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  ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 

ผู้น าชาวพทุธทัว่โลกกว่า๘๔ ประเทศ 

ร่วมเฉลมิฉลองกจิกรรมวนัวสิาขบูชาโลกในประเทศไทย 

 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เป็นศูนย์กลางในการน าชาว

พุทธท่ัวโลกกว่า ๘๔ ประเทศรวม ๑,๐๐๐ รูป/คน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 
ประจ าปี  ๒๕๕๗ อย่างสมเกียรติและยิ่ง ใหญ่  ณ มจร วั งน้อย จ .พระนครศรีอยุธยา    
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีสมเด็จพระสงัฆราช เป็นประธาน 

    
              วันนี้(๑๒ พ.ค. ๕๗ ) ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวิสาขบูชาชาติโลก คร้ังที่ ๑๑ ประจ าปี 
๒๕๕๗  ขึน้เป็นวนัแรก โดยมีตวัแทนของผูน้ าชาวพุทธ และนกัวิชาการ  ๘๔ ประเทศ รวม ๑,๐๐๐ รูป/คน
เข้าร่วม     
 
              ส าหรับ พิธีการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ประจ าปี   ๒๕๕๗ น้ี แม้ปีน้ีจดัฉลองพิธีเปิดท่ี
ประเทศเวียดนาม แต่ประเทศไทยก็ยงัคงจดัเฉลิมฉลองในฐานะส านกังานองค์การสหประชาชาติท่ีให้การ
ยอมรับวนัวิสาขบูชาเป็นวนัส าคญัสากลของโลกตั้งอยู่ในประเทศไทยซ่ึงเป็นประจ าทุกปีก าหนดจดัข้ึน 
ณ UNESCAP ถนนราชด าเนิน แต่ปีน้ีไดย้า้ยมาจดัท่ี มจร วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นคร้ังแรก โดย
มีสมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีสมเดจ็พระสงัฆราช เป็นประธาน      
                     
              โดยตั้งแต่เชา้ ผูน้ าชาวพุทธจากทัว่ทุกมุมโลกไดท้ยอยเดินทางมาถึงหอประชุม จากนั้นพระพรหม
บณัฑิต  อธิบดีการบดี มจร ในฐานะประธานกรรมการด าเนินการจดัการจดัประชุมชาวพุทธนานาชาติ  ได้
กล่าวถวายรายงาน จากนั้นสมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์กล่าวเปิดงานและกล่าวสมัโมทนียกถา งานในช่วง
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บ่ายมีพิธีกล่าวสุนทรพจน์และอ่านสาส์นจากบุคคลส าคญั อาทิ สาส์นจากนายบนั คี มูน เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ สาส์นจาก นางอิรินา  โบโกวา  เลขาธิการองค์การยูเนสโกและรักษาการนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทย จากนั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. มีการประกอบพิธีธรรมยาตราและเวียนเทียน  ณ โบสถ์กลางน ้ าซ่ึง
บรรยากาศเป็นไปอยา่งคึกคกัตลอดทั้งวนั      
 
               พระพรหมบัณ ฑิต  ศ . ด ร .  อ ธิ ก า ร บ ดีมห า วิ ท ย าลั ย มห า จุ ฬ าล ง ก รณร าช วิ ท ย าลั ย 
ประธานสมาคมสภาสากลวนัวิสาขบูชาโลกกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการจดังาน
คร้ังน้ีว่าเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวนัวิสาขบูชา วนัส าคญัสากลของโลกและตอ้งการเพ่ือสร้างความร่วมมืออนัดี
ระหว่างชุมชนชาวพุทธและองคก์รชาวพุทธตั้งแต่ระดบัประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล 
 
            รวมทั้งร่วมกนัประกาศหลกัการทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นอารยธรรมส าคญัของโลกผ่านกิจกรรม
ทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชน อนัแสดงถึงความร่วมมืออนัดีของชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาว
พุทธทัว่โลกตั้งแต่ระดบัประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล ได้ร่วมกันสร้างทางเลือกในการ
ประยุกต์ใช้พระพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและได้ร่วมกันประกาศหลักการทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นอารยธรรมส าคญัของโลกผา่นกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชนไปสู่
เวทีโลก 
                  
             ขณะเดียวกนั พระพรหมบณัฑิต ศ.ดร. ยงัระบุในสานส์แสดงความยินดีดว้ยว่า วนัวิสาขบูชา เป็น
วนัท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับพุทธศาสนิกชนทัว่โลก เพราะเป็นวนัแห่งการเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสวนั
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจา้ มนุษยชาติมิไดร้ะลึกถึงและจดจ าวนัน้ีในฐานะท่ีเป็นวนัท่ีมี
ความหมายท่ีสุดในปฏิทินของพุทธศาสนิกชนทัว่โลกเท่านั้นแต่วนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีเป็นวนัส าคัญสากลของ 
สหประชาชาติ ผ่านมติท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญัขององค์การสหประชาชาติ ในคราว
ประชุม คร้ังท่ี ๕๔ เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวนัส าคัญสากลของ
สหประชาชาติ และก าหนดให้มีการจดักิจกรรมในวนัดงักล่าว ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาสาขา
ต่างๆ ทัว่โลก ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  
                



 

3 
 

จากความส าคญัของวนัวิสาขบูชา วนัส าคญัสากลของโลก จึงท าให้ชาวพุทธทัว่โลกไดร่้วมกนั
จดัตั้งสมาคมวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak) ข้ึน โดยมีส านกังานเลขาธิการ
ใหญ่ตั้งอยู ่ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ประเทศไทย เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการน าชาวพุทธ
ทัว่โลกร่วมจดักิจกรรมเฉลิมฉลองวนัวิสาขบูชาโลกอยา่งสมเกียรติ และยิ่งใหญ่ผลจากการท่ีสมาคมวิสาขบู
ชาโลกไดด้ าเนินการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้
ยกสถานะให้เป็นท่ีปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในวันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยได้ก าหนดวิสัยทศัน์ในการด าเนินกิจกรรมใน ๔ ประเด็น คือ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) ความเปล่ียนแปลงทางสภาพภู มิอากาศ (Climate Change) การศึกษา 
(Education) และการสร้างสนัติภาพ (Peace Building Processes) 

 
   ทั้งน้ี   เพ่ือท่ีจะตอบโจทยข์องวิสยัทศัน์ดงักล่าว    คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาสากล 
วนัวิสาขบูชาโลก จึงไดร่้วมกนัก าหนดหวัขอ้หลกัในการการจดักิจกรรมวิสาขบูชาโลก คร้ังท่ี ๑๑ ท่ีประเทศ
เวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพ่ือเฉลิมฉลองว่า “มุมมองพระพุทธศาสนาสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พฒันาในสหสัวรรษขององคก์ารสหประชาชาติโดยก าหนดประเด็นย่อยของการสัมมนานาชาติ ๕ ประเด็น
คื อ  
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และความเปล่ียนแปลงทางสังคม (Sustainable Development and Social Change) สภาวะ
โลกร้อน และการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม Global   Warming) and Environmental Protection) การด าเนินชีวิต
อย่าง มีสุขภาวะ(Healthy Living)การศึกษาและการจัดหลักสูตรระดับ ต่างๆ  ในมหาวิทยาลัย 
(Education  and  University  Level  Curriculum) และการสร้างสันติภาพ และการเยียวยาหลงัความขดัแยง้
(Peace  Building  and  Post-Conflict  Recovery) 

 
 “ในนามของประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายัง

พุทธศาสนิกชนทั่วโลกในการร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคญัสากลโลก และขอแสดงความยินดีอย่าง
จริงใจมา ณ โอกาสน้ีต่อความส าเร็จของประเทศเวียดนามในความทุ่มเท และเสียสละโดยการเป็นเจ้าภาพ
หลักจดังานวิสาขบูชา วันส าคญัสากลโลก คร้ังที่ ๑๑ ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อ านวยให้ทุก
ท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิพ์พิฒันมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน” พระพรหมบณัฑิต ศ.ดร.  กล่าว 
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สาส์น....ของสมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์    
ผู้ปฏบิัตหิน้าทีส่มเดจ็พระสังฆราช   
                “วันวิสาขบูชานับว่ามีความส าคญัยิ่งต่อชาวพุทธทั่วโลก แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ยังเห็นว่ามี
ความส าคัญ จึงร่วมกันเสนอให้องค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันส าคัญสากลของโลก พร้อมกับ
ก าหนดให้จดักิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาในวันดังกล่าว ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาทั่วโลกใน
เดือนพฤษภาคมของทุกปี ข้อน้ี เราทั้งหลายต้องพร้อมใจกันอนุโมทนาขอบคุณองค์การสหประชาชาติไว้ ณ 
ที่น้ี วันวิสาขบูชามีความส าคญัไม่ใช่เพยีงเพราะว่า ตรงกับวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าน้ัน แต่ยังเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมสอนเราทั้งหลายให้น้อมน ามาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

                  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อคร้ังประสูติ ทรงมีพระด ารัสว่า “เราเป็นผู้เลิศของชาวโลก เรา
เป็นผู้เจริญที่สุดของชาวโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของชาวโลก” ข้อน้ีแสดงถึงความเช่ือมั่นของพระองค์ว่า 
ด้วยผลแห่งกรรมดีที่ได้บ าเพญ็มา สมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ตลอดเวลาส่ีอสงไขยยิ่งด้วยแสนกัลป์ 
จะท าให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยม หาใครเปรียบไม่ได้ เป็นผู้น า
ที่ประเสริฐที่สุดของโลก เป็นที่พึง่ เป็นครูสอนของชาวโลก ความเช่ือมั่นของพระองค์น้ี เป็นเคร่ืองสอนใจให้
เราทั้งหลายมีศรัทธาเช่ือมั่นในกรรมและผลแห่งกรรม 
                พระองค์เสด็จออกบรรพชา ทรงบ าเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศให้
ชาวโลกรู้ว่า ส่ิงที่พระองค์ตรัสรู้น้ันคอื อริยสัจที่เรียกว่าความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ประกอบด้วยทุกข์ 
สมุทัยคอืเหตุเกิดทุกข์ นิโรธคอืความดับทุกข์ และมรรคคอืข้อปฏิบัติที่น าไปสู่ความดับทุกข์ โดยใจความก็คือ
ตรัสรู้เร่ืองเหตุกับผลสองคู่ ได้แก่ ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ น่ีเป็นคู่หน่ึง นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ น่ีเป็น
คู่หน่ึง เมื่อทรงรู้แจ้งเห็นจริงเร่ืองเหตุกับผลอย่างน้ีแล้ว ก็ทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลก ทรงบัญญัติกฎระเบียบ
แก่ชาวโลก รวมเป็นพระธรรมวินัย มีจ านวนมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์     
                      ซ่ึงกล่าวโดยสรุปก็คือเร่ืองเหตุกับผล พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า เหตุและผลเป็นเร่ืองส าคัญ ส่ิง
ทั้งหลายในโลกน้ี ล้วนมีเหตุให้เกิด มีเหตุให้ต้ังอยู่  และมีเหตุให้ดับ ทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุให้เกิดทั้งส้ิน ถ้าเห็น
ว่าความเป็นอยู่ของชาวเราทั้งหลายในปัจจบัุน เต็มไปด้วยความทุกข์ ความเดือดร้อน เราประสงค์จะดับทุกข์
ดับร้อน ก็ต้อนย้อนกลับไปดูเหตุ และต้องไปแก้ที่เหตุ พระพุทธองค์เสด็จจาริกไปยังทิศานุทิศ แสดงธรรมแก่

ชาวโลกเป็นเวลา ๔๕ พรรษา แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน แต่ก่อนจะปรินิพพาน ได้ตรัสสอนเป็นคร้ัง
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สุดท้ายว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความไม่
ประมาทเถิด” พระพุทธด ารัสน้ี สอนให้เราทั้งหลายไม่ประมาท ใครมีหน้าที่อันใดก็ให้ต้ังใจท าหน้าที่ท าให้ถูก
หน้าที่ให้ส าเร็จกิจตามหน้าที่  
                การที่พระสังฆราช มหานายกะ ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ และผู้น าชาวพุทธนานาชาติ ได้มีโอกาสมาจัด
กิจกรรมเป็นพุทธบูชา มีการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “พุทธทัศน์ต่อการยังเป้าหมายสหัสวรรษขององค์การ
สหประชาชาติให้ส าเร็จ” ที่เวียนดนามในคร้ังน้ี ก็ด้วยความเอาใจใส่รับภารธุระของคณะสงฆ์แห่งประเทศ
เวียดนามโดยได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลเวียดนาม ได้ชักชวนพระมหาเถระ พระเถระ ผู้น าชาวพุทธ และ
นักปราชญ์ทั้งหลายมาร่วมสนทนาธรรม ประกาศค าสอนของพระพุทธองค์ให้ชาวโลกได้น้อมน าไปปฏิบัติ
เพือ่ความอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้เราทั้งหลายพร้อมใจกันอนุโมทนาขอบคณุคณะสงฆ์และรัฐบาลเวียดนาม 
               ด้วยอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้พระมหาเถระ พระเถระ ผู้น าชาวพุทธนานาชาติ และ
นักปราชญ์ที่มาร่วมประชุมกัน ณ ที่ น้ี  จงประสบสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณคณุสารสมบัติ ปรารถนาส่ิงหน่ึงประการใดอันเป็นไปในทาง
ที่ชอบประกอบด้วยธรรม จงส าเร็จดังมโนรถปรารถนาทุกประการ เทอญฯ” 

 
สาส์นจากบัน ค ีมูน  ถึงชาวพทุธท่ัวโลก 

           “ในวันวิสาขบูชาโลก ขอส่งสาส์นแห่งพระพุทธองค์ที่อุดมด้วยพลังสันติภาพ ความเมตตากรุณาแก่
เพือ่นมนุษย์เพือ่ให้เกิดพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง พุทธองค์ทรงย ้าเตือนให้เราเปิดใจและโอบกอดเพื่อน
มนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ก าลังเรียกร้องความต้องการ ในช่วงเวลาที่ความ
รุนแรงเพิม่มากข้ึนในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก หลักธรรมค าสอนเหล่าน้ีจะสามารถช่วยช้ีแนะแนวทางแก่
รัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศ อีกทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความพยายามที่จะจัดการกับ
ความท้าทายต่างๆ ที่โลกของเราก าลังเผชิญอยู่ ในขณะน้ี จากความขัดแย้งอันเกิดจากความอยุติธรรมไปสู่
สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ ในขณะน้ี เราควรที่จะยกระดับจิตใจที่คับแคบให้อยู่ เหนือ
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว คดิและท าในฐานะที่เป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคมโลก" 

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


