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เม่ือเกือบเก้าปีก่อน มองย้อนไป ตอนท่ีผู้ เขี ยนกําลงัคดิหาท่ีเรียนปริญญาเอก นัน้ จําได้วา่กําลงั

ตดัสนิใจอยูร่ะหวา่งสองสาขา หนึง่คือบริหารธุรกิจ อนัเป็นสาขาวิชาท่ีผู้ เขียนเรียนมาตัง้แตส่มยัปริญญาตรี 

และทํางานด้านนีม้าตลอด (ผู้ เขียนเรียนจบบญัชี และเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ) กบัอีกหนึง่ คือ 

พระพทุธศาสนา 

อนัท่ีจริง ผู้ เขียนได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน DBA (Doctor of Business Administration) แล้ว

จากมหาวิทยาลยัแห่งหนึง่ในออสเตรเลีย แตอ่าจจะด้วยเป็น นิสยัสว่นตวัท่ีชอบอยูค่นเดียว ครุ่นคดิ 

ใคร่ครวญในเร่ืองราวท่ีลกึซึง้ สว่นใหญ่เป็นนามธรรม (Abstract) ให้ความสําคญัแก่จิตใจมากกวา่ผลท่ีจะ

ปรากฏเป็นรูปธรรมในทางโลก  และมีความสนใจพระพทุธศาสนาเป็นทนุเดมิ เม่ือมาเจอ (โดยบงัเอิญ ผา่น

ทางอินเตอร์เนท ) วา่มหาจฬุาฯ 0

๑ กําลงัเปิดรับนิสติปริญญาเอกในรุ่นท่ี ๓ ด้านพระพทุธศาสนา จงึเห็นวา่ 

“น่าสนใจดีเหมือนกนั ” แตไ่มเ่คยคดิวา่จะมาเรียน เพราะเข้าใจวา่เส้นทางชีวิตหรือการประกอบอาชีพของ

ตวัคงเป็นไปในแนวธุรกิจมากกวา่ แม้วา่จะไมมี่ความสขุ แต่การเปล่ียนเส้นทางชีวิตออกจะเป็นเร่ืองท่ี ‘ไกล

เกินฝัน’ สําหรับผู้ เขียนในตอนนัน้ 

เย็นวนัหนึง่ จําได้วา่ไปกินข้าวต้มกบัพอ่ ผู้ เขียนเลา่ให้พอ่ฟังวา่วางแผนจะไปเรียนปริญญาเอ ก มี

อยูส่องสาขาท่ีน่าสนใจ พอ่มีความคดิเห็นอยา่งไร 

 ..แทบจะไมต้่องคดิ พอ่บอกในทนัทีวา่ 

 “ธุรกิจมนัช่วยเรา เฉพาะตอนท่ีเรายงัแข็งแรง ทํางานได้ มีเงินมีทอง แตพ่ทุธศาสนา อยูก่บัเราได้

ตลอดชีวิต  วนัท่ีเรา ยงัแข็งแรง วนัท่ีร่างกาย เราออ่นแอ ตอนเรากําลงัจะตาย แม้กระทัง่ ตอนท่ีเราตายไป

แล้ว” 

 ผู้ เขียนจําได้วา่ นัง่ตะลงึไปพกัหนึง่ พอ่ของผู้ เขียนท่ีเป็นนกัธุรกิจ ตอ่สู้ ฟันฝ่าชีวิตมาในทกุรูปแบบ 

คนท่ีเค่ียวเข็ญให้ลกูแตล่ะคนมีหลกัฐานมัน่คงด้วยการประกอบอาชีพนกัธุรกิจ ทวา่ สามารถพดูธรรมะได้

                                                            
๑ ผู้ เขียนไมแ่น่ใจวา่เคยได้ยินช่ือหรือรู้จกัมหาจฬุาฯ มาก่อนหน้านีห้รือไม ่อาจจะเข้าใจวา่เป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ี

รับแตพ่ระภิกษุเข้าเรียน คําถามแรกดเูหมือนจะเป็น “เอ๊ะ เขารับฆราวาสเข้าเรียนด้วยหรือ”   



  ๒ 

 

ลกึซึง้ขนาดนี ้เป็นธรรมะ สัน้ๆ ท่ีกลัน่มาจาก  “ชีวิต” แทบจะไมน่่าเช่ือวา่พอ่จะ สนบัสนนุลกูคนหนึง่ท่ี พอ่

วางตวัให้เป็นคนดแูลเร่ืองเงินทองของบ้าน ให้มาเรียนปริญญาเอกด้านพระพทุธศาสนา 

 สิง่ท่ีพอ่พดู ไมใ่ช่เพียง การสนบัสนนุท่ีทรงพลงัอยา่งยิ่งเท่านัน้  แท้จริง เป็นการเปิดประตสููห่นทาง

ใหม ่– การเปล่ียนแปลงเส้นทางชีวิตของผู้ เขียน ท่ีเร่ิมต้นด้วยการศกึษาพระพทุธศาสนาท่ีมหาจฬุาฯ  

------------------------------------------- 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาจฬุาฯ เม่ือเก้าปีก่อนนัน้ บรรยากาศคอ่นข้างสงบเงียบ มีหลกัสตูรปริญญาโท

อยูก่่อนแล้ว สว่นหลกัสตูรปริญญาเอกมีอยูเ่พียงหลกัสตูรเดียว ผู้ เขียนเข้ามาเรียนเป็นรุ่นท่ี ๓ รุ่นเรามีนิสติ 

๑๕ รูป/คน (ถ้าจําไมผิ่ด) มีหลวงพอ่เจ้าคณะจงัหวดัสริุนทร์เป็นเพ่ือนร่วมชัน้เรียนท่ีอายมุากท่ีสดุคือเจ็ดสบิ

กวา่ สว่นคนท่ีอายนุ้อยท่ีสดุคืออาจารย์รอบทิศท่ี อายย่ีุสบิกวา่ (ขณะนีเ้ป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย์)  

 ผู้ เขียนน่าจะเป็นคนท่ีรู้จกัมหาจฬุาฯ น้อยท่ีสดุในบรรดาเพ่ือน ในห้อง นอกจากพระคณุเจ้า  ๓ รูป

แล้ว เพ่ือนผู้ชาย เกือบทัง้หมดเ คยบวชเรียนแล้วจงึลาสกิขา  สว่นใหญ่ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั  เพ่ือน

ผู้หญิง ทกุคน เค ยเรียนมหาจฬุาฯมาแล้ว ในระดบัปริญญาโท ในขณะท่ี ผู้ เขียนจบ การศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัอ่ืน  ๓ แห่ง  มีความ รู้สกึวา่ มห าจฬุาฯ มีความ แตกตา่งจาก ท่ีอ่ืนคอ่นข้างมาก โดยเฉพาะ

บรรยากาศในการเรียน การแวดล้อมระหวา่งครูอาจารย์กบัศษิย์  ทัง้นีก็้ไมแ่น่ใจเหมือนกนัวา่ ประสบการณ์

ของผู้ เขียนจะสามารถเป็นตวัแทนของบรรยากาศในมหาจฬุาฯ โดยภาพรว มได้ทัง้หมด อาจเป็น

ประสบการณ์ของผู้ เขียนเท่าท่ีเรียนอยูใ่นมหาจฬุาฯ เท่านัน้ก็เป็นได้ 

 ประการแรก  มหาจฬุาฯ มีบรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยความรู้สกึของวดั ซึง่ส่ งผลถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนั ทั ้งในระดบัเพ่ือนร่วมเรียน และครูบาอ าจารย์กบัศษิย์ ไมรู้่สกึวา่มีการแขง่กนั เรียน เพ่ือนๆ มี

มทิุตาจิตตอ่กนัคอ่นข้างมาก นิสติแตล่ะคนเม่ือตดิขดัปัญหาใด สามารถเข้าพบพระอาจารย์ได้ทนัที ตอน

นัน้ท่านเจ้าคณุพระศรีคมัภีรญาณเป็นคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ซึง่ท่านนัง่ประจําท่ีบณัฑิตวิทยาลยัอยูต่ลอด 

จําได้วา่ หวัข้อธรรมในพระพทุธศาสนามหายานท่ียากๆ ท่ีห าคนรู้ยากนัน้ ถ้าตดิขดัจริงๆ ต้องไปคยุกบัท่าน  

เช่น อวตงัสกสตูร เป็นต้น ครูท่ีเป็นพระนัน้ นอกจากเคารพท่านเป็นครูแล้ว เรารู้สกึกบัท่านแบบพระคณุเจ้า

กบัญาตโิยมด้วย ท่านเจ้าคณุพระสธีุธรรมานวุตัร ซึง่ตอนนัน้ท่านเป็นคณบดีคณะพทุธศาสตร์ ได้กรุณามา

สอนบาลีแก่นิสติปริญญาเอก เป็นพระอาจารย์ท่ีมีความเป็นกนัเองและเมตตามาก ท่านจําช่ือลกูศษิย์ได้ทกุ

คนตัง้แตว่นัแรก บรรยากาศเหลา่นีเ้ราไมอ่าจ ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ เป็นผลจาก วฒันธรรมของชาวพทุธไทยด้วย

สว่นหนึง่  



  ๓ 

 

  ประการที่สอง  ในตอนนัน้ คือตอนท่ีผู้ เขียนกําลงัเรียนปริญญาเอกในรุ่นท่ี ๓ ซึง่นับได้วา่ยงัเป็น

หลกัสตูรท่ีใหมม่าก และมีความพยายามในการบม่เพาะความเป็นเลศิทางวิชาการคอ่นข้างสงู พวกเราจงึ

ได้เรียนกบัอาจารย์ระดบัหวักะทิของประเทศหลายคน เหน็ดเหน่ือยกบัการทําสารนิพนธ์ ๓ เลม่ (ไมน่บัรวม

ดษุฎีนิพนธ์ ) แตล่ะวิชาเรียนคอ่นข้างหนกั อา่ นหนงัสือมาก และต้ องฝึกเขียนเยอะ ผู้ เขียนเพิ่งเข้าใจการ

เรียนพระพทุธศาสนาแบบปรัชญาท่ีมหาจฬุาฯ น่ีเอง เรียนพระพทุธศาสนาแบบปรัชญาคืออยา่งไร คือการท่ี

คณุจะต้องโต้แย้ง (หรือมี argument) ตอ่คนท่ีคดิทฤษฎีก่อนหน้าคณุ แล้วคณุเห็นวา่นัน่ไมใ่ช่ คณุก็โต้แย้ง

เขา แล้วใช้เหตผุลนู่นน่ีนัน่  การโต้แย้งน่ีแหละท่ีเป็นหลกัสําคญัของ การเรียนปรัชญา (คงต้องเรียกวา่เรียน

ปรัชญาแบบฝร่ังกระมงั เพราะปรัชญาตะวนัออกอาจมีแนวทางท่ีตา่งไป ) “ท่าที” เช่นนีทํ้าให้ผู้ เขียนนกึถึง

ตอนท่ีต้องเรียนการเขียน Essay เพ่ือไปเรียนตา่งประเทศเม่ือหลายปีก่อน ฝร่ังท่ีสอนบอกวา่ เว ลายตูอบ

คําถามใน Essay ยตู้องตอบไปเลย ใช่ หรือ ไมใ่ช่ แล้วยตู้องแสดงจดุยืนด้วยนะ ถ้ายตูอบ ใช่ หน้าท่ีของยู

คือต้องให้คนอา่นเช่ือตามให้ได้ (ฝร่ังถอนใจแล้วบน่ตอ่วา่ ) ไอไมเ่ข้าใจเลยเชียว ทําไมคนไทยไมค่อ่ยตอบ 

ใช่ หรือ ไมใ่ช่ คนไทยมกัตอบ มนัก็ได้ทัง้สองอยา่ง (เสียงเข้ม) ห้ามตอบอยา่งนัน้นะ ยจูะไมไ่ด้คะแนนเลย  

 แน่นอนวา่ การเรียนการสอนในมหาจฬุาฯ ตอนนัน้ก็มีกลิน่อายของวิธีคดิแบบปรัชญาฝร่ังข้างต้น

บ้างเหมือนกนั อนัท่ีจริงเราน่าจะทําความเข้าใจท่ีมาท่ีไปของการศกึษาพทุธแบบปรัชญาของฝร่ังสกันิดหนึง่  

 ฝร่ัง 1

๒เร่ิมต้นศกึษาพระพทุ ธศาสนาจากพระไตรปิฎก  เราจะเห็นกระแสการแปลพระไตรปิฎกเป็น

ภาษาองักฤษ มากมายในช่วงเวลาหนึง่  นอกจากนัน้ เราจะเห็นวา่การจดัหมวดหมูก่ารศกึษาศาสนาใน

มหาวิทยาลยัตะวนัตกมกัจะจดัเข้าพวกเดียวกบัปรัชญา “ปรัชญาและศาสนา ” เป็นคําท่ีเราเห็นบอ่ย 

กระบวนทศัน์วิทยาศาสตร์กลไก มองวา่ “ความจริง ” ท่ีเราอาจจะเข้าถึงได้ในปรัชญาและศาสนา เกิดจาก

หนทางเดียวกนั นัน่คือ การคดิ การโต้แย้ง (ตามแนวทางของตรรกศาสตร์ตะวนัตก ) เราจะเห็นวา่มี

ศาสตราจารย์ฝร่ังจํานวนมากท่ีบอกวา่ตนเองมีความเช่ียวชาญพทุธ เขียนตําราวิชาการทางพทุธมากมาย 

ไปปาฐกถาหลายครัง้หลายหนเร่ื องพทุธ ทําให้เขามีช่ือเสียง และได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์ด้านพทุธ

ศาสนา แต่ปราศจากการ น้อมนําการปฏิบตัใินพระพทุธศาสนาเข้ามาในชีวิต แม้กระทัง่ศีลห้า คนเหลา่นี ้

                                                            
๒ คําวา่ “ฝร่ัง” ในท่ีนีมิ้ได้เน้นถงึตวัตนบคุคล แตเ่ป็นวิธีคิด การมองโลกแบบตะวนัตก ด้วยกระบวนทศัน์

วิทยาศาสตร์กลไกแบบนิวตวั เชิ ดชวูิทยาศาสตร์ เป็นทวิทศัน์ (Dualistic view) มีแนวโน้มท่ีจะไมเ่ช่ือหรือไมย่อมรับความ

จริงในสิง่ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ สิง่ท่ีเป็นนามธรรมไมค่วรนบัวา่เป็น “ความรู้” หรือ “ความจริง” ด้วยเหตท่ีุมนัพิสจูน์ไมไ่ด้ ยกเว้นวา่

หากมนัผา่นกระบวนการคิดเชิงตรรกะแบบเหตผุลนิยม น่ี อาจเป็นเหตผุลวา่ทําไมศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเป็นนามธรรมจะยงัดํารง

อยูไ่ด้ภายใต้การครอบงําของกระบวนทศัน์นี ้–  ต้องปรับวิธีคิดให้เป็นตรรกะแบบเหตผุลนิยม รวมไปถงึการศกึษาศาสนา

ด้วย 



  ๔ 

 

มิได้ “ทํา” ในสิง่ท่ีเขา “สอน” เดนิอยูเ่กล่ือนกลน่ อนัท่ีจริง แม้ฝร่ังเองก็ไมไ่ด้มีความเคารพคนท่ี “พดูอยา่ง

หนึง่ ทําอีกอยา่งหนึง่” อยูเ่หมือนกนั ดงัมีภาษิตฝร่ังวา่ “Practice what you preach” (จงทําในสิง่ท่ีสอนคน

อ่ืน) ถ้าเราเข้าไปเปิดพจนานกุรมเคมบริดจ์ 2

๓ จะเจอตวัอยา่งการใช้ภาษิตนีว้า่ “He's such a hypocrite! 

He never practices what he preaches” (เขาช่างเป็นคนตีสองหน้า 3

๔ได้กระไรเช่นนี  ้เขาไมเ่คยทําในสิง่ท่ี

สอนคนอ่ืนเลย ) แต่เราก็พอเข้าใจ ฝร่ังในระดบัหนึง่ เพราะฝร่ังศกึษาพทุธอยา่งปรัชญา ไมไ่ด้ศกึษาอยา่ง

ศาสนา  เหมือนเวลาเราศกึษาปรัชญากรีก มีหลายลทัธิเช่น ซนินิก สโตอิก เอพิควิเรียน เราก็ไมไ่ด้คดิจะ

น้อมนําวิธีปฏิบตัเิย่ียง นัน้เข้ามาในตน คนๆ หนึง่อาจจะเขียนบทความวิเคราะห์จ้าวลทัธิหนึง่ท่ีนอนในถงั

อยา่งมีความสขุ และมีพระราชามายืนอยูข้่างๆ ขอเคลด็ลบัวา่ทําไมจงึมีความสขุ แตจ้่าวลทัธิกลบัหาว

หวอดบอกพระราชาวา่ “ทรงรู้ไหมวา่กําลงัยืนบงัแดด  ขอเพียงพระองค์เดนิหลีกไป ข้าพระองค์ก็มีความสุ ข

แล้ว” อาจจะเปรียบเทียบและวิเคราะห์อยา่งละเอียดวา่น่ีแหละเศรษฐกิจพอเพียง และอธิบายลกึซึง้ถึง ๘๐ 

หน้ากระดาษ A4 แต่ทวา่เขาไมไ่ด้น้อมนําลทัธิซนินิคเข้ามาในตน ไมน้่อมนําเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด้วย 

เขาเขียนเพราะรู้สกึวา่มนัทําให้ได้แสดงความฉลาดออกสูส่ายตาประชาชน เขี ยนเพราะเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงกําลงัอยูใ่นกระแส และเขียนเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ (อนัจะนํามาซึง่เงินประจําตําแหน่งท่ีมาก

ขึน้) โดยท่ีวิถีชีวิตของเขาอาจจะสวนทางโดยสิน้เชิงกบัเร่ืองท่ีเขียนก็ได้ 

 น่ีอาจไมใ่ช่คําถามเชิงจริยศาสตร์ แตเ่ป็นคําถาม จากศษิย์เก่าคนหนึง่ ถึงพ่ีน้องชาวมหาจฬุาฯ วา่ 

“เรามองการศกึษาพระพทุธศาสนาในมหาจฬุาฯ  ด้วยท่าทีอยา่งไร” เราเห็นด้วยกบัศกึษาพระพทุธศาสนา

แบบปรัชญา หรือศกึษาพระพทุธศาสนาแบบศาสนา    

 เม่ือปลายปีท่ีแล้ว ผู้ เขียนอา่นบทความของนกัวิชาการชาวตา่งประเทศท่านหนึง่ (แน่นอนวา่ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการตา่งประเทศ วา่ด้วยพระพทุธศาสนา) เพ่ือเตรียมสอนนิสติปริญญาเอกหลกัสตูรอินเตอร์

ของมหาจฬุาฯ  (เป็นการมอบหมายของพระอาจารย์ผู้สอนรายวิชาซึง่ท่านเดนิทางไปตา่งประเทศ จงึให้

ผู้ เขียนมาสอนแทน ) นกัวิชาการคนนีพ้ยายามหาความเหมือนและความตา่งของสมถกรรมฐานและ

วิปัสสนากรรมฐาน ในเถรวาท  โดยวิเคราะห์บนฐานของพระสตูรบางพระสตูรในพระไตรปิฎกและนํามา

เปรียบเทียบกบัวิสทุธิมรรค 4

๕ เป็นการตดัตอ่บางตอนในคมัภีร์และนํามาวิเคราะห์ หาเหตผุล ข้อสรุปของ

                                                            
๓ http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/practise-what-you-preach 
๔ ถ้าจะแปลให้เหมาะแก่อรรถรสแบบไทยๆ คงจะได้วา่เป็นพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” 
๕ อนัท่ีจริงหากพดูถงึเฉพาะการศกึษาคมัภีร์ นกัวิชาการทา่นนีก็้ทําไมถ่งึระดบัท่ีควรจะเป็นด้วยซํา้ เพราะพระ

สตูรสําคญัวา่ด้วยการเจริญสติปัฏฐานหลายพระสตูรไมไ่ด้ถกูนํามาใช้ อีกทัง้การให้นํา้หนกัแก่วิสทุธิม รรคซึง่เป็นคมัภีร์ชัน้

รองมากกวา่พระไตรปิฎกในบทความนี ้ออกจะเป็นการลกัลัน่มากในการศกึษาบนบริบทของเถรวาท    



  ๕ 

 

นกัวิชาการท่านนีคื้อ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ อยา่งแรก

นําไปสูนิ่โรธสมาบตั ิอยา่งหลงันําไปสูนิ่พพาน เป็นข้อสรุปท่ีได้จากการตดัตอ่บางสว่นของบางพระสตูรบ้าง 

วิสทุธิมรรคบ้าง มาวิเคราะห์หาเหตผุล แล้วฟันธงออกมาเลย ผู้ เขียนไมไ่ด้ตดิใจสงสยัข้อสรุปของ

นกัวิชาการท่านนี ้5

๖ แตอ่อกจะมีข้อสงสยัในวิธีการศกึษาพระพทุธศาสนาในลกัษณะนีม้ากกวา่  

 นกัวิชาการคนนีต้้องการเขียนเร่ืองการเจริญสมาธิสองแบบ แต่ในการสนทนาในห้องเรียนกบันิสติ

ปริญญาเอกวา่ด้วยบทความนี ้พบวา่ในหลายช่วงตอนของบทความ เราเกิดความ สงสยัวา่นกัวิชาการ

ผู้ เขียนบทความนี ้อาจจะไมเ่คยฝึกปฏิบตักิาร เจริญสมาธิ มาก่อนเลย เปรียบดงัวา่ หากคณุกําลงั จะเขียน

หนงัสือเร่ืองความเหมือนและความตา่งของท่าวา่ยนํา้สองท่า คือท่ากบกบัฟรีสไตล์ แตค่ณุวา่ยนํา้ไมเ่ป็น 

(อาจจะไมเ่คยแม้แตเ่ห็นสระวา่ยนํา้) คณุใช้วิธีเอาตําราของปรมาจารย์ด้านวา่ยนํา้สองท่ามาเทียบเคียงกนั 

แล้วผลติตํารามาหนึง่เลม่ ถามวา่ มนัใช้ได้ไหม ไมมี่ใครรู้ (เผลอๆ จะได้รับคําตอบวา่เขาเขียนน่ะไมไ่ด้

เพ่ือให้คณุไปปฏิบตั ิเขาเขียนเพราะเขาอยากเป็นศาสตราจารย์ด้านวา่ยนํา้ศาสตร์ตา่งหาก !) ถามตอ่วา่ 

แล้วมนัให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง เป็นประโยชน์ไหม ยิ่งไมมี่ใครรู้  เพราะคนเขียนใช้วิธีคดิเอา วิเคราะห์เอา แตข่าด 

“ประสบการณ์ตรง ” (Direct experience) ซึง่การเจริญสมาธินัน้ ท่ีจริงแล้วเป็นประสบการณ์เชิงจิต

วิญญาณ (Spiritual experience) ท่ีสําคญัยิ่งของมนษุย์ ทวา่ น่ีคือตวัอยา่งของการศกึษาพทุธศาสนาแบบ

ปรัชญา  ท่ีให้ความสําคญัแก่การคดิ การวิเคราะห์เท่านัน้ ไมน่บัช่องทางการเรียนรู้อ่ืนใด ไมว่า่จะ เป็น

ประสบการณ์หรือวตัรปฏิบตัก็ิตาม     

 ผู้ เขียนในฐานะศษิย์เก่า เห็นวา่ มหาจฬุาฯ มีความรุ่มรวยในเชิงวฒันธรรมชาวพทุธมาก ความเป็น

กนัเอง ความมีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นข้อน่ารักของมหาจฬุาฯ อนั ยากจะหามหาวิทยาลยัอ่ืนใดมาเทียบได้ 

การเปิดกว้างของมหาจฬุาฯ ในการรับนิสติท่ีมีพืน้ฐานชีวิตหลากหลาย ไมไ่ด้เน้นเฉพาะคนท่ีมีศกัยภาพ

ด้านวิชาการสงูเท่านัน้ ไมไ่ด้รับเฉพาะคนวยัหนุ่มสาวมาเรียนเท่านัน้ มีคนวยัเกษียณหลายคนมาเรียน

ปริญญาโท ปริญญาเอก ถือเป็นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไปในตวันัน้ แสดงวา่หนทางข องมหาจฬุาฯ ใน

การศกึษาพระพทุธศาสนาไม่ น่าจะมุง่เน้นแบบปรัชญา แตเ่ป็นแบบศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตด้วย ผู้ เขียนเคยเป็น

กรรมการสอบหวัข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสติวยัเกษียณท่านหนึง่ การพิจารณาระเบียบวิธีวิจยัในหวัข้อ

นัน้ นอกจากประเดน็เชิงวิชาการแล้ว กรรมการยงั ร่วมกนัช่วยพิจารณาให้นิสติท่านนัน้พอจะทํางานชิน้นัน้

                                                            
๖ อนัท่ีจริงผู้ เขียนไมเ่หน็ด้วยกบัข้อสรุปของเขา แตท่ี่ไมไ่ด้ติดใจเพราะข้อสรุปยอ่มมาจากกระบวนการวิจยัของ

เขา แตมี่ข้อสงัเกตวา่ ลกัษณะการสรุปของนกัวิชากา รทา่นนีมี้จดุยืนในทํานองเดียวกบัท่ีอาจารย์ฝร่ังท่ีสอนผู้ เขียนเขียน 

Essay แนะนํา คือยตู้องมีคําตอบในลกัษณะฟันธง     



  ๖ 

 

อยา่งไมเ่กินกําลงัโดยพิจารณาถึงอายขุองนิสติท่านนัน้ประกอบด้วย น่ีเป็นความเมตตาท่ีอยูใ่นวิถีชีวิตและ

วิธีคดิในมหาจฬุาฯ   

 อยา่งไรก็ตาม ผู้ เขียนคดิวา่ มหาจฬุาฯ โดยเฉพาะบณัฑิตวิทยาลยั อาจจะกําลงัอยูบ่น ทางสอง

แพร่ง ในหนทา งหนึง่ ก็อยากไปในหนทางการศกึษาพระพทุธศาสนาแบบปรัชญา เพราะน่ีเป็นทางท่ี โลก

นิยมยกยอ่งและอยูใ่น KPI การวดัการประเมินมากมาย ผู้ เขียนคดิวา่มหาวิทยาลยักระแสหลกัในโลกทกุ

แห่งจดัการเรียนการสอนในลกัษณะนี ้ซึง่การเรียนการสอนของมหาจฬุาฯ ก็มิได้แตกตา่งไปจากแนวทางดงั

วา่นีเ้ท่าใดนกั โดยเฉพาะการทําวิทยานิพนธ์ เป็นลกัษณะอิงตํารา วิเคราะห์เกือบทัง้สิน้ แม้ในช่วงหลงั เร่ิม

มีการนําการเก็บข้อมลูแบบลงพืน้ท่ี สมัภาษณ์ ฯลฯ เข้ามาร่วมด้วย แตก็่ ยงัเป็นแนวทางแบบวิชาการ

กระแสหลกัแบบตะวนัตก การศกึษาวิชาการในลกัษณะนีมี้ท่าทีในการศกึษาสิง่ท่ี ตนเข้าศกึษา (object) ใน

ลกัษณะแบง่แยก ไมน้่อมเข้ามาในตน หากจะศกึษาศาสตร์อะไรสกัอยา่งหนึง่ท่ีช่ือวา่ “พทุธศาสนา” ท่าที

ของเขาคือตัง้ “พทุธศาสนา” เป็นความรู้อะไรสกัอยา่งก้อนหนึง่ แล้วใช้ความคดิวิเคราะห์เปรียบเทียบบ้าง 

หาความแตกตา่งบ้าง โยงโน่นน่ีไปมาบ้าง แตไ่ มมี่ท่ีจะเก่ียวข้องกบัชีวิตของผู้วิจยั ควรหรือท่ีเราจะเอาแบบ

ของเขามาใช้ทัง้หมด คนท่ีทําแบบนีคื้อคนคดิเก่ง แตไ่มทํ่า อยา่งท่ีถกูเรียกวา่ “นกัวิชาการบนหอคอย

งาช้าง” มีทฤษฎีพทุธเตม็หวั แตไ่มเ่คยปฏิบตั ิแตพ่ดูเก่ง แนะนําเก่ง อนัเป็น คนละแนวทาง กบัการปฏิบตั ิ

และการดํารงอยูใ่นวิถีชีวิต โดยสิน้เชิง คนท่ีมาเรียนมหาจฬุาฯ สว่นใหญ่อาจจะไมใ่ช่คนคดิเก่ง แตเ่ป็นคนท่ี

อยากจะเข้าใจชีวิตผา่นพระพทุธศาสนา องค์ประกอบแวดล้อมของมหาจฬุาฯ โอบล้อมไปด้วยวฒันธรรม

พทุธเถรวาท ทัง้ลกูศษิย์ท่ีเข้ามาเรียนและครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่ีเป็นพระสงฆ์อ งค์เจ้า (รวมทัง้

คฤหสัถ์สว่นใหญ่) ถกูหลอ่หลอมมาจากการศกึษาของคณะสงฆ์ไทย เตบิโตภายใต้ระบบวดัแบบไทยๆ หาก

พิจารณาองค์ประกอบอนัเป็นบริบทพืน้ฐานเหลา่นีแ้ล้ว เราจะเห็นวา่ มหาจฬุาฯ จะมุง่สูค่วามเป็นเลศิทาง

วิชาการตามแนวตะวนัตกเป็นเร่ืองท่ียากยิ่ง เพราะในทางอีกแพร่งห นึง่นัน้ มหาจฬุาฯ มีรากของวฒันธรรม

พทุธแบบไทยสงูมาก มีบริบทพทุธลกึไปถึงวิถีชีวิตและวิธีคดิ ความเอือ้อาทร ความเมตตา การเห็นอกเห็น

ใจ (ซึง่ต้องระวงัมากท่ีจะ ไมใ่ห้เป็นหนึง่เดียวกบัร ะบบอปุถมัภ์  ซึง่นัน่ก็สง่ผลตอ่ความยอ่หยอ่นเชิงวิชาการ

ด้วยเช่นกนั ) รวมทัง้ชมุชนท่ี คอย ระแวดระวงัในเชิงศีลธรรมจริยธรรมยงัมี มากอยู่ ในระดบัหนึง่  อนั

มหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีเปิดสอนพระพทุธศาสนาแบบปรัชญาหรือวิชาการจ๋า ไมมี่ทางจะเข้าใจ เพราะสิง่ท่ีกลา่ว

มานี ้ตําราเลม่ใดก็ให้ไมไ่ด้ นอกจากการดํารงชีวิตอยูร่่วมกนั 

   ดงันีแ้ล้ว ไฉนเลา่เราจงึไมนํ่าสิง่ท่ีเ ป็นรากเชิงวฒันธรรมของเรา หรือค วามเป็นพทุธใน  “วิถีชีวิต” 

เข้ามา  “อยู่” ในการศกึษาวิชาการพระพทุธศาสนา ของมหาจฬุาฯ  ซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่จะปฏิเสธ

การศกึษาแบบฝร่ังเสียทัง้หมด คําถามคือ ควรมีการตอ่ยอดการศกึษาแบบพทุธของเราในเนือ้ในตวับ้าง
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๗ แทนท่ีจะใช้วิธีถอยออกมาคดิ มองพทุธเป็นความรู้ก้อนหนึง่ท่ีอยูน่อกตวั ตามฝร่ังเสียทัง้หมด ทัง้ๆ ท่ี

จริงๆ แล้ว สงูสดุของปัญญาท่ีวงวิชาการกระแสหลกั (ไมว่า่ฝร่ังหรือไทย) เชิดชอูยา่งสงูยิ่ง แท้จริงเป็นเพียง

จินตามยปัญญาเท่านัน้เอง  

 เราสามารถสร้างแนวทางการเรียนการสอนพระพทุธศ าสนาแบบท่ีไ มต้่องตามฝร่ังทัง้หมด ได้ไหม 

(คําวา่ “แนวทางการเรียนการสอน” กินความรวมถึงวิธีคดิในการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

วดัและประเมินผล ฯลฯ)  

เราสามารถสร้างการเรียนการสอนท่ีอนวุตัร ภาวนามยปัญญา อนัเป็นปัญญาท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้ท่ีสําคญัยิ่งใ นพระพทุธศาสนา  เข้ามา  “อยู่” ในการเรียนการสอนใน

รายวิชาบ้างได้ไหม โดยไมแ่ยกสว่นไปอยูเ่ฉพาะในวิชากรรมฐาน 

เราสามารถเปิดใจกว้างให้นกัศกึษาทําวิทยานิพนธ์วา่ด้วยประสบการณ์ทางศาสนา อนัเป็น

ประสบการณ์ตรงในเชิงภาวนามยปัญญาบ้าง ได้ไหม  

บางที เราอาจจะต้องกล้าหาญพอท่ีจะแ สดงจดุยืนทางพทุธศาสนาแบบมหาจฬุาฯ ท่ีแตกตา่งจาก

มหาวิทยาลยัตะวนัตก แน่นอน เรายงัคงต้องอยูใ่นโลกวิชาการ  เราไมป่ฏิเสธวิธีการเข้าถึงความรู้แบบนัน้  

แตเ่ราสามารถ “สร้าง” วิชาการแบบท่ีเรามีเราเป็นได้ ไหม แบบท่ีเป็นตวัตนของมหาจฬุาฯ  ถ้าเราไมก่ล้าจะ

แตกตา่ง เราไมก่ล้าท่ี จะ “เป็น” ในสิง่ท่ีเรา  “เป็น” เห็นแตว่ิธีการสร้างความรู้แบบฝร่ังเท่านัน้จงึจะใช่  ไม่

เพียงเรากําลงัพยายาม “เป็น” ในสิง่ท่ีเราไมมี่พืน้ฐานท่ีแข็งแรงพอ แตเ่รากําลงั “ละเลย” ในสิง่ดีๆ ท่ีเรามีอยู่

เป็นอยูด้่วย..หรือเปลา่? 

ฟังแล้วอาจจะเป็นคําถามท่ีท้าทาย แตน่ัน่ก็มาจากใจของศษิย์เก่าคนหนึง่ท่ีรักมหาจฬุาฯ อยา่งยิ่ง 

           --------------------------------------------------------------- 

 จากวนัแรกท่ีผู้ เขียนเดนิเข้ามาในมหาจฬุาฯ เพ่ือซือ้ใบสมคัรสอบเข้า และมาหาซือ้หนงัสืออา่นเพ่ือ

เตรียมสอบ (เป็นครัง้แรกท่ีอา่นพระไตร ปิฎก ฉบบัเตม็หน้าปกสีฟ้าของมหาจฬุาฯ  เป็นครัง้แรกท่ีรู้จกั

พจนานกุรมพทุธศาสน์ของท่านเจ้าคณุประยทุธ์) จนวนัท่ีเข้ามาสอบสมัภาษณ์ แบบไมรู้่จกัใครเลย จําได้วา่ 

เพ่ือนคนแรกท่ีเจอคืออาจารย์ศศวิรรณ กําลงัสนิเสริมท่ีสอบเข้ารุ่นเดียวกนั โดยประธานสอบวนันัน้ คือท่าน

เจ้าคุณพระสธีุธรรมานวุตัร จนถึงวนันี ้เกือบเก้าปีผา่นไป ผู้ เขียนเปล่ียนบทบาทจากนิสติมาเป็นอาจารย์  

มาเป็นอาจารย์พิเศษ ท่ีมหาจฬุาฯ บ้าง  เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ดษุฎีนิพนธ์ เป็นผู้วิจารณ์ดษุฎีนิพนธ์ในการ Public Hearing ของรุ่นน้องปริญญา

เอกบ้าง ทัง้หมดเป็นการเรียนรู้ท่ีสําคญัของผู้ เขียน  แตท่ี่สําคญักวา่นัน้คือการได้ทําอะไรเพ่ือตอบแทนมหา

                                                            
๗ ผู้ เขียนหมายถงึ “ใน” กระบวนการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา รวมถงึแนวทางการทําวิจยัด้วย   
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จฬุาฯบ้าง  แม้วา่หลายสิง่หลายอยา่งดจูะ เปล่ียนแปลงไป ท่ีเห็นได้ชดัคือ มีนิสติเพิ่มขึน้มากหน้าหลายตา  

หลกัสตูรปริญญาเอกมีหลายหลกัสตูร ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๒ และยงัมีภาคพิเศษอีกด้วย ซึง่ผู้ เขียนก็ไม่

ทราบวา่แตล่ะหลกัสตูรตา่งกนัอยา่งไร ปีนีท้ราบวา่เปิดหลกัสตูรปริญญาเอกเป็นปีท่ี ๑๒ แล้ว ทวา่ทกุครัง้

ท่ีมามหาจฬุาฯ ผู้ เขียนรู้สกึถึงความคุ้นเคยกนัอยา่งยิ่ง “วิสสาสา ปะระมา ญาตี ” รู้สกึเหมือนกลบัมาบ้าน 

เหมือนอยูก่บัญาต ิคล้ายๆ อยา่งนัน้ 

 ก่อนเรียนจบปริญญาเอกเลก็น้อย ผู้ เขียนได้เข้าทํางานเป็นอาจารย์ ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล เป็นการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนเรียนธุรกิจอยา่งสิน้เชิง มหาจฬุาฯ อาจให้ทกัษะในการเรียนพระพทุธศาสนา

แบบคดิวิเคราะห์ให้ผู้ เขียนด้วย (อนัเป็นสิง่ท่ีผู้ เขียนถนดัตามประสาคนช่างคดิ) แตส่ิง่ท่ีสําคญักวา่นัน้ท่ีมหา

จฬุาฯ ได้บม่เพาะ  (โดยตัง้ใจหรือไมต่ัง้ใจก็ตาม ) คือ “ศรัทธา” และ “ความรักในพระพทุธศาสนา ” ซึง่เป็น
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๘ อยา่งสําคัญ ศรัทธาและความรักในพระพทุธศาสนาทําให้จิตใจเราออ่นโยนขึน้ 

เข้าใจคนได้มากขึ ้ น ให้อภยัมนษุย์ได้ มากขึน้ การศกึษาศาสนาด้วยเพียงปัญญาจากการอา่น วิเคราะห์ 

ตลอดจนวิพากษ์ โดยขาดฐานศรัทธานัน้ สร้างทกุข์สร้า งโทษแก่คนเป็นจํานวนมากทัง้ผู้กระทําเองและคน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  โดยเฉพาะการวิพากษ์ท่ีกําลงัเป็น “กระแสใหม่” ในขณะนีย้ิ่งต้องระวงัมาก การวิพากษ์นัน้

ทําได้และควรจะทําอยา่งยิ่ง บนฐานของเมตตา ไมใ่ช่เพ่ือความอยากดงั หรือ ต้องการแสดงภมูิหรือโอ้อวด

ความฉลาด ของตน คนท่ีศกึษาพทุธศาสนาอยา่งลกึซึง้เพียงพอยอ่มเข้าใจดีวา่ ไมมี่การวิพากษ์ใครหรือ

อะไรอ่ืนสําคญัไปกวา่ การสะท้อนตนเองเชิงวิพากษ์ (Critical self-reflection) มองย้อนเข้ามาในตน มอง

ย้อนเข้ามาในจิตใจของตน เป็นพืน้ฐานก่อนจะขยบัปากหรือปากกาไปวิพากษ์สิง่อ่ืนใด 

 ผู้ เขียนเช่ือวา่ พระพทุธศาสนามีคณุคา่ มีความหมายตอ่ชีวิตมากกวา่ ท่ีเราจะศกึษาเพียงในฐานะ

ของ  “วิชาการ” หรือศาสตร์แขนงหนึง่ท่ีอยูน่อกตวัเท่านัน้ ด้วยท่าทีท่ี “น้อมเข้ามาในตน” การฝึกปฏิบตัติาม

หลกัไตรสกิขา จงึสามารถทําให้ “..พทุธศาสนาอยูก่บัเราได้ตลอดชีวิต วนัท่ีเรายงัแข็งแรง วนัท่ีร่างกายเรา

ออ่นแอ ตอนเรากําลงัจะตาย แม้กระทัง่ตอนท่ีเราตายไปแล้ว ” อนัเป็นแนวทางท่ีพอ่บอกไว้ การเข้ามาเรียน

ในพระพทุธศาสนาท่ีมหาจฬุาฯ เป็นโอกาสหนึง่ท่ีช่วยให้ผู้ เขียนได้สมัผสัพระพทุธศาสนาในวิถีชีวิต ผู้ เขียน

รู้สกึขอบคณุพอ่ เสมอท่ีสนบัสนนุผู้ เขีย นให้เรียนพระพทุธศาสนา  รู้สกึวา่เป็นสิง่หนึง่ท่ีพอ่ ฝากไว้แม้วา่ท่าน

จะจากไปแล้วก็ตาม. 

------------------------------------------------ 

                                                            
๘ ปัญญาในท่ีนีมิ้ได้หมายถงึยถาภตูญาณทศันะ แตเ่ป็นปัญญาจากกา รอา่น ขบคิด ใคร่ครวญ ซึง่น่าจะเป็น

จดุเร่ิมต้นสว่นใหญ่ท่ีชนชัน้กลางเร่ิมศกึษาพระพทุธศาสนา ถามอะไร รู้ไปหมด อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา แตเ่วลาประสบการ

พลดัพรากจริงๆ แทบจะฆา่ตวัตาย เพราะเป็นความเข้าใจในระดบัหวั ไมล่งไปถงึใจ 
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*ขอมอบบทความนีเ้ป็นอาจาริยบชูาแดท่่านเจ้าคณุอาจารย์พระศรีคมัภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ และท่านเจ้าคณุ อาจารย์พระสธีุธรรมานวุตัร คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลยั ด้วยความเคารพยิ่ง 

 


