
บทสัมภาษณ 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย ดร. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในรายการ รําลึก สมเดจ็พระปยมหาราช 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทางสถานีโทรทัศน NBT 

 

จดประเด็นโดย 

สวนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พิธีกร 

กราบนมัสการพระคุณเจา คําถามแรก อยากถามพระคุณเจาวา ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการ 

สถานปนา หรือตัง้แตการตอต้ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยไดสนอง 

พระราชปณิธานดานการศึกษาของรัชกาลที่ ๕ อยางไรบางคะ 

พระธรรมโกศาจารย 

เจริญพร รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ ในช่ือแรกวา 

มหาธาตุวิทยาลัย ในป ๒๔๓๐ และทรงเปลี่ยนช่ือเปนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในป ๒๔๓๙ และ 

ในการเปลี่ยนช่ือนี้ ไดกําหนดพระราชปณิธานวา ใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน 

สถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง คําวาพระไตรปฎก เมื่อเราไดดําเนินตามพระราชปณิธานก็คือ 

พระพุทธศาสนา สวนวิชาช้ันสูงหมายถึงวิชาที่เปนศาสตรทั้งหลายในช้ันอุดมศึกษา เพราะฉะนั้น เมื่อ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตาม ชวงแรก ชวง ๑๐๐ ป เราก็ ศึกษาพระไตรปฎกคําสอน 

พระพุทธศาสนา มาถึง ๒๔๓๙ ก็เพิ่มศาสตรสมัยใหม เรียกวาการจัดการศึกษารูปแบบมหาวิทยาลยัใน 

ปจจุบันต้ังแตป ๒๔๙๐ เปนตนมามาถึงปนี้ก็ ๖๐ กวาป ที่นี้ในการศึกษาที่มีวิชาพระพุทธศาสนาบวก 

กับศาสตรสมัยใหม เราสานตอปณิธานของรัชกาลที่ ๕ โดยกําหนดเปนปรัชญาของมหาวิทยาลัยวา ให 

เปนสถานที่ศึกษาพระพุทธศาสนา แตไมใชเพียงการศึกษาพระพุทธศาสนา ยังใหเปนศูนยกลาง 

การศึกษาของโลกดวย และบูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหมเช่ือมโยงกับศาสตรทั้งหลาย ดังจะเหน็วา 

มหาวิทยาลัยมีคณะตางๆ เชนคณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร 

ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีวิชาพระพุทธศาสนาเปนแกนกลาง บูรณาการเขากับ 

ศาสตรทั้งหลาย และกําหนดใหมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม จึงได 

ปรัชญามหาวิทยาลัยปจจุบันวา เปนศูนยกลางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา บูรณาการเขากบัศาสตร 

สมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม และกําหนดเปนการศึกษา และกิจกรรมทั้งหลายที่มหาวิทยาลยัไดทาํ 

เฉพาะที่ทรงสถาปนากําหนดไวเลยวา ใหเปนสถานศึกษาสําหรับบรรพชิต พระภิกษุสามเณร และ



คฤหัสถ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาจุฬาฯ ตาม 

พระราชบัญญัติที่เราใชปจจุบัน จึงสามารถจัดการศึกษาทุกระดับ ทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 

ทั่วไปดวย ซึ่งรับคฤหัสถเขาถึงระดับปริญญาเอก 

กิจกรรมมหาวิทยาลัยมีความลากหลาย พระที่มาเรียนกับมหาจุฬฯ ตองออกไปปฏิบัติหนาที่ 

เชนไปอบรมเยาชนภาคฤดูรอน บรรพชาอบรมสามเณรภาคฤดีรอน หลังจากเรียนจบสี่ปแลว ยังตอง 

ปฏิบัติศาสนกจิอีก ๑ ป ไปอยูกับชาวเขา ไปทําหนาที่สอน ไปทําหนาที่ตางๆ เพื่อพัฒนาจิตใจของ 

ตัวเองใหเสียสละ และพฒันาจิตใจของประชาชนดวย 

พิธีกร ตอนน้ีฆราวาสสามารถไปเรียนกบัพระสงฆไดหรือไม 

พระธรรมโกศาจารย 

การรับฆราวาสเขาไปเรียน มจร มีหองเรียนแยกเฉพาะสําหรับฆราวาส รับและเปดสอนตัง้แต 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  มีการทํากิจกรรมรวมกับในบางกิจกรรม ที่สําคัญก็คือ 

วา ไดเรียนแลวไดศึกษา ไดปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติกรรมฐานดวย มหาจุฬาฯ กําหนดใหมีการพัฒนา 

จิตใจ ไมใชเพียงแตเรียนในหองเรียนเทาน้ัน เรายังกําหนดใหปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกรรมฐานปลายเทอม 

ปละ ๑๐ วันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ๑ เดือน และปริญญาเอกเดือนครึ่ง 

พิธีการ บทบางของ มจร ที่มีตอสังคมในปจจบุันมีอยางไรบาง? 

พระธรรมโกศาจารย 

เราเนนเรื่องการใหธรรมะ ใหการศึกษาแกพระสงฆ  มุงใหการศึกษาแกพระสงฆทั้งประเทศ 

และที่สําคัญในตอนนี้ใหการศึกษาแกพระสังฆาธิการ พระที่เปนผูบริหารที่จัดการศึกษา ที่ดูแลจัดการ 

วัดวาอาราม เปนเจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาสมาเรียนกับมหาจุฬฯ ตั้งแตระดับประกาศ 

นีบัตรจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เกือบ ๔๐ จังหวัด เฉพาะพระที่ทํางานอยูในคณะสงฆ และ 

พระที่เรียนอยูใน มจร ก็ออกไปพัฒนาจิตใจ ตอนนี้ทางบานเมืองไดขอใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบในการดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒๐,๐๐๐ รูป เราจัดการอบรม 

และสงไปสอนในสถานศึกษาในโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นในสวนของสังคมไทย ถือไดวา 

เราไดทํางานที่ลากหลาย จึงไดขยายสาขาในประเทศออกไป และขยายไปสูตางประเทศดวย 

พิธีกร ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนากาวหนาไปอยางไรบางครับ 

พระธรรมโกศาจารย 

ที่เรากําหนดเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก เรามีนโยบายอยู ๓ ขอ 

ขอที่ ๑ ตกปลานอกบาน 

ขอที่ ๒ ประสานสิบทิศ 

ขอที่ ๓ ผูกมิตรทั่วโลก



เปนนโยบายที่เราดําเนินการมาโดยตลอดตามปณิธานของรัชกาลที่ ๕ ที่วาตกปลานอกบาน 

มหาวิทยาลัยไดขยายโครงการจัดการศึกษา การพัฒนาสังคมออกไป ไมใชเพียงแตในบริเวณ 

มหาวิทยาลัยรอบๆ  แตเปนทั่วประเทศ ขยายการจัดการศึกษาไประดับนานาชาติ ขณะนี้เรามีการจัด 

การศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต ใตหวัน ศรีลังกา และสิงคโปร และจะมีการขยายไปที่อื่นๆ อีก มีนิสิต 

นักศึกษาจากทั่วโลกมาเรียนที่ มจร ขณะนี้เรามีนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก จํานวน ๑๑,๐๐๐ รูป 

เปนตางประเทศ ๑,๐๐๐ รูป หรือ ๑๐ เปอรเซ็น  ที่มาไดแคนี้เนื่องจากสถานที่มีจํากัดถึงไดกระจาย 

ไปวิทยาเขตตางๆ เดียวนี้ที่ มจร วังนอย รับไดมากกวาน้ี นี้คือขอที่ ๑ 

ขอที่ ๒ ประสานสิบทิศ มหาวิทยาลัย เนื่องจากทํางานในฐานที่เปนมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่ง 

เช่ือมโยงกับพระพุทธศาสนาทั่วโลก เราไดจัดงานรวมตัวกันของนิกายทั้งสามพระพุทธศาสนาทั่วโลก 

เรียกเปนภาษาอังกฤษวา MTV M คือ มหายาน T คือ เถรวาท V คือ วชิรญาณ ปกติไมเคยประชุม 

รวมกันเลย  ในรอบ ๕ ปที่ผานมามหาวิทยาลัยไดประสานจนไดมาจัดวิสาขบูชาโลก ที่ประเทศไทย 

และในป ๒๕๔๘ ไดมีมติลงนามรวมกันใหพุทธมณฑลเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาของโลก ให 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยเปนผูประสานงานในการจัดงานวิสาขบูชาโลกจนกระทั้งถึง 

ปจจุบันนี้  สวนในขอที่สาม ผูกมิตรทั่วโลก เราเช่ือมโยงเครือขายเช่ือมความสัมพันธ คนมารวมงาน 

กับเรา ชาวพุทธทั่วโลก รวมถึงคฤหัสถ จะอยูที่ไหนก็มาเรียนกับเราได สามารถแลกเปลี่ยนความรู มา 

ชวยกันใหความรูแกพระสงฆ หรือพระสงฆไปชวยสอน ฉะนั้นเครือขายทั่วโลก เรียกเครือขายนี้ 

สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ตั้งสมาคมข้ึนมาแลว ประชุมกันครั้งแรก เปนการ 

ประชุมครั้งใหญ เมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย 

อุโบสถกลางน้ําของหลวงพอปญญานันทะ จากทั่วโลก ๑๑๖ มหาวิทยาลัย มีการลงนามความรวมมือ 

การแลกเปลียนอาจารย นักศึกษา สํานักงานใหญตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และจะไดดําเนินการตามพันธกิจในการแลกเปลี่ยนวิชาการ การเช่ือมโยงประสานเอาคนเกง คนดี มี 

ฝมือ ทั่วโลกมาทํางานรวมกัน เพื่อพระพุทธศาสนา ช่ือมหาจุฬาลงกรณฯ ไปที่ไหนคือการเฉลิมพระ 

เกียรติ พระนาม ขององคผูทรงสถาปนาคือรัชกาลที่ ๕ เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงช่ือมหาจุฬาฯ ก็ไมตอง 

ถามวาใครเปนผูสถาปนา เพราะฉะนั้น มหาจุฬาฯ จึงมีอายุ ๑๐๐ ป ข้ึนไป 

พิธีกร ความพรอมทีจ่ะรับนสิิต ทั้งบรรพชิตและคฤหสัถ มากนอยเพียงใด 

พระธรรมโกศาจารย 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีสาขาอยูในประเทศ ๓๐ กวาแหง จํานวนที่เรารับไดขณะนี้ สถานที่ 

จํากัด ในรอบ ๖ – ๗ ปที่ผานมาเราไดกอสรางสถานที่แหงใหม ที่ วังนอย สามารถรับได ๑๐,๐๐๐ รปู 

วิทยาเขตอีก ๑๐,๐๐๐ รูป/คน  โดยเฉพาะที่ วังนอย สามารถรับได ๑๐,๐๐๐ รูป เรียนพรอมกัน  มี 

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที  หองสมุด มีอาคารเรียนกวางใหญ มีที่พักพรอม 

อุโบสถกลางน้ําที่สามารถบรรจุพระสงฆ ๔,๐๐๐ รูป  ตอไปตองสรางวัด คือ กุฏิ วิหาร ศาลาการ



เปรียญ ซึ่งจะเปนวัดเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระปยมหาราช สืบตอปณิธานของลนเกลาฯ รัชกาล 

ที่ ๕ ตองานที่หลวงพอปญญานันทะไดริเริ่มไว 

พิธีกร ตอนน้ีหลักสูตรทีเ่ปดสอนมอีะไรบาง 

พระธรรมโกศาจารย 

ตอนน้ีฆรวาสมาเรียนกันใหญ คือหลักสูตรชีวิตและความตาย ซึ่งเปลี่ยนช่ือเปนพุทธศาสตร 

และศิลปะแหงชีวิต เปนหลักสูตรที่ดังมาก เปนหลักสูตรที่เปดสอนที่มหาจุฬาฯ  นอกจากนี้ยังมีคณะ 

พุทธศาสตร  ครุศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ใหรูไวอยางวา เราเปนมหาวิทยาลัยทาง 

พระพุทธศาสนา จะตองเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแกนกลาง และเช่ือมโยงประยุกตเขากับศาสตรที่ 

เปนวิชาเอกนั้นๆ เชน เรียนครุศาสตร ก็คือเปนการนําเอาความรู ในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่ง 

พระพุทธเจาทรงเปนบรมครู ไปเพื่อการศึกษา ถาเปนเรื่องของการบริหาร การจัดการเชิงพุทธ อยาง 

ที่เจาอาวาสทั้งหลายเรียน ก็เอาภูมิปญญาในพระพุทธศาสนาไปเช่ือมโยงกับการบริการการจัดการ 

เพื่อใหการจัดการนั้นเปนไปอยางมีศีลธรรม เพราะฉะนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ทิ้ง 

พระพุทธศาสนาไมได เราจะไดองคความรูทางดานพระพุทธศาสนาเปนหลักเช่ือมโยงเขากับศาสตร 

ทั้งหลายที่เปนวิชาเอก สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัยวา “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 

บูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจ และสังคม 

พิธีกร พระคุณเจาคาดวา นักเรียนหรือนสิิตที่จบจาก มจร  จะชวยพัฒนาสงัคมไทยอยางไรบาง 
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ตอนน้ีตองยอมรับวา นิสิตของเราขาดตลาด นิสิตของ มจร หลังเรียนจบ ๔ ป และ จะสงไป 

ทั่วประเทศ ไปปฏิบัติศาสนกิจ ไปสอนตามโรงเรียนตางๆ เปนเวลา ๑ ป จึงจะสําเร็จหลักสูตรรับ 

ปริญญา ปรากฏวาชวงปฏิบัติศาสนกิจนั้น นิสิตทานติดลม ทํางานเพลิน มีความสุข  เราถือวา พัฒนา 

จิตใจใหเปนผูให มีจิตอาสา มหาวิทยาลัยคอนจากจะประสพความเร็จในเรื่องนี้  พระนิสิตทํางานดวย 

ความเสียสละ ซึ่งพูดไดอยางภาคภูมิใจ ไมใชเฉพาะในประเทศไทย พระธรรมทูตทั่วโลก ๘๐ เปอรเซน็ 

ไปจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เราสงไปทั่วโลก ทานเหลานี้ทํางานดวยความสุข 

ความพอ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเมื่อจบแลว ไมใชบัณฑิตของครอบครัวนี้ ครอบครัวนั้น เปนพระ 

ของประชาชน เปนพระที่มีคุณภาพ เปนพระไดรับการศึกษา ไปทํางานที่ไหนก็เปนที่พึงของประชาชน 

เปนผูที่เสียสละเพื่อสังคม ฉะนั้นงานเพื่อพระพุทธศาสนายิ่งเราผลิตบัณฑิตออกไปมากเทาไร จะเปน 

การแบงเบาภาระของพระพุทธศาสนา เปนการรักษาพระพุทธศาสนา เปนกําลังของพระพุทธศาสนา 

ไดอยางดี 

พิธีกร  การที่เราไดเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาเราไดผลดอียางไรบางตอประเทศไทย 
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เราไดสรางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไวที่ วังนอย เพื่อที่จะรองรับพระพุทธศาสนาใน 

ประเทศและตางประเทศ แตพอถึงตางประเทศ เราตองการที่จะสรางวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 

นานาชาติข้ึนมาเฉพาะเพื่อใหทั่วโลกมาเรียนกับเรา มีที่แลวเกือบ ๘๐ ไร ที่ดิน มจร วังนอย ปจจุบัน 

๓๓๕ ไร กันที่ไว ๘๕ ไร เพื่อสรางวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อรองรับพระที่จะมาเรยีนจาก 

ที่โลก ถามวาประเทศไทยจะไดอะไรที่มี วิทยาลัยนี้ คือ พระที่มาแลว เขามาทําวิจัยเรื่อง 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เราจะไดทําวิจัยเปนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เผยแผ 

ไปทั่วโลก  ทุกวันนี้เราทําวิจัยเปนภาษาไทย รูอยูแตในประเทศไทย แตนี้เราจะใหวิจัยและเผยแผเปน 

ภาษาตางประเทศ ในตางประเทศ ตอไปชาวตางชาติจะมาอานงานวิจัยพระพุทธศาสนาในประเทศได 

อยางสะดวกสบายน้ีประการแรก  ประการที่สอง เราเปนที่รวมของสติปญญาดานพระพุทธศาสนาทั่ว 

โลก มาอยูที่นี้ มาสอน มาทําวิจัย การสอนที่ไดคนเกงมาสอน จะทําใหยกระดับของพระภิกษุและ 

คฤหัสถที่เรียนพระพุทธศาสนาใหดีข้ึน ทํางานไดกวางขวางในระดับนานาชาติ คือคนเกงในเรื่อง 

พระพุทธศาสนาทั่วโลกจะมาอยูที่นี้ เหมือนมหาวิทยาลันนาลันทา เหมือนพระถังกําจัง โดยผูมาเรียน 

ไมไดมาเปลาใหนําเอาความรู มาเขียนมาแตงตําราเรื่องพระพุทธศาสนา และกระจายไปทั่วโลก ลงทนุ 

นอยแตไดมาก 

*****************************


