
និយមន័យរបស់កឋិន��ន 
 

● កឋិន ម.ព ��ក��� កថិន (ន.) សំពត់ែដល��យក�បេគនដល់ភិក��សង� ក��ងកថិន��ល 

គឺ��ំងពីៃថ� ១ េ��ច ែខអស��ជ ដល់ៃថ� ១៥ េកីត ែខ កត�ិក ែដលេ���� បុណ�កថិន គ ឺ

បុណ��បេគនសំពត់េនះឯង ។ សព�ៃថ�េ�ចើន សរេសរ កឋិន��ម�ពះៃ�តបីដក ។  

● ��ន (ន.) អំេ��យ ��រឱ� អ�ីៗែដលគួរឱ� ។ ឧ. ឱ���ន េធ�ី��ន បរ����ក��ន ែចក��ន សំុ��ន 

ទទួល��ន ។  

��រពីេដើមេឡើយ��នភិក��ចំនួន៣០អង�(ែដលឯក��រខ�ះ����បងប��ន  ) 

ែដលគង់េ����រ��ិកង� ធុតង� វត� (�ប�ពឹត�  ធុតង� េ�� ក��ង ៃ�ព) ។ េហើយេ��មុនេពលចូល�ពះវស� 

ភិក����ំង៣០អង���នបំណងចង់េ��វ������ពះពុទ�េ����ំ�ពះវស�េ��កែន�ង��មួយ(��មទំេនៀមទំ���

ប់) ។ ភិក����ំងអស់េធ�ើដំេណើរេ��យេថ�ើរេជើងេទើប��ន��ក់កណ�ាលផ��វ ក៏ដល់�ពះវស�េទើប 

��ំ�����ំ�ពះវស�េ����ក់កណ�ាលផ��វ ែដនក៏ដល់េពលកឋិន��លចូលមកេទើបសេ�មចចិត�ឈប់េ���កុង

��េថយ� �� �កុង ��េកតែតម�ង។លុះ ដល់ ៃថ� េចញ វស� េហើយក៏ និមន� េ�� ���យ បង�ំ ��ល់ �ពះ ស��� សម��ទ� 

ែដល គង់ ��ំ វស� េ��  វត� េជតពន �� �កុង ��វត�ី ។ ចំ��េពលេ��ះែដលេ��េពលមិន��ន់��ច់េភ��ង 

�ពះសម��ទ��ទង់���ស់ចង់ដឹងពីដំេណើរេរឿង�ពះវស�េទើបេ��ភិក��មក�បជុំ ឲ�ែត មកម�ងេពលខ�ះក៏េភ��ង 

ក៏េធ�ើឲ�ភិក��ទទឹកេហើយ�ពះភិក����នចីវរែត២ស���ប់េទើមេធ�ើឲ�ពិ��កេទើប�ពះ ពុទ� �� ���ស់ �ទង់ �ពះ តំរ�ះ �� 

�បសិន េបើ ត��គត ��ន អនុ���ត កឋិន���រកិច� ដល់ ភិក�� សង� ពី មុន មក រួច េហើយសម េបើ េ��ក ��ំង េ��ះ មិន 

ជួប ក�ី លំ��ក �៉�ង ហ�ឹង េទ េហើយ កឋិន េនះ �ពះ ពុទ� ពី អតីត ក៏ ��ន អនុ���ត ដល់ ��វក  ដូច��� ែដរ។ 

ដំេណើរ េនះ េទើប �ពះ ពុទ� �� ���ស់ �បជុំ ភិក�� ��ំង ��យ សំែដង ធម�ក��េហើយ �ទង់ អនុ���ត កឋិន ���រកិច� េនះ 

��៖���ល ភិក�� ��ំង ��យត��គត អនុ���ត ឲ� ភិក�� ��ំង ��យ  ែដល េ����ំ វស� រួច េហើយ ទទួល ���ល  

កឋិន ��ន ��ន���ល ភិក�� ��ំង ��យ��និសង� ៥ �ប��រ នឹង សេ�មច ដល់ ភិក�� ��ំង ��យ ែដល ��ន ���ល (អ

នុ េ��ទ��) កឋិន រួច េហើយ។លុះ តំណ េ���យ មកប���ប់ ពី ��ន ដឹង ���ពះ ពុទ� �ទង់ អនុ���ត ឲ� ��វក ទទួល 

កឋិន ���រកិច�  �ពះ ��ទ បេសន ទិ េ��សល ��ន េផ�ើម េធ�ើ កឋិន ��ន មុន េគ បង�ស់ ក��ង សម័យ ពុទ� ��ល។ 

��រ���រព� 
- ��ប់េផ�ើមេធ�ើប���ប់ពី�ពះសង� និមន�េចញវស�ែដល�ពះអង�គង់��ំ�ពះវស�អស់រយៈ 

��ល�តី��ស (បីែខ) ។ 

- បុណ� កឋិន  ែតង �តូវ ��ន ដែង� ចូល �គប់ ទី ����ម ��ំងអស់  ពុំ��នទំេនរវត���មួយ ឬ 

�តូវ ��ន ខក ��ន េឡើយ ។ េបើវត���មួយ��ន��ន���រព�រយះេពល៣���ំ  វត�េ��ះ 



និងមិនឲ����រព�����ច់��ត។ 

លក�ខណ�បុណ�កឋិន��ន 
 

● ��ចយកសំពត់ែដលល�មេធ�ី��ស�ង់ ឬ ចីពរ ឬ សង�ដី េ��េវរ ចំេ��ះភិក��សង� ែដល��នគង់ 
��ំអស់ �តី��ស េ��យ��ក��� �� ឥមំ ទុស�ំ កឋិនំ សង�ស� េទម េយីងខ��ំសូមេវរសំពត់េនះ 
ចំេ��ះ�ពះសង� េដីម�ី���លកឋិន ។  

ែប�កេ��យ��ល 
�ពះពុទ� �ទង់អនុ���តកឋិន��ល ��នែតចំនួន ២៩ ៃថ�។ បុណ�កឋិនេធ�ើ��នែតម�ងគត់ ក��ងមួយ���ំ 

ស���ប់វត� មួយ និង�តូវេធ�ើ��មេពលកំណត់មិន��នមុន និងមិន��នេ���យ ។ 

ភិក����ចទទួលសំពត់កឋិន��ន ែតមួយដងគត់ ក��ងមួយរដូវកឋិន ។ 

 
 


