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คำกล่าวสดุดีผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยศาสนศึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล 
(ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกวิทยาลัยศาสนศึกษา)  

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 วันกตัญญูและวันสถาปนาเป็นวันสำคัญประจำปีในวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัย
ศาสนศึกษา เป็นวันที่ทำให้วิทยาลัยศาสนศึกษาและชาวศาสนศึกษาทุกคนมีวันนี้ 
 วันกตัญญูเป็นอัตลักษณ์สำคัญของวิทยาลัยศาสนศึกษาที่สร้างขึ้นมาและอยู่ได้จาก
กุศลจิตและความช่วยเหลือของบุคคลต่างๆ ผมคงไม่กล่าวเกินความจริงว่าวิทยาลัยศาสน
ศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาเดียวในประเทศและต่างประเทศ ที่เห็นความสำคัญของคุณธรรม
แห่งความกตัญญูมากจนจัดให้มีวันกตัญญูขึ้นมาโดยเฉพาะ และพยายามสร้างและรักษา
จิตสำนึกในความกตัญญูรู้คุณที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของความเป็นมนุษย์ให้มีอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน ที่ความเป็นมนุษย์มีน้อยลงทุกที 
 ในทำนองเดียวกัน วันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษามีลักษณะเด่นเฉพาะเช่นเดียวกับวัน
กตัญญู วันสถาปนาเป็นรุ่งอรุณใหม่ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการบุกเบิก
พรมแดนความรู้ทางศาสนาและจริยธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำมาใช้พัฒนาคนให้มี
จิตใจสูงส่ง มีพฤติกรรมดีงามสมกับที่เกิดมาเป็นมนูษย์สัตว์โลกที่ประเสริฐสุด 
 ผมดีใจมากที่ท่านอาจารย์สุวัฒน์ รักษาการคณบดีและทีมงานจัดงานวันนี้ขึ้นมาจากใจ
กตัญญูรู้คุณมากกว่าทำตามประเพณีนิยมและขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมมากล่าวสดุดีท่านผู้มี
อุปการคุณทั้งสามในที่นี่ และเพื่อความเป็นกันเอง ผมขอเรียกคุณน้ำทอง คุณวิศาล แพทย์
หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิ้ม คุณวิศาล สั้นๆ ว่าคุณน้ำทอง 
คุณหมออรวรรณและคุณหมอลิ้ม 
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 คุณน้ำทองเป็นคนรุ่นคุณยายผม ผมรู้ประวัติ วิธีทำงานและการดำเนินชีวิตของคุณน้ำ
ทองจากคุณหมออรวรรณ หลานสาวของท่าน ในสายตาผม คุณน้ำทองเป็นหนึ่งในการครอง
ตน ครองคน และครองทรัพย์สมบัติ หรือพูดง่ายๆ ท่านเป็นคนมีวินัยในตนเอง รู้จักบริหาร
จัดการตัวเอง รู้จักทำตัวให้เป็นที่รักของญาติมิตรและเป็นคนฉลาดใช้ทรัพย์ สิ่งที่ประทับใจผม
เป็นพิเศษคือการที่ท่านสามารถเปลี่ยนสถานภาพตนจากการเป็นครูโรงเรียนต่างจังหวัด เงิน
เดือนน้อยมาเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยจากการทำธุรกิจที่ดินที่ท่านไม่คุ้นเคยและมีทักษะมาก่อนได้
ด้วยตัวเอง ถ้าหากการวิเคราะห์ของผมถูกต้อง ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากนิสัยที่ดีและความ
สามารถของท่าน ไม่ใช่จาก “พรสวรรค์” หรือ “ความบังเอิญ” หรือ “โชควาสนา” นิสัยที่เป็น
เดล็ดลับความสำเร็จของท่านได้แก่ (๑) ท่านเป็นคนขยันเต็มที่ ความขยันทำให้ท่านมีโอกาส
มากกว่าคนอื่น และมองเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งทำได้ (๒) มีความมั่นใจว่าสามารถทำธุรกิจที่ไม่เคย
ทำมาก่อนได้ (๓) มุ่งมัั่นทำธุรกิจดังกล่าวให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากเพียงใด (๔) 
อดทนต่อความยากลำบากของการทำธุรกิจที่ดินที่ในสมัยนั้นถือว่าเป็นเขตแดนของผู้ชาย และ
ไม่ยอมทอดทิ้งธุรกิจนี้กลางคัน (๕) กระตือรือร้นทำงาน รักและมีความสุขในงานที่ทำ (๖) มี
ความซื่อสัตย์ รักษาคำพูด ไม่หลอกลวงตัวเองหรือผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใด ทำตัวให้เป็น
คนน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ และ (๗) มีใจกตัญญูรู้คุณคนที่ให้ความช่วยเหลือ และพยายาม
ตอบแทนบุญคุณแต่ละคนให้เหมาะสม 
 คุณสมบัติหรือนิสัย ๖ ประการที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทั่วไปที่ประสบความสำเร็จมี
อยู่ แต่การมีคุณธรรมของความซื่อสัตย์และความกตัญญูรู้คุณที่คุณน้ำทองมีอยู่เต็มเปี่ยมนั้น
เป็นสิ่งหาได้ยากในนักธุรกิจปัจจุบันที่เห็นกำไรสำคัญกว่าคุณธรรม การเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน
และมีความซื่อสัตย์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้คุณน้ำทองเป็นที่รักของผู้
ขาย-ผู้ซื้อที่ดิน และที่สำคัญคือทำให้ท่านได้รับความช่วยเหลือและเอื้อเอ็นดูอย่างดีจากนัก
ธุรกิจผู้ค้าที่ดินรายใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น นักธุรกิจผู้นี้ได้แนะนำให้คุณน้ำทองซื้อที่ดินในย่านถนน
สุขุมวิทที่ต่อมากลายเป็นทำเลทอง นี่เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านประสบความ
สำเร็จในธุรกิจที่ดินในเวลาไม่นานนัก  
 ผมรู้สึกประทับใจมากขึ้นเมื่อทราบว่านอกจากกตัญญูรู้คุณคนแล้ว คุณน้ำทองยัง
กตัญญูรู้คุณแผ่นดินไทยที่ท่านอยู่อาศัยและทำมาหากิน รู้คุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สร้าง
ความร่มเย็นให้แก่แผ่นดินเด้วยพระบารมี รู้คุณสังคมที่ให้ท่านซึ่งเป็นผู้หญิงได้ศึกษาเล่าเรียน
ตามความต้องการและให้ท่านใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่สังคมมีให้ และรู้คุณพุทธศาสนาที่มี
ธรรมะให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจและเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้มีความสงบสุขตลอดชีวิตของ
ท่าน คุณน้ำทองพยายามตอบแทนบุญคุณเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถ เช่นรู้จักประหยัด
มัธยัสถ์ในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ทำตัวให้เป็นคนดีของสังคม ไม่เห็นแก่ตัวและรู้จักเสีย
สละเพื่อส่วนรวมตามพระบรมราโชวาท ทูลเกล้าถวายเงินตามเสด็จพระราชกุศล ไม่ทำอะไรผิด
กฎหมายและบริจาคเงินให้โรงพยาบาล โรงเรียนและวัดเป็นต้น ก่อนถึงแก่อนิจกรรม คุณน้ำ
ทองได้จัดสรรเงินทุนให้มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาลใช้ทำประโยชน์แก่สังคมและพระพุทธศาสนา 
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โดยเหตุที่เงินทุนของมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาลเป็นเหตุและปัจจัยสำคัญให้เกิดวิทยาลัยศาสน
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลและช่วยให้วิทยาลัยนี้อยู่ได้จนทุกวันนี้ ดังนั้นคุณน้ำทองจึงมีบุญ
คุณใหญ่หลวงต่อวิทยาลัยศาสนศึกษาและชาวศาสนศึกษาทุกคน 

 ท่านอธิการบดีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นคนนำผมไปพบคุณหมออรวรรณที่
บ้านซอยนานาและปล่อยให้ผมพูดจากับท่านตามลำพัง คุณหมออรวรรณเป็นคนประเภทที่ฝรั่ง
เรียกว่า no nonsense person เป็นคนพูดจริงทำจริง ใส่ใจในรายละเอียด มีความเชื่อมั่นตัวเอง
มากและมีใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งที่ต้องการให้ได้ ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ท่านไม่ต้องการ
สร้างพระอิฐพระปูนให้แก่วัดต่างๆ แต่ต้องการสร้างพระที่มีเลือดมีเนื้อให้รู้เท่าทันโลกและมี
ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ควบคู่กับความรู้ทางศาสนา และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน
การเผยแพร่พระธรรมคำสอนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่านต้องการให้ผมสร้างโปรแกรมการศึกษา
สำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ และบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ได้ ในการพูดคุย
เรื่องนี้ผมสังเกตเห็นคุณหมออรวรรณเป็นคนฉลาดเลือกและฉลาดใช้ทรัพย์เช่นเดียวกับคุณน้ำ
ทอง ในการพบปะกันในครั้งแรก เมื่อคุณหมออรวรรณทราบถึงวิสัยทัศน์และความฝันของผมที่
จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพุทธศาสนาแล้ว ท่านต้องการให้ผมจัดโปรแกรมการ
ศึกษาศาสนาระดับแนวหน้า การเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคณาจารย์
ระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ถึงแม้ว่า
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ค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการศึกษานี้สูงกว่าโปรแกรมการศึกษาทั่วไป ท่านยินดีเป็นผู้อุปถัมภ์
ทางการเงิน ท่านต้องการให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและท่านถือว่าการศึกษาประเภทที่
เรียกว่าสุกเอาเผากินหรือจับแพะชนแกะเป็นการทำลายศักยภาพของนักศึกษาและอนาคตของ
ประเทศ การให้ความอุปถัมภ์แก่โปรแกรมการศึกษานี้เป็นสิ่งแรกที่คุณหมออรวรรณทำให้แก่
วิทยาลัยศาสนศึกษา และเป็นการเริ่มต้นความช่วยเหลือของมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล 
 ก่อนที่ผมจะพูดถึงงานต่อไปของคุณหมออรวรรณที่เป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยศาสน
ศึกษา ผมขอชี้ให้เห็นว่าถึงแม้คุณหมออรวรรณเป็นคนมีความเชื่อมั่นใจตัวเองสูงตามที่กล่าวมา 
แต่ท่านไม่ใช่คนดื้อดึง มีทิฐิมานะ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและความต้องการให้สม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากขึ้น การที่ท่านเห็นด้วยกับผมที่จะให้ฆราวาส
เรียนร่วมกับพระสงฆ์ในโปรแกรมการศึกษาที่จะสร้างขึ้นมาด้วยนั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณ
หมออรวรรณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองจนมีใจคับแคบ เห็นแก่ตัว และถือว่าความเชื่อและความ
ต้องการของตนสำคัญกว่าความสมเหตุสมผลและความจริงแต่อย่างใด นี่เป็นคุณสมบัติอีก
อย่างหนึ่งของคุณหมออรวรรณที่ประทับใจผม 
 สิ่งดีๆ อีกอย่างหนึ่งที่คุณหมออรวรรณทำให้แก่วิทยาลัยศาสนศึกษาคือการสร้างอาคาร
สำนักงานและการเรียนการสอนของวิทยาลัยศาสนศึกษาที่เห็นอยู่เวลานี้ ท่านตัดสินใจทำทันที
เมื่อผมเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะยกฐานะโครงการศาสนศึกษาที่ดำเนินมาสองปีให้เป็น
วิทยาลัยศาสนศึกษา มีสถานที่ทำงานและอาคารการเรียนการสอนของตนเอง ท่านยินดีที่จะให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน และให้ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
หาสถานที่สร้าง สถาปนิกและผู้รับเหมา ด้วยความช่วยเหลือของท่านอธิการบดีอรรถสิทธิ์และ
การทำงานด้วยใจรักและกุศลจิตของคุณยอดเยี่ยม เทพฤทธิ์ สถาปนิก และการทำงานขยันขัน
แข็งหามรุ่งหามค่ำของผู้รับเหมาและทีมงาน การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จในหนึ่งปีต่อมาตามความ
ต้องการของคุณหมออรวรรณ ด้วยวัยใกล้ ๙๐ และมีเวลาจำกัด คุณหมออรวรรณต้องการให้
งานก่อสร้างเสร็จในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าคุณภาพของการก่อสร้างไม่
สำคัญสำหรับท่าน ผมจำได้ว่าผมต้องรายงานรายละเอียดของการก่อสร้างให้ท่านทราบทุก
ระยะ เพื่อให้ท่านแน่ในว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานด้วยกุศลจิต
ของทุกฝ่าย ทำให้อาคารที่สร้างขึ้นแข็งแรง มั่นคง พร้อมทั้งงามด้วยความเรียบง่าย และมีความ
ใกล้ชิดธรรมชาติตามปรัชญาของศาสนาพุทธและศาสนาเต๋าที่ผมและคุณยอดเยี่ยมเข้าใจ ถ้า
ผมจำไม่ผิดอาคารหลังนี้ได้รับยกย่องให้เป็นเยี่ยมทางสถาปัตยกรรมจากสมาคมสถาปนิกแห่ง
ประเทศไทยในเวลาต่อมา 
 ในวันที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร คุณหมออร
วรรณมีความสุขจนเห็นได้ เป็นความสุขจากการทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้สำเร็จ 
และเห็นชื่อของคุณน้ำทองผู้มีบุญคุณต่อท่านจารึกไว้เด่นชัดที่ตัวอาคาร การมีอาคารดังกล่าว
ทำให้อาจารย์และพนักงานทุกคนมีสถานที่ทำงานที่แน่นอนในสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น และนักศึกษา
ไม่ต้องร่อนเร่หาที่เรียนอีกต่อไป 
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 น้ำทองสิกขาลัยเป็นสิ่งดีๆ ต่อมาที่คุณหมออรวรรณทำให้แก่วิทยาลัยศาสนศึกษา ท่าน
ลงมื่อทำทันทีเมื่อทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องมีที่พักสำหรับพระสงฆ์นักศึกษา และสถานที่ทำ
กิจกรรมของวิทยาลัยศาสนศึกษา เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของท่าน ไม่ใช่ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และท่านต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างและการจัดสวนซึ่งเป็นคนที่
คุณน้ำทองและคุณหมออรวรรณได้ช่วยเหลือจุนเจือให้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านทั้งสอง ใน
การก่อสร้างท่านจึงให้พวกเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและทำสวนหย่อม ในขณะเดียวกันท่าน
มอบให้ผมหาสถาปนิกและต้นไม้ยืนต้นมาปลูกรอบอาคารเพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่สถานที่ 
และติดต่อขอความยินยอมจากอาจารย์สวัสดิ์ นิ่มอนงค์เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของคุณ
หมออรวรรณให้คุณหมออรวรรณสร้างถนนเข้า-ออก พลังกุศลจิตของคุณหมออรวรรณและ
การทำงานจริงจิงของท่านและทุกคน มีส่วนให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยดีและเสร็จสิ้นในเวลา
หนึ่งปี ส่วนอาจารย์สวัสดิ์ก็เป็นคนมีกุศลจิตเช่นกัน จึงบริจาคที่ดินให้คุณหมออรวรรณสร้าง
ถนนตามความต้องการ 
 ผมจำได้ว่าในวันที่คุณหมออรวรรณและผมไปอำเภอนครชัยศรีเพื่อทำเรื่องโอนกรรม
สิทธิที่ดินและอาคาร พนักงานอำเภอถามคุณหมอถึง ๓ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเต็มใจยก
ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผมในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศึกษาและผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหมออรวรรณตอบทุกครั้งอย่างหนักแน่น ทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งในกุศจิต
ของท่านที่ต้องการให้วิทยาลัยศาสนศึกษามีทรัพย์สินของตนเอง และตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้
ประโยชน์จากน้ำทองสิกขาลัยให้คุ้มค่ ตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นผู้บริหาร ผมได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและพุทธศาสนา เช่นให้นักศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเจียรนัย
ใจให้ผ่องใส มีกิเลสตัณหาลดน้อยลงหรือไม่มีเลย เสริมความรู้ให้ครู-อาจารย์ผู้สอนศาสนา
และจริยธรรม ถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในเรื่องการบริหารจัดการวัด การทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายและการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่
พระสงฆ์เปรียญเก้า ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอกและจัดทำให้น้ำทองสิกขาลัยเป็น
สถานที่ทำบุญกุศลของชาวบ้านใกล้เคียง ถ้าหากวิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นคน น้ำทองสิกขาลัย
ก็เป็นแขนขาที่ใช้ทำประโยชน์แก่สังคมและพุทธศาสนาได้ตามเจตนารมณ์ของคุณน้ำทองและ
คุณหมออรวรรณ 
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 คุณหมอลิ้มเป็นน้องชายของคุณหมออรวรรณ ผมรู้จักคุณหมอลิ้มครั้งแรกจากการ
แนะนำของคุณหมออรวรรณ ท่านเป็นคนชอบคิดใคร่ครวญ พูดน้อย ฟังมากกว่าพูด และเมื่อ
พูดอะไร คำพูดของท่านมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ ท่านให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยศาสนศึกษาใน
ครั้งแรกด้วยการให้ท่านอธิการบดีอรรถสิทธิ์ทราบถึงความต้องการของคุณหมออรวรรณที่จะ
ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและพุทธศาสนา และจัดให้บุคคลทั้งสองได้พบกันในเวลาต่อมา การ
พบกันในครั้งนั้นมีความสำคัญต่อวิทยาลัยศาสนศึกษามาก เพราะนำไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัย
ศาสนศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ถ้าหากไม่มีคุณหมอลิ้มเป็นผู้ติดต่อประสานแล้ว วิทยาลัย
ศาสนศึกษาคงเกิดในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้ 
 หลังจากที่คุณหมออรวรรณได้มอบหมายให้คุณหมอลิ้มเป็นประธานมูลนิธิน้ำทอง คุณ
วิศาลคนที่สองแทนท่านแล้ว ผมในฐานะผู้อำนวยการของวิทยาลัยศาสนศึกษา มีโอกาสพบคุณ
หมอลิ้มบ่อยครั้งขึ้น ทำให้ผมรู้จักท่านมากขึ้น ผมรู้สึกประทับใจที่พบว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มี
เมตตากรุณาอย่างแท้จริง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติมิตร ลูกศิษย์ลูกหา และทุกคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากท่าน ที่สำคัญคือคุณหมอลิ้มมีใจกตัญญูรู้คุณเหมือนกับคุณน้ำทองและคุณ
หมออรวรรณ ท่านพยายามตอบแทนบุญคุณ ต่อวิชาการทางแพทย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
สังคมและประเทศชาติด้วยการอาสาสมัครทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การแพทย์ (โดย
เฉพาะทางศัลยกรรม) สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้โดนเด่น 
ในสังคมไทย 
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 สำหรับวิทยาลัยศาสนศึกษานั้น คุณหมอลิ้มมีใจแน่วแน่ที่จะสานต่องานของคุณหมออร
วรรณในฐานะประธานมูลนิธิ ท่านให้เงินทุนสนับสนุนวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นประจำตลอดมา
จนถึงแก่อนิจกรรม นอกจากนั้นท่านยังเมตตาเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับความยากลำบากของชีวิตใน
ประเทศอังกฤษยามสงคราม และวิธีบริหารจัดการองค์กรที่ท่านรับผิดชอบ เท่ากับเป็นการ
แนะนำทางอ้อมให้ผมรู้จักมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ อดทนต่อความผิดหวังในตัวคนและความยาก
ลำบากต่างๆ ที่เกิดจากการพยายามขับเคลื่อนวิทยาลัยศาสนศึกษาไปในทิศทางที่ต้องการ และ
รู้จักบริหารเวลาให้เป็นพร้อมทั้งไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองตลอดไป การทำงานตามคำแนะนำ
เหล่านี้ที่ได้รับทางอ้อมทำให้ผมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิทยาลัยศาสนศึกษา
มากขึ้นได้ ทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ มีอาจารย์และนักวิชา
การผูมีชื่อเสียงระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมาสอนและวิจัยที่ิวิทยาลัยศาสน
ศึกษาไม่ว่างเว้น 

 ผมหวังว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคงช่วยให้ชาวศาสนศึกษาทุกคนเห็นสิ่งดีๆ ต่างๆ ที่ท่าน
ผู้มีอุปการะคุณทั้งสามทำให้แก่วิทยาลัยศาสนศึกษา คุณน้ำทอง คุณหมออรวรรณและคุณ
หมอลิ้มเป็นตัวอย่างของคนที่เกิดมาและมีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
ถึงแม้ว่าท่านทั้งสามได้จากเราไปแล้ว แต่ความดีของท่านที่ทำให้แก่วิทยาลัยศาสนศึกษายังคงมี
อยู่ให้เห็นเป็นประจักษ์ ถ้าหากความดีนี้ไม่มีอยู่จริง ทำไมจึงมีวันกตัญญูในวันนี้? ทำไมผมจึง
กล่าวสดุดีท่านผู้มีประคุณทั้งสาม? การที่วิทยาลัยศาสนศึกษาและชาวศาสนศึกษาทุกคนมีวันนี้
ได้ ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันหรือว่าความดีของท่านผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยศาสนศึกษาไม่ได้
สูญหายพร้อมกับการจากไปของท่านทั้งสาม? 

พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง  
โททนต์เสน่งคง  สำคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรี 
สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา
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 ผมดีใจมากที่ความผูกพันธ์ระหว่างวิทยาลัยศาสนศึกษาและมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ยั ง
ไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับการจากไปของคุณหมอลิ้ม คุณวิศาลและคุณนวลทิพย์ที่นั่งอยู่ในที่นี้เป็นผู้
มีอุปการคุณคนปัจจุบัน คุณวิศาลเป็นบุตรชายของคุณหมอลิ้มและเป็นประธานคนที่สามของ
มูลนิธิ ส่วนคุณนวลทิพย์เป็นภรรยาของคุณวิศาล และเป็นเลขานุการของมูลนิธิ ทั้งคุณวิศาล
และคุณนวลทิพย์เป็นคนรุ่นใหม่ มีความเป็นตัวของตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองมาก ชอบเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและธุรกิจที่ทำอยู่ งานของวิทยาลัยศาสนศึกษาที่คุณวิศาลและ
คุณนวลทิพย์สนใจเป็นพิเศษ คืองานสร้างพระที่มีเลือดมีเนื้อให้เป็นพระที่ดีและเลิศด้วยความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน ความสนใจนี้เป็นแรงจูงใจให้คนทั้งสองเดินทางไปพบพระ-บัณฑิตอาสาของวิทยาลัย
ศาสนศึกษาที่ทำงานในแดนทุรกันดารให้พุทธศาสนางอกงามในที่นั้นและให้ชาวบ้านที่ยากจน
และด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระ-บัณฑิตอาสาเหล่านี้อุทิศตนทำประโยชน์แก่พุทธ
ศาสนาและชาวบ้านอย่างเต็มที่ นับว่าเป็นพระที่คุณหมออรวรรณต้องการให้วิทยาลัยศาสน
ศึกษาสร้างขึ้นมาเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและความสำคัญ สำหรับผมแล้ว
พระ-บััณฑิตอาสาที่คุณวิศาลและคุณนวลทิพย์ไปพบเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่าความช่วย
เหลือที่มูลนิธิน้ำทองให้แก่วิทยาลัยศาสนศึกษานั้นมีผลดีและคุ้มค่า ที่จริงแล้ววิทยาลัยศาสน
ศึกษามีศิษย์เก่าจำนวนมากที่เป็นคนดี ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติตามความถนัด
และความต้องการของแต่ละคน แต่ทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเงียบๆ จึงไม่เป็นข่าว
ปรากฎในสื่อต่างๆ การทำงานแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเรียกว่า 
“ปิดทองหลังพระ” ทำให้คนไม่รู้ว่าในแต่ละปีวิทยาลัยศาสนศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรมและความรู้ไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  
 ผมรู้สึกซาบซึ้งที่คุณวิศาลและคุณนวลทิพย์บริจาคเงินทุนของมูลนิธิน้ำทองให้แก่
วิทยาลัยศาสนศึกษาทุกปี ทั้งๆ ที่มีภารกิจจะต้องช่วยเหลือโครงการกุศลและสาธารณะ
ประโยชน์ที่คุณหมออรวรรณริเริ่มไว้อีกหลายโครงการ 
 การเปลี่ยนโครงสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดลในสมัยท่านอธิการบดีปิยะสกล สกลสัตยา
ทรและนโยบายของท่านที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังคงยึดถืออยู่จนถึงทุกวันนี้ส่งผลให้วิทยาลัย
ศาสนศึกษาที่มีอุดมการณ์สูงส่งไม่สามารถทำตามความฝันนั้นต่อไปได้ เนื่องจากไม่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเพียงพอจากมหาวิทยาลัย คงไม่มีใครรู้ว่าการมีสถานภาพที่ไม่มั่นคงทั้ง
ทางกฎหมายและการเงินทำให้อาจารย์และพนักงานทุกคนของวิทยาลัยศาสนศึกษามองไม่เห็น
อนาคตและรู้สึกหดหู่และกระวนกระวายใจมากขนาดใหน? คุณวิศาลและคุณนวลทิพย์คงไม่รู้
ว่าในช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงนี้ การช่วยเหลือของมูลนิธิน้ำทองมี
ความสำคัญต่อการอยู่รอดของวิทยาลัยศาสนศึกษาและต่อขวัญกำลังใจของทุกคนที่ทำงานที่นี่
มากขนาดไหน? คุณวิศาลและคุณนวลทิพย์คงไม่รู้ด้วยว่าถ้าหากวิทยาลัยศาสนศึกษาไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือดังกล่าวจากมูลนิธิน้ำทองแล้ว สถาบันแห่งนี้ที่คนในตระกูลคุณวิศาลได้ร่วมกัน
สร้างขึ้นมาด้วยกุศลจิตและความปราถนาดีต่อประเทศชาติจะมีสภาพเช่นใด?


