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แบบพระอุปัชฌาย์สอนนาค 

 บัดนี้ ตัวเธอ ได้น้อมน ำเอำผ้ำกำสำยะ มำขอบรรพชำอุปสมบทในพระพุทธศำสนำ จึงควรปลูก

ศรัทธำควำมเชื่อ ปสำทะควำมเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ำ ซึ่งเป็นผู้ตั้งพระพุทธศำสนำ และทรงอนุญำตกำร

บรรพชำอุปสมบทอันนี้ไว้ เบื้องต้นที่จะปลูกศรัทธำควำมเชื่อ ปสำทะควำมเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ำนั้น ควร

ต้องศกึษำให้รูจ้ักก่อนว่ำ พระพุทธเจำ้ มีคุณควำมดีอย่ำงไร 

-พระพุทธเจ้ำ นั้น มคีุณควำมดี คือ ทรงมีพระปัญญำปรีชำฉลำด รอบรู้ในสิ่งที่ควรรูค้วรเห็น ทั้ง

คุณและโทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ ตลอดถึงตรัสรู้อริยสัจ ๔ โดยไม่มใีครเป็นครูอำจำรย์สั่งสอน สว่น

นีเ้รียกว่ำ พระปัญญาคุณ 

          -ทรงละสิ่งที่เป็นโทษ คอือำสวกิเลสเครื่องเศรำ้หมองได้อย่ำงหมดจด กับทั้งวำสนำ คอื กิรยิำทำง

กำยวำจำ ที่กิเลสอบรมสั่งสมมำนำน ทรงบริบูรณ์ด้วยควำมดี มคีุณธรรมอันล้ ำเลิศนำนัปกำร ส่วนนี้ 

เรียกว่ำ พระบริสุทธิคุณ 

          -ทรงมีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตำกรุณำในหมู่สัตว์ ซึ่งเร่ำร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลส และกอง

ทุกข์ ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ ให้ได้ฟังแล้วปฏิบัติตำม สำมำรถดับเพลิงกิเลส และกองทุกข์เสียได้ 

โดยมิได้ทรงเห็นแก่ควำมเหน็ดเหนื่อย ทุกข์ยำกล ำบำกพระวรกำย ส่วนนี้เรยีกว่ำ พระมหากรุณาคุณ 

 * ทำ่นผู้ด ำรงในพระคุณ ทัง้ ๓ ประกำร ม ีพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหา

กรุณาคณุ น้ี เรียกว่ำ พระพุทธเจ้า แปลวำ่ ท่ำนผู้รูด้รีู้ชอบฯ 

 เมื่อพระพุทธเจ้ำ ทรงรู้ดีรู้ชอบเช่นนี้แล้ว อำศัยควำมกรุณำเอ็นดูในหมู่สัตว์ จึงทรงแสดงธรรมสั่ง

สอน ธรรมค ำสั่งสอนของพระองค์นั้น เรียกว่ำ ปริยัติธรรม เพราะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องเล่าเรียน

ท่องบ่นจ าทรง ศกึษาให้เข้าใจเนือ้ความ ใจความในปริยัตนิั้น ประกาศขอ้ปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

-ควำมรักษำ กำย วำจำ ให้บรสิุทธ์ิ ไม่ประพฤตลิ่วงกิเลสอย่ำงหยำบ ที่จะพึงกระท ำดว้ย 

กำย วำจำ ชื่อว่ำ ศีล 

          -ควำมรักษำใจให้บรสิุทธ์ิ คือ เพง่ใจไว้ในอำรมณ์อันเดียว ไม่ให้เกำะเกี่ยวเศร้ำหมอง 

ดว้ยนิวรณ์ท้ัง ๕ ชื่อว่ำ สมาธิ 

          -ควำมท ำทฎิฐิควำมเห็นให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ไม่เห็นวิปริตผิดไปจำกคลองธรรม 

ชื่อว่ำ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา ทัง้ ๓ นี้ เรียกว่ำ ปฏิบัติธรรม เพราะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึง

ฝึกหัด กาย วาจา ใจ และทิฏฐิของตัว ให้เป็นไปตาม 
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เมื่อผู้ปฏิบัติด ำเนินไปตำม ศีล สมำธิ ปัญญำ นี้ ได้บรรลุถึงควำมบริสุทธิ์ คือ มรรค ผล 

นพิพำน อันใด มรรค ผล นพิพำน อันนัน้ เรียกว่ำ ปฏิเวธธรรม เพราะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะ

พึงรูแ้จ้งแทงตลอดได้เฉพาะตัว ดว้ยปัญญา 

* ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทั้ง ๓ ประกำรนี้ รวมเรียกสั้น ๆ ว่ำ พระธรรม เพรำะเป็น

สภำพที่ทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดี ไม่ให้เป็นคนชั่ว และให้ตั้งอยู่ในที่ดี มิให้ตกไปในที่ชั่ว มีทุคติ

อบำยเป็นตน้ฯ 

* หมู่ชนที่ได้สดับธรรมค ำสั่งสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ แล้วตั้งใจปฏิบัติตำม ศีล 

สมำธิ ปัญญำ ท ำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ สำมำรถก ำจัดอำสวกิเลสได้ขำดจำกสันดำน โดยเอกเทศ

บ้ำง โดยสิ้นเชิงบ้ำง กล่ำวนำมตำมภูมิที่ละกิเลสนั้น ๆ ว่ำ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ

อนาคามี พระอรหันต์ ทั้ง ๔ จ ำพวกนี้  เรียกว่ำ พระสงฆ์ เพราะเป็นหมู่เป็นพวก ที่มีความปฏิบัติ

เสมอเหมือนกันด้วย ศีล และทิฏฐิ พระสงฆ์นั้น โดยมำกมีฉันทะอัธยำศัย ร่วมใจกันกับพระบรมศำสดำ ช่วย

เทศนำแนะน ำสั่งสอนให้ชนนิกรนั้น ๆ ได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตำม สำมำรถละควำมเห็นผิดอันเป็นโทษทุจริต 

ให้สถิตตั้งมั่นในควำมเห็นชอบ อันเป็นคุณควำมดีงำมที่จะน ำไปสู่ควำมดับทุกข์ได้ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ น้ี เรียกว่า พระรัตนตรัย  เป็นสิ่งส ำคัญสูงสุดใน

พระพุทธศำสนำ ผูจ้ะมำขอบรรพชำอุปสมบท ต้องตั้งใจถึงเป็นสรณะที่พึ่งที่เคำรพนับถือเสียก่อน เหตุฉะนั้น 

ตัวเธอ จงตั้งใจในบัดนีว้่ำ ข้ำพเจ้ำขอถึงพระพุทธเจำ้เป็นสรณะที่พึ่งที่เคำรพนับถือของข้ำพเจำ้ ข้ำพเจ้ำขอถึง

พระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งที่เคำรพนับถือของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ เคำรพนับถือ

ของข้ำพเจ้ำ เมื่อตั้งใจถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ เคำรพนับถือ ดังนี้แล้ว จึงควรได้

บรรพชำอุปสมบทต่อไป 

อนึ่ง พึงรู้จักหน้ำที่ของกำรบรรพชำอุปสมบท ว่ำมีประโยชน์อย่ำงไรก่อน กำรบรรพชำอุปสมบทนั้น 

มีประโยชน์คือ จะได้ตั้งใจเล่ำเรียนศึกษำ และปฏิบัติตำม ศีล สมำธิ ปัญญำ รักษำกำย วำจำ ใจ ทิฏฐิ ท ำให้

บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีได้งำ่ย เพรำะเป็นคฤหัสถ์มกีิจกังวลหว่งใยมำก ยำกที่จะท ำได้ ทั้งตั้งอยู่ในที่ใกล้กับอำรมณ์ 

ที่จะล่อจติให้เกิดควำมรักบ้ำง ควำมโกรธบ้ำง ควำมหลงบ้ำง ไม่เป็นทำงที่จะประพฤติปฏิบัติ ท ำใจให้บริสุทธิ์

บริบูรณ์ดไีด้ง่ำย 

ส่วนกำรบรรพชำถือเพศเป็นบรรพชิต ย่อมละกิจกังวลห่วงใย ทั้งตั้งอยู่ในที่ห่ำงไกลจำกอำรมณ์

เช่นนั้น เป็นทำงที่จะประพฤติปฏิบัติ ท ำใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จำกอำสวะกิเลสได้ง่ำย แต่มิใช่ว่ำ ได้บรรพชำ

อุปสมบทแล้ว กิเลสอำสวะจะหมดสิ้นไปเองก็หำไม่ ยังต้องอำศัยตั้งใจปฏิบัติขัดเกลำกิเลสอย่ำงหยำบ ที่ลว่ง

ทำง กำย วำจำ ด้วยศีล แล้วตัง้ใจปฏิบัติขัดเกลำกิเลสอย่ำงกลำง คือนวิรณ์ ๕ ที่เกิดขึน้กลุ้มรุมจิต ท ำจติให้



โดย สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ญาณวรมหาเถร)  อดีตเจ้าอาวาสวดัเทพศิรินทราวาส 

 

๓ 

 

เศร้ำหมอง ด้วยสมาธิ คือเพ่งใจไว้ในอำรมณอ์ันเดียว แล้วหมั่นปฏิบัติขัดเกลำกิเลสอย่ำงละเอียดสุขุม อันท ำ

ให้เกิดมิจฉำทิฏฐ ิควำมเห็นวิปริตผดิไปจำกควำมจรงิ ด้วยปัญญา คือ ควำมรูจ้รงิเห็นจริง 

ส ำหรับศีลอันเป็นเบื้องต้นนัน้ ก็จะได้จะถงึด้วยกำรบรรพชำอุปสมบทอันนี้ 

ต่อไปนี้ จงตั้งใจเรียนพระกัมมัฏฐำน ตำมแบบโบรำณำจำรย์แต่ปำงก่อน ที่ได้สอนสืบ ๆ กันมำ เป็น

อุบำยส ำหรับจะท ำสมำธิใหเ้กิดขึ้น เพื่อเป็นที่ตั้งของปัญญำต่อไป จงศึกษำตำมไป โดยบทบำลีดังนี้ก่อน 

เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ นี้เรียกว่ำ อนุโลม คือว่ำไปตำมล ำดับ แล้วถอยกลับเข้ำมำเป็น 

ปฏิโลม ว่ำ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา  

จงตั้งใจศึกษำให้รู้เนื้อควำม เกสา คือสิ่งที่เป็นเส้น ๆ งอกขึ้นบนศีรษะ เบื้องหน้ำเพียงหน้ำผำก 

เบื้องหลังเพียงปลำยคอต่อ เบื้องขวำงมีหมวกหูทั้งสองข้ำงเป็นที่สุด ได้แก่ ผม, โลมา คือสิ่งที่เป็นเส้น ๆ ยก

เกสำเสีย งอกขึ้นทั่วสรรพำงค์กำย เว้นฝ่ำมือฝ่ำเท้ำ ได้แก่ ขน, นขา คือสิ่งที่เป็นเกล็ด ๆ งอกขึ้นตำมปลำย

มอืปลำยเท้ำทั้งสองข้ำง ได้แก่ เล็บ, ทนฺตา คือกระดูกที่เป็นซีก ๆ งอกขึน้ที่คำงเบื้องล่ำง เบือ้งบนส ำหรับบด

เคี้ยวอำหำร ได้แก่ ฟัน, ตโจ คือสิ่งที่หุม้อยู่ทั่วตัว ได้แก่ หนัง 

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ทั้ง ๕ น้ี เรียกว่า ตจปัญจกกัมมัฏฐาน แปลว่ำ กัมมัฏฐานมีหนังเป็นที่ ๕ 

เมื่อรู้จักสิ่งทั้ง ๕ อย่ำง นี้แล้ว พิจำรณำอย่ำงไรจึงจะเป็นพระกัมมัฏฐำน ถ้าพิจารณาว่า เป็นของดีของงาม 

น่ารักใคร่ น่าพึงพอใจ ก็ไม่เป็นพระกัมมัฏฐาน เพรำะกำรพิจำรณำเช่นนั้น เป็นเหตุที่จะท ำรำคะควำมก ำหนัด

ยินดี ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เป็นปัจจัยที่จะยั่วยวนกิเลสเช่นนั้นที่เกิดขึ้นแล้ว ให้มีก ำลังแก่กล้ำมำกยิ่งขึ้น 

ต่อเมื่อพิจำรณำว่ำ เป็นของไม่ดีไม่งาม ไม่น่ารักใคร่ ไม่น่าพึงพอใจ เป็นของโสโครกปฏิกูล ตามที่เป็นจริง

อย่างไร นั่นแล จึงเป็นพระกัมมัฏฐาน เพรำะกำรพิจำรณำเช่นนั้น เป็นเหตุที่จะห้ำมกันรำคะควำมก ำหนัด

ยินดี ที่ยังไม่เกิดมิใหเ้กิดขึ้น เป็นอุบำยที่จะปรำบปรำมกิเลสเช่นนั้นที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ลดน้อยถอยเบำบำงลงไป

จำกสันดำน 

เมื่อพิจำรณำโดยอำกำรย่นย่อเพียงเท่ำนี้ ไม่พอที่จะให้เห็นว่ำ เป็นของปฏิกูลน่ำเกลียดได้  ก็จง

พิจำรณำตรวจตรำให้ละเอียดแยบคำยออกไปโดยส่วนทั้ง ๕ คือ สี สัณฐำน กลิ่น ที่เกิด ที่อยู่ ว่ำ ผม ขน เล็บ 

ฟัน หนัง ทั้ง ๕ อย่ำงนี้ สีเป็นอย่ำงไร สัณฐำน คือรูปร่ำงเป็นอย่ำงไร กลิ่นเป็นอย่ำงไร ที่เกิดที่อยู่ เกิดอยู่ในที่

ไหน เมื่อพิจำรณำไปเช่นนี้ ก็จะเห็นได้ว่ำ แต่ละสิ่งแต่ละอย่ำง สีก็ไม่งำม สัณฐำน คือรูปร่ำงก็ไม่น่ำรักใคร่ 

กลิ่นก็เหม็น ที่เกิดที่อยู่ ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ ด้วยบุพโพโลหิต น้ ำเหลืองน้ ำเลือด ซึ่งมีอยู่ในรำ่งกำยอันนี้ เพรำะ

สิ่งทั้ง ๕ เป็นของโสโครกปฏิกูลอยู่ตำมธรรมดำเช่นนี้ ผมเมื่อขึน้ยำวออกมำแล้ว ก็ต้องตัด ต้องโกน ต้องสระ 

ต้องสำง ทิง้ไว้ก็เหม็นสำบเหม็นสำง เล็บก็ต้องตัด ต้องแคะมูลเล็บ ทิง้ไว้ก็ด ำสกปรก ฟันก็ต้องบ้วนปำกช ำระ

มูลฟัน ทิ้งไว้ก็เหม็นปฏิกูล หนังก็ต้องหมั่นอำบน้ ำช ำระขัดไคล ถ้ำจะทิ้งไว้ตำมธรรมดำ ก็จะสกปรก

ขะมุกขะมอม ส่งกลิ่นเหม็นสำบน่ำสะอดิสะเอียน 
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๔ 

 

สิ่งทั้ง ๕ อย่ำงนี ้เมื่อตกหลน่ลงในภำชนะที่จะบริโภคหรอืดื่ม เมื่อเห็นเขำ้ ก็ไม่สำมำรถจะบริโภคหรือ

ดื่มเข้ำไปได้ เพรำะเกลียดในควำมสกปรก แต่คนผู้ไม่ได้ใช้ปัญญำพิจำรณำตำมควำมเป็นจริง เมื่อเห็นสิ่ง

เหล่ำนี ้ที่เขำประดับประดำตกแตง่ไว้สวยงำม ก็ส ำคัญผิด หลงรักใคร่ก ำหนัดยินดีไปตำม แตส่ิ่งทั้ง ๕ อย่ำงนี้ 

ก็คงเป็นของโสโครกปฏิกูลอยู่ตำมธรรมดำของเขำ หำได้แปรเปลี่ยนไปตำมควำมหลงผิดของใครไม่ 

สมัยใด ควำมเห็นวำ่ เป็นของโสโครกปฏิกูลเกิดมีขึน้ สมัยนั้น ก็จงรักษาอารมณ์อันนั้นไว้ นั่นแล เป็น

พระกัมมัฏฐาน เพรำะเป็นอุบำยที่จะถ่ำยถอนรำคะควำมก ำหนัดยินดีรักใคร่ออกเสียจำกสันดำน ทั้งจะ

เป็นปทัฎฐำนเหตุที่ตั้งให้เกิดปัญญำควำมรู้จริงเห็นจริง เช่นรู้ว่ำ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กับทั้งร่ำงกำย ชีวิต 

จิตใจ อันนี้ ก็เป็นสักแต่ว่ำ ธำตุอันหนึ่ง ๆ มำประชุมรวมกันเข้ำ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำ เขำ ล้วนเป็น

อนิจจัง เป็นของไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนอยู่เสมอ เป็นทุกขัง มีควำมเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปรวนไปเป็นธรรมดำ และ

เป็นอนัตตำ ไม่อยู่ในอ ำนำจบังคับบัญชำของผู้ใด มิใช่ตัวตน ไม่ใช่เรำ ไม่ใช่ของเรำ 

เมื่อปัญญำควำมรู้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นแล้ว ก็จะละวำงอุปำทำนควำมยึดมั่นถือมั่นเสียได้ เมื่อ

อุปำทำนไม่มแีล้ว จติก็จะพน้จำกอำสวกิเลส เป็นอันได้บรรลุถึงธรรมวิเศษ คือพระนิพพำน ซึ่งเป็นธรรมชำติ

ดับเพลิงกิเลส และกองทุกข์ อันเป็นผลที่สุดแห่งพรหมจรรย์ในพระพุทธศำสนำ เหตุฉะนั้น ตัวเธอ จงตั้งใจ

แนว่แน ่มุ่งตรงต่อพระนิพพำนดังเช่นวำ่มำแล้ว และขอบรรพชำอุปสมบทต่อไป 

บัดนี ้จะมอบผ้ำกำสำยะให้ เพื่อส ำเร็จส่วนเบือ้งต้นแห่งกำรบรรพชำ ตำมพระพุทธำนุญำตฯ 

พระอุปัชฌำยะเอำมือจับผ้ำไตร สอนอุปสัมปทำเปกขะให้ครองผ้ำว่ำดังนี้ 

จงถือเอำผำ้กำสำยะเหล่ำนี้ออกไป เอำสบงคลี่อ้อมตัว จับชำยทั้งสองใหเ้สมอกัน ม้วนซำ้ยเข้ำ

มำ ข้ำงบนนุ่งเหน็บปิดสะดือ ข้ำงล่ำงปกหัวเข่ำลงไปเพียงครึ่งแข้ง เอำประคตเอวคำด แล้วเอำจีวรคลี่

อ้อมตัว จับชำยทั้งสองใหเ้สมอกัน ม้วนซำ้ยเข้ำมำดุจเดียวกัน แต่ขำ้งบนห่มปิดบ่ำซำ้ย เปิดบ่ำขวำ เอำ

สังฆำฏิพำด แล้วเข้ำมำกรำบไหว้ภิกษุทั้งหลำย ขอสรณคมน์และศีล ให้ส ำเร็จสำมเณรบรรพชำตำม

พระพุทธำนุญำตต่อไป 

(เมื่อนำคครองผ้ำเสร็จแลว้ เข้ำมำขอสรณคมน์และศีล อำจำรย์ผู้ให้ศลี พึงว่ำดังนี)้ 

จงตั้งใจนอบน้อม พระผู้มพีระภำคอรหันตสัมมำสัมพุทธเจำ้ พึงวำ่ตำมบท นโม ดังนี้ (แล้วน ำว่ำ นโม 

๓ หน จบแล้ว อำจำรย์ว่ำ เอวํ วเทหิ นำค รับว่ำ อาม ภนฺเต แล้วอำจำรย์พึงสอนว่ำ) จงตั้งใจถึง

พระพุทธเจ้ำว่ำเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก จงตั้งใจถึงพระธรรมว่ำเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก จงตั้งใจถึงพระสงฆ์ว่ำ

เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก แมใ้นวำระที่ ๒ วำระที ่๓ ก็พึงตั้งใจอย่ำงนัน้ แล้ววำ่ 

พุทธฺํ สรณํ คจฺฉามิ... ฯลฯ สรณคมน ํนิฏฺฐิตํ นำครับว่ำ อาม ภนฺเต 

เมื่อนำครับสรณคมน์จบแล้ว อำจำรย์ผู้ให้ศีล พึงว่ำ ดังนี้ 
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๕ 

 

สามเณรบรรพชาสําเร็จด้วยสรณคมน์ เพียงเท่านี้ ต่อนี้ไป จงต้ังใจสมาทาน 

สิกขาบท ๑๐ ประการ อันพระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตให้สามเณรศึกษา จงศึกษาตาม

ไปโดยบทบาลดีังนี้ก่อน ปาณาตปิาตา เวรมณ.ี. ฯลฯ จนจบศีล ฯ 

(สำมเณรจึงขอนิสสัยตอ่ไป) 

(เมื่อเสร็จพิธีให้นิสสัยแล้ว พระอุปัชฌำยะ พึงสอนอุปสัมปทำเปกขะ ว่ำดังนี้) 

บัดนี้ พระสงฆ์จะท ำอุปสมบทกรรม คือสวดประกำศกันและกัน ยกตัวเธอให้เป็น

อุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศำสนำ และในกรรมวำจำที่จะสวดประกำศนั้น จะต้องออกชื่อผู้

อุปสมบทด้วย ออกชื่ออุปัชฌำยะด้วย เพรำะฉะนั้น เมื่อท่ำนถำมว่ำ กินนาโมสิ เธอชื่ออะไร ก็

พึงหมำยเอำตัวเธอแล้วตอบว่ำ อหํ ภนฺเต........นาม ข้ำพเจ้ำชื่อ..... เมื่อท่ำนถำมถึงชื่อ 

อุปัชฌำยะ ว่ำ โก นาม เต อุปชฺฌาโย อุปัชฌำยะของเธอชื่ออะไร ก็พึงหมำยเอำตัวเรำ แล้ว

ตอบว่ำ อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต อายสฺมา...........นาม  อุปัชฌำยะของข้ำพเจำ้ชื่อ ทำ่น........ 

เมื่อทำ่นจะบอกบำตร จีวร ซึ่งส ำหรับเป็นสมณบรขิำรไปในภำยหน้ำว่ำ สิ่งนีช้ื่อนี้ สิ่งนีช้ื่อ

นี้ ดว้ยมคธภำษำ ก็จงรับว่ำ อาม ภนฺเต  อาม ภนฺเต แล้วจ ำชื่อนัน้ ๆ ไว้ใช้ในอธษิฐำนกจิใน

พระพุทธศำสนำตอ่ไป 

(เมื่ออุปสัมปทำเปกขะ ขออุปสมบทกับสงฆแ์ล้ว พระอุปัชฌำยะพึงเผดียงสงฆ์ ว่ำดังนี้) 

อทิานิ โข ภนฺเต, อยํ ราโธ นาม สามเณโร, มม อุปสมฺปทาเปกฺโข, อปุสมฺปทํ อากงฺ

ขมาโน สงฺฆ ํยาจต,ิ อหํ สพฺพมิมํ สงฺฆํ อชฺเฌสามิ, สาธ ุภนฺเต สพฺโพยํ สงฺโฆ, อมิํ ราธ ํนาม 

สามเณรํ อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺฉตฺิวา, ตตฺถ ปตฺตกลฺลตํ ญตฺวา, ญตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺ

เปน ฐานารเหน อุปสมปฺาเทมาติ กมฺมสนนฺิฎฐฺานํ กโรตุ. 

(สงฆ์รับว่ำ สาธุ พร้อมกัน) 

พระอุปัชฌำยะ พึงบอกอนุศำสน์ตำมที่มีในหนังสืออุปสมบทวิธี เมื่อจบอนุศำสน์แล้ว 

พระบวชใหม่พงึรับ ว่ำ อาม ภนฺเต ๑ หน แล้วน่ังคุกเข่ำกรำบลง ๓ หน เสร็จกำรอุปสมบทเพียง

เท่ำนี ้

------------------ 


