
วิสาขบูชาสาส์น 

 พระพุทธเจ้าคือผู้ท่ีตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงเป็นผู้รู้ พระสัจจธรรม และทรงมีพระญาณทัศนะ
กว้างไกล พระองค์ทรงรู้เห็นก าเนิด และความเป็นไปของสัตว์โลกตลอดภพสาม ทรงส่ังสอนธรรมะ
เพื่อให้ชาวโลกพ้นจากวัฏสงสารด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา ธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ วัน
พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานเวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน 
คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือว่าเป็นวันท่ีส าคัญของพระพุทธเจ้า  

        ชาวพุทธศาสนิกชนท่ัวโลก ต่างให้ความส าคัญกับวันวิสาขบูชา นี้ และเมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ สหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม ก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญ
ของโลก และเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติ เพื่อให้ชาวพุทธท่ัวโลกได้มีโอกาสบ าเพ็ญบุญ
เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติเมื่อ ๒๖๐๐ 
กว่าปี ล่วงมาแล้ว 

ในประเทศไทยนั้น วันวิสาขบูชา ปรากฏตามหลักฐานว่า ได้มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานี ซึ่งสันนิษฐานว่า คงจะได้แบบอย่าง มาจากลังกา และกิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
ในวันวิสาขบูชา  เช่น ท าบุญใส่บาตร ,ปฏิบัติธรรม , ฟังพระธรรมเทศน า, และ ร่วมเวียนเทียนรอบ
อุโบสถที่วัดในตอนค่ า เพื่อร าลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นต้น 

ในโอกาสท่ีสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)ร่วมกับสมาคมสภาสากล
วันวิสาขบูชาโลก (ICDV) จัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจ าปี ๒๕๕๖  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง วันวิ
สาขบูชา วันส าคัญโลก และ เพื่อเฉลิมฉลอง เจริญพระชนมายุวัฒนมงคล สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครบ รอบพระชันษา ๑๐๐ ปี ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๒ 
พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นั้น จึงขออนุโมทนา สาธุ และขอให้งาน
ส าเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์ทุกประการ 

       

      ผศ. สนิท เหลืองบุตรนาค 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 



 

Vesak day letter 

The Buddha is the enlightened one. He is one who knows the truth and has wide 
insight which has been known by his birth and from the life that exists in three worlds: 
Heaven, Earth and Hell. He propagated the Dhamma among human beings to get rid of from 
the cycle of birth and death with the help of royal grace, loving kindness and purification. 
These were the qualities associated with Buddha. The three significant events of Buddha’s 
life: birth, enlightenment and death spiral coincides in the same month and is celebrated on 
the full moon day which is known as Vesak Day. This is regarded as the most important day 
of Buddha. 

Buddhists all over the worldare featured on this Vesak day. On December 13, 1999 a 
conference was held by United Nations and the Vesak day was set for the world and the 
day of the United Nations (UN) to Buddhists all over the world to find the significance of the 
days of the birth, enlightenment and death of Buddha. Lord was born over 2,600 years ago. 

In Thailand, we find evidence that the Vesak Day had existed since the Sukhothai Era, 
which assumed that it has been of Sri Lankan Origin and the activities of Buddhists which 
were performed on Vesak Day were: food offerings to Buddhist monks including alms, bowl 
etc., practice of Dhamma, listen to sermons and to join the light waving rite around chapel 
(Ubosod) in the evening to commemorate the triple gems etc. 

The International Association of Buddhists Universities (IABU) together with 
international Council of the United Nations Day of Vesak (ICDV) are organizing world Vesak 
day as an annual event in 2013, which is the important day of the world and will also 
celebrate on the same day the Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests’ 100th 
birth anniversary between 21-22 May 2013 at United Nations Conference Center (UNCC). 
Let’s get the job done in all respects. 

      

      (Ass. Prof. SanitLeongbudnark) 

    President ofLeoiRajabhat University 

 


