มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ฉบับที่ ๓ / กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โปรดเกล้าฯให้คณะกรรมการมูลนิธิฯเข้าเฝ้าถวายพระคัมภีร์ ๕ มี.ค. ๕๘

นายระพินทร์ จารุดลุ กรรมการผูจ้ ดั การมูลนิธฯิ ชีแ้ จงว่า ตามทีม่ ลู นิธฯิ ได้ท�ำ หนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธฯิ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธฯิ เข้าเฝ้าฯ
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระคัมภีร์ ฉบับภูมิพโลภิกขุ นั้น
บัดนี้สำ�นักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะกรรมการมูลนิธิฯเข้าเฝ้าฯ ในวันพฤหัสบดีที่  ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระคัมภีร์ที่จะนำ�ขึ้นทูลเกล้าฯถวายในครั้งนี้ ได้แก่ พระคัมภีร์ที่มูลนิธิฯได้จัดสร้างในโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
และถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้
๑. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประกอบด้วย
– พระคัมภีร์เนตติปกรณ์  บาลี – ไทย
– พระคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี – ไทย ภาค ๑
– พระคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี – ไทย ภาค ๒
๒. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๕ จัดสร้างพระคัมภีร์เนตติอรรถกถาบาลี – ไทย ภาค ๑
๓. เนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เจริญพระชนมพรรษา  ๖๐ พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม
๒๕๕๕ จัดสร้างพระคัมภีร์เนตติอรรถกถา บาลี – ไทย ภาค ๒
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นปีมหามงคลที่องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างพระคัมภีร์เปฏโกปเทสปกรณ์ บาลี – ไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วย
ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดทำ�หนังสือ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ สืบทอดพุทธมรดก” ที่เป็นประวัติความเป็นมาผลงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ถวายแด่องค์ประธานฯในโอกาสมหามงคลนี้ด้วย

แนะนำ�เปฏโกปเทสปกรณ์ ฉบับภูมิพโลภิกขุ
พระคัมภีร์เปฏโกปเทสปกรณ์ เป็นพระคัมภีร์สำ�คัญ
มีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ โดยพระ
มหากัจจายนะ หรือที่เรียกกันว่า พระสังกัจจายน์ ได้รจนา
ไว้เพื่ออธิบายขยายความพระธรรมให้เกิดความเข้าใจในหลัก
ธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดี เพื่อให้ผู้เป็นศิษย์ของท่าน
ได้ศึกษาเล่าเรียน
พระมหากัจจายนะ เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระ
บรมศาสดาว่า เป็นเลิศในการอธิบายคำ�ที่กล่าวไว้โดยย่อให้
ละเอียด เข้าใจมากขึ้น
มูลนิธิฯ ได้ต้นฉบับเปฏโกปเทสปกรณ์ใบลานอักษร
ขอมมาจากวัดบวรนิเวศน์วิหาร มีจำ�นวน ๘ ผูก รวม ๓๖๗
หน้าลาน โดยอดีตสมเด็จพรสังฆราช เมื่อครั้งดำ�รงสมณศักดิ์
ที่สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) เจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศน์วิหาร โปรดให้ยืมมาปริวรรตเป็นอักษรไทย ซึ่งได้
ดำ�เนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๑๘ จากนั้นได้
มอบให้อาจารย์เขียน วงศ์ศรีสังข์ ป.ธ. ๙ เป็นผู้ตรวจชำ�ระ
ร่วมกับคณะนักวิชาการ
การชำ�ระนั้น ได้เทียบเคียงกับเปฏโกปเทสปกรณ์อักษร
พม่า ฉบับฉัฏฐสังคีติ และฉบับอักษรโรมัน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
จัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์เปฏโกปเทสปกรณ์  ภาษาบาลี  อักษร
ไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ นับเป็นฉบับบาลี
อักษรไทยครั้งแรกของไทย
ปัจจุบันยังไม่มีสถาบันใดแปลพระคัมภีร์ดังกล่าวออก
มาเป็นภาษาไทย เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ กรรมการ
นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันในอันที่จะจัดสร้างพระคัมภีร์เฉลิมพระเกียรติแด่องค์
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และเห็นสมควรตั้งคณะทำ�งานขึ้น

ดำ�เนินการแปล ตรวจ ชำ�ระ และจัดพิมพ์พระคัมภีร์ดังกล่าว
ออกเป็นภาษาไทย โดยมีอาจารย์ภิญโญ ล่องสกุล ป.ธ. ๘
ปริญญาโท หัวหน้าวิชาการ เป็นหัวหน้าคณะ
บัดนี้พระคัมภีร์เปฏโกปเทสปกรณ์ ฉบับภูมิพโลภิกขุ ภาษาไทยฉบับแรกของประเทศไทย ได้จัดพิมพ์
เสร็จสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการมูลนิธิฯจักได้นำ�ขึ้น
ทูลเกล้าฯถวายแด่องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เนื่อง
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ พร้อมกับพระคัมภีร์
ที่ มู ล นิ ธิ ฯ ได้ จั ด สร้ า งเนื่ อ งในโอกาสพิ เ ศษเพื่ อ เฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ. ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เชิญประชุม...

...คณะกรรมการมูลนิธฯิ กำ�หนดประชุมสามัญประจำ�ปี ๒๕๕๘
วันจันทร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ.ห้องราชดำ�เนิน  โรงแรมรอยัลปริน้ เซส  หลานหลวง กทม.
ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...
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แนะนำ�หนังสือ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ .... สืบทอดพุทธมรดก”
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดทำ�หนังสือ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ...สืบทอดพุทธมรดก” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประวัติ
ความเป็นมา ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ เนื่องใน
โอกาสย่างเข้าปีที่ ๔๒
ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ตั้งแต่
ประวัติ ความเดิม เรื่องราวของพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย ภารกิจหลัก ขั้นตอนการปริวรรตพระคัมภีร์   
รายชื่อพระคัมภีร์ ฉบับภูมิพโลภิกขุ รวมทั้งพระคัมภีร์ที่จัด
พิมพ์ในโอกาสพิเศษ ตลอดจนผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
มูลนิธิฯ นับเป็นหนังสือที่น่าสนใจยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจักได้
ร่วมภาคภูมิใจกับผลงานการสืบทอดพุทธมรดกของมูลนิธิฯ
หนังสือดังกล่าว คณะกรรมการมูลนิธิฯจะได้นำ�ขึ้นทูล
เกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธฯิ ในโอกาสทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าถวายพระคัมภีร์ ในวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐น. ณ. ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จัดงานบำ�เพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี นำ�เงินรายได้สร้างพระคัมภีร์
มูลนิธฯิ ขอเรียนเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมงานบำ�เพ็ญ
กุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำ�ปี ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ.พระอุโบสถวัดสระเกศราชวร
มหาวิหาร โดยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีจิตศรัทธารับเป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส
ในการนีม้ ลู นิธฯิ จะได้น�ำ เงินรายได้จากงานบำ�เพ็ญ
กุศลดังกล่าว สมทบทุนสร้างพระคัมภีร์อัฏฐสาลินี
อรรถกถาธรรมสังคณี ฉบับภูมิพโลภิกขุ ซึ่งเป็นคัมภีร์
สำ�คัญทีอ่ ธิบายพระอภิธรรมปิฎกออกเผยแผ่ และถวาย
เป็นพระราชกุศล
ผู้สนใจร่วมบำ�เพ็ญกุศลโปรดติดต่อมูลนิธิฯ
โทร ๐๒-๒๒๓-๐๓๑๖ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ –
16.00 น.

3

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  ๐๕๑ – ๑ – ๑๗๒๘๖ – ๙
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาจักรพรรดิพงษ์  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  ๐๕๔ – ๑ – ๑๙๔๖๑ – ๖
๓. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
๔. ธนาณัติสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  ปณ. หลานหลวง  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐
ถ้าท่านมิได้บริจาคเงินโดยตรงที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  กรุณาโทรศัพท์ / โทรสาร แจ้งมูลนิธิฯ เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร
ซึ่งสามารถนำ�ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำ�ปี
ที่ทำ�การ : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ตึกสมเด็จฯ ในบริเวณวัดสระเกศฯ  ถนนจักรพรรดิพงษ์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม. ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์  ๐๒ - ๒๒๓๐ ๓๑๖   โทรสาร  ๐๒ - ๒๒๑๘ ๐๐๑   E-mail :  Bhumibalofd@gmail.com
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