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ច្បាប់ើកល្បើកសង្
របស់្ក្រមង៉ុយ

   ខ្ុ ំសូមបង្ំ្ព្រះសម្ សម្ុទ្ណាៗក្រ្ុងៃ្តភព្រ
ចំើរ ើនក្រម្ដ្ឋា នើ្ក្រោមើពោធិម្លប់ នមស្សក្រោរើគោរព្ររឭំក្រគុណ ។
្ព្រះចមច្ក្រព្រង្សវង្សម្ើនាថ ក្រំពូ្រលផុតជាតិជាងមហាជន
ើសោយរាជសម្បត្ិសំើបើមបុណ្ សំបូណ៌ើលើសលន់ើលើើលោក្រោ ។
ើលោកិ្រយដឹងើហើយគួរើក្រោតខ្ល ច ្ទង់មនអំណាច្ព្រះើចស្ោ
គួរស្ោប់្ព្រះរាជឱង្កា រ បន្ូល្តួត្តគួរ្តង្តប់ ។
្ព្រះទ័យ្ទង់ើ្តក្រ្សលោញ់សង្ ្បមណែសនអង្ក្រ្ុងភទ្ក្រប្ប
្ព្រះអង្បាន្ទង់្តស់្បញប្ិ ើឈ្ះល្បាប់បាដិើមក្រ្សំវរសើល ។
ែចក្រើចញជាក្រងសិក្្រោបទ ក្រំណត់ព្រើររយៃម្្បាំព្រិល
មិនឲ្មនើមះម៉ងមន្ិល អ្ក្របួសកំុ្រខ្ិលក្រោន់ឲ្ជាប់ ។
បាណាអទិន្ាជាបឋម ជាតរូបើទៀតផ្សំជា១០
ើលោក្រសង្ឥឡូវក្រោន់មិនសព្រ្ ក្រោន់ក្រ្ុងបន្លប់លោយបន្លំ ។
បន្លិចលុយក្រោន់លោក្រស់ម្ងា ត់ ើទោស្តូវអាបត្ិលោក្រ់សម្ងាំ
បាសក្រើផ្ើទោនគ្ោនអារម្ណ៍ សន្សែំត្ទព្រ្ើក្្ក្រហាយ ។
្បសិនើបើក្រោន់ច្បាប់្ព្រះពុ្រទ្ មិនមនធម្យុត្ិមហានិក្រោយ
ើចះខ្ល ចែ្ក្រងមិនែក្រ្លងក្រោ្ល យ សមសុខសប្បាយមិនទោស់គ្ោ ។
ើលោក្រសង្្គប់វត្មនធំតូច សង្ខ្លះខិលខូចសង្ខ្លះជា
បរសិទ្ើថ្កា លើទោស្គូឧបជ្ឈាយ៍ មនពោក្រ្និន្ាែតរាល់វត្ ។
បាដិើមក្រ្ព្រើររយៃម្្បាំព្រិល ើលោក្រសង្ណាខ្ិលចាំមិនស្ោត់
ក្រងបាចិត្ិយនឹងទុក្រ្កាដ ចូលមត់ចូលក្រមិនដឹងខ្លួន ។
ព្រួក្របាចិត្ិយើកសិបព្រើរ និស្សគ្ិយសោម្សិបបារាជិក្របួន
ើបើើចះើហើយចាំឲ្មមំួន ល្បរសុិទ្សូន្មិនសោយសុះ ។
ប៉ុែន្សិក្រ្មិនសូវចាំ ចំណាំ្តង់ើណះើចាល្តង់ើណាះ
្តង់ណាែដលដឹងជាខ្លួនខុស ហា៊ា នើឈ្ល ះព្រើើ្ពោះើគមិនដឹង ។
សង្ឃាទិើសស្បែហសបាន ដប់បើសដ្ឋា ន្បមណថ្លឹង
ើបើធ្ល ប់ស្ងួមឲ្យ៉ងតឹង មិនអរមិនខឹងមិនបានខុស ។
ឥ្រីន្ើយ៍្បាំមួយនាំឲ្ភ្ល ត់ បាចិត្ិយទុក្រ្កាដលោយចំរុះ
្តើចៀក្រអណ្ាតែភ្ក្រ្ចមុះ ែភ្ក្រើមើលើណះើណាះើឃើញសុសសោយ ។
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ើសោតិ្រីន្ិើយសូរតិចខ្ល ងំ ចក្រ្ិ្រីន្ិយំើមើលជិតឆ្ងា យ
ជិវ ្្ិរីន្ិយើពោលនាយអាយ ើសើចើលងសប្បាយចំអន់គ្ោ ។
បរសិទ្អាបត្ិទុក្រ្កាដញឹក្រ បារាជិក្រើ្ចើនណាស់ែតឧបជ្ឈាយ៍
្ទព្រ្ក្រ្ុងសម្ប៍ជ្សម្ូបណ៌ើហៀរ ្តូវើទោសអទិន្ាគរុភណ្ ។
្ទព្រ្សង្ជាើដើមគឺដំណាំ អវហារៃម្្បាំចាំើគ្រ្គោន់
ឱបទុក្រខះ្ែខ្ងែ្ក្រងមិន្គោន់ អវហារ្បាំជាន់បារាជិក្រ ។
របស់បានើ្ចើនក្រ្ុងចំែណក្រ ក្រិបទុក្រមិនែចក្រឲ្ើលោក្រភិក្រ្
ើ្គឿងយវជើវកិ្រឬក្រោលិក្រ ទុក្រខួបលោ្ងា ច្ព្រឹក្រើមែតឯង ។
ម្៉យង្ទព្រ្ើគែហចូលវហិារ បាសក្របូជាដល់គែម្ង
ើគើវរបាលើមនខ្លើែវង ើគែតងនឹងថសង្ស្ស ។
្បក្រោស្បើគនជំនំុសង្ ចំើពោះ្គប់អង្ថើទមៈ
ើលោក្រសង្សោធុមក្រសល់ម្ក្រ់ សង្រាជទុក្រដក្រ់មិនែចក្រចាយ ។
ខ្ុ ំចាត់ែចងតមខ្ុ ំើចះចាំ អវហារៃម្្បាំែបក្របរយិយ
ើនះសុទ្ែតសើលផ្ួសអន្រាយ ើលោក្រសង្ទោងំឡាយកំុ្រ្ប្ព្រឹត្ ។
ព្រើើ្ពោះឥ្រីន្ើយ៍ទោងំ្បាំមួយ ើលោក្រណាមិន្ព្រួយមិន្បុងគិត
ើលោភើមើហាបាងំងងឹត សិស្សមនគំនិតមិនហា៊ា នថ ។
សង្រាជ្គូសូ្តសិស្សបរសិទ្ គួរ្បុង្បតិបត្ិតមពុ្រទ្ដើក្រោ
ព្រួក្របាចិត្ិយើសក្រ្ិយ ក្រ្មសង្ណារក្រ្បាន ។
ញឹក្រណាស់ែតហ្ូងក្រងទុក្រ្កាដ មិនដឹងក្រំណត់មត់ប៉ុន្ាន
ើលោក្រសង្ចូលសិងមិនដឹង្បាណ ទុក្រ្កាដសំរាក្រសំរានចាំ ។
្ក្រែវលដល់ើព្រលបាយសំឡ ចូលមត់ចូលក្រព្រើើឆ្ងស្ោំ
ក្រងើសក្រ្ិយចិតសិប្បាំ បាចិត្ិយប្លមបា្ល ំើលើទុក្រ្កាដ ។
ើលោក្រសង្្សណុក្រនឹងរចួខ្លួន បាដិើទសទោងំបួនសិក្្រោបទ
បារាជិក្របួនមិនក្រំណត់ ើបើក្រោន់្បាក្រដ្បែក្រក្របាន ។
រើង្ើលើមើលើឃើញ្សណុក្រើគច កំុ្រឲ្ែតើភ្លចផ្លូវក្រម្ដ្ឋា ន
ស្ងួមសុចរតិ្បិត្បុង្បាណ អាបត្ិមិនហា៊ា នចូលមក្រជិត ។
សង្រាជ្គូសូ្តបើសណា្ឋា ន ម្៉យងបួសចង់បាននិព្ោនព្រិត
ម្៉យងបួសចង់ើថ្កាើងដំើឡើងរទិ្ិ គំនិតចង់ខ្ស់ក្រ្ុងើលោកិ្រយ ។
ម្៉យងបួសមិន្តង់ចង់ើធ្ើធំ ើរៀនសិល្បអាគមមន្បាលើ
ើធ្ើើព្រទ្ើ្ពោះើហតុចង់ល្បើ ើស្ោះផ្លុ ំ្បុស្សើឲ្ជាើរាគ ។
ើស្ោះផ្លុ ំ្ក្រមំុឬើមម៉យ មិនែដលើស្ោះឆ្ងា យអង្ុយើឈ្ងា ក្រ
ដល់មន្អាគមវចូលើជាក្រ ែលងស្ោល់ជាើលោក្រជាបាសក្រ ។
ម្៉យងើទៀតមរយទ្សើ្ក្រមំុ ើពោះធំក្រ្ុងពុ្រតបទអា្ក្រក្រ់
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វើផើមវថវើក្រើត្តក្រ់ កុ្រហក្រើលោក្រ្គូឲ្្ចក្រថ្ំ ។
្ចក្រទោល់ែត្ជុលើរាគរលួយ រលោយរូប១និងខន្៥
ើនះើហបួសើ្កបន្ូលផ្ំ ្ប្ព្រឹត្សោងក្រម្ឲ្អន្រាយ ។
ើធ្ើើព្រទ្បំពោនពោក្រ្្ព្រះពុ្រទ្ រលំត់រលំោងរាងរូបក្រោយ
ម្លឹងើហើយមិនសិក្រ្ើននឹក្រស្ោយ សប្បាយចិត្ណាស់ធ្ល ប់ើធ្ើធំ ។
្ព្រះពុ្រទ្មិនហាមឲ្ដច់ើសោះ ើបើើរាគបុរសឲ្ើស្ោះផ្លុ ំ
កំុ្រើភ្លើ្ចក្រថ្ំ្សើ្ក្រមំុ រូបក្រ្ន្ើផ្ើមផ្ុ ំរលោយសោ្ល ប់ ។
សង្រាជម្៉យងើទៀត្គប់ជាបើ ែប៉ក្រឈនើលោកិ្រយធម៌ើ្កច្បាប់
ើចញភរបរយិយអធិប្បាយ្បាប់ ឲ្ើរៀប្បដប់តមចំណាំ ។
មន្បាក្រ់១ើរៀលសំព្រត់ស អង្ការនឹងើទៀន៥ធូប៥
បាយសើសោ្ល ធម៌អមើឆ្ងស្ោំ ខបើឃើញើព្រៀរក្រម្នឹងបុណ្បាប ។
ើ្គោះថ្ក្រ់យ៉ងណាមិនក្រំបាងំ ជម្ងាឺតិចខ្ល ងំដឹងដរាប
សោ្ល ប់រស់ដូចើម្ចើ្សចនូវខប ើខ្ចើ្បត្ពោយើឃើញទោងំអស់ ។
ើឃើញ្គូអារក្រ្ចំបួរជួរ ើឃើញនរក្រើឃើញសួគ៌គ្ោនចើនា្ល ះ
ើឃើញសោយសុះសព្រ្្ទព្រ្របស់ ជិតឆ្ងា យើគៀនើក្រោះធ្លុះក្រ្ុងដើ ។
អ្ក្រខ្លះឲ្យតឹរក្រកូ្រនសោ្ល ប់ ើហមក្រឲ្ចាប់ក្រំើណើ តថ្ើ
រលំងឆ្ំព្រើរឬឆ្ ំបើ ្បុសមក្រជា្សើខុសធម្ត ។
ើនះឯងធម៌ែក្រ្លងើ្កគម្ើរ ឧត្រ ើិព្រញទើខុសសិក្្រោ
វនិ័យមិនក្រោន់ៗត្ម ពុ្រទ្ដើក្រោ្បិត្បាមមិន្ព្រមស្ោប់ ។
សង្រាជស្លូត្តង់មនើ្ចើនវត្ សូ្តធម៌ចាំស្ោត់មិនចាំច្បាប់
ើបើមនអ្ក្រើចះរលឹំក្រ្បាប់ ថើធ្ើែត្តប់តម្គូមុន ។
ប៉ុន្ានតមក្រដល់ឥឡូវ នឹងើរ ើរក្រ្តូវដូចើភ្លចគុណ
ល្ងាង់ើហើយមនៈចើចសស៊ាុន បាសក្រើធ្ើបុណ្រាល់រដូវ ។
បំបួសែខើជស្ឋាែខអាសោធ ចើវរនឹងបា្តខ្តមិន្តូវ
ើឃើញចិនលក្រ់ើថក្រទិញយក្រើទ មិនសូវរះិគិតព្រិនិត្ខ្ត ។
របស់ឥឡូវផ្ល ស់ែប្លក្រៗ បា្តស្ោន់ដើែដក្រៗសុើវ ើឡាត
ធំជាងឆ្ងំបាយើហថបា្ត បានថ្ើល្ស្ោតក្រ៏យក្រែដរ ។
្គូសូ្តៗញត្ិតមបន្ូល បាសក្រលូនចូល្បើគនែត
ើលោក្រសង្អង្ុយើរៀងបែង្ បាសក្រចិនែខ្រទោងំើក្រ្ងចាស់ ។
អង្ុយ្ជក្រើ្ចៀតនឹងើលោក្រសង្ មិនចង់ឲ្ឆ្ងា យឲ្្សឡះ
លុត្ក្រោប្បណម្ឱនសំព្រះ អន្រាយហត្ថបាសខូចើលោក្រសង្ ។
អ្ក្របួសមិនើក្រើតឧបសម្បទ បរសិទ្អង្ុយើនឿយ្គប់អង្
្គូសូ្តើនឿយសូ្តគួរផ្ិតផ្ង់ ្បឹង្បិតដ្មង់ដ្មូវខ្ល់ ។
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ច្បាប់បួស្តូវគ្ោនឹងក្រឋនិ ែតើចះមិនឆ្ិនមិនើឡើងផល
គួរើរៀនឲ្សព្រ្កំុ្រឲ្ឆ្ងាល់ ើបើើរៀនើចះដល់្តូវសមគ្ោ ។
ើលោក្រសង្វត្ើ្កើទជួយបុណ្ ើបើបាននិមន្ចូលវហិារ
្តូវគង់្បជុំរបួរមួគ្ោ កំុ្រឲ្ឃ្ល តឃ្ល ព្រើហត្ថបាស ។
ើលោក្រសង្ើរៀបសូ្តអង្ក្រឋនិ បាសក្រែខ្រចិនទោងំើក្រ្ងចាស់
្តូវថយឲ្ឆ្ងា យឲ្្សឡះ កំុ្រឲ្ពោល់បះ៉នឹងើលោក្រសង្ ។
សូ្តើ្សច្គងើ្សចសូ្តសន្ត ឲ្ឮ្បាក្រដើលោក្រ្គប់អង្
មិន្តូវសូ្តខ្សឹបខ្ល ចើគថ្លង់ ្តូវឲ្អស់សង្ដឹងរាល់គ្ោ ។
សូ្ត្ក្រោលក្រ៏ដូចសូ្តសន្ត ឲ្ឮ្បាក្រដក្រ្ុងវហិារ
មនក្រោលើលោក្រ្គូធំឧបជ្ឈាយ៍ ចិត្ជាែចក្រឲ្្គូសូ្ត្គង ។
ើបើគ្ោនើលោក្រ្គូមនើលោក្រចាស់ ើគោរព្រសំព្រះកំុ្ររលំង
្តូវសូ្តភើន្តមទំនង ្ក្រោល្គប់ព្រើរដង្បាប់បរសិទ្ ។
ើលោក្រចាស់វស្មិនបាន្គង ្គោន់ែតផ្ូផ្ងើរៀបែចក្រចាត់
អានិសង្សក្រឋនិបាងំអាបត្ិ បង្ត់សូ្តធម៌ឲ្ល្បបគ្ោ ។
្ក្រោល្គប់ឈបើ់ស្លះ១្សបក្រ់ បាសក្រ្បើគនអស់ភសុ្ភរ
ចំើពោះរាល់អង្ក្រ្ុងវហិារ អាមិសបូជា្គប់្បដប់ ។
្បើគនរចួើហើយចូលជិតចុះ ទោងំ្សើទោងំ្បុសមិនខុសច្បាប់
ប៉ុែន្អ្ក្រឆ្ងា យែតង្បញាប់ មិនសូវចាំស្ោប់ើលោក្រយថ ។
សូមទោនសើន្ាសសែម្ងច្បាប់ ្ព្រះសង្កំុ្រចាប់ចងើទោសោ
ខ្ុ ំភ័យខ្ល ចអាប់្ព្រះសោស្ោ ើ្បាស្បាណើមត្បណ្ាសង្ ។
ខ្ុ ំើពោលមិនមនពោក្រ្បង្កា ច់ ែ្ក្រងសើលើលោក្រដច់ខ្ុ ំដ្មង់
ដ្មូវែតតមច្បាប់្ព្រះអង្ ្ព្រះឱស្ឋា្តឹម្តង់្តូវម្ត ។
ក្រោលអង្សើម្ច្ព្រះចមភព្រ ជាម្លប់មនុស្សសត្នឹងើទវត
ជិតចូលនិព្ោនមនពុ្រទ្ដើក្រោ ផ្ំើផ្ើសោស្ោមហាបរសិទ្ ។
ភិក្រ្ុភិក្រ្ុនើអង្អរហន្ អានន្មិនទោន់បានអរហត្
រក្រ្វនិ័យកំុ្រឲ្បាត់ ្បយត័្ឲ្មន្បើយជនយូ៍រ ។
ើ្ក្រោយើនាះ្ព្រះអង្ចូលនិព្ោន អរហន្ើហាះធ្យនមនជា្គូ
មិនមនអក្រ្រាណាដក្រ់ទូ ើទស្ោបង្ូរព្រើ្ព្រះឱស្ឋា ។
្ព្រះអង្សោវក្រ់រាល់្ព្រះអង្ ្ព្រះទ័យើ្សោច្សង់្ទង់សើន្ាស
សែម្ងធម៌អាថ៌ើមត្ើ្បាស បាបបុណ្គុណើទោសនឹងសើលទោន ។
ើឈង្យល់ថធម៌នឹងសូ្តសោ្ងា ត់ អស់អង្អរហត្ចូលនិព្ោន
សង្ើសខបុគ្លមិន្ទង់ញាណ នឹងមនអក្រ្រាណាែតងទុក្រ ។
្ព្រះធម៌្បាំបើហ្នឺបួនពោន់ ើ្សចើនអានន្ចាំទំនុក្រ
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ដំែណល្ព្រះអង្ដឹង្គប់មុខ ជ្ងុក្រធម៌អាថ៌មហាអានន្ ។
ជា្ព្រះអនុជអាណិតសត្ ែ្ក្រងបាត់ធម៌អាថ៌មិន្គប់្គោន់
្ព្រះធម៌្បាំបើហ្នឺបួនពោន់ ើគ្រគ្ោន់ខ្ះែខ្ងចាត់ែចងចារ ។
ើចះចប់អភិធម្ចាំរហូត វនិ័យ្ព្រះសូ្ត្បាំ្បក្រោរ
្បក្រោសអស់អង្អរហន្ា បិដក្រឯណាជាឫសគល់ ។
បរមត្ថ្ព្រះសូ្តអានន្ចាំ វនិ័យទោងំ៥ឧបាលើយល់
អរហន្ទោងំអស់ើក្រើតរវល់ អំព្រល់អំព្រើើរឿងធម៌អាថ៌ ។
្ព្រះបាទអជាតស្តូវ ជួយគិតដ្មូវ្ព្រះសោស្ោ
សន្តឲ្ើឈ្ះើហក្រ្ស្ត ើ្ពោះមហា្ក្រស័្តចូលគំនិត ។
និយយឲ្ដឹងើដើមក្រំើណើ ត ក្រោលើក្រើតអក្រ្រាចារស្លឹក្ររតឹ
បក្រែ្បបាលើើសចក្រ្ើព្រិត ព្រិនិត្្តឹម្តូវតមពុ្រទ្ដើក្រោ ។
្បាំរយឆ្ំគត់ផុតភិក្រ្ុនើ មនុស្ស្សើែលងបួសខ្ល ចសិក្្រោ
ក្រំណត់មួយពោន់បា្ល យវស្ អស់អរហន្ាចូលនិព្ោន ។
ើនសល់ែតសង្បុថុជ្ន ក្រិើលសើនធ្ងាន់ើនើ្សក្រឃ្ល ន
សង្តឱហាតចើ្មើនឈន ើហាះធ្យនមិនរចួដូចបំណង ។
ើក្រើតមនគម្ើរើនលង្កា ្ព្រះពុ្រទ្ើឃសនាចារចម្លង
ើក្រើតមនបាលើស្មយផង ើធ្ើបុណ្ម្ងស្ោប់ើទស្ោ ។
ទសជាតិទោងំ១០មន្គប់វត្ ែ្ប្តូវ្បាក្រដ្ព្រះគោថ
្ព្រះធម៌សូ្តមន្ឬសូ្តដរ អ្ក្រើរៀនអក្រ្រាព្រើរចំែណក្រ ។
ចំើណះចំណាំចាំរាល់ខ្លួន អ្ក្រើរៀនវនក្រ្បួនចាស់ចារែចក្រ
ហា៊ា នភ្ល់ើ្ពោះអាងើឃើញនឹងែភ្ក្រ ើក្រើតើឈ្ល ះ្បែក្រក្រ្បក្រួតខឹង ។
្បក្រោន់ែតខងខុសរហូត មិនើរៀនើមសូ្តឲ្ើចះដឹង
អាងើចះែតក្រក្រោប៉ុណឹ្ង ខំ្បឹងចំអឺតើ្ពោះខ្លួន្តូវ ។
សព្រ្ៃថ្ងាជែជក្រព្រើើយើយ៉ ដំើឡើងែភ្ក្រើសោ្ល មុខ្ក្រញូវ
ថធ្ល ប់ើយនព្រើើខ្ចឪ ឥឡូវើយ៉ណាមិនសុខចិត្ ។
អ្ក្រម្ងអាង្សៈតួ្បាំបើ ឲ្នឹងបាលើជាក្រំរតឹ
ផ្សំតួើមសូ្ត្បឹងែ្បង្បិត ើ្ពោះដ្បិតឲ្្តឹម្តូវម្ត ។
អ្ក្រើរៀន្គប់វត្្គប់នគរ សដក្រ់ើជើងលរាប់ស្លសោ្ល
ើបើសនឹងមរាប់ស្ស្ោ អ្ក្រមន្បាជ្ាគួរស្ោប់បាន ។
កំុ្រល្ងាង់ទោល់ងប់ធ្ល ប់មិនដឹង ើបើខឹងខ្ុ ំឃតថ់ឲ្ខន
ខដក្រ់ើជើងមព្រើបូរាណ ើក្រ្ងតូចប៉ុន្ានស្ោល់ខ្ខ្ ។
រាល់រា្រីស្ចាស់ើក្រ្ងកំុ្រចិត្ខ្ងំ គួរខ្សបារាងំអ្ក្ររាជក្រោរ
ើដើមើហតុអំព្រើ្ព្រះក្ររុណា ឲ្សោងសោលោែ្បបាលើ ។
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្ទង់ចាំទំើនៀមព្រើបូរាណ ើហើយបានជំនំុ្ព្រមកុ្រង្សើយ៍
បំណាច់ើធ្ើើស្ច្គងែផនដើ ទិសទោងំ្បាំបើរៃំព្រ្គប់ ។
្ព្រះក្រោយព្រលមិនរវល់ែរក្រ ្ព្រះទ័យរែំលក្រទោងំៃថ្ងាយប់
ចូលែទនបន្ំទើបន្ប់ បន្ូលមិនឈបរ់ាល់ើវលោ ។
ើមត្ើ្បាស្បាណអ្ក្រមនសក្រ្ិ ែចក្រលុយែចក្រក្រោក្រ់្គប់ភ្ក្រ់ងរ
ម្៉យង្តួតក្រ្ស្តើសំ្្សិង្រ ែ្ក្រង្គុនរងមិនបានសុខ ។
្ព្រះទ័យើមត្សព្រ្មនុស្សសត្ ើសោយរាជសម្បត្ិសំើបើមសុ្ក្រ
្ព្រះក្រោយ្បក្របគង់្សណុក្រ ្ព្រះទ័យវតុិក្រ្កាជាធម្ត ។
១្ព្រួយនឹងឱប្ព្រះនគរ ២្ព្រួយនឹងព្រ្ព្រះសោស្ោ
៣្តួតើលោក្រសង្ក្រោន់សិក្្រោ ស្ងួមក្រិរយិមិនបរសុិទ្ ។
ើនឿយណាស់្ព្រះើន្ត្ព្រះក្រោម៉ំ ្ព្រះឱស្ឋា្តួត្តើតឿនបំផុត
ដស់ើតឿនបំភ័យព្រួក្រកុ្រលបុ្ត ឲ្ើចះលំឧតស្ងួមក្រោយ ។
្ទង់ើចញ្បក្រោសជាក្រ់្បាក្រដ ្បគល់រាល់វត្ើទោះជិតឆ្ងា យ
ើលោក្រសង្មិន្តូវើ្សើបសប្បាយ អស់ែល្បងទោងំឡាយ្គប់ជំពូ្រក្រ ។
មិន្តូវចំើពោះស្ោប់ត្រីន្ើ កំុ្របើើមើលរា ំវនាំភ្លូក្រ
កំុ្រើដើរើភ្លើៗើមើលអំុទូក្រ អ្ក្របួសើធ្ើើលោក្រមិន្តូវក្រោរ ។
ើបើមន្តូវក្រិច្ើដើរយប់ៃថ្ងា សង្បងនិស្ស័យចាស់វស្
កំុ្រើដើរទឹមើស្ើើទណាៗ អ្ក្រើចះសិក្្រោើគទោស់ែភ្ក្រ ។
ើលោក្រើននកំុ្រសំុលុយចិនចាយ បិណ្បាតែតបាយម្ក្រ់១ែវក្រ
ើ្គឿងម្ូបចំណើ បាសក្រែចក្រ កំុ្រយួនពុ្រក្រែរក្រវើថក្ររកឹ្រ ។
របស់បាសក្រើគ្បើគន ្បគល់ើលោក្រើននបានើលោក្រភិក្រ្
ចិញឹ្មជើវតិនឹងបាយទឹក្រ បិណ្បាតើព្រល្ព្រឹក្រយប់សូ្តើរៀន ។
ើលោក្រណា្តឹម្តូវមិនសូវខុស ើស្ងាៀមសោ្ងា ត់ើទចុះកំុ្រអន់ើអៀន
ើលោក្រណាើចះកំុ្រើវះើរៀន ពោក្រ្ើ្បៀន្បើដឲ្ើផ្ើលភ្ក្រ់ ។
បំណាច់្ព្រះអង្្ទង់ផ្ំើផ្ើ សោស្ោឋតិើលើើស្ចមហាច័្ក្រ
្ព្រះមហាចមព្រង្ស្ទង់ជំពោក្រ់ ចំើពោះធុរៈនឹងសោស្ោ ។
ព្រើ្តឹមើណាះើរៀងដរាបមក្រ ដល់្សុក្រើគោក្រធ្លក្រមនសោវត
ប៉ុន្ានរាជ្ើហើយមិនដឹងថ ដល់មក្រក្ររុណាើយើងសព្រ្ៃថ្ងា ។
ើហតុើនះើលោក្រសង្្បុងព្រិនិត្ ើសៀវើភស្លឹក្ររតឹមនរាល់ៃដ
ើផ្ៀងើមើលសុើភក្រវនិិច្ឆ័យ ើបើើនសង្ស័យឲ្សិក្រ្ ។
សព្រ្សង្ចាស់ខ្ើគប្បិស្ោប់ ើឈ្ះច្បាប់បំពោន្ព្រះពុ្រទ្ដើក្រោ
បង្ំថ្យដល់្ព្រះក្ររុណា សូម្ទង់ើមត្្ជាប្ព្រះទ័យ ។
ែ្ក្រងចួន្បទះពោក្រ្ឆ្ឆំ្ង ពំុ្រ្តូវទំនង្ក្រិត្វនិ័យ



ច្បាប់ើកល្បើកសង្ឃ 7 ើកដោយ៖ ក្កម កងុ៉យ

សំុ្ទង់ើមត្អស់ើទោសៃព្ររ ៍ ្ក្រួញ្ក្រោបសិរសើើ្ក្រោម្ព្រះបាទ ។
្ព្រះសង្ទោងំអស់ើទោះតូចធំ ខ្ុ ំឱនបង្ំសំុអនុញ្ញា ត
ខ្ុ ំើពោលមិនមនពោក្រ្្បមទ សង្ជាល្ស្ោតខ្ុ ំមិនថ ។
ខ្ុ ំើពោលែតសង្ើធ្ើអា្ក្រក្រ់ ើបើខ្ុ ំកុ្រហក្រខូចមុសោ
ើហតុើនះខ្ុ ំសំុបវរណា សើង្បនិដ្ឋាិតើរឿងើលោក្រសង្ ។
សំុើ្ក្រើនរលឹំក្រឫក្របាសក្រ ើ្ចើនចិត្អា្ក្រក្រ់ខ្ុ ំដ្មង់
ដ្មូវតមផ្លូវច្បាប់្ព្រះអង្ កំុ្របើលះបង់ើចាលសោស្ោ ។
ើក្រើតមក្រពូ្រជព្រង្សើព្រញពុ្រទ្សោស៍្ កំុ្រើភ្លើកំុ្រផ្ល ស់ើភ្លចសោវត
មនរូបមនចិត្មន្បាជ្ា គួរព្រិចារណារក្រខុស្តូវ ។
ើក្រើតើក្រើតមិនទោន់ដឹងើទោសទុក្រ្ បើន្ាមូ្តលក្្រ់ដក្រ់ែម៉ឪ
លោងដុះ្ជះស្ោតើផ្ក្រទុក្រើន បុក្រ្សូវអង្ការស្លដណ្ាំ ។
ើដក្រឱប្គប្កុ្រង្បុង្បយត័្ ែ្ក្រងសត្្សើមចមូសចុចខំ
លំបាក្រើនឿយណាស់១៥ឆ្ំ ែម៉ឪរងក្រម្ចិញឹ្មកូ្រន ។
ក្រំើឡាះ្ក្រមំុើព្រញរូបក្រោយ អាពុ្រក្រនឹងម្យចាស់្ទមខ្លួន
្ក្រមំុរូបល្បរសុិទ្សូន្ បានសុើជំនូននំចំណើ ។
ើរៀបក្រោររក្រសុើរមួបន្ុក្រ សូមម្យឪពុ្រក្រ្បព្រន្ប្ើ
មួយឆ្ំព្រើរឆ្ ំើក្រើតកូ្រនខ្ើ ជើដូនព្របើើចជុះដក្រ់ ។
ក្រោលកូ្រនព្រើតូចើនឿយដុសលោង ធំើព្រញរូបរាងខន្បឡាក្រ់
លោងលក្្រ់ើចើទៀតើឡើងព្រើរថ្ក្រ់ ក្រម្មនជំពោក្រ់ែថមព្រើរជាន់ ។
ចំែណក្រកូ្រន្បុសបានបួសភិក្រ្ ខ្លះបួសរឮំក្រសហាយស្ន់
សឹក្រមក្រមិនឈប់ើទភប់ភ័ន្ ើរៀបក្រោរមិនទោន់រាន់ចិត្ឯង ។
អ្ក្រខ្លះបួសើចះដឹងធម៌អាថ៌ បួន្បាំវស្យូរអែង្ង
សឹក្រមក្ររក្រសុើខំខះ្ែខ្ង មិនែលងឲ្ទុក្រ្ឪពុ្រក្រម្យ ។
្ព្រួយចិត្ើ្ពោះដ្បិតរក្រ្បព្រន្ ែថមើទោសទុក្រ្ធ្ងាន់រាល់រូបក្រោយ
រក្រសុើើនជិតមិនើនឆ្ងា យ កូ្រនើធ្ើខ្ុ ំម្យៗខ្ុ ំកូ្រន ។
ើបើមន្បព្រន្ើន្សុក្រឆ្ងា យ ឪពុ្រក្រនឹងម្យឃ្ល តើដយខ្លួន
មនម្យខង្សើើនែថថួន មិនែលងជើដូនើធ្ើខ្ុ ំើច ។
ព្រើើ្ពោះរក្រសុើក្រ្ុងបន្ុក្រ ចំណើ ្គប់មុខើទោះឆ្ិនើឆ្
ស្ោយខ្ុរើចក្រដូងដម្លូង្តវ របស់ើនាះើម៉ក្រ្ុងចំែណក្រ ។
អាពុ្រក្រម្យចាស់ឈឺទម្ងាន់ ចំណើ ើជារជន់ជូនដច់ែប៉ក្រ
ើលើក្រើឡើង្បគល់ម្យ្បែក្រក្រ ស្មក្រ់ទឹក្រែភ្ក្រស្ោយចំណើ ។
ចង់ែដរប៉ុែន្ើលបមិនរចួ ជិបបានតិចតួចើចាលើទដើ
យ៉ងើនះ្គប់មនុស្សទោងំ្បុស្សើ គប្បើសំគោល់រាល់រូបក្រោយ ។
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ព្រើតូចទោល់ធំើព្រញចំណាស់ មិនែដលសំព្រះអាពុ្រក្រម្យ
សំព្រះម្ងៗែតអ្ក្រឆ្ងា យ ្តង់ម្យអាពុ្រក្រថើអៀនខ្ស់ ។
ម្យរលត់ើវលោណា អាចារ្ើ្សោចទឹក្រើលើចំអាស
្បមូលចូលដុសលោងជំរះ ឲ្្ក្រោបសំព្រះបវរណា ។
្បណម្សំុើទោសម្យមិនដឹង ្តង់អរឬខឹងម្យមិនថ
គ្ោន្បាក្រ់ើទើជឿទំនិញផ្រ ខ្លះខ្ើចងក្រោរញាតិសន្ាន ។
មនែតក្រំលោងំតងំខំរត់ ើទទិញសំព្រត់ផ្ិលថសចាន
្គប់ើ្គឿង្បដប់ទោងំប៉ុន្ាន ឲ្បានដក្រ់ផ្លុវឲ្ែម៉ឪ ។
ដក្រ់ើចាលើបាះបង់ើលោក្រសង្ទស់ ើបើឲ្ក្រោលរស់ើនាះើព្រញ្តូវ
ជវុន័វញិ្ញា ណើចញអស់ើទ អ្ក្រណានឹងើននឹងើ្តក្រអរ ។
ក្រោលម្យរស់ើនមិនសូវលុះ បានើនះខ្ះើនាះើចះែត្ក្រ
ម្យសោ្ល ប់មិនដឹង្បឹង្តដរ អង្រខ្ើើជឿើគើធ្ើបុណ្ ។
អ្ក្រមនសំណាង្បើសើរគោប់ បុគ្លមនភ័ព្រមន្ទព្រ្ធន
ើគើនឿយែតទិញទូលែរក្រពុ្រន មន្បាក្រ់ជាទុនើធ្ើជាទោន ។
ើ្ចើនចិត្អា្ក្រក្រ់តិចចិត្ល្ ើ្ចើនខងអ្ក្រ្ក្រតិចអ្ក្រមន
ក្រំណាញ់សិ្តើព្រក្រើ្ចើនើ្សក្រឃ្ល ន គួរគិតសន្ិដ្ឋា នចូលចិត្ចុះ ។
ើក្រើតមក្រែតងរក្រ្បព្រន្ប្ើ មួយរក្រមនព្រើរបើទោងំ្សើ្បុស
ើបើបួស្តឹម្តូវមិនសូវខុស សោ្ល ប់រស់កំុ្រសឹក្រយក្រ្បព្រន្ ។
ើបើ្ទោំមិនបានើហើយសឹក្រមក្រ ឲ្គិតៃលលក្ររក្រ្ទព្រ្ធន
ជូនម្យអាពុ្រក្រទុក្រើធ្ើបុណ្ ើគោរព្រតបគុណចំើរ ើនផល ។
ើបើយក្រ្បព្រន្ើនឲ្ឆ្ងា យ លម្ម្យអាពុ្រក្រើទមក្រដល់
កំុ្រើនជាមួយើក្រើតអកុ្រសល ើ្ពោះម្យខ្យខ្ល់នឹងកូ្រនឯង ។
្បព្រន្នឹងប្ើ្សើនឹង្បុស មិនដឹងើទោសខុស្គប់ក្រែន្លង
គ្ោន្បព្រន្ើគថែឆ្ង អ្ក្រ្បាជ្សំែដងថើសសបាប ។
ើឃើញ្តូវែតើនឃ្ល តើដយខ្លួន ចំណើ ជំនូនជូនដរាប
កំុ្រើនជាមួយើក្រើតើឆ្ះឆ្ប លុត្ក្រោបសំព្រះកំុ្រខ្សគុណ ។
កូ្រនើចខងើ្ក្រោយឲ្្បតិបត្ិ ្បយត័្កំុ្រើធ្ើដូចអ្ក្រមុន
អ្ក្រមនកូ្រនើចបានជាស៊ាុន ើទោសធ្ងាន់ឲ្ទុក្រ្អាពុ្រក្រម្យ ។
្សួលណាស់ែតើនឃ្ល តើដយខ្លួន ឲ្ើចះែថធួនើមើលនាយអាយ
ផះ្ធំ្សណុក្រសុខសប្បាយ កំុ្រស្ោយ្សើណាះរបស់ើន ។
ើមបាសុខចិត្ឲ្កូ្រន្សើ ើយើងសង់ផ្ះថ្ើដូចែម៉ឪ
ើមបាើរៀបក្រោរជា្តឹម្តូវ ខ្លួនើនមិនើនើនាះតមចិត្ ។
ប៉ុែន្ែម៉ឪ្តូវសប្ុបរស ឲ្្ទព្រ្របស់ើ្ពោះអាណិត
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ើធ្ើតមទំើនៀមច្បាប់្ក្រម្ក្រិត្ សោចស់ោើលោហតិមនសង្ស័យ ។
ើយើងខំរក្រសុើមនើព្រលយប់ គួរើឆ្លៀតើគោរព្រើទោះយប់ៃថ្ងា
ចំណើ ែផ្មឆ្បើទោះសោបៃ្ប កំុ្រលោក្រ់សំៃចសុើើភ្លចគុណ ។
ខ្លួនខ្ុ ំក្រំើណើ តរា្រីស្អ្ក្រែ្ស ើឆតើឆើខ្ល ែដរក្រោលព្រើមុន
ក្រោលមក្រព្រើបួសខំែរក្រពុ្រន ើធ្ើបាបនឹងបុណ្ទម្ងាន់ើស្ើ ។
ខ្ុ ំើស្ោះើគោរព្រអាពុ្រក្រម្យ អស់ើលោក្រទោងំឡាយលម្សរើសើរ
ខ្ុ ំជូនដំណឹងតមដំើណើ រ ើ្ពោះខ្ុ ំ្គោន់ើបើជាងអ្ក្រល្ងាង់ ។
ជាតិើ្ក្រោយកំុ្រឲ្ខ្ុ ំល្ងាើើល្ងាើ ជាតិើនះចាស់ើស្ើរខ្ុ ំ្បឹងស្ង់
្បឹងសុ្ះឲ្រចួព្រើអន្លង់ ភ័យភិតខ្ល ចផុងើទក្រ្ុងផុក្រ ។
ក្រ្ុងភព្រសង្រខ្ុ ំសង្ស័យ សព្រ្ៃថ្ងាខ្ុ ំភ័យខ្ល ចនរក្រ
ម្៉យងើទៀតើខ្ើមជាតិអាជើវក្រ ជាតិើល្ោភហូបលក្រ់ើ្ពោះើលើសគុណ ។
ែ្ក្រងខ្ុ ំបានើល្ើសែម៉ឪខ្លះ ខ្ុ ំភ័យខ្ុ ំណាស់ែ្ក្រងខ្ុ ំស៊ាុន
ខ្ុ ំសំុស្ោលោើទោសព្រើមុន សំុបុណ្ជួយបាងំបាបឲ្បាត់ ។
ឲ្បានទោន់តួ្ព្រះ្សើអារ្ ឲ្ែបក្រ្បាជ្ាក្រ្ុងបរមត្ថ
្ព្រះអង្ើទស្ោ្ទង់ើ្បាសសត្ សំុលុះអរហត្ដូចបំណង ។
ចំែណក្រខ្ុ ំផ្យច្បាប់រលឹំក្រ អស់ើលោក្រជួយនឹក្រសច្ាផ្សង
ើធ្ើបុណ្ែចក្រផលដល់ខ្ុ ំផង នឹក្រើឈ្ះម្ងៗដូចធម្ត ។
មនម្យអាពុ្រក្ររាល់រូបរាង ើនាមជុះដុសលោងគួរើល្ើមល្ោ
្ព្រះពុ្រទ្ចាក្រផុតវដ្សង្រ ្បាថ្រក្រផ្លូវើទនិព្ោន ។
រលោយក្រងទុក្រ្អកុ្រសលក្រម្ រលតខ់ន្្បាំែលងើ្សក្រឃ្ល ន
ើយើងើនសង្រនឹងវញិ្ញា ណ ើទោសទុក្រ្ែតងមនែតរាល់គ្ោ ។
ខ្ុ ំទូលបង្ន់ើដើមើឈ្ះអ៊ាូ ពូ្រជព្រង្សអំបូរែខ្រអ្ក្រជា
អាពុ្រក្រើឈ្ះអុក្រមនសក្រ្ិងរ ើចព្រញាធម្ធរាើធ្ើើម្សុក្រ ។
ក្រ្ុងែខ្តភ្ំើព្រញឃុំក្រំបូល ពូ្រជព្រង្ស្តកូ្រលម្ស់អង្ប៉ុក្រ
អាពុ្រក្រអ្ក្រម្យើឈ្ះព្រញាម៉ុក្រ ើធ្ើើធ្ើើម្សុក្រឃុំស្ោនថ្ ។
អ្ក្រម្យអាពុ្រក្របងប្ូនជិត ជើទួតមួយព្រិតពូ្រជចិត្ល្
ដូនតផ្សំផ្ុ ំជាតំណ បង្កាបើង្កាើតខ្ុ ំទូលបង្ន់ ។
បើង្កាើតអំព្រើក្រ្ុងគំនិត ភ័យភិតខ្ល ចបាបចង់បានបុណ្
បានែបក្រែចងច្បាប់្បាប់មហាជន បួនច្បាប់ព្រើមុនជូនរាជក្រោរ ។
ើបាះពុ្រម្ើសៀវើភែចក្រសព្រ្សោយ ម៉ដឺមូែហ្ស៊ាលចាត់ថ្យ្ព្រះក្ររុណា
មិនបានថ្យផ្ល់ដល់ហត្ថ សូម្ទង់ើមត្ើ្បាស្បណើ ។
ឱនក្រោយ្បណម្សំុអនុញ្ញា ត ្ក្រោបើ្ក្រោម្ព្រះបាទ្ព្រះបរមើ
ែចងច្បាប់បរមត្ថអត្ថបាលើ ើសចក្រ្ើែចងចប់ើម្ល៉ះើហើយើហាង ។
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