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អំពី សសិស ពូកែ ជាងគ្រូ 
សិសសរូកែជាងប្គូ មិនមានអ្វីករលែយទ្ យរើប្គូជាមនុសសសាមញ្ញធមមតា្ កែយរើប្គូជាប្រះរុទ្ធ 
គោតម សូមយមើលឲ្យប្គរ់ប្ជុងយប្ជាយផង យមើលឲ្យអ្ស់ ៨៤០០០ ធមមែខនធ ជាមុនសិន មុន 
នឹងនិោយថា ធម៌ប្រះរុទ្ធ  ខ្វះប្ែង់យនះ  ឬ ខ្វះប្ែង់យនាះ ។ មានយរលមួយ  ប្រះរុទ្ធ 
ប្រមទ ុំងររវិារ បានមែដល់នប្រយ ើ យ ើយសប្មាែយប្កាមយដើមយ ើមួយយដើម ។ ប្រះអ្ងគ 
បានយែសលឹែយ ើមួយកាា រ់ មែសួរភិែខុទ ុំងឡាយថា « មាា លភិែខុទ ុំងឡាយ សលឹែយ ើ 
យៅែាុងបាែនដែថាគែ និង សលឹែយ ើយៅែាុងនប្រយនះ យែើសលឹែយ ើណាយប្រើនជាង »។ 
ប្រះភិែខុ យ្លើយថា គឺ សលឹែយ ើយៅែាុងនប្រ ។ ប្រះអ្ងគមានប្រះរនទូលែយៅយទ្ៀែថា 
« ធម៌កដលែថាគែប្តា្ស់ដឹង យប្រៀរដូរសលឹែយ ើយៅែាុងនប្រយនះ កែធម៌កដលែថា 
គែយែមែផសរវផាយយប្រៀរដូរសលឹែយ ើយៅែាុងបាែនដែថាគែ រីយប្រះែថាគែ 
យែកែធម៌ណាកដលមានប្រយោជន៍ដល់សរវសែវ » ។ 
យរើយោងយៅតា្មរុទ្ធដីកាយនះ  ធម៌កដលប្រះអ្ងគយែមែរង្ហា ែ់រយប្ងៀនទ ុំងរ ុនាម នសុទ្ធ 
កែមានប្រយោជន៍ដល់យយើងទ ុំងអ្ស់  ដូរជា ការយធវើសមាធិ ជាយដើម ។ រុះយ ែុអ្វី បាន 
ជាមានយោែប្គូ អភិធមម មួយប្ែុមបានរនយល់សិសសថា ៖ « ឲ្យកែយល់ធម៌អ្ភិធមម យៅ 
មិនច ុំបារ់ យធវើការរដិរែាិអ្វីយទ្ៀែយទ្ រីយប្រះការរដិរែាិយៅនឹងការយល់យនះយ ើយ » ។  
យ ើយយោែបានរញ្ជា ែ់កែមយទ្ៀែថា ៖  
« យធវើសមាធិ នា ុំកែឲ្យខាែយរល » ។ 
រុំយរះការអ្ះអាង ររស់យោែប្គូអ្ភិធមមទ ុំងយនាះ ខ្្ុ ុំសូមយលើែយែយរឿង កដលមានែាុង 

១១ 
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គមពីរ ជាភសាុតា្ង  រនាទ រ់មែខ្្ុ ុំសូមយលើែជាសុំណួរ ជូនយៅឲ្យយោែប្គូទ ុំងយនាះ1 ៖ 
   មានថ្ងៃមួយ យៅតា្មផលូវ ដល់យវោយរ់ ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់សុំណាែ់យៅរានហាលមុខ្ផទះ 
អ្ាែសមូនឆ្ា ុំងមាា ែ់។ យៅមុនយរលយនាះ ែ៏មានយុវជន ជាអ្ាែរួសមាា ែ់ យ ម្ ះ រុែកុសាែិ 
បានមែសុុំសុំណាែ់យៅទី្យនាះកដរ ។ ប្រះរុទ្ធយោយយ ើញយុវជនយនាះមានឫែរ 
សមរមយ ែ៏សួរយៅយុវជនយនាះថា យែើអ្ាែយរញចែប្គួសារ មែរួស តា្មប្គូណា ? 
តា្មប្ទឹ្សាីណា ?   រុែកុសាែិ  យ្លើយថា ខ្្ុ ុំរួសតា្ម ប្រះយោែម  កដលមានយ ម្ ះលប ី
ថាជាប្រះអ្រ នា បានប្តា្ស់ដឹងដ៏រររូិរ ។  
- ប្រះអ្ងគសួរែយៅយទ្ៀែថា : យែើប្រះអ្រ នាយនាះ  គង់យៅឯណា ? 
- ប្រះអ្ងគគង់យៅប្ែុងសាវែថី  ភាគប្រយទ្សខាងយជើង  
- យែើអ្ាែឯង កដលបានយ ើញយទ្   យ ើយសាគ ល់យទ្ ប្រសិនយរើជាបានជួរ 
- ខ្្ុ ុំរុុំកដលបានយ ើញយទ្  យ ើយែ៏រុុំសាគ ល់កដរ  ប្រសិនយរើជាខ្្ុ ុំបានជួរប្រះអ្ងគ ។ 
ប្រះរុទ្ធ ប្ទ្ង់ប្ជារថា  គឺែាុងនាមប្រះអ្ងគយ ើយ  កដលអ្ាែរួសយនះយរញចែប្គួសារ 
យ ើយែ៏ប្ទ្ង់មានប្រះរនទូលែយៅយទ្ៀែថា ៖ មាា លភិែខុ  រូរអ្ាែប្រុងសាា រ់ប្ទឹ្សាី 
ដូរែយៅយនះ យយើងនឹងសកមាង ៖  
- ប្រយសើរណាស់  អាវុយសា  (ភិែខុ យនាះយ្លើយ) ។ 
ប្រះអ្ងគែ៏ចរ់សកមាងយោយរិសាា រអ្ុំរី និយរាធសរចៈ (ប្រះនិរវ ន) ។ លុះបានសាា រ់ររ់ 
យ ើយ ភិែខុ យនាះែ៏ដឹងថា អ្ាែកដលសកមាងយនះ  គឺជាប្រះរុទ្ធ យ ើយែ៏យងើរ រយ ើង 
យអានថាវ យរងគុំប្រះអ្ងគរុំរីមុខ្ យ ើយសុុំខ្មាយទសរីប្រះអ្ងគ  យោយបានទុ្ែប្រះអ្ងគ 

                                                           
1
 យរើយោែប្គូរង់យ្លើយ សូមយប្រើ អាស័យោា ន ររស់យរាងរុមពយសៀវយៅយនះ។  
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យសមើនឹងខ្លួន យោយយប្រើរែយអាវុយសា (មានន័យថា មិែា) ។  យ ើយែ៏សុុំឲ្យប្រះអ្ងគរុំរួស ។ 
ប្រះអ្ងគប្ទ្ង់មានរនទូលថា យដើមបនឹីងរួស  អ្ាែប្ែូវមាន នប្ែរីវរ និង បាប្ែ ដូយរាះរូរអ្ាែ 
យៅរែររស់យនាះមែ ។ រុែកុសាែិ  ែ៏យរញយៅរែ នប្ែរីវរ និង បាប្ែ  កែប្ែូវ យោញីវធ័ 
សាល រ់ ។   ដល់យរលយប្កាយមែ លុះដុំណឹងដ៏ែុំសែ់យនះបានយៅដល់ប្រះរុទ្ធ  ប្រះអ្ងគ 
ប្ទ្ង់មានរនទូលថា រុែកុសាែិ  ជាអ្ាែមានរញ្ជញ   បានយល់អ្រយិសរចៈ យនះជាជាែិរុង 
យប្កាយ ររស់យគយ ើយ។ យគបានសយប្មរអ្នាោមី យគមិនប្ែ រ់មែយែើែយទ្ៀែយ ើយ ។ 
ចរ់រីយនះយៅខ្្ុ ុំសូមយលើែជា សុំណួរ ដូរែយៅ ៖ 
១- យៅែាុង យរឿងយនះ  រុែកុសាែិ  បានសយប្មរ  អ្នាោមី យោយប្ោន់កែយល់ធម៌ 
អ្រយិសរចៈ  មិនច ុំបារ់យរះធម៌  អ្ភិធមម ផង។     
២-  ប្រះរុទ្ធ រនាទ រ់រីបានប្តា្ស់ដឹង   ប្រះអ្ងគបានោងយៅយប្បាសរុទ្ធមាតា្ យៅ 
ឋាន ែុសិតា្ យោយសកមាង ធម៌អ្ភិធមម  ធម៌កដលយោែប្គូអ្ភិធមម យែមែរយប្ងៀនសរវ 
នែៃយនះ ។  យ ើយតា្មកដលយយើងបានដឹងថា  រុទ្ធមាតា្ រនាទ រ់រីបានយល់ធម៌អ្ភិធមម 
សកមាង យោយប្រះរុទ្ធផ្ទទ ល់ផង  បានសយប្មរប្ែឹមកែ យសាតា្រ ុយណាណ ះ។ ដូយរាះមិន  
ទន់សយប្មរនិរវ នឯណា ។  យរើបានកែប្ែឹមយសាតា្   យនាះប្ែូវយែើែ ៧ជាែិយទ្ៀែោ ងែិរ 
មុននឹងសយប្មរប្រះនិរវ ន ។  រុះែាុង ៧ ជាែិរុងយប្កាយយនះ មួយនែៃៗ  រុទ្ធមាតា្ 
យធវើអ្វីខ្លះយៅ  យរើមិនរយប្មើន  សីល  សមាធិ  រញ្ជញ    កដលជាការរដិរែាិ ។ ទុ្ែជាប្រះរុទ្ធ 
ែ៏ប្រះអ្ងគ រយប្មើន អានាបានសសែិ  យរឿយៗខ្លះៗកដរ មុននឹងររនិិរវ ន  យ ើយ សាវែប្រះ 
អ្ងគ ែ៏រុំយរ ើនភាវនាកដរ មុននឹងររនិិរវ ន ។ 
៣- ប្រសិនយរើជាសមាធិ  ឥែប្រយោជន៍  យមារែ៏ប្រះអ្ងគ មិនលុរសមាធិ  យនាះយចលយៅ 
ទុ្ែកែធម៌អ្ភិធមម ឲ្យយយើងយរៀនរាល់ោា យៅ  យនាះប្គរ់ប្ោន់យ ើយ ។ 

៤-  តា្មធមមតា្ប្គូ  មុននឹងរនយល់សិសស នូវធម៌អ្វីមួយ   ទល់កែខ្លួនឯងយល់ធម៌យនាះ 
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ជាមុនសិន យទ្ើរសិសសអារយល់បាន។  យោយយោងយៅតា្មរែយសុំដីយោែប្គូអ្ភិធមម 
 កដលថា  « ឲ្យកែយល់  យនាះបានសយប្មរ មគគផលយ ើយ »  យែើយោែបានសយប្មរដល់ 
ណាយ ើយកដរ  សរវនែៃយនះ ? អារប្បារ់ខ្្ុ ុំផងបានយទ្ យដើមប ីជាភសាុតា្ង។  ភសាុតា្ង 

សុំខាន់ណាស់ សប្មារ់យធវើឲ្យយគយជឿ  ដូរប្រះរុទ្ធ ប្រសិនយរើជាមានកែប្រះអ្ងគមួយអ្ងគឯង 

កដលបានសយប្មរនិរវ នយនាះ  ប្រក លជាមានយគមិនយជឿយប្រើនជាងសរវនែៃយនះយៅយទ្ៀែ 

កែភសាុតា្ង គឺមានសាវែប្រះអ្ងគជាយប្រើនបានសយប្មរនិរវ នដូរប្រះអ្ងគកដរ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


