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ขอเชิญผูมีศรัทธารวมทําบุญสรางปญญาบารม ี

พิมพหนังสือเรียนบาลี มหาบาลีวิชชาลัย 

ถวายพระภิกษุสามเณร มอบใหผูสนใจศึกษาภาษาบาลภีาษาพระธรรม 

 

เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศลแด  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 

 

ทุนในการพิมพ ๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท  
(สองลานสี่แสนสามหม่ืนบาทถวน) 

 

ติดตอมหาบาลีวชิชาลยั วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 
ถนนวังเดมิ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
โทร. ๐๘๐ ๕๕๙๒ ๘๘๕, ๐๘๙ ๖๖๐๑ ๔๖๔, ๐ ๒๔๒๗ ๘๑๔๗

www.mahapali.com 
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โครงการพิมพหนังสือบาล ีมหาบาลวีชิชาลัย ป ๒๕๕๘ 

มหาบาลีวิชชาลัย จะพิมพหนังสอืบาลีหลายเรื่องดงัตารางขางลางนี้ เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรและ
มอบใหชาวพุทธผูสนใจศึกษาภาษาบาลี หนังสอืเหลานี้ ใชเปนหนังสอืเรยีนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาบาลีโดยมหาบาลีวิชชาลัย  จึงขอเชิญชวนผูศรัทธารวมทําบุญในการพิมพครั้งนีด้วยกันเพือ่
สงเสริมการศึกษาภาษาบาลีใหแพรหลายยิ่งขึ้น อันจะเปนเหตุใหพระสัทธรรมตั้งมั่นยาวนาน ชวย
อํานวยประโยชนสุข สรางสรรคสงเสริมปญญาใหชาวโลกสืบตอไป 

 ที ่ รายการ จํานวนที่พิมพ/ชุด 

๑ ไวยากรณบาลีเบ้ืองตน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ มหาบาลีวิชชาลัย 
เรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ อุตฺตมปฺโญ 

๓,๐๐๐ 

๒ พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค ๕-๘ (รวม ๔ เลม) 
เรียบเรียงโดย พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน) 

๒,๐๐๐ 

๓ รูปสิทธิทีปนี 
เรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ อุตฺตมปฺโญ 

๑,๐๐๐ 

๔ พจนานุกรมธาตุบาลี 
เรียบเรียงโดย พระมหาปราโมทย ปโมทิโต 

๒,๐๐๐ 

๕ บาลี-สันสกฤตวิจารณ (เกร็ดไวยากรณนารู) 
เรียบเรียงโดย พระมหาญาณธวัช ญาณทฺธโช 

๒,๐๐๐ 

 
ดวยกุศลฉันทะนี้ ขอทุกทาน จงเจริญยิ่งดวยทศบารมีธรรม อันมี ทาน ศลี เนกขมัมะ เปนตน สามารถ
เขาใจพระสัทธรรมโดยกาลไมนาน เขาถึงพระอริยสัจธรรมอันลวงเสยีซึ่งอาสวะทั้งปวง หมดสิ้นเหตุ
ปจจัยใหตองอุบัติวนเวียนในสังสารวัฏฏอีกตอไป อนึง่ ขอเหลาชนผูอนุโมทนายนิดีการอุปถัมภสงเสริม
การศึกษาและการเผยแผพระสัทธรรมของพระบรมมหาศาสดาสัมมาสัมพทุธเจา จงปลอดพนจากภัย
พิบัติอันตรายทั้งปวงและขอจงประสบผลอันงดงามยิง่ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยทั่วกันเทอญ 

จริ ํตฏฺิฐตุ สทฺธมฺโม 
มหาบาลีวิชชาลัย 
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โทร. ๐๘๐ ๕๕๙๒ ๘๘๕, ๐๘๙ ๖๖๐๑ ๔๖๔, ๐ ๒๔๒๗ ๘๑๔๗  www.mahapali.com 

 

ใบแจงความประสงค ทําบุญพิมพหนังสอืบาล ีกับ มหาบาลีวิชชาลัย ป ๒๕๕๘  
รายการหนังสือที่รวมทําบุญ 

ที ่ ชื่อหนังสือ จํานวนที่
พิมพ 

ราคา/บาท/
ชุด 

(โดยประมาณ) 

ตองการรับ 
ไวเพื่อศึกษาเอง 

(ระบุกี่ชุด) 

ตองการ
ถวาย/มอบ
แดผูศึกษา 
(ระบุก่ีชุด) 

๑ ไวยากรณบาลีเบื้องตน 
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 

๓,๐๐๐ ๑๕๐   

๒ พระธัมมปทัฏฐกถา 
แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๕-๘ 
(๑ ชุด มี ๔ เลม) 

๒,๐๐๐ ๔๐๐   

๓ รูปสิทธิทีปนี  (๑ ชุด มี ๗ เลม) ๑,๐๐๐ ๗๖๐   

๔ พจนานุกรมธาตุบาลี ๒,๐๐๐ ๑๒๐   

๕ บาลี-สันสกฤตวิจารณ  ๒,๐๐๐ ๙๐   

ขาพเจา (   นาย/    นาง/   นางสาว/   ..................................).............................................................................. 
ที่อยู   ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
โทร................................................................อีเมล...................................................................................................... 
รวมทําบุญพิมพหนังสือ จํานวน.................................บาท (...................................................................................) 
 

บัญชีธนาคารเพื่อรวมทําบุญ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด  เลขที่  160-0-07277-1 บัญชี วัดโมลีโลกยาราม กองทุนมหาบาลีวิชชาลัย  
 

เมื่อโอนเงินแลว เชิญแจงการโอนทําบุญพรอมใบแจงความประสงคนี้ ไปท่ี  
แฟกซหมายเลข 0 2408 5749 ไลน Line ID: mahapali อีเมล maha@mahapali.com 

ติดตอสอบถาม    พระราชปริยัติโมลี  จอ.วัดโมลีโลกยารามฯ โทร. 0896601464    
                    นายธฤญเดชา ลิภา โทร. 080 5592 885 
ดวน แจงชื่อมากอนแลวโอนทีหลังได เฉพาะรูปสิทธิทีปนี จะรวบรวมช่ือผูรวมทําบุญสงเขาโรงพิมพวันอังคาร  
26  พฤษภาคม 2558 นี้ สวนหนังสือเลมอื่น ๆ จะสงช่ือผูรวมทําบุญเขาโรงพิมพ  15 มิถุนายน 2558  
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ปกหนังสือไวยากรณบาลีเบ้ืองตน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ มหาบาลีวิชชาลัย 
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ปกรูปสิทธิทีปนี มหาบาลีวิชชาลัย 
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ปกพระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค 5-8 
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