
    

  

คู่มือพิธีขอบรรพชา อุปสมบท (แบบอุกาสะ) พิมพ์เผยแผ่ โดย พระครูวิจิตรปริยัตยาทร (พระครูตี๋)     ๑ 

 

 พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ) 

  

คู่มือบรรพชาอุปสมบท : วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ต าบลในเวียง  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

วิธีการท่องค าขอบรรพชาอุปสมบท 
  

          นาคที่จะท่องค าบรรพชาอุปสมบทนี ้ ข้อแรกตอ้งอ่านค าที่จะท่องให้ชดัเจนถูกตอ้งอักขระและเสียงโดยแน่
ชัดเสียก่อน และเริม่ท่องจ าในภายหลัง ถ้าสงสัยเสียงของอักขระค าใด ตอ้งสอบถามท่านผูรู้้เสียก่อน มิฉะนัน้จะท า
ให้ท่องผิดและจ ายากยิ่งขึ้น  ข้อส าคัญต้องท่องออกเสียง อย่าท่องในใจ เพราะจะเป็นเหตุใหก้ารกล่าวค าบรรพชา
อุปสมบทไม่คลอ่งปาก ในเวลาบรรพชาอปุสมบท บทที่จะเริ่มตั้งแต่ค าวันทาสีมา – บรรพชา – อุปสมบทท่อง
เฉพาะบทที่พิมพ์เป็นอักษรเข้ม สว่นอกัษรเลก็ธรรมดาทีเ่ป็นค าอธบิายถงึพิธีการไม่ตอ้งท่องจ าอ่านใหเ้ข้าใจเทา่นัน้ 
       

พิธีขอบรรพชาอุปสมบท 
  

          อปุสัมปทาเปกข ์พึงโกนผม หนวด เครา ทิ้ง ตดัเล็บมือ เท้า นุง่หม่ให้เรียบร้อย กระท าประทักษิณคือเดิน
เวียนขวารอบพระอุโบสถ ๓ รอบ มือประนมถือดอกไมธู้ปเทียน พึงระลึกถงึพระพุทธคณุ ในรอบที ่ ๑                    
พระธรรมคุณ ในรอบที่ ๒ พระสงัฆคุณ ในรอบที ่ ๓ ตอ้งเดินด้วยตนเอง ไม่ขึน้คานหาม ไม่ขีค่อ ไมข่ี่ช้างขี่ม้า               
เพื่อแสดงความเคารพต่อพระปฏิมา คือพระประธานในพระอโุบสถ ซึ่งเปรียบประดุจพระพุทธเจ้าประทับอยูใ่น
พระอุโบสถนัน้ เมื่อกระท าประทกัษิณครบ ๓ รอบแลว้ จดุธูปเทียนที่สีมาหน้าอุโบสถ กราบ ๓ ครั้ง แล้วยนืขึ้น
กล่าวค าวนัทาสีมา ดังนี ้
  

๑. วันทาสีมา – วันทาพระประทาน 
          

          อุกาสะ วันทามิ  ภันเต,  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต,  มะยา   กะตัง  ปุญญัง   สามินา   
อะนุโมทิตัพพัง,  สามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง,  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทาม,ิ 
          (นั่งลงว่า) สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม  ภันเต, (กราบ ๑ ครั้ง แล้วว่า) อุกาสะ ทะวารัตตะเย
นะ กะตัง,  สัพพัง  อะปะราธัง   ขะมะถะ  เม  ภันเต,   (กราบ ๑ ครั้ง แล้วยืนขึ้นว่า) วันทามิ  ภันเต,สัพพัง 
อะป ะราธั ง   ขะมะถะ  เม  ภั น เต ,  มะยา   กะตั ง   ปุญ ญั ง   สามิ น า   อะ นุ โมทิ ตั พ พั ง   ส ามิ น า
กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง,  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทาม ิ (นั่งลง กราบ ๓ ครั้ง) 
  

          บดิามารดาหรือญาติผู้ใหญ่จูงมืออุปสมัปทาเปกข์เข้าภายในพระอุโบสถ  อุปสัมปทาเปกข ์ พึงท าความ
เคารพพระประธาน ด้วยการวันทาพระอย่างเดียวกบัวนัทาสีมา ฉะนั้น 
  

           เสร็จแลว้มานั่งที่ทา้ยอาสนะพระสงฆ ์ที่พ้ืนพระอุโบสถ เพื่อรบัผ้าไตรจากบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญห่รือ
ท่านผู้มีจติศรทัธาผู้จดัการบรรพชาอุปสมบทให ้ กราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ยืน่แขนรบัผ้าไตรพร้อมกับ
มือที่ประนมเรียบร้อย  แลว้ขึ้นอาสนะสงฆ์เดินเข่าเข้าหาพระอุปัชฌาย์ ถวายผา้ไตรแด่พระอุปัชฌาย์ แล้วเอี้ยวตัว
ไปทางขวามือ รับเครื่องสักการะถวายแด่พระอปุัชฌาย์ แล้วกราบ ๓ ครั้ง พระอปุัชฌาย์ยกผา้ไตรขึน้ใส่แขนแล้ว
ยืนดว้ยความเคารพ ใหเ้ท้าทั้งสองชดิกนั กม้ตวัเล็กน้อย เปล่งวาจาขอบบรรพชา ดังนี ้
  
 
 
  



    

  

คู่มือพิธีขอบรรพชา อุปสมบท (แบบอุกาสะ) พิมพ์เผยแผ่ โดย พระครูวิจิตรปริยัตยาทร (พระครูตี๋)     ๒ 

 

๒. ค าขอบรรพชา 
  

          อกุาสะ  วันทามิ  ภันเต,  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต,  มะยา  กะตัง  ปุญญัง   
สามินา  อะนุโมทิตัพพัง, สามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง,  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ, อุกาสะ   
การุญญัง  กัตวา  (อา่นว่า กัต-ตะ-วา)  ปัพพัชชัง  เทถะ  เม  ภันเต, (นั่งคุกเขาประนมมือว่า) 
    

  อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง  ยาจาม,ิ 
  ทุติยัมป ิ อะหัง  ภันเต,  ปพัพัชชัง  ยาจาม,ิ 
  ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง  ยาจาม,ิ 
    

  (สัพพะทุกขะ  นิสสะระณะ  นิพพานะ 
  สัจฉิกะระณตัถายะ  อิมัง  กาสาวัง  คะเหตวา  (อา่นว่า คะ – เหต – ตะ - วา) 
  ปัพพาเชถะ  มัง  ภันเต,  อนุกัมปัง  อุปาทายะ) 
    

ว่า ๓ ครั้ง พระอุปชัฌายร์ับผ้าไตร แล้วพึงว่าต่อไป 
    

  (สัพพะทุกขะ  นิสสะระณะ  นิพพานะ  
  สัจฉิกะระณตัถายะ  เอตัง  กาสาวัง  ทตัวา (อ่านวา่ ทัต-ตะ-วา) 
  ปัพพาเชถะ  มัง  ภันเต,  อนุกัมปัง  อุปาทายะ) 
    

ว่า ๓ ครั้ง จบแลว้กราบ ๓ ครั้ง 
  

          นัง่พับเพียบประนมมือ ตั้งใจฟังโอวาท ซึง่พระอุปชัฌาย์ จะสอนใหรู้้จกัคุณของพระรัตนตรัย  ให้รูถ้ึง
ความมุ่งหมายแห่งการบรรพชาอุปสมบท และสอนใหเ้รียน ตจปัญจกกัมมัฏฐาน ไว้เปน็อบุายส าหรับสงบระงับ
จิตใจ ทั้งโดยอนุโลม ทั้งโดยปฏิโลม พึงว่าตาม 
    

  เกสา,  โลมา,  นะขา,  ทันตา,  ตะโจ, 
  ตะโจ,  ทันตา,  นะขา,  โลมา,  เกสา, 
    

          ครั้นแล้วพระอุปชัฌาย์พึงสวมอังสะให้อุปสมัปทาเปกข์ มอบผ้ากาสาวะใหอ้อกไปครอง แล้วเข้ามาหา 
พระอาจารยซ์ึ่งนั่งคอยอยู่ท้ายพระสงฆ ์ถวายเครื่องสักการะกราบ ๓ ครั้ง ยนืประนมมือเปล่งวาจา ดงันี ้
  

๓. ค าขอสรณะและศีล 
  

          อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต,  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต,  มะยา  กะตัง  ปุญญัง   
สามินา  อะนุโมทิตัพพัง, สามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง,  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ,  
อุกาสะ  การุญญัง  กตัวา (อ่านวา่ กตั-ตะ-วา)  ตสิะระเณนะ  สะหะ  สีลานิ  เทถะ  เม  ภันเต,   
(นั่งคกุเข่าประนมมือว่า) 
    

  อะหัง  ภันเต  สะระณะสีลงั  ยาจาม,ิ 
  ทุติยัมป ิ อะหัง  ภันเต  สะระณะสีลัง  ยาจาม,ิ 
  ตะติยัมป ิ อะหัง  ภันเต  สะระณะสลีัง  ยาจาม,ิ 

 



    

  

คู่มือพิธีขอบรรพชา อุปสมบท (แบบอุกาสะ) พิมพ์เผยแผ่ โดย พระครูวิจิตรปริยัตยาทร (พระครูตี๋)     ๓ 

 

พระอาจารยป์ระนมมือ  กลา่วค านมัสการให้อปุสัมปทาเปกขว์่าตามดังนี้ 
          นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ  (วา่ ๓ ครั้ง) 
  

          พระอาจารย์พึงว่า  เอวัง วะเทห ิหรือ ยะมะหัง วะทาม ิตัง วะเทห ิ พึงรับว่า  อามะ  ภันเต  แล้ว   
พระอาจารย์พึงให้สรณคมนแ์ละศีล นาคพึงวา่ตามตอ่ไป 
  

          พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ, 
          ทุติยัมป ิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉาม,ิ ทุติยัมปิ   สังฆัง  
สะระณัง  คัจฉามิ, 
          ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ตะติยมัป ิ ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ตะติยัมปิ  สังฆัง  
สะระณัง  คัจฉามิ, 
          

          พระอาจารย์พึงว่า  ติสะระณะคะมะนัง  นิฏฐิตัง  พึงรบัว่า  อามะ  ภันเต  แล้วพึงใหศ้ีล  ๑๐ ต่อไป 
    

๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยาม ิ
๒. อะทินนาทานา  เวระมะณี,   สิกขาปะทัง  สะมาทิยาม ิ
๓. อะพรัหมะจะริยา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ 
๔. มุสาวาทา  เวระมะณี,  สกิขาปะทัง  สะมาทิยามิ 
๕. สุรา  เมระยะ  มัชชะ  ปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี,  

  สิกขาปะทัง  สะมาทิยาม ิ
๖. วิกาละโภชะนา  เวระมะณ,ี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยาม ิ
๗. นัจจะ  คีตะ  วาทิตะ  วิสกูะ  ทัสสะนา  เวระมะณี, 

  สิกขาปะทัง  สะมาทิยาม ิ
๘. มาลา  คันธะ  วเิลปะนะ  ธาระณะ  มัณฑะนะ (อ่านว่า มัณ-ดะ-นะ) 

  วิภูสะนัฏฐานา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ 
๙. อุจจาสะยะนะ  มะหาสะยะนา  เวระมะณี, 

  สิกขาปะทัง  สะมาทิยาม ิ
๑๐. ชาตะ  รูปะ  ระชะตะ  ปฏิคคะหะณา  เวระมะณี, 

  สิกขาปะทัง  สะมาทิยาม ิ
    

  (อิมานิ  ทะสะ  สกิขาปะทานิ  สะมาทิยาม)ิ 
          

ว่า ๓ ครั้ง กราบ ๓ ครั้ง แลว้ยืนประนมมือ เปลง่วาจาตอ่ไปว่า 
          

          วันทามิ  ภันเต,  สพัพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต,  มะยา  กะตงั  ปุญญัง  สามินา   
อะนุโมทิตัพพัง,  สามินา กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตพัพัง,  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทาม,ิ 

 

(นั่งคกุเขากราบ ๓ ครั้ง) 

          ต่อจากนี้ รับบาตร แล้วเข้าหาพระอปุัชฌาย์วางบาตรไว้ด้านซา้ยมือ พึงเอาดอกไม้ธปูเทียนซึ่งวางอยู่บน
ฝาบาตร ถวายพระอุปัชฌาย์ กราบ ๓ ครัง้ ยนืประนมมือขึ้น กล่าวค าขอนิสัย ดังนี้ 
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๔. ค าขอนิสัย 
  

          อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต,  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต,  มะยา  กะตัง  ปุญญัง  
สามินา  อะนุโมทิตัพพัง, สามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง, สาธ ุ สาธุ  อะนุโมทามิ,  อกุาสะ  
การุญญัง  กัตวา (อา่นว่า กัต-ตะ-วา)  นิสสะยัง  เทถะ  เม  ภันเต,  (นั่งคกุเขา่ประนมมือว่า) 
    

  อะหัง  ภันเต,  นิสสะยัง  ยาจามิ 
  ทุติยัมป ิ อะหัง  ภันเต,  นิสสะยัง  ยาจาม ิ
  ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  นิสสะยัง  ยาจามิ 
  อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  โหห,ิ  อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  โหห,ิ 
  อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  โหหิ. 
 
 

 

พระอุปัชฌายก์ล่าว 
 

อุปสัมปทาเปกข์ (นาค) พงึรับ 

  ปะฏิรูปัง อุกาสะ  สัมปะฏิจฉาม ิ
  โอปายกิัง สัมปะฏิจฉาม ิ
  ปาสาทเิกนะ  สัมปาเทห ิ สัมปะฏิจฉาม ิ
  

          อปุสัมปทาเปกข์พึงกล่าวต่อไปว่า  อชัชะตัคเคทาน ิ เถโร,  มัยหัง  ภาโร, อะหัมป ิ เถรัสสะ  ภาโร    
ว่า ๓ ครั้ง จบแลว้กราบ ๓ ครั้ง  ยืนประนมมือเปลง่วาจาว่า 
  

          วันทามิ  ภันเต,  สพัพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต,  มะยา  กะตงั  ปุญญัง  สามินา   
อะนุโมทิตัพพัง,  สามินา กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตพัพัง,  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทาม,ิ 
  

(นั่งคกุเข่ากราบ ๓ ครั้ง) 
  

          ต่อจากนี้  พระอปุัชฌาย์พึงตัง้ชื่อให้อปุสัมปทาเปกข ์และบอกชื่อพระอปุัชฌาย์  พึงรับว่า  
 อามะ  ภันเต  แล้วบอกบรขิารต่อไป  พึงรับว่า  อามะ  ภันเต  ทกุครัง้ 
  

  ค าบอก ค ารับ 
      

  อะยันเต  ปตัโต อามะ  ภันเต 
  อะยัง  สังฆาฏ ิ อามะ  ภันเต 
  อะยัง  อุตตะราสังโค อามะ  ภันเต 
  อะยัง  อันตะระวาสะโก อามะ  ภันเต 
   

          เสร็จแลว้พึงเอาบาตรคลอ้งตวัอปุสัมปทาเปกข์  และพึงบอกให้ออกไปข้างนอก ดว้ยค าวา่  คัจฉะ อะมมุหิ 
โอกาเส ติฏฐาห ิ
          อปุสัมปทาเปกข์พึงถอยหลังออก  พอพ้นเขตพระสงฆ ์แลว้หนัหน้าลุกเดนิประนมมือไปยนืที่ผนงั 
พระอุโบสถ  อย่าเหยียบพรมเล็กที่ปไูว ้ยืนหันหน้าเข้าหาพระประธาน ครัน้แลว้พระกรรมวาจาจารย์  
และพระอนุสาวนาจารย ์จะสวดสมมตตินแลว้ออกไปถามอันตรายิกธรรม  เมือ่ท่านถามพึงตอบ 
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พระคู่สวด  ถาม สามเณร  ตอบ 
  กุฏฐัง นัตถิ  ภันเต 
  คัณโฑ นัตถิ  ภันเต 
  กิลาโส นัตถิ  ภันเต 
  โสโส นัตถิ  ภันเต 
  อะปะมาโร นัตถิ  ภันเต 
  มนุสโสส ิ อามะ  ภันเต 
  ปุริโสส ิ อามะ  ภันเต 
  ภุชิสโสส ิ อามะ  ภันเต 
  อะนะโณส ิ อามะ  ภันเต 
  นะส ิ ระชะภะโฏ อามะ  ภันเต 
  อะนุญญาโตสิ  มาตาปิตูห ิ อามะ  ภันเต 
  ปะริปุณณะวสีะติวสัโสส ิ อามะ  ภันเต 
  ปะริปุณณัเต ปตัตะจีวะรัง อามะ  ภันเต 
  กินนาโมส ิ อะหัง  ภันเต.............นามะ 
  โก  นามะ  เต  อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย  เม  ภันเต, 
    อายัสสะมา...............นามะ 
      

          พระอาจารย์ทัง้ ๒ จะกลับเข้าสู่ท่ามกลางพระสงฆ ์ สวดเรียกอปุสัมปทาเปกข์เขา้ไปในท่ามกลาง
พระสงฆ์  เมือ่ท่านสวดจบแล้ว พึงเดนิประนมมือเข้าไปนั่งระหว่างพระสงฆค์ู่สุดทา้ย กราบ ๓ ครัง้ แลว้เปลง่วาจา
ขออุปสมบทวา่ 
  

๕. ค าขออุปสมบท 
  

          สังฆัมภันเต  อุปะสัมปะทัง  ยาจาม,ิ  อุลลุมปะตุมัง  ภันเต  สังโฆ,  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ, 
          ทุติยัมป ิ ภันเต  สงัฆัง  อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ,  อุลลุมปะตุมัง  ภันเต  สังโฆ,  อะนุกัมปัง   
อุปาทายะ, 
          ตะติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง  อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ,  อุลลุมปะตุมัง  ภันเต  สังโฆ,  อะนุกัมปัง   
อุปาทายะ, 
  

          จบแลว้กราบ ๓ ครั้ง  เดนิเข่าเข้าไปให้ใกล้พระอุปัชฌาย์ นั่งคกุเข่าประนมมือ พระอาจารย์ทัง้ ๒                  
จะสมมติตนถามอันตรายิกธรรม พึงถามพึงตอบโดยนัยก่อน  ท่านทั้งสองจะได้สวดญัตติจตตุถกรรมวาจาไปจนจบ 
  

          เมื่อจบแล้วเอาบาตรออกวางไวด้้านซ้ายมอื กราบ ๓ ครั้ง นั่งพับเพียบประนมมือฟังอนุศาสน ์ เมื่อทา่น
สวดอนุศาสน์จบใหร้ับว่า  อามะ  ภันเต  แลว้นัง่คุกเข่า  กราบ ๓ ครั้ง  แล้วหันตัวไปทางขวามือ รบัสักการะถวาย
พระอนุสาวนาจารย ์แลว้กราบ ๓ ครัง้ นั่งพับเพียบตรงพระอุปัชฌาย์ เตรียมกรวดน้ า 
  

          เมื่อท่านขึ้น ยถา...... ให้เริ่มเทน้ าอุทิศสว่นกศุล เมื่อ  ยถา  จบ รบั สัพพี  เทน้ าใหห้มด  แล้วประนมมอืฟัง 
เมื่อพระสงฆ์อนโุมทนาจบ นั่งคุกเข่ากราบ ๓ ครั้ง และพึงกราบพระประธานอกี ๓ ครัง้ พร้อมกับพระสงฆ์
ทั้งหลาย  แลว้อุม้บาตรออกไปนัง่ท้ายอาสนะสงฆ์ เพื่อรับประเคนจตุปัจจัยไทยทานจากญาตโิยมต่อไป เป็นเสร็จ
พิธีบรรพชาอุปสมบท 

จบพิธีบรรพชาอุปสมบท 
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บทให้พร (ท่องจ าให้ได้กอ่นบวช) 
 

ยะถา  วาริวะหา  ปูรา           ปะริปูเรนติ   สาคะรัง 
เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง              เปตานัง  อุปะกัปปะติ,’ 
อิจฉิตัง  ปัฏฐิตัง  ตุมหัง                 ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ 
สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา                จันโท  ปัณณะระโส   ยะถา 

                                               มะณิ   โชติระโส   ยะถา  ฯ 
 

สัพพีติโย วิวัชชันตุ               สัพพะโรโค   วินัสสะตุ 
มา  เต  ภะวัตวันตะราโย            สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ  
อะภิวาทะนะสีลิสสะ                 นิจจัง   วุฑฒาปะจายิโน 
จัตตาโร   ธัมมา   วัฑฒันติ         อายุ    วัณโณ   สุขัง    พะลัง  ฯ 
 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
พระครูวิจิตรปริยัตยาทร (พระครูตี๋)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
ต้นแบบในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

สังกัดมหาเถรสมาคม ก ากับดูแลโดย ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โทร. ๐๘ ๙๖๓๓ ๔๘๗๒, ๐๙ ๖๖๙๗ ๑๖๑๖  โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๗๒๒  โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๓๐๖๖ 

 


