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คําวันทาสีมา
หลังเวียนอุโบสถครบ ๓ รอบ ทีห่ น้าอุโบสถ นังบนพรมที
่
เ่ ตรียมไว้ วางดอกไม้ไว้ขา้ งตัว กราบ
๓ ครัง้ แล้วยืนขึ้นประนมมือพร้อมดอกไม้
(ยืนประนมมือกล่าว)
อุกาสะ, วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง, สามินา อะนุ โมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง, มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามิฯ (นัง่ คุกเข่าลง)
(นัง่ คุกเข่าประนมมือกล่าว)
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเตฯ (กราบ ๑ ครัง้ )
(กล่าวต่อ)
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเตฯ (กราบ ๑ ครัง้ )
(ยืนขึ้นประนมมือกล่าว)
วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง, สามินา อะนุ โมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง, มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามิฯ (นัง่ คุกเข่าลง กราบ ๓ ครัง้ )
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คําบูชาพระรัตนตรัย
หน้าพระประธานในอุโบสถวางดอกไม้ไว้ขา้ งตัว จุดเทียน - ธูป
กราบ ๓ ครัง้
ถือดอกไม้ไว้ในมือพร้อมประนมมือกล่าว
อิมนิ า สักกาเรนะ, พุทธัง อภิปชู ยามิ
อิมนิ า สักกาเรนะ, ธัมมัง อภิปชู ยามิ
อิมนิ า สักกาเรนะ, สังฆัง อภิปชู ยามิฯ
(วางดอกไม้หน้ าแท่นพระประธาน แล้วประนมมือกล่าวต่อ)
พุทธะปูชา, มะหาเตชะวันโต
ธัมมะปูชา, มะหาปญั โญ
สังฆะปูชา, มะหาโภคะวะโห, ติโลกะนาถัง, อะภิปชู ะยามิฯ
อะระหัง สัมมา,สัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง, อะภิวาเทมิฯ (กราบ ๑ ครัง้ )
สวากขาโต, ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิฯ (กราบ ๑ ครัง้ )
สุปะฏิปนั โน, ภะคะวะโต, สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิฯ (กราบ ๑ ครัง้ )
คําขอขมาบิดา มารดา และญาติผใ้ ู หญ่เพือ่ ลาบวช
(กราบ ๓ ครัง้ แล้วยกเทียนแพขึ้นน้ อมตัวกล่าว)
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเตฯ
อุกาสะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเตฯ
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทีข่ า้ พเจ้าได้เคยประมาทล่วงเกินท่านทัง้ หลาย ทัง้ ต่อหน้าก็ดี
และลับหลังก็ดี ทัง้ ตัง้ ใจก็ดี มิได้ตงั ้ ใจก็ดี ขอให้ทา่ นทัง้ หลาย จงอโหสิกรรมแก่ขา้ พเจ้า
ผูข้ อลาเพือ่ บรรพชาอุปสมบท
เพือ่ ความบริสทุ ธิแ์ ห่งเพศพรหมจรรย์ของข้าพเจ้า
นับแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนตราบเท่า เข้าถึงพระนิพพานเทอญฯ
(กราบ ๓ ครัง้ แล้วรับผ้าไตรจากบิดามารดา หลังจากนัน้ อุ้มผ้าไตรเดินมุ่งต่อพระอุปัชฌาย์)
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คําวันทาพระประธานและคําขอบวช
รับผ้าไตรอุม้ ประนมมือแล้วเดินเข้าไปในทีป่ ระชุมสงฆ์
แล้วยืน่ ผ้าไตรให้พระอุปชั ฌาย์
ถวายเครือ่ งสักการะพระอุปชั ฌาย์
กราบ
๓
ครัง้
แล้วประคองมือรับผ้าไตรจากพระอุปชั ฌาย์แล้วอุม้ ผ้าไตรประนมมือยืนขึ้นเปล่งวาจาขอบรรพชาว่า
(ยืนอุ้มผ้าไตรประนมมือกล่าว)
อุกาสะ, วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง, สามินา อะนุ โมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง, มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ, สาธุ, อะนุ โมทามิฯ
อุกาสะ, การุญญัง กัตตะวา, ปพั พัชชัง, เทถะ เม ภันเตฯ (นัง่ คุกเข่าลง)
(นัง่ คุกเข่าลง อุ้มผ้าไตรประนมมือกล่าว)
อะหัง ภันเต, ปพั พัชชัง ยาจามิ,
ทุตยิ มั ปิ อะหัง ภันเต, ปพั พัชชัง ยาจามิ,
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, ปพั พัชชัง ยาจามิฯ
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ,
อิมงั กาสาวัง คะเหตตะวา, ปพั พาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกมั ปงั อุปาทายะฯ (กล่าว ๓ จบ) (พระอุปัชฌาจะรับผ้าไตร แล้วว่าต่อไป)
(ประนมมือกล่าว)
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ,
เอตัง กาสาวัง ทัตตะวา, ปพั พาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุ กมั ปงั อุปาทายะฯ (กล่าว ๓ จบ กราบ ๓ ครัง้ )
พระอุปชั ฌาย์ให้โอวาทและบอก ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน แล้วให้วา่ ตามไปทีละบทดังนี้
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เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจฯ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสาฯ (ปฏิโลม)
พระอุปชั ฌาย์ชกั อังสะออกจากไตรมาสวมให้ผบู้ วช
แล้วสังให้
่ ออกไปครองผ้าครบไตรจีวรตามระเบียบ
ครัน้ เสร็จแล้วกลับเข้ามาถวายเครือ่ งสักการะพระอาจารย์แล้วกราบ ๓ ครัง้
ยืนขึ้นประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะและศีลดังนี้
คําขอศีลจากพระอาจารย์
(ยืนประนมมือกล่าว)
อุกาสะ วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ สาธุ อะนุ โมทามิฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตตะวา, ติสะระเณนะ สะหะ, สีลานิ เทถะ เม ภันเตฯ (นัง่ คุกเข่า
ประนมมือกล่าวขอสรณะและศีลดังต่อไปนี้ )
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั , ยาจามิ,
ทุตยิ มั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั , ยาจามิ,
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั , ยาจามิฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓ จบ)

พระอาจารย์จะกล่าวว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
ให้รบั ว่า อามะ ภันเต แล้วท่านจะว่านําสรณคมน์กใ็ ห้วา่ ตามดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
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สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
พระอาจารย์จะบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตงั ให้รบั ว่า อามะ ภันเต
ต่อจากนัน้ กล่าวตามพระอาจารย์ สมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ ดังนี้
ปาณาติปาตา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อะพร◌ัหมะจะริยา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
วิกาละโภชะนา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสกู ะทัสสะนา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภสู ะนัฏฐานา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
ชาตะรูปะ ระชะตะ ปฏิคคะหะณา
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิฯ (กล่าว ๓ จบ กราบ ๓ ครัง้ )
(ยืนประนมมือกล่าว)
วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุ โมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ สาธุ อะนุ โมทามิฯ (กราบ ๓ ครัง้ )
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ต่อจากนัน้ ไปรับบาตรจากพ่อแม่
แล้วอุม้ เข้าไปหาพระอุปชั ฌาย์ในสังฆสันนิบาตถวายบาตรให้พระอุปชั ฌาย์ถวายพานดอกไม้ขอนิสยั ต่อ
พระอุปชั ฌาย์ กราบ ๓ ครัง้ แล้วยืนขึ้นประนมมือกล่าวดังนี้
(ยืนประนมมือกล่าว)
อุกาสะ, วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง, สามินา อะนุ โมทิตพั พัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง, มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ, สาธุ, อะนุ โมทามิฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตตะวา, นิสสะยัง, เทถะ เม ภันเตฯ (นัง่ คุกเข่า)
(ประนมมือกล่าว)
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ทุตยิ มั ปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
อุปชั ฌาโย เม ภันเต โหหิฯ (กล่าว ๓ จบ)
พระอุปัชฌาย์จะกล่าวว่า
ปะฏิรปู งั
โอปายิกงั
ปาสาทิเกนะ สัมปะเทหิ

ตอบรับว่า
อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ
สัมปะฏิจฉามิ
สัมปะฏิจฉามิ

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ , เถรัสสะ ภาโรฯ
(กล่าว ๓ จบ กราบ ๓ ครัง้ )
ลําดับต่อไปพระอุปชั ฌาย์หรือพระอาจารย์จะเอาบาตรมีสายคล้องข้างซ้ายของผูข้ อบวช
แล้วบอกบาตรและจีวร ผูบ้ วชตอบรับดังนี้
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พระอุปัชฌาย์กล่าว
ตอบรับ
อะยันเต ปตั โต
อามะ ภันเต
อะยัง สังฆาฏิ
อามะ ภันเต
อะยัง อุตตะราสังโค
อามะ ภันเต
อะยัง อันตะระวาสะโก
อามะ ภันเต
จากนัน้ พระอุปชั ฌาย์จะบอกให้ถอยห่างออกไปยืนรอทีข่ า้ งพรมทีเ่ ตรียมไว้ซงึ ่ ท่านจะพูดว่า
คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ ผูบ้ วชถอยออกไปยืนอยูใ่ นทีท่ กี ่ าํ หนดไว้
ต่อจากนี้พระอาจารย์จะสวดถามอันตรายิกธรรม ให้รบั นัตถิ ภันเต ๕ ครัง้ และต่อด้วย อามะ ภันเต
๘ ครัง้ ดังต่อไปนี้
พระอาจารย์ถามว่า
ผูบ้ วชกล่าวรับว่า
กุฏฐัง.................................นัตถิ ภันเต
คัณโฑ................................นัตถิ ภันเต
กิลาโส................................นัตถิ ภันเต
โสโส...................................นัตถิ ภันเต
อะปะมาโร..........................นัตถิ ภันเต
มะนุ สโสสิ.๊ ..................................อามะ ภันเต
ปุรโิ สสิ.๊ .......................................อามะ ภันเต
ภุชสิ โสสิ.๊ ....................................อามะ ภันเต
อะนะโณสิ.๊ ..................................อามะ ภันเต
นะสิ๊ ราชะภะโฏ..........................อามะ ภันเต
อะนุ ญญาโตสิ๊ มาตาปิ ตหู .ิ ..........อามะ ภันเต
ปะริปณ
ุ ณะวีสะติวสั โสสิ.๊ .............อามะ ภันเต
ปะริปณ
ุ ณันเต ปตั ตะจีวะรัง........อามะ ภันเต
กินนาโมสิ.......................อะหัง ภันเต...*(ชื่อพระใหม่) นามะฯ
โก นามะ เต อุปชั ฌาโย..........อุปชั ฌาโย เม ภันเต อายัสสะหมา อมโร นามะฯ
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เสร็จแล้วกลับเข้ามาถึงทีท่ า้ ยประชุมสงฆ์
นัง่ คุกเข่ากราบ
๓
ครัง้
ประนมมือเปล่งวาจาขออุปสมบทดังนี้
คําขออุปสมบท
(นัง่ คุกเข่ากล่าว)
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุ กมั ปงั อุปาทายะ,
ทุตยิ มั ปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุ กมั ปงั อุปาทายะ,
ตะติยมั ปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุ กมั ปงั อุปาทายะฯ (กราบ ๓ ครัง้ )
ต่อจากนัน้ คลานเข่าเข้าไปใกล้พระอุปชั ฌาย์ พระอาจารย์สวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม
ผูบ้ วชรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ ครัง้ และ อามะ ภันเต ๘ ครัง้
บอกชือ่ พระใหม่ของตัวเองและชือ่ พระอุปชั ฌาย์เหมือนทีผ่ า่ นมาอย่างละหนึง่ ครัง้
เสร็จแล้วนังฟ
่ งั พระสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ พอจบแล้วเอาบาตรออกจากตัว คุกเข่ากราบลง
๓ ครัง้ นังพั
่ บเพียบฟงั พระอุปชั ฌาย์บอกอนุ ศาสน์ไปจนจบ แล้วกล่าวรับว่า อามะ ภันเต
กราบพระอุปชั ฌาย์ ๓ ครัง้ ถ้ามีเครือ่ งไทยทานให้รบั ไทยทานถวายพระอุปชั ฌาย์ พระอันดับ แล้วรับพร
กรวดนํ้าเป็ นอันเสร็จพิธี
------

