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สัมโมทนียกถา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะองค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงท�ำนุบ�ำรุงพระปริยัติศาสนาให้วัฒนา
สถาพรยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น พ.ศ.๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายการบอก
พระปริยัติธรรมจากเก๋งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและ
คฤหัสถ์ โปรดเกล้าฯให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” นับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้
ค�ำว่า “วิทยาลัย” ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ เพื่อเป็น
สถานศึ ก ษาพระไตรปิ ฎ กและวิ ช าชั้ น สู ง ของพระสงฆ์ ฝ ่ า ยมหานิ ก าย ตั้ ง ไว้ ที่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัย เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบต่อไป
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลได้ออกกฎหมายรองรับสถานภาพของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ชื่อเพิ่มมาเป็น “มหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๔ รุ่น
บัณฑิตระดับปริญญาโท ๒๙ รุ่น และบัณฑิตระดับปริญญาเอก ๑๕ รุ่น
การด�ำเนินงานจัดการศึกษาในระยะแรกนั้น แม้จะเป็นการศึกษาชั้นสูง
แต่ระบบการเรียนการสอนยังไม่เป็นมาตรฐานสากลเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๙๐ จึงได้จัดการศึกษาตามรูปแบบสากล
นิยม นับจนถึงปัจจุบันครบ ๗๒ ปี แต่เมื่อนับ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ
ให้ ย ้ า ยการบอกพระปริ ยั ติ ธ รรมจากเก๋ ง หน้ า วั ด พระศรี รั ต นศาสดารามไปที่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์

(4)
ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ แล้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ได้
ครบ ๑๓๒ ปีแล้ว คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
ต่างมีมหากุศลจิตเป็นสมานฉันท์ ก�ำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี
มหาจุฬาฯ” ท�ำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัย และท�ำบุญอุทิศให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ในฐานะนายกสภา
มหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดง
กตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ และ
ประกาศเกียรติคุณของบุรพาจารย์ ผู้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจริญรุ่งเรือง
สืบมา ในอภิลักขิตกาลอันเป็นอุดมมงคลนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
แห่งมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างเห็นร่วมกันเป็นสมานฉันท์ว่าให้มี
การจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ประกอบด้วย
๑) นิทรรศการสามแผ่นดิน รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ กับ
สถาบันพระพุทธศาสนา
๒) นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการ “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”
๓) การจัดการความรู้ (KM) ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
๔) ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน รักษา
และต่อยอด”
๕) การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรือ่ ง “มหาจุฬาฯ กับการ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”
๖) จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อเป็นอนุสรณ์ จ�ำนวน ๒ เล่ม คือ
๑) สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี     ๒) สูจิบัตร
หนังสือ “สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึง
ชาดก คือเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วในด้านจริยา ของพระพุทธเจ้า ในครัง้ อดีตชาติ

(5)
ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ไปเสวยพระชาติ จ�ำนวน
๕๔๗ ชาติ ได้บ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ
สั จ จะ อธิ ษ ฐาน เมตตา และอุ เ บกขา และจ� ำ แนกบารมี เ ป็ น ๓ ระดั บ คื อ
ขั้นบารมี ๑๐ ขั้นอุปบารมี ๑๐ และขั้นปรมัตถบารมี ๑๐ รวมเป็น ๓๐ ประการ
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ได้ตระหนัก
ถึงภารกิจที่ตนพึงกระท�ำ  การเสนอผลงานทางวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการให้ประทีปแก่สงั คม เนือ่ งจากผูศ้ กึ ษาตามนอกจาก
จะได้รับความรู้ทางศาสนาแล้ว ยังมีผลท�ำให้จิตใจของผู้ศึกษาเอิบอิ่มชื่นเย็น กิริยา
อ่อนหวาน สุภาพอ่อนโยน และจะมีผลท�ำให้สังคมไทยสังคมโลก มีสันติสุขร่มเย็น
ในฐานะอธิบดีสงฆ์มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขออนุโมทนาในวิริยอุตสาหะและกุศลเจตนาของ
คณะกรรมการทุกฝ่ายทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันประกอบกรณียกิจอันจะเป็นไปเพื่อ
ประเทืองสติปัญญาของนักวิชาการและศรัทธาสาธุชนทั่วไป
ด้วยกุศุ ลจริยาสัมมาปฏิบตั ทิ เี่ ราท่านได้บำ� เพ็ญมา ขอให้คณะกรรมการทุกรูป
ทุกท่าน ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย และบรรลุถึงหิตานุหิตประโยชน์โสตถิผล
สมมโนปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านเทอญฯ

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค�ำปรารภ

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ ในฐานะองค์เอกอัคร
ศาสนู ป ถั ม ภก ทรงมี พ ระราชประสงค์ จ ะทรงท� ำ นุ บ� ำ รุ ง พระปริ ยั ติ ศ าสนาให้
วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯให้ย้าย
การบอกพระปริยัติธรรมจากเก๋งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
และคฤหั ส ถ์ พร้ อ มทั้ ง โปรดเกล้ า ฯให้ เรี ย กว่ า “มหาธาตุ วิ ท ยาลั ย ” นั บ เป็ น
ครั้งแรก ที่มีการใช้ค�ำว่า “วิทยาลัย” ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๓๒ เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงของพระสงฆ์ฝ่าย
มหานิกาย ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙
ได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัย เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป คู่กับมหามกุฏราชวิทยาลัย
ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ
ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลได้ออกกฎหมายรองรับสถานภาพของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ชื่อเพิ่มมาเป็น “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๔ รุ่น
บัณฑิตระดับปริญญาโท ๒๙ รุ่น และบัณฑิตระดับปริญญาเอก ๑๕ รุ่น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับแต่อุบัติมาในนามของ
มหาธาตุวิทยาลัย เป็นเวลาครบรอบ ๑๓๒ ปี ย่อมเป็นที่ชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้น
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นธรรมเนียมเมื่อถึงอภิลักขิตสมัยมหามงคลเช่นนี้ จะต้อง
มีการเฉลิมฉลองตามควรแก่ภาวะวิสัย ท่านผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทัง้ บรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างมีมหากุศลจิตเป็นสมานฉันท์จดั งานครบรอบวันสถาปนา
“๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.

(7)
๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อท�ำบุญอุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย และท�ำบุญอุทิศให้แก่
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุรพาจารย์
ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จ
พระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ และประกาศเกียรติคณ
ุ ของบุรพาจารย์
ผู้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองสืบมา ในอภิลักขิตกาลอันเป็นอุดม
มงคลนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่แห่งมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ต่างเห็นร่วมกันเป็นสมานฉันท์วา่ ให้มกี ารจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ
ต่างๆ เช่น นิทรรศการสามแผ่นดิน รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐
กับสถาบันพระพุทธศาสนา นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการ “๑๓๒ ปี
มหาจุฬาฯ” ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน
รักษาและต่อยอด สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พิมพ์หนังสือเพื่อเป็น
อนุสรณ์ จ�ำนวน ๒ เล่ม คือ (๑) สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี (๒) สูจิบัตร และ
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
หนังสือ “สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี” เล่มนี้ ได้พัฒนาจากงานวิจัย
เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อทราบว่า มหาวิทยาลัย
มีความประสงค์จะจัดพิมพ์งานวิจัยเล่มนี้เผยแพร่ ในงานครบรอบวันสถาปนา
“๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ” ก็ได้ประสานงานให้คณะท�ำงาน กองวิชาการ ปรับรูปแบบและ
เรียบเรียงการน�ำเสนอให้น่าสนใจในชื่อว่า “สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี”
โดยส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสนับสนุนทุนในการจัด
พิมพ์และเผยแพร่ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๕ ตอน คือ ตอนที่ ๑ บทน�ำ 
ตอนที่ ๒ ทสบารมี ตอนที่ ๓ สารัตถธรรมจากชาดกเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

(8)
ตอนที่ ๔ บทเรียนจากชาดกกับการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความดีในสังคมไทย
ตอนที่ ๕ บทสรุป เนื้อหาโดยสังเขปดังนี้
“ชาดก” คือ เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นเครื่องมือส�ำหรับเล่าเรื่องราว
ที่เกิดแล้วเกี่ยวกับจริยา (ความประพฤติ) ของพระพุทธเจ้าในครั้งอดีตชาติก่อนที่
จะตรัสรู้ ทรงบ�ำเพ็ญทสบารมีหรือบารมี ๑๐ ประการ ในชาติต่าง ๆ ชาดก
มีจ�ำนวน ๕๔๗ เรื่อง “บารมี” ที่ทรงบ�ำเพ็ญนั้นแปลว่า ถึงฝั่ง ธรรมเครื่องถึงซึ่งฝั่ง
คุณความดีที่สมบูรณ์ หมายถึง คุณความดีที่บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมาย
อันสูงยิ่งคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ คุณธรรมมีทาน เป็นต้น ที่ชื่อว่าบารมี
ก็เพราะท�ำให้ฐานะของพระโพธิสัตว์ยอดยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย ทสบารมีจัดเป็น
พุทธการธรรม (ธรรมที่ท�ำให้เป็นพระพุทธเจ้า) ประกอบด้วย (๑) ทาน การให้
(๒) ศีล งดเว้นท�ำชัว่ และมีระเบียบวินยั (๓) เนกขัมมะ หลีกจากกามารมณ์ (๔) ปัญญา
ความรอบรู้โลกและชีวิต (๕) วิริยะ ความเพียร (๖) ขันติ ความอดทน (๗) สัจจะ
ความจริงจังจริงใจและจริงการ (๘) อธิษฐานะ ความมั่นคงแน่วแน่ (๙) เมตตา
ความรัก (๑๐) อุเบกขา ความเที่ยงธรรมเป็นกลาง
ทสบารมีหรือบารมี ๑๐ ประการ นั้น จัดล�ำดับ ดังนี้ ทานเป็นข้อที่ ๑
เพราะมีอุปการะมากแก่ศีลและบ�ำเพ็ญได้ง่ายกว่า ศีลเป็นข้อที่ ๒ เพราะท�ำให้
ทานมีผลมากมีอานิสงส์มาก เนกขัมมะเป็นข้อที่ ๓ เพราะท�ำให้ศีลมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก ปัญญาเป็นข้อที่ ๔ เพราะท�ำให้เนกขัมมะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
วิริยะเป็นข้อที่ ๕ ขันติเป็นข้อที่ ๖ สัจจะเป็นข้อที่ ๗ อธิษฐานเป็นข้อที่ ๘ เมตตา
เป็นข้อที่ ๙ และอุเบกขาเป็นข้อที่ ๑๐ เพราะท�ำให้เมตตามีผลมากมีอานิสงส์มาก
บารมีจำ� แนกเป็น ๓ ระดับ ระดับละ ๑๐ รวมเป็น ๓๐ ประการ คือ (๑) บารมี
๑๐ (๒) อุปบารมี ๑๐ (๓) ปรมัตถบารมี ๑๐ นัยก็คือ ระดับบารมีเป็นธรรมขาวเจือ
ด้วยธรรมด�ำ  ระดับอุปบารมีเป็นธรรมขาวไม่เจือด้วยธรรมด�ำ  ระดับปรมัตถบารมี
เป็นธรรมไม่ขาวไม่ด�ำ 

(9)
บารมีทั้งหลายที่จะให้ส�ำเร็จประโยชน์สูงสุดคือบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนั้น
ก�ำหนดระยะเวลาบ�ำเพ็ญ ๓ ระดับ ตามคุณสมบัติของผู้บ�ำเพ็ญ ดังนี้ (๑) ผู้มากด้วย
ปัญญา (ปัญญาธิกบารมี) ใช้เวลา ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป (๒) ผู้มากด้วย
ศรัทธา (สัทธาธิกบารมี) ใช้เวลา ๘ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป (๓) ผู้มากด้วย
วิริยะ (วิริยาธิกบารมี) ใช้เวลา ๑๖ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป บารมีทั้งหลาย
ที่บ�ำเพ็ญสมบูรณ์ย่อมให้ผลคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในความเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีคุณธรรมมหาศาลประมาณมิได้มีทสพลญาณ เป็นต้น
มีพระรูปกายประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐
ฐานะและอัธยาศัยพระโพธิสตั ว์ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการน�ำสังคมประเทศชาติ
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน คนที่มีภูมิปัญญาดีระดับธรรมดา มีคุณธรรมจริยธรรม
ระดับธรรมดา มีภาวะผูน้ ำ� ระดับธรรมดาไม่สามารถน�ำพาสังคมและแก้ปญ
ั หาสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยคนทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญาพระโพธิสตั ว์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
พระโพธิสัตว์ และมีภาวะผู้น�ำแบบพระโพธิสัตว์จึงจะท�ำได้อัธยาศัยพระโพธิสัตว์
ดังกล่าวนี้มีลักษณะ (๑) เป็นไปอย่างนี้ทุกที่ตลอดเวลา (๒) ยั่งยืนทนต่อการพิสูจน์
นั่นคือแม้จะมีเหตุการณ์หรือปัจจัยทั้งหลายมาเป็นบีบคั้นเป็นอุปสรรคให้เกิด
มโนทุจริต (ประพฤติชั่วทางใจ) เกิดวจีทุจริต (ประพฤติชั่วทางวาจา) และเกิด
กายทุ จ ริ ต (ประพฤติ ชั่ ว ทางกาย) อั ธ ยาศั ย พระโพธิ สั ต ว์ นี้ ก็ ยั ง คงด� ำ รงมั่ น
ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น เป็นคุณธรรมจริยธรรมแม้จะเป็นโลกิยะก็ยังถาวรตั้งมั่น
เหมือนกับโลกุตตระองค์ประกอบเบื้องต้นของภาวะผู้น�ำก็คือ (๑) บารมี ซึ่งก็คือ
เกิดจากการบ�ำเพ็ญบารมีต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนี่เอง (๒) ทักษะในการสื่อสาร
ซึ่ ง มี นั ย ครอบคลุ ม การจั ด ระบบเนื้ อ หาที่ จ ะพู ด การจั ด ระบบเสี ย งของตั ว เอง
การพิจารณากาละและเทศะอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะสื่อสารเรื่องใดๆ ออกไป และที่
ส�ำคัญความสามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยการสื่อสาร

(10)
การแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ความรู้ความสามารถระดับปกติ ไม่ใช่
เพียงแต่คนดีมีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น แต่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ระดับ “บารมี” ต้องอาศัยคนดีระดับมากกว่าปกตินั่นคือคนดีแบบพระโพธิสัตว์
ซึง่ เกิดจากการท�ำความดีโดยบ�ำเพ็ญบารมี เรือ่ งพระโพธิสตั ว์ทำ� ให้เกิดแรงบันดาลใจ
๒ ลักษณะ คือ (๑) เกิดเพราะจริยาวัตรดีงามของพระโพธิสัตว์ (๒) เกิดเพราะ
คุณสมบัตดิ า้ นกายภาพและจิตภาพของพระโพธิสตั ว์ความสมบูรณ์สงู สุดด้านร่างกาย
ของพระโพธิสัตว์ เรียกว่า มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ เช่น มีฝ่าพระบาทราบ
เสมอกัน เป็นต้น มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์เป็นที่สุด
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคุณสมบัติด้านร่างกายเรียกว่า อนุพยัญชนะ ๘๐
นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเหลืองงาม เป็นต้น มีความวิจิตรไปด้วยระเบียบ
พระเกตุมาลาคือถ่องแถวแห่งพระรัศมีอนั โชตนาการขึน้ เบือ้ งบนพระอุตมังคสิโรตม์
เป็นที่สุด คุณสมบัติด้านร่างกายเหล่านี้จัดเป็น “ปรโตโฆสะ” ที่แม้จะแปลว่า
เสียงจากผู้อื่นก็จริง แต่มีนัยครอบคลุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น รูป กลิ่น รส
สิ่งสัมผัสที่รับรู้ผ่านทางตา จมูก ลิ้น กายด้วย เช่น รูปร่าง สี สัณฐาน ภูมิประเทศ
สิ่งประดิษฐ์อันเป็นศิลปกรรม ประติมากรรม หรือจิตรกรรม สื่อต่างๆ ที่รับรู้เหล่านี้
มีอิทธิพลต่อบุคคลมากโดยเฉพาะผู้มีราคจริตและสัทธาจริต มหาบุรุษลักษณะ
๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ดังแสดงมาแล้วย่อมมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะท�ำให้เกิด
ศรัทธาและปสาทะ ท้ายที่สุดน�ำไปสู่โยนิโสมนสิการส่วนคุณสมบัติด้านจิตใจ คือ
ด้านจิตใจนั้น พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยสมรรถนะทางจิต ๔ ส่วน คือ (๑) วิชชา
รู้แจ้งสัจธรรมของชีวิตว่า ชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา (๒) วิมุตติปล่อยวางไม่ยึดติด (๓) วิสุทธิ ความบริสุทธิ์ พระโพธิสัตว์
มีสีลวิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์แห่งศีล (๔) ฤทธานุภาพ เพราะพระโพธิสัตว์มีสมาธิจิต
ขั้นสูงในระดับโลกิยะ ท�ำให้สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ เป็นต้น

(11)
ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ โดยมี
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.  รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ เป็นประธาน  รองอธิการบดี  
คณบดี และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักทุกรูปทีเ่ ป็นรองประธาน รวมถึงคณะกรรมการทุกท่าน
ทีไ่ ด้รว่ มกันระดมความคิดและสติปญ
ั ญา จัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการจนเป็น
ผลส�ำเร็จเป็นทีป่ รากฏ งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ” มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ก็ด้วยอาศัยความเสียสละ
ร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ทัง้ ยังได้รบั ความสนับสนุนอุปถัมภ์
การจัดงานและบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีจากศรัทธา
สาธุชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป
บุญกุศลคุณความดีใดๆ ทีจ่ ะพึงเกิดมีเนือ่ งในการจัดงานครบรอบวันสถาปนา
“๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ” ขอน้อมถวายแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พระปิ ย มหาราช ผู ้ ท รงสถาปนา
มหาวิทยาลัย และขอท�ำบุญอุทศิ ให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วดั มหาธาตุ ในฐานะนายกสภา
มหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยทุกถ้วนหน้า
ขอได้โปรดรับอนุโมทนาโดยทั่วกัน

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค�ำน�ำ
ในอภิลักขิตสมัยมหามงคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้ก�ำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการหลายฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและ
นิ ท รรศการ เพื่ อ บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลอุ ทิ ศ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์
ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย และท�ำบุญ อุทิศให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุรพาจารย์ ผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่านผูม้ สี ว่ น
สานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา อันเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ และประกาศ
เกียรติคุณของบุรพาจารย์ ผู้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองสืบมา
อีกทัง้ ยังมุง่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ในฐานะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทยให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน
กิจกรรมทางวิชาการในงานนี้ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง ๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน รักษา
และต่อยอด โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี ในภาคเช้า วันที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๒
๒. จั ด สั ม มนาทางวิ ช าการ โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในภาคบ่าย วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
๓. พิมพ์หนังสือ จ�ำนวน ๒ เล่ม คือ (๑) สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี
ของพระราชปริยตั กิ วี, ศ.ดร. อธิการบดี โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับพระโพธิสตั ว์ได้บำ� เพ็ญ
บารมี ๑๐ ประการ ในพระชาติต่าง ๆ โดยแยกเป็นบารมี ๓ ระดับ คือบารมีขั้น

(13)
ธรรมดา ชัน้ อุปบารมี และขัน้ ปรมัตถบารมี สนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่โดยส�ำนัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) สูจบิ ตั ร เพือ่ แจกเป็นบรรณาการ
แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกาศเกียรติคุณทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้แพร่หลายเป็นที่ปรากฏและเป็นการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
กิจกรรมทั้ง ๓ ส่วน ได้อาศัยสามัคคีธรรมและจาคธรรม ความเสียสละ
ทั้งแรงกาย แรงใจและก�ำลังสติปัญญา ก�ำลังปัจจัยของเพื่อนร่วมงานทุกรูปทุกท่าน
จึงท�ำให้งานนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือได้รับแรงใจ
สนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารนับตั้งแต่พระเดชพระคุณ
องค์นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบัน และผู้อ�ำนวยการระดับกอง รวมถึงกรรมการทุกรูปทุกท่าน
ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอภิปูชนียบุคคลและคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยผู้เสียสละเวลาอันมีค่า ส่งต่อความรู้ผ่านกิจกรรมด้วยการปาฐกถา
การสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ และการให้ต้นฉบับมาจัดพิมพ์ในครั้งนี้
และขอกราบขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการทุกฝ่ายทุกท่านไว้ ณ
โอกาสนี้ ที่ทุ่มเทท�ำงานเพื่อมหาวิทยาลัย ด้วยความเสียสละทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ
ก�ำลังสติปัญญาและก�ำลังปัจจัย จนท�ำให้กิจกรรมวิชาการและนิทรรศการที่วางไว้
ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและคุ้มค่า ให้ประทีปดวงตาพิเศษแก่สังคม หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า กิจกรรมทางวิชาการทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะอ�ำนวยหิตานุหิตประโยชน์เชิง
วิชาการแก่นักวิชาการและศรัทธาสาธุชนสืบไป
(พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ

ที่มา : https://vnarong-dhammakaya.blogspot.com/2018/11/blog-post_87.html
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- เนกขัมมะกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์
- ปัญญากับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์
					- วิริยะกับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์
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- อุเบกขากับอัธยาศัยพระโพธิสัตว์
- อัธยาศัยพระโพธิสัตว์กับสังคมไทย
- อัธยาศัยพระโพธิสัตว์
  อัธยาศัยของผู้น�ำที่มีภาวะผู้น�ำ
เรื่องที่ ๒ บทเรียนจากจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์
    เพื่อสร้างหลักแห่งการท�ำดีในสังคมไทย
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เรื่องที่ ๓ บทเรียนจากจริยาวัตรพระโพธิสัตว์เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการท�ำความดีด้วยกัมมสัทธา
เรื่องที่ ๔ จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์กับหลักการ ๓ :
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		 ในสังคมไทย
๑. สภาพสังคมยุคใหม่
๒. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน
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๓. แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมโดยหลักทสบารมี
๔. จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์เพื่อสร้างโลกทัศน์ใหม่
๕. โลกทัศน์แบบพระโพธิสัตว์และจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์
    
กับการสร้างแรงบันดาลใจ
		
๖. คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์กับการสร้างแรงบันดาลใจ
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