
 

 
 
 

ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙ 
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ 

เน่ืองในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก 
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ส านกังานใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วังน้อย อยธุยา 
และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาข 

บูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดอืนพฤษภาคมเป็นวันส าคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่ส านักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติและส านักงานประจ าภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ 
วาระที่ ๑๗๔) ดังนั้น วันวิสาขบูชาวันส าคัญสากลของโลกจึงได้ก่อก าเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๓ ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธ
ทุกนิกาย 

เพ่ืออนุวัตรตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ พวกเราจาก ๘๕ ประเทศและภูมิภาค จึงได้มาร่วมกันฉลองวัน
ประสูติ วันตรัสรู้ วันดับขันธปรินิพพาน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา     
งานฉลองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทย ภายใต้
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย 

ผลมาจากการที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลก       
ชาวพุทธทั่วโลกจึงร่วมกันจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ให้มีส านักงานเลขาธิการตั้ งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-     
ลงกรณราชวิทยาลัย ณ ประเทศไทย ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ชาวพุทธนานาชาติจัดกิจกรรมการบูชาเนื่องในวันวิสาข 
บูชา ผลมาจากสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดมา คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ ในช่วงประชุมส าคัญประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงอนุมัติให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็น
องค์กรที่ปรึกษาพิเศษ มีพันธกิจครอบคลุม ๔ ด้าน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การศึกษา 
และกระบวนการสร้างสันติภาพ 

การฉลองวันวิสาขบูชาวันส าคัญสากลของโลกปีนี้ จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยั่งยืนนาน และทรงพระเกษมส าราญชั่ว     
นิรันดร์ 

ในช่วงที่มีงานฉลองวิสาขบูชานี้ พวกเราได้มาร่วมกันพิจารณาตามหัวข้อการประชุมใหญ่ว่าด้วยเรื่อง “พุทธวิถีสู่
สันติภาพโลก” อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมกันระหว่างองค์กร และปัจเจกบุคคลต่างๆ จาก
พระพุทธศาสนาทุกนิกาย ควบคู่กับการจัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องการศึกษาแนวพุทธเพ่ือสันติภาพ และคุณูปการ
ของพระพุทธศาสนาต่อการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงเปิดงานประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมไดฟั้งปาฐกถาพิเศษ ที่เน้นให้เห็นความส าคัญของศีลธรรม การฝึกฝนจิต
และองค์ความรู้ ตามแนวทางหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ และวิเคราะห์เรื่องขันธ์ ๕ และย้ า
ถึงบทบาทจ าเป็นของความยุติธรรม ธรรมาภิบาล ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และชาติ ในฐานะ
เป็นองค์ประกอบของสันติภาพ 

เมื่อเสร็จงานฉลองและงานประชุมที่ประสบผลส าเร็จแล้ว พวกเราได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 
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๑. สงครามเป็นเงื่อนไขทางดา้นจิตใจ ดังนั้น ความสงบของโลกไม่สามารถตราเป็นกฎหมายบังคับได้ เมื่อสืบค้น
หาสาเหตุส าคัญของความขัดแย้งและความรนุแรงภายในจิตใจของพลโลก พบว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือทีท่รงพลัง ที่จะ
น าพามนุษยชาติไปสู่ความเป็นเอกภาพของมนุษย์ เศรษฐกิจโลกและความเป็นพลโลกเดียวกัน 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและตกลงกรอบยุทธศาสตร์เชิงพุทธเพ่ือสันติภาพโลกที่เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง
โดยทั่วไป ซึ่งมี ๓ ขั้นตอนส าคัญในการสร้างสันติภาพ กล่าวคือ การป้องกัน การแก้ไข และการฟ้ืนฟู ในการป้องกัน
ความขัดแย้งผู้น าชาวพุทธเน้นถึงความส าคัญของสันติศึกษา ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว จะต้องมีการแก้ไขด้วย
การเจรจาของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นภารกจิที่จ าเปน็และรบีด่วน ข้อสุดท้ายถ้ามีปฏิบัติการรุนแรงเกิดขึ้น หรือ
มีสงครามเกิดขึ้น ต้องจัดให้มีการฟื้นฟู อย่างเป็นหน้าที่หลักของชาวพุทธ  

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมตัดสินใจตกลงให้เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้น าชาวพุทธ ๓ 
คณะ  

๓. ในการอภิปรายประเดน็เกี่ยวกบัพุทธวถิีสู่สันติภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเน้นย้ าว่า การส่งเสริมสันติภาพและการ
ไม่เบียดเบียนกัน เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในค าสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้วิถีทางแก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างสันตริะหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน ชาติ หรือสถาบัน ให้หลีกเลี่ยงการแข่งขนัที่มากจนเกินเหตุ ให้ระงับความ
รุนแรงและการแสดงออกที่รุนแรงทุกรูปแบบ ดังนั้นพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปเป็นเรื่องเดียวกันกับสันติภาพ เพราะ
พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในการเลือกอย่างเสรีของปัจเจกบุคคล ทั้งยังส่งเสริมความคิดและความเห็นที่หลากหลายของ
มนุษย์ รวมทั้งปฏิเสธการยัดเยียดความคิดให้คนอื่นๆ ดังนั้น ขันติธรรมจึงเป็นค าสอนหลักของทางพระพุทธศาสนา 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเชื่อมั่นว่า สันติ เมตตา กรุณา เป็นหลักค าสอนสากลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
มากว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว ยังคงใช้ได้กับทุกวันนี้ ความเข้าใจกัน ความเมตตาและกรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ เป็นลักษณะเด่น
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยปัญญาและความเพียรที่ถูกต้อง ปัญหาทุก
อย่างไม่ว่าจะยุ่งยากและสลับซับซ้อนเพียงใด ก็มีวิธีแก้ไขอยู่ในตัวเอง   พระพุทธศาสนาสอนเรื่องความพอดี ทางสาย
กลาง  ดังที่พระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่หลีกเลี่ยงหลุมพรางของความสุดโต่ง ความพอดีเป็นพ้ืนฐานของการที่ชาว
พุทธปฏิบัติต่อคนอื่นๆ และพวกเราหวังว่า จะป้องกันความเกินพอดีที่ปรากฏในโลกใบนี้ 

๕. ในเรื่องคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสันติภาพโลก ได้รับการ
ยอมรับว่า สวัสดิภาพของทุกชีวิต แม้ว่าดูเหมือนไม่มีความส าคัญก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญในด้านจิตใจ และเรา
ควรต้องใส่ใจกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล ไม่ใช่เพ่ือคนรุ่นเราเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงคนรุ่นต่อๆ ไป 

๖. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาคมชาวพุทธทั่วโลกมีความเข้าใจกันและพัฒนาร่วมกันตามพุทธวิถี ผู้เข้าร่วมประชุม   
มีมติว่า วันเพ็ญเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นวันฉลองวิสาขบูชาที่ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาตามที่องค์การ
สหประชาชาติก าหนดนั้น เป็นวันสวดมนต์และปฏิบัติกรรมฐานของชาวพุทธทั่วโลก 

๗. ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันสนับสนุนมาตรฐานโลกที่ตั้งขึ้นใหม่ ตามกรอบสหประชาชาติเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว ในระหว่างการประชุม คอป ๒๑ ณ กรุงปารีส เมื่อเดือนพฤศจิกายน   
ที่ผ่านมา และได้มีผู้ลงนาม จ านวน ๑๗๗ ราย  ๑๗ พรรค และ ๑๕ สัตยาบัน 

๘. ด้วยตระหนักถึงความมีน้ าใจ และบทบาทส าคัญที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกตลอด
หลายปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย      
ศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจ าปี ๒๕๖๐ ท่ีประเทศศรีลังกา 

ปฏิญญากรุงเทพฯ เนื่องในวนัวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที ่๑๓ 
ประกาศ ณ วนัที ่๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 


