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The 25 May B.E. 2563 (2020) is the auspicious occasion of the 70th Anniversary of the 

establishment of the World Fellowship of Buddhists (The WFB).  We actually should celebrate 

this occasion together at the headquarters of The WFB in Bangkok, Thailand as we have 

planned previously.  Meanwhile, the epidemic of Covid-19 (Coronavirus) happened since end 

of B.E. 2562 (2019) and is still widespread to nearly most countries in the world, it had ceased 

all mass gathering in order to avoid any contagiousness of the disease.  However, if we 

positively consider about this crisis, it had made us to keep on with our lives with mindfulness 

at all time.  
 

Throughout seventy years of our establishment, I would like to pay tribute to all past 

Presidents who led us all to this date, including previous and present Executive Council 

Members, all Regional Centres and benefactors of The WFB who mutually assist us to move 

forward with confidence and bring The WFB to where it is today.   In addition, with very good 

co-operation, strong determination and sole commitment for the best of Buddhism of our 

subordinate organizations – the World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY), where our 

younger Buddhist generations are cultivated to take over the task, and the World Buddhist 

University (WBU), which is the academic wing and knowledgeable source of Buddhism; they 

are all contribute to achievements of The WFB.  
 

Although we are far by distance and unable to mutually celebrate on this auspicious 

day of the establishment of The WFB, I would like to take this chance to respectfully engage 

the holy Triple Gem and all sacred power in the world bless you and all members of your 

organization with good health, safe from illness, and without harm.   In addition, I would like 

to induce all Regional Centres of The WFB, WFBY and WBU associated to celebrate this 

auspicious day of establishment of The WFB at your Centres to mark unity and solidarity of 

Buddhists.  
 

Buddhism teaches us that all human beings regardless of their races, beliefs and 

religions are the same mankind.  In another words, we all are global citizens.   Let us spread 

goodwill and good sentiments to each others; assist each other with wisdom and compassion.   
 

To celebrate this auspicious day, let us join our spirit to mutually pray for humankind 

during this crisis to be safe and peacefully in the light of the principle of Buddhism.  All of us 

will contribute to activities of The WFB for flourishing of Buddhism in the future. 
 

 

 

Phan Wannamethee 

President of the World Fellowship of Buddhists 

 



   สาร 
   นายแผน วรรณเมธี 

   ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
     เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ป ี การกอ่ตัง้องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพันธแ์ห่งโลก (พ.ส.ล.) ในวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันส าคัญและน่ายนิดขีอง พ.ส.ล. แต่ดว้ยอุบตัิภัยของโรคทีเ่กดิจาก
เชื้อไวรัสโควดิ-๑๙ หรือโคโรน่าไวรัส เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ีแพรก่ระจายไปเกอืบทุกประเทศทั่วโลก จนท า
ให้เกิดการห้ามรวมกลุ่มขึ้น เพื่อหยุดยั้งไม่ใหเ้กิดการตดิต่อจากเชือ้โรคนีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพิจารณาใน
ด้านดีของอุบตัภิัยของโรคนีแ้ล้ว ท าให้เราไม่ประมาทและมีสติในการด ารงชวีิต 

ตลอดระยะเวลาเจ็ดสบิปีแหง่การก่อตัง้ พ.ส.ล. ขา้พเจ้าขอนอ้มร าลกึถงึพระคุณของท่านประธาน
องค์การฯ ในอดีตที่ผ่านมาทุกท่าน ผู้ซึง่ได้น าพาพวกเราทกุคนมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตลอดจนคณะกรรมการ
บริหารทุกทา่นตั้งแต่อดตีจนกระทัง่ปัจจบุนั อีกทั้งสมาชิกศูนย์ภาคีและผู้มีคุณปูการต่อองค์การฯ ผูซ้ึ่งไดร้่วม
แรงร่วมใจกันด้วยความเขม้แข็งช่วยผลักดันให้ พ.ส.ล. มีความเจริญกา้วหน้า นอกจากนี ้ องคก์รในการก ากบั
ดูแลของ พ.ส.ล. ที่มีความมุ่งมัน่เพ่ือความเจริญรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนาและก่อเกดิความส าเร็จใหโ้ดยรวม
คือองคก์ารยวุพุทธศาสนิกสมัพันธแ์ห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ซึ่งเป็นองค์กรที่บม่เพาะยุวพุทธชนเพื่อสืบสานความ
รับผิดชอบต่อไปในอนาคต และมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหง่โลก (ม.พ.ล.) ซึ่งเป็นคลังสมองด้านวชิาการและ
พระพุทธศาสนา  ทุกทา่นลว้นเป็นก าลังส าคัญและมีสว่นร่วมในความส าเร็จของ พ.ส.ล.   

แม้ว่าเราจะห่างไกลกันด้วยระยะทางจนไม่อาจมาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการก่อตั้งของ
องค์การ พ.ส.ล. ก็ตาม  ข้าพเจ้าใคร่ขอน้อมอัญเชิญคุณพระศรีวัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 
จงดลบันดาลให้ท่านตลอดจนสมาชิกทุกคนในองค์กรของท่าน จงมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคและ
ภยันตรายทั้งปวง  ในการนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญชวนศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.  ย.พ.ส.ล. และภาคีของ ม.พ.ล. เฉลิม
ฉลอง ณ องค์กรของท่านในโอกาสอันเป็นมงคลครบรอบการก่อตั้งองค์การฯ เพ่ือแสดงถึงความสามัคคีและ
ความเป็นเอกภาพของเหล่าชาวพุทธโดยรวม 

ตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้สอนว่า มวลมนุษย์ทุกคนไม่วา่จะเป็นเชื้อชาต ิความเชื่อและ
ศาสนาใดกต็าม ล้วนเปน็เพ่ือนมนุษยด์้วยกนั อีกนัยหนึ่งก็คือเพื่อนรว่มโลกนัน่เอง เราทั้งผองจึงควรแผ่ความ
ปรารถนาดีใหแ้กก่ันและกนั เกื้อกูลต่อกันด้วยความเมตตาและกรุณา 

ในศุภวาระอนัเปน็มงคลวนันี้ ข้าพเจา้ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกันสวดมนต์ภาวนาให้มวลมนุษย์ที่
ก าลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตในขณะนี้ จงปลอดภัยและมสีติ ตั้งมัน่ในความสงบภายใต้หลักธรรมแห่งพระพุทธ 
ศาสนา พวกเราทัง้หลายจะร่วมกันชว่ยให้กิจการชององค์การฯ เจริญก้าวหนา้ต่อไปในอนาคต 

 

นายแผน วรรณเมธ ี
ประธานองคก์ารพุทธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลก 


