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ធម៌  ទ ាំងឡាយ កកើតមកអាំពីកេតុ ។ 
   
 ដូច្នេះ  
   ច ើចេតុ រលត់   ធម៌ច េះក៏រលត់ 
   ច ើចេតុ ដូរ   ធម៌ច េះក៏ដូរ ។ 
 
 

 

 

 

ធម៌ទ ាំងឡាយ កកើតមកអាំពីកេតុ 
ខ្្ុ ុំសូមយលើកធម៌ប្រះរុទ្ធដូចខាងយប្កាមយនះមកអធិរាយ៖ 
កយ ធម្មា  កេតុប្បភវា         កតសាំ កេតុាំ តថាគកោ អាេ 
កតសញ្ច  កោ និកោកោ ច     ឯវាំ វាទី  មហាសមកោ ។ 

ប្ប្រថា ៖   ធម៌ទាំងឡាយឯណាដដលច្ញពើចេតុ,     ព្ពេះតថាគតដតងចោលនូវចេតុននធម៌ច េះ 

 មយ៉ាងច ៀតចេ្កតើរលត់និងឧបាយឯណាជាចព្គឿងរលត់ននធម៌ច េះ  តថាគតបានចោលចេើយនូវ 
ចេ្កតើរលត់ច េះ,    ព្ពេះមហាេមណៈមានព្ ព្កតើចោលោកយ យ៉ា ងចនេះឯង ។  

 
ធម៌យនះមានប្រយោជន៍ណាស់ចុំយ ះការរស់យៅននយយើងសរវនងៃយនះ  ដូយចនះគរបយីក 
ធម៌យនះមករិចារណាឲ្យបានយល់ចាស់ យដើមបយីសចចកតីសុខ្ចុំរុងចយប្មើនននយយើងប្គរ់ៗ 
គ្នន  ។ ជាដុំរូង យយើងរិចារណា នូវន័យររស់ កយប្ដលយប្រើកនុងធម៌យនះ ដូចជា  កយថា 
«ធម៌ទាំងឡាយ» យមតចមិនយប្រើ កយ « ធម៌ទ ុំងអស់ »  ។ យនះមករីមានធម៌ខ្លះប្ដលមិន 
យចញមករីយេតុ  ដូចជានិ វ នជាយដើម ។ រីយប្ ះនិ វ ន មិនយកើត (non-né) ជា អមតៈ 
យរើយកើត  ប្តូវប្តសាល រ់ ។  យប្ៅរីនិ វ ន ធម៌ទ ុំងអស់សុទ្ធប្តយចញរីយេតុ រីយប្ ះជាធម៌ 

៦ 
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យកើតមករីយប្គឿងផ្ស ុំ គឺថាបានមកយោយការផ្ស ុំធម៌ដនទ្ឯយទ្ៀត ។ កនុងឃ្លល ទី្រីរ  ឃ្លល ទី្រី  
« ព្ពេះតថាគតដតងចោលនូវចេតុននធម៌ច េះ   មយ៉ាងច ៀតចេ្កតើរលត់និងឧបាយឯណាជាចព្គឿង 

រលត់ននធម៌ច េះ  តថាគតបានចោលចេើយនូវចេ្កតើរលត់ច េះ» ចុំយ ះធម៌ប្ដលយកើតយោយ 
យេតុ ប្រះរុទ្ធប្តងសប្មតងរីយេតុននធម៌យនាះ និង វធីិយដើមបនឹីងរ ុំលត់យេតុយនាះ 
ក៏ប្រះអងគបានយ លរួចយេើយប្ដរ  ដូចមានយៅកនុងធម៌ អរយិសចចៈ ឬ រដិចចសមុរាទ្ 
ជាយដើម ។ 
តា្មធមមតា្ ធម៌មិនប្មនយកើតយ ើងឯងៗយោយនចដនយ ឬ យោយគ្នម នយេតុយនាះយទ្   
យនះតា្មធម៌ប្រះរុទ្ធ ។  ធម៌ប្រះរុទ្ធយនះយយើងយប្រើរាល់នងៃ  មិនថាចាស់  ឬ យកមងយទ្ ។ 
 ដូចកូនយកមងរីរនាក់ទស់គ្នន  អាធុំវាយ អាតូច។ ដល់អាតូចយុំ  វាសួរយៅអាធុំថា  « កេតុ 
អវីបានមកវាយអញ »  អាធុំយ្លើយថា « មកពី ឯងវាយរអូនអញ » ។ កនុងឧទេរណ៍យនះ 
ធមគឺ៌  « អាធុំវាយអាតូច »  ហេតគឺុ  « អាតូចបានវាយរអូនអាធុំ »  យេើយន័យតា្ម 
ធម៌ប្រះរុទ្ធ គឺ ៖  មិនប្ដលយៅសុខ្ៗ  ប្សារ់ប្តមានយគមកវាយយនាះយទ្   វាសុទ្ធប្តមាន 
យេតុ ។  កនុងជីវតិរស់យៅសរវនងៃ   យរើយយើងយប្រើធម៌យនះជានិចច  សប្មារ់យោះប្សាយនូវ 
រញ្ហា យផ្សងៗ  យនាះយយើងនឹងចុំយណញយរលយវលាផ្ង យេើយប្ងមទ ុំងអាចយោះប្សាយ 
រញ្ហា បានយោយឆារ់រេ័សផ្ង ។ រីយប្ ះកាលណាយយើងរកយេតុយ ើញ  យនាះយយើង 
អាចយោះប្សាយរញ្ហា បាន យោយប្គ្នន់ប្តយកយេតុយនាះមកយោះប្សាយ ។  
កាលខ្្ុ ុំយៅប្រករការងារយៅយ ើយ  យោយខ្្ុ ុំយធវើការខាងរ៌តមានវជិាា  (informatique) 

 កាលណាប្រូប្កាម(1) (programme) មិនយដើរ ឬ ក៏យដើរមិនប្តូវយនាះយដើមបរីក ហេត ុប្ដល 

                                                           

1
 យៅ រ៌តមានវជិាា   (Informatique) ឬ រយចចកវទិ្ា (IT), ប្រូប្កាម (programme)  គជឺា អតថរទ្ ប្ដល 
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យធវើឲ្យប្រូប្កាមយដើរខុ្ស  អនកប្រូប្កាយមុើ យគសរយសរប្ងមកនុងប្រូប្កាម  ប្តង់រនាា ត់ខ្លះ ោក់ 
ជា កយចុំណាុំ ដូចជាថា « ចុំណុចទី្១ »   ដល់ឆាៃ យរនតិចកនុងប្រូប្កាមដប្ដល យគសរយសរ  
« ចុំណុចទី្ ២ »  … ។ល។   យេើយប្តង់ចុំណុច នីមួយៗ យគឲ្យ ប្រូប្កាមរយចចញលទ្ធផ្ល 
ប្ដល មា៉ា សីុនឲ្យ ។ 
  យោយយធវើរយរៀរយនះ  ប្រូប្កាយមុើអាចដឹងថាយតើចារ់រីចុំណុចណាយៅ   មាសីុនឲ្យលទ្ធ 
ផ្លខុ្ស ។  ឧរមា  យៅ « ចុំណុចទី្៣ »   មាសីុនឲ្យលទ្ធផ្លប្តូវ   យេើយដល់ 
 « ចុំណុចទី្៤ »   មាសីុនឲ្យលទ្ធផ្លខុ្ស  យនាះយគអាចសននិោា នថា  ហេតបុ្ដលនា ុំឲ្យ   
  មាសីុនឲ្យលទ្ធផ្លខុ្ស  យនាះគឺប្ផ្នក ប្រូប្កាមប្ដលយៅកនុង ចយនាល ះ « ចុំណុចទី្៣ »  
  និង « ចុំណុចទី្៤ » ។   
ប្រយោជន៍មួយយទ្ៀត ររស់ធម៌យនះ  គឺ យធវើកុ ុំឲ្យយយើងអស់សងឃមឹ កនុងការរកយេតុ រីយប្ ះ 
ចុំយ ះប្រិតតិការណ៍ខ្លះ  យេតុអាចមានយប្ចើន  យេើយយដើមបរីកយេតុ ប្ដលជាយេតុរិត 
 ននប្រិតតិការណ៍យនាះ  ប្តូវយប្រើយរលយប្ចើន  ប្តយរើយយើងយជឿជាក់ថាយេតុប្តូវប្តមានជានិចច 
 យនាះយយើងនឹងខ្ុំរកយេតុរិតយនាះទល់ប្តយ ើញ ។  
ឧរមា ដូចយយើងមានយទចប្កោន (រយទ្ះកង់) នងៃមួយប្សារ់ប្តយៅស ូកង់វាធូរស៉ាបត ។ 
ប្រិតតិការណ៍ គឺ យៅស ូកង់វាធូរស៉ាបត  យតើយេតុមករីអវី ? យោយយយើងរុុំបានយ ើញយៅ 
យរលប្ដលយៅស ូយនាះវាធូរ ដូយចនះយដើមបយីោះប្សាយយយើងប្តូវ សាកលបងនូវយេតុដូចជា  
(មុតរនាល  ឬ ប្ដកយគ្នល)  (ខ្យល់យចញតា្មកាលវា៉ាល់)  (មានយគលួចរនធូរ )  ជាយដើម ។ 
ការរិបាកមួយយទ្ៀតគឺរកយេតុយដើម ឬ មូលយេតុ ។  យរើយយើងយ ើញប្តយេតុជិតៗយទ្ ចុំ 
                                                                                                                                                                                     

មនុសស សរយសរ យោយយប្រើភាសារិយសស ប្ដលមា៉ា សីុនកុមរយុទ្រ័ (computeur) អាចយល់បាន ។  
យនះជារយរៀរមួយ ប្ដល មនុសស  និង  មា៉ា សីុន  អាចនិោយគ្នន យៅវញិយៅមក ។ មនុសស 
ប្ដលសរយសរ អតថរទ្យនាះ យគយៅថា ប្របូ្កាយមុើ (programmeur) ។ 
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យណាទ្យនាះយោះប្សាយបានប្តមួយយរលរ៉ាុយណាណ ះ ប្តកាលណាមូលយេតុវាផ្តល់ផ្លមក 
មតងយទ្ៀត  ចុំយណាទ្ដប្ដលយនាះក៏យលចយ ើងជាងមី ។ ដូចជមៃឺប្ដលយមើលមិនជា ជាយដើម។ 
ចុំយ ះថាន ុំខ្លះ យមយរាគវាប្គ្នន់ប្តយខ្ោយកមាល ុំង ប្តវាមិនងារ់ ដូយចនះដល់វាមានកមាល ុំង 
វាក៏យងើរយ ើងមតងយទ្ៀត។ យរើនិោយរីកិយលស តណាា  ក៏ដូចគ្នន ប្ដរ យរើយយើងយធវើប្តឹម 
ប្ត សីល សមាធិ  កិយលសប្គ្នន់ប្តយប្ទមៗ  ទល់ប្តយធវើ ប្ញ្ញា  (វរិសសនា)យទ្ើរយ្ះ 
ដល់ឫស ។ ដូចយដើមយ ើ យរើយយើងប្គ្នន់ប្តអារប្មកវាយចញ យនាះយយើងបានប្ស ះមុខ្ផ្ាះ 
ប្តយរលកាត់ប្មកយនាះយទ្  ប្តយប្កាយមកប្មកយនាះនឹងដុះយ ើងជាងមីមតងយទ្ៀត ។ យដើមបកុីុំឲ្យ 
វាដុះបាន ទល់ប្តកាត់គល់កាត់ឫសវាឲ្យោច់តមិលប្តមតង ។  
ឧទេរណ៍មួយយទ្ៀតប្ដលរងាា ញថាការរកមូលយេតុជាការរិបាក ដូចជា យេតុប្ដល 
នាុំឲ្យ   ប្រជាជនគ្នម នការយធវើ   (problème de chômage)  អុំយរើរុករលួយ យៅប្រយទ្សប្កីប្ក  
(la corruption dans des pays pauvres) ជាយដើម ។  
យោយ  « ធម៌ទ ុំងឡាយ យកើតមកអុំរី យេតុ  »  យយើងអាចទញយកអនុសាធយ (corollaire) 
ដូចជា ៖ 
១-  យរើយេតុមិនផ្លល ស់រតូ រ     ផ្លក៏មិនផ្លល ស់រតូ រ   ដូចជា  យរើមិនជួសជុលយៅស ូកង់ប្ដល 
ធូរស៉ាបតយនាះយទ្   កុុំសងឃមឹថាយៅស ូកង់ប្ត រ់មកតឹងវញិយ ើយ ។   
២-  យដើមប ីផ្លដូរ  លុះប្តា្ប្តយេតុដូរ   ដូចជា   អនកធាត់ ចង់សគម  ទល់ប្តដូរយេតុប្ដល 
នាុំឲ្យធាត់  ដូចជារនថយចុំណីអាហារជាយដើម ។ 
៣- យរើចង់ឲ្យផ្លរលត់   ទល់ប្តយេតុរលត់   ដូចជា  ទុ្កខ យកើតមកអុំរី កោភ  ដូយចនះ 
យដើមបទុី្កខរលត់   ទល់ប្តយលាភរលត់ ។  យរើនិោយរីការរត់យប្គឿងយញៀនវញិ     ការរត់ 
យប្គឿងយញៀនរលត់    កាលណាការោុំយប្គឿងយញៀនរលត់ រីយប្ ះថាយរើអត់មានអនកោុំ ក៏ 
អត់មានអនកលក់ប្ដរ រីយប្ ះអត់មានររស់លក់ ។  មុននឹងរចច រ់ខ្្ុ ុំសូមយធវើការសយងេតខ្លះ  
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កនុងការអនុវតត « ធម៌ទ ុំងឡាយយកើតមកអុំរីយេតុ »។ យោយកនុងការនិោយយយើងយប្ចើនប្ត 
យប្រើយរលរចចុរបននជានិចច  ងវីយរើ អុំយរើបានយធវើរួចយៅយេើយ  ឬ ក៏នឹងយធវើយៅយរលខាងមុខ្ ។ 
ដូចយៅកនុងឃ្លល  « ធម៌ទ ុំងឡាយយកើតមកអុំរីយេតុ »  បានន័យថា ធម៌ យនាះយកើតយប្កាយ 
យេតុ ។ យ ល គឺ  ធមយ៌កើតយប្កាយ ប្ត ហេតយុកើតមុន ។  យេើយធម៌ នីមួយៗ ប្ដល យកើត 
យលចយចញមក  អាចមានយេតុយដើមដុំរូង  ប្ដលខុ្សរីយេតុចុងយប្កាយ ។  មកដល់ប្តង់ 
យនះ យលាកអនក អាចនឹកថា « វាចាស់ប្តោ៉ា ងយនះយេើយ មិនចា ុំបាច់និោយ ក៏ដឹងប្ដរ »។ 
យលាកអនកនឹងយ ើញផ្លប្រយោជន៍ ននការសយងេតយនះ ។ យោយខ្្ុ ុំធាល រ់ឮកនុងធម៌អភិធមម 
មាន កយថា  «យេតុជិត » គឺយេតុអមយេតុចុងយប្កាយននធម៌  ខ្្ុ ុំក៏នឹកថា យរើមានយេតុ 
ជិត  ក៏ប្តូវមានយេតុឆាៃ យប្ដរ គឺយេតុដុំរូងយគ   យេើយ ហេតយុដើមដុំរូងយនះឲ្យផ្ល តៗ 
មក រេូតដល់ចុងរចច រ់  ធម ៌ក៏យកើតយ ើង ។ ឧរមាដូចជាយយើងកុំរុងប្តយដើរៗ  ប្សារ់ប្ត 
 យភលៀងធាល ក់យខាា កៗ យធវើឲ្យទ្ទឹ្កយខាអាវអស់ ។ យយើងយប្ចើននិោយថា ទ្ទឹ្កយខាអាវមក 
រីយភលៀង ។ និោយយនះប្តូវ មួយរយភាគរយ (100 %) រីយប្ ះយេតុប្ដលនា ុំឲ្យទ្ទឹ្កយខា 
អាវ គឺ យម យភលៀង ។ ប្តចុំយ ះយយើងប្ដលមិនចង់  ឲ្យទ្ទឹ្កយភលៀងយៅនងៃមុខ្  យតើប្គ្នន់ប្ត 
យលថ់ា មករីយភលៀងបានជាយខាអាវទ្ទឹ្ក  យតើប្គរ់ប្គ្នន់សប្មារ់នងៃមុខ្យទ្ ?  យរើយលាក 
អនកយល់ដូចខ្្ុ ុំប្ដរ  គឺថា  « មិនទន់ប្គរ់ប្គ្នន់ យទ្»  យនាះយយើងប្តូវប្សាវប្ជាវ រកឫសគល់ 
យេតុការណ៍យនះ តយៅយទ្ៀត។ ដូចយៅកនុងឧទេរណ៍ទ្ទឹ្កយភលៀងយនះ យយើងសួរថា យេតុ 
អវីបានជាយភលៀង ?  យរើយយើងថាមករី ខ្យល់យៅត  រ៉ាះនឹងខ្យល់ប្តជាក់កនុងររក យនាះងវីយរើ 
យយើងរុុំអាចប្ករចារ់ធមមជាតិកុុំឲ្យយម យភលៀងបានក៏យោយ ប្តយយើងអាចរកមយធាបាយកុុំ 
ឲ្យទ្ទឹ្កយជាកតយៅយទ្ៀតបានប្ដរ ។ មយធាបាយគឺ យរលណាយម មានររកយមម យេើយ 
យយើងយៅណាមកណាប្តូវមាន្័ប្ត ឬ អាវយភលៀង យរើយយើងខាល ចទ្ទឹ្កយភលៀង។    
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ខ្្ុ ុំសូមជូនឧទេរណ៍មួយយទ្ៀត ប្ដលជារ់ទក់ទ្ងនឹងការប្រតិរតតិ ធម៌ប្រះរុទ្ធ ។ 
កនុងការរយប្ងៀនធម៌ប្រះរុទ្ធ   មានយលាកប្គូខ្លះរនយល់ថា ចុំយ ះធម៌នា ុំឲ្យបានសយប្មច  
ប្រះនិ វ ន ឲ្យប្តយល់ចាស់ប្តឹមប្តូវ នូវធម៌យនាះយៅ  នឹងបានសយប្មចយេើយ  
មិនចា ុំបាច់មានការរដិរតតិយទ្  រីយប្ ះការរដិរតតិយៅកនុងការយល់យនាះយេើយ ។ ប្តង់ឃ្លល  
យនះ ខ្្ុ ុំរុុំយល់ប្សរយទ្  រីយប្ ះយៅកនុងគមពីរ មានដុំណាលថា  មានប្រះសងឃមួយអងគ 
ជាប្គូ   បានរយប្ងៀនសិសសជាយប្ចើន ។ ដល់យប្កាយមក សិសសបានសយប្មចជាប្រះអរេនត  
ប្តចុំយ ះយលាកប្គូយនាះវញិ អត់បានសយប្មចអវីទ ុំងអស់ ។   យរើថាមករីប្រះសងឃប្គូអងគ 
យនាះ មិនយល់ធម៌ប្រះរុទ្ធក៏មិនសម រីយប្ ះមុននឹងរនយល់ធម៌ដល់សិសសទល់ប្តយលាក 
ប្គូយល់ធម៌យនាះជាមុនប្ដរ ។ 
ដល់យប្កាយមក យោយប្រតិរតតិតា្មការប្ណនាុំររស់សាមយណរអរេនតមួយអងគ ប្ដល 
ធាល រ់ជាកូនសិសសយលាកប្គូយនាះប្ដរ  យទ្ើរបានសយប្មចជាប្រះអរេនត ។ យនះរងាា ញឲ្យ 
យ ើញថា យរើប្តឹមប្តយល់ធម៌ប្រះរុទ្ធអាចមិនទន់ប្គរ់ប្គ្នន់យទ្  ចុំយ ះមនុសសទូ្យៅ  
ប្តូវរដិរតតិនិងអរ់រ ុំចិតតប្ងមយទ្ៀតយទ្ើរបានសយប្មចមគគផ្ល ។     
មា៉ាងយទ្ៀត ជនប្គរ់រូរមានឧរនិសសយ័មិនដូចប្រះសាររុីតតយទ្  ប្ដលប្គ្នន់ប្តសាត រ់ធម៌ 
ប្រះ អសសជិ ប្តរ៉ាុនាម នមា៉ា ត់ ក៏បានសយប្មចជាយសាតា្រននរុគគល ។ យៅកនុងអរយិសចច៤ 
កាលណាយយើងកុំណត់ដឹងនូវទុ្កខ យយើងនឹងយល់ថា កិយលស តណាា   ជាយេតុនា ុំ 
ឲ្យយកើតទុ្កខ ។  យោយផ្លូ វយៅនិ វ ន គឺ លះកិយលស  យតើប្គ្នន់ប្តយល់ អរយិសចច៤ រ៉ាុណណឹ ង 
 អាចលះកិយលសអស់យទ្ ?  
 ប្រសិនយរើជាលះមិនអស់  យតើយធវើដូចយមតច ? 

ចយមលើយ គឺប្តូវរកយេតុយដើមដុំរូង ននយលាភ ដូចគ្នន នឹងរកយេតុប្ដលយធវើឲ្យយម យភលៀង ។  
 យតើរកយេតុយដើមយនាះយោយរយរៀរណា ?  អត់រិបាកយទ្ ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់បានទុ្កធម៌ប្រះ 
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អងគ ឲ្យដល់យយើងប្គរ់ប្គ្នន់យេើយ  មិនចា ុំបាច់យៅរយងេើតងមី  ឬ យៅរកឯណាឆាៃ យយទ្ ។  
ខ្្ុ ុំសូមដកប្សង់ ធម៌រដិចចសមុរាទ្ មកជូនដូចតយៅ ៖ 
នាមរូរ  ជា ច្័យឲ្យចកើត សឡាយតនៈ ។ យដើមបខី្លីខ្្ុ ុំសរយសរជា នាមរូរ  => សឡាយតនៈ ។ 
[នាមរូរ  => សឡាយតនៈ  => ផ្សសៈ  =>យវទ្នា ] => [ តោា   => ឧបាទន ] គឺ កិយលស។ 
[ សីល - សមាធិ  - សតិរោា ន ៤  -  វរិសសនា ] =>  អស់ [តណាា  ]  => អស់ [ឧបាទន ] ។ 
ខ្្ុ ុំសូមរនយល់ និង អធិរាយ ប្រយោគ ទ ុំងរីរយនះ ដូចតយៅ ៖ 
កិយលស គឺយប្គឿងយៅេមងចិតត ដូចជា  យលាភៈ  យទសៈ យមាេៈ ជាយដើម ។ 
នាមរូរ តា្មភាសាអនកប្សុក គឺ មនុសសយយើងប្គរ់រូរ ។ យរើតា្មភាសាធម៌ គឺ ខ្នធ ៥   មាន 
រូរ យវទ្នា សញ្ហា  សងាខ រ  វញិ្ហា ណ ។   យដើមបលីះ តណាា   យយើងយប្រើ រូរ  ដូចជា  ប្ភនក 
ប្តយចៀក  ប្ចមុះ ជាយដើម  ។  យេើយយយើងយប្រើនាម គឺចិតត ដូចជា  យវទ្នា សតិ ជាយដើម 
ឲ្យយៅឃ្លុំង កិយលស កុុំឲ្យវាយកើតបាន ។  យ លគឺ យយើង យកចិតតអយលាភ យៅ ឃ្លុំង រារា ុំង 
ចិតតយលាភ ។ រីយប្ ះចិតត    មានចិតតកុសលក៏មាន   ចិតតអកុសល ក៏មាន ។ យរើយយើងយចះ 
យប្រើចិតត  យយើងយកចិតតកុសល   យៅ កុំចាត់ចិតត អកុសល ។ 
យដើមបយីប្រើចិតតបាន  ទល់ប្តយយើងយចះអរ់រ ុំវា  ងវីយរើវាមិនប្មនជាររស់យយើងក៏យោយ ។ ដូច 
យយើងយ ើញប្សារ់យេើយ  ដុំរ ី មិនប្មនជាររស់យយើងយទ្2  យេើយវាខាល ុំងជាងយយើងយទ្ៀតផ្ង 
ប្តយោយការអរ់រ ុំររស់ េម  ដុំរក៏ីសលូតយៅជាមានប្រយោជន៍ដល់មាច ស់វាយៅវញិ ។ 
វធីិអរ់រ ុំចិតត ប្រះអងគមានប្ចងទុ្ករួចមកយេើយ  យៅប្តយយើងយចះយកមកយប្រើយទ្ ។  

                                                           
2
 រីយប្ ះតា្មធម៌  គ្នម នអវីជាររស់យយើងយទ្  សូមបបី្តខ្លួនយយើងសរវនងៃយនះ ក៏មិនប្មនជាររស់យយើងប្ដរ 
សូមអាន កថាខ្ណ័ឌ  រនត សតីរី អតា្ត  ជារនាា រ់យនះ ។ 
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សឡាយតនៈ គឺ ទវ រទ ុំង ៦ខាងកនុងខ្លួនយយើង  មាន ៖  ទវ រប្ភនក  ទវ រប្តយចៀក ទវ រប្ចមុះ  
ទវ រអណាត ត ទវ រកាយ   ទវ រចិតត ។  យេើយររស់យៅ ខាងយប្ៅ ខ្លួនយយើង  ដូចជា រូរ  
សុំយ ង កលិន  រសជាតិ  យផ្លដារវ (ររស់ប្ដលកាយរ៉ាះ) និង ធមាម រមមណ៍ ។ ររស់ ខាងយប្ៅ  
ទុំង ៦យនះ អាចចូលមកកនុងខ្លួនយយើងបាន តា្មទវ រប្ភនក  ទវ រប្តយចៀក ទវ រប្ចមុះ  
ទវ រអណាត ត ទវ រកាយ  ទវ រចិតត ។ យយើងដឹងវាចូលមកយៅកនុងខ្លួនយយើងយោយ  យវទ្នា 
ដូចជា  មានការ សុខ្ប្សួល (យៅថាសុខ្យវទ្នា) ឬ មានការ ឺចុកចារ់ (យៅថាទុ្កខ 
យវទ្នា)  ជាយដើម ។ ឧរមា មាន រូរលអចូលតា្មទវ រប្ភនក យរើយយើងយរញចិតត ក៍ប្សឡាញ់ចង់ 
បាន យកើតជាតណាា ។ ដល់ជារ់ជុំ ក់ខាល ុំងចិតតក៏កាល យយៅជាឧបាទន (ការប្រកាន់មាុំ) ។ 
 ក៏ដូចគ្នន  ចុំយ ះសុំយ ង ឬ កលិន ។ យរើសុំយ ងរិយរាះក៏ប្សឡាញ់   យរើមិនរិយរាះក៏សអរ់ ។  
កនុងឧទេរណ៍យនះ យយើងយ ើញថា តណាា   អាចចូលតា្មទវ រទ ុំង ៦  ដូចជាទវ រប្ភនក 
ជាយដើម ។  ដូយចនះ យដើមប ីកុុំឲ្យ តណាា ចូលតា្មទវ រប្ភនកបាន   យតើប្តូវយធវើដូចយមតច ?  
យនះយេើយជាសុំណួរននការប្រតិរតតិ  មិនប្មនប្គ្នន់ប្ត យល ់ថាតណាា  ចូលតា្មប្ភនក 
យេើយក៏ អស់តណាា យនាះយទ្ ។ រយរៀរប្រតិរតតិមានប្គរ់ប្គ្នន់ តា្ ុំងរីសម័យប្រះរុទ្ធមក  
មិនរិបាករកយទ្ ។ គឺ  សមាធិ សតិរោា ន ៤   វរិសសនា 3។ ការរដិរតតិ គឺ យដើមបឲី្យ មាន 
សតិដងឹទន់ កាលណាចិតតមានរាគៈ ។  
យរើនិោយតា្មភាសាអនកប្សុក  យរើកាលណាយចារវាចូលតា្មទវ រប្ភនក យយើងដឹងថាយចារ 
ចូលតា្មទវ រប្ភនកយេើយ  គឺ ប្គ្នន់ប្តដឹងបានយេើយ  មិនចា ុំបាច់យៅយដញវាយទ្ ។ ដូចយចារ 
ចូលលួច កាលណាវាដឹងថាយយើងយ ើញវាយេើយ  វារត់យៅឯង។ យរើមិនមានយចារ យទ្   
ក៏ដឹងថា មិនមានយចារ ។  សុំខាន់គឺ យយើងមិនយធវសប្រប្េស  យោយមានសតិ គឺការ 
                                                           
3
 ខ្្ុ ុំ ប្គ្នន់ប្តជុំរារថាមាន រ៉ាុយណាណ ះយទ្  យរើយលាកអនកចង់សាគ ល់  រយរៀរប្រតិរតតិទ ុំងយនាះ សូមអយចាើញ 
អានយសៀវយៅសតីរី សមាធិ ឬ  រញ្ហា  (វរិសសនា) តា្មរុំណង។ 
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ប្រុងប្រយ័តន ប្គរ់យរលយវលា ។ យរើនិោយជាភាសាធម៌វញិ  ប្ដលថា មិនមានយយើង  មិន 
មានយចារ  យនាះយយើងអាចថា   យចារជាតណាា  (ចិតតអកុសល) យេើយយយើងជាអនកោម 
ខាល ចយចារចូលផ្ាះ គឺ សតិ (ចិតតកុសល) ប្ដលតា្ុំងយៅចាុំប្តង់ទវ រប្ភនក ។  កាលណា ប្ភនក 
យ ើញរូរលអ សុខ្យវទ្នាក៏យកើតយ ើង យៅយរលយនាះ យរើសតិដឹងទន់  យ លគឺសតិមិនបាន 
យដកលក់ យនាះយសចកតីប្សឡាញ់រូរលអក៏ចូលតា្មទវ រប្ភនកមិនបាន  រីយប្ ះមានសតិយៅ 
ទី្យនាះរួចយៅយេើយ ។ យនះជាចារ់ធមមជាតិររស់ចិតត  ដូចជាមនុសសលអ និង មនុសសអា 
ប្កក់  រស់យៅជាមួយគ្នន មិនយកើតយទ្(4) ោ៉ា ងណាមិញ  ចិតតកុសល និង ចិតតអកុសល 
ក៏យៅជាមួយគ្នន មិនបានប្ដរ  គឺថា ៖  យរើមួយមាន មួយគ្នម ន ។ 
យៅកនុង ចិោា នុប្សសនាសតិប្ដ្ឋា ន  មានប្ចងថា ៖ 
ប្នភិកខុទ ុំងឡាយ ភិកខុកនុងសាសនាយនះ  យទះចិតតប្រករយោយ រាគៈ  ដងឹច្បាសថ់ា  
« ចិតតប្រករយោយ រាគៈ »   យទះចិតតប្បាសចាករាគៈ   ដងឹច្បាសថ់ា  
« ចិតតប្បាសចាករាគៈ » ។ 
យនះប្គ្នន់ប្តចង់រងាា ញថា យរើយលាកអនកប្តូវការរដិរតតិ  រយរៀររដិរតតិមាន។ 

                                                           
4
 កាលសម័យប្រះ មានយរឿងមួយតុំណាលថា  មានកូនប្សីយសដាីមាន ក់ យៅប្សឡាញ់យចារ យេើយសុុំ 
ឪរុកមាត យ យកយចារយនាះមកយធវើជារតី ។  លុះបានគ្នន ជារតីប្ររនធយេើយ ដល់ប្គ្នយប្កាយមក 
រតីយនាះមិនយចះរស់យៅជាមួយនឹងភរោិខ្លួន ក៏ររួលនាងយៅលារុំណន់ប្គូយៅយលើកុំរូលភនុំ  
លុះយដើរយៅដល់យប្ជាះភនុំ ក៏រងាគ រ់យៅនាងកូនយសដាី ឲ្យយោះយប្គឿងអលងាេ រមកឲ្យខ្លួនមុននឹងយគ 
ប្ចាននាងឲ្យធាល ក់សាល រ់កនុងយប្ជាះភនុំយៅយរលយនះ។ នាងយនាះក៏សុខ្ចិតតយធវើតា្មរងាគ រ់យចារ  
លុះបានយោះយប្គឿងអលងាេ រអស់យេើយ  នាងក៏និោយយៅរតីថា មុននឹងយយើងប្រកគ្នន  ខ្្ុ ុំសូមរា ុំ 
ជូនយលាករតីសិន។ យចារក៏សុខ្ចិតតឲ្យនាងយនាះរា ុំ  ដល់យចារយមើលកាន់ប្តជក់ចិតត យភលចខ្លួន នាងកូន 
យសដាីក៏រុញប្ចានយចារយនាះធាល ក់កនុងយប្ជាះសាល រ់យៅ ។  យរឿងយកាះកាយជាងយនះ  ប្តខ្្ុ ុំ 
យកប្តកប្នលងប្ដលរញ្ហា ក់ថា មនុសសលអ និង មនុសសអាប្កក់ មិនយចះរស់យៅជាមួយគ្នន យទ្ ។ 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 10 

 

មុននឹងរចច រ់ ខ្្ុ ុំសូម យធវើការអធិរាយ អុំរី កយ  យល់  ជ ឿ   និង ជ ឿជោយជ្រើរញ្ញា  

រីយប្ ះ កយទ ុំងរីយនះ   ទក់ទ្ងនឹង កយ ជេតុ ។ 

យល់  ដូចជា យល់ធម៌ ជាយដើម 
បានន័យថា យយើងយល់នូវយេតុប្ដលរណាត លឲ្យធម៌យនាះយកើត ។  សុរា  យធវើឲ្យមនុសស 
ប្សវងឹ  វយងវងសាម រតី ។ យយើងយល់យោយធាល រ់បានយ ើញ មនុសសប្សវងឹប្សា  និោយយផ្តស 
ផ្លត ស យដើររកជល់យគជល់ឯង ។ ប្តចុំយ ះអនកវទិ្ាសាស្រសតយគយល់យោយ យ ើញជាតិ 
សុរាចូលតា្មឈាមយៅដល់ខួ្រកាល រួចយេើយក៏យធវើឲ្យមនុសសយធវសប្រប្េស ។ 
យជឿ  ដូចជា យជឿធម៌ ជាយដើម 
យជឿធម៌ គឺយជឿថាធម៌យនាះប្តូវ យោយមិនរវល់រកយេតុផ្ល រីយប្ ះទុ្កចិតត យលើអនកប្ដល 
យកធម៌យនាះមកផ្ោយ ដូចជា ប្រះសងឃ ឬ យលាកធមាម ចារយជាយដើម។   
យជឿយោយយប្រើរញ្ហា   គឺមុននឹងយជឿ  យគរិចារណារកយេតុផ្លសិន រីយប្ ះធម៌ទ ុំងឡាយ 
យកើតមកអុំរីយេតុ ។ យេើយចុំយ ះ ធម៌ខ្លះប្ដលរិបាកនឹងយល់  យគយកធម៌យនាះយៅយធវើ 
ការរិយសាធន៍យោយខ្លួនឯងជាមុនសិន មុននឹងថា យជឿ ឬមិនយជឿ  គឺ មុននឹងថា 
ធម៌យនាះប្តូវ  (ឲ្យរុណយ  ឲ្យសុខ្) ឬ មិនប្តូវ (ឲ្យបារ  ឲ្យទុ្កខ) ។  
យនះក៏ជា កយយប្រៀនប្រយៅមួយប្ដរ ររស់ប្រះយយើង ។ រីយប្ ះការរិយសាធន៍ ជា 
ការប្ប្តិប្តាិ  ប្ដលអាចជួយយយើងឲ្យឆារ់យល់ ។ ដូចជាយៅសាលា កនុងការសិកោ 
គណិតសាស្រសត (Mathématiques)  ឬ រូរសាស្រសត-គីមី  (Physique-Chimie) ក៏មានយធវើលុំហាត់ 
យធវើការរិយសាធន៍ ប្ដរ ។  
 

យក កយថា  « ធមមទាំងឡាយ ចកើតមក អាំពើចេតុ  » មកអនុវតត កនុងជីវតិរស់យៅសរវនងៃយនះ 
 នា ុំឲ្យយយើងបានយសចកតីសុខ្យប្ចើន អាចរនថយការខឹ្ងនឹងអនកដនទ្ បានខ្លះ ដូចជា ខឹ្ងនឹង 
 អនកដឹកនា ុំប្រយទ្សជាតិជាយដើម ។ 
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ឧទេរណ៍ ខ្្ុ ុំធាល រ់ខឹ្ងនឹងអនកប្ដលមិនយគ្នររយមា៉ា ងយរលប្ដលបានណាត់គ្នន រួចយេើយ 
ប្ដរ ។ មានយរលខ្លះខ្្ុ ុំចា ុំយគរារ់យមា៉ា ង ទ្ប្មាុំយគមកដល់ យេើយដល់យរលយគប្បារ់ខ្្ុ ុំនូវយេតុ 
រិតប្ដលយធវើឲ្យយគមកយឺតយនាះ ខ្្ុ ុំក៏ រ់ខឹ្ងនឹងយគយៅ ។ ដូចជាយយើងក៏ធាល រ់ខឹ្ងនឹងអនក 
ដឹកនា ុំប្រយទ្សជាតិ  ថាយមតចក៏មិនយធវើប្ររយនះយៅ យដើមបនឹីងរនថយចុំនួន អនកអត់ការងាយធវើ 
។ ការរិតការដឹកនា ុំប្រយទ្ស ក៏មិនសូវជាខុ្សនឹងការដឹកនា ុំប្គួសារប្ដរ ។  
កនុងប្គួសារនីមួយៗ អនកណាមិនចង់មានបានដូចយគឯង  យេើយយមតចក៏យៅប្តមាន 
ប្គួសារអនកប្កប្ដរ ។ យតើយេតុរិត មករីអវី ? ដូយចនះ យយើងគរប ីជីករក ហេតពិុត 
ជាមុនសិន  មុននឹងខឹ្ង មុននឹងរយនាា ស អនកដនទ្ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


