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To appreciate the meaning of Mahidol University’s new determination statement,
“Wisdom of the Land,” it is first necessary to take into consideration two key words involved:
mahidol, the university’s name, and paññā, or the Buddhist conception of wisdom.

The meaning of mahidol
The word mahidol is derived from the Pali, and also Sanskrit, mahī “land” + tala
“ground, level.” Mahītala can thus be translated as “the ground of the earth.” Other words in
Thai with the same morphological structure and meaning are phasuthadol, phuwadol and
methanidol (derived respectively from vasudhā + tala, bhuva + tala and medanī + tala. This
whole set of words, which can be found in the 1999 edition of the Royal Institute’s Thai
Dictionary, can all be translated as “the ground of the earth; the surface of the earth.”
Apart from the Thai dictionary, the meaning of mahītala can be elucidated with the
help of the following reference sources, thus:
The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary by Rhys Davids defines mahī as: “the
earth,” and mahītala as “the ground (of the earth)”
Apte’s Practical Sanskrit-English Dictionary defines mahītala as “surface of the
earth.”
Similarly, A Sanskrit-English Dictionary by Monier-Williams offers the senses of
mahī, tala and mahītala as follows:
mahī: “ ‘the great world,’ the earth (in later language also = ground, soil, land,
country ...”;
tala: “surface, level, flat roof (of a house) ...”; and
mahītala: “the surface of the earth, ground, soil”
Finally, A Practical Sanskrit Dictionary by Macdonell provides the following senses
for mahī: “earth; ground, soil; land; country, kingdom ...”; and for tala: “surface, plane; ... -°
often not to be translated.”
From the data above it can be concluded as follows:
The word mahītala (from mahī + tala) in Pali and Sanskrit, literally means “the
surface of the earth; ground.” However, as the word tala at the end of the compound often
carries no extra meaning, the word mahītala (becoming mahitala and mahidol in Thai), the
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word mahītala simply means “earth; ground; soil,” and has come to mean “land; country;
kingdom” as well.

Paññā: the Buddhist conception of wisdom
As the value of information is highly treasured in the present age of information
technology, it is worthwhile to make a three-way distinction between data, information and
knowledge.
Data refers to a set of discrete facts and figures, judged to be of value only when they
serve as raw materials to be processed into information.
Information refers to a set of processed data whose interpretation is ready to be put to
use for some purpose.
Knowledge refers to a cognizance and understanding of a set of systematically
organized information for a specific use.
From a Buddhist vantage point, it becomes evident that a case can be made to carry the
data–information–knowledge continuum one step further: what lies beyond these three is
paññā or the Buddhist conception of wisdom.
In a nutshell, the progression from data to wisdom can be depicted in the following
diagram:
data

information

knowledge

wisdom

In his book Education for Sustainable Civilization, the Venerable Phra
Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) has this to say about the relationship between wisdom and
knowledge as follows:
“In sum, the two aspects of wisdom which are of utmost importance are: the wisdom
to arrive at the truth about the cosmic law of nature, and the wisdom to apply that knowledge
in establishing systems and models for conducting one’s life and human society in such a way
as to derive the highest benefit from that truth”
On another front, since “knowledge,” which is a multifarious notion, varies in kind
and degree, it is important to emphasize the dynamic aspect of “wisdom” as an act of
cognizing and understanding, not merely as a possession or end-product. Cast in this light,
wisdom—referring to all higher faculties of cognition—serves as a guarantee for humankind
to access knowledge at every level, ranging from ordinary knowledge in everyday life up to
the highest level, called sambodhi “enlightenment,” namely the penetrative knowledge of the
truth of life which leads to the final deliverance from suffering. Paññā “wisdom” is thus a
critical concept in the Buddhist tenet, the peak of the “threefold training” (after sīla “moral
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discipline,” and samādhi “concentration”). Therefore, having “wisdom” as part of the
determination statement of an institution of higher education is aptly justified.

The appropriacy of the university’s new determination statement
A query might be raised as to the appropriacy of Mahidol University’s new
determination statement—“Wisdom of the Land,” which is ostensibly built around the
meaning of mahidol, the personal name of H.M. the King’s father, H.R.H. Prince Mahidol of
Songkla. On closer analysis, however, it becomes clear that the university’s determination
statement is also highly significant in that it states the university’s resolve to achieve its goal
in the administration of higher education. Since the university’s name was graciously
bestowed by H.M. the King, having a determination statement in consonance with the name
must also be regarded as a tributary gesture to further enhance His Royal Highness’s glory.
In conclusion, the phrase “Wisdom of the Land.” is indeed appropriate as a
determination statement for Mahidol University.
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ปณิธานใหมของมหาวิทยาลัยมหิดล: “ปญญาของแผนดิน”
รศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต
๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
เพื่อที่จะรูซึ้งถึงความหมายของปณิธานใหมมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ปญญาของแผนดิน”
กอนอื่นจําเปนตองพิจารณาคําหลัก ๒ คําที่เกี่ยวของ คือ มหิดล อันเปนชือ่ ของมหาวิทยาลัย และ
ปญญา หรือ wisdom ตามคติพระพุทธศาสนา

ความหมายของ มหิดล
คําวา มหิดล เปนคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต จาก มหี “แผนดิน” + ตล “พื้น, ชั้น”
มหิดล จึงแปลไดวา “พื้นแผนดิน” คําอื่นๆ ในภาษาไทยที่มีโครงสรางคําและความหมายในลักษณะ
เดียวกันก็ไดแก พสุธาดล, ภูวดล และ เมทนีดล (จาก วสุธา + ตล, ภุว + ตล และ เมทนี + ตล
ตามลําดับ) คําชุดนี้ ซึ่งมีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ลวนแปลได
วา “พื้นแผนดิน, พื้นโลก”
นอกจากพจนานุกรมไทยแลว ความหมายของ มหีตล จะกระจางขึ้นโดยอาศัยแหลงอางอิง
ดังตอไปนี้
The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary ของ Rhys Davids ใหความหมายของ มหี
วา “โลก” และ มหีตล “พื้น (โลก)”
The Practical Sanskrit-English Dictionary ของ Apte ใหความหมายของ มหีตล วา
“พื้นผิวโลก”
ในทํานองเดียวกัน A Sanskrit-English Dictionary ของ Monier-Williams ใหความหมาย
ของ มหี, ตล และ มหีตล ดังนี้
มหี “ ‘โลกใหญ’ โลก (ในภาษายุคหลัง หมายถึง พื้นแผนดิน, พื้นดิน, แผนดิน,
ประเทศ ...” ดวย)
ตล “พื้นผิว, ชั้น, หลังคาแบน (ของบาน) ...”
มหีตล “พื้นผิวโลก, พื้นแผนดิน, พื้นดิน”
ทายที่สุด A Practical Sanskrit Dictionary ของ Macdonell ใหความหมายของ มหี วา “โลก,
พื้นแผนดิน, พื้นดิน, แผนดิน, ประเทศ, อาณาจักร ...” และใหความหมายของ ตล วา “พื้นผิว,
ระนาบ; ... -ตล ที่ลงทายคําสมาส มักไมตองแปล”
จากขอมูลขางตนนี้ พอจะสรุปไดวา
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มหีตล (มหี + ตล) ในบาลีและสันสกฤต แปลตามรูปศัพทไดวา “พื้นผิวโลก, พื้นแผนดิน”
แตเนื่องจาก ตล ที่อยูทายสมาส มักไมสื่อความเพิ่ม คําวา มหีตล (แผลงเปน มหิตล และ มหิดล ใน
ภาษาไทย) จึงมีความหมายเพียงวา “โลก, พื้นแผนดิน, พืน้ ดิน” และใชในความหมายวา “แผนดิน,
ประเทศ, อาณาจักร” ดวย
ปญญา หรือ wisdom ตามคติพระพุทธศาสนา
เนื่องจากมีการใหคุณคาอยางมากแกสารสนเทศ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบนั จึง
นาจะจําแนกขอแตกตางสามเสาของ ขอมูล, สารสนเทศ และ ความรู
ขอมูล (data) หมายถึง กลุมขอเท็จจริงและตัวเลขโดยเอกเทศ ซึ่งจะถือวามีคุณคาก็เมือ่ เปน
ขอมูลดิบ เพื่อนําไปประมวลผลใหกลายเปนสารสนเทศ
สารสนเทศ (information) หมายถึง กลุมขอมูลดิบที่ผานการประมวลผล ที่เมื่อตีความหมาย
แลวพรอมที่จะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง
ความรู (knowledge) หมายถึง ความรูความเขาใจในกลุมสารสนเทศที่ผานการจัดใหเขา
ระบบ เพื่อนําไปใชในกิจอยางใดอยางหนึง่
เมื่อมองจากแงมุมของพระพุทธศาสนา ก็เห็นไดชัดวามีเหตุผลเพียงพอที่จะกาวตอจาก
ลําดับตอเนื่องของ ขอมูล–สารสนเทศ–ความรู ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ สิ่งที่อยูเหนือกวาสามสิ่ง
นี้กค็ ือ ปญญา หรือ wisdom ตามคติพระพุทธศาสนา นั่นเอง
กลาวโดยยนยอ การกาวตามลําดับขั้นจากขอมูลสูปญญาอาจแสดงใหเห็นดวยแผนภูมดิ ังนี้
ขอมูล

สารสนเทศ

ความรู

ปญญา

ในหนังสือ การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได
พูดถึงความสัมพันธระหวาง “ปญญา” กับ “ความรู” ดังนี้
“โดยสรุป ปญญา ๒ ดานที่สาํ คัญยิ่ง คือ ปญญาที่เขาถึงความจริงแหงธรรมดาของ
ธรรมชาติ และปญญาที่สามารถใชความรูนั้นจัดตั้งวางระบบแบบแผนจัดดําเนินการใหชีวติ และ
สังคมมนุษยไดประโยชนสงู สุดจากความจริงนั้น”
ในอีกดานหนึง่ เนื่องจาก “ความรู” ซึ่งเปนแนวคิดที่มีหลากแงหลายมุม อาจแตกตางกันได
หลายชนิดหลายระดับ จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะเนนแงพลวัตของ “ปญญา” ในฐานะการรูการเขาใจ
มิใชเพียงแคความรูในฐานะที่เปนสมบัติหรือผลบั้นปลาย เมื่อมองในแงนี้ ปญญา ซึ่งหมายถึง
“ความสามารถระดับสูงทั้งมวลแหงการรู” จึงเปนหลักประกันที่จะทําใหมนุษยเขาถึงความรูทุก
ระดับ ตั้งแตความรูขั้นธรรมดาสามัญในชีวิตประจําวัน ตลอดไปจนถึงขั้นสูงสุด เรียกวา สัมโพธิ
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“ความรูแจง” คือความหยั่งรูใ นสัจธรรมของชีวิตซึ่งนําไปสูความพนทุกขในที่สุด “ปญญา” จึงเปน
แนวคิดที่สําคัญยิ่งตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา เปนขั้นสูงสุดใน “ไตรสิกขา” (ตอจาก ศีล และ
สมาธิ) ฉะนั้น การมีคําวา “ปญญา” เปนสวนหนึ่งของปณิธานสถาบันอุดมศึกษาจึงมีเหตุผลอัน
สมควรแลว
ความเหมาะสมของปณิธานใหมของมหาวิทยาลัย
อาจมีขอกังขาเกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของปณิธานใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใชวา
“ปญญาของแผนดิน” ซึ่งเห็นไดชัดวาคิดสรางขึ้นมาจากความหมายของคําวา มหิดล อันเปนพระ
นามของสมเด็จพระบรมราชชนก แตครั้นเมื่อวิเคราะหใหลึกลงไป ก็เห็นไดชดั วาปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมีความสําคัญมากเชนกัน ในแงที่แสดงถึงความมุงมั่นที่จะบรรลุจุดหมายในการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเมื่อนามมหาวิทยาลัยไดรบั พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั การที่มีปณิธานอันสอดคลองกับนามมหาวิทยาลัย ก็ตองถือวาเปนการเชิดชูพระเกียรติยศ
แหงสมเด็จพระราชบิดาใหภญ
ิ โญยิ่งขึ้นไปอีก
กลาวโดยสรุป วลีวา “ปญญาของแผนดิน” จึงเหมาะสมที่จะเปนปณิธานใหมของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยแท
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