การศึกษา กับ เศรษฐกิจ
ฝายไหน จะรับใชฝายไหน
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

การศึกษา กับ เศรษฐกิจ: ฝายไหนจะรับใชฝายไหน
♥ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ISBN

พิมพครั้งแรก - พฤษภาคม ๒๕๔๕
- ในมงคลวารคลายวันเกิด อาจารยนัฏกร อาชะวะบูล
- ในมงคลวารคลายวันเกิด คุณโยมจริยา ไชยันต ณ อยุธยา
- ในมงคลวารคลายวันเกิด อาจารยสวางจิตต อปานนท

พิมพที่

๑,๒๐๐ เลม

สารบัญ
อนุโมทนา ......................................................................................... (๑)

การศึกษา กับ เศรษฐกิจ: ฝายไหนจะรับใชฝายไหน........... ๑
อะไรแนคือหนาที่ของรัฐ ตอคณะสงฆ ..................................................๒
ธรรมการ คือศึกษาธิการ...................................................................... ๔
ตองจัดระเบียบสังคม เพราะการศึกษาลมสลาย .....................................๖
การศึกษา ตองใหถึงความจริงของธรรมดา ...........................................๘
เมื่อบุคคลนิพพาน จึงจะทํางานเพื่อโลกไดจริง ....................................๑๑
เมื่อบุคคลแปลกแยกจากชีวิต สังคมก็แปลกแยกจากธรรมชาติ
จากนั้น ทั้งมนุษย-สังคม-ธรรมชาติ ก็ตองถึงวิกฤติการณ .................๑๓
ธุรกิจไดเปนเจาใหญในแดนของบุคคล
และกําลังกาวเขามาครอบงําในแดนของชีวิตดวย.............................๑๕
เศรษฐกิจเปนเจาใหญได
แตจะพาโลกและชีวิตไปไมตลอด ...................................................๑๘
ใหเศรษฐกิจของสังคม รับใชการศึกษาของชีวิต
จึงจะเขาถึงธรรมดา ที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ..............................๒๐

การศึกษา กับ เศรษฐกิจ:
ฝายไหน จะรับใชฝายไหน∗
ขอเจริญพร อาตมภาพในนามของพระสงฆในที่ประชุมนี้
ซึง่ ขออางรวมทัง้ ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีม่ ที า นเจาคุณ
อธิ ก ารบดี เ ป น ผู  นํ า พร อ มด ว ยกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
กรรมการสภาวิชาการ และทานผูบ ริหาร คณาจารย นิสติ พรอมทัง้
สาธุชน โดยเฉพาะในนามพระสงฆทงั้ หมด ขออนุโมทนาทานรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดสละเวลามาในที่ประชุมนี้
โดยทานไดเมตตาทําหนาทีใ่ นนามของฝายรัฐ คือราชการ อานประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ
การทีร่ ฐั บาลปฏิบตั งิ านนี้ ก็โดยรับสนองพระบรมราชโองการ
ในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจ ซึ่งในกรณีนี้เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พระศาสนา หรือระหวางอาณาจักรกับพุทธจักร ในฐานะที่ทรงเปน
องคเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก และทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
∗

สัมโมทนียกถา ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวาย
มุทิตาสักการะ ในการที่ไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ

๒

การศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝายไหนจะรับใชฝายไหน

นี้ อนุวัตรตามโบราณราชประเพณี ในฐานะที่ทรงเปนพุทธมามกะ
ในการแสดงออกซึ่งพระราชธรรม เริ่มแตทศพิธราชธรรม พรอม
ดวยธรรมะขออื่นๆ อันแสดงไวตามหลักการปกครองในพระพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะหลักที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ

อะไรแนคือหนาที่ของรัฐ ตอคณะสงฆ
ในหมูชาวพุทธนั้นยอมทราบกันดีวา อาณาจักรกับพุทธจักรมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางใกลชิดตลอดมา โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยของเรานี้ ซึ่งไดถือวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติมาเปนเวลาหลายศตวรรษ
ธรรมะที่วาดวยการปกครอง ซึ่งองคพระมหากษัตริยจะทรง
อุปถัมภคณะสงฆและการพระศาสนานั้น วาถึงการปกครองสมัย
พุทธกาล มีทั้งธรรมะสําหรับการปกครองแบบที่เรียกวา "เอกราช"
คือมีพระราชาองคเดียว และสําหรับการปกครองทีเ่ รียกวา "คณราช"
คือมีพระราชาเปนคณะ เนื่องดวยในพุทธกาลนั้นมีประเทศหรือ
แวนแควนตางๆ แยกไดเปน ๒ แบบ คือ
๑. แบบที่เรียกวา "คณราช" คือ การปกครองเปนคณะ ซึ่ง
ฝรั่งไปเรียกเปน Republic หรือสาธารณรัฐ เชนอยางแควนวัชชี
แควนมัลละ เปนตน พระพุทธเจาไดตรัสแสดงหลักธรรมไวเรียกวา
"วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ประการ"
ในหมวดธรรมสําหรับการปกครองแบบนี้ ก็มีความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับพระศาสนา ซึ่งองคพระมหากษัตริยจะทรงคุมครอง
สมณพราหมณ ปรากฏอยูในขอสุดทายคือขอ ๗ ที่วา "…ทรงจัด
สรรอารักขา ความคุมครองปองกันโดยชอบธรรม ในพระอรหันต
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ทั้งหลาย"
คําวาพระอรหันตในที่นี้ก็คือพระสงฆที่ทรงคุณธรรมเปนแบบ
อยาง คือยกเอาทานผูเ ปนอุดมบุคคลสูงสุดขึน้ เปนหลัก หมายความ
วาใหความคุม ครอง ดูแล ปกปองพระสงฆทงั้ หลายทีเ่ ปนหลักใจ โดย
เปนหลักทางธรรมทางปญญา ของประชาชน หรือของสังคม โดย
ตั้งใจวาพระอรหันตที่ยังไมมา ก็ขอใหมา ที่มาแลว ก็ขอใหอยูผาสุก
ที่กลาวมานี้เปนหลักธรรมสําหรับการปกครองแบบคณราช
เชนแควนวัชชีดังกลาวแลว ซึ่งมีเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พระศาสนา เปนขอสําคัญคุมทาย
๒. สวนการปกครองอีกแบบหนึ่ง ซึ่งกําลังรุงเรืองมากใน
ชมพูทวีปสมัยนั้น ไดแกระบบ "เอกราช" คือมีราชาผูเดียว การปก
ครองระบบเอกราชที่ยิ่งใหญเปนอุดมคติก็คือ ระบบที่เราเรียกวา
พระเจาจักรพรรดิ สําหรับระบบนี้พระพุทธเจาก็ตรัสหลักธรรมไว
โดยเฉพาะจักรวรรดิวัตร ซึ่งเรานับกันวามี ๑๒ ประการ
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการนี้ ก็จบลงดวยขอสุดทายที่วาดวย
ความสัมพันธระหวางรัฐกับพระศาสนาเชนเดียวกัน แตเริ่มมีตั้งแต
ขอ ๒ ที่วา "พระเจาจักรพรรดิทรงจัดการอารักขา คุมครองปอง
กันอันชอบธรรม แกสมณพราหมณทั้งหลาย" เชนเดียวกับที่จัด
ความคุมครองปองกันแกหมูชนเหลาอื่นๆ ในแวนแควน
แต สําคัญที่ขอสุดทาย ซึ่งตรัสวา พระเจาจักรพรรดิเสด็จไป
ทรงพบปะเยี่ยมเยือนสมณพราหมณ ผูเวนจากความประมาทมัว
เมา ผูตั้งอยูในขันติโสรัจจะ ผูฝกตนใหสงบ โดยเขาไปปรึกษาสอบ
ถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรเปนสิ่งมีโทษ อะไรไมมี
โทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ การใดกระทําแลวจะเปนไป
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เพื่อความทุกข เพื่อสิ่งที่มิใชประโยชน การใดกระทําแลวจะเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขตลอดกาลนาน เมื่อไดทราบวา
อันใดเปนโทษ เปนสิ่งที่ควรงดเวน ก็ละเสีย อันใดจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขยั่งยืนนาน ก็บําเพ็ญการนั้นใหบริบูรณ
นีค้ อื ขอสุดทายทีจ่ บสมบูรณของหลักทีเ่ รียกวา จักรวรรดิวตั ร
จะเห็นวาหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น สอนหลักการปก
ครองบานเมืองโดยเตรียมไวพรอม ทั้งระบบคณราช และเอกราช
คณราชนัน้ เปนการปกครองทีค่ ลายกับระบบที่เรียกวาประชาธิปไตย
บางทีเราเรียกกันวาระบบสามัคคีธรรม คือใชสภาทีเ่ รียกวา สันถาคาร
เปนที่ประชุมตัดสินกรณีตางๆ

ธรรมการ คือศึกษาธิการ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับพระศาสนานี้ ถาดําเนินไปดวยดี
ก็จะทําใหบานเมืองอยูรมเย็นเปนสุข ความเปนมาที่มีการแตงตั้งผู
ทํางานทางดานการศึกษา ทางดานเกี่ยวกับธรรมะ เกี่ยวกับการให
ความรู ใหธรรม ใหปญญา แกสังคม หรือแกประชาชน ก็จัดอยูใน
การบําเพ็ญพระราชกรณียกิจขอนี้นั่นเอง ซึ่งฝายรัฐก็ไดรับสนอง
พรอมทัง้ ไดสบื ทอดประเพณีของราชธรรมนี้ หมายความวา เมือ่ เรา
มีการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐบาลก็เปนผูสืบทอดธรรมะ
สําหรับการปกครองนีจ้ ากองคพระมหากษัตริย มาทําหนาทีส่ บื ตอไป
ในสมัยกอนนั้น การศึกษากับเรื่องพระศาสนาไมไดแยกกัน
เพราะฉะนัน้ ทีว่ า รัฐ หรือพระราชา จนถึงพระเจาจักรพรรดิ ทรงจัด
อุปถัมภคมุ ครองปองกันแกพระสงฆ สมณพราหมณ และพระอรหันต
ทั้งหมดนั้น ก็หมายถึงการสงเสริมผูทําหนาที่ทางการศึกษานั่นเอง
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๕

ยอนไปสมัยกอนโนน การแบงแยกทางดานวิชาการไมเหมือน
สมัยปจจุบัน ในสมัยกอนนั้นวิชาอาชีพตางๆ ในชมพูทวีป เรียกกัน
วา "สิปปะ" ซึ่งมีการจําแนกเปนสิปปะชั้นตํ่า และสิปปะชั้นสูง ถา
มองดูตามกาลสมัย ก็เปนยุคเดียวกันกับพวกกรีก ที่เขาจัดวิชาทํา
มาหากินตางๆ เปนวิชาชั้นตํ่า เรียกวาวิชา (ขอประทานอภัย) ชั้น
ทาส คือเปน Servile Arts สวนพวกวิชาทางดานใชสติปญญา
สมอง จึงจะเปนวิชาของพวกเสรีชน เรียกวา Liberal Arts ซึ่ง
ปกติในชมพูทวีปวิชาประเภทนี้ก็อยูกับสมณพราหมณ
เพราะฉะนั้น การที่อุปถัมภบํารุงทางดานพระศาสนานั้น จึง
หมายถึงการอุปถัมภบํารุงทางดานการศึกษาอยูในตัว และเทากับ
ถือวาการศึกษากับการสอนธรรมเปนเรื่องเดียวกัน ตองอยูดวยกัน
ทั้งนี้เพราะวาลําพังเฉพาะศิลปวิทยาวิชาชีพนั้น หาไดเปน
เครื่องนําทางของการปกครอง ที่จะทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุข
ไดไม แตเปนเรื่องเพียงแคดานเศรษฐกิจ ซึ่งแมจะมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง ก็เพียงเปนเครื่องคํ้าจุน
สวนตัวกําหนดวิถีทางของสังคมที่แท ในการที่จะนําทางการ
บริหารสังคมนั้น จะตองอาศัยสติปญญาที่ประกอบดวยธรรม
ดําเนินไป ดังนั้นประเพณีการปกครองที่การศึกษากับพระศาสนา
หรือธรรมะมาดวยกันนี้ จึงยั่งยืนตลอดมา เปนอุดมการณที่มีมาแต
ดั้งเดิม
การที่ทางรัฐไดปฏิบัติภารกิจในวันนี้ ซึ่งเปนการรับสนองพระ
บรมราชโองการ ก็ถือวาไดอุปถัมภบํ ารุงพระพุทธศาสนาตาม
โบราณราชประเพณีนี้ อาตมภาพขออนุโมทนา
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ตองจัดระเบียบสังคม เพราะการศึกษาลมสลาย
เมื่อกลาวถึงรัฐบาล ก็เปนการกลาวถึงรัฐทั้งหมด ที่ทําการใน
นามของประเทศชาติ เมื่อพูดแคบเขามา สถาบันผูเปนเจาของ
เรื่องวันนี้ ก็คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งวันนี้ทานเจาคุณอธิการบดีไดเปนผู
นํามา
ทางมหาจุฬาฯนั้น ที่ไดมาแสดงความเอื้อเฟอในวันนี้ กระผม
ก็ขอขอบพระคุณในการที่มีนํ้าใจ ทั้งตอผมในฐานะเปนบุคคล คือ
เปนพระภิกษุรูปหนึ่ง และอีกสถานหนึ่ง คือ ในฐานะที่เปนศิษยเกา
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวย จึงเปนการขอบคุณของศิษย
เกา ตอทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อเปน
เรื่องของศิษยเกา ก็เลยขอโอกาสพูดคุยแบบกันเอง
วันนี้ เมื่อทานรัฐมนตรีอานประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น
ไดกลาวถึงการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ๒ ทาน ก็เลยขอโอกาส
เลายอนไปเมื่อตอนกอนเพลนี้เอง หลวงลุงที่วัดนี้ อยูๆ ทานก็ถือ
เอาหนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ หนึ่ ง มาอ า นให ฟ  ง เป น ข า วเรื่ อ งแต ง ตั้ ง
ศาสตราจารยพเิ ศษ ในนัน้ บอกวาตัง้ พระธรรมปฎกเปนศาสตราจารย
พิเศษคนแรกของมหาจุฬาฯ เรื่องนี้ก็เลยเปนจุดที่จะนํามาขอกลาว
ในที่นี้ คือแกขาว
ความจริงนั้น บุคคลทานแรกที่แทก็คือ ทานอาจารยจํานงค
ทองประเสริฐ ทําไมจึงวาอยางนี้ คือประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี หรือขาวที่หนังสือพิมพนําไปลงนี้ เปนเรื่องความดีความงาม
ของพุทธบริษัท หมายความวาในพุทธบริษัทนี้ เราใหความสําคัญแก
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ภิกษุบริษัท คือใหความสํ าคัญแกพระสงฆ เพราะฉะนั้น เมื่อมี
เรื่องราวมาคูกันดวยกัน ก็ยกพระสงฆเปนอันดับแรก แตวาโดย
รัตตัญุตาหรือรัตตัญูภาวะแลว ตองถือวาทานอาจารยจํานงค
ทองประเสริฐ เปนลําดับที่ ๑ เพราะวาทานเปนครูอาจารย รวมทั้ง
เปนครูอาจารยของกระผมเองดวย
นั่นเปนเหตุการณเมื่อนานมาแลว ตั้งสี่หาสิบปกอนโนน ผม
ไดเขามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อยังเปนเณรเล็กๆ องคหนึ่ง
ตอนนัน้ ทานอาจารยจานงค
ํ
ทองประเสริฐ เปนทานเจาคุณกวีวรญาณ
ทานเปนผูบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษาที่เลาบอยๆ ก็ขอโอกาสนํามาเลาซํ้าอีก
สมัยกอนนี้ กอนเขาชั้นเรียนมีการประชุมกันที่ลานอโศก ตรง
หนาหอสมุดกลาง คณะผูบริหาร และครูอาจารย มหาจุฬาฯ ก็จะ
จัดลําดับผลัดกันมาพูดใหโอวาทแกนิสิต นักเรียน ที่ลานอโศกหนา
หอสมุดกลางนั้น
ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ เปนศูนยกลางหรือเปน
แกนของการใหโอวาทนี้ กระผมเองก็ไดฟงโอวาทของทานเปน
ประจํา คํากลาวของทานมีความหมายสําคัญมาก เพราะเปนเครื่อง
ปลุกจิตเตือนใจ ใหพระเณรของเรา มองเห็นความสําคัญของการ
ทํากิจพระศาสนา เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ใหเห็นคุณคาของ
พระพุทธศาสนา แลวก็ใหสํานึกในหนาที่ ที่จะออกไปทําประโยชน
แกประชาชน ดวยการนําธรรมะไปเผยแผ ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกกันวา
"ไฟ" คือเกิดความรูสึก ความสํานึก ที่จะเลาเรียนศึกษาพระพุทธ
ศาสนาใหจริงจัง เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณคาของหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา แลวมีใจใฝปรารถนาที่จะนําเอาพระธรรมคําสอน
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นี้ไปเผยแพร ใหเปนประโยชนแกประชาชนตอไป
คิดวาการศึกษานี้ มีภารกิจอยางหนึ่งที่ควรจะตองทําใหได
คือการที่จะตองปลุกจิตสํานึกของนักเรียน นักศึกษา นิสิตทั้งหลาย
เวลานี้บนกันมากวา นิสิต นักเรียน ไมคอยมีจิตสํานึกในเรื่องสังคม
หรือจิตสํานึกตอพระศาสนา แมแตในวงการพระสงฆเอง ความรัก
พระศาสนาก็ไมคอยมี ฉะนั้นแรงใจที่จะทํากิจเพื่อประโยชนสวน
รวมจึงออนแอ
ในฝายของบานเมืองก็เชนเดียวกัน ผูเรียนจะตองมีจิตสํานึก
ตอสังคมอยางจริงจัง ที่จะทํ าใหเกิดกํ าลังและความอาจหาญ
แกลวกลาเขมแข็งที่จะสรางสรรคทํ าประโยชนใหแกประเทศชาติ
ตอไป มิฉะนั้นคนรุนใหมก็อาจจะถูกสิ่งลอเรา ยั่วยวน ชักจูงใหเขว
ออกหรื อ ลงไปจมอยูในการเสพบริโภค อยางที่เราเรียกกันวา
บริโภคนิยม ตลอดจนอบายมุขตางๆ ไดงาย
สภาพที่เปนอยูในปจจุบันนี้ ที่ผูคน เยาวชน จนกระทั่งเด็กนัก
เรียน หมกมุนมัวเมา มีอบายมุขมาก จนตองจัดระเบียบสังคมกันนี้
ก็คงจะเปนเพราะเหตุนี้ คือตองสืบเนื่องจากการศึกษาดวย เพราะ
การศึกษาในประเทศของเราไมสามารถปลุกจิตสํานึกทางสังคมให
เกิดขึ้น

การศึกษา ตองใหถึงความจริงของธรรมดา
การที่จิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกตอสวนรวม และจิต
สํานึกตอพระศาสนานี้ จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อผูเรียนไดเห็นคุณคา
ของสิ่งที่เลาเรียนศึกษา อยางพระเณร ก็คือจะตองมองเห็นคุณคา
ของพระธรรมวินัยวา เปนประโยชนอยางแทจริง เปนสิ่งที่จะนําไป
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แกปญหาได ทําประโยชนสุขใหสําเร็จไดอยางแทจริง เมื่อเห็นคุณ
คาก็จะซาบซึ้งใจและมีความเชื่อมั่น และก็จะหนุนจิตสํานึกนั้นให
ออกมาเปนผลในทางปฏิบัติได
ลึกลงไป กอนที่จะเห็นคุณคาก็คือ ตองเห็นความจริง โดย
เฉพาะในการเลาเรียนพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักคําสอนของพระ
พุทธเจา คนควาวิจัยพระธรรมวินัย ก็ตองเห็นความจริงของธรรมะ
นั้น ถาไมเห็นความจริงก็ไมเห็นความหมาย วาจะมีคุณคาเปน
ประโยชนไดอยางไร แรงใจ หรือจิตสํานึกตางๆ ก็ไมสามารถออก
ผลสูการปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นเบื้องตนทีเดียว ตองมองเห็นความจริง เมื่อเลา
เรียนตองมีความซาบซึง้ วา พระพุทธศาสนาสอนหลักทีเ่ ปนความจริง
และความจริงนีไ้ มใชจริงเพราะทานผูน นั้ ผูน สี้ อน หลักพระพุทธศาสนา
นั้นเปนที่ทราบกันดีวา พระพุทธเจาตรัสวา "ตถาคตทั้งหลาย จะ
อุบัติขึ้นหรือไมก็ตาม ความจริงก็มีอยูเปนธรรมดาของมันอยางนั้น
(ไม ว  า จะเปนหลักเรื่องไตรลักษณ หรือปฏิ จ จสมุ ป บาทก็ ต าม)
ตถาคตไดคนพบความจริงนี้แลว จึงไดนํามาเปดเผยแสดงชี้แจง ทํา
ใหเขาใจงาย วาดังนี้ๆ"
หลักการนี้หมายความวา ทานผูสั่งสอน แมแตองคสมเด็จ
พระบรมศาสดา ก็ทรงเปนสื่อชี้ใหเราดูไปที่ตัวความจริงนั้น ความ
หมายอยูที่ความจริง ไมใชติดอยูกับตัวผูแสดงหรือผูสอน การสอน
ที่มัวแตบอกวา คนนั้นพูดวาอยางนี้ นักปราชญคนนี้พูดวาอยางนั้น
คงไมไปไหน นักปราชญเหลานั้นแนนอนวามีความสําคัญอยางยิ่ง
แตก็มีความสําคัญในฐานะเปนสื่อ ชวยใหเรามองไปที่ความจริง
เมื่อใดเห็นตัวความจริงที่แท ซึ่งมีอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ เมื่อ
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นั้นจึงจะสําเร็จประโยชนของการศึกษาที่แทจริง แลวภารกิจของ
ทานผูแสดงก็ถึงจุดหมาย
เวลานี้เปนที่นาสังเกตวา บางทีในการเลาเรียนที่เรียกวาการ
ศึกษาก็มาติดอยูแคเพียงวา ใครพูดวาอยางไร นักปราชญคนนั้นวา
อยางนั้นอยางนี้ แลวก็จบอยูที่นั่นเอง ถาพูดอยาง "เซน" ก็คลายๆ
บอกวา มีมือชี้ใหดูพระจันทร แตคนแทนที่จะมองไปที่พระจันทร
ก็มองไปที่นิ้วที่ชี้ เลยไมถึงพระจันทรสักที ยิ่งกวานั้นบางทีก็อาจจะ
ไมไดมองที่นิ้วชี้ดวยซํ้า แตมองไปที่มือ หรือมองไปที่ตัวคนชี้ เลยไม
เห็นแมกระทั่งนิ้วที่ชี้ นี่ถาใกลเขาไปหนอยก็มองไปที่นิ้วชี้ ตอจาก
นิ้วชี้ ถามองใหแนใหตรง ก็คือมองไปที่พระจันทร
ศิลปวิทยาการตางๆ นั้นแนนอนวามีความมุงหมายเพื่อใหถึง
ความจริงแท ถาพูดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือความจริงตาม
ธรรมชาติ หรือความจริงที่มีอยูตามธรรมดา เมื่อเรามองเห็นความ
จริงนี้แลว เราก็จะมองเห็นวา ออ สิ่งทั้งหลายเปนไปอยางนี้ๆ เมื่อ
ทําอยางนี้แลวจะเกิดผลอยางนั้น จึงจะตองทําตองแกไขอยางนั้นๆ
ความจริงก็จะทําใหเกิดความหมาย แลวก็มองเห็นคุณคา แลวจิต
สํานึกตอสวนรวมและตอธรรมก็จะตามออกมา
ถาการศึกษาทําไดสําเร็จอยางนี้ ก็จะสอดคลองกับจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธเรา โดยเฉพาะพระสงฆไดพูดถึง
กันอยูเ สมอ โดยถือวาเปนจุดหมาย หรือจะเรียกวาเปนอุดมการณ
ของการเผยแผพระพุทธศาสนา ทีเ่ ราอางกันบอยๆ วา "จรถ ภิกขฺ เว
จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย" แปลวา เธอทั้งหลายจงจาริกไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกพหูชน เพื่อเห็นแกประโยชน
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เมื่อบุคคลนิพพาน จึงจะทํางานเพื่อโลกไดจริง
แทจริง พุทธพจนนี้มิใชเพียงสําหรับผูประกาศเผยแผพระ
ศาสนาเทานั้น และที่วาจาริกนั้น เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไมไดจาริกไปดวย
ตัวแลว เพราะเปนยุคของขาวสารขอมูล ขาวสารขอมูลสามารถจะ
ไปไดดวย IT ซึ่งสามารถเผยแพรไปไดกวางขวางรวดเร็ว แมไม
ตองเดินทางไป ไมตองขึ้นเครื่องบิน ไมตองไปรถไปเรือ
อยางไรก็ตาม การจาริกทั้งหมดนี้ ไมวาจะจาริกไปเองหรือ
จะจาริกไปโดย IT ก็ตาม ศาสนกิจนัน้ ก็ยงั ไมใชความหมายขัน้ สมบูรณ
เพราะหลักการทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวนี้ ไมใชหมายถึงเฉพาะเปนภารกิจ
ของพระสงฆหรือบุคคลเทานั้น แตทรงหมายถึงตัวพระพุทธศาสนา
ทั้ ง หมดที เ ดี ย วว า พระพุ ท ธศาสนาจะดํ ารงอยู  ยื น นานก็ เ พื่ อ
ประโยชนสุขแกชาวโลก
แมแตองคพระพุทธเจาเองที่ดํ ารงพระชนมอยู ก็เพื่อจุด
หมายนี้ ดังที่พระสารีบุตรกลาวไว เมื่อครั้งที่พระอานนทไดกลาว
ถามขึ้นมาวา ถาองคพระสัมมาสัมพุทธเจามีอันเปนอะไรไป ทาน
พระสารีบุตรจะเศราโศกหรือไม พระสารีบุตรก็ไดกลาวตอบวา
ทานจะไมเศราโศกดวยรูตามความเปนจริง แตทา นก็คดิ วา ถาองค
พระมหาบุรษุ จะดํารงพระชนมอยูยืนนาน ก็จะเปนไปเพื่อประโยชน
สุขแกพหูชน และเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก เปนอยางมาก
นี่ก็หมายความวา พระพุทธศาสนาทั้งหมดก็ตาม องคพระ
บรมศาสดาก็ตาม การทํางานพระศาสนาของเราทั้งหมดนี้ก็ตาม มี
วัตถุประสงคอันแทจริงอยูที่นี่เอง คือเพื่อการบําเพ็ญประโยชนสุข
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แกชาวโลก อันนี้เปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา เปนจุดหมายใน
ระดับกวางขั้นปลาย ซึ่งเปนจุดหมายเพื่อสวนรวม
ทีนี้อีกดานหนึ่ง ก็มีจุดหมายที่มาสนองรับเปนฐานใหแกจุด
หมายนี้อีกขั้นหนึ่ง คือจุดหมายขั้นบุคคล
จุดหมายของบุคคลที่เปนแตละชีวิตนั้น คือนิพพาน จุดหมาย
แหงนิพพานของบุคคลนี้ จะไปสัมพันธกับจุดหมายแหงการบําเพ็ญ
ประโยชนสุขเพื่อชาวโลก เพราะผูใดไมนิพพาน ผูนั้นก็ไมสามารถ
บําเพ็ญประโยชนแกชาวโลกไดเต็มที่
เปนธรรมดาวามนุษยเมื่อยังมีกิเลส ก็ยังมีอะไรที่ตองทําเพื่อ
ตน อยางนอยก็คือการที่จะมีความสุขเพื่อตน อยางดีก็ยังตอง
พัฒนาคุณภาพของตน แตถาผูใดนิพพาน ก็คือเสร็จกิจเพื่อตน ดับ
ตัวตนหมดแลว ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวอีก เต็มอิ่ม จนกระทั่งมี
ความสุขเปนคุณสมบัติประจําตัว แมแตความสุขก็เปนคุณสมบัติ
ประจําตัวแลว ไมตองหาความสุข ไมตองทําอะไรเพื่อตัวเองอีก
บุคคลที่นิพพาน ดับไดแมกระทั่ง(ความนึกคิดถึง)ตัวตน
เพราะไมมีตัวตน(ที่ยึดถือไว) มีความสุขเต็มเปยมบริบูรณแลว ทาน
ผูนี้แหละจึงจะเปนผูพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนสุขเพื่อชาวโลกได
เต็มที่
คตินี้เปนเรื่องสําคัญ จะตองรูตระหนักไววา จุดหมายของ
พระพุทธศาสนาจัดเปน ๒ ขัน้ คือจุดหมายเพือ่ ตัวบุคคล กับจุดหมาย
เพื่อสวนรวม ซึ่งรับกัน และสอดคลองหนุนซึ่งกันและกัน เราจะ
ตองเนนยํ้าหลักการนี้ใหเดนชัด
เมื่อพระพุทธเจาทรงสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้ง
แรก ทานเหลานั้นลวนเปนพระอรหันตทั้งสิ้น พระองคจึงตรัสวา
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ทุกทานที่อยูในที่นี้ รวมทั้งพระองคเองดวย ลวนเปนผูพนแลวจาก
บวง ทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษย นี้ก็คือวานิพพานหมดแลว
ไมมีตัวตนที่จะไปติดของอะไรทั้งสิ้น เปนอิสระโดยสมบูรณ ฉะนั้น
ตอจากนี้ก็เปนอิสระเสรี สามารถจาริกไปเพื่อชาวโลกไดเต็มที่
ฉะนั้น การศึกษาจะตองทําใหไดทั้ง ๒ ขั้น คือการศึกษาที่จะ
ทําใหคนนิพพาน ซึ่งมีความหมายตอไปถึงการที่เขาจะไดทํางานเพื่อ
ประโยชนสุขแกชาวโลกไดโดยสมบูรณ ทั้งสองอยางนี้รับกัน ถา
การศึกษาไมสามารถทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงคสองอยางนี้ โดย
เฉพาะขั้นแรกกิเลสไมนอยลงแลว การที่เขาจะทําเพื่อประโยชนสุข
แกสังคม หรือแกสวนรวม ตลอดจนแกโลกนั้น ยอมเปนไปไดยาก
หรือเปนไปไมได

เมื่อบุคคลแปลกแยกจากชีวิต สังคมก็แปลกแยกจากธรรมชาติ

จากนั้น ทั้งมนุษย-สังคม-ธรรมชาติ ก็ตองถึงวิกฤติการณ

เวลานี้ เรามาถึงระยะของวิกฤติการณตางๆ ไมวาจะเปน
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ วิกฤติการณทางสังคม จนถึงวิกฤติ
การณของชีวิตจิตใจ ขณะนี้วิกฤตินั้นขยายกวางขวางถึงระดับโลก
ตอนเกิดสงครามที่อาฟกานิสถาน ประเทศสหรัฐอเมริกา
บอกวา เวลานี้เกิดสงครามชนิดใหมเปน new kind of war และ
สงครามชนิดใหมนี้ก็เขามาในยุคที่เพิ่งเกิด "New Economy" คือ
เศรษฐกิจแบบใหม จึงเปนเรื่องที่เราจะตองเตรียมรับสถานการณ
ในการที่วา ถาเรามีความมุงหมายที่จะบําเพ็ญประโยชนสุขแกชาว
โลก ทําใหโลกนี้มีสันติสุข ก็จะตองแกไขสถานการณเหลานี้ ไมใช
เปนเรื่องที่เพียงตื่นเตนแลวก็ผานไป
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สถานการณเหลานี้ก็คือสิ่งที่คุกคามตอสันติสุขและความอยู
รมเย็นเปนสุขของชาวโลกนั่นเอง การที่ New Economy มาดีหรือ
ไม แลวก็ new kind of war มา อันนี้ไมดีแนนอน แตทั้งสองอยาง
นี้มีความสัมพันธกันอยางไร เวลานี้เราเขามาอยูในภาวะที่โลกมี
ความซับซอนสับสน จนกระทั่งคนมองปญหาอะไรตางๆ ไดยาก
คลําปมไมถูก และไมรูจะแกอยางไร ตรงจุดไหน
อยางไรก็ตาม ที่จริงมันก็ไมไปไหนหรอก ที่วาซับซอนสับสน
มันก็อยูแคเดิมนั่นเอง วาไปในแงหนึ่งก็คือ การที่มนุษยเรานี้แปลก
แยกจากตัวเอง มองงายๆ ก็คือมนุษยเรานี่แหละเปนตัวกอปญหา
แลวก็เปนผูที่จะแกปญหา
มนุษยที่กอปญหาขึ้นมานี้ ก็กอปญหาตั้งแตที่ตัวเองนั่นเอง
เขากอปญหาที่ตัวเองกอน แลวก็เลยกอปญหาออกไปขางนอก ตั้ง
แตตัวเองก็ไมรูจักตัวเอง
มนุษยนั้นถาวากันไป โดยภาวะพื้นฐานก็งายๆ คือมนุษยแต
ละคนนี้มี ๒ สถานะพรอมกัน หรือมองได ๒ ดาน
๑. คนแตละคนนี้เปนชีวิต ซึ่งเปน "หนวยธรรมชาติ" เพราะ
วาชีวิตนั้นเปนธรรมชาติ ภาวะของมนุษยดานนี้โยงเราเขากับธรรม
ชาติ แนนอนวาโดยพื้นฐานแลวเราทุกคนเปนชีวิต ชีวิตของเราเปน
ธรรมชาติ เกิดมาตามธรรมชาติ เปนไปตามกฎธรรมชาติ เกิดจาก
องคประกอบตางๆ ของธรรมชาติที่เปนรูปธรรมและนามธรรมมา
ประชุมกัน อันนี้คือตัวคนดานหนึ่ง
๒. อีกดานหนึ่ง มนุษยเรานี้เปนบุคคล ซึ่งเปน "หนวยสังคม"
เพราะเปนผูอยูในสังคม เปนสวนรวมหนวยหนึ่งในสังคม เมื่อเปน
บุคคล ก็เปนผูอยูในสังคม เปนสวนรวมในสังคม และกาวออกไปมี
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ความสัมพันธกับคนโนนคนนี้ แลวก็มีการอยูรวมกันดวยดี หรือดวย
ไมดี แตโดยมากมักจะไมคอยไดดี เพราะวาแตละคนจะตองดิ้นรน
เพื่อใหตนอยูรอดเปนตน ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการแยงชิง การ
แกงแยงทะเลาะวิวาทกัน ดังนั้นปญหาในดานบุคคลจึงมีมาก
นอกจากปญหาที่ออกไปสูสังคมแลว มนุษยดานบุคคลนั้น ยัง
ปฏิบัติตอภาวะของตนเอง ดานที่เปนหนวยธรรมชาติคือชีวิตไมถูก
ตองอีก จนเกิดปญหาซอนลึกลงไปถึงขั้นพื้นฐาน
เวลานี้เรื่องที่เปนปญหาอยางยิ่งก็คือ การที่มนุษยแปลกแยก
จากตัวเองดานชีวิต แทบจะเหลือแตดานบุคคลอยางเดียว มนุษย
เชื่อมตัวเองเขากับความจริงพื้นฐานที่เปนธรรมชาติไมถูก ตั้งแตกิน
อาหารเปนตนไป แมแตกินอาหารก็กินไมถูกแลว เขากินเพื่อสนอง
ความตองการของบุคคล แทนที่จะกินเพื่อสนองความตองการของ
ชีวิต
เมื่อมนุษยแปลกแยกจากตัวเอง โยงไมถึงแมแตชีวิตของตัว
เองที่เปนธรรมชาติ ก็แนนอนวาจะตองเกิดปญหา

ธุรกิจไดเปนเจาใหญในแดนของบุคคล
และกําลังกาวเขามาครอบงําในแดนของชีวิตดวย
เวลานี้การเนนดานบุคคลที่อยูในสังคมนั้น เปนสวนที่เดน
กระบวนการสําคัญทั้งหมดที่เปนไปอยูในโลกมนุษยที่เดนในปจจุบัน
นั้น เปนเรื่องของบุคคลกับสังคม และในกระบวนการทางสังคมนั้น
สวนที่ยิ่งใหญขึ้นมามากก็คือดานเศรษฐกิจ
กระบวนการทางสังคมดานเศรษฐกิจนี้ กําลังใหญขึ้นมาเปน
อันดับหนึ่ง และมีอิทธิพลครอบงําระบบอื่นๆ ในทางสังคมดวยกัน
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เอง แตแคนั้นมันยังไมหยุด เวลานี้เรื่องของเศรษฐกิจนี้ กําลังจะมี
อํานาจแผอิทธิพลเขามาครอบงําเรื่องของมนุษยดานชีวิตแทๆ ที่
เปนธรรมชาติดวย จะเห็นไดแมแตในเรื่องการศึกษา
เวลานี้เรา(ฝรั่ง)พยายามจัดศาสตรตางๆ ในโลกเปน ๓
หมวด คือเปนมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรธรรม
ชาติ แตแลวการศึกษานี้ไมรูจะอยูในหมวดไหนดี
การศึกษาก็เลยเปนประเภทกํ้าๆ กึ่งๆ นักการศึกษาตะวันตก
บางคนก็จัดเขาเปนสังคมศาสตร บางคนก็ไมจัด ไมรูจะจัดเขาอัน
ไหนดี บางทีก็จัดแยกเปนอิสระ คือจัดไมถูกและไมลงกัน
การศึกษานั้น แนนอนวามันเปนเรื่องของชีวิต จึงเปนเรื่อง
พื้นฐาน ถาวาตามหลักพุทธศาสนาก็คือ คนเราตองมีชีวิตอยู เมื่อ
ชีวิตมีอยู และเปนไป เรียกวาเราดําเนินชีวิตนั้น เราจะเปนอยู หรือ
ชีวิตจะดําเนินไปได เราก็ตองเจอสถานการณใหม พบประสบการณ
ใหมๆ ซึ่งเราจะตองปรับตัว จะตองเรียนรู จะตองพัฒนาชีวิตนั้น
เพื่อปฏิบัติตอสถานการณนั้นหรือประสบการณนั้นใหไดผล
การที่เราพยายามดํารงชีวิตอยูดวยดี หรือใหเปนไปดวยดี
หรือแมแตใหดําเนินไปไดในสถานการณนั้นๆ หรือในการพบประสบ
การณนั้นๆ นี่ก็คือการศึกษานั่นเอง เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามี
ชีวิตอยู เราก็มีการศึกษาตลอดเวลา ดวยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึง
ใหความสําคัญวา ชีวิตกับการศึกษาเปนอันเดียวกัน แตหมายถึง
ชีวิตที่ดี
ชีวิตที่ไมพยายามปรับตัว ไมพยายามเรียนรู ไมพยายามที่จะ
ดําเนินไปใหบรรลุจุดหมายที่สูงขึ้นไป ก็สักแตวามีลมหายใจ ทาน
เรียกความเปนอยูของมนุษยที่สักแตวามีลมหายใจวา "พาล" คน
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พาลก็คือคนที่เปนอยูสักแตวามีลมหายใจ คือไมศึกษา (บางทีเรียก
วา ไมดําเนินชีวิตดวยปญญา)
ถาไมเปนอยูแบบพาล ไมเปนอยูสักแตวามีลมหายใจ ก็ตองมี
การศึกษา การศึกษาก็คือการพยายามที่จะเปนอยูใหดี พยายามที่
จะรับประสบการณใหไดผล มีการเรียนรูเพื่อจะอยูอยางไรใหรอด
ใหดี จะปฏิบัติตอสถานการณนั้นอยางไรจึงจะไดผลดี ก็ฝกตัว
พัฒนาตัวขึ้นไป นี่คือการศึกษา ตลอดเวลาและตลอดชีวิต
การศึกษาเปนเรื่องของชีวิต เวลานี้เราอาจจะมองขามความ
หมายพื้นฐานนี้ไป แลวก็เลยไปมองการศึกษาในความหมายตางๆ ที่
แปลกแยกจากชีวิต ซึ่งขณะนี้นาเปนหวงวา เศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
ครอบงําเดนในแดนของสังคมศาสตร ซึ่งสนใจมนุษยเพียงในดาน
เปนบุคคลที่อยูในสังคม กําลังจะกาวเขามามีอิทธิพลครอบงําแม
แตการศึกษา เชนมีการมองมนุษยเปนทรัพยากร เอาคนเปน
ทรัพยากรมนุษย
ที่วานี้เปนการเริ่มที่เศรษฐกิจจะเอาการศึกษาไปเปนเครื่อง
มือ หมายความวา การศึกษาจะตองไปสนองรับใชเศรษฐกิจ โดย
ทําหนาที่พัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกวางออกไปก็พัฒนาสังคม อยางนี้
เปนตน
แมแตกวางออกไปในการออกไปเกี่ยวของกับธรรมชาติ เวลา
นี้เศรษฐกิจก็เปนตัวนํา โดยมีกระบวนการอุตสาหกรรมเปนเครื่อง
มือ หรือเปนชองทางสนองจุดหมายในทางเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็ทําให
เกิดปญหาที่ยอมรับกันทั่วที่เรียกวา "การพัฒนาที่ไมยั่งยืน" อยางที่
เราประสบกันอยูในปจจุบัน เพราะวาเศรษฐกิจกาวไปรุกรานแมแต
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ธรรมชาติ ภายใตอิทธิพลของแนวคิดพิชิตธรรมชาติ ที่จะเอาชนะ
ธรรมชาติ เพื่อเอาธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงานอุตสาห
กรรม เพื่อทําผลิตภัณฑสําหรับเสพบริโภคสนองความตองการของ
มนุษยในทางเศรษฐกิจ ไปๆ มาๆ ธรรมชาติที่อยูรอบตัวก็อยูไมได
จึงเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน

เศรษฐกิจเปนเจาใหญได
แตจะพาโลกและชีวิตไปไมตลอด
ภาวการณที่ผานมานี้ จึงมีความหมายวา เศรษฐกิจกําลังเปน
ตัวเดน เปนเจาใหญที่แผขยายอิทธิพลเขามาครอบงําการศึกษา ทํา
ใหตองตั้งคําถามวาการศึกษาจะสามารถดํารงความเปนอิสระไวได
หรือไม
โดยที่แทจริง ถาวาตามหลักพระพุทธศาสนา การศึกษาถือวา
เศรษฐกิจเปนปจจัยเกื้อหนุน เศรษฐกิจเกื้อหนุนการศึกษาอยางไร
ก็คือมนุษยจะตองพัฒนาชีวิตใหดีงามประเสริฐยิ่งขึ้นไป และใน
กระบวนการพัฒนาชีวิตนี้เขาก็เอาเศรษฐกิจมาเปนปจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนานั้น เพราะวาคนจะอยูได และจะมีชีวิตอยูดี จะมีการ
ศึกษาพัฒนาชีวิตไดงอกงาม ก็ตองอาศัยเศรษฐกิจดวย แตตองชัด
วามองเศรษฐกิจเปนปจจัยเกื้อหนุน
เวลานี้เศรษฐกิจจะมาเอาการศึกษาไปเปนเครื่องมือ เพื่อไป
หนุนการผลิตทรัพยากรของสังคม เปนตน จึงเปนเรื่องที่ตองมาคิด
กันใหมากวาจะเอาอยางไร จะใหการศึกษาเปนใหญ หรือเศรษฐกิจ
เปนใหญ
ถาเราถือชีวิตเปนใหญ โดยที่มนุษยแตละคนนี้ มีความเปน
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มนุษยอยู ๒ ดาน คือความเปนชีวิต กับความเปนบุคคล ชีวิตอยูกับ
ธรรมชาติ บุคคลอยูกับสังคม บุคคลไมมีชีวิตอยูไดไหม สังคมไมมี
ธรรมชาติอยูไดไหม แนนอนวาชีวิตเปนฐานของบุคคลอีกทีหนึ่ง
แลวบุคคลจะอยูดีโดยไมคํานึงถึงชีวิตนี่เปนไปไดหรือไม
เวลานี้เรากําลังเอาใจใสใหความสําคัญดานบุคคลมาก จน
กระทั่งลืมดานความเปนชีวิต เมื่อลืมความเปนชีวิต ก็จะลืมคุณคา
ของความเปนมนุษยดวย แลวตอจากนั้นอะไรตออะไรก็จะวิปลาส
คลาดเคลื่อน
ถาเราใหเศรษฐกิจเปนใหญ ซึ่งมีความหมายตอไปวาธุรกิจ
เปนใหญ ความสําเร็จตางๆ ก็มุงสนองความสําเร็จทางเศรษฐกิจนี้
จุดหมายของพุทธศาสนาที่วา จะมีการศึกษาเพื่อใหคนนิพพาน และ
เพื่อใหแตละคนที่อิ่มเย็นแลวนี้ไปบําเพ็ญประโยชนสุขเพื่อชาวโลก
นั้นก็คงเปนไปไมได เพราะวาแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบที่วานั้น
ยอมจะเปนเรื่องของการสนองความตองการของบุคคล ไมใช
สนองความตองการของชีวิต
บุคคลเปนเรื่องของตัวตน แตชีวิตเปนสากล ความเปน
บุคคลทําใหมนุษยแยกตัวออกมา ขณะที่ชีวิตประสานทุกคนสูความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อสนองความตองการของบุคคล บุคคลแตละคนก็จะเอา
ใหแกตน เมื่อเขาไปอยูรวมกันก็จะแยงชิง ฉะนั้นการศึกษาที่มี
เศรษฐกิจเปนใหญตองการที่จะสรางผลผลิตอะไรตางๆ ใหมาก
แนนอนวาจะตองเอาเพื่อตัว พวกตัว ก็จะตองมีการแยงชิงกัน จะ
ใหโลกนี้มีสันติสุขก็คงเปนไปไมได
ในทางที่ชอบธรรม จะตองใหการศึกษาเอาเศรษฐกิจมาเปน
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ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิต หรือเกื้อหนุนการศึกษาใหได แลวคน
ที่มีการศึกษาแลวนี้ ก็จะมีความพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนสุขแก
ชาวโลกตอไป ซึ่งจะเปนไปตามจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาอัน
สอดคลองกัน ที่วาใหบุคคลนิพพาน แลวสามารถไปบํ าเพ็ญ
ประโยชนสุขแกชาวโลกไดอยางแทจริง

ใหเศรษฐกิจของสังคม รับใชการศึกษาของชีวิต
จึงจะเขาถึงธรรมดา ที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันนี้ นับวาเปนวันที่ไดมีการปฏิบัติภารกิจอันหนึ่ง เพื่อสนอง
วัตถุประสงคทางการศึกษา ซึ่งในวงที่เฉพาะก็คือ ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับศาสนา ซึ่งหมายถึงรัฐกับการศึกษาดวย ในกรณีนี้
หลักพุทธศาสนากับการศึกษา หรือเรื่องธรรมะกับการพัฒนาชีวิต
ไดมาโยงเปนเรื่องเดียวกัน โดยทางสัญลักษณหรือรูปแบบ
จึงขอใหความสัมพันธโดยสัญลักษณหรือโดยรูปแบบนี้ มี
ความหมายโยงลงไปถึงตัวเนื้อแทที่เปนแกนสารดวย ถาหากลงไป
ถึงขั้นนั้นไดอยางแทจริง ก็จะเปนไปตามหลักธรรมคําสอนของพระ
พุทธเจา
แมแตความเปนศาสตราจารยพิเศษนี้เอง ก็ยอมเปนสื่อไดทั้ง
๒ อยาง คือจะเปนสื่อของระบบการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือของ
เศรษฐกิจก็ได หรือจะเปนสื่อของการศึกษาที่เอาเศรษฐกิจเปน
ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตก็ได
แตเราก็คงหวังวา จะอยางไรก็ตาม ก็ขอใหกิจกรรมที่ไดทํา
กันนี้ เปนสวนหนึ่งที่จะมาชวยเกื้อหนุนใหเราเดินหนาไป ในวิถีทาง
แหงคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนหลักธรรมที่สอนความจริง ที่มี
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ตามธรรมดาของธรรมชาตินั้น วาใหเราสามารถนํ าเอารูปแบบ
ตางๆ และระบบการตางๆ หรือทุกสิ่งที่มนุษยจัดตั้งวางบัญญัติขึ้น
มานี้เปนสื่อ เปนเครื่องมือที่จะนําเขาถึงสาระที่แทจริง
โดยเฉพาะก็คือ การศึกษาในความหมายที่เราเอาปจจัยดาน
อื่นๆ ซึ่งมิใชเฉพาะเศรษฐกิจเทานั้น แตรวมทั้งปจจัยทางสังคม
อยางอื่นๆ ดวย มาเกื้อหนุนในการพัฒนาชีวิตของมนุษย เพื่อให
มนุษยมีชีวิตที่เจริญงอกงามขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีกิเลสนอยลง
มีทุกขนอยลง แลวก็สามารถที่จะไปบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแก
ชาวโลกกวางขวางออกไป
ไมใชวายิ่งอยูไปก็ยิ่งเพิ่มพูนกิเลส เพิ่มพูนทุกข แลวก็เลย
ตองหาเอามาใหแกตนมากยิ่งขึ้น ดวยการเบียดเบียนกันขยายวง
กวางใหญขึ้น
ขอหวังวา กิจกรรมในวันนี้ จะเปนสวนหนึ่งในการที่จะปฏิบัติ
ใหเกิดผลตามความมุง หมายทีแ่ ทจริงของการศึกษา ดังทีไ่ ดกลาวมา
นี้ และขออนุโมทนาทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ในนามของฝายรัฐที่รับสนองพระบรมราชโองการ อันเปนการ
ปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พระศาสนา หรืออาณาจักรกับพุทธจักรดังไดกลาวมา
พรอมกันนี้ ก็เปนความมีนาใจปรารถนาดี
ํ้
ของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองวัตถุ
ประสงคของมหาวิทยาลัยเองดวย ในฐานะเปนทั้งสถาบันทางการ
ศึกษา และสถาบันพระศาสนา ซึ่งจะไปบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุข
แกประชาชน หรือแกชาวโลกทั้งหลาย ตามอุดมคติของชาวพุทธ
อันอนุวัตรตามคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น ก็ขอให
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ความมุงหมาย และความปรารถนาดีนี้ จงสัมฤทธิ์ผลโดยลําดับ
และยิ่งๆ ขึ้นไปจนถึงจุดหมายโดยสมบูรณ ซึ่งจะเปนไปไดก็ดวย
อาศัยเรี่ยวแรง กําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และกําลังความ
สามัคคีของทุกทานรวมกัน
ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง และขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย
อวยชัยใหพร อภิบาลรักษา ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ พรอมทั้งสาธุชนทุกทานผูมีความปรารถนาดี หวังดี
โดยเฉพาะเริ่มดวยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ คณะผูบริหาร
คณาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียนทั้งหลาย ขอทุกทานจงเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย มีความกาวหนางอกงามรุงเรืองในการดําเนิน
ชีวิต และการประกอบกิจหนาที่การงานใหกาวหนาไป เพื่อบรรลุจุด
หมายสมดังที่ตั้งไว จงมีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ เพื่อ
สามารถบําเพ็ญประโยชนสุขใหสําเร็จ ทําใหสังคม ประเทศชาติ
ตลอดจนโลกนี้ทั้งหมด รมเย็นเปนสุขตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ

