับแกเปล่ียนความคิดเกา  

ดังเชน เดินทางไปบนภูเขา เทาท่ีรู เห็นอยูวาสองขางทางรอบตัวสวยงามรื่นรมย 
คิดวานาเดินนัก จะเดินไปเรื่อยใหยาวไกลข้ึนลงตอไปใหไดผานไดชมเขาลูกขางหนาๆ  

แตเดินไปไมนาน พบคนถ่ินบอกวาไปอีกคร่ึง กม. ขางหนา จะเจอเหวลึกใหญ ไป
ไมไดแนนอน เพียงแครูจากการไดฟงน้ี ถาเห็นวาคนพูดน้ันเช่ือได คนท่ีเดินทางก็เปล่ียน
ความคิดใหม เลิกละ ไมไปตอในทางน้ัน แลวก็คิดวาจะไปท่ีไหนอยางไร  

ถารูผิด ก็คิดผิด มองเห็นเชือกเปนงู ก็คิดไปอยางหน่ึงวาจะหนีจะเล่ียง เปนตน 
พอรูถูกวาเปนเชือก ก็คิดอีกอยางหน่ึง ท่ีถูกทิศถูกทาง น่ีเปนเร่ืองธรรมดา 

อยางเร่ืองการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ ท่ีเลามานั้น เม่ือไมรูอะไร ดังวาแลว บาง
คนก็คิดแควา พระเรียนวิชาทางโลก เพราะอยากสึกไปหาอาชีพ  

แตพอรูเร่ืองกวางออกไป รูความเปนมาเปนไปตางๆ รูเร่ืองราวในวงการพระศาสนา 
รูปญหาของสังคมไทย เขาใจเร่ืองอิทธิพลของกระแสอารยธรรมตะวันตกที่เขามาถึง
เมืองไทย มองเห็นความเจริญสมัยใหมที่สงผลกระทบเมืองและชนบทไทย โยงไปถึง
การศึกษาของรัฐท่ีเหมือนกับไปแบงชนช้ันคน เร่ืองความตองการของพอแมชาวบานชนบทที่
แทรกซอนกระทบพระสงฆในวัดวาอาราม พอรูกวางรูลึกรูชัดข้ึน ความคิดเกาก็เปล่ียนไป  



๒๔๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ทีน้ี ก็จะเร่ิมเขาใจวา ทําไมพระสงฆท่ีทํางานพระศาสนา ทั้งท่ีตัวทานก็ไมไดไปเรียน
แลวจะสึกดวย ไฉนจึงมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องน้ี ฯลฯ อยางนอยก็จะคิดกวางคิดไกลหยั่ง
ลึกลงไป เขาใจเห็นใจพ่ีนองรวมชาติเพื่อนรวมสังคมมากข้ึน คิดไดหลายแงหลายมุมข้ึน  

มองอีกช้ันหน่ึง ใหข้ึนไปถึงตัวแทตัวจริง สวนท่ีพูดมาน้ัน เปนเรื่องของการรูเทา
ทันสถานการณท่ีแผกผันใหมในสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปเทาน้ันเอง แตตัว
จุดหมายใหญ ตัวหลักการสําคัญ ก็อยางเดิม 

ผูท่ีจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ ก็ตองม่ันใจในความดีแทแนนอนของ
พระพุทธศาสนา สาระสําคัญของงาน ก็คือการดํารงรักษาหลักพระธรรมวินัยท่ีแทน้ันไว 
และใหพระเณรตลอดจนพุทธบริษัทรูเขาใจไดประโยชน  

ท้ังน้ี ก็โดยท่ีวา วิชาความรูตางๆ ท่ีจะเรียกวาวิชาการทางโลก หรือวิชาการ
สมัยใหม หรือวิชาช้ันสูงท้ังหลายน้ัน ก็แคใหนํามาใชเปนเครื่องมือ เชน ภาษาตางๆ เปน
ชองทางส่ือสารเพ่ือเขาถึงหลักธรรมวินัยน้ัน และเปนเครื่องมือนําออกไปส่ือไปใชไปทํา
ประโยชน โดยที่จุดหมายสุดทาย ก็เพื่อใหเปนเครื่องนํามาซ่ึงประโยชนสุขแกประชา
ชาวโลก ตามพุทธพจนท่ีรูกันอยูวา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ 

แลวท่ีวา ปรับแปรดวยความรูเทาทันสถานการณอันผันแปรในสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ก็คือ แมจุดหมายใหญ หลักการพื้นฐาน จะคงยืนตัว แตจัดใหเหมาะ 

ก็เหมือนอยางในสังคมไทยเกา ชาวบานชาวเมืองใหลูกมาบวชเรียน แลวจะได
เปนคนสุก แลวสึกไปเปนหัวหนาครอบครัว ประกอบอาชีพการงาน รับผิดชอบชุมชนและ
ประเทศชาติของตนได อยางเปนคนดีมีคุณภาพ ในประเพณีบวชเรียนของไทยน้ี จะใหทุก
คนหรือแมแคสวนใหญอยูเปนพระไปตลอด ยอมเปนไปไมได ถึงแมเปนไปได ก็เปนไปไมดี 

ขอนั้นข้ันนี้ ก็เหมือนอยางเดิมนั่นเอง แตในสถานการณที่เปลี่ยนไปนี้ ก็ใหพระเณรและ
เหลาชนที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆแลว เปนคนสุก คือบัณฑิต หรือ “ฑิต” ใหม ที่จะออกไป
เปนครูอาจารย เปนนักวิชาการ นักบริหาร นักธุรกิจ นักกฎหมาย นักการเมือง ฯลฯ ที่เปนผูนํา
ทําประโยชนแกสังคมประเทศชาติ พรอมท้ังดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนและคนใกลชิดไดดวยดี 

แลวท่ีแกนกลาง ก็จะยังมีพระผูยืนยงคงอยูในวัด ในพรหมจรรย ท่ีม่ันแมนในพระ
ธรรมวินัย ดํารงพระพุทธศาสนา รักษาศาสนกิจ ทําการเพื่อประโยชนสุขของมวลประชาตอไป 

น่ีก็คือ สาระท่ียืนยงคงอยูได ในสถานการณใหม ทามกลางสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถดําเนินตอไป และสําเร็จได โดยตองมีความรูความเขาใจ และทํา
การอยางไมประมาท 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๓ 

ดังเรื่องเกณฑวัดผลการศึกษาท่ีตั้งยันไวเปน “กอนพระ ๕๕ หนวย” ที่เคยเลาวา เม่ือ
จะพบปะประสานกับทางการของยุคสมัยน้ัน ที่เพงจองแงนั้น เราก็มีหลักของเราในขั้นเด็ดขาด 
ที่จะเจรจาพาเขาไปแทรก-เสริม-แทนในกอนมาตรฐาน ๑๔๕ เปนตัวอยางวา กวาจะมาถึง
จุดนั้นข้ันน้ัน ก็มีเร่ืองราวเปนมาในภูมิหลังยืดยาว เปนขอมูลความรู ท่ีมิใชแคคิดเห็น  

ยอนกลับไปขางตน การแสดงความคิดเห็นไดเสรี โดยรับฟงกันน้ัน ก็ดี พอจะเปน
ประชาธิปไตยไดบาง แตอาจเปนประชาธิปไตยช้ันอนุบาล อันจะตองไมหยุดย้ังท่ีจะ
พัฒนาใหเติบโตงอกงามในการศึกษาสูความเปนประชาธิปไตยช้ันอุดมปญญา    

ดังท่ีวา ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพดีได ในสังคมของคนท่ีไดพัฒนา โดยมี
การศึกษาสืบคนหาความรูใหท่ัวตลอดรอบดาน ตรวจสอบใหถึงใหแมนชัดในความจริง 
และใหรูกับคิดหนุนกันใหถึงปญญาท่ีแจงชัดย่ิงข้ึนไป มีการศึกษาที่พัฒนาปญญา ทําให
คนรูจักคิด รูจักพูด รูจักทํา กับท้ังคิดพูดทําดวยความรูความเขาใจ ถาใหครบจริง ก็ใชคํา
พระวา คิดพูดทํา อยางคนมีศีลวินัย มีใจท่ีเจตนาตรง-ดี และมีสติปญญา  

เพราะฉะน้ัน การศึกษา หรือการพัฒนาคน จึงเปนตัวประกอบควบท่ีจําเปนของ
ประชาธปิไตย หรือเปนตัวกํากับประชาธิปไตย เพราะจะชวยทําใหการแสดงความคิดเห็น 
และความคิดเห็นท่ีแสดงของคนน้ัน มีความหมายตอความเปนประชาธิปไตย ทําให
ประชาธิปไตยมีความหมายตอสังคมของคน ตลอดถึงวา จะทําใหประชาธิปไตยเปน
ประโยชนแกคนสมตามความมุงหมายของการมีประชาธิปไตย  



เย่ียมอาเซีย-อเมริกา  
งานสํารวจพระพุทธศาสนา 

บอกแลววาเร่ืองราวท่ียังไมไดเลามีมากมาย เม่ือเลาไมไหว ก็จะเลือกเลาเฉพาะ
เร่ืองใหญๆ แตถึงตอนน้ี เรื่องใหญๆ ก็เลาไมไหว (เลาเรื่อง พ.ร.บ. ม.สงฆ ยาวไปหนอย) 

ตกลงจะเลาอีก ๒ เรื่อง รวมเปนบทเดียว อยางคราวๆ เพียงแคแสดงรายการ คือ 

ก. การเดินทางเยี่ยมเยียนสถาบนัการศึกษาช้ันสูงทางพระพุทธศาสนา  
ในอาเซีย, พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ข. การไปสอน และเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยท่ีมีการศึกษาพระพุทธศาสนา  
ในอเมริกา, พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ในขอ ข. น้ี ท่ีจริง ชวงหลัง คือ ไปเย่ียมมหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนพระพุทธศาสนา
หรืออาเซียอาคเนยศึกษา เพราะถาไปเย่ียมเฉพาะท่ีสอนพระพุทธศาสนา ก็มีนอยแหง 
เพราะสมัยน้ัน การศึกษาพระพุทธศาสนาในอเมริกา ยังเพ่ิงเร่ิม ไมเหมือนในปจจุบัน ท่ี
เรียนสอนกันไปแพรหลายกวางขวางแลว  

เวลาน้ัน เปนยุคของอาเซียอาคเนยศึกษา เพราะอเมริกากําลังวุนวายนักหนากับ
สงครามเวียดนาม ท่ีขยายไปคร่ึงอินโดจีน มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาเรื่องน้ี จึงข้ึนมาก 

ขอออกตัวกอนวา เร่ืองราวน้ีนานนักแลว จําไมคอยได และก็จําไมไหวดวย วาถึงตัว
ผูเลา การท่ีจะไปน้ัน แตไหนแตไร จนถึงขณะน้ีเดี๋ยวน้ี ไมคิดจะเดินทางไปเมืองไหนท้ังน้ัน  

สําหรับเวลาน้ัน งานที่มหาจุฬาฯ มากมาย เร่ืองอ่ืนไมถือเปนสําคัญนัก แตงาน
หนังสือติดพันอยูตลอดเวลา ไมตองพูดถึงงานหนังสือใหญท่ีกุฏิของตนเอง ซ่ึงทําไปตลอด
ชีวิตก็ไมจบ แตตองหยุดชะงักอยู การท่ีเดินทางไปในรายการเหลาน้ี เปนไปตามวิถีของ
งาน ท่ีถูกกําหนดโดยมติท่ีเสร็จลงมา โดยตนเองมีฐานะเปนผูรับมติ 

ท่ีต้ังไว ๒ หัวขอน้ัน ก็คือไป ๒ คราว หางกันประมาณ ๕ ป ไปทางอาเซีย หรือ
เอเชียกอน แลวจึงไปอเมริกา จะไดวาไปตามลําดับ พอใหเห็นเคาของเร่ืองราว 
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๒๔๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ในการน้ี เลขาธิการกิตติมศักดิ์ คือ นายเอ่ียม สังขวาสี ในนามของ พสล. ได
ดําเนินการอาราธนาผูแทนของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสอง และเชิญผูแทนกรมการศาสนา 
ใหเปนผูแทนสถาบันการศึกษาช้ันสูงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เดินทางไปเย่ียม
เยียนประเทศตางๆ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ในทวีปอาเซีย เพ่ือสํารวจปญหาและ
แสวงหาขอมูลตางๆ  

ท้ังน้ี เปนการเตรียมการ และเปนเครื่องประกอบในการวางแผนดําเนินการ
ประชุมดังกลาวน้ัน 

การเดินทาง จัดเปน ๒ ระยะ โดยซอยเปน ๓ ชวง คือ 

ระยะท่ี ๑ เย่ียมเยียนพระราชอาณาจักรลาว ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๑๐ 

ระยะท่ี ๒ แบงเปน ๒ ชวง 
- ชวงท่ีหน่ึง เย่ียมเยียน สิงคโปร ลังกา และมาเลเซีย ๙-๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๐ 
- ชวงที่สอง เย่ียมเยียน ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลี และฮองกง ๒๑ มิ.ย. – ๘ ก.ค. ๒๕๑๐ 

ในการนี้ คณะไดตกลงกัน 

อาราธนาทานเจาคุณเลขาธิการ (เวลานั้นเปน พระเทพคุณาภรณ) เปนหัวหนาคณะ  
มอบหมายใหผูเลา (พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต) ทําหนาท่ีเลขานุการคณะ และ 
หัวหนากองศาสนศึกษา (พ.ท. ประสาร ทองภักดี) เปนไวยาวัจกร 

ผูเลาจึงไดทําบันทึกการเดินทาง เปนเอกสารรายงาน และพิมพเปนหลักฐานไว 
คราวนี้ จึงไดอาศัยเอกสาร ๖๐ หนากระดาษถายเอกสารน้ัน ทํารายการท่ีจะเลาตอไป 

ระยะท่ี ๑ เย่ียมเยียนพระราชอาณาจักรลาว 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 

ขอกลาวถึงเฉพาะสถานท่ี และบุคคล ท่ีเปนจุดควรสังเกต (พึงศึกษา): 

ท่ี นครเวียงจันทน  
พระพักท่ีวัดมหาพุทธวงสาปาหลวง ซ่ึงมีพระมหาปาน อานนฺโท เปนเจาอาวาส 
ไปเย่ียมเสด็จเจาบุญออม ณ จําปาศักดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมการ  
ไปนมัสการพระหลักคําแกว ขนฺติโก เจาคณะแขวงเวียงจันทน ณ วัดหายโศก  

ไปเฝาสมเด็จพระสังฆราช (เสด็จจากหลวงพระบาง มาประทับ) ณ วัดธาตุหลวง 
พรอมทั้งพระลูกแกว คุณมณีวงศ  

ไปเย่ียมสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ณ วัดองตื้อ  

ไปเย่ียมวัดบังลอง ของคณะสงฆเวียดนาม  

ไปเย่ียมวัดโพนพเนา, วัดสวางธรรมาวาส 

ไปเย่ียมพุทธสมาคมสงเคราะห ลาว-จีน (ถวายภัตตาหารเพล)   
รวมประชุมสํารวจพื้นฐานการศึกษาและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ท่ีกระทรวง

ธรรมการ ๒ วัน (วิทยุเสียงอเมริกา และวิทยุกรมการโฆษณา สัมภาษณไปออกอากาศ) 
ไปเย่ียมหลวงพระบาง โดยเคร่ืองบินทหาร พบเจาคณะแขวงเมืองหลวงพระบาง 
ปญหาสําคัญอยางหน่ึง คือ เวลานั้น คนท่ีน่ันนิยมใชภาษาฝรั่งเศส การเรียน

ภาษาลาว อันเปนภาษาประจําชาติ ยังอับเฉา รัฐหวังใหพระสงฆชวยเหลือ 

(หลังจากน้ี ๘ ป ณ ๒ ธ.ค. ๒๕๑๘ พระราชอาณาจักรลาว ก็เปล่ียนเปน
คอมมิวนิสต เรียกวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)   

ระยะท่ี ๒  
ชวงที่ ๑: เย่ียมเยียน 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) ท่ี สิงคโปร (๙-๑๐ มิ.ย. ๒๕๑๐) 
พักท่ีวัดอานันทเมตตยาราม ซ่ึงมีพระมหาสมควร อคฺคธมฺโม เปนเจาอาวาส 
ไปเย่ียม Nanyang University และ Singapore University (ท้ัง ๒ แหง มีชุมนุม

พุทธ แตมิไดมีการสอนวิชาทางศาสนา) ไปเย่ียมโรงเรียน Mee Toh และโรงเรียนมหาโพธิ 
ไปเย่ียมวัดตางๆ เชน วัดอุตตมญาณมุนี วัดกาญจนาราม วัดปาเลไลยก สิทธ

บรรพตและวัดสุทธิคีรีวิหาร   
ไปเย่ียมสํานักงานศูนย พสล. ประจํานครสิงคโปร เย่ียมสํานักงาน Buddhist 

Union แหงสิงคโปร วัด Pho Kark See (สํานักงานใหญของสังฆสมาคมสิงคโปร) วัดศรี
ลังการามยะ (ท่ีต้ังสํานักงานพุทธสมาคมสิงคโปร) วัดพีลูซี (วัดจีน) วัดภิกษุณีชื่อ “Tze To 
Um” วัดมหายานเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงในสิงคโปร ช่ือ “Siong Lim See”   

ข) ท่ี 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 พักท่ี All Ceylon Buddhist Congress  
Dr. G. P. Malalasekera มาเย่ียม; คณะไปเย่ียมศูนยฝกอบรมพระภิกษุ ช่ือ “สิริ 

วชิรญาณ ธรรมายตนะ” ซ่ึงสังกัดใน ศาสนเสวกสมาคม  
ไปเย่ียมวัดปรมธรรมเจดีย ซ่ึงมีสถานศึกษา ๒ แหง คือ สํานักอบรมครู และปรม-

ธรรมเจดียปริเวณะ (เปน ปริเวณะ แหงแรกในลังกา ตั้งใน ค.ศ. ๑๘๔๑)  
ไปเย่ียมศรีลังกาวิทยาลัย เย่ียมวิทโยทัยปริเวณะ เย่ียมวิทโยทัยมหาวิทยาลัย 

เย่ียมวิทยาลังการมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย ๑ ใน ๒ ของลังกา)  
เย่ียมมหาโพธิสมาคมแหงโคลอมโบ  
เย่ียม International Meditation Centre  
เย่ียมสถานสงเคราะหเด็กหญิง และสถานเล้ียงเด็กหญิงกําพรา (ของ All Ceylon 

Buddhist Congress)  
ไปเย่ียมวัดทีปทุตตมาราม ท่ีพระองคเจาปฤษฎางคเคยมาผนวช ไดทรงเปนเจา

อาวาส และทรงสรางเจดียไว ไปเย่ียมวัดกัลยาณี (เกลนิยะราชมหาวิหารยะ) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๔๙ 

สูเมือง Kandy ไปเย่ียมมหาวิทยาลัยแหงลังกา (มหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดของลังกา)  
ไปนมัสการพระทันตธาตุ (พระเข้ียวแกว) ณ วิหารพระทันตธาตุ ไปเย่ียมวัดกีรติ

ศรีราชสิงหะปุษถกัลยะ  
ไปเย่ียมนมัสการพระมหานายกอมุนุคม ราชคุรุ ศรีวิปสสี มหานายกเถระ ฝาย 

มัลวัตตะ  แหงสยามวงศ  ไปเย่ียมนมัสการพระมหานายกอุทุคม  ศรีพุทธรักขิต  รถน-   
ปาลาภิธาน มหานายกเถระ ฝายอัสคิริยะ แหงสยามวงศ 

สูเมืองอนุราธปุระ โดยระหวางทาง แวะเย่ียม Buddhist Publication Society 
แวะชมอลุวิหาร หรืออาโลกเลณวิหาร ท่ีสังคายนาจารึกพระไตรปฎกลงในใบลานครั้งแรก 
แวะชมสิคิริยะ (สีหคีรี) 

เย่ียมชมนมัสการท่ีมิหินตเล (ท่ีพระเจาเทวานัมปยติสสะ ทรงพบกับพระมหินท-
เถระคร้ังแรก และสรางอารามถวาย เปนท่ีระลึกการมาถึงลังกา ของพระมหินทเถระ และ
พระพุทธศาสนา, วันท่ีระลึกเหตุการณสําคัญน้ี เรียกวา “โปสน” เปนวันหยุดราชการ)   

จากน้ัน กอนเขาเมืองอนุราธปุระ แวะชมอิสสรมุนีวิหาร แลวในอนุราธปุระ เย่ียม
นมัสการท่ีสําคัญ เชน ถูปาราม ลังการาม สถูปของอภัยคีรีวิหาร เชตวันมหาวิหาร โลห-
ปราสาท สุวรรณมาลิเจดีย (หรือรัตนเจดีย) จบดวยเขานมัสการพระศรีมหาโพธิ์ 

กลับสู Colombo ไดรับอาราธนาเขารวมพิธีสงพระ Piyadassi Thera ไปเผยแผ
พระพุทธศาสนา ท่ีประเทศ Ghana ในหองประชุมของ All Ceylon Buddhist Congress 

ออกเดินทางจาก Colombo โดยมี Professor L. G. Hevage แหงมหาวิทยาลัย
วิทโยทัย เปนตัวแทนของศูนย พสล. ของลังกา รวมคณะเดินทางแตน้ีตอไป (เวนไตหวัน 
และเกาหลี ซ่ึงไมมีความสัมพันธทางการทูตกับลังกา) 

ค) ท่ี มาเลเซีย (๑๘-๑๙ มิ.ย. ๒๕๑๐) 
พักท่ีวัดเชตวัน ในกรุงกัวลาลัมเปอร  
(ในเมืองน้ีมี วัดไทย ๔ ภิกษุ ๑๖, วัดลังกา ๒, วัดจีน ๑๕-๒๐ ภิกษุ ๓๐ รูป)  
ไปเย่ียมวัดลังกา ช่ือวีคฟลด ท่ีอยูของประธานศูนย พสล. แหงมาเลเซีย เย่ียม

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เชิญ Prof. Hevage แสดงปาฐกถา 
ไปเย่ียมวัดพุทธชยันตี (วัดแปดเหล่ียม) เย่ียมวัดแมล้ิว  
ในพระอุโบสถวัดเชตวัน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย นิมนตพระมหาประยุทธ 

ปยุตฺโต แสดงพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ  
กลับถึงกรุงเทพฯ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๑๐ 



๒๕๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ชวงท่ี ๒: เย่ียมเยียน ไตหวัน ญ่ีปุน เกาหลี และ ฮองกง ๒๑ มิ.ย. – ๘ ก.ค. ๒๕๑๐ 
คณะผูแทน ประกอบดวย 

๑. พระเทพคุณาภรณ   เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต  ผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. พระมหาสุชิน สุชิโน   อาจารยในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 
๔. พ.ท. ประสาร ทองภักดี  หัวหนากองศาสนศึกษา กรมการศาสนา 
   และนายกยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย 
๕. Professor L. G. Hevage  หัวหนาแผนกวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยวิทโยทัย 
   ประเทศลังกา 

ขอกลาวถึงเฉพาะจุดควรสังเกต: 

ก) ท่ี ไตหวัน (๒๑-๒๕ มิ.ย. ๒๕๑๐) 
ในกรุงไทเป พักท่ีวัดหลินจ้ี (ท่ีอยูของนายกพุทธสมาคมแหงสาธารณรัฐจีน) 
ที่ไต้หวัน มีตัวเลขท่ีควรทราบ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในเวลาน้ัน 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.มัธยมท่ีพระดําเนินการ ๓ แหง  โรงพยาบาลของชาวพุทธ ๒ แหง 
มหาวิทยาลัยคริสต ๒ แหง (โปรเตสแตนต ๑ คาทอลิก ๑) 

มีขอนาสังเกตวา วัดภิกษุณีมีจํานวนมากกวาวัดภิกษุมากมาย เชน ในจํานวนวัด
ในกรุงไทเปท่ีมี ๑๐๐ วัดเศษ มีวัดภิกษุประมาณ ๒๐ วัด นอกน้ันเปนวัดภิกษุณีท้ังส้ิน 
และโดยท่ัวไป วัดภิกษุณีมีสภาพดีกวาวัดภิกษุ 

 เหตุท่ีเปนเชนน้ี ไดฟงคําอธิบายในเวลาตอมาวา พระจีนในไตหวันน้ี อพยพมา
จากจีนแผนดินใหญ ทีน้ี ในตอนท่ีกองทัพแดงของเหมา เจอตง สูรบกันอยูกับกองทัพจีน
คณะชาติของเจียง ไคเชค น้ัน พวกภิกษุณีเช่ือวาเหมาจะชนะแน จึงรีบอพยพหนีในเวลา
ท่ียังไมคับขัน ก็นําทรัพยสินมาไดอยางปกติ จึงมีทุนมาสรางวัดในไตหวันไดอยางดี  

ฝายพวกภิกษุเช่ือวาเจียง ไคเชค จะสูได จึงชักชาอยู จนกระท่ังกองทัพแดงจะ
ชนะยึดครองประเทศจีนไดแลว (จีนเปล่ียนเปนประเทศคอมมิวนิสต ในป ๒๔๙๒/1949) 
หนีแทบไมทัน เอาตัวก็จะไมรอด เอาอะไรมาแทบไมได พอหนีมาถึงไตหวัน ก็ตองพ่ึงพา
อาศัยพวกภิกษุณีท่ีมากอนอยูสบายแลว ก็เลยมีสภาพดังท่ีวา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๑ 

คําอธิบายน้ี จําแหลงท่ีมาไมไดแลว ถาเลาไมถูก ใครทราบชัด ก็ชวยแกดวย ทีน้ีก็
เลาตอไป 

ไปเย่ียมวัดหวาเอ๋ียน มี ร.ร.มัธยมที่พระบริหาร ๑๔ หองเรียน นร. ๖๐๐คน 

ไปเย่ียมวัดหุยจิ กําลังจัดต้ังวิทยาลัยพุทธศาสนา รับนักเรียน ๔๐ คน 

ไปเย่ียมวัดซันเตา ท่ีต้ังของพุทธสมาคมแหงสาธารณรัฐจีน และสังฆสมาคมจีน มี
พระไตรปฎกฉบับอักษรไทย และฉบับแปลภาษาไทย ซ่ึงไดรับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน เจาอาวาสหมจีวรช้ันนอกแบบไทย 

สูเมืองไทจุง  

ไปเย่ียมวัดฉือหมิง วัดจุดประทัด ตีระฆังตอนรับ ตั้งแถวรับ ท่ีน่ีมีการสอนภิกษุณี 
สามเณรี และเด็กหญิงท่ีจะบวช สอนวิชาชีพแกคนจน มี ร.ร.อนุบาล เปนตน 

ไปทะเลสาบ Sun Moon Lake  ขามทะเลไปข้ึนภูเขา พักคางคืนท่ีวัดฉวนจอง ท่ี
ประดิษฐานอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง แลวกลับมาไทจุง 

ถวายเพลท่ีพุทธสมาคมไทจุง ท่ีน่ีก็จุดประทัด ตีกลอง ตีระฆังรับอีก แลวแวะชม
หลวงพอโต ซ่ึงสรางใหม จะใหใหญกวาพระไดบุตสึที่ญ่ีปุน แลวเย่ียมวัดเซ่ินไจของภิกษุณี 

กลับมาวัดฉือหมิง ซ่ึงอาราธนาทานเจาคุณเลขาธิการกลาวโอวาทแกนักเรียน 
แลวนักเรียนเขาแถวสง ข้ึนรถไฟกลับมาวัดหลินจ้ี ที่ไทเป เพื่อไปข้ึนเคร่ืองบินเดินทางตอไป 

ข) ท่ี ญ่ีปุน (๒๕ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๑๐) 

ณ กรุงโตเกียว ทางฝายญ่ีปุนจัดใหพักท่ี Shiba Park Hotel 

ในญ่ีปุน มีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาจํานวนมาก และอยูในหลายเมือง มีเรื่อง
นาสนใจ ท่ีนารู นาเลา มากมาย แตบอกแลววาตองเลารวบรัด แคบอกรายการ ถามี
โอกาส คอยไวเลาอีกที  

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Komazawa ของพุทธศาสนานิกายเซ็น สาขาโซโต เปน
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงแรก ในโตเกียว ปน้ันมีนักศึกษาประมาณ ๗,๐๐๐ คน 

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Rissho ของพุทธศาสนานิกายนิจิเรน เวลาน้ันมีนักศึกษา
ประมาณ ๗,๐๐๐ คน 



๒๕๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Taisho ของพุทธศาสนานิกายเทนได นิกายชินงอน และ
นิกายโจโด มีนักศึกษาประมาณ ๑,๕๐๐ คน เปนพระราว ๒ ใน ๓ นศ.หญิงราว ๑๕๐ คน 

ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Toyo ผูต้ังเปนชาวพุทธนิกายสุขาวดี แตบัดนี้ไมสังกัดนิกาย
ใด ประธานปจจุบันเปนคนนิกายเซ็น มีนักศึกษา ๑๐,๐๐๐ คน เปนพระเพียง ๑๐๐ รูป 

สูเกียวโต โดยขบวนรถ Superexpress พักท่ี International Buddhist House 

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Ryukoku ของพุทธศาสนานิกายโจโดชิน มีนักศึกษา
ประมาณ ๗,๐๐๐ คน เปนพระราว ๘๐๐ รูป นศ.หญิง ๔๐๐ คน 

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Otani ของพุทธศาสนานิกายชิน สาขาฮิกาชิ ฮองอัน-จิ 
(“จิ” แปลวาวัด น่ันเอง) มีนักศึกษาประมาณ ๑,๘๐๐ คน เปนคฤหัสถ ๔๐% 

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Bukkyo ของพุทธศาสนานิกายโจโด มีนักศึกษาประมาณ 
๑,๐๐๐ คน (คณะพุทธศาสนา ๒๐๐ รูป/คน คณะอักษรศาสตร ๘๐๐ คน) 

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Hanazono ของพุทธศาสนานิกายเซ็น สาขารินไซ มีคณะ
เดียว คืออักษรศาสตร นักศึกษา ๔๕๐ คน (คาเลาเรียน ปละ ๑๒๐,๐๐๐ เยน) 

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัยสตรีแหงเกียวโต (Kyoto Women’s University) ของพุทธ
ศาสนาชิน สาขาฮองอัน-จิ มีนักศึกษาประมาณ ๒,๗๕๔ คน  

ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Shuchiin ของพุทธศาสนานิกายชินงอน เปนมหาวิทยาลัย
ท่ีเล็กท่ีสุดในญ่ีปุน มีนักศึกษาเพียง ๕๐ คน เปนหญิง ๕ คน 

ชมวัดนมัสการพระ ไดไปเย่ียมชมวัดนิชิ ฮองอัน-จิ ซ่ึงเปนวัดใหญ ศูนยกลาง
ของนิกายโจโดชิน 

ไปเย่ียมชมวัดฮิกาชิ ฮองอัน-จิ  ซ่ึงเปนวัดใหญ  สําคัญท่ีสุดวัดหน่ึง  คูกับนิชิ    
ฮองอัน-จิ ท่ีวัดน้ี มีของเดนอยางหน่ึง คือ เสนเชือกใหญมาก ใชในการกอสรางอาคารใน
วัด ทําดวยผมของสตรีผูมีศรัทธาบริจาครวมกันขว้ันถวาย 

ไปเย่ียมชมวัดชิโอนิน  ซ่ึงเปนศูนยกลางของนิกายโจโด  ไปเย่ียมวัดชินโตใหญ
และวัดกิโยมิซา บนลูกเขา 

ระหวางน้ัน ใชเวลาไมมาก ออกจากเกียวโต ไปเมืองนารา เยี่ยมวัดโกฮุกุ-จิ ในสวน
กวาง และนมัสการพระไดบุตสึ ท่ีวัดโตได-จิ แลวกลับมาเกียวโต ภายในราว ๒-๓ ชั่วโมง   

จากเกียวโต ก็กลับมาโตเกียว แลวข้ึนเครื่องบินตอไปยังเกาหลี  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๓ 

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

ค) ท่ี เกาหลี (๒-๕ ก.ค. ๒๕๑๐) 

ณ กรุงโซล พักท่ีวัดหวาเคซา บนเชิงเขา มีนํ้าตก 

มีการตอนรับท่ีวัดโชเคซา (สํานักงานใหญของคณะสงฆเกาหลี และศูนย พสล.)  
เดินข้ึนเขาประมาณ ๒ กม. ไปเฝาพระสังฆราชเกาหลี ท่ีวัดโทเซ่ิน  
พระสังฆราชเกาหลีตรัสวา กําลังทรงดําเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ พระจะ

ไดไมตองเรียนรวมกับคฤหัสถอยางท่ีมหาวิทยาลัยดงกุก จะใชงบประมาณ ๕ แสน
ดอลลาร ปจจุบันไดแลวราว ๘๐% ยังหาท่ีเหมาะอยู  

พระสังฆราชเกาหลีทรงโปรดจีวรแบบไทยมาก ไดทรงครองและถายรูปรวมกันไว  
ไปเย่ียมมหาวิทยาลัย Dongkuk ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาของคณะสงฆ

เกาหลี มีนักศึกษาประมาณ ๕,๐๐๐ คน (มีภิกษุ ๖๐ รูป ภิกษุณี ๗ รูป) 

เวลาน้ัน คณะสงฆเกาหลีดําเนินกิจการ มหาวิทยาลัย ๑ แหง วิทยาลัย ๑ แหง ร.ร. 
ไฮสคูล ๙ แหง มิดเดิลสคูล ๑๔ แหง ร.ร. ประถม ๒ แหง และหนวยประสานงาน ๑๑ แหง 
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ไปเย่ียมวัดภิกษุณีช่ือโมบุนสก เย่ียม ร.ร. ประถมศึกษาชื่ออึนสก ของคณะสงฆ
เกาหลี  

ทายสุด พบปะสนทนาท่ีวัดโชเคซา กอนเดินทางตอไปยังฮองกง 

ง) ท่ี ฮองกง (๕-๘ ก.ค. ๒๕๑๐) 

พักท่ีพุทธสมาคมฮองกง โดยมีนายกสังฆสมาคมฮองกง อํานวยความสะดวก 

เย่ียม ร.ร. ประถม-มัธยมศึกษา ของพุทธสมาคม ช่ือ ร.ร. วองฟองเหล็ง 

เย่ียมวัดภิกษุณี สํานักใหญ มี ร.ร.มัธยมสตรี เย่ียมวัดทุงปอทอร อันเปนวัดใหญ
ท่ีสุดวัดหน่ึงของฮองกง บนฝงเกาลูน แลวไปเย่ียมวัดทุงลุมลัมฟูรทอง วัดชิงฉานฉ่ี (วัดเขา
วัง เปนวัดแรกของฮองกง บนเขา ฝงเกาลูน) เย่ียมวัด Miu Fat และ ร.ร.มัธยมสตรี ของ
พุทธสมาคม เย่ียมบานพักหญิงชรา ของพุทธสมาคม 

เย่ียมไทกวอง บุดดิสต มิดเดิล สคูล (มีพระประธานแบบพมา) เย่ียม ร.ร. 
ประถมศึกษาของชาวพุทธ ช่ือเนมิง สําหรับลูกหลานคนยากจน มีนักเรียน ๒,๕๐๐ คน มี
พระพุทธรูปประจําหองเรียนทุกหอง เปนโรงเรียนของชาวพุทธ ท่ีใหญท่ีสุดในฮองกง 

หลังจากไปเย่ียมโรงเรียน วัด สมาคม มหาวิทยาลัยจีน อีกบางแหง ตามท่ีเจาถ่ิน
นําไปแลว ก็เตรียมออกเดินทางกลับประเทศไทย จบรายการในวันท่ี ๘ ก.ค. ๒๕๑๐ 

เม่ือการเดินทางเย่ียมเยียนจบส้ินแลว และไดรวบรวมประมวลขอมูล และ
ขอพิจารณาตางๆ พอจะพรอมแลว ก็มีการประชุมของผูเก่ียวของในฝายไทย เพ่ือหารือ
วางหลักการในการดําเนินการประชุม ท่ีไดวางกําหนดไว  

จากน้ัน ทาง พสล. ก็ทําหนังสือเชิญนักการศึกษาทางพระพุทธศาสนานานาชาติ 
ในฐานะผูแทนศูนยภาคี พสล. จาก ๑๑ ประเทศ มารวมการประชุมสัมมนาเร่ือง
การศึกษาช้ันสูงทางพระพุทธศาสนา – The Seminar on Higher Education in 
Buddhism ระหวางวันท่ี ๖-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีพิธีเปดประชุมท่ีตําหนัก
เพชร วัดบวรนิเวศวิหาร แลวดําเนินการสัมมนาท่ีหอประชุมกรมการศาสนา และปดการ
สัมมนาท่ีพุทธสมาคมแหงประเทศไทย  

การประชุมมีผลอยางไร มีมติอะไร ฯลฯ ไมใชเรื่องท่ีจะนํามาเลาในท่ีน้ี 
ไปๆ มาๆ ท่ีวาจะเลาคราวๆ รวบรัด แคแสดงรายการ ก็กลายเปนยืดยาวมาก

ทีเดียว ท่ีวาจะรวบเร่ืองอาเซีย กับอเมริกา มาไวดวยกันใหจบทีเดียว เปนอันวาไมสําเร็จ 
ตองขอแยกเรื่องอเมริกาออกไปตางหาก เปนหัวขอตอไป   
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๒๕๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

หนังสือนิมนตของ 

University Museum, University of Pennsylvania 

(๒๕๑๕/1972)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๗ 

แตคราวน้ีเปล่ียนทวีปเลยไปไกล คือไปอเมริกา และคราวนี้ เจาของเร่ืองไมใช
องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก แตเปล่ียนเปน  

หนึ่ง  โครงการของพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  
สอง  รัฐบาลอเมริกัน 

น่ันเปนฝายตนทางท่ีนิมนต แตมีผูหนุนดวย คือมูลนิธิอาเซีย และเม่ือเปนเร่ืองทาง
มูลนิธิอาเซียเวลานั้น ก็ยอมมาทางอาจารยคลอสเนอร (เวลาน้ัน อ.คลอสเนอร เปนท่ี
ปรึกษาฝายโครงการ ของมูลนิธิอาเซีย) 

ในงานของมูลนิธิอาเซียน้ัน อาจารยคลอสเนอรเก่ียวของกับมหาจุฬาฯ มานานนัก 
ต้ังแตผูเลายังเรียนอยู แลวอาจารยคลอสเนอรก็เปนพุทธศาสนิกชน กับทั้งไดเปนอาจารย
สอนในมหาจุฬาฯ เองอีกดวย เปนอันวารูเร่ืองมหาจุฬาฯ ดี และคอยสนับสนุน แถมให
ความคิดเห็นแนะนํา เฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองอเมริกา ซ่ึงทานยอมถนัดแนนอน 

ผูเลาไมไดรูเรื่องท่ีเริ่มมาแตตน แคพอจะทราบเม่ือเรื่องใกลถึงตัว จึงคิดเอาเดา
บาง ไดความดังท่ีวา ก็เปนอันถูกกําหนดตัวใหไปทําหนาท่ี และก็รูชัดในตอนที่เรื่องเปน
ทางการ น่ันคือ รัฐบาลอเมริกันนิมนตเลขาธิการมหาจุฬาฯ และผูชวย ไปเย่ียมประเทศ
ของเขา พรอมกับ University Museum ของ University of Pennsylvania นิมนตพระศรี
วิสุทธิโมลี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไปบรรยายเร่ืองพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย 

(อาจารยคลอสเนอรคงมีสวนสําคัญในการจัดให ๒ เรื่อง คือ การไปสอน กับการ
ไปเย่ียมประเทศอเมริกา มาตอกันในการเดินทางไปคร้ังเดียว และท่ีทราบเม่ือตัวผูเลา
จะตองไปแลว ก็คือ เม่ือทางรัฐบาลอเมริกันใหเราเลือกเองวาจะไปดูอะไรบาง อาจารย
คลอสเนอรไดเสนอวา นาจะไปดูมหาวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรการสอนวิชาวาดวยอาเซีย
อาคเนยดวย น่ีคือแถมจากท่ีมีการสอนพระพุทธศาสนา พรอมท้ังเสนอรายช่ือเปนตัวอยาง) 

ทานเจาคุณเลขาธิการ (ป ๒๕๑๕ ดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระธรรมคุณาภรณ) น้ัน ได
บอกแลววา ทานทํางานท่ีพบปะเช่ือมประสานกับขางนอก และในความหมายที่น่ี ขาง
นอกท่ีสําคัญมากทีเดียว คือวงการคณะสงฆ ดังท่ีเวลาน้ัน ทานมิใชเปนเฉพาะเลขาธิการ
มหาจุฬาฯ แตทานเปนเจาคณะภาค ๙ ดวย งานและความสัมพันธดานคณะสงฆน้ี จึงคู
เคียงไปกับงานในมหาจุฬาฯ  

เห็นไดชัดเจนวา การมีประสบการณ ไดรูเห็นความเปนไปในโลก เฉพาะอยางย่ิงใน
อเมริกา ซ่ึงเปนดินแดนท่ีไดพัฒนาอยางมากแลว และถือกันวาเปนประเทศผูนําของโลกน้ี 
จะเปนประโยชนในการบริหารกิจการคณะสงฆ และงานพระศาสนาไมนอยเลย 



๒๕๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

 

อาจารย William J. Klausner (ชื่อไทยวา บูรณะ) แหงมูลนิธิอาเซีย 

เอาใจใสสนับสนุนการศึกษาของมหาจุฬาฯ ตลอดเวลายาวนาน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕๙ 

ในการไปอเมริกาคร้ังน้ี จึงควรพูดในแงการคณะสงฆดวย และเรื่องก็โยงกันวา พระ
เดชพระคุณพระเทพวรเวที (ชวง วรปฺุโ ป.ธ. ๙) เจาอาวาสวัดปากนํ้า เจาคณะภาค ๓ 
(ปจจุบันคือ เจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช) 
ซ่ึงใกลชิดสนิทอยูในวงงานเดียวกับทานเจาคุณเลขาธิการ ก็ไดเดินทางในคณะดวย 

ในแงการคณะสงฆน้ี ตอนเท่ียวกลับ คณะของเรายังไดมาสมทบกับคณะของเจา
ประคุณสมเด็จพระวันรัต ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพน ซ่ึงไดรับอาราธนาของรัฐบาล
สหรัฐฯ ไปเยือนประเทศน้ัน โดยบรรจบกันที่สํานักวาติกัน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในชวง
วันที่ ๖-๗ มิ.ย. ในคราวเย่ียมองคพระสันตะปาปา (กอนท่ีเจาประคุณสมเด็จฯ จะไดรับ
สถาปนาเปน สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕) 

ในป ๒๕๑๕ น้ัน ในอเมริกา ยังไมมีวัดไทยจริงแมแตวัดเดียว เพ่ิงอยูในระยะเร่ิม
สรางท่ีเมือง Los Angeles ดังท่ียอนหลังไป 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 เพื่อสร้างวัดไทยที่น่ัน กําหนดถึง ๘.๐๐ น. วันท่ี ๒๔ ก.ค. น้ี 
มจร. มี เลขาธิการ ผช.เลขาธิการ ผช.นายทะเบียน พระมหาสุพจน์ พระมหาประแทน 
รก.คณบดี เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ อจ.จําลอง คุณบุญเลิศ โพธินี ไปส่ง.”  

ในการเดินทางป ๒๕๑๕ น้ี คณะไดลงแวะท่ีเมืองลอสแอนเจลีสกอน ในวันท่ี ๒๖ 
มี.ค. ๒๕๑๕ ท่ีน่ัน ทานกงสุลใหญ (ม.จ. ยุธิษเฐียร สวัสดิวัฒน) ไดเสด็จไปรับ พรอมดวย
คุณพูนศักดิ์  ซอโสตถิกุล  ประธานศูนยพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท  และคุณประกอบ   
มุกุระ นายกสมาคมนักเรียนไทย  

คณะไดไปพักท่ีศูนยพุทธศาสนาฯ ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการจัดสรางเปนวัด และ
เวลาน้ันก็เรียกวาเปนวัด (วัดไทยในลอสแอนเจลีส) ซ่ึงมีความเปนมาดังไดบันทึกไวน้ัน 

ลอสแอนเจลีสน้ี รูกันวาเปนเมืองท่ีคนไทยอยูมากท่ีสุด เวลาน้ันวาราว ๑๐,๐๐๐ 
คน (คนไทยท้ังหมดในอเมริกา โดยตัวเลขทางการวามีประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน)  

เม่ือพักท่ีนั่น ๒ วันคร่ึง ไดพบญาติโยมหลายทาน เชน คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดช 
คุณอุไร และคุณผสมศรี เรือนพรหม คุณบุญทัน ดอกไธสง (ตอมาเปนศาสตราจารย ที่ 
NIDA) คุณบุรินทร คํากองแกว และทานอ่ืนๆ ทุกทานมีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูลอยางดียิ่ง  



๒๖๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

 

จดหมายตอนรับจาก 

Department of State 

(๒๕๑๕/1972)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๑ 

เน่ืองจากในการเยือนอเมริกาคร้ังน้ี นอกจากไปบรรยายท่ี U. of Penn. แลว ก็ไดรับ
นิมนตจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยกระทรวงการตางประเทศ ใหเปนแขกของรัฐบาลท่ีจะไป
เย่ียมเยือนประเทศของเขาอีกดวย ดังน้ัน เม่ือไปถึงอเมริกา จึงตองแวะกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
กอน เพ่ือตกลงกันจัดรายการเดินทาง และทําธุระเก่ียวกับเอกสารใหเสร็จกอนเร่ิมงาน   

ดังน้ัน ในวันท่ี ๒๙ มี.ค. ๒๕๑๕ คณะเดินทางออกจากลอสแอนเจลีสแลว จึงตอง
แวะลงท่ีวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) เพื่อพบผูจัดรายการเย่ียมเยียน คือ CLS 
(Council on Leaders & Specialists) ในกระทรวงการตางประเทศ เม่ือทํากําหนดการ
ตางๆ เรียบรอยแลว ทางการอเมริกันไดมอบให Mr. Michael Billington เปน escort “ผู
คุมกัน” รวมไปดวย เพ่ือชวยประสานจัดการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวางพักท่ีน่ัน ทานเอกอัครราชทูต สุนทร หงสลดารมภ ไดอาราธนาทานเจาคุณ
เลขาธิการแสดงพระธรรมเทศนา ท่ีสถานเอกอัครราชทูต คุณสมจิตต สิทธิไชย ก็ได
สัมภาษณทาน เพ่ือออกอากาศในรายการ “ไทยวิทยุ”  

คุณมาณพ ฉัตรภูติ ซ่ึงเปนศิษยของทานเจาคุณเลขาธิการ กับทางพุทธสมาคม โดย
คุณธัชพงษ จันทรปรรณิก และคุณสมาน งามสนิท ไดติดตามดูแลเต็มท่ีอยางใกลชิดโดย
ตลอด รวมท้ังพาไปดูสถานท่ี เชน วัดลังกา ซ่ึงมีเรื่องนาสนใจพิเศษท่ีนาเลา จนถึงสถานท่ี
สําคัญท่ีคนไปดูกันตามปกติ อยางเชนตึกรัฐสภา (Capitol)  

(คุณสมาน ตอมาคือ รศ. ดร. สมาน งามสนิท เปนนายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ 
คนท่ี ๒, พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔) 

เวลาน้ัน การเดินทางไปมาตางแดนมีนอย ฝร่ังนอยนักรูจักเมืองไทย นอยคนเคย
เห็นคนไทย ไมตองพูดถึงพระและพระพุทธศาสนา แมแตรูปภาพก็ไมคอยมีไปถึงเมืองฝรั่ง 
พระสงฆจึงเปนบุคคลแปลกหรืออาจจะถึงกับประหลาดแกเขา เม่ือปุบปบเห็นพระ เขาจึง
แสดงออกมาท้ังความแปลกใจมาก และความสนใจก็มาก  

แตพอดีในชวงสมัยน้ัน ในเมืองฝร่ัง ไดเกิดมีพวกหริกฤษณะใหเขาเห็นกันบอย และ
พวกหริกฤษณะน้ันแตงตัวคลายอยางนักบวชฮินดู ซึ่งมีสีเส้ือผาดูผานๆ สําหรับคนท่ีไม
คุน มักนึกเห็นเปนสีเดียวกันกับสีจีวรพระ พอเห็นพระ ก็เลยจับเอาเปนอยางเดียวกัน 

วันหน่ึง ขณะท่ีคณะเดินอยูบนทางเทาในกรุงวอชิงตันน้ัน ในรถเกงคันหน่ึงท่ีว่ิงผาน
ไป มีเด็กตะโกนออกมาจากหนาตางรถวา “Hare Krishna” แสดงวา น่ันเพราะเขาไดเห็น
พวกหริกฤษณะท่ีพูดถึงขางตน ซ่ึงนุงหมผามีสี แมจะไมตรงกัน แตเขาแยกไมออก จึง
เขาใจวาเราเปนคนจําพวกหริกฤษณะ  



๒๖๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ไมตองพูดถึงฝร่ังเจาถ่ิน แมแตคนไทยเราน้ีเอง ท่ีไปอยูในอเมริกา ก็ไมเคยไดเห็น
พระไทยในประเทศน้ันเลย ดังน้ัน เม่ือคณะเราเดินทางไปในเมืองตางๆ ท่ีน่ัน คนไทยจึง
พากันดีใจ จัดงานทําบุญ นิมนตพระไปฉัน ไปพูดธรรม ญาติโยมมารวมงานกันมากมาย  

หลายคนวา จากเมืองไทยไปอยูท่ีน่ัน ๒๐ ปแลวบาง ราว ๓๐ ป ก็มี ไมไดเห็นพระ
เลย พอพระเจริญพระพุทธมนต คือสวดคาถา หรือคําบาลี ญาติโยมปลาบปล้ืม หวน
คิดถึงบานเมืองไทย พากันนํ้าตาหล่ังไหล บางทานก็สะอึกสะอ้ืน  

เม่ือก้ีน้ีไดเอยถึงพวกหริกฤษณะ เราวาฝรั่งแปลกใจเม่ือไดเห็นพระ แตพระไทยก็
ประหลาดใจท่ีไดเห็นฝร่ังเปนหริกฤษณะ แลวก็แปลกอีกดวยวา พวกหริกฤษณะน้ันเกิดมี
ข้ึนมาในยุคสมัยท่ีพระไทยเริ่มไปอเมริกา เรื่องมาบรรจบกันไดอยางไร ก็มาดูกันหนอย 

เวลาท่ีเดินทางท้ังหมดน้ี ตั้งแตไปอาเซีย จนถึงอเมริกา อยูในยุคสงครามเวียดนาม 
ซ่ึงสหรัฐอเมริกาบอกวา เปนสงครามท่ียืดเย้ือยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรชาติของเขา 
คือราว ๒๒ ป (พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๘/ค.ศ. 1954-1975)  

ดังท่ีเคยเลาวา พระเดชพระคุณทานเจาคุณอธิการบดีไปศาสนกิจทํานองเปนท่ี
ปรึกษาอยูท่ีพระราชอาณาจักรลาว เวลาทานมามหาจุฬาฯ ก็พูดเรื่อยเร่ืองปญหาลาว
แตกเปน ๓ ฝาย และตอนที่ผูเลาไปลาว ท่ีน่ันก็วุนอยูกับปญหาการสูกับคอมมิวนิสต 
ตอนท่ีคณะเดินทางจากเวียงจันทน ไปเย่ียมหลวงพระบาง เขาก็เอาเครื่องบินทหารพาไป 

ย่ิงท่ีอเมริกาเอง ปญหาหนักนัก เพราะรัฐบาลสงทหารมารบท่ีเวียดนามมาก 
สูญเสียมาก และปญหาซับซอนมาก ตอนเราไปท่ีน่ัน ป 1972 ท้ังท่ีเร่ืองพระและคน
เวียดนามเผาตัวตายก็เกิดหลายปแลว เด็กเรียนในช้ันก็ยังติดใจถามเรื่องน้ีอยู ในหลาย
มหาวิทยาลัยมีการประทวงรุนแรงมาก ปราบกันถึงตายก็มี ดังท่ีในป 1970 ท่ี Kent State 
University นักศึกษาถูกยิงตาย ๔ คน พาใหความวุนวายย่ิงขยายไปท่ีมหาวิทยาลัยตางๆ   

ในป 1972 น้ัน เหตุการณก็ยังแรง อยางเม่ือวันท่ี ๙ พ.ค. ๒๕๑๕ คณะเราไปถึง
เมืองแมดิสัน/Madison และท่ีมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน หลังพบอาจารยบางทานในภาค
เชา ระหวางทางกลับไปท่ีพัก ไดเห็นผูคนนักศึกษาเดินขบวน ไดทราบวา ๒ พันคนเศษ  

ภาคบาย ไปตามนัดจะพบกับ Prof. Smail ผูเช่ียวชาญดานอาเซียอาคเนยศึกษา 
ตามท่ีนัดไว แตทานบอกวา ทานรู สึกไมสบายใจสลดหดหูอดสูใจในเรื่องสงคราม
เวียดนามน้ี จึงขอโทษอยางสงบออนโยนวา ทานขอตัว เพราะไมสามารถพูดคุยได  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๓ 

ตอนกลางคืนย่ิงแรง เราอยูในท่ีพัก มองออกไปเห็นนักศึกษามากมายถือคบไฟหรือ
จะเปนเทียนเลมใหญๆ ก็แลวแต เดินขบวนผานไป ไดยินเสียงดัง นักศึกษาไทยท่ีน่ันบอก
วา ขบวนนักศึกษาราว ๒ หม่ืนคน ขบวนยาว ๒ ไมล (ไดทราบวาคืนวันท่ี ๘ ก็ไดเดินกันแลว) 

ความเดือดรอนใจวุนวายในสังคมเน่ืองจากสงครามเวียดนามน้ี มาซํ้าเติมปญหา
มากมายท่ีประดังกระทบกระแทกสังคมอเมริกันและกระเทือนจิตใจผูคน เชน การ
เรียกรองสิทธิพลเมืองของคนผิวดํา พรอมดวยความรุนแรงในการแบงแยกเหยียดสีผิว 
การเรียกรองตางๆ ท่ีสืบจากความเปล่ียนแปลงของทัศนคติและคานิยมทางเพศ  

ยาคุมกําเนิด/birth control pill ซ่ึงเปนของถูกกฎหมายต้ังแตป ๒๕๐๓/1960 ไดปรับ
แปรวิถีของสังคมอยางมาก ฝรั่งวาเกิดปฏิวัติทางเพศ/sexual revolution คนอเมริกันกอน
น้ีแตงงานเร็ว ก็แตงชาลง แตการทําแทง/abortion ก็ยังเปนปญหาใหญยืดเย้ือ ทําใหพวก
หนุนชีวิตลูก/pro-life กับพวกหนุนแมเลือก/pro-choice ขัดแยงกันหนัก บางทีวากันถึงตาย 

คนรุนใหมมีปฏิกิริยาตอสังคมของตนเอง ท่ีคนรุนพอแมมีวิถีชีวิตวุนวายแตเรื่องหา
เงินทองและการแขงขัน มีชีวิตท่ีฟุงเฟอสะดวกสบาย แตไมมีความหมาย และไรความสุข  

สภาพวุนวายเหน่ือยหนายน้ี ทําใหหนุมสาวอเมริกัน ท่ีเคยขอเรียกวารุนบานเบาะ 
(baby-boom generation) ซ่ึงเติบโตข้ึนมาในตอนน้ัน ไดเกิดมีอาการแปลกแยก เบ่ือระอา 
และละท้ิงสังคมของตน สืบตอจากพวก “ฮิปป” (hippie) ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตราว พ.ศ. ๒๕๐๘ 
มาถึงตอนท่ีคณะเราไปคร้ังน้ี ก็มีพวกหริกฤษณะ (Hare Krishna) กําลังเดนข้ึนมา 

[“หริกฤษณะ” น้ี เขียนตามเสียงของคนอเมริกัน ดังท่ีเม่ือฟงคนอินเดียสวด “หเร 
รามา” คือ “Hare Rama” เราก็ไดยินเปน “หะรี รามา”] 

พวกหริกฤษณะน้ี คือเด็กรุนและหนุมสาวอเมริกัน โดยเฉพาะพวกผิวขาว ซ่ึงละท้ิง
บานหนีพอแมออกไปอยูในชุมชนตางหาก เปนสานุศิษยในสายท่ีนับถือสวามีประภุบาท 
(จากอินเดีย) เปน guru คือเปนคุรุ หรือเปนครู ท่ีคนไทยเรียกเพ้ียนตามเสียงฝรั่งเปน “กูรู” 

หนุมสาวเหลาหริกฤษณะน้ี นุงหมผาสีแสดออกชมพู อยางนักบวชฮินดู โกนหัวไว
หางเปยยาว เอาสีขาวสีแดงเปนตน ทาหัวหูหนาตา พากันไปยืนตั้งกลุมในท่ีมีคนไปมาก 
เชน ถนนใหญในมหานคร อยางบรอดเวยในนิวยอรก แลวก็พรอมกันเตนโยกตัวไปมา 
ลอยหนาลอยตา ผูหญิงตีฉ่ิง ผูชายตีกลอง ปากก็รอง “หเร รามา, หเร รามา, หเร รามา” 
ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คณะของเราก็ไดผานเห็น และกลุมไมเล็กท่ีไปเจอ เตนอยูท่ีหนาตึก
ใหญ ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) เมืองนิวยอรก 



๒๖๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

เวลาน้ัน การส่ือสารคมนาคมยังไมท่ัวถึง และไมคอยรวดเร็ว คนไทยแมวาจะไมรู
จริง ก็ยังนับวารูจักประเทศอเมริกา แตคนอเมริกานอยนักจะรูจักประเทศไทย ซ่ึงเปน
ดินแดนหางไกล อันถือวายังไมพัฒนา  

ตอนท่ีผูเลาบรรยายในโครงการของ  University  Museum  ของมหาวิทยาลัย   
เพนซิลเวเนียน้ัน เด็กท่ีมาเรียนรูจักเวียดนามดี เพราะทําสงครามอยูกับประเทศของเขา 
แตแทบไมมีใครรูจักประเทศไทยเลย มีเด็กถามวาประเทศไทยอยูท่ีไหน ตอบไปวาตรงน้ัน
ตรงนี้ เขาก็ไมรูจัก ตองอางอิงไปที่ประเทศจีน แตพอพูดถึงจีน เขาก็ถามวา หมายความ
วา ไทยเปนสวนหน่ึงของประเทศจีนใชไหม ตองคอยๆ อธิบายโดยมีแผนท่ีท่ีจะช้ีใหดู 

ย่ิงเปนพระสงฆแบบไทย ซ่ึงครองผาคือนุงหมผาท่ีมีสีสันและในลักษณะอยางของ
เรา เขาไมเคยเห็น เปนของแปลกมาก ถึงขั้นประหลาดไปเลย แลวก็นึกไปถึงพวก
หริกฤษณะท่ีไดเห็นมาแลว ก็เลยจับเอาพระเปนหริกฤษณะไป 

เร่ืองท่ีวา สมัยน้ันคนถ่ินไกลไมรูจักพระไทยนี้ ไมตองพูดถึงอเมริกาหรอก แมแตใน
อาเซีย อยางเกาหลีและญี่ปุน ก็เปนภาพท่ีแปลกตาชนิดท่ีเขาไมเคยเห็น  

ยอนหลังไปในป ๒๕๑๐ ตอนตนเดือนกรกฎาคม เม่ือทานเจาคุณเลขาธิการ และผู
เลา ไปเย่ียมเกาหลี ท่ีกรุงโซล (Seoul) จําไดวา เจาภาพพาพระไทยเดินผานบนทางเทา 
ชาวเกาหลีหันมามองดู แตไมแคน้ัน พากันเดินเขามาดูใกลๆ จนกลายเปนรุมลอม คณะ
เห็นไมไดการ รีบไปเปดประตูรถเขาไปน่ังขางใน แตเขาก็ไมหยุด หลายคนตามไปยืนขาง
รถ แลวกมลงจองมองเขาไปทางหนาตางรถ (เวลาน้ัน นาจะยังไมมีการใชฟลมกรองแสง) 

หันไปดูท่ีญ่ีปุนบาง ในป ๒๕๑๐ น่ันแหละ ถอยกลับไปถึงส้ินเดือนมิถุนายน เรา
มองดูคนญี่ปุน เห็นเขาเดินกันเร็วเหลือเกิน เหมือนรีบรอนไปท่ัวทุกคน แตเม่ือพระเรายืน
อยูในสายตา ก็เห็นชัดวาเขาสนใจอยางแปลกใจมาก แตละคน ท้ังท่ีเดินอยู ก็หันหนามา
มองดูเรา และก็ไมหยุด เขาเดินกันตอไปอยางเรงรอนน่ันแหละ แตหนาก็หันมาดูเรา จน
คอหันคงถึงข้ันจะบิดไมไหว จึงหันหนากลับไปขางหนา แลวก็เดินพนไปๆ  

จะเห็นวา คนท้ังสองเมืองน้ัน ตางก็เห็นพระไทยเปนภาพท่ีแปลกตานาสนใจมาก 
แตการแสดงความสนใจไมเหมือนกันเลย ตางกันไกล ขณะท่ีคนเกาหลีมุงแตจะเขามาดู
ใหใกลใหชิดไมคิดถึงธุระของตัว แตคนญ่ีปุนถึงจะสนใจ ถึงจะมอง ก็ไมยอมใหเวลาเสีย
ไป มุงแตจะไปทําเร่ืองของตัว 

ในสมัยน้ัน ญี่ปุนกําลังเรงพัฒนา คนมีชีวิตท่ีเรงรีบ สวนเกาหลียังคอนขางลาหลัง
หางญ่ีปุนคอนขางไกล ไมเหมือนเวลาน้ี ท่ีเกาหลีใตเหมือนเรงแขงจะใหแซงหนาญี่ปุนให
ได น่ีก็เปนภาวะท่ีนาสังเกตไว  
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ไดพูดนําเร่ืองเสียยืดยาว แตตัวเรื่องเอง ยํ้าอีกทีวา จะตองเลาอยางยนยอ ดังจะขอ
ตั้งเปนหัวขอสรุปความไว รวมแลว กิจในการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้ ในเวลาท้ังหมด ๘๑ 
วัน ต้ังแต ๒๔ มี.ค. ถึง ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕ จับรวบเปน ๓ ชวง คือ (ไมรวมชวงต้ังตน ๑๑ วัน) 

๑. บรรยาย “พุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย” ท่ี University Museum, 
University of Pennsylvania กําหนดไว ๖ สัปดาห แตตองจัดปรับรายการนั้นนี้ใหเขาลําดับ
กันไดลงตัว ในชวง ๔ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๒๕๑๕ (๓๒ วัน) พูดในช้ันจริง นับไดเพียง ๒๕ วัน 

๒. เดินทางเย่ียมเยียนมหาวิทยาลัย ท่ีมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา หรือ
อาเซียอาคเนยศึกษา ๘ สถาบัน (ไปไดเฉพาะในแถบตะวันออก และ Midwest สวนใน
แถบตะวันตก ตองตัดไป) ในชวง ๖ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๑๕ รวม ๑๕ วัน  

๓. บนเสนทางบินกลับเมืองไทย  โดยความรวมมือเ อ้ือเฟอของสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ในประเทศตางๆ แวะเย่ียม ๑๑ ประเทศ เปน ๑๒ ท้ังวาติกัน ในชวง  
๒๓ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕ (ไมนับ ๒๑-๒๒ พ.ค. พักรอเดินทางท่ี Phila.) รวม ๒๑ วัน 

ถึงวันท่ี ๒ เม.ย. ๒๕๑๕ คณะจึงไดเดินทางมายังจุดหมายคือ เมืองฟลาเดลเฟย/ 
Philadelphia และท่ีน่ี ก็ญาติโยมอีกเชนกันท่ีติดตามดูแลอุปถัมภพระใหสะดวกเรียบรอย
ไปทุกอยาง  



๒๖๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ท้ังน้ี มีการจัดอยางเปนระบบ คือ สมาคมไทยในฟลาเดลเฟย (The Thai 
Alliance of Philadelphia) เปนเจาภาพ  ตั้งแตท่ีพัก แทนท่ีจะแยกกันไปอยู ณ ท่ีเจาภาพ
ฝรั่งจัดให ๒ แหง ก็จัดถวายใหพักท่ีบานเลขานุการสมาคม คือ คุณมนัส โอวาทสาร เพ่ือ
จะไดไมตองหวงความเปนอยู โดยเฉพาะเร่ืองภัตตาหาร ซ่ึงคุณมนัส และคุณบุญเจียมจะ
ไดจัดดูแลตามวิถีทางของชาวพุทธไทย  

 ในเมืองฟลาเดลเฟย มีคนไทยอยูกวา ๒๕๐ คน นายกสมาคม คือ คุณหมออุดม 
สุวรรณศรี ไดทําจดหมายแจงขาวไปใหสมาชิกทราบท่ัวกัน  

ญาติโยม เม่ือรูขาว ก็มาเย่ียมเยียนสนทนา นําภัตตาหารมาถวาย นิมนตไปฉันท่ี
บาน และมีการจัดพิธีทําบุญเล้ียงพระกัน  

เฉพาะอยางย่ิง มีงานทําบุญตักบาตร เล้ียงพระ มีเทศน และสรงนํ้าพระ ฉลอง
สงกรานต โดยทางสมาคมขอใชหองโถงใหญ ของ University Museum ในวันเสารท่ี ๑๕ 
เม.ย. ๒๕๑๕ ญาติโยมมาราว ๑๒๐ คน และเปดโอกาสใหนักศึกษาอเมริกันเขารวมดวย  

คุณหมออุดม และคุณมนัส สละเวลาให พูดไดวาเต็มท่ี แลวก็มีทานอ่ืนๆ ซ่ึงลวน
มีนํ้าใจงดงาม  

อาจารยภิญโญ สุวรรณคีรี เปนพิธีกรใหดวยในงานทําบุญ คุณสุจินต จาก NIDA 
มาทําปริญญาเอกอยู ก็ชวยดูแลโดยตลอดในเวลาไปบรรยาย  

อีกหลายทานชวยในเร่ืองนานา รวมท้ังพาไปชมรมณียสถาน อันควรแกการศึกษา 
และนาร่ืนรมย ท่ีเหมาะแกพระสงฆ เชน สวนพฤกษชาติ คือ botanical gardens อยาง 
Longwood Gardens 

อาจารย Donald K. Swearer ก็นิมนต โดยในวันท่ี ๔ พ.ค. ๒๕๑๕ มารับ ๓ รูป 
ข้ึนรถนําไปชม Swarthmore College ท่ีทานสอนวิชาพุทธศาสนา ถวายเพล ไดพบ
นักศึกษาไทย ๔ คน (ชาย ๒ หญิง ๒) ซ่ึงมาเรียนท่ีน่ันดวยทุนหลวง 

หันไปดานตัวงานตามนิมนต คือบรรยายเร่ืองพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม
ไทย ซ่ึงเขามุงใหเด็กนักเรียนไดรูเขาใจ จึงใหโรงเรียนตางๆ จัดนํานักเรียนมาเขาช้ัน
เรียงลําดับไปครั้งละแหงสองแหง สามแหงก็มี จึงเปนกลุมเล็กบางใหญบาง บางวันแค ๕ 
คน บางวันรวม ๓ ร.ร. ถึง ๔๙ คน หักวันหยุดออกไปแลว สอน ๒๕ วัน นักศึกษามาเปน
กลุม หรือเขารวมก็ได เชนเดียวกับครู อาจารย เจาหนาท่ี และคนทั่วไป แลวจบดวย 
Board of Directors มาฟงมาดู 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๗ 

เน่ืองจากมีเรื่องวัฒนธรรมไทยดวย เขาจึงเชิญวิทยากรดานน้ันไปใหความรูและ
แสดงใหดูดวย คือ  

อาจารยฤทัย ใจจงรัก ไปบรรยายเร่ืองสถาปตยกรรมไทย (ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ร.ศ. 
ฤทัย ใจจงรัก เปนศิลปนแหงชาติ สาขาสถาปตยกรรม) และ 

อาจารยสถาพร สนทอง ไปแสดงนาฏศิลป 

เปนธรรมดาตามกฎกติกาของเขา ยอมมีคาตอบแทนสําหรับการบรรยาย ซ่ึงเขา
จาย รวมแลว สําหรับเดือนหน่ึงน้ี $1,000  

แตก็เปนธรรมดาของเราท่ียอมไมเอาเงินน้ัน เพราะญาติโยมเล้ียงพระอยูแลว แต
ก็ไมควรจะใหเขาระงับการจาย เพราะเขาจะไมเขาใจ จะมองเปนเรื่องประหลาด และก็ไม
ควรใหแกเขา เพราะประเทศเขารํ่ารวยกวาไทยมาก  

วิธีท่ีดีท่ีสุด ก็คือ ใหปจจัย  $1,000 น้ันแกมหาจุฬาฯ (ตอนนั้นคงไมไดนึกท่ีจะ
คํานวณ ถาเทียบดู เงินท่ีเขาจายครั้งน้ัน เทากับนิตยภัตท่ีมหาจุฬาฯ ราว ๓ ป) 

จึงเปนธุระของคุณมนัส โอวาทสาร ท่ีจะชวยจัดการเงินกอนน้ัน โดยพาผูเลาไป
รานหนังสือ เลือกหนังสือเสร็จแลว คุณมนัสก็ใชเงินกอนน้ันจายคาหนังสือ และจัดสง
หนังสือน้ันมาใหแกมหาจุฬาฯ ทาง surface mail  

เน่ืองจากหนังสือเลมหน่ึงๆ ราคาอยางสูงก็ไมก่ีเหรียญ ไดหนังสือมากพอควรแลว 
ปจจัยก็ยังเหลืออีกมาก  

ก็เลยตกลงวาคุณมนัส (หรือมอบภาระแกผูอื่น ยังไมมีเวลาคน) ใชเงินท่ีเหลือ ชวย
จัดซ้ือหนังสือ What the Buddha Taught ท่ีใชเรียนสําหรับ “วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ” 
ในช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๑ สงไปใหแผนกจัดหา ของมหาจุฬาฯ เพื่อจะไดจัดการจําหนาย
เอาเงินใหแกมหาจุฬาฯ ตอไป (ไดก่ีเลม ตอนน้ีขอขามไปกอน เพราะถาคน จะเสียเวลา
เพ่ิมอีก)  

สําหรับหนังสือสวนท่ีใหซ้ือถวายแกมหาจุฬาฯ น้ัน เม่ือตามมาถึงเมืองไทย ก็จัด
มอบใหแกหองสมุดมหาจุฬาฯ โดยติดใบปะบอกใหรูการบริจาคซ่ึงเปนท่ีไปท่ีมาน้ีวา 

(ใบปะหน้าใบรองปกนี ้ทาํสสีนัเลก็นอ้ย ดังภาพทีไ่ด้ลงไว้เป็นตัวอย่าง) 



๒๖๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ไดใหเวลาและเน้ือท่ีแกเรื่องท่ีฟลาเดลเฟยมากแลว ขอผานตอไปขอ ๒. คือออก
เดินทางไปเย่ียมมหาวิทยาลัยตางๆ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๖๙ 

เยี่ยมมหาวิทยาลัยในอเมริกา ท่ีสอนพุทธศาสนา หรืออาเซียอาคเนย 
ในการไปอเมริกาคร้ังน้ี ฟลาเดลเฟยนับวาเปนจุดศูนยกลาง คือ เปนจุดหมายของ

การเดินทางมาในรายการสอนพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย จึงไดพักท่ีน่ี ต้ังแตวันท่ี 
๓ เม.ย. ถึง ๖ พ.ค. ๒๕๑๕ รวมเดือนเศษ เปนชวงแรก  

ตอนนี้จบชวงแรกแลว ก็จะออกเดินทางไปเย่ียมมหาวิทยาลัยตางๆ อีกคร่ึงเดือน 
(๖ - ๒๑ พ.ค. ๒๕๑๕) เปนชวงท่ี ๒ 

จบชวงท่ี ๒ ณ ๒๑ พ.ค. แลว ก็กลับมาต้ังตนท่ีฟลาเดลเฟยอีก แลว ๒๓ พ.ค. 
๒๕๑๕ ก็จะออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยแวะเย่ียมประเทศตางๆ ในยุโรป ไปลงทาย
ท่ีอินเดีย ในอาเซีย กอนจะถึงเมืองไทยในวันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕  

รวมตลอดรายการ จนจบการเดินทาง หางเมืองไทยรวม ๘๐ วัน (ไมนับวันท่ีถึง
เมืองไทย คือ ๑๒ มิ.ย.) 

ตอไปน้ี คือชวงท่ี ๒ เม่ือเดินทางเย่ียมมหาวิทยาลัย ท่ีมีการสอนพุทธศาสนา หรือ
อาเซียอาคเนยศึกษา 

การเดินทางออกจากฟลาเดลเฟย ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ น้ี เปนเร่ืองของ
คณะพระ ๓ รูป ญาติโยมมากมายท่ีเมืองน้ีไมไดไปดวย แตก็มิใชวาพระจะตองไปกันเอง
โดยลําพัง เจาภาพฝร่ังก็รูเขาใจ และไดเตรียมการไวกอนแลว 

กอนเดินทางชวงท่ี ๒ น้ี ไดเตรียมกันไวแลว คือ ทางกระทรวงตางประเทศ ซ่ึงเปน
เจาภาพ (Department of State) ไดตกลงใหคุณไมค์ คือ Mr. Michael Billington  (มา
จาก Berkeley ใน California) เปนไวยาวัจกรของพระ โดยเรียกช่ือแบบไทยวา “คุณไมตรี” 

 “คุณไมตรี” เคยเปนอาสาสมัครของหนวยสันติภาพ (Peace Corps volunteer) 
ท่ีประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนดี จัดตั้งข้ึน ฝกมาดีแลว ไดอยูเมืองไทย พูดไทยได มี
ช่ือไทย พรอมจะไปกับพระไทยได โดยเปนผูติดตาม ชวยดูแล ติดตอกับเจาถ่ินในที่น้ันๆ 
เชารถและขับรถให หรือถาตองไปทางเคร่ืองบิน ก็จัดหาต๋ัวและพาพระไปข้ึนเคร่ืองบิน ฯลฯ 
เปนอันเขาทํานองวา คณะเราเดินทางในฐานะเปนแขกของรัฐบาลประเทศอเมริกาน่ันเอง 

(หลังจากนี้ ๑๗ ป “คุณไมตรี” มีช่ือปรากฏในวารสาร 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 

 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๑ 

 

CLS จัดกําหนดการเปน ๒ ชุดๆ ละ ๔ หนา คือ ชุดสีเหลือง สําหรับคณะเดินทาง 

และชุดสีเขียว สําหรับเจาภาพ/ผูตอนรับ นํามาแสดงไวพอเปนตัวอยาง 



๒๗๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

การเดินทางในชวงน้ี มีเรื่องราวมากมาย เพื่อใหไมยืดยาด จะไมเลาเร่ือง
ตามลําดับการเดินทาง แตสรุปเปนภาพรวม โดยแยกประเภทจัดกลุม เปน ๓ อยาง คือ  

๑. เย่ียมมหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาพุทธศาสนา ไดแก 
ก) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin) ท่ีเมืองแมดิสัน 

(Madison) ในรัฐวิสคอนซิน ซ่ึงเปนสถาบันแหงเดียวในอเมริกาเวลาน้ัน 
ท่ีมีการสอนพุทธศาสนาถึงข้ันใหปริญญาเอก [เยี่ยม ๘-๑๐ พ.ค. ๑๕] 

ข) มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) ท่ีเมืองเคมบริดจ ติดกับ
เมืองบอสตัน (Cambridge & Boston) [เย่ียม 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 [เย่ียม ๑๒ พ.ค. ๑๕]  

จุดสังเกต: U. of Wisconsin เปนแหงเดียวในอเมริกา ท่ีสอนพุทธศาสนาถึงข้ันให
ปริญญาเอก Chairman ของ Buddhist Studies Program น้ี เปนชาวญี่ปุน คือ Prof. 
Minoru Kiyota จึงสอนเรื่องจีนและญ่ีปุนดวย ทานเอาใจใสใหเวลาแกเรา สนทนาซักถาม 
และถวายเอกสารมามากมาย ในคณาจารยของโครงการน้ี ๑๔ ทาน มีทานหน่ึงเปนชาว
อินเดีย ช่ือ Prof. A. K. Narain (นารายณ) ก็เอาจริงเอาจังมาก นิมนตคณะเราเขา
หองสัมมนาวิชาประวัติศาสตรพุทธศาสนา ขอใหพูดและตอบปญหาของนักศึกษา แถม
นิมนตไปฉันเพลท่ีบานวันรุงข้ึน มีคนไทยและฝรั่งรวม ถวายอาหารทั้งอินเดียและไทย 

สวนที่ Harvard U. เวลานั้นก็มี CSWR (Center for the Study of World Religions) 
แลว แตเวลาน้ันเขาเนนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบ คณะไดพบกับ Prof. Masatoshi 
Nagatomi ซ่ึงเปนผูสอนวิชาพุทธศาสนา (Prof. of Buddhist Studies) และทานอ่ืนๆ 
รวมท้ังสนทนากับนักศึกษาปริญญาเอกเก่ียวกับพระพุทธศาสนาราว ๖ คน และเขานํา
ชมหอสมุดใหญของ Harvard ท่ีวามีหนังสือ ๗ ลานเลม (ปจจุบันวามี ๑๐ ลานเลม)   

[Prof. Nagatomi น้ี อีก ๙ ปตอมา เม่ือผูเลาไปบรรยายท่ี CSWR ของ Harvard 
ไดใกลชิดกัน และไดรวมกันต้ัง Buddhist Study Group ขึ้น เพื่อพบปะแลกเปล่ียนความรู
ความคิดกันประจําสัปดาห แตแปลกวาตอนที่พบ ผูเลาลืมแลววาเคยพบกันต้ังแตป ๑๕ นี้] 

ที่ Colgate U. แมจะเปนมหาวิทยาลัยเล็ก แตพิเศษดานน้ําใจ Prof. K. W. Morgan 
ซ่ึงสอนวิชาพุทธศาสนาท่ีน่ัน ต้ังใจจริงจังอยากใหเราไป เม่ือไปถึง ทานจัดใหพักคางแรม
ใน Chapel House ซ่ึงใชเปนศูนยฝกสมาธิ (meditation center) มีบริเวณรมร่ืนงดงาม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๓ 

คราวน้ัน คุณไมตรี (เรียก ไมค์ หรือบิลล์ ก็ได้) ถายภาพยนตไว มีภาพทานเจาคุณ
เลขาธิการและเหตุการณเปนท่ีระลึกอยางดี แตเม่ือกลับมาเมืองไทย เวลาผานไปหลาย
สิบป ฟลมเสียเนาเหม็นหมด เปนความผิดของผูเลาท่ีไมไดหาวิธีเก็บรักษาวัสดุชนิดน้ี  

แมกลับเมืองไทยแลว Prof. Morgan ก็ยังเอาใจใส สงหนังสือดีๆ ของทานไป
ถวายเปนชุด แตผูเลาก็ไมมีเวลาติดตอตอบสนองทาน เปนขอบกพรองของเราเอง ซ่ึงก็
ตองอางเร่ืองงานท่ีมหาจุฬาฯ [เคยมีอาจารยอเมริกันทานหน่ึง ซ่ึงมีผลงานหนังสืออยูแลว 
ครั้งหน่ึง เขียนจากอเมริกามาขอใหรวมงานทําหนังสือเร่ืองหน่ึงหรือเลมหน่ึง ผูเลาก็ยุงกับ
งานของเรา ทานรอจนในท่ีสุดคงนอยใจ เขียนมาบอกวา เอาไวชาติหนาก็แลวกัน] 

สุดทาย Columbia U. เปนมหาวิทยาลัยใหญมีช่ือเสียงทีเดียว แตไมไดเดนดัง
จริงจังกับวิชาการดานของเรา พบช่ืออาจารยทางมหายานบาง คณะเราไดพบกับอาจารย 
๓ ทาน คุยกันสักช่ัวโมงหนึ่ง ก็ลา เรื่องเดนในการมาท่ีน่ี กลายเปนการไดเจอหนุมขาว
สาวฝร่ังพวกหริกฤษณะกลุมใหญ รองเตนลอยหนาลอยตากันท่ีหนาตึก   

๒. เย่ียมมหาวิทยาลัยที่มีการสอนอาเซียอาคเนยศึกษา ไดแก 
ก) มหาวิทยาลัยนอรทเธอรน อิลลินอยส (Northern Illinois University) ท่ี

เมืองดีกาลบ (De Kalb) ในรัฐอิลลินอยส ซ่ึงมีศูนยอาเซียอาคเนยศึกษา 
(Center for Southeast Asian Studies) โดยตรงเฉพาะ [เยี่ยม ๗-๘ พ.ค. ๑๕] 

ข) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ท่ีเมืองแอนนอารเบอร 
(Ann Arbor) ในรัฐมิชิแกน ซ่ึงมีศูนยอาเซียทักษิณาคเนยศึกษา (Center for 
South and Southeast Asian Studies) โดยตรงเฉพาะ [เยี่ยม ๑๐-๑๑ พ.ค. ๑๕] 

ค) มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ท่ีเมืองนิวเฮเวน (New Haven) ใน
รัฐคอนเนคทิคัต (Connecticut) [เย่ียม ๑๗ พ.ค. ๑๕ – แตมีเหตุขัดของใหงด] 

ง) มหาวิทยาลัยคอรเนลล (Cornell University) ท่ีเมือง Ithaca ในรัฐนิวยอรก 
ซ่ึงมีโครงการอาเซียอาคเนย (Southeast Asia Program)  [เย่ียม ๑๗-๑๘ พ.ค. ๑๕] 

จุดสังเกต: ขอใหรูกันไวกอนวา มหาวิทยาลัยท่ีสอนเรื่องอาเซียอาคเนย ก็ยอมสอน
เร่ืองพุทธศาสนาดวย เปนธรรมดา เพราะหลายประเทศในอาเซียอาคเนยเปนดินแดน
พุทธศาสนา จะรูเขาใจเรื่องอาเซียอาคเนย ก็ตองรูเ ร่ืองพุทธศาสนาดวย เพียงแตวา
อาจจะเนนตางแงตางดานกับพุทธศาสนศึกษาโดยตรง  



๒๗๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

ที่ Northern Illinois U. ผูอํานวยการศูนย คือ Dr. Donn V. Hart เอาใจใสมาก 
ทานทํากําหนดการพบปะไวละเอียดทีเดียว พอคณะเดินทางถึงเมือง De Kalb ๒ ทุมครึ่ง 
ก็มีรายการพบปะในงานทันที กวาจะเร่ิมคุยกันไดก็ ๓ ทุม  

ท่ีบาน Dr. Hart มีอาจารยสายวิชาน้ีมา พรอมท้ังนักศึกษาไทย ๖ คน ซ่ึงมีนํ้าใจ
มาก รุงข้ึนก็รวมเล้ียงภัตตาหารท้ังเชา-เพล คณะก็พบ-ก็ดูไปตามกําหนดการ Dr. Hart 
บอกวา ยินดีขอใหมหาจุฬาฯ สง Faculty members ไปเรียนตอท่ีน่ัน  

คราวน้ี คุณไมตรีก็ถายภาพยนตไวอีก เก็บไวท่ีกุฏิของผูเลา และก็ไดเนาเสียไปอีก
แลวเชนเดียวกัน  

ท่ี U. of Michigan กอนจะเย่ียมศูนยอาเซียทักษิณาคเนยศึกษาตอนบาย ไดรับ
นิมนตไปฉันเชาท่ีบาน Prof. William Gedney และโยมชอย ท่ีบานมีศาลพระภูมิดวย 
พระเจริญพระพุทธมนต ทํานํ้ามนต ใหพรโยม มีหนังสือพิมพมาสัมภาษณ  

จากน้ัน อาจารยชาวลังกา คือ Prof. Padmanabh Jaini นิมนตคณะเขาช้ันเรียน
พุทธศาสนา อาราธนาศีล อาราธนาธรรม สวดมนต กลาวธรรม และตอบปญหา ดังนี้เปนตน  

ทั้งน้ี อาจารยชาตรี เมืองนาโพธิ์ นายกสมาคมไทยแอนนอารเบอร ไดดูแล
ชวยเหลือโดยตลอดจนสงข้ึนเครื่องบิน 

ท่ี Yale University แมจะรูกอนแลววางดรายการ แตอยูในทางผาน จึงหยุดแวะ
ชมบริเวณ ดูอาคารใหญโต ขอเอกสารบาง คางแรมท่ี New Haven คืนหน่ึงแลว คุณ
ไมตรีก็ไปเชารถมาขับพาพระออกเดินทาง แวะฉันเพลแลว ก็ไปตอแบบเร่ือยๆ ชมทุงนา
ปาเขา ผานเมือง ผานหมูบาน แวะทะเลสาบ ตามสบาย เกือบ ๘ ช่ัวโมง จึงถึงจุดหมาย  

ตอจากเยล ก็มาท่ี Cornell University หลังจากถึงสักคร่ึงช่ัวโมง ราว ๒๐ น. ยัง
ไมมืดค่ํา Dr. L. C. Cunningham ผูสูงวัย มาพาคณะไปท่ีตึกหน่ึง พบกับนักศึกษาไทย 
๑๔ คน สนทนากัน และสวดมนตใหพร เกือบ ๓ ช่ัวโมง Dr. Cunningham ก็รับไปท่ีพัก  

พอเชาวันใหม อาจารยฉลาดชาย รมิตานนท นายกสมาคมไทยท่ีน่ัน นําขาวตม
มาถวาย ทานอ่ืนๆ ตามมาดวย แลว Dr. Cunningham ก็มารับไปอีก ดูน่ันชมน่ี รวมทั้ง
หองสมุด Wason Collection  

แลวก็นําไปพบ Dr. Lauriston Sharp ผูกอต้ัง Southeast Asia Program ของท่ี
น่ัน สนทนาเร่ืองของโครงการน้ัน แลวไปฉันเพลท่ีนักศึกษาไทยจัดถวาย พรอมท้ังอาจารย 
และนักศึกษาฝร่ัง สนทนากัน จนบาย ๑๔.๒๐ น. คุณไมตรีก็ขับรถพาเดินทางตอไป สู
มหาวิทยาลัยคอลเกต 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๕ 

๓. เยี่ยมชุมชนญาติโยมนักศึกษาไทย ในเมืองใหญ ที่ต้ังมหาวิทยาลัยใหญๆ มี 

ก) เมืองชิคาโก/Chicago แวะท่ีน่ี โดยจับเปนจุดตั้งตนใหมในการเดินทาง
ไปสู Northern Illinois U. ซ่ึงหางออกไปประมาณ ๙๐ กม. [แวะ ๖-๗ พ.ค. ๑๕] 

บุญการ: ท่ีน่ี ไดรับความอุปถัมภบํารุงโดยความเอ้ืออํานวยของคุณหมอจําลอง 
ดิษยวณิช (เวลาน้ีคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.พ.จําลอง  ดิษยวณิช) พรอมดวย
อาจารยพริ้มเพรา (เวลาน้ีคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ พร้ิมเพรา ดิษยวณิช) ตั้งแตถวาย
ท่ีพักอาศัย พอพระมาถึงบานตอนสายวันท่ี ๖ พ.ค. ๒๕๑๕ ก็พรอมดวยญาติมิตรเร่ิมงาน
บุญ ฟงพระเจริญพระพุทธมนต และถวายภัตตาหารเพล  

คร้ันเย็นลง ๑๘.๓๐ น. ยามที่ยังไมมีวัดไทย ญาติโยมคนไทยก็ไดมารวมพิธีบุญกัน
ที่วัดญี่ปุน Buddhist Temple of Chicago มากันมากมาย ราว ๓๐๐ คน ลนหองประชุม 
นิมนตทานเจาคุณเลขาธิการ เทศนาและตอบปญหาธรรม จนเกือบส่ีทุมคร่ึง จึงไปพักผอน 

รุงข้ึน แตเชา ราว ๐๖.๓๐ น. ก็ไปจัดงานบุญกันอีกที่วัดญ่ีปุนน้ัน คุณหมอจําลอง
และญาติมิตรตักบาตรและเล้ียงภัตตาหารเชา คร้ันถึงเพล ฉันภัตแลว ก็นิมนตผูเลาแสดง
ปาฐกถาภาษาอังกฤษ กอนมีการประพรมน้ําพระพุทธมนต อวยพรใหพิธีจบลงดวยปติสุข 

ยามวางกิจพิธี ญาติโยม โดยเฉพาะคุณพิศมัย (ตอย) วิทยวิโรจน และเพ่ือน ก็จัด
นําใหพระไดดูชมสถานที่อันสมควร เชน พิพิธภัณฑ และโบสถบาไฮ กอนท่ีพระจะเดินทาง
ตอไป โดยไดมองเห็นชัดแลววา ญาติโยมชาวไทย แมจะหางถิ่นฐานไปอยูในดินแดนหางไกล 
ผานเวลายาวนาน ก็ยังมีใจมั่นดวยศรัทธาในพระศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย 

ข) เมืองนิวยอรก/New York City แวะเมืองน้ี อันเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ซ่ึงผูจัดรายการทราบมาวามีการสอนพระพุทธศาสนา ไดพักท่ี
ไทยมิชชัน (Thai Mission) [แวะ ๑๑-๑๓ พ.ค. ๑๕] 

บุญการ: ท่ีน่ี ญาติโยมท่ีรูท่ีทราบขาว ก็มาเอ้ือเฟอเก้ือกูลทําบุญกัน เริ่มแตคุณกมล 
แมคุณมาณพ  ฉัตรภูติ  ก็ตามมาดูแลท่ีน่ีดวย  ในวันรุง ข้ึน  ขณะพระฉันเชา  Mrs. 
Josephine Stanton (ภริยาของ Mr. Edwin Stanton เอกอัครราชทูตอเมริกาคนแรก ประจํา
ประเทศไทย) ไมทราบวาทานทราบขาวอยางไร ก็ไดมานมัสการสนทนาอยางดีใจ 

นอกจากไปเย่ียม Columbia U. แลว ในชวง ๒ วัน ก็มีกิจนิมนตไปในงานทําบุญ
ของญาติโยมไทยหลายบาน หลังพบกับ Mrs. Stanton แลว คุณมาณพก็รับไปฉันเพลใน
งานทําบุญแตงงานคุณหมอชนะ และคุณเยาวลักษณ แลวก็ตอภาคเย็น-คํ่า ไปเจริญพระ
พุทธมนต โกนผมไฟเด็กๆ วันตอมา ญาติโยมก็มาเล้ียงแตเชา แลวอีกสองทานก็รับไปเจริญ
พระพุทธมนต ฉันเพล ในงานข้ึนบานใหมคุณกฤษณ จากนั้นก็ไปสงสนามบินเพื่อไปบอสตัน 



๒๗๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

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

ค) เมืองบอสตัน/Boston แวะท่ีน่ี โดยเปนเมืองสําคัญ อันเคยเปนท่ีตั้งของ 
MIT และถึงกันกับ Harvard ท่ีจะไปเย่ียม [แวะ ๑๓-๑๖ พ.ค. ๑๕] 

บุญการ: ท่ีน่ี ทางสมาคมไทยแหงแมสซาชูเซตส (Thai Association of 
Massachusetts) ท้ังนายก คือ คุณหมอเทพ หิมะทองคํา และรองนายก คือ คุณสุรชัย 
บุญแสง กับท้ังคุณนิกร ใจเพชร ไดอุปถัมภดูแลตั้งตนแตไปรับจากสนามบิน โดยคุณ
สุรชัยติดตามชวยเหลือใกลชิด 

(คุณหมอเทพ หิมะทองคํา ตอมาคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเทพ 
หิมะทองคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร) 

ไดทราบวา เวลาน้ัน ท่ีบอสตันมีคนไทยอยูราว ๑๕๐ คน สวนมากเปนนักศึกษา 
วาเฉพาะท่ี Harvard U. มีนักศึกษาไทยเกือบ ๒๐ ซ่ึงพอกับท่ี MIT ซ่ึงมีประมาณ ๒๐ 
(แยกไดเปนช้ันปริญญาตรี ๘ และโทกับเอก ๑๒) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๗ 

ท่ีน่ีมีรายการไปเยี่ยม Harvard บนฝงเมือง Cambridge ดังไดเลาแลว แต MIT 
ไมเขาในรายการเย่ียม เพราะเปนท่ีสอนในแดนวิชาอยางอ่ืน แตกระน้ัน ก็ไดไปเยือนใน
อีกความหมายหน่ึง คือพบกับญาติโยมและนักศึกษาไทย ดังท่ีวา ในวันรุงข้ึน คือ ๑๔ 
พ.ค. ๑๕ ประมาณ ๑๙.๒๕ น. รับนิมนตข้ึนไปพบคนไทย ซ่ึงมาราว ๑๐๐ คน บนหอง
ประชุมในหอพักหญิง ท่ี MIT ไดสนทนากัน เจริญพระพุทธมนต และแสดงธรรม  

รุงข้ึน ๑๕ พ.ค. ๑๕ หลังจบรายการท่ี Harvard แลว คุณหมอเทพนําคนไทยมา
สนทนาตั้งแต ๒๑ ถึง ๒๒.๓๐ น. 

นอกจากรายการพบปะอยางน้ีแลว ก็มีการนิมนตไปชมสถานท่ี เชน พิพิธภัณฑ 
บางทีไปไกลสักหนอย คือ ยอนไปวันท่ี ๑๔ ทานบาทหลวงท่ีเรียกวา Father McLaughlin 
ไดมารับไปชมสถาบันฝกบาทหลวง St. John’s Seminary อันกวางขวางใหญโต 

สุดทาย วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๒๕๑๕ เวลา ๑๔ น. คุณหมอเทพ และคุณสุรชัย ก็นิมนต
พระข้ึนรถนําไปสงท่ีสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสูเมือง New Haven ถ่ินของ Yale U. 
จากน้ัน ไปเย่ียม Cornell U. แลวตอไป Colgate U. ดังท่ีเลาแลว เปนอันจบรายการเย่ียม  

๑๙ พ.ค. ๒๕๑๕ คุณไมตรีขับรถพาเดินทางกลับ แวะเมือง Syracuse พักท่ีบาน
คุณหมอสมพงษ และคุณกอนทอง ไดรับความอุปถัมภดูแลอยางดี แลวเดินทางตอไป
จนถึงเมือง Buffalo คุณหมอวิทูร วงศธรรม มารับไปบานใหม ทําบุญเล้ียงเพล พระสวด
มนต แสดงธรรม ญาติโยมรวมสัก ๒๕ คน พักท่ีเมืองน้ัน เลยไดแวะ Niagara Falls  

๒๑ พ.ค. คุณไมตรีสงรถคืนแลว ก็พาพระมาข้ึนเครื่องบินจาก Buffalo สู  Phila. 
ญาติโยมมารับคณะจากสนามบิน แวะที่สถานีรถไฟ สงคุณไมตรี ซ่ึงลาแยกไปวอชิงตัน ดี.ซี. 
ไปถึงบานคุณมนัส ก็ทําบุญ สวดมนต ฟงธรรม ถาม-ตอบปญหากันอีก เทากับสงทาย 

ออกจากอเมริกา มาแวะวาติกัน ฉันนํ้า ๓๐ ขวด ไดใกลฤาษีเกศ 
ครั้นแลว วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ คุณมนัส โอวาทสาร ก็พาคณะ

พระสงฆมาท่ีสนามบิน แลวราวทุมครึ่ง พระสงฆก็ลาญาติโยมราว ๓๐ คน ท่ีมาสง ขึ้น
เคร่ืองบิน เดินทางจากเมือง Philadelphia สหรัฐอเมริกา สูกรุง London ประเทศอังกฤษ  

ในเสนทางกลับเมืองไทยที่ใชเวลา ๒๐ วัน ได รับความอุปถัมภและความ
ชวยเหลือเอ้ือเฟอเก้ือกูลจากสถานทูตไทย ในนานาประเทศ จึงไดแวะผานดินแดนตางๆ 
หลายประเทศ คือ จาก Philadelphia ในอเมริกามา London ในอังกฤษ ตอมายัง Paris 
ในฝร่ังเศส แลวไป Amsterdam แหงเนเธอรแลนด สู Brussels ในเบลเยียม  



๒๗๘ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

จากน้ันไป Cologne และ Hamburg ของเยอรมนี แลวข้ึนไป Copenhegen ใน
เดนมารก  จากน้ัน  ยอนมา  Berlin และ  Frankfurt ในเยอรมนี  ลงมา  Geneva ใน
สวิตเซอรแลนด แลวแวะ Rome ในอิตาลี  และในท่ีสุด ตอจาก New Delhi ของอินเดีย 
มาถึงกรุงเทพฯ ในวันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕ 

ระหวางทาง มีจุดสังเกตบางแหง คือไดแวะนครเบอรลิน ซ่ึงเวลาน้ันอยูในยุค
สงครามเย็น แบงเปนเบอรลินตะวันออก กับเบอรลินตะวันตก คณะไดรับความเอ้ือเฟอ
นําไปเดินเลียบกําแพงเบอรลินชวงหน่ึง เปนตัวอยางใหเห็นสภาพดานหน่ึงของโลกมนุษย 

อีกแหงหน่ึง เม่ือถึงกรุงโรม ไดแวะไปเยือนนครวาติกันดวย (เรียกตามภาษา
ทางการวา Vatican City State หรือ นครรัฐวาติกัน) 

เหตุท่ีไปเยือนวาติกัน คือ ในระยะท่ีอยูในอเมริกา ไดทราบจากทางสถานทูตท่ีกรุง
วอชิงตัน วา ทางคณะของทานเจาประคุณสมเด็จฯ วัดพระเชตุพน ไดกําหนดตัวทานเจา
คุณเลขาธิการ ใหเปนสมณทูตองคหน่ึง ท่ีจะเขาเย่ียมองคพระสันตะปาปา (Pope Paul 
VI, 1963-78) และขอใหไปรวมคณะดวย  

ในการน้ี ทานเจาคุณเลขาธิการจะนําคณะไปสมทบที่กรุงโรม เพราะบังเอิญ
กําหนดเดินทางถึงโรมประจวบกันพอดี คือ วันเย่ียมวาติกันของทานเจาประคุณสมเด็จฯ 
กําหนดไว ๗ มิถุนายน ศกน้ัน สวนตั๋วเคร่ืองบินของคณะวา จะเดินทางถึงโรมในวันท่ี ๕ 
และออกจากโรมในวันท่ี ๗ ตอนคํ่า เปนอันสมทบกนัไดท่ีน่ัน และไมเสียงานท้ังสองฝาย 

การเดินทางก็ลงตัวตามท่ีคิดหมายไวน้ัน คือถึงกรุงโรมในวันท่ี ๕ มิ.ย. ไดกราบ
ถวายคารวะแดเจาประคุณสมเด็จฯ พบพระเถรานุเถระ พรอมท้ังผูใหญในกรมการ
ศาสนา และญาติโยม ท่ีมาในคณะ    

รุงข้ึน ๖ มิ.ย. ๑๕ มีบิชอพบางทานมารับพระสงฆ ๕ รูป (คือ พระเดชพระคุณ
พระธรรมปฎก และทานเจาคุณพระราชโมลี กับคณะ ๓ รูป ท่ีมาถึงใหม) ไปรวมสัมมนาท่ี
สํานักงานศาสนสัมพันธแหงโลก โดยในฝายวาติกัน มีคารดินัลทานหนึ่งเปนหัวหนา  

วันตอมา ๗ มิ.ย. ๑๕ หลังเพล ไปเฝาองคพระสันตะปาปา ผูคนมากมาย ทรง
ทักทายราว ๓ นาที แลวไปชมโบสถเซนตปเตอร (St. Peter's Church) ท่ีเล่ืองระบือวา
ย่ิงใหญ หลังจากน้ันก็ออกเดินทางตอไป โดยบินเขาทวีปอาเซีย แวะกรุงนิวเดลี (New 
Delhi) ของอินเดีย อันเปนถ่ินกําเนิดของพระพุทธศาสนา มีเร่ืองมากมายท่ีชาวพุทธพึงรู 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗๙ 

ในเวลาท่ีจํากัดน้ี ยากจะไปถึงถ่ินท่ีเรียกไดวาเปนพุทธภูมิแท อยางใกล แคสาวัตถี
ก็แถวๆ ๕๐๐ กม. ถาจะเยือนถ่ินพุทธภูมิน้ัน ก็ควรเตรียมการโดยใหเวลามุงมาจําเพาะ  

ตามท่ีจําไดวา ครั้งน้ี โดยคําแนะนําของพระเดชพระคุณพระเทพวรเวที (คือ เจา
ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในปจจุบัน) ตกลงวาไปดูท่ีศักดิ์สิทธิ์แหงหน่ึงตาม
ตํานานของฮินดู คือ ฤๅษีเกศ (Rishikesh) ซ่ึงอยูไมไกลนักในระยะ ๓๐๐ กม. เศษ 

ฤๅษีเกศเปนจุดท่ีแมนํ้าคงคาผุดโผลออกมาจากภูเขา ถือวาเปนศูนยกลางของ
โยคะ จึงเปนถ่ินฤๅษี คณะก็จะไปดูถ่ินฤๅษี จะไดเห็นอาศรมของฤๅษีใหญๆ 

วันท่ี ๑๐ มิ.ย. พอรุงเชาสักพัก คณะก็ออกเดินทางมุงไปฤๅษีเกศ แตอากาศ
ตลอดทางไปท่ีน่ัน แสนจะรอนสําหรับเรา และแหงอยางย่ิงดวย แมกระน้ันก็ไปกันจนถึง
แมนํ้าคงคาตอนตนทาง และถึงฤๅษีเกศ แตก็อยูไมนาน ไมไดดูมาก ตอนจะกลับ ไดแวะ
อาศรมของศิวนันทะ และสนทนากับคเณศานันทะเล็กนอย กลับมาถึงเดลี ๒๑ น.  

วันไปฤๅษีเกศน้ี สังเกตวาเปนวันท่ีดื่มนํ้ามากท่ีสุดในชีวิตเทาท่ีผานมา นํ้าท่ี
จัดเตรียมไปและหาเพิ่ม คณะ ๓ รูป ฉันหมดไปราว ๓๐ ขวด ท้ังท่ีน่ังไปในรถปรับอากาศ 

ในท่ีสุดก็ถึงวันเสร็จส้ินการเดินทาง คือ ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้ึน
เครื่องบิน ๐๕.๕๕ น. ถึงกรุงเทพฯ ๑๐.๕๕ น.  

ถึงเมืองไทย คือไปมหาจุฬาฯ  
ผูเลาเขียนเรื่องราวตอนไปอเมริกาท้ังหมด คือ ๒๔ มี.ค. – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕ น้ีได 

ก็ดวยอาศัยแผนกระดาษจดนัดของปน้ัน ท่ีฉีกไวเฉพาะหนาท่ีมีวันท่ีในชวงของการ
เดินทาง แลวเขียนบันทึกไวดวยดินสอดําตัวยิบทีเดียว เพราะท่ีวางท่ีจะเขียนไดในแตละ
วันจํากัดมาก การเขียนเลาตองอาศัยบันทึกน้ีตลอด เพราะเร่ืองนานนักแลว จําไมได และ
จําผิดพลาดก็มี  

(กระดาษจดนัดน้ี มีเพียง ๔ แผน คือ ๘ หนาๆ ละ ๑๐ วัน เร่ิมบันทึก ๑ เม.ย. ๑๕ 
เดาวา เดิมผูเลาไมไดคิดจะบันทึก แตนึกข้ึนมา เห็นความจําเปน ก็จึงหากระดาษมาจะใช
เขียน แตขณะน้ันกําลังเดินทาง ก็หาไดเพียงอยางน้ี – น่ีคือเดาเทาน้ัน)    

แตก็มีเอกสารท่ีใชประกอบไดมาก คือ จดหมายบาง ใบแจงกําหนดการบาง ปก
เอกสารท่ีมหาวิทยาลัยบางแหงแจกใหบาง ฯลฯ ตลอดจน Directory ของสมาคมไทยใน
อเมริกา ซ่ึงใสรวมไวในแฟมท่ีตั้งช่ือวา “U. of Penn.”  



๒๘๐ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

แลวลาสุด เม่ือจะส้ินป ๒๕๕๖ น้ีเอง ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ผูเลาไดรับหนังสือช่ือ
วา สามชีวิตในอเมริกา บันทึกของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซ่ึงเปนนิพนธของเจา
ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ครั้งดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระเทพวรเวที วาดวยการ
ไปอเมริกาของคณะพระสงฆ ๓ รูป ในเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

สามชีวิตในอเมริกา น้ี คือหนังสือท่ีรวมจดหมายรายวัน หรือเขียนวันละฉบับ ซ่ึง
เจาประคุณสมเด็จฯ ครั้งเปนพระเทพวรเวที ไดเขียนเลาเหตุการณความเปนไปในการ
เดินทางไปสู ไปใน และกลับมาจากอเมริกา คราวน้ัน ตลอดหมดท้ัง ๘๐ วัน สงมาถึงพระ
เถระ ๓ รูป ท่ีวัดปากนํ้า 

หนังสือเลมดังกลาวน้ี พิมพนานแลว ในโอกาสวันคลายวันเกิด ๘๘ ป ของเจา
ประคุณสมเด็จฯ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แตผูเลาไดรับหลังจากน้ันเกือบ ๔ เดือน 
ท้ังน้ี เพราะวา เน่ืองจากปญหาโรคปอดของผูเลา ท่ีตองไปหาสถานท่ีท่ีจะหายใจไดงาย
ข้ึน จึงไดออกจากวัดของตน ไปอยูในถ่ินดงดอย ไมอยูท่ีวัดของตนหลายปแลว หนังสือน้ี 
จึงไดรับจากผูท่ีฝากตอๆ กันมา คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน ไดรับ
จากทานท่ีรูจักฝากใหจากวัดปากน้ํา แลวพระครูปลัดก็ฝากพระอ่ืนท่ีเดินทางไปพบผูเลา 

(ผูเลาไมไดไปกราบเคารพเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ และไมไดไปกราบ
เคารพเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากน้ํา คือ ไมไดพบกับทานเลย ถึงบัดนี้ ๑๐ 
ปแลว สืบเนื่องจากปญหาปอดโรคเกา ท่ีทําใหการหายใจยากและการพูดเปนการเบียดเบียนปอดมาก) 

แตไมวาจะอยางไร ก็ไมชาเกินไป กลับเปนจังหวะพอดีท่ีวา หนังสือถึงผูเลาเม่ือ
ใกลเวลาท่ีจะเขียนเร่ืองน้ี และไดอาศัยใชประโยชน โดยเฉพาะในการตรวจสอบ
เทียบเคียงขอมูลตางๆ จึงขอกราบขอบพระเดชพระคุณเจาประคุณสมเด็จฯ ไว ณ ท่ีน้ี 

ทีน้ี มีเรื่องท่ีผูเลาแปลกใจตัวเอง คือ ในบันทึกบนแผนกระดาษจดนัด ท่ีตัวเอง
เขียนดวยดินสอดําไวน้ัน มีขอความบันทึก เร่ิมแต ๑ เม.ย. ๑๕ น้ันมาเรื่อยๆ แตพอถึง 
๑๒ มิ.ย. ๑๕ คือวันท่ีเดินทางจากเดลี กลับสูกรุงเทพฯ ท้ังท่ีหนากระดาษสําหรับวันน้ัน มี
ท่ีวางมาก แตเขียนบันทึกไวนิดเดียว เพียงบอกเท่ียวบิน และเวลาออก-เวลาถึง เทา
น้ันเองวา “เคร่ืองบิน PA 002 ออก (747) 5.55 น. ถึงกรุงเทพ 10.55 น.” จบเทาน้ี 

ผูเลาเองแปลกใจท่ีบันทึกวันกลับถึงเมืองไทย จบไปหวนๆ ไมมีอะไร เรื่องก็ตอง
แลวกันไป ก็เทาน้ัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๑ 

แตค่ําน้ีเอง (๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗) เฉลียวใจ แวบข้ึนมาวา ในสมุดบันทึกหลัก ท่ีมี
เรื่องมหาจุฬาฯ ซ่ึงไดอาศัยตลอดมานั้น ชวงท่ีไปอเมริกาจะตองวาง ทีน้ี เม่ือตัวกลับ
มาแลว จะมีบันทึกตอไปเม่ือไร อยางไร ก็จึงเดินไปหยิบบันทึกของป ๒๕๑๕ ออกมา 

พอเปดดูถึงวันท่ีออกเดินทางในเดือนมีนาคม ก็ปรากฏวา ไปข้ึนเครื่องบิน โดยไป
จากมหาจุฬาฯ จากนั้น สมุดจดบันทึกก็วาง จนกระท่ังวันท่ี ๑๒ มิ.ย. ท่ีกลับถึงเมืองไทยน้ี 
ก็มีบันทึกบอกวา มาท่ีมหาจุฬาฯ ตอไปในวันน้ันเลย 

เปนอันวา ท่ีไปอเมริกาท้ังหมดเกือบ ๓ เดือนน้ี ไปจากมหาจุฬาฯ และก็กลับมาท่ี
มหาจุฬาฯ เทาน้ันเอง แถมเรื่อง Mrs. Stanton (ภริยาเอกอัครราชทูตอเมริกาคนแรกท่ีมา
ประจําประเทศไทย) ซ่ึงมาพบเม่ือพักท่ีนิวยอรก แตตอนท่ีเลา ผานมาแลว นึกไมออก ก็
มาสวางท่ีน่ีเอง ก็เลยคัดบันทึกลายมือของ ๒ วันน้ีมาดูกัน ดังน้ี 

วันสุกดิบไปอเมริกา 

“[วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๕] วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕. 
 สํานัก ลธ.: รองฯ ตรวจรายงานนิสิตเสร็จหมด ส้ินภาระตรวจผลการสอบ. 

- Mrs. Stanton เข้าพบ ขอสถิติ นิสิต นศ. นร. และสนทนาเร่ืองท่ีจะไป
สอนท่ี เพนน์ฯ กับการที่จะช่วยเหลือ ไปพบกันท่ีน่ัน. 

- นสพ. Bangkok Post และ ไทยรัฐ ส่งคนมาสัมภาษณ์ ถ่ายภาพการไป
บรรยาย-เยี่ยม คร้ังน้ี. 

- รองฯ รวมเร่ืองแบบเรียน ร.ร. ปริยัติธรรม ที่ทําถึงหมวดธรรมวินัย ป.๕ 
ถึง มศ.๓ กับ บาลี ป.๕ ถึง มศ.๑ เสร็จ เข้าหมวดหมู่เรียบร้อย เพื่อส่ง
กรมการศาสนาฯ เป็นส้ินภาระ. 

- ทําหนังสือแต่งต้ัง พระมหาบุญลือ เขมสิริ เป็น ผอก. วศศ. ถวายองค์
สภานายกเซ็น. 

- บันทึกงานต่างๆ ที่จะต้องทําต่อไป ไว้แก่ผู้ที่รักษางานจนเสร็จ. 
ผลที่สุด ต้องไปเอากระเป๋าจากวัด มานอน มจร. ได้นอน ประมาณ ๓.๓๐ น.”  



๒๘๒ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

วันกลับมาถึงไทย 

“[วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ํา เดือน ๘] วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕. 
 การเดินทางกลับของเลขาธิการ และรองเลขาธิการ รูปท่ี ๑:  

๑๐.๕๐ น. เคร่ืองบิน PA 002 (747) ถึงสนามบินดอนเมือง มีคณะ
เจ้าหน้าที่มหาจุฬาฯ นําโดยเจ้าคุณปิฎกโกศล พระมหาสมบูรณ์-อารีย์-      
สุพจน์-วิสุทธิ์-สิริ ฯลฯ คณะวัดสระเกศ (นําโดยพระราชสุธี) จํานวนมาก 
และญาติโยมจํานวนมาก ไปรอรับ. 

อาจารย์สิริ เพ็ชรไชย ไปจัดการเร่ืองกระเป๋า, เข้าห้อง VIP, ทีวี ช่อง 4 ไป
ถ่ายทําข่าว ทักทายปราศรัยกันแล้ว นําขึ้นรถคันเดียวกันของวัดสระเกศ ไป
วัดสระเกศ เข้าพระอุโบสถ พระสงฆ์สวดชยันโตรับ แล้วฉันเพล ณ 
วิหารคต แล้ว ๒ รูป แยกกลับวัดของตน. 

- ราว ๑๕ น. รองฯ มา มจร.พบปะเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมงานบางท่านทั่วๆ ไป 
สอบถามงานที่ดําเนินไประหว่างไม่อยู่ และเตรียมการทํางานต่อไป แจก 
return address ที่นํามาถวายจากอเมริกา (ทํามา ๙ รูป คือ เจ้าคุณปิฎก - 
อจ.สมบูรณ์ – อารีย์ – สุพจน์ – ประแทน – ภาณุ – บุญลือ – ชาย – ธีร์) 
มีเจ้าหน้าท่ีมาสนทนาหลายท่าน.  

- เทปท่ีบันทึกเสียง 12 ม้วน  ส่งทางเคร่ืองบินล่วงหน้า แต่ยังรอ เซ็นใบรับ
ได้ เซ็นใบรับวันน้ี (ได้รับของพรุ่งน้ี ๑๓ มิ.ย. ๑๕); ภาพและเอกสาร
บางอย่างจากมหาวิท. Northern Illinois มารอดักหน้าอยู่. 

- เจ้าหน้าที่ 4 รูป อาเจียนบ้าง ท้องเสียบ้าง เพราะผิดอาหารที่ฉันเพลวัด
สระเกศ  (อจ.สมบูรณ์ – บรรจง – ทองม้วน – คําเอียง นํากันไปฉีดยาท่ี 
วชิรพยาบาล) 

- เสร็จหลังคํ่า รองฯ ไปเยี่ยมโยม ซ่ึงไปรับท่ีสนามบิน แต่ยังไม่ได้สนทนากัน 
(ท่ีคลินิก สามเสน)”  

ดูสมุดบันทึกน้ี วันออกเดินทางไป หนา 32 แลววันกลับมาถึง หนา 33 ตอกันไป
เลย ปดหัวปดทายเวลาท้ังหมดท่ีไปอเมริกา มาบรรจบถึงกัน เหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน 
ทํางานท่ีมหาจุฬาฯ มาแลว ก็ทําตอไป เรื่องไปอเมริกามา แทบไมมีเวลาจะนึกถึงตอไป 
นอกจากในเร่ืองของการศึกษา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๓ 

ในเร่ืองท่ีเลามา เคยบอกวา ตัวผูเลานั้น แตไหนแตไรมา จนถึงขณะนี้ ไมคิดจะไป
เมืองไหนท้ังนั้น ที่พูดอยางนั้น มิใชวารังเกียจ หรือถือวาการไปไมดี เพียงแตวาใจไมโนมไป  

แลวก็พอดีอีกวา ไดพบจดหมายท่ีผูเลาเองเขียนมาสงขาวแกชาวมหาจุฬาฯ 
ระหวางการเดินทางไปอเมริกาคร้ังน้ี และอาจารยสมบูรณชวยเก็บไวให จําเพาะวา มี
ขอความท่ีบอกความรูสึกของผูเลาในการเดินทางดังกลาว ในวันท่ีเริ่มออกเดินทาง 
เหมือนมองเห็นอเมริกาลอยอยูขางหนา จม.ยาว ขอคัดตัดมาดูเล็กนอย ดังน้ี  

“ฉบับท่ี ๑ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ” 

  ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕  

เรียน อาจารย์สมบูรณ์ และเจ้าหน้าท่ีมหาจุฬาฯ ท่ีฟังข่าวทุกท่าน 

ขณะน้ี ผมมาถึงเมืองวอชิงตัน นครหลวงของสหรัฐฯ แล้ว ผมควรเขียนส่ง
ข่าวมาก่อนเป็นระยะๆ แต่หาโอกาสยาก เพราะมีรายการตลอด... 

วันท่ี ๒๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. ออกจากดอนเมืองโดยเคร่ืองบิน “ศรีสุนทร” 
ของบริษัท Thai International เท่ียวบิน TG 600 มีผู้ไปส่งมากน้อยตามท่ี
ทราบอยู่แล้ว... 

เมื่อเคร่ืองบินขึ้นจากสนามบินดอนเมือง รู้สึก...เป็นการจําใจอย่างหน่ึงใน
การเดินทาง ไม่สนุกใจเหมือนทํางานอยู่ที่มหาจุฬาฯ แต่เมื่อเป็นอันตกลงจะทํา
แล้ว ก็ทําใจให้เพลิดเพลินไปได้บ้าง ที่ฮ่องกง เวลาเคร่ืองบินลง จะเห็นตึกสูงๆ 
มากมาย ดูแง่หน่ึง อย่างเม่ือมาคราวแวะคร้ังก่อน ซ่ึงเป็นคร้ังแรก จะมองเห็น
เป็นความเจริญน่าต่ืนตาต่ืนใจ แต่เห็นคราวน้ี ความรู้สึกผิวเผินหมดไป เห็นเป็น
ตึกเก่าๆ ครํ่าคร่า ต้ังโด่เด่ขึ้นมา ไม่มีชีวิตชีวา สู้แต่ภูเขาที่อยู่ทะมึนข้างหลัง ก็ไม่ได้
...” 

บอกแลววา ท่ีพูดอยางน้ี มิใชรังเกียจ หรือถือวาการไปไมดี เพียงแตวาใจไมโนม
เอง การเดินทางไปในที่ตางๆ ทําใหไดรูไดเห็น พบความแปลกแตกตาง ไดประสบการณ
ใหมๆ มองเห็นสภาพและความเปนไป ในตางถ่ินตางดินแดน ท้ังท่ีเจริญกาวหนา และท่ี
ลาหลังเส่ือมโทรม เปนประโยชนมากมาย เฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูบริหาร หรือทํางาน
สวนรวม ย่ิงมีกิจการใหญกวาง  ก็ตองการความรูท่ัวรอบในขอบวงท่ีขยายไกล  หรือถึงข้ัน
ท่ีเรียกกันวาไรพรมแดน 



๒๘๔ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

วาโดยเหตุผลอยางน้ี ก็ควรตองไป เปนการไปตามวิถีของงาน จะวาเปนความจํา
เปนในระดับหน่ึงก็ได แตแมตามเหตุผลในเร่ืองกิจหรืองาน ผูเลาก็มีงานคนเขียนเพื่อความรู
ที่ทําคางรออยูที่ตัวเองมากมาย อยางที่บอกแลววา ทําตลอดชีวิตนี้ก็ไมจบ หรือวาเวลาวัน
ละ ๒๔ ช่ัวโมง ก็ไมพออยูแลว และงานแบบน้ีก็แทบไมตองอาศัยความรูจากการไปดูอะไรๆ 
ดังนั้น เม่ือแยกออกมาทํางานตามแนวทางของตัวเองได ก็ไมตองพูดถึงการเดินทางตอไป 

ทีน้ี ดูเฉพาะการไปเย่ียมไปสอนที่วามา ท้ังในอาเซียและอเมริกาน้ัน ก็มีประโยชน
มากมายอยางท่ีวาขางตน ไดขอมูลความรู และการติดตอสัมพันธ ท่ีเปนทางสืบสานกอ
ประโยชนขางหนา ถึงข้ันเกินกําลังของเราท่ีจะใช แตก็พรอมกับไมอยูในแนวทางของงาน
ระยะยาวท่ีผูเลาตองการจะทํา เปนความไมสอดคลอง ท่ีทอนประโยชนลงไป  

ส่ิงท่ีจะทําไดในเร่ืองน้ี ถามีโอกาส ก็คือ การท่ีจะขออภัยในการท่ีจําเปนตอง
กลายเปนเหมือนละเลยการสืบตอความสัมพันธอันควรจะดําเนินไป และท่ีเขาพรอมจะมี  

 แตไมเปนไร การเดินทางน้ี วาเฉพาะท่ีไปอเมริกา ในคณะท่ีมี ๓ รูป ผูเลาเปนเด็ก
ท้ังโดยวัยและโดยงาน พระเดชพระคุณอีก ๒ ทาน ก็เปนผูใหญท้ังโดยวัยและโดยงาน พอ
เด็กกับผูใหญมาทํางานรวมกัน ประสานกันดี ผลท่ีจะได ก็เต็มเปยม หรือมากมาย  

ผูใหญในงานน้ัน ทานมีประสบการณรูเห็นอะไรๆ มาแลวมากมายยาวนาน เม่ือ
พบเห็นอะไรใหม หรือแปลกไป ก็ไดความรูความคิดจากการเปรียบเทียบท่ีหลากหลาย 
เกิดความเขาใจเกิดความคิดและการมองเห็นใหมๆ ท้ังมองเห็นส่ิงท่ีจะทํา และเห็น
แนวทางท่ีจะดําเนินตอไป น่ีดานยาวหรือดานไกล  

พรอมกันน้ัน ทานมองกวางดวย คือ ในขณะท่ีทางฝายเด็ก เหมือนกับจองท่ีงาน
ซ่ึงมาถึง หรือเรื่องท่ีจะเจอะเจอ ท่ีจะตองทําตอหนา และมีใจจับอยูท่ีเน้ือของงานนั้น จะ
ทําใหสําเร็จ ใหลุลวงไป วาไปเปนเร่ืองๆ แตทานผูใหญไมมองแคเรื่องราวเหตุการณตอ
หนา แตทานมองท้ังภาพรวมของเหตุการณที่ประสบในปจจุบัน และเห็นเหตุการณน้ันในวง
ลอมของสถานการณและสภาพความเปนไป ท่ีเปนบรรยากาศหรือหอหุมคลุมอยู จึง
นําไปสูการสรางสรรคประโยชนไดในวงกวาง และในระยะยาว  

ในแงความสัมพันธสวนตัว พระเดชพระคุณท้ังสองทานใหเมตตาแกผูเลาอยาง
มาก พูดไดวาอยางเต็มท่ีทีเดียว ทานใหความเปนกันเอง และย่ิงกวาน้ัน ทานให
ความสําคัญ พูดอยางภาษาญาติโยมวาใหเกียรติแกผูเลา แมจะเปนเด็ก โดยเอ้ือเฟอเก้ือ
การุณยทุกประการ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๘๕ 

บุคคลสําคัญสําหรับการเดินทางของคณะพระสงฆครั้งน้ี ท่ีนับวาขาดไมได ซ่ึง
ชวยใหการเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยเปนอันดี คือคุณไมค (Michael Billington ) ท่ี
ไดเปนไวยาวัจกร โดยทําหนาท่ีอยางเอ้ือเฟอมีนํ้าใจ สมกับท่ีมีช่ือไทยวา “คุณไมตรี” 

ในท่ีสุด ส่ิงท่ีแมนใจลึกอยูในความจํา ก็คือนํ้าใจเอ้ือเฟอชวยเหลือเก้ือกูลของ
ญาติมิตรคนไทยในทุกถ่ินท่ีไป รวมท้ังแดนท่ีแสนไกลในอเมริกา ไมวาจะเปนท่ีอยูกันมาก 
เปนชุมชนใหญ หรือที่ท้ังถิ่นมีบานแคหนึ่งหรือสองครอบครัว พอรูขาววาพระสงฆจะเดิน
ทางผานไป ก็อํานวยท้ังท่ีพักอาศัย ภัตตาหาร และพาหนะ เอื้อใหเกิดสัปปายะอยางเต็มใจ 
เปนปจจัยใหญท่ีทําใหศาสนกิจเน่ืองดวยการเดินทางท้ังหมดสําเร็จลุลวงโปรงโลงไป   

เม่ือเวลาผานมานานมากเกิน ๔๐ ปแลว แมวาเรื่องการเดินทาง การไปเย่ียมท่ี
โนนท่ีน่ี พบคนน้ันคนน้ี จะเลือนลางเหมือนหายหมดไปจากความจํา แตสาระท่ีคงม่ันชัด
อยูในความจําน้ัน ก็คือความมีนํ้าใจเอ้ือเฟอชวยเหลือเก้ือกูลของญาติมิตรคนไทย ดังวาน้ี 

จึงขอจบเร่ืองการเดินทางเย่ียมเยือนในอาเซียและอเมริกา ดวยคําตรัสสอนของ
พระพุทธเจา คือพุทธพจน ท่ีแนะนําญาติโยมใหเจริญขึ้นไปในบุญกุศลอยางถูกทาง และ
เตือนพระสงฆใหไมประมาทในการบําเพ็ญกิจอยางถูกตองเพ่ือประโยขนสุขของปวง
ประชา ดังน้ีวา (แปลเพียงใหรูเขาใจงาย จับความไดสะดวก ไมรักษาศัพทเครงครัด)   

ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ชาวบ้าน มีทรัพย์สมบัติที่เก็บหารวบรวมมาได้โดยยาก 
แม้ได้มาแล้ว ก็ยากท่ีจะดูแลรักษา... 

 ภิกษุทั้งหลาย หมู่ประชาชาวบ้าน มีอุปการะมาก บํารุงเล้ียงเธอท้ังหลาย 
ด้วยจีวร อาหารบิณฑบาต ที่พักอาศัย และหยูกยาเภสัช   

แม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมาก แก่หมู่ประชาชาวบ้าน โดยแสดงธรรม 
อันงามในเบ้ืองต้น ในท่ามกลาง ในเบื้องปลาย ประกาศการครองชีวิตอันประเสริฐ
... แก่หมู่ประชาชาวบ้านเหล่าน้ัน  

ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซ่ึงกันและกัน อยู่ครองชีวิตอัน
ประเสริฐน้ี เพ่ือผ่านล่วงห้วงกิเลส และกําจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยชอบอยา่งน้ี  

ผู้ครองเรือน และผู้ไร้เรือน ทั้งสองฝ่าย อาศัยซ่ึงกันและกัน บําเพ็ญให้
สัมฤทธิ์ธรรมอันแท้ ท่ีเป็นความปลอดโปร่งโล่งอิสระอย่างเยี่ยมยอด”  

“จรถ ภิกฺขเว...” ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกไป “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” 
เพื่อประโยชน์แก่พหูชน เพื่อความสุขของคนจํานวนมาก เพ่ือเกื้อการุณย์แก่
ชาวโลก 



๒๘๖ มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 

คําเลาเรื่องราวยาวนานในอดีต ที่ตั้งช่ือเปนเลมหนังสือวา มหาจุฬาฯ งามสงาสดชื่น 
กลางทะเลแหงคล่ืนลม จําตองยุติลงดวยเวลาเพียงเทาน้ี เพราะถึงกาละท่ีจะสงตีพิมพให
ทันกําหนดการท่ีทานตั้งไว  

 ดังวาแลว ยังมีเรื่องราวใหญและยอยอีกมาก โดยเฉพาะท่ีบอกไวแลววาจะเลา 
ถาทันเวลา คือ หัวขอวา “จบ ๑๐ ป งานท่ีมหาจุฬาฯ, ๒๕๐๗-๒๕๑๗” แตก็เปนอัน
ตองคางไว  

สวนเรื่องยอยและเล็กนอยลงไป อันนาสนใจ เชน หนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
โครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ สภาการศึกษาของคณะสงฆ แผนการศึกษาของคณะสงฆ คณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ ก็รอโอกาสถัดตอไป 

สวนงานจําเพาะเรื่องทางวิชาการ จําพวกหลักสูตรและแบบเรียน แมจะใช
เร่ียวแรงและเวลามาก แตเปนเร่ืองเน้ือหาแนวเดียว ไมคอยมีอะไรท่ีจะเลาใหนาสนใจ 
เชน การทํา Mahachulalongkornrajavidyalaya…, Catalogue B.E. 2510-11/1967-
68 A.D. การทําหนังสือเรียนและบทเรียนสําหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย การทํา
แบบเรียนสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการทําพจนานุกรมพุทธ
ศาสนา หลายเลมเปนงานเรงเฉพาะหนา ทําทยอยออกมาใหทันใชเรียน ทําไปแคท่ี
จําเปนตองใช เปนงานท่ียังไมเสร็จหรือยังไมจบจริง (บทเรียนบางบทยังเปนฉบับพิมพดีด 
และภาพประกอบหลายภาพท่ีผูศรัทธาเขียนให ก็เก็บรอไว ยังไมไดพิมพรวมเขาในเลม)  

ทั้งนี้ก็เพียงปรารภไว หากมีโอกาส คงจะไดเลาเทาท่ีควรแกการเห็นคุณคาสืบตอไป. 

 



 
 

ภาคผนวก  
ประวัติสังเขป 

สมเด็จพระพฒุาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) 
เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย  (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)  อดีตเจาอาวาสวัดสระเกศ   

ราชวรมหาวิหาร อดีตประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช   
นามเดิม: เกี่ยว  นามสกุล: โชคชัย  นามฉายา: อุปเสโณ 
บิดา: นายเล่ียน โชคชัย   มารดา: นางยี โชคชัย 

เกิดเมื่อวันศุกรที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑  ณ บานเฉวง  ต.บอผุด  อ.เกาะสมุย  จ.สุ
ราษฎรธานี 

ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประจําหมูบาน จบประถมปท่ี ๔ เม่ืออายุ ๑๒ ป ได
บรรพชาเปนสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี ตอมา โยมมารดานําไปฝาก
ทานพระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพอพร้ิง) วัดแจง ต.อางทอง  อ.เกาะสมุย ซ่ึงไดนําไปฝากที่เจา
ประคุณสมเด็จพระสังฆราช (อยู ญาโณทยมหาเถระ) โดยอยูในปกครองของพระธรรมเจดีย 
(เทียบ ธมฺมธโร) ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๔๙๒ อุปสมบทที่วัดสระเกศ โดยมีเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  ญาโณทย
มหาเถระ (คร้ังดํารงสมณศักด์ิที่ พระธรรมวโรดม) ทรงเปนพระอุปชฌาย 

การศึกษาและหนาที่การงาน 
พ.ศ. ๒๔๙๗  สอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไปรวมประชุมฉัฏฐสังคีติ  ณ  ประเทศพมา 
พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนผูชวยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนหัวหนาคณะเดินทางไปดูการศาสนา และเพ่ือศาสนสัมพันธ  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 เปน หัวหนาคณะเดินทางไปเ ย่ียมเยียนสถาบันการศึกษาช้ันสูงทาง
พระพุทธศาสนา ที่ประเทศลาว ศรีลังกา สิงคโปร เกาหลี ญ่ีปุน ไตหวัน ฮองกง 
ในความอุปถัมภของ พ.ส.ล. 

พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนกรรมการอํานวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดสระเกศ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนเจาอาวาสวัดสระเกศ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ เปนหัวหนาคณะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะผูบริหารและอาจารยใน

มหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาและ
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 มีบัญชาใหจัดต้ัง โครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เปน

กิจกรรมหนึ่ง ในโครงการสงเสริมความม่ันคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

สมณศักด์ิ 
พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ที่  พระเมธีสุทธิพงศ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนพระราชาคณะช้ันราช  ที่  พระราชวิสุทธิเมธี 
พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ  ที่  พระเทพคุณาภรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนพระราชาคณะช้ันธรรม  ที่  พระธรรมคุณาภรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนรองสมเด็จพระราชาคณะ  ที่  พระพรหมคุณาภรณ 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนสมเด็จพระราชาคณะ  ที่  สมเด็จพระพุฒาจารย                                                                      

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



 
 

คําปรารภ 
(ในการพิมพ์ครั้งแรก) 

เจาประคุณอาจารยสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ไดดํารงตําแหนงเลขาธิการ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ีปจจุบันเรียกชื่อตามกฎหมายวา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๒๑ รวมเวลา ๑๕ ป ต้ังแตทานดํารงสมณ
ศักด์ิท่ี พระราชวิสุทธิเมธี พระเทพคุณาภรณ พระธรรมคุณาภรณ และพระพรหมคุณาภรณ โดย
ลําดับ นับวาเปนเลขาธิการองคจริงจังในกิจการอยางยาวนานท่ีสุด ของมหาวิทยาลัยสงฆแหงน้ี 

ในสมัยน้ัน เลขาธิการเปนตําแหนงของผูเปนหัวหนาท่ีทํางานจริง ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยท้ังหลาย มิใชเปนเพียงตําแหนงเกียรติยศ ดังมีคําอธิบายในหนังสือนี้แลว  

ในฐานะเปนผูนํา เปนหัวหนาผูรับผิดชอบการดําเนินงานของมหาจุฬาฯ มิใชวาทานจะตอง
ทํางานไปทุกอยาง แตกิจการท้ังปวงในระยะเวลานั้นท้ังหมด ดําเนินไปในความควบคุมดูแลและ
ความเห็นชอบของทาน  โดยเฉพาะในยุคสมัยนั้น  มีการทํางานท่ีเปนระบบแหงความรวมแรงรวมใจ 
โดยเปนไปในสามัคคีมีสมานฉันท จึงพูดงายๆ รวมๆ วาเปนกิจการของมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ในยุคท่ีเจาประคุณอาจารยสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณ
มหาเถระ) เปนเลขาธิการ 

ในหนังสือนี้ ไดเลาเร่ืองราวความเปนไปในกิจการของมหาจุฬาฯ ในชวงเวลา ๑๐ ป (พ.ศ. 
๒๕๐๗ – ๒๕๑๗) เมื่อผูเลาสนองงานในฐานะผูชวยของทาน คือเปนผูชวยเลขาธิการ 

การเขียนเลาเร่ืองราว และทําหนังสือน้ีขึ้น ขอถือเปนการรวมบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในวาระ
สําคัญยิ่ง แหงงานพระราชทานเพลิงศพ 

อนึ่ง การเขียนสะกดคําบางอยาง อาจตางไปจากท่ีใชกันมาบาง ในเมื่อเห็นวาควร
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม เชน แทนท่ีจะเขียน “วรสารเถร” ก็เขียนเปน “วรสารเถระ” 

ขอกุศลในการนี้  จงเปนไปเพ่ือความเจริญงอกงามของพุทธบริษัท  ในไตรสิกขา  และใน  
ไตรพิธบุญกิริยา เพื่อความแผไพศาลแหงพระพุทธศาสนา และเพื่อความไพบูลยแหงประโยชนสุข
ของปวงประชา อันเปนจุดหมายในการบําเพ็ญศาสนกิจท้ังปวงของเจาประคุณอาจารยสมเด็จพระ
พุฒาจารย ยั่งยืนนานสืบไป  

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 



 
 

แถลงท้ายเล่ม  

หนังสือน้ี ไดตีพิมพคร้ังแรก โดยถือเปนสวนแหงการรวมบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด เจา
ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสณมหาเถระ) ในวาระแหงงานพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดจัดทําในเวลาเรงดวน เม่ือเขียนเลาเทาท่ีได ถึงเวลาสงตีพิมพ ก็ตองรีบปด
เร่ือง และไดบอกในเลมแลววา เร่ืองท่ีเลาแทบท้ังหมด ใชขอมูลตามบันทึกและตนฉบับลายมือของผู
เลา แตบางอยางควรมีการตรวจสอบเทียบเคียงเพ่ือใหแนใจ 

ในการนี้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ ซึ่งอยูในเมืองใกลกรุง ไดชวยถาย
เอกสารประกาศและขาวบางเร่ืองจากนิตยสาร พุทธจักร บางฉบับในชวง พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗ 
จัดสงไปให เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลบางอยางใหแนใจ โดยไดรับความเอื้อเฟอจาก ศาสตราจารย
พิเศษ อดิศักด์ิ ทองบุญ มอบนิตยสารน้ันใหยืมใช พรอมท้ังหนังสือ ฟ้ืนอดีต ท่ีทานอาจารยจํานงค 
ทองประเสริฐ เลาเร่ืองของมหาจุฬาฯ ต้ังแตเร่ิมตนการศึกษา จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ และหนังสือ 
ทําเนียบพุทธศาสตร์บัณฑิต มหาจุฬาฯ ๒๔๙๘-๒๕๒๐ อันเปนประโยชนมากในการตรวจสอบ 
เทียบเคียง และเสริมขอมูล ขออนุโมทนาอาจารยท้ังสองทานไว ณ ท่ีน้ีดวย 

ในการนี้ พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) แหงวัดญาณเวศกวัน ไดชวยออกแบบปกให และเม่ือ
ตนฉบับเสร็จแลว ก็ไดชวยรับภาระนําไปดําเนินการตีพิมพ และทําธุรการอื่นๆ โดยมีญาติโยมท่ี
คุนเคยเปนกําลังของวัด รวมจัดรวมดําเนิน ดวยศรัทธาและความมีนํ้าใจงาม ขออนุโมทนาพระครู
วินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) และทุกทานที่รวมแรงรวมใจ ในโอกาสนี้ดวย 
 

 

หมายเหตุ:  
- เน่ืองจากในเลมเดิม ภาพประกอบรวมอยูทายเลม เม่ือมีการพิมพคร้ังท่ี ๒ ในกลางเดือน พ.ค. 
๒๕๕๗ เน้ือหนังสือ กับภาพท้ังหมด พลัดกันไปโดยไมรูตัว หนังสือที่พิมพคร้ังท่ี ๒ จึงไมมีภาพ 

- การพิมพคร้ังท่ี ๓ เกิดข้ึนพอดีในชวงท่ีมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเล็กนอย คือ ไดเพ่ิมภาพ และจัดแทรก
ภาพลงในตําแหนงท่ีตรงกับเน้ือความ พรอมท้ังจัดปรับเพ่ิมเติมเสริมเน้ือความตามสมควร หนังสือ
หนาข้ึนกวาเดิม จากคร้ังแรกที่มีเน้ือความ ๒๗๒ หนา และภาพ ๑๒ หนา ขึ้นเปน ๒๙๐ หนา  




