สาส์นวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๖
ของ

อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ประธานสมัชชาชาวกพุ ทธเพือ่ ความมัน่ คงของชาติประจาจังหวัดนครราชสีมา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทย เพราะพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศไทย
และอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็ นเวลาช้านานนับตั้งแต่ยุคก่อนสุโขทัยเป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน
พระพุทธศาสนาก็ยังได้รับการยอมรับไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยเท่านั้น แต่สังคมโลกก็ให้การยอมรับว่า
พระพุทธศาสนาเป็นทั้งศาสนาในแง่ว่าเป็นหลักที่ก่อให้เกิดความศรัทธาน้อมนาไปสู่การปฏิบัติ
ก่อให้เกิดความสุข และเป็ นทั้งปรัชญาเพราะเป็นหลักการที่สอนให้แสวงหาความรู้เพื่อความหลุด
พ้น อีกทั้งเป็นหลักวิทยาศาสตร์เพราะสามารถพิสูจน์ ทดลองได้
ตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้โดยได้ทรงค้นพบสาเหตุ
แห่งทุกข์ และขั้นตอนการดับทุกข์ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนี้ ก็คืออริสัจ ๔ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
สาคัญของพระพุทธศาสนา การเข้าถึงความดับทุกข์อันเป็นสภาวะความหลุดพ้นซึ่งเรียกว่านิพพาน
นี้ มวลมนุษย์สามารถบรรลุได้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่านิพพานคือความสงบ ความเยือกเย็น
ปราศจากข้อรึงรัดคืออวิชชา ความโลภ ความโกรธ และสภาวะที่มีกิเล ศเป็นข้อร้อยรัดทั้งปวง
นิพพานจึงกล่าวได้ว่าเป็นการสิ้นสุดแห่งทุกข์ที่มีอยู่ในโลก กล่าวคือไม่มีความเป็นตัวตนหรือสิ่งร้อย
รัดในจิตใจหลงเหลืออยู่
ในวโรกาสวันวิสาขบูชาโลกเวียนมาบรรจบเป็นวันแห่งการประสูติ การตรัสรู้และ
ปรินิพพานนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนั กศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอถวายเป็น
พุทธบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักเบญจศีล และขอให้พระพุทธศาสนาสถิตย์อยู่คู่โลกและประเทศ
ไทยตลอดไป
--------
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Buddhism has become the national religion because it entered into Thai
society and exists with it for long time since the prior to Sukhothai Period upto
the present time. Buddhism has been accepted not only by Thai people but also
by people around the world. It is reasonable that Buddhism is both religion in that
it gives rise to belief leading to practice and happiness, and philosophy in that it
teaches all the people requiring knowledge for salvation. It also scientific because
its teachings can be approved according to scientific method.
According to Buddhism, at the time of his awakening he realized complete
insight into the cause of suffering, and the steps necessary to eliminate it. These
discoveries became known as the Four Noble Truths, which are at the heart of
Buddhist teaching. Through mastery of these truths, a state of supreme liberation,
or Nirvana, is believed to be possible for any being. The Buddha described Nirvana
as the perfect peace of a mind that's free from ignorance, greed, hatred and other
afflictive states,or defilements (kilesas). Nirvana is also regarded as the end of the
world, in that no personal identity or boundaries of the mind remain.
On the auspicious day of Visakha Puja or the year of the Lord Buddha’s
being born, enlightenment, and passing away, then administrators, academic and
non-academic staff including all the students of Vongchavalitkul University devote
to the Lord Buddha’s Teaching by practicing the five precepts, and may the
Buddhism exist in the world and in Thailand forever.
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