ปฏิ ญ ญากรุง เทพฯ ๒๕๕๖
การประชุ ม ชาวพุท ธนานาชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
เนื่ อ งในวัน วิส าขบูช า วัน สํา คัญ สากลของโลก
ระหว่า งวัน ที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ศู น ย์ก ารประชุ ม สหประชาชาติ กรุ ง เทพฯ และ
พุ ท ธมณฑล จัง หวัด นครปฐม
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผูแ้ ทน ๓๔ ประเทศได้เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติให้วนั วิสาขบูชา ซึง่ ตรงกับวันเพ็ญเดือน
พฤษภาคม เป็ นวันสําคัญสากลของโลก และขอให้มกี ารจัดงานฉลองที่
สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสํานักงานประจําภูมภิ าคต่างๆ ที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มมี ติรบั รองตามนัน้ (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่
๑๗๔) ดังนัน้ วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก จึงได้ก่อกําเนิดขึน้ ในปี
๒๕๔๓ ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย
เพื่ออนุ วตั รตามมติท่ปี ระชุมสหประชาชาติ พวกเราจาก ๘๗
ประเทศและภูมภิ าค จึงได้มาร่วมกันฉลองวันประสูติ วันตรัสรู้ วันดับขันธป
รินิพพาน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ดังเช่นหลายปี
ทีผ่ า่ นมา งานฉลองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ได้รบั การสนับสนุ นอย่างเต็มทีจ่ ากรัฐบาลไทย ภายใต้ความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย

๒

ใ น ช่ ว ง ที่ มี ง า น ฉ ล อ ง วิ ส า ข บู ช า ณ ศ ู น ย ์ก า ร ป ร ะ ช ุ ม
สหประชาชาติ กรุ ง เทพฯ และพุ ท ธมณฑล จัง หวัด นครปฐม พวกเรา
ได้มาร่วมกันพิจารณาตามหัวข้อการประชุมว่าด้วยเรื่อง “การศึกษากับ
ความเป็ นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนา” อันเป็ นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างองค์กรและปจั เจกบุคคลต่างๆ
จากพระพุท ธศาสนาทุ กนิ ก าย เมื่อ เสร็จสิ้น งานฉลองและงานประชุ ม ที่
ประสบผลสําเร็จของพวกเราแล้ว พวกเราได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อยกย่อ งเชิดชูสมเด็จพระญาณสัง วร สมเด็จพระสัง ฆราช
สกลมหาสัง ฆปริณ ายก ในวโรกาสที่ม ีพ ระชัน ษาครบ ๑๐๐ ปี สํา หรับ
ผลงานที่พระองค์ประสบผลสําเร็จในการยกระดับจิตใจของมวลมนุ ษย์ให้
สูงขึน้ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจ และการดูแลรักษา
สุขภาพ
๒. เพื่อทํางานด้านการศึกษาสากลในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไม่เห็น
ั ญาและกรุ ณ าร่ ว มกัน ในการอนุ ร ัก ษ์
แก่ เ หน็ ด เหนื่ อ ย โดยเน้ น ยํ้ า ป ญ
สิง่ แวดล้อม สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของหลักสูตรการศึกษาแบบสห
วิช า และใช้จ ริย ธรรมและความรู้ส ึก ร่ ว มในชุ ม ชน ในการเข้า ถึง ความ
ชํานาญการ ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมทีม่ อี ยู่แล้ว ในหลักสูตร
และรายวิชาในการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายการพัฒนาใน
ยุคสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ ทีใ่ ห้ทุกคนมีการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และขันสู
้ ง
๓.เพื่อ กระตุ้ น เตื อ นผู้ นํ า ชาวพุ ท ธ ให้ ข ยายเพิ่ ม งานเผยแผ่
หลักธรรมทีม่ อี ยู่แล้วไปในการส่งเสริมการศึกษา พร้อมทัง้ ให้มกี ารพัฒนา
สังคมและงานสังคมสงเคราะห์ เพือ่ ให้เกิดสันติภาพโลกทีย่ งยื
ั่ น

๓

๔.เพื่อ เสริม สร้า งหลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนาว่า ด้ว ยการไม่
เบีย ดเบีย นกัน โดยเผชิญกับสิง่ ท้า ทายต่ า งๆ ที่ก ระทบต่ อภาวะการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยความเชือ่ มันอย่
่ างไม่เคยมีมาก่อน โดยตอกยํ้าความ
แน่ วแน่ ของพวกเรา ที่จะธํารงรักษาความสามัคคีและใช้ขนั ติธ รรม ทาง
วัฒนธรรมและทางศาสนา โดยยกย่องศักดิศรี
์ ของมนุษย์
๕.เพือ่ ถือโอกาสการรวมตัวกันในงานวิสาขบูชานี้ กระตุน้ เตือนชาว
พุทธให้มกี ารกระทํายิง่ ขึน้ ไปในการส่งเสริมสันติภาพ ซึง่ ถือว่าเป็ นคําสอน
หลักของพระพุทธเจ้า และโดยเฉพาะในการเผยแผ่พระปญั ญาของพระองค์
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ในฐานะเป็ นพลเมืองโลกทีร่ ว่ มชะตากรรม
เดียวกัน
๖.เพื่อเตือ นให้ทุก องค์ก รทัง้ ที่เ ป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ และเอกชน
เพียรพยายามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั ่งยืน เน้นยํ้าความจําเป็ นที่
ต้องมีความสมดุลย์ระหว่างการพัฒนากับการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
๗.เพื่อเพิม่ พูนความเพีย รพยายามที่จะเผยแผ่ข่า วสารที่ว่ามวล
มนุษยชาติมภี าวะเชือ่ มโยงถึงกัน โดยกระตุน้ เตือนปจั เจกบุคคลและองค์กร
ให้พฒ
ั นามุมมองของมนุ ษย์ในฐานะเป็ นพลเมืองโลก เมื่อต้องเผชิญเรื่อง
สําคัญในการทํางานร่วมกัน
๘.เพื่อส่ง เสริมการประยุ กต์ใช้สติอย่า งถูกต้องในการดูแลรัก ษา
สุขภาพ การศึกษา การจัดการ และการพัฒนาชุมชน และ
๙.เพื่อพยายามอย่างที่สุดในการสนับสนุ นให้ป ระชาคมอาเซีย น
บรรลุ ผ ลสํา เร็จ ตามเป้ าหมายในปี ๒๕๕๘ โดยเรีย กร้อ งให้ม ีก ารสร้า ง
เอกภาพในความหลากหลายในประชาคมชาวพุทธ ทีส่ ภาสากลวันวิสาขบู
ชาโลกได้เสริมสร้างมา
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ปฏิญญากรุงเทพฯ เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

