
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ฉบับที่ ๑๙ / สิงหาคม ๒๕๖๑

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
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มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เตรียมจัดสร้าง
“พระคัมภีร์” ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาส บรมราชาภิเษก

 นายระพินทร์  จารุดุล  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ

ภูมิพโลภิกขุ ชี้แจงว่า  จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม

มีมติให้มูลนิธิฯ เตรียมจัดสร้าง พระคัมภีร์วชิรพุทธิฎีกา

บาลี-ไทย เน่ืองในพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เพื่อเผยแพร่ถวาย

แก่ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด

และเจ้าคณะอ�าเภอ เพื่อพระสงฆ์  สามเณร  ในสังกัดการ

ปกครองจะได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  เพื่อเป็นธรรมทาน

และเป็นพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ  ชี้แจงต่อไปว่า มูลนิธิฯ เคยจัด

พิมพพ์ระคัมภีร์วชิรพุทธิฎีกา  ภาษาบาลีอักษรไทยที่ปริวรรต

จากพระคัมภีร์โบราณ  ใบลานภาษาบาลีอักษรขอม  เนื่องใน

โอกาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงผนวชเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ต่อมามูลนิธิฯ

ได้จัดพิมพ์ พระคัมภีร์เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒

เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  ๕ รอบ  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ส�าหรับพระคัมภีร์วชิรพุทธิฎีกา ปฐมภาคนี้ เป็นคัมภีร์

อธิบายขยายความส่วนที่เข้าใจยากในพระวินัยปิฎก  และ

อรรถกถาพระวินัยให้กระจ่าง  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

พระสงฆ์ในการรักษาพระวินัย ขณะน้ีมูลนิธิฯ ได้แปล

พระคัมภีร์ดังกล่าวออกเป็นภาษาไทยแล้ว แบ่งเป็น จ�านวน  

๒  ภาค อยู่ในขั้นตอนการตรวจส�านวน

 “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชศรัทธาอย่าง

แรงกล้า  นับตั้งแต่ทรงอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา  เป็น

การประกาศความเป็นศาสนทายาทให้ปรากฏ อีกทั้งทรงท�านุ

บ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเสมอมา มูลนิธิฯ จึง

สมควรจัดพิมพ์พระคัมภีร์ “วชิรพุทธิฎีกา” เฉลิมพระราช

ศรัทธา เพ่ือเป็นธรรมบรรณาการเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏ

สืบต่อไป” กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ  กล่าว  

ประมวลภาพงานบำาเพ็ญกุศล
ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำาปี 2๕๖๑

 มลูนิธภิมูพิโลภกิขุ จัดงานบ�าเพญ็กศุลทอดผ้าป่าสามคัคี

ประจ�าปี ๒๕๖๑  เมือ่วนัที ่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  ณ  พระอโุบสถ

วัดสระเกศฯ โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย เป็นประธานในงาน เพื่อน�ารายได้สมทบทุนสร้าง

พระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ  โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ

รวมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลดังกล่าว  
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 ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการ นายระพินทร์  จารุดุล  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการ นักวิชาการ

และเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูมิพโลภิกข ุ ได้น�าเครื่องสักการะ พร้อมพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ไปถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ-

พระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา รวม ๑๗ วัด ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่มี

มาแต่โบราณ และมูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา

 ในการนี้กรรมการผู้จัดการ ได้กราบทูล สมเด็จพระสังฆราช ถึงผลงานส�าคัญของมูลนิธิฯ ว่ามูลนิธิฯก�าลังเตรียมจัดสร้าง

พระคัมภีร์วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑ ซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายขยายความส่วนที่เข้าใจยากในพระวินัยให้กระจ่าง โอกาสนี้ สมเด็จ

พระสังฆราช ทรงกล่าว “อนุโมทนา และประทานพร” แก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯจากมูลนิธิฯ นับเป็นขวัญและก�าลังใจในการด�าเนินงาน

จัดสร้างและเผยแผ่พระคัมภีร์เป็นที่ยิ่ง  

ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประชุมกรรมการบริหาร

 ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งท่ี

๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล

ปริ๊นเซส  หลานหลวง โดยมีคุณหญิงจวบ  จิรโรจน์  คุณหญิง

แสงเดือน ณ นคร  คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ  นายระพินทร์ 

จารุดุล และ คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม  



         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฉบับภูมิพโลภิกขุ เพ่ือน�าถวายวัดท่ีมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม สถาบัน

ที่มีการศึกษาทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งหอสมุดส�าคัญๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 ท่านสามารถบริจาคเงินได้ดังนี้ :

 ๑. บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  ภายในบริเวณวัดสระเกศฯ : วันจันทร์ - วันศุกร์  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 ๒. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

  - ธนาคารกรุงไทย  สาขาวรจักร  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  ๐๕๑ - ๑๑๗ - ๒๘๖๙

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาจักรพรรดิพงษ์  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  ๐๕๔ - ๑๑๙ - ๔๖๑๖

 ๓. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

 ๔. ธนาณัติสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ   ปณ. หลานหลวง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐

 ถ้าท่านมิได้บริจาคเงินโดยตรงที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กรุณาโทรศัพท์ / โทรสาร แจ้งมูลนิธิฯ

เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งสามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี

 ที่ทำาการ :  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

 ภายในบริเวณวัดสระเกศฯ  ถนนจักรพรรดิพงษ์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.  ๑๐๑๐๐

 โทรศัพท์  ๐๒ - ๒๒๓ - ๐๓๑๖  โทรสาร  ๐๒ - ๒๒๑ - ๘๐๐๑  E-mail :  bhumibalofd@gmail.com, www.bhumibalo.org

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตที่ ๑ / ๒๕๓๙

ปณฝ. หลานหลวง

การบริจาค

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  จัดพิมพ์ “พุทธภาษิต” (พุทธวจน)

 การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

 รสพระธรรม ชนะรสทั้งปวง

 ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง

 ความสิ้นตันหา ชนะทุกข์ทั้งปวง

 ทานในพระพุทธศาสนาประกอบด้วย ๑. อามิสทาน เช่น การใส่บาตรอันประณีต การสร้างเสนาสนะอันมโหฬาร การสร้าง

มหาวิหาร และ  ๒. ธรรมทาน การให้ธรรมประเสริฐกว่าอามิสทาน พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

 รสทกุชนดิ ได้แก่ รสช้ันสงูสดุ คอื รสทพิย์จากอาหารของเทวดา ยงัเป็นปัจจยัให้สัตว์ตดิในสงัสารวฏั แต่รสพระธรรม ชนะรส-

ทั้งปวง

 ความยินดีในบุตร ภรรยา ลาภ ยศ ท�าสัตว์ให้ตกในสังสารวัฏ แต่ความยินดีในการกล่าวธรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ชนะ

ความยินดีทั้งปวง

 ความสิ้นตัณหาของพระอรหันต์ ประเสริฐกว่าทุกสิ่ง เพราะครอบง�าทุกข์ในสังสารวัฏได้หมดแล้ว ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์

ทั้งปวง

 ความข้างต้นคือ หนึ่งใน ๑๐๙ พระคาถา จาก ๔๒๓ พระคาถา  ของพุทธภาษิต (พุทธวจน)  ที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุได้คัดเลือก

จากพระคมัภร์ีธรรมบท และธัมมปทฏัฐกถา บาล-ีไทย น�ามาจดัพมิพ์เป็นหนงัสอื “พทุธภาษติ” ฉบบัภมูพิโลภกิข ุเพ่ือเป็นธรรมทาน

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดูลยเดช บรมนาถบพิตร ใช้เป็นหลักธรรมเพิ่มพูน

การสั่งสมกุศลกรรม หรือบุญให้งดงามสูงส่งต่อตนเอง และเพื่อนมนุษย์ทั้งในโลกนี้ และในโลกหน้า ต่อไป  

การให้ธรรม  ชนะการให้ทั้งปวง


