
ค าขอบรรพชาอุปสมบท ( ธรรมยุต ) 

โครงการบรรพชาอปุสมบทถวายเป็นพระราชกศุล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที ่๙ 

 ตั้งแต่ วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  ถึง วนัที ่๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
ณ ส านักปฏบัิติธรรม ประจ าจังหวดัสมุทรสาคร แห่งที ่๑ (ธรรมยุต) วดัป่ามหาไชย 

 

เอสาหงั ภนัเต,  สุจิระปะรินิพพุตมัปิ,  ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉามิ, ธมัมญัจะ ภิกขุ
สงัฆญัจะ,  ละเภยยาหงั ภนัเต,  ตสัสะ ภะคะวะโต,  ธมัมะวินะเย  ปัพพชัชงั,  *ละเภยยงั อุปะสัมปะ
ทัง.  

ทุติยมัปาหงั ภนัเต,  สุจิระปะรินิพพุตมัปิ,  ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉามิ,  ธมัมญัจะ ภิกขุ
สงัฆญัจะ, ละเภยยาหงั ภนัเต,  ตสัสะ ภะคะวะโต,  ธมัมะวินะเย ปัพพชัชงั,  *ละเภยยงั อุปะสัมปะ
ทัง.  

ตะติยมัปาหงั ภนัเต,  สุจิระปะรินิพพุตมัปิ,  ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉามิ,  ธมัมญัจะ ภิกขุ
สงัฆญัจะ, ละเภยยาหงั ภนัเต,  ตสัสะ ภะคะวะโต,  ธมัมะวินะเย ปัพพชัชงั,  *ละเภยยงั อุปะสัมปะ
ทัง. 

อะหงั ภนัเต,  ปัพพชัชงั ยาจามิ,  อิมานิ กาสายานิ วตัถานิ คะเหตว๎า,  ปัพพาเชถะ มงั ภนัเต,  
อะนุกมัปัง อุปาทายะ. 

ทุติยมัปิ อะหงั ภนัเต,  ปัพพชัชงั ยาจามิ,  อิมานิ กาสายานิ วตัถานิ คะเหตว๎า,  ปัพพาเชถะ    
มงั ภนัเต,  อะนุกมัปัง อุปาทายะ. 

ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต,  ปัพพชัชงั ยาจามิ,  อิมานิ กาสายานิ วตัถานิ คะเหตว๎า,  ปัพพาเชถะ  
มงั ภนัเต,  อะนุกมัปัง อุปาทายะ. 

(* ถา้ขอบรรพชาเป็นสามเณร ตดัค าวา่ “ละเภยยงั อุปะสมัปะทงั” ออกเสีย) 
ค าแปล 
 ท่านเจ้าข้า  ข้าพระเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน  แม้ปรินิพพานมาช้านานแล้ว  และพระธรรม  พระสงฆ์  เป็นสรณะ (ท่ีนับ
ถือ),  ท่านเจ้าข้า  ขอข้าพระเจ้า  พึงได้บรรพชา  พึงได้อุปสมบท  ในพระธรรมวินัย  ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน.  
 ท่านเจ้าข้า  ข้าพระเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน  แม้ปรินิพพานมาช้านานแล้ว  และพระธรรม  พระสงฆ์  เป็นสรณะ (ท่ีนับ
ถือ)  เป็นคร้ังท่ีสอง, ท่านเจ้าข้า  ขอข้าพระเจ้า  พึงได้บรรพชา  พึงได้อุปสมบท  ในพระธรรมวินัย  ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน. 

ท่านเจ้าข้า  ข้าพระเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน  แม้ปรินิพพานมาช้านานแล้ว  และพระธรรม  พระสงฆ์  เป็นสรณะ (ท่ีนับ
ถือ)  เป็นคร้ังท่ีสาม, ท่านเจ้าข้า  ขอข้าพระเจ้า  พึงได้บรรพชา  พึงได้อุปสมบท  ในพระธรรมวินัย  ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน. 

ท่านเจ้าข้า  ข้าพระเจ้า  ขอบรรพชา,  ขอท่าน  โปรดรับผ้ากาสายะเหล่านีแ้ล้ว  ยงัข้าพระเจ้าให้บรรพชาเถิด  เจ้าข้า. 
ท่านเจ้าข้า  ข้าพระเจ้า  ขอบรรพชาเป็นคร้ังท่ีสอง,  ขอท่าน  โปรดรับผ้ากาสายะเหล่านีแ้ล้ว  ยงัข้าพระเจ้าให้บรรพชาเถิด  เจ้าข้า. 
ท่านเจ้าข้า  ข้าพระเจ้า  ขอบรรพชาเป็นคร้ังท่ีสาม,  ขอท่าน  โปรดรับผ้ากาสายะเหล่านีแ้ล้ว  ยงัข้าพระเจ้าให้บรรพชาเถิด  เจ้าข้า. 



 ในล าดบันั้น  พระอุปัชฌายะพึงรับผา้ไตรจากปัพพชัชาเปกขะ  คือผูมุ่้งบรรพชามาวางไวต้รงหนา้ตกั  
แลว้สอนปัพพชัชาเปกขะกล่าวถึงพระรัตนตรัยอนัเป็นหลกัส าคญัแห่งพระธรรมวนิยั  แนะน าใหน้อ้มใจดว้ย 
ศรัทธาเล่ือมใสถือเอาเป็นสรณะ  แสดงใหรู้้จกัประโยชนแ์ห่งการบวช  และบอกตจปัญจกกมัมฏัฐาน  ใหไ้ว้
ค  านึงเป็นจิตตภาวนาอธิบายใหรู้้ความ  พึงวา่น าใหปั้พพชัชาเปกขะวา่ตามทีละบท  โดยอนุโลมคือตามล าดบั  
และโดยปฏิโลม  คือทวนล าดบั  ดงัน้ี:- 

เกสา,  โลมา,  นะขา,  ทนัตา,  ตะโจ. 
ตะโจ,  ทนัตา,  นะขา,  โลมา,  เกสา. 

ค าแปล 
ผมท้ังหลาย,  ขนท้ังหลาย,  เลบ็ท้ังหลาย,  ฟันท้ังหลาย,  หนัง. 
หนัง,  ฟันท้ังหลาย,  เลบ็ท้ังหลาย,  ขนท้ังหลาย,  ผมท้ังหลาย. 

คร้ันสอนแลว้  พระอุปัชฌายะพึงชกัองัสะออกจากไตร  ห่มใหปั้พพชัชาเปกขะแลว้  พึงมอบผา้กาสายะ
ให ้ วางไวบ้นมือ  พึงบอกวธีิครองผา้ครบไตรจีวรแลว้  ส่งปัพพชัชาเปกขะออกไปครองผา้  ถา้สั่งภิกษุรูปหน่ึง
ช่วยครองให ้ จกัเป็นการสะดวก. 

ฝ่ายปัพพชัชาเปกขะอนัพระอุปัชฌายะส่งกลบัออกไป  พึงอุม้ผา้กาสายะอนัท่านมอบใหน้ั้น  ประณมมือ
ถอยหลงัออกมาพอควรแลว้  หนัหนา้กลบัออกไป  ยนืครองผา้ในท่ีควรส่วนหน่ึง  ตามวธีิอนัพระอุปัชฌายะสั่ง
นั้น,  คร้ันเสร็จแลว้  พึงเขา้ไปหาพระอาจารยผ์ูน้ัง่คอยท่าอยูข่า้งทา้ยสงฆสันนิบาต  รับเคร่ืองสักการะถวายท่าน
แลว้กราบลง  ๓  หน  นัง่คุกเข่าประณมมือ  เปล่งวาจาขอสรณะและศีลวา่ดงัน้ี:- 

อะหงั ภนัเต,  สะระณะสีลงั ยาจามิ. 
ทุติยมัปิ อะหงั ภนัเต,  สะระณะสีลงั ยาจามิ. 
ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต,  สะระณะสีลงั ยาจามิ. 

ค าแปล 
ข้าพระเจ้า  ขอสรณะและศีล  เจ้าข้า. 

ข้าพระเจ้า  ขอสรณะและศีลเป็นคร้ังท่ีสอง  เจ้าข้า. 
ข้าพระเจ้า  ขอสรณะและศีลเป็นคร้ังท่ีสาม  เจ้าข้า. 

 พระอาจารยพ์ึงกล่าวนมสัการน า  ใหปั้พพชัชาเปกขะวา่ตามไปดงัน้ี :- 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธธสัสะ. 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธธสัสะ. 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธธสัสะ. 

ค าแปล 
น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้อรหันต์  ตรัสรู้ชอบเองพระองค์น้ัน. 



 แต่นั้นพระอาจารยพ์ึงสั่งดว้ยค าวา่  “เอวงั วะเทหิ”  “เจ้าจงว่าอย่างนี”้  หรือ  “ยะมะหัง วะทาม ิตัง วะเทห”ิ  
“เจ้าจงว่าตามเรา”  ค าใดค าหน่ึง  อยา่วา่ควบกนั.  ปัพพชัชาเปกขะพึงรับวา่  “อามะ ภันเต”  “ขอรับ เจ้าข้า” 
 พระอาจารยพ์ึงบอกแก่ปัพพชัชาเปกขะ  ใหอ้ธิษฐานใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแลว้  พึงน าใหเ้ปล่ง
วาจาวา่สรณคมนต์ามไปทีละพากย ์ ดงัน้ี:- 

พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ. 
ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ. 
สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ. 

ทุติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ. 
ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ. 
ทุติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ. 

ค าแปล 
ข้าพระเจ้าถึงพระพทุธเจ้า  เป็นสรณะ. 
ข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเจ้า  เป็นสรณะ. 
ข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เจ้า  เป็นสรณะ. 

ข้าพระเจ้าถึงพระพทุธเจ้า  เป็นสรณะคร้ังท่ีสอง. 
ข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเจ้า  เป็นสรณะคร้ังท่ีสอง. 
ข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เจ้า  เป็นสรณะคร้ังท่ีสอง. 
ข้าพระเจ้าถึงพระพทุธเจ้า  เป็นสรณะคร้ังท่ีสาม. 
ข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเจ้า  เป็นสรณะคร้ังท่ีสาม. 
ข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เจ้า  เป็นสรณะคร้ังท่ีสาม. 

 เม่ือจบสรณคมนแ์ลว้  พระอาจารยพ์ึงบอกวา่  “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง”  “ถึงไตรสรณะเสร็จแล้ว”     
ปัพพชัชาเปกขะพึงรับวา่  “อามะ  ภันเต”  แต่นั้นพระอาจารยพ์ึงบอกใหรู้้วา่  บรรพชาเป็นสามเณรส าเร็จดว้ย
สรณคมนเ์พียงเท่าน้ี  สามเณรนั้นมีสิกขาบทอนัพึงศึกษาตามพระบญัญติั  ๑๐  ประการ  พึงศึกษาตามบาลี      
ไปก่อน  แลว้พึงกล่าวน าใหส้ามเณรวา่ตามไปทีละสิกขาบท  ดงัน้ี:- 

ปาณาติปาตา  เวระมะณี 
อะทินนาทานา  เวระมะณี   
อะพรัหมะจะริยา  เวระมะณี 
มุสาวาทา  เวระมะณี 
สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา  เวระมะณี 



วิกาละโภชะนา  เวระมะณี 
นจัจะคีตะวาทิตะวิสูกะทสัสะนา  เวระมะณี 
มาลาคนัธะวิเลปะนะธาระณะมณัฑะนะวิภูสะนฏัฐานา  เวระมะณี 
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา  เวระมะณี  
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา  เวระมะณี 
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ  (วา่ ๓ หน) 

เสร็จแลว้พึงกราบลง  ๓  หน 
ค าแปล 
เว้นจากฆ่าสัตว์. 
เว้นจากขโมย. 
เว้นจากกรรมมิใช่พรหมจรรย์. 
เว้นจากพูดเท็จ. 
เว้นจากด่ืมน า้เมา  คือสุราและเมรัย  อันเป็นฐานประมาท. 
เว้นจากบริโภคอาหารผิดเวลา. 
เว้นจากฟ้อนขับประโคม และดูการเล่น. 
เว้นจากทัดทาดอกไม้ของหอมและเคร่ืองทาอันเป็นฐานแต่งตัว. 
เว้นจากนอนบนท่ีนอนสูงท่ีนอนใหญ่. 
เว้นจากรับเงินทอง. 
ข้าพระเจ้าสมาทานสิกขาบท  ๑๐  เหล่านี ้

ในล าดบันั้น  สามเณรพึงรับบาตรอุม้เขา้ไปหาพระอุปัชฌายะในสงฆนิบาต  วางไวข้า้งตวัดา้นซา้ย      
รับเคร่ืองสักการะถวายท่านแลว้กราบลง  ๓  หน  นัง่คุกเข่าประณมมือ  กล่าวค าขอนิสัย  วา่ดงัน้ี:- 

อะหงั ภนัเต นิสสะยงั ยาจามิ. 
ทุติยมัปิ  อะหงั ภนัเต นิสสะยงั ยาจามิ. 
ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต นิสสะยงั ยาจามิ. 
อุปัชฌาโย เม ภนัเต โหหิ. (วา่ ๓ หน) 

ค าแปล 
ข้าพระเจ้าขอนิสัย  เจ้าข้า. 

ข้าพระเจ้าขอนิสัยเป็นคร้ังท่ีสอง  เจ้าข้า. 
ข้าพระเจ้าขอนิสัยเป็นคร้ังท่ีสาม  เจ้าข้า. 

ขอท่านเป็นอุปัชฌายะ  ของข้าพระเจ้าเถิด  เจ้าข้า. 

 พระอุปัชฌายะพึงกล่าวบทรับวา่  “สาหุ”  “ดีละ”  หรือ  “ละหุ”  “เบาใจ”  หรือ  “โอปายกิงั”  “ชอบด้วย
อุบาย”  หรือ  “ปะฏรูิปัง”  “สมควร”  หรือ  “ปาสาทเิกนะ  สัมปาเทห”ิ  “จงให้ถึงพร้อมด้วยอาการให้เกิดเล่ือมใส”  บทใด
บทหน่ึง  ๓  คร้ัง  เวน้ระยะใหส้ามเณรตอบรับวา่  “สาธุ  ภันเต”  “ดีละ เจ้าข้า”  ทุกบทไป. 



 แต่นั้นสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระใหท่้านสืบไป  วา่ดงัน้ี :- 

อชัชะตคัเคทานิ เถโร มยัหงั ภาโร,  อะหมัปิ เถรัสสะ ภาโร. (วา่ ๓ หน) 

เสร็จแลว้กราบลง  ๓  หน. 
ค าแปล 

ตั้งแต่วนันีไ้ป  พระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพระเจ้า  ข้าพระเจ้าย่อมเป็นภาระของพระเถระ. 

 ในล าดบันั้น  พระอุปัชฌายะพึงบอกแก่สามเณรผูเ้ป็นอุปสัมปทาเปกขะคือผูมุ่้งอุปสมบทวา่  เป็นเวลาท่ี
สงฆท์ าอุปสมบทกรรม  ยกเธอใหเ้ป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา  และในกรรมวาจาท่ีจะสวดประกาศในสงฆ-
สันนิบาต  จะตอ้งออกช่ืออุปสัมปทาเปกขะและช่ืออุปัชฌายะ  แลว้พึงขนานช่ืออุปสัมปทาเปกขะ  ในมคธภาษา  
และพึงบอกช่ือตนใหจ้  าไว ้ พึงสั่งก าชบัวา่เม่ือท่านถามถึงช่ือของตน  ใหบ้อกตามช่ือท่ีขนานไวน้ั้น  เม่ือท่าน
ถามถึงช่ืออุปัชฌายะ  ใหบ้อกตามช่ือ  เม่ือไดรั้บบอกบาตรจีวรวา่  ส่ิงนั้นช่ือนั้น ๆ  ใหรั้บค าแลว้จ าช่ือนั้น ๆ  ไว้
ใชใ้นอธิษฐานกิจ. 
 ในล าดบันั้น  พระอาจารยผ์ูจ้ะสวดกรรมวาจา  พึงเอาบาตรมีสายโยคคลอ้งตวัอุปสัมปทาเปกขะ  สะพาย
แล่งทางบ่าซา้ย  ยงัตวับาตรใหอ้ยูต่รงหลงั  แลว้บอกบาตร  จีวร  และอุปสัมปทาเปกขะพึงรับค าวา่ดงัน้ี:- 

ค าบอกบาตรจีวร    ค ารับ 

อะยนัเต ปัตโต.    อามะ ภนัเต. 
อะยงั สงัฆาฏิ.    อามะ ภนัเต. 
อะยงั อุตตะราสงัโค.   อามะ ภนัเต. 
อะยงั อนัตะระวาสะโก.   อามะ ภนัเต. 

ค าแปล 
   นีบ้าตรของเจ้า.     ขอรับ  เจ้าข้า.  
   นีผ้้าทาบ.      ขอรับ  เจ้าข้า.  
   นีผ้้าห่ม.      ขอรับ  เจ้าข้า.  
   นีผ้้านุ่ง.      ขอรับ  เจ้าข้า.  

 แต่นั้นพระอาจารยพ์ึงสั่งอุปสัมปทาเปกขะใหอ้อกไปยนืขา้งนอก  ดว้ยค าวา่  “คจัฉะ อะมุมหิ โอกาเส 
ติฏฐาหิ”  “เจ้าจงไปยืน  ณ  โอกาสโน้น.” 
 อุปสัมปทาเปกขะพึงถอยหลงัออกไปพอควรแลว้  ลุกยนืหนัหนา้เดินออกไป  ยนืห่างจากหตัถบาสสงฆ์
ตั้งแต่  ๑๒  ศอกออกไป  หนัหนา้เขา้มาทางสงฆป์ระณมมือ.  ยนืท่ีไหน  ห่างเท่าไรพอดี  อาจรู้ง่ายดว้ยเขาปูผา้
ไวส้ าหรับพระอาจารยอ์อกไปสอน  ยนืท าผา้ไวข้า้งหนา้กะระยะวา่เม่ือพระอาจารยอ์อกไปยนืบนผา้แลว้  จกัได้
หตัถบาสกนั  คือห่างกนัระยะ  ๑  ศอก  พึงระวงัอยา่เดินเหยยีบผา้ไป  พึงหลีกออ้มไป  อยา่ยนืบนผา้. 
 ในล าดบันั้น  พระอาจารยพ์ึงกราบพระรัตนตรัย  ๓  หนแลว้นัง่คุกเข่าประณมมือเปล่งค านมสัการ    
ตั้งนโม  ๓  จบแลว้  นัง่ราบประณมมือสวดกรรมวาจา  สมมติตนเป็นผูส้อนซอ้มอุปสัมปทาเปกขะ  จากนั้น  



พระอาจารยพ์ึงออกจากสงฆสันนิบาตไปยนืหนา้อาสนะท่ีปูไวส้ าหรับนั้น  พึงสอนซอ้มอุปสัมปทาเปกขะ  แลว้
สวดถามอนัตรายกิธรรม  วา่ดงัน้ี:- 

พระอาจารย ์     อุปสัมปทาเปกขะ 
ถาม      ตอบ 

กฏุฐงั      นตัถิ ภนัเต.  
คณัโฑ     นตัถิ ภนัเต.  
กิลาโส     นตัถิ ภนัเต.  
โสโส      นตัถิ ภนัเต.  
อะปะมาโร     นตัถิ ภนัเต.  
มะนุสโสส๊ิ     อามะ ภนัเต. 
ปุริโสส๊ิ     อามะ ภนัเต. 
ภุชิสโสส๊ิ     อามะ ภนัเต. 
อะนะโณส๊ิ     อามะ ภนัเต. 
นะส๊ิ ราชะภะโฏ    อามะ ภนัเต. 
อะนุญญาโตส๊ิ มาตาปิตูหิ   อามะ ภนัเต. 
ปะริปุณณะวีสะติวสัโสส๊ิ   อามะ ภนัเต. 
ปะริปุณณนัเต ปัตตะจีวะรัง   อามะ ภนัเต. 
กินนะโมสิ     อะหงั ภนัเต .................... นามะ. 
โก นามะ เต อุปัชฌาโย   อุปัชฌาโย เม ภนัเต อายสัมา .............. นามะ. 

ค าแปล 
  โรคเร้ือน ?     ไม่มี  เจ้าข้า.  
  ฝี ?      ไม่มี  เจ้าข้า.  

โรคกลาก ?     ไม่มี  เจ้าข้า.  
โรคมองคร่อ ?     ไม่มี  เจ้าข้า.  
ลมบ้าหม ู?     ไม่มี  เจ้าข้า.  
เจ้าเป็นมนุษย์หรือ ?    ขอรับ  เจ้าข้า.  
เจ้าเป็นชายหรือ ?     ขอรับ  เจ้าข้า.  
เจ้าเป็นไท (มิใช่ทาส) หรือ ?    ขอรับ  เจ้าข้า.  
เจ้าหาหนีสิ้นมิได้หรือ ?    ขอรับ  เจ้าข้า.  
เจ้ามิใช่ราชภัฏ (คนอันพระราชาชุบเลีย้ง) หรือ ?  ขอรับ  เจ้าข้า.  
เจ้าเป็นผู้อันมารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ ?  ขอรับ  เจ้าข้า.  
เจ้ามีปี (อาย)ุ ครบย่ีสิบแล้วหรือ ?   ขอรับ  เจ้าข้า.  
บาตรจีวรของเจ้า  มีครบแล้วหรือ ?   ขอรับ  เจ้าข้า.  



เจ้าช่ืออะไร ?     ข้าพระเจ้าช่ือ...............  
พระอุปัชฌายะของเจ้าช่ืออะไร ?   พระอุปัชฌายะของข้าพระเจ้าช่ือท่าน...........  

 ในค าบอกช่ือตวัและช่ือพระอุปัชฌายะ  ลงจุดไวน้ั้นเพื่อกรอกช่ือ  ตวัอยา่ง  “อะหัง ภันเต สุภัทโท นา
มะ”  “ข้าพระเจ้าช่ือ สุภัททะเจ้าข้า”   “อปัุชฌาโย เม ภันเต อายสัมา มะนุสสะนาโค นามะ”  “พระอุปัชฌายะของข้าพระเจ้า 
ช่ือท่านมะนุสนาคะ เจ้าข้า” 
 คร้ันสวดซอ้มแลว้  พระอาจารยพ์ึงกลบัเขา้มาในสงฆสันนิบาตกราบลงหนหน่ึง  นัง่ราบประณมมือ  
สวดกรรมวาจาขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขา้มา   
 ในล าดบันั้น  อุปสัมปทาเปกขะพึงเขา้ไปในสงฆสันนิบาต  กราบสงฆ ์ ๓  หน  ตรงพระอุปัชฌายะ    
พระอาจารยห์รือภิกษุอ่ืนดึงจบัสายโยคบาตรไว ้ เพื่อบาตรไม่โขกอุปสัมปทาเปกขะ  แลว้พึงนัง่คุกเข่าประณม
มือ  เปล่งวาจาขออุปสมบท  ดงัน้ี:- 
 

    สงัฆมั ภนัเต, อุปะสมัปะทงั ยาจาม,ิ  อุลลุมปะตุ มัง ภนัเต สงัโฆ,  อะนุกมัปัง อุปายทายะ. 
ทุติยมัปิ ภนัเต,   สงัฆงั อุปะสมัปะทงั ยาจาม,ิ  อุลลุมปะตุ มัง ภนัเต สงัโฆ,  อะนุกมัปัง อุปายทายะ. 
ตะติยมัปิ ภนัเต, สงัฆงั อุปะสมัปะทงั ยาจาม,ิ  อุลลุมปะตุ มัง ภนัเต สงัโฆ,  อะนุกมัปัง อุปายทายะ. 
 ถา้วา่พร้อมกนัใหเ้ปล่ียน ยาจาม ิเป็น ยาจามะ และ เปล่ียน มัง เป็น โน 
ค าแปล 

ข้าพระเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์  เจ้าข้า,  ขอสงฆ์โปรดยกข้าพระเจ้า  ขึน้เถิด  เจ้าข้า. 
ข้าพระเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์เป็นคร้ังท่ีสอง  เจ้าข้า,  ขอสงฆ์โปรดยกข้าพระเจ้า  ขึน้เถิด  เจ้าข้า. 
ข้าพระเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์เป็นคร้ังท่ีสาม  เจ้าข้า,  ขอสงฆ์โปรดยกข้าพระเจ้า  ขึน้เถิด  เจ้าข้า. 

 ในล าดบันั้น  พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆแ์ลว้  และพระอาจารยส์วดสมมติตน  ถามอนัตรายกิธรรม
อุปสัมปทาเปกขะ แต่นั้นพึงนัง่ฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ  คร้ันจบแลว้ท่านเอาบาตรออกจากตวั  
แลว้พึงกราบลง  ๓  หน  นัง่พบัเพียบประนมมือฟังพระอุปัชฌายะบอกอนุศาสนไ์ปจนจบแลว้รับวา่  “อามะ  
ภันเต”  แลว้กราบลง  ๓  หน  ถวายไทยทาน  กรวดน ้า  เป็นอนัจบวธีิอุปสมบท. 

 
 

 
 

 


