ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
สร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำ�ลอง

ใบบูชาสั่งจอง

โครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำ�ลอง พระพุทธรูปประจำ�สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสั่งจอง
“พระพุทธวจนะปัญญาองค์จำ�ลอง” ตามรายการต่อไปนี้

ชุดพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 1.5 ซม.

เนื้อทองคำ�

เนื้อเงิน

เนื้อโลหะรมดำ�

ชื่อนามสกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาไทย)..................................................................................................................
บ้านเลขที่............................หมู่บ้าน/อาคาร/บริษัท...................................................................................
ชั้น..................ห้อง..............ซอย..................................หมู่..........................................................................
ถนน.................................................................แขวง/ตำ�บล.......................................................................
เขต/อำ�เภอ...................................................................จังหวัด..................................................................
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์...................................................................................
มือถือ........................................................โทรสาร....................................................................................
e-mail : ...................................................................................................................................................
ลำ�ดับ
1.

รายการที่จัดสร้าง

พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
¨ เนื้อโลหะชุบทอง
¨ เนื้อโลหะรมดำ�
2. พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
¨ เนื้อโลหะชุบทอง
¨ เนื้อโลหะรมดำ�
3. พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 1.5 ซม.
¨ เนื้อทองคำ�,
¨ เนื้อเงิน
¨ เนื้อนวโลหะ
4. ชุดพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 1.5 ซม.
¨ 1 ชุดมี 3 องค์ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ�,
เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ
(ตัวอักษร)

จำ�นวน
บูชาสั่งจอง

บูชาสั่งจอง

รวมเป็นเงิน

25,000 บาท
19,000 บาท
10,000 บาท
7,500 บาท
40,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
43,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สั่งจ่าย ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(โครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญา นิด้า)
		
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่บัญชี 944-021830-4
¨ เงินสด
¨ แคชเชียร์เช็ค 		
¨ โอนเงิน

พระพุทธวจนะปัญญา
โครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จ�ำลอง
พระพุทธรูปประจ�ำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงวันที่.............................................. จำ�นวนเงิน..........................................บาท
ชื่อผู้สั่งจอง................................................................ วันที่....................................................
(
)
ตัวบรรจง

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-727-3342 โทรสาร : 02-377-7503 www.nidaalumni.net

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

www.nidaalumni.net

คติของการสร้างพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย หรือแสดง
ภูมิปรศมุทรา (ปางผจญมาร)
อาจกล่าวได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่สุดในพุทธประวัติ ที่พระศรีศากยมุณีสมั มาสัมพุทธเจ้า
ทรงบรรลุ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยทรงมีชัยช�ำนะพญามารทั้งหลาย คือ บุคลาธิษฐาน
ของกิเลส ที่รุมเร้าขัดขวาง เมื่อพระองค์ทรงชี้ดัชนีลงพื้นดิน เรียกแม่พระธรณีเป็นพยานว่า
ในอดีตชาติอันนับประมาณมิได้ พระองค์ได้สั่งสมบ�ำเพ็ญพระบารมีมากกเพียงพอที่จะตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน แม่พระธรณีจึงส�ำแดงร่างบีบมวยผมหลั่งน�้ำที่พระโพธิสัตว์
เคยทรงหลั่ง เมื่อบ�ำเพ็ญพระบารมี ในอดีตชาติ กลายเป็นกระแสน�้ำไหลท่วมเหล่ามาร
ปลาสนาการจนหมดสิ้นแล้ว พระโพธิสัตว์จึงทรงเจริญสมาธิในปฐมยาม มัชฌิมยาม และ
ปัจฉิมยาม โดยทรงบรรลุญาณ รูจ้ กั ท�ำอาสวกิเลสให้สนิ้ ไป ด้วยรูส้ จั ธรรมทัง้ 4 คือ ทุกข์ สมุทยั
นิโรธ มรรค อันหมายถึง ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ ใต้ต้นอสัตถพฤกษ์ ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา ต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ เมื่อก่อน
พุทธศักราช 45 ปี

พุทธลักษณะของพระพุทธรูป พระพุทธวจนะปัญญาองค์จำ�ลอง
ผสมผสานร่ ว มสมั ย ในลั ก ษณะทาง
พุทธศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยาและปัจจุบัน ให้
ความงามในแบบอุดมคติโดยมีรูปพรรณสัณฐาน
อนุ โ ลมตามมหาปุ ริ ส ลั ก ษณะ หรื อ มหาบุ รุ ษ
ลักษณะ ที่พรรณนาไว้ ในปฐมสมโพธิกถา และ
คัมภีร์ลิลิตวิสูตร
พระอิ ริ ย าบถประทั บ นั่ ง ขั ด สมาธิ ร าบ
และปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบน

พระเพลา พระหั ต ถ์ ขวาวางคว�่ ำ ที่ พ ระชานุ
นิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณี เหนือฐานบัวและฐาน
สิงห์ ประกอบเป็นแท่นรองรับพร้อมผ้าทิพย์
และได้ อั ญ เชิ ญ พระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ภ.ป.ร.
ประดิษฐาน ณ กึ่งกลาง มีลวดลายประดิษฐ์
เป็น ภาพดอกบัวและใบประดับอยู่ขอบชายผ้า
ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ ในการจัดสร้าง พระพุทธวจนะปัญญาองค์จำ�ลอง

จำ�นวนในการสร้างและราคาบริจาคบูชา

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญ
พระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้น�ำ
ไปบูชา
3. เพื่อน�ำรายได้จากการเช่าบูชาพระพุทธวจนะปัญญา องค์จ�ำลอง ใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
3.1 รายได้สว่ นหนึง่ จากการจ�ำหน่ายบูชาพระพุทธวจนะปัญญาองค์จ�ำลอง จะน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
3.2 สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ สมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.3 สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นสาธารณกุ ศ ลของ สมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. เพื่อเป็นการท�ำนุบ�ำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และสืบทอดพระพุทธศาสนาประจ�ำชาติไทย
ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

1. พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
o เนื้อโลหะชุบทอง
จำ�นวน 2,000 องค์ ๆ ละ 25,000 บาท
o เนื้อโลหะรมดำ�
จำ�นวน 2,000 องค์ ๆ ละ
19,000 บาท
2. พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
o เนื้อโลหะชุบทอง
จำ�นวน 3,000 องค์ ๆ ละ
10,000 บาท
o เนื้อโลหะรมดำ�
จำ�นวน 3,000 องค์ ๆ ละ
7,500 บาท
3. พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 1.5 เซนติเมตร
o เนื้อทองคำ� 		
จำ�นวน ______ องค์ ๆ ละ 40,000 บาท
o เนื้อเงิน 		
จำ�นวน ______ องค์ ๆ ละ 2,000 บาท
o เนื้อโลหะรมดำ�
จำ�นวน ______ องค์ ๆ ละ 1,000 บาท
4. ชุดพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 1.5 เซนติเมตร
o ชุดละ 3 องค์ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ�, เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ
จำ�นวน 999 ชุด ๆ ละ 43,000 บาท

สร้างพระประจำ�สถาบัน

รูปแบบของพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำ�ลอง
พุทธลักษณะของพระพุทธรูปคงเหมือนพระพุทธวจนะปัญญาทุกประการ โดยแบ่งเป็น
3 รูปแบบ ดังนี้
1. พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
- เนื้อโลหะชุบทอง
- เนื้อโลหะรมดำ�
2. พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
- เนื้อโลหะชุบทอง
- เนื้อโลหะรมดำ�
3. พระพุทธรูปขนาดเล็ก ขนาดหน้าตัก 1.5 ซม.
- เนื้อทองคำ�
- เนื้อเงิน
- เนื้อนวโลหะรมดำ�

พระพุทธวจนะปัญญาองค์จำ�ลองขนาด 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว

เนื้อโลหะชุบทอง

เนื้อโลหะรมดำ�

