
ร้านบูชาสังฆภณัฑ์ ขอเชิญพีน้่องพุทธศาสนิกชน 
ร่วมสร้างหนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ (มจร.)  
และตูพ้ระไตรปิฎกไมส้กั 3 ชั้น มีกระจงั 
สร้างถวาย วดัสีวิไล  เมืองไชทานี นครหลวงเวียงจนัท์ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากทางวดัแจง้ความประสงคม์า  ทางร้านบูชาจึงขออาสา 
เป็นสะพานบุญ รวบรวมทุนทรัพยจ์ากผูมี้จิตศรัทธาทุกท่าน 
เพือ่สร้างหนงัสือพระไตรปิฎก คือหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ 
84,000  พระธรรมขนัธ ์เพือ่ใหพ้ระภิกษุสามเณร และออกตนญาติ
โยมไดศึ้กษาเล่าเรียน และน าหลกัธรรมค าสอนทีถู่กตอ้งไดน้ าไป
ปฏิบติัใชใ้นชีวติสืบต่อไป 

1. หนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ  
ราคา 15,000 บาท (ราคาโรงพิมพ์) 

2. ตู้ไม้สักมีกระจัก  11,000  บาท 
3. ตีลังไม้ครอบกันแตกหัก  1,500  บาท 
4. ค่าจัดส่ง  1,500  บาท   

(ส่งโดยขนส่งเอกชน หนองคาย) 

5. พิมพ์รายช่ือเจ้าภาพแทรกในหนังสือ 45 เล่ม ฟรี 
----------------------------------------------------------- 

รวมยอดเงินทั้งหมด  29,000  บาท 
----------------------------------------------------------- 

โดยโอนเงินเขา้บญัชี ธนาคาร กสิกรไทย  (ออมทรัพย)์   
สาขา  เดอะมอลลบ์างแค  เลขทีบ่ัญชี    751-2-45051-9 
ช่ือบัญชี นายสุทศัน์ ศรีพรม

   

คุณสุทศัน์  ศรีพรม  ผูป้ระสานงาน 

โทรศพัท ์ 083-179-9099    ID  Line :  buchas 

E-mail :  buchaskp@hotmail.com 

แฟกซ์  :  02-885-8115 

***โอนเสร็จแจ้งหลกัฐานการโอนด้วยนะครับผม 

ก าหนดการถวายประมาณส้ินเดอืนเมษายน 2559 

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”  
“การใหธ้รรม ยอ่มชนะการใหท้ัง้ปวง” 

mailto:buchaskp@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อานสิงสก์ารสรา้งพระไตรปิฎก แบบยอ่ 
ท าบุญด้วยการถวายตู้ใส่พระไตรปิฎก 
ผูท้ี่ท  าบุญดว้ยการถวายตูใ้ส่พระไตรปิฎก จะไดรั้บอานิสงส์ผลบุญอยา่งมากมายในเร่ืองของความพร้อมดา้นรูปโฉม 

และความเจริญทางดา้นสติปัญญา จะเป็นผูท้ี่มีไหวพริบ ชาญฉลาด สามารถหาทางออกที่ดีใหก้บัชีวติไดต้ลอด ความงดงาม
ทางรูปร่างหนา้ตา ท าให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักและช่ืนชมของคนทัว่ไป นอกจากน้ีแลว้การท าบุญดว้ยวธีิน้ี จะช่วยส่งเสริม
ใหชี้วติของคุณไม่โดดเด่ียว จะมีคนมาอยูใ่กล ้ไม่วา่จะเป็นเพือ่นฝงูหรือวา่ญาติ ทั้งในยามทุกขแ์ละสุข จะไม่มีวนัตกต ่าอยา่ง
แน่นอน นบัวา่การท าบุญดว้ยวธีิน้ี เป็นกุศลที่ยิง่ใหญ่อยา่งหน่ึงทีเดียว 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตีลงัไม้แบบแน่นหนาได้มาตรฐานขนส่ง 

รายนามเจ้าภาพ 

1.ร้านบูชาสงัฆภณัฑ ์  5,000  บาท 
2.รายช่ือผูร่้วมท าบุญ:  5,020  บาท (พีสุ่ทธิลกัษณ์  
U.S.A.) 
  1. คุณแม่ สุนีย ์ลีนซ์   
  2. นาง สุทธิลกัษณ์ ศรีโยธา  
  3. นาย ปิยะพงศ ์ศรีโยธา  
  4. ด.ช.คารวะ ศรีโยธา  
  5. ด.ญ.กรุณา ศรีโยธา 
3.พชัรนนัท ์กนัพเปา  500  บาท 
4. คณะผูบ้ริจาคช่วยไฟไหมลู้กบา้น  
     ส.จ.คชาภา โพธิรัชต ์ 3,000  บาท 
5. 
 
 
(ยอดรวมได ้ 13,520  บาท ยงัขาดอีก 15,480 บาท) 



 
อานสิงสก์ารสรา้งพระไตรปิฎก แบบละเอยีด 

  สมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคเจา้ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนัมหาวหิารในเมืองสาวตัถี อนัเป็นอารามของอนาถปิณฑกิ
เศรษฐี คร้ังนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจา้ผูมี้อาย ุปรารถนาจะใหพ้ระพชิิตมาร 
โปรดประทานซ่ึงพระธรรมเทศนาแสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ไดส้ร้างพระไตรปิฎก ใวใ้นพระบวรพทุธศานาใหพ้ศิดาร
เพือ่สาธุชนทั้งปวงใหถึ้งปสนันาการเล่ือมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก 
อนัเป็นรากเหงา้เคา้มูลแห่งพระบวรศาสนา จึงไดเ้ขา้ไปทูลถามปัณหาวา่ 
 
  "ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้ผูเ้จริญ บุคคลใดผูมี้จิตใจประกอบดว้ยศรัทธา ไดส้ร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพทุธศานา
แลว้ จกัไดรั้บผลานิสงส์เป็นประการใด ขอไดโ้ปรดช้ีแจงอานิสงส์แห่งบุญของบุคคลผูส้ร้างพระไตรปิฎกใหแ้ก่หม่อมฉนัได้
สดบัรับฟัง ณ กาลบดัน้ีเถิดพระพทุธเจา้ขา้" 

 
  คร้ังน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า 
"ดูก่อนสารีบุตร อนับุคคลผูใ้ดสร้างพระไตรปิฎกถวายไวใ้นศาสนาน้ี ยอ่มไดอ้านิสงส์เป็นอนัมาก สุดจะนบัไดท้ั้งส้ินเล่า 
เฉพาะอานิสงส์แห่งอกัขระตวัเดียว ก็จะนบัประมาณมิได ้สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผูไ้ดส้ร้างซ่ึงอกัขระตวัเดียวไวใ้น
ศาสนาน้ีก็ใหผ้ลยงัตนใหป้ระสบสุขส้ินกาลชา้นานคือ จะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กปัลจ์ะไดเ้ป็น
พระเจา้แผน่ดินในประเทศราชเป็นเวลาชา้นานถึง ๙ อสงไขยจะไดเ้สวยสมบตัิในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย ์
มีปัญญามาก มีสมบตัมิหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย จะไดเ้ป็นมหาเศรษฐีผูใ้หญ่มีสมบติัมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขยและไดเ้สวย
ทิพยสมบติัในสวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่าน้ีชั้นละ ๙ อสงไขย เป็น
ก าหนดคร้ันจุติจากเทวโลกแลว้ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษยอี์ก  

  จะไดเ้ป็นคนมีทรัพยนบัวชิามากดว้ยสมบติัศฤงคารบริวาร จะไดเ้ป็นคนมี สตัย ์ยนิดีอยูใ่นการบ าเพญ็กุศลจะไดเ้ป็น
คนมีรูปโฉมงดงาม มีน ้ าใจโอบออ้มอารีแก่ชนทัว่ไปจะบริบูรณ์พนูเกิดไม่รู้จกับกพร่อง ทั้งน้ีเพราะอานิสงส์แห่งอกัษรตวัเดียว 
ของบุคคลผูส้ร้างพระไตรปิฎกไวใ้นพระศาสนา การที่ก  าหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ 

 

  สารีบุตรเอย เม่ือคร้ังพระศานาพระปุราณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ คร้ังนั้นคถาคตยงัเป็นพระโพธิสัตวเ์สยพระชาติเป็น
อ ามาตยข์องสมเด็จบรมกษตัริย ์ผูเ้ป็นพทุธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ คถาคตไดส้ร้างพระไตรปิฎกไวใ้นพระ
ศาสนา ณ กาล คร้ังนั้นพระพทุธองคก์็ไดท้รงพยากรณ์ไวว้า่"ในอนาคตอ ามาตยน้ี์จกัไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้องคห์น่ึง ทรง
พระนามวา่ สมณโคดม สมดว้ยพระนามของคถาคตในกาลบดัน้ีฯ " 
 

 



 

  อน่ึงไดท้รงพยากรณ์วา่"พระพทุธมารดาแห่งคถาคตน้ีจกัทรงมีพระนามวา่ สิริมหามายาราชเทว ีพระพทุธบิดาจกัทรง
พระนามวา่ สิริสุทโธทนมหาราชทรงพยากรณ์ต่อไปวา่  
 
  "เม่ือคถาคตไดต้รัสรู้แลว้จะทรงทรงมีพระชนม ์๘๐ พรรษา แลว้จะดบัขนัธห์นัพระพกัตร์เขา้สู่พระปรินิพพาน จะ
ทรงประทานพระศาสนาไว ้๕,๐๐๐ พรรษา" ก็สมดว้ยพระพทุธฎีกาส้ินดว้ยประการฉะน้ีฯ คร้ันตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการ
สร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดงัน้ีต่อมาพระองคไ์ดต้รัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจา้
ประเสนทิโกสนราชวา่  
  "บุคคลไดส้ร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จา้งคนอ่ืนเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิง่ใหญ่ 
ใหส้ าเร็จปราถนาทุกประการ ใหส้ าเร็จสมบติัทั้ง ๓ ประการคือ มนุษยส์มบติั สวรรคส์มบติัและนิพพานสมบติั อกัขระแต่ละ
ตวัมีอานิสงส์เท่ากบัการสร้างพระพทุธรูปองคห์น่ึงอกัขระที่จารึกพระไตรปิฎกยงัประดษฐานอยูต่ราบใดก็ช่ือวา่พระพทุธเจา้
ยงัทรงมีพระชนมอ์ยูต่ราบนั้นฯ"อนัพระไตรปิฎกน้ีจดัเป็นรากเหงา้เคา้มูลแห่งพระศาสนา ดงันั้นผูส้ร้างพระไตรปิฎกจึงมี
ผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจา้มีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ไดส้ร้างพระไตรปิฎกแลคร้ังพระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่ 
ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาช่ือนางนนัทา มีบุตรคนหน่ึงช่ือช่ือคนัธกมุาร มีใจเล่ือมใสศรัทธาใคร่สร้าง
พระไตรปิฎกไวใ้นพระพทุธศาสนาใหพ้ระพระสงัฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจ านวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี คร้ัน
พระเถรเจา้เขียนเสร็จแลว้ สุชาตก็ไดล้งรักปิดทองเอาผา้ห่มของตนเป็นผา้ห่อคมัภีร์ ใชด้า้ยท าสายรัด 
และเก็บไวภ้ายในหอไตรใหท้าส ๔ คนเป็นพนกังานเฝ้ารักษาเป็นประจ าเสมอมาคร้ันต่อมากาลนานมาสองสามีภรรยาก็ได้
ตายไปเสวยสมบติัอยูใ่นสวรรคช์ั้นดุสิต ในวมิานทองสูง ๕ โยชน์ แวดลอ้มดว้ยนางอปัสร ๑,๐๐๐ นาง เตม็ดว้ยอิฏฐารมณ์
มากมายหลายประการฯเม่ือเสวยทิพยสมบติัในสวรรคช์ั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย ์๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แลว้จุติจากสวรรค์
ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพยส์มบติัอยูใ่นฉกามาพจรสวรรคถึ์ง ๓ คร้ัง  

คร้ันในภทัรกปัรน้ีสองสามีภรรยาก็ไดม้าเกิดเป็นพระเจา้จกัรพรรดิราชสมบูรณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ คือ ชา้งแกว้ มา้
แกว้ ขนุคลงัแกว้ ขนุพลแกว้ ดวงแกว้มณีโชติ จกัรแกว้ นางแกว้ นางแกว้ก็คือนางนนัทาผูเ้คยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ
นอกจากน้ีอานิสงส์ที่ไดปิ้ดทองพระคมัภีร์นั้น ยอ่มตกแต่งใหมี้ผวิพรรณดัง่ทองค าธรรมชาติฯ ผลที่ไดเ้อาผา้ห่มห่อคมัภีร์ได้
บลัดารใหค้ลงัอนัเตม็ไปดว้ยผา้ ๘๔,๐๐๐ คลงั ผา้แต่ละผนืลว้นแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯอานิสงส์ที่ไดใ้ชด้า้ยรัดคมัภีร์ไดท้  าให้
สมบติัทั้งปวงถาวรมัน่คง ไม่มีการเส่ือมสูญหายดว้ยอนัตรายใดๆทั้งส้ิน 

อานิสงส์ที่ไดท้  าตูแ้ละหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นไดต้กแต่งใหเ้ป็นบรมจกัพรรดิ สมบูรณ์ดว้ยปรางคป์ราสาทแกว้ถึง 
๘๔,๐๐๐ ปรางค ์ลว้นท าดว้ยแกว้ประกาฬ แกว้ลาย แกว้ผลึก และแกว้อินทนิน นบัเงินและทองเขา้ดว้ย 
จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะน้ีฯดว้ยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ไดบ้นัดาลใหอ้าชญาแผไ่ปทัว่ในทวปีใหญ่ทั้ง ๔ ทวปีนอ้ย 
๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯดว้ยอานิสงส์ที่ใหท้าสทั้ง ๔ อยูป่ระจ ารักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งใหมี้บริวารแวดลอ้มอยูเ่ป็นนิตยกาล 
คร้ันต่อมากาลนานมาพระเจา้จกัรพรรดิราชาก็ไดซ่ึ้งความตายตามสภาพของสงัขาร แลว้ไปเกิดเป็นพระอินทรอยูใ่นสวรรค์
ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษยพ์บพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครูและไดเ้ป็น 
พระอคัรสาวกเบื้องขวาผูเ้ลิศดว้ยปัญญาแลฯ การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นบัไดด้งัที่พระชินศรีตรัสวา่  
"ผลนั้นไม่มีที่ส้ินสุด จะนบัประมาณมิไดด้งัน้ีฯ" 


