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อุปสมบทวธิี – แบบคณะธรรมยุต (เดีย่ว) 

 กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งบรรพชา อุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประณมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาต วางผ้าไตรไว้ข้าง
ตัวด้านซ้ายมือ รับเคร่ืองสักการะถวายพระอุปัชฌายะ แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ นั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตรประณม
มือ เปล่งวาจาด้วยค ามคธ ดังนี้... 
  

เอสาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพบุตัมป/ิ ตัง  ภะคะวันตัง/ สะระณัง คัจฉามิ/ ธัมมัญ จะ/ ภิกขุ สังฆัญ จะ/      
ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย/ ปัพบัชชัง/ ละเภยฺยัง/ อุปสัมปะดัง. 
 ดุติยัมปาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพบุตัมปิ/ ตัง  ภะคะวันตัง/ สะระณัง คัจฉามิ/ ธัมมัญ จะ/ ภิกขุ สังฆัญ จะ/   
ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย/ ปัพบัชชัง/ ละเภยฺยัง/ อุปสัมปะดัง. 
 ตะติยัมปาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพบุตัมป/ิ ตัง  ภะคะวันตัง/ สะระณัง คัจฉามิ/ ธัมมัญ จะ/ ภิกขุ สังฆัญ จะ/   
ละเภยยาหัง ภันเต/ ตัสสะ ภะคะวะโต/ ธัมมะวินะเย/ ปัพบัชชัง/ ละเภยฺยัง/ อุปสัมปะดัง. 
(ถ้าบวชเป็นสามเณรไม่ต้องกล่าวค าท่ีขีดเส้นใต้) 

อะหัง ภันเต/ ปัพบัชชัง/ ยาจามิ/ อิมานิ/ กาสายานิ/ วัตถานิ/ คะเหตตะวา/ 
 ปัพบาเชถะ/ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง/ อุปาดายะ. 

ดุติยัมปิ/ อะหัง ภันเต/ ปัพบัชชัง/ ยาจามิ/ อิมานิ/ กาสายานิ/ วัตถานิ/ คะเหตตะวา/ 
 ปัพบาเชถะ/ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง/ อุปาดายะ. 

ตะติยัมปิ/ อะหัง ภันเต/ ปัพบัชชัง/ ยาจามิ/ อิมานิ/ กาสายานิ/ วัตถานิ/ คะเหตตะวา/ 
 ปัพบาเชถะ/ มัง ภันเต/ อะนุกัมปัง/ อุปาดายะ. 
 

ล าดับนั้นอุปัชฌาย์บอกตจปัญจกกัมมัฏฐานให้ไว้ค านึงเป็นจิตตภาวนาและให้รู้ความหมายด้วย โดยอนุโลม
คือตามล าดับ และปฏิโลมคือทวนล าดับ ดังนี้. 

เกสา/ โลมา/ นะขา/ ดันตา/ ตะโจ  (อนุโลม) 
ตะโจ/ ดันตา/ นะขา/ โลมา/ เกสา  (ปฏิโลม) 
 

แล้วน้อมกายรับห่มอังสะ พร้อมกับรับผ้ากาสายะออกมาครอง เมื่อเรียบร้อยแล้ว พึงเข้าไปหาพระอาจารย์ รับ
เคร่ืองสักการะถวายท่าน แล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ หน น่ังคุกเข่าประณมมือ เปล่งวาจาสรณะและศีลว่าดังนี้. 

 

อะหัง ภันเต/ สะระณะสีลัง/ ยาจามิ. 
ดุติยัมปิ/ อะหัง ภันเต/ สะระณะสีลัง/ ยาจามิ. 
ตะติยัมปิ/ อะหัง ภันเต/ สะระณะสีลัง/ ยาจามิ. 
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พระอาจารย์พึงกล่าวค านมัสการน าให้ปัพพัชชาเปกขะว่าตามดังนี้ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมบุดธัสสะ (ว่า ๓ หน) 

พระอาจารย์ “เอวัง วะเดหิ” พึงตอบว่า “อามะ/ ภันเต” 

ล าดับนั้นพระอาจารย์พึงบอกแก่ปัพบัชชาเปกขะ, ให้อธิษฐานใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งแล้วให้ว่าตามดังนี้ 
บุดธัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 
ธัมมัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 
สังฆัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 

ดุติยัมปิ/ บุดธัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 
ดุติยัมปิ/ ธัมมัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 
ดุติยัมปิ/ สังฆัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ/ บุดธัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ/ ธัมมัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ/ สังฆัง/ สะระณัง/ คัจฉามิ 

ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง สามเณรรับว่า  อามะ ภันเต  แล้วว่าตามทุกบทไป... 
 

 ๑. ปาณาติปาตา/ เวระมะณี 
 ๒. อะดินนาดานา/ เวระมะณี 
 ๓. อะบระหะมะจะริยา/ เวระมะณี 
 ๔. มุสาวาดา/ เวระมะณี 
 ๕. สุราเมระยะ/ มัชชะปะมา/ ดัฏฐานา/ เวระมะณี 
 ๖. วิกาละโภชะนา/ เวระมะณี 
 ๗. นัจจะ/ คีตะ/ วาดิตะ/ วิสูกะดัสสะนา/ เวระมะณี 
 ๘. มาลาคันธะ/ วิเลปะนะ/ ธาระณะ/ มัณดะนะ/ วิภูสะนัฏฐานา/ เวระมะณี 
 ๙. อุจจาสะยะนะ/ มะหาสะยะนา/ เวระมะณี 
 ๑๐. ชาตะรูปะระชะตะ/ ปะฏิคคะหะณา/ เวระมะณี 

อิมานิ  ดะสะ  สิกขาปะดานิ   สะมาดิยามิ  ว่า  ๓  จบ 
 เสร็จแล้วพึงกราบลง ๓ คร้ังในล าดับนั้นสามเณรพึงรับบาตรอุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะ

ในสังฆสันนิบาต วางไว้ข้างตัวด้านซ้ายมือรับเคร่ืองสักการะถวายท่านแล้วกราบลง ๓ หน น่ังคุกเข่า
ประณมมือกล่าวค าขอนิสัยว่าดังนี้ 

ค าขอนิสสัยพระอุปัชฌายะ 
     อะหัง ภันเต/ นิสสะยัง/ ยาจามิ 

ดุติยัมปิ/ อะหัง ภันเต/ นิสสะยัง/ ยาจามิ 
   ตะติยัมปิ/ อะหัง ภันเต/ นิสสะยัง/ ยาจามิ 
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ. (ว่า ๓ หน) 
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พระอุปัชฌายะพึงกล่าวบทรับว่า “โอปายิกัง”        สามเณรตอบรับว่า “สาธุ/ ภันเต” 

พระอุปัชฌายะพึงกล่าวบทรับว่า “ปะฏิรูปัง”        สามเณรตอบรับว่า “สาธุ/ ภันเต” 

พระอุปัชฌายะพึงกล่าวบทรับว่า “ปาสาดิเกนะ สัมปาเดหิ”      สามเณรตอบรับว่า “สาธุ/ ภันเต” 

 

ล าดับนั้นสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านสืบไปว่าดังนี้ 
อัชชะตัคเคดานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร. (ว่า ๓ หน) 

เสร็จแล้วกราบลง ๓ คร้ังในล าดับนั้น พระอุปัชฌายะพึงบอกแก่สามเณรผู้เป็นอุปสัมปทา
เปกขะคือผู้มุ่งอุปสมทบว่า เป็นเวลาที่พระสงฆ์กระท าอุปสมบทกรรมยกเธอให้เป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา 

ถามความพร้อมของบริขาร 
อะยันเต ปัตโต   อามะ/ ภันเต 
อะยัง สังฆาฏิ   อามะ/ ภันเต 
อะยัง อุตตะราสังโฆ อามะ/ ภันเต 
อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ/ ภันเต 

“คัจฉะอะมุมหิโอกาเสติฏฐาหิ” พึงลุกยืนขึ้นแล้วเดินออกไปยืน ณ ที่ก าหนดให้ 
 

ค าสวดสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อมอันตรายิกธรรม 

ค ำถำม       ค ำตอบ 

กุฏฐัง      นัตถิ/ ภันเต 
คัณโฑ      นัตถิ/ ภันเต 
กิลาโส      นัตถิ/ ภันเต 
โสโส      นัตถิ/ ภันเต 
อะปะมาโร     นัตถิ/ ภันเต 
มนุสโสสิ๊     อามะ/ ภันเต 
ปุริโสสิ๊      อามะ/ ภันเต 
ภุชิสโสสิ๊     อามะ/ ภันเต 
อะนะโณสิ๊     อามะ/ ภันเต 
นะสิ๊ ราชะภะโฏ     อามะ/ ภันเต 
อนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ    อามะ/ ภันเต 
ปะริปุณณะวีสะติวัศโสสิ๊    อามะ/ ภันเต 
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง    อามะ/ ภันเต 
กินนาโมสิ     อะหัง/ ภันเต..................... นามะ 
โก นามะ เต อุปัชฌาโย     อุปัชฌาโย เม ภันเต 

        อายัสสะหม่า.................... นามะ 
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ค าขออุปสมบท 

สังฆัมภันเต/ อุปะสัมปะดัง/ ยาจามิ/ อุลลุมปะตุ มัง ภันเต/ สังโฆ/ อะนุกัมปัง/ อุปาดายะ. 
ดุติยัมป/ิ ภันเต/ สังฆัง/ อุปะสัมปะดัง/ ยาจามิ/ อุลลุมปะตุ มัง ภันเต/ สังโฆ/ อะนุกัมปัง/ อุปาดายะ. 
ตะติยัมปิ/ ภันเต/ สังฆัง/ อุปะสัมปะดัง/ ยาจามิ/ อุลลุมปะตุ มัง ภันเต/ สังโฆ/ อะนุกัมปัง/ อุปาดายะ. 
 

 

ถ้าว่าพร้อมกันให้เปลี่ยน ยาจามิ เป็น ยาจามะ เปลี่ยน มัง เป็น โน 

 

นั่งพับเพียบประณมมือฟังพระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน์ไปจนจบแล้วรับว่า  อามะ/ ภันเต  
แล้วกราบ ๓ หน ถวายไทยทาน กรวดน้ า 
 

จบค าขออุปสมบทเพียงเท่านี้ ขอให้ท่องจ าใหไ้ด้ขึ้นใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 


