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 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มหำจุฬำฯ อักษรย่อว่ำ มจร) อยู่ภำยใต้ก�ำกับ 

ของรัฐบำล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีพระรำชบัญญัติเป็นของตนเอง ข้ำพเจ้ำเริ่มเข้ำศึกษำที่ตึก ๓ ชั้น  

วัดมหำธำตุฯ ท่ำพระจันทร์ เขตพระนคร เป็นเวลำ ๕ ปี ช่วงระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕ ตึกนี้ตั้งอยู่

ทำงด้ำนทิศตะวันตกของเขตพุทธำวำส ชิดกับก�ำแพงด้ำนหลังวัด ที่เป็นแนวยำวเลียบกับถนนมหำรำช 

ตวัตกึอยูร่ะหว่ำงต�ำหนกัสมเดจ็ตัง้อยูด้่ำนทศิใต้และศำลำกำรเปรยีญทีส่มยันัน้ใช้เป็นห้องสมดุของนสิติ

มหำจุฬำฯ เมือ่ส�ำเรจ็กำรศกึษำแล้ว เดินทำงไปปฏบิตัศิำสนกจิทีว่ดัสองพีน้่อง อ�ำเภอสองพีน้่อง จงัหวัด

สุพรรณบุรี เป็นเวลำ ๑ ปี ในปี ๒๕๒๖ แต่ในช่วงต้นปีนั้น ได้เข้ำร่วมพิธีประสำทปริญญำ ณ พระอุโบสถ

วัดมหำธำตุฯ ดังที่มีหลักฐำนปรำกฏในเบื้องหน้ำภำพ “พระพุทธศำสตร์บัณฑิต มหำจุฬำลงกรณ- 

รำชวิทยำลัย เนื่องในงำนพิธีประสำทปริญญำ ๑๑ มกรำคม ๒๕๒๖” ซึ่งยังเป็นช่วงปฏิบัติงำนสืบเนื่อง 

เป็นช่วงรอยต่อรอใบแอดมิดชั่น (Admission) เข้ำเรียนต่อในระดับปริญญำโท ที่มหำวิทยำลัยมัทรำส 

(Madras University) รัฐทมิฬนำดู ประเทศอินเดีย จนถึงรำวช่วงฤดูฝนของปี ๒๕๒๖ นั้น ชีวิตของ

ข้ำพเจ้ำก็โผผินบินไปสู่โลกกว้ำง...ศึกษำต่อ...เป็นพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ...

 

 ย้อนอดีตไป เมื่อข้ำพเจ้ำเข้ำเรียนในช้ันปีที่ ๑ นั้น มีนิสิตจ�ำนวนมำกนับเป็นร้อยรูป จนต้อง 

แบ่งชั้นเรียนออกเป็น ๒ ห้อง คือห้อง ก และห้อง ข ข้ำพเจ้ำจัดให้อยู่ในห้อง ก เข้ำเรียนที่ห้อง ๑๐๒   

มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันท่ีเป็นพระภิกษุหลำยรูป เช่น พระมหำสุทิน ทองเชื้อ ป.ธ.๕ (พระครูบัณฑิต- 

ธรรมวิเทศ) (๒๕๐๐-๒๕๖๐) คนดอนมะนำว อ�ำเภอสองพ่ีน้องเช่นเดียวกัน ส่วนทีเ่ป็นสำมเณร มสีำมเณร

เสงี่ยม สืบพลำย ป.ธ.๖ (ต่อมำ ป.ธ.๘) คนพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี รกรำกบรรพบุรุษเป็นคน 

ยำงยี่แส อ�ำเภออู่ทอง เป็นเพื่อนสหชำติเกิดปีกุน ๒๕๐๒ เรียนมหำจุฬำฯ และไปเรียนบำลีเปรียญเอก

ทีว่ดัสำมพระยำ บำงขุนพรหมร่วมกนั เรยีกว่ำ ไปไหนไปด้วยช่วยกันสองบำท – “สองสำมเณร” ข้ำพเจ้ำ

ร่วมชั้นเรียนตั้งแต่ปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ เป็นเพื่อนทั้งที่มหำจุฬำฯ และเรียนบำลีที่วัดสำมพระยำ 
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 จดจ�ำอำจำรย์สอนท่ีวัดมหำธำตุฯ ได้หลำยท่ำน เพรำะในยุคนั้นเรำเรียนทุกอย่ำงที่ขวำงหน้ำ  

นบัรวมทัง้สิน้ถงึ ๒๐๐ กว่ำหน่วยกิต มอีำจำรย์มำกหน้ำหลำยตำ ทีจ่�ำได้ดี มอีำจำรย์จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ 

สอนวิชำตรรกศำสตร์, อำจำรย์เสฐียร พันธรังษี สอนวิชำศำสนำโบรำณ (และวิชำศำสนำเปรียบเทียบ 

ในชั้นปีที่ ๓), อำจำรย์สวัสดิ์ พินิจจันทร์ สอนวิชำวรรณคดีไทย (ลูกชำยชื่อ พลเรือตรี ธีรพงษ์  

พินิจจันทร์), อำจำรย์สนิท ศรีส�ำแดง ป.ธ.๙ สอนวิชำ....., อำจำรย์สังเวียน ภู่ระหงษ์ สอนวิชำกฎหมำย

ทั่วไป, อำจำรย์สนิท ไชยวงศ์คต สอนวิชำภำษำอังกฤษเบื้องต้น, พระมหำจินดำ อำจำรกุสโล (จินดำ 

จันทร์แก้ว) เข้ำมำสอนในขณะที่ยังเป็นพระ ก่อนจะลำสิกขำไป จ�ำไม่ได้ว่ำสอนวิชำอะไร ทั้งนี้ ชั้นปีที่ 

๑ และปีที่ ๒ เป็นวิชำปูพื้นฐำน นิสิตทุกคนต้องเรียน วิชำอะไรในสำกลโลกที่ส�ำคัญ จะถูกบังคับให้นิสิต

เข้ำเรียนหมด 

 สิ่งที่ประทับใจตลอดเวลำที่เป็นนิสิต คือ งำนวันอนุสรณ์มหำจุฬำฯ ก�ำหนดจัด ๓ วัน ในช่วงวัน

ที่ ๑๘ กันยำยนของแต่ละปี เดิมถือว่ำเป็นวันเปิดเรียนวันแรก ในเทศกำลจัดงำนให้นิสิตจัดบอร์ด

นิทรรศกำรต่ำงๆ ทุกปีข้ำพเจ้ำชอบเดินไปดูวิชำปรัชญำ เช่น โลกเกิดจำกอะไร? ซึ่งนักปรัชญำให้ทัศนะ

ไว้ต่ำงๆ ว่ำเกิดจำกน�้ำบ้ำง เกิดจำกธำตุ ๔ บ้ำง พร้อมอธิบำยหลักกำรและเหตุผลประกอบไว้อย่ำง 

น่ำฟัง นอกจำกนี้ มีรำยกำรอภิปรำยและปำฐกถำต่ำงๆ ที่ลำนอโศก นับว่ำเป็นงำนประจ�ำปีที่ยังติดตำ

ตรึงใจคู่กับลำนอโศก ไม่จำงหำยไปจำกควำมทรงจ�ำ

 ในชั้นปีที่ ๒ เข้ำชั้นเรียนที่ห้อง ๒๐๘ มีอำจำรย์สังวร พรหมเสน สอนวิชำปรัชญำตะวันออก,  

เจ้ำคุณพระปิฎกโกศล (ปุ่น ป.ธ.๖) วัดมหำธำตุฯ สอนวิชำธรรมะภำคภำษำอังกฤษ, อำจำรย์ศิริวัฒน์ 

ค�ำวันสำ สอนวิชำประวัติพระพุทธศำสนำในอินเดีย, อำจำรย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก สอนวิชำประวัติ

วรรณคดีบำลี, อำจำรย์ทองใบ หงส์เวียงจันทร์ สอนวิชำ..., อำจำรย์ปลื้ม โชติษฐยำงกูร ปัจจุบันอำยุ 

๙๒-๓ (๒๕๖๑) สอนวิชำกฎหมำยคณะสงฆ์ เป็นอำจำรย์อำวุโส เป็นนักวิชำกำรด้ำนกฎหมำยของ มจร 

เมื่อครั้งเจ้ำประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ยังเป็นนิสิต อำจำรย์ปลื้มเป็นอดีต 

มหำเปรียญส�ำนักวัดมหำธำตุฯ อดีตผู้พิพำกษำศำลจังหวัดพัทลุง และศำลอำญำ เป็นต้น 

 ในชั้นปีที่ ๒ นั้น ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ว่ำเป็นผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บำท จำกตระกูล  

“จลุละทรพัย์” หรอื “รจุริวงศ์” (ไม่แน่ใจ แต่เป็นตระกลูใดตระกลูหนึง่ ในสองตระกลูนี)้ ทำงมหำจุฬำฯ 

แจ้งให้ข้ำพเจ้ำไปรับที่ส�ำนักงำนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ไปทำงถนนแม้นศรี ผ่ำนโรงพยำบำลหัวเฉียว  

ข้ำมสะพำนยศเสไป

 ในชั้นปีที่ ๓ ของยุคนั้น ได้เพิ่มคณะจำก ๓ เป็น ๔ คณะ คือ นอกจำก คณะพุทธศำสตร์, คณะ

ครุศำสตร์, และคณะสงัคมมนษุยศำสตร์  ในปีนัน้ได้แยกใหม่คณะหนึง่ โดยแบ่งคณะสงัคมมนษุยศำสตร์

ออกเป็น ๒ คณะ - คณะสังคมศำสตร์ และคณะมนุษยศำสตร์ – แต่ข้ำพเจ้ำเลือกเรียนสำขำพุทธศำสตร์ 
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เข้ำเรียนในห้อง ๒๐๔ มีนิสิตที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจ�ำนวน ๒๓ รูป (เมื่อตอนเข้ำเรียนใหม่ มีทั้งหมด  

๒๕ รูป) มีพระมหำทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘ (ต่อมำ พระเทพกิตติโมลี) วัดเบญจมบพิตร เข้ำมำ 

ช่วยสอนวิชำปรัชญำตะวันตก (เข้ำมำบำงช่วง เพรำะไม่ได้เป็นอำจำรย์ประจ�ำชั้น) ในช่วงนั้นอำจำรย์

ประจ�ำชั้นคืออำจำรย์พ่วง.............เป็นอำจำรย์สอนประจ�ำวิชำปรัชญำตะวันตก ซ่ึงท่ำนเรียนจบ 

ปริญญำโท จำกคริสเตียนคอลเลจ มหำวิทยำลัยมัทรำส ลำสิกขำไปสอนที่มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง, 

อำจำรย์ชศูกัดิ ์ทพิย์เกษร สอนวชิำสนัสกฤต, ผศ.ดร.จริพฒัน์ ประพนัธ์วทิยำ สอนวชิำวรรณคดสีนัสกฤต, 

อำจำรย์ฝรั่งชื่อมิสเตอร์มอน สอนวิชำภำษำอังกฤษ เรื่องภูมิปัญญำอเมริกำ, อำจำรย์สนั่น ไชยำนุกูล 

สอนวิชำปรัชญำอินเดีย 

 อำจำรย์จิตร บัวบุศย์ สอนวิชำพุทธศิลป์  ได้น�ำพำนิสิตรุ่นข้ำพเจ้ำไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่  

ไปดวูดัและโบรำณสถำน ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยำ เนือ่งจำกเป็นกำรไปนอกสถำนท่ีเรียนเป็นคร้ังแรก 

รู้สึกตื่นเต้นมำก ได้เห็นของจริง สภำพจริง ได้อำจำรย์จิตรบรรยำยถวำยควำมรู้, อำจำรย์พิทูร มลิวัลย์ 

สอนวิชำบำลีสุตตันตปิฏก, อำจำรย์จ�ำลอง สำรพัดนึก สอนวิชำสันสกฤต, อำจำรย์อดิศักด์ิ ทองบุญ  

สอนวิชำอภิปรัชญำ, อำจำรย์พันตรีวัชระ คงอดิศักดิ์ ป.ธ.๙ สอนวิชำบำลีสุตตันตปิฎก, อำจำรย์สิริ  

เพ็ชรไชย ป.ธ.๙ สอนวิชำภำษำขอมโบรำณ (ห้องที่เรียน ใช้ที่ห้อง ๑๐๕ เรียนร่วมกัน) 

 ข้ำพเจ้ำอยำกจะกล่ำวถึงอำจำรย์ผู้หนึ่ง ที่เพิ่งมรณภำพไป ถือว่ำเป็นกำรไว้อำลัย ณ ตรงนี้ด้วย 

คือ อำจำรย์เจ้ำคุณพระรำชปวรำจำรย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ. ๘) (๒๔๘๙-๒๕๖๐) เมื่อข้ำพเจ้ำ 

กลับเข้ำท�ำงำนที่มหำจุฬำฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ท่ำนเป็นพระรำชำคณะสำมัญในรำชทินนำมว่ำ  

พระสุธีวรญำณ ยังรู้จักท่ำนในนำมว่ำ พระมหำณรงค์ เพิ่งเรียนจบจำกเมืองนอกมำใหม่ๆ เข้ำมำสอน

วิชำพระพุทธศำสนำเป็นภำษำอังกฤษ  ใช้หนังสือ What the Buddha taught ชื่อรำยวิชำว่ำ  

ธรรมะภำคภำษำอังกฤษ ยังจ�ำมำดของท่ำนได้ดี เพรำะเป็นพระหนุ่มแรงดี มีวิชำกำรมำก

 อำจำรย์เจ้ำคุณเป็น พธ.บ.รุ่นที่ ๑๗ จบปี ๒๕๑๔ รุ่นเดียวกับอำจำรย์สนิท ไชยวงษ์คต และ 

เจ้ำคุณประชัน (พระเทพพุทธิวิเทศ), ในรุ่นนี้ที่เป็นพระเหลือแค่ ๒ รูป อำจำรย์เจ้ำคุณได้เคยเล่ำ 

เกร็ดประวัติท่ำนให้ฟังว่ำ “เมื่อเรียนจบแล้ว ได้สอนมหำจุฬำฯ ชั้นอบรมบำลีเป็นเวลำ ๒ ปี แล้วได้รับ

มูลนิธิเอเชีย ไปศึกษำต่อในระดับปริญญำโท แล้วกลับมำท�ำงำนในรำวปี ๒๕๑๘-๑๙” เสียดำยที่ท่ำน

หลังจำก ได้รับพระรำชทำนเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นรำชในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๙ แล้ว ได้เพียงไม่กี่วัน

ก็มรณภำพลงในวันที่ ๑๓ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๐ นับเป็นกำรสูญเสียทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำมำก 

รูปหนึ่งในวงกำรคณะสงฆ์

 เพรำะท่ำนอำจำรย์เจ้ำคณุ ได้เสนอแนวควำมคดิดีๆ ให้มหำจุฬำฯ หลำยอย่ำง ในฐำนะเป็นหวัหน้ำ

ฝ่ำยกิจกรรมนิสิต เช่น ก�ำหนดให้นิสิตเรียนจบแล้วไปปฏิบัติศำสนกิจหนึ่งปี ซึ่งเดิมก็มีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้
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บงัคับใช้กนัอย่ำงจรงิๆ จังๆ และกำรปฏบัิตวิปัิสสนำเป็นภำคบงัคับ, ในปีแรกๆ ได้พำนสิติไปปฏบัิติธรรม

ที่สวนโมกข์กับอำจำรย์พุทธทำสภิกขุ และในปีต่อมำ ได้พำไปปฏิบัติธรรมที่ส�ำนักแคมป์สน จังหวัด

เพชรบูรณ์ เป็นเวลำ ๑๐ วัน ข้ำพเจ้ำได้เข้ำร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติธรรมที่ส�ำนักแคมป์สน เป็นสักขีพยำน

ได้ดี ยังจ�ำได้ว่ำ ในครำวนั้นแวะไปเที่ยวชมไร่ก�ำนันจุล และยังจ�ำชื่อพระมหำเมืองค�ำ ปภำกโร รกรำก

คนเวียงสำ จังหวัดน่ำน สังกัดวัดมหำธำตุฯ ว่ำเป็นพระวิปัสสนำจำรย์ในปีที่ข้ำพเจ้ำไปปฏิบัติธรรมท่ี 

แคมป์สน 

 นอกจำกนี้ อำจำรย์เจ้ำคุณณรงค์ ยังได้น�ำนิสิตเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำชุมชน พำไปดูโครงกำร 

พระรำชด�ำรขิองในหลวง ทีว่ดัชยัพฒันำ จงัหวดัสระบุรี และพำไปทีว่ดัหรอืส�ำนกัสงฆ์ของพระประจักษ์ 

เกี่ยวกับโครงกำรออมทรัพย์, และไปที่วัด....อ�ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 

 ท่ำนอำจำรย์เจ้ำคุณ สมัยยังเป็นพระมหำณรงค์ หรือพระครูปลัด กลับไปเรียนต่อในชั้น 

ปริญญำเอก ในช่วงปี ๒๕๒๒-๒๕๒๕ แล้วกลับมำเป็นก�ำลังส�ำคัญผู้หนึ่ง ในกำรก่อตั้งบัณฑิตวิทยำลัย 

และโครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ ที่เป็นควำมคิดริเริ่มของอธิกำรบดีรูปปัจจุบัน (พระพรหมบัณฑิต) 

 คงเป็นเพรำะเป็นงำนต่อเนื่องจำกอำจำรย์พร รัตนสุวรรณ ที่สอนวิชำธรรมะประยุกต์ ในชั้นปีที่ 

๒ ท่ำนอำจำรย์เจ้ำคุณณรงค์ เข้ำสอนวิชำธรรมะประยุกต์ภำคภำษำอังกฤษ ในชั้นปีท่ี ๓ และทำง

มหำวทิยำลยัก�ำหนดให้นสิติต้องไปปฏบิตัธิรรมทีแ่คมป์สน และคงเป็นเพรำะอำจำรย์เจ้ำคณุคุน้เคยกบั

หลวงพ่ออำสภะมหำเถระ พระวปัิสสนำจำรย์ชำวพม่ำ เป็นอย่ำงด ีจนคนพดูว่ำ “ท่ำนเข้ำใจภำษำพม่ำ” 

สิ่งที่ท่ำนจ�ำได้แม่นย�ำมำกคือค�ำว่ำ “อีตุ๊ แปลว่ำ อีกประกำรหนึ่ง” และมีค�ำพูดล้อเลียนถำมหลวงพ่อ

อำสภะว่ำจะไปไหน? หลวงพ่ออำสภะบอกว่ำ “คอยรุก” คือ “คอยรถ”

 ในชั้นปีที่ ๔ ข้ำพเจ้ำเข้ำเรียนที่ห้อง ๑๐๔ มีอำจำรย์อรรณพ อุบลแย้ม (อดีตพระมหำอรรณพ 

วชิรญำโณ วัดภคินีนำถ), อำจำรย์พร รัตนสุวรรณ, และพระธรรมธีรรำชมหำมุนี (โชดก ญำณสิทฺธิ  

ป.ธ.๙) วัดมหำธำตุฯ สมณศักดิ์ของท่ำนตำมล�ำดับกำลคือ ป.ธ.๙ (๒๔๙๔), พระอุดมวิชำญำณเถร วิ. 

(๒๔๙๗), พระรำชสิทธิมุนี (๒๕๐๕), พระเทพสิทธิมุนี (๒๕๑๓), พระธรรมธีรรำชมหำมุนี (๒๕๓๐)  

ซึ่งในช่วงนั้น ท่ำนเจ้ำคุณโชดกครองสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนี  ได้เข้ำสอนวิชำวิปัสสนำกัมมัฏฐำน 

และยังมีคณำจำรย์อีกมำก ถ้ำชื่ออำจำรย์ท่ำนใดตกหล่นไปบ้ำง ต้องขออภัย

 ในกำรแยกคณะพุทธศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เพรำะในขณะนั้นเริ่มจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์  

ถ้ำมีวิชำเรียนร่วมกัน ให้ไปเรียนที่ห้องโถงใหญ่หน้ำมุขชั้นล่ำง ที่เรียกว่ำห้อง ๑๐๕ เช่น วิชำวรรณคดี

อังกฤษ ซึ่งร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่ำงเป็นผู้บรรยำยสอน, ในห้องมุขใหญ่นี้ ถ้ำเป็นวิชำวิเครำะห์เหตุกำรณ์

ในปัจจุบัน มีอำจำรย์เสฐียร พันธรังษี เป็นผู้บรรยำยสอนแก่นิสิตคณะมนุษย์และคณะสังคมร่วมกัน  

มีนิสิตนอกคณะ เช่น ข้ำพเจ้ำที่อยู่ในคณะพุทธศำสตร์ แต่ชอบรำยวิชำ ได้เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำย  
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เมื่อว่ำงจำกช่วงตำรำงเรียน เพรำะเป็นวิชำที่สนุกสนำน เจำะลึกเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน หยั่งเห็นอนำคต

เหตุบ้ำนกำรณ์เมืองต่ำงๆ รอบโลกเรำนี้  

 เจ้ำประคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภมหำเถระ) (ในขณะนั้น ยังด�ำรงสมณศักดิ์เป็น  

พระพิมลธรรม) ได้เข้ำมำบรรยำยถวำยควำมรู้บ้ำงในบำงครั้ง เมื่อเห็นห้องใดชั้นใดว่ำง ไม่มีอำจำรย์ 

เข้ำสอน เจ้ำประคุณสมเด็จฯ มักเข้ำช้ันสอน บรรยำยเพิ่มเติมถวำยควำมรู้ให้แก่นิสิตอย่ำงไม่เห็น 

แก่เหน็ดเหนื่อยในชีวิต 

 เมื่อเรียนจบครบ ๔ ปี ครบถ้วน ผลกำรเรียนของข้ำพเจ้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ 

และเป็นปีเดียวกันกับที่ผลสอบบำลีสนำมหลวง ปรำกฏว่ำสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ และเข้ำพิธี

อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ในวันที่ ๒๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๒๕ แล้วเดินทำงไปปฏิบัติ 

ศำสนกิจหนึ่งปี ที่ส�ำนักเรียนวัดสองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ในวันที่ ๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้ำพเจ้ำและเพื่อนเข้ำรับปริญญำพุทธศำสตร์บัณฑิต  

(ในสมัยนั้น เขียนมีกำรันต์ ปัจจุบัน กำรันต์ที่ “ศำสตร” หำยไป) จำกพระหัตถ์ของ สมเด็จพระอริย- 

วงศำคตญำณ สมด็จพระสังฆรำช องค์ที่ ๑๘ (วำสน์ วำสโน)  วัดรำชบพิธ ภำยในพระอุโบสถ 

วัดมหำธำตุฯ  ซึ่งในพิธีประสำทปริญญำของปีนั้น มีพระรำชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดพระพิเรนทร์ 

(ปัจจุบัน เจ้ำประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ วัดญำณเวศกวัน) ได้ร่วมพิธีรับปริญญำดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ 

 พิธีประสำทปริญญำของมหำจุฬำฯ ในยุคฟื้นฟู เร่ิมแต่ปี ๒๕๒๒ และปีที่ข้ำพเจ้ำเข้ำพิธีรับ  

น่ำจะนับเป็นปีที่ ๕ (ถ้ำนับตำมปี พ.ศ.ที่หักลบกัน) ผู้ที่เข้ำรับปริญญำดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)  

มีจ�ำนวน ๒ รูป คือ พระธรรมญำณมุนี (กิตฺตินนฺทเถระ) วัดกวิศรำรำม จังหวัดลพบุรี สำขำครุศำสตร์ 

และพระรำชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหำนคร สำขำพุทธศำสตร์, และมีผู้เข้ำรับ

เข็มเกียรติคุณจ�ำนวน ๑ ท่ำน คือ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ รำชบัณฑิต

 ข้ำพเจ้ำเข้ำท�ำงำนที่มหำจุฬำฯ ตึก ๓ ชั้น วัดมหำธำตุฯ ท่ำพระจันทร์ ที่สมัยข้ำพเจ้ำเป็นนิสิต 

ยังถูกขนำนนำมว่ำมหำวิทยำลัยเถื่อน เข้ำท�ำงำนประจ�ำในปี ๒๕๔๓ หลังจำกเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ ์

แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ มี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง ในปี ๒๕๔๐ ข้ำพเจ้ำถูกบรรจุเข้ำเป็นลูกจ้ำง

ชั่วครำว ใช้วุฒิปริญญำโท (M.A. สำขำปรัชญำ) (เหรียญทอง มหำวิทยำลัยมัทรำส ปี ๒๕๒๘), ป.ธ.๙ 

(๒๕๒๕), พธ.บ. รุ่นที่ ๒๘ (๒๕๒๕) เงินเดือนเริ่มต้น จ�ำนวน ๘,๗๔๐ บำท 

 วันอำทิตย์ ที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นวันท�ำบุญของมูลนิธิมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 

ปีที่ ๕๔ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมูลนิธิจดทะเบียน ตั้งมำแต่ วันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ทุนจดทะเบียน 

๑๙๑,๕๔๐ บำท ข้ำพเจ้ำได้ยินเสียงท่ำนเจ้ำคุณพระรำชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร�สี ป.ธ. ๕, ดร.)  
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รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ประธำนกรรมกำรด�ำเนินงำน กล่ำวเปิดงำนว่ำ “พระธรรมพุทธิมงคล  

วัดป่ำเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี เคยปรำรภว่ำ มูลนิธิมหำจุฬำฯ มีแค่ ๒๐๐ กว่ำล้ำนบำท เปรียบเทียบ

กับอีกมหำวิทยำลัยสงฆ์อีกแห่งหนึ่ง ตัวเลขต่ำงกันลิบลับ ท�ำอย่ำงไรจะให้ได้สัก ๕๐๐ ล้ำนบำท โดยตั้ง

เป้ำหมำยไว้ใน ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ” เมื่อได้เห็นยอดสุทธิของมูลนิธิ ณ วันสิ้นสุดด�ำเนินกำร ๓๑ ธันวำคม 

เห็นตัวเลขเงินของมูลนิธิ ๒๒๘ กว่ำล้ำนบำท

 ภำยหลังงำนท�ำบุญของมูลนิธิมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย ข้ำพเจ้ำเดินเข้ำวัดมหำธำตุฯ  

ท่ำพระจันทร์ เดินเข้ำตึก “โรงเรียนธรรมมหำธำตุวิทยำลัย” ที่สร้ำงปี พ.ศ.๒๔๖๕ ซึ่งเคยเป็นสถำนที่

เล่ำเรียนของนิสิตมหำจุฬำฯ ก่อนที่จะมีตึก ๓ ชั้น ที่ด้ำนทิศใต้ของศำลำกำรเปรียญ 

 ที่ว่ำเป็นอำคำรเรียนของมหำจุฬำฯ นั้น ย้อนหลังไปก่อนปี ๒๕๐๓ หมำยควำมว่ำ แม้แต่สมเด็จ

พระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตโต) ก็เคยเรียนที่ตึกหลังนี้มำก่อน ไม่จ�ำต้องกล่ำวถึงนิสิตรุ่นแรก เช่น 

อำจำรย์จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ เป็นต้น

 ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมนำยมนัส พวงล�ำเจียก อำยุ ๙๐ ปี คนลำดน�้ำเค็ม อ�ำเภอผักไห่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ นำยกสมำคมศิษย์มหำธำตุ และอำจำรย์มหำประสิทธิ์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค  

อำยรุำว ๘๓ ปี เลขำธกิำร หลงัจำกได้เหน็พระนำมและนำมผูบ้รจิำคสร้ำงโรงเรยีนหลังนี ้ทีด้่ำนหน้ำห้อง 

มีชื่อพระนำมและนำมต่ำงๆ เช่น นำงริ้วจ�ำนงจินำรักษ์ บริจำคทรัพย์ ๕๔๐ บำทในสมัยนั้น คงเป็นเงิน

มำกโข มีนำมของเจ้ำคณุชัน้สำมญั เช่น พระญำณสมโพธ ิ(กติตสิำโร) (ต่อมำ พระธรรมปัญญำบด ี(สวสัดิ์ 

ป.ธ.๕) และพระศรสีมโพธ ิ(ฐำนทตัโต) (ต่อมำ พระพิมลธรรม (ช้อย ป.ธ.๖) ฯลฯ ยอดเงินสุทธสิร้ำงตึกนี้

พร้อมกับเงินฉลอง เป็นเงิน ๒๔,๐๗๘ บำท ๑๙ สตำงค์ นับว่ำเป็นอำคำรที่สร้ำงได้ดีมีมำตรฐำน ใช้งำน

มำเป็นเวลำจำกปี ๒๔๖๕ จะครบ ๑๐๐ ปีในอีก ๔ ปีข้ำงหน้ำ 

 จึงสอบถำมว่ำ “ตึกมหำจุฬำฯ ๓ ชั้นด้ำนโน้น ได้เงินจำกไหนมำสร้ำง? ค�ำตอบคือ พลต�ำรวจเอก 

เผ่ำ ศรียำนนท์ อธิบดีกรมต�ำรวจ (ต่อมำ รัฐมนตรีกระทรวงมหำดไทย) ให้ทุนประเดิมสร้ำงก่อน  

๕ แสนบำท แต่ลงใต้ดินเป็นเสำเข็มเกือบหมด หมดเงิน สังฆมนตรีว่ำกำรปกครอง จึงไปขอยืมเงิน 

ศำสนสมบัติกลำงมำจำกกรมกำรศำสนำ มำก่อสร้ำงเป็นยอดเงิน ๙ แสนบำท รวมท้ังจำกท่ีอื่นๆ...  

เงิน ๙ แสนบำทนั้น มหำจุฬำฯ ถูก สตง. ท้วงถำมมำทุกปี เป็นเวลำยำวนำนถึง ๓๐ ปี จนถึงสมัย 

ยุคทองของกำรศึกษำของคณะสงฆ์ไทย สมัยนำยปรำโมทย์ สุขุม (๒๔๘๓-๒๕๕๐) ตอนเป็นรัฐมนตรี

ช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ตั้งงบกำรศึกษำเผื่อกันไว้ จึงหักล้ำงหนี้สิน ๙ แสนบำทนั้น ได้ส�ำเร็จ

เรียบร้อย นำยมนัส พวงล�ำเจียก บอกว่ำ “ตอนก่อสร้ำงแรกนั้น ไฟฟ้ำก็ไม่มี หินอ่อนยังไม่ได้ปู กว่ำจะ

เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ก็เป็นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่ใช้หนี้เขำหมดไป” 
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 มหำจุฬำฯ จำกท่ำพระจันทร์ ย้ำยมำมีส�ำนักงำนใหญ่ที่ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยำ ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ว่ำ ย้ำยเข้ำมำอยู่วังน้อย ในปี ๒๕๕๑ ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้อ�ำนวยกำร

โครงกำรนำนำชำติ ที่ดูแลนิสิตต่ำงชำติ เป็นหน่วยงำนแรกๆ ที่ตัดสินใจย้ำยเข้ำมำอยู่วังน้อย จำกปีที่

ย้ำยมำ ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๖๑ นับเป็นหนึ่งทศวรรษพอดี
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