Message from President of Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
Rajabhat Maha Sarakham Unjversity joins global citizens of Buddhism on the Occasion of the
10th International Celebration of United Nations Day of Visak 2013 and the 100th Birthday
Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, the Supreme Patriarch of Thailand.
Visakha Bucha or Visak Bochea is the holiest day of Buddhist Festivals, the celebration of
the Birth and Enlightenment of Buddha, as well as commemoration of his Death.
His enlightenment of the Four Noble Truths has shed light on Buddhist citizens all over the
world and has generated peace and wisdom, elevating our spirits and leading us through the
Middle Way of Living. Buddha's Teachings have been disseminated to all the regions, helping
practitioners throughout the globe with enlightening strategies to solve their problems,
corresponding to principles of the scientific way of thinking.
His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, the Supreme Patriarch of Thailand, has devoted his
life to Buddhist practices and preaching, disseminating the Teachings of Lord Buddha across
geographical and religious borders to guide global citizens with the Buddhist Educational
Principles: Sīla (the tool for controlling our behaviors), Samādhi(the tool for controlling our
minds), and Pannã or wisdom (the tool for solving problems).
The Dedication and endeavor of His Holiness the Supreme Patriarch toward generating world
peace through Buddha's Teachings and his own intellectual strength has been recognized by
Buddhists in Thailand and abroad, and the teachings of His Holiness will always be a significant
part of world peace development. This deserves to be eternally cherished.
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สาส์นจากอธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอน้อมถวายมุทติ าจิตเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบสิบปีของ
วันวิสาขบูชาโลกและการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๑๐๐ ปี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังขปริณายก
วันวิสาขบูชาเป็ นวันมหามงคลทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดสาหรับพุทธศาสนิกชนเพราะเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติ ตรัส
รู้ และเป็นวันทีร่ าลึกถึงวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสรูจ้ น
บรรลุถงึ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ซึง่ เป็ นพุทธปญั ญาทีไ่ ด้รบั การเผย
แผ่ไปทัวโลก
่
เป็ นประทีปส่องทางให้พุทธศาสนิกชนร่วมจิตใฝส่ นั ติภาพและใช้เป็ นภูมปิ ญั ญาในการ
แก้ปญั หา
สอดคล้องกับวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อย่างยิง่ พุทธธรรมและแนวทางสายกลางของพระบรมศาสดาเป็ น
แบบอย่างในการยกระดับจิตใจและการดาเนินชีวติ ซึง่ เป็นรากฐานของความพอเพียงและพอดี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังขปริณายกได้ทรงอุทศิ และทุ่มเทพระองค์ท่านให้แก่
การศึกษาปฏิบตั แิ ละสังสอนเผยแผ่
่
หลักพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาอย่างไร้พรมแดน โดยยึด ศีล
สมาธิ และปญั ญา เป็ นเครือ่ งมือในการควบคุมพฤติกรรม ควบคุมจิต และการแก้ปญั หาอย่างชาญฉลาด
การทรงอุทศิ และทุ่มเทของพระองค์ท่านในการนาสันติสุขสู่โลกโดยใช้หลักพระพุทธธรรมและคาสอนทีก่ ลัน่
จากพระปรีชาสามารถของพระองค์เอง เป็นทีป่ ระจักษ์ของพุทธศาสนิกชนทัง้ ในและนอกประเทศ และจะเป็ น
ส่วนสาคัญยิง่ ของการพัฒนาสันติภาพโลกและสมควรจะได้รบั การถวายสักการะเชิดชูตลอดชัวกาลนาน
่
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