ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว .......พระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาพุทธ
จากอดีตถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทยทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพราะมีหลักของ
พระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชศรัทธาความเชื่อ พระราชปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาด้วยการบรรพชาอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาตามพระราชประเพณี ทรงน้อมพระราชหฤทัยระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น
พระบรมศาสดา ทรงระลึกถึงพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทรงระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
อีกทั้งยังทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์ตั้งแต่พระราชาคณะ จนถึงพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
อ่านต่อหน้า ๒

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ฉบับที่ ๘ / ธันวาคม ๒๕๕๘

ต่อจากหน้า ๑

ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ไทย
สถาบั นสงฆ์ เ ป็นองค์กรส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
ตามแนวทางที่บุรพมหากษัตริย์ได้ทรงด�ำเนินมา ทั้งด้าน
ศาสนธรรม ศาสนบุคคล และศาสนวัตถุ ตั้งแต่พระองค์ได้
ทรงครองราชย์จนถึงปัจจุบันมากมาย อาทิ การพระราชทาน
สมณศักดิ์และพัดยศของพระสงฆ์ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ การพระราชทานนิตยภัตคณะสงฆ์ไทย ซึ่งหมายถึง
ค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์จัดถวายแก่พระสงฆ์ที่ได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ์ การพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ละสามเณรได้ ศึ ก ษา
พระธรรมวินยั ขัน้ สูง อีกทัง้ ยังทรงอุปถัมภ์การอุปสมบทนาคหลวงอีกด้วย
พระบรมราชูปถัมภ์ด้านศาสนธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธศาสนิกที่
เคร่งครัดในศาสนธรรม ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านศาสนธรรม
อาทิ ทรงอุปถัมภ์การช�ำระพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สำ� คัญ
ทางพระพุทธศาสนา โดยทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี้โครงการปริวรรตอักษรขอม และอักษร
โบราณท้องถิน่ ของมูลนิธภิ มู พิ โลภิกขุ ก็ได้รบั พระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนให้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คน
เข้าถึงธรรม
พระราชศรัทธา และพระอัจฉริยภาพในการสร้าง
พระพุทธปฏิมา พระอาราม และพุทธสถาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงมีพระวิริยะ พระอุตสาหะ
ในการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนาอย่ า งอเนกอนั น ต์ เ ป็ น
รูปธรรมชัดเจน ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ที่เป็นพุทธศิลป์
มากมาย งานด้านศาสนวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา ที่
พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้จัดสร้างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร.  พระพุทธนวราชบพิตร  พระสมเด็จจิตรลดา  พระพุทธนาราวันบพิตร
พระพุทธกาญจนธรรมสถิต  พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์
ประจ�ำรัชกาลที่ ๙  พระพุทธชินสีห์ (จ�ำลอง)  เหรียญทรงผนวช
พระศรี ศ ากยะทศพลญาณประธานพุ ท ธมณฑลสุ ท รรศน์
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พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พุทธมณฑล ฯลฯ

พระมหากรุณาธิคุณต่อ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกกองทุนพิเศษ “ภูมิพโลภิกขุ” ที่พระองค์ได้
พระราชทานแก่สมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา ขึ้น
เป็น “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ”
คณะกรรมการมูลนิธิฯ รู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้สนอง
พระมหากรุณาธิคุณโดยได้จัดสร้างพระคัมภีร์เนื่องในโอกาส
พิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้
- ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๐๖
- ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
- ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
- ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชย์สมบัติ ครบ
๖๐ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

- ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
- ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
คณะกรรมการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิฯ
ขอตั้งปณิธาณที่จะด�ำเนินงานจัดสร้างและเผยแผ่พระคัมภีร์
ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อสืบทอดพุทธมรดกให้มั่นคงถาวร
สืบไป
ขอบคุณข้อมูล:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จัดงานบำ�เพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำ�ปี ๒๕๕๙
       มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ก�ำหนดจัดงานบ�ำเพ็ญกุศล
ทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำปี ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
       นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ชี้แจง
ว่ามูลนิธิฯจัดงานบ�ำเพ็ญกุศลดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลสมั ย
๖๐ ปี แห่งวันเสด็จออกผนวช ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้มูลนิธิฯ จะได้จัดพิมพ์

พระคัมภีร์สัททาวิเสสสัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย พระคัมภีร์นี้ถือเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษา
บาลีทสี่ ำ� คัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม เพื่อการธ�ำรง และสืบทอดพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
       พุทธศาสนิกชนผู้ประสงค์จะร่วมบ�ำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล
โปรดแจ้งความจ�ำนงได้ที่มูลนิธิฯ โทร ๐๒ - ๒๒๓-๐๓๑๖
ในวันและเวลาราชการ

เผยแผ่พระคัมภีร์
การจัดสร้างและเผยแผ่พระคัมภีร์ ถือเป็นภารกิจที่
ส�ำคัญของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในช่วงเดือน ก.ค.-พ.ย. ๒๕๕๘
นายระพินทร์ จารุดลุ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการมูลนิธฯิ
อาทิ นายวีระชัย ไชยวรรธนะ  นายพีระพันธุ์ สุนทรศารทูล
นางสินีนาฏ โสดสถิตย์  น.ส.บุญรักษ์ นาครัตน์  น.ส.จงกลณี นาคสมบูรณ์  น.ส.กมลวรรณ กรรเกษม  นางบุญมา
เตสยานนท์  น.ส.พิมพิมล งั่นบุญศรี  น.ส.พรทิพย์ โพธิปิณฑ์
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อ่านต่อหน้า ๔

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ สร้างพระคัมภีร์ สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา (บาลี - ไทย) ภาค ๑ ฉบับภูมพิ โลภิกขุ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี องค์ประธาน
กรรมการมูลนิธฯิ (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๗) เนือ่ งในวาระ
๙๐ปี พระประสูติกาล
ต่อจากหน้า ๓

เผยแผ่พระคัมภีร์

นางสุภาคินี เอกฉัตร ฯลฯ พร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิฯ นาง
พัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์  อดีตรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันน�ำพระคัมภีร์ที่จัดพิมพ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปเผยแผ่ถวายแก่วดั และสถาบันการศึกษา
ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนี้
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม ๙ วัด
- วัดโมฬีโลกยาราม วัดอรุณราชวราราม วัดนวลจันทร์
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดบางเตยกรุงเทพมหานคร
- วัดโตนด วัดจันทร์ วัดอุบลวนาราม  จ.นนทบุรี
- วัดจากแดง  จ.สมุทรปราการ
ภาคกลาง รวม ๑๖ วัด ได้แก่
- วัดอัมพวัน วัดน้อยนพคุณ  จ.สุพรรณบุรี
- วัดบางโคนม วัดบางปลาหมอ วัดหน้าต่างนอก
จ.พระนครศรีอยุธยา
- วัดพระพุทธฉาย วัดมงคลชัยพัฒนาราม วัดบัวลอย
วัดบ้านลาด วัดเกาะแก้วอรุณคาราม วัดสมุหประดิษฐาราม
วัดศรีบรุ รี ตั นาราม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  จ.สระบุรี
- วัดหลวงพ่อสด  จ.ราชบุรี
- วัดศรีสุขเกษม  จ.อ่างทอง

ภาคตะวันออก จ�ำนวน ๑ วัด ได้แก่
- วัดสมบูรณาราม  จ.ระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๒ วัด ได้แก่
- วัดห้วยกอย  จ.ยโสธร  
- วัดดอนตากไฮ  จ.อุบลราชธานี
ภาคเหนือ รวม ๖ วัด ได้แก่
- วัดป่าอรัญญวิเวก วัดป่าตึง วัดขุนแม่รวม วัดแม่ขิ
วัดเหมืองแร่  จ.เชียงใหม่
- วัดขุนกอง  จ.ล�ำพูน
ภาคใต้ จ�ำนวน ๒ วัด ได้แก่
- วัดไกลกังวล  จ.ประจวบคีรีขันธ์
- วัดหาดใหญ่สิตาราม  จ.สงขลา
วัดในประเทศพม่า จ�ำนวน ๒ วัด ได้แก่
- วัดป่าจาม
- วัดบ้านห้วย
นอกจากนี้ยังมีหอสมุด และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ
มหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย จ.นครปฐม เพื่อวิทยาลัยสงฆ์ และวิทยาเขตต่างๆ
ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงอีกด้วย

ที่ทำ�การ : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ตึกสมเด็จฯ ในบริเวณวัดสระเกศฯ ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๓ ๐๓๑๖ โทรสาร ๐๒ - ๒๒๑ ๘๐๐๑ E-mail : Bhumibalofd@gmail.com

