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១២-០៥-២០១៣ 

              

              

ព្រះសង្ឃ បានដល់  ព្រុមអ្នរបួសចាប់រី ៤ រូបជាដដើមដៅ មានព្រឹមតរ៣ឬ២ រូបដៅថា គណៈ ដបើ

មានព្រឹមតរ ១ រូប ដៅថា បុគគល ។ អ្នរបួស បានដល់ អ្នរដ ៀរបង់្ចារការមានផ្ទះសតមែង្មរជាការគ្មា ន

ផ្ទ ះសតមែង្ តដលដៅមយាង្ដ ៀរ ថា បរវជិរ បុរសណា ៗឲ្យតរមានអាយុព្គប់ ២០ ឆ្ន ាំដ ើង្ដៅដ ើយ

មានសទ្ធា ព្រូ ការបួស      រន ុង្ព្រះរុ ាសាសនាដនះអាចសដព្មចចិរតបានដព្កាមលរខខណឌ ថា  

1. ជាសុភារបុរសតដលមានរិរិយាព្បព្រឹរត ព្រឹមព្រុ  មិនព្បព្រឹរតអ្នាចារ ដូចជា ដសរដព្គឿង្

ដ ៀន ឬ ដព្គឿង្ព្ស ឹង្ជាដដើម ទ្ធាំង្មិនមានដោគឆ្លង្ ដូចជា ដោគឃ្ល ង់្ដពៅ  ឬ ដោគដអ្ដស៍ជាដដើម  

2. ជាអ្នរមានចាំដណះដចះអាននិង្សរដសរអ្រសរបាន ។ 

3. មាតាបិតាអ្នុញ្ញា រ ។ 

4. មានអាយុព្គប់ ២០ ឆ្ន ាំ ។ 



2 
 

5. មិនតមនជាអ្នរមាន ិដឋិ  ិបរតិ  ឬជាមិចាា  ិដឋិរបុគគល  ។ 

6. មិនមានដទ្ធស ណឌ ខាង្ោជការ ។ 

7. មិនតមនជាបុគគលរលាំរលាយ ដោលគឺ មិនមានបាំណុលោរ់រ័នា   ។ 

8. ជាអ្នរព្បាសចារបរវជាា ដទ្ធស និង្មានោង្កាយមាាំមួន អាចបាំដរ សមណរិចចបាន មិន

តមនជាជនចាស់ជោ ឬ ជនរិការជាដដើម ។ 

9. មានសមណៈបរិកាខ រព្គប់និង្ព្រឹមព្រូ តាមព្រះ ិន័យ ។ 

10. ជាអ្នរអាចដោលោរយសូមបរវជាា និង្ឧបសមែទ្ធបានដោយខលួនឯង្ មិនមានអ្រខរ ិបរតិ  ។ 

មានគុណសមែរតិ ព្គប់ទ្ធាំង្ ១០ ព្បការដ ើបអាចបួសជាបរវជិរបាន ។  

អ្នរតដលព្រូ ការបួសជាសាមដណរដៅថា បរវជាា ដបរខៈ   ណ           ៧    ដ   ១៩     ។ 

អ្នរតដលព្រូ ការបួសជាភិរខ ុ ដៅថា ឧបសមែទ្ធដបរខៈ   ណ           ២០     ដ   ៦០     ។  

អ្នរតដលព្រុ ការបួសជាភិរខ ុព្រូ ចូលដៅររព្រះឧបជាយ៍ ដៅដរលព្រះឧបជាយ៍អ្នុញ្ញា រដ ើយ 

ព្រះឧបជាយ៍ព្រូ នាាំដៅ  ួលឧបសមែទ្ធដៅចាំដោះមុខជំនុាំសង្ឃ បនាទ ប់រីដនាះ ជំនុាំសង្ឃបានចារ់ឲ្យភិរខ ុ ២ 

រូបគឺ អ្នុសា នាចារយ និង្ រមាវាចាចារយ ជារាំណាង្សួរដដ ដោលគុណសមែរតិ ឧបសមែទ្ធដបរខៈដនាះដៅ

ចាំដោះមុខសង្ឃ ដ ើយដលើរដសនើ  រតិ  ១ ដង្ ឲ្យជំនុាំសង្ឃសដព្មច ដបើ ជំនុាំសង្ឃមិនជំទ្ធស់ដ  ដ ើ បសូធ្យ

អ្នុសា នា ៣ ដង្ដ ៀរ ដ ើបសដព្មចជាភិរខ ុបរិបូរណ៍រន ុង្ព្រះរុ ាសាសនា ។ ដៅការបួសដោយដសនើ រតិ  

១ ដង្ និង្ សូធ្យអ្នុសា នា ៣ ដង្ ដៅចាំដោះមុខជំនុាំសង្ឃថា  រតិចរុរថរមា   ។  

ការបួសដធ្វើ រន ុង្សីមាតដលសង្ឃ ១០ រូប ឬ ៥ រូបរាំណរ់ដ ើង្ឬដធ្វើ រន ុង្ឧដបាសថាគ្មរ ព្បរប

ដោយព្រះឧបជាយ៍ ១ រូប គូសូធ្យ ២ រូប គណៈបូររៈតដលគង់្ រថបាស ២ ឬ ៣ រូប ឬដព្ចើ នជាង្ដនះ  

ឧប សមែទ្ធដបរខៈ  ១ រូប ឬ ២ រូប  រតិ  ១ ដង្ និង្ អ្នុសា នា ៣ ដង្ ។  

ការបួសជាភិរខ ុរន ុង្យុគសម័យបចច ុបែននដនះដៅថា  រតិចរុរថរមាឧបសមែទ្ធ ។  
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 រតនលង្តដលបរវជិរបួសដ ើយអាព្ស័យដៅ ដៅថា  ិហារ ឬ តដលដយើ ង្ដៅថា  រត  គឺ  ីរតនលង្សព្មាប់

 វឹរហារ់ចរិយធ្ម៌  ។ 

                                                                 

                                                                           

    ។  

អ្នរព្គប់ព្គង្ រត  ដៅថា  ិហាោធិ្បរី ឬតដលដយើ ង្ដៅថា ព្រះដៅអ្ធិ្ការ ។ 

ព្រុមអ្នរបួសតាាំង្រី ៤ រូបដ ើង្ដៅតដលអាព្ស័យដៅរន ុង្ រត ដោយដព្បើភាសាណាមួយជាយាន

ដដើមែីទ្ធរ់ ង្ព្បាព្ស័យគ្មន និង្ព្បព្រឹរត បដិបរតិតាមដគ្មលសាសនា ឬ ចរិយធ្ម៌ ឬ  បែធ្ម៌ដូចគ្មន  ដៅ

ថា សង្គមសង្ឃ  ។ 

រិចចការតដលព្រះសង្ឃព្រូ ដធ្វើ  គឺ  

1. សិរាតសវ ង្ររចាំដណះដឹង្សាសនធ្ម៌តដលជាោរយដព្បៀនព្បដៅរបស់ព្រះរុ ា តដលដយើ ង្

ដៅថា សិរាផ្ល ូ ធ្ម៌(បឋមាំ រុ ា  ចនាំ)  ។ 

2. សិរាតសវ ង្ររចាំដណះដឹង្បតនថមដព្ៅរីសាសនធ្ម៌ តដលដយើ ង្ដៅថា សិរាផ្ល ូ ដលារ

( ុរិយាំ  ដលាររិចច ាំ) ។ 

3. សិរាតសវ ង្ររចាំដណះដឹង្តផ្នរដ ជាសាស្រសត ដដើមែីជួយគ្មន ដៅព្គ្មមានអាោធ្ តដលដយើ ង្

ដៅថា ដរៀនដរ យ(ររិយាំ  ដ ជាគនថ ាំ)  ។ 

4. សិរាជំនា តផ្នរសិបែរមា តដលអាចចូលរួមជួយសង្គមបាន តដលដយើ ង្ដៅថា ដរៀន

ជាង្                    (ចរុរថ ាំ  សិបែរមា ាំ) ។ 

5. លះបង់្អ្ាំដរើអាព្ររ់ព្គប់ព្បដភ  (សរវបាបសស អ្ររណាំ       )។ 

6. សិរាដវវង្យល់ទ្ធាំង្ផ្ល ូ ដលារនិង្ផ្ល ូ ធ្ម៌ឲ្យបានចាស់លាស់(សចាិ រិរិយា) ។ 

7. អ្ភិ ឌ្ឍឬដធ្វើឲ្យចដព្មើនទ្ធាំង្តផ្នរនាមធ្ម៌និង្រូបធ្ម៌(ភា នា) ។ 
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អ្នរដឹរនាាំចារ់ជាដរឿង្សាំខាន់ សូមែីតរ រតអាោមរ៏ព្រូ មានអ្នរដឹរនាាំតដរ តដលដយើ ង្ដៅថា ដម រត  ឬ 

ដៅអាវាស ឬ ព្រះដៅអ្ធិ្ការ ដ រុដនាះ  រត ដ ើបកាល យជាសភារបស់ព្បជាជន ដោលគឺ  

1.  រតជា ីសាន រ់អាព្ស័យរបស់ភិរខ ុសាមដណរ  

2.  រតជា ីបួសដរៀនរបស់រូនដៅអ្នរព្សុរ  

3.  រតជា ីរួបរួមរែួនចាប់បុោណ 

4.  រតជា ីអ្នុររសនិង្អ្ភិ ឌ្ឍ បែធ្ម៌អ្រិយធ្ម៌ 

5.  រតជា ីដធ្វើ បុណយរុសលរបស់អ្នរព្សុរចាំណុះដជើង្ រត   

6.  រត និង្ព្រះសង្ឃជា ីរឹង្ផ្ល ូ ចិរត របស់ព្បជាជន  

7.  រតជាមជឈមណឌ លសរមាភាររបស់សង្គមនិង្ព្បជាជន 

8.  រតជា ីបណត ុះសីលធ្ម៌ចរិយធ្ម៌របស់ព្បជាជន 

9.  រតជា ីជួបជំុរបស់ព្បជាជន  

10.  រតជា ីអ្ភ័យទ្ធនរបស់មនុសសនិង្សរវ   

 រតមានដ  ចនសរទ ២ ដ ៀរតដលគួរដវវង្យល់តដរ គឺ អាោម និង្ អាវាស  

អាោម តព្បថា រតនលង្ជា ីដធ្វើ ដំដណើ រមរដ ើយរីរោយសបាយចិរត  មាន ិគគ ៈថា អាគនាត
វ
  រមនតិ  

ឯតាថ រិ អាោដមា តព្បថា ជនទ្ធាំង្ឡាយមរដ ើយតរង្រីរោយសបាយចិរតរន ុង្រតនលង្ដនះ ដព្ោះដ រុដនាះ 

រតនលង្ដនះដ ើបដ ា្ ះថា អាោម ជា ីមរដ ើយរីរោយសបាយចិរត  ។ 

អាវាស តព្បថា រតនលង្ជា ីមរដ ើយរស់ដៅ សាំដៅយរតរបរវជិរតដលបួសដ ើយរន ុង្ ីដទ ដធ្វើ

ដំដណើ រមររស់ដៅរន ុង្រតនលង្ដនះបាន មាន ិគគ ៈថា អាគនាត
វ
  សនតិ  ឯតាថ រិ អាវាដសា បរវជិរទ្ធាំង្ឡាយមរ

ដ ើយរស់ដៅរន ុង្រតនលង្ដនះ ដព្ោះដ រុដនាះ រតនលង្ដនះដ ើបដ ា្ ះថា អាវាសជា ីមរដ ើយរស់ដៅ ។  

ដ រុដនាះ ោរយថា  រតមានដ  ចនសរទដល់ដៅ ៣ គឺ  ិហារ អាោម និង្ អាវាស ។  
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រតនលង្ជា ីសាន រ់អាព្ស័យរបស់បរវជិរ គឺ  ិហារ និង្ អាវាស ឯរតនលង្ជា ីមរ សសនរិចច របស់

មហាជន គឺ  អាោម ដឃ្ើ ថា ដៅដរលដយើ ង្និយាយថា  រតអាោម សាំដៅដល់ ទ្ធាំង្រតនលង្រស់ដៅរបស់

បរវជិរទ្ធាំង្រតនលង្មរលាំត ចិរត របស់មហាជន ដ រុដនាះ រតអាោមដ ើបជា ីដ សចរណ៍របស់មនុសស

 ូដៅ ព្រះសង្ឃនិង្ព្គ្មមវាសី គឺ ព្បជាជនព្រូ អាព្ស័យគ្មន ដៅ ិ ដៅមរ  រតអាោមដ ើបជាដគ្មលដៅទន

សរមាភាររបស់មនុសសព្គប់ព្សទ្ធប់ ណណ ៈ ការព្គប់ព្គង្ រតអាោមដ ើបព្បព្រឹរត ដៅដដើមែីផ្លព្បដយាជន៍

របស់សង្គម ដោលគឺ ព្រូ ព្បរបដោយដគ្មលបាំណង្ ៣ យាយ ង្ គឺ  

1. ព្គប់ព្គង្ រតអាោមឲ្យមានរដបៀបដរៀបរយ ។ 

2. ចារ់រដបៀប ីធ្លល  រតអាោមឲ្យព្រវឹង្ព្រទវ ។ 

3. ចារ់រមា  ិធី្ណាមួយព្រូរិចារណាដល់សង្គមនិង្ព្បជាជន ។  

ការតដលនឹង្ដៅដល់ដគ្មលបាំណង្ទ្ធាំង្ ៣ ព្បការដនាះបាន អ្ន រព្គប់ព្គង្ រត  ព្រូ ព្គប់ព្គង្និង្

ព្រួរព្តាដគ្មលការណ៍ ៨ ចាំណុចដូចរដៅដនះឲ្យបានព្បិរដព្បៀង្  

1. ព្រួរព្តាព្រះសង្ឃរន ុង្អាវាសឲ្យមានរដបៀប ិន័យ ។ 

2. ដធ្វើ និង្ដព្បើឲ្យដធ្វើសមណធ្ម៌ ដូចជា ចុះដធ្វើឧដបាសថរមាោល់រនលះតខ  បិណឌ បារ  នមសាា រ

ព្រះររនព្រ័យដៅដរលព្រឹរ ឬ លាា ច ដបាសព្ចាស់ ីធ្លល  រត  ររាសាំររ់ព្គង្ ដៅបរិវាសរមា  ចដព្មើនព្រះ  

ដរសាដការរុរមារ់រុរចង្កា  ការ់ព្រចរ សិរាសិកាខ ប  បដិបរតិ ព្រះឧបជាយ៍  ិ ាចារយ ដ សនាបរតិ  និង្ 

រិចារណាបចចដ រខណៈទ្ធាំង្ ៤ ជាដដើម ។ 

3. ដសនាសនៈ គឺ  ីសាន រ់អាព្ស័យរបស់ភិរខ ុសាមដណរឲ្យសាា របារ  

4. សុខមាលភារ គឺ អ្រិដររបចច័យសព្មាប់ដមើលតថសុខភាររបស់ភិរខ ុសាមដណរ  ។ 

5. សមែរតិ  រត  គឺ ផ្លព្បដយាជន៍ឬចាំណូលរបស់ រត  ។ 

6. សបែុរស គឺ ទ្ធយរតដល ាំនុរបព្មុង្ រត  ។  

7. សង្ាធិ្ការ គឺ  ាំនារ់ ាំនង្ជាមួយនឹង្សាថ ប័នព្គប់ព្គង្សង្ឃ ។  

8. សាធ្លរណសដស្រង្កគ ះ គឺ បាំដរ ព្បដយាជន៍សង្គម ។  
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ព្រះសង្ឃគឺជាអ្នរតដលរស់ដៅដរៀរនឹង្ព្បជាជន និង្អាព្ស័យព្បជាជនរស់ដៅ ព្រូ អ្ប់រាំបណត ុះ 

បណាត លជួយសង្គមដូចរដៅដនះ 

1. ដលើរសទ ួយសីលធ្ម៌ ចរិយធ្ម៌ និង្  បែធ្ម៌  

2. អ្ប់រាំសុខភារអ្នាម័យតាមតដលអាចដធ្វើបាន 

3. ដលើរសទ ួយសមាា ជីរ គឺ មុខរបរព្សបចាប់និង្ព្រឹមព្រូ តាមសីលធ្ម៌ 

4. ដលើរសទ ួយសនតិភារនិង្សនតិសុខសង្គម 

5. សិរាសដស្រង្កគ ះ គឺ សិរាដព្បៀបដធ្ៀបរវាង្ផ្ល ូ ធ្ម៌និង្ផ្ល ូ ដលារ 

6. សាធ្លរណសដស្រង្កគ ះ គឺ បាំដរ ព្បដយាជន៍សង្គមតាមតដលអាចដធ្វើបាន 

7. ដលើរសទ ួយររញ្ាូររដ  ិតាធ្ម៌រន ុង្ចាំដណាមព្បជាជន 

8. ដលើរសទ ួយសាមគគីធ្ម៌រន ុង្ចាំដណាមព្បជាជន 

ព្រះសង្ឃដ ើ បកាល យជាអ្នរដឹរនាាំចិរត  ិញ្ញា ណរបស់ព្បជាជនតដលរួរគ្មរ់តរង្ដោលថា  សង្ឃាំ    

សរណាំ  គចាា មិ គឺ ខុ្ ាំព្រះររុណាសូមដល់នូ ព្រះសង្ឃជា ីរឹង្ ីរលឹរ ។   

 


