มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ฉบับที่ ๗ / ตุลาคม ๒๕๕๘

ลงนามถวายพระพร
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ โดยนายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง  

ฯพณฯ จอมพล ป พิบลู ย์สงคราม ยังเคยแวะมายืนฟังด้วยความสนใจ
อาจารย์แนบ อาจารย์มณีพันธุ์ และอาจารย์อุษา มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ตำ�ราทางพระพุทธศาสนาที่แปลเป็นภาษาไทยนั้น
มีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น หากช่วยกันจัดทำ�เป็น
ภาษาไทย ชาวพุทธที่สนใจจะได้ศึกษา ค้นคว้า เป็นตำ�ราต่อไป
ก็จะเป็นการธำ�รงและเผยแผ่พุทธศาสนา
กอร์ปกับขณะนั้น อาจารย์สิริ เพ็ชรไชย ได้มาเยี่ยมอาจารย์แนบ
และปรารภถึงพระคัมภีร์ใบลานที่ถูกไฟไหม้ ทิ้งกระจัดกระจาย เป็นที่
น่าเสียดาย และน่าห่วงใยยิ่ง
แนวคิ ด ในการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานค้ น คว้ า ทางพระพุ ท ธศาสนา
ในพุทธสมาคมจึงเกิดขึ้น โดยจัดทำ�ข้อเสนอโครงการเพื่อนำ�เสนอในที่
ประชุม แต่เป็นที่น่าเสียดายที่คณะกรรมการพุทธสมาคมมีความเห็น
ว่า “ไม่มีหน่วยงานปฏิบัติ เพราะอยู่นอกวัตถุประสงค์”
อาจารย์มณีพันธุ์ จึงขออนุญาตนำ�โครงการนี้มาปฏิบัติเอง โดย
ได้ปรึกษากับอาจารย์แนบ ซึ่งท่านก็เห็นชอบ และยินดีอย่างยิ่งที่จะได้
ร่วมกันสร้างตำ�ราที่เกือบจะสูญ ให้มีขึ้น เป็นการธำ�รงพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกัน และเห็นชอบให้ใช้ชื่อหน่วยงานนี้
ว่า “สมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา” ได้ดำ�เนินการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๕
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระ
เกศฯ ขณะนั้นได้อนุโมทนา และยินดีให้ใช้อาคาร ตึก สมเด็จฯที่ท่าน
ได้ใช้ทุนทรัพย์ของท่านสร้างขึ้น เป็นอาคารที่ทำ�การ และได้เมตตา
เป็นองค์ประธานเปิดที่ทำ�การสมาคมเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๐๖ โดย
ก่อนหน้านี้เพียง ๒ วัน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้รับ
แต่งตั้งให้รักษาการ สมเด็จพระสังฆราช

๔๒ ปี .........กับงานสืบทอดพุทธมรดก
ในโอกาสที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้ดำ�เนินการมาครบ ๔๒ ปี
และก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔๓ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา “ข่าวสาร
มูลนิธิฯ ขอย้อนอดีตให้สมาชิก และผู้อ่าน ได้ทราบประวัติความเป็น
มาอันงดงามยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

จุดเริ่มต้น

เมือ่ ๖๐ กว่าปีทแ่ี ล้ว อาจารย์อษุ า จารุดลุ ได้รบั คำ�ชักชวนให้ไป
ฟังธรรมบรรยายของอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ทีพ่ ทุ ธสมาคม และได้
สนใจศึกษาพระอภิธรรมอย่างจริงจัง จนมีความรูแ้ ตกฉานในเวลาต่อมา
จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์มณีพันธุ์ จารุดุล ได้ฟังพระอภิธรรม
โดยบังเอิญ และรู้สึกว่าธรรมะนี้มีประโยชน์แก่ชีวิตประจำ�วัน ต่อมาจึง
ได้ทราบว่าธรรมบรรยายในวันนั้นคือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒
ว่าด้วยเรื่องเจตสิก ผู้บรรยายคืออาจารย์แนบ มหานีรานนท์
อาจารย์มณีพันธุ์ ได้ติดตามฟังธรรมต่อมา จนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการฟังธรรม สนใจที่จะส่งเสริมให้แพร่หลาย โดยที่
ขณะนั้นอาจารย์ได้รับราชการในตำ�แหน่งกรรมการเลขานุการสำ�นัก
วัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี อาจารย์จึงได้เสนอโครงการศึกษา
อภิธรรมต่อประธานสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่ง ฯพณฯ จอมพล ป
พิบูลย์สงคราม  นายกรัฐมนตรีขณะนั้น  ดำ�รงตำ�แหน่งประธานสภา
ดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการฯ เห็นชอบ และให้ใช้หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถานที่บรรยายธรรม โดยเชิญอาจารย์แนบ มหานีรานนท์
มาบรรยาย ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเนืองแน่น แม้แต่
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พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) มีเมตตาต่อกรรม
การสมาคมยิ่งนัก เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๖ ทรงนำ�คณะกรรมการ
สมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพร และถวายพระคัมภีร์อัฏฐสาลินี  ฉบับ
แรกที่แปลเป็นภาษาไทย ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๖ ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน พร้อม
กั น นี้ ไ ด้ ทู ล เกล้ า ฯถวายเงิ น ที่ ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มบริ จ าคสมทบสร้ า ง
พระคัมภีร์ดังกล่าว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน
กลับมา ให้เป็นกองทุนพิเศษ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๕  คณะกรรมการสมาคมฯ ได้
เข้าเฝ้าฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ยกกองทุนพิเศษที่
พระราชทานไว้ ขึ้นเป็นมูลนิธิ โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ใช้พระราชฉายาขณะทรงผนวช ว่า “ภูมิพโลภิกขุ” เป็นชื่อมูลนิธิฯ
ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๖ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่มูลนิธิฯ
ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธฯิ สืบต่อจาก
สมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี และ
ทรงรับโครงการ “ปริวรรตอักษรขอม และอักษรโบราณท้องถิ่น
ชำ�ระและแปลพระคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทย”
ของมูลนิธิฯ เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์
เป็นภาษาไทย” ของมูลนิธิฯ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
และได้จัดสรรงบประมาณดำ�เนินการให้มาโดยตลอด
แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป รัฐบาลต่อๆมาให้ความสำ�คัญน้อยลง
จนปัจจุบันมูลนิธิฯภายใต้การนำ�ของ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
ณ นคร รองประธานกรรมการคนที่ ๑  คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ รอง
ประธานกรรมการคนที่ ๒ นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการทุกท่านต้องร่วมแรงร่วมใจ ระดมสรรพกำ�ลังทั้งด้าน
งบประมาณดำ�เนินการและผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
มาดำ�เนินการ นับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และใช้ทุนดำ�เนินการสูง
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ พร้อมจะก้าวสู่ปีที่ ๔๓ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ดำ�เนินการต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง เพื่อสืบทอดพุทธมรดกให้ยั่งยืนสืบไป
ตามพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมศูนย์
ค้นคว้าฯ  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๖  ความตอนหนึ่งว่า

ผลงานแห่งความภูมิใจ

ตลอดระยะเวลา ๔๒ ปี มูลนิธฯิ ได้ด�ำ เนินการปริวรรต ชำ�ระ และ
แปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ภาษาบาลีอักษรขอมเป็นภาษา
ไทยแล้วจำ�นวน ๑๔๔ พระคัมภีร์ อีกทั้งได้ดำ�เนินการเผยแผ่ ถวายแก่
วัดที่มีการเรียน การสอนทางพระพุทธศาสนา หอสมุด สถาบันการ
ศึกษาต่างๆทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กว่า ๕๐๐ วัด/สถาบัน เป็น
จำ�นวนกว่า ๕๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและ
พระบรมวงศานุวงศ์
ล่าสุดมูลนิธิฯ ได้สร้างพระคัมภีร์เปฏโกปเทสปกรณ์ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

“ฉันขออนุโมทนา ขอให้ทำ�ต่อไป
เป็นการช่วยให้คนเข้าถึงธรรม”

แผนงานในอนาคต

มูลนิธิฯ มีพระคัมภีร์อยู่ในโครงการที่ได้ปริวรรตแล้วจำ�นวน
๕๐๐ คัมภีร์ ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๔๔ คัมภีร์
ที่เหลือกว่า ๓๐๐ คัมภีร์ อยู่ในขั้นตอนการดำ�เนินงาน ซึ่งต้องใช้
ทั้งงบประมาณและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
แม้ในอดีตผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการฯจะได้วางรากฐานไว้อย่าง
มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสำ�คัญในงาน
ของมูลนิธิฯ จนได้บรรจุโครงการ “ปริวรรตอักษรขอม และอักษร
โบราณท้องถิ่น ชำ�ระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณข้อมูล:
“ปฐมเหตุ ใ ห้ เ กิ ด สมาคมศู น ย์ ค้ น คว้ า ทางพระพุ ท ธศาสนาและ
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” โดยอาจารย์มณีพันธ์ุ - อาจารย์อุษา จารุดุล
จากหนังสือ “ทางบำ�เพ็ญกุศลเพื่อออกจากทุกข์แห่งการเกิด”

3

ถวายพระคัมภีร์แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ

ตามที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้จัดสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ
เพื่อเผยแผ่ถวายแก่วัด และสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการ
มูลนิธฯิ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการบริหารฯ
นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ได้นอ้ มถวายพระคัมภีรฉ์ บับภูมพิ โลภิกขุ ชุดใหญ่ จำ�นวน ๑๑ ชุด ชุดละ
๑๓๖ คัมภีร์ แก่พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราช
วิทยาลัย เพือ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ กับ ๗ วิทยาเขต และ ๓ วิทยาลัยสงฆ์ จะได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไป
พิธีถวายพระคัมภีร์ดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ท่ามกลางที่ประชุมของ
สภามหาวิทยาลัยฯ
ในส่วนของมูลนิธิฯ นั้น นอกจากประธานกรรมการบริหารฯ
และกรรมการผูจ้ ดั การแล้ว ยังประกอบด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

มูลนิธิฯอีกหลายท่าน อาทิ คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ  นายชุมศักดิ์
– นางประณัฐ เตชะเสน  นางสินีนาฏ โสดสถิตย์  นายพีระพันธุ์
สุนทรศารทูล  น.ส.ศุภกาญจน์ ภักดีศรี  น.ส.กมลวรรณ กรรเกษม
นางบุญมา เตสยานนท์  น.ส.พิมพิมล งัน่ บุญศรี  นางสุภาคินี เอกฉัตร
โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากนายวีระชัย ไชยวรรธนะ ใน
การประสานการปฏิบัติ
หลังการถวายพระคัมภีร์แล้ว ท่านอธิการบดี และคณะสงฆ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ได้อนุโมทนา และกล่าวชื่นชม
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ
และเป็นที่น่ายินดียิ่ง เมื่อได้ทราบว่าพระคัมภีร์ที่มูลนิธิฯ ได้
จัดสร้างและเผยแผ่ไปแล้วนั้น คณะสงฆ์ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา นับได้ว่าภารกิจที่มูลนิธิฯได้
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องเสมอมากว่า ๔๒ ปีนั้น เป็นส่วนสำ�คัญใน
การสืบทอดพุทธมรดกให้มั่นคงถาวรสืบไป

บำ�เพ็ญกุศลวันก่อตั้งมูลนิธิฯ
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ   ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ใช้พระราชฉายาขณะทรงผนวชว่า “ภูมพ
ิ โลภิกขุ” เป็น
ชื่อมูลนิธิฯ มูลนิธิฯจึงถือว่าเดือนตุลาคม เป็นเดือนมงคลยิ่ง เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกผนวช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๔๙๙ กอร์ปกับมูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตาม
กฎหมาย เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๖ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงเห็น
สมควรจัดงานบำ�เพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล

แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรทั้งวัด จำ�นวน ๘๙ รูป เพื่อเป็นพระราช
กุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดสระเกศฯ โดยได้กราบนมัสการท่านเจ้าคุณ
พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการนี้ ใ คร่ ข อเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการและผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา
ร่วมงานบำ�เพ็ญกุศลตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน
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