ฝึกให้รักความสะอาด , ฝึกให้มีระเบียบวินัย
ฝึกให้มีความสุภาพ อ่อนน้อม, ฝึกให้มีความตรงต่อเวลา
ฝึกสติสมาธิเจริญภาวนา สร้างปัญญา
กำ�หนดการอบรม
วันเข้าวัด วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อผู้สมัครผ่านสัมภาษณ์แล้ว
วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น.
		
ณ ทางเข้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 05.20 น.
		
เวียนปะทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
บรรพชา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
วันตักบาตรฉลองสามเณรใหม่
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น.
ณ ลานหน้าสระนํ้า มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
สิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) รับนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2.) กำ�ลังจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ)
3.) มีอายุ 14 - 18 ปี และไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)
4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
5.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ นั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบ
เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไปมากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำ�ลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
อบรมวันที่ 19 มีนาคม - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
เปิดรับสมัครจนถึง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
โทร. 083-4433000 และ 097-2400097 12.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
13.) สามารถสอบท่องคำ�ขานนาคได้ (คำ�ขานนาคทุกบทด้านหลังเอกสารฉบับนี้)

www.ธรรมทายาท.com (รับจำ�นวนจำ�กัด)

วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำ�ขานนาค
ณ ห้องสัมมนา SPD 1E สภาธรรมกายสากล 13.00 - 16.00 น.
นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช)
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ (มาฆบูชา) ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน

(ต้องนำ�มาให้พร้อมในวันสมัครและสัมภาษณ์)
1.) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนผู้สมัคร จำ�นวน 1 ใบ
2.) สำ�เนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรอง/หลักฐานการศึกษา จำ�นวน 1 ใบ
3.) ค่าลงทะเบียน จำ�นวน 3,000 บาท (สำ�หรับเป็นค่าชุดต่างๆ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ส่วนตัว ซึ่งเมื่อจบโครงการ สามารถนำ�กลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)
อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

สอบท่องบทขานนาค สำ�หรับบวชสามเณร
1. คำ�วันทาสีมา และคำ�วันทาพระประธาน
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
(นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต.
(กราบ ๑ ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า)
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต.
(กราบ ๑ ครั้ง ยืนขึ้นประนมมือ กล่าวว่า)
วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
(นั่งคุกเข่า ประนมมือ กราบ ๓ ครั้ง)

2. คำ�ขอขมา
อุกาสะ, ดังข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอโอกาส, กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง,
ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย, เพื่อบรรพชา ณ บัดนี้,
ตลอดระยะเวลา, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด,
ถือกำ�เนิดในวัฏฏสงสาร, หากข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน, ต่อท่านทั้งหลาย,
ในที่ต่อหน้าก็ดี, ในที่ลับหลังก็ดี,
ทั้งมีเจตนาก็ดี, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี,
ที่ระลึกได้ก็ดี, ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี,
นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, หมื่นชาติแสนชาติก็ดี,
ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี, ขอท่านทั้งหลาย,
โปรดอโหสิกรรม, งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น,
ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้,
เพื่อความบริสุทธิ์, เพื่อความบริบูรณ์,
เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์,
และเพื่อประโยชน์, แก่การทำ�ให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ

3. คำ�ขอบรรพชา

อุกาสะ วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อนุโมทามิ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต.
(นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า)
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
อิมัง กาสาวัง คะเหตตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
(กล่าว ๓ จบ)
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
เอตัง กาสาวัง ทัตตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
(กล่าว ๓ จบ)

4. มูลกัมมัฏฐาน
เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ
ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา

(อนุโลม)
(ปฏิโลม)

5. คำ�ขอสรณคมน์และศีล
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
พระอาจารย์ กล่าวคำ�นมัสการพระรัตนตรัย ให้นาคกล่าวตาม ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ จบ)
พระอาจารย์กล่าวว่า “ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ”
ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต”
จากนั้น พระอาจารย์ กล่าวนำ�ให้ สรณคมน์ และศีล ให้นาคกล่าวตามดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
พระอาจารย์กล่าวว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง”
ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต”
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๘. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๙. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๑๐. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี,
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
(กล่าว ๓ จบ แล้ว พิธีกรนำ�กราบ ๓ ครั้ง)

6. คำ�ขอนิสสัย
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ (กล่าว ๓ จบ)
พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า
สามเณรรับพร้อมกันว่า
ปะฏิรูปัง
สาธุ ภันเต
โอปายิกัง
สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ
สาธุ ภันเต
เมื่อกล่าวรับจบแล้ว ให้สามเณรทั้งสามรูป กล่าวต่อไปว่า
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร
(กล่าว ๓ จบ แล้วกราบ ๓ ครั้ง)

บทให้พร
7. อนุโมทนารัมภคาถา
ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถาฯ

8. สามัญญานุโมทนาคาถา
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

9. มงคลจักรวาลน้อย
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

