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คาํวนัทาสีมา  
 หลงัเวยีนอุโบสถครบ ๓ รอบ ทีห่น้าอุโบสถ นัง่บนพรมทีเ่ตรยีมไว ้  วางดอกไมไ้วข้า้งตวั กราบ 
๓ ครัง้ แล้วยืนข้ึนประนมมอืพรอ้มดอกไม ้ 
(ยืนประนมมือกล่าว) 
อุกาสะ, วนัทาม ิภนัเต, 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเต, 
มะยา กะตงั ปญุญงั, สามนิา อะนุโมทติพัพงั, 
สามนิา กะตงั ปญุญงั, มยัหงั ทาตพัพงั, 
สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามฯิ (นัง่คกุเข่าลง) 
(นัง่คกุเข่าประนมมือกล่าว) 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเตฯ (กราบ ๑ ครัง้) 
(กล่าวต่อ) 
อุกาสะ ทะวารตัตะเยนะ กะตงั, 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเตฯ (กราบ ๑ ครัง้) 
(ยืนข้ึนประนมมือกล่าว) 
วนัทาม ิภนัเต, 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเต, 
มะยา กะตงั ปญุญงั, สามนิา อะนุโมทติพัพงั, 
สามนิา กะตงั ปญุญงั, มยัหงั ทาตพัพงั, 
สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามฯิ (นัง่คกุเข่าลง กราบ ๓ ครัง้) 
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คาํบชูาพระรตันตรยั 
 หน้าพระประธานในอุโบสถวางดอกไมไ้วข้า้งตวั  จุดเทยีน - ธปู   กราบ ๓ ครัง้   
ถอืดอกไมไ้วใ้นมอืพรอ้มประนมมอืกลา่ว 
อมินิา สกักาเรนะ, พทุธงั อภปิชูยาม ิ
อมินิา สกักาเรนะ, ธมัมงั อภปิชูยาม ิ
อมินิา สกักาเรนะ, สงัฆงั อภปิชูยามฯิ  
(วางดอกไม้หน้าแท่นพระประธาน แล้วประนมมือกล่าวต่อ) 
พทุธะปชูา, มะหาเตชะวนัโต 
ธมัมะปชูา, มะหาปญัโญ 
สงัฆะปชูา, มะหาโภคะวะโห, ตโิลกะนาถงั, อะภปิชูะยามฯิ 
อะระหงั  สมัมา,สมัพุทโธ ภะคะวา, 
พทุธงั ภะคะวนัตงั, อะภวิาเทมฯิ (กราบ ๑ ครัง้) 
สวากขาโต,  ภะคะวะตา ธมัโม, 
ธมัมงั นะมสัสามฯิ (กราบ ๑ ครัง้) 
สปุะฏปินัโน, ภะคะวะโต, สาวะกะสงัโฆ 
สงัฆงั นะมามฯิ (กราบ ๑ ครัง้) 

คาํขอขมาบิดา มารดา และญาติผูใ้หญ่เพือ่ลาบวช  
(กราบ ๓ ครัง้ แล้วยกเทียนแพข้ึนน้อมตวักล่าว) 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเตฯ  
อุกาสะ, ทะวารตัตะเยนะ กะตงั, 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเตฯ  
 กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม ทีข่า้พเจา้ไดเ้คยประมาทลว่งเกนิทา่นทัง้หลาย ทัง้ต่อหน้ากด็ ี
และลบัหลงักด็ ี ทัง้ตัง้ใจกด็ ี มไิดต้ัง้ใจกด็ ี ขอใหท้า่นทัง้หลาย จงอโหสกิรรมแก่ขา้พเจา้ 
ผูข้อลาเพือ่บรรพชาอุปสมบท เพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่เพศพรหมจรรยข์องขา้พเจา้ 
นบัแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนตราบเทา่ เขา้ถงึพระนิพพานเทอญฯ 
(กราบ ๓  ครัง้ แล้วรบัผา้ไตรจากบิดามารดา หลงัจากนัน้อุ้มผา้ไตรเดินมุ่งต่อพระอปัุชฌาย)์ 
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คาํวนัทาพระประธานและคาํขอบวช 
 รบัผา้ไตรอุม้ประนมมอืแลว้เดนิเขา้ไปในทีป่ระชมุสงฆ ์ แลว้ยืน่ผา้ไตรใหพ้ระอุปชัฌาย ์
ถวายเครือ่งสกัการะพระอุปชัฌาย ์ กราบ ๓ ครัง้ 
แลว้ประคองมอืรบัผา้ไตรจากพระอุปชัฌายแ์ลว้อุม้ผา้ไตรประนมมอืยืนข้ึนเปลง่วาจาขอบรรพชาวา่  
 
(ยืนอุ้มผา้ไตรประนมมือกล่าว) 
อุกาสะ, วนัทาม ิภนัเต,  
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเต,  
มะยา กะตงั ปญุญงั, สามนิา อะนุโมทติพัพงั,  
สามนิา กะตงั ปญุญงั, มยัหงั ทาตพัพงั, 
สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามฯิ 
อุกาสะ, การุญญงั กตัตะวา, ปพัพชัชงั, เทถะ เม ภนัเตฯ (นัง่คกุเข่าลง) 
(นัง่คกุเข่าลง อุ้มผา้ไตรประนมมือกล่าว)  
อะหงั ภนัเต, ปพัพชัชงั ยาจาม,ิ  
ทุตยิมัปิ อะหงั ภนัเต, ปพัพชัชงั ยาจาม,ิ  
ตะตยิมัปิ อะหงั ภนัเต, ปพัพชัชงั ยาจามฯิ 
 
สพัพะทุกขะ นิสสะระณะ,  นิพพานะ, สจัฉิกะระณตัถายะ,  
อมิงั กาสาวงั คะเหตตะวา, ปพัพาเชถะ มงั ภนัเต,  
อะนุกมัปงั อุปาทายะฯ (กล่าว ๓ จบ) (พระอปัุชฌาจะรบัผา้ไตร แล้วว่าต่อไป)  
(ประนมมือกล่าว) 
สพัพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ, สจัฉิกะระณตัถายะ,  
เอตงั กาสาวงั ทตัตะวา, ปพัพาเชถะ มงั ภนัเต,  
อะนุกมัปงั อุปาทายะฯ (กล่าว ๓ จบ กราบ ๓ ครัง้) 
 
 
 พระอุปชัฌายใ์หโ้อวาทและบอก ตะจะปัญจะกะกมัมฏัฐาน แลว้ใหว้า่ตามไปทลีะบทดงัน้ี   
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เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจฯ (อนุโลม)  
ตะโจ ทนัตา นะขา โลมา เกสาฯ (ปฏิโลม)  
 
 พระอุปชัฌายช์กัองัสะออกจากไตรมาสวมใหผู้บ้วช 
แลว้สัง่ใหอ้อกไปครองผา้ครบไตรจวีรตามระเบยีบ 
ครัน้เสรจ็แลว้กลบัเขา้มาถวายเครือ่งสกัการะพระอาจารยแ์ลว้กราบ ๓ ครัง้ 
ยืนข้ึนประนมมือเปลง่วาจาขอสรณะและศลีดงัน้ี  
 
     คาํขอศีลจากพระอาจารย ์
(ยืนประนมมือกล่าว) 
อุกาสะ วนัทาม ิภนัเต,  
สพัพงั อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต,  
มะยา กะตงั ปญุญงั สามนิา อะนุโมทติพัพงั,  
สามนิา กะตงั ปญุญงั มยัหงั ทาตพัพงั,  
สาธุ สาธุ อะนุโมทามฯิ  
อุกาสะ การุญญงั กตัตะวา, ตสิะระเณนะ สะหะ, สลีานิ เทถะ เม ภนัเตฯ (นัง่คกุเข่า 
ประนมมือกล่าวขอสรณะและศีลดงัต่อไปน้ี)  
อะหงั ภนัเต, สะระณะสลีงั, ยาจาม,ิ  
ทุตยิมัปิ อะหงั ภนัเต, สะระณะสลีงั, ยาจาม,ิ  
ตะตยิมัปิ อะหงั ภนัเต, สะระณะสลีงั, ยาจามฯิ  
 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะฯ (๓ จบ)  
 
 
 พระอาจารยจ์ะกลา่วว่า เอวงั วะเทหิ หรอื ยะมะหงั วะทามิ ตงั วะเทหิ  
ใหร้บัวา่  อามะ ภนัเต แลว้ทา่นจะวา่นําสรณคมน์กใ็หว้า่ตามดงัน้ี  
พทุธงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
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สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
ทติุยมัปิ พทุธงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
ทติุยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
ทติุยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
ตะติยมัปิ พทุธงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  
พระอาจารยจ์ะบอกวา่ ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตงั ใหร้บัวา่ อามะ ภนัเต 
 ต่อจากนัน้กลา่วตามพระอาจารย ์สมาทานสกิขาบท ๑๐ ประการ ดงัน้ี  
ปาณาตปิาตา      เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
อทนินาทานา      เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
อะพร◌หัมะจะรยิา      เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
มสุาวาทา       เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
สรุาเมระยะมชัชะปมาทฏัฐานา    เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
วกิาละโภชะนา      เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
นจัจะคตีะวาทติะวสิกูะทสัสะนา    เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
มาลาคนัธะ วเิลปะนะ ธาระณะ มณัฑะนะ วภิสูะนฏัฐานา   
       เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา    เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ 
ชาตะรปูะ ระชะตะ ปฏคิคะหะณา   เวรมณี สกิขาปะทงั สมาทยิาม ิ
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิฯ (กล่าว ๓ จบ กราบ ๓ ครัง้) 
 
(ยืนประนมมือกล่าว) 
วนัทาม ิภนัเต,  
สพัพงั อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต,  
มะยา กะตงั ปญุญงั สามนิา อะนุโมทติพัพงั,  
สามนิา กะตงั ปญุญงั มยัหงั ทาตพัพงั,  
สาธุ สาธุ อะนุโมทามฯิ (กราบ ๓ ครัง้)  
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 ต่อจากนัน้ไปรบับาตรจากพอ่แม ่
แลว้อุม้เขา้ไปหาพระอุปชัฌายใ์นสงัฆสนันิบาตถวายบาตรใหพ้ระอุปชัฌายถ์วายพานดอกไมข้อนิสยัต่อ
พระอุปชัฌาย ์กราบ ๓ ครัง้ แล้วยืนข้ึนประนมมือกลา่วดงัน้ี  
(ยืนประนมมือกล่าว) 
อุกาสะ, วนัทาม ิภนัเต,  
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะถะ เม ภนัเต,  
มะยา กะตงั ปญุญงั, สามนิา อะนุโมทติพัพงั,  
สามนิา กะตงั ปญุญงั, มยัหงั ทาตพัพงั,  
สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามฯิ  
อุกาสะ การุญญงั กตัตะวา, นิสสะยงั, เทถะ เม ภนัเตฯ (นัง่คกุเข่า)  
(ประนมมือกล่าว)  
อะหงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจาม,ิ  
ทุตยิมัปิ อะหงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจาม,ิ  
ตะตยิมัปิ อะหงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจามฯิ  
 
อุปชัฌาโย เม ภนัเต โหหฯิ (กล่าว ๓ จบ)  
 
พระอปัุชฌายจ์ะกล่าวว่า    ตอบรบัว่า 
ปะฏริปูงั     อุกาสะ สมัปะฏจิฉาม ิ
โอปายกิงั      สมัปะฏจิฉาม ิ
ปาสาทเิกนะ สมัปะเทห ิ       สมัปะฏจิฉาม ิ
 
อชัชะตคัเคทานิ เถโร, มยัหงั ภาโร, อะหมัปิ, เถรสัสะ ภาโรฯ  
(กล่าว ๓ จบ กราบ ๓ ครัง้)  
 
 ลาํดบัต่อไปพระอุปชัฌายห์รอืพระอาจารยจ์ะเอาบาตรมสีายคลอ้งขา้งซา้ยของผูข้อบวช 
แลว้บอกบาตรและจวีร ผูบ้วชตอบรบัดงัน้ี  
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พระอปัุชฌายก์ล่าว    ตอบรบั 
อะยนัเต ปตัโต      อามะ ภนัเต  
อะยงั สงัฆาฏ ิ     อามะ ภนัเต  
อะยงั อุตตะราสงัโค     อามะ ภนัเต  
อะยงั อนัตะระวาสะโก     อามะ ภนัเต  
 จากนัน้พระอุปชัฌายจ์ะบอกใหถ้อยหา่งออกไปยนืรอทีข่า้งพรมทีเ่ตรยีมไวซ้ึง่ทา่นจะพดูวา่ 
คจัฉะ อะมมุหิ โอกาเส ติฏฐาหิ ผูบ้วชถอยออกไปยนือยูใ่นทีท่ีก่าํหนดไว ้
ต่อจากน้ีพระอาจารยจ์ะสวดถามอนัตรายกิธรรม ใหร้บั นัตถิ ภนัเต ๕ ครัง้ และต่อดว้ย อามะ ภนัเต  
๘ ครัง้ ดงัต่อไปน้ี  
 
พระอาจารยถ์ามว่า   ผูบ้วชกล่าวรบัว่า  
กุฏฐงั.................................นตัถ ิภนัเต  
คณัโฑ................................นตัถ ิภนัเต  
กลิาโส................................นตัถ ิภนัเต  
โสโส...................................นตัถ ิภนัเต  
อะปะมาโร..........................นตัถ ิภนัเต  
มะนุสโสสิ.๊..................................อามะ ภนัเต  
ปรุโิสสิ.๊.......................................อามะ ภนัเต  
ภุชสิโสสิ.๊....................................อามะ ภนัเต  
อะนะโณสิ.๊..................................อามะ ภนัเต  
นะสิ ๊ราชะภะโฏ..........................อามะ ภนัเต  
อะนุญญาโตสิ ๊มาตาปิตหู.ิ..........อามะ ภนัเต  
ปะรปิณุณะวสีะตวิสัโสสิ.๊.............อามะ ภนัเต  
ปะรปิณุณนัเต ปตัตะจวีะรงั........อามะ ภนัเต  
กนินาโมส.ิ......................อะหงั ภนัเต...*(ช่ือพระใหม่) นามะฯ  
โก นามะ เต อุปชัฌาโย..........อุปชัฌาโย เม ภนัเต อายสัสะหมา อมโร นามะฯ  



 8

 
 เสรจ็แลว้กลบัเขา้มาถงึทีท่า้ยประชมุสงฆ ์ นัง่คกุเข่ากราบ ๓ ครัง้ 
ประนมมือเปลง่วาจาขออุปสมบทดงัน้ี 

คาํขออปุสมบท 
(นัง่คกุเข่ากล่าว) 
สงัฆมัภนัเต, อุปะสมัปะทงั ยาจาม,ิ  
อุลลุมปะตุ มงั ภนัเต สงัโฆ, อะนุกมัปงั อุปาทายะ,  
ทุตยิมัปิ ภนัเต สงัฆงั, อุปะสมัปะทงั ยาจาม,ิ  
อุลลุมปะตุ มงั ภนัเต สงัโฆ, อะนุกมัปงั อุปาทายะ,  
ตะตยิมัปิ ภนัเต สงัฆงั, อุปะสมัปะทงั ยาจาม,ิ  
อุลลุมปะตุ มงั ภนัเต สงัโฆ, อะนุกมัปงั อุปาทายะฯ (กราบ ๓ ครัง้) 
 ต่อจากนัน้คลานเขา่เขา้ไปใกลพ้ระอุปชัฌาย ์พระอาจารยส์วดสมมตตินถามอนัตรายกิธรรม 
ผูบ้วชรบัวา่ นัตถิ ภนัเต ๕ ครัง้ และ อามะ ภนัเต ๘ ครัง้ 
บอกชือ่พระใหมข่องตวัเองและชือ่พระอุปชัฌายเ์หมอืนทีผ่า่นมาอยา่งละหนึง่ครัง้ 
เสรจ็แลว้นัง่ฟงัพระสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ พอจบแลว้เอาบาตรออกจากตวั คุกเขา่กราบลง 
๓ ครัง้ นัง่พบัเพยีบฟงัพระอุปชัฌายบ์อกอนุศาสน์ไปจนจบ แลว้กลา่วรบัวา่ อามะ ภนัเต  
กราบพระอุปชัฌาย ์๓ ครัง้ ถา้มเีครือ่งไทยทานใหร้บัไทยทานถวายพระอุปชัฌาย ์พระอนัดบั แลว้รบัพร 
กรวดน้ําเป็นอนัเสรจ็พธิ ี
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