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ค ำปรำรภ 
 

ในการจัดง าน ฝังลูก นิ มิต -ผูกสีมา  วัดญาณเวศกวัน 
คณะกรรมการจัดงานและญาติโยมมีความตัง้ใจจะท าให้เป็นงานท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความรู้ท่ีถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไป 
ทัง้ทางด้านพระวินัยตามพระพุทธบัญญัติ และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีของสงัคมไทย โดยใช้งานบุญตามประเพณีให้เป็นประโยชน์
เจริญธรรมเจริญปัญญาแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นความตัง้ใจท่ี
สอดคล้องกับความประสงค์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต) ท่ีได้ด าริไว้เป็นเบือ้งต้นแล้ว 

สว่นหนึง่ของงานครัง้นีจ้ึงจะจัดออกมาในเชิงวิชาการ เพื่อให้
ความรู้ในด้านกระบวนการ ขัน้ตอน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการ
สร้างวัด ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ซึ่งจะอยู่ในรูปของการจัดนิทรรศการ
ขนาดยอ่มในช่วงระหวา่งปีท่ีมีการปิดทองลกูนิมิต (ตามประเพณีนิยม) 
และในรูปของหนงัสอืและบทความเผยแพร่  

โดยเฉพาะในช่วงวันงานท่ีก าหนดไว้ระหว่างวันท่ี ๖-๑๒ 
มกราคม ๒๕๔๔ นัน้ จะมีการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ และการ
เทศนาบรรยายธรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการฉลอง แทนมหรสพอ่ืนๆ ทัง้นี ้
จะได้เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนมาร่วมงาน
ดงักลา่วด้วย 

การจัดพิมพ์หนงัสือ “ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วดัญาณเวศกวนั” 
เลม่นีจ้ึงเป็นกิจกรรมอยา่งหนึง่ในกิจกรรมประกอบงานฝังลกูนิมิต-ผูก
สีมาของวัดญาณเวศกวัน  เพื่อจะให้ความรู้ความเข้าใจในท่ีมาท่ีไป 
ตลอดจนความหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีชัดเจนของการฝังลกูนิมิต-ผูก
สมีา โดยได้รับความเมตตาอยา่งยิ่งจากพระเดช  พระคุณท่านเจ้าคุณ



     

อาจารย์พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม ให้ความ
กระจ่างในเร่ืองตา่งๆ 

ขอขอบพระคณุทา่นพระครูปลดัปิฎกวฒัน์ และพระภิกษุใน
วดั ท่ีได้ช่วยถอดเทปการบนัทกึถาม-ตอบครัง้นัน้ ตลอดจนจดัเตรียม
ต้นแบบหนงัสอืเลม่นีใ้ห้พร้อมท่ีจะตีพิมพ์ได้ 

อนึง่ ในช่วงท้ายเลม่มี “คาถาพทุธภาษิต” ซึง่ทางวดัได้จดัท า
ขึน้เพื่อเป็นคาถาเสริมบุญในการปิดทองลกูนิมิต เพื่อให้เป็นบุญเป็น
กศุลมากขึน้ครบคณุคา่สาระทางธรรมทางปัญญา โดยก่อนไปปิดทอง
ให้รับคาถาพทุธภาษิต ๑ บท (๑ แผน่) ทอ่งคาถาพทุธภาษิตให้คลอ่ง 
และในขณะท่ีปิดทองลกูนิมิตแตล่ะลกูให้วา่คาถาพทุธภาษิตไปด้วย 

นอกจากนัน้ เพื่อให้ทา่นผู้ใฝ่ธรรมจะได้อ่านไตร่ตรองเจริญ
ธรรมหรือจดจ าไว้เป็นคติสบืไป จึงได้รวบรวมคาถาเหลา่นัน้พิมพ์
เรียงล าดบั (ตามล าดบัอกัษรบาล)ี ไว้ท้ายเลม่หนงัสอืนีด้้วย 

คณะกรรมการจัดงานจึงใคร่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
มาร่วมกิจกรรมบุญกุศลในงานฝังลกูนิมิต-ผูกสีมา ของวดัญาณเวศก
วนัโดยถ้วนหน้ากนั 
 

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 

ประธานจดังานฝังลกูนิมิต-ผกูสมีา วดัญาณเวศกวนั 
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การจดังานฝังลูกนิมิต - ผูกสีมา 

 
 

 กำรผูกสีมำ มีงาน ๒ ด้าน 

๑. ด้ำนพระวินัย ตำมพระพุทธบัญญัติ 
   เพ่ือให้พระสงฆ์มีเขตส าหรับท าสงัฆกรรม 
๒. ด้ำนวัฒนธรรม ตำมประเพณีของสังคมไทย 

เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนมีสว่นร่วมและได้ท าบญุ
อปุถมัภ์บ ารุงกิจการพระพทุธศาสนา 
ดา้นที่ ๑ คือการผกูสีมาตามพระวนิยั เป็นสว่นท่ี

จ าเป็นต้องท า ขาดไม่ได้  
ดา้นที่ ๒ คืองานบญุตามประเพณี เป็นสว่นท่ีงอก

ขึน้มาภายหลงั จะไม่ท าก็ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ได้เห็นร่วมกนัวา่จะไม่ตดัรอนละทิง้

ประเพณี แต่ควรจบัสาระของประเพณีนัน้ให้ได้และปฏิบตัิให้
ถกูต้อง โดยถือเอาประโยชน์ท่ีประเพณีได้ให้โอกาสไว้ หรือใช้
ประเพณีให้เป็นประโยชน์ ในด้านท่ีจะเจริญธรรมเจริญปัญญา
แก่ประชาชน 
 



     

อานิสงสก์ารฝงัลูกนิมิต-ผูกสมีา 

 

ก. อานิสงสก์ารปฏิบติัตามพระวนิยัพุทธบญัญติั 

๑. ท าให้พระสงฆ์มีเขตด าเนินกิจการสว่นรวมท่ีเรียกวา่
สงัฆกรรม 

๒. ท าให้สามารถสร้างโบสถ์ หรือท าให้โบสถ์ส าเร็จผล
ในการใช้ท าสงัฆกรรม 

๓. ท าให้การสร้างวดัส าเร็จแท้จริง และวดันัน้มีฐานะ
สมบรูณ์ตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ 

๔. ท าให้ศาสนกิจทัง้หลายด าเนินไปได้ด้วยดี
โดยสะดวกปลอดโปร่ง 

ข. อานิสงสก์ารปฏิบติัตามประเพณีงานบุญ 

๑. ชาวพุทธได้มีส่วนร่วมในกิจการพระพุทธศาสนา 
และได้เรียนรู้เร่ืองราวในพระศาสนาของตน 

๒. ชาวพุทธได้มีส่วนร่วมสร้างโบสถ์ และท าให้วัดมี
ฐานะสมบรูณ์ 

๓. ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ได้มาสนับสนุนศาสนกิจของ
พระสงฆ์ เป็นการแสดงความสามคัคีของพุทธบริษัท
ทัง้ ๔ 

๔. ชาวพทุธได้มีโอกาสท าบญุ บ าเพ็ญกศุลกรรม 
ฝึกอบรมกาย วาจา ใจ ให้เจริญใน ทาน ศีล ภาวนา 
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๕. ชาวพทุธได้ร่วมสืบต่ออายพุระพทุธศาสนา โดยช่วย
ให้กิจการงานพระศาสนาทัง้หลาย เช่น การ
อปุสมบท และสงัฆกรรมทกุอย่าง ท่ีจะมีมาตลอด
กาลยาวนานข้างหน้า ด าเนินไปได้ เพ่ือให้
พระพทุธศาสนารุ่งเรือง มัน่คง น ามาซึง่ประโยชน์สขุ
แก่มหาชนอย่างยัง่ยืนนาน 

๖. ชาวพทุธได้อารมณ์บญุอนัเด่น ท่ีจะแต่งจิตให้เอบิ
อิม่ด้วยปีติสขุ และฝังไว้ในใจให้เป็นกรรมนิมิต เพ่ือ
คติท่ีดีสืบต่อไป 

 
(มีรายละเอียดในเล่ม) 
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ผกูสมีา ให้เป็นพทัธสมีา ๓ 
จะเป็นสมีาได้ ก็ต้องมีลกูนิมิต ๔ 
จะผกูสมีา สงฆ์ต้องมาประชมุตกลงกนั ๕ 
สมีาที่ไม่ต้องผกู ก็ม ี ๖ 
สมีาก าหนดตวัผู้ ต้องเข้าร่วมสงัฆกรรม ๗ 
โบสถ์อยู่ในสมีา ๑๐ 
เมืองไทยหนนุพระวินยั ด้วยประเพณี “พระราชทานวิสงุคามสมีา” ๑๓ 
การมีสมีา ท าให้วดัมฐีานะเต็มบริบรูณ์ ๑๖ 

๒. งานผกูสมีา ตามวฒันธรรมไทย ๑๘ 
การผกูสมีา พฒันาเป็นงานบญุของคนไทย ๑๘ 
เห็นลกูนิมิตศกัด์ิสทิธ์ิ เลยปิดทองกนัใหญ่ ๑๙ 
ปิดทองลกูนิมิตอย่างไร ให้ได้บญุจริงๆ ๒๑ 
จะได้บญุจริงๆ ต้องให้ครบทัง้ทาน ศีล และภาวนา  ๒๓ 
สมีานิมิตไปฝังอยู่ในใจ กลายเป็นกรรมนิมิตอย่างดี ๒๕ 
บญุจะใหญ่ เมือ่ได้ปัญญามาหนนุ ๒๗ 
สวดถอนสมีาเก่า ๒๙ 
สดุท้ายก็ส าเร็จ คือ ฝังลกูนิมิต - ผกูสมีา ๓๑ 

คำถำเสริมบุญในกำรปิดทอง ๓๕ 
ขัน้ตอนการปิดทองลกูนิมิต ๓๕ 
คาถาพทุธภาษิต ๓๖ 

ภาคผนวก  กรรมวาจาในการถอนและสมมติสีมา ๔๗ 
คณะกรรมการจดังานฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ๕๒ 



ฝังลกูนิมิต-ผกูสีมา 

วดัญาณเวศกวนั* 
 
 
 

ถาม:  เม่ือวนัท่ี ๓ มกราคม ๒๕๔๒ ทางคณะกรรมการได้พดูถึง
เร่ืองการผกูพทัธสีมาฝังลกูนิมิตท่ีวดัญาณเวศกวนั เน่ืองจากท่ีคยุ
กัน ก็ยังไม่ค่อยทราบถึงกระบวนการ วิธีท า ขัน้ตอน ตลอดจน
แม้กระทัง่วตัถปุระสงค์ในทางพิธีการหรือพิธีกรรมอย่างชดัเจน จึง
ขอโอกาสกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้ทราบแนวทาง 
แนวคิด แนวปฏิบติั รวมทัง้วตัถปุระสงค์ตา่งๆ ในการท า 
 ทัง้นี  ้เพราะว่าทางคณะกรรมการมองเห็นว่า การฝัง
ลกูนิมิต ผกูพทัธสีมาครัง้นี ้น่าจะเป็นต้นแบบหรือเป็นตวัอย่างให้
พทุธศาสนิกชนท่ีไม่ทราบเร่ืองทราบราวว่าท าไปท าไม ท าอย่างไร 
ใ ห้ เ ป็นทาง วิชาการ   เ พ่ือก่อ ใ ห้ เ กิดประ โยช น์ความ รู้กับ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็นการรวบรวมความรู้  ข้อมูล 
รายละเอียดตา่งๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาตอ่ไป 

                                                         
* ศ. น.สพ. ดร. อรรณพ คณุาวงษก์ฤต ไดร้บัสมมต/ิเลอืกตัง้จากที่ประชมุญาตโิยมใหเ้ป็นประธานจดังาน

ฝังลูกนิต-ผูกสีมา วดัญาณเวศกวนั จึงไดไ้ปปรึกษาและกราบเรียนถามพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) 
(ปจัจบุนั คอื พระพรหมคณุาภรณ์) เกี่ยวกบัความรูเ้รื่องพทัธสีมา ที่วดัญาณเวศกวนั เมื่อวนัองัคารที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ 



๒    ฝังลูกนิมิต-ผกูสีมา วดัญาณเวศกวนั 

 

พระธรรมปิฎก: เร่ืองฝังลกูนิมิตผกูสีมา อาตมาก็เคยเขียนไว้ เหตุ
ท่ีเขียนก็สืบตอ่จากท่ีได้เขียนเร่ืองวดัไว้ ซึง่ในตอนนัน้หมายถึงเร่ือง
วดัไทยในอเมริกา คือ วดัไทยท่ีนิวยอร์ค และวดัไทยท่ีชิคาโก 

ตอนแรกท่ีวดัวชิรธรรมประทีป นิวยอร์ค อาตมาได้เขียน
เร่ืองเก่ียวกบัวดัไว้ ช่ือเร่ืองว่า การสร้างวดั หรือความรู้เก่ียวกบัวดั
อะไรน่ี ช่ืออะไรจ าไม่แม่น ต่อมาวดัไทยท่ีชิคาโกจดังานผกูสีมา ก็
เลยเขียนเร่ืองสีมาขึน้อีก เทา่กบัวา่มี ๒ เร่ืองแล้ว เข้าชดุกนั  

เป็นอนัวา่มีข้อเขียนอยู่แล้ว ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองทัง้สองนี ้
ต้องไปค้นดงึเอามาจากวารสารของสองวดันัน้ แตเ่คยดงึเร่ือง 
“ความรู้เร่ืองวดั” มาพิมพ์ในหนงัสือ กฐินแรกทีส่ายใจธรรม จงึ
นา่จะดงึเร่ืองท่ีอยู่ในวารสารของวดัธรรมาราม ชิคาโก คือเร่ืองสีมา
มาด้วย แตไ่ม่เป็นไร คราวนีก้็พดูใหม่อีกทีหนึง่ อาจจะซ า้บ้าง ไม่
ซ า้บ้าง  

เร่ืองการผูกสีมาน่ีมี ๒ ด้าน คือ 
๑. ด้านวินยัของพระ ตามพทุธบญัญัติ 
๒. ด้านวฒันธรรมประเพณีท่ีเกิดเพ่ิมขึน้มา โดยเฉพาะ
ของสงัคมไทย  
สว่นท่ีจ าเป็นขาดไม่ได้ คือสว่นท่ีหนึง่ คือส่วนท่ีเป็นเร่ือง

ของวินยัท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญัติไว้  
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๑. การผกูสีมา ตามพระวินยั 

 

ผูกสมีา ให้เป็นพัทธสมีา 

ท่ีเราเรียกกนัว่า “งานฝังลกูนิมิตผกูพทัธสีมา” นัน้ เป็นการ
เรียกตามๆ กนัไปเทา่นัน้ ท่ีจริง “พทัธสีมา” แปลวา่ สีมาท่ีผกูแล้ว 
(“พทัธ” แปลว่า ผกูแล้ว) เม่ือสีมายงัไม่ได้ผกู เราจงึมาจดัการผกู
สีมาให้เป็นพทัธสีมา เพราะฉะนัน้จงึควรพดูให้ถกูว่า “งานฝัง
ลูกนิมิต-ผูกสีมา” 

ทีนีพ้ดูตามวินยัก่อน เร่ืองวินัยก็คือ เม่ือเราสร้างวดัขึน้มา 
หรือพระอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่าวดั ก็จะต้องมีเขตท่ีจะก าหนดว่า
พระอยู่ในเขตแค่ไหนจะต้องมาประชุมกันเวลามีงานส่วนรวมท่ี
เรียกวา่ สังฆกรรม  

หมายความวา่ เร่ืองสีมาเกิดขึน้เพราะว่าชีวิตของพระตาม
พทุธบญัญัตินัน้อยู่กันเป็นสงัฆะ หรือสงฆ์ คือเป็นหมู่หรือชมุชน 
และพระท่ีอยู่ในชมุชนเดียวกนั ท่ีเราเรียกว่าวดันัน้ เม่ือมีเร่ือง
สว่นรวมท่ีจะต้องท า ก็มาประชมุตกลงกนั เรียกวา่ท าสงัฆกรรม 

ปัญหาเกิดขึน้ว่า พระรูปใดบ้างอยู่ในหมู่นัน้ หรือหมู่นัน้
ก าหนดแคไ่หน ท่ีจะต้องมาร่วมประชมุ น่ีแหละก็เลยต้องก าหนด
เขตกนัขึน้ เขตนัน้ภาษาบาลีเรียกว่า “สีมา”  

การตกลงกนัก าหนดเขตนัน้ไว้นัน่แหละเรียกว่า “ผูกสีมา” 
 



๔    ฝังลูกนิมิต-ผกูสีมา วดัญาณเวศกวนั 

 

จะเป็นสมีาได้ กต้็องมีลูกนิมิต 

ถาม: สีมาเป็นอย่างนี ้แล้วลกูนิมิตมาอย่างไร? 
พระธรรมปิฎก: การก าหนดเขตคือสีมานัน้ก็ต้องมีเคร่ืองหมาย 
คนอ่ืนเขาจะได้รู้ด้วย และผู้ ท่ีอยู่ภายในเขตเองก็จะได้ไม่ลืม จะได้
ใช้เป็นท่ีก าหนดว่าเราอยู่ในเขตหรือไม่ และก็รู้ว่าเขตของเราแค่ไหน  

พระพทุธเจ้าได้ทรงอนญุาตวตัถ ุ ๘ ชนิดให้ใช้เป็น
เคร่ืองหมายก าหนดเขตท่ีเรียกว่า สีมา สีมาก็คือเขต 

วตัถ ุ ๘ ชนิดอย่างใดอย่างหนึง่ท่ีใช้เป็นเคร่ืองหมายเขตได้ 
คือ ภเูขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น า้ และน า้ ถ้า
ใช้วตัถุท่ีไม่มัน่คงทนทาน พทัธสีมาท่ีผกูคือก าหนดกนัไว้ ก็ไม่
มัน่คงยัง่ยืน มาถึงปัจจบุนัจงึนิยมกนัลงตวั เอาศิลาขนาดท่ีเป็น
หลกัเป็นฐาน  

ค าว่าเคร่ืองหมายในภาษาบาลีเรียกวา่ นิมิต เพราะฉะนัน้  
วตัถ ุ ๘ อย่างท่ีใช้ก าหนดจงึเรียกว่า “นิมติ” หมายความวา่เป็น
เคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายของอะไร ก็คือเคร่ืองหมายของสีมา หรือ
เขตนัน่เอง เพราะฉะนัน้ บางครัง้จงึเรียกเตม็ๆวา่ “สีมานิมิต” 
(เคร่ืองหมายของสีมา หรือเคร่ืองหมายเขต) 

ได้บอกแล้วว่า ปัจจบุนันิมิตนัน้นิยมใช้ก้อนหิน หรือศิลา 
และตัง้ใจแตง่ให้เรียบร้อยงดงามเป็นลกูกลมๆ ก็เลยเรียกวา่         
“ลูกนิมติ” 

 
ถาม:  เหน็ข้างโบสถ์มีใบเสมาด้วย เป็นอะไรกนักบัลกูนิมิตหรือ
เปลา่?  
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พระธรรมปิฎก: อนันีเ้ป็นของแถม วินยัไม่ได้ก าหนดไว้ คือ เม่ือมี
ลกูนิมิตแล้ว แตล่กูนิมิตนัน้ฝังอยู่ในดิน มองไม่เหน็ ตอ่มาก็เลย
นิยมท าแผน่หิน แผน่อิฐ หรือแผ่นไม้ ไว้เหนือหลมุ หรือเรียงไว้บน
ก าแพงตรงเหนือหลมุท่ีฝังลกูนิมิตไว้นัน้ แล้วเรียกกนัวา่ “ใบเสมา” 
หรือ “ใบสีมา” เป็นท่ีสงัเกตว่าลกูนิมิตอยู่ตรงนัน้ 
 แท้จริงนัน้ ถ้าใบสีมาเป็นศิลาท่ีใหญ่พอ และปักติดลงไป
ในดิน ก็ใช้ใบสีมานัน้เป็นนิมิตได้เลย ไม่ต้องมีลกูนิมิตตา่งหาก แต่
ปัจจบุนันีนิ้ยมกันให้มีทัง้ลกูนิมิตและใบสีมา  
 

จะผูกสมีา สงฆต้์องมาประชุมตกลงกนั 

เม่ือกะเขตไว้แล้ว และได้วตัถุท่ีเป็นนิมิตแล้ว สงฆ์ก็มา
ประชมุกนั การประชมุกนันีก้็เป็นสงัฆกรรมชนิดหนึง่ ซึง่ตกลงกนั
วา่ เอานะ น่ีเขตสีมา ซึง่มีนิมิต เชน่ก้อนหินเป็นเคร่ืองก าหนด ก้อน
นี ้ๆ ๆ ส าหรับทิศนี ้ๆ ๆ นิยมให้มี ๘ ทิศ เขตก็จะเป็นไปตามลกูนิมิต 
เม่ือวางลกูนิมิตไว้แล้ว พอดงึเส้นลากโยงจากลกูหนึง่ไปลกูหนึง่ๆๆ 
แล้วรูปร่างเขตก็เกิดขึน้มา ปัจจบุนันิยมวา่มี ๘ ลกู นีเ้ป็นความ
นิยมนะ ไม่ได้หมายความวา่เป็นความจ าเป็น 

ขอแถมแทรกตรงนีข้ึน้มานิดหนึง่ว่า ได้เกิดประเพณีปฏิบติั
ในเชิงวฒันธรรมขึน้มา ให้เพ่ิมนิมิตอีกลกูหนึ่งเป็นลกูท่ี ๙ อยู่ตรง
กลาง เลยเรียกเป็นลกูประธาน ลกูตรงกลางอนัท่ีจริงไม่ได้เป็นเขต
อะไร แตก่็พลอยเรียกเป็นลกูนิมิตไปด้วย ก็ถือวา่เป็นลกูแถมตาม
ประเพณีก็แล้วกนั สว่นของจริงก็คือลกูท่ีอยู่ข้างๆ ท่ีชกัเส้นถึงกนั
เป็นก าหนดเขต ซึง่นิยมมีทัง้หมด ๘ ลกู  



๖    ฝังลูกนิมิต-ผกูสีมา วดัญาณเวศกวนั 

 

จากนัน้สงฆ์ก็มาประชมุกนัแล้วก็ตกลงก าหนดวา่ น่ีนะ ท่ี
เราใช้ก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต ่ เป็นนิมิตน่ี ในทิศนัน้ใช้อนันีเ้ป็น
นิมิต ทิศนัน้ใช้อนันีเ้ป็นนิมิต ตกลงกนัแล้วก็สวดประกาศวา่ เอา
แล้วนะ สงฆ์คือท่ีประชมุได้สมมติ คือมีมติร่วมกนัก าหนดสีมาคือ
เขตชมุนมุสงฆ์ไว้ การประชมุสงฆ์ท าการนี ้เป็นสงัฆกรรมท่ีเรียกวา่ 
สมมตสีิมา (ภาษาบาลีเรียกว่า “สีมาสมฺมติ”) 

ท่ีวา่สมมติสีมา ก็คือท าให้เป็นเขตท่ีมีขึน้ด้วยการสมมติ 
หมายความวา่มีขึน้โดยมติร่วมกนั ไม่ใชเ่ป็นของธรรมชาติ ค าวา่
สมมติแปลว่ามติร่วมกัน การท าให้เป็นเขตท่ีเกิดจากมติร่วมกันนี ้
เรียกวา่ การสมมตสีิมา ซึง่เป็นสงัฆกรรมอย่างหนึง่  

สงัฆกรรมนีเ้ป็นจดุส าคญั เพราะว่าเม่ือท าสงัฆกรรมนีแ้ล้ว 
ท่ีในบริเวณนัน้ก็เรียกวา่เป็น พัทธสีมา แปลวา่ สีมาท่ีผกูแล้ว คือ
เป็นเขตท่ีสงฆ์ได้ก าหนดขึน้แล้ว เม่ือยงัไม่ผกูก็ยงัไม่เป็นพทัธสีมา 
แตส่ านวนไทยเราพดูวา่ผกูพทัธสีมา  

ท่ีจริงเราผกูสีมานีใ้ห้เป็น “พัทธสีมา” คือ ให้เป็นเขตท่ี
สงฆ์ได้ตกลงกนัผกูคือก าหนดไว้แล้ว น่ีคือสาระส าคญั  

 

สมีาที่ไม่ต้องผูก กม็ ี

มีความรู้เพ่ิมเติมอีกวา่ ความจริงสีมานีไ้ม่จ าเป็นต้องผกูก็
ได้ แตว่นันีเ้ราพดูถึงเฉพาะสีมาท่ีผกูซึง่เรียกวา่พทัธสีมา แตท่ี่จริง
สงฆ์ไม่จ าเป็นต้องผกูสีมาก็ได้ คือถือตามก าหนดเขตท่ีมีอยู่แล้ว 
หมายความวา่ บ้านเมืองเขามีก าหนดเขตเป็นต าบล อ าเภอ 
จงัหวดั เป็นต้นอยู่แล้ว สงฆ์คือพระสว่นรวมก็ถือสีมาคือเขต
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ตามนัน้ ถ้าถือตามนัน้ก็เป็นอนัว่าไม่ต้องมาประชมุสมมติขึน้ คือ
ไม่ต้องสมมติสีมา  

อย่างไรก็ตาม ถ้าถือตามก าหนดของบ้านเมืองเป็นต้น     
ก็อาจจะล าบาก เชน่วา่เม่ือถือตามต าบล เม่ือเขตต าบลมีแคไ่หน 
พระท่ีอยู่ในต าบลนัน้ถึงคราวมีเร่ืองส่วนรวมต้องมาประชมุร่วมกนั
หมด ขาดองค์เดียวไม่ได้ และถ้าพระองค์ไหนท่ีอยู่นอกเขตผา่นเข้า
มาในเขตต าบลนัน้ ก็ต้องมาเข้าท่ีประชมุ แล้วใครจะไปตามไหว 
ถ้าปฏิบติัไม่ได้ตามนีก้็กลายเป็นวา่สงัฆกรรมนัน้เป็นโมฆะ เพราะ  
ฉะนัน้การผกูสีมาจงึสะดวกกวา่  

สีมาชนิดท่ีวา่พระสงฆ์ไม่ได้มาประชมุตกลงกันก าหนดขึน้ 
แต่ถือตามเขตบ้านเมือง  หรือถ้าอยู่ ในป่าในทะเลท่ีเป็นของ
ธรรมชาติ ก็เอาระยะหรือเนือ้ท่ีเป็นก าหนด (เช่นในป่า ให้วดัจาก
ศนูย์กลางออกไปโดยรอบด้านละ ๗ อพัภนัดร คือด้านละประมาณ 
๙๘ เมตร) อย่างนี ้ก็เป็นสีมาอีกประเภทหนึง่ เรียกวา่ อพัทธสีมา  

เป็นอนัวา่มี สีมา คือเขตท่ีผู้อยู่ภายในต้องมาร่วมท าสงัฆ
กรรม ๒ ประเภท คือ  

๑. พัทธสีมา เขตท่ีสงฆ์ได้ตกลงกนัก าหนดขึน้ 
๒. อพัทธสีมา เขตท่ีสงฆ์ไม่ได้ก าหนด แตถื่อตาม

บ้านเมืองเป็นต้น  
 

สมีาก าหนดตัวผู้ต้องเข้าร่วมสงัฆกรรม 

ขอแถมอีกหนอ่ยเร่ืองวิวฒันาการทางฝ่ายสงฆ์เอง เดิมนัน้
หลกัการหรือสาระส าคญัในเร่ืองนีก้็อย่างท่ีพดูแล้ววา่ พระท่ีอยู่ใน



๘    ฝังลูกนิมิต-ผกูสีมา วดัญาณเวศกวนั 

 

สีมาคือเขตเดียวกัน เม่ือมีเร่ืองราวก็ต้องมาร่วมกนัพิจารณา ตอ่มา
ภายหลงั ท่านคงจะไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเอาความสะดวกเข้าว่า 
คือท่ีจริงเคร่ืองก าหนดความสามัคคี หรือความพร้อมเพรียงพร้อม
กนัก็ควรจะทัง้วดั หมายความวา่จะต้องผกูเขตก าหนดกันทัง้วดั 
แตต่อ่มาท่านก าหนดเอาเฉพาะสถานท่ีประชมุกนัจริงๆ อย่างท่ีเรา
ท ากนั  

ปัจจบุนันีก้ าหนดเอาเฉพาะตรงท่ีมาประชมุกัน ก็เลย
กลายเป็นวา่พระในวดัท่ีอยู่นอกโบสถ์ก็อยู่นอกสีมาท่ีก าหนด คือ
ข้างนอกลกูนิมิตท่ีก าหนด เวลามีประชมุก็ไม่ต้องเข้าร่วมประชมุก็
ได้ กลายเป็นเอาสะดวกเข้าวา่ เด๋ียวนีก้็เป็นอย่างนี ้ พระในวดัท่ีไม่
ได้มาในโบสถ์ ถึงไม่มาก็ไม่เป็นไร  

ตามหลกันัน้ เม่ืออยู่ในสีมา ถ้ามาประชมุไม่ได้ เช่นป่วย ก็
ต้องมอบฉันทะ† เป็นท่ีมาของระเบียบการประชมุสภาเป็นต้นท่ีเอา
ค าศพัท์ของทา่นมาใช้ ซึง่มาจากเร่ืองการประชมุของพระน่ีแหละ 
หากไม่ได้ด าเนินการตามพทุธบญัญัติ สงัฆกรรมก็เป็นโมฆะ  

เป็นอนัวา่ ตามประเพณีท่ีเป็นวิวฒันาการยคุหลงั นิยมผกู
สีมาเฉพาะตวัสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุ คือท่ีตวัอาคารอโุบสถ 
หรือตวัโบสถ์ 
 
ถาม:  แตพ่ระท่ีอยู่ในสีมาท่ีจะต้องมาประชมุ หมายถึงพระในวดั
นัน้ใชไ่หม 
                                                         
† ถา้เป็นการสวดปาตโิมกข ์พระที่อาพาธมอบปาริสุทธิ์ คอื แจง้ความบริสุทธิ์ของตนใหเ้พื่อนภกิษุไปบอก

แจง้แก่ที่ประชมุสงฆ ์
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พระธรรมปิฎก: ตามก าหนด อย่างน้อยพระท่ีอยู่ในเขตต้องมา
ประชมุ แตพ่ระท่ีอ่ืนจะมาร่วมประชมุในบางเร่ืองก็ได้ 
 
ถาม:  ในเขตนีห้มายถึงเขตไหน 
พระธรรมปิฎก: ก็เขตท่ีเราก าหนด ซึง่มีลกูนิมิตเป็นท่ีก าหนด 
 
ถาม:  ก็มีแตพ่ระในโบสถ์ซิ 
พระธรรมปิฎก:  ใช่ เด๋ียวนีก้ลายเป็นว่าเอาสะดวก จึงได้เป็น
อย่างนี ้คือกลายเป็นว่าเราจะเอาใครมาประชมุก็ไปนิมนต์ ท่ีจริง
ไม่ต้องนิมนต์เพราะเป็นเร่ืองของกิจการงานในความรับผิดชอบ 
เป็นหน้าท่ีเลย โดยหลักการนัน้คือหน้าท่ีรับผิดชอบ เม่ือมีเร่ือง
สว่นรวมต้องมาประชมุ คือทัง้สองฝ่าย  

๑.  สมาชิกแตล่ะบคุคลมีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องมาประชมุ 
ถ้าไม่มาก็มีความผิด  

๒. ท่ีประชมุ ถ้าไม่รอให้ครบ การประชมุของตวัเองก็ไม่มี
ผล เป็นโมฆะ  

ทัง้สองฝ่ายอาศยัซึง่กนัและกนั นีคื้อหลกัความรับผิดชอบ 
แล้วก็เป็นเร่ืองของการปกครองหรือบริหารร่วมกนั อนันีคื้อ
สาระส าคญั  

เป็นอนัวา่ ปัจจบุนันีเ้อาสะดวกเข้าว่า จงึเหลือแตเ่พียงวา่มี
สีมาแค่สถานท่ีประชมุ ตามท่ีเรามีลกูนิมิต เชน่บวชพระ เด๋ียวนี ้
กลายเป็นวา่ผู้ ท่ีจะบวชไปเลือกนิมนต์พระมา แทนท่ีจะเป็นเร่ือง
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ของท่ีประชมุซึง่พระทกุองค์ต้องรับผิดชอบ เม่ือมีเร่ืองเกิดขึน้ต้อง
มาประชมุเอง มนักลบักันเสีย อนันีเ้ป็นความรู้ประกอบ  

น่ีเป็นข้อคิดท่ีชาวพทุธจะต้องรู้ไว้ เพ่ือว่าต่อไปอาจจะมี
ทางฟืน้ฟู อย่างน้อยต้องพยายามรักษาสาระไว้ มิฉะนัน้จะเหลือ
แตรู่ปแบบและเพีย้นกนัไปเร่ือย  

เอาเป็นว่า ปัจจบุนันีผ้กูสีมาเฉพาะเขตท่ีก าหนดเป็นท่ี
ประชมุ เม่ือใครเข้ามาในสีมาแล้วถ้าเป็นพระภิกษุต้องเข้าท่ี
ประชมุ ถ้าไม่เข้าก็ท าให้สงัฆกรรมเสีย และระหวา่งท่ีมีสงัฆกรรม
อยู่จะมีภิกษุอ่ืนเข้ามาในเขตไม่ได้ ถ้ามีก็ต้องเข้าท่ีประชมุหมด ทีนี ้
ระหวา่งท่ีท าสงัฆกรรมถ้าเกิดมีพระอ่ืนเข้ามาในเขต ก็จะท าให้สงัฆ
กรรมเสียได้ ในบางวดัก็เลยต้องคอยระวงัเพราะมีสีมาใหญ่ ต้องมี
คนคอยดวูา่มีพระอ่ืนมาไหม  

เด๋ียวนีก้็ยงัมีบางวดัท่ีผกูสีมาทัง้วดั ในเมืองไทยนีด้เูหมือน
จะมีอยู่ ๒ วดั คือ วดัราชบพิธ กบัวดัราชประดิษฐ์ ถ้าผกูสีมาไว้ทัง้
วดัจะมีช่ือต่อท้ายว่า “สถิตมหาสีมาราม” คือ ผกูสีมาทัง้วดัเลย 
เพราะฉะนัน้อย่างวดัท่ีว่านี ้ เวลามีสงัฆกรรม พระทัง้วดัต้องเข้าท่ี
ประชมุทัง้หมด และต้องมีโยมไปเฝ้าประตวูดั 

 

โบสถ์อยู่ในสมีา 

ถาม:  ของเราน่ีคงเฉพาะท่ีโบสถ์ 
พระธรรมปิฎก: ก็ได้แค่นัน้แหละ เพราะเป็นเร่ืองของ
วิสงุคามสีมาท่ีเป็นประเพณีของบ้านเมืองลงตวัไปแล้ว อยากจะ
แทรกนิดหนึง่ก่อน คือว่าพระพทุธเจ้าก าหนดเร่ืองเขตท าสงัฆกรรม 
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เขตสามัคคีของสงฆ์ท่ีผู้อยู่ในเขตต้องมาร่วมประชมุ เขตนีไ้ม่
จ าเป็นต้องมีอาคารก็ได้เพราะมนัเป็นเขต แตพ่ระองค์ก็ทรงมี
พทุธานญุาตให้มีตวัอาคารส าหรับเป็นท่ีประชมุได้ เรียกว่า โรง
อุโบสถ 

อโุบสถก็เกิดขึน้จากจดุนี ้คือจากพทุธบญัญัติท่ีว่า เม่ือมีการ
ประชมุขึน้ในสีมานี ้ พระพทุธเจ้าทรงอนญุาตให้สร้างตวัอาคารขึน้มา
ส าหรับเป็นท่ีประชมุได้เรียกว่า อุโปสถัคคะ หรือ  อุโปสถาคาร  

อโุบสถท่ีจริงไม่ใชช่ื่อสถานท่ี แตเ่ราเรียกสัน้ๆ แบบไทย ช่ือ
เตม็วา่ อโุปสถคัคะ หรืออโุปสถาคาร ไทยเราขีเ้กียจเรียกยาวอย่าง
นัน้ก็เรียกแค่ อุโบสถ แถมอโุบสถก็ยงัยาวไป เลยตดัให้เหลือ 
โบสถ์ อีก สัน้เข้าไปทกุที แต่เรียกง่ายขึน้ 

เป็นธรรมดาวา่ ถ้าจะมีโบสถ์ ก็ต้องสร้างโบสถ์ไว้ภายใน
สีมา หรือเท่ากบัสีมา 

 
ถาม:  มีค าวา่พระอโุบสถ กบัอโุบสถ ถ้าเป็นพระอโุบสถนีเ้ป็น
อย่างไร 
พระธรรมปิฎก: ออ๋ น่ีเป็นเร่ืองของเมืองไทย ท่ีมีวดัหลวง กบัวดั
ราษฎร์ เทา่นัน้เอง ของวดัหลวงก็เรียก “พระอโุบสถ”  

ท าไมอาคารท่ีประชมุจงึเรียกวา่ โรงอโุบสถ เพราะวา่ สงัฆ
กรรม คืองานสว่นรวมท่ีต้องท าประจ าอยู่เสมอก็คืออโุบสถ 
อุโบสถ ก็คือการท่ีพระไปประชมุกนัทกุวนักลางเดือน และวนัสิน้
เดือน ท่ีเรียกวา่ วนัพระกลางเดือน และวนัพระสิน้เดือน เพ่ือจะ
สวดปาติโมกข์ซกัซ้อมวินยั อโุบสถนีต้้องท าเป็นประจ า ส่วนสงัฆ
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กรรมอ่ืนก็แล้วแตฤ่ดกูาลบ้าง แล้วแตเ่ร่ืองจะเกิดขึน้บ้าง อโุบสถท่ี
ต้องท าเป็นประจ านี ้ ก็เลยเป็นท่ีมาของช่ืออาคารนี ้ คือเป็นอาคาร
ส าหรับท าอโุบสถ อาคารอโุบสถก็เกิดขึน้มาอย่างนี ้ 

เป็นอนัวา่เร่ืองสีมากบัเร่ืองโบสถ์นัน้สมัพนัธ์กนั ทีนีก้็ตอบ
หมดข้อความเม่ือกีแ้ล้ว 

 
ถาม:  การผกูสีมา ต้องผกูด้วยอะไรหรือเปล่า 
พระธรรมปิฎก: ค าว่า “ผกู”น่ีเป็นเพียงส านวนภาษา “ผกู” ในท่ีนี ้
หมายความวา่ท่ีประชมุตกลงก าหนดเขตโดยหมายรู้ร่วมกนัว่า ทิศ
นีมี้วตัถุนีเ้ป็นเคร่ืองหมาย ทิศนัน้มีวตัถนุัน้เป็นเคร่ืองหมาย การท า
อย่างนี ้ คือตกลงพดูกันบอกกนัในท่ีประชมุสงฆ์แล้วประกาศอย่าง
นี ้ท่านเรียกวา่ “ผกูสีมา” เป็นเพียงส านวน 
 
ถาม:  มีกฎมีเกณฑ์อะไรหรือเปลา่ 
พระธรรมปิฎก:  ออ๋ ก็ต้องประชมุสงฆ์ก่อน 
 
ถาม:  แล้วมีเกณฑ์ท่ีก าหนดวา่จะต้องกว้างยาวเทา่ไรหรือไม่ 
พระธรรมปิฎก: ออ๋ ก็ต้องมีก าหนดเขต ตามวินยัวางไว้ว่าสีมา
จะต้องจพุระไม่น้อยกวา่ ๒๑ รูป เพราะมีสงัฆกรรมบางอย่างท่ีต้อง
ใช้พระ ๒๐ แล้วก็มีตวับคุคลท่ีรับสงัฆกรรมนัน้อีก ๑ รวมเป็น ๒๑ 
น่ีอย่างต ่า แล้วก็ใหญ่ไม่เกิน ๓ โยชน์ น่ีคือก าหนดเขต  
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เมืองไทยหนุนพระวินัย                                       

ด้วยประเพณี “พระราชทานวิสงุคามสมีา” 

ทีนีก้็ไปเร่ือง วิสุงคามสีมา เน่ืองจากว่าตอนนีส้งฆ์จะผกู
สีมาเป็นเขตของตวัเอง เขตนีต้้องได้รับอนญุาตจากบ้านเมือง 
หมายความวา่บ้านเมืองอยู่ในปกครองของเขา ไม่ใชเ่อาท่ีไหนเป็น
ของตวัได้ตามชอบใจ ก็เลยมีประเพณีในเมืองไทย ซึง่พระเจ้า
แผ่นดินอปุถัมภ์พระศาสนาพระราชทานให้ เรียกว่า   พระราชทาน- 
วิสุงคามสีมา  

วิสงุคามสีมา แปลวา่ เขต (ของสงฆ์) ท่ีแยกจากบ้าน 
หมายความวา่แยกจากเขตของบ้านเมือง กลา่วคือ พระเจ้า
แผน่ดินในฐานะเป็นองค์อปุถมัภ์พระศาสนา ทรงมีพระราช
ประสงค์จะให้สงฆ์สบายใจว่ามีเขตของทา่นเอง จะได้ท ากิจกรรม
ของทา่นเป็นอิสระ ก็พระราชทานท่ีดินเขตนัน้ๆ มา เรียกว่า 
วิสงุคามสีมา เป็นอนัวา่มีประเพณีพระราชทานวิสงุคามสีมาใน
ประเทศไทย  

 
ถาม:  ประเทศอ่ืนเป็นอย่างไร 
พระธรรมปิฎก: ประเทศอ่ืนไม่ทราบว่าเขามีประเพณีนีห้รือไม่ ยงั
ไม่ได้หารายละเอียด ถ้าถามว่าไปอยู่อเมริกาพระท าอย่างไร พระก็
ถือเอาเขตท่ีได้ซือ้ท่ีดินมาสร้างวดั และทางการออกโฉนดให้ ก็ถือ
วา่น่ีเป็นท่ีท่ีเป็นเขตของเรา ท่ีเรามีสิทธ์ิจะจดัการได้ ในเมืองไทย
โบราณชาวบ้านมากมายอยู่กนัมา มีท่ีโดยไม่มีโฉนด ความจ าเป็น
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ของพระเกิดก่อนชาวบ้าน  เพราะต้องมีการก าหนด เขตแยกไว้ให้
ชดั แตเ่ด๋ียวนีช้าวบ้านก็ก าหนดแล้ว ส่วนของพระมีมาเดิมก็คือ
บ้านเมืองพระราชทานวิสงุคามสีมา แปลวา่ได้เขตแยกจากบ้าน  

พอได้เขตแยกจากบ้านก็เป็นเขตของสงฆ์ พระก็เอาท่ีนีม้า
ก าหนดผกูสีมาได้เพ่ือให้เป็นพทัธสีมา เพราะฉะนัน้พทัธสีมาก็จงึ
ต้องอิงอาศยัวิสงุคามสีมา เราจงึต้องรอพระราชทานวิสงุคามสีมา
ก่อน  

ตอนนีว้ัดญาณเวศกวันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๔๒ เม่ือได้อันนีม้าแล้ว เราก็เอาท่ีนีม้าใช้ แต่จะผูก
แคไ่หนภายในเขตนี ้ก็แล้วแตเ่รา  

 
ถาม:  เวลาในหลวงท่านพระราชทานมาน่ี พระราชทานตามเนือ้ท่ี
ของบริเวณวดั หรือเนือ้ท่ีของบริเวณโบสถ์ 
พระธรรมปิฎก: เด๋ียวนีก้็เอาแคบ่ริเวณท่ีตัง้โบสถ์ มิฉะนัน้คงจะ
กินท่ีของบ้านเมืองมากมาย เพราะเด๋ียวนีว้ดัเยอะเหลือเกิน จงึมี
ประมาณกนัวา่ไม่เกินเทา่นัน้ๆ แล้วทางบ้านเมืองก็ประกาศถวาย
ให้เป็นวิสงุคามสีมา เม่ือได้รับแล้วก็มาก าหนดพทัธสีมากนัขึน้ แต่
ความจริงนัน้ ตอนนีเ้หมือนกบัว่าเรามีสีมาท่ีไม่ต้องผกู ซึง่เป็นเขต
ท่ีก าหนดได้ง่าย ไม่ต้องเอาทัง้ต าบล ทัง้อ าเภอ เพราะถึงแม้ถ้าเรา
ไม่ผกู ตอนนีเ้ราก็มีวิสงุคามสีมา เท่ากบัมีเขตท่ีก าหนดแยกจาก
บ้านเมืองแล้ว 
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มีเกร็ดแทรกเข้ามาวา่ เร่ืองนีใ้นสมยัโบราณถือกนัจริงจงั 
และให้ความส าคญัมาก ใครเข้าไปอยู่ในเขตนีแ้ล้วเป็นอนัพ้นภยั
ราชการเลย แม้วา่พระเจ้าแผ่นดินมีอ านาจทัง้แผน่ดิน แตเ่ขตนีย้ก
ให้สงฆ์แล้ว พระองค์ก็ไม่เข้ามารุกล า้ เพราะฉะนัน้สมเด็จโตเม่ือ
ถกูในหลวงรัชกาลท่ี ๔ ขบัไล่ ทา่นก็ไปอยู่ในโบสถ์ แล้วก็บอกว่า
ทา่นพ้นเขตพระราชอ านาจของรัชกาลท่ี ๔ แล้ว อย่างท่ีเอามาเลา่
กนัเป็นเร่ืองสนกุๆ เป็นเกร็ด 

เม่ือครัง้ท่ีสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชประชวรหนกั ใกล้
จะสวรรคต พระเพทราชากบัขนุหลวงสรศกัด์ิยกทหารมาล้อมวงั 
ถ้าพระนารายณ์มหาราชสวรรคตเม่ือไร พวกขนุนางทัง้หลาย ท่ี
พระเพทราชากบัพระเจ้าเสือไม่พอใจ ก็คงจะถกูจบัฆา่ ตอนท่ี
สมเดจ็พระนารายณ์อยู่เขายงัท าอะไรไม่ได้ แตต่อนนีป้ระชวรหนกั
จะสิน้แล้ว เม่ือเขาเอาทหารล้อมวงัก็ไม่มีทางไป แม้วา่พระ
นารายณ์จะยงัมีอ านาจอยู่ แตก่็ท าอะไรไม่ไหว  

พระองค์ทรงสงสารพวกขุนนางข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ท่ี
จะ ต้องสิ น้ ชี วิต  ก็ เลยใ ห้คนของพระอง ค์ไปนิมนต์สมเด็จ
พระสังฆราชมา พร้อมทัง้พระสงฆ์ให้ครบท าสังฆกรรมได้ พอ
พระสงฆ์มาท่ีวงั สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงประกาศยกวงั
ถวายเป็นของสงฆ์  

เม่ือเป็นสีมาของสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ก็ท าสงัฆกรรมได้ จึงใช้
วังเป็นเหมือนโบสถ์ สมเด็จพระสังฆราชก็น าพระสงฆ์ประกอบ
สงัฆกรรมบวชพวกเจ้านายข้าราชการผู้ ใหญ่ท่ีรู้อยู่ว่าอาจจะต้อง
ถูกจบัหรือถูกฆ่า พอบวชเสร็จแล้วก็พาไปวดั เพราะเม่ือเป็นพระ
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แล้วพวกทหารฝ่ายท่ีจะก าจดัก็ท าอะไรไม่ได้ เป็นอนัว่าพระสงฆ์พา
พระบวชใหม่นัน้ไปวัด ก็เลยช่วยพวกข้าราชการและเจ้านาย
เหลา่นัน้ไว้ได้ 

น่ีเป็นตวัอย่างเร่ืองท่ีแสดงความส าคญัของสีมา ซึง่
ประเพณีไทยได้ถือเป็นจริงจงัวา่ ใครไปอยู่ในเขตสงฆ์ก็เป็นอนัพ้น
ภยัแผน่ดิน แม้แตอ่งค์ราชาก็ยงัไม่ท าอะไร ท่ีเลา่มานีเ้ป็นเพียง
เร่ืองแทรก ตอนนีก้็คิดวา่จบเร่ืองวิสงุคามสีมา 

 

การมีสมีา ท าให้วัดมีฐานะเตม็บริบูรณ์ 

อ้อ ขอเพ่ิมอีกนิดหนึง่ ในแง่กฎหมายบ้านเมือง ในฐานะ
เป็นรัฐท่ีอปุถมัภ์พระพทุธศาสนา มีพระพทุธศาสนาเป็นหลกัเป็น
ศาสนาประจ าชาติ บ้านเมืองก็เข้ามาเก่ียวข้อง  

นอกจากมีประเพณีพระราชทานวิสงุคามสีมา ซึง่เป็นการ
ให้ความส าคญัแก่สีมา ท่ีเป็นเขตของสงฆ์ โดยทางราชการ
บ้านเมืองให้เกียรติไม่เข้าไปยุ่ง อย่างเร่ืองสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช ท่ีพดูไปแล้ว ยงัมีข้อท่ีควรทราบอีกอย่างหนึง่ คือ 
กฎหมายปัจจบุนั ได้ก าหนดสถานะวดัไว้ในพระราชบญัญัติคณะ
สงฆ์ (พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑) วา่ วัดมี ๒ 
อย่าง คือ 

(๑) วดัท่ีได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา 
(๒) ส านกัสงฆ์ 
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จงึกลายเป็นว่า เร่ืองพระราชทานวิสงุคามสีมานีไ้ด้มี
ความหมายโยงไปถึงประเภทวดัด้วย คือ เม่ือได้รับพระราชทาน
วิสงุคามสีมาแล้ว จงึจะเป็นวดัท่ีมีฐานะเตม็บริบรูณ์แท้จริง 

ถ้ายงัไม่ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา อย่างวดัเราก่อน
หน้านี ้ ก็เป็นส านกัสงฆ์ แม้จะได้ตัง้ขึน้ตามกฎหมาย โดยมี
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ก็ยงัเป็นส านกัสงฆ์  

สว่นส านกัสงฆ์ท่ีเรียกกนัทัว่ไปนัน้ เป็นส านกัสงฆ์เถ่ือน คือ
เรียกกนัไปเอง แตโ่ดยทางการจะมีฐานะเป็นส านกัสงฆ์ได้ต้อง
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ซึง่เป็นวดัประเภทสอง ทีนี ้พอได้รับ
พระราชทานวิสงุคามสีมา ก็กลายเป็นวดัประเภทหนึง่ 

เก่ียวกบัเร่ืองโบราณราชประเพณี ยงัมีเร่ืองควรทราบ
ตอ่ไปอีก เชน่การแบง่วดั เป็นวดัราษฎร์ กบัวดัหลวง ซึง่ทางการ
เรียกวา่ พระอารามหลวง กบั วัดราษฎร์ 

พระอารามหลวงก็แบง่ไปอีก เป็นชัน้เอก ชัน้โท ชัน้ตรี ชัน้
สามญั 

แตอ่นันีเ้ป็นสว่นของความรู้เก่ียวกบัเร่ืองวดั ถ้าจะให้
สมบรูณ์จงึต้องพดู ๒ เร่ืองคูก่นั คือความรู้เร่ืองวดั กบัเร่ืองสีมา 
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๒. งานผกูสีมา 

ตามวฒันธรรมไทย 

 

การผูกสมีา พัฒนาเป็นงานบุญของคนไทย 

ถาม:  สดุท้าย อยากจะทราบขัน้ตอน และรูปแบบตามประเพณี 
หรือวฒันธรรมท่ีท ากนัมาในเร่ืองการผกูสีมานี ้ หรือว่าจะท าตาม
รูปแบบท่ีเป็นพทุธบญัญัติ วา่จะต้องท าขัน้ตอนอย่างไร ต้องใช้
เวลาเท่าไร 
พระธรรมปิฎก: อย่างท่ีกลา่วแล้วว่า การผกูสีมาเป็นเร่ืองในสว่น
ของพทุธบญัญัติ กบัในส่วนของวฒันธรรมประเพณี สว่นท่ีเป็น
แกนแนน่อนท่ีจะต้องมี คือสว่นของพทุธบญัญัติ แตส่่วนของ
วฒันธรรมประเพณีนัน้ก็แล้วแตเ่ราจะเอาแคไ่หน และเลือก
ปรับเปล่ียนไปตามสมควร  

ได้พดูไปแล้วในส่วนของแกนคือตวัพุทธบญัญัติ ทีนีก้็พูด
ในแง่ วัฒนธร รมประ เพณี บ้าง  เ ร่ิม ต้นก็ คือว่ า  เ ร่ื องของ
พระพทุธศาสนาเราถือวา่เป็นเร่ืองของพทุธบริษัท ๔ ไม่ว่าอะไร แม้
จะเป็นเร่ืองของพระสงฆ์ เราก็จะให้ญาติโยมคฤหสัถ์ได้มีส่วนร่วม 
ซึ่งโดยมากก็จะเป็นการร่วมในแง่ท่ีมาสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์ 
เ ร่ิมตัง้แต่องค์พระมหากษัตริย์ ท่ีทรงอุปถัมภ์ด้วยการถวาย
วิสงุคามสีมาอย่างนี ้ญาติโยมก็มาร่วม แล้วแต่ว่ามีส่วนไหนท่ีจะ
เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมก็เปิดโอกาสให้เข้ามา โดยวิธีนีก้็จึง



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)   ๑๙   
 

๑๙ / 54 

เกิดประเพณีงอกขึน้มาในงานผูกสีมา แทนท่ีจะเป็นเพียงสังฆ
กรรม ก็กลายเป็นงานพิธี มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึน้มา  

การร่วมของชาวบ้านในเมืองไทยก็คือเร่ืองท่ีเราเรียกว่า
การท าบญุ ซึง่ไม่ใชเ่ป็นเร่ืองใหม่ ดงันัน้ประเพณีการท าบุญท่ีเน่ือง
ด้วยการผกูสีมาก็เข้ามา นอกจากเลีย้งพระเป็นต้นแล้ว ตามปรกติ 
ชาวบ้านจะเข้ามาสนบัสนุนช่วยเหลือทุกอย่างท่ีจะให้พระท ากิจ
ของท่านได้สะดวก น่ีเป็นแกนส าคัญ แต่ไม่ใช่แค่นัน้ ชาวบ้านยัง
เหน็วา่การได้มามีสว่นร่วมท าอะไรในเร่ืองนีเ้ป็นบุญเป็นกุศลทัง้นัน้ 
และส่ิงท่ีท าในงานนีก้็เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิไปหมด  

 

เหน็ลูกนิมิตศกัดิ์สทิธิ์ เลยปิดทองกนัใหญ่ 

ฉะนัน้ ลูกนิมติ ก็กลายเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะงานผกู
สีมา ต้องอาศยันิมิต นิมิตจงึเป็นส่ิงส าคญัท่ีสดุ ถ้าไม่มีนิมิตก็ผกู
สีมาไม่ได้ นิมิตท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัก็เลยกลายเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ทีนีอ้ะไรท่ีเก่ียวกบัลกูนิมิต เชน่ หวายสาแหรก ก็
ศกัด์ิสิทธ์ิขึน้มาอีก ดงึกนั แย่งกนัเลย มีดตดัสาแหรก มีดตดัหวาย
กศ็กัด์ิสิทธ์ิอีก อะไรๆ ไม่รู้ ศกัด์ิสิทธ์ิไปหมด ใครๆ ก็อยากได้  

ความจริงในแง่หนึง่ส่ิงเหล่านีก้็เป็นอนสุรณ์ส าคญั ถ้าไม่
มองในแง่ความศกัด์ิสิทธ์ิ ใครๆ ก็อยากได้ไปเป็นอนสุรณ์ แต่น่ี
ไม่ใชแ่คอ่นสุรณ์ธรรมดา อนสุรณ์มีความศกัด์ิสิทธ์ิในความหมาย
ทางจิตใจท่ีลกึซึง้เข้าไปอีก พอนิมิตศกัด์ิสิทธ์ิ ทีนีปิ้ดทองก็ตามมา
อีก ชาวบ้านเขาอยากร่วมอปุถมัภ์อยู่แล้ว การปิดทองก็ชอบอยู่
แล้ว เม่ือท ากนันานๆ ไป เร่ืองก็อาจจะชกับานปลาย  
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ทีนีถ้้าพระถือโอกาสหาเงินก็ไปกนัใหญ่ จนเมืองไทย
ปัจจบุนันีช้กัจะกลายเป็นว่า เวลาจดังานฝังลกูนิมิตผกูสีมา ก็พา
กนัเน้นท่ีการหาเงินไปหมด คิดว่าท าอย่างไรจงึจะหาเงินได้มากๆ 
ก็ต้องจดังานให้ใหญ่ท่ีสดุ แล้วก็มีหลายๆ วนั มีดนตรี มีมหรสพ
ตา่งๆ และโฆษณากนัใหญ่ ท าป้ายติดไปตามส่ีแยก หรือข้างถนน
ใหญ่ บางทีทัว่ประเทศ บางทีติดกันเป็นปีๆ แล้วก็ชอบมาจดังาน
เอาตอนตรุษจีน อนันีเ้ป็นเร่ืองประเพณีขยายมา คือประเพณี
ท าบญุนัน่เอง  

การท่ีชาวบ้านอยากได้บญุ เลยกลายเป็นจดุท่ีมาบรรจบ
กบัพระในเร่ืองท่ีวา่ ถ้าไม่ระวงัแล้วจะเป็นจดุเส่ือม ก็คือกลายเป็น
เร่ืองหาเงินทองไป ซึง่เด๋ียวนีเ้ป็นไปมาก จงึเป็นจดุท่ีเราคงจะต้อง
ระวงัวา่ จะท าอย่างไรให้ได้สาระ ไม่ใชม่าติดแคว่า่จะหาเงิน  

ตอนนีก้็ถึงจดุแยกแล้ววา่ ท าอย่างไรจะให้ชาวบ้านได้
ประโยชน์ท่ีแท้จริง ในส่วนสงัฆกรรมก็แนน่อนอยู่แล้ววา่เป็นเร่ือง
ของพระสงฆ์ แตช่าวบ้านควรจะได้ประโยชน์อะไรเพ่ิมขึน้อีก ไม่ให้
เป็นเพียงเร่ืองหาเงิน ก็ต้องมาชว่ยกันคิด  

การหาเงินก็มาจากเร่ืองเดียวกนั คืออย่างท่ีบอกแล้วว่า
ชาวบ้านเหน็อะไรท่ีเก่ียวกบัสีมาเป็นศกัด์ิสิทธ์ิไปหมด จดุนีจ้ะใช้
หาเงินก็ได้ แตถ้่าไม่หาเงินแล้วเราจะท าอย่างไรให้เกิดความหมาย
ท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ใชบ่อกวา่ได้บญุๆ แล้วก็ไม่รู้วา่อะไร ก็จงึเป็น
จดุส าคญัว่าพวกเราต้องช่วยกนัคิด   
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ปิดทองลูกนิมิตอย่างไร ให้ได้บุญจริงๆ 

อย่างปิดทองลกูนิมิตน่ี จะเอาไหม ในเม่ือมันไม่ใชต่วัวินยั 
หรือพทุธบญัญัติ ซึง่มีแค่วา่มีลกูนิมิตท่ีทางพระใช้ก าหนดเอา ก็จบ
เร่ือง แตจ่ะปิดทองไหม น่ีเป็นประเพณี ถ้าเราตกลงให้มีการปิด
ทองก็เป็นการอนรัุกษ์ประเพณี แตจ่ะปิดทองเพ่ือหาเงิน หรือจะ
เพียงให้ชาวบ้านได้บญุ แค่นัน้พอไหม สมมติุวา่เราไม่มุ่งหาเงิน แต่
แคช่าวบ้านบอกวา่ได้บญุจากปิดทอง พอไหม? หรือวา่เราควรจะ
ให้อะไรท่ีเป็นความหมายเป็นสาระย่ิงกวา่นัน้ อนันีเ้ป็นเร่ืองท่ีต้อง
คิด น่ีอาตมาว่าเป็นจดุบรรจบ หรือจดุแยกท่ีส าคญั  

ถ้าพดูสัน้ๆ ก็คือ ถ้าเรายอมให้มีการปิดทองลกูนิมิต ก็คือ
เราไม่หกัหาญตวัประเพณี แตเ่ราร่วมอนรัุกษ์ประเพณีด้วย แต่
พร้อมกนันัน้ เราก็ควรใช้ประเพณีเป็นโอกาสท่ีจะชว่ยให้ประชาชน
ได้ประโยชน์ท่ีเป็นแก่นสารจากพระพทุธศาสนาด้วย รวมทัง้เร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เราจะจดัอะไรให้ได้สาระในงานบญุ   

สว่นร่วมของคฤหสัถ์จะมีอีกตอนหนึง่ คือตวัพิธี หรือ
ตอนสงัฆกรรมในการผกู 

จะขอเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมท่ีวดัทัง้หลายนิยมท ากนั 
นอกจากโฆษณากนัเตม็ท่ี และมีมหรสพใหญ่ๆ แล้ว ก็มุ่งหาเงิน
ด้วยวิธีต่างๆ เชน่บางวดัก็ตัง้ลกูนิมิตไว้รอบโบสถ์เป็นจดุๆ เสร็จ
แล้วก็จดัท่ีนัง่ให้พระประจ าอยู่ท่ีลกูนิมิตแต่ละลกู พร้อมทัง้มีขนั
น า้มนต์ไว้ประจ า พอมีใครมาปิดทอง ก็พรมน า้มนต์ให้ ท าอยู่อย่าง
นี ้ ชาวบ้านก็อยากจะได้บญุปิดทองด้วย พรมน า้มนต์ด้วย การ
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ปฏิบติัในรูปนี ้ ท ากนัมาก ทีนีเ้ราจะเอาอย่างไร ก็ไม่จ าเป็นต้องรีบ
คิด   

อาตมาเคยคิดไว้บ้าง เช่นว่า เม่ือเราไม่มุ่งหาเงินแล้ว ถ้า
เราอนวุตัรยอมตามประเพณีวา่ให้มีการปิดทอง ก็เป็นการให้
โอกาสชาวบ้านได้มีส่วนร่วม ซึง่เป็นโอกาสท่ีเขาจะได้ท าอะไรบ้าง 
ไม่ใชม่าเฉยๆ และไม่ได้ท าประโยชน์อะไร อย่างน้อยก็ได้มีสว่นร่วม
คือปิดทอง  

ถ้ามองในความหมายนีก้็คือการท่ีชาวบ้านได้รู้สกึตวัว่าได้
มีสว่นร่วมในพระพทุธศาสนาของเขา ในการท่ีได้มาปิดทอง
ลกูนิมิตท่ีท าให้เป็นสีมาของวดันี ้ ท าให้วดันีมี้พทัธสีมาได้ และมี
สว่นร่วมท าให้เกิดโบสถ์หลงันี ้ท่ีพระสงฆ์จะได้ท าสงัฆกรรมกนั  

อะไรท่ีจะให้เกิดจิตส านกึ หรือเกิดความรู้สกึอย่างนี ้ เราก็
พุง่เป้าหมายไปท่ีนัน่ คือให้เกิดความรู้สกึว่าได้มีสว่นร่วมในการสืบ
ตอ่อายพุระพทุธศาสนา ซึง่เป็นบญุอย่างแท้ท่ีส าคญั แทนท่ีจะไป
เน้นอยู่แคว่่าฉันปิดทองแล้วได้บญุแบบเล่ือนลอย แล้วจะได้ขึน้
สวรรค์ และไปติดความงมงายอยากจะให้พรมน า้มนต์โดยไม่ได้
ความรู้อะไร มาแล้วก็ได้แต่ความหลงกลบัไป   

นอกจากความรู้สกึมีสว่นร่วมแล้ว ก็อาจจะให้เขาได้คติ
ธรรม ยกตวัอย่างวดัเจ้าคณุพยอม ทา่นไม่สร้างโรงอโุบสถ เม่ือ
ทา่นผกูสีมา ฝังลกูนิมิต ท่านก็จดัรายการอภิปรายธรรมทกุวนัๆ น่ี
เป็นการยกตวัอย่าง  
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จะได้บุญจริงๆ ต้องให้ครบทั้งทาน ศลี และภาวนา  

อีกวิธีหนึง่ ในเวลาแต่ละคนมาปิดทอง ปกติเขาก็จะมาเอา
ทองท่ีวดั บางทีเขาอาจจะเอามาเองแตก่็น้อยคน เขามกัคิดมาเอา
ท่ีวดั และทางวดัก็จดัเตรียมให้ วดัอาจจะจดัให้เปลา่เลย และโยม
หลายคนคงยินดีจดัทองมาให้  

แต่ก็มีปัญหาว่าชาวบ้านเขาก็ไม่อยากเอาทองไปเฉยๆ 
คล้ายๆ กบัเขารู้สกึวา่ ถ้าเขาจะท าบญุ เขาก็ต้องบริจาค เร่ืองอะไร
เขาจะรับทองไปปิดเฉยๆ น่ีก็เป็นจดุหนึ่งท่ีว่า เราจะปฏิบติัต่อเขา
อย่างไร  

ถ้าเราไม่ได้มุ่งเอาเงินเขา แตเ่ราจะไม่รับก็ไม่ได้ เพราะเขา
รู้สกึวา่เขาต้องบริจาค ไม่ใชมี่สว่นร่วมแคปิ่ดทอง แตต้่องมีสว่น
ร่วมบริจาคทรัพย์ด้วย เพราะเขารู้สกึวา่การบริจาคเป็นการท่ีเขาได้
ท าบญุ (คือบญุขัน้ทาน) มิฉะนัน้เขาจะเรียกวา่ท าบญุได้อย่างไร 
เขาก็นกึไม่ออก ทีนีเ้ราจะท าอย่างไร นีเ้ป็นเร่ืองของทองท่ีเขาจะรับ 

เน่ืองจากเราจะเปิดโอกาสให้ปิดทองตามประเพณีโดย
ไม่ได้ประสงค์จะหาเงิน แต่ก็เป็นธรรมดาว่าญาติโยมท่ีปิดทอง
โดยทั่วไปก็ต้องการบริจาค เพราะถือว่าต้องบริจาคจึงจะช่ือว่า
ท าบญุ เขาก็จะไม่ยอมรับทองไปเปล่าๆ แต่จะให้เขาน าทองมาเอง 
ก็คงยาก น้อยคนจะน ามาเอง ส่วนมากก็คงหวงัจะมาเอาทองท่ีวดั 
เพราะฉะนัน้ การปฏิบติัในเร่ืองนีก้็อาจจะต้องยติุวา่ 

๑.  ถ้าผู้ ปิดทองน าทองมาเอง ก็แล้วไป 
๒. ถ้าญาติโยมต้องการปิดทอง แตไ่ม่ได้น าทองมาเอง 

ทางวดัก็จดัวางไว้ให้เขาหยิบเอาเอง แบบให้เปลา่ แตถ้่าเขา
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ต้องการบริจาค ก็ไม่วา่ คือเราวางภาชนะใสท่องไว้ให้ โดยเขียน
ก ากบัไว้บอกให้รู้วา่ 

 
ทองน้ีให้เปล่า 

แต่ถ้าต้องการบริจาค กส็ดุแต่ประสงค์ 

การปฏิบติัอย่างหนึง่ท่ีเคยคิดก็คือ เวลาเขาปิดทอง ปกติ
เขาอาจจะนกึว่าเวลาปิดทองเขาจะพดูวา่อย่างไร เขาอาจจะนกึถึง
ค าบาลีเป็นคาถา แตเ่ขาอาจจะเน้นท่ีความศกัด์ิสิทธ์ิ และวา่เร่ือย
เป่ือยไม่รู้เร่ืองรู้ราวอะไร เป็นไปได้ไหมท่ีวา่ เราจะให้คติธรรม เชน่ 
เราจดัพทุธภาษิตท่ีเลือกสรรแล้ว ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ คาถา หรือก่ี
คาถาก็ได้ สัน้ๆ เช่น อัตตา ห ิอัตตโน นาโถ พร้อมทัง้ค าแปล  

เราบอกว่า ให้จ าคาถาของตวั จะไปปิดทองต้องทอ่งให้ได้
ก่อน อย่าเอาไปอ่าน ได้แล้วก็ทอ่งให้แม่น และแปลได้ด้วย แล้วก็
ไปปิดทองโดยวา่คาถาพทุธภาษิตนัน้ไปด้วย หรือจะเอายากกว่า
นัน้ก็ได้ คือมีพระประจ านัง่อยู่เลย ทกุคนท่ีจะปิดทองต้องว่าให้
พระฟังก่อน  

นอกเหนือจากนี ้ จะจดัให้มีเทศนา ปาฐกถา สนทนา 
บรรยายธรรม นิทรรศการตา่งๆ และเจริญจิตตภาวนา เป็นต้น
อย่างไร ก็เตรียมการกนัไป 

นีเ้ป็นเพียงวิธีการบางอย่าง เป็นการยกตวัอย่างให้เห็นวา่
เราจะท าอย่างไรให้มีสาระขึน้มา นอกจากทานแล้ว ก็ให้เขาได้
คณุธรรม ได้คติส าหรับชีวิตจิตใจ และได้ปัญญา 
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รวมความก็คือให้มาช่วยกนัคิดวา่ เม่ือประชาชนต้องการมี
สว่นร่วม เราก็พยายามตดัเร่ืองของความลุม่หลง และเร่ืองของการ
หาเงินหาทองออกไปเสีย ท าให้ได้สาระ ได้ประโยชน์ ได้คณุคา่ ได้
ปัญญา ได้ธรรม ได้ความดีงาม ได้คติ ให้ประชาชนได้บญุมาก
ย่ิงขึน้ไป ทัง้ทาน ศีล และภาวนา อนันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการปิด
ทองลกูนิมิต  

 

สมีานิมิตไปฝังอยู่ในใจ กลายเป็นกรรมนิมิตอย่างดี 

นอกจากนีย้งัมีประโยชน์ส าคญัในทางบญุกศุล ท่ีมีผลตอ่
จิตใจมาก คือในแง่ท่ีเรียกวา่ “บุญญาภิสงัขาร” แปลวา่ บญุ
เคร่ืองปรุงแตง่จิตให้เกิดกรรมดี 

คนเรานี ้ เวลาอยู่วา่งๆ ไม่ได้ท าอะไร ก็จะคิดโนน่คิดน่ี จบั
เอาอารมณ์ท่ีผ่านไปแล้วมาปรุงแตง่หรือคิดต่อ โดยเฉพาะอะไรท่ี
เดน่ๆ หรือเร่ืองกระทบกระทัง่คัง่ค้างอยู่ ใจก็จะแวบไปหา แล้วก็คิด
วกวน ครุ่นกงัวล หรือเครียดอยู่กบัอารมณ์นัน้ หรือไม่ก็ฟุ้ งซา่นไป 
ทัง้หมดนีไ้ม่ดีเลย  

แต่ถ้าอารมณ์เด่นท่ีโผล่เข้ามาในจิตหรือจิตไปจับเอามา
นัน้เป็นเร่ืองดี เป็นเร่ืองบุญกุศล ก็จะปรุงแต่งไปในทางตรงข้าม  
กลายเป็นว่าจะท าให้เกิดความเอิบอ่ิม ผ่องใส ใจร่าเริงยินดี มีปีติ
ปราโมทย์  

ท่ีวา่มานีก้็เป็นเร่ืองธรรมดาของมนษุย์ปถุชุน เพราะปถุชุน
นัน้อยู่ในขัน้ของการปรุงแตง่ ถ้าเป็นปถุชุนท่ีดีและเก่ง ก็สามารถ
ปรุงแตง่ในทางดี ถ้าเป็นปถุชุนท่ีออ่นแอยงัไม่พฒันา ก็ปรุงแตง่
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เร่ืองร้ายๆ ท่ีเป็นบาปอกศุล ท าจิตใจให้เครียดขุ่นมวัเศร้าหมอง หา
ทกุข์ใสต่วั เบียดเบียนทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน เพราะฉะนัน้ ถ้ายงัไป
เหนือการปรุงแตง่ไม่ได้ ก็ต้องฝึกตวัให้เก่งปรุงแตง่ในทางดี 

โดยเฉพาะท่ีส าคญัมาก คือ เวลาจะตายน่ีนะ จิตจะเคว้ง
คว้างมากท่ีสดุ มันหวาดกลวับ้าง หรือถ้าไม่หวาดกลวัก็อาจจะ
ฟุ้ งซา่น เพราะตอนนีอ้ยู่กบัความไม่รู้ว่าเราจะไปอย่างไร โลกนีก้็อยู่
ไม่ได้ โลกหน้าจะไปอย่างไรก็ไม่รู้ ก็เคว้งคว้างฟุ้ งซา่น ในขณะนีจิ้ต
ก็จะไปยึดอารมณ์ต่างๆ ซึง่ไม่แน่วา่จะดีหรือร้าย ตอนนี ้ อนัไหน
เดน่ขึน้มามนัก็ยึดอนันัน้ ธรรมดาเร่ืองของคนนัน้มากมาย
เหลือเกิน ทัง้ท่ีอยู่ในความจ าและคิดนกึไป ทีนี ้ บางทีไปจบัเอา
อารมณ์ไม่ดีเข้า ก็จะเสียตอนนัน้แหละ เขาถึงได้เอาญาติพ่ีน้องมา
ให้สติ อย่างท่ีเรียกวา่ “บอกอรหัง” เพ่ือให้จิตมีท่ียึดท่ีดี อยู่กบัคณุ
พระรัตนตรัยและบญุกศุล 

เวลาท าบญุอะไรใหญ่ๆ อย่างคนทั่วไปท่ีนิยมทางด้านวตัถุ 
ก็อาจท าให้มีจดุก าหนดท่ีเด่น เช่นไปสร้างโบสถ์ไว้ สร้าง
พระพทุธรูปไว้ ไปปิดทองลกูนิมิตแล้วมีความประทบัใจไว้ ภาพ
พวกนีจ้ะปรากฏเด่นขึน้มา เวลาอยู่วา่งๆ หรือจิตก าลงัฟุ้ งซ่าน 
เคว้งคว้าง จิตจะเกาะ เม่ือภาพการท าบญุพวกนีเ้ดน่ขึน้มา จิตก็
จบัอยู่กบับญุ สบายไป ถ้าเป็นเวลาใกล้ตายก็เลยไดลู้กนิมติมา
เป็นกรรมนิมติ 

กรรมนิมิตน่ีแหละ เป็นตวัส าคญัท่ีบอกถึงกรรมท่ีจะน าจิต
ไปสูค่ติข้างหน้า 
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บุญจะใหญ่ เมื่อได้ปัญญามาหนุน 

การปิดทองลกูนิมิตนี ้ แม้จะเป็นเร่ืองท่ีงอกขึน้มาใน
ประเพณีก็ตาม แตก่็งอกขึน้มาจากเร่ืองท่ีเป็นแก่นสารใน
พระพทุธศาสนา คือปรารภหรืออิงอยู่กบัเร่ืองเดิมท่ีเป็นสาระใน
พระธรรมวินยั เพราะฉะนัน้ ถ้ารู้จกัปฏิบติัให้ถกูต้อง ก็จะได้
ประโยชน์ เป็นการท าบญุท่ีจะเป็นอารมณ์เดน่ของจิตใจต่อไป 
(ในทางตรงข้าม ถ้าปฏิบติัผิดก็อาจจะประสบผลในทางบาปได้
เชน่กัน) 

การปิดทองลกูนิมิต ท่ีว่าเป็นอารมณ์บุญท่ีเด่นนัน้ เด่นทัง้
ในทางวตัถุหรือรูปธรรมท่ีเห็นชดัใหญ่โต เพราะโยงไปถึงสีมา โยง
ไปถึงโบสถ์ทัง้หมดท่ีจะส าเร็จผลใช้งานได้ก็เพราะลูกนิมิตนัน้ 
ตลอดจนวัดทัง้วัดท่ีจะมีฐานะสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัยและ
กฎหมายบ้านเมือง เรามาปิดทองลกูนิมิตมีส่วนร่วมในงานผกูสีมา
นี ้ก็เทา่กบัได้ร่วมสร้างโบสถ์และสร้างวดันีด้้วย 

ตอ่ไปก็เดน่ในแง่เป็นเหตกุารณ์ส าคญั เป็นเร่ืองพิเศษ ท่ีวดั
นัน้ๆ และชมุชนหมู่นัน้ถ่ินนัน้ตามปกติจะมีได้ครัง้เดียว เราได้
มาร่วมในเหตกุารณ์ใหญ่ท่ีเป็นการเร่ิมต้น ซึง่หาได้ยาก 

อีกอย่างหนึ่ง ก็เด่นในแง่ของสาระประโยชน์ในงานพระ
ศาสนา ท่ีจะมีสืบต่อไปข้างหน้ามากมายตลอดกาลยาวนาน ซึ่ง
เป็นไปตามพระธรรมวินัย หมายความว่า คนท่ีรู้จักท าบุญ จะ
มองเหน็วา่ จากลกูนิมิตท่ีท าให้สีมาเสร็จ ให้โบสถ์ใช้ท าสงัฆกรรม
ได้ และท าให้วดัมีฐานะสมบรูณ์นี ้ต่อไปงานพระศาสนาต่างๆ เช่น
การบวชพระ การทอดกฐิน สังฆกรรมต่างๆ และการบ าเพ็ญ
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ศาสนกิจของพระสงฆ์มากมาย จะด าเ นินสืบต่อไป ท าใ ห้
พระพทุธศาสนาเจริญมัน่คง และบงัเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน 
ลกูนิมิตท่ีเราปิดทอง ช่วยโยงจิตของเราให้มองไปถึงความรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาและความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนได้
ทัง้หมด 

ถ้าชาวบ้านรู้สกึว่าเราได้ร่วมบญุครัง้ใหญ่นะ เป็นการท า
เพ่ือพระศาสนา การปิดทองลกูนิมิตในวดันีก้็มีครัง้เดียวน่ีแหละ 
ฯลฯ อย่างท่ีว่าไปแล้วนี ้ก็จบัไว้ในจิต เป็นอารมณ์ท่ีเดน่ พอปรากฏ
ขึน้ในจิตเม่ือใด จิตก็ผอ่งใส เอิบอ่ิม มีปีติทกุทีไป 

จิตเราไปผกูกบับญุท่ีเน่ืองด้วยการปิดทองลกูนิมิตนัน้ แล้ว
จิตก็จะปรุงตอ่ไปอีก ปรุงแตง่จากบญุสว่นท่ีมาเป็นอารมณ์  ให้ 
แล้วก็พิจารณาไป  

ถ้ า เ ป็ นคน ท่ี รู้ เ ข้ า ใ จ มี ปัญญา ด้วย  คื อ มีศ รั ทธ า ท่ี
ประกอบด้วยปัญญา ก็จะย่ิงสามารถปรุงแต่งบุญได้มาก คือ เวลา
ระลกึนกึถึงวนันัน้เม่ือนัน้ท่ีเราได้ไปท าบุญปิดทองลกูนิมิตร่วมงาน
ผกูสีมา พอนึกขึน้มาแล้วก็พิจารณาต่อไปว่า พัทธสีมาท่ีเราได้ไป
ร่วมแสดงออกสนบัสนนุให้ผกูขึน้มา พระสงฆ์และพทุธศาสนิกชน
ทัง้หลายจะได้อาศยัโบสถ์และวดัท่ีนัน่บ าเพ็ญศาสนกิจและท าบุญ
กศุลตา่งๆ การเลา่เรียนปริยติั การศึกษาปฏิบติั การเผยแผ่สัง่สอน
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเจริญงอกงามขยาย
กว้างขวางออกไป ช่วยให้บ้านเมืองอยู่ดีมีสุข อย่างน้อยก็ช่วย
ยับยัง้ความเส่ือมเสียหายของสังคม และช่วยให้ธรรมด ารงคง
ปรากฏอยู่ในโลก 
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ย่ิงมีปัญญามาก ก็จะย่ิงขยายเขตแดนของจิตใจให้
กว้างขวางออกไปได้มาก และท าจิตใจให้มีปีติเอิบอ่ิมเบิกบานได้
มาก เพ่ิมก าลงัของกศุลให้เข้มแข็งแรงกล้ามากขึน้ เข้าหลกัท่ีว่า 
ปัญญามาหนุนปญุญงั สง่เสริมเพ่ิมพนูอานิสงส์ของบญุ 

ข้อส าคญั คืออย่างน้อยให้ใจเอิบอ่ิมผ่องใส เข้าหลกัพทุธ
พจน์ท่ีว่า “จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ สุคติ ปาฏิกงฺขา” แปลว่า เม่ือจิตไม่
เศร้าหมองแล้ว ก็เป็นอนัหวงัสคุติได้  

 

สวดถอนสมีาเก่า 

เร่ืองลกูนิมิต เม่ือเราให้โอกาสคนปิดทองเสร็จแล้ว ก็มาถึง
การผกูสีมาแท้ๆ วดันัน้ เม่ือก าหนดงานปิดทองแล้ว สดุท้ายก็
จะต้องท าพิธีฝังลกูนิมิตผกูสีมา ลกูนิมิตท่ีเปิดทิง้ไว้ให้ปิดทองก็
จะต้องเอาลงหลมุ ตอนนีก้็ถือเป็นวันส าคญั มาถึงเร่ืองของสงัฆ
กรรม ซึง่จะมาบรรจบกบัเร่ืองของพทุธบญัญัติ ซึง่พระจะก าหนด
ลกูนิมิตเป็นเขต แล้วก็ผกูสีมา ซึง่จะต้องประชมุสงฆ์  พระสงฆ์
ต้องมาสวดสมมติ คือมีมติร่วมกนั  

ตอนนีก้็มีเร่ืองแทรกเข้ามาว่า เม่ือพระจะผกูสีมาก าหนด
เขตใหม่ ทา่นก็กลวัว่าดินแดนแถวนีอ้าจจะเคยมีวดัมาก่อนก็ได้ 
แตร้่างไป เราก็ไม่รู้ พระพทุธเจ้าบญัญัติไว้ว่าห้ามผกูสีมาซ้อนสีมา 
แม้แตค่าบเก่ียวกนัก็ไม่ได้ สีมาท่ีผกูใหม่จะเป็นโมฆะ ไม่เกิดผล ที
นีพ้ระก็กลวัว่าถ้าเราผกูและเกิดไปซ้อนสีมาเก่าเข้าก็จะเสีย การท่ี
จะไม่ให้ซ้อนก็คือ ถ้าท่ีนัน่เคยมีสีมาก็ต้องถอนของเก่าก่อน ทีนีเ้รา
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ไม่รู้วา่มีหรือไม่มี จงึต้องป้องกนัไว้ก่อน ไม่วา่จะเคยมีสีมาเก่า
หรือไม่ ก็ต้องถอนไว้ก่อน   

เพราะฉะนัน้ตามประเพณีของเราจึงถือว่า ก่อนจะผกูสีมา
ก็ประชมุสงฆ์สวดถอนก่อน แต่ถ้าสวดถอนแล้วผกูต่อเลยในคราว
เดียวก็จะยุ่งกนัใหญ่ เร่ืองเยอะ และย่ิงมีประชาชนมาร่วมด้วยก็จะ
ท าให้เหน่ือยไปตามๆ กนั และยาวนานเกินไป จึงนิยมว่าระหว่างท่ี
มีงาน สมมติุว่า ๗ วัน พระท่านอาจจะท าโดยไม่ต้องให้โยมรู้ คือ
จดัท าสงัฆกรรมส่วนท่ีเรียกว่าถอนสีมาให้เสร็จไปก่อนระหว่างนัน้ 
พระอาจท ากนัเอง โยมจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ เพราะท่ีจริงเร่ืองทัง้หมดก็
เป็นกิจของสงฆ์อยู่แล้ว   

ในขณะท่ีญาติโยมท าบุญกันไป พระสงฆ์ก็อาจจะไป
นิมนต์กันมาจากหลายๆ วดั บางงานอาจจะใช้เวลาตอนกลางคืน
นิมนต์พระมาประชมุกันแล้วท าสงัฆกรรมท่ีเรียกว่าถอนสีมา ถอน
ไว้ให้เรียบร้อยก่อนในบริเวณทัง้หมดท่ีเราก าหนดไว้แล้วว่าจะฝัง
ลกูนิมิตผกูสีมานัน้ 

 
ถาม:  ท่ีประชมุสงฆ์ ต้องก าหนดจ านวนพระด้วยหรือเปลา่ ?   
พระธรรมปิฎก: ก็มีก าหนด ท่านถอนทัง้บริเวณ บางแหง่ทา่น
ประชมุให้พระนัง่เตม็เขตท่ีต้องการทีเดียวเลย เพราะฉะนัน้ บาง
แหง่อาจจะนิมนต์พระถึงพนัจนเกิดความโกลาหล แต่ทัง้นีมี้วิธี
ตา่งๆ เชน่ บริเวณเขตสีมาท่ีจะฝังลกูนิมิต เราแบง่บริเวณออกเป็น
สว่นๆ โดยกะวา่เอาสกัก่ีครัง้ดีให้ครบ อาจจะให้ได้สว่นละ ๑๐๐ 
รูป เตม็บริเวณเท่านัน้ เราก็นิมนต์พระมาให้พอกบัเนือ้ท่ีส่วน
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เทา่นัน้ แล้วทา่นก็สวดถอนไปทีละสว่น คือ พอถอนสว่นนัน้เสร็จ
แล้วก็ถอนต่อไปอีกทีละส่วนจนเตม็บริเวณทัง้หมด ถ้าพระน้อย
องค์ก็ใช้เวลามาก ถ้าพระมากองค์ก็เสร็จเร็ว และยงัมีวิธีอ่ืนอีก อนั
นัน้เป็นรายละเอียด อย่างท่ีพดูเม่ือสกัครู่นี ้ รวมแล้วก็คือท าสงัฆ
กรรมถอนสีมาเก่าก็แล้วกัน  

เป็นอนัวา่ถอนให้เสร็จไว้ก่อน แล้วแตว่่าจะถอนวนัไหนก็ได้ 
เวลาถึงงานใหญ่จริงๆ จะได้สะดวก เพราะว่าตวังานผกูสีมา พระ
ทา่นมกัท าพิธีใหญ่โต ชาวบ้านก็อยากให้เป็นพิธีใหญ่ จงึมกัจะ
เชิญบคุคลส าคญั เชน่ บางทีก็อญัเชิญเสด็จในหลวง หรือเจ้านาย
ไป งานใหญ่น่ีสงวนไว้ส าหรับตวัพิธีใหญ่ คือฝังลกูนิมิต-ผกูสีมา
จริงๆ และนิยมให้ผู้ ท่ีมาเป็นประธานได้มีกิจกรรม โดยเฉพาะการ
ตดัสาแหรกลกูนิมิต  

น่ีเป็นเร่ืองของประเพณี ซึง่เป็นเร่ืองหนึง่ท่ีจะต้องคิดวา่เรา
จะท าหรือไม่? จะมีการเชิญบคุคลส าคญัมาเป็นประธานในพิธีบญุ
นีไ้หม?  

 

สดุท้ายกส็ าเรจ็ คือ ฝังลูกนิมิต - ผูกสมีา 

ถาม:   ตกลงถอนนี ้๑ วนัใชไ่หม?   
พระธรรมปิฎก: อย่างท่ีบอกแล้ววา่ถอนวนัไหนก็ได้ ให้เสร็จไป
เสียก่อนในวนัใดวนัหนึง่ เป็นเร่ืองของพระ หรือโยมจะมาร่วมจดั
เตรียมการก็ได้ สว่นการผกูสีมาจะเป็นเร่ืองส าคญัในวนัสดุท้าย 
คือ ฝังลกูนิมิตแล้วก็ผกูสีมา ถ้าเชิญบคุคลส าคญัมาก็ต้องคิดว่า
เราจะให้ทา่นมีบทบาทอะไรบ้าง  
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วนันัน้ก็อาจจะมีการท าบญุ เลีย้งพระ และเพ่ือจะให้การ
ฝังลกูนิมิต-ผกูสีมาต่อเน่ืองไป ก็เลีย้งพระตอนเพลก่อน แล้วฝัง
ลกูนิมิต-ผกูสีมาในตอนบ่าย ประธานก็จะตดัสาแหรกให้ลกูนิมิต
ลงไปในหลมุ จะให้ประธานตดัเฉพาะหลมุกลาง  หรือทกุหลมุก็
แล้วแต่ อาจจะเตรียมผู้ใหญ่ไว้ ๙ คน โดยเอาประธานใหญ่ไว้หลมุ
กลาง ก็ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีต้องมาตกลงกนัทัง้สิน้ กลายเป็นเร่ืองมี
รายละเอียดเยอะแยะ ซึง่เป็นเร่ืองของวฒันธรรมประเพณี  ไม่ใช่
สว่นส าคญัของสงัฆกรรม  

การฝังลูกนิมิต-ผูกสีมาอาจจะมีพระจ านวนไม่มากนัก 
เพียง ๑๐ ถึง ๒๐ องค์ หรือเราอาจต้องการมาก ๔๐ - ๕๐ องค์ 
หรือ ๑๐๐ องค์ก็แล้วแต่ ก็นิมนต์มาประชมุกันในเขตนัน้ แล้วก็มี
พระเถระผู้ รับมอบหมายจากสงฆ์ออกไปทักนิมติ  

ตอนทกันิมิตนีจ้ะให้ญาติโยมมีสว่นร่วมด้วย โดยยืนอยู่
ข้างนอกลกูนิมิต แล้วด้านในของลกูนิมิตพระท่ีได้รับมอบ        
หมายจากท่ีประชมุก็จะไปยืนทกัลกูนิมิตว่า ทิศนีใ้ช้อะไรเป็นนิมิต 
โยมก็จะเป็นผู้ตอบวา่ ทิศนีใ้ช้ศิลาเป็นนิมิต น่ีเป็นเร่ืองของการให้
ญาติโยมมีสว่นร่วม  

เม่ือทกันิมิตเสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็สวดเป็นการตกลงว่าได้
ก าหนดเอาเขตตามแนวนิมิตเหล่านีเ้ป็นสีมา คือเขตของสงฆ์ เม่ือ
ท่ีประชมุยอมรับตามนีก้็สวดประกาศมติ แล้วก็จบ   
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ถาม:  มีความจ าเป็นอย่างไรท่ีวดัตา่งๆ ต้องใช้เวลาในการปิดทอง
ลกูนิมิต เป็นเวลานานๆ เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ของวดั โดยมาท าบญุ     
พระธรรมปิฎก: ถ้ามองในแง่ดี การมีงานหลายวนัก็เป็นเร่ืองของ
วฒันธรรมประเพณีท่ีให้ประชาชนมีสว่นร่วมอย่างกว้างขวาง แต่
ถ้ามองในแง่ไม่ดีก็เป็นเร่ืองของการหาเงินหาทอง ท่ีต้องวางแผนวา่
ท าอย่างไรจะให้ได้เงินมากท่ีสดุ เช่น คิดว่าฝังลกูนิมิต-ผกูสีมาทัง้ที 
ต้อง ๑๐ ล้าน แล้วก็ต้องวางแผนอีกวา่ จะจดัอะไรอีกท่ีจะให้เป็น
งานใหญ่ จะมีมหรสพก่ีชนิด แตล่ะอย่างจะหาเงินได้อย่างไร 
แล้วแต่จะคิดไป น่ีเป็นเร่ืองของจดุมุ่งหมายว่าจะตัง้อย่างไร   
 
ถาม:  การคิดในเร่ืองนีจ้ะเป็นของญาติโยมใชห่รือไม่  
พระธรรมปิฎก: ไม่วา่ในแง่ไหน ก็ร่วมกนัคิดทัง้นัน้ แม้แตเ่ร่ืองหา
เงินเด๋ียวนีพ้ระก็คิดกันเยอะ ถ้าจะคิดให้เป็นบญุเป็นกศุลกนัจริงๆ 
แท้ๆ ก็ต้องชว่ยกันร่วมกนัคิด ให้เป็นความสามคัคีของพทุธบริษัท
ทัง้ ๔ 

ขอฝากช่วยกนัคิด ว่าจะท าอย่างไรกนับ้าง เพือ่ใหง้านผูก
สีมามีความหมายและสาระเพ่ิมข้ึน อย่างถูกต้องตามหลกั
พระพทุธศาสนา และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 



๓๔    ฝังลูกนิมิต-ผกูสีมา วดัญาณเวศกวนั 

 
อโุบสถวดัญาณเวศกวนั 

ด้านหน้าโบสถ ์

           ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ        ทศิเหนือ      ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 

                  พายพั                   อุดร                 อีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้        ทศิใต ้         ทศิตะวนัออกเฉียงใต ้

                   หรดี                  ทกัษิณ               อาคเนย์ 

 

ค าทกันิมิต 

๑. บูรพา = ปรุตถฺมิาย ทสิาย กึ นิมติฺต ํ ๕. ประจิม = ปจฺฉิมาย ทสิาย กึ นิมติฺต ํ

๒. อาคเนย ์= ปรุตถฺมิาย อนุทสิาย กึ นิมติตฺ ํ ๖. พายพั = ปจฺฉิมาย อนุทสิาย กึ นิมติตฺ ํ

๓. ทกัษณิ = ทกฺขณิาย ทสิาย กึ นิมติตฺ ํ ๗. อุดร = อุตตฺราย ทสิาย กึ นิมติตฺ ํ

๔. หรดี = ทกฺขณิาย อนุทสิาย กึ นิมติตฺ ํ ๘. อสีาน = อุตตฺราย อนุทสิาย กึ นิมติตฺ ํ

ค าตอบ 

๑. - ๘. ปาสาโณ ภนฺเต 

ค าระบุ 

๑. - ๘. เอโส ปาสาโณ นิมติตฺ.ํ 

ลูกประธาน 

(ตามประเพณี) 

ทศิตะวนัออก 
บูรพา 

ทศิตะวนัตก 
ประจิม 

๑ 

๒ 
 

๘ 
 

๓ 
 

๗ 
 

๖ 
 

๙ 
 

๕ 
 

๔ 
 

ลูกประธาน 
(ตามประเพณี) 
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คาถาเสริมบุญในการปิดทอง 

 

 เพ่ือให้การปิดทองลกูนิมิตเป็นบญุเป็นกศุลมากขึน้ โดย
เจริญด้วยคณุค่าสาระทางธรรมทางปัญญา จงึขอมอบคาถาพทุธ
ภาษิตให้ท่านท่ีจะปิดทองจดจ าเป็นคติ และน าไปว่าขณะปิดทอง 
โดยปฏิบติัตามข้อแนะน าต่อไปนี ้
 

ขัน้ตอนการปิดทองลกูนิมิต 

 

๑.  น าแผ่นทองทา่นละ ๙ แผน่พร้อมทัง้คาถาพทุธภาษิต ๑ 
แผน่ จากตู้ ท่ีจดัไว้ 

๒. ทอ่งคาถาพทุธภาษิตให้คลอ่ง 
๓. ขณะปิดทองลกูนิมิตแตล่ะลกู ท าจิตใจให้เบิกบานสดใส 

พร้อมกบัวา่คาถาพทุธภาษิตไปด้วย 
 
หมายเหต:ุ  - เม่ือปิดทองเสร็จแล้ว โปรดทิง้กระดาษประกบแผน่

ทองลงในถงั เพ่ือช่วยรักษาความสะอาดบริเวณวดั 
  - ถ้าแผน่ทองหมด หรือหาแผ่นทองไม่พบ  
  โปรดติดต่อ - แจ้งเจ้าหน้าท่ีวดั หรือพระภิกษุให้ทราบ 

ต่อไปนี้จะน าคาถาพุทธภาษิตมาลงพิมพ์เรียงล าดับไว ้
เพือ่ใหผู้ที้ใ่ฝ่ธรรมจะได้อ่านไตร่ตรองเจริญธรรม หรือจดจ าไว้เป็น
คติสืบไป 
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คาถาพุทธภาษิต 

(เรียงตามอกัษรบาลี) 
 

 

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ           (๑๔/๕๒๗) 
รีบท ำควำมเพียรเสียแต่วันนี้ 

อตฺตนา  โจทยตฺตานํ              (๒๕/๓๕) 
จงเตือนตนด้วยตนเอง 

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน     นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ      (๒๕/๒๒) 
มีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละ คือได้ที่พึ่งที่หำได้ยำก 

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ           (๑๕/๖๖๕) 
ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นเคร่ืองรุ่งเรืองของคน 

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา              (๒๕/๑๖) 
บัณฑิตย่อมฝึกตน 

อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ         (๒๕/๓๑๘) 
กำรงำนไม่ค่ังค้ำงสับสน เป็นมงคลอันสูงสุด 

อนิพฺพินฺทิยการิสฺส     สมฺมทตฺโต วิปจฺจติ      (๒๗/๒๔๔๔) 
ท ำเร่ือยไป ไม่ท้อถอย ผลที่ประสงค์จะส ำเร็จสมหมำย 

อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ           (๒๕/๑๒) 
ผู้ไม่ประมำท ย่อมไม่ตำย 
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อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ             (๑๐/๑๔๓) 
จงท ำประโยชน์ให้ส ำเร็จ 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 มีแต่ละวันน ำโชค 

อาปูรติ ธีโร ปุญฺ สฺส   โถกํ โถกํปิ อาจินํ           (๒๕/๑๙) 
ธีรชนสร้ำงควำมดีทีละน้อย ก็เต็มเป่ียมไปด้วยควำมดี 

อาโรคฺยปรมา ลาภา     (๑๓/๒๘๗) 
ควำมไม่มีโรค เป็นลำภอันประเสริฐ 

อาสึเสเถว ปุริโส         (๒๘/๔๕๐) 
เป็นคนควรหวังเร่ือยไป 

กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุ     (๒๕/๑๔) 
เกิดมำแล้วชำติหนึ่ง พึงสร้ำงควำมดีไว้ให้มำก 

กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา      (๒๔/๔๘)   
วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรำท ำอะไรอยู่ 

กมฺมุนา  วตฺตตี  โลโก           (๑๓/๗๐๗) 
สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตำมกรรม 
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กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ       (๑๓/๗๐๗) 
เป็นคนประเสริฐ เพรำะกำรกระท ำ 

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 น ำสุขมำให้ 

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี              (๒๕/๑๓) 
ผู้มีปัญญำพึงรักษำจิต 

ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ   ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ           (๑๕/๒๘๑) 
ท ำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจภำยหลัง กรรมที่ท ำนั้นแลดี 

ททมาโน ปิโย โหติ           (๒๒/๓๕) 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

ทนฺโต เสฏฺโ  มนุสฺเสสุ           (๒๕/๓๓) 
ในหมู่มนุษย์ คนที่ฝึกแล้วประเสริฐสุด 

ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม         (๑๕/๒๓๙) 
พึงบำกบ่ันท ำกำรให้มั่นคง 
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ทินฺนํ สุขผลํ โหติ           (๑๕/๑๓๖) 
ของที่ให้แล้ว ช่ือว่ำอ ำนวยสุขเป็นผลแล้ว 

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 น ำมำซึ่งควำมสุข 

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) 
ขุมก ำลังของบัณฑิต คือกำรรู้จักพินิจ 



๔๐    ฝังลูกนิมิต-ผกูสีมา วดัญาณเวศกวนั 

 

นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา        (๑๕/๘๙๔) 
ประโยชน์งำมตรงที่ส ำเร็จ 

นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ          (ข.ุธ. ๒๕/๔๒) 
นิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิ่ง 

นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา   (๒๗/๑๔๙๒) 
คนใจกำรุณย์ ช่วยแก้ไขให้คนหำยโศกเศร้ำ 

โนปลิปฺปติ โลเกน   โตเยน ปทุมํ ยถา   (๒๖/๓๘๔) 
ไม่ติดโลก เหมือนบัวไม่ติดน้ ำ 

ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ    เตน วณฺโณ ปสีทติ   (๑๕/๒๒) 
อยู่กับปัจจุบัน ผิวพรรณจะผ่องใส 

ป   นปฺปมชฺเชยฺย        (๑๔/๖๘๓) 
ไม่พึงละเลยกำรใช้ปัญญำ 

ป   า เจนํ ปสาสติ        (๑๕/๑๗๕) 
ปัญญำเป็นเคร่ืองปกครองตัว 

ป  ฺ า นรานํ รตน ํ     (๑๕/๑๕๙) 
ปัญญำเป็นดวงแก้วของคน 

ป   า โลกสฺมิ ปชฺโชโต      (๑๕/๒๑๗) 

ปัญญำเป็นดวงชวำลำในโลก 

ป   า ว ธเนน เสยฺโย       (๑๓/๔๕๑) 
ปัญญำแล ประเสริฐกว่ำทรัพย์ 
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ป   า สุตวินิจฺฉินี     (๒๗/๒๔๔๔) 
ปัญญำเป็นเคร่ืองวินิจฉัยส่ิงที่ได้เล่ำเรียน 

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   าสหโิต นโร อิธ   ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ      (๒๗/๒๔๔๔) 
คนมีปัญญำ ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหำสุขพบ 

ปฏิรูปการี ธุรวา   อุฏฺ าตา วินฺทเต ธนํ      (๑๕/๘๔๕) 
ขยัน เอำธุระ ท ำเหมำะจังหวะ 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) 
อย่ำถำมถึงชำติก ำเนิด จงถำมถึงควำมประพฤติ 

ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺ พฺพํ         (๒๗/๑๓๖) 

ได้ส่ิงใด พึงพอใจด้วยส่ิงนั้น 

โยคา เว ชายเต ภูริ        (๒๕/๓๐) 

ปัญญำ ย่อมเกิดเพรำะใช้กำร 

รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ         (๒๘/๔๓๙) 

คืนวันไม่ผ่ำนไปเปล่ำ 

ลพฺภา ปิยา โอจิตตฺเตน ปจฺฉา      (๒๘/๓๗๕) 
เตรียมตัวไว้ให้ดีก่อนแล้ว ต่อไปก็จะได้ส่ิงที่รัก 

วายเมเถว ปุริโส     ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา           (๑๕/๘๙๑) 
เป็นคนควรพยำยำมเร่ือยไป จนกว่ำผลที่หมำยจะส ำเร็จ 

วิเจยฺยทานํ สุคตปฺปสตฺถํ          (๑๕/๙๙) 
ให้ด้วยพิจำรณำ พระศำสดำทรงสรรเสริญ 

วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺ า           (๑๕/๒๐๖) 
บรรดำส่ิงที่งอกงำมขึ้นมำ วิชชำประเสริฐสุด 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน    โส เสฏฺโ  เทวมานุเส          (๑๑/๗๒) 
ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชำและจรรยำ ช่ือว่ำประเสริฐสุดท้ังในหมู่มนุษย์และเทวดำ 
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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 เท่ำกับมีของดีที่น ำโชคตลอดเวลำ 

สติมโต  สุเว  เสยฺโย       (๑๕/๘๑๒) 
คนมีสติย่อมดีข้ึนทุกวัน 

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) 
อิสรภำพเป็นสุขทั้งส้ิน 

สพฺเพสํ สหิโต โหติ           (๒๓/๑๒๘) 
คนดี บ ำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน 

สมคฺคานํ ตโป สุโข          (๒๕/๒๕) 
เมื่อคนพร้อมเพรียงกัน ควำมเพียรพยำยำมก็น ำสุขมำให้ 

สมุฏฺ าเปติ อตฺตานํ    อณุ อคฺคึว สนฺธมํ          (๒๗/๔) 
ตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจำกเช้ือนิดเดียว 

สยํ กตานิ ปุ   านิ    ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ          (๑๕/๑๕๙) 
บุญที่ท ำไว้เอง เป็นมิตรตำมตัวไปเบ้ืองหน้ำ 

สยํ กตานิ ปุ   านิ    ตํ เว อาเวณิยํ ธนํ          (๒๗/๑๙๙๘) 

ควำมดีที่ท ำไว้เองนั่นแล 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 ให้ส ำเร็จตรำบเท่ำชรำ 
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สีลํ อาภรณํ เสฏฺ           (๒๖/๓๗๘) 

ศีลเป็นอำภรณ์อันประเสริฐ 

สุกรํ  สาธุนา  สาธุ      (๒๕/๑๒๔) 
ควำมดี คนดีท ำง่ำย 

สุขสฺส ทาตา เมธาวี   สุขํ โส อธิคจฺฉติ         (๒๒/๓๗) 
คนฉลำด ให้ควำมสุข ก็ได้ควำมสุข 

สุขํ วต ตสฺส น โหติ กิ  ฺจิ         (๒๕/๕๕) 
ไม่มีอะไรค้ำงใจกังวล มีแต่ควำมสุขหนอ 

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี      (๒๕/๑๙๔) 
สำมัคคีของหมู่ ให้เกิดสุข 

สุขา สทธฺา ปติฏฺ ตา      (๒๕/๓๓) 
ศรัทธำตั้งมั่นแล้ว น ำสุขมำให้ 

สุขิโน วตารหนฺโต         (๑๗/๑๕๓) 
ท่ำนผู้ไกลกิเลส ช่ำงมีแต่ควำมสุข 

สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ        (๒๕/๓๓) 
กำรได้ปัญญำ น ำมำซึ่งควำมสุข 

สุโข  ปุ   สฺส  อุจฺจโย      (๒๕/๑๙) 
กำรสร้ำงสมควำมดี น ำสุขมำให้ 

สุโข  พุทฺธานมุปฺปาโท        (๒๕/๒๔) 
ควำมเกิดข้ึนแห่งท่ำนผู้รู้ทั้งหลำย น ำสุขมำให้ 
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สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ        สุปภาตํ สุหุฏฺ ตํ      (๒๐/๕๙๕) 
ประพฤติชอบเวลำใด เวลำนั้นช่ือว่ำฤกษ์ดี  
มงคลดี เช้ำดี รุ่งอรุณดี  

สุภาสิตา จ ยา วาจา    เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ      (๒๕/๖) 
พูดดี เป็นมงคลอันอุดม 

เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี     ย  ฺเจ พาลานุกมฺปโก         (๒๗/๔๕) 
มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ำมีมิตรเป็นพำล 

ยาทิส  ฺจูปเสวติ    โสปิ ตาทิสโก โหติ      (๒๗/๒๑๕๒) 
คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นคนนั้น 

หิโต พหุนฺนํ ปฏิปชฺชโภเค         (๑๕/๑๓๘) 
คนดีจัดกำรโภคทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่คนจ ำนวนมำก 
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ภาคผนวก 

กรรมวาจาในการถอนและสมมติสีมา 
 

ก. ค าสวดถอน 

ค าสวดถอนติจีวราวปิปวาส 

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. 
 

ค าแปล 
ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพร่ังของ

สงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พงึถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรอนัสงฆ์ได้
สมมติไว้แล้ว น่ีเป็นญัตติ 

ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ถอนอยู่ ซึง่แดนไม่
อยู่ปราศจากไตรจีวรอนัสงฆ์สมมติไว้แล้ว การถอนแดนไม่อยู่
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ปราศจากไตรจีวรนัน่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ขอทา่นผู้นัน้ พงึเป็นผู้ น่ิงอยู่ 
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ขอท่านผู้นัน้พงึพดู  

แดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนัน่ อนัสงฆ์ถอนแล้ว ชอบแก่
สงฆ์ เหตนุัน้จงึน่ิงอยู่ ข้าพเจ้าทรงความน่ีไว้ด้วยอย่างนี  ้
 

ค าสวดถอนสมานสงัวาสสีมา 

สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.                          
                                                           
                ตฺติ. 

สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยำ สำ สงฺเฆน สีมำ สมฺมตำ      
สมำนส วำสำ เอกุโปสถำ, สงฺโฆ ต  สีม  สมูหนติ. ยสฺสำยสฺมโต ขมติ    
เอติสฺสำ สีมำย สมำนส วำสำย เอกุโปสถำย สมุคฺฆำโต, โส ตุณฺหสฺส. 
ยสฺส นกฺขมติ, โส ภำเสยฺย. 

สมูหตำ สำ สีมำ สงฺเฆน สมำนส วำสำ เอกุโปสถำ. ขมติ 
สงฺฆสฺส; ตสฺมำ ตุณฺหี, เอวเมต  ธำรยำมิ. 
 

ค าแปล 
ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพร่ังของ

สงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พงึถอนสีมาอนัสงฆ์สมมติให้มีสงัวาสเสมอกนั 
ให้มีอโุบสถเดียวกนัไว้แล้ว น่ีเป็นญัตติ  

ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ถอนอยู่ ซึง่สีมาอนั
สงฆ์สมมติให้มีสงัวาสเสมอกัน ให้มีอโุบสถเดียวกนัไว้แล้ว การ
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ถอนสีมามีสงัวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกันน่ี ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ทา่นผู้นัน้ พงึเป็นผู้ น่ิง ไม่ชอบแก่ทา่นผู้ใด ท่านผู้นัน้พงึพดู  

สีมามีสงัวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกนันัน้ อนัสงฆ์ถอน
แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตนุัน้จงึน่ิงอยู่ ข้าพเจ้าทรงความน่ีไว้ด้วยอย่างนี ้
 

ข. ค าสวดสมมติ 
 

ค าสวดสมมติสมานสงัวาสสีมา 

สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยำวตำ สมนฺตำ นิมิตฺตำ กิตฺติตำ,     
                                                            
                           ตฺติ. 

สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยำวตำ สมนฺตำ นิมิตฺตำ กิตฺติตำ, สงฺโฆ 
เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีม  สมฺมนฺนติ สมำนส วำส  เอกุโปสถ . ยสฺสำยสฺมโต 
ขมติ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีมำย สมฺมติ สมำนส วำสำย เอกุโปสถำย, โส 
ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ, โส ภำเสยฺย. 

สมฺมตำ  สีมำ  สงฺเฆน  เอเตหิ  นิมิตฺเตหิ  สมำนส วำสำ     
เอกุโปสถำ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมำ ตุณฺหี, เอวเมต  ธำรยำมิ. 
 

ค าแปล 
ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตระบไุว้โดยรอบแล้ว

เพียงไร ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พงึสมมติสีมาให้
มีสงัวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกนั ด้วยนิมิตเหล่านัน่ น่ีเป็นญัตติ  



๕๐    ฝังลูกนิมิต-ผกูสีมา วดัญาณเวศกวนั 

 

ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตระบไุว้แล้วโดยรอบ
เพียงไร สงฆ์สมมติอยู่ ซึง่สีมาให้มีสงัวาสเสมอกัน มีอโุบสถ
เดียวกัน ด้วยนิมิตเหล่านัน่ การสมมติสีมาให้มีสงัวาสเสมอกนั มี
อโุบสถเดียวกนั ด้วยนิมิตเหลา่นัน่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ทา่นผู้นัน้พงึ
เป็นผู้ น่ิง ไม่ชอบแก่ทา่นผู้ใด ท่านผู้นัน้พงึพดู  

สีมาอนัสงฆ์สมมติให้มีสงัวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกัน
แล้ว ด้วยนิมิตเหล่านัน่ ย่อมชอบแก่สงฆ์ เหตนุัน้จงึน่ิงอยู่ ข้าพเจ้า
ทรงความน่ีไว้ด้วยอย่างนี ้
 

ค าสวดสมมติติจีวราวปิปวาส 

สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.                          
                                                           
                                            ฺจ คำมุปจำรญ ฺ  
     ตฺติ. 

สุณำตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.                          
                                                        
                     ญ ฺ         ญฺ                    
                                                       ญฺ  
         ฺจ, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ,  โส ภำเสยฺย. 

สมฺมตำ สำ สีมำ สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวำโส,        
   ญฺ           ฺจ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมำ ตุณฺหี, เอวเมต  ธำรยำมิ. 
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ค าแปล 
ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพร่ังของ

สงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พงึสมมติสีมา อนัสงฆ์สมมติให้มีสงัวาสเสมอ
กนั มีอโุบสถเดียวกนัไว้แล้ว ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร 
เว้นบ้านและอปุจารแหง่บ้านไว้ น่ีเป็นญัตติ  

ทา่นเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติอยู่ ซึง่สีมาอนั
สงฆ์สมมติให้มีสงัวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกนัไว้แล้ว ให้เป็น
แดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร เว้นบ้านและอปุจารแหง่บ้านไว้ การ
สมมติสีมานีใ้ห้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร เว้นบ้านและ
อปุจารแหง่บ้านไว้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ทา่นผู้นัน้พงึเป็นผู้ น่ิง ไม่ชอบ
แก่ทา่นผู้ใด ทา่นผู้นัน้พงึพดู  

สีมานัน้ สงฆ์สมมติให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้ว 
ชอบแก่สงฆ์ เหตนุัน้จงึน่ิงอยู่ ข้าพเจ้าทรงความน่ีไว้ด้วยอย่างนี ้
 




