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ธรรมบรรยาย พระพรหมบัณฑิต “คนเราต้องมีอิสระทั้งภายนอกทั้งภายใน ปลดปล่อยจิตใจให้
เบาสบาย แล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ยิ่งถ้าเราเครียด เรากังวลก็ยิ่งตกเป็นทาสความคิดของ
เราเอง การแสวงหาทางออกตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า ‘แก่นของพุทธธรรม’”

หากถามถึง “แก่นพุทธธรรม” เป็นเหมือนการตั้งคำาถามถึงเหตุผลหรือความจำาเป็นของการมี
พระพุทธศาสนาในโลกใบนี้ ?

สำาหรับเหตุผลแห่งความมีอยู่...มักจะมีกับทุกเรื่อง คือ ทำาไมต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ แม้กระทั่งทำาไมต้อง
มีเราอยู่บนโลกนี้ ถ้าไม่มีเรา โลกจะขาดอะไร? ไม่มีเรา ครอบครัวจะขาดอะไร? และไม่มีเรา สังคมจะขาด
อะไร? ประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร?

เรามีแก่นของการดำารงอยู่ คือ ไม่มีเราไม่ได้ เช่นเดียวกันทำาไมต้องมีพระพุทธศาสนา ถ้าจะตอบ 
ในเวลาสั้นๆ ว่า “แก่นพุทธธรรม” หรือแก่นของศาสนา คืออะไร ภาษาพระท่านใช้คำาว่า “วิมุตติ” ที่ 
แปลว่า หลุดพ้น

พระพุทธเจ้าได้สรุปไว้เองว่า นำ้าทะเลในมหาสมุทร ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของโลก จะมีรสเดียว 
คือ รสเค็ม

ธรรมะไม่ว่าจะสอนเมื่อไหร่ ตรงไหน อย่างไร จะมีรสเดียว คือ “วิมุตติรส” รสแห่งความหลุดพ้น 
แก่นของศาสนาอยู่ตรงนี้ พูดเป็นภาษาศาสนาว่า “วิมุตติ” ภาษาปัจจุบัน คือ “อิสระ”

นอกจากน้ีปัญหาท้ังหลายเหมือนทรายท่ีทับถมเข้ามาในชีวิตเรา บางคนปล่อยให้ทรายทับถมตัวเอง 
และใครบ่นใครว่ากล่าวทำาให้เสียใจ แทนที่จะทำาใจสลัดออกให้พ้นจากปัญหา เห็นภาพที่ไม่อยากเห็นก็จะ
เป็นทุกข์ ฟังเสียงที่ไม่อยากได้ยินก็เป็นทุกข์ คิดถึงเรื่องที่ไม่อยากคิดเราก็เป็นทุกข์ ภาพ รส กลิ่น เสียงมา
ท่วมทับ

ดังนั้นเราเจอปัญหาอะไรก็ตาม เราต้องสะบัดให้หลุดพ้น ด้วยสติและปัญญา เหมือนกับคำาว่า “สติ
มาปัญญาเกิด สติเตลิดมักเกิดปัญหา”

เพราะฉะนั้นในยามเศร้า ยามทุกข์ มีปัญหาใดๆ ก็ตาม สะบัดหลุดพ้นด้วย นิสาระ ณ ปัญญา หรือ 
๓ คำาจำาง่ายๆ ให้ได้ปัญญา ดังนี้

ธรรมสอนใจ ‘แก่นพุทธธรรม’
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. 
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ลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม
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 ๑. ผ = ผัสสะ
 ๒. ส = สังขาร
 ๓. ว = วิบาก
ถ้าผัสสะแล้วปรุงแต่งไม่ดี ไม่มีปัญญา จะมีวิบากเป็นทุกข์ และวิธีสลัดให้พ้นด้วยทุกข์ก็มี ๔ คำา 

ให้จำาง่ายๆ เช่นกัน ดังนี้
 ๑. ผ = ผัสสะ
   ๒. ส = สติ 
   ๓. ย = โยนิโส ฉลาด
   ๔. ว = วิบาก คือ ผลที่ดีก็จะทำาให้ชีวีเป็นสุข
 ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมว่า เงินทองทรัพย์สินที่หามาต้องซื่อสัตย์สุจริตด้วยธรรมะ 

แต่หามาแล้วอย่าเป็นทาสของทรัพย์นั้น
คนที่เป็นทาสก็เหมือนคนที่มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหว มีเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ ส่วน

ใครที่มีทรัพย์สิน แต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็เหมือนสระนำ้าใสสะอาด แต่อยู่กลางป่าลึก ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เพราะฉะนั้นเราหาทรัพย์สินมาแล้วโดยชอบธรรม เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงเพื่อน และครอบครัว แจกจ่าย 

ทำาบุญในพระศาสนา นี่จึงถือว่ามี วิมุต นิสาระ ณ ปัญญา คือ มีปัญญาเครื่องสลัดออก บริโภคทรัพย์นั้น 
เป็นอิสระเหนือสิ่งที่เรามีเราเป็น ทุกข์เพราะคนอื่นก็ถือว่าเราเป็นทาสเขา ทำาไมต้องแบกโลกต้องเป็นทุกข์

พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะ สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรที่จะ
ไปยึดติด ไม่ควรจะไปเป็นทาสทั้งภายในภายนอก ดังคำาสอนที่ท่านพุทธทาสได้ว่าไว้

“ยามจะได้..ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ เรามีลาภมีเงินมีทอง แต่ได้ให้เป็นจะไม่เป็นทุกข์ ยามจะ
เป็น... เป็นให้ถูกตามวิถี ยามจะตาย..ตายให้เป็นเห็นสุดดี ถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกวันเอย”

o o
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มจร. จับมือเวียดนามจัดสัมมนา “หลักศาสนาสานสัมพันธ์ประเทศอาเซียน” : 
พุทธศาสนาเชื่อมชาติลุ่มนำ้าโขง

พระพุทธศาสนาเช่ือมสัมพันธ์ประเทศลุ่มนำ้าโขง เป้าหมายสูงสุดของโครงการประชุมสัมมนา
นานาชาติลุ่มนำ้าโขง ของสถาบันภาษา และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(มจร) ด้วยมองว่า ๕ ประเทศในลุ่มแม่นำ้าโขง คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีพรมแดนติดกัน 
ประชากรส่วนใหญ่ล้วนนับถือพระพุทธศาสนา ทั้งยังมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

โครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น และมีการเดินสายจัดสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์กับทั้ง ๕ ประเทศ โดยหวัง
ใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวสร้างความเป็นปึกแผ่นของทั้ง ๕ ชาติ ขณะเดียวกันก็จะมีการเดินทางไปศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ของอีก ๕ ประเทศที่เหลือในกลุ่มอาเซียน คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน 
และฟิลิปปินส์ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ช่วงปลายปี ๒๕๕๘

ที่ผ่านมาได้มีการเดินทางไปจัดสัมมนานานาชาติ และศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ยังประเทศลาว 
กัมพูชา สิงคโปร์ และพม่า มาแล้ว
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บทสรุปของทั้งพระสงฆ์และนักวิชาการจากทั้ง ๕ ชาติ บนเวทีสัมมนา คือ ต่างเห็นตรงกันว่า 
พระพุทธศาสนาในประเทศแถบลุ่มแม่นำ้าโขงมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับชีวิตประจำาวันมาตั้งแต่อดีตไม่ว่า
จะเป็นพิธีกรรม การศึกษา สังคม รวมถึงการที่พระสงฆ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ 
ด้วย ทั้งนี้ยังเชื่อว่า แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม แต่ถือว่าประเทศที่นับถือพระพุทธ
ศาสนาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกัน

และล่าสดุ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม คอื ประเทศทีท่างมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
มีการจัดสัมมนาตามโครงการดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งมีการนิมนต์พระสงฆ์ เชิญนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจากไทย พม่า เวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งยังได้รับเกียรติจากน.ส.พรรณพิมล สุวรรณพงษ์ กงสุลใหญ่ ณ นคร 
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ลุ่มแม่นำ้าโขงด้วย
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น.ส.พรรณพิมล สุวรรณพงษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระบุว่า พระพุทธ
ศาสนาจดัเป็นตวัเชือ่มความสมัพนัธ์ทีด่ขีองคนในภมูภิาคนี ้ซึง่ประเทศเวยีดนามในช่วง ๑๐-๒๐ ปีทีผ่่านมา
มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดพระสงฆ์เวียดนามจำานวนมาก 
และยังได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย โดยสถานกงสุลไทยนครโฮจิมินห์พร้อม
ที่จะให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์ในบริบทของพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น

ขณะที่ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในฐานะผู้อำานวยการสถาบันภาษา และหัวหน้าโครงการปริญญาโท หลักสูตรสันติศึกษา ซึ่งเป็น
หัวหน้าคณะในการเดินทางไปจัดงานสัมมนานานาชาติที่เวียดนามในครั้งนี้ บอกว่า เรื่องของพระพุทธ
ศาสนาถือว่ามีความสำาคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนช่วงปลายปี ๒๕๕๘ นี้ จะเห็นได้จากการที่
ศาสนาถูกจัดอยู่ในเสาหลักเรื่องประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้วย ขณะเดียวกันประชากร
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มแม่นำ้าโขงจะนับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งยังมีพรมแดนเชื่อมติดกัน จึงมีวิถีชีวิตด้านภาษา
คล้ายกัน การจัดเสวนาครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมส่งเสริมให้
กลุ่มประเทศลุ่มแม่นำ้าโขง คือ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม มีความเป็นปึกแผ่นและสร้างความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป

การจัดการสัมมนานานาชาติครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังได้นำานักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรสันติศึกษา รุ่นที่ ๒ ไปศึกษาดูงานด้วย ซึ่ง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ให้เหตุผล
ว่า ต้องการนำานักศึกษาไปชมพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนาม และสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
เวียดนาม เพื่อให้นักศึกษาได้มาเห็นถึงสาเหตุแห่งความขัดแย้ง และเพื่อให้ศึกษาว่าพระพุทธศาสนาได้
รับการฟื้นฟูขึ้นมาอย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ว่าในประเทศอย่างเวียดนาม กัมพูชา แม้จะเคยเกิดสงครามใน
ประเทศ แต่พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ การที่ได้ศึกษาถึงเหตุแห่งความขัดแย้ง จะทำาให้นักศึกษารู้วิธีแก้
ปัญหาแห่งความขัดแย้งได้ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรสันติศึกษา รุ่นที่ ๓ ต่อไป ทั้งยังเตรียมที่จะเปิดหลักสูตรสันติศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ ด้วย

สิ่งที่สังเกตเห็นจากเวทีการสัมมนาครั้งนี้ คือ แม้ว่าทั้ง ๕ ชาติ ในลุ่มแม่นำ้าโขงจะมีเชื้อชาติ ภาษา 
และวิถีในการดำาเนินชีวิตที่ต่างกัน แต่การที่นับถือ “พระพุทธศาสนา” เหมือนกัน ส่งผลให้มีประเพณี 
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน และนั่นทำาให้ความต่างกันทางด้านเชื้อชาติ สามารถประสานเข้าหากันได้อย่าง
ง่ายดาย โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นจุดเชื่อม

ที่สำาคัญแต่ละชาติยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านพระพุทธศาสนาด้วยกัน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การเสริมสร้างความมั่นคงให้พระพุทธศาสนา
คงอยู่ตลอดไป
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พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ 

เดินทางไปศึกษาดูงาน อินเดีย-เนปาล
    วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ พระโสภณ
วชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
ประธานดำาเนินการโครงการฯ นำาคณะผู้เข้าอบรม
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น
ที่ ๒๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 
๒๕๕๘ เดินทางไปปฏิบัติและศึกษาดูงานสังเวชนีย
สถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยเดินทางจาก 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังสนาม
บินพาราณสี เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ถึง 
สนามบินพาราณสี เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามเวลาท้อง
ถิ่น จากนั้นเดินทางไปวัดไทยสารนาท

ภาคบ่าย คณะผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต เริ่ม
ศึกษาดูงานโดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สารนารถ ซึ่ง
เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุโบราณต่างๆ ที่พบในป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน และนมัสการพระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนาซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดในโลกอีก
องค์หนึ่ง ภายหลังจากชมพิพิธภัณฑ์ เดินทางไป
มนัสการธัมเมกขสถูปซึ่งเป็นพุทธสถานที่สำาคัญ เป็น
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
ที่นี่บริเวณของป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อโปรดเหล่า
ปัจวัคคีย์

o o
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มหาจุฬา ฯ จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงาน

มหายานศึกษา

วันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์
ประสานงานมหายานศึกษา โดยมีพระพรหมบัณฑิต, 
ศ.ดร อธิการบดี มจร และ H.E.Wang Zuoan รัฐมนตร ี
ว่ากระทรวงศาสนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(The Chief of state Administration Religious 
Affairs, P.R.C) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ 
อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

มหาจุฬาฯ ร่วมกับสำานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าประมวลผลสัมฤทธิ์
ร่วมมือหลักสูตรสันติศึกษาฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำานวยการหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาสันติศึกษา พบกับนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม เพื่อสนทนาเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ในช่วง
ตลอดระยะเวลา ๑ ปีกว่าที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้มอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านการ
สอบจบ และเตรียมเข้ารับปริญญาบัตร เพื่อเก็บในห้องสมุดของสำานักงานศาลยุติธรรมสำาหรับการค้นคว้า
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นอกจากนี้  ได้พบปะ สนทนาธรรม และอนุโมทนาขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนาย
วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้การต้อนรับในนามของ รศ.วุฒิสาร ตันไชย 
ภายใต้การประสานงานของพลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำานวยการสำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ทั้งนี้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายหลังที่ ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ลงนามความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำานักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาสันติศึกษาร่วมกันแล้ว สถาบันพระปกเกล้าได้ให้คณาจารย์มาร่วมพัฒนาวิศวกรสันติภาพด้วยดีเสมอ
มาตลอดเวลา ๒ ปี ไม่ว่าจะเป็น ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รศ.วุฒิสาร ตันไชย พลเอกเอกชัย 
ศรีวิลาส ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และดร.ถวิลวดี บุรีกุล มาบัดนี้ หลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษา จึงได ้
เดินทางมามอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของนิสิตที่ผ่านการสอบจบแล้ว ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่สังคมต่อไป

ต่อไป พร้อมกันนี้ ได้อนุโมทนาขอบคุณนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ซึ่งทำางานอยู่ในสำานักระงับข้อพิพาทฯ 
และมาทำาหน้าที่เชื่อมประสาน และบรรยายถวายความรู้แก่นิสิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนนำาไปสู่การ

ร่วมมือที่ประสบความสำาเร็จด้วยดีเสมอมา
หลังจากนั้น ได้พบปะและสนทนากับนายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา ในฐานะที่เป็น

ผู้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา ในปี ๒๕๕๖ เมื่อครั้งที่ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ
สำานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้น และ
ให้ความสำาคัญต่อการจัดการข้อพิพาททางเลือกโดยการการประนีประนอมผ่านการทำางานของสำานัก
ระงับข้อพิพาท ซึ่งมีนายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา สนับสนุนกิจกรรมของสำานักระงับฯ 
และเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งจัดพื้นที่ให้นิสิต
ได้ไปฝึกปฏิบัติงานในศาลต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการทำางานด้านการประนีประนอมข้อพิพาท ในนาม
ของผู้อำานวยการโครงการฯ ภายใต้การบัญชาการของอธิการบดี
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กองกิจการนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออก
ปฏิบัติศาสนกิจ

วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต 

สำานักงานอธิการบดี จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติ

ศาสนกิจ ในโครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสา

เติมปัญญาให้สังคม รุ่นที่ ๖๑

ภาคเช้า พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร เป็นประธานและกล่าวเปิด โดยมีพระราชวรมุนี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงาน

ภาคบ่าย นิสิตทุกรูปรับฟังข้อเสนอแนะและ

นโยบายการปฏิบัติศาสนกิจ จากนั้นคณบดีทุกคณะ 

กล่าวอวยพรนิสิตทุกรูปเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ และ

ตามด้วยการชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา 

และข้ันตอนการปฏิบัติศาสนกิจโดยพระมหาปัญญา 

ปญฺญาสิริ ผู้อำานวยการส่วนประเมินการศึกษา สำานัก

ทะเบียนและวัดผล นายเกษม ประกอบดี หัวหน้าฝ่าย

ปฏิบัติศาสนกิจ ดำาเนินรายการโดย พระมหาประยูร 

โชติวโร ผู้อำานวยการกองกิจการนิสิต

o o
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พระพรหมบัณฑิตและคณะร่วมพิธีฌาปนกิจศพมหานายกะเถระ
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ในนามผู้แทนคณะสงฆ์ไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปร่วม ในพิธีฌาปนกิจศพ
พร้อมลงนามไว้อาลัย “Most Ven. Aggamahapanditha Udugama Sri Buddharakki-tha 
Rathanapala Mahanayake Thero พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะ เถโร” อายุ ๘๕ ปี 
พระสังฆนายกฝ่ายอรัญวาสี วัดอัสคิริยะ เมืองแคนดี้ ศรีลังกา โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ, พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, พระมหา 
สุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ, นายสมหมาย สุภาษิต รองผู้อำานวยการส่วนงานบริหาร
สำานักส่งเสริมฯ มจร ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีคณะสงฆ์ทุกนิกายพร้อมพุทธศาสนิกในประเทศศรีลังกา 
เข้าร่วมในพิธีจำานวนมาก ซึ่งในพิธีได้มีการกล่าวไว้อาลัย โดยพระมหาเถระชาวศรีลังกา พระพรหมบัณฑิต
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อนุศาสนาจารย์กองทัพบกสหรัฐ บรรยายถวาย
ความรู้พระธรรมทูต รุ่น ๒๑
    วันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยพระธรรม
ทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เชิญ
ร้อยเอกสมญา มาลาศรี อนุศาสนาจารย์กองทัพบก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย
ถวายความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน
ให้ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตไทยสาย
ต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำาปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโซน ซี อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ได้กล่าวไว้อาลัยในนามตัวแทนของชาวพุทธทั่วโลก
ที่ไปร่วมงาน หลังจากที่พระพรหมบัณฑิตได้กล่าวคำา
ไว้อาลัยแล้ว ฯพณฯ ไมตรีพาลา สิริเสนา ประธานาธิบด ี
ศรีลังกา ได้เข้ากราบนมัสการ ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้
กล่าวเชิญประธานาธิบดีศรีลังกา เดินทางไปร่วมในพิธี
เฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นในปีนี้

หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร ได้เข้ากราบนมัสการ
พระทิพโบตุเววา ศรี สิทธัตถะ สุมังคละ มหานายกะ 
เถโร พระมหานายกะฝ่ายมัลวัตตะ และอาราธนาเข้า
ร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทย
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