បុព្វភគបបដិបត្តិ
បុរស្រស្ដីែដលមនសទធ្រជះថ្លកនុងគុណ្រពះរតនៃ្រត គឺគុណ្រពះពុទធ ្រពះធម៌ ្រពះ សងឃ េហើយ្របថនេប្ត
ជញខ្លួនជអុបសក រ ឺជអុបសិក ជបុព្វភគបដិបត្តិគឺេសចក្តី ្របតិបត្តិជចំែណកខងេដើម េ
ស៊ប់ជអនកកន់្រពះពុទធ

សន រ ឺជអនកតមកល់េនកនុង្រពះពុទធ

យបនេពញ

សនេនះ ដំបូងបង្អស់្រតូវបេញចញវចី

េភទសូមខមេទសនិង្រពះរតនៃ្រតកនុងទីចំេពះ្រពះភ្រក្ត្រពះពុទធរប
ូ ក៏បន ចំេពះនិង្រពះសថូប រ ឺេចតីយ៍
ែដលបញុច ះ្រពះ

រ ីរ ិកធតុ្រពះសមមសមពុទធក៏បន ចំេពះមុខបុគល
គ គឺភិកុខទំង

ក៏បន លុះសូមខមេទសរួចេហើយ្រតូវបេពចញវចីេភទេពល្របកសេប្តជញខ្លួនេ
ៃ្រតសរណគមន៍ ជអុបសក រ ឺអុបសិកកនុង្រពះពុទធ
សីលរក េ

និសង េ្រចើនេ

ំងពី៤ រូបេឡើងេទ

យជអនកបនដល់្រពះ

សនជខងេ្រកយ រួចេហើយ្រតូវសមទននិចច

យខជប់តេទ េបើមនសទធ្រជះថ្ល ក៏គបបីរក អុេបសថសីល

រក ម្តងៗេនះផង និងមនផ

យ

យលំ

ម កលកំណត់ែដល្រតូវ

ប់ៗេឡើង។ ែអពកយសូមខមេទសនិង្រពះរតន

ៃ្រតេនះ េបើបុរសែតមនក់ រ ឺ្រស្តីែតមនក់្រតូវសូ្រតថ

អចចេយ មំ ភេន្ត អចចគម យថពលំ យថមុឡំ្ហ យថអកុសលំ (េយ/យ)ហំភេន្ត កេយន
ចយ

មន

(ភគវេ

/ពុទធស )

ធមមស

សងឃស

ភេន្ត (ភគ / អេយយ/ អយយ/ សេងឃ)អចចយំ អចចយេ

ែ្របថ : បពិត្រពះ ដ៏មន្រពះភគ (/ ករុ

/ ករុ

ែដល្រប្រពឹតក
្ដ ន្លង្រគបសងកត់េហើយនូវខញុំ្រពះករុ

ទំង
មេ

អគរវ ំ អកសឹ (តស្ស/តស )េម

បដិគគណ្ហ(តុ/ តុ/ ន្តុ/ តុ)

យតឹ សំវ យ

យ / សងឃ) ដ៏ចំេរ ើន េទសកំហុស
យ្រពះករុ

វេង្វង ជមនុស មិនឈ្លស បពិត្រពះ ដ៏មន្រពះភគ (/ ករុ

/ ករុ

ជមនុស លងង់េខ្ល ជមនុស
ទំង

យ / សងឃ) ដ៏ចំេរ ើន ែ្រកង

ខញំុ្រពះបេធ្វើេហើយនូវេសចក្ដីេលមើសមិនេគរពដល់្រពះ ដ៏មន្រពះភគ(/ ្រពះពុទជ
ធ មចស់) ក្ដី ដល់្រពះធម៌កី្ដ
ដល់្រពះសងឃក្ដី េ

យកយក្ដី េ

យ ចក្ដី េ

យចិត្ដកី្ដ បពិត្រពះដ៏មន្រពះភគ (/ ករុ

យ / សងឃ) ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះដ៏មន្រពះភគ (/ ករុ

/ ករុ

ទំង

/ ករុ

ទំង

យ / សងឃ) អត់នូវេទសកំហុស

1

េនះដល់ខំុ្រញ ពះករុ
េ

េ្រពះអំេពើៃនេទសេនះជេសចក្ដីខុសពិត េដើមបីនឹងបនស្រងួម គឺថនឹង្រប្រពឹត្ដ

យល្អតេទកនុងខងមុខេនះេ

ង។

រួចេបើជបុគគល រ ឺគណៈ រ ឺសងឃែដលេនជ្របធនេនទីេនះ្រតូវទទួលថ

ធុ ែ្របថ ្របៃពេហើយ

េបើបុរស្រតូវសូតថ េយហំ ថ តស េម េបើ្រស្ដី្រតូវសូ្រតថ យហំ ថ តស

េម

ែដល្រតូវផ្លស់

មបុរស្រស្ដី េទះបុរសក្ដី ្រស្ដីកីេ្ដ បើសូមខមេទសកនុងទីចំេពះ្រពះភ្រក្ដ្រពះពុទរូធ បផ្លស់

រ ឺចំេពះនឹង្រពះសថូប្រពះេចតីយ ែដលបញុច ះ្រពះ
ថ ភេន្ដ ភគ

រ ីរ ិកធតុ្រពះសមមសមពុទធេនះ្រតូវសូ្រតថ ភគវ

ថបដិគគណ្ហតុ េបើចំេពះភិកុ១រូ
ខ ប្រតូវសូ្រតថ ពុទធស

ចំេពះគណៈភិកុ២រូ
ខ ប រ ឺ៣រូប ្រតូវសូ្រតថ ពុទធស
មនរេបៀប

មគួរដល់បលី

ថ ភេន្ដ អេយយ ថបដិគគណ្ហតុ េបើ

ថ ភេន្ត សេងឃ ថ បដិគណ
គ ្ហ តុ ្រតង់េសចក្ដីែ្រប ក៏

មជួរបលីែដលគបេនះែដរ។

េបើសុទធែតបុរស រ ឺសុទធែត្រស្ដីេ្រចើននក់ រ ឺបុរសនិង្រស្ដីេ្រចើននក់

យគន

ំងពីពីរនក់េឡើងេទ េហើយ

សូ្រតសូមខមេទស្រពមគនេនះ្រតូវសូ្រតថ

អចចេយ េន ភេន្ដ អចចគម យថព (េល/
(េល/
ស)

) (េយ/យ)មយំ ភេន្ដ កេយន
ធមមស

) យថមុ (េល្ហ/
ចយ

ំ
អគរវអករ
ិម្ហ (េតសំ/

សងឃស

អេយយ/អយយ/សេងឃ) អចចយំ អចចយេ

មន

(ភគវេ

/ពុទធ

សំ) េន ភេន្ដ (ភគ /

បដិគណ
គ ្ហ (តុ/តុ/ន្ដុ/តុ)

េសចក្ដីែ្របដូចគននឹងែបបមុន ែប្លកគនែត្រតង់ពកយថ ខញំុ្រពះករុ

្ហ ) យថកុស

ជ ខញំុ្រពះករុ

យតឹ សំវ យ

ទំង

ិ
យដូេចនះវញ

េ្រកពីេនះដូចគនទំងអស់។

េបើបុរស្រតូវសូ្រតថ យថពេល យមុេល្ហ យថអកុសេល េយមយំ ថ េតសំ េន េបើ្រស្ដី្រតូវថ យថ
ព

យថមុ

្ហ យថអកុស

យ មយំ

សំ េន េបើទុកជគនេ្រចើនមនបុរសមន្រស្ដី

យគន េហើ

យសូ្រតសូមខមេទស្រពមគនេនះ ក៏្រតូវសូ្រតខុសគន្រតង់បទែដលគបេនះែដរ េវៀរែលងែត្រតង់បទ
ែដលគប ៣អេន្លើ គឺ្រតង់បទថ ភគវេ

ពុទស
ធ

ភគ

អេយយ អយយ សេងឃ បដិគគណ្ហតុ បដិគគណ្ហ

2

ន្តុ េនះ្រតូវសូ្រតដូចគនទំងបុរសទំង្រស្ដី ែតេបើគនេ្រចើន េហើយសូ្រតខមេទស្រពមទំងអស់គនេនះ េបើ
មិនបច់សូ្រតេ

យពកយជពហុវចនៈ

មែបបខងេ្រកយេនះ និងសូ្រតេ

យពកយែអកវចនៈ

មែបប

មុនេនះក៏បន េ្រពះសូ្រតសូមខមេទស្រពមទំងអស់គន លុះបនសូមខមេទសនឹង្រពះរតនៃ្រតដូ
េចនះេហើយ គបបីបេញចញវចីេភទេប្ដជញខ្លួនជអនកដល់្រពះៃ្រតសរណគមន៍ គឺ្រពះពុទធ ្រពះធម៌ ្រពះសងឃ ជ
ទីពឹងទីរលឹក េដើមបីនឹងេ

យេឡើងនមបញញត្ដិជអុបសក រ ឺអុបសិកកនុង្រពះពុទធ

សនេទ ែអេប្ដជញ

េនះ នឹងេប្ដជញកនុងទីចំេពះ្រពះភ្រក្ដ្រពះពុទរធ ប
ូ ក៏បន ចំេពះនឹង្រពសថូប រ ឺ្រពេចតីយែដលបញុច ះ្រពះ

រិ

រ ិកធតុ្រពះដ៏មនបុណយក៏បន ចំេពះមុខបុគល
គ រ ឺគណៈសងឃក៏បន េបើបុរសែតមនក់ ្រស្ដីែតមនក់
េហើយសូ្រត េប្ដជញខ្លួនចំេពះបុគគល រ ឺគណៈ រ ឺសងឃេនះ្រតូវេប្ដជញេ
េអ

យពកយថ

ហំ ភេន្ដ សុចិបរ ិនិពុ្វតមបិ តំ ភគវន្ដំ សរណំ គចឆបិ ធមមញច ភិកុខសងឃញចអុប (សកំ/

សិកំ) មំ (អេយយ/ អយយ/ សេងឃ) ធេរ(តុ/ ន្ដុ /តុ) អជជតេគគបណុេបតី សរណំ គតំ
ែ្របថ បពិត្រពះ (ករុ

/ ករុ

ទំង

យ/ សងឃ) ដ៏ចំេរ ើន ខញំុ្រពះករុ

សូមដល់នូវ្រពះដ៏មន្រពះភគ

ែដល្រទង់បរ ិនិព្វនេទអស់កលយូរអែង្វងេហើយេនះផង នូវ្រពះធម៌ផង នូវ្រពះភិកុខសងឃផង ជទីពឹងទីរ
លឹក សូម្រពះករុ

ទំង

ៃ្រតជទីពឹងទីរលឹកេសមើេ

យ ្រជបនូវខញុំ្រពះករុ
ិ
យជីវត

ថជអុប(សក/ សិក) បនដល់េហើយនូវ្រពះរតន

ំងអំពីៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ។

រួចបុគគល រ ឺគណៈ រ ឺសងឃ្រតូវទទួលថ

ធុ ៃ្របថ ្របៃពេហើយ។

េបើបុរស្រតូវថ អុបសកំ េបើ្រស្ដី្រតូវថ អុបសិកំ ្រតង់ពកយថ អេយយ ធេរតុ អយយ ធេរន្ដុ សេងឃ ធ
ិ សូមខមេទសខងេដើម។
េរតុ េនះមនេសចក្ដីអធិបបយដូចកនុងវធី
េបើគនេ្រចើន

ំងពីពីរនក់េឡើងេទ េទះសុទធែតបុរសក្ដី សុទធែត្រស្ដីកី្ដ បុរសនិង្រស្ដី

េអ (េត/

យគនក្ដី្រតូវសូ្រតថ

) មយំ ភេន្ដ សុចិរបរនិពុត
្វ មបិ តំ ភគវន្ដំ សរណំ គចឆម

ធមមញចភិកុខសងឃញច អុប(សេក/ កិកេយ) េន (អេយយ/ អយយ ស
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េងឃ) ធេរ(តុ/ ន្ដុ/តុ) អជជតេគគ បណុេប (េត/
េសចក្ដីែ្របដូចគននឹងែបបមុន ែប្លកគន្រតង់ពកយមុនថ ខញំុ្រពះករុ

) សរណំ គ(េត/

)។

េនះកនុងទីេនះថ ខញំុ្រពះករុ

ទំង

ិ េ្រកអំពីេនះេនដូចគនទំងអស់។ េបើបុរសែតមនក់ រ ឺ្រសីែតមនក់ េហើយសូ្រតេប្ដជញខ្លួន
យ ដូេចនះវញ
ចំេពះ្រពះពុទរធ ប
ូ រ ឺ្រពះសថូប្រពះេចតីយែដលបញុច ះ្រពះ
ជញេ

រ ីរ ិកធតុ្រពះដ៏មនបុណយេនះ ្រតូវេពលេប្ដ

យពកយថ

េអ

ហំ ភេន្ត ភគវន្តំ សរណំ គចឆមិ ធមមពច ភិកុខសងឃពច អុប

(សកំ/ សិកំ) មំ ភគ

ធេរតុ អជជតេគគបណុេបតំ សរណំ គតំ។

ែ្របថ បពិត្រពះដ៏មន្រពះភគដ៏ចំេរ ើន ខញំុ្រពះករុ

សូមដល់្រពះដ៏មន្រពះភគផង នូវ្រពះធម៌ផង នូវ្រពះ

ភិកុខសងឃផង ជទីពឹងទីរលឹក សូម្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់្រជប នូវខញំុ្រពះករុ
បនដល់េហើយនូវ្រពះរតនៃ្រតជទីពឹងទីរលឹកេសមើ េ

ិ
យជីវត

េបើេ្រចើនគនក៏សូ្រតដូចខងេលើ ដូរ្រតង់បលី ភគវន្តំ ជ ភគ
ខ្លួន្រពមគនេ

ប៉ុេ

ថ ជ(អុបសក/ អុបសិក)

ំងអំពីៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ។

្ណ ះ េបើគនេ្រចើនេហើយ និងសូ្រតេប្ដជញ

យពកយជេអកវចនៈក៏បន េ្រពះសូ្រត្រពមទំងអស់គន។

បុរស្រស្តីកលេបើបនេពលពកយេប្តជញខ្លួនជអនកដល់្រពះៃ្រតសរណគមន៍ ជទីពឹង ទីរលឹកដូេចនះេហើយ
ក៏បននមបញញត្ដិថ អុបសក អុបសិក កនុគណេនះែអង។
ិ ខមេទសក្តី វធី
ិ េប្តជញខ្លួនជអុបសក អុបសិកក្តី េបើអនកែដលមិនេចះសូ្រតជ បលី សូមសូ្រតេប្ត
វធី
ជញជសំ យ

មភ

ររបស់ខួន
្ល ក៏បន ែតេបើ

ចសូ្រតទំងបលី និងសំ យ រ ិតែតជករ្របេសើ

ស់

ែតសូមកុំសូ្រតែតបលីសុទធ មិនដឹងជអ្វីេនះេឡើយ េ្រពះកិចចែដលសូ្រតខមេទស នឹងេប្តជញខ្លួនេនះេធ្វើ
ចំេពះយកសទធ គឺេសចក្តីេជឿជក់ និងបញញ ជសមមទិដិែ្ឋ ដលដឹងពិត យល់្រតូវពិត ជ្របមណ។
ចប់បុព្វភគបបដិបត្ដិែតប៉េណ្ណ ះ។
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