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คำปรำรภ
ในการจั ด งานฝั งลู ก นิ มิ ต -ผู ก สี ม า วั ด ญ าณเวศกวั น
คณะกรรมการจัดงานและญาติโยมมี ความตังใจจะท
้
าให้ เป็ นงานที่
ก่อให้ เกิดประโยชน์ทางด้ านความรู้ ที่ถูกต้ องแก่พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป
ทังทางด้
้
านพระวินัยตามพระพุทธบัญญัติ และดารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคมไทย โดยใช้ งานบุญตามประเพณีให้ เป็ นประโยชน์
เจริ ญ ธรรมเจริ ญ ปั ญญาแก่ ป ระชาชนทั่ว ไป ซึ่ ง เป็ นความตัง้ ใจที่
สอดคล้ องกับความประสงค์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้ าคุณอาจารย์
พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้ ดาริ ไว้ เป็ นเบื ้องต้ นแล้ ว
ส่วนหนึง่ ของงานครัง้ นีจ้ ึงจะจัดออกมาในเชิงวิชาการ เพื่อให้
ความรู้ ในด้ านกระบวนการ ขันตอน
้
ตลอดจนวัตถุประสงค์ ของการ
สร้ างวัด ฝั ง ลูก นิ มิ ต -ผูก สีม า ซึ่ง จะอยู่ใ นรู ป ของการจัด นิ ท รรศการ
ขนาดย่อมในช่วงระหว่างปี ที่มีการปิ ดทองลูกนิมิต (ตามประเพณีนิยม)
และในรูปของหนังสือและบทความเผยแพร่
โดยเฉพาะในช่ ว งวัน งานที่ ก าหนดไว้ ร ะหว่ า งวัน ที่ ๖-๑๒
มกราคม ๒๕๔๔ นัน้ จะมี ก ารจั ด นิ ท รรศการขนาดใหญ่ และการ
เทศนาบรรยายธรรม เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการฉลอง แทนมหรสพอื่นๆ ทังนี
้ ้
จะได้ เ ชิ ญ ชวนนัก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึก ษาและประชาชนมาร่ ว มงาน
ดังกล่าวด้ วย
การจัดพิมพ์ หนังสือ “ฝั งลูกนิ มิต-ผูกสี มา วัดญาณเวศกวัน”
เล่มนี ้จึงเป็ นกิจกรรมอย่างหนึง่ ในกิจกรรมประกอบงานฝั งลูกนิมิต -ผูก
สีมาของวัดญาณเวศกวัน เพื่อจะให้ ความรู้ ความเข้ าใจในที่มาที่ไป
ตลอดจนความหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการฝั งลูกนิมิต -ผูก
สีมา โดยได้ รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดช พระคุ ณท่านเจ้ าคุณ
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อาจารย์พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม ให้ ความ
กระจ่างในเรื่ องต่างๆ
ขอขอบพระคุณท่านพระครูปลัดปิ ฎกวัฒน์ และพระภิกษุใน
วัด ที่ได้ ช่วยถอดเทปการบันทึกถาม-ตอบครัง้ นัน้ ตลอดจนจัดเตรี ยม
ต้ นแบบหนังสือเล่มนี ้ให้ พร้ อมที่จะตีพิมพ์ได้
อนึง่ ในช่วงท้ ายเล่มมี “คาถาพุทธภาษิต” ซึง่ ทางวัดได้ จดั ทา
ขึ ้นเพื่อเป็ นคาถาเสริ มบุญในการปิ ดทองลูกนิมิต เพื่อให้ เป็ นบุญเป็ น
กุศลมากขึ ้นครบคุณค่าสาระทางธรรมทางปั ญญา โดยก่อนไปปิ ดทอง
ให้ รับคาถาพุทธภาษิต ๑ บท (๑ แผ่น) ท่องคาถาพุทธภาษิตให้ คล่อง
และในขณะที่ปิดทองลูกนิมิตแต่ละลูกให้ วา่ คาถาพุทธภาษิตไปด้ วย
นอกจากนัน้
เพื่อให้ ทา่ นผู้ใฝ่ ธรรมจะได้ อ่านไตร่ตรองเจริ ญ
ธรรมหรื อจดจาไว้ เป็ นคติสบื ไป
จึงได้ รวบรวมคาถาเหล่านันพิ
้ มพ์
เรี ยงลาดับ (ตามลาดับอักษรบาลี) ไว้ ท้ายเล่มหนังสือนี ้ด้ วย
คณะกรรมการจัดงานจึงใคร่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
มาร่วมกิจกรรมบุญกุศลในงานฝั งลูกนิมิต -ผูกสีมา ของวัดญาณเวศก
วันโดยถ้ วนหน้ ากัน
ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
ประธานจัดงานฝั งลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน

การจัดงานฝั งลูกนิ มิต - ผูกสีมา
กำรผูกสีมำ มีงาน ๒ ด้ าน
๑. ด้ ำนพระวินัย ตำมพระพุทธบัญญัติ
เพื่อให้ พระสงฆ์มีเขตสาหรับทาสังฆกรรม
๒. ด้ ำนวัฒนธรรม ตำมประเพณีของสังคมไทย
เพื่อให้ พทุ ธศาสนิกชนมีสว่ นร่วมและได้ ทาบุญ
อุปถัมภ์บารุงกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านที ่ ๑ คือการผูกสีมาตามพระวินยั เป็ นส่วนที่
จาเป็ นต้ องทา ขาดไม่ได้
ด้านที ่ ๒ คืองานบุญตามประเพณี เป็ นส่วนที่งอก
ขึ ้นมาภายหลัง จะไม่ทาก็ได้
อย่างไรก็ตาม
ได้ เห็นร่วมกันว่าจะไม่ตดั รอนละทิ ้ง
ประเพณี แต่ควรจับสาระของประเพณีนนให้
ั ้ ได้ และปฏิบตั ิให้
ถูกต้ อง โดยถือเอาประโยชน์ที่ประเพณีได้ ให้ โอกาสไว้ หรื อใช้
ประเพณีให้ เป็ นประโยชน์ ในด้ านที่จะเจริ ญธรรมเจริญปั ญญา
แก่ประชาชน
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อานิ สงส์การฝังลูกนิ มิต-ผูกสีมา
ก. อานิสงส์การปฏิบตั ิ ตามพระวินยั พุทธบัญญัติ
๑. ทาให้ พระสงฆ์มีเขตดาเนินกิจการส่วนรวมที่เรี ยกว่า
สังฆกรรม
๒. ทาให้ สามารถสร้ างโบสถ์ หรื อทาให้ โบสถ์สาเร็จผล
ในการใช้ ทาสังฆกรรม
๓. ทาให้ การสร้ างวัดสาเร็ จแท้ จริง และวัดนันมี
้ ฐานะ
สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
๔. ทาให้ ศาสนกิจทังหลายด
้
าเนินไปได้ ด้วยดี
โดยสะดวกปลอดโปร่ง
ข. อานิสงส์การปฏิบตั ิ ตามประเพณีงานบุญ
๑. ชาวพุท ธได้ มี ส่ว นร่ ว มในกิ จการพระพุ ท ธศาสนา
และได้ เรี ยนรู้เรื่ องราวในพระศาสนาของตน
๒. ชาวพุท ธได้ มี ส่ว นร่ ว มสร้ างโบสถ์ และท าให้ ว ัด มี
ฐานะสมบูรณ์
๓. ชาวพุทธฝ่ ายคฤหัสถ์ ได้ มาสนับสนุน ศาสนกิจของ
พระสงฆ์ เป็ นการแสดงความสามัคคีของพุทธบริ ษัท
ทัง้ ๔
๔. ชาวพุทธได้ มีโอกาสทาบุญ
บาเพ็ญกุศลกรรม
ฝึ กอบรมกาย วาจา ใจ ให้ เจริญใน ทาน ศีล ภาวนา

๕. ชาวพุทธได้ ร่วมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยช่วย
ให้ กิจการงานพระศาสนาทังหลาย
้
เช่น การ
อุปสมบท และสังฆกรรมทุกอย่าง ที่จะมีมาตลอด
กาลยาวนานข้ างหน้ า
ดาเนินไปได้
เพื่อให้
พระพุทธศาสนารุ่งเรื อง มัน่ คง นามาซึง่ ประโยชน์สขุ
แก่มหาชนอย่างยัง่ ยืนนาน
๖. ชาวพุทธได้ อารมณ์บญ
ุ อันเด่น ที่จะแต่งจิตให้ เอิบ
อิม่ ด้ วยปี ติสขุ และฝั งไว้ ในใจให้ เป็ นกรรมนิมิต เพื่อ
คติที่ดีสืบต่อไป
(มี รายละเอียดในเล่ม)
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สารบัญ
การจัดงานฝั งลูกนิมิต-ผูกสีมา
อานิสงส์การฝั งลูกนิมิต-ผูกสีมา

ฝังลูกนิมติ -ผูกสี มา วัดญาณเวศกวัน
๑. การผูกสีมา ตามพระวินยั

ผูกสีมา ให้ เป็ นพัทธสีมา
จะเป็ นสีมาได้ ก็ต้องมีลกู นิมิต
จะผูกสีมา สงฆ์ต้องมาประชุมตกลงกัน
สีมาที่ไม่ต้องผูก ก็มี
สีมากาหนดตัวผู้ต้องเข้ าร่ วมสังฆกรรม
โบสถ์อยู่ในสีมา
เมืองไทยหนุนพระวินยั ด้ วยประเพณี “พระราชทานวิสงุ คามสีมา”
การมีสมี า ทาให้ วดั มีฐานะเต็มบริ บรู ณ์
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๒. งานผูกสีมา ตามวัฒนธรรมไทย

๑๘

คำถำเสริมบุญในกำรปิ ดทอง

๓๕

การผูกสีมา พัฒนาเป็ นงานบุญของคนไทย
เห็นลูกนิมิตศักดิ์สทิ ธิ์ เลยปิ ดทองกันใหญ่
ปิ ดทองลูกนิมิตอย่างไร ให้ ได้ บญ
ุ จริ งๆ
จะได้ บญ
ุ จริ งๆ ต้ องให้ ครบทั ้งทาน ศีล และภาวนา
สีมานิมิตไปฝั งอยู่ในใจ กลายเป็ นกรรมนิมิตอย่างดี
บุญจะใหญ่ เมือ่ ได้ ปัญญามาหนุน
สวดถอนสีมาเก่า
สุดท้ ายก็สาเร็ จ คือ ฝั งลูกนิมิต - ผูกสีมา

ขั ้นตอนการปิ ดทองลูกนิมิต
คาถาพุทธภาษิต
ภาคผนวก กรรมวาจาในการถอนและสมมติสีมา
คณะกรรมการจัดงานฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา
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ฝังล ูกนิมิต-ผูกสีมา
วัดญาณเวศกวัน*

ถาม: เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๒ ทางคณะกรรมการได้ พดู ถึง
เรื่ องการผูกพัทธสีมาฝั งลูกนิมิตที่วดั ญาณเวศกวัน เนื่องจากที่คยุ
กัน ก็ ยัง ไม่ ค่อยทราบถึ ง กระบวนการ วิ ธี ทา ขัน้ ตอน ตลอดจน
แม้ กระทัง่ วัตถุประสงค์ในทางพิธีการหรื อพิธีกรรมอย่างชัดเจน จึง
ขอโอกาสกราบเรี ย นถามท่านเจ้ าคุณอาจารย์ ให้ ทราบแนวทาง
แนวคิด แนวปฏิบตั ิ รวมทั ้งวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ในการทา
ทัง้ นี ้ เพราะว่ า ทางคณะกรรมการมองเห็ น ว่ า การฝั ง
ลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาครั ง้ นี ้ น่าจะเป็ นต้ นแบบหรื อเป็ นตัวอย่างให้
พุทธศาสนิกชนที่ไม่ทราบเรื่ องทราบราวว่าทาไปทาไม ทาอย่างไร
ให้ เป็ นทางวิ ช าการ เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ค วามรู้ กั บ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป และเป็ นการรวบรวมความรู้ ข้ อมู ล
รายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาต่อไป

*

ศ. น.สพ. ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต ได้รบั สมมติ/เลือกตัง้ จากที่ประชุมญาติโยมให้เป็ นประธานจัดงาน
ฝังลู กนิต-ผู กสีมา วัดญาณเวศกวัน จึงได้ไปปรึ กษาและกราบเรี ยนถามพระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุ ตโต)
(ปัจจุบนั คือ พระพรหมคุณาภรณ์) เกี่ยวกับความรู เ้ รื่องพัทธสีมา ที่วดั ญาณเวศกวัน เมื่อวันอังคารที่
๑๑ มกราคม ๒๕๔๓

๒

ฝังลูกนิ มิต-ผูกสี มา วัดญาณเวศกวัน

พระธรรมปิ ฎก: เรื่ องฝั งลูกนิมิตผูกสีมา อาตมาก็เคยเขียนไว้ เหตุ
ที่เขียนก็สืบต่อจากที่ได้ เขียนเรื่ องวัดไว้ ซึง่ ในตอนนั ้นหมายถึงเรื่ อง
วัดไทยในอเมริ กา คือ วัดไทยที่นิวยอร์ ค และวัดไทยที่ชิคาโก
ตอนแรกที่วดั วชิรธรรมประทีป นิวยอร์ ค อาตมาได้ เขียน
เรื่ องเกี่ยวกับวัดไว้ ชื่อเรื่ องว่า การสร้ างวัด หรื อความรู้เกี่ยวกับวัด
อะไรนี่ ชื่ออะไรจาไม่แม่น ต่อมาวัดไทยที่ชิคาโกจัดงานผูกสีมา ก็
เลยเขียนเรื่ องสีมาขึ ้นอีก เท่ากับว่ามี ๒ เรื่ องแล้ ว เข้ าชุดกัน
เป็ นอันว่ามีข้อเขียนอยู่แล้ ว ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องทั ้งสองนี ้
ต้ องไปค้ นดึงเอามาจากวารสารของสองวัดนั ้น
แต่เคยดึงเรื่ อง
“ความรู้เรื่ องวัด” มาพิมพ์ในหนังสือ กฐิ นแรกทีส่ ายใจธรรม จึง
น่าจะดึงเรื่ องที่อยู่ในวารสารของวัดธรรมาราม ชิคาโก คือเรื่ องสีมา
มาด้ วย แต่ไม่เป็ นไร คราวนี ้ก็พดู ใหม่อีกทีหนึง่ อาจจะซ ้าบ้ าง ไม่
ซ ้าบ้ าง
เรื่ องการผูกสีมานี่มี ๒ ด้ าน คือ
๑. ด้ านวินยั ของพระ ตามพุทธบัญญัติ
๒. ด้ านวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดเพิ่มขึ ้นมา โดยเฉพาะ
ของสังคมไทย
ส่วนที่จาเป็ นขาดไม่ได้ คือส่วนที่หนึง่ คือส่วนที่เป็ นเรื่ อง
ของวินยั ที่พระพุทธเจ้ าทรงบัญญัติไว้
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๑. การผูกสีมา ตามพระวินยั
ผูกสีมา ให้ เป็ นพัทธสีมา
ที่เราเรี ยกกันว่า “งานฝั งลูกนิมิตผูกพัทธสีมา” นั ้น เป็ นการ
เรี ยกตามๆ กันไปเท่านั ้น ที่จริ ง “พัทธสีมา” แปลว่า สีมาที่ผกู แล้ ว
(“พัทธ” แปลว่า ผูกแล้ ว) เมื่อสีมายังไม่ได้ ผกู เราจึงมาจัดการผูก
สีมาให้ เป็ นพัทธสีมา เพราะฉะนั ้นจึงควรพูดให้ ถกู ว่า “งานฝั ง
ลูกนิ มิต-ผูกสีมา”
ทีนี ้พูดตามวินยั ก่อน เรื่ องวินัยก็คือ เมื่ อเราสร้ างวัดขึ ้นมา
หรื อพระอยู่ใ นบริ เวณที่เรี ยกว่าวัด ก็จะต้ องมี เขตที่จะกาหนดว่า
พระอยู่ในเขตแค่ไหนจะต้ องมาประชุมกันเวลามี งานส่วนรวมที่
เรี ยกว่า สังฆกรรม
หมายความว่า เรื่ องสีมาเกิดขึ ้นเพราะว่าชีวิตของพระตาม
พุทธบัญญัตินั ้นอยู่กันเป็ นสังฆะ หรื อสงฆ์ คือเป็ นหมู่หรื อชุมชน
และพระที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ที่เราเรี ยกว่าวัดนั ้น เมื่อมีเรื่ อง
ส่วนรวมที่จะต้ องทา ก็มาประชุมตกลงกัน เรี ยกว่าทาสังฆกรรม
ปั ญหาเกิดขึ ้นว่า พระรูปใดบ้ างอยู่ในหมู่นั ้น หรื อหมู่นั ้น
กาหนดแค่ไหน ที่จะต้ องมาร่ วมประชุม นี่แหละก็เลยต้ องกาหนด
เขตกันขึ ้น เขตนั ้นภาษาบาลีเรี ยกว่า “สีมา”
การตกลงกันกาหนดเขตนั ้นไว้ นนั่ แหละเรี ยกว่า “ผูกสีมา”
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จะเป็ นสีมาได้ ก็ต้องมีลูกนิมิต
ถาม: สีมาเป็ นอย่างนี ้ แล้ วลูกนิมิตมาอย่างไร?
พระธรรมปิ ฎก: การกาหนดเขตคือสีมานั ้นก็ต้องมีเครื่ องหมาย
คนอื่นเขาจะได้ ร้ ูด้วย และผู้ที่อยู่ภายในเขตเองก็จะได้ ไม่ลืม จะได้
ใช้ เป็ นที่กาหนดว่าเราอยู่ในเขตหรื อไม่ และก็ร้ ูว่าเขตของเราแค่ไหน
พระพุทธเจ้ าได้ ทรงอนุญาตวัตถุ ๘ ชนิดให้ ใช้ เป็ น
เครื่ องหมายกาหนดเขตที่เรี ยกว่า สีมา สีมาก็คือเขต
วัตถุ ๘ ชนิดอย่างใดอย่างหนึง่ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องหมายเขตได้
คือ ภูเขา ศิลา ป่ าไม้ ต้ นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น ้า และน ้า ถ้ า
ใช้ วตั ถุที่ไม่มนั่ คงทนทาน พัทธสีมาที่ผกู คือกาหนดกันไว้ ก็ไม่
มัน่ คงยัง่ ยืน มาถึงปั จจุบนั จึงนิยมกันลงตัว เอาศิลาขนาดที่เป็ น
หลักเป็ นฐาน
คาว่าเครื่ องหมายในภาษาบาลีเรี ยกว่า นิมิต เพราะฉะนั ้น
วัตถุ ๘ อย่างที่ใช้ กาหนดจึงเรี ยกว่า “นิมติ ” หมายความว่าเป็ น
เครื่ องหมาย เครื่ องหมายของอะไร ก็คือเครื่ องหมายของสีมา หรื อ
เขตนัน่ เอง เพราะฉะนั ้น บางครัง้ จึงเรี ยกเต็มๆว่า “สีมานิมิต”
(เครื่ องหมายของสีมา หรื อเครื่ องหมายเขต)
ได้ บอกแล้ วว่า ปั จจุบนั นิมิตนั ้นนิยมใช้ ก้อนหิน หรื อศิลา
และตั ้งใจแต่งให้ เรี ยบร้ อยงดงามเป็ นลูกกลมๆ
ก็เลยเรี ยกว่า
“ลูกนิมติ ”
ถาม: เห็นข้ างโบสถ์มีใบเสมาด้ วย เป็ นอะไรกันกับลูกนิมิตหรื อ
เปล่า?
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พระธรรมปิ ฎก: อันนี ้เป็ นของแถม วินยั ไม่ได้ กาหนดไว้ คือ เมื่อมี
ลูกนิมิตแล้ ว แต่ลกู นิมิตนั ้นฝั งอยู่ในดิน มองไม่เห็น ต่อมาก็เลย
นิยมทาแผ่นหิน แผ่นอิฐ หรื อแผ่นไม้ ไว้ เหนือหลุม หรื อเรี ยงไว้ บน
กาแพงตรงเหนือหลุมที่ฝังลูกนิมิตไว้ นั ้น แล้ วเรี ยกกันว่า “ใบเสมา”
หรื อ “ใบสีมา” เป็ นที่สงั เกตว่าลูกนิมิตอยู่ตรงนั ้น
แท้ จริ งนั ้น ถ้ าใบสีมาเป็ นศิลาที่ใหญ่พอ และปั กติดลงไป
ในดิน ก็ใช้ ใบสีมานั ้นเป็ นนิมิตได้ เลย ไม่ต้องมีลกู นิมิตต่างหาก แต่
ปั จจุบนั นี ้นิยมกันให้ มีทั ้งลูกนิมิตและใบสีมา

จะผูกสีมา สงฆ์ต้องมาประชุมตกลงกัน
เมื่อกะเขตไว้ แล้ ว และได้ วตั ถุที่เป็ นนิมิตแล้ ว สงฆ์ก็มา
ประชุมกัน การประชุมกันนี ้ก็เป็ นสังฆกรรมชนิดหนึง่ ซึง่ ตกลงกัน
ว่า เอานะ นี่เขตสีมา ซึง่ มีนิมิต เช่นก้ อนหินเป็ นเครื่ องกาหนด ก้ อน
นี ้ๆๆ สาหรับทิศนี ้ๆๆ นิยมให้ มี ๘ ทิศ เขตก็จะเป็ นไปตามลูกนิมิต
เมื่อวางลูกนิมิตไว้ แล้ ว พอดึงเส้ นลากโยงจากลูกหนึง่ ไปลูกหนึง่ ๆๆ
แล้ วรูปร่ างเขตก็เกิดขึ ้นมา ปั จจุบนั นิยมว่ามี ๘ ลูก นี ้เป็ นความ
นิยมนะ ไม่ได้ หมายความว่าเป็ นความจาเป็ น
ขอแถมแทรกตรงนี ้ขึ ้นมานิดหนึง่ ว่า ได้ เกิดประเพณีปฏิบตั ิ
ในเชิงวัฒนธรรมขึ ้นมา ให้ เพิ่มนิมิตอีกลูกหนึ่งเป็ นลูกที่ ๙ อยู่ตรง
กลาง เลยเรี ยกเป็ นลูกประธาน ลูกตรงกลางอันที่จริ งไม่ได้ เป็ นเขต
อะไร แต่ก็พลอยเรี ยกเป็ นลูกนิมิตไปด้ วย ก็ถือว่าเป็ นลูกแถมตาม
ประเพณีก็แล้ วกัน ส่วนของจริ งก็คือลูกที่อยู่ข้างๆ ที่ชกั เส้ นถึงกัน
เป็ นกาหนดเขต ซึง่ นิยมมีทั ้งหมด ๘ ลูก
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จากนั ้นสงฆ์ก็มาประชุมกันแล้ วก็ตกลงกาหนดว่า นี่นะ ที่
เราใช้ ก้อนหินหรื ออะไรก็แล้ วแต่ เป็ นนิมิตนี่ ในทิศนั ้นใช้ อนั นี ้เป็ น
นิมิต ทิศนั ้นใช้ อนั นี ้เป็ นนิมิต ตกลงกันแล้ วก็สวดประกาศว่า เอา
แล้ วนะ สงฆ์คือที่ประชุมได้ สมมติ คือมีมติร่วมกันกาหนดสีมาคือ
เขตชุมนุมสงฆ์ไว้ การประชุมสงฆ์ทาการนี ้ เป็ นสังฆกรรมที่เรี ยกว่า
สมมติสีมา (ภาษาบาลีเรี ยกว่า “สีมาสมฺมติ”)
ที่วา่ สมมติสีมา ก็คือทาให้ เป็ นเขตที่มีขึ ้นด้ วยการสมมติ
หมายความว่ามีขึ ้นโดยมติร่วมกัน ไม่ใช่เป็ นของธรรมชาติ คาว่า
สมมติแปลว่ามติร่วมกัน การทาให้ เป็ นเขตที่เกิดจากมติร่วมกันนี ้
เรี ยกว่า การสมมติสีมา ซึง่ เป็ นสังฆกรรมอย่างหนึง่
สังฆกรรมนี ้เป็ นจุดสาคัญ เพราะว่าเมื่อทาสังฆกรรมนี ้แล้ ว
ที่ในบริ เวณนั ้นก็เรี ยกว่าเป็ น พัทธสีมา แปลว่า สีมาที่ผกู แล้ ว คือ
เป็ นเขตที่สงฆ์ได้ กาหนดขึ ้นแล้ ว เมื่อยังไม่ผกู ก็ยงั ไม่เป็ นพัทธสีมา
แต่สานวนไทยเราพูดว่าผูกพัทธสีมา
ที่จริ งเราผูกสีมานี ้ให้ เป็ น “พัทธสีมา” คือ ให้ เป็ นเขตที่
สงฆ์ได้ ตกลงกันผูกคือกาหนดไว้ แล้ ว นี่คือสาระสาคัญ

สีมาที่ไม่ต้องผูก ก็มี
มีความรู้เพิ่มเติมอีกว่า ความจริ งสีมานี ้ไม่จาเป็ นต้ องผูกก็
ได้ แต่วนั นี ้เราพูดถึงเฉพาะสีมาที่ผกู ซึง่ เรี ยกว่าพัทธสีมา แต่ที่จริ ง
สงฆ์ไม่จาเป็ นต้ องผูกสีมาก็ได้ คือถือตามกาหนดเขตที่มีอยู่แล้ ว
หมายความว่า บ้ านเมืองเขามีกาหนดเขตเป็ นตาบล อาเภอ
จังหวัด เป็ นต้ นอยู่แล้ ว สงฆ์คือพระส่วนรวมก็ถือสีมาคือเขต
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ตามนั ้น ถ้ าถือตามนั ้นก็เป็ นอันว่าไม่ต้องมาประชุมสมมติขึ ้น คือ
ไม่ต้องสมมติสีมา
อย่างไรก็ตาม ถ้ าถือตามกาหนดของบ้ านเมืองเป็ นต้ น
ก็อาจจะลาบาก เช่นว่าเมื่อถือตามตาบล เมื่อเขตตาบลมีแค่ไหน
พระที่อยู่ในตาบลนั ้นถึงคราวมีเรื่ องส่วนรวมต้ องมาประชุมร่ วมกัน
หมด ขาดองค์เดียวไม่ได้ และถ้ าพระองค์ไหนที่อยู่นอกเขตผ่านเข้ า
มาในเขตตาบลนั ้น ก็ต้องมาเข้ าที่ประชุม แล้ วใครจะไปตามไหว
ถ้ าปฏิบตั ิไม่ได้ ตามนี ้ก็กลายเป็ นว่าสังฆกรรมนั ้นเป็ นโมฆะ เพราะ
ฉะนั ้นการผูกสีมาจึงสะดวกกว่า
สีมาชนิดที่วา่ พระสงฆ์ไม่ได้ มาประชุมตกลงกันกาหนดขึ ้น
แต่ ถื อ ตามเขตบ้ า นเมื อ ง หรื อ ถ้ าอยู่ ใ นป่ าในทะเลที่ เ ป็ นของ
ธรรมชาติ ก็เอาระยะหรื อเนื ้อที่เป็ นกาหนด (เช่นในป่ า ให้ วดั จาก
ศูนย์กลางออกไปโดยรอบด้ านละ ๗ อัพภันดร คือด้ านละประมาณ
๙๘ เมตร) อย่างนี ้ ก็เป็ นสีมาอีกประเภทหนึง่ เรี ยกว่า อพัทธสีมา
เป็ นอันว่ามี สีมา คือเขตที่ผ้ อู ยู่ภายในต้ องมาร่ วมทาสังฆ
กรรม ๒ ประเภท คือ
๑. พัทธสีมา เขตที่สงฆ์ได้ ตกลงกันกาหนดขึ ้น
๒. อพัทธสีมา เขตที่สงฆ์ไม่ได้ กาหนด แต่ถือตาม
บ้ านเมืองเป็ นต้ น

สีมากาหนดตัวผู้ต้องเข้ าร่วมสังฆกรรม
ขอแถมอีกหน่อยเรื่ องวิวฒ
ั นาการทางฝ่ ายสงฆ์เอง เดิมนั ้น
หลักการหรื อสาระสาคัญในเรื่ องนี ้ก็อย่างที่พดู แล้ วว่า พระที่อยู่ใน
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สีมาคือเขตเดียวกัน เมื่อมีเรื่ องราวก็ต้องมาร่ วมกันพิจารณา ต่อมา
ภายหลัง ท่านคงจะไม่สะดวกแล้ วก็อาจจะเอาความสะดวกเข้ าว่า
คือที่จริ งเครื่ องกาหนดความสามัคคี หรื อความพร้ อมเพรี ยงพร้ อม
กันก็ควรจะทั ้งวัด หมายความว่าจะต้ องผูกเขตกาหนดกันทั ้งวัด
แต่ตอ่ มาท่านกาหนดเอาเฉพาะสถานที่ประชุมกันจริ งๆ อย่างที่เรา
ทากัน
ปั จจุบนั นี ้กาหนดเอาเฉพาะตรงที่มาประชุมกัน
ก็เลย
กลายเป็ นว่าพระในวัดที่อยู่นอกโบสถ์ก็อยู่นอกสีมาที่กาหนด คือ
ข้ างนอกลูกนิมิตที่กาหนด เวลามีประชุมก็ไม่ต้องเข้ าร่ วมประชุมก็
ได้ กลายเป็ นเอาสะดวกเข้ าว่า เดี๋ยวนี ้ก็เป็ นอย่างนี ้ พระในวัดที่ไม่
ได้ มาในโบสถ์ ถึงไม่มาก็ไม่เป็ นไร
ตามหลักนั ้น เมื่ออยู่ในสีมา ถ้ ามาประชุมไม่ได้ เช่นป่ วย ก็
ต้ องมอบฉันทะ† เป็ นที่มาของระเบียบการประชุมสภาเป็ นต้ นที่เอา
คาศัพท์ของท่านมาใช้ ซึง่ มาจากเรื่ องการประชุมของพระนี่แหละ
หากไม่ได้ ดาเนินการตามพุทธบัญญัติ สังฆกรรมก็เป็ นโมฆะ
เป็ นอันว่า ตามประเพณีที่เป็ นวิวฒ
ั นาการยุคหลัง นิยมผูก
สีมาเฉพาะตัวสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุม คือที่ตวั อาคารอุโบสถ
หรื อตัวโบสถ์
ถาม: แต่พระที่อยู่ในสีมาที่จะต้ องมาประชุม หมายถึงพระในวัด
นั ้นใช่ไหม
†

ถ้าเป็ นการสวดปาติโมกข์ พระที่อาพาธมอบปาริสุทธิ์ คือ แจ้งความบริสุทธิ์ของตนให้เพื่อนภิกษุไปบอก
แจ้งแก่ท่ปี ระชุมสงฆ์

๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระธรรมปิ ฎก: ตามกาหนด อย่างน้ อยพระที่อยู่ในเขตต้ องมา
ประชุม แต่พระที่อื่นจะมาร่ วมประชุมในบางเรื่ องก็ได้
ถาม: ในเขตนี ้หมายถึงเขตไหน
พระธรรมปิ ฎก: ก็เขตที่เรากาหนด ซึง่ มีลกู นิมิตเป็ นที่กาหนด
ถาม: ก็มีแต่พระในโบสถ์ซิ
พระธรรมปิ ฎก: ใช่ เดี๋ยวนี ้กลายเป็ นว่าเอาสะดวก จึงได้ เป็ น
อย่างนี ้ คือกลายเป็ นว่าเราจะเอาใครมาประชุมก็ไปนิมนต์ ที่จริ ง
ไม่ต้องนิมนต์เพราะเป็ นเรื่ องของกิ จการงานในความรั บผิดชอบ
เป็ นหน้ าที่เ ลย โดยหลัก การนัน้ คื อหน้ าที่ รั บ ผิดชอบ เมื่ อมี เ รื่ อง
ส่วนรวมต้ องมาประชุม คือทั ้งสองฝ่ าย
๑. สมาชิกแต่ละบุคคลมีหน้ าที่รับผิดชอบต้ องมาประชุม
ถ้ าไม่มาก็มีความผิด
๒. ที่ประชุม ถ้ าไม่รอให้ ครบ การประชุมของตัวเองก็ไม่มี
ผล เป็ นโมฆะ
ทั ้งสองฝ่ ายอาศัยซึง่ กันและกัน นี ้คือหลักความรับผิดชอบ
แล้ วก็เป็ นเรื่ องของการปกครองหรื อบริ หารร่ วมกัน
อันนี ้คือ
สาระสาคัญ
เป็ นอันว่า ปั จจุบนั นี ้เอาสะดวกเข้ าว่า จึงเหลือแต่เพียงว่ามี
สีมาแค่สถานที่ประชุม ตามที่เรามีลกู นิมิต เช่นบวชพระ เดี๋ยวนี ้
กลายเป็ นว่าผู้ที่จะบวชไปเลือกนิมนต์พระมา แทนที่จะเป็ นเรื่ อง
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ของที่ประชุมซึง่ พระทุกองค์ต้องรับผิดชอบ เมื่อมีเรื่ องเกิดขึ ้นต้ อง
มาประชุมเอง มันกลับกันเสีย อันนี ้เป็ นความรู้ประกอบ
นี่เป็ นข้ อคิดที่ชาวพุทธจะต้ องรู้ไว้ เพื่อว่าต่อไปอาจจะมี
ทางฟื น้ ฟู อย่างน้ อยต้ องพยายามรักษาสาระไว้ มิฉะนั ้นจะเหลือ
แต่รูปแบบและเพี ้ยนกันไปเรื่ อย
เอาเป็ นว่า ปั จจุบนั นี ้ผูกสีมาเฉพาะเขตที่กาหนดเป็ นที่
ประชุม
เมื่อใครเข้ ามาในสีมาแล้ วถ้ าเป็ นพระภิกษุต้องเข้ าที่
ประชุม ถ้ าไม่เข้ าก็ทาให้ สงั ฆกรรมเสีย และระหว่างที่มีสงั ฆกรรม
อยู่จะมีภิกษุอื่นเข้ ามาในเขตไม่ได้ ถ้ ามีก็ต้องเข้ าที่ประชุมหมด ทีนี ้
ระหว่างที่ทาสังฆกรรมถ้ าเกิดมีพระอื่นเข้ ามาในเขต ก็จะทาให้ สงั ฆ
กรรมเสียได้ ในบางวัดก็เลยต้ องคอยระวังเพราะมีสีมาใหญ่ ต้ องมี
คนคอยดูวา่ มีพระอื่นมาไหม
เดี๋ยวนี ้ก็ยงั มีบางวัดที่ผกู สีมาทั ้งวัด ในเมืองไทยนี ้ดูเหมือน
จะมีอยู่ ๒ วัด คือ วัดราชบพิธ กับวัดราชประดิษฐ์ ถ้ าผูกสีมาไว้ ทั ้ง
วัดจะมีชื่อต่อท้ ายว่า “สถิตมหาสีมาราม” คือ ผูกสีมาทั ้งวัดเลย
เพราะฉะนั ้นอย่างวัดที่ว่านี ้ เวลามีสงั ฆกรรม พระทั ้งวัดต้ องเข้ าที่
ประชุมทั ้งหมด และต้ องมีโยมไปเฝ้ าประตูวดั

โบสถ์อยู่ในสีมา
ถาม: ของเรานี่คงเฉพาะที่โบสถ์
พระธรรมปิ ฎก:
ก็ได้ แค่นั ้นแหละ
เพราะเป็ นเรื่ องของ
วิสงุ คามสีมาที่เป็ นประเพณีของบ้ านเมืองลงตัวไปแล้ ว อยากจะ
แทรกนิดหนึง่ ก่อน คือว่าพระพุทธเจ้ ากาหนดเรื่ องเขตทาสังฆกรรม

๑๑
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เขตสามัคคีของสงฆ์ที่ผ้ อู ยู่ในเขตต้ องมาร่ วมประชุม
เขตนี ้ไม่
จาเป็ นต้ องมีอาคารก็ได้ เพราะมันเป็ นเขต
แต่พระองค์ก็ทรงมี
พุทธานุญาตให้ มีตวั อาคารสาหรับเป็ นที่ประชุมได้ เรี ยกว่า โรง
อุโบสถ
อุโบสถก็เกิดขึ ้นจากจุดนี ้ คือจากพุทธบัญญัติที่ว่า เมื่อมีการ
ประชุมขึ ้นในสีมานี ้ พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ สร้ างตัวอาคารขึ ้นมา
สาหรับเป็ นที่ประชุมได้ เรี ยกว่า อุโปสถัคคะ หรื อ อุโปสถาคาร
อุโบสถที่จริ งไม่ใช่ชื่อสถานที่ แต่เราเรี ยกสั ้นๆ แบบไทย ชื่อ
เต็มว่า อุโปสถัคคะ หรื ออุโปสถาคาร ไทยเราขี ้เกียจเรี ยกยาวอย่าง
นั ้นก็เรี ยกแค่ อุโบสถ แถมอุโบสถก็ยงั ยาวไป เลยตัดให้ เหลือ
โบสถ์ อีก สั ้นเข้ าไปทุกที แต่เรี ยกง่ายขึ ้น
เป็ นธรรมดาว่า ถ้ าจะมีโบสถ์ ก็ต้องสร้ างโบสถ์ไว้ ภายใน
สีมา หรื อเท่ากับสีมา
ถาม: มีคาว่าพระอุโบสถ กับอุโบสถ ถ้ าเป็ นพระอุโบสถนี ้เป็ น
อย่างไร
พระธรรมปิ ฎก: อ๋อ นี่เป็ นเรื่ องของเมืองไทย ที่มีวดั หลวง กับวัด
ราษฎร์ เท่านั ้นเอง ของวัดหลวงก็เรี ยก “พระอุโบสถ”
ทาไมอาคารที่ประชุมจึงเรี ยกว่า โรงอุโบสถ เพราะว่า สังฆ
กรรม
คืองานส่วนรวมที่ต้องทาประจาอยู่เสมอก็คืออุโบสถ
อุโบสถ ก็คือการที่พระไปประชุมกันทุกวันกลางเดือน และวันสิ ้น
เดือน ที่เรี ยกว่า วันพระกลางเดือน และวันพระสิ ้นเดือน เพื่อจะ
สวดปาติโมกข์ซกั ซ้ อมวินยั อุโบสถนี ้ต้ องทาเป็ นประจา ส่วนสังฆ

๑๑ / 54

๑๒

ฝังลูกนิ มิต-ผูกสี มา วัดญาณเวศกวัน

กรรมอื่นก็แล้ วแต่ฤดูกาลบ้ าง แล้ วแต่เรื่ องจะเกิดขึ ้นบ้ าง อุโบสถที่
ต้ องทาเป็ นประจานี ้ ก็เลยเป็ นที่มาของชื่ออาคารนี ้ คือเป็ นอาคาร
สาหรับทาอุโบสถ อาคารอุโบสถก็เกิดขึ ้นมาอย่างนี ้
เป็ นอันว่าเรื่ องสีมากับเรื่ องโบสถ์นั ้นสัมพันธ์กนั ทีนี ้ก็ตอบ
หมดข้ อความเมื่อกี ้แล้ ว
ถาม: การผูกสีมา ต้ องผูกด้ วยอะไรหรื อเปล่า
พระธรรมปิ ฎก: คาว่า “ผูก”นี่เป็ นเพียงสานวนภาษา “ผูก” ในที่นี ้
หมายความว่าที่ประชุมตกลงกาหนดเขตโดยหมายรู้ร่วมกันว่า ทิศ
นี ้มีวตั ถุนี ้เป็ นเครื่ องหมาย ทิศนั ้นมีวตั ถุนั ้นเป็ นเครื่ องหมาย การทา
อย่างนี ้ คือตกลงพูดกันบอกกันในที่ประชุมสงฆ์แล้ วประกาศอย่าง
นี ้ ท่านเรี ยกว่า “ผูกสีมา” เป็ นเพียงสานวน
ถาม: มีกฎมีเกณฑ์อะไรหรื อเปล่า
พระธรรมปิ ฎก: อ๋อ ก็ต้องประชุมสงฆ์ก่อน
ถาม: แล้ วมีเกณฑ์ที่กาหนดว่าจะต้ องกว้ างยาวเท่าไรหรื อไม่
พระธรรมปิ ฎก: อ๋อ ก็ต้องมีกาหนดเขต ตามวินยั วางไว้ ว่าสีมา
จะต้ องจุพระไม่น้อยกว่า ๒๑ รูป เพราะมีสงั ฆกรรมบางอย่างที่ต้อง
ใช้ พระ ๒๐ แล้ วก็มีตวั บุคคลที่รับสังฆกรรมนั ้นอีก ๑ รวมเป็ น ๒๑
นี่อย่างต่า แล้ วก็ใหญ่ไม่เกิน ๓ โยชน์ นี่คือกาหนดเขต

๑๓
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เมืองไทยหนุนพระวินัย
ด้ วยประเพณี “พระราชทานวิสงุ คามสีมา”
ทีนี ้ก็ไปเรื่ อง วิสุงคามสีมา เนื่องจากว่าตอนนี ้สงฆ์จะผูก
สีมาเป็ นเขตของตัวเอง
เขตนี ้ต้ องได้ รับอนุญาตจากบ้ านเมือง
หมายความว่าบ้ านเมืองอยู่ในปกครองของเขา ไม่ใช่เอาที่ไหนเป็ น
ของตัวได้ ตามชอบใจ ก็เลยมีประเพณีในเมืองไทย ซึง่ พระเจ้ า
แผ่นดินอุปถัมภ์พระศาสนาพระราชทานให้ เรี ยกว่า พระราชทานวิสุงคามสีมา
วิสงุ คามสีมา แปลว่า เขต (ของสงฆ์) ที่แยกจากบ้ าน
หมายความว่าแยกจากเขตของบ้ านเมือง กล่าวคือ พระเจ้ า
แผ่นดินในฐานะเป็ นองค์อปุ ถัมภ์พระศาสนา
ทรงมีพระราช
ประสงค์จะให้ สงฆ์สบายใจว่ามีเขตของท่านเอง จะได้ ทากิจกรรม
ของท่านเป็ นอิสระ ก็พระราชทานที่ดินเขตนั ้นๆ มา เรี ยกว่า
วิ สงุ คามสีมา เป็ นอันว่ามีประเพณีพระราชทานวิสงุ คามสีมาใน
ประเทศไทย
ถาม: ประเทศอื่นเป็ นอย่างไร
พระธรรมปิ ฎก: ประเทศอื่นไม่ทราบว่าเขามีประเพณีนี ้หรื อไม่ ยัง
ไม่ได้ หารายละเอียด ถ้ าถามว่าไปอยู่อเมริ กาพระทาอย่างไร พระก็
ถือเอาเขตที่ได้ ซื ้อที่ดินมาสร้ างวัด และทางการออกโฉนดให้ ก็ถือ
ว่านี่เป็ นที่ที่เป็ นเขตของเรา ที่เรามีสิทธิ์จะจัดการได้ ในเมืองไทย
โบราณชาวบ้ านมากมายอยู่กนั มา มีที่โดยไม่มีโฉนด ความจาเป็ น
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ของพระเกิดก่อนชาวบ้ าน เพราะต้ องมีการกาหนด เขตแยกไว้ ให้
ชัด แต่เดี๋ยวนี ้ชาวบ้ านก็กาหนดแล้ ว ส่วนของพระมีมาเดิมก็คือ
บ้ านเมืองพระราชทานวิสงุ คามสีมา แปลว่าได้ เขตแยกจากบ้ าน
พอได้ เขตแยกจากบ้ านก็เป็ นเขตของสงฆ์ พระก็เอาที่นี ้มา
กาหนดผูกสีมาได้ เพื่อให้ เป็ นพัทธสีมา เพราะฉะนั ้นพัทธสีมาก็จงึ
ต้ องอิงอาศัยวิสงุ คามสีมา เราจึงต้ องรอพระราชทานวิสงุ คามสีมา
ก่อน
ตอนนี ว้ ัดญาณเวศกวันได้ รั บ พระราชทานวิ สุงคามสี ม า
เรี ยบร้ อยแล้ ว ตามประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เมื่ อวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๔๒ เมื่ อได้ อันนี ้มาแล้ ว เราก็เอาที่นี ้มาใช้ แต่จะผูก
แค่ไหนภายในเขตนี ้ ก็แล้ วแต่เรา
ถาม: เวลาในหลวงท่านพระราชทานมานี่ พระราชทานตามเนื ้อที่
ของบริ เวณวัด หรื อเนื ้อที่ของบริ เวณโบสถ์
พระธรรมปิ ฎก: เดี๋ยวนี ้ก็เอาแค่บริ เวณที่ตั ้งโบสถ์ มิฉะนั ้นคงจะ
กินที่ของบ้ านเมืองมากมาย เพราะเดี๋ยวนี ้วัดเยอะเหลือเกิน จึงมี
ประมาณกันว่าไม่เกินเท่านั ้นๆ แล้ วทางบ้ านเมืองก็ประกาศถวาย
ให้ เป็ นวิสงุ คามสีมา เมื่อได้ รับแล้ วก็มากาหนดพัทธสีมากันขึ ้น แต่
ความจริ งนั ้น ตอนนี ้เหมือนกับว่าเรามีสีมาที่ไม่ต้องผูก ซึง่ เป็ นเขต
ที่กาหนดได้ ง่าย ไม่ต้องเอาทั ้งตาบล ทั ้งอาเภอ เพราะถึงแม้ ถ้าเรา
ไม่ผกู ตอนนี ้เราก็มีวิสงุ คามสีมา เท่ากับมีเขตที่กาหนดแยกจาก
บ้ านเมืองแล้ ว
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มีเกร็ ดแทรกเข้ ามาว่า เรื่ องนี ้ในสมัยโบราณถือกันจริ งจัง
และให้ ความสาคัญมาก ใครเข้ าไปอยู่ในเขตนี ้แล้ วเป็ นอันพ้ นภัย
ราชการเลย แม้ วา่ พระเจ้ าแผ่นดินมีอานาจทัง้ แผ่นดิน แต่เขตนี ้ยก
ให้ สงฆ์แล้ ว พระองค์ก็ไม่เข้ ามารุกล ้า เพราะฉะนั ้นสมเด็จโตเมื่อ
ถูกในหลวงรัชกาลที่ ๔ ขับไล่ ท่านก็ไปอยู่ในโบสถ์ แล้ วก็บอกว่า
ท่านพ้ นเขตพระราชอานาจของรัชกาลที่ ๔ แล้ ว อย่างที่เอามาเล่า
กันเป็ นเรื่ องสนุกๆ เป็ นเกร็ ด
เมื่อครัง้ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรหนัก ใกล้
จะสวรรคต พระเพทราชากับขุนหลวงสรศักดิ์ยกทหารมาล้ อมวัง
ถ้ าพระนารายณ์มหาราชสวรรคตเมื่อไร พวกขุนนางทั ้งหลาย ที่
พระเพทราชากับพระเจ้ าเสือไม่พอใจ ก็คงจะถูกจับฆ่า ตอนที่
สมเด็จพระนารายณ์อยู่เขายังทาอะไรไม่ได้ แต่ตอนนี ้ประชวรหนัก
จะสิ ้นแล้ ว เมื่อเขาเอาทหารล้ อมวังก็ไม่มีทางไป แม้ วา่ พระ
นารายณ์จะยังมีอานาจอยู่ แต่ก็ทาอะไรไม่ไหว
พระองค์ ท รงสงสารพวกขุ น นางข้ าราชการชัน้ ผู้ใ หญ่ ที่
จะต้ องสิ น้ ชี วิ ต ก็ เ ลยให้ คนของพระองค์ ไ ปนิ ม นต์ ส มเด็ จ
พระสัง ฆราชมา พร้ อมทัง้ พระสงฆ์ ใ ห้ ครบท าสัง ฆกรรมได้ พอ
พระสงฆ์มาที่วงั สมเด็จพระนารายณ์ มหาราชก็ทรงประกาศยกวัง
ถวายเป็ นของสงฆ์
เมื่อเป็ นสีมาของสงฆ์แล้ ว พระสงฆ์ก็ทาสังฆกรรมได้ จึงใช้
วังเป็ นเหมื อนโบสถ์ สมเด็จพระสังฆราชก็นาพระสงฆ์ ประกอบ
สังฆกรรมบวชพวกเจ้ านายข้ าราชการผู้ใหญ่ ที่ร้ ู อยู่ว่าอาจจะต้ อง
ถูกจับหรื อถูกฆ่า พอบวชเสร็ จแล้ วก็พาไปวัด เพราะเมื่อเป็ นพระ
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แล้ วพวกทหารฝ่ ายที่จะกาจัดก็ทาอะไรไม่ได้ เป็ นอันว่าพระสงฆ์พา
พระบวชใหม่ นัน้ ไปวัด ก็ เ ลยช่ วยพวกข้ าราชการและเจ้ า นาย
เหล่านั ้นไว้ ได้
นี่เป็ นตัวอย่างเรื่ องที่แสดงความสาคัญของสีมา
ซึง่
ประเพณีไทยได้ ถือเป็ นจริ งจังว่า ใครไปอยู่ในเขตสงฆ์ก็เป็ นอันพ้ น
ภัยแผ่นดิน แม้ แต่องค์ราชาก็ยงั ไม่ทาอะไร ที่เล่ามานี ้เป็ นเพียง
เรื่ องแทรก ตอนนี ้ก็คิดว่าจบเรื่ องวิสงุ คามสีมา

การมีสมี า ทาให้ วัดมีฐานะเต็มบริบูรณ์
อ้ อ ขอเพิ่มอีกนิดหนึง่ ในแง่กฎหมายบ้ านเมือง ในฐานะ
เป็ นรัฐที่อปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนา มีพระพุทธศาสนาเป็ นหลักเป็ น
ศาสนาประจาชาติ บ้ านเมืองก็เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
นอกจากมีประเพณีพระราชทานวิสงุ คามสีมา ซึง่ เป็ นการ
ให้ ความสาคัญแก่สีมา ที่เป็ นเขตของสงฆ์ โดยทางราชการ
บ้ านเมืองให้ เกียรติไม่เข้ าไปยุ่ง อย่างเรื่ องสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ที่พดู ไปแล้ ว ยังมีข้อที่ควรทราบอีกอย่างหนึง่ คือ
กฎหมายปั จจุบนั ได้ กาหนดสถานะวัดไว้ ในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ (พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑) ว่า วัดมี ๒
อย่ าง คือ
(๑) วัดที่ได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา
(๒) สานักสงฆ์
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จึงกลายเป็ นว่า
เรื่ องพระราชทานวิสงุ คามสีมานี ้ได้ มี
ความหมายโยงไปถึงประเภทวัดด้ วย คือ เมื่อได้ รับพระราชทาน
วิสงุ คามสีมาแล้ ว จึงจะเป็ นวัดที่มีฐานะเต็มบริ บรู ณ์แท้ จริ ง
ถ้ ายังไม่ได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา อย่างวัดเราก่อน
หน้ านี ้ ก็เป็ นสานักสงฆ์ แม้ จะได้ ตั ้งขึ ้นตามกฎหมาย โดยมี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ก็ยงั เป็ นสานักสงฆ์
ส่วนสานักสงฆ์ที่เรี ยกกันทัว่ ไปนั ้น เป็ นสานักสงฆ์เถื่อน คือ
เรี ยกกันไปเอง แต่โดยทางการจะมีฐานะเป็ นสานักสงฆ์ได้ ต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ เป็ นวัดประเภทสอง ทีนี ้ พอได้ รับ
พระราชทานวิสงุ คามสีมา ก็กลายเป็ นวัดประเภทหนึง่
เกี่ยวกับเรื่ องโบราณราชประเพณี
ยังมีเรื่ องควรทราบ
ต่อไปอีก เช่นการแบ่งวัด เป็ นวัดราษฎร์ กับวัดหลวง ซึง่ ทางการ
เรี ยกว่า พระอารามหลวง กับ วัดราษฎร์
พระอารามหลวงก็แบ่งไปอีก เป็ นชั ้นเอก ชั ้นโท ชั ้นตรี ชั ้น
สามัญ
แต่อนั นี ้เป็ นส่วนของความรู้เกี่ยวกับเรื่ องวัด
ถ้ าจะให้
สมบูรณ์จงึ ต้ องพูด ๒ เรื่ องคูก่ นั คือความรู้เรื่ องวัด กับเรื่ องสีมา
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๒. งานผูกสีมา
ตามวัฒนธรรมไทย
การผูกสีมา พัฒนาเป็ นงานบุญของคนไทย
ถาม: สุดท้ าย อยากจะทราบขั ้นตอน และรูปแบบตามประเพณี
หรื อวัฒนธรรมที่ทากันมาในเรื่ องการผูกสีมานี ้ หรื อว่าจะทาตาม
รูปแบบที่เป็ นพุทธบัญญัติ ว่าจะต้ องทาขั ้นตอนอย่างไร ต้ องใช้
เวลาเท่าไร
พระธรรมปิ ฎก: อย่างที่กล่าวแล้ วว่า การผูกสีมาเป็ นเรื่ องในส่วน
ของพุทธบัญญัติ กับในส่วนของวัฒนธรรมประเพณี ส่วนที่เป็ น
แกนแน่นอนที่จะต้ องมี คือส่วนของพุทธบัญญัติ แต่ส่วนของ
วัฒนธรรมประเพณีนั ้นก็แล้ วแต่เราจะเอาแค่ไหน
และเลือก
ปรับเปลี่ยนไปตามสมควร
ได้ พดู ไปแล้ วในส่วนของแกนคือตัวพุทธบัญญัติ ทีนี ้ก็พูด
ในแง่ วั ฒ นธรรมประเพณี บ้ าง เริ่ มต้ นก็ คื อ ว่ า เรื่ องของ
พระพุทธศาสนาเราถือว่าเป็ นเรื่ องของพุทธบริ ษัท ๔ ไม่ว่าอะไร แม้
จะเป็ นเรื่ องของพระสงฆ์ เราก็จะให้ ญาติโยมคฤหัสถ์ได้ มีส่วนร่ วม
ซึ่งโดยมากก็จะเป็ นการร่ วมในแง่ที่มาสนับสนุนส่งเสริ มอุปถัมภ์
เริ่ มตั ง้ แต่ อ งค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงอุ ป ถั ม ภ์ ด้ วยการถวาย
วิสงุ คามสีมาอย่างนี ้ ญาติโยมก็มาร่ วม แล้ วแต่ว่ามี ส่วนไหนที่จะ
เปิ ดโอกาสให้ ญาติโยมได้ ร่วมก็เปิ ดโอกาสให้ เข้ ามา โดยวิธีนี ้ก็จึง
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เกิ ดประเพณี ง อกขึ น้ มาในงานผูก สี ม า แทนที่ จะเป็ นเพี ย งสัง ฆ
กรรม ก็กลายเป็ นงานพิธี มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ ้นมา
การร่ วมของชาวบ้ านในเมื องไทยก็คือเรื่ องที่ เราเรี ย กว่า
การทาบุญ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องใหม่ ดังนั ้นประเพณี การทาบุญที่เนื่อง
ด้ วยการผูกสีมาก็เข้ ามา นอกจากเลี ้ยงพระเป็ นต้ นแล้ ว ตามปรกติ
ชาวบ้ านจะเข้ ามาสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างที่จะให้ พระทากิ จ
ของท่านได้ สะดวก นี่เป็ นแกนสาคัญ แต่ไม่ใช่แค่นั ้น ชาวบ้ านยัง
เห็นว่าการได้ มามีสว่ นร่ วมทาอะไรในเรื่ องนี ้เป็ นบุญเป็ นกุศลทั ้งนั ้น
และสิ่งที่ทาในงานนี ้ก็เป็ นของศักดิ์สิทธิ์ไปหมด

เห็นลูกนิมิตศักดิ์สทิ ธิ์ เลยปิ ดทองกันใหญ่
ฉะนั ้น ลูกนิมติ ก็กลายเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ เพราะงานผูก
สีมา ต้ องอาศัยนิมิต นิมิตจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ถ้ าไม่มีนิมิตก็ผกู
สีมาไม่ได้
นิมิตที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญก็เลยกลายเป็ นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ทีนี ้อะไรที่เกี่ยวกับลูกนิมิต เช่น หวายสาแหรก ก็
ศักดิ์สิทธิ์ขึ ้นมาอีก ดึงกัน แย่งกันเลย มีดตัดสาแหรก มีดตัดหวาย
ก็ศกั ดิ์สิทธิ์อีก อะไรๆ ไม่ร้ ู ศักดิ์สิทธิ์ไปหมด ใครๆ ก็อยากได้
ความจริ งในแง่หนึง่ สิ่งเหล่านี ้ก็เป็ นอนุสรณ์สาคัญ ถ้ าไม่
มองในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ ใครๆ ก็อยากได้ ไปเป็ นอนุสรณ์ แต่นี่
ไม่ใช่แค่อนุสรณ์ธรรมดา อนุสรณ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในความหมาย
ทางจิตใจที่ลกึ ซึ ้งเข้ าไปอีก พอนิมิตศักดิ์สิทธิ์ ทีนี ้ปิ ดทองก็ตามมา
อีก ชาวบ้ านเขาอยากร่ วมอุปถัมภ์อยู่แล้ ว การปิ ดทองก็ชอบอยู่
แล้ ว เมื่อทากันนานๆ ไป เรื่ องก็อาจจะชักบานปลาย
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ทีนี ้ถ้ าพระถือโอกาสหาเงินก็ไปกันใหญ่
จนเมืองไทย
ปั จจุบนั นี ้ชักจะกลายเป็ นว่า เวลาจัดงานฝั งลูกนิมิตผูกสีมา ก็พา
กันเน้ นที่การหาเงินไปหมด คิดว่าทาอย่างไรจึงจะหาเงินได้ มากๆ
ก็ต้องจัดงานให้ ใหญ่ที่สดุ แล้ วก็มีหลายๆ วัน มีดนตรี มีมหรสพ
ต่างๆ และโฆษณากันใหญ่ ทาป้ ายติดไปตามสี่แยก หรื อข้ างถนน
ใหญ่ บางทีทวั่ ประเทศ บางทีติดกันเป็ นปี ๆ แล้ วก็ชอบมาจัดงาน
เอาตอนตรุษจีน อันนี ้เป็ นเรื่ องประเพณีขยายมา คือประเพณี
ทาบุญนัน่ เอง
การที่ชาวบ้ านอยากได้ บญ
ุ เลยกลายเป็ นจุดที่มาบรรจบ
กับพระในเรื่ องที่วา่ ถ้ าไม่ระวังแล้ วจะเป็ นจุดเสื่อม ก็คือกลายเป็ น
เรื่ องหาเงินทองไป ซึง่ เดี๋ยวนี ้เป็ นไปมาก จึงเป็ นจุดที่เราคงจะต้ อง
ระวังว่า จะทาอย่างไรให้ ได้ สาระ ไม่ใช่มาติดแค่วา่ จะหาเงิน
ตอนนี ้ก็ถึงจุดแยกแล้ วว่า
ทาอย่างไรจะให้ ชาวบ้ านได้
ประโยชน์ที่แท้ จริ ง ในส่วนสังฆกรรมก็แน่นอนอยู่แล้ วว่าเป็ นเรื่ อง
ของพระสงฆ์ แต่ชาวบ้ านควรจะได้ ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ ้นอีก ไม่ให้
เป็ นเพียงเรื่ องหาเงิน ก็ต้องมาช่วยกันคิด
การหาเงินก็มาจากเรื่ องเดียวกัน คืออย่างที่บอกแล้ วว่า
ชาวบ้ านเห็นอะไรที่เกี่ยวกับสีมาเป็ นศักดิ์สิทธิ์ ไปหมด จุดนี ้จะใช้
หาเงินก็ได้ แต่ถ้าไม่หาเงินแล้ วเราจะทาอย่างไรให้ เกิดความหมาย
ที่เป็ นประโยชน์ ไม่ใช่บอกว่าได้ บญ
ุ ๆ แล้ วก็ไม่ร้ ูวา่ อะไร ก็จงึ เป็ น
จุดสาคัญว่าพวกเราต้ องช่วยกันคิด
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ปิ ดทองลูกนิมิตอย่างไร ให้ ได้ บุญจริงๆ
อย่างปิ ดทองลูกนิมิตนี่ จะเอาไหม ในเมื่อมันไม่ใช่ตวั วินยั
หรื อพุทธบัญญัติ ซึง่ มีแค่วา่ มีลกู นิมิตที่ทางพระใช้ กาหนดเอา ก็จบ
เรื่ อง แต่จะปิ ดทองไหม นี่เป็ นประเพณี ถ้ าเราตกลงให้ มีการปิ ด
ทองก็เป็ นการอนุรักษ์ประเพณี แต่จะปิ ดทองเพื่อหาเงิน หรื อจะ
เพียงให้ ชาวบ้ านได้ บญ
ุ แค่นั ้นพอไหม สมมุติวา่ เราไม่ม่งุ หาเงิน แต่
แค่ชาวบ้ านบอกว่าได้ บญ
ุ จากปิ ดทอง พอไหม? หรื อว่าเราควรจะ
ให้ อะไรที่เป็ นความหมายเป็ นสาระยิ่งกว่านั ้น อันนี ้เป็ นเรื่ องที่ต้อง
คิด นี่อาตมาว่าเป็ นจุดบรรจบ หรื อจุดแยกที่สาคัญ
ถ้ าพูดสั ้นๆ ก็คือ ถ้ าเรายอมให้ มีการปิ ดทองลูกนิมิต ก็คือ
เราไม่หกั หาญตัวประเพณี แต่เราร่ วมอนุรักษ์ประเพณีด้วย แต่
พร้ อมกันนั ้น เราก็ควรใช้ ประเพณีเป็ นโอกาสที่จะช่วยให้ ประชาชน
ได้ ประโยชน์ที่เป็ นแก่นสารจากพระพุทธศาสนาด้ วย รวมทั ้งเรื่ อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เราจะจัดอะไรให้ ได้ สาระในงานบุญ
ส่วนร่ วมของคฤหัสถ์จะมีอีกตอนหนึง่ คือตัวพิธี หรื อ
ตอนสังฆกรรมในการผูก
จะขอเล่าให้ ฟังถึงกิจกรรมที่วดั ทั ้งหลายนิยมทากัน
นอกจากโฆษณากันเต็มที่ และมีมหรสพใหญ่ๆ แล้ ว ก็ม่งุ หาเงิน
ด้ วยวิธีต่างๆ เช่นบางวัดก็ตั ้งลูกนิมิตไว้ รอบโบสถ์เป็ นจุดๆ เสร็ จ
แล้ วก็จดั ที่นงั่ ให้ พระประจาอยู่ที่ลกู นิมิตแต่ละลูก พร้ อมทั ้งมีขนั
น ้ามนต์ไว้ ประจา พอมีใครมาปิ ดทอง ก็พรมน ้ามนต์ให้ ทาอยู่อย่าง
นี ้ ชาวบ้ านก็อยากจะได้ บญ
ุ ปิ ดทองด้ วย พรมน ้ามนต์ด้วย การ
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ปฏิบตั ิในรูปนี ้ ทากันมาก ทีนี ้เราจะเอาอย่างไร ก็ไม่จาเป็ นต้ องรี บ
คิด
อาตมาเคยคิดไว้ บ้าง เช่นว่า เมื่อเราไม่ม่งุ หาเงินแล้ ว ถ้ า
เราอนุวตั รยอมตามประเพณีวา่ ให้ มีการปิ ดทอง
ก็เป็ นการให้
โอกาสชาวบ้ านได้ มีส่วนร่ วม ซึง่ เป็ นโอกาสที่เขาจะได้ ทาอะไรบ้ าง
ไม่ใช่มาเฉยๆ และไม่ได้ ทาประโยชน์อะไร อย่างน้ อยก็ได้ มีสว่ นร่ วม
คือปิ ดทอง
ถ้ ามองในความหมายนี ้ก็คือการที่ชาวบ้ านได้ ร้ ูสกึ ตัวว่าได้
มีสว่ นร่ วมในพระพุทธศาสนาของเขา
ในการที่ได้ มาปิ ดทอง
ลูกนิมิตที่ทาให้ เป็ นสีมาของวัดนี ้ ทาให้ วดั นี ้มีพทั ธสีมาได้ และมี
ส่วนร่ วมทาให้ เกิดโบสถ์หลังนี ้ ที่พระสงฆ์จะได้ ทาสังฆกรรมกัน
อะไรที่จะให้ เกิดจิตสานึก หรื อเกิดความรู้สกึ อย่างนี ้ เราก็
พุง่ เป้าหมายไปที่นนั่ คือให้ เกิดความรู้สกึ ว่าได้ มีสว่ นร่ วมในการสืบ
ต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นบุญอย่างแท้ ที่สาคัญ แทนที่จะไป
เน้ นอยู่แค่ว่าฉันปิ ดทองแล้ วได้ บญ
ุ แบบเลื่อนลอย แล้ วจะได้ ขึ ้น
สวรรค์ และไปติดความงมงายอยากจะให้ พรมน ้ามนต์โดยไม่ได้
ความรู้อะไร มาแล้ วก็ได้ แต่ความหลงกลับไป
นอกจากความรู้สกึ มีสว่ นร่ วมแล้ ว ก็อาจจะให้ เขาได้ คติ
ธรรม ยกตัวอย่างวัดเจ้ าคุณพยอม ท่านไม่สร้ างโรงอุโบสถ เมื่อ
ท่านผูกสีมา ฝั งลูกนิมิต ท่านก็จดั รายการอภิปรายธรรมทุกวันๆ นี่
เป็ นการยกตัวอย่าง
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จะได้ บุญจริงๆ ต้ องให้ ครบทั้งทาน ศีล และภาวนา
อีกวิธีหนึง่ ในเวลาแต่ละคนมาปิ ดทอง ปกติเขาก็จะมาเอา
ทองที่วดั บางทีเขาอาจจะเอามาเองแต่ก็น้อยคน เขามักคิดมาเอา
ที่วดั และทางวัดก็จดั เตรี ยมให้ วัดอาจจะจัดให้ เปล่าเลย และโยม
หลายคนคงยินดีจดั ทองมาให้
แต่ก็ มี ปั ญ หาว่าชาวบ้ านเขาก็ ไ ม่ อยากเอาทองไปเฉยๆ
คล้ ายๆ กับเขารู้สกึ ว่า ถ้ าเขาจะทาบุญ เขาก็ต้องบริ จาค เรื่ องอะไร
เขาจะรั บทองไปปิ ดเฉยๆ นี่ก็เป็ นจุดหนึ่งที่ว่า เราจะปฏิบตั ิต่อเขา
อย่างไร
ถ้ าเราไม่ได้ ม่งุ เอาเงินเขา แต่เราจะไม่รับก็ไม่ได้ เพราะเขา
รู้สกึ ว่าเขาต้ องบริ จาค ไม่ใช่มีสว่ นร่ วมแค่ปิดทอง แต่ต้องมีสว่ น
ร่ วมบริ จาคทรัพย์ด้วย เพราะเขารู้สกึ ว่าการบริ จาคเป็ นการที่เขาได้
ทาบุญ (คือบุญขั ้นทาน) มิฉะนั ้นเขาจะเรี ยกว่าทาบุญได้ อย่างไร
เขาก็นกึ ไม่ออก ทีนี ้เราจะทาอย่างไร นี ้เป็ นเรื่ องของทองที่เขาจะรับ
เนื่ องจากเราจะเปิ ดโอกาสให้ ปิ ดทองตามประเพณี โ ดย
ไม่ ได้ ประสงค์จะหาเงิ น แต่ก็ เป็ นธรรมดาว่าญาติ โยมที่ปิ ดทอง
โดยทั่วไปก็ ต้องการบริ จาค เพราะถื อว่าต้ องบริ จาคจึง จะชื่อว่า
ทาบุญ เขาก็จะไม่ยอมรับทองไปเปล่าๆ แต่จะให้ เขานาทองมาเอง
ก็คงยาก น้ อยคนจะนามาเอง ส่วนมากก็คงหวังจะมาเอาทองที่วดั
เพราะฉะนั ้น การปฏิบตั ิในเรื่ องนี ้ก็อาจจะต้ องยุติวา่
๑. ถ้ าผู้ปิดทองนาทองมาเอง ก็แล้ วไป
๒. ถ้ าญาติโยมต้ องการปิ ดทอง แต่ไม่ได้ นาทองมาเอง
ทางวัดก็จดั วางไว้ ให้ เขาหยิบเอาเอง แบบให้ เปล่า แต่ถ้าเขา
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ต้ องการบริ จาค ก็ไม่วา่ คือเราวางภาชนะใส่ทองไว้ ให้ โดยเขียน
กากับไว้ บอกให้ ร้ ู ว่า

ทองนี้ให้ เปล่า
แต่ถ้าต้ องการบริจาค ก็สดุ แต่ประสงค์
การปฏิบตั ิอย่างหนึง่ ที่เคยคิดก็คือ เวลาเขาปิ ดทอง ปกติ
เขาอาจจะนึกว่าเวลาปิ ดทองเขาจะพูดว่าอย่างไร เขาอาจจะนึกถึง
คาบาลีเป็ นคาถา แต่เขาอาจจะเน้ นที่ความศักดิ์สิทธิ์ และว่าเรื่ อย
เปื่ อยไม่ร้ ูเรื่ องรู้ราวอะไร เป็ นไปได้ ไหมที่วา่ เราจะให้ คติธรรม เช่น
เราจัดพุทธภาษิตที่เลือกสรรแล้ ว ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ คาถา หรื อกี่
คาถาก็ได้ สั ้นๆ เช่น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ พร้ อมทั ้งคาแปล
เราบอกว่า ให้ จาคาถาของตัว จะไปปิ ดทองต้ องท่องให้ ได้
ก่อน อย่าเอาไปอ่าน ได้ แล้ วก็ทอ่ งให้ แม่น และแปลได้ ด้วย แล้ วก็
ไปปิ ดทองโดยว่าคาถาพุทธภาษิตนั ้นไปด้ วย หรื อจะเอายากกว่า
นั ้นก็ได้ คือมีพระประจานัง่ อยู่เลย ทุกคนที่จะปิ ดทองต้ องว่าให้
พระฟั งก่อน
นอกเหนือจากนี ้ จะจัดให้ มีเทศนา ปาฐกถา สนทนา
บรรยายธรรม นิทรรศการต่างๆ และเจริ ญจิตตภาวนา เป็ นต้ น
อย่างไร ก็เตรี ยมการกันไป
นี ้เป็ นเพียงวิธีการบางอย่าง เป็ นการยกตัวอย่างให้ เห็นว่า
เราจะทาอย่างไรให้ มีสาระขึ ้นมา นอกจากทานแล้ ว ก็ให้ เขาได้
คุณธรรม ได้ คติสาหรับชีวิตจิตใจ และได้ ปัญญา
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รวมความก็คือให้ มาช่วยกันคิดว่า เมื่อประชาชนต้ องการมี
ส่วนร่ วม เราก็พยายามตัดเรื่ องของความลุม่ หลง และเรื่ องของการ
หาเงินหาทองออกไปเสีย ทาให้ ได้ สาระ ได้ ประโยชน์ ได้ คณ
ุ ค่า ได้
ปั ญญา ได้ ธรรม ได้ ความดีงาม ได้ คติ ให้ ประชาชนได้ บญ
ุ มาก
ยิ่งขึ ้นไป ทั ้งทาน ศีล และภาวนา อันนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการปิ ด
ทองลูกนิมิต

สีมานิมิตไปฝังอยู่ในใจ กลายเป็ นกรรมนิมิตอย่างดี
นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์สาคัญในทางบุญกุศล ที่มีผลต่อ
จิตใจมาก คือในแง่ที่เรี ยกว่า “บุญญาภิสงั ขาร” แปลว่า บุญ
เครื่ องปรุงแต่งจิตให้ เกิดกรรมดี
คนเรานี ้ เวลาอยู่วา่ งๆ ไม่ได้ ทาอะไร ก็จะคิดโน่นคิดนี่ จับ
เอาอารมณ์ที่ผ่านไปแล้ วมาปรุงแต่งหรื อคิดต่อ โดยเฉพาะอะไรที่
เด่นๆ หรื อเรื่ องกระทบกระทัง่ คัง่ ค้ างอยู่ ใจก็จะแวบไปหา แล้ วก็คิด
วกวน ครุ่นกังวล หรื อเครี ยดอยู่กบั อารมณ์นั ้น หรื อไม่ก็ฟ้ งซ่
ุ านไป
ทั ้งหมดนี ้ไม่ดีเลย
แต่ถ้าอารมณ์ เ ด่นที่โผล่เข้ ามาในจิตหรื อจิ ตไปจับเอามา
นั ้นเป็ นเรื่ องดี เป็ นเรื่ องบุญกุศล ก็จะปรุ งแต่งไปในทางตรงข้ าม
กลายเป็ นว่าจะทาให้ เกิดความเอิบอิ่ม ผ่องใส ใจร่ าเริ งยินดี มีปีติ
ปราโมทย์
ที่วา่ มานี ้ก็เป็ นเรื่ องธรรมดาของมนุษย์ปถุ ชุ น เพราะปุถชุ น
นั ้นอยู่ในขั ้นของการปรุงแต่ง ถ้ าเป็ นปุถชุ นที่ดีและเก่ง ก็สามารถ
ปรุงแต่งในทางดี ถ้ าเป็ นปุถชุ นที่ออ่ นแอยังไม่พฒ
ั นา ก็ปรุงแต่ง
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เรื่ องร้ ายๆ ที่เป็ นบาปอกุศล ทาจิตใจให้ เครี ยดขุ่นมัวเศร้ าหมอง หา
ทุกข์ใส่ตวั เบียดเบียนทั ้งตนเองและผู้อื่น เพราะฉะนั ้น ถ้ ายังไป
เหนือการปรุงแต่งไม่ได้ ก็ต้องฝึ กตัวให้ เก่งปรุงแต่งในทางดี
โดยเฉพาะที่สาคัญมาก คือ เวลาจะตายนี่นะ จิตจะเคว้ ง
คว้ างมากที่สดุ มันหวาดกลัวบ้ าง หรื อถ้ าไม่หวาดกลัวก็อาจจะ
ฟุ้งซ่าน เพราะตอนนี ้อยู่กบั ความไม่ร้ ูว่าเราจะไปอย่างไร โลกนี ้ก็อยู่
ไม่ได้ โลกหน้ าจะไปอย่างไรก็ไม่ร้ ู ก็เคว้ งคว้ างฟุ้งซ่าน ในขณะนี ้จิต
ก็จะไปยึดอารมณ์ต่างๆ ซึง่ ไม่แน่วา่ จะดีหรื อร้ าย ตอนนี ้ อันไหน
เด่นขึ ้นมามันก็ยึดอันนั ้น
ธรรมดาเรื่ องของคนนั ้นมากมาย
เหลือเกิน ทั ้งที่อยู่ในความจาและคิดนึกไป ทีนี ้ บางทีไปจับเอา
อารมณ์ไม่ดีเข้ า ก็จะเสียตอนนั ้นแหละ เขาถึงได้ เอาญาติพี่น้องมา
ให้ สติ อย่างที่เรี ยกว่า “บอกอรหัง” เพื่อให้ จิตมีที่ยึดที่ดี อยู่กบั คุณ
พระรัตนตรัยและบุญกุศล
เวลาทาบุญอะไรใหญ่ๆ อย่างคนทั่วไปที่นิยมทางด้ านวัตถุ
ก็อาจทาให้ มีจดุ กาหนดที่เด่น
เช่นไปสร้ างโบสถ์ไว้
สร้ าง
พระพุทธรูปไว้ ไปปิ ดทองลูกนิมิตแล้ วมีความประทับใจไว้ ภาพ
พวกนี ้จะปรากฏเด่นขึ ้นมา เวลาอยู่วา่ งๆ หรื อจิตกาลังฟุ้งซ่าน
เคว้ งคว้ าง จิตจะเกาะ เมื่อภาพการทาบุญพวกนี ้เด่นขึ ้นมา จิตก็
จับอยู่กบั บุญ สบายไป ถ้ าเป็ นเวลาใกล้ ตายก็เลยได้ลูกนิมติ มา
เป็ นกรรมนิมติ
กรรมนิมิตนี่แหละ เป็ นตัวสาคัญที่บอกถึงกรรมที่จะนาจิต
ไปสูค่ ติข้างหน้ า
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บุญจะใหญ่ เมื่อได้ ปัญญามาหนุน
การปิ ดทองลูกนิมิตนี ้
แม้ จะเป็ นเรื่ องที่งอกขึ ้นมาใน
ประเพณีก็ตาม
แต่ก็งอกขึ ้นมาจากเรื่ องที่เป็ นแก่นสารใน
พระพุทธศาสนา คือปรารภหรื ออิงอยู่กบั เรื่ องเดิมที่เป็ นสาระใน
พระธรรมวินยั เพราะฉะนั ้น ถ้ ารู้จกั ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง ก็จะได้
ประโยชน์
เป็ นการทาบุญที่จะเป็ นอารมณ์เด่นของจิตใจต่อไป
(ในทางตรงข้ าม ถ้ าปฏิบตั ิผิดก็อาจจะประสบผลในทางบาปได้
เช่นกัน)
การปิ ดทองลูกนิ มิต ที่ว่าเป็ นอารมณ์ บุญที่เด่นนั ้น เด่นทั ้ง
ในทางวัตถุหรื อรู ปธรรมที่เห็นชัดใหญ่โต เพราะโยงไปถึงสีมา โยง
ไปถึ ง โบสถ์ ทัง้ หมดที่ จะสาเร็ จผลใช้ ง านได้ ก็ เ พราะลูก นิ มิ ตนัน้
ตลอดจนวัดทัง้ วัดที่ จะมี ฐานะสมบูร ณ์ ตามพระธรรมวิ นัย และ
กฎหมายบ้ านเมือง เรามาปิ ดทองลูกนิมิตมีส่วนร่ วมในงานผูกสีมา
นี ้ ก็เท่ากับได้ ร่วมสร้ างโบสถ์และสร้ างวัดนี ้ด้ วย
ต่อไปก็เด่นในแง่เป็ นเหตุการณ์สาคัญ เป็ นเรื่ องพิเศษ ที่วดั
นั ้นๆ และชุมชนหมู่นั ้นถิ่นนั ้นตามปกติจะมีได้ ครัง้ เดียว เราได้
มาร่ วมในเหตุการณ์ใหญ่ที่เป็ นการเริ่ มต้ น ซึง่ หาได้ ยาก
อีกอย่างหนึ่ง ก็เ ด่นในแง่ของสาระประโยชน์ในงานพระ
ศาสนา ที่จะมี สืบต่อไปข้ างหน้ ามากมายตลอดกาลยาวนาน ซึ่ง
เป็ นไปตามพระธรรมวิ นัย หมายความว่ า คนที่ ร้ ู จัก ทาบุญ จะ
มองเห็นว่า จากลูกนิมิตที่ทาให้ สีมาเสร็ จ ให้ โบสถ์ใช้ ทาสังฆกรรม
ได้ และทาให้ วดั มีฐานะสมบูรณ์นี ้ ต่อไปงานพระศาสนาต่างๆ เช่น
การบวชพระ การทอดกฐิ น สัง ฆกรรมต่ า งๆ และการบ าเพ็ ญ
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ศาสนกิ จ ของพระสงฆ์ ม ากมาย จะด าเนิ น สื บ ต่ อ ไป ท าให้
พระพุทธศาสนาเจริ ญมัน่ คง และบังเกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชน
ลูกนิมิตที่เราปิ ดทอง ช่วยโยงจิตของเราให้ มองไปถึงความรุ่ งเรื อง
ของพระพุทธศาสนาและความร่ ม เย็ นเป็ นสุข ของประชาชนได้
ทั ้งหมด
ถ้ าชาวบ้ านรู้สกึ ว่าเราได้ ร่วมบุญครัง้ ใหญ่นะ เป็ นการทา
เพื่อพระศาสนา การปิ ดทองลูกนิมิตในวัดนี ้ก็มีครัง้ เดียวนี่แหละ
ฯลฯ อย่างที่ว่าไปแล้ วนี ้ ก็จบั ไว้ ในจิต เป็ นอารมณ์ที่เด่น พอปรากฏ
ขึ ้นในจิตเมื่อใด จิตก็ผอ่ งใส เอิบอิ่ม มีปีติทกุ ทีไป
จิตเราไปผูกกับบุญที่เนื่องด้ วยการปิ ดทองลูกนิมิตนั ้น แล้ ว
จิตก็จะปรุงต่อไปอีก ปรุงแต่งจากบุญส่วนที่มาเป็ นอารมณ์ ให้
แล้ วก็พิจารณาไป
ถ้ าเป็ นคนที่ รู้ เ ข้ าใ จมี ปั ญญ าด้ วย คื อมี ศรั ทธ าที่
ประกอบด้ วยปั ญญา ก็จะยิ่งสามารถปรุงแต่งบุญได้ มาก คือ เวลา
ระลึกนึกถึงวันนั ้นเมื่อนั ้นที่เราได้ ไปทาบุญปิ ดทองลูกนิมิตร่ วมงาน
ผูกสีมา พอนึกขึน้ มาแล้ วก็พิจารณาต่อไปว่า พัทธสีมาที่เราได้ ไป
ร่ วมแสดงออกสนับสนุนให้ ผกู ขึ ้นมา พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ทั ้งหลายจะได้ อาศัยโบสถ์และวัดที่นนั่ บาเพ็ญศาสนกิจและทาบุญ
กุศลต่างๆ การเล่าเรี ยนปริ ยตั ิ การศึกษาปฏิบตั ิ การเผยแผ่สงั่ สอน
พระธรรมของพระสั ม มาสัม พุ ท ธเจ้ าจะเจริ ญงอกงามขยาย
กว้ างขวางออกไป ช่วยให้ บ้ านเมื องอยู่ดีมี สุข อย่ างน้ อยก็ ช่ว ย
ยับ ยัง้ ความเสื่ อมเสี ย หายของสัง คม และช่วยให้ ธ รรมดารงคง
ปรากฏอยู่ในโลก
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ยิ่งมีปัญญามาก
ก็จะยิ่งขยายเขตแดนของจิตใจให้
กว้ างขวางออกไปได้ มาก และทาจิตใจให้ มีปีติเอิบอิ่มเบิกบานได้
มาก เพิ่มกาลังของกุศลให้ เข้ มแข็งแรงกล้ ามากขึ ้น เข้ าหลักที่ว่า
ปั ญญามาหนุ นปุญญัง ส่งเสริ มเพิ่มพูนอานิสงส์ของบุญ
ข้ อสาคัญ คืออย่างน้ อยให้ ใจเอิบอิ่มผ่องใส เข้ าหลักพุทธ
พจน์ที่ว่า “จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ สุคติ ปาฏิกงฺขา” แปลว่า เมื่อจิตไม่
เศร้ าหมองแล้ ว ก็เป็ นอันหวังสุคติได้

สวดถอนสีมาเก่า
เรื่ องลูกนิมิต เมื่อเราให้ โอกาสคนปิ ดทองเสร็ จแล้ ว ก็มาถึง
การผูกสีมาแท้ ๆ วัดนั ้น เมื่อกาหนดงานปิ ดทองแล้ ว สุดท้ ายก็
จะต้ องทาพิธีฝังลูกนิมิตผูกสีมา ลูกนิมิตที่เปิ ดทิ ้งไว้ ให้ ปิดทองก็
จะต้ องเอาลงหลุม ตอนนี ้ก็ถือเป็ นวันสาคัญ มาถึงเรื่ องของสังฆ
กรรม ซึง่ จะมาบรรจบกับเรื่ องของพุทธบัญญัติ ซึง่ พระจะกาหนด
ลูกนิมิตเป็ นเขต แล้ วก็ผกู สีมา ซึง่ จะต้ องประชุมสงฆ์ พระสงฆ์
ต้ องมาสวดสมมติ คือมีมติร่วมกัน
ตอนนี ้ก็มีเรื่ องแทรกเข้ ามาว่า เมื่อพระจะผูกสีมากาหนด
เขตใหม่ ท่านก็กลัวว่าดินแดนแถวนี ้อาจจะเคยมีวดั มาก่อนก็ได้
แต่ร้างไป เราก็ไม่ร้ ู พระพุทธเจ้ าบัญญัติไว้ ว่าห้ ามผูกสีมาซ้ อนสีมา
แม้ แต่คาบเกี่ยวกันก็ไม่ได้ สีมาที่ผกู ใหม่จะเป็ นโมฆะ ไม่เกิดผล ที
นี ้พระก็กลัวว่าถ้ าเราผูกและเกิดไปซ้ อนสีมาเก่าเข้ าก็จะเสีย การที่
จะไม่ให้ ซ้อนก็คือ ถ้ าที่นนั่ เคยมีสีมาก็ต้องถอนของเก่าก่อน ทีนี ้เรา
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ไม่ร้ ูวา่ มีหรื อไม่มี จึงต้ องป้ องกันไว้ ก่อน ไม่วา่ จะเคยมีสีมาเก่า
หรื อไม่ ก็ต้องถอนไว้ ก่อน
เพราะฉะนั ้นตามประเพณี ของเราจึงถือว่า ก่อนจะผูกสีมา
ก็ประชุมสงฆ์สวดถอนก่อน แต่ถ้าสวดถอนแล้ วผูกต่อเลยในคราว
เดียวก็จะยุ่งกันใหญ่ เรื่ องเยอะ และยิ่งมีประชาชนมาร่ วมด้ วยก็จะ
ทาให้ เหนื่อยไปตามๆ กัน และยาวนานเกินไป จึงนิยมว่าระหว่างที่
มีงาน สมมุติว่า ๗ วัน พระท่านอาจจะทาโดยไม่ต้องให้ โยมรู้ คือ
จัดทาสังฆกรรมส่วนที่เรี ยกว่าถอนสีมาให้ เสร็ จไปก่อนระหว่างนั ้น
พระอาจทากันเอง โยมจะรู้ หรื อไม่ร้ ู ก็ได้ เพราะที่ จริ งเรื่ องทั ้งหมดก็
เป็ นกิจของสงฆ์อยู่แล้ ว
ในขณะที่ ญ าติ โ ยมท าบุ ญ กั น ไป พระสงฆ์ ก็ อ าจจะไป
นิมนต์กันมาจากหลายๆ วัด บางงานอาจจะใช้ เวลาตอนกลางคืน
นิมนต์พระมาประชุมกันแล้ วทาสังฆกรรมที่เรี ยกว่าถอนสีมา ถอน
ไว้ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนในบริ เวณทั ้งหมดที่เรากาหนดไว้ แล้ วว่าจะฝั ง
ลูกนิมิตผูกสีมานั ้น
ถาม: ที่ประชุมสงฆ์ ต้ องกาหนดจานวนพระด้ วยหรื อเปล่า ?
พระธรรมปิ ฎก: ก็มีกาหนด ท่านถอนทั ้งบริ เวณ บางแห่งท่าน
ประชุมให้ พระนัง่ เต็มเขตที่ต้องการทีเดียวเลย เพราะฉะนั ้น บาง
แห่งอาจจะนิมนต์พระถึงพันจนเกิดความโกลาหล แต่ทั ้งนี ้มีวิธี
ต่างๆ เช่น บริ เวณเขตสีมาที่จะฝั งลูกนิมิต เราแบ่งบริ เวณออกเป็ น
ส่วนๆ โดยกะว่าเอาสักกี่ครัง้ ดีให้ ครบ อาจจะให้ ได้ สว่ นละ ๑๐๐
รูป เต็มบริ เวณเท่านั ้น เราก็นิมนต์พระมาให้ พอกับเนื ้อที่ส่วน
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เท่านั ้น แล้ วท่านก็สวดถอนไปทีละส่วน คือ พอถอนส่วนนั ้นเสร็ จ
แล้ วก็ถอนต่อไปอีกทีละส่วนจนเต็มบริ เวณทั ้งหมด ถ้ าพระน้ อย
องค์ก็ใช้ เวลามาก ถ้ าพระมากองค์ก็เสร็ จเร็ ว และยังมีวิธีอื่นอีก อัน
นั ้นเป็ นรายละเอียด อย่างที่พดู เมื่อสักครู่นี ้ รวมแล้ วก็คือทาสังฆ
กรรมถอนสีมาเก่าก็แล้ วกัน
เป็ นอันว่าถอนให้ เสร็ จไว้ ก่อน แล้ วแต่ว่าจะถอนวันไหนก็ได้
เวลาถึงงานใหญ่จริ งๆ จะได้ สะดวก เพราะว่าตัวงานผูกสีมา พระ
ท่านมักทาพิธีใหญ่โต ชาวบ้ านก็อยากให้ เป็ นพิธีใหญ่ จึงมักจะ
เชิญบุคคลสาคัญ เช่น บางทีก็อญ
ั เชิญเสด็จในหลวง หรื อเจ้ านาย
ไป งานใหญ่นี่สงวนไว้ สาหรับตัวพิธีใหญ่ คือฝั งลูกนิมิต-ผูกสีมา
จริ งๆ และนิยมให้ ผ้ ทู ี่มาเป็ นประธานได้ มีกิจกรรม โดยเฉพาะการ
ตัดสาแหรกลูกนิมิต
นี่เป็ นเรื่ องของประเพณี ซึง่ เป็ นเรื่ องหนึง่ ที่จะต้ องคิดว่าเรา
จะทาหรื อไม่? จะมีการเชิญบุคคลสาคัญมาเป็ นประธานในพิธีบญ
ุ
นี ้ไหม?

สุดท้ายก็สาเร็จ คือ ฝังลูกนิมิต - ผูกสีมา
ถาม: ตกลงถอนนี ้ ๑ วันใช่ไหม?
พระธรรมปิ ฎก: อย่างที่บอกแล้ วว่าถอนวันไหนก็ได้ ให้ เสร็ จไป
เสียก่อนในวันใดวันหนึง่ เป็ นเรื่ องของพระ หรื อโยมจะมาร่ วมจัด
เตรี ยมการก็ได้ ส่วนการผูกสีมาจะเป็ นเรื่ องสาคัญในวันสุดท้ าย
คือ ฝั งลูกนิมิตแล้ วก็ผกู สีมา ถ้ าเชิญบุคคลสาคัญมาก็ต้องคิดว่า
เราจะให้ ทา่ นมีบทบาทอะไรบ้ าง
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วันนั ้นก็อาจจะมีการทาบุญ เลี ้ยงพระ และเพื่อจะให้ การ
ฝั งลูกนิมิต-ผูกสีมาต่อเนื่องไป ก็เลี ้ยงพระตอนเพลก่อน แล้ วฝั ง
ลูกนิมิต-ผูกสีมาในตอนบ่าย ประธานก็จะตัดสาแหรกให้ ลกู นิมิต
ลงไปในหลุม จะให้ ประธานตัดเฉพาะหลุมกลาง หรื อทุกหลุมก็
แล้ วแต่ อาจจะเตรี ยมผู้ใหญ่ไว้ ๙ คน โดยเอาประธานใหญ่ไว้ หลุม
กลาง ก็ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ต้องมาตกลงกันทั ้งสิ ้น กลายเป็ นเรื่ องมี
รายละเอียดเยอะแยะ ซึง่ เป็ นเรื่ องของวัฒนธรรมประเพณี ไม่ใช่
ส่วนสาคัญของสังฆกรรม
การฝั ง ลูก นิ มิ ต -ผูก สี ม าอาจจะมี พระจานวนไม่ ม ากนัก
เพียง ๑๐ ถึง ๒๐ องค์ หรื อเราอาจต้ องการมาก ๔๐ - ๕๐ องค์
หรื อ ๑๐๐ องค์ก็แล้ วแต่ ก็นิมนต์มาประชุมกันในเขตนั ้น แล้ วก็มี
พระเถระผู้รับมอบหมายจากสงฆ์ออกไปทักนิมติ
ตอนทักนิมิตนี ้จะให้ ญาติโยมมีสว่ นร่ วมด้ วย โดยยืนอยู่
ข้ างนอกลูกนิมิต
แล้ วด้ านในของลูกนิมิตพระที่ได้ รับมอบ
หมายจากที่ประชุมก็จะไปยืนทักลูกนิมิตว่า ทิศนี ้ใช้ อะไรเป็ นนิมิต
โยมก็จะเป็ นผู้ตอบว่า ทิศนี ้ใช้ ศิลาเป็ นนิมิต นี่เป็ นเรื่ องของการให้
ญาติโยมมีสว่ นร่ วม
เมื่อทักนิมิตเสร็ จแล้ ว พระสงฆ์ก็สวดเป็ นการตกลงว่าได้
กาหนดเอาเขตตามแนวนิมิตเหล่านี ้เป็ นสีมา คือเขตของสงฆ์ เมื่อ
ที่ประชุมยอมรับตามนี ้ก็สวดประกาศมติ แล้ วก็จบ

๓๓
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ถาม: มีความจาเป็ นอย่างไรที่วดั ต่างๆ ต้ องใช้ เวลาในการปิ ดทอง
ลูกนิมิต เป็ นเวลานานๆ เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมในกิจกรรม
ของวัด โดยมาทาบุญ
พระธรรมปิ ฎก: ถ้ ามองในแง่ดี การมีงานหลายวันก็เป็ นเรื่ องของ
วัฒนธรรมประเพณีที่ให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมอย่างกว้ างขวาง แต่
ถ้ ามองในแง่ไม่ดีก็เป็ นเรื่ องของการหาเงินหาทอง ที่ต้องวางแผนว่า
ทาอย่างไรจะให้ ได้ เงินมากที่สดุ เช่น คิดว่าฝั งลูกนิมิต-ผูกสีมาทั ้งที
ต้ อง ๑๐ ล้ าน แล้ วก็ต้องวางแผนอีกว่า จะจัดอะไรอีกที่จะให้ เป็ น
งานใหญ่ จะมีมหรสพกี่ชนิด แต่ละอย่างจะหาเงินได้ อย่างไร
แล้ วแต่จะคิดไป นี่เป็ นเรื่ องของจุดมุ่งหมายว่าจะตั ้งอย่างไร
ถาม: การคิดในเรื่ องนี ้จะเป็ นของญาติโยมใช่หรื อไม่
พระธรรมปิ ฎก: ไม่วา่ ในแง่ไหน ก็ร่วมกันคิดทั ้งนั ้น แม้ แต่เรื่ องหา
เงินเดี๋ยวนี ้พระก็คิดกันเยอะ ถ้ าจะคิดให้ เป็ นบุญเป็ นกุศลกันจริ งๆ
แท้ ๆ ก็ต้องช่วยกันร่ วมกันคิด ให้ เป็ นความสามัคคีของพุทธบริ ษัท
ทั ้ง ๔
ขอฝากช่วยกันคิ ด ว่าจะทาอย่างไรกันบ้าง เพือ่ ให้งานผูก
สีมามี ความหมายและสาระเพิ่มขึ้น
อย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา และเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน
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อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
ด้ านหน้ าโบสถ์
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
พายัพ
๖

๕
ทิศตะวันตก
ประจิม

๔
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
หรดี

ทิศเหนือ
อุดร
๗

๙
ลูลูกกประธาน
ประธาน
(ตามประเพณี
(ตามประเพณี) )

๓
ทิศใต้
ทักษิณ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
อีสาน
๘

๑
ทิศตะวันออก
บูรพา

๒
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
อาคเนย์

คาทักนิ มิต
๑. บูรพา = ปุรตฺถมิ าย ทิสาย กึ นิมติ ฺต ํ
๒. อาคเนย์ = ปุรตฺถมิ าย อนุทสิ าย กึ นิมติ ตฺ ํ
๓. ทักษิณ = ทกฺขณ
ิ าย ทิสาย กึ นิมติ ตฺ ํ
๔. หรดี = ทกฺขณ
ิ าย อนุทสิ าย กึ นิมติ ตฺ ํ
คาตอบ
๑. - ๘. ปาสาโณ ภนฺเต
คาระบุ
๑. - ๘. เอโส ปาสาโณ นิมติ ตฺ .ํ

๕. ประจิม = ปจฺฉิมาย ทิสาย กึ นิมติ ฺต ํ
๖. พายัพ = ปจฺฉิมาย อนุทสิ าย กึ นิมติ ตฺ ํ
๗. อุดร = อุตตฺ ราย ทิสาย กึ นิมติ ตฺ ํ
๘. อีสาน = อุตตฺ ราย อนุทสิ าย กึ นิมติ ตฺ ํ
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คาถาเสริมบุญในการปิ ดทอง
เพื่อให้ การปิ ดทองลูกนิมิตเป็ นบุญเป็ นกุศลมากขึ ้น โดย
เจริ ญด้ วยคุณค่าสาระทางธรรมทางปั ญญา จึงขอมอบคาถาพุทธ
ภาษิ ตให้ ท่านที่จะปิ ดทองจดจาเป็ นคติ และนาไปว่าขณะปิ ดทอง
โดยปฏิบตั ิตามข้ อแนะนาต่อไปนี ้

ขัน้ ตอนการปิ ดทองลูกนิมิต
๑. นาแผ่นทองท่านละ ๙ แผ่นพร้ อมทั ้งคาถาพุทธภาษิ ต ๑
แผ่น จากตู้ที่จดั ไว้
๒. ท่องคาถาพุทธภาษิตให้ คล่อง
๓. ขณะปิ ดทองลูกนิมิตแต่ละลูก ทาจิตใจให้ เบิกบานสดใส
พร้ อมกับว่าคาถาพุทธภาษิ ตไปด้ วย
หมายเหตุ: - เมื่อปิ ดทองเสร็ จแล้ ว โปรดทิ ้งกระดาษประกบแผ่น
ทองลงในถัง เพื่อช่วยรักษาความสะอาดบริ เวณวัด
- ถ้ าแผ่นทองหมด หรื อหาแผ่นทองไม่พบ
โปรดติดต่อ - แจ้ งเจ้ าหน้ าที่วดั หรื อพระภิกษุให้ ทราบ
ต่ อไปนี ้จะนาคาถาพุทธภาษิ ตมาลงพิ ม พ์ เ รี ย งลาดับ ไว้
เพือ่ ให้ผทู้ ีใ่ ฝ่ ธรรมจะได้อ่านไตร่ ตรองเจริ ญธรรม หรื อจดจาไว้เป็ น
คติ สืบไป
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คาถาพุทธภาษิต
(เรี ยงตามอักษรบาลี )

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ
(๑๔/๕๒๗)
รีบทำควำมเพียรเสียแต่วันนี้
อตฺตนา โจทยตฺตานํ
(๒๕/๓๕)
จงเตือนตนด้วยตนเอง
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ (๒๕/๒๒)
มีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละ คือได้ที่พึ่งที่หำได้ยำก
อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ
(๑๕/๖๖๕)
ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นเครื่องรุ่งเรืองของคน
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
(๒๕/๑๖)
บัณฑิตย่อมฝึกตน
อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
(๒๕/๓๑๘)
กำรงำนไม่คั่งค้ำงสับสน เป็นมงคลอันสูงสุด
อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโต วิปจฺจติ (๒๗/๒๔๔๔)
ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย ผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมำย
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
(๒๕/๑๒)
ผู้ไม่ประมำท ย่อมไม่ตำย

๓๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
(๑๐/๑๔๓)
จงทำประโยชน์ให้สำเร็จ ด้วยควำมไม่ประมำท
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ
(๒๕/๑๒)
ควำมไม่ประมำท เป็นทำงไม่ตำย
อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา
(๒๖/๓๕๙)
เวลำแต่ละวัน อย่ำให้ผ่ำนไปเปล่ำ จะน้อยหรือมำก ก็ให้ได้อะไรบ้ำง
อโหรตฺตมตนฺทิตํ ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ
(๑๔/๕๒๒)
ขยันทั้งคืนวัน ไม่ซึมเซำ นั้นแลเรียกว่ำ มีแต่ละวันนำโชค
อาปูรติ ธีโร ปุญฺ สฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ
(๒๕/๑๙)
ธีรชนสร้ำงควำมดีทีละน้อย ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมดี
อาโรคฺยปรมา ลาภา (๑๓/๒๘๗)
ควำมไม่มีโรค เป็นลำภอันประเสริฐ
อาสึเสเถว ปุริโส
(๒๘/๔๕๐)
เป็นคนควรหวังเรื่อยไป
กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุ (๒๕/๑๔)
เกิดมำแล้วชำติหนึ่ง พึงสร้ำงควำมดีไว้ให้มำก
กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา (๒๔/๔๘)
วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรำทำอะไรอยู่
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
(๑๓/๗๐๗)
สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตำมกรรม
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กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ
(๑๓/๗๐๗)
เป็นคนประเสริฐ เพรำะกำรกระทำ
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
(๑๕/๑๙๙)
ฆ่ำควำมโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
ขโณ โว มา อุปจฺจคา
(๒๕/๓๒๗)
อย่ำปล่อยโอกำสให้ผ่ำนเลยไปเสีย
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ
(๒๕/๑๓)
กำรฝึกจิต ให้เกิดผลดี
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
(๒๕/๑๓)
จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมำให้
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี
(๒๕/๑๓)
ผู้มีปัญญำพึงรักษำจิต
ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ
(๑๕/๒๘๑)
ทำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจภำยหลัง กรรมที่ทำนั้นแลดี
ททมาโน ปิโย โหติ
(๒๒/๓๕)
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ
(๒๕/๓๓)
ในหมู่มนุษย์ คนที่ฝึกแล้วประเสริฐสุด
ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม
(๑๕/๒๓๙)
พึงบำกบั่นทำกำรให้มั่นคง

๓๙
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ทินฺนํ สุขผลํ โหติ
(๑๕/๑๓๖)
ของที่ให้แล้ว ชื่อว่ำอำนวยสุขเป็นผลแล้ว
เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส
(๒๗/๕๐๕)
ควำมเพียรของคนไม่ลดละ ถึงเทวดำก็กีดกันไม่ได้
ธมฺมจารี สุขํ เสติ
(๒๕/๒๓)
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
ธมฺมปีติ สุขํ เสติ
(๒๕/๑๖)
ผู้อิ่มใจในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
ธมฺเม โต ปรโลกํ น ภาเย
(๑๕/๒๐๔)
ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ (๒๖/๓๓๒)
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำมำซึ่งควำมสุข
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ (๒๖/๓๓๒)
ธรรมนั่นแหละ รักษำผู้ประพฤติธรรม
ธีโร จ สุขสํวาโส (๒๕/๒๕)
ปรำชญ์มีกำรอยู่ร่วมเป็นสุข
นตฺถิ ปญฺ าสมา อาภา (๑๕/๒๙)
แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำ ไม่มี
นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา (๒๓/๑๑๗)
ขุมกำลังของบัณฑิต คือกำรรู้จักพินิจ

๓๙ / 54

๔๐

ฝังลูกนิ มิต-ผูกสี มา วัดญาณเวศกวัน

นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา
(๑๕/๘๙๔)
ประโยชน์งำมตรงที่สำเร็จ
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
(ขุ.ธ. ๒๕/๔๒)
นิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิ่ง
นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา (๒๗/๑๔๙๒)
คนใจกำรุณย์ ช่วยแก้ไขให้คนหำยโศกเศร้ำ
โนปลิปฺปติ โลเกน โตเยน ปทุมํ ยถา (๒๖/๓๘๔)
ไม่ติดโลก เหมือนบัวไม่ติดน้ำ
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ เตน วณฺโณ ปสีทติ (๑๕/๒๒)
อยู่กับปัจจุบัน ผิวพรรณจะผ่องใส
ป นปฺปมชฺเชยฺย
(๑๔/๖๘๓)
ไม่พึงละเลยกำรใช้ปัญญำ
ป า เจนํ ปสาสติ
(๑๕/๑๗๕)
ปัญญำเป็นเครื่องปกครองตัว
ป ฺ า นรานํ รตนํ (๑๕/๑๕๙)
ปัญญำเป็นดวงแก้วของคน
ป า โลกสฺมิ ปชฺโชโต (๑๕/๒๑๗)
ปัญญำเป็นดวงชวำลำในโลก
ป า ว ธเนน เสยฺโย
(๑๓/๔๕๑)
ปัญญำแล ประเสริฐกว่ำทรัพย์

๔๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ป า สุตวินิจฺฉินี (๒๗/๒๔๔๔)
ปัญญำเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ได้เล่ำเรียน
ป าชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฺ
(๑๕/๘๔๑)
ปรำชญ์ว่ำ ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญำ ประเสริฐสุด
ป าย ติตฺตีนํ เสฏฺ (๒๗/๑๖๔๓)
อิ่มด้วยปัญญำ ประเสริฐกว่ำควำมอิ่มทั้งหลำย
ป าย อตฺถํ ชานาติ (๒๖/๒๖๘)
ด้วยปัญญำ จึงจะรู้ว่ำอะไรเป็นประโยชน์
ป ายตฺถํ วิปสฺสติ (๒๓/๓)
ด้วยปัญญำ จึงจะเห็นอรรถชัดแจ้ง
ป าสหิโต นโร อิธ ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ (๒๗/๒๔๔๔)
คนมีปัญญำ ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหำสุขพบ
ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺ าตา วินฺทเต ธนํ (๑๕/๘๔๕)
ขยัน เอำธุระ ทำเหมำะจังหวะ ย่อมหำทรัพย์ได้
ปณฺฑิตา โสกนุทา ภวนฺติ
(๒๘/๓๓๓)
บัณฑิตช่วยปัดเป่ำทุกข์โศกควำมเศร้ำของปวงชน
ปุ ํ โจเรหิ ทูหรํ (๑๕/๑๕๙)
ควำมดี โจรลักไม่ได้
ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก (๒๘/๙๔๙)
พึงเป็นนักสอบถำมหำควำมรู้
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โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ (๑๑/๑๙๗)
ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังก่อจอมปลวก
มา ชาตึ ปุจฺฉ จรณ ฺจ ปุจฺฉ (๑๕/๖๖๐)
อย่ำถำมถึงชำติกำเนิด จงถำมถึงควำมประพฤติ
ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺ พฺพํ (๒๗/๑๓๖)
ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น
โยคา เว ชายเต ภูริ
(๒๕/๓๐)
ปัญญำ ย่อมเกิดเพรำะใช้กำร
รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ
(๒๘/๔๓๙)
คืนวันไม่ผ่ำนไปเปล่ำ
ลพฺภา ปิยา โอจิตตฺเตน ปจฺฉา (๒๘/๓๗๕)
เตรียมตัวไว้ให้ดีก่อนแล้ว ต่อไปก็จะได้สิ่งที่รัก
วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
(๑๕/๘๙๑)
เป็นคนควรพยำยำมเรื่อยไป จนกว่ำผลที่หมำยจะสำเร็จ
วิเจยฺยทานํ สุคตปฺปสตฺถํ
(๑๕/๙๙)
ให้ด้วยพิจำรณำ พระศำสดำทรงสรรเสริญ
วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺ า
(๑๕/๒๐๖)
บรรดำสิ่งที่งอกงำมขึ้นมำ วิชชำประเสริฐสุด
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ เทวมานุเส
(๑๑/๗๒)
ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชำและจรรยำ ชื่อว่ำประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดำ
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วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
(๒๕/๓๑๑)
คนล่วงทุกข์ได้เพรำะควำมเพียร
สจิตฺตมนุรกฺขถ
(๒๕/๓๓)
จงตำมรักษำจิตของตน
สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ (๒๕/๓๑๑)
สัจจะ เป็นรสดียิ่งกว่ำประดำรส
สติ ปโตโท ธีรสฺส
(๒๘/๘๙๑)
สติเป็นปฏักของนักปรำชญ์
สติ โลกสฺมิ ชาคโร
(๑๕/๒๑๗)
สติเป็นควำมตื่นตัวในโลก
สติมโต สทา ภทฺทํ
(๑๕/๘๑๒)
คนมีสติ เท่ำกับมีของดีที่นำโชคตลอดเวลำ
สติมโต สุเว เสยฺโย
(๑๕/๘๑๒)
คนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวัน
สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ
(๑๕/๑๗๕)
ศรัทธำเป็นมิตรคู่ใจตน
สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺ
(๑๕/๒๐๓)
ศรัทธำเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
(๒๕/๓๔)
กำรให้ธรรม ชนะกำรให้ทั้งปวง
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สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ
(๒๕/๖๓)
อิสรภำพเป็นสุขทั้งสิ้น
สพฺเพสํ สหิโต โหติ
(๒๓/๑๒๘)
คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน
สมคฺคานํ ตโป สุโข
(๒๕/๒๕)
เมื่อคนพร้อมเพรียงกัน ควำมเพียรพยำยำมก็นำสุขมำให้
สมุฏฺ าเปติ อตฺตานํ อณุ อคฺคึว สนฺธมํ
(๒๗/๔)
ตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจำกเชื้อนิดเดียว
สยํ กตานิ ปุ านิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ
(๑๕/๑๕๙)
บุญที่ทำไว้เอง เป็นมิตรตำมตัวไปเบื้องหน้ำ
สยํ กตานิ ปุ านิ ตํ เว อาเวณิยํ ธนํ
(๒๗/๑๙๙๘)
ควำมดีที่ทำไว้เองนั่นแล เป็นทรัพย์ส่วนตัวแท้ๆ
สํวิรุฬฺเหถ เมธาวี
(๒๗/๒๑๔๑)
เล่ำเรียนมีปัญญำ จะเจริญงอกงำม
สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ
(๒๗/๑๐๘)
อะไรควรศึกษำ ก็พึงศึกษำเถิด
สีลํ กวจมพฺภุตํ
(๒๖/๓๗๘)
ศีล เป็นเกรำะอย่ำงอัศจรรย์
สีลํ ยาว ชรา สาธุ
(๑๕/๑๕๙)
ศีลยังประโยชน์ ให้สำเร็จตรำบเท่ำชรำ

๔๕

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สีลํ อาภรณํ เสฏฺ
(๒๖/๓๗๘)
ศีลเป็นอำภรณ์อันประเสริฐ
สุกรํ สาธุนา สาธุ (๒๕/๑๒๔)
ควำมดี คนดีทำง่ำย
สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ
คนฉลำด ให้ควำมสุข ก็ได้ควำมสุข
สุขํ วต ตสฺส น โหติ กิ ฺจิ
(๒๕/๕๕)
ไม่มีอะไรค้ำงใจกังวล มีแต่ควำมสุขหนอ
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (๒๕/๑๙๔)
สำมัคคีของหมู่ ให้เกิดสุข
สุขา สทฺธา ปติฏฺ ตา (๒๕/๓๓)
ศรัทธำตั้งมั่นแล้ว นำสุขมำให้
สุขิโน วตารหนฺโต
(๑๗/๑๕๓)
ท่ำนผู้ไกลกิเลส ช่ำงมีแต่ควำมสุข
สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ
(๒๕/๓๓)
กำรได้ปัญญำ นำมำซึ่งควำมสุข
สุโข ปุ สฺส อุจฺจโย (๒๕/๑๙)
กำรสร้ำงสมควำมดี นำสุขมำให้
สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท
(๒๕/๒๔)
ควำมเกิดขึ้นแห่งท่ำนผู้รู้ทั้งหลำย นำสุขมำให้

๔๕ / 54

(๒๒/๓๗)

๔๖

สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ
สุปภาตํ สุหุฏฺ ตํ
ประพฤติชอบเวลำใด เวลำนั้นชื่อว่ำฤกษ์ดี
มงคลดี เช้ำดี รุ่งอรุณดี

ฝังลูกนิ มิต-ผูกสี มา วัดญาณเวศกวัน
(๒๐/๕๙๕)

สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ (๒๕/๖)
พูดดี เป็นมงคลอันอุดม
เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี ย ฺเจ พาลานุกมฺปโก
มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ำมีมิตรเป็นพำล

(๒๗/๔๕)

ยาทิส ฺจูปเสวติ โสปิ ตาทิสโก โหติ (๒๗/๒๑๕๒)
คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นคนนั้น
หิโต พหุนฺนํ ปฏิปชฺชโภเค
(๑๕/๑๓๘)
คนดีจัดกำรโภคทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมำก

๔๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ภาคผนวก
กรรมวาจาในการถอนและสมมติสีมา
ก. คาสวดถอน
คาสวดถอนติ จีวราวิปปวาส
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. โย โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวำโส
สมฺมโต, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ ต ติจีวเรน อวิปฺปวำส
สมูหเนยฺย. เอสำ ตฺติ.
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. โย โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวำโส
สมฺมโต, สงฺโฆ ต ติจีวเรน อวิปฺปวำส สมูหนติ. ยสฺสำยสฺมโต ขมติ
เอตสฺส ติจีวเรน อวิปฺปวำสสฺส สมุคฺฆำโต, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ,
โส ภำเสยฺย.
สมูหโต โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวำโส. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมำ
ตุณฺหี, เอวเมต ธำรยำมิ.

คาแปล
ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า ถ้ าความพร้ อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ ว สงฆ์พงึ ถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรอันสงฆ์ได้
สมมติไว้ แล้ ว นี่เป็ นญัตติ
ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า สงฆ์ถอนอยู่ ซึง่ แดนไม่
อยู่ปราศจากไตรจีวรอันสงฆ์สมมติไว้ แล้ ว
การถอนแดนไม่อยู่
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ปราศจากไตรจีวรนัน่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ขอท่านผู้นั ้น พึงเป็ นผู้นิ่งอยู่
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ขอท่านผู้นั ้นพึงพูด
แดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนัน่ อันสงฆ์ถอนแล้ ว ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั ้นจึงนิ่งอยู่ ข้ าพเจ้ าทรงความนี่ไว้ ด้วยอย่างนี ้

คาสวดถอนสมานสังวาสสีมา
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.
ตฺติ.
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยำ สำ สงฺเฆน สีมำ สมฺมตำ
สมำนสวำสำ เอกุโปสถำ, สงฺโฆ ต สีม สมูหนติ. ยสฺสำยสฺมโต ขมติ
เอติสฺสำ สีมำย สมำนสวำสำย เอกุโปสถำย สมุคฺฆำโต, โส ตุณฺหสฺส.
ยสฺส นกฺขมติ, โส ภำเสยฺย.
สมูหตำ สำ สีมำ สงฺเฆน สมำนสวำสำ เอกุโปสถำ. ขมติ
สงฺฆสฺส; ตสฺมำ ตุณฺหี, เอวเมต ธำรยำมิ.

คาแปล
ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า ถ้ าความพร้ อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ ว สงฆ์พงึ ถอนสีมาอันสงฆ์สมมติให้ มีสงั วาสเสมอกัน
ให้ มีอโุ บสถเดียวกันไว้ แล้ ว นี่เป็ นญัตติ
ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า สงฆ์ถอนอยู่ ซึง่ สีมาอัน
สงฆ์สมมติให้ มีสงั วาสเสมอกัน ให้ มีอโุ บสถเดียวกันไว้ แล้ ว การ
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ถอนสีมามีสงั วาสเสมอกัน มีอโุ บสถเดียวกันนี่ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั ้น พึงเป็ นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ทา่ นผู้ใด ท่านผู้นั ้นพึงพูด
สีมามีสงั วาสเสมอกัน มีอโุ บสถเดียวกันนั ้น อันสงฆ์ถอน
แล้ ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั ้นจึงนิ่งอยู่ ข้ าพเจ้ าทรงความนี่ไว้ ด้วยอย่างนี ้

ข. คาสวดสมมติ
คาสวดสมมติ สมานสังวาสสีมา
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยำวตำ สมนฺตำ นิมิตฺตำ กิตฺติตำ,
ตฺติ.
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยำวตำ สมนฺตำ นิมิตฺตำ กิตฺติตำ, สงฺโฆ
เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีม สมฺมนฺนติ สมำนสวำส เอกุโปสถ. ยสฺสำยสฺมโต
ขมติ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีมำย สมฺมติ สมำนสวำสำย เอกุโปสถำย, โส
ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ, โส ภำเสยฺย.
สมฺมตำ สีมำ สงฺเฆน เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สมำนสวำสำ
เอกุโปสถำ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมำ ตุณฺหี, เอวเมต ธำรยำมิ.

คาแปล
ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า นิมิตระบุไว้ โดยรอบแล้ ว
เพียงไร ถ้ าความพร้ อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ ว สงฆ์พงึ สมมติสีมาให้
มีสงั วาสเสมอกัน มีอโุ บสถเดียวกัน ด้ วยนิมิตเหล่านัน่ นี่เป็ นญัตติ
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ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า นิมิตระบุไว้ แล้ วโดยรอบ
เพียงไร สงฆ์สมมติอยู่ ซึง่ สีมาให้ มีสงั วาสเสมอกัน มีอโุ บสถ
เดียวกัน ด้ วยนิมิตเหล่านัน่ การสมมติสีมาให้ มีสงั วาสเสมอกัน มี
อุโบสถเดียวกัน ด้ วยนิมิตเหล่านัน่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั ้นพึง
เป็ นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ทา่ นผู้ใด ท่านผู้นั ้นพึงพูด
สีมาอันสงฆ์สมมติให้ มีสงั วาสเสมอกัน มีอโุ บสถเดียวกัน
แล้ ว ด้ วยนิมิตเหล่านัน่ ย่อมชอบแก่สงฆ์ เหตุนั ้นจึงนิ่งอยู่ ข้ าพเจ้ า
ทรงความนี่ไว้ ด้วยอย่างนี ้

คาสวดสมมติ ติจีวราวิปปวาส
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.
ฺจ คำมุปจำรญฺ
ตฺติ.
สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.
ญฺ

ญฺ
ญฺ

จฺ , โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ, โส ภำเสยฺย.
สมฺมตำ สำ สีมำ สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวำโส,
ญฺ
ฺจ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมำ ตุณฺหี, เอวเมต ธำรยำมิ.
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คาแปล
ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า ถ้ าความพร้ อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ ว สงฆ์พงึ สมมติสีมา อันสงฆ์สมมติให้ มีสงั วาสเสมอ
กัน มีอโุ บสถเดียวกันไว้ แล้ ว ให้ เป็ นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
เว้ นบ้ านและอุปจารแห่งบ้ านไว้ นี่เป็ นญัตติ
ท่านเจ้ าข้ า ขอสงฆ์จงฟั งข้ าพเจ้ า สงฆ์สมมติอยู่ ซึง่ สีมาอัน
สงฆ์สมมติให้ มีสงั วาสเสมอกัน มีอโุ บสถเดียวกันไว้ แล้ ว ให้ เป็ น
แดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร เว้ นบ้ านและอุปจารแห่งบ้ านไว้ การ
สมมติสีมานี ้ให้ เป็ นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
เว้ นบ้ านและ
อุปจารแห่งบ้ านไว้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั ้นพึงเป็ นผู้นิ่ง ไม่ชอบ
แก่ทา่ นผู้ใด ท่านผู้นั ้นพึงพูด
สีมานั ้น สงฆ์สมมติให้ เป็ นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้ ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั ้นจึงนิ่งอยู่ ข้ าพเจ้ าทรงความนี่ไว้ ด้วยอย่างนี ้
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