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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เวทีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธฯ ถกพุทธจริยศาสตร-สนใจวิปสสนา 
  
  ในปจจุบนั พระพุทธศาสนา กลายเปน
ศาสนาที่ประชากรโลกลวนใหความสนใจ โดยเฉพาะ
การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนามีการเปดสอนกันอยาง
จริงจังตามมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วโลก 
แมแตมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกของฆราวาส ยังได
เปดสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อตอบสนองความ
ตองการใฝเรียนรูของผูเรียนมากขึ้นดวยเชนกัน เมื่อ
เร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปนเจาภาพการจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาต ิ และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาตคิร้ังที่ ๑ เร่ือง  พุทธจริยศาสตร  ณ 
อุโบสถกลางน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูแทน

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ๑๑๖ แหง จาก ๓๐ 
ประเทศทั่วโลก เขารวม พระธรรมโกศาจารย 
อธิการบดีมหาจุฬาฯ ในฐานะประธานสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.) เลา
ถึงความเปนมาของการจัดงานใหฟงคราวๆ วา เนื่อง
ในวนัวิสาขบชูานานาชาติ ป ๒๕๕๐ ผูแทนจากชาว
พุทธทั่วโลกไดลงนามปฏิญญากรุงเทพ, (Bangkok 

declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธ ศาสนานานาชาติ (International Association of 
Buddhist Universities : IABU) และใหมสํีานักงานเลขาธิการใหญ ตัง้อยูที่ มจร. เพื่อเปนศูนยกลางในการ
สรางเครือขายวิชาการ แลกเปลี่ยนขอมูลการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเกี่ยวกบัวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซ่ึงในวนัที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ ที่ผานมา 
คณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธ 
ศาสนานานาชาติ มีมติใหมีการจัดการประชุมอธิการบดี 
ดังกลาวเพื่อหารือและลงนามความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการดานพระพุทธศาสนาขึ้น  
  การประชุมในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความรู
ดวยกัน ๗ กลุม คือ พุทธจริยศาสตรกับวรรณคดี พุทธจริย
ศาสตรกับการพัฒนาจิตใจ พุทธจริยศาสตรกับรัฐศาสตร 



พุทธจริยศาสตรกับเศรษฐศาสตร พุทธจริยศาสตรกับการพัฒนาคน พุทธจริยศาสตรกับวิทยาศาสตร และ
พุทธจริยศาสตรกับการศึกษา โดยผูแทนมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมไดตางแสดงจุดยนืที่จะรวมกันพัฒนา
วิชาการดานพระพุทธศาสนาใหเกิดประสทิธิภาพและมรูีปแบบที่นาสนใจ เพื่อใหผูเรียนเขาใจงาย และอยาก
ที่จะเรียนรูมากขึ้น  อธิการบดีมจร.กลาวอยางตั้งใจ เมื่อวนัที่ ๑๓ กันยายนที่ผานมา 
    สมเด็จพระพฒุาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติ
หนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ไดเดนิทางเปนประธาน
ในพิธีเปดการประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลัย พระพทุธ 
ศาสนานานาชาติและการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาต ิ
ณ อุโบสถกลางน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรอียุธยา  
 สมเด็จพระพฒุาจารย กลาววา การเกดิขึ้นแหงสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กลาวไดวา เปนการเกดิขึ้นของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจาก
ทั่วโลก ทําใหทานทั้งหลายภาคภูมิใจในฐานะที่เปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาที่ให
ประโยชนแกโลก ดังนั้น การที่มหา วิทยาลัยจากประเทศตางๆ ที่มีการเปดสอนวิชาพระพุทธศาสนาจึงไดมี

โอกาสมารวมแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกัน จะทําให
เกิดประโยชนเบื้องตนตอไป ตามที่พระพทุธเจาไดตรัส
เอาไววา พุทธศาสนิกชนเปนพี่นองกนั ตองชวยเหลือ
และบาํเพ็ญประโยชนรวมกนั ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทานตรัสไว 
๒,๕๐๐ กวาปแลว แตความจริงปรากฏขึ้นเรื่อยๆ จนทํา
ใหเกิดสมาคมดังกลาวขึ้นมา ทั้งนี้ ประเทศไทยใน

ฐานะที่ไดมีโอกาสทํางานรับใชสมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาต ิ ถือเปนความภาคภูมใิจของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัยซ่ึงเปนการรับใชตามที่พระพุทธเจาไดตรัสไว เมื่อชาวพุทธจากทั่วโลกมารวมตัวกัน จะสามารถดับ
ความรอนของโลกได ดวยสติ ปญญา ความรู ที่ไดจากการประชุม แมทุกคนจะอยูกนัคนละประเทศ แตนับ
ถือพุทธศาสนาเหมือนกนั เมื่อมารวมกันตางมีจิตใจเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน จึงทาํใหเราเปนประเทศเดียวกัน
ในโลก ดวยอํานาจแหงพระพุทธศาสนา เราจึงภูมใิจวาเรารวมตวักนัเปนประเทศเดียวกันในโลกไดเพราะ
พุทธศาสนา  สมเด็จพระพุฒาจารยกลาว ทั้งนี้ ดวย
ความปนหวงในสถานการณความไมสงบของประเทศ
ไทยที่เกดิขึ้น ผูนําชาวพุทธจากชาติตางๆ แสดงความเปน
หวงตอเหตุการณที่เกิดขึน้ จึงไดรวมกันสวดมนตและ
เจริญภาวนา เพื่อใหเกิดความสงบสุขขึ้นในประเทศไทย 
โดยในชวงเชาพระสงฆจากประเทศไทย เปนผูนําในการ
สวดเจริญจิตตภาวนา สวนในชวงบาย ตวัแทนพระสงฆ



จากนกิายมหายานและวชิรญาณ เปนผูนําสวดเจริญจิตตภาวนา  
   พระธรรมโกศาจารย ไดสรุปผลการประชุมใน
คร้ังนี้ วา ถือวาประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ดวยผูแทน
มหาวิทยาลัยนานาชาติไดลงนามความรวมมือกันใน ๔ 
มติ คือ  
 มติที่ ๑ จะรวมมือพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการศึกษาใหมี
ความแตกตางจากมหาวิทยาลัยของฆราวาสทั่วไป รวมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการกลางทําหนาที่แลกเปลี่ยน ครู อาจารย 

นักศึกษา รวมมือกันทาํวจิัย ตลอดจนชวยเหลือประเทศที่ขาดแคลนดานกองทุน โดยท่ีประชุมเหน็ควรใหมี
การตั้งกองทุนกลาง และจะตัง้คณะกรรมการในการระดมทุนขึ้นดวย  
  มติที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) 
และมหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ๒๕ แหง ไดลงนามรวมกนัพัฒนาบณัฑติ
ดานการวิจัยและระบบการเรียนการสอนวชิาการ
พระพุทธศาสนา  
  มติที่ ๓ มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศลุมแมน้ํา
โขง ๑๐ แหง จาก ไทย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม 
ไดลงนามความรวมมือจัดตั้งสมาคมการศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาลุมแมน้ําโขงขึ้น เพือ่พัฒนาหลักสตูรรวมกัน และ 
  มติที่ ๔ มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย กับมหาวิทยาลัยพระพทุธศาสนา ประเทศบราซิล 
และมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศบราซิล กับสถาบันพระพุทธศาสนา โซไมยะ แหงมหาวิทยา ลัยบอมเบย 
ประเทศอินเดยี ลงนามระดบัทวิภาคีรวมกัน เพื่อพัฒนาวิชาการดานพระพุทธศาสนาใหมีความเขมขนยิ่งขึ้น 
ส่ิงสําคัญที่มหาวิทยาลัยทัว่โลกกําลังขาดแคลนเปนจํานวนมากและกําลังหาแนวทางแกไข คือ อาจารยสอน
วิชาวิปสสนากรรมฐาน  
  เนื่องจากชาวพุทธทั่วโลกอยากที่จะเขามาศึกษาศาสตรดานนี้มากขึ้น ดังนั้น มหาจฬุาฯ ในฐานะที่เ 

ปนศูนยกลางของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ได
หารือกับผูแทนมหาวิทยาลัยตางๆ ถึงความเปนไป
ไดในการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา
เอก วิปสสนาภาวนา เพื่อผลิตอาจารยเชี่ยวชาญ 
ทางดานวิปสสนากรรมฐาน ใหเพยีงพอตอความ
ตองการรวมทัง้พัฒนาใหอาจารยพูดภาษาอังกฤษได 
เพื่อใหสามารถเผยแพรวิธีการวิปสสนากรรม ฐาน
ใหชาวตางชาติเขาใจอยางถกูตองมากขึ้นดวย  ผูที่



เรียนหลักสูตรวิปสสนากรรมฐาน ของมหาจฬุาฯ จะตองทําวิจัยดวยการนั่งวิปสสนากรรมฐาน เปน
ระยะเวลา ๗ เดือน แลวนํามาเขียนรายงานจึงจะสําเร็จ
การศึกษาได อยางไรก็ตาม มีคําถามวา ทําไม  

ชาวตางชาติจึงหันมาสนใจวปิสสนากรรมฐาน เพราะ
การวิปสสนากรรมฐาน จะเปนการบําบัดจิตไดอยาง
หนึ่ง ไมวาจะเปนความเครียด จิตเวช ทําใหระบบการ
สูดลมหายใจดขีึ้น จากคนที่โกรธงายจะทําใหจิตใจ
เย็นขึ้น จึงทาํใหชาวตางชาติ โดยเฉพาะอเมริกาให

ความสนใจเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก ทดลองเขามาศึกษาการวิปสสนากรรมฐาน โดยไมไดเปลีย่นศาสนา 
อยางไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้ มหาจฬุาฯ จะลงนามความรวมมือกับมหาวทิยาลัยพระพทุธศาสนาจากประเทศ
ฮังการี เพื่อรวมมือกันเปดสอนระดับปริญญาเอก ดานวปิสสนากรรมฐานอีกดวย  
  พระธรรมโกศาจารย กลาววา ถึงแมการประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 
และการสัมมนาวิชา การระดับนานาชาติคร้ังที่ ๑ จะสิ้นสุดลงไปแลว แตความเปนน้าํหนึ่งใจเดยีวกัน ในการ
รวมกันพัฒนาการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ยังคงมใีหเห็นอยูจากความตั้งใจเขารวมประชุมวชิาการของ
ผูแทนประเทศตางๆ แตส่ิงสาํคัญที่จะทําใหการศึกษาสงฆเกิดการพัฒนาได จําเปนตองนําผลการประชุมไป
ปฏิบัติอยางจริงจัง และตองรวมมือกันอยางตอเนื่อง 
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