ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ มูลมิธิภูมิพโลภิกขุ

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ฉบับที่ ๒ / ธันวาคม ๒๕๕๗
ถ้อยแถลง
ข่าวสาร “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” ฉบับที่ ๒ ได้ออกมาสู่สายตาคณะกรรมการ และสมาชิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เดือนธันวาคม ถือเป็นมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทยที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายพระพร เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชฉายาขณะทรงผนวชว่า “ภูมิพโลภิกขุ” เป็นชื่อมูลนิธิฯ ตลอดจนทรง
สนับสนุนการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ มาตั้งแต่ต้น
คณะกรรมการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯทุกคน พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมกันดำ�เนินงานตามภารกิจด้วย
การศึกษา จัดสร้าง และเผยแผ่พระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ถาวรสืบต่อไป

คณะผู้จัดทำ� ข่าวสาร มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

แนะนำ�มูลนิธิ

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ข่าวสาร “มูลนิธภิ มู พิ โลภิกขุ” ฉบับปฐมฤกษ์ ทีอ่ อกเผยแพร่เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา ได้แนะนำ�ประวัตคิ วามเป็นมา
ของมูลนิธิฯเพื่อให้สมาชิกใหม่และผู้สนใจได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น สำ�หรับฉบับนี้ใคร่ขอแนะนำ�ชื่อและเครื่องหมายของมูลนิธิฯ
ตามข้อบังคับที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนี้

ชื่อมูลนิธิฯ

: มูลนิธิ “ภูมิพโลภิกขุ” เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา

ภาษาอังกฤษ

: BHUMIBALO BHIKKU FOUNDATION

เครื่องหมาย
: “พระคัมภีร์ใบลาน และเทียนมีแสงสว่าง ล้อมกรอบด้วยวงล้อ
			 พระธรรมจักร” จารึกอักษรว่า “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้า
			 และเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา”
คัมภีร์ใบลาน สีหม้อตาล

: หมายถึง พระพุทธวจนะ คือ พระพุทธศาสนา

เทียน สีขาว

: หมายถึง ความบริสุทธิ์ คือ พระวิสุทธิคุณ

เปลวเทียน สีแดงอมเหลือง (สีส้ม)

: หมายถึง ความรุ่งเรือง คือ พระปัญญาคุณ

รัศมี สีพวงแสด

: หมายถึง ความสว่างไสว คือ พระกรุณาธิคุณ

วงล้อมพระธรรมจักร สีเหลือง

: หมายถึง อำ�นาจ คือ พระธรรมค้ำ�จุนโลก

ตัวหนังสือ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา”
สีเลือดนก
: หมายถึง ชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนา
			 มีพระมหากษัตริย์เป็น หลักชัย
โย ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสติ สีหม้อตาล : หมายถึง เข้าถึงพระธรรมจึงจะถึงพระพุทธเจ้า
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มูลนิธิกำ�หนดทอดผ้าป่าสามัคคี
ประจำ�ปี ๒๕๕๘

ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่
มูลนิธฯิ จัดงานสังสรรค์สง่ ท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ และให้ก�ำ ลังใจแก่นกั วิชาการและ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มีผู้ร่วมงานคับคั่ง
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มูลนิธิฯ ได้จัดงาน
สังสรรค์สง่ ท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ขน้ึ ทีท่ ท่ี �ำ การมูลนิธฯิ
โดยมีศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการคนที่
๑ คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
คุณระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย
กรรมการนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มาร่วมงาน
ดังกล่าว
การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากการรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกันแล้ว ยังถือโอกาสฉลองการปรับปรุงอาคาร
สำ�นักงานใหม่ด้วย ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ใช้งานมานานกว่า
๔๐ ปี ทั้งนี้ได้ดำ�เนินการทาสีภายในอาคาร ปรับปรุงห้อง
สุขา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสินีนาฏ โสตสถิตย์
กรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการบริหารฯ ในการออกแบบ
ให้ข้อเสนอแนะ และได้รับวัสดุ อุปกรณ์บางส่วนจากบริษัท
SCG จำ�กัด จนบัดนี้งานปรับปรุงดังกล่าวได้สำ�เร็จลุล่วง
ด้วยความเรียบร้อย สวยงาม
หลังจากการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ได้มี
การจับฉลาก และจับของรางวัล โดยมีคณะกรรมการมูลนิธฯิ
ร่วมสนับสนุนของรางวัลมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน หลังจากที่ทุกคนได้คร่ำ�เคร่งกับงานหนัก
มาตลอดปี ๒๕๕๗ และสุดยอดของงานในวันนั้น คือได้
เรียนเชิญ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ขึ้นร้องเพลง เนื่องจาก
ในอดีต ท่านเคยร่วมแต่งเพลงกับวงดนตรีอส. และท่านได้
กรุณาร้องเพลง “ชะตาชีวติ ” ด้วยความไพเราะยิง่ บรรยากาศ
อบอวลด้วยความสุขเช่นนี้ ยากที่ทุกคนที่อยู่ในงานจะ
ลืมเลือน.

ตามที่ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” ได้จัดงานบำ�เพ็ญกุศล
และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำ�ปีอย่างต่อเนือ่ ง และสม่�ำ เสมอ
เพื่อหาเงินสมทบทุนดำ�เนินการสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิ
พโลภิกขุนั้น
คณะกรรมการมูลนิธิฯได้กำ�หนดจัดงานดังกล่าวขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเนื่องจาก
ปีนี้เป็นปีมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ มูลนิธิฯจักได้จัดสร้างพระคัมภีร์
เปฏโกปเทสปกรณ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่องค์ประธาน
กรรมการมูลนิธิฯในโอกาสนี้ด้วย ในการนี้ คณะกรรม
การฯได้กราบนมัสการอาราธนาท่านเจ้าคุณพระพรหมสุธี
กรรมการมหาเถระสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็น
องค์ประธานสงฆ์
ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ รอง
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณระพินทร์ จารุดุล
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้เข้าพบและเรียนเชิญ คุณ
วิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาสฯ ทั้งนี้ใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บำ�เพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำ�ปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน
ตามกำ�หนดวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
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การบริจาค
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานแก่วัดสำ�คัญ วัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม สถาบันที่มีการศึกษาทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งหอสมุด
สำ�คัญๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ท่านสามารถบริจาคเงินได้ดังนี้ :
		
๑. บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ วันจันทร์ – วันศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
		 ๒. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
			 - ธนาคารกรุงไทย สาขาวรจักร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๕ – ๑ – ๑๗๒๘๖ – ๙
			 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจักรพรรษดิพงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๔ – ๑ – ๑๙๔๖๑ – ๖
		 ๓. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
		 ๔. ธนาณัติสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ปณ. หลานหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
ถ้าท่านมิได้บริจาคเงินโดยตรงที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กรุณาโทรศัพท์ / โทรสาร แจ้งมูลนิธิฯ เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร
ซึ่งสามารถนำ�ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำ�ปี
ที่ทำ�การ : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ตึกสมเด็จฯ ในบริเวณวัดสระเกศฯ ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๓๐ ๓๑๖ โทรสาร ๐๒ - ๒๒๑๘ ๐๐๑ E-mail : Bhumibalofd@gmail.com
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