ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

อาสาฬหบูชา
เป็นวันสำ�คัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๘  หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน  วันอาสาฬหบูชา
ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๘ หลัง สำ�หรับปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันอาสาฬหบูชา   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ๒ เดือน โดยทรงแสดงปฐมเทศนา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระโกณฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรม พระองค์จึงเปล่งอุทานว่า “โกณฑัญญะรู้แล้วหนอๆ” ภายหลังท่านโกณฑัญญะ
จึงได้นามใหม่วา 
่ “อัญญาโกณฑัญญะ”
อ่านต่อหน้า ๓

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ฉบับที่ ๖ / สิงหาคม ๒๕๕๘

“มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” ถวายเครื่องสักการะ
เนื่องในวันเข้าพรรษา

ถวายเครื่องสักการะและพระคัมภีร์
แด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธฯ

การถวายเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ ถือเป็นประเพณีอันดีงาม
ที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา ในการนี้ นายระพินทร์
จารุดุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นักวิชาการ
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุได้จัดเครื่องสักการะ พร้อมพระคัมภีร์
ถวายแด่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ
กรรมการมหาเถรสมาคมและพระเถรานุเถระ รวม ๑๗ วัด ๒๙ รูป
นับเป็นประเพณีอันดีงามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกปี ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ถวายเครื่องสักการะและพระคัมภีร์แด่พระพรหมสิทธิ
เจ้าอาวาส และพระเถรานุเถระวัดสระเกศฯ

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา  แปลว่าพักฝน หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ตอ้ งประจำ�
อยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน ๓ เดือน เริ่มในวันแรม ๑ ค่ำ�
เดือน ๘ ของทุกปี สำ�หรับปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องราวของพระภิกษุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนต่างถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำ�บุญ รักษาศีล ชำ�ระจิตใจให้
ผ่องใสด้วยการทำ�บุญ ตักบาตร ถวายเครื่องสักการบูชา  ฟังเทศน์
ฟังธรรม รักษาอุโบสถศีล งดเว้นอบายมุขต่างๆ หรือมักจัดอุปสมบท
บุตร-หลาน โดยถือกันว่าการบวชเรียนช่วงเข้าพรรษานี้ จะได้รับ
อานิสงส์สูง

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา
มีมาแต่โบราณดำ�เนินการเมื่อใกล้ฤดูเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชน
จะร่ ว มกั น หล่ อ เที ย นเข้ า พรรษาให้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จุ ด เป็ น กุ ศ ลทาน
ใช้ระหว่างพรรษา  ถือเป็นมงคลบุญเพราะเชื่อกันว่าแสงสว่างจะเป็น
อานิสงส์เพิ่มพูนปัญญา 
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มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ร่วมงานบำ�เพ็ญกุศล
“ตักบาตร” พระสงฆ์ ๙๙ รูป

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กร
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ภาคคณะสงฆ์และภาคเอกชน
ร่วมกันจัดงาน “สัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา” เนือ่ งในเทศกาล
อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำ�ปี ๒๕๕๘  เพื่อปลุกจิตสำ�นึกและ
ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำ�หลักธรรมคำ�สอนทางพระพุทธ
ศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย
พิธีทำ�บุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียน และถวาย
เทียนพรรษา  พิธีเวียนเทียนและกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์
๙ รัชกาล

อาสาฬหบูชา

ในส่วนของวัดสระเกศฯ ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพจัดพิธที �ำ บุญตักบาตร
พระสงฆ์ ๙๙ รูป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ บริเวณ
รอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และพิธีถวายเทียนพรรษา  ณ
พระอุโบสถ โดยมีพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์
ในการนี้นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วย
กรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ และผู้มีจิตศรัทธาได้เข้า
ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน ๙๙ รูป เพื่อร่วมสืบทอด
พุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ต่อจากหน้า ๑
ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ให้วันอาสาฬหบูชาเป็น
วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาของไทย
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ เมือ่ วันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบ พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันประกอบพิธีทำ�บุญตักบาตรรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา  เวียนเทียน เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาคุณ
พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีป
โลก

ลำ�ดับนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะทูลขอบรรพชา พระพุทธเจ้า
ประทานอนุญาตด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกใน
พระพุทธศาสนาทีบ่ วชตามพระพุทธองค์ ทำ�ให้เกิดพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ ครบสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรก
วันอาสาฬหบูชาในประเทศไทย  ประเทศไทยได้กำ�หนดให้
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา  เมื่อพุทธศักราช
๒๕๐๑ โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่ง
สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา  ได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่ม
วันศาสนพิธี คือ วันอาสาฬหบูชา ด้วยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการ

ที่มาข้อมูล :
- สังฆานุภาพ อาสาฬหบูชา โดย ทศพร ศรีคำ� (กลมเกลียว)
- มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
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แนะนำ�พระคัมภีร์ที่พิมพ์แล้วเสร็จ พร้อมเผยแผ่

ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๑ และธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๒ คือพระคัมภีร์ใหม่ลา่ สุดที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้จัดพิมพ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเผยแผ่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป

ประมวลภาพงานทอดผ้าป่าฯ สมาคมศูนย์ค้นคว้าฯ

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำ�นักงานสมาคมศูนย์ค้นคว้าฯ ตึกสมเด็จฯ วัดสระเกศฯ
นางประณัฐ เตชะเสน นายกสมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา นายระพินทร์ จารุดุล ที่ปรึกษา พร้อมด้วยกรรมการและผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมงานบำ�เพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำ�ปี ๒๕๕๘ ในการนี้มีธรรมบรรยายโดยอาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ รวมทั้งประชุมสามัญประจำ�ปี
ของสมาคมฯ
ที่ทำ�การ : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ตึกสมเด็จฯ ในบริเวณวัดสระเกศฯ ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๓ ๐๓๑๖ โทรสาร ๐๒ - ๒๒๑ ๘๐๐๑ E-mail : Bhumibalofd@gmail.com

