วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
กุลบุตรผู้มีศรัทธามุง่ อุปสมบท พึง
รับผ้ าไตรอุ้มประนมมือเข้ าไปในสังฆสันนิบาต
วางผ้ าไตรไว้ ข้างตัวด้ านซ้ าย รับเครื่ องสักการะถวายพระอุปัชฌายะ
แล้ วกราบลงด้ วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ หน
แล้ วนัง่ คุกเข่าอุ้มผ้ าไตรฯ ประนมมือเปล่งวาจา ถึงสรณะและขอบรรพชาด้ วยคามคธ หยุดตามจุดจุลภาค
ว่า
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะ วะโต,
ธัมมะวินะเย ปั พพัชชัง, ละเภยยัง อุปสัมปะทังฯ
ทุตยิ มั ปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปั พพัชชัง, ละเภยยัง อุปสัมปะทังฯ
ตะติยมั ปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปั พพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสังปะทังฯ
อะหัง ภันเต, ปั พพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต์วา,
ปั พพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปั ง อุปาทายะฯ
ทุตยิ มั ปิ อะหัง ภันเต, ปั พพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต์วา,
ปั พพเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปั ง อุปาทายะฯ
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, ปั พพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต์วา,
ปั พพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปั ง อุปาทายะฯ
ถ้ าบวชเป็ นสามเณร ยกคาว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกเสีย
ในลาดับนัน้ พระอุปัชฌายะรับเอาผ้ าไตรจากผู้มงุ่ บรรพชาวางไว้ ตรงหน้ าตัก
แล้ วกล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยเป็ นต้ น และบอก ตะจะปั ญจะกัมมัฏฐาน ให้ วา่ ตามไปทีละบท โดยอนุโลม
และปฏิโลม ดังนี ้
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)

ครัน้ สอนแล้ ว - พระอุปัชฌายะชักอังสะออกจากไตร สวมให้
แล้ ว สัง่ ให้ - ออกไปครองไตรจีวรตามระเบียบ(ซึง่ อาจจะมีพระพี่เลี ้ยงรออยู)่
ครัน้ เสร็จแล้ ว - เข้ าไปหาพระอาจารย์ รับเครื่ องสักการะถวายท่าน แล้ วกราบ ๓ หน นัง่ คุกเข่า ประนมมือ
เปล่งวาจา ขอสรณะและศีลดังนี ้
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั ยาจามิ
ทุตยิ มั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั ยาจามิ
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั ยาจามิฯ
ลาดับนัน้ พระอาจารย์กล่าวคานมัสการนาให้ ผ้ มู งุ่ บรรพชาว่าตามไปดังนี ้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า ๓ หน)
แต่นนท่
ั ้ านจะสัง่ ด้ วยคาว่า - เอวัง วะเทหิ หรื อ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
พึงรับว่า - อามะ ภันเต
ครัน้ แล้ วท่านนาให้ เปล่งวาจา - ว่าสรณคมน์ตามไปทีละพากย์ดงั นี ้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อจบแล้ ว ท่านบอกว่า : ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิ ตงั
พึงรับว่า : อามะ ภันเต
ลาดับนันพระอาจารย์
้
จะบอกให้ ร้ ูวา่ การบรรพชาเป็ น สามเณรสาเร็จด้ วยสรณคมน์เพียงเท่านี ้
ลาดับต่อไป - พึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ ว่าตามท่านไปดังนี ้

ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะทินนาทานา เวระมะณี
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสกู ะทัสสะนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภสู ะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ (ว่า ๓ หน)
ในลาดับนัน้
สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้ าไปหาพระอุปัชฌายะในสังฆสันนิบาต วางบาตรไว้ ข้างตัวด้ านซ้ าย
รับเครื่ องสักการะถวายท่าน แล้ วกราบ๓ หน
นัง่ คุกเข่าประนมมือกล่าวคาขอนิสยั ว่าดังนี ้
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ทุตยิ มั ปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิฯ(ว่า ๓ หน)
พระอุปัชฌายะกล่าวว่า โอปายิกงั , ปะฏิรูปัง, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ บทใดบทหนึง่
พึงรับว่า สาธุ ภันเต ทุกบทไป แต่นนั ้ สามเณรพึงกล่าวรับเป็ นธุระให้ ทา่ นว่าดังนี ้
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะภาโรฯ(ว่า ๓ หน )
เสร็จแล้ วกราบลง ๓ หน
ลาดับนัน้ - พระอุปัชฌายะแนะนาสามเณรไปตามระเบียบแล้ ว พระอาจารย์ผ้ เู ป็ นกรรมวาจา เอาบาตรมี
สายคล้ องตัวผู้มงุ่ อุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผู้มงุ่ อุปสมบทพึงรับว่า - อามะ ภันเต ๔ หนดังนี ้
คาบอกบาตรจีวร

:

คารับของผู้มงุ่ อุปสมบท :

๑. อะยันเต ปั ตโต
๒. อะยัง สังฆาฏิ
๓. อะยัง อุตตะราสังโค
๔. อะยัง อันตะระวาสะโก

อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต

ต่อจากนัน้
พระอาจารย์ท่านบอกให้ ออกไปข้ างนอกว่า – คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ
พึงถอยออก – ลุกขึ ้นเดินไปยืนอยูใ่ นที่ๆ กาหนดไว้
พระอาจารย์ท่านสวดสมมติตนเป็ นผู้สอนซ้ อมแล้ ว ออกไปสวดถามอันตรายิกกรรม
พึงรับว่า - นัตถิ ภันเต (๕ ครัง้ ) อามะ ภันเต (๘ ครัง้ ) ดังนี ้
ถาม :
ตอบ :
๑. กุฏฐัง
นัตถิ ภันเต
๒. คัณโฑ
นัตถิ ภันเต
๓. กิลาโส
นัตถิ ภันเต
๔. โสโส
นัตถิ ภันเต
๕. อะปะมาโร
นัตถิ ภันเต
๑. มะนุสโสสิ๊
อามะ ภันเต
๒. ปริ โสสิ๊
อามะ ภันเต
๓. ภุชิสโสสิ๊
อามะ ภันเต
๔. อะนะโณสิ๊
อามะ ภันเต
๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อามะ ภันเต
๖. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิ ตูหิ
อามะ ภันเต
๗. ปะริปณ
ุ ณะวีสะติวสั โสสิ๊
อามะ ภันเต
๘. ปะริปณ
ุ ณันเต ปั ตตะจีวะรัง
อามะ ภันเต
๑. กินนาโมสิ อะหัง ภันเต........................นามะ
๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย
อุปัชฌาโย เม ภันเต
อายัสมา..........นามะฯ
ถ้ าตอบพร้ อมกัน - ให้ เปลี่ยน เม เป็ น โน ช่องที่เขียน.......ไว้

พระอุปัชฌายะหรื ออาจารย์ทา่ น - จะตังชื
้ ่อของ อุปสัมปทาเปกขะ กรอกลงช่องให้ ไว้ ก่อนวันบวช และ
ช่องที่เขียน......... ไว้ ในช่องชื่อของพระอุปัชฌาย์ ให้ กรอกตามชื่อของพระอุปัชฌายะ ซึ่งท่านจะบอกและ
กรอกให้ ไว้ ก่อนวันบวช
ครัน้ สวดสอนซ้ อมแล้ ว ท่านกลับเข้ ามาสวด - ขอเรี ยกอุปสัมปทาเปกขะเข้ ามา
อุปสัมปทาเปกขะ - พึงเข้ ามาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหน้ าพระอุปัชฌายะ ๓ หน
แล้ วนัง่ คุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท ว่าดังนี ้
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุมงั ภันเต, สังโฆ อะนุกมั ปั ง อุปายทายะฯ
ทุตยิ มั ปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกมั ปั ง อุปทายะฯ
ตะติยมั ปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกมั ปั ง อุปาทายะฯ
ถ้ าว่าพร้ อมกันให้ เปลี่ยน - ยาจามิ เป็ น ยาจามะ เปลี่ยน มัง เป็ น โน
ในลาดับนัน้ พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์แล้ ว และพระอาจารย์สวดสมมติตน - ถามอันตรายิกธรรม
อุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า - นัถติ ภันเต ๕ ครัง้ อามะ ภันเต ๘ ครัง้ ตอบชื่อตนและอุปัชฌายะรวม ๒ ครัง้
โดยนัยหนหลัง
แต่นนั ้ - นัง่ ฟั งท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ
ครัน้ จบแล้ ว - ท่านเอาบาตรออกจากตัว แล้ วพึงกราบ ๓ หน นัง่ พับเพียบประนมมือฟั ง
พระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน์ไปจนจบแล้ วรับว่า อามะ ภันเต แล้ วกราบ ๓ หน
ถวายไทยทาน กรวดน ้า แล้ วพระใหม่รับเครื่ องบริขารอื่น ๆ จากญาติโยม เพื่อไว้ ใช้ สอยต่อไป และให้ พระ
ใหม่ให้ พรโยม(ตาม อนุโมทนาวิธี : ยะถา วาริวะหา...สุขงั พะลังฯ) อันเป็ นเสร็จพิธี(อนึง่ หลังจากเสร็จ
พิธี ให้ พระใหม่ทาการพินธุผ้า ตามคาแนะนาของพระครูวิชิตต่อไป)
จบวิธีอปุ สมบทแบบเอสาหัง

