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รำชบัณฑิต

	 ข้าพเจ้าเป็นนสิติมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ซึง่ได้เปิดการศกึษาในระดบั

มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๐	โดยรับพระภิกษุสามเณรที่เป็นเปรียญ

เข้าเป็นนิสิตเป็นรุ่นแรก	โดยสมัยนั้นได้แบ่งชั้นเรียนเป็น	๓	ห้อง	โดยถือเอาความรู้ทางโลกเป็นหลัก	คือ	

ถ้าใครมีพื้นความรู้ทางโลกถึง	 ม.๖	 ให้อยู่ในชั้นสูง	 ถ้ามีพ้ืนความรู้ทางโลกแค่	 ม.๓	 ให้อยู่ในชั้นกลาง	 

ถ้ามีพื้นความรู้ทางโลกเพียง	ป.๔	ให้อยู่ในชั้นต้น	ข้าพเจ้ามีพื้นความรู้ทางโลกโดยจบ	ม.๓	แล้ว	จึงอยู่

ในช้ันกลาง	 ส่วนผู้ที่อยู่ชั้นสูงในขณะนั้นมีเฉพาะพระภิกษุเพียง	 ๑๐	 รูป	 เท่านั้น	 แต่ต่อมานิสิตชั้นสูง 

ก็หายไปทีละรูปสองรูป	 เพราะไม่รู้จะเรียนไปท�าไม	 ทั้งนี้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติรับรอง

ความเป็นมหาวิทยาลัย	 คนจ�านวนมากมักจะบอกว่าเป็น	 “มหำวิทยำลัยเถ่ือน”	 แต่ข้าพเจ้าเฉย	 ๆ	 

เพราะมีความภาคภูมิใจว่า	 “มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” เป็นมหำวิทยำลัยท่ีพระบำทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว รัชกำลที ่๕ ทรงสถำปนำขึน้	โดยเปลีย่นชือ่จาก	“มหำธำตวุทิยำลัย”	เป็น	

“มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย”	โดยเอาพระนามของพระองค์เป็นเดิมพัน	ทั้งนี้	เพื่อให้มหาวิทยาลัย

แห่งนี้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง	เพื่อจะได้เป็นก�าลังของประเทศชาติและพระศาสนา

ต่อไป	

	 ในสมัยนั้น	“มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ยังไม่มีสถานที่เรียนเป็นของตนเอง	แต่เพราะองค์	

“ปฐมสภำนำยก”	ของมหาวิทยาลัย	คือ	พระเดชพระคุณพระพิมลธรรม (ช้อย ำนทตฺตเถร)	 เป็น 

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ	 ท่านจึงมอบ	ตึกโรงเรียนมหำธำตุวิทยำลัย ซึ่งเป็นตึกสองชั้นให้เป็นที่ศึกษา 

ของมหาวิทยาลยั	โดยให้นกัเรยีนของมหาธาตวุทิยาลัยไปเรียนตามหอฉันคณะต่าง	ๆ 	ในวดัมหาธาตุฯ	แทน	

จงึสมควรทีศ่ษิย์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัจกัได้ร�าลกึถงึพระคณุของวดัมหาธาตฯุ	ให้มากเป็นพเิศษ	

ที่ได้เสียสละอาคารเรียนให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 การศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสมัยแรก	 ๆ	 นั้น	 ได้ครูบาอาจรย์ที่เชี่ยวชาญในสาขา

วิชาต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เช่น	 พระยาวรวิทย์พิศาล	 พระพิเทศพจนวิสุทธิ์	 อาจารย์	 ม.ล.จิรายุ	 นพวงศ	์ 

อาจารย์ภิญโญ	สาธร	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อาจารย์เทือก	กุสุมา	จากวิทยาลัยครูประสานมิตร	

(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ในปัจจบัุน)	มาสอนภาษาองักฤษ	อาจารย์แปลก	สนธริกัษ์	และอาจารย์

สวัสดิ์	 พินิจจันทร์	 สอนภาษาไทย	 อาจารย์ขุนวิทยาวุฑฒิ	 และ	 ร.อ.พงษ์นารถ	 สวัสด์ิ-ชูโต	 สอนวิชา
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ภูมิศาสตร์	 อาจารย์ประยูร	 ศรียรรยงค์	 สอนวิชาประวัติศาสตร์	 อาจารย์ขุนจ�านงพิทยประสาท	 และ

อาจารย์เอนก	บุญภักดี	สอนวิชาวิทยาศาสตร์	ฯลฯ	ในชั้นกลางที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่นั้น	มีนิสิตประมาณ	

๑๐	 รูปเศษ	 เราได้ตั้งอกตั้งใจเรียนกันเป็นพิเศษ	 ข้าพเจ้าจดค�าสอนของอาจารย์แต่ละท่านลงในสมุด 

ได้อย่างรวดเร็วกว่านิสิตรูปอื่น	ๆ	ทั้ง	ๆ	ที่ข้าพเจ้าเป็นนิสิตที่อายุน้อยที่สุดในชั้น	แต่เป็นเปรียญที่สูงสุด

ในชั้น	คือ	ตอนนั้นเป็น	เปรียญ	๖	ประโยคแล้ว

	 เมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนครบ	๑	ปี	แล้ว	ทางวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้เรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่	๑	 เรียนอยู่ชั้นเตรียมอุดมอยู่	๒	ปี	ก็ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย	คือ	คณะพุทธศำสตร	์ ซึ่งเป็น 

คณะแรกของมหาวิทยาลัย	ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนิสิตที่อายุน้อยที่สุดในชั้น	แต่เป็นเปรียญสูงสุดในชั้น	

ที่ประชุมนิสิตจึงเลือกให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าชั้น	และเป็นประธานของนิสิตเป็นโอกาสต่อมา	

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๙๕	เมือ่เราได้ศกึษาเล่าเรยีนมาครบ	๕	ปี	แล้ว	กไ็ด้ปรึกษากนัว่า	การทีเ่ราได้มโีอกาส

ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้น	ก็เพราะบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	และพระเดช

พระคุณพระพิมลธรรม	 องค์สภานายกของมหาวิทยาลัย	 จึงเห็นสมควรว่าเราควรจัดงานบ�าเพ็ญกุศล

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย	และพระเดช

พระคณุพระพมิลธรรม	(ฐานทัตตเถระ)	องค์ปฐมสภานายก	เพือ่แสดงออกถงึ	“กตัญญกูตเวทติำธรรม” 

ของพวกเรา	 ที่ประชุมนิสิตนักเรียนและครูบาอาจารย์จึงมีมติให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนไปขออนุญาต 

จากพระเดชพระคณุพระพมิลธรรม	(อาสภเถระ)	องค์ทุติยสภานายก	เพือ่ขออนญุาตจดังานบ�าเพญ็กศุล

ในครั้งนี้	

	 เมื่อข้าพเจ้าไปกราบเรียนองค์สภานายกถึงเรื่องการจัดงานบ�าเพ็ญกุศลในครั้งนี้	 ท่านก็ถามว่า 

พวกเธอจะจัดไปท�าไม	ในเมื่อพวกเธอยังเด็ก	ๆ	อยู่	ไม่มีรายได้อะไร	ข้าพเจ้าได้กราบเรียนว่าเป็นความ

ประสงค์ของพวกเราเหล่านิสิตและนักเรียนทั้งหลาย	 เพื่อแสดงออกซึ่ง	“กตัญญูกตเวทิตำธรรม”	 ต่อ

พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย	 และองค์ปฐมสภานายก	 เมื่อข้าพเจ้าอ้าง	 “กตัญญูกตเวทิตาธรรม”	 

ขึ้นมา	ท�าให้องค์สภานายกถึงกับอ�้าอึ้ง	เพราะถ้าไม่อนุญาตก็แสดงว่าไม่ต้องการให้พวกเรามี	“กตัญญู-

กตเวทิตาธรรม”	 น่ันเอง	 แล้วองค์สภานายกก็ได้สอบถามข้าพเจ้าว่า	 พวกเธอจะท�าอย่างไร	 เอาเงิน 

มาจากไหน	ข้าพเจ้ากก็ราบเรยีนว่าพวกเราได้ประชมุปรึกษากบัครูอาจารย์แล้ว	มคีวามเหน็ว่าเราจะช่วย

กันออกปัจจัยตามมีตามเกิดได้	 ซึ่งคงจะพอกับการจัดงานบ�าเพ็ญกุศลในครั้งนี้	 แล้วองค์สภานายกก็ได้

ถามอกีว่านอกจากบ�าเพ็ญกศุลแล้ว	พวกเธอจะท�าอะไรอีก	ข้าพเจ้าก็ได้กราบเรยีนว่า	เราจะพมิพ์หนงัสอื	

“อนุสรณ์ครบรอบ ๕ ปี”	แห่งการศึกษาของมหาวิทยาลัย	องค์สภานายกก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่า	

แล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นค่าพิมพ์	 และในการพิมพ์หนังสืออนุสรณ์นี้	 จะเอาบทความจากที่ไหน	

และจะท�าอย่างไร	ข้าพเจ้าก็ได้เรียนให้องค์สภานายกทราบว่า	พวกเราได้ปรึกษากับท่านอาจารย์เสฐียร	

03. ������������������ (�.������ 28-43).indd   29 24/11/2563   21:09:57



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓30

พนัธรงัษ	ีแล้ว	ท่านบอกว่ามเีพือ่นเป็นเจ้าของโรงพมิพ์คณะช่าง	อยูข้่างวดัสทุศัน์	เราจะพมิพ์โดยใช้เครดติ

ของอาจารย์	 จึงยังไม่ต้องช�าระค่าพิมพ์	 ส่วนบทความนั้นก็จะขอจากบรรดาพระเถรานุเถระของ

มหาวิทยาลัย	 และครูอาจารย์ต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้ก็จะขอค�าขวัญจากพระเถรานุเถระและบุคคลส�าคัญ 

ในวงการบ้านเมือง	 เช่น	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นต้น	 และเมื่อพิมพ์แล้วก็จะส่งไปถวายบรรดาเจ้าอาวาส	 

เจ้าคณะจังหวัด	 เจ้าคณะอ�าเภอ	 ฝ่ายมหานิกายท่ัวประเทศ	พร้อมท้ังขอความอุปถัมภ์ไปด้วย	 ในการ 

จัดงานบ�าเพ็ญกุศลครั้งน้ี	 ก็จะได้อาราธนากรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และเจ้าอาวาส

วัดต่าง	ๆ	ในกรุงเทพฯ	และธนบุรีมาร่วมในงานอันเป็นมงคลครั้งนี้ด้วย	

	 เมื่อองค์สภานายกไม่ขัดข้องและอนุญาตให้พวกเราจัดงานบ�าเพ็ญกุศลคร้ังนี้แล้ว	 ข้าพเจ้าก็ได้

กลับมาแจ้งให้คณะครูอาจารย์และนิสิตนักเรียนได้ทราบโดยทั่วกันและเริ่มด�าเนินการทันที	 โดยเฉพาะ

การพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ซึ่งข้าพเจ้าเป็นประธานนั้น	 ก็ได้	พระมหำเจริญ ติวฑฺฒโน	 นิสิตชั้นปีท่ี	 ๑	 

เป็นรองประธาน	 ในการพิมพ์จดหมายเชิญต่าง	 ๆ	 ก็ไปท�ากันที่กุฏิพระมหาเจริญ	 ซ่ึงอยู่ที่คณะ	 ๔	 

วัดมหาธาตุฯ	ในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการ	เจ้าคณะภาค	๘	ซึ่งขณะนั้นได้แก่ท่านเจ้าคุณพระทักษิณ- 

วรนายก	 องค์อธิการบดีมหาจุฬาฯ	 นั่นเอง	 และได้รับการช่วยเหลือในการพิมพ์หนังสือเชิญต่าง	 ๆ	 

จากเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง	 ซึ่งอยู่ท่ีวัดมหาธาตุฯ	 โดยเฉพาะท่านมหาตันต์	 และพระมหา

ประพันธ์	ภทฺทสารี	นิสิตรุ่นน้องเป็นก�าลังส�าคัญในงานนี้	

	 ข้าพเจ้าขอย้อนไปถึงสมัยที่ก�าลังเรียนในชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่	๒	องค์สภานายกได้ปรารภว่า	

สภาการศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยั	วดับวรนเิวศฯ	ของฝ่ายธรรมยตุ	ซึง่เปิดเรยีนก่อนมหาจุฬาฯ	๑	ปีนัน้	

เขาจัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาแล้ว	เราล้าหลังเขา	๑	ปี	เพราะฉะนั้น	จะได้มีการสอบคัดเลือกนิสิต

ทีเ่รยีนชัน้เตรยีมอดุมศกึษาปีที	่๒	ขึน้ไปเรยีนในระดับอดุมศึกษาบ้าง	แต่มข้ีอแม้ว่าต้องสอบได้เกนิ	๖๐%	

ทุกวิชา	 ซึ่งผลการสอบปรากฏว่า	 ข้าพเจ้าสอบผ่านทุกวิชาได้เพียงคนเดียว	 นอกนั้นส่วนมากตกวิชา

ค�านวณกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าถนัดที่สุด	เพราะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๑-๓	นั้น	

ข้าพเจ้าสอบวิชาค�านวณได้คะแนนเต็มเสมอ	 จนกระทั่งครูให้ช่วยตรวจวิชาค�านวณของเพ่ือน	 ๆ	 

แทนครูด้วย	 ส�าหรับข้าพเจ้าจึงไม่มีปัญหาใด	 ๆ	 โดยเฉพาะวิชาค�านวณ	 เราได้อาจารย์ค�านวณจาก	 

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย	 คือ	อำจำรย์ชวน อังศุลโยธิน	 มาสอน	ท่านสอนคล่องและเร็วมากจนนิสิต 

ส่วนมากตามไม่ทัน	

	 เมื่อข้าพเจ้าสอบผ่านเกิน	 ๖๐%	 ทุกวิชา	 พระเดชพระคุณองค์สภานายกจึงได้เปิด “ชั้นบำลี

อุดมศึกษำปีที่ ๑”	 ให้ข้าพเจ้าได้เรียนเพียงผู้เดียวตามที่ท่านได้ประกาศไว้	 มีอาจารย์ใหม่	 ๆ	 จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และโรงเรียนนายร้อย	จปร.	หลายท่านมาสอนตามค�าเชิญของอาจารย์เกษม	

บญุศรี	ซึง่เวลานัน้เป็นอาจารย์พิเศษทีค่ณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เช่น	ม.ร.ว.สมุนชำติ 
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สวัสดิกุล	 มาสอนวิชาประวัติศาสตร์	 ม.ล.จิรำยุ นพวงศ์	 สอนภาษาอังกฤษ	 พ.ต.สุจิต ศิกษมัติ  

จากโรงเรียนนายร้อย	จปร.	สอนวิชาประวัติศาสตร์	อำจำรย์เทือก กุสุมำ	จากวิทยาลัยครูประสานมิตร	

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในปัจจุบัน)	 สอนภาษาอังกฤษ	 ร.อ.พงษ์นำรถ สวัสด์ิชูโต	 สอนวิชา

ภูมิศาสตร์	ฯลฯ	

	 โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพียงคนเดียว	 รู้สึกเหงาและนึกถึงเงินอุปถัมภ์จาก 

กรมการศาสนาปีละ	๘๐,๐๐๐	บาท	แล้ว	รู้สึกสงสารมหาจุฬาฯ	เพราะปกติใช้เพียง	๒	เดือน	ก็หมดแล้ว	

ยังมาเปิดระดับอุดมศึกษาอีก	 ซึ่งต้องใช้เงินมากขึ้น	 และค่าสอนของอาจารย์ก็ต้องสูงกว่าระดับ 

เตรยีมอดุมศกึษา	ข้าพเจ้าคดิว่า	ข้าพเจ้าอาจเป็นคนส�าคัญยิง่กว่าครบูาอาจารย์เสยีอกี	เพราะถ้าข้าพเจ้า

ไม่ไปเรียนเสียคนเดียว	อาจารย์แม้จะมาครบทุกวิชา	ก็ไม่รู้ว่าจะสอนใคร	หากอาจารย์ขาดไปท่านหนึ่ง	

ถ้าข้าพเจ้าไปเรยีน	กจ็ะมีทัง้ผูส้อนและผู้เรยีน	ข้าพเจ้าคนเดยีวคงต้องใช้เงนิอปุถมัภ์จากกรมการศาสนา	

คงตกประมาณ	๔๐,๐๐๐	บาท	 คือครึ่งหนึ่งของเงินอุปถัมภ์	 ข้าพเจ้าสงสารมหาจุฬาฯ	 มาก	 จึงได้ไป 

กราบเรียนองค์นายก	คือ	 ท่านเจ้าคุณพระพิมธรรม	 (อาจ	 อาสภเถระ)	 ว่า	 ข้าพเจ้าขออนุญาตกลับไป

เรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา	 ชั้นปีที่	 ๒	 เหมือนเดิม	 ท่านก็อนุญาตและท่านได้ประกาศในมหาจุฬาฯ	 

ให้ข้าพเจ้ากลับไปเรียนชั้นบาลีเตรียมอุดมศึกษาปีที่	๒	เดิมได้	ตำมปกติมีแต่เขำอยำกพำสชั้นกัน คงมี

แต่ข้ำพเจ้ำคนเดียวเท่ำนั้นที่ขอลดชั้นเรียน 

	 ข้าพเจ้าขอย้อนกลับมาถึงเร่ืองการจัดงานอนุสรณ์ครบรอบ	๕	 ปี	 แห่งการศึกษาในมหาจุฬาฯ 

ต่อไปว่า	 การจัดงานเราจัดที่ต�าหนักสมเด็จพระสังฆราช	 วัดมหาธาตุฯ	 โดยอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาล 

ที่	 ๕	 และที่บรรจุอัฐิองค์ปฐมสภานายกมาประดิษฐาน	 ทั้งโต๊ะหมู่บูชา	 ในวันนั้นปรากฏว่าบรรดา 

พระเถรานุเถระซึ่งเป็นกรรมการสภามหาจุฬาฯ	 ได้มาโดยพร้อมเพรียงกัน	 ซ่ึงพวกเราไม่คาดคิดมา 

ก่อนเลย	 ส่วนค่าพิมพ์หนังสืออนุสรณ์น้ัน	 เราได้มอบเงินท่ีเหลือจากการจัดงานไปให้โรงพิมพ์ส่วนหน่ึง	

ส่วนที่เหลือเราบอกว่าจะรวบรวมส่งไปให้ภายหลัง	 แล้วเราก็ได้ท�าหนังสือหนังสือขออุปถัมภ์ไปยัง 

เจ้าอาวาสวัดต่าง	ๆ	ในกรุงเทพฯ	และธนบุรี	และบรรดาพระเถรานุเถระผู้เป็นกรรมการสภามหาจุฬาฯ

ทุกรูป	 ซึ่งก็ได้มาบ้าง	 ขั้นต่อไปก็ส่งหนังสืออนุสรณ์ไปถวายบรรดาเจ้าคณะจังหวัด	 เจ้าคณะอ�าเภอ 

ทัว่ประเทศ	โดยขอความอปุถมัภ์ไปด้วย	ซึง่ปรากฏว่ามเีจ้าคณะจงัหวดั	เจ้าคณะอ�าเภอหลายรปูได้เมตตา

ส่งเงินอุปถัมภ์มาให้พวกเรา	 และที่ส�าคัญอย่างยิ่งก็คือ	 เราส่งหนังสืออนุสรณ์ไปถวายพระมหาเถระ 

ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ของเรา	 เช่น	สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณมหำเถระ) ป.ธ.๙  

วัดเบญจมบพิตร	 (ซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช)	สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (นวม  

พุทฺธสรมหำเถระ) วัดอนงคาราม	พระธรรมวโรดม (อยู่ ญำโณทยมหำเถระ)	 ป.ธ.๙	 วัดสระเกศ	 

(ซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช)	 และผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเมือง	 เช่น	 จอมพล ป.  
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พิบูลสงครำม	นายกรัฐมนตรี	ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม จอมพลผิน ชุณหวัน พล.ต.อ.เผ่ำ 

ศรียำนนท์ อธิบดีกรมต�ารวจ	หลวงยุทธศำสตร์โกศล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เพื่ออย่าง

น้อยท่านจะได้ทราบประวัติและกิจกรรมของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้าง	

	 เมื่อพวกเราประสบความส�าเร็จในการจัดงานอนุสรณ์มหาจุฬาฯ	 ครั้งแรกแล้ว	 ท�าให้พวกเรา 

มีก�าลังใจมากขึ้น	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๙๖	พระเดชพระคุณพระพิมลธรรม	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	ได้เป็น

ประธำนพระสังคีติกำจำรย	์ ไปร่วมงานฉัฏฐสังคายนาที่ประเทศพม่า	 (ปัจจุบันคือ	 ประเทศเมียนมา)	

ท่านเป็นห่วงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาก	 จึงได้แต่งตั้ง	“คณะผู้บริหำร”	 ขึ้นมาคณะหนึ่ง	 โดยมี

พระมหำโชดก ญำณสิทฺธิ ป.ธ.๙	(ภายหลังเป็น	พระธรรมธีรราชมหามุนี)	เป็นประธานคณะกรรมการ	

	 ข้าพเจ้าได้ทราบว่าในมหาวิทยาลยัต่าง	ๆ 	เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	

เขามีคณะกรรมการนิสิต/นักศึกษากันทั้งนั้น	 เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงานระหว่างคณะผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยกับบรรดานิสิตนักศึกษา	 ข้าพเจ้าจึงได้ปรึกษากับอาจารย์บางท่านท่ีเราเคารพนับถือมาก

เป็นพิเศษ	เช่น	อาจารย์	ร.ต.ท.แสง	มนวิทูร	อาจารย์ขุนวิทยาวุฑฒิ	อาจารย์เสฐียร	พันธรังษี	อาจารย์

ภิญโญ	 สาธร	 ฯลฯ	 ท่านก็เห็นพ้องด้วย	 ข้าพเจ้าจึงไปเรียนท่านมหาโชดกซึ่งเคยเรียนบาลีประโยค	 

ป.ธ.๙	 มาด้วยกัน	 ขอให้ท่านเรียกประชุมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกชั้นทุกแผนกเกี่ยวกับเรื่องนี	้

ข้าพเจ้าเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ในคณะกรรมการนิสิตมากนัก	 เมื่อท่านมหาโชดก 

ให้ข้าพเจ้าชี้แจงเรื่องหน้าท่ีของกรรมการต่าง	 ๆ	 ข้าพเจ้าพอรู้บ้างแต่ไม่มากนัก	 แต่อาศัยวิธีพูดแบบ	 

“ด�ำน�ำ้” ชีแ้จงเพือ่ให้เอาตวัรอดได้	แล้วท่านประธานคณะบริหารกไ็ด้ถามและขอความเหน็จากบรรดา

อาจารย์ทั้งหลาย	ซึ่งอาจารย์ทุกคนข้าพเจ้าได้หาเสียงไว้บ้างแล้ว	จึงต่างก็มีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์	

ในที่สุดคณะผู้บริหารมหาจุฬาฯ	ก็ตกลงอนุญาตให้มี	“คณะกรรมกำรนิสิต”	ได้	แล้วบรรดานิสิตชั้นปีที่	

๑-๒	กไ็ด้ประชมุร่วมกนัเพือ่เลอืก	“ประธำนคณะกรรมกำรนสิิต”	ท้ัง	ๆ 	ท่ีข้าพเจ้าเป็นนสิิตท่ีอายพุรรษา

น้อยทีส่ดุ	แต่แล้วกไ็ด้รบัเลอืกเป็น	“ประธานคณะกรรมการนสิิต”	เป็นคนแรก	ท้ังนี	้คงเป็นเพราะบรรดา

นิสิตทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าสามารถจัดงานอนุสรณ์ครบรอบ	๕	ปี	ได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	และคงเห็น

ว่าข้าพเจ้ากล้าที่จะชี้แจงและโต้ตอบกับพระเถระผู้ใหญ่ได้	ไม่ว่าจะเป็นองค์สภานายก	หรือครูอาจารย์

ก็ตาม	

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๙๖	ข้าพเจ้าก็ด�าเนินการจัด	“งำนอนุสรณ์ครบรอบปีที่ ๖” อีกครั้งหนึ่งให้ยิ่งใหญ่

กว่าครั้งที่แล้ว	 โดยครั้งนี้เราตั้งเต็นท์ที่ลานอโศก	 โดยอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์และโกศบรรจุอัฐ ิ

องค์ปฐมสภานายก	 มาต้ังประดิษฐาน	 พร้อมโต๊ะหมู่บูชา	 และให้พระเถรานุเถระสวดพระพุทธมนต ์

ทีเ่ตน็ท์	มีนสิตินักเรยีนและสาธชุนพทุธบรษิทันัง่ในอกีเตน็ท์หนึง่	และปรากฏว่าปีนีเ้ราได้รบัเงนิอปุถมัภ์

จากบรรดาเจ้าคณะจังหวัด	เจ้าคณะอ�าเภอมากขึ้น	ท�าให้เรามีเงินช�าระค่าพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ปีที่แล้ว
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ได้ทั้งหมด	 แต่เราก็ต้องเป็นหนี้โรงพิมพ์ใหม่ต่อไป	 โดยเราถือคติตามประกาศ	 “รัฐนิยม”	 ของรัฐบาล 

ข้อหนึง่ทีว่่า	“ไทยเป็นชำตทิีส่ัง่สมมรดกไว้ให้ลกูหลำน”	มรดกทีค่ณะกรรมการนสิติรุ่นแรกสะสมไว้ให้

คณะกรรมการรุ่นที่	๒	คือ	“หนี้สิน” และรุ่นที่	๒	ก็สะสมหนี้สินไว้ให้รุ่นที่	๓	ต่อไป	

	 ในปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 น้ี	 ข้าพเจ้าก็สอบบาลีประโยค	 ป.ธ.	 ๙	 ได้	 และสอบประกาศนียบัตร 

ครูพิเศษมัธยม	(พ.ม.)	ได้	และสอบพุทธศาสตร์ปีที่	๒	ได้ที่	๑	ส่วนผู้ที่สอบได้ที่	๒	มี	๒	รูป	คือ	พระมหำ

มนัส จิตฺตทโม	(พวงล�าเจียก)	กับ	พระมหาชูศักดิ์	อตฺถกุสโล	(ทิพย์เกษร)	

	 บรรดาอาจารย์ท่ีมหาจฬุาฯ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เหน็ว่าข้าพเจ้า

สอบ	ป.ธ.๙	และ	พ.ม.	ได้แล้ว	ได้แนะน�าว่าควรไปสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ถ้าสอบเข้าได้	เรียนเพียง	๒	ปี	ก็จะได้	อ.บ.	“อักษรศาสตรบัณฑิต”	วิชาที่ต้องสอบเข้ามีเพียง	๓	วิชา

เท่านั้น	คือ	ภาษาบาลี	ประวัติศาสตร์	และค�านวณ	ท่ำนอำจำรย์เกษม บุญศรี	ก็สนับสนุนและออกตัว

สมัครให้	 ส�าหรับวิชาท่ีจะสอบเข้า	 ๒	 วิชาแรกคือ	 ภาษาบาลี	 และประวัติศาสตร์ไม่มีปัญหาอะไร	 

เพราะภาษาบาลีข้าพเจ้าก็สอบได้	 ป.ธ.๙	 แล้ว	 ส่วนประวัติศาสตร์นั้น	 อาจารย์ที่สอนก็สอนที่จุฬาฯ	 

และหนังสือประวัติศาสตร์ท่ีหอสมุดแห่งชาติ	 ข้าพเจ้าก็อ่านหมดแล้ว	 จะมีปัญหาก็แค่วิชาค�านวณ 

เท่านั้น	เพราะเขาสอนวิชาค�านวณถึงระดับอักษรศาตร์ปีที่	๒	ซึ่งมีวิชา	แคลคูรัส	ไฮเออร์แอลยิบรา	และ

โคดิเนตยีออเมตรี	แม้สมัยเป็นเด็กนักเรียนข้าพเจ้าจะเก่งวิชาค�านวณ	เพราะสอบได้คะแนนเต็มทุกครั้ง	

แต่ที่จะสอบเข้าอักษรศาตร์	ข้าพเจ้าไม่เคยเรียนทั้งนั้น	ท่านอาจารย์เกษม	บุญศรี	บอกว่า	ครูโรงเรียน

ศรอียธุยา	เขากจ็ะสอบเข้าเช่นกนั	โดยเขาได้จ้างอาจารย์จากจฬุาฯ	และนกัเรยีนโรงเรียนนายเรอืมาสอน

กวดวชิาค�านวณให้	ท่านจงึฝากข้าพเจ้าเข้าไปเรยีนด้วย	ข้าพเจ้าต้องกลบัไปทบทวนวชิาเรขาคณติ	ตัง้แต่

ทฤษฎีบทที่	๑	จนจบ	แล้วก็ไปร่วมเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนศรีอยุธยา	วันแรกเรียนไม่รู้เรื่องเลย	จ�าได้แต่

ว่ามี	dx/dy	อยู่ด้วย	ข้าพเจ้าขอยืมสมุดครูที่เรียน	มีครูจงกล	ครูวัฒนา	และครูลาวัณย์	ข้าพเจ้าติดตาม

การสอนการเรียนอย่างใกล้ชิด	พอสัก	๓	เดือน	ข้าพเจ้าก็กวดทัน	และได้ขอยืมสมุดแบบฝึกหัดของครู

ทั้ง	๓	ท่านนั้นมาดู	เมื่อข้าพเจ้าตรวจแบบฝึกหัดของครูทั้ง	๓	ท่านแล้ว	ก็ได้บันทึกต่อไว้ว่า	ตรงนั้นไม่ถูก	

พวกครูถึงกับออกปากว่า	ถ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าสอบเข้าอักษรศาสตร์ต้องได้แน่	ๆ	พออีกสัก	๑๕	วัน	จะถึง

วันสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์	 ทางจุฬาฯ	 ได้ส่งใบสมัครและค่าสมัครคืน	 โดยบอกว่า	 “สอบไม่ได้”	 

เพราะเป็นพระ	ถ้าจะสอบเข้าก็ต้องสึกเสียก่อน	ก็ในระเบียบก็ไม่ได้บอกว่าพระสอบไม่ได้	ก็เมื่อข้าพเจ้า

สอบได้	พ.ม.	แล้ว	ก็ต้องมีสิทธิสอบ	ข้าพเจ้ายังจ�าได้ว่ามีอาจารย์วิจิตรศักดิ์	ที่คณะอักษรศาสตร์บอกให้

ข้าพเจ้าเดินเรื่องถึงอธิการบดี	ซึ่งขณะนั้นได้แก่	“นายพลอากาศโท	มุนี	มหาสันทนะ	เวชยันตรังสฤษฏ์”	

ข้าพเจ้าก็บอกว่า	 ถ้าข้าพเจ้ามัวเดินเรื่องอยู่	 ข้าพเจ้าก็จะพลาดในการสอบที่มหาจุฬาฯ	 อาจารย ์

วิจิตรศักดิ์ได้บอกข้าพเจ้าว่า	 ถ้าอย่างนั้น	 ปีหน้าเดินเรื่องตั้งแต่ต้นปีเลย	 ข้าพเจ้าได้ตอบเล่น	 ๆ	 ว่า	
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“ข้ำพเจ้ำจะไม่ไปเป็นนิสิตจุฬำฯ แล้ว ถ้ำจะมำ ข้ำพเจ้ำจะมำสอน”	ปรากฏว่าข่าวได้เลื่องลือเซ็งแซ่

ว่าข้าพเจ้าจะไปสอนที่จุฬาฯ	บรรดาเพื่อนนิสิตที่มหาจุฬาฯ	คิดว่าข้าพเจ้าสึกไปเข้าจุฬาฯ	เพราะ	ก.พ.	

รับรองแล้ว	 แต่ถ้าอยู ่ที่มหาจุฬาฯ	 ต่อไป	 แม้จะได้เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต	 ใครจะรับรอง	 ก.พ.	 

ไม่รับรองแน่	 นิสิตท่ีมหาจุฬาฯ	 บางรูปก็บอกว่า	 ถ้าข้าพเจ้าสึก	 เขาก็จะสึกหรือลาออก	 เพราะไม่รู้ว่า 

จะเรียนไปท�าไม	 ในท่ีสุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจว่า	 “ไม่สึก”	 จะต้องเรียนให้จบเป็น	 “พุทธศาสตรบัณฑิต”	 

ให้ได้

	 ในปีนี้เอง	 ท่ีพระเดชพระคุณองค์สภานายกมหาจุฬาฯ	 จะส่งข้าพเจ้าไปเรียนต่อที่ลังกาหรือ 

อินเดีย	แห่งใดแห่งหนึ่ง	 ในฐานะที่ข้าพเจ้าสอบได้ที่	๑	 เมื่อปีที่แล้ว	แต่ต่อมาท่านก็บอกกับข้าพเจ้าว่า	

“ถ้าฉันส่งเธอก็คนเดียว	 ทางวัดมหาธาตุฯ	 คงว่าฉัน	 เพราะฉะนั้น	 จะเอาพระมหามนัสไปอีกรูปหนึ่ง	

เพราะพระมหามนัสสอบได้ที่	๒”	ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไร	ได้แต่รับทราบไว้เท่านั้น	

	 อยา่งไรกด็	ีก่อนจะถงึวนัเดนิทางไปศกึษาต่อในอนิเดยีหรอืลงักานัน้	จ�าเป็นจะต้องท�า	Passport	

หรือ	“หนังสือเดินทาง”	ก่อน	ข้าพเจ้ายังจ�าได้ว่า	ท่านมหามนัสได้ไปพบข้าพเจ้าที่วัดสระเกศ	 เพื่อขอ

ส�าเนาทะเบยีนบ้านไปประกอบในการท�าหนงัสอืเดินทางไปต่างประเทศ	ข้าพเจ้าก็ตดัสนิใจไม่ไปอนิเดีย

หรือลังกาแล้ว	 และขอให้ท่านมหามนัสได้กราบเรียนให้องค์สภานายกทราบด้วย	 ในท่ีสุดข้าพเจ้าก็อยู่

ศึกษาต่อที่มหาจุฬาฯ	จนกระทั่งเป็น	“พุทธศาสตรบัณฑิต”	รุ่นแรกซึ่งมีเพียง	๖	รูป	คือ	พระสนั่น	กมโล	

พระมหาแสง	ธมฺมร�สี	พระมหาสวิุมล	สมุโน	พระมหาเสร	ีสกุกฺธมโฺม	พระมหาบญุมา	มหาวโีร	และข้าพเจ้า	

	 ในขณะท่ีก�าลงัเป็นนสิติปีท่ี	๔	นัน้	พระเดชพระคณุพระพมิลธรรม	(อาสภมหาเถระ)	ได้เป็นผูแ้ทน

คณะสังคีติการกไทยไปร่วมฉัฏฐสังคายนาที่ประเทศพม่า	 ท่านได้ให้ข้าพเจ้าติดตามเป็นสังคีติการก 

ไปด้วย	เพราะข้าพเจ้าสอบได้ประโยค	ป.ธ.๙	แล้ว	และให้ถือเสมือนว่าเป็นเวลาเรียนด้วย	ข้าพเจ้าได้ไป

พกัอยูร่่วมกบัพระไทยท่ีตกึชมพทีูปะ	กะบะเอ้	พระพม่าส่วนมากพดูภาษาองักฤษไม่ได้	ท่านพดูแต่ภาษา

บาล	ีตอนแรก	ๆ 	ข้าพเจ้ากพ็ดูภาษาบาลไีม่ได้	เพราะอยูเ่มอืงไทยไม่เคยพดูกนัเลย	ได้แต่เรยีนอย่างเดยีว	

แต่พออยู่ไปสัก	 ๑	 สัปดาห์ก็พอพูดบาลีตอบโต้กับพระพม่าได้	 เพราะไวยากรณ์บาลีของเราดีกว่า	 

เพราะไวยากรณ์บาลขีองเราแน่นกว่า	ข้าพเจ้าอยูท่ีพ่ม่าเกือบ	๒	เดอืน	เหน็ว่าใกล้วนัสอบทีม่หาจฬุาฯแล้ว	

จึงได้ขออนุญาตเดินทางกลับมาสอบ	เมื่อมาถึงก็ขอสมุดเพื่อนไปจดวิชาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่	แต่เมื่อถึงเวลา

สอบไล่	 และเมื่อประกาศผลการสอบออกมา	 ปรากฏว่าข้าพเจ้าสอบได้ท่ี	 ๑	 ท�าให้พรรคพวกแปลกใจ 

ไปตาม	ๆ	กัน	

	 พ.ศ.	๒๔๙๘	 เป็นปีที่มหาจุฬาฯ	 ได้ประกอบพิธีประสาทปริญญาเป็นครั้งแรก	 โดยจัดที่ต�าหนัก

สมเด็จพระสังฆราช	 วัดมหาธาตุฯ	 โดยสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณมหำเถระ)	 สังฆนายก 

เป็นประธานในการประสาทปรญิญา	และได้เชญิจอมพล ป. พิบลูสงครำม	นายกรัฐมนตร	ีเป็นผูอ้ปุถมัภ์
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พุทธศาสตรบัณฑิตรูปแรก	 คือข้าพเจ้า	 เพราะจะต้องใช้จ่ายค่าย่ามปริญญา	 ค่าพัดปริญญา	 และค่า 

ไตรจีวร	 รวมแล้วรูปละ	๓,๐๐๐	บาท	ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม เป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสตร

บัณฑิตรูปที่	๒	คือ	พระมหาสนั่น	กมโล	จอมพลผิน ชุณหะวัณ	เป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสตรบัณฑิตรูปที่	

๓	คือ	พระมหาแสง	ธมฺมร�สี	จอมพลเรือหลวงยุทธศำสตร์โกศล	เป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสตรบัณฑิตรูปที่	

๔	 คือ	 พระมหาบุญมา	 มหาวีโร	นำยสง่ำ วรรณดิษฐ์	 เป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสตรบัณฑิตรูปที่	 ๕	 คือ	 

พระมหาเสรี	 สุกฺกธมฺโม	 และนำยเล่ือน บัวสุวรรณ	 เป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสตรบัณฑิตรูปที่	 ๖	 คือ	 

พระมหาสุวิมล	สุมโน

	 ในขณะเมื่อสมเด็จสังฆนายก	 ได้ประกอบพิธีประสาทปริญญานั้น	 พระสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ใน 

ที่ประชุมนั้น	 ได้สวดชยันโตจนจบพิธี	 หลังจากนั้นสมเด็จองค์ประธานได้ให้โอวาทแก่นิสิตนักเรียน 

มหาจุฬาฯ	 และเมื่อสมเด็จฯ	 สังฆนายกได้ประทานโอวาทแล้ว	 องค์สภานายกได้กล่าวเชิญ	 ฯพณฯ 

จอมพล ป. พิบูลสงครำม	นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปราศรัยถวายในที่ประชุมนั้น	เพราะในบรรดานายก

รัฐมนตรีที่ผ่านมา	ไม่มีใครให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาเสมอด้วยจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เลย	

	 (โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโอวาทของสมเด็จฯ	 ผู้เป็นองค์ประธาน	 และสัมโมทนียกถาของ

จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ในหนังสือ	“มหาจุฬาฯในอดีต”	ของ	ศ.พิเศษ	จ�านงค์	ทองประเสริฐ)	

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๙๘	ทางมหาวิทยาลัยได้เลือก	พระมหำส�ำเริง อำนนฺโท	ป.ธ.๘	วัดเบญจมบพิตร	

เป็น	“ประธานคณะกรรมการนสิติ”	ต่อจากข้าพเจ้า	และในปีนีแ้หละทีท่่ำนเจ้ำคณุพระทกัษณิวรนำยก 

(ต่อมาเป็นพระธรรมวรนายก)	 อธิการบดี	 และเป็นเจ้าคณะสงฆ์ภาค	๘	 ได้เดินทางไปดูการคณะสงฆ ์

ภาค	๘	(ภาคใต้)	โดยมพีระมหำเจรญิ ติวฑฒฺโน	เปน็เลขานุการภาค	และได้ให้ข้าพเจ้าเดินทางไปด้วย	

ใช้เวลาเดินทางเกือบ	๒๐	วัน	โดยไปทางเรือเดินทะเล	ในวันที่ข้าพเจ้ากลับมาถึงกรุงเทพฯ	พอข้าพเจ้า

มาถงึวดัสระเกศไม่นาน	พระมหาส�าเรงิกม็าหาข้าพเจ้าทีก่ฏุโิดยไม่ทราบว่าข้าพเจ้าเพิง่กลบัมา	ทีพ่ระมหา

ส�าเริงมาพบข้าพเจ้า	 ท่านระบายความกลุ้มอกกลุ้มใจให้ฟังว่า	 ปีนี้ท่านจะจัดงานอนุสรณ์มหาจุฬาฯ	 

เช่นปีท่ีแล้ว	 ๆ	 มา	 อย่างเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยท�ามา	 ๓	 ปีแล้ว	 แต่ท่ำนเจ้ำคุณพระศรีสุธรรมมุน ี 

(บุญเลิศ	ทตฺตสุทธิ)	เลขาธิการมหาจุฬาฯ	(ต่อมาได้เป็น	พระสุเมธาธิบดี)	ได้บอกกับท่านว่า	หนังสือที่

จะส่งไปถงึผูห้ลกัผูใ้หญ่ทัง้ทางศาสนาและทางบ้านเมอืง	ต้องส่งร่างไปให้ท่านตรวจก่อน	ท่านมหาส�าเริง

ก็ตอบว่า	 ทีท่านมหาจ�านงค์ท�ามา	 ๓	 ปีแล้ว	 ไม่เห็นต้องส่งไปให้ตรวจเลย	 แต่ท่านเลขาธิการไม่ยอม	 

ท่านบอกว่า	“ถ้ำคุณอยู่ ฉันก็ไป ถ้ำฉันอยู่ คุณต้องไป”	 เมื่อท่านมหาส�าเริงมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว	

ข้าพเจ้าก็บอกว่า	 “ท�ำต่อไปเถิด”	 เพราะเราไม่ได้ท�าผิดอะไร	 เมื่อท่านมหาส�าเริงไม่ยอมออก	 

ท่านเลขาธิการก็มีหนังสือกราบเรียนองค์สภานายกขอลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการ	 มหาจุฬาฯ	 

โดยมิได้เรียนให้อธิการบดีทราบก่อน	
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 เมื่ออธิการบดีกลับจากการไปตรวจราชการคณะสงฆ์ภาค	๘	 แล้ว	 ก็ไม่มีเลขาธิการสนองงาน 

และท่านไม่ยอมรับรู้การลาออกของเลขาธิการ	 ซ่ึงด�าเนินการลาออกผิดขั้นตอน	 เมื่อไม่มีเลขาธิการ 

จะสนองงาน	 ท่านจึงได้ประกาศตั้งข้าพเจ้าและพระมหาแสง	 ธมฺมร�สี	 เป็น	 “สั่งการเลขาธิการ”	 

เพราะตัวเลขาธิการจริง	 ๆ	 นั้น	 ต้องสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง	 และที่อธิการบดีแต่งตั้ง	“สั่งกำร

เลขำธิกำร”	 ถึง	 ๒	 คนน้ัน	 เพราะท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนใจร้อน	 ซึ่งต่างกับพระมหาแสงที่เป็นคน

ใจเย็น	จึงได้ตั้งเพื่อถ่วงกันไว้	แต่เมื่อถึงเวลาท�างาน	ข้าพเจ้าท�าคนเดียว	และข้าพเจ้าก็มีสติรู้ว่าต�าแหน่ง

เลขาธิการเป็นต�าแหน่งส�าคัญ	อาจท�าให้มหาวิทยาลัยเจริญหรือล่มจมได้	

	 งานชิ้นแรกที่ข้าพเจ้าในฐานะ	“สั่งการเลขาธิการ”	ด�าเนินการนั้น	ก็คือ	ขณะนั้นเป็นระยะหลัง

สงครามโลกครั้งที่	๒	ไม่นานนัก	ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร	ได้แก่	ทหารอเมริกัน	อังกฤษ	ออสเตรเลีย	ฯลฯ	

เข้ามาอยู่ในประเทศไทย	 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมากเป็นพิเศษ	 พร้อมกับน�าเอา	 “วัฒนธรรม

ตะวันตก”	เข้ามาเผยแพร่ด้วย	ท�าให้วัฒนธรรมไทยถูกกระทบกระเทือนมาก	จะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียน

ในสมัยนั้นไม่สนใจวิชาศาสนาและศีลธรรม	 ท�าให้สภาพของสังคมไทยในสมัยนั้นเสื่อมทรามในด้าน 

ศีลธรรมลงไปมาก	ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับบุคคลส�าคัญและเป็นก�าลังส�าคัญของมหาจุฬาฯ	เป็นอย่างมาก	

คือ	อำจำรย์พร รัตนสุวรรณ	ซึ่งเคยสอนวิชา	“ธรรมประยุกต์”	ให้แก่พวกข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปรารภ

ว่า	เราต้องยอมรบัว่านกัเรยีนในปัจจบัุนไม่สนใจวิชาศาสนาและวชิาศลีธรรม	ท�าให้เด็กไม่ม	ี“ภมูคิุม้กัน” 

ในด้านจิตใจที่ดีพอจะต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกได้	 ซึ่งปัญหานี้เปรียบเสมือน	“ทุกข์”	 ในอริยสัจ	 ๔	 

การที่เราจะแก้ปัญหานี้	 ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็น	“สมุทัย”	 ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกข์	 คือเขาไม่ทราบว่าอะไร

เป็นเหตุให้นักเรียนไม่สนใจวิชาศาสนาและศีลธรรม	 ถ้าเราไม่สามารถทราบสมมติฐานของปัญหานี้ได้	 

ก็แก้ปัญหาไม่ตก	 ข้าพเจ้าในฐานะสั่งการเลขาธิการ	 มหาจุฬาฯ	 จึงได้ติดต่อไปยังโรงเรียนต่าง	 ๆ	 

ในกรุงเทพฯ	และธนบุรี	โดยจะขอเข้าไปสอนวิชาศาสนาและศีลธรรมตามโรงเรียนต่าง	ๆ	ตามหลักสูตร

ของกระทรวงศกึษาธกิาร	ตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๑	จนถงึระดับครู	ป.ม.	ปรากฏว่าอาจารย์ใหญ่โรงเรียน

ต่าง	ๆ	ตอบรับมาประมาณ	๒๐	โรงเรียน	รวมทั้งโรงเรียนการเรือนพระนคร	(ปัจจุบันคือ	มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต)	

	 ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้พุทธศาสตรบัณฑิตทั้งหมด	เข้าไปสอนวิชาศาสนาและศีลธรรมตามโรงเรียน

ต่าง	ๆ	และได้ขอ	“อาสาสมัคร”	ซึ่งเป็นนิสิตปีที่	 ๓-๔	อีกจ�านวนหนึ่งไปสอนช่วงเช้า	 เพราะช่วงบ่าย 

เราต้องมาปฎิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์และนิสิตท่ีมหาจุฬาฯ	 โดยเฉพาะข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็น 

ผู้รับผิดชอบไปสอนท่ีโรงเรียนกำรเรือนพระนครทุกช้ัน	 ทั้งระดับ	 ป.ป.	 และ	 ป.ม.	 ถ้าวันไหนไปสอน 

ไม่ได้ข้าพเจ้าก็ขอร้องให้พระมหำเกีย่ว อปุเสโณ ป.ธ.๙ สหายรกั	(ซึง่ต่อมาเป็น	สมเดจ็พระพฒุำจำรย์)	

ไปสอนแทน	 และได้ร่วมกันท�าค�าบรรยายให้ทางโรงเรียนโรเนียวแจกนักเรียน	 (ซ่ึงต่อมาได้จัดพิมพ์
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เป็นรูปเล่มคือ	 “วิชำศำสนำ”)	 เราต้องไปสอนตั้งแต่เช้าจนถึง	 ๑๑.๐๐	 น.	 หลังจากได้ฉันเพลที ่

โรงเรียนแล้ว	ทางโรงเรียนก็จัดรถมาส่งที่มหาจุฬาฯ	วัดมหาธาตุฯ	

	 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากลูกสาวของโยมอุปฐากที่เรียนอยู่ที่นั่น	 เธอบอกว่าวันแรกไม่ได้เข้า 

เรียนดอก	เพราะไม่ชอบฟังเทศน์	แต่ต่อมาก็เข้าเรียนตลอด	เพราะเพื่อนบอกว่าท่านไม่ได้มาเทศน์ดอก	

ท่านมาสอนเช่นเดียวกบัอาจารย์ของเรานัน่เอง	อยูม่าวนัหนึง่	มนีกัเรียน	ป.ม.	หญงิคนหนึง่	ขณะทีข้่าพเจ้า

ฉันเพลอยู่	 เธอก็มาอยู่รับใช้และปรารภว่า	 “หนูอยากหันมานับถือพุทธศาสนาเสียแล้วสิ	 ข้าพเจ้า 

จึงถามว่า	 “แล้วหนูนับถือศาสนาอะไรเล่า”	 เธอก็บอกว่านับถือศาสนาคริสต์	 นามสกุลของเธอคือ	 

“วังตำล”	 ซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์	 ข้าพเจ้าจึงบอกเธอว่า	 “หนูไม่ต้องหันมานับถือศาสนา 

พทุธดอก	เด๋ียวคณุพ่อคณุแม่จะเสยีใจ	แต่หนสูามารถเอาค�าสอนในพระพุทธศาสนาไปใช้ได้	โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนศาสนา	 เช่น	 ต้องการประสบความส�าเร็จในการศึกษาหรือการท�างาน	 หนูก็เอาหลัก	 

“อิทธิบำท ๔”	ไปใช้ได้	หนูต้องการเป็นคนดี	ก็เอาหลัก	“สัปปุริสธรรม ๗”	ไปใช้ได้”	ฯลฯ	

	 หลังจากที่เราไปสอนตามโรงเรียนต่าง	 ๆ	 เป็นเวลา	 ๓	 ปีแล้ว	 คือ	 ต้ังแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘-๒๕๐๐	 

เราก็ต้องร่วมกัน	 “ประเมินผล”	 ว่าการสอนของเรามีผลมากน้อยเป็นอย่างไร	 ก็ได้ผลออกมาเป็น 

อย่างเดียวกันว่า

  ๑. นักเรียนมีควำมสนใจวิชำศำสนำและศีลธรรมมำกกว่ำปรกติ 

  ๒. คะแนนวิชำศำสนำและวิชำศีลธรรมสูงกว่ำปรกติ 

  ๓. ควำมประพฤติของเด็กนักเรียนดีขึ้นอย่ำงผิดคำด 

 โรงเรียนหลัก	ๆ	ที่เราไปสอน	และครูอาจารย์มาร่วมฟังการสอนของเรามากเป็นพิเศษ	นอกจาก

โรงเรียนการเรือนพระนครแล้ว	 ก็มีโรงเรียนศึกษานารี	 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม	 โรงเรียน

อ�านวยศิลป์	 ฯลฯ	 โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนอ�านวยศิลป์สมัยนั้นลือชื่อในเรื่องการเป็นนักเลง	 ใครได้

ทราบว่าเป็นนักเรียนอ�านวยศิลป์	 พวกเราจะส่ายหัวไปตาม	 ๆ	 กัน	 แต่เมื่อเราได้ไปอบรมสั่งสอนแล้ว	

ปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนอ�านวยศิลป์สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ดีมาก	เกินความคาดหมาย

	 เมือ่เราได้ข้อมลูอย่างนีแ้ล้ว	เรากน็�าปัญหาต่าง	ๆ 	มาช่วยกนัพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป	อำจำรย์

พร รัตนสุวรรณ	 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเราได้เสนอว่า	 เราควรเปิดสอนวิชา	 “พุทธปรัชญำ” ขึ้นที ่

ตึกโรงเรียนพรพิทยประสูทน์	 วัดมหาธาตุฯ	 ในวันอาทิตย์	 และเสนอให้มหาจุฬาฯ	 เปิด	 “แผนก 

ธรรมวิจัย”	 ขึ้น	 และเชิญบรรดาครูอาจารย์และนักเรียนชั้น	 ม.	 ๗-๘	 ตามโรงเรียนต่าง	 ๆ	 มาฟังท่ีตึก	

“ธรรมวิจัย”	 ซึ่งเวลานั้นเป็นตึกโล่ง	 ๆ	 โต๊ะเก้าอี้ก็ไม่มี	 ในวันเสาร์ข้าพเจ้าจะอบรมนิสิตนักเรียนทุกชั้น 

ทุกแผนกที่หน้าหอสมุดมหาจุฬาฯ	และได้ขอร้องนิสิตนักเรียนทุกรูปทุกชั้นให้ช่วยกันขนเฉพาะเก้าอี้ไป

ไว้ที่ตึกธรรมวิจัย	 ครั้งแรกนิสิตบางรูปก็ไม่อยากแบกเก้าอี้ลงมา	 ข้าพเจ้าในฐานะ	 “สั่งการเลขาธิการ”	
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จึงเข้าไปยกเก้าอี้เสียเอง	 พวกลูกศิษย์เห็นเข้า	 ก็เข้ามาบอกว่า	 “อาจารย์ไม่ต้องขนดอกครับ	 เด๋ียวผม 

จะช่วยกันขนเอง”	กเ็ป็นอนัว่าเราได้เก้าอีม้า	๔๐๐	ตวั	แล้วภารโรงกช่็วยกนัจดัเก้าอ้ีให้เป็นแถวเป็นแนว	

เป็น	๒	ซกี	ซกีหนึง่ส�าหรบัคฤหัสถ์	ซกีหนึง่ส�าหรบัภิกษสุามเณร	อาทติย์แรกปรากฏว่ามผู้ีเข้าฟังประมาณ	

๗๐	กว่าท่าน	แต่เราก็ไม่ผิดหวังอะไรเพราะเป็นวันเริ่มต้นเท่านั้น	

	 พอวันจันทร์ตอนบ่าย	เมื่อข้าพเจ้าให้โอวาทแก่นิสิตนักเรียนที่หน้าหอสมุดแล้ว	ก็ขอร้องให้นิสิต

นักเรียนขนเก้าอ้ีจากตึกธรรมวิจัยไปเรียนเอง	 ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร	 ข้าพเจ้าพยายามให้เจ้าหน้าที ่

ครูอาจารย์ผลัดเปลี่ยนกันมาให้โอวาทและน�านิสิตนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระเสียก่อน	 แล้วเดินแถว 

เข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ	เจ้าหน้าที่บางรูปมาอุทธรณ์ว่าท่านไม่ถนัดพูด	ถนัดแต่ท�างาน	ข้าพเจ้า 

ก็ต้องบอกว่า	ท่านต้องพยายามหัดพูดเข้าไว้	เช่น	ท่านมีหน้าที่อะไร	ก็บอกให้นิสิตนักเรียนทราบหน้าที่

ของท่าน	เช่น	ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าทีห้่องสมดุ	กบ็อกว่า	ห้องสมดุมรีะเบยีบอย่างไร	มหีนงัสอืใหม่	ๆ 	อะไร

เข้ามาบ้าง	จะขอยืมไปอ่านได้อย่างไร	เป็นต้น	ในที่สุดก็ไม่มีปัญหาอะไร

	 ส่วนในการบรรยาย	“พุทธปรัชญำ”	ที่แผนกธรรมวิจัย	ซึ่งคราวแรกมีผู้เข้าฟังประมาณ	๗๐	คน	

แต่ถึงครั้งที่	 ๒-๓	 จ�านวนผู้ฟังก็เพิ่มขึ้นจนเก้าอี้	 ๔๐๐	ที่ไม่พอนั่ง	 บางคนก็ต้องยืนฟังนอกห้องประชุม	 

ในสมยันัน้เรายงัไม่มเีครือ่งปรบัอากาศ	ใช้พดัลมซ่ึงมอียูไ่ม่กีต่วัพดัแก้ร้อนไปได้บ้าง	แต่กต้็องเปิดหน้าต่าง

ทุกบาน	แต่ก็ปรากฏว่ามีพวกเด็ก	ๆ	ติดตามพ่อแม่ผู้ปกครองมา	ไม่มีอะไรท�าก็เล่นกันส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว

อยูท่ีส่นามหญ้าด้านหน้า	(ซึง่เวลานีเ้ป็นทีจ่อดรถยนต์แล้ว)	แล้วเราจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร	พวกเรากต็กลง

กนัว่า	จะเอาเดก็พวกนีเ้ข้าฟังธรรมะบ้าง	โดยขอร้องให้บรรดาภกิษเุจ้าหน้าทีข่องมจร.ว่า	เมือ่บณิฑบาต

ได้ขนมอะไรที่เหลือจากฉันแล้ว	ให้น�าติดมือมาเพื่อแจกเด็ก	แล้วก็ให้เด็กเข้าเรียนตามห้องต่าง	ๆ	นี่เป็น 

ต้นแบบที่ท�าให้เกิด	“โรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์”	ขึ้นที่มหาจุฬาฯ	นับว่าเป็นโรงเรียนพุทธศาสนา

วันอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย	 และต่อมาเมื่อนิสิตของเราจบการศึกษาแล้ว	 กลับไปอยู่ต่างจังหวัด

บ้านเกิดเมืองนอนของตน	จึงได้ช่วยกันตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเกือบทุกจังหวัด	ท�าให้การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เข้าถึงจิตใจของประชาชนและเด็กอย่างได้ผลเป็นที่น่ายินดี	 ท�าให้สถานะ 

ทางด้านศีลธรรมของประชาชนชาวไทยเราดีขึ้นมาก	 ซึ่งมีผลท�าให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบ

เป็นปรกติสุขอย่างน่าอนุโมทนา	

	 ต่อมาข้าพเจ้าได้สอบชิงทุนมูลนิธิอาเซีย	 เพ่ือศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา	 แต่ก่อนจะไปศึกษาท่ี

สหรัฐอเมริกาได้นั้น	 ต้องสอบภาษาอังกฤษที่	 AUA	 ให้ได้เสียก่อน	 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสอบโทเฟ่น	 

อำจำรย์คลอสเนอร์ (Klausner)	ได้เอาหนงัสอืหลกัสตูรของ	AUA	มาให้ข้าพเจ้าศึกษาอยูช่ั่วระยะหน่ึง	

แล้วก็ไปสอบ	AUA	ที่วังสราญรมย์	ปรากฏว่า	“เกือบผ่าน”	มูลนิธิอาเซียเห็นว่าข้าพเจ้าต้องท�างานหนัก

อยู่ท่ี	 มจร.	 ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากนัก	 จึงออกทุนให้ไปศึกษาและดูงานพระศาสนาที่
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ประเทศศรีลังกา	 ตอนแรกก็ไปพักอยู่ท่ีโรงเรียนฝึกหัดครูของพระ	 แทนที่ข้าพเจ้าจะได้ความรู้เพิ่มเติม	

กลบัต้องไปช่วยสอนให้แก่พระลงักาเสยีอกี	ข้าพเจ้าจงึขอให้มลูนธิิอาเซียไปติดต่อขอทีอ่ยูใ่หม่	ทางมลูนธิฯิ	

จึงได้ไปติดต่อกับท่ำนนำรทะมหำเถระ	 แห่งวัดวชิรารามยะ	 เพราะท่านนารทะมหาเถระเป็นพระผู้มี

ความรู้ความสามารถสูงยิ่ง	ได้เคยเดินทางไปประกาศพระพุทธศาสนาทั่วโลกมาแล้ว

	 เมื่อข้าพเจ้าไปอยู่กับท่านนารทะมหาเถระ	 ท่านก็ให้ข้าพเจ้าเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ 

เกี่ยวกับธรรมะต่าง	 ๆ	 ที่กุฏิของท่านมีหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศาสนาปรัชญามากมาย	 นับว่า 

เป็นห้องสมดุทีใ่หญ่โตมาก	ข้าพเจ้าได้ขอยมืหนงัสอืเกีย่วกบัศาสนาและปรชัญามาอ่านหลายเล่มด้วยกัน	

ท�าให้มคีวามรูภ้าษาองักฤษอย่างแตกฉานยิง่กว่าตอนทีอ่ยูเ่มอืงไทยมาก	เพราะตอนทีอ่ยูใ่นเมอืงไทยนัน้

ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสอ่านต�าราทางศาสนาและปรัชญาที่เป็นภาษาอังกฤษเลย	 เมื่ออยู่ที่ลังกา	 ๕	 เดือน	

ข้าพเจ้าก็ได้รับทุนจากมูลนิธิอาเซียให้เดินทางไปดูการพระพุทธศาสนาทั่วท้ังเกาะ	 โดยเช่ารถแท็กซี ่

ไปกับพระลังการูปหนึ่ง	ชื่อ	วินีตะ	และพระไทยอีกรูปหนึ่ง	หลังจากนั้นท่านอาจารย์นารทะมหาเถระ 

ได้รบัอาราธนาให้ไปประกาศพระพทุธศาสนาทัว่ประเทศอนิโดนเีซีย	ท่านกช็วนข้าพเจ้าไปด้วย	โดยแจ้ง

ให้มูลนิธิอาเซียออกทุนในการเดินทางให้	 ข้าพเจ้าไปอยู่ท่ีอินโดนีเซียเดือนเศษ	 ได้ติดตามท่านอาจารย์

นารทะมหาเถระไปประกาศพระพุทธศาสนาตามเมืองต่าง	 ๆ	 ของอินโดนีเซียจนถึงเกาะบาหลี	 ท�าให้

ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น	 เมื่อไปอยู่ลังกาและอินโดนีเซียเป็นเวลา	

๖	เดือนเศษแล้ว	ข้าพเจ้าก็เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา	

	 ในการเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกานั้น	ข้าพเจ้าเริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่	๑๓	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๐๒	โดยต้องแวะที่ฮ่องกงแล้วต่อไปที่โตเกียว เกำะเวค	(Wake)	ในมหาสมุทรแปซิฟิก	จากนั้น

ก็ไปเกำะฮำวำย-โฮโนลูลู	 และจากฮาวายก็บินตรงไปซำนฟรำนซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 จากนั้น 

ก็มุ่งตรงไปกรุงวอชิงตัน	 จากวอชิงตันก็บินต่อไปยังนิวเฮเวน มลรัฐคอนเนกติกัต	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

มหำวิทยำลัยเยล (Yale)	รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ	ถึงนิวเฮเวนถึง	๑๑,๑๕๑	ไมล์	

	 ที่สนามบินนิวเฮเวนนี้	 ข้าพเจ้าได้พบกับ	ดร.ยอร์ช พี. สปริงเกอร์	 (George	 P.	 Springer)	 

ผูอ้�านวยการฝ่ายรบัสมัครนกัศกึษาชัน้ปริญญาโท-เอกซ่ึงไปรอรบัอยูแ่ล้ว	จากนัน้	ดร.สปรงิเกอร์	กข็บัรถ

พาข้าพเจ้าไปยังมหาวิทยาลัยเยล	ข้าพเจ้าไปพบกับนักเรียนไทยคนหนึ่งชื่อ	ชวาล	ชวณิชย์	ซึ่งก�าลังท�า

ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์อยู่	 กับพระเวียตนามชื่อ	 กวางเหลียน	 รอรับอยู่	 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้

ข้าพเจ้าได้พักที่ห้องเลขที่	๒๘๓๓	Hall	of	Graduate	Studies	บนชั้นที่	๖	อย่างเป็นเอกเทศ	ส�าหรับ	

ดร.สปริงเกอร์นั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยดีมาก	คุยสนุกแบบไทย	ๆ	เราเหมือนกัน	

	 วนัที	่๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	คณุชวาลได้มารบัไปฉนัเพลทีบ้่านของคณุไพศำล กมุำลย์วสิยั 

และคุณสมพิศ ภำนุวัฒน	์ ซึ่งก�าลังศึกษาอยู่ที่เยลเช่นกัน	 เมื่อฉันเพลเสร็จแล้ว	คุณจ�านง	กุมาลย์วิลัย  
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พีช่ายของคุณไพศาลก็ขบัรถมาส่งถงึทีพ่กั	และได้ทราบจากพระเวยีตนามว่า	ศาสตราจารย์เค.	เพลเซอร์	

(Prof.	K.	Pelzer)	หัวหน้าแผนก	South	East	Asia	Studies	ได้โทรศัพท์นัดให้ไปพบที่ส�านักงานเวลา	

๑๔	:	๐๐	น.	เมือ่เราไปพบท่านตามก�าหนด	รูส้กึว่าท่านเป็นคนมอีธัยาศยัดีมาก	โดยถามถงึความสะดวก

สบายต่าง	 ๆ	 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง	 ถ้าต้องการอะไรให้บอกท่าน	 ข้าพเจ้าก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี	 

ขณะนี้มีอยู่อย่างเดียวที่ต้องการคือ	 ขอโอกาสให้ได้ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	 จากนั้นท่านก็พาไป 

ห้องสมุดทันที	

	 ห้องสมุดของเยลนับว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก	 เพราะตั้งมา	๒๐๐	กว่าปีแล้ว	

มีหนังสือประมาณ	 ๕	 ล้านเล่มเศษ	ศำตรำจำรย์เพลเซอร์ได้พาข้าพเจ้าไปขอบัตรและแนะน�าวิธีใช้ 

บัตรให้	 ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องหาโอกาสไปยืมหนังสือเร็ว	 ๆ	นี้	 เพราะไหน	ๆ	ก็ตกอยู่ในมหาสมุทรแห่ง

วิทยาการแล้ว	ก็พยายามกอบโกยหาความรู้ให้ได้มากที่สุด	แม้จะอยู่ในประเภท	“โลภ”	หรือ	“ตัณหำ” 

ก็ตามที	แต่การโลภในความรู้นั้น	ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของใครมิใช่หรือ?	ในโลกนี้	ทุกสิ่งทุกอย่างมักมี

ปูโ่สมถอืกระบองคุม้ครองหวงแหนท้ังนัน้	มแีต่ความรูเ้ท่านัน้ทีย่งัพอมโีอกาสกอบโกยได้ตามความพอใจ	

	 วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	เป็นวัน	“เข้ำพรรษำ”	พอดี	ก็อาจมีผู้สงสัยว่าข้าพเจ้าจะท�า

อย่างไร	 ตามปรกติเราอยู่ในเมืองไทย	 เราจะอธิษฐานพรรษาว่า	 “อิมสฺมึ วิหำเร อิม� เตมำส� วสฺส�  

อุเปมิ”	แปลว่า	“ข้าพเจ้าขอจ�าพรรษา	๓	เดือน	ในวัดนี้”	เมื่อข้าพเจ้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยล	ข้าพเจ้า

ก็ต้องเปลี่ยนค�าอธิษฐานพรรษาเป็น	 “อิมสฺมึ มหำวิทยำลัยเยล อิม� เตมำส� วสฺส� อุเปมิ”	 แปลว่า	

“ข้าพเจ้าขอจ�าพรรษา	๓	เดือน	ในมหาวิทยาลัยนี้”	ที่ข้าพเจ้าไม่ใช้	“อิมสฺมึ ำเน”	ก็เพราะว่า	ข้าพเจ้า

อาจย้ายห้องพักเมื่อใดก็ได้	ขอให้อยู่ในมหาวิทยาลัยเยลก็แล้วกัน	

	 นักเรียนในแผนก	“โอเรียนเตชั่น คอร์ส”	 มีประมาณ	๖๐	 คน	 จะต้องไปลงทะเบียนทั้งหมด	 

ส่วนมากเป็นผู้ชาย	 มีผู้หญิงประมาณ	๑๐	 คน	 นักเรียนเหล่านี้มาจาก	 อิหร่าน	 ฟินแลนด์	 ไฮติ	 ลิเบีย	

ปากีสถาน	โมร็อกโก	กรีซ	อินเดีย	สเปน	เม็กซิโก	บราซิล	เตอรกี	ลังกา	ญี่ปุ่น	อินโดนีเซีย	ปารากวัย	

ยูกันดา	ฆานา	ไนจีเรีย	ซาซิบาร์	กัมพูชา	อาร์เจนตินา	นิการากัว	เนบาล	ชิลี	โปแลนด์	ไทย	และอเมริกา	

ส�าหรับจากประเทศไทย	มีข้าพเจ้าคนเดียว

	 วันที่	 ๒๔	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๐๒	นับเป็นวันแรกที่เราได้เข้าเรียนกัน	 ที่จะเรียนก็ต้องทดสอบ

ความรูเ้ดมิในด้านภาษาองักฤษเสยีก่อน	ครัง้แรกสอบเกีย่วกบัไวยากรณ์ม	ี๑๕๐	ข้อ	เขาให้เวลา	๑	ชัว่โมง	

๑๕	นาที	ข้าพเจ้ารูส้กึว่าไม่ยากนัก	คงเป็นเพราะการเรียนไวยากรณ์ในประเทศไทยนัน้	มหีลกัฐานมัน่คง

ดีพอสมควร	ข้าพเจ้าใช้เวลาท�าเพียง	๔๕	นาที	ก็เสร็จ	ชุดที่	๒	เป็นการสอบฟังเสียงภาษาอังกฤษที่ค่อน

ข้างยากหน่อยเพราะข้าพเจ้าไม่ชินหูกับการพูด	 และเขาให้แต่งเรื่อง	 “สิ่งที่ประทับใจที่สุดที่ได้รับใน

อเมริกา”	ให้เวลา	๑๐	นาที	ต้องรีบเขียนให้ได้มากที่สุด	และรัดกุมที่สุด	
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 วันที่	๓๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	เป็นวันที่สอบภาษาอังกฤษทั้งวิชา	Reading	และ	Oral	Test	

เมือ่สอบวชิาภาษาองักฤษ	๒	วชิาเสรจ็แล้ว	กต้็องเรียนต่ออกี	๒	ชัว่โมงตามระเบยีบ	จนเวลา	๑๘:๐๐	น.	

จึงได้ท�าพิธีแจก	 Certificate	 ให้แก่นักเรียนทุกคนท่ีมาเข้าเรียนในแผนก	Orientation	 Course	 โดย

ดร.สปรงิเกอร์	ผูอ้�านวยการเป็นผูแ้จกให้ทกุคนตามล�าดบัชือ่	ปรากฏว่ามผู้ีสอบได้ทกุวชิำเพยีง ๒๗ คน

เท่ำนั้น ตกไปกว่ำ ๓๐ คน	นับว่าข้าพเจ้าโชคดีมากที่สามารถสอบผ่านคอร์สนี้ไปได้ด้วยดี	ท�าให้เห็นว่า

ปริญญำ พธ.บ.จำกมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยมีค่ำไม่น้อยเลย	 เพราะผู้ที่สอบตกบางคนได้	M.A.	

มาแล้วก็มี	คราวนี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการ	“ประเดิมชัย” ในการศึกษาที่เยลเป็นครั้งแรก	

	 ต่อมา	 วันท่ี	 ๑๔	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 ก็ต้องไปลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท	 

ซึ่งเขาก�าหนดให้เรียนเป็นเครดิต	๘	คอร์ส	หรือรายวิชาด้วยกัน	 ซึ่งข้าพเจ้าก็เลือกเรียนเฉพาะปรัชญา

ตะวันตกและตะวันออก	รวม	๘	รายวิชา	แต่เมื่อเข้าเรียนปรากฏว่า	Graduate	School	เข้าเปิดสอน

วิชาเกี่ยวกับเอเชียอำคเนย	์(South	East	Asia	Studies)	ด้วย	ข้าพเจ้าเห็นว่าไทยเราเป็นประเทศหนึ่ง

ในเอเชียอาคเนย์	 จึงสมัครเรียนเกี่ยวกับอาคเนย์ศึกษาด้วย	 รวมทั้งหมดเป็น	 ๒๒	 คอร์สหรือรายวิชา	 

ซึ่งก�าหนดให้จบภายใน	๒	 ปี	 รวมทั้งต้องสอบภาษาเยอรมันหรือภาษาฝร่ังเศสให้ได้อีก	๑	 ภาษาด้วย	 

จึงจะถือว่าจบปริญญาโทได้	

	 ในบรรดารายวิชาต่าง	 ๆ	 ท่ีข้าพเจ้าสมัครเรียนเอาเครดิตน้ัน	 วิชาที่ต้องเรียนหนักมากที่สุดก็คือ	

วิชาปรัชญา	 เพราะนอกจากต้องเขียนรายงาน	 (Report)	และภาคนิพนธ์	 (Term	Paper)	แล้ว	บางท ี

ก็ต้องไปบรรยายหน้าชั้นในวิชาที่เราเรียน	 เพราะปรากฏว่านักศึกษาบางมหาวิทยาลัยไปให้ผู้อื่นเขียน

ภาคนิพนธ์ให้ก็มี	 โดยเฉพาะวิชาปรัชญาท่ีศำสตรำจำรย์พอล มุส	 (Prof.	 Paul	Mus)	 เป็นผู้สอนนั้น	 

จะต้องไปบรรยายหน้าชั้นเพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาถามอีกประมาณ	๑	 ชั่วโมงด้วย	 ซ่ึงวิชาเหล่านี้

ข้าพเจ้ามักได้	 Horner	 (คือ	 A+)	 แต่ถ้าเป็นวิชาท่ีเรียนแบบ	 Audit	 คือ	 ไม่เอาคะแนนนั้น	 ไม่ต้องท�า

ภาคนิพนธ์ก็ได้	 แต่ก็ไม่เสมอไป	 เพราะข้าพเจ้าเรียนปรัชญาของศาตราจารย์พอล	มุส	 ถึง	 ๒	 รายวิชา	 

แต่เรยีนเอา	Credit	เพยีงวชิาเดยีว	อกีวขิาหนึง่เป็น	Audit	ซึง่ไม่ต้องเอาคะแนน	ถงึกระนัน้ศาตราจารย์

พอล	มุส	ก็ให้ข้าพเจ้าไปบรรยายหน้าชั้นทั้ง	๒	รายวิชา	ส�าหรับวิชาที่ข้าพเจ้าเรียนแบบ	Audit	ไม่เอา

คะแนนนั้น	อาจารย์ก็ให้ไปบรรยายหน้าชั้นด้วย	และเมื่อบรรยายเสร็จแล้ว	ท่านก็มาบอกกับข้าพเจ้าว่า	

“เสียใจ”	ที่ไม่มีคะแนนให้เพราะเป็นวิชา	Audit	ข้าพเจ้าบอกว่าไม่เป็นไร	 เพราะข้าพเจ้าได้	Horners	

ในวิชาของศำสตรำจำรย์รำห์เดอร	์(Prof.	Rahder)	แล้ว	เพราะที่เยลนั้นแม้จะจบ	M.A.	แล้ว	แต่ไม่มี

วิชาใดได้	Horner	เลย	ก็ไม่มีสิทธิเรียนระดับปริญญาเอก	เพราะคะแนนรายวิชาต่าง	ๆ	ที่เยลนั้นมี	๓	

ระดับ	คือ	Horners	(=	A+)	High	Pass	(=	B+	ถึง	A-)	และ	Pass	(=	C+	ถึง	B-)	ถ้าต�่ากว่านั้นก็ไม่มี

คะแนน	ถือว่า	“ไม่ผ่าน” 
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 ข้ำพเจ้ำสมัครเรียนทั้งแผนกปรัชญำและเอเชียอำคเนย์ศึกษำรวม ๒๒ รำยวิชำซึ่งทำง

มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้จบภำยใน ๒ ปี แต่ข้ำพเจ้ำสำมำรถเรยีนจบภำยในปีครึง่ แถมภำษำเยอรมนั

และฝรั่งเศส เขำบังคับระดับปริญญำโท ๑ ภำษำ แต่ข้ำพเจ้ำเรียนทั้ง ๒ ภำษำ และสอบครั้งเดียว 

“ผ่ำน” ซึ่งไม่มีปัญหำอะไร เรื่องภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาบังคับนั้น	 เป็นเรื่อง 

ส�าคัญมาก	 นักศึกษาไทยท่ีไปท�าปริญญาเอกด้านป่าไม้ก่อนข้าพเจ้า	 ก็สอบ	 “ไม่ผ่าน”	 และปรากฏว่า 

เธอสอบภาษาเยอรมนัอยูถ่งึ	๕	ปี	ก	็“ไม่ผ่าน”	ทางเมอืงไทยถึงกบัต้องเรียกตัวกลับโดยไม่จบปริญญาเอก	

นบัว่าน่าสงสารอย่างยิง่	เพราะเธอผูน้ัน้เป็นคนด	ีไม่ด่ืมสุรายาเมา	หรือสูบบหุร่ี	แต่เพราะเหตุทีเ่คยเรียน

มาแต่ด้านวิทยาศาสตร์	ด้านภาษาจึงไม่แตกฉานพอ	

	 ขณะทีข้่าพเจ้าศกึษาทีเ่ยลนัน้	กไ็ด้รบัเชญิให้ไปพดูในสถานทีต่่าง	ๆ 	เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย	 อย่างเช่น	สมำคมเลขำนุกำรินีแห่งคอนเนกติกัต	 ไปบรรยายธรรมที่ศูนย์นำนำชำต ิ

มหำวิทยำลัยอินเดียนำ	 โดยเฉพาะเร่ือง	 “กฎแห่งกรรม”	 ในพระพุทธศาสนาที่สอนว่า	 “ท�ำดี ได้ดี  

ท�ำชั่ว ได้ชั่ว”	แต่เพราะมีคนเป็นจ�านวนมากสงสัยว่า	“ท�ำดีได้ดี มีที่ไหน ท�ำชั่วได้ดีมีถมไป”	ข้าพเจ้า

ก็ต้องไปอธิบายกฎแห่งกรรมอย่างละเอียดว่า	 “ท�าไมบางครั้งท�าดี	 จึงไม่ได้ดี	 แต่ท�าชั่ว	 บางทีกลับได้ด ี

ก็มี”	เรื่องหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมาก

	 หลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว	 ข้าพเจ้าก็ติดต่อกับมูลนิธิอาเซีย	 เพื่อขอไปดูงาน 

การศึกษาและระบบบรหิารมหาวิทยาลยัแบบต่าง	ๆ 	ในสหรฐัอเมรกิา	คอื	มหาวทิยาลยัเอกชน	(Private	

University)	 เช่น	มหำวิทยำลัยเยล	 มหาวิทยาลัยของรัฐ	 (State	 University)	 เช่น	มหำวิทยำลัย 

โคลัมเบีย	มหาวิทยาลัยของเทศบาล	เช่น	มหำวิทยำลัยนิวยอร์ก	มหาวิทยาลัยของศาสนาคริสต์	ได้แก่	

มหำวิทยำลัยยอร์จทำวน์ (George	 Town	 University)	 มหำวิทยำลัยฟอร์ดแฮม	 (Fordham	 

University)	ของคริสต์	 และมหำวิทยำลัยโฮวำร์ด	 (Horvard	University)	ของพวกนิโกรโดยเฉพาะ	

ต่อจากนั้นก็ขอให้มูลนิธิอาเซียติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ในยุโรป	เช่น	ที่อังกฤษ	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	

สวิตเซอร์แลนด์	รวมทั้งมหาวิทยาลัยในเอเชีย	คือ	ที่มหาวิทยาลัยบอมเบย์	ในอินเดีย	และมหาวิทยาลัย

ย่างกุ้งในพม่าด้วย	ท้ังนีเ้พือ่น�ามาปรบัปรงุมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ให้เป็นมหาวทิยาลยั

ที่ทันสมัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง	 ทางมูลนิธิอาเซียก็จัดให้ตามท่ีข้าพเจ้าขอร้องไปทุกประการ	 และนี่เป็น

สาเหตหุนึง่ทีท่�าให้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งเดียวในประเทศไทย

ที่มีสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในยุโรปและเอเชียขอเป็น	 “สถาบันสมทบ”	 โดยการ 

น�าเอาหลักสูตรของมหาจุฬาฯ	 ไปบังคับใช้	 นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในชีวิต	 ในฐานะเป็นศิษย์เก่า 

มหาจุฬาฯ	ที่แม้มหาวิทยาลัยอื่น	ๆ 	ในประเทศไทยก็ท�าไม่ได้	ทั้งนี้	เพราะเรามีศิษย์มจร.	ทั้งเก่าและใหม่	

ล้วนมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้มหาจุฬาฯ	 มีเกียรติมีชื่อเสียงไปทั่วโลก	 แม้แต่องค์กำรสหประชำชำติยังมอบ
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ให้มหาจุฬาฯเป็นประธานในการจัดงาน	“วิสำขบูชำโลก”	 อยู่ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้	 และในปัจจุบัน

มหาจุฬาฯ	 ก็ยังมีนักศึกษานานาชาติจากประเทศต่าง	 ๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

มาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี-เอก	ในปัจจุบัน

จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ

๓๑	ตุลาคม	๒๕๖๓

เวลา	๒๐:๓๐	น.
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