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อุปสมบทวิธี 
แบบคณะธรรมยุต 

กุลบุตรผู้มีศรัทธาและเลื่อมใส  เกิดฉันทะจะบรรพชาและอุปสมบท  พึงท าตนให้พ้นจากอุปสรรค  
คือข้อติดขดั  เป็นต้นว่า มีโรคต้องห้าม  มีหนี้สิน  มีคดีเกี่ยวในศาล  ไม่ได้รับอนุญาตแห่งบิดามารดา ไม่ได้
รับอนุญาตแห่งมูลนาย ไม่ได้รับอนุญาตแห่งเจ้าหน้าท่ีในท้องถิ่น  และพึงท าตนให้พ้นจากปลิโพธ  คือข้อ
กังวล เป็นต้นว่า  ครอบครัว  การงาน  บ้านเรือนและทรัพย์สมบัต ิ เตรียมตัวเสร็จแล้วถึงวันก าหนด  พึง
ไปสู่อาราม  เข้าในอุโบสถ  บูชาพระรัตนตรัย  เมื่อพระสงฆสันนิบาตแล้ว  พึงเข้าขอบรรพชา  เพื่อส าเร็จ
เป็นสามเณรในเบื้องต้นตามธรรมเนียมก่อน  พึงรับผ้าไตรอุ้มประณมมือ  เข้าไปในสงฆสันนิบาต  วางผ้า
ไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย  รับเคร่ืองสักการะถวายพระอุปัชฌายะแล้ว  กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ คือ จด
หน้าผาก  ฝ่ามือท้ังสองข้าง  เข่าท้ังสอง  ลงท่ีพื้น  ๓  ครั้ง แล้วนั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตรประณมมือ  เปล่งวาจา
ถึงสรณะ  และขอบรรพชาด้วยค ามคธ  ( ไม่ต้องว่าค าแปล ) ดังนี้  :-  

ค าขอบรรพชาอุปสมบท 

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง  คัจฉามิ,  
          (ซ่า)(ฮ่ัง)                            (บุ)้                 (ก๊ะ)                      (กัจ๊)      
ธัมมัญจะ  ภกิขุสังฆัญจะ. ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย 
                     (ซ่ัง)                       (ฮ่ัง)                       (ก๊ะ)            
ปัพพัชชัง, ละเภยยัง  อุปะสัมปะทัง๑. 
   (บั๊ด)(จย๎ัง)                    (ซ่ัม)    (ดัง) 

ทุติยัมปาหงั ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภกิขุ
สังฆัญจะ. ละเภยยาหัง ภนัเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง๑. 

ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมญัจะ ภิกขุ
สังฆัญจะ. ละเภยยาหัง ภนัเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง๑. 

 
อะหัง  ภันเต, ปัพพัชชัง  ยาจามิ. อิมานิ  กาสายานิ  วัตถานิ คะเหต๎วา,  

            (ฮ่ัง)              (บั๊ด)(จย๎ัง)                           (ซ่า)           (ท่า)  (ก๊ะเห็ดต๎วา) 
ปัพพาเชถะ  มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อปุาทายะ. 

(จเ๎ย)                                        (ดา) 

ทุติยัมป ิอะหัง ภันเต, ปพัพัชชัง ยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ  มัง 
ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. 

ตะติยัมป ิอะหัง ภันเต, ปพัพัชชัง ยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ  มัง 
ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. 
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( ค าแปล )  ท่านเจ้าข้า, ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานนานแล้ว, กับท้ังพระธรรม  
และพระสงฆ์ เป็นสรณะ ที่เคารพนับถือ. ท่านเจ้าข้า ขอข้าพเจ้าพึงได้บรรพชา, พึงได้อุปสมบท, ในพระธรรมวินัย 
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น. 

แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า, ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า..........เป็นสรณะ ฯลฯ 
แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า, ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า..........เป็นสรณะ ฯลฯ 

ท่านเจ้าข้า, ข้าพเจ้าขอบรรพชา. ขอท่าน โปรดรับผ้ากาสายะเหล่านี้, แล้วยังข้าพเจ้าให้บรรพชาเถิด เจ้าข้า. 
แม้ครั้งที่สอง  ท่านเจ้าข้า, ข้าพเจ้าขอบรรพชา ขอท่านโปรดรับผ้ากาสายะเหล่านี้, ………..ฯลฯ 
แม้ครั้งที่สาม  ท่านเจ้าข้า, ข้าพเจ้าขอบรรพชา ขอท่านโปรดรับผ้ากาสายะเหล่านี้, ………..ฯลฯ 
 

................................................................................................................. 
๑. ถ้าจักบวชเป็นเพียงสามเณรเท่านั้น ไม่ต้องว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง. 
๒. อักษรที่มีขีดเส้นใต้ [-] ตัว ภ, ธ ให้ออกเสียง กล้ า ห เป็น ภฺห, ธฺห คือ มีสะเทือนลงในล าคอ ตัว ณ ให้ออก

เสียงขึ้นนาสิก, ตัว ค ให้ออกเสียง ก กล้ า ง เป็น กฺง, ตัว ข ให้ออกเสียง จ กล้ า ย เป็น จฺย พึงรู้อย่างนี้ทุกที่
ไป, เครื่องหมายนี้ (   ๎ ) อยู่เหนืออักษรตัวใด ให้ออกเสียง “อะ” เพียงครึ่งเสียง แต่ต้องว่าให้เร็วและเบา 

ในล าดับนั้น พระอุปัชฌายะ พึงรับผ้าไตรจากปัพพัชชาเปกขะ คือ ผู้มุ่งบรรพชา   มาวางไว้ตรงหน้า
ตัก  แล้วพึงสอนปัพพัชชาเปกขะ กล่าวถึงพระรัตนตรัย อันเป็นหลักส าคัญแห่งพระธรรมวินัย  แนะน าให้
น้อมใจด้วยศรัทธาเลื่อมใส ถือเอาเป็นสรณะ  แสดงให้รู้จักประโยชน์แห่งการบวช และบอกตจปัญจก
กัมมัฎฐาน  (กัมมัฎฐานมีหนังเป็นท่ีห้า)  ให้ไว้ค านึงเป็นจิตตภาวนา อธิบายให้รู้ความ พึงว่าน าให้ปัพพัช
ชาเปกขะ  ว่าตามไปทีละบท  โดยบทบาลี ดังนี้ :- 

เกสา,  โลมา,  นะขา,  ทนัตา,  ตะโจ. นี้เรียกว่า อนุโลม คือว่าไปตามล าดับ แล้วถอยกลับเข้ามา
เป็นปฏิโลมว่า  ตะโจ,  ทันตา,  นะขา,  โลมา,  เกสา. 

ครั้นสอนแล้ว พระอุปัชฌายะ  พึงชักอังสะออกจากไตร ห่มให้ปัพพัชชาเปกขะและมอบผ้ากาสายะ
ให้ วางไวบ้นมือ เอามือจับผ้าไตร บอกวิธีครองผ้าครบไตรจีวร 

“จงถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้ออกไป เอาสบงคลี่อ้อมตัว จับชายทั้งสองให้เสมอกัน มว้นซ้ายเข้า
มา ข้างบนนุ่งเหน็บปิดสะดือ ข้างล่างปกหัวเข่าลงไปเพียงครึ่งแข้ง เอาประคตเอวคาด แล้วเอาจีวร
คลี่อ้อมตัว จับชายทั้งสองให้เสมอกัน ม้วนซ้ายเข้ามาดุจเดียวกัน ข้างบนห่มปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา 
เอาสังฆาฏิพาด แล้วเข้ามากราบไหว้ภิกษุทัง้หลาย ขอสรณคมน์และศีล ให้ส าเร็จสามเณรบรรพชา
ตามพระพุทธานุญาตต่อไป” 

ส่งปัพพัชชาเปกขะออกไปครองผ้า ถ้าส่ังภิกษุรูปหนึ่งช่วยครองให้ จักเป็นการสะดวก. ฝ่ายปัพพัช
ชาเปกขะอันพระอุปัชฌายะส่งกลับออกไป พึงอุ้มผ้ากาสายะอันท่านมอบให้นั้น ประณมมือถอยหลัง
ออกมาพอควรแล้ว หันหน้ากลับออกไป ยืนครองผ้าในท่ีควรส่วนหนึ่ง ตามวิธีอันพระอุปัชฌายะสั่งนั้น.  
ครั้นเสร็จแล้ว พึงเข้าไปหาพระอาจารย์ ผู้นั่งคอยท่าอยู่ข้างท้ายสงฆสันนิบาต รับเครื่องสักการะถวายท่าน
แล้ว  กราบลง  ๓  หน  นั่งคุกเข่าประณมมือ  เปล่งวาจาขอสรณะ และศีล ว่าดังนี้ :- 
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ค าขอสรณะและศีล 

 อะหัง  ภันเต,  สะระณะสีลัง  ยาจามิ. 
 ทุติยัมปิ  อะหัง  ภนัเต,  สะระณะสีลัง  ยาจามิ. 
 ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  สะระณะสีลัง  ยาจามิ. 
 

 ( ค าแปล )  ข้าพเจ้าขอสรณะและศีล  เจ้าข้า. 
 แม้ครั้งที่สอง  ข้าพเจ้าขอสรณะและศีล  เจ้าข้า. 
 แม้ครั้งที่สาม  ข้าพเจ้าขอสรณะและศีล  เจ้าข้า. 
 
 ล าดับนั้น  พระอาจารยพ์ึงกล่าวว่า “จงตั้งใจนอบน้อม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้า พึงว่าตามบท นโม ดงันี้” แล้วกล่าวค านมสัการน า ให้ปัพพัชชาเปกขะ ว่าตาม 
 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพทุธัสสะ. 
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพทุธัสสะ. 
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพทุธัสสะ. 

 
แต่นั้น  พระอาจารย์พึงสั่งด้วยค าว่า  “เอวัง วะเทห”ิ  (เจ้าจงว่าอย่างนี้) หรือ  “ยะมะหงั วะทามิ 

ตัง วะเทหิ” (เจ้าจงว่าตามเรา) ค าใดค าหนึ่ง อย่าว่าควบกัน. ปัพพัชชาเปกขะ พึงรับว่า “อามะ  ภันเต”  
(ขอรับ  เจ้าข้า)  พระอาจารย์พึงบอกแก่ ปัพพัชชาเปกขะ ให้อธิษฐานใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ พึง
สอนว่า  

“จงตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก จงตั้งใจถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่
ระลึก   จงตั้งใจถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก แม้ในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓  ก็พึงตั้งใจอย่างนั้น” 

แล้วน าให้เปล่งวาจาว่า สรณคมน ์ตามไปทีละพากย์  ดังนี้ :- 

 พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 
  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 
 สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 

 ทุตุยัมปิ  พุทธัง  สะระณงั  คัจฉามิ. 
 ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 
 ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 

 ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 
 ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณงั  คัจฉามิ. 
 ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ. 
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เมื่อจบสรณคมน์แล้ว  พระอาจารย์พึงบอกว่า “สะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง”   (ถึงสรณะเสร็จแล้ว)  
ปัพพัชชาเปกขะ พึงรับว่า  “อามะ  ภันเต” (ขอรับ  เจ้าข้า) 

แต่นั้น พระอาจารย์พึงบอกให้รู้ว่า “บรรพชาเป็นสามเณรส าเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้  
สามเณรนั้น มีสิกขาบทอันพึงศึกษาตามพระพุทธบัญญัติ  ๑๐ ประการ จงศึกษาตามไปโดยบทบาลี
ดังนี้ก่อน”  แล้วพึงกล่าวน าให้สามเณร  ว่าตามไปทีละสิกขาบท  ดังนี้ :- 

 
ปาณาติปาตา เวระมะณี.    
อะทินนาทานา เวระมะณี.    
อะพ๎ระหม๎ะจะริยา เวระมะณี. 
มุสาวาทา เวระมะณี. 
สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี.    
วิกาละโภชะนา เวระมะณี.    
นัจจะ คีตะ วาทิตะ  วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี.    
มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฺฐานา  เวระมะณี . 
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี. 
ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี. 

อิมานิ  ทะสะ  สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.   ( ว่า ๓ หน ) 
 

[ เสร็จแล้วพึงกราบลง ๓ หน ] 
 
ในล าดับนั้น  สามเณรพึงรับบาตรอุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะในสงฆสันนิบาต  วางไว้ข้างตัว

ด้านซ้าย  รับเครื่องสักการะถวายท่าน แล้วกราบลง  ๓  หน  นั่งคุกเข่าประณมมือ  กล่าวค าขอนิสัย  ว่า  
ดังนี้ :- 
  

 อะหัง  ภันเต,  นสิสะยัง  ยาจามิ. 
 ทุติยัมปิ  อะหัง  ภนัเต,  นิสสะยัง  ยาจามิ. 
 ตะติยัมปิ  อะหัง  ภนัเต,  นิสสะยัง  ยาจามิ.  
แล้วว่า :- 
 อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  โหหิ.  ( ว่า ๓ หน ) 
 

     (ค าแปล)   ข้าพเจ้าขอนิสัย  เจ้าข้า.   
 แม้ครั้งที่สอง  ข้าพเจ้าขอนิสัย  เจ้าข้า. 

แม้ครั้งที่สาม  ข้าพเจ้าขอนิสัย  เจ้าข้า. 

 ขอท่านเป็นอุปัชฌายะ ของข้าพเจ้าเถิด  เจ้าข้า. 



๖ 
 

พระอุปัชฌายะพึงกล่าวบทรับว่า  “โอปายิกัง”  (ชอบด้วยอุบาย)  “ปะฏิรูปัง”  (สมควร)         
“ปาสาทิเกนะ สัมปาเทห”ิ (จงให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเล่ือมใส)  แต่ละบท  เว้นระยะให้สามเณร
ตอบรับว่า  “สาธุ  ภันเต”  (ดีละ  เจ้าข้า)  ทุกบทไป. 

แต่นั้นสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านสืบไป   ว่าดังนี้ :- 
 

อัชชะตัคเคทานิ  เถโร,  มัย๎หัง  ภาโร,  อะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโร.  ( ว่า ๓ หน ) 
                  (จย๎ะ)  (เก)(ดา)   (เท่)       (หย๎ั้ง)               (ฮ่ัม)    (เท่) 

[ เสร็จแล้วกราบลง  3  หน ] 

(ค าแปล) ตั้งแต่วันนี้ไป พระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าย่อมเป็นภาระของพระเถระ. 

ในล าดับนั้น  พระอุปัชฌายะพึงบอกแก่สามเณรผู้เป็นอุปสัมปทาเปกขา คือผู้มุ่งอุปสมบทว่า 

“บัดนี้ เป็นเวลาที่พระสงฆ์จะท าอุปสมบทกรรม คือสวดประกาศกันและกัน ยกตัวเธอให้เป็น
อุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนา  และในกรรมวาจาท่ีจะสวดประกาศนั้น  จะต้องออกชื่อผูอุ้ปสมบทด้วย 
ออกชื่ออุปัชฌายะด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อท่านถามว่า “กินนาโมส”ิ เธอชื่ออะไร ก็พึงหมายเอาตัวเธอ แล้ว
ตอบว่า “อะหัง ภันเต  สภุัทโท  นามะ” ข้าพเจ้าชื่อ สุภัททะ เมื่อท่านถามถึงชื่ออุปัชฌายะว่า “โกนามะ 
เต อุปัชฌาโย” อุปัชฌายะของเธอชื่ออะไร ก็พึงหมายเอาตัวเรา แล้วตอบว่า “อุปัชฌาโย เม ภันเต 
อายัส๎มา  กิจจะวิชโช  นามะ” อุปัชฌายะของข้าพเจ้าชื่อ ท่าน กิจจะวิชชะ 

“เมื่อท่านจะบอก บาตร จีวร ซึ่งส าหรับเป็นสมณบริขารไปในภายหน้าว่า สิ่งนี้ชื่อนี้ สิ่งนี้ชื่อนี้ ด้วย
มคธภาษา ก็จงรับว่า “อามะ ภันเต” “อามะ ภันเต” แล้วจ าชื่อนั้น ๆ  ไว้ใช้ในอธิษฐานกิจใน
พระพุทธศาสนาต่อไป” 

ในล าดับนั้น พระอาจารย์ผู้จะสวดกรรมวาจา พึงเอาบาตรมีสายโยคคล้องตัวอุปสัมปทาเปกขะ 
สะพายแล่งทางบ่าซ้าย ยังตัวบาตรให้อยู่ตรงหลัง แล้วบอกบาตร จีวร และอุปสัมปทาเปกขะพึงรับค าว่า
ดังนี้ :- 
 อะยันเต  ปัตโต.              อามะ  ภันเต. 
 นี้ บาตรของเจ้า.             ขอรับ  เจ้าข้า. 
 อะยัง  สังฆาฏิ.              อามะ  ภันเต. 
 นี้ ผ้าทาบ.                    ขอรับ  เจ้าข้า.  
 อะยัง  อุตตะราสังโค.        อามะ  ภันเต. 
 นี้ ผ้าห่ม.                      ขอรับ  เจ้าข้า. 
 อะยัง  อันตะระวาสะโก.     อามะ  ภันเต. 
  นี้ ผ้านุ่ง.                       ขอรับ  เจ้าข้า. 

แต่นั้น  พระอาจารย์พึงสั่งอุปสัมปทาเปกขะให้ออกไปยืนข้างนอก  ด้วยค าว่า 



๗ 
 

“คัจฉะ  อะมุม๎หิ  โอกาเส  ติฏฐาหิ” 
“เจ้าจงไปยืน ณ โอกาสโน้น” 

อุปสัมปทาเปกขะ พึงถอยหลังออกไปพอควร แล้วลุกยืนหันหน้าเดินออกไป ยืนหา่งจากหัตถ
บาสสงฆ์ตั้งแต่ ๑๒ ศอกออกไป หันหน้าเข้ามาทางสงฆ ์ประณมมือ.  ยืนท่ีไหน ห่างเท่าไรพอดี อาจรู้ง่าย 
ด้วยเขาปูผ้าไว้ส าหรับพระอาจารย์ออกไปสอน  ยืนท าผ้าไว้ข้างหน้ากะระยะว่า  เมื่อพระอาจารย์ออกไป
ยืนบนผ้าแล้ว จักได้หัตถบาสกัน คือห่างกันระยะ ๑ ศอก พึงระวังอย่าเดินเหยียบผ้า พึงหลีกอ้อมผ้าไป 
อย่ายืนบนผ้า. 

เมือ่อุปสัมปทาเปกขะ ออกไปยืนนอกสงฆสันนิบาตแล้ว ในล าดับนั้น พระกรรมวาจาจารย์ และพระ
อนุสาวนาจารย์ พึงกราบพระรัตนตรัย ๓ หน แล้วนั่งคุกเข่าประณมมือ เปล่งค านมัสการดังนี้ :- 

๑.  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสัมพุทธัสสะ  นะโม  ตสัสะ,  ( หยดุ ) 
๒.  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ,  ( หยุด ) 
๓.  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,  ( หยุด ) 
๔.  อะระหะโต สัมมา,  ( หยุด ) 
๕.  สัมพุทธัสสะ.  ( หยดุ ) 

แล้วนั่งราบประณมมือ สวดกรรมวาจา สมมติตนเป็นผู้สอนซ้อมอุปสัมปทาเปกขะ ว่าดังนี้ :- 
( อุปสัมปทาเปกขะ ชื่อ “สุภัททะ”  อุปัชฌายะ ชือ่ “กิจจะวิชชะ” ) 

ค าสมมติตนเพื่อสอนซ้อม (นาคเดี่ยว) 

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. สุภัทโท, อายัส๎มะโต กิจจะวิชชัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข. ยะทิ สังฆัสสะ  
ปัตตะกัลลงั,  อะหงั  สุภทัทัง  อะนุสาเสยยัง. 

(ค าแปล) ขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สุภัททะ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ ของท่าน กิจจะวิชชะ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว, ข้าพเจ้าจะพึงสอนซ้อม สุภัททะ. 

แต่นั้น พระอาจารย์พึงออกจากสงฆสันนิบาตไปยืนบนอาสนะท่ีปูไว้นั้น  แล้วสอนซ้อมอุปสัมปทา
เปกขะ  ถามถึงอัตรายิกธรรม  เมื่อท่านถาม พึงรับว่า “นัตถิ ภันเต”  ๕  หน  “อามะ ภันเต”  ๘ หน ค า
สอนซ้อมว่าดังนี้ :- 

ค าสอนซ้อม 

 สุณะสิ๊  สุภัททะ, อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล. ยัง ชาตัง ตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเต, สันตัง 
อัตถีติ วตัตัพพัง. อะสันตงั นัตถตีิ วตัตัพพัง. มา โข วิตถาสิ. มา โข มังกุ อะโหสิ. เอวันตัง ปุจฉิสสันต.ิ 
สันติ๊ เต เอวะรูปา อาพาธา ? 



๘ 
 

 (ค าแปล) แน่ะ สุภัททะ เจ้าฟังนะ, นี้เป็นกาลสัตย์ เป็นกาลจริงของเจ้า. เมื่อท่านถามในท่ามกลางสงฆ์ ถึงสิ่งอัน
เกิดแล้ว, มีอยู่ พึงกล่าวว่า มี. ไม่มี พึงกล่าวว่า ไม่มี. เจ้าอย่าได้กระดากแล้วแล. เจ้าอย่าได้เป็นผู้เก้อแล้วแล. ภิกษุ
ทั้งหลาย จักถามเจ้าอย่างนี้. อาพาธเหมือนอย่างนี้ ของเจ้า มีหรือ ? 

๑.  กุฏฐัง นัตถิ  ภันเต. 
        โรงเรื้อน ?   ไม่มี  เจ้าข้า. 
๒.  คัณโฑ นัตถิ  ภันเต. 

ฝี ? ไม่มี  เจ้าข้า. 
๓.  กิลาโส นัตถิ  ภันเต. 

โรคกลาก ? ไม่มี  เจ้าข้า. 
๔.  โสโส นัตถิ  ภันเต. 

โรคมองคร่อ (หืดหอบ) ? ไม่มี  เจ้าข้า. 
๕.  อะปะมาโร นัตถิ  ภันเต. 

ลมบ้าหมู ? ไม่มี  เจ้าข้า. 

๑.  มะนุสโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นมนุษย์หรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๒.  ปุริโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นชายหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๓.  ภุชิสโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นไท  (มิใช่ทาส)  หรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๔.  อะนะโณสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าหาหนี้สินมิได้หรือ ? ขอรับ   เจ้าข้า. 

๕.  นะสิ๊  ราชะภะโฏ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้ามิใช่ราชภัฎ (ข้าราชการ) หรือ ? ขอรับ   เจ้าข้า. 

๖.  อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นผู้อันมารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๗.  ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
        เจ้าเป็นผู้มีอายุครบยี่สิบแล้วหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 
๘.  ปะริปุณณันเต  ปัตตะจีวะรัง ? อามะ  ภันเต. 
        บาตร จีวรของเจ้า  มีครบแล้วหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 
 
๑.  กินนาโมสิ ? อะหัง  ภันเต สภุัทโท นามะ. 
        เจ้าชื่ออะไร ? ข้าพเจ้าชื่อ สุภัททะ 
๒.  โก นามะ เต อุปัชฌาโย ? อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสม๎า กิจจะวิชโช นามะ. 
        พระอุปัชฌายะของเจ้า ชื่ออะไร ?                    พระอุปัชฌายะของข้าพเจ้าชื่อ ท่าน กิจจะวิชชะ 
 



๙ 
 

ครั้นสอนซ้อมแล้ว พระอาจารย์พึงกลับเข้ามาในสงฆสันนิบาต กราบลงหนหนึ่ง  นั่งราบประณมมือ 
สวดกรรมวาจา ขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา ว่าดังนี้ :- 

ค าสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา (นาคเดี่ยว) 

สุณาตุ เม ภันเต สงัโฆ. สภุัทโท, อายัสม๎ะโต กิจจะวิชชสัสะ อุปะสัมปะทาเปกโข. อะนุสิฏโฐ โส 
มะยา. ยะทิ  สังฆัสสะ  ปตัตะกัลลัง,  สุภทัโท  อาคัจเฉยยะ. 

พระอาจารย์พึงหันหน้าออกไปทางอุปสัมปทาเปกขะ เรียกมาด้วยค าว่า “อาคัจฉาหิ” “เจ้าจงมา” 

(ค าแปล)  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. สุภัททะ  เป็นอุปสัมปทาเปกขะ ของท่าน กิจจะวิชชะ ข้าพเจ้าสอนซ้อมเขา
แล้ว. ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว, ขอ สุภัททะ พึงมา. 

ในล าดับนั้น อุปสัมปทาเปกขะพึงเข้าไปในสงฆสันนิบาต กราบสงฆ์ ๓ หน ตรงพระอุปัชฌายะ 
พระอาจารย์ หรือภิกษุอื่น ดงึจับสายโยคบาตรไว้ เพ่ือบาตรไม่โขกอุปสัมปทาเปกขะ แล้วพึงนั่งคุกเข่า
ประณมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท ว่าดังนี้ :- 

ค าขออุปสมบทเดี่ยว 

 สังฆัมภันเต อปุะสัมปะทัง ยาจามิ. อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ  อะนุกัมปงั อุปาทายะ. 
  (ซั่ง)                  (ซั่ม)   (ดัง)                                           (ซั่ง)                          (ดา) 

 ทุติยัมป ิ ภันเต,  สังฆัง  อุปะสัมปะทงั  ยาจามิ. อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ  อะนุกัมปงั อุปาทายะ. 

ตะติยัมปิ  ภันเต,  สงัฆัง อุปะสัมปะทงั  ยาจามิ. อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ  อะนุกัมปงั อุปาทายะ. 
 

 
     (ค าแปล)  ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เจ้าข้า. ขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด เจ้าข้า. 
แม้ครั้งที่สอง,  ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เจ้าข้า. ขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด เจ้าข้า. 
แม้ครั้งที่สาม,  ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เจ้าข้า. ขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด เจ้าข้า. 
 
ถ้าอุปสมบทคู่ ให้เปลี่ยน  “ยาจามิ”  เป็น  “ยาจามะ”  และเปลี่ยน  “มัง”  เป็น  “โน” 

ในล าดับนั้น  พระอุปัชฌายะพึงกล่าวเผดียงสงฆ์  เพ่ือซักถามอันตรายิกธรรม  กับอุปสัมปทา
เปกขะ นั้น ว่าดังนี้ :-  

๑.  อตฺตา  หเว  ชิต   เสยฺโย. 
    ชนะตนนั่นแหละ  เปน็ดี 

ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๙ 
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ค าพระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์ (นาคเดี่ยว) 

อิทานิ โข อาวุโส อะยัง สุภัทโท นามะ สามะเณโร มะมะ อุปะสมัปะทาเปกโข  อุปะสมัปะทัง   
อากังขะมาโน สังฆัง ยาจะติ. อะหัง สัพพะมิมงั  สังฆัง  อัชเฌสามิ,  สาธุ อาวุโส สัพโพยงั สังโฆ, อิมัง 
สุภัททัง นามะ สามะเณรัง อันตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตว๎า, ตัตถะ ปัตตะกัลละตัง ญัต๎วา, ญัตติจะตุตเถ
นะ  กัมเมนะ  อะกุปเปนะ  ฐานาระเหนะ  อุปะสัมปาเทมาติ  กัมมะสันนิฏฐานัง  กะโรตุ. 

(ค าแปล)  บัดนี้แล เธอ สามเณรชื่อ สุภัททะ ผู้นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของข้าพเจ้า หวังอุปสมบท  ขอต่อสงฆ์.  
ข้าพเจ้าขอเผดียงสงฆ์ท้ังปวงนี้,  ขอสงฆ์ทั้งปวงนี้  ถามอันตรายิกธรรมต่อสามเณรชื่อ สุภัททะ  ผู้นี้แล้ว, รู้ความพร้อม
พรั่งถึงที่แล้วในอุปสมบทกรรมนั้นแล้ว, จงท าความตกลงในกรรมว่า เราทั้งหลาย อุปสมบทด้วยกรรมมีกรรมวาจาทั้ง
ญัตติด้วย เป็นที่สี่  อันไม่ก าเริบควรแก่ฐานะ. 

ถ้ามีภิกษุแก่พรรษากว่าอยู่ในสงฆสันนิบาต   พึงว่า  “ภันเต”   แทน  “อาวุโส” 

ในล าดับนั้น พระอาจารย์พึงสวดสมมติตนเพ่ือถามอันตรายิกธรรม  แล้วถามอันตรายิกธรรม 
อุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า “นัตถิ  ภันเต”  ๕ หน,  “อามะ  ภันเต” ๘  หน.  ตอบชื่อตน และชื่อ
อุปชัฌายะ  โดยนัยเดียวกับพระอาจารย์ออกไปสอนซ้อม 

ค าสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม (นาคเดี่ยว) 

สุณาตุ เม ภันเต สงัโฆ. อะยัง สุภัทโท, อายัส๎มะโต กิจจะวิชชัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข. ยะท ิ
สังฆัสสะ ปัตตะกัลลงั, อะหัง  สุภัททัง  อันตะรายิเก  ธัมเม  ปุจเฉยยัง. 

 
(ค าแปล)  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า.  สุภัททะ  ผู้นี้, เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่าน กิจจะวิชชะ.  ถ้าความพร้อมพรั่ง

ของสงฆ์ถึงที่แล้ว,  ข้าพเจ้าจะพึงถามอันตรายิกธรรมต่อ สุภัททะ. 

ค าถามอันตรายิกธรรมในท่ามกลางสงฆ์ 

สุณะสิ๊ สุภัททะ, อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยงั ชาตัง ตัง ปุจฉามิ. สันตัง  อัตถีต ิวัตตัพพัง. 
อะสันตัง นัตถตีิ วัตตัพพัง. สันติ๊ เต เอวะรูปา อาพาธา ? 

 (ค าแปล) แน่ะ สุภัททะ เจ้าฟังนะ, นี้เป็นกาลสัตย์ เป็นกาลจริงของเจ้า. ข้าพเจ้าถามถึงสิ่งที่เกิดแล้ว, มีอยู่ เจ้า
พึงกล่าวว่า มี. ไม่มีอยู่ เจ้าพึงกล่าวว่า ไม่มี. อาพาธเหมือนอย่างนี้ ของเจ้า มีหรือ ? 

๑.  กุฏฐัง นัตถิ  ภันเต. 
        โรงเรื้อน ?   ไม่มี  เจ้าข้า. 
๒.  คัณโฑ นัตถิ  ภันเต. 

ฝี ? ไม่มี  เจ้าข้า. 
๓.  กิลาโส นัตถิ  ภันเต. 

โรคกลาก ? ไม่มี  เจ้าข้า. 
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๔.  โสโส นัตถิ  ภันเต. 
โรคมองคร่อ (หืดหอบ) ? ไม่มี  เจ้าข้า. 

๕.  อะปะมาโร นัตถิ  ภันเต. 
ลมบ้าหมู ? ไม่มี  เจ้าข้า. 

๑.  มะนุสโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นมนุษย์หรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๒.  ปุริโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นชายหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๓.  ภุชิสโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นไท  (มิใช่ทาส)  หรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๔.  อะนะโณสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าหาหนี้สินมิได้หรือ ? ขอรับ   เจ้าข้า. 

๕.  นะสิ๊  ราชะภะโฏ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้ามิใช่ราชภัฎ (ข้าราชการ) หรือ ? ขอรับ   เจ้าข้า. 

๖.  อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ ? อามะ  ภันเต. 
เจ้าเป็นผู้อันมารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 

๗.  ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ ? อามะ  ภันเต. 
        เจ้าเป็นผู้มีอายุครบยี่สิบแล้วหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 
๘.  ปะริปุณณันเต  ปัตตะจีวะรัง ? อามะ  ภันเต. 
        บาตร จีวรของเจ้า  มีครบแล้วหรือ ? ขอรับ  เจ้าข้า. 
 
๑.  กินนาโมสิ ? อะหัง  ภันเต สภุัทโท นามะ. 
        เจ้าชื่ออะไร ? ข้าพเจ้าชื่อ สุภัททะ 
๒.  โก นามะ เต อุปัชฌาโย ? อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสม๎า กิจจะวิชโช นามะ. 
        พระอุปัชฌายะของเจ้า ชื่ออะไร ?                    พระอุปัชฌายะของข้าพเจ้าชื่อ ท่าน กิจจะวิชชะ 

 ครั้นสอบถามอันตรายิกธรรมแล้ว อุปสัมปะทาเปกขะ พึงน่ังฟังพระอาจารย์สวดกรรมวาอุปสมบท
ไปจนจบ พระอาจารย์สวดกรรมวาจาอุปสมบทต่อไป ว่าดังนี้ :- 

 
๙.  ยาทิส   วปเต  พีช        ตาทิส   ลภเต  ผล  

   กลฺยาณการ ี กลฺยาณ        ปาปการี  จ  ปาปก . 

บุคคลหว่านพืชเช่นใด   ย่อมได้ผลเช่นนั้น 
ผู้ท ากรรมดี ย่อมได้ผลดี   ผู้ท ากรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว. 

 (พุทฺธ) ส .  ส.  ๑๕/๓๓๓. 
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ค าสวดกรรมวาจาอุปสมบทเดี่ยว 

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.  อะยัง  สุภทัโท,  อายัสม๎ะโต  กิจจะวิชชัสสะ  อุปะสัมปะทาเปกโข. 
ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ. ปะริปุณณัสสะ ปตัตะจีวะรัง. สุภทัโท สังฆงั  อปุะสัมปะทัง ยาจะติ,  
อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌาเยนะ. ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สงัโฆ  สุภัททัง  อุปะสัมปา
เทยยะ,  อายสั๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌาเยนะ.  เอสา  ญัตติ. 

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.  อะยัง  สุภทัโท,  อายัสม๎ะโต  กิจจะวิชชัสสะ  อปุะสัมปะทาเปกโข.  
ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ. ปะริปุณณัสสะ ปตัตะจีวะรัง. สุภทัโท สังฆงั อุปะสมัปะทัง  ยาจะติ,  
อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌาเยนะ. สังโฆ สภุัททัง  อุปะสัมปาเทติ, อายัสม๎ะตา  กิจจะวิชเชนะ  
อุปัชฌาเยนะ.  ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ.  สภุัททสัสะ  อุปะสัมปะทา, อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  
อุปัชฌาเยนะ.  โส  ตุณ๎หสัสะ.  ยัสสะ  นะ  ขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ. 

ทุติยัมป ิ เอตะมัตถัง  วะทามิ.  สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.  อะยัง  สภุัทโท,  อายสั๎มะโต  กิจจะ
วิชชัสสะ  อุปะสัมปะทาเปกโข... ฯลฯ  ...โส  ภาเสยยะ. 

ตะติยัมป ิ เอตะมัตถงั  วะทามิ.  สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.  อะยัง  สภุัทโท,  อายสั๎มะโต  กิจจะ
วิชชัสสะ  อุปะสัมปะทาเปกโข... ฯลฯ  ...โส  ภาเสยยะ. 

อุปะสัมปันโน  สงัเฆนะ, สุภัทโท  อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌาเยนะ. ขะมะต ิสังฆัสสะ.  
ตัส๎มา  ตุณ๎หี.  เอวะเมตงั  ธาระยามิ. 

 
( ค าแปล )  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า.  สภุัททะ  ผู้นี้,  เป็นอุปสัมปทาเปกขะ  ของท่าน กิจจะวิชชะ.  บริสุทธิ์แลว้  

จากอันตรายิกธรรมทัง้หลาย.  บาตร  จีวรของเขาครบแล้ว.  สุภัททะ  ขออุปสมบทต่อสงฆ์,  มีท่าน กิจจะวิชชะ  เป็น
อุปัชฌายะ.  ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว,  สงฆ์พึงอุปสมบท  สุภัททะ,  มีท่าน กิจจะวิชชะ  เป็นอุปชฌายะ.  
นี้ เป็นวาจานัด. 

ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. สุภัททะ ผู้นี้,  เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่าน กิจจะวิชชะ.  บริสุทธิ์แล้ว  จากอันตรยิก
ธรรมทั้งหลาย.  บาตร  จีวร  ของเขาครบแล้ว.  สุภัททะ  ขออุปสมบทต่อสงฆ์  มีท่าน กิจจะวิชชะ  เป็นอุปัชฌายะ.  
สงฆ์อุปสมบท  สุภัททะ มีท่าน กิจจะวิชชะ เป็นอุปัชฌายะ.  การอุปสมบท สุภัททะ มีท่าน กิจจะวิชชะ เป็นอุปัฌายะ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด.  ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง.  ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด.  ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้  เป็นครั้งที่สอง ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า...ฯลฯ...ท่านผู้นั้นพึงพูด. 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้  เป็นครั้งที่สาม ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า…ฯลฯ...ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

สุภัททะ  สงฆ์อุปสมบทแล้ว, มีท่าน กิจจะวิชชะ เป็นอุปัชฌายะ. ชอบแก่สงฆ์. เหตุนั้นจึงนิ่ง.  ข้าพเจ้าทรงความ
นี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ในค าบาลีท่ีลง ฯลฯ หมายละความไว้  จงสวดให้เต็ม. วาจาแรกเรียกญัตติ  คือค านัด  วาจาอีกสาม  
เรียก อนุสาวนา คือ ค าประกาศ ต้องสวดให้เต็ม ท าบกพร่องไม่ได้ เพราะอุปสมบทต้องท าด้วยญัตติจตุตถ
กรรม. ความเป็นภิกษุส าเร็จบริบูรณ์ เมื่อเวลาท่ีสวดจบค าว่า “โสภาเสยยะ” ในค าอนุสาวนา ที่ ๓ 
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เพียงเท่านี้ อุปสัมปทาเปกขะนั้น เป็นอุปสัมบัน คือเป็น ภิกษุ มีสังวาสด้วยสงฆ์  คือ  อยู่ด้วยกันได้  
พระอาจารย์พึงปลดบาตรออก  ภิกษุใหม่พึงกราบลง  ๓  หน  แล้วเข้านั่งในสงฆสันนิบาตข้างท้าย 
เป็นอันว่า สงฆ์รับเข้าหมู่แล้ว 

ในล าดับนั้น  พระอุปัชฌายะพึงบอกอนุศาสน์แก่ภิกษุใหม่  ตามธรรมเนียม  เมื่อจบอนุศาสน์  ภิกษุ
ใหม ่พึงรับว่า  “อามะ  ภันเต” “ขอรับ  เจ้าข้า”  แล้วกราบ  ๓  หน 

เสร็จพิธีอุปสมบทเท่านี้. 

ค าอนุโมทนา  ยะถา  สัพพี  สวดต่อเมื่อเขาถวายไทยธรรม ต่อนั้นค าให้พร  โส  อัตถะลัทโธ  
ส าหรับผู้บวชรูปเดียว, เต อัตถะลัทธา ส าหรับตั้งแต ่๒ รูป รวมสามเณรเข้าด้วย  ภะวะตุ  สัพพะ, แม้ใน
การอุปสมบทท่ีไม่ได้ถวายไทยธรรมก็ควรสวด. 

................................. 

แบบสวดกรรมวาจาอุปสมบทคู่ 
 ถ้าจะให้บรรพชาและอุปสมบทพร้อมกันคราวละ ๒ รูป หรือ ๓ รูป พึงให้ขอบรรพชาพร้อมกัน ให้
รับสรณคมน์ และศีลแยกกัน ให้ขอนิสัยคราวละรูป บอกบาตร จีวร สอนซ้อม และถามอันตรายิกธรรม 
คราวละรูป ขออุปสมบทพร้อมกัน สวดกรรมวาจาทุกอย่างในคราวเดียวกัน จักแสดงกรรมวาจาอุปสมบท 
๒ รูป ให้ชื่อประกอบไว้เป็นตัวอย่าง. 

 อุปสัมปทาเปกขะชื่อ ปุณณะ และ สุภะ  อุปัชฌายะชื่อ กิจจะวิชชะ. 

ค าสวดสมมติตนเพื่อสอนซ้อม ( นาคคู่ ) 
สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ. ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายสัม๎ะโต กิจจะวิชชัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา.  

ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  อะหัง  ปุณณัญจะ  สุภัญจะ  อะนุสาเสยยัง. 

(ค าแปล) ขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ปุณณะ และ สุภะ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ ของท่าน กิจจะวิชชะ ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว, ข้าพเจ้าจะพึงสอนซ้อม ปุณณะ และ สุภะ. 

ค าสอนซ้อม 
สุณะสิ๊  ปุณณะ,  อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล. ยัง ชาตัง ตัง สังฆะมัชเฌ  ปุจฉันเต, สันตัง 

อัตถีติ วตัตัพพัง. อะสันตงั นัตถตีิ วตัตัพพัง. มา โข วิตถาสิ. มา โข มังกุ อะโหสิ. เอวันตัง ปุจฉิสสันต.ิ 
สันติ๊ เต เอวะรูปา อาพาธา ? 

 (ค าแปล) แน่ะ ปุณณะ เจ้าฟังนะ, นี้เป็นกาลสัตย์ เป็นกาลจริงของเจ้า. เมื่อท่านถามในท่ามกลางสงฆ์ ถึงสิ่งอัน
เกิดแล้ว, มีอยู่ พึงกล่าวว่า มี. ไม่มี พึงกล่าวว่า ไม่มี. เจ้าอย่าได้กระดากแล้วแล. เจ้าอย่าได้เป็นผู้เก้อแล้วแล. ภิกษุ
ทั้งหลาย จักถามเจ้าอย่างนี้. อาพาธเหมือนอย่างนี้ ของเจ้า มีหรือ ? 

 ถามเหมือนกับอุปสมบทเดี่ยว 



๑๔ 
 

ค าสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา ( นาคคู่ ) 

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ. ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายัสม๎ะโต กิจจะวิชชัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา.  
อะนุสิฏฐา  เต  มะยา.  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลงั,  ปุณโณ  จะ  สุโภ  จะ  อาคัจเฉยยุง. 

ค าเรียกว่า “อาคัจฉะถะ” 

ค าขออุปสมบทคู่ 

 สังฆัมภันเต อปุะสัมปะทัง ยาจามะ. อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ  อะนุกัมปงั อุปาทายะ. 
  (ซั่ง)                  (ซั่ม)   (ดัง)                                            (ซั่ง)                          (ดา) 

 ทุติยัมป ิภนัเต, สงัฆัง  อปุะสัมปะทงั  ยาจามะ. อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สงัโฆ  อะนุกัมปงั อุปาทายะ. 

ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง  อุปะสัมปะทงั  ยาจามะ. อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สงัโฆ  อะนุกัมปงั อุปาทายะ. 

 

ค าพระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์ ( นาคคู่ ) 
อิทานิ  โข อาวุโส  อะยัญจะ  ปุณโณ นามะ สามะเณรโร,  อะยัญจะ  สุโภ  นามะ  สามะเณโร.  

มะมะ  อุปะสัมปะทาเปกขา.  อุปะสัมปะทัง  อากังขะมานา,  สังฆัง  ยาจันติ.  อะหงั  สัพพะมิมงั  
สังฆัง  อัชเฌสามิ,  สาธุ  อาวุโส  สัพโพยัง  สังโฆ,  อิมัญจะ  ปุณณัง  นามะ  สามะเณรัง,  อิมัญจะ  
สุภัง  นามะ  สามะเณรัง,  อันตะรายิเก  ธมัเม  ปจุฉิต๎วา,  ตัตถะ  ปัตตะกลัละตัง  ญัต๎วา,  ญัตติจะ
ตุตเถนะ  กมัเมนะ  อะกปุเปนะ  ฐานาระเหนะ  อุปะสัมปาเทมาติ  กัมมะสนันิฏฐานัง  กะโรตุ. 

ถ้ามีภิกษุแก่พรรษากว่าอยู่ในสงฆสันนิบาต   พึงว่า  “ภันเต”   แทน  “อาวุโส” 

ค าสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม ( นาคคู่ ) 
สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ.  อะยัญจะ  ปุณโณ   อะยัญจะ  สุโภ,  อายัส๎มะโต  กิจจะวิชชสัสะ   

อุปะสัมปะทาเปกขา.  ยะทิ   สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง,  อะหัง  ปุณณัญจะ   สุภัญจะ   อันตะรายิเก   
ธัมเม  ปุจเฉยยัง. 

( แล้วสอบถามทีละรูป ) 

ค าถามอันตรายิกธรรมในท่ามกลางสงฆ์ 
สุณะสิ๊ ปุณณะ, อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง ปุจฉามิ. สันตงั  อัตถีติ วัตตัพพัง. 

อะสันตัง นัตถตีิ วัตตัพพัง. สันติ๊ เต เอวะรูปา อาพาธา ? 

 ถามเหมือนกับอุปสมบทเดี่ยว 



๑๕ 
 

ค าสวดกรรมวาจาอุปสมบทคู่ 

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.   อะยัญจะ  ปุณโณ  อะยัญจะ  สุโภ,  อายัส๎มะโต   กิจจะวิชชัสสะ   
อุปะสัมปะทาเปกขา.  ปะริสุทธา  อันตะรายิเกหิ  ธัมเมหิ.  ปะริปุณณะมิเมสงั  ปัตตะจีวะรัง.  ปุณโณ  
จะ สุโภ จะ สังฆัง  อุปะสัมปะทัง  ยาจันติ, อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ อุปัชฌาเยนะ. ยะทิ  สังฆัสสะ  
ปัตตะกัลลงั,  สังโฆ  ปุณณัญจะ  สุภัญจะ  อุปะสัมปาเทยยะ,  อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌา
เยนะ.  เอสา ญัตติ. 

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.  อะยัญจะ   ปุณโณ  อะยัญจะ  สุโภ,  อายัสม๎ะโต  กิจจะวิชชัสสะ    
อุปะสัมปะทาเปกขา.  ปะริสุทธา  อันตะรายิเกหิ  ธัมเมหิ.  ปะริปุณณะมิเมสงั  ปัตตะจีวะรัง.  ปุณโณ  
จะ  สุโภ  จะ  สงัฆัง  อุปะสัมปะทงั  ยาจันติ,  อายัสม๎ะตา กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌาเยนะ.  สังโฆ  
ปุณณัญจะ  สุภัญจะ   อุปะสัมปาเทติ,  อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌาเยนะ.  ยัสสายัสม๎ะโต   
ขะมะติ,  ปุณณัสสะ  จะ  สุภัสสะ  จะ  อุปะสัมปะทา,  อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปัชฌาเยนะ,  
โส  ตุณห๎ัสสะ.  ยสัสะ  นะ  ขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ. 

ทุติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิ.  สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.  อะยัญจะ  ปุณโณ,  อะยัญจะ  สุโภ,  
อายัส๎มะโต  กิจจะวิชชัสสะ  อุปะสัมปะทาเปกขา. …ฯลฯ …โส  ภาเสยยะ. 

ตะติยัมป ิ เอตะมัตถงั  วะทามิ.  สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ.  อะยญัจะ  ปุณโณ, อะยัญจะ  สุโภ,  
อายัส๎มะโต  กิจจะวิชชัสสะ  อุปะสัมปะทาเปกขา. …ฯลฯ …โส  ภาเสยยะ. 

อุปะสัมปันนา  สังเฆนะ,  ปุณโณ  จะ  สุโภ  จะ,  อายัส๎มะตา  กิจจะวิชเชนะ  อุปชฌาเยนะ.  
ขะมะติ  สังฆัสสะ.  ตัสม๎า  ตุณห๎ี.  เอวะเมตัง  ธาระยามิ. 

ค าแปล เหมือนกัน เป็นแต่ควบชื่อ อุปสัมปทาเปกขะเข้าด้วยกัน เช่น “ปุณณะ และ สุภะ เป็น
อุปสัมปทาเปกขะ ของท่าน กิจจะวิชชะ” 

 ในท่ีลงเคร่ืองหมาย…..ฯลฯ…..ไว้นั้น  ต้องสวดใหเ้ต็มความ. 

อุปสมบทคราวเดียว ๓ รูป พึงสวดโดยนัยนี้ เป็นแต่เติมเข้าไปอีกชื่อหนึ่ง ท่านห้ามไม่ให้สวดคราว
เดียวกันเกินกว่า ๓ รูป เป็นอันขาด. สวดเพียงคราวละคู่พอเหมาะ. 

เพียงเท่านี้ อุปสัมปทาเปกขะนั้น เป็นอุปสัมบัน คือ เป็นภิกษุมีสังวาสด้วยสงฆ์ คืออยู่ด้วยกันได้. 
พระอาจารย์พึงปลดบาตรออกแล้วภิกษุใหม่พึงกราบลง ๓ หน แล้วเข้านั่งในสงฆสันนิบาตข้างท้าย 
เป็นอันว่า สงฆ์รับเข้าหมู่แล้ว 

ในล าดับนั้น พระอุปัชฌายะพึงบอกอนุศาสน์แก่ภิกษุใหม่ตามธรรมเนียม ให้พระอาจารย์บอกก็ได้ 
บอกในสงฆสันนิบาตก็ได้ บอกในเอกเทศหนึ่งข้างนอกก็ได้ ตามความสะดวก. ถ้ากรรมวาจาอุปสมบทต้อง
สวดหลายคราว พึงรอไว้จนจบ หลังเสร็จแล้วบอกในคราวเดียวกัน ค าบอกว่าอย่างนี้ :- 



๑๖ 
 

ค าบอกอนุศาสน์ 
( นิสัย ๔ ) 

อะนญุญาสิ  โข  ภะคะวา  อุปะสัมปาเทต๎วา  จัตตาโร  นิสสะเย  จัตตาริ  จะ  อะกะระณียานิ  
อาจิกขิตุง, 

๑.  ปิณฑิยาโลปะโภชะนงั  นิสสายะ  ปัพพัชชา. ตัตถะ  เต  ยาวะชีวัง  อสุสาโห กะระณีโย.   
อะติเรกะลาโภ,   สังฆะภตัตัง   อุเทสะภัตตงั    นมิันตะนัง    สะลากะภัตตงั   ปกัขิกัง   อุโปสะถกิัง    
ปาฏิปะทิกัง. 

๒.  ปังสกุูละจีวะรัง   นิสสายะ   ปัพพัชชา.  ตัตถะ   เต   ยาวะชีวัง   อุสสาโห   กะระณีโย.   
อะติเรกะลาโภ, โขมัง  กปัปาสิกัง  โกเสยยัง  กัมพะลัง  สาณัง  ภังคัง. 

๓.  รุกขะมูละเสนาสะนัง  นิสสายะ  ปัพพัชชา.  ตัตถะ  เต  ยาวะชีวัง  อสุสาโห  กะระณีโย.  
อะติเรกะลาโภ,  วิหาโร  อัฑฒะโยโค  ปาสาโท  หมัมิยัง  คุหา. 

๔.  ปูตมิุตตะเภสัชชัง   นิสสายะ    ปัพพัชชา.  ตัตถะ   เต  ยาวะชีวัง   อุสสาโห  กะระณีโย.   
อะติเรกะลาโภ,  สัปปิ  นะวะนีตัง  เตลัง  มะธุ  ผาณิตัง. 

    ถ้าหลายรูป เปลี่ยน  เต เป็น โว 
 

( อกรณียะ ๔ ) 

๑.  อุปะสัมปันเนนะ ภกิขุนา เมถุโน  ธัมโม นะ ปะฏิเสวิตัพโพ  อันตะมะโส  ติรัจฉานะคะตา
ยะปิ. 

โย  ภิกขุ  เมถุนัง  ธมัมงั  ปะฏิเสวะติ,  อัสสะมะโณ  โหติ  อะสัก๎ยะปตุติโย. 
เสยยะถาปิ  นามะ  ปุริโส  สีสัจฉินโน  อะภัพโพ  เตนะ  สะรีระพันธะเนนะ  ชีวิตุง, 
เอวะเมวะ  ภิกขุ  เมถุนัง  ธัมมงั  ปะฏิเสวติ๎วา,  อสัสะมะโณ  โหต ิ อะสัก๎ยะปุตติโย. 
ตันเต  ยาวะชีวัง  อะกะระณียัง. 

๒.  อุปะสมัปันเนนะ   ภกิขุนา   อะทินนัง  เถยยะสังขาตัง  นะ  อาทาตัพพัง,   อันตะมะโส   
ติณะสะลากัง  อุปาทายะ. 

โย  ภิกขุ ปาทัง  วา  ปาทาระหัง  วา อะติเรกะปาทัง  วา อะทินนัง  เถยยะสังขาตัง  อาทิยะติ,  
อัสสะมะโณ  โหติ  อะสักย๎ะปุตติโย. 

เสยยะถาปิ  นามะ  ปัณฑุปะลาโส  พันธะนา  ปะมุตโต  อะภัพโพ  หะริตัตตายะ. 
เอวะเมวะ  ภิกขุ  ปาทัง  วา  ปาทาระหัง  วา  อะติเรกะปาทัง  วา อะทินนัง  เถยยะสังขาตัง  

อาทิยิต๎วา  อัสสะมะโณ  โหติ  อะสัก๎ยะปุตติโย. 
ตันเต  ยาวะชีวัง  อะกะระณียัง. 



๑๗ 
 

๓.  อุปะสัมปันเนนะ   ภกิขุนา  สัญจิจจะ  ปาโณ   ชีวิตา  นะ  โวโรเปตัพโพ,  อันตะมะโส  
กุนถะกิปิลลิกัง  อปุาทายะ. 

โย    ภกิขุ   สัญจิจจะ  มะนุสสะวิคคะหัง   ชีวิตา   โวโรเปต,ิ   อันตะมะโส   คัพภะปาตะนัง   
อุปาทายะ,  อัสสะมะโณ  โหติ  อะสักย๎ะปุตติโย. 

เสยยะถาปิ  นามะ  ปุถสุลิา  ท๎วิธา  ภินนา  อัปปะฏิสันธิกา  โหติ. 
เอวะเมวะ    ภิกขุ   สัญจิจจะ    มะนุสสะวิคคะหัง   ชีวิตา   โวโรเปต๎วา,  อัสสะมะโณ โหต ิ  

อะสัก๎ยะปุตติโย. 
ตันเต  ยาวะชีวัง  อะกะระณียัง. 

๔.  อุปะสัมปันเนนะ   ภิกขุนา   อุตตะริมะนุสสะธัมโม   นะ   อุลละปิตพัโพ,  อันตะมะโส   
สุญญาคาเร  อะภิระมามีติ. 

โย  ภิกขุ  ปาปิจโฉ  อิจฉาปะกะโต  อะสันตัง  อะภูตัง  อุตตะริมะนุสสะธัมมัง  อุลละปะต,ิ  
ฌานัง  วา   วิโมกขัง   วา   สะมาธิง  วา   สะมาปัตติง   วา   มัคคัง  วา  ผะลัง  วา,  อัสสะมะโณ   
โหติ  อะสัก๎ยะปุตติโย. 

เสยยะถาปิ  นามะ  ตาโล  มัตถะกัจฉินโน  อะภัพโพ  ปุนะ  วิรุฬ๎หิยา, 
เอวะเมวะ ภิกขุ ปาปิจโฉ อิจฉาปะกะโต  อะสันตัง  อะภูตัง  อุตตะริมะนุสสะธัมมัง  อุลละปิต๎วา  

อัสสะมะโณ  โหติ  อะสักย๎ะปุตติโย. 
ตันเต   ยาวะชีวัง  อะกะระณียัง. 

อะเนกะปะริยาเยนะ   โข  ปะนะ   เตนะ   ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา   อะระหะตา  
สัมมาสัมพุทเธนะ,  สีลัง  สัมมะทกัขาตัง  สะมาธิ  สัมมะทกัขาโต  ปัญญา  สัมมะทกัขาตา. 

ยาวะเทวะ    ตสัสะ     มะทะนมิมะทะนัสสะ   ปปิาสะวินะยัสสะ    อาละยะสะมุคฆาตัสสะ   
วัฏฏููปัจเฉทัสสะ  ตัณ๎หกัขะยัสสะ  วิราคัสสะ  นิโรธัสสะ  นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ. 

ตัตถะ  สีละปะริภาวิโต  สะมาธิ  มะหปัผะโล  โหติ  มะหานิสังโส. 
สะมาธิปะริภาวิตา  ปัญญา  มะหัปผะลา  โหติ  มะหานิสังสา. 
ปัญญาปะริภาวิตัง  จิตตงั  สัมมะเทวะ  อาสะเวห ิ วิมุจจะติ. 
เสยยะถีทัง,  กามาสะวา  ภะวาสะวา  อะวิชชาสะวา. 
ตัส๎มาติหะ  เต  อมิัส๎มงิ  ตะถาคะตัปปะเวทิเต  ธมัมะวินะเย,  สักกัจจัง  อะธิสีละสิกขา  

สิกขิตัพพา,  อะธิจิตตะสิกขา  สิกขิตัพพา,  อะธิปัญญาสิกขา  สิกขิตัพพา. 
ตัตถะ  อัปปะมาเทนะ  สมัปาเทตัพพัง. 

บทว่า “เต”  ในค าว่า  “ตัตถะ เต ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย”  ในค าว่า  “ตันเต ยาวะชีวัง 
อะกะระณียัง”  และในค าว่า “ตัส๎มาติหะ เต” ในเวลาบอกพร้อมกัน ตั้งแต่ ๒ รูปขึ้นไป พีงเปล่ียนใช้บท
ว่า  “โว”  แทนดังนี้  “ตัตถะ โว ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโย”   “ตัง โว ยาวะชีวัง อะกะระณียัง”  
“ตัส๎มาติหะ โว” 



๑๘ 
 

ค าบอกอนุศาสน์ 
( นิสัย ๔ ) 

 ( ค าแปล )  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระอนุญาตไว้แล้ว  เพ่ืออุปสมบท  แล้วบอกนิสัย  ๔  และ  
อกรณียะ  ๔ ว่า, 

๑. บรรพชา  อาศัยโภชนะ คือค าข้าวอันหาได้ด้วยก าลังปลีแข้ง. เธอพึงท าอุตสาหะ ในส่ิงนั้นตลอด
ชีวิต.  ลาภเหลือเฟือ.  ภัตถวายสงฆ์  ภัตเฉพาะสงฆ์  การนิมนต์  ภัตถวายตามสลาก  ภัตถวายในปักษ ์ 
ภัตถวายในวันอุโบสถ  ภัตถวายในวันปาฎิบท. 

๒. บรรพชา  อาศัยบังสุกุลจีวร. เธอพึงท าอุตสาหะ ในส่ิงนั้นตลอดชีวิต. ลาภเหลือเฟือ, ผ้าเปลือก
ไม้  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม (แพร)  ผ้าขนสัตว์  ผ้าป่าน  ผ้าแกมกัน  (เช่นด้ายแกมไหม) 

๓. บรรพชา  อาศัยโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ. เธอพึงท าอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต. ลาภเหลือเฟือ, 
วิหาร (กุฎีปกติ)  เรือนมุงแถบเดียว (เพิง)  เรือนชั้น  เรือนโล้น (หลังคาตัด)  ถ้ า. 

๔. บรรพชา  อาศัยมูตรเน่าเป็นยา.  เธอพึงท าอุตสาหะ  ในส่ิงนั้นตลอดชีวิต.  ลาภเหลือเฟือ,  เนย
ใส  เนยขัน  น้ ามัน  น้ าผึ้ง  น้ าอ้อย  (น้ าตาล). 

( อกรณียะ ๔ ) 

๑. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว  ไม่พึงเสพเมถุนธรรม  โดยท่ีสุดแม้ในดิรัจฉานตัวเมีย.  ภิกษุใดเสพเมถุน
ธรรม,  ไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเช้ือสายพระศากยบุตร.  เปรียบเหมือนบุรุษ  ถูกตัดศรีษะแล้ว  ไม่อาจมี
สรีระคุมกันนั้นเป็นอยู่.  ภิกษุก็เหมือนกัน  เสพเมถุนธรรมแล้ว  ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากย
บุตร.  การนั้น  เธอไม่พึงท าตลอดชีวิต. 

๒. อันภิกษุอุปสมบทแล้ว  ไม่พึงถือเอาของ  อันเขาไม่ได้ให้ เป็นส่วนขโมย,  โดยที่สุดหมายเอาถึง
เส้นหญ้า.  ภิกษุใดถือเอาของ  อันเขาไม่ได้ให้เป็นส่วนขโมย  บาทหนึ่งก็ดี  ควรแก่บาทหนึ่งก็ดี  เกินบาท
หนึ่งก็ดี, ไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเช้ือสายพระศากยบุตร.  เปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหล่นจากขั้วแล้ว  ไม่
อาจจะเป็นของเขียวสด  ภิกษุก็เหมือนกัน  ถือเอาของอันเขาไม่ได้ให้ เป็นส่วนขโมย  บาทหนึ่งก็ดี  ควร
แก่บาทหนึ่งก็ดี  เกินบาทหนึ่งก็ดี  แล้วไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร.  การนั้น  เธอไม่พึง
ท าตลอดชีวิต. 

๓. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว  ไม่พึงแกล้งพรากสัตว์จากชีวิตโดยที่สุด  หมายเอาถึงมดด ามดแดง.  
ภิกษุใด  แกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต  โดยท่ีสุดหมายเอาถึงยังครรภ์ให้ตก,  ไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเชื้อ
สายพระศากยบตุร.  เปรียบเหมือนศิลาหนาแตกสองเส่ียงแล้ว  เป็นของกลับต่อกันไม่ได้.  ภิกษุก็
เหมือนกัน แกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิตแล้ว  ไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น  เธอ
ไม่พึงท าตลอดชีวิต. 



๑๙ 
 

๔. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว  ไม่ควรพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมโดยท่ีสุด  ว่าเรายินดีในเรือนร้าง.  ภิกษุ
ใดมีความอยากอันลามก  อันความยากอันลามกครอบง าแล้ว  พูดอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มีอยู่  อันไม่
เป็นจริง,  คือ  ฌานก็ดี  วิโมกข์ก็ดี  สมาธิก็ดี  สมาบัติก็ดี  มรรคก็ดี  ผลก็ดี  ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสาย
พระศากยบุตร.  เปรียบเหมือนต้นตาล  มียอดด้วนแล้ว  ไม่อาจจะงอกอีก,  ภิกษุก็เหมือนกัน  มีความ
อยากอันลามก  อันความอยากอันลามกครอบง าแล้ว  พูดอวดดุตริมนุสสธรรม  อันไม่มีอยู่  อันไม่เป็นจริง  
ไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเช้ือสายศากยบุตร.  การนั้น  เธอไม่พึงท าตลอดชีวิต. 

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้ชอบเอง  พระองค์นั้น  ตรัสศีลไว้โดยชอบแล้ว.  
ตรัสสมาธิไว้โดยชอบแล้ว  ตรัสปัญญาไว้โดยชอบแล้ว โดยหลายขบวน. เพียงเพื่อท าให้แจ้ง  ซึ่งพระ
นิพพานนั้น อันเป็นทางย่ ายีความเมาเสีย  เป็นทางน าความอยากเสีย  เป็นทางถอนอาลัยขึ้นเสีย  เป็น
ทางเข้าไปตัดวนเสีย  เป็นทางสิ้นแห่งตัณหา  เป็นทางฟอกจิต เป็นทางดับทุกข์. 

ในศีล  สมาธิ  ปัญญา นั้น  สมาธิอันศีลอบรมแล้ว  มีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่.  ปัญญาอันสมาธิ
อบรมแล้ว  มีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่.  จิตอันปัญญาอบรมแล้ว  ย่อมพ้นจากอาสวะโดยชอบ. คือ จากอา
สวะคือความอยากได้  จากอาสวะคือความอยากเป็น  จากอาสวะคือความไม่รู้. 

เพราะเหตุนั้นแล  เธอพึงศึกษาสิกขา  คือศีลยิ่งอย่างเคารพ  พึงศึกษาสิกขา  คือจิตยิ่งอย่างเคารพ  
พึงศึกษาสิกขา คือปัญญายิ่งอย่างเคารพ  ในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตตรสัประกาศฉะนี้.  พึงให้ถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาทในนั้นเทอญ. 

 
 

๘. อตฺตนา  ว  กต   ปาปํ        อตฺตนา  สงกฺิลิสฺสต.ิ 
ตนท าบาปเอง  ย่อมเศร้าหมองเอง.  

ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 

๙. อตฺตนา  อกต   ปาปํ        อตฺตนา  ว  วิสุชฺฌต.ิ 
ตนไม่ท าบาปเอง  ย่อมหมดจดเอง.  

ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 

๒๑๙. สุทฺธิ  อสุทฺธิ  ปจฺจตฺต . 
ความบริสุทธิ์ และความไม่บริสุทธิ์  มีเฉพาะตัว.  
ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 

๒๒๐. นาญฺโ   อญฺ   วิโสธเย. 
          ผู้อื่นพึงให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได.้  

ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๑๖. 
 



๒๐ 
 

การเปลี่ยนวิภัตติ ฉายา พระอุปัชฌายะ ที่ยาก ๆ 
 ฉายา เปลี่ยนวิภัตต ิ อ่านว่า 
 วรธนุ วรธนุสฺส วะ-ระ-ธะ-นุด-สะ 
  วรธนุนา วะ-ระ-ธะ-นุ-นา 
 ธมฺมจารี ธมฺมจาริสฺส ธัม-มะ-จา-ริด-สะ  
  ธมฺมจารินา ธัม-มะ-จา-ริ-นา 

การเปลี่ยนวิภัตติ ฉายา อุปสัมปทาเปกขะ ที่ยาก ๆ 
 ฉายา เปลี่ยนวิภัตต ิ อ่านว่า 
 อนุจารี อนุจารึ อะ-นุ-จา-ริง 
  อนุจาริญฺจ อะ-นุ-จา-ริน-จะ 
  อนุจาริสฺส อะ-นุ-จา-ริด-สะ 
  อนุจาริสฺสจ อะ-นุ-จา-ริด-สะ-จะ 

 ธมฺมสิร ิ ธมฺมสิร ึ ธัม-มะ-ส-ิริง 
  ธมฺมสิริญฺจ ธัม-มะ-ส-ิริน-จะ 
  ธมฺมสิริสฺส ธัม-มะ-ส-ิริด-สะ 
  ธมฺมสิริสฺสจ ธัม-มะ-ส-ิริด-สะ-จะ 

 ปารคู ปารคุู ปา-ระ-คุง 
  ปารคุญฺจ ปา-ระ-คุน-จะ 
  ปารคุสฺส ปา-ระ-คุด-สะ 
  ปารคุสฺสจ ปา-ระ-คุด-สะ-จะ 

 
 

  
 ๑๙๘.  ตุมฺเหหิ  กิจฺจ   อาตปฺปํ       อกฺขาตาโร  ตถาคตา 

ปฏิปนฺนา  ปโมกฺขนฺติ       ฌายิโน  มารพนฺธนา. 

ท่านทั้งหลายต้องท าความเพียรเอง  ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก 
ผู้มีปกติเพ่งพินิจด าเนินไปแล้ว  จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร.  

 (พุทฺธ) ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑. 

 
 



๒๑ 
 

แบบพระอุปัชฌาย์สอนนาค 
ปรับปรุงจากต้นฉบับของ  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( าณวรมหาเถร) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส 
........................... 

 บัดนี้ นาคผู้มีชื่อว่า....... ได้น้อมน าเอาผ้ากาสายะ คือผ้าย้อมน้ าฝาด  ตัดเย็บย้อมถูกต้องตามพระ
บรมพุทธานุญาตมามอบให้ เพ่ือขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงควรปลูกศรัทธาความเชื่อ 
ปสาทะความเล่ือมใสในพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ตั้งพระพุทธศาสนา และทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบท
อันนี้ไว้ เบ้ืองต้นที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเล่ือมใสในพระพุทธเจ้านั้น ควรต้องศึกษาให้รู้จัก
ก่อนว่า พระพุทธเจ้า มีคุณความดีอย่างไร 

พระพุทธเจ้า นั้น มีคุณความดี คือ ทรงมีพระปัญญาปรีชาฉลาด รอบรู้ในส่ิงท่ีควรรู้ควรเห็น ท้ังคุณ
และโทษ ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ตลอดถึงตรัสรู้อริยสัจ ๔ โดยไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอน ส่วนนี้
เรียกว่าพระปัญญาคุณ 
          ทรงละสิ่งท่ีเป็นโทษ คืออาสวะกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองได้อย่างหมดจด กับท้ังวาสนา คือ กิริยาทาง
กายวาจา ท่ีกิเลสอบรมสั่งสมมานาน ทรงบริบูรณ์ด้วยความดี มีคุณธรรมอันล้ าเลิศนานัปการ ส่วนนี้ 
เรียกว่าพระบริสุทธิคุณ 
          ทรงมีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในหมู่สัตว์ ซึ่งเร่าร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลส และกอง
ทุกข์ ทรงแสดงธรรมส่ังสอนเวไนยสัตว์ ให้ได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตาม สามารถดับเพลิงกิเลส และกองทุกข์
เสียได้ โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทุกข์ยากล าบากพระวรกาย ส่วนนี้เรียกว่า พระมหากรุณา
คุณ 

 ท่านผู้ด ารงในพระคุณ ท้ัง ๓ ประการ มี พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ นี้ 
เรียกว่า พระพุทธเจ้า แปลว่า ท่านผู้รู้ดีรู้ชอบ 

 เมื่อพระพุทธเจ้า ทรงรู้ดีรู้ชอบเช่นนี้แล้ว ก็มิได้ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ตามล าพัง อาศัยความกรุณา
เอ็นดูในหมู่สัตว์ ทรงเสด็จจาริกไปในคามนิคมน้อยใหญ่ เพ่ือแสดงธรรมส่ังสอน ธรรมค าสั่งสอนของ
พระองค์นั้น เรียกว่า ปริยัติธรรม เพราะเป็นคุณธรรมท่ีผู้ปฏิบัติ จะต้องเล่าเรียนท่องบ่นจ าทรง ศึกษาให้
เข้าใจเนื้อความ ใจความในปริยัตินั้น ประกาศข้อปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ความรักษา กาย วาจา ให้บริสุทธิ์ ไม่ประพฤติล่วงกิเลสอย่างหยาบ ท่ีจะพึงกระท าด้วย กาย 
วาจา ชื่อว่า ศีล 
         ความรักษาใจให้บริสุทธิ์ คือ เพ่งใจไว้ในอารมณ์อันเดียว มใิห้เกาะเกี่ยวเศร้าหมอง ด้วยนิวรณ์ท้ัง 
๕ ชื่อว่า สมาธิ 
         ความท าทิฎฐิความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่เห็นผิดไปจากคลองธรรม ชื่อว่า ปัญญา 
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ศีล สมาธิ ปัญญา ท้ัง ๓ นี้ เรียกว่า ปฏิบัติธรรม เพราะเป็นคุณธรรมท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงฝึกหัด กาย 
วาจา ใจ และทิฏฐิของตัว ให้เป็นไปตาม 

เมื่อผู้ปฏิบัติด าเนินไปตาม ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ ได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์ คือ มรรค ผล นิพพาน 
อันใด มรรค ผล นิพพาน อันนั้น เรียกว่า ปฏิเวธธรรม เพราะเป็นคุณธรรมท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงรู้แจ้งแทงตลอด
ได้เฉพาะตัว ด้วยปัญญา 

ปริยัติ ปฏิบัต ิปฏิเวธ ท้ัง ๓ ประการนี้ รวมเรียกสั้น ๆ ว่า พระธรรม เพราะเป็นสภาพท่ีทรงผู้
ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดี มิให้เป็นคนชั่ว และให้ตั้งอยู่ในท่ีดี มิให้ตกไปในท่ีชั่ว มีทุคติอบาย เป็นต้น 

หมู่ชนท่ีได้สดับธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต เรียกว่า สมมติสงฆ์ สมมติสงฆ์นั้นเบื้องต้นท่านก็ยังมี
กิเลสเหมือนปุถุชนคนท่ัวไป แต่เมื่อท่านไดต้ั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ด าเนินไปตาม ศีล สมาธิ ปัญญา ท า
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ สามารถก าจัดอาสวะกิเลสได้ขาดจากสันดาน โดยเอกเทศบ้าง โดยสิ้นเชิงบ้าง กล่าว
นามตามภูมิที่ละกิเลสนั้น ๆ ว่า พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ท้ัง ๔ จ าพวกนี้ 
เรียกว่า พระอริยสงฆ์ ท้ังสมมติสงฆ์ และอริยสงฆ์ ได้ชื่อว่า พระสงฆ์ เพราะเป็นหมู่เป็นพวก ท่ีมีความ
ปฏิบัติเสมอเหมือนกันด้วย ศีล และทิฏฐิ พระสงฆ์นั้น โดยมากมีฉันทะอัธยาศัย ร่วมใจกันกับพระบรม
ศาสดา ช่วยเทศนาแนะน าส่ังสอนให้ชนนิกรนั้น ๆ ได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตาม สามารถละความเห็นผิดอัน
เป็นโทษทุจริต ให้สถิตตั้งมั่นในความเห็นชอบ อันเป็นคุณความดีงามท่ีจะน าไปสู่ความดับทุกข์ได้ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท้ัง ๓ นี้ เรียกว่า พระรัตนตรัย เป็นสิ่งส าคัญสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา ผู้จะมาขอบรรพชาอุปสมบท จึงควรต้องตั้งใจถึงเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีเคารพนับถือเสียก่อน 
เหตุฉะนั้น ตัวเธอ จงตั้งใจในบัดนี้ว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีเคารพนับถือของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีเคารพนับถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะท่ีพึ่ง
ท่ีเคารพนับถือของข้าพเจ้า เมื่อไดต้ั้งใจถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีเคารพนับถือ 
ดังนี้แล้ว จึงควรได้บรรพชาอุปสมบทต่อไป 

อนึ่ง พึงรู้จักหน้าท่ีของการบรรพชาอุปสมบท ว่ามีประโยชน์อย่างไรก่อน การบรรพชาอุปสมบท
นั้น มีประโยชน์คือ จะได้ตัง้ใจเล่าเรียนศึกษา และปฏิบัติตาม ศีล สมาธิ ปัญญา รักษากาย วาจา ใจ ทิฏฐิ 
ท าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีได้ง่าย เพราะเป็นคฤหัสถ์ มีกิจกังวลห่วงใยมาก ยากท่ีจะท าได้ ท้ังตั้งอยู่ในท่ีใกล้
กับอารมณ์ ท่ีจะล่อจิตให้เกิดความรักบ้าง ความโกรธบ้าง ความหลงบ้าง ไม่เป็นทางท่ีจะประพฤติปฏิบัติ 
ท าใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีได้ง่าย 

ส่วนการบรรพชาถือเพศเป็นบรรพชิต ย่อมละกิจกังวลห่วงใย ท้ังตั้งอยู่ในท่ีห่างไกลจากอารมณ์
เช่นนั้น เป็นทางท่ีจะประพฤติปฏิบัติ ท าใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จากอาสวะกิเลสได้ง่าย แต่มิใช่ว่า ได้
บรรพชาอุปสมบทแล้ว กิเลสอาสวะจะหมดสิ้นไปเองก็หาไม่ ยังต้องอาศัยตั้งใจปฏิบัติขัดเกลากิเลสอย่าง
หยาบ ท่ีล่วงทาง กาย วาจา ด้วยศีล แล้วตั้งใจปฏิบัติขัดเกลากิเลสอย่างกลาง คือนิวรณ์ ๕ ท่ีเกิดขึ้นกลุ้ม
รุมจิต ท าจิตให้เศร้าหมอง ด้วยสมาธิ คือเพ่งใจไว้ในอารมณ์อันเดียว แล้วหมั่นปฏิบัติขัดเกลากิเลสอย่าง
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ละเอียดสุขุม อันท าให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นวิปริตผิดไปจากความจริง ด้วยปัญญา คือ ความรู้จริงเห็น
จริง 

ส าหรับศีลอันเป็นเบื้องต้นนั้น ก็จะได้จะถึง ด้วยการบรรพชาอุปสมบท อันน้ี 

ต่อไปนี้ จงตั้งใจเรียนพระกัมมัฏฐาน ตามแบบโบราณาจารย์แต่ปางก่อน ท่ีได้สอนสืบ ๆ กันมา ไว้
เป็นอุบายส าหรับจะท าสมาธิให้เกิดขึ้น เพ่ือเป็นท่ีตั้งของปัญญาต่อไป จงศึกษาตามไป โดยบทบาลีดังนี้
ก่อน 

เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ นี้เรียกว่า อนุโลม คือว่าไปตามล าดับ แล้วถอยกลับเข้ามาเป็น 
ปฏิโลม ว่า ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา  

จงตั้งใจศึกษาให้รู้เนื้อความ เกสา คือสิ่งท่ีเป็นเส้น ๆ งอกขึ้นบนศีรษะ เบ้ืองหน้าเพียงหน้าผาก 
เบื้องหลังเพียงปลายคอต่อ เบ้ืองขวางมีหมวกหูท้ังสองข้างเป็นท่ีสุด ได้แก่ ผม, โลมา คือสิ่งท่ีเป็นเส้น ๆ 
ยกเกสาเสีย งอกขึ้นทั่วสรรพางค์กาย เว้นฝ่ามือฝ่าเท้า ได้แก่ ขน, นขา คือสิ่งท่ีเป็นเกล็ด ๆ งอกขึ้นตาม
ปลายมือปลายเท้าท้ังสองข้าง ได้แก่ เล็บ, ทนฺตา คือกระดูกเป็นซีก ๆ งอกขึ้นที่คางเบื้องล่าง เบ้ืองบน
ส าหรับบดเคี้ยวอาหาร ได้แก่ ฟัน, ตโจ คือสิ่งท่ีหุ้มอยู่ท่ัวตัว ได้แก่ หนัง 

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ท้ัง ๕ นี้ เป็นมูลกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐานดั้งเดิม เรียกว่า ตจปัญจก
กัมมัฏฐาน แปลว่า กัมมัฏฐานมีหนังเป็นที่ ๕ เมื่อรู้จักสิ่งท้ัง ๕ อย่างนี้แล้ว พิจารณาอย่างไร จึงจะเป็นพระ
กัมมัฏฐาน ถ้าพิจารณาว่า เป็นของดีของงาม น่ารักใคร่ น่าพึงพอใจ ก็ไม่เป็นพระกัมมัฏฐาน เพราะการ
พิจารณาเช่นนั้น เป็นเหตุท่ีจะท าราคะความก าหนัดยินดี ท่ียังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น เป็นปัจจัยท่ีจะยั่วยวน
กิเลสเช่นนั้นท่ีเกิดขึ้นแล้ว ให้มีก าลังแก่กล้ามากยิ่งขึ้น ต่อเมื่อพิจารณาว่า เป็นของไม่ดีไม่งาม ไม่น่ารักใคร่ 
ไม่น่าพึงพอใจ เป็นของโสโครกปฏิกูลตามท่ีเป็นจริงอย่างไร นั่นแล จึงเป็นพระกัมมัฏฐาน เพราะการ
พิจารณาเช่นนั้น เป็นเหตุท่ีจะห้ามกันราคะความก าหนัดยินดี ท่ียังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น เป็นอุบายที่จะ
ปราบปราม กิเลสเช่นนั้นท่ีเกิดขึ้นแล้ว ให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปจากสันดาน 

เมื่อพิจารณาโดยอาการย่นย่อเพียงเท่านี้ ไม่พอที่จะให้เห็นว่า เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดได้ ก็จง
พิจารณาตรวจตราให้ละเอียดแยบคายออกไปโดยส่วนท้ัง ๕ คือ สี สัณฐาน กลิ่น ท่ีเกิด ท่ีอยู่ ว่า ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง ท้ัง ๕ อย่างนี้ สีเป็นอย่างไร สัณฐาน คือรูปร่างเป็นอย่างไร กลิ่นเป็นอย่างไร ท่ีเกิดท่ีอยู่ เกิด
อยู่ในท่ีไหน เมื่อพิจารณาไปเช่นนี้ ก็จะเห็นได้ว่า แต่ละสิ่งแต่ละอย่าง สีก็ไม่งาม สัณฐาน คือรูปร่างก็ไม่
น่ารักใคร่ กลิ่นก็เหม็น ท่ีเกิดท่ีอยู่ ก็เกิดอยู่ในท่ีชุ่มแช่ ด้วยบุพโพโลหิต น้ าเหลืองน้ าเลือด ซึ่งมีอยู่ใน
ร่างกายอันนี้ เพราะสิ่งท้ัง ๕ นี้ ล้วนเป็นของโสโครกปฏิกูลอยู่ตามธรรมดาเช่นนี้ ผมเมื่อขึ้นยาวออก
มาแล้ว ก็ต้องตัด ต้องโกน ต้องสระ ต้องสาง ท้ิงไว้ก็เหม็นสาบเหม็นสาง เล็บก็ต้องตัด ต้องแคะมูลเล็บ ท้ิง
ไว้ก็ด าสกปรก ฟันก็ต้องบ้วนปากช าระมูลฟัน ท้ิงไว้ก็เหม็นปฏิกูล หนังก็ต้องหมั่นอาบน้ าช าระขัดไคล ถ้า
จะทิ้งไว้ตามธรรมดา ก็จะสกปรกขะมุกขะมอม ส่งกลิ่นเหม็นสาบน่าสะอิดสะเอียน 

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ท้ัง ๕ อย่างนี้ เมื่อตกหล่นลงในภาชนะที่จะบริโภคหรือดื่ม เมื่อเห็นเข้า ก็ไม่
สามารถจะบริโภค หรือดื่มเข้าไปได้ เพราะเกลียดในความสกปรก แต่คนผู้ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตาม
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ความเป็นจริง เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ ท่ีเขาประดับประดาตกแต่งเอาไว้สวยงาม ก็ส าคัญผิด หลงรักใคร่ก าหนัด
ยินดีไปตาม แต่สิ่งท้ัง ๕ อย่างนี้ ก็ยังคงเป็นของโสโครกปฏิกูลอยู่ตามธรรมดาของเขา หาได้แปรเปลี่ยนไป
ตามความหลงผิดของใครไม่ 

สมัยใด ความเห็นว่า เป็นของโสโครกปฏิกูลเกิดมีขึ้น สมัยนั้น จงรักษาอารมณ์อันนั้นไว้ นั่นแล 
เป็นพระกัมมัฏฐาน เป็นอุบายท่ีจะถ่ายถอน ราคะความก าหนัดยินดีรักใคร่ ให้ออกไปจากสันดาน ท้ังจะ
เป็นปทัฎฐานเหตุท่ีตั้งให้เกิดปัญญา ความรู้จริงเห็นจริง เช่นรู้ว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กับท้ังร่างกาย ชีวิต 
จิตใจ อันน้ี เป็นเพียงสักแต่ว่า ธาตุอันหนึ่ง ๆ มาประชุมรวมกันเข้า ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ล้วน
เป็นอนิจจัง เป็นของไม่เท่ียง ไม่จีรังยั่งยืนอยู่เสมอ เป็นทุกขัง มีความเส่ือมสิ้นพิบัติแปรปรวนไปเป็น
ธรรมดา เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอ านาจบังคับบัญชาของผู้ใด ไม่ใช่บุคคล ไมใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา 

เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาสังขารร่างกายและจิตใจ น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ โดยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อยู่เนือง ๆ ก็จะเป็นเหตุให้ได้ปัญญาความรู้จริงเห็นจริง เมื่อปัญญาความรู้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นแล้ว 
ก็จะละวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ เมื่ออุปาทานไม่มีแล้ว จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เป็น
อันได้บรรลุถึงธรรมวิเศษ คือพระนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมชาติดับเพลิงกิเลส และกองทุกข์ อันเป็นผลท่ีสุด
แห่งพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา เหตุฉะนั้น ตัวเธอ จงตั้งใจแน่วแน่ มุ่งตรงต่อพระนิพพาน ดังเช่นว่า
มาแล้ว และขอบรรพชาอุปสมบทต่อไป 

บัดนี้ จะมอบผ้ากาสายะให้ เพ่ือส าเร็จส่วนเบื้องต้นแห่งการบรรพชา ตามพระพุทธานุญาต 
(พระอุปัชฌายะ มอบผ้าไตรวางไว้บนมือ เอามือจับผ้าไตร สอนอุปสัมปทาเปกขะให้ครองผ้า ว่า

ดังนี้ :-) 

จงถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้ออกไป เอาสบงคลี่อ้อมตัว จับชายท้ังสองให้เสมอกัน ม้วนซ้ายเข้ามา 
ข้างบนนุ่งเหน็บปิดสะดือ ข้างล่างปกหัวเข่าลงไปเพียงคร่ึงแข้ง เอาประคตเอวคาด แล้วเอาจีวรคลี่อ้อมตัว 
จับชายท้ังสองให้เสมอกัน ม้วนซ้ายเข้ามาดุจเดียวกัน ข้างบนห่มปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา เอาสังฆาฏิพาด 
แล้วเข้ามากราบไหว้ภิกษุท้ังหลาย ขอสรณคมน์และศีล ให้ส าเร็จสามเณรบรรพชาตามพระพุทธานุญาต
ต่อไป 

(เมื่อนาคครองผ้าเสร็จแล้ว เข้ามาขอสรณคมน์และศีล อาจารย์ผู้ให้ศีล พึงว่าดังนี้) 

จงตั้งใจนอบน้อม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงว่า ตามบท นโม ดังนี้  

(แล้วน าว่า นโม ๓ หน จบแล้ว พระอาจารยพ์ึงสั่งด้วยค าว่า “เอว  วเทหิ” นาค รับว่า            
“อาม ภนฺเต” แล้วพระอาจารย์พึงสอนว่า)  จงตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีระลกึ จงตั้งใจถึง
พระธรรมว่าเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึก จงตั้งใจถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึก แม้ในวาระท่ี ๒ วาระที่ 
๓ ก็พึงตั้งใจอย่างนั้น แล้วน าใหว้่า พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ... ฯลฯ ไปจนจบ เมื่อจบสรณคมน์แล้ว พระ
อาจารย์พึงบอกว่า “สรณคมน  นิฏฺ ต ” นาค รับว่า “อาม ภนฺเต” 

เมื่อนาครับ สรณคมน์จบแล้ว พระอาจารย์ ผู้ให้ศีล พึงว่า ดังนี้ :- 
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“สามเณรบรรพชาส าเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้ ต่อไปนี้ จงตั้งใจสมาทาน สิกขาบท ๑๐ 
ประการ อันพระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตให้สามเณรศึกษา จงศึกษาตามไปโดยบทบาลีดังนี้ก่อน” แล้วพึง
กล่าวน าให้สามเณรว่าตามไปทีละสิกขาบท ดังนี้ ปาณาติปาตา เวรมณี... ฯลฯ ไปจนจบศีล 

 ( สามเณรจึงขอนิสสัยต่อไป ) 
( เมื่อเสร็จพิธีให้นิสสัยแล้ว พระอุปัชฌายะ พึงสอนอุปสัมปทาเปกขะ ว่าดังนี้ :- ) 

บัดนี้ พระสงฆ์จะท าอุปสมบทกรรม คือสวดประกาศกันและกัน ยกตัวเธอให้เป็นอุปสัมบันภิกษุใน
พระพุทธศาสนา และในกรรมวาจาท่ีจะสวดประกาศนั้น จะต้องออกชื่อผู้อุปสมบทด้วย ออกชื่อ
อุปัชฌายะด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อท่านถามว่า กินนาโมสิ เธอชื่ออะไร ก็พึงหมายเอาตัวเธอ แล้วตอบว่า 
อห  ภนฺเต สุภทฺโท นาม  ข้าพเจ้าชื่อ สุภัททะ  เมื่อท่านถามถึงชื่อ อุปัชฌายะ ว่า โก นาม เต อุปชฺฌาโย 
อุปัชฌายะของเธอ ชื่ออะไร ก็พึงหมายเอาตัวเรา แล้วตอบว่า อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต อายสฺมา กิจฺจวิชฺโช 
นาม  อุปัชฌายะของข้าพเจ้าชื่อท่าน กิจจะวิชชะ. 

เมื่อท่านจะบอกบาตร จีวร ซึ่งส าหรับเป็นสมณบริขารไปในภายหน้าว่า สิ่งนี้ชื่อนี้ สิ่งนี้ชื่อนี้ ด้วย
มคธภาษา ก็จงรับว่า “อาม ภนฺเต”  “อาม ภนฺเต” แล้วจ าชื่อนั้น ๆ ไว้ใช้ในอธิษฐานกิจใน
พระพุทธศาสนาต่อไป 

(เมื่ออุปสัมปทาเปกขะ ขออุปสมบทกับสงฆ์แล้ว พระอุปัชฌายะพึงกล่าวเผดียงสงฆ์ ว่าดังนี้ :-) 

อิทานิ โข อาวุโส, อย  สภุทฺโท นาม สามเณโร, มม อุปสมฺปทาเปกฺโข, อุปสมปฺท  อากงฺขมาโน 
สงฺฆ   ยาจติ, อห   สพฺพมิม  สงฺฆ   อชฺเฌสามิ, สาธุ ภนฺเต  สพฺโพย  สงฺโฆ, อิม  สุภทฺท   นาม สามเณร   
อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉิตวฺา, ตตฺถ ปตฺตกลฺลต  ตฺวา, ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน 
อุปสมฺปาเทมาติ กมฺมสนนฺิฏฺ าน  กโรตุ. 

(ถ้าเป็นนาคคู ่พระอุปัชฌายะพึงกล่าวเผดียงสงฆ์ว่าดังนี้ :-) 

อิทานิ  โข อาวุโส  อยญฺจ  ปุณฺโณ นาม สามเณโร,  อยญฺจ  สุโภ  นาม  สามเณโร.  มม  
อุปสมฺปทาเปกขา.  อุปสมฺปท   อากงฺขมานา,  สงฆฺ   ยาจนฺติ.  อห   สพฺพมมิ   สงฺฆ   อชฺเฌสามิ,  สาธ ุ 
อาวุโส  สพฺโพยัง  สงฺโฆ, อิมญฺจ ปุณณฺ   นาม  สามเณร ,  อิมญฺจ  สุภ   นาม  สามเณร ,  อนฺตรายิเก  
ธมฺเม  ปุจฉฺิตฺวา,  ตตฺถะ  ปตฺตกลลฺต   ตวฺา,  ตตฺิจตุตฺเถน  กมฺเมน  อกปฺุเปน  านารเหน  อุปสมฺ
ปาเทมาติ  กมมฺสนนฺิฏฺ าน   กโรตุ. 

ถ้ามีภิกษุแก่พรรษากว่าอยู่ในสงฆสันนิบาต พึงว่า “ภนฺเต” แทน “อาวุโส” สงฆ์รับว่า “สาธุ” 
พร้อมกัน พระอุปัชฌายะ พึงบอกอนุศาสน์ตามท่ีมีในหนังสืออุปสมบทวิธี เมื่อจบอนุศาสน์แล้ว พระบวช
ใหม่พึงรับ ว่า “อาม ภนฺเต” ๑ หน แล้วนั่งคุกเข่ากราบลง ๓ หน เสร็จการอุปสมบทเพียงเท่านี้ 

 
....................................... 
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ค าขอบวช ชี พราหมณ์ 

เอสาหัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัญจะ  ภิกขุ
สังฆัญจะ,  ปัพพัชชัง  มงั  ภันเต  สังโฆ  ธาเรตุ,  อัชชะตัคเค  ปาณุเปตัง  สะระณัง  คะตัง. 

ทุติยัมปาหงั   ภันเต,  สจิุระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัญจะ  
ภิกขสุังฆัญจะ,  ปัพพัชชัง  มัง  ภันเต  สังโฆ  ธาเรตุ,  อัชชะตัคเค  ปาณุเปตัง  สะระณัง  คะตัง. 

ตะติยัมปาหัง  ภันเต,  สจิุระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัญจะ  
ภิกขสุังฆัญจะ,  ปัพพัชชัง  มัง  ภันเต  สังโฆ  ธาเรตุ,  อัชชะตัคเค  ปาณุเปตัง  สะระณัง  คะตัง. 

(ค าแปล)  ข้าท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า  แม้เสด็จดับขันธปรินิพพาน
นานแล้ว  กับท้ังพระธรรม และพระสงฆ์  ว่าเป็นสรณะท่ีพึ่ง ท่ีระลึก  ขอพระสงฆ์จงจ าข้าพเจ้าไว้ว่า  เป็น
ผู้บวชในพระธรรมวินัย  ถึงพระรัตนตรัย  เป็นสรณะตลอดชีวิต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

ค าแสดงตนเป็นอุบาสก   อุบาสิกา 

เอสาหัง  ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ, ธมัมัญจะ  ภิกขุ
สังฆัญจะ, อุปาสะกัง (หญิงว่า อุปาสิกัง) มัง  สังโฆ  ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง สะระณัง  คะตัง. 

ทุติยัมปาหงั ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุ
สังฆัญจะ, อุปาสะกัง (หญิงว่า อุปาสิกัง) มัง  สังโฆ  ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง  สะระณงั  คะตงั.  

ตติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง  ภะคะวันตัง สะระณัง  คัจฉามิ, ธมัมัญจะ  ภิกขุ
สังฆัญจะ, อุปาสะกัง (หญิงว่า อุปาสิกัง) มัง  สังโฆ  ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง สะระณัง  คะตัง.  

(ค าแปล)  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า  แม้ปรินิพพานนานแล้ว กับ
ท้ังพระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึก ขอพระสงฆ์จงจ าข้าพเจ้าไว้ว่า  เป็นอุบาสก 
(อุบาสิกา)  ถึงพระรัตนตรัย เป็นสรณะตลอดชีวิต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

ค าขอขมาพระรัตนตรัย 

 ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต. 

 ถ้าว่าคนเดียว ให้เปลี่ยน  “ขะมะตุ โน”  เป็น  “ขะมะถะ เม” 

ค าลาสิกขา 

 “สิกขัง ปัจจักขามิ, คิหีต ิ มัง  ธาเรถะ” 

“ข้าพเจ้าลาสิกขา  ขอท่านท้ังหลายจงจ าข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นคฤหัสถ์” 

................................. 


