
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                   

    รว่มงานบญุ ปิดทอง ฝงัลกูนมิติ ผกูพทัธสมีา  
                                                                ทวัรว์นัเดยีว เก็บเกีย่วบญุ กศุลบารม ี9 วดั 
 

                                                                โดย ดร.เบริต์-สารวตัรบ ีและทมีงาน ไป 9 วดั 
                                                                น ำสวดบชูำพระอรหันต ์8 ทศิ (ตำมลกูนมิติ 8 ลกู 
                                                                       +ลกูกลำง 1 รวม 9 ลกู)+คำถำป้องกันภัย 10 ทศิ  

    ราคา 600 บาท บรกิำรอำหำรเชำ้+เครือ่งดืม่ 

    มเีจำ้หนำ้ทีบ่รกิำร+วทิยำกรบรรยำยตลอดทำงบญุ 
 

06.00 น. รถทัวรป์รับอำกำศ ออกจำกหนำ้พพิธิภัณฑส์ถำนแหง่ชำต ิ(ตดิกับ ม.ธรรมศำสตร)์ สนำมหลวง  
21.00 น. (ประมำณ) กลับถงึ กทม. พรอ้มเก็บควำมทรงใจ+ประทับใจ “อิม่บญุอุน่ใจ ไปกับธรรมหรรษำทัวร”์ 

 
 
   

                   
 
 
 
 
 

 
ลูกนิมิต : เป็นลกูมีลกัษณะกลมหลายขนาดท าดว้ยหิน ใชฝั้งไวเ้พ่ือไมใ่หเ้คล่ือนท่ีไปไหน ก าหนดเป็นเขตพทัธ-

สีมาของแตล่ะวดั ท่ีเรียกว่า “อุโบสถ” วดัหนึ่งจะมีเพียงแหง่เดียว ใชเ้ป็นสถานท่ีท าสงัฆกรรม เชน่ สวดพระปาตโิมกข ์
บวชพระฯลฯ เม่ือสรา้งเสรจ็แลว้ตอ้งไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมา (เขตแดนของสงฆ ์แยกตา่งหากจากบา้นเมือง) โดย 
มีพระบรมราชโองการ หรือรฐับาลประกาศจดัสรรให ้ถือวา่เป็นยอดบญุมหากศุลท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตท่ีวนัเดียวไปได ้9 วดั  

ลูกนิมิต 9 ลูก ประจ าทิศตา่ง ๆ มีความหมายท่ีเป็นมงคล คือ เพ่ือถวายพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวก  
ผูใ้หญ่ส าคญั 8 รูป ประจ าทิศทัง้ 8 หรือบชูาเทพนพเคราะหท์ัง้ 9 คือ 1.นิมิตลูกเอก บชูาพระพุทธเจ้า–บชูาพระเกตุ /  
2. ทศิตะวันออก บชูาพระอัญญาโกณฑัญญะ-บชูาพระจันทร ์/ 3.ทศิตะวันออกเฉียงใต้ บชูาพระมหากัสสปะ- 
บชูาพระอังคาร / 4.ทศิใต้ บชูาพระสารีบุตร-บชูาพระพุธ / 5.ทศิตะวันตกเฉียงใต้ บชูาพระอุบาลี-บชูาพระเสาร ์/  
6.ทศิตะวันตก บชูาพระอานนท-์บชูาพระพฤหัสบด ี/ 7.ทศิตะวันตกเฉียงเหนือ บชูาพระควัมปติ-บชูาพระราหู /  
8.ทศิเหนือ บชูาพระมหาโมคคัลลานะ-บชูาพระศุกร ์/ 9.ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ บชูาพระราหุล-บชูาพระอาทติย ์
 
 
 

ตรษุจนี เสาร ์25 ม.ค./ อาทติย ์26 ม.ค. 
เสาร ์1 ก.พ./ อาทติย ์2 ก.พ. (เสน้ทำงเดยีว) 
 

1. วัดมว่ง/บำงแค/กทม. (23 ม.ค.-2 ก.พ.) 
2. วัดสะแก/บำงใหม/่นนทบรุ ี(25 ม.ค.-2 ก.พ.) 
3. วัดไทรใหญ/่ไทรนอ้ย/นนทบรุ ี(24 ม.ค.-2 ก.พ.) 
4. วัดหว้ยพระ/ดอนตมู/นครปฐม (24 ม.ค.-2 ก.พ.) 
5. วัดเขำง/ูเมอืง/รำชบรุ ี(25 ม.ค.-2 ก.พ.) 
6. วัดหนองตำหลวง/เมอืง/รำชบรุ ี(25 ม.ค.- 2 ก.พ.) 
7. วัดหทัยนเรศวร/์ปำกทอ่/รำชบุร ี(24 ม.ค.- 2 ก.พ.) 
8. วัดหนองกวำงใหม/่โพธำรำม/รำชบรุ ี(24 ม.ค.-2 ก.พ.) 
9. วดัเกษตรพันธำรำม/กระทุม่แบน/สมทุรสำคร(25ม.ค.-2ก.พ.) 

หมำยเหต ุ:- ปี 2563 วดัทีจ่ัดงำนผูกพัทธสมีำ มนีอ้ยมำก นับวนั 
จะหำวัดไปปิดทองพธิฝัีงลกูนมิติครบ 9 วดั ในวนัเดยีวนัน้หำยำก 

เพรำะวดัหนึง่มเีพยีงโบสถเ์ดยีว และใชง้ำนไปไดเ้ป็นรอ้ย/พันปี 
จนกวำ่จะสรำ้งโบสถใ์หม ่จงึเป็นโอกำสดทีีจ่ะไปงำนบญุแบบนี้ 

 
 

  

 
  

 

 

ค าอธษิฐานจติ ในงานปิดทองฝงัลกูนมิติ ผกูสมีา 
          ขอเดชะ            บญุทำน  กำรกศุล 
          ปิดนมิติ            อโุบสถ  ทศพล 
          เริม่ลกูตน้           กลำงโบสถ ์  โชตติระกำร  
    เป็นนมิติลกูเอกเสกประสำท    งำมโอภำสมำศเฉลมิเสรมิสณัฐำน  
เป็นนมิติเตอืนตำสำธกุำร            ทำ่มกลำงงำนบญุพธิผีกูสมีำ  
    เกดิชำตหินำ้อยำ่รูเ้ข็ญไดเ้ป็นใหญ ่  รปูวไิลเป็นเสน่หด์ังเลขำ  
ปิดนมิติลกูทศิบรูพำ                  ใหก้ำ้วหนำ้เกยีรตยิศปรำกฏไกล  
    ปิดนมิติลกูทศิอำคเนย ์          ขอใหเ้ท-วำประสทิธิพ์ศิภัย  
ปิดนมิติทศิทักษิณศักดชิยั          ใหส้มใจสมบตัวิฒันำ  
    ปิดนมิติลกูทศิหรด ี               ขอใหช้-ีวติมั่นชนัษำ  
ปิดนมิติทศิประจมิอิม่อรุำ            ปรำรถนำใดไดด้ั่งใจปอง  
    ปิดนมิติทศิพำยัพดับทกุขโ์ศก  นริำศโรคนริำศภัยรำ้ยทัง้ผอง  
ปิดนมิติทศิอดุรกรประคอง          ไดเ้งนิทองสมหมำยทกุประกำร  
    ปิดนมิติทศิอสิำนประกำรทำ้ย   ใหส้มหมำย ไดส้ขุ ทกุสถำน  
รวมเกำ้ลกู สกุใสใจเบกิบำน กวำ่จะถงึซึง่นพิพำน..เมือ่นัน้เทอญ. 
 

หมำยเหต ุ: ดอกไม ้ธปู เทยีน ทอง ไมต่อ้งน ำไป ทกุวดัมบีรกิำร 
    ใหท้ำ่นท ำบญุใสใ่นตูบ้รจิำคตำมศรัทธำ แตง่กำยสภุำพทั่วไป 
 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษาทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทำง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,   www.iindiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

คณะกรรมการด าเนนิงาน : พระมหำอำทติย ์กตฺิตโิสภโณ - ดร.พระมหำปรญิณภัสทร ์รุจธิมฺโม - ดร.นติกิำนต ์(ดร.เบริต์) 
ธรรมหรรษำกลุ 0819944790, 0614026277-พ.ต.ต.หญงิ สวุมิล (สารวตัรบ)ี ธรรมหรรษำกลุ 0805599086, อำรรัีกษ์ (อุ๊) 

แซอึง้ 0869095895, คมสทิธิ ์พศิเพ็ง 0866163451, ฐติมิำ (โบว)์ เมีย้นทอง 0661369934, เพ็ญนภำ (เพ็ญ) ศริจัินทร ์
0898691904, ชญัญำ (แตงโม) จบูดิำ 0626239451, 0618969559, วำรุณี ธรณี 0817121596, นรำธปิ (แวว) 0944982468  
 

http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.iindiathai.com/

