เข้าเฝ้าถวายพระพร
เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
กรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ รองประธานกรรมการ
มูลนิธิฯ และนายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

วิสาขบูชา...
วิสาขบูชา...วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
วิสาขบูชา...หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ�  เดือน ๖ ในทางจันทรคติ ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส ซึ่งมีเดือน ๘
สองครั้ง วันวิสาขบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ� เดือน ๗  
วิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้  และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็นวาระที่มาบรรจบในวันและเดือน
เดียวกัน ต่างกรรม ต่างวาระ เหตุการณ์ทั้ง ๓ มาบรรจบตรงกันในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ�  เดือน ๖ ชาวพุทธจึงถือเป็นวันสำ�คัญ
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
อ่านต่อหน้า ๒

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ฉบับที่ ๕ / มิถุนายน ๒๕๕๘

ต่อจากหน้าที่ ๑

วันวิสาขบูชา…เป็นวันสำ�คัญของโลก
วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำ�คัญยิ่งของโลก กล่าวคือ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกได้ประกาศ
ให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาของโลก
ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และได้เริ่มเปิดโอกาสให้ฆราวาสเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่เรียกว่าธรรมศึกษา ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ซึ่งถือเป็นปีกึ่งพุทธศตวรรษ  
มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่ ฝ่ายราชการ
ได้เรียกชื่องานครั้งนี้ว่า “ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ” โดยได้
จัดงานขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รวม ๗ วัน สถานที่
ราชการ วัดวาอารามต่างๆ ประดับธงทิว และโคมไฟสว่างไสว
ทั่วราชอาณาจักร ประชาชนถือศีล ๕ ศีล ๘  มีการอุปสมบท
พระภิกษุสงฆ์รวม ๒,๕๐๐ รูป งดการฆ่าสัตว์  งดการดื่มสุรา
มีการก่อสร้างพุทธมณฑล มีการออกกฎหมายสงวนสัตว์ป่า
รวมถึงห้ามฆ่าสัตว์  และห้ามจับสัตว์น�้ำ ในบริเวณวัดด้วย
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๗ ได้มกี ารผลักดันให้เกิดกิจกรรม
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา หรือสัปดาห์วันวิสาขบูชา ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา

วันวิสาขบูชาของไทย
การประกอบพิธีวิสาขบูชาในเมืองไทย เริ่มมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัยเป็นราชธานีสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างจาก
ลังกา ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด
โดยพระสงฆ์ ช าวลั ง กาได้ เ ดิ น ทางเข้ า มาเผยแผ่ พ ระพุ ท ธ
ศาสนา และเชื่อว่าได้นำ�การประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติ
ในประเทศไทย
ในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้ประกอบพิธี วิสาขบูชา จวบจนถึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระ
ราชดำ�รัสด้วยสมเด็จพระสังฆราช (มี) ให้ทำ�พิธีวิสาขบูชา
เป็ น ครั้ ง แรกในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละเป็ น วั น นั ก ขั ต ฤกษ์ ที่
ยิ่งใหญ่ของปีเมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๐ และได้ถือปฏิบัติเป็น
พุทธบูชาตั้งแต่นั้นมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้ ร าชบั ณ ฑิ ต ยสภาจั ด ประกวดแต่ ง หนั ง สื อ สอน
พระพุ ท ธศาสนาสำ � หรั บ เด็ ก ในงานพระราชพิ ธี วิ ส าขบู ช า

กิจกรรมในวันวิสาขบูชา
วันสำ�คัญดังกล่าวพุทธศาสนิกชนจะทำ�บุญ ตักบาตร
ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนทักษิณาวรรตรอบพระอุโบสถ
หรือรอบสถูปเจดีย์ เพื่อน้อมสักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่มาข้อมูล  “พุทธานุภาพ” วิสาขบูชา พุทธานุภาพประสิทธิ์
ประสาทพรธรรมดีให้ชีวิต โดย ทศพร  ศรีคำ� (กลมเกลียว)

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ...ร่วมจัดนิทรรศการ
รัฐบาลได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงขึ้นทุกปี สำ�หรับปีนี้ได้จัดงานระหว่าง ๒๙ พ.ค. – ๙ มิ.ย.
๒๕๕๘ ในการนี้ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้น�ำ ผลงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคง ถาวร สืบต่อไป  
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สมาคมศูนย์ค้นคว้าฯ  จัดงานบำ�เพ็ญกุศล
ทอดผ้าป่าฯ  ประจำ�ปี ๒๕๕๘
สมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา และสมาคม
สังคมสงเคราะห์ทางจิต กำ�หนดจัดงานบำ�เพ็ญกุศลทอดผ้าป่า
สามัคคีประจำ�ปี ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำ�นักงานสมาคมฯ ตึกสมเด็จญาโณทย
มหาเถร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
นางประณัฐ เตชะเสน นายกสมาคมศูนย์ค้นคว้าฯ
ชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้ดำ�เนินงานเกี่ยวกับการค้นคว้าและ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และร่วมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุตลอดมา เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี  การจัดงาน
บำ � เพ็ ญ กุ ศ ลดั ง กล่ า วเพื่ อ นำ � ปั จ จั ย มาเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดำ�เนินงานสืบต่อและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การพิมพ์
หนังสือธรรมปฏิสนั ถาร หนังสือ ปกิณกธรรมต่างๆ  เผยแผ่เป็น
ธรรมทาน เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาค้นคว้า
เพื่อความเข้าใจในพระสัทธรรมคำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา นายก
สมาคมศูนย์ฯ ชี้แจงต่อไปว่า สมาคมฯ กำ�หนดจัดงานบำ�เพ็ญ

กุศลทอดผ้าป่าในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ สำ�นักงานสมาคมฯ หลังจากนั้นจะมีธรรม
บรรยาย โดยอาจารย์ไชยวัฒน์   กปิลกาญจน์ และต่อจากนั้น
จะมีการประชุมสามัญประจำ�ปี และรับประทานอาหารร่วมกัน
ขอเรียนเชิญกรรมการและผูม้ จี ติ ศรัทธา ร่วมงานดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน  

ถวายพระคัมภีร์
นางสินนี าฏ โสดสถิตย์ กรรมการมูลนิธฯิ นางพัทธนันท์
สมบูรณ์พงษ์ อดีตรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผูแ้ ทน
มูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้เดินทางไปถวายพระคัมภีร์
ฉบับภูมิพโลภิกขุแก่วัดต่างๆ ระหว่าง มกราคม - มิถุนายน
๒๕๕๘ ดังนี้
- ภาคตะวันออก  จ�ำ นวน ๑ วัด ได้แก่  วดั โขดหิน  จ.ระยอง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน ๕ วัด ได้แก่
วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
วัดถ้ำ�ขาม จ.สกลนคร วัดป่านาคนิมิตย์ จ.สกลนคร
วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
- ภาคใต้  จำ�นวน ๑๕ วัด ได้แก่
จ.กระบี่ ๖ วัด วัดแก้วโกวาราม วัดถ้�ำ เสือ วัดคลอง
ท่อม วัดแหลมสัก วัดมหาธาตุวชิรมงคล วัดราษฎร์รังสรรค์
จ.ตรัง ๓ วัด วัดกระพังสุรินทร์ วัดประสิทธิชัย วัดจอมไตร
จ.สงขลา ๒ วัด วัดหาดใหญ่สิตาราม วัดหงส์ประดิษฐาราม
จ.พัทลุง ๒ วัด วัดภูผาภิมุข วัดคูหาสวรรค์   จ.สตูล ๑ วัด

ถวายพระคัมภีร์แด่วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างไห้) จ.ปัตตานี

วัดมงคลมิง่ เมือง  จ.ปัตตานี ๑ วัด วัดราษฎร์บรู ณะ (วัดช้าง
ไห้)
หลายท่ า นที่ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปถวายพระคั ม ภี ร์ ใ นครั้ ง นี้
กลับมาเล่าด้วยความปิติ ที่ได้เห็นบรรยากาศแห่งความชื่นชม
ยินดีของคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ซึ่งล้วนกำ�ลังศึกษาเล่าเรียน
ทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น บางวัดอยู่ห่างไกลจากเมือง บางวัดอยู่
ไกลในสวนยาง ยากทีจ่ ะเดินทางออกมาหาแหล่งศึกษาค้นคว้า
ดังนั้นพระคัมภีร์ที่ได้รับจากมูลนิธิฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  
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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  ๐๕๑ – ๑ – ๑๗๒๘๖ – ๙
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาจักรพรรดิพงษ์  บัญชีออมทรัพย์  เลขที  ่ 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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