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คาขอบรรพชาสามเณร
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว๓ครั้ง)
เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตังสะระณัง คัจฉามะ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, สุจิระรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ , ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,
มะยัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ
คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ
วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ
วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,

คาสมาทานศีล ๑๐
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ ครั้ง)
มะยัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต สะระณะ สีลีง ยาจามะ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะทินนาทานา เวระมะณี
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะ ปะฏิคคะหะนา เวระมะณี
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (กล่าว ๓ ครั้ง)

บทสวดมนต์ให้พรแปล
บท ยะถา

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปาริปูเรนติ สาคะรัง,
ห้วงน้าที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด,
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ,

ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้, ย่อมสาเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น,

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง, ขออิฏฐะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว,
ขิปปะเมวะ สะมิชฌันตุ, จงสาเร็จโดยฉับพลัน,
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา, ขอความดาริทั้งปวงจงเต็มที่,
จันโท ปัณณะระโส ยะถา,
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ
มะณิ โชติระโส ยะถา, เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี

บทสัพพีฯ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ ความจัญไรทั้งปวงจงบาราศไป
สัพพะโรโค วินัสสะตุ, โรคทั้งปวงของท่านจงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ, ท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน
อะภิวาทะนะ สีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ, อายุ วัณโณ
สุขัง พะลัง.
ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปรกติ
กราบไหว้, มีปรกติอ่อนน้อมต่อถ่อมตัวเป็นนิตย์.


บท สัพพะโรคะฯ
สัพพะโรคะวินิมุตโต, จงพ้นจากสรรพโรคทั้งปวง
สัพพะสันตา ปะวัชชิโต, จงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง
สัพพะเวระมะติกกันโต, จงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ, จงดับเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวงแห่งท่านทุกเมื่อ
สัจเจนะ จะ สีเลนะ จะ, ด้วยสัจจะก็ดี, ด้วยศีลก็ดี ให้พร
ขันติ เมตตา พะเลนะ จะ, ด้วยกาลังขันติแลเมตตาก็ดี
เตสัง พุทธานัง, แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อะนุรักขันติ เต, จงรักษาท่านทุกเมื่อ
อาโรคะเยนะ จะ, ด้วยสภาวะหาโรคมิได้ก็ดี
สุเขนะ จะ, ด้วยความสุขก็ดี
โหนตุ เต. จงมีแก่ทานทุกเมื่อ เทอญ.

บท ภะวะตุสัพฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
ขอเหล่าเทวดาและกุศลทั้งปวงที่ท่านทาจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย, จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
เทอญ.


บทพิจารณาอาหาร
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต
เนวะ ทะวายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
นะ มะทายะ,
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน เกิดกาลังพลังทางกาย
นะ มัณฑะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ
นะ วิภูสะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา, แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้
ยาปะนายะ, เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ
วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความสิ้นไปแห่งความลาบากทางกาย
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ,
เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ,
ด้วยการทาอย่างนี้, เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว
นะ วัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, และไม่ทาทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น
ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโรจาติ.
อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย, ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย
และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย จักมีแก่เรา, ดังนี้

