
 
 

 

Message from President of Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand 

 

Rajabhat Maha Sarakham Unjversity joins global citizens of Buddhism on the Occasion of  the 

10
th

 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. 

 

 

 

                                            
Associate Professor Somchai Wongkasem 

President 

Rajabhat Maha Sarakham University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สาสน์จากอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามขอน้อมถวายมุทติาจติเพื่อรว่มเฉลมิฉลองวโรกาสครบรอบสบิปีของ 
วนัวสิาขบชูาโลกและการเฉลมิฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๑๐๐ ปี ของสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็
พระสงัฆราชสกลมหาสงัขปรณิายก 
 
วนัวสิาขบชูาเป็นวนัมหามงคลทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัพุทธศาสนิกชนเพราะเป็นการเฉลมิฉลองวนัประสตู ิตรสั
รู ้และเป็นวนัทีร่ าลกึถงึวนัปรนิิพพานขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระบรมศาสดาไดท้รงตรสัรูจ้น
บรรลุถงึความจรงิอนัประเสรฐิ ๔ ประการ คอื ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ซึง่เป็นพุทธปญัญาทีไ่ดร้บัการเผย
แผไ่ปทัว่โลก เป็นประทปีส่องทางใหพุ้ทธศาสนิกชนรว่มจติใฝส่นัตภิาพและใชเ้ป็นภูมปิญัญาในการ
แกป้ญัหา  
สอดคลอ้งกบัวธิกีารทางวทิยาศาสตรอ์ย่างยิง่  พุทธธรรมและแนวทางสายกลางของพระบรมศาสดาเป็น
แบบอยา่งในการยกระดบัจติใจและการด าเนินชวีติ ซึง่เป็นรากฐานของความพอเพยีงและพอด ี
 
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัขปรณิายกไดท้รงอุทศิและทุ่มเทพระองคท์่านใหแ้ก่
การศกึษาปฏบิตัแิละสัง่สอนเผยแผ่หลกัพระธรรมค าสอนของพระบรมศาสดาอยา่งไร้พรมแดน โดยยดึ ศลี 
สมาธ ิและปญัญา เป็นเครือ่งมอืในการควบคุมพฤตกิรรม ควบคุมจติ และการแกป้ญัหาอยา่งชาญฉลาด 
 
การทรงอุทศิและทุ่มเทของพระองคท์่านในการน าสนัตสิุขสู่โลกโดยใชห้ลกัพระพุทธธรรมและค าสอนทีก่ลัน่
จากพระปรชีาสามารถของพระองคเ์อง เป็นทีป่ระจกัษ์ของพุทธศาสนิกชนทัง้ในและนอกประเทศ และจะเป็น
ส่วนส าคญัยิง่ของการพฒันาสนัตภิาพโลกและสมควรจะไดร้บัการถวายสกัการะเชดิชตูลอดชัว่กาลนาน 
      
 
      

                 
รองศาสตราจารยส์มชาย วงศเ์กษม 

อธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 


