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អារមភកថា 

 ចំណងជជើងជ ៀវជៅជនេះមានជ ម្ េះថា ស្ វងរកការពិត ភាគ១០ 
ស្ដលបាន រជ រជ ើងជ ៀវជៅជលើកទី ១៥ ស្ដលកបុងជោលបំណងស្ត
មយួគតគឺ់ ស្ចកជាធមមទាន។ 

ជតើការពិតគឺជាអ្វី? រប ិនជបើមនុ សបានជបួជ ើយ ជតើមនុ សរពម
ទទលួយកវាស្ដរឬជទ? ជៅជពលស្ដលអ្បកស្គគ ល់ ចចៈ អ្បកអាចទទលួ
យកបាន ជចេះរ ់ជៅជាមយួវា រពមរកីរាយជាមយួដំជណើ រស្ដលជទៀង 
ជ េះជ ចកថី ុខនិង ុភមងគលជកើតមានជ ើង បានលាភបាតល់ាភ បាន
យ បាតយ់   រជ ើរ និ ធ   ុខ ទុកខ ការបាននិងការបាតប់ង ់ ជកើត 
ចា ់ ឈសឺ្គល ប ់ គឺ ុទនស្តជាជាចាបធ់មមជាតិទាងំអ្ ់ ជររេះជ តុជនេះ
ជ ើយជទើបជ ៀវជៅ ស្ វងរកការពិត រតូវបាន រជ រជ ើង។ ជដើមផឱី្យចិតថ
រប ់អ្បករពមទទលួយក ចចៈលុេះរាស្តអ្បក ស្ វងរកវាឱ្យជឃើញ យល់
ឱ្យចា ់ ជ ើយជរៀនលេះ នូវការជាបរ់បកានជ់ៅកបុងជលាកជនេះ ជទើបជ ច
កថី ុខជកើតជចញពីការទទលួយកវាជនេះឯង។ ជ ៀវជៅស្ដលរបិយមតិថ
កំពុងស្តកានអ់ានជនេះ គឺជាគនលឹេះ រមាបឱ់្យចិតថរប ់អ្បក យល់រពមទទួល
យកជរឿងស្ដលជកើតជៅកបុងជលាកជនេះ។ 

រាជធានភីបជំពញ ថ្ថង អាទតិយ ៣ជកើត ស្ខអ្ សជុ ឆ្ប ជូំត ព. . ២៥៦៤ 
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វេចកាីថ្លលងអំណ្រគុណ្ 

 ខញុ ំរពេះករណុា  ូមស្ថលងអំ្ណរគុណ និងអ្រគុណចំជរេះឧបា ក 
ឧបា ិកា យ៉ា ងរជាលជរៅស្ដលបានលេះបងជ់ពលជវលាដម៏ានតថ្មល 
កមាល ងំកាយ កមាល ងំចិតថ រពមទាងំរបាកក់ាកម់យួចំននួចូលរមួជដើមផជីបាេះ
ពុមពជ ៀវជៅជនេះជ ើង។ 

 ចំជរេះជ ៀវជៅស្ដលបានចងរកងជនេះស្ដរ ជបើ ិនជារបិយមតិថអ្បក
អានទាងំអ្ ់ជឃើញមានកំ ុ ឆគង ឬចំណុចខវេះាតជៅរតងចំ់ណុច
ណាមយួ  ូមជមាថ ផថល់ដំណឹងមកខញុ ំរពេះករណុាាមរយៈជលខទូរ ័ពធ
ាងជរកាម ជោយជ ចកថីអ្នុជរោេះផងចុេះ។ ជដើមផកីារជរៀបចំជ ៀវជៅ
ជរកាយខញុ ំរពេះករណុាអាចទទលួបាននូវការជរៀបជរៀងឱ្យកានស់្តលអរបជ ើរ
ជ ើង។ 

(855) 012 782 550  (ស្គស្រ្ស្គថ ចារយ ជវជជបណឍិ ត ជថាង នីោមុនី) 
 Facebook: Thong Nidamony 

 (855) 012 590 092 | 010 335 854 (ឧបា ក.  ុេះ កុ ល) 
 Facebook: Kosal Sos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

រាយនាមអ្នកមានឧបការុៈកនុងធមមទាន 

 អ្នករររួពនិិរយ្អ្កខរាវរិទុ្ធ 
១. សាស្រ្តចារ្យ វវជ្ជបណ្ឌិត វោង នីដាមុនី 
២. ឧបា្ក ្ុុះ កុ្ល 
 កកសរមលួ នឹង វាយអ្រថបទ្ 

១. ឧបាសក សុុះ កុសល 
 កផនកបច្ចេកច្ទ្សកុុំពយ្ទូ្រ័ 

១. ឧបាសក សុុះ កុសល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ទំនាក់ទនំងតាមរយៈ 
 

សាស្រសាាចារ្យ វវជ្ជបណ្ឌិត វោងនីដាមុនី 012 782 550 

្ុុះ កុ្ល 012 590 092/010 335 854 

 
 
បវរងៀនរពះធម ៌នងិ វដាះរសាយបញ្ហា ផលូវចិតា រាលថ់្លៃវៅរ ៍ 
ចាបព់ីវ ៉ង ៨:៣០រពឹក រហូតដលវ់ ៉ង ១១:៣០ ថ្លៃរតង ់ 

( នេ ធ ិ១វ ៉ង) 
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ភាពងងុយវពលេ ធិ 
ជៅជពលជយើងពាយមជធវើ មាធិ ជាជរឿយៗជយើងនឹងជដកលក់

រ ូតដល់យល់ បថិផងកម៏ាន វាជាជរឿងធមមាជទ ជររេះជយើងអ្ ់កមាល ងំ
ជ ើយមក ំងំ ជ ើយការ ំងំស្លងគិតអី្ជនេះវាជា មាល ញ់នឹងការរចអូ្ 
ងុយងក ់ ជបើរទាមំនិបានជទរតូវបថូរឥរយិបទ ជបើបថូរឥរយិបទជ ើយជៅស្ត
ជង្ខកជទៀត របេះខលួនជដក ិនជៅ ចាជំដកស្ឆអត ឹមជរកាកជធវើជទៀត ប៉ាុស្នថមនិ
រតូវជធវើជា មាជិកជកា ជជៈជាោចា់ត ។ មនិអី្ជទ លុេះអ្នុវតថយូរជៅ 
ជយើងនឹងរកជឃើញតុលយភាព រវាងការជង្ខកងុយនិង តិរបុងរបយ័តប 
ជររេះចិតថរប ់ជយើងកានស់្ត ងបជ់ៅ ដូជចបេះកំុជបាេះបងជ់ចាលកិចចការដល៏អ
ជនេះឲ្យជស្គេះ ។ ជបើអ្បកជធវើលអ ជ េះអ្បកនឹងកាល យជៅជាមនុ សអ្ស្គច រយជៅ
មយួថ្ថងចុងជរកាយថ្នជីវតិអ្បក ជររេះជធវើឱ្យអ្បកដថ្ទជកើតទុកខជស្គករគបោ់ប  
ស្តជបើអ្បកជធវើអំ្ជពើអារកក ់អ្បកកជ៏ៅស្តជាមនុ សអ្ស្គច រយស្ដរ ជររេះបានជធវើឱ្យ
ជគរគបោ់ប រកីរាយជៅមយួថ្ថងចុងជរកាយរប ់អ្បកស្ដរ ។ រាល់អំ្ជពើ ុទនស្ត
មានផលតប បងស្ដលមនិកផតជ់ តុជានិចច ជធវើអ្វីស្ដលអ្បកជពញចិតថជៅ 
ផលកមមមនិស្ដលជភលចមាច  ់មថងណាជ ើយ ។  

 ំណួរខលេះរប ់ពុទនបរ ័ិទ៖ 
- ជលាកាជៅ មាធិជម៉ាចមិនជឃើញអី្នឹងជគជស្គេះ ?  
- ជៅចងជ់ឃើញអី្ ? 
- យ៉ា ងជោចណា ់កប៏ានជឃើញចិតថ ងបស់្ដរជលាកា !  
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- ជៅ មាធិបានយូរប៉ាុណាត ជ ើយ ?  
- បានពីរថ្ថងជ ើយជលាកា !  

អឹ្ ! ចប ់ ! ជទើបស្តពីរថ្ថងជស្គេះចងជ់ឃើញជនេះជ េះ ជអា ៍រពេះជអ្ើយ
ជយួ ជៅខញុ ំផង ជគយល់ពី មាធិបានចា ់លា ់លអណា ់ ! ជៅមាន
មា៉ា ក បឹងប៉ាុ ម ន កជ់ទៀតជៅណ៎ ?  ិ  ិ  ិ ! 
 

វោកវនះេនូយរវរ 
ជលាកថ្នការរ ់ជៅរតឹមស្តអារមមណ៍ថ្នវថីិចិតថជកើតជ ើង ជកើតជ ើង

ជ ើយាងំជៅរចួរលតជ់ៅ ូនយទជទ ជលាកជនេះ ូនយទជទ  ូនយចាកតួ
ខលួនចាកវតទុជារប ់ខលួន  ូនយចាកភាពជាខលួនឯង  ូនយចាកអំ្ណាចខលួន 
បង្ខគ បប់ញ្ជជ មនិបាន ( ិកាស្តជលាកាងកបុងជទ)។ អារមមណ៍លអ ចិតថ
អារកក ់ ជបេះដូងជមម  នឹងស្គល បជ់ៅជាមយួោប វញិជទ  ជបើរតឹមស្តមយួរ ់
មនុ សមនិចាបំាចបំ់ផ្លល ញោប ជ ើយ  បំផ្លល ញោប ជ ើយជៅបាតជ់តើមាន
នយ័អ្វីជៅ ? ជបើជៅរ ់រ ូតជៅ មនឹងខំបំផ្លល ញោប  ។ រយៈជពលរ ់
ជៅកនលងមកជនេះ ពកួជយើងមានភាពចា ់ទំកានស់្តជរចើន ជយើងអាចស្វក
ស្ញកជាមយួអារមមណ៍ខលួនឯងស្ដលបាន  ូរទាកំបុងការរ ់ជៅអំ្ ុងជពល
ឈចឺាបលំ់បាកជវទ ជាមយួជពលជវលា ណាទុកខចំជរេះបញ្ជា ខលួនឯង
ផ្លធ ល់ ណាទុកខចំជរេះបញ្ជា អ្បកដថ្ទបជងកើតជ ើងជដើមផកីារររផល
របជយជនរ៍ប ់ជគ ទឹកស្ភបកនិង្មស្ដលបងបអូនជយើងបានបងាូររាបរ់យ
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ឆ្ប មំកជនេះជៅស្តោម នអ្វីជលើ ពីការ  ូរទាអំ្តធ់នក់បុងធមជ៌នេះជទៀតជទ អ្វីៗ
មនិអាចឋតិជៅឆ្ង យពីឋាមពលចិតថរប ់ខលួនឯងជ ើយ ។ ជមជរៀនទាងំ
អ្ ់ស្ដលបានពរងីកជ ើង គឺជដើមផអី្បរ់ជំយើងឱ្យកាល យជាមនុ សាមអ្តទ
នយ័ពិតរប ់វា ទុកខលំបាកគឺជាតផងូជពរជស្ដលាងំជ ើងជលើឆ្កជីវតិ
រប ់ពកួជយើង ជយួ ស្គងជយើងឱ្យរងឹមា ំរចួជ ើយជរតៀមខលួនជាជរ ចជដើមផ ី
ទទលួអ្វីរគបយ់៉ា ងពីជីវតិ ។ 
 

េភុមងគល 
រកយ ុភមងគលមនិស្មនថាអ្តប់ញ្ជា ជ េះជទ វាមាន មតទភាពលួច

យកជពលជវលារប ់អ្បក លួចយកជ ចកថី ុខពីបចចុបផនបភាពជៅផងក៏
មាន ។ មនុ សកបុងជលាកមានជរចើនស្បបជរចើនយ៉ា ង មានអ្បកឱ្យនិងអ្បក
យក ស្ដលអ្បកយក ីុឆ្ង ញ់ ស្តជដកមនិលក ់អ្បកឱ្យជដកលករ់ ួល ស្ត ីុ
មនិ ូវឆ្ង ញ់ ខលេះមនិឱ្យមនិយកស្តជដកជរបៀបជធៀបឱ្យចិតថអ្នធេះអ្ស្នធងជតថ
រកោយជៅមនិ ុខ ។ ោម នអ្បកណាអាចឈបគិ់តបានជទ (ជរតពីជធវើ
 មាធិ) ស្តជគគិតឱ្យជកើតកថី ុខជៅកបុងចិតថ គិតឱ្យជចេះឈបគិ់ត ។  ុខ
អ្វីមនិជ មើនឹង ុខជចេះលេះការគិតជនេះជទ ចិតថជកើតជ ើងដឹង ដឹងជ ើយលេះ
ជចាល ចប ់! ោម នអ្បកណាយកអី្ពីជលាកជនេះជៅបានជទ ។ អ្បកលួចយក
ឋាមពលជីវតិរប ់អ្បកពិតរបាកដគឺគំនិតស្ដលោម នតុលយភាពឱ្យស្តគិតពី
រ ឡាញ់ អបគឺ់អ្បកបានជបាេះបងជ់ចាលខលួនឯង ជ ើយរតូវមាន តិដឹង
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ទានក់បុងជរឿងជនេះជ ើយបស្ងវរការគិតឱ្យបានលអ ។ ជរៀនជបើកចិតថឱ្យទូលាយ 
ជដើមផសី្គថ បម់តិជយបល់រប ់មនុ ស ជៅជពលណាជយើងមនិយល់រ ប 
។ ជមើលឱ្យបានចា ់ពីខលួនឯង ជទើបបានជឃើញការពិត ខលួនឯងោម នភាព
លអឥតជាច េះជ េះជទ ខលួនឯងជៅស្តមានកំ ុ  ជៅស្តមានអាកបផកិរយិចំ
ស្លក មនុ សស្ដលគរួឱ្យភាញ កជ់ផអើលបំផុតគឺអ្បកជនេះជ ើយ ។ ជយើងស្តងស្ត
អ្ ់ ងឃមឹ ជៅជពលស្ដលោម ននរណាមាប កយ់ល់ពីជយើង ស្តជយើងមនិ
ស្ដលខវល់ ជដើមផយីល់ពីជគមថងណាជ ើយ ជយើងចងឱ់្យស្តជគរ ឡាញ់
ជយើង ស្តជយើងមនិស្ដលជចេះរ ឡាញ់អ្បកដថ្ទជស្គម េះជាងខលួនឯងជ ើយ 
ជនេះជ ើយជាស្គរជាតិមនុ ស ។ 
 

វតើវធវើយ៉ងណាវដើមបរីកាេលីបានលអ? 
ចងរ់កា ីលឱ្យបានលអរតូវយល់ពីអ្ងគរប ់ ីល អ្ងគរប ់ ីល៥  
បាណាតិបាត មានអ្ងគ៥ គឺ៖ 

១- បាជណា  តវមានជីវតិ 
២- បាណ ញ្ដ ិា ជ ចកឋីដឹងថា  តវមានជីវតិ 
៣- វធកចិតឋំ ចិតឋគិតនឹង មាល ប ់
៤- ឧបកកជមា ពាយមនឹង មាល ប ់
៥- ជតនមរណំ  តវស្គល បជ់ោយការពាយមជ េះ 
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អ្ទិ ប ទាន មានអ្ងគ៥ គឺ៖ 
១- បរបរគិគ ិតំ រទពយស្ដលមានមាច  ់ជគ ួងស្ ងរកា។ 
២- បរបរគិគ ិត ញ្ដ ិា ជ ចកឋីដឹងថា រទពយស្ដលមានមាច  ់ជគ ួង

ស្ ងរកា។ 
៣- ជថយយចិតឋំ ចិតឋគិតនឹងលួច។ 
៤- ឧបកកជមា ពាយមនឹងលួច។ 
៥- ជតន រណំ លួចបានមកជោយការពាយមជ េះ។ 

កាជម ុមចិាឆ រៈ មានអ្ងគ៤ គឺ៖ 
១- អ្គមនីយោឌ នំ ស្រ្ ឋីស្ដលមនិគរួនឹងគបរ់ក គឺស្រ្ ឋីស្ដលមានជគ ួង

ស្ ងរកា។ 
២- ត មឹជ វនចិតឋំ គិតនឹងជ ពជមថុនធមមនឹងស្រ្ ឋីជ េះ។ 
៣- ឧបកកជមា ពាយមនឹងជ ពជមថុនធមម។ 
៤- មជគគនមគគបដិបាទនំ ញុំងមគគ និងមគគឲ្យដល់ោប ។ 
៤- មុស្គវាទា ជវរមណី ជវៀរចាកការជរលរកយមនិពិត គឺរកយកុ ក។ 

មុស្គវាទ មានអ្ងគ៤ គឺ៖ 
១- អ្តថំវតទុ វតទុមនិពិត។ 
២- វ ំិវាទនចិតឋំ ចិតឋគិតនឹងជរលឲ្យខុ ។ 
៣- តជជាជ វាយជមា ពាយមនឹងជរលឲ្យខុ ។ 
៤- បរ សតទតទវជិាននំ ញុំងអ្បកដថ្ទឲ្យដឹងចា ់នូវជ ចកឋីជ េះ។ 
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៥-  ុរាជមរយមជជបផមាទោឌ   ជវរមណី ជវៀរចាកការជ ពនូវទឹករ វងឹ
គឺ ុរា និងជមរយ័។ 

 ុរាជមរយៈ មានអ្ងគ៤ គឺ៖ 
១- មជជនីយវតទុ វតទុជាទីាងំថ្នជ ចកឋីរ វងឹ គឺ ុរា និងជមរយ័។ 
២- បាតុកមយាចិតឋំ ចិតឋគិតបរមុងនឹងផឹក។ 
៣- តជជាជ វាយជមា ពាយមនឹងផឹកនូវទឹករ វងឹជ េះ។ 
៤- ត សបានំ បានផឹកនូវទឹករ វងឹជ េះឱ្យកនលងបំពងក់ចូលជៅ។ 

ជបើមនុ សកបុងទីណា  ងគមណា របជទ ណា  មផរូណ៍ជៅជោយ
អ្បកមាន ីល៥ ទីជ េះ  ងគមជ េះ របជទ ជ េះ នឹងជររជពញជៅ
ជោយ នថិ ុខ និង  នថិភាព។ 
 

ភាពេៃប់សាៃ ត់ 
មុនជពលជីវតិរតូវបានទទលួភាព ងបស់្គង តជ់ាស្គទ ពរ ជយើងរតូវស្ត

មានការពាបាលវាឱ្យបានរតឹមរតូវ ជដើមផកំុីឱ្យការចាកជចញរប ់ជយើង
មានភាពជៅ មង ។ ការស្ចករសំ្លកបទពិជស្គធជីវតិនិងជំជនឿស្គ   
គឺជាការផថល់កថី ងឃមឹដល់មនុ សជំ នជ់រកាយ ទ សនៈវ ័ិយនិងការ
ជរៀនគិតកបុងវធីិស្គស្រ្ ថជផសងោប  រតូវបានជរៀបរាបជ់ៅជពលចុងជរកាយថ្នរដូវ
កាលជីវតិ ជនេះជាការរពឹំងទុករប ់មនុ សលអ ។ កំុបារមភពីអ្បកស្ដលបាន
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 អបជ់យើង ជគខឹងជយើងជររេះស្តជយើងបាននិយយការពិត ស្ដលរបឆ្ងំ
នឹងការរ ់ជៅកបុងភាពកុ ករប ់ពួកជគស្តប៉ាុជណាត េះ ។ 
 

ភាវថ្នអនក នចិតាេៃប់ 
មានភកិខុមយួអ្ងគជទ  លផលីាញណា ់ ជៅស្កផរវតថជលាកមាន

ោងលកច់ានឆ្ប ងំមានកូនរកមុយំ៉ា ងរ  ់ជស្គភា។ ថ្ថងមយួរស្គបស់្ត
មាថ យ ងដឹងថា ងមានទំងន ់ពកួោតប់ានបងខំឱ្យ ងជឆលើយរបាបថ់ាជតើ
អ្បកណាជាឪពុករប ់ជកមងជ េះ? រស្គបស់្ត ងរបាបថ់ាគឺជលាក ងឃ
ស្ដលជទ  លផលីាញជ េះឯង។ មាថ យឪពុក ងខឹងជាាល ងំ ពកួោត់
បានជលើកោប ជៅផ្លថ ស្គជលាក យ៉ា ! អាអ្បកលផ ី ជធវើឯងពូស្ករបជៅជគមាំ
ណា ់ មក ំងំបំជផើមកូនអ្ញជ ើយជៅជដើរជទ ជធវើឱ្យរពជងើយ មា៉ា អា
រតជង្ខលអ្ត ី់ល។ ភកិខុកជមាល េះរស្គបស់្តជរលជោយញញឹមថា អី្ចឹងឬ?
ាយយ ួ ចិតថ ោំប ចងអុលមុខជលាកជ ើយក ៏ោំប ជៅផធេះអ្ ់ជៅ។
កនលងបាន៩ស្ខដបថ់្ថង ទារករគបទ់ មា កជ៏កើតជចញពីថ្ផធមាថ យមកជា
ទារករបុ យ៉ា ងរ  ់ស្គអ ត ស្ អកជ ើងយយាបានបីជៅជៅវតថ ជបាេះ
ជៅរពូ ជៅមុខជលាក យកជៅឯង! កំុមក ំងំជធវើកជមាល េះអ្ញមនិស្មនខញុ ំ
កូនឯងជទជវ ើយ។ ជលាកជរលតបថា អី្ចឹងឬ? ជ ើយកច៏ាបជ់កមងជ េះមក
បីលួងកំុឱ្យស្រ កយំ ឯយយាថាជ ើយក ៏ោំប ជៅវញិអ្ ់ជៅ។ ជលាក
រតូវអ្បករ ុកជជររបមាទ ជគស្លងនិមនថស្លងរាបរ់ក ជទាេះជលាកជៅបិណឍ
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ជៅទីណាកម៏និបានបាយ ូមផសី្តមយួស្វក ជលាករតូវត  ូជដើរ ំុទឹកជោេះ
ពស្ពជគបញ្ចុ កទារកខលេះយកអ្ងគរបបរយកទឹកបញ្ចុ កខលេះ។ ថ្ថងស្ខកនលងផុត
ជៅមនិយូរប៉ាុ ម ន កុមារាដរ៏  ់ស្គអ តបានជចេះរតជ់លងជចេះជៅឪពុកថា
បា៉ា ៗជទៀតផង។ យយាជចេះស្តលឺរកយចចាមអារាមថាជៅគួរឱ្យ
រ ឡាញ់ណា ់ ពកួោតប់ានលបជៅលួចជមើលជៅជាញឹកញប ់រ ូត
កូនរ ីដឹងថាស្ម៉ាឪ ងបកំ់ ឹងរោនជ់បើជ ើយជទើបបជងាើបរបាបថ់ា ាមពិត
ឪពុករប ់កូនជ េះ គឺជាកជមាល េះជនស្គទមាប កជ់ៅមាត ់ធឹងឯជណាេះជស្គេះ
 ងបានរ ឡាញ់ោប ជពលជៅជបាកគកជ់ាអាវ។ ាយយស្រ កភាល ត់
 ជមលង! ជ តុអី្ឯងមនិរបាបព់កួអ្ញឱ្យរតង ់ជមថចជៅទំលាកកំ់ ុ ោក់
ជលាកស្ដលមនិដឹងខយល់អី្ជៅវញិ?  ងជ េះតប ជបើខញុ ំជឆលើយការពិត
ជលាស្តពុកស្ម៉ាជៅ មាល បប់ថីខញុ ំ ជបើទំលាកកំ់ ុ ោកជ់លាកៗចិតថលអចា ់
ជាមនិរបស្កកជ េះជទ ជ ើយពុកស្ម៉ាកម៏និោ នជធវើអ្វីដល់ជលាកស្ដរ។ ា
យយស្គថ បជ់ ើយ ឹង នលប ់ោំប រតយ់៉ា ងជលឿន ំជៅវតថជៅដល់លត់
ជងគងថ់ាវ យបងគំជលាករគឹប  ំុខមាជទា ជលាកាមស្គចជ់រឿងចប ់ពវ
រគបជ់លាកបានស្គថ បជ់ ើយកជ៏រល អី្ចឹងឬ? ពកួាយយ ោំប  ំុជៅ
ពីជលាកវញិ ជលាកជរល អី្ចឹងឬ? ជ ើយកជ៏លើកកុមារឱ្យជៅាយយ
វញិជោយឥតបជញ្ចញវាចាអ្វីទាងំអ្ ់ ជលាកនិមនថចូលកុដិវញិដូចអ្ត់
មានជរឿងអ្វីជកើតជ ើងទាងំអ្ ់។ ជនេះជ ើយជាភាវៈថ្នអ្បកមានចិតថ ងប ់
ជលាករតូវទទលួអ្កុ លវបិាកយ៉ា ងធងនធ់ងរ រតូវចិញ្ច ឹមទារកផងរតូវជគជជរ
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របមាទមនិឱ្យអាោរផង ស្តជលាកដឹងកបុងចិតថចា ់ ថាការពិតគឺជៅស្ត
ជាការពិតមនិបាចរ់តូវរពួយឬជតថ រកោយអ្វីជ ើយ ការពិតយូរឬឆ្បគ់ង់
នឹងរតូវជបើកកកាយជាមនិាន។ ជីវតិមនុ សស្តងជបួផលលំបាកជាធមម
ា ឆលងកាតក់ារពិតជ ើយគងនឹ់ងធមមាជាមនិាន ញតិមតិថជផអើល ោំប
មកខមាជទា ជលាក ដំណឹងជនេះដឹងដល់រពេះរាជា ជ ថចយងមកនិមនថ
ជលាកឱ្យជធវើជារាជរគូបជរងៀនដល់រពេះរាជឱ្រ ឱ្យោតអ់្តធ់មតយ់កជលាក
ជាគំរតូជៅ៕ 
 

រេជាតិជ្ីវិត 
ជពលរពេះអាទិតយរេះជ ើង មាននយ័ថាជយើងមានជពលរកីរាយជាថមី 

រកីរាយជាមយួអ្វីស្ដលជយើងមាន ជ ើយបនថកថី ងឃមឹនិងកថី ុបិនថតជៅ
ជទៀត កំុចុេះចាញ់ឱ្យជស្គេះ ។ ជរឿងអារកកអ់ាចជកើតជ ើងរគបជ់ពលជវលា ស្ត
ជីវតិជៅស្តរបរពឹតថិជៅមុខជទ  ធមមជាតិរប ់ភកគឺ់របឡាក ់ មនុ សរតូវឆលង
កាតភ់កដូ់ចៗោប   ស្តការរបឡាកស់្បរជាមនិដូចោប   អ្បកមានបញ្ជដ ជរចើន
របឡាកតិ់ច  អ្បកមានបញ្ជដ តិចរបឡាកជ់រចើន  ប៉ាុស្នថ ុទនស្តអាចលាងឱ្យ
រជេះបានទាងំអ្ ់ជទ ។ កំុមានវបិផដិស្គរយីជ៍ោយស្គរស្តខលួនចា ់  វាជា
រ ជាតិជីវតិមយួស្បបស្ដលជកមងៗោម នថ្ថងបានស្គគ ល់វាជ ើយ ។ 
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អវីៗេរុធថ្តជាធមមៈ 
ជបើចិតថជយើងជររជពញជោយគំនិតវជិជមាន  ជៅជពលជយើងជឃើញ

 តវរតជ់គចជចញពីជរោេះថាប ក ់  ស្គទ នភាពជនេះគឺដូចជាមនុ សជបេះបិទ  ជគ
រតជ់ចញពីទុកខជស្គកជៅរកទីកស្នលងស្ដលមានកថី ុខ  ពកួជគមានការភយ័
ាល ចមនិខុ ពីមនុ សជ ើយ  កល តវ ុទនស្ត អបទុ់កខរ ឡាញ់ ុខ
ដូចៗោប  មានចា ់ឈសឺ្គល បដូ់ចៗោប  មនិមានអ្វីខុ ោប ជ ើយ ។ រពេះពុទន
រទងជ់ឈវងយល់ដូជចបេះជទើបរា ់បជរងៀនថា ៖  
១-  រតូវដធំ៏បំផុតរប ់ជីវតិគឺខលួនឯង  បំផ្លល ញអ្បកដថ្ទជ ម្ េះថា
បំផ្លល ញខលួនឯង  ភាពលងងជ់មល ធំជាងជគបំផុតជៅកបុងជីវតិគឺកលលផចិ
ជបាករបា ់ខលួនឯង  ស្ដល ជំៅដល់បរាជយ័ជររេះជធវើការង្ខរស្ដលមាន
ជទា កំ ុ  ។  
២- ជស្គក ដកមមធំបំផុតរប ់ជីវតិគឺការរចស្ណនស្ដល ឱំ្យមានភាព
ជតថ រកោយបំផ្លល ញខលួនឯង ។ 
៣- កំ ុ ធំបំផុតជៅកបុងជីវតិគឺការជបាេះបងជ់ចាលខលួនឯង  ជ ើយបទ
ឧរកិដឌធំបំផុតជៅកបុងជីវតិគឺការមនិជស្គម េះរតងជ់ាមយួឪពុកមាថ យ  ជីវតិ
ស្ដលគរួឱ្យអាណិតបំផុតគឺជាជីវតិខលួនឯង ។  
៤- ជមាទនភាពអ្ស្គច រយបំផុតរប ់ជីវតិ គឺការជរកាកជ ើងជចញពីភាព
បរាជយ័  ជររេះភាពកសយ័ធនធំ់បំផុតជៅកបុងជីវតិគឺការអ្ ់ ងឃមឹ ។  
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៥- ទពយ មផតថិធំបំផុតកបុងជីវតិ គឺបញ្ជដ និង ុខភាព  បំណុលធំបំផុត
រប ់ជីវតិគឺការរបកាន ់(ឧបាទាន) ជររេះស្តរ ឡាញ់ អាល័យ ។  
៦- អំ្ជណាយធំបំផុតរប ់ជីវតិគឺ ការជលើកស្លងជទា និងការផថល់
អ្ភយ័ស្ដលជយើងអាចជធវើបាន   ភាពទនជ់ខាយរប ់ជីវតិគឺខវេះការយល់
ដឹង  អ្បករគបរ់គងធំបំផុតកបុងជីវតិគឺកថីរ ឡាញ់។ 
 

ការរបតិបតាិធម៌ 
របតិបតថិធម ៌ គឺជដើមផជីធវើឱ្យមានភាពលអរបថ្ពកានស់្តាល ងំជ ើង  មនិ

រតូវរបរពឹតថាមលកខណៈខុ ឆគងជ ើយ  ជ ើយអ្បកស្ដលជធវើាមការ
បជរងៀនរប ់រពេះពុទនាមរជបៀបរតឹមរតូវនឹងរ ់ជៅកបុង ុខ នថិភាព ។ 
មនិជបួការលួងជលាមទាងំជៅកបុងជលាកីយជនេះនិងកបុងអ្តថភាប ធ ប ់  ជបើ
អ្បកចងក់ាល យជាមនុ សលអ អ្បកមនិរតូវយកខលួនជៅជរបៀបជាមយួមនុ ស
អារកកជ់ េះជទ អាាម អ្ញ ូរតធម ំុ៌ ីលរាល់ថ្ថងជៅស្តរក  ជគផឹករស្គ
ជលងរ ី រក ីុកុ កជគជចេះស្តមានជៅ  ជណាើ យឈប ំុ់ ីលឈបោ់ក់
ទានអី្ជ ើយ ោម នជឃើញបុណយជយួ អី្ផង ជឃើញស្តអ្ ់ជៅៗ ។ ជនេះ
ជ ើយមកពីមនិមានការជ ពគប ់បផរុ  មនិមាន ទាន ជលើកមម (កមម
 សកា ទាន ) មនិជជឿជលើផលកមម (វបិាកកមម ទាន ) មនិជជឿជលើការ
រា ់ដឹង (តថាគតជរធិ ទាន ) យកស្ភបកស្គចជ់ាធំ ។  តវជលាករស្មង
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របរពឹតថិជៅាមកមមជទ  យល់មុនជៅមុន យល់ជរកាយជៅជរកាយ ាម
ផលបុណយជរៀងខលួនចុេះ ។ 
 

មនុេសមិន នការយលដ់ឹងពីការរេវ់ៅ 
មនុ សស្ដលជចេះស្តរេិះគនជ់មើលង្ខយអ្បកដថ្ទ មកពីោប មនិមានការ

យល់ដឹងពីការរ ់ជៅ  អ្បកមានការយល់ដឹងពីការរ ់ជៅជគមនិស្ដល
ជមើលង្ខយរេិះគនអ់្បកដថ្ទជ ើយ  ជគមានស្តការអាណិតអា ូរោប ស្ត
ប៉ាុជណាត េះ។ ជីវតិវាោម នអ្បកណារបជ ើរជាងអ្បកណាជ េះជទ វា ុទនស្តជាប់
ទាកទ់ងជាមយួការគិតទាងំអ្ ់  ជពលខលេះអ្បកជ លៀករក ់ជមលៀកបំរក់
ថ្ថលៗ ជរបើទូរ ័ពធថ្ថលៗ ខំនឹកកបុងចិតថថាជគអ្ស្គច រយពីអ្បករគបោ់ប  ស្តាមពិត
ជគ ោំប គិតថាអ្បកជាមនុ សមានស្គម រតីមនិលអផងកម៏ាន ។ ជបើចងជ់ោេះ
ជ ើរស្តឯងលុេះរាស្តអ្បកមានកមាល ងំស្គល បរគបរ់ោន។់ 
 

ជ្ីវិតវៅររឹងវេៃៀម 
វទិយមុយួស្ដលជគមនិបានជបើកឋាមពល (Power) វាមនិឮ ជមលងគឺ

ជៅជ ងៀមរទឹងមយួកស្នលង ជីវតិមនុ សកដូ៏ចោប  ជបើជគមនិជចេះជបើកយកឋា
មពលវាជចញមកជរបើជទ ជីវតិោម នអ្វីស្របរបួលជ ើយ ចិតថ ងប ់ មនិគិត
រាយមាយ ជ ើយគិតជផ្លថ តជៅជលើកិចចការអ្វីស្ដលខលួនជពញចិតថ រចួ
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ពាយមជធវើាមយុទនស្គស្រ្ ថស្ដលខលួនបានជរោងទុក ជនេះជ ើយគឺជាការ
ជបើកឋាមពលជីវតិរប ់ខលួន ជររេះប ធ បម់កឋាមពលចរកវា និងឋាម
ពលចិតថថ្ផធបាត (Subconscious) នឹងចូលរមួជយួ ជរជាមស្រជងកិចចការ
រប ់អ្បកឲ្យមានភាពរលូន (Synchronize) ជៅមុខជានិចច លុេះរាស្ត
បានដល់ជោលជៅជជាគជយ័។ ឧប គគខលេះៗកបុងកិចចការស្តងស្តរតូវ
រលាយបាតជ់ៅវញិ ជោយស្គរអំ្ណាចផលបុណយ (ចិតថលអ) ស្ដលអ្បក
បានបំជពញថមីៗជាបនថជទៀត។ 

 
ការតពវកិចចផលូវជ្ីវិត 

« ជោេះរស្គយផលកមមចា ់ ស្គងកមមថមី របកបជោយបញ្ជដ និងការ
ពាយម » គឺជាកាតពវកិចចាមផលូវជីវតិ ។ អ្បកមានបំផុតកជ៏ាមនុ ស អ្បក
រកបំផុតកជ៏ាមនុ ស ចជមលើយមានជៅាងជលើជនេះរស្គបជ់ ើយ។ ជរឿងពិត
កបុងបចចុបផនបភាព៖  
១- ចំណូលជរចើនស្តចិតថមនិ ងប ់ ចំណូលតិចជពកជដកជកើតទុកខ ។ 
២-  ញ្ជដ បរ័តកានស់្តខព ់ ចិតថទូលាយកានស់្តតិច ចិតថចជងអៀតកានស់្ត
ាល ងំ។ 
៣- មានផធេះធំស្បរជាមាន មាជិកតិច មានមតិថកបុងស្ វ បុកជរចើន ស្ត



 រមាបធ់មមទាន        ស្ វងរកការពិត ភាគ ១០  

ស្គស្រ្ស្គថ ចារយ ជវជជបណឍិ ត ជថាង នីោមុនី  ទំពរ័ទី 14 

រកមតិថចិតថមយួជថលើមមយួោម ន។  
៤- បញ្ជដ កានស់្តខព ់ ការអាណិតអា ូរកានស់្តតិច។ 
៥- ជររេះស្តឱ្យតំថ្លជពលជវលា ជធវើឱ្យមនុ សស្ដលខលួនរ ឡាញ់ឯជកា
រគបោ់ប  ។ 
៦-  ុខចិតថអ្ងគុយជមើលជលាកស្ខ ស្តមនិជមើលមនុ សស្កផរខលួន ។ 
៧-  ិទនិមនុ សកានស់្តាល ងំ ភាពជាមនុ សកានស់្តតិច ។ 
៨-  Crushកានស់្តជរចើន ជ ប ៍ពិតកានស់្តតិច (Crush មនុ សាម
យកចិតថ)។  
៩- ថាប ផំលិតកានស់្តជរចើន បំផ្លល ញ ុខភាពកានស់្តាល ងំ ។  

មនុ ស ពវថ្ថងកំពុងស្តជាបអ់្ ធ កក់បុងការគិតខុ ាល ងំណា ់ មាន
ស្តរពេះធមជ៌ទជទើបអាចជយួ រស្គយចំណងជនេះបាន  ូមពាយមជយួ ខលួន
ឯងចុេះ ។ 
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កុំបវងកើតជ្ំងឺផលូវចិតា 
មនុ សចូលចិតថគិតអ្វជិជមានពីខលួនឯង ចូលចិតថប ធ បបជ ទ កតំថ្ល

និង ថីបជ ធ  ឱ្យខលួនឯង ថាខលួនជាមនុ សោម នបានការ ការគិតស្បបជនេះ
មនិបានជយួ អ្វីដល់ជយើងជ ើយ វាបានរតឹមស្តជធវើឱ្យខលួនឯងបាកទឹ់កចិតថ
នឹងជរតៀមបជងកើតជំងឺផលូវចិតថបស្នទមជទៀតស្តប៉ាុជណាត េះ ។ ដូជចបេះរតូវជចេះគិតលអ
ចំជរេះខលួនឯងឱ្យបានជរចើន ពាយមជលើកទឹកចិតថខលួនឯងជដើមផពុីេះររជដើរ
ជៅមុខ ជដើមផឱី្យបាន ជរមចកថីប៉ាងរបាថាប  ។ រពេះពុទនជលាកបានពនយល់ឱ្យ
ជចេះបងួ ួង ំុជ ចកថី ុខឱ្យខលួនឯង « អ្  ុំខិជាជោមនិិទុជកាខ  » 
 ូមឱ្យអាាម អ្ញមានជ ចកថី ុខ កំុបីមានទុកខ គឺជាការជលើកអ្ងស់្តន
ជីវតិជដើមផជី ុើបការណ៍ពីពិភពជលាក  ឱំ្យមានការ ជរមចចិតថរតូវ១ ជធវើ
ការង្ខរអ្វីៗមនិមានឧប គគ១ ជបើមានការជបៀតជបៀនពីអ្បកដថ្ទកជ៏ចេះស្ត
ឃ្វវ ងមនិបានជបួអំ្ជពើអារកក១់ ។ ជីវតិអ្បកស្ដលជចេះស្តរលូនជៅមុខ ឬ 
ជចេះស្តមានឧប គគមនិឈបឈ់រ មនិស្មនអ្តជ់ តុអ្តផ់លជ េះជទ វា
 ុទនស្តទាកទ់ងនឹងការគិត ការាងំចិតថ និងការឧទធិ ោឌ នចិតថរប ់អ្បក
ជនេះឯង (ាមចាបរ់ ូបទាញ Attraction law ឬចាបក់មមជៅថាកមម
វញិ្ជដ ណ)។  
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ឧបាយកនងុការអប់របំនទំចិតាឱ្យឆាប់ចុះេៃប់ 
ចិតថ ងបជ់ៅបាន ដរាបណាវាមនិ ូវរកីរាយជរតករតអាលជភលើតជភលើន

(តំជរកកបុងកាម ឱំ្យរលត ់មាធិ ការរ ់ជៅជាមយួបថីរបពននមនិអាចរកា
្នបានជទ) បញ្ជដ រតូវជចេះ ចិំតថឱ្យពិចារណាពីទុកខជស្គកកបុងជលាក
ជនេះ ិន ជដើមផឲី្យចិតថជចេះដឹងថា ខលួនរបាកដជានឹងរតូវជួបទុកខ ទាងំ១១
កង (ទុកខ ចចៈ) ជនេះជជៀ មនិរចួ ជទើបចិតថមនិ ូវជកអងកាអ ងរចជ ើ ជបើ 
រជងើម កជ់លាត ជទើ ជគជទើ ឯង ។ ជកើតមកជ ើយរតូវររតរ់បា ជៅ
វញិកម៏ាន ជកើតមកជ ើយរតូវ វេះស្ វងរកអាោរនំចំណី  ជមលៀកបំរក ់
រកការង្ខរចិញ្ច ឹមជីវតិ រចួជ ើយបំជរ ើរគួស្គរបជណថើ រចា ់យុរយររជីវរជួញ
រទុឌជរទាមរោរំោជៅវញិបជណថើ រ  មយ័ណារាងកាយមានជំងឺាងំមាំ
ជ ើយ ទុកខជវទ ជកើតជ ើងទាងំយបទ់ាងំថ្ថង រចួកស៏្គល បច់ាកជលាកជនេះជៅ 
ាមកមមឬអំ្ជពើស្ដលខលួនបានជធវើ ។ ពិចារណាពីដំជណើ រជីវតិជនេះរចួជ ើយ 
 ឹមកំណតខ់យល់ជចញចូលាមរននរចមុេះ ឬ ជមើលស្ផបកជបា៉ា ងផតជៅជលើ
រទូង ឬ ជរេះជពលខយល់ជចញចូលកប៏ាន ជដើមផជីាឧបាយអូ្ ទាញចិតថ
ឱ្យឆ្បចុ់េះ ងបក់បុង មាធិ ជធវើដស្ដលៗរ ូតថបឹក មនិយូរជទចិតថនឹងចុេះ
 ងប ់ជាមនិាន ។ 
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ថ្ផទមុខ នេរិេីេួ ា ី
កបុង ិលផៈពុទនស្គ  រប ់ចិន ជគមានបដិមាតំណាងភាព

រកីរាយមយួរពេះ មជលាកជៅថា រពេះ បាយ ឬ រពេះរកីរាយ  រមាប់
ោកា់ងំជោរពបូជាជៅកស្នលងរក ីុ។ ាមចាបរ់ ូបទាញ (Attraction 
law) ការភាញ កពី់រពលឹម ជយើងមានចិតថរកីរាយ ញញឹមញស្ញមោកោ់ប  
ទឹកមុខរ  ់របឹមរបីយ ៍ ពនលឺAura ជៅជំុវញិខលួនភលថឺាល  ថ្ផធមុខមាន ិរ ួី
 ថី ជ េះវានឹងរ ូបទាញស្តជរឿងលអៗ មកកានផ់លូវជីវតិរប ់ជគ គិតការអ្វីក៏
ជចេះស្តរលូនជៅមុខជានិចចមនិជទើ ទាក ់ ។ ជគអុ្ជធូបមយួកាថ បស់្រ ក
ជៅស្តលុយៗៗៗ ! មនិគិតពីអ្វីទាងំអ្ ់ ទីបំផុតម៉ាូយលអៗ  យំកលុយ
មកឱ្យជគាងំពីរពលឹមទល់រពលបជ់ាបម់និោច ់ មនុ សអារកកម់និោ ន
ចូលមកជិតជគជ ើយ។ ទំលាបម់និលអខលេះរប ់ជយើង ភាញ កពី់រពលឹមជជរ
កូនជជរជៅ មរួជ ៉ាទាងំរពឹក កូន ំុលុយខលេះជៅជរៀន ជជរកូនជិតមយួជមា៉ា ង
បានឱ្យលុយ ាមចាបរ់ ូបទាញ វានឹងទាញ យំកស្តជរឿងមនិលអ ជរឿង
  យ ជរឿង មុរគស្គម ញជោេះរស្គយមនិជចញ យកមកឱ្យ  យជ ើយ  យ
ជទៀត កានស់្តដុនោបជៅៗ មនុ សស្ដលមកចងជ់បួ ុទនស្តជាមនុ ស
មករកជបាករបា ់ នឹង សំ្តជរឿង មុរគស្គម ញមកឱ្យ។ ជររេះស្តមនិជចេះ
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ផ្លល  ់បថូររលក ញ្ជដ ជៅកបុងចិតថ ឬ មនិជចេះផ្លល  ់បថូរទំលាបក់បុងការគិត 
មនិជចេះស្កស្របវធីិគិតរតូវស្តមានការផ្លល  ់បថូរ ជបើអ្បកចងជ់ឃើញអ្វីស្ដលថមី។ 
 

ពញ្ហា ក់សាម រតី 
ធមមជាតិរប ់មនុ ស ទាងំជគទាងំជយើង ស្តងស្តចងជ់ធវើជារគូជគ

ណា ់ មនិចងទ់ទលួដំបូ ម នពីអ្បកដថ្ទជ ើយ ជររេះជញៀននឹងភាព
អំ្នតួ ការរបមាទ មានេះជរបៀបជធៀបថាអ្បកដថ្ទមនិរតឹមមនិជ មើខលួន ស្ដល
 ឱំ្យបាតប់ងឱ់្កា កស្គងខលួនឱ្យបានលអ ។ ជ តុជនេះជពលបានឮរកយ
អ្បរ់ពីំអ្បកដថ្ទ រតូវជចេះទុកឱ្កា ឱ្យចិតថគិត ជបើគំនិតជនេះជយើងជធវើបាន
ជ ើយ កជ៏ ងៀម ឬ ជរលរកយ រជ ើរជលើកទឹកចិតថអ្បកនិយយ ជបើជយើង
ជៅមនិទានជ់ធវើបានជទ រតូវយករកយជគមកទុកោកក់បុងចិតថជដើមផសី្កស្រប
ខលួនឯងឱ្យកានស់្តលអរបជ ើរជ ើង ជនេះជាការ វឹកោតផ់្លល  ់បថូរខលួនឯង។ 
រតូវជចេះជយួ ផថល់ជយបល់ ជៅជពលជគជ បើ ំុឱ្យជយួ  ចាណំា ! ជបើោពូំជ
អ្បករបាជញបានផលជ ដឌី ោពូំជកំជៅបានផលខញុ ំជគ អ្វជិាជ ចំជរ ើនទុកខចំជរ ើន
ជ ើង។ 
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វយនិវសាមនេកិារ 
ជាការពិចារណាជធវើទុកកបុងចិតថជោយឧបាយដរ៏បថ្ព ជោយឧបាយ

ថ្នបញ្ជដ  គឺជាការរតិេះរេិះឱ្យជឃើញភាពអ្វជិជមានរប ់ជលាក នបិវា 
(ស្គងភាពវជិជមានពីភាពអ្វជិជមាន) ។ បវរកញ្ជដ  បវរបុរ មាប កជ់ដើរកាត់
មុខ រតូវជមើលឱ្យជឃើញពីទុកខលំបាករប ់ោតក់បុងការស្គព យថងល់ាមក
ថងមូ់រតជាបា់មខលួនជានិចច មយួតខួលួនរប ់ោតគឺ់ជាគំនរលាមក ុទន 
របូគឺជារប ់ស្បកធាល យ ោតស់្គព យរប ់ស្បកធាល យ ូមផជីយើងកដូ៏ចោប  
មនិស្មនស្បកធាល យស្តជគជយើងរងឹស្ប៉ា ជ េះជទ ។ ផធេះថមលអស្គអ តរតចេះ
រតចងម់យួរតូវជមើលឱ្យជឃើញពីភាពបាកស់្បកជោយរញ្ជួ យដីខយល់ពយេុះបាក់
 ងកតម់ាច  ់ ជឃើញរថយនថលអស្គអ តមយួជបើកកាតមុ់ខរតូវជមើលឱ្យជឃើញពី
ភាពវ ិ រប ់វា ជោយការរកឡាប ់មាល បម់ាច  ់វាជៅជពលមានការ
ជធវ របស្  ស្គម រតីផងកម៏ាន ។ កំុ ំោល់ជឃើញស្តពី ុភនិមតិថ ុទន
ឱ្យជស្គេះ កបុងវតទុមយួគឺមានអ្តទនយ័ពីរជានិចច  ។ ជវលាអ្រជុណាទយ័
(អ្រណុរេះ) បានមកដល់ស្តងបជញ្ចញបចចូ  មយ័ ( ូរយស្ ង) មកមុន 
តថាគតជៅបចចូ  មយ័ជ េះថាជា ជយនិជស្គមន ិការ ជាធម ៌ឱំ្យ
មានការរា ់ដឹងអំ្ពី ចចៈ។ មនុ សពូស្កគិត គឺជាមនុ សពូស្កស្ថរកា
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ចិតថ គិតមនិឱ្យចិតថជឃលងជឃ្វល ងបាន រតូវជធវើមន ិការឱ្យបានជាបរ់គបជំ់
ោ ន ជ ម្ េះថាជាការជចេះរវាងំចិតថឱ្យរជកជរកាមវោិរធមជ៌ ើយ ។ 
 

វតើវធវើដូចវមាចវរើបចិតាអេក់ងវលវ់ៅបាន? 
ររ មណ៍ចា ់រទុឌជរទាមរោរំោណា ់ជៅជ ើយជទើបមករជេះថាល

កបុងពុទនស្គ   ោតប់ានជៅ ំុកមមោឌ នពីរពេះពុទន ូមឱ្យរពេះអ្ងគរបាប់
កមមោឌ នអ្វីស្ដលង្ខយបំផុតស្ត ជរមចបានមគគផលជានខ់ព ់គឺការបានរចួ
ចាកទុកខ ។ រពេះរទងញ់ណបានរា ់ថា មាប លររ មណ៍ ចូរអ្បកជធវើចិតថ
ឱ្យអ្ ់កងវល់ ចូរមានការអ្ ់កងវល់ជាទីពឹង តថាគតជៅថាការអ្ ់
កងវល់ជ េះឯងជានិរវ ន។ ជតើជធវើដូចជមថចជទើបចិតថអ្ ់កងវល់ជៅបាន ? 
របគល់អ្វីៗឱ្យជៅធមមជាតិជាអ្បកចាតស់្ចង ជររេះអ្វីៗគឺជារប ់ធមមជាតិជទ 
របគល់អ្វីៗឱ្យកមមចាតស់្ចង ជររេះកមាល ងំអ្វីជ មើជោយកមាល ងំកមមមនិមាន 
 តវជលាករស្មងរបរពឹតថិជៅាមកមមជរៀងៗខលួន រពមាមកមមទាងំអ្ ់ជបើ
ខលួនជោេះរស្គយមនិជចញជ ើយ ធមមជាតិណាជកើតធមុមជាតិជ េះរលតជ់ៅ
វញិជាធមមា ជីវតិទីទាល់រកាល ងំណា ់ ណាោម នរបាកណ់ារតូវធាល កខ់លួន
ឈជឺាទំងន ់ អ្តច់ាបំាចរ់តូវរពួយពីអ្វីទាងំអ្ ់ ជីវតិចបរ់តឹមស្តស្គល ប ់ ចាំ
កាលណាកាល បឹងជៅ ឃ្វល នាល ងំឈចឺាបា់ល ងំរទាមំនិបានកស៏្រ ក ជបើ
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ថងូរជៅវាមនិធូរ ខំអ្ត ់ងកតចិ់តថកំុជទាមន សស្តបនថិចជៅវាផុតជៅ ជ ើយ
ជពលស្គល បម់ាន នថិភាពចិតថ  ឱំ្យការផាយជចញថ្នជស្រ្ វកងឋ់ាមពល
ចិតថ ឬវញិ្ជដ ណមានមា៉ា  មាឌជ មើ ូនយ ឱំ្យវាមនិអាចរ ូបទាញយក
ជោយ  ុត តវជផសងៗទីបំផុតរតូវរលាយចូលឋាមពលកូ មិចបានរលត់
ជាតិកំជណើ តជ ើយ ។ ជនេះឯងមានការអ្ ់កងវល់ជាទីពឹង តថាគតជៅ
ថាការអ្ ់កងវល់ជ េះឯងជានិរវ ន។  ូមអ្នុជមាទ  
 

កតាា ជ្ំរញុឱ្យវកើតជ្ំងឺផលូវចិតា 
កាថ ជំរញុឱ្យង្ខយជកើតជំងឺផលូ វចិតថមានដូចជា៖ 

១- កាថ  ងគម មនុ សមាប កម់ានបញ្ជា រតឹមស្តមយួចុេះ ទំរាមំនុ សមយួ
លាន កនឹ់ងមានបញ្ជា មយួលានដងស្ដរ ជមដឹក គឺំដឹក កំារជោេះ
រស្គយបញ្ជា ស្ដលមានលកខណេះជារមួ ជបើជយួ ជោេះរស្គយបញ្ជា មនិបាន
ជទអាចជកើតបញ្ជា ខលួនឯងស្ដរ។ 
២- កាថ ជីវស្គស្រ្ ថ មនុ សរ ីឈផឺលូវចិតថជរចើនជាងមនុ សរបុ  
ជោយស្គរកាថ អ្រ័ម៉ាូន មនុ សរ ីមានការទទលួខុ រតូវជរចើនជាង
មនុ សរបុ  មនុ សរបុ មនិ ូវគិតម៉ាតច់តដូ់ចមនុ សរ ី ឱ្យស្តរបេះខលួន
ដឹងស្តរ មុកស្តម៉ាាងគត ់ ដឹងខលួនកាលណាជកេះជកៀវមនិឈប។់  
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៣- កាថ ចិតថស្គស្រ្ ថ មនុ សរ ីមានការអី្មនិនិយយជចញជរតជទ ចូល
ចិតថគំុទុកកបុងចិតថ ឱំ្យង្ខយឈផឺលូវចិតថ ។ មនុ សរបុ ឱ្យស្តខឹងដឹងស្តពី
 ូឡាឱ្យធូររទូង អ្តខ់វល់ពីចិតថមនុ សរ ីនិងកូនជៅជទ ។ 
 

តួនារីរបេច់ិតា 
ចិតថមានត ួទីគិត ស្តជបើជយើងបជណាថ យឱ្យវាគិតឥតរជបៀប វានឹង ំ

ឱ្យលំបាកខលួនឯងអ្តរ់បជយជន ៍តំបូងជចេះស្តពីគិតឥត ំថ្ច ប ធ បម់កក៏
ជដកគិតរពួយពីការគិតជរចើន តំណាកក់ាលទីពីរជនេះជបើមនិជចេះស្កស្របជទវា
នឹងវវិតថជៅជាជំងឺផលូវចិតថជ ើយ ។ ធមមជាតិរប ់ចិតថគឺរវល់ ថ្ម៉ាងៗគឺដឹងស្ត
ពីរវល់ រវល់នឹងដឹង រវល់នឹងប៉ាេះ រវល់នឹងជស្គយ រវល់នឹងចា ំ រវល់នឹងគិត 
រវល់រ ូតរកជពលង្ខបោ់ម ន មានស្ត មាធិប៉ាុជណាត េះស្ដលអាចជធវើឱ្យចិតថ
ជចេះ រមាកបាន ។ 
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ឧរទិេជ្ីវិត 
ឧទធិ ជីវតិខលួនឯងចំជរេះអ្បក ុខចិតថលំបាក ពវយ៉ា ងជដើមផអី្បក ស្ថ

រកាអ្បកទាងំយបទ់ាងំថ្ថង  ូមផខីលួនស្គល បជ់ៅជ ើយជៅស្តាងំចិតថាម
ជមើលស្ថអ្បកជោយមនិខវល់ពីខលួនឯង ទា ករស្ដលជស្គម េះរតងស់្បបជនេះ
ោម នអ្បកណាជរតពីឪពុកមាថ យអ្បកជទ ជធវើអ្វីរតូវជចេះគិតដល់ទឹកចិតថពួក
ោតខ់លេះផង កំុគិតស្តពីខលួនឯងាល ងំជពក ។ ការជចេះនឹករលឹកដល់អ្បកមាន
គុណជោយកថីកតថញ្ដូ  គឺជាមូលោឌ នដរ៏ងឹមាកំបុងការកស្គងបារមរីគបស់្បប
យ៉ា ង មនុ សរមលិគុណមាាបិាមនិអាចស្គងគុណធម ៌ មនិអាចកាន់
កាបកិ់ចចការធំដំុបានជ េះជទ ចាទុំកចុេះ។ 
 

ជ្ីវិតគឺជារលកវោកធម៌ 
ជពលបានជបួរលកជ ើង (បានលាភ-បានយ - រជ ើរ- ុខ) មនិ

អី្ជទជយើងរកីរាយទទលួយកបាន ប៉ាុស្នថជពលបានជបួរលកចុេះ (បាត់
លាភ- បាតយ់ -និ ធ រេិះគន ់ជជរ ថីបជ ធ  -ជបួទុកខជស្គក ធាល កខ់លួនឈ)ឺ
ជយើងស្បរជាននេះន លតវាមនិរពមទទលួយកជៅវញិ ។ ជ តុអ្វីបានរតូវ
ស្តជាខញុ ំ ? ជ តុអ្វីបានជាជរឿងជនេះធាល កម់កជលើខញុ ំជៅវញិ មកពីស្គងកមមអី្ 
អ្យុតថិធមណ៌ា ់ ? ាមពិតអ្វីៗគឺជាជរឿងបជណាថ េះអា នបជទ ជជាគជយ័កថី 
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បរាជយ័កថី  ុទនស្តជាជរឿងបជណាថ េះអា នបទាងំអ្ ់ ជបើវាជាបជ់ៅគឺមកពី
ការចងចាសំ្ដលជាឧបាទានរប ់ជយើងស្ដរ រតូវរកវធីិកំចាតឧ់បាទាន
ជចាលជទើបរចួខលួន «ឧបាទានជនេះជ ើយជាជមទុកខ ពវស្បបយ៉ា ងជ េះ» ។ 
វធីិស្តមយួគតស់្ដលអាចជយួ ខលួនឯងបាន គឺរពមទទលួយករលកជនេះចុេះ 
 ូមផចុីេះដល់បាាលណាករ៏ពមជបើជោេះជចញមនិបានជៅជ ើយជ េះ ការ
រពមទទលួយក គឺជាការ រមាកជដើមផផីធុកឋាមពលជាថមីឱ្យបញ្ជដ មាន
កមាល ងំជទើបអាចស្គថ រលទនភាពជ ើងវញិបាន កំុទំលាប ់ថីបជ ធ  ខលួនឯង 
កំុ មុគស្គម ញ កំុតឹងស្តងចំជរេះខលួនឯងជពក ោម នអ្បកណាយកអី្ពីជលាក
ជនេះជៅបានជទ  «ឱ្យស្តរពម  ុខជកើតជ ើងភាល មមយួរជំពច»។ 
 

យលដ់ឹងររឹេាខីវះការអនុវតាន៍ 
ការយល់ដឹងាងរទឹ ថីស្តម៉ាាង គឺមនិរគបរ់ោនជ់ទ ជដើមផយីកឈបេះ

ទមាល បផ់លូវចិតថនិងជីវស្គស្រ្ ថស្ដលបជងកើតឱ្យមានការឈកឺាលនិងឈចឺាប់
ជោយទុកខលំបាកជវទ ជាជរចើនជទៀតកបុងជីវតិរបចាថំ្ថងរប ់ជយើងជ េះ ។ 
ជដើមផឱី្យមានការផ្លល  ់បថូរពិតរបាកដរទឹ ថីរតូវបានអ្នុវតថាមរយៈការអ្នុ
វតថជនេះឯង ។ ជចេះធម ៌ពវអ្តច់ជ ល េះ រោនស់្ត ងារស្បកចិតថកគិ៏តថាជគ
ជបាេះបងខ់លួនជចាល ជររេះខលួនោម នតំថ្ល ជបើជគជមើលមនិជឃើញតំថ្លរប ់
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ខលួនជ ើយ ខលួនឯងជៅស្តជមើលមនិជឃើញតំថ្លខលួនឯងស្ដរ មនិនឹករកធម៌
យកមកជោេះរស្គយជៅជាអ្ងគុយជបាចស្ត កក់ាលខលួនឯង ទីបំផុតក៏
ស្បកគំនិតគិតថា ាមពិតធមរ៌ោនស់្តជារទឹ ថីបងខំឱ្យមនុ សជធវើលអទាងំ
ស្ដលោម នអ្បកណាជធវើាមបានទាល់ស្តជស្គេះ ជ ើយកជ៏មើលង្ខយធម ៌
បាបជៅតូចជស្គេះជៅពរងីកបាបឱ្យធំ ។ មកពីខលួនឯង នសជំ តុមនិរតឹម
រតូវជោយខលួនឯងជៅបជ ធ  រទឹ ថីជៅវញិ ។ ខលេះស្គថ បធ់មជិ៌តស្គម ិប
ឆ្ប យំល់ជ ើយ ងបថ់្រកស្លងណា ់ ចថ្រងអី្កូនជ ល្ េះោប  អាកូនរបស្គរវា
ជជរឯងកប់ៗ មាត ់  ុទនស្តរមា៉ា យជីដូនជីាវាពជភលើ! ជភលើមា៉ា ពួជ! រកធមម៌និ
ទានស់្តជចេះចាបក់ាបិំតទានជ់ដញកាបកូ់នរបស្គររតជ់ពញភូម ិ ជនេះឱ្យដឹង
ថ្ដអ្ញមថង! ចាណំា !  
១- បរយិតថ ិទនមមៈ (Theory)  ិកាបិដក អ្ដឌកថាទាងំមូលយល់ឲ្យ
បានលអ។ 
២- បដិបតថិ ទនមមៈ (Practice) អ្នុវតថពិជស្គធជៅជលើរទឹ ថីជដើមផឆីលុេះ
បញ្ជច ំងការពិត។ 
៣- បដិជវធ ទនមមៈ (Enlightenment) យល់ចា ់ចាកធ់លុេះ ជឃើញ
ចា ់ ដឹងចា ់ ជោយខលួនឯង មនិថាាមជគ មនិខចីបញ្ជដ ជគមកជរបើ ។ 
ាងផលូវជលាកជគមនិស្ដលឱ្យ ិ សចុេះកមម ិកា (Stage) ជោយមនិបាន
ជចេះរទឹ ថីជាមុនជ េះជទ ជ ើយកជ៏គមនិស្ដលរបគល់ ញ្ជដ បរ័តឱ្យ ិ ស
ស្ដលជចេះស្តរទឹ ថីមនិស្ដលបានអ្នុវតថ (Practice) ជាកស់្ ថងជ េះស្ដរ ។ 
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ដូចោប ជនេះស្ដរ ជៅបឋម ង្ខគ យ  រពេះមោក សបៈជលាកជរ ើ យកស្ត
អ្បកបាន មាធិ (បានបដិ មភទិា៤) ឱ្យចូលរបជំុស្តប៉ាុជណាត េះ អ្បកជចេះស្ត
រទឹ ថីធម ូ៌មផសី្បកធាល យបរយិតថិកជ៏ោយកជ៏លាកមនិជរ ើ យកជ ើយ។ 
 

ការពិតដ៏អសាច រយ៤យ៉ង 
« ចតុរារយិ ចចៈ ឬ អ្រយិ ចចៈ ឬ  ចចៈ៤ ឬ ការពិតដអ៏្ស្គច រយ៤

យ៉ា ង ជបើ តវជលាកណាបានជដើរាមនឹងមានកថី ុខរចួផុតចាកទុកខបាន 
» ជតើអ្រយិ ចចៈ៤ជ េះដូចជមថច ? ជនេះជាចាបដំ់ជណាេះរស្គយបញ្ជា ទុកខ 
ស្ដលជាការរា ់ដឹងផ្លធ ល់រប ់រពេះពុទន មនិមានជៅកបុងស្គ  ដថ្ទ
ជទ ជ ើយករ៏ពេះអ្ងគមនិបានជរៀនពីរគួដថ្ទស្ដរ ជទើបពុទនបរ ័ិទ ោំប ជរល
ថា រពេះអ្ងគរា ់ដឹងជោយរពេះអ្ងគឯង មនិមានរគូអាចារយណារបជៅរពេះ
អ្ងគជ ើយ។ 
១- ទុកខ ចចៈ ទុកខមានពិត ស្ដលមាន១១កង (ជាតិទុកខ ជរាទុកខ ពាធិ
ទុកខ។ 
២-  មុទយៈ ចចៈ ទុកខទាងំអ្ ់ជកើតជ ើង ុទនស្តមានជ តុ ស្ដលជា
រមួគឺមកពីតណាា  (ភវតណាា  វភិវតណាា )។ 
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៣- និជរាធ ចចៈ ទុកខអាចរលំតប់ាន (និរវ ន) ជលាកជនេះោម នបញ្ជា ណា
ស្ដលជោេះរស្គយមនិជចញជ េះជទ។ 
៤- មគគ ចចៈ មានវធីិរលំតទុ់កខ គឺាមមគគមានអ្ងគ៨ឬអ្ដឌងគិកមគគ ឬ 
អ្រយិមគគ ( មាម ទិដឌិ  មាម  ងកបផៈ)។ កាលជបើជគពិចារណាយល់ាម
ជោលការណ៍ជនេះជ ើយ ជគនឹងជកើតបញ្ជដ យ៉ា ងជនេះ 
ក-  ចចៈញណ ញណទទលួស្គគ ល់ថា ជនេះគឺជាការពិតដថ៏្រកស្លង 
ខ- កិចចញណ ជតើអាាម អ្ញមានកិចចអ្វីខលេះជដើមផជីយួ ខលួនឯង? 

១- បរញិ្ជដ កិចច កិចចស្ដលរតូវពិចារណាឲ្យជឃើញចា ់ពីជលាកជនេះ
(ពិចារណាយ៉ា ងទូលាយ) 
២- បោនកិចច កិចចគបផលីេះបង ់(លេះបងជ់ តុរប ់បញ្ជា ទុកខ ) 
៣- ភាជវតពវកិចច កិចចស្ដលរតូវបំជពញឱ្យជរចើនជ ើង ឱ្យស្គធ ត ់
៤-  ចឆកិិរយិកិចច កិចចស្ដលរតូវជធវើឲ្យជាកច់ា ់ ។ 

គ- កតថញណ ញណជកើតជ ើងពិចារណាជឃើញ ពីលទនផលស្ដលខលួន
របយុទនផ្លល  ់បថូរចិតថអារកក ់ ជឃើញជ ចកថី ុខស្ដលខលួនបានទទួល
ជរកាយពីបានរបតិបតថិាមធមវ៌និយ័ ។  ចចៈញណ- កិចចញណ និង ក
តថញណ ជៅថា បរវិដថៈ៣ ស្ដលគុណនឹងអ្រយិ ចចៈ៤ បានជាអាការៈ
១២ ជ ើយកិចច៤យ៉ា ងស្ដលអ្រយិបុគគលខិតខំបំជពញ គុណនឹងអ្រយិ



 រមាបធ់មមទាន        ស្ វងរកការពិត ភាគ ១០  

ស្គស្រ្ស្គថ ចារយ ជវជជបណឍិ ត ជថាង នីោមុនី  ទំពរ័ទ ី28 

បុគគល៤ពកួ បានជាកិចច១៦ ជៅថាជស្គ  កិចច ។ អ្រយិ ចចៈស្ដល
រពេះមានរពេះភាគបាន ស្មថង គឺបានជយួ រជំោេះ តវជលាកពីទុកខជស្គក 
យ៉ា ងទូលំទូលាយណា ់។  ូមអ្នុជមាទ  ! 
 

វរពវកាេលយរបេម់នុេស 
ជពលរ ុកជទ រចបូករចបល់ មនុ សបានបជញ្ចញរគបជ់ទពជកា 

លយទាងំលអទាងំអារកកជ់ដើមផភីាពមានបានផង និងជដើមផឱី្យជីវតិបានរ ់
គងវ់ងសផង។ ភាពរកឡាបច់ាកម់យួឈុត បងរបុ មាប កជ់កើបលុយបាន
រាបល់ាន ជោយអាណិតបអូនរបុ  បងមាប កជ់ េះបានបញ្ជជ ឱ្យជលា
របគល់របាកម់យួលានជៅបអូនចាយ បអូនមនិរតឹមស្តមនិអ្រគុណ ស្បរជា
និយយថា វាឱ្យលុយមកអ្ញ មនិបានប៉ាុនអាចមរ៍កចកផង ាមពិត
លុយវាមានជរចើនណា ់។ ជលាបានយករកយជនេះជៅរបាបប់ងរបុ 
ជ េះវញិ ោតប់ាននិយយថា ជយើងបានាងំចិតថជាមុនថា ឱ្យរចួជា
ជរ ចជ ើយ ជគនិយយថាជម៉ាចកប៏ានស្ដរ អំ្ជពើលអចំជរេះមនុ សមាប កវ់ា
មនិស្ដលជចេះរគបរ់ោនជ់ទ ជ តុជនេះជ ើយជទើបជគមនិចាបំាចរ់ងច់ាផំល
តប បង។ 
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បាតុភូតក ល ងំចិតា 
បុរ មាប កកំ់ពុងភជួរស្រ  រស្គបស់្តមានព ់ាខំបងជជើង ោតប់ាន

ទាញទូរ ័ពធមកនិយយញ័រមាតទ់ជរទើកថា ស្ម៉ា! ខញុ ំរតូវព ់ចឹកជ ើយ ស្ម៉ា
ខញុ ំស្បបមនិរ ់ជទ។ ថាជ ើយកដ៏លួ នលបតូ់ងបាតជ់ៅ អ្បកភូមបិានស្ ង
ជគជៅជពទយ ជរកាយពីជពទយបានពិនិតយ ពវរគបជ់ៅជពទយនិយយថា ជនេះ
ជាព ់អ្តពិ់ ជទ ជ តុអ្វីកឯ៏ងជធវើទុកខដូចជាចងង់្ខបស់្បបជនេះ? បុរ 
ជ េះតបថា ចុេះជបើខញុ ំបានជមើលជឃើញកបុងទូរទ សនស៍្ខសកាប ជរកាយពីព ់
ចឹកគឺជគដលួតូងជ ើយ នលបអ់្ញ្ច ឹង។ ថាជ ើយបុរ ជ េះបានជលាតចុេះ
ពីស្រគជពទយជដើរជៅផធេះជធវើរពជងើយបាតជ់ៅ។ ជពលបានជួបបញ្ជា មនិរតូវ
ោកចិ់តថចុេះចាញ់វាភាល មៗជ េះជទ  ូមកំុជធវើអ្វីាមស្តទំលាបប់ាកផ់បតនិ់ង
បទពិជស្គធនស៍្ដលមានមកពីមុន ជររេះជពលខលេះស្គទ នការណ៍រតូវស្របរបួល
ខុ ពីមុន យកគំនិតជគមកពីចារណា ជធៀបជាមយួការគិតរប ់ខលួន ឯង
ឱ្យបានជរចើនរចក ឹម ំជរចចិតថវនិិចឆយ័ថាយ៉ា ងណា ៗ ។ 
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កំណ្ត់វជាគវាេនា 
ជៅកបុងទូកជនស្គទមានរតីបីពកួ មយួពកួគិតថា ជបើកមមជធវើមករតូវ

ស្គល បស់្បបជនេះស្មន វាគងស់្តស្គល បជ់ទ វាកស៏្ លកបុងទូកជធវើរពជងើយ ជ ើយ
រតូវអ្បកជនស្គទជោតរតជណាតយកជៅផធេះជធវើជាអាោរ។ រតីមយួពកួ
ជទៀតគឺគិតស្តពីជលាត ជលាតោម នដឹងទិ តំបន ់ ករ៏តូវអ្បកជនស្គទោក់
កាលប៉ាូកៗង្ខបប់ាតអ់្ ់ជៅ ឯពកួទីបីគិតថា មជធាបាយគងស់្តមានជទ 
រតូវចាជំមើលឱ្កា លអបានមកដល់ ិន លុេះជពលទូកជផអៀងពកួវាកជ៏លាត
ជផ្លល តៗបានរចួជីវតិជៅ ។ កាថ ស្ដលកំណតជ់ជាគវា  រប ់ តវជលាក 
មាន កមម១ បញ្ជដ  ១ និងការត  ូពាយម១ គឺពកួរតីទីបីជនេះជ ើយ 
ស្ដលជចេះជរបើ កមម បញ្ជដ  និងការត  ូពាយមបានលអជាងជគ។ ពួករតីទី១
ជដកដលួាមកមមចាតស់្ចង រតូវស្គល បជ់ោយង្ខយ ចំស្ណកឯពកួទីពីរវញិគឺ
ដឹងស្តពីរបឹងោម នដឹងទិ តំបន ់ ោម នដឹងខុ រតូវ ជទើបរតូវស្គល បយ់៉ា ង
ោម ននយ័ស្ដរ។ ចាណំា! ជជាគជយ័រប ់មនុ សគឺទាកទ់ងនឹងកាថ បី
យ៉ា ងគឺ 

១- កមម 
២- បញ្ជដ  
៣- ការត  ូពាយម ។ 
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ជគមនិអាចស្បងស្ចក នថិភាព ជចញពីជ រភីាពបានជទ ជររេះវាមនិ
ស្ដលមាន នថិភាពជោយោម នជ រភីាព។  នថិភាព ជាភាព ុខ ងប់
ាមផលូវកាយ ផលូវចិតថ រប ់បុគគលមាប ក់ៗ និង ងគម ។ ជ រភីាព ភាពជធវើ
អ្វីៗ និងនិយយអ្វីៗបានជោយជ រ ី ឬបានាមរបាថាប  និងរបកបជោយ
ការទទលួខុ រតូវ ។ 
 

វទាេថ្នការវេពគប់ 
អ្បកនឹងរតូវអ្នថរាយ ជបើ ិនជាអ្បកជ ពគបជ់ាមយួមនុ សកមម

រកា ់ មនុ សរលស្ដលឆកួតនឹងរ ី រស្គ ស្លផងរលា ឆកួតនឹងការយល់
ខុ  (មចិាឆ ទិដឌិឬទិដឌិវបិលាល  ) ជាជដើម។ ចូរជ ពគបជ់ាមយួមនុ ស
ស្ដលពាយមកំចាតចិ់តថអារកក ់ ជទើបការរ ់ជៅមានកថី ុខ ជ ពគប់
ជាមយួមនុ សកមមរកា ់ឬរល ឱំ្យមានទុកខដល់ខលួនជាមនិាន។ មាន
មថងជ េះ រពេះស្គរបុីតថជលាកមានជមាថ បាននិមនថបិណឍ ជាមយួភកិខុកមម
រកា ់មយួអ្ងគ កមមរប ់ជលាកបាន ស្មថងឬទនិ រពេះស្គរបុីតថនិមនថបិណឍ
មយួរពឹកមនិបានបាយ ូមផសី្តមយួដំុ ជរកាយមកជលាកបានទុកឱ្យភកិខុ
ជ េះជៅចាកុំដិ ចាជំលាកស្ចកអាោរឱ្យ ស្តកមមបាន ស្មថងឬទនិឱ្យរពេះ
ស្គរបុីតថជភលចជលាកជ ើយជៅឆ្នា់មផលូវស្តឯងជទៀត ជរកាយមក ូមផសី្ត
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រពេះស្គរបុីតថជលាកកានអ់ាោរមកជផញើករ៏តូវជំពបជ់ជើងកំពបអ់ាោរជៅនឹង
ដី បានជលាកជកើបយកមកឆ្នជ់ ើយបរនិិរវ នជៅ មយួជីវតិរប ់ជលាក
បានឆ្នស់្ឆអតស្តអាោរជកើបពីដីជនេះស្តមថងគត។់ កាលរោនស់្តជលាកមក
ទំុថ្ផធមាាភាល ម អ្បកភូមរិក ីុស្លងបានរតូវាតបងរ់គបោ់ប  ជនេះជ ើយ
កមាល ងំកមមអារកក ់។ អ្បកគឺជាមាច  ់ជលើការគិតរប ់ខលួនឯង ការជរៀបចំការ
គិតឱ្យបានលអ គឺជាការផ្លល  ់បថូរជវនកមមរប ់ខលួនឯង ជដើមផមីានការរ ់ជៅ
មយួ ាមស្ដលខលួនចូលចិតថ និងាមមនុ សស្ដលខលួនចូលចិតថផង។ 
 

សាងកមមបចចុបបននវដាយបញ្ហា  
ជធវើកមមបចចុបផនបឱ្យបានលអរបកបជោយបញ្ជដ និងការត  ូពាយម ជគ

អាចកាល យជាកំពូលមនុ សកបុងជលាកជនេះបាន ជររេះបញ្ជដ និងចំជណេះដឹង
គឺជាកូនជស្គរមា  ស្ដលអាចចាកជ់បើកផលូវជៅកានជ់ ចកថីប៉ាងរបាថាប រប ់
ជគបាន ។ វាមនិស្ដល ជំយើងជៅកានភ់ាពទជទរស្គអ តជ េះជទ ជ ើយក៏
មនិ ជំៅកានផ់លូវខុ ស្ដរ ជររេះវាគឺជា មផតថិរបចាភំព ស្ដលោម នអ្បក
ណាអាចលួចយកបានជ ើយ។  មយ័មយួ រពេះពុទនដំជណើ ររទង់
យងយ ជាមយួរពេះអាននធរពេះអ្ងគបានជឃើញភកិខុទាងំឡាយកំពុងស្ត
ស្គក ួរបញ្ជា ធមអ៌ាថោ៌ប  រពេះអាននធបានមានជថរដីកាថា ការ នធ ធម៌
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ជនេះគឺជារកក់ណាថ លថ្នមគគេះរព មចរយិេះធមជ៌ ើយរពេះអ្ងគ (គឺរកក់
ណាថ លថ្នកិចចបដិបតថិរពេះធម)៌។ រពេះមានរពេះភាគរទងរ់ា ់តបថា មនិ
ស្មនជារកក់ណាថ លជទអាននធ គឺទាងំមូលថ្នមគគរព មចរយិេះធមជ៌ ើយ។ 
អ្ស្គច រយណា ់ ចំជរេះការ នធ ថ្នជ ថច គទាងំពីររពេះអ្ងគ ខញុ ំរពេះអ្ងគ
 ូមរកាបបងគំជរកាមបាទារពេះមានរពេះភាគដជ៏ាទីពឹងថ្នជលាកជោយកថី
រជេះថាល ថ្រកស្លង។ ការចូលរមួពិភាកាោប ជនេះគឺជាធមម៌និស្គប ូនយ ជា
អ្បរោិនីយធម។៌ ការរ ់ជៅជបើមានស្តភាពអាាម និយមអ្តថជ មត័ មនិ
ជចេះស្គថ បជ់យបល់អ្បកដថ្ទមនិមានការរមួរបជំុ ជទជ េះគងនឹ់ងវ ិ ឆ្ប់
ជាមនិាន ។ ជ តុអ្វីរបូចំលាក ់គស្ខមរដូនាជយើងជលាកចមាល កឱ់្យមាន
កាលដល់ជៅ៧? គឺជលាកចងទូ់ ម នថាជធវើអ្វីកជ៏ោយករ៏តូវជចេះជរបើកាល
ជដើមផគិីត មានកាលជរចើនដឹក ខំលួនមយួគឺរបជ ើរជាង មានកាលមយួ
ដឹក កំនធុយជរចើន ស្តរបជទ ជយើងធាល កចុ់េះ ីនជោចជររេះស្តការជរបើ
កាលមយួដឹក កំនធុយជរចើនជនេះឯង ។ កាល៧គឺតំណាងឱ្យជរជឈងគ៧
ស្ដលជាធម ៌មំកនូវជយ័ជំនេះដល់  គមនរ៍បជាជាតិ ជររេះជាធម៌
មានចំស្ណកកបុងការរា ់ដឹង។ កំុអ្ មិមានេះទទឹងទិ យករតូវស្តឯង 
រតូវជចេះស្គថ បប់ញ្ជដ ជគឯងឱ្យបានជរចើន ជររេះខួរកាលជយើងមនិស្មន 
Perfect អី្ស្តមាប កឯ់ងឥតជាច េះជ េះជទ។ ញូតុនបានជធវើស្ដកឱ្យជោេះបាន 
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ស្តោតម់និអាចោបផ្លក ជាប តឱ្យជចញទឹកបានជទ របូមនថអាញស្គថ ញអាច
រលំាយជលាក នបិវា បាន ស្តរបូមនថជ េះកម៏និអាចបជងកើតមនុ សស្ដល
ជធវើឱ្យោតរ់ ឡាញ់ជពញចិតថជពញជបេះដូងបានស្ដរ។ ពួកអ្បករបរពឹតថិ
បដិបតថិាមធមក៌ដូ៏ចោប  ជបើមនិជចេះស្គថ បប់ញ្ជដ ជគឯងខលេះជទ ចា ់ជាជៅ
ឆកឺតស្តមាប កឯ់ងរកជកាេះរកជរតើយមនិជឃើញជាមនិាន ចូរអ្ងគុយចុេះជ ើយ
ជស្ជកោប  ស្គថ បោ់ប  ជ ើយកានយ់កស្តរកយស្ដលមានរបជយជន។៍ ជំ
ជលាេះទាងំឡាយកបុងជលាកមនិអាចរតូវបានបញ្ចបជ់ោយការកាប ់មាល ប់
ោប ជ េះជ ើយ។ 
 

រេសនៈនិងរិដឋិ 
មនុ សស្តងមានការយល់ជឃើញជរៀងៗខលួនជ ើយរបកានម់ាជំៅជលើ

ការយល់ជឃើញរប ់ខលួន ជបើចងឱ់្យជគយល់ាមទាល់ស្តពនយល់ជ តុផល
ឱ្យជគយល់ឱ្យបានចា ់ ។ ជលាកជនេះជគមនិអាចជធវើឱ្យមនុ សមានការ
យល់ជឃើញស្តមយួបានជទ កាលដបរ់កម់កួដប ់ ជគរតូវកាតម់កួតំរវូ
កាលមនិស្មនកាតក់ាលតំរវូមកួជទ ។ ជដើមផជីោេះរស្គយទំ  ់ជនេះ រពេះ
ពុទនរទងរ់ា ់ថា ការជរបៀនរបជៅណាស្ដលអ្បកគិតពិចារណាជៅថាមាន
របជយជនចូ៍រកានយ់កចុេះ ជបើអ្បកយល់ថាមនិមានរបជយជនចូ៍រកំុកាន់
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យកអី្ ស្តប៉ាុជណត េះអ្បកអាចរជំោេះខលួនពីទំ  ់បានជ ើយ ។ ជពលនិយយ
ចូរកំុចាបំាចអ់្តួថាខលួនរតូវជ ើយបងខំឱ្យជគជដើរាម របឹងស្តពីនិយយការ
ពិតនិងមានរបជយជនស៍្តប៉ាុណតឹ ងជៅបានជ ើយ។ 
 

វរឿងវៅហ្វវ យរេ ីនិងទាេ ី
ជៅោវ យរ ីស្តងរបចណ័ឍ ស្គវ មជីាមយួ ងទា ីជ ើយលបវាយ

តប ់ងជ ធើរមនិជលាេះថ្ថង ស្តថ្ថងជនេះវាយរជុលថ្ដជាមុំខជាមំាតជ់ទើបាល ចបថី
បជ ធ   ចាប ់ងទា ីចាកជ់ស្គរោកក់បុងបនធបោ់កអុ់្ ។ លុេះជវលា
លាង ច ជៅោវ យរ ីរបុ បាន ោំប ជៅស្គថ បធ់មជ៌ៅវតថជជតពន ឯ ង
ទា ីបានជ ើងាមជញ្ជជ ំងរតជ់ៅស្គថ បធ់មជ៌ៅវតថជជតពន រពមជពល
ជាមយួោប ជ េះស្ដរ។ ចុងបញ្ចបថ់្នោថា រពេះពុទនរទងរ់ា ់ថា កំុថាអំ្ជពើ
បាបដតិ៏ចតចួឯណានីមយួបុគគលបានជធវើជ ើយជគមនិដឹង ជបើអំ្ជពើបុណយ
វញិ ជទាេះជាបានជធវើជ ើយជគមនិដឹងករ៏តូវខិតខំជធវើឱ្យបានជរចើន ជររេះរាល់
ទជងវើទាងំអ្ ់ស្ដលបានជធវើគឺមានខលួនជាអ្បកដឹង ។ ជរកាយបានស្គថ បច់ប់
ជៅោវ យពីរ កប់ថីរបពននកប៏ាន ជរមចធមក៌ាល យជាអ្រយិបុគគល ឯ ង
ទា ីជៅស្តជាបថុជជនដស្ដល។ 
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 ំណួរ 
១- ជ តុអី្រពេះពុទនកានជ់ជើងស្តអ្បកមាន របជៅឱ្យជគកាល យជាអ្រយិបុគគល
ឯ ងទា ីជៅស្តជាទា ីស្គមញ្ដដស្ដល ? 
២- ជ តុអ្វី ងទា ីបានស្គថ បធ់មផ៌្លធ ល់រពេះឱ្ ឌពីរពេះពុទនស្ដរ ស្តមនិ
បាន ជរមចមគគផល? 
៣- ការរបចណ័ឍ ស្គវ មជីាមយួអ្បកបជរមើ ជតើជាជរឿង មជ តុផលជទ? គរួ
ជោេះរស្គយដូចជមថចឱ្យបានកថី ុខទាងំអ្ ់ោប ? 

ជតើអ្បកគិតយ៉ា ងណាចំជរេះបញ្ជា ជនេះជរកាយពីអានចប?់  
 

វរឿងថ្ដលជ្ីវិតមនុេសរតូវជ្ួប 
ជរឿងស្ដលជីវតិមនុ សរតូវជបួមានដូចាងជរកាម ៖ 

១- បរាជយ័ វាជាករណីស្ដលរតូវ ិកាជដើមផផី្លល  ់បថូរយុទនស្គស្រ្ ថឱ្យ
បានរបជ ើរជាងមុន មនិស្មនជាការឈចឺាបតូ់ចចិតថជ ើយរតូវជបាេះបង់
ជចាលជ េះជទ ជ រ ៉ា ូ (Zero) មនិស្មនមាននយ័ថា ចបជ់ េះជទ វាជាការ
ចាបជ់ផថើមជាថមី ។ 
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២- ការខកចិតថ ខកបំណង កំុរពឹំងជៅជលើអ្វីខព ់ជពក ជធវើស្តកបុងបចចុបផនប
ឱ្យបានលអបំផុតជៅបានជ ើយ ផលទទលួបានមកយ៉ា ងណាកជ៏ពញចិតថ
(មនុ សអ្បកជធវើ ជទវាជាអ្បក ជរមច) ។ 
៣- ជបួការកផតចិ់តថ ជបួភាពមនិជស្គម េះរតង ់ ឱ្យស្តជៅជាមនុ សមនិបាន
អ្បរ់ចិំតថ គឺជៅស្តរតូវចិតថអារកករ់គបរ់គងបានដស្ដលជទ ការរទុ ថមតិថ
ស្តងមានជាធមមា កំុជជឿទុកចិតថមនុ សាល ងំជពក កំុជផញើជ ចកថី ុខជលើអ្បក
ដថ្ទទាងំរ ុងអី្ ។ 
៤- ការកាតចិ់តថ រតូវជចេះកាតចិ់តថបំជភលចជចាលនូវអ្វីស្ដលជយើងមនិអាច
រគបរ់គងបាន កាតចិ់តថជដើមផឈីបគិ់ត កាតចិ់តថជដើមផមីានការចាបជ់ផថើមជា
ថមី រលំងជចាលនូវអ្វីស្ដលរាំនដល់ជីវតិ ។  
៥- ការាងំចិតថ ជដើមផឆីលងកាតឧ់ប គគនិងការឈចឺាបជ់ាល ចផា ឱ្យមាន
ការជរកាកឈរជ ើងវញិរងឹមាជំាងមុន ។ 
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ការមិនវពញចិតា 
ការមនិជពញចិតថមានពីរយ៉ា ង ៖ 

១- មនិជពញចិតថស្បបអ្វជិជមាន ជឃើញជ ើយទា ់ចិតថ លាយ ំជោយ
ភាព អបជ់ខពើម រចស្ណននិ ធ  ចងគំនំុ រចួជ ើយខំរកលផចិកាចម់លួផថួល
រលំំជគ ។ មនិជពញចិតថជររេះមានេះចងឱ់្យជគជធវើាមចិតថខលួន ជគជធវើមនិដូច
ចិតថាងំរកជរឿងរបឈមមុខោកោ់ប  ជាជដើម ។ 
២- មនិជពញចិតថស្បបវជិជមាន គឺជាមនុ សស្ដលមានចិតថទូលាយ មានឋា
មពលបញ្ជដ ខពងខ់ព ់ ជគជមើលជឃើញស្គទ នការណ៍មនិលអ ចាបំាចរ់តូវស្ត
ជយួ ផ្លល  ់បថូរោប  ភាពខុ ឆគង ឱំ្យមានការមនិជពញចិតថ ប៉ាុស្នថោម ន
លកខណរេិះគនប់ ធ បបជ ទ ក បនថុេះបង្ខអ ប ់ ជលើកតំជកើងខលួនឯង ប ធ ប
បជ ទ កអ្បកដថ្ទ ជគជយួ ដឹក ឱំ្យមានការផ្លល  ់បថូររបកបជោយរប ិទនិ
ភាព ។ ចូរ អបអំ់្ជពើអារកក ់ ស្តកំុ អបម់នុ ស ចូររ ឡាញ់អ្បកស្ដលជចេះ
ស្កស្រប ស្តកំុោរំទមនុ សមានេះ ។ ជលាកជនេះោម ន រតូវពិតរបាកដជទ ជបើ
ជយើងជចេះជរបើវាឱ្យបានលអ មនុ សស្ដល អបអ់្បក ស្តងាមជយួ ជមើលខុ 
រតូវអ្បកជានិចច ជររេះជគជារគូ ីលធមស៌្ដលអ្បកមនិចាបំាចរ់តូវបងរ់បាក់
ឈបួល ។ 
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ដំវណាះរសាយបញ្ហា ថ្ដលវដាះរសាយមិនបាន 
ដំជណាេះរស្គយចំជរេះបញ្ជា ស្ដលជោេះរស្គយមនិបាន ៖ 

១- ទទលួយកវាជ ើយពាយមបរងួមបញ្ជា ឱ្យតូច ជបើជៅមនិរចួជទ  
២- ឈបគិ់តជ ើយលេះបងឬ់រពស្លងជចាលាមផលូវចិតថ ឈបខ់វល់  
៣- ជបើជរឿងធងនធ់ងរដល់ជីវតិជ ើយមនិអាចជោេះរស្គយបាន រតូវ ំអាត
 ីលឱ្យលអ ជ ើយផាយជមាថ ចិតថជៅកានទិ់ ទាងំដបម់និមានមតិថមនិ
មាន រតូវមនិមានស្ដនកំណត ់ជររេះជរឿងកបុងជលាកជនេះគឺស្តអ្ញ្ច ឹងជទ ជបើ
ជធវើចិតថខុ ពីជនេះគឺាតធំណា ់ កំុាងំចិតថចងជពៀរឱ្យជស្គេះ បានរតឹមស្ត
លិចចុេះកបុងជលាកជនេះជទ ការដូរភពដូរឋានស្តងមានជាធមមា ។ 
 

េ ធិផាយវចញវដាយវមតាា ចិតា 
ជបើ ិនជាមានមនុ សនិយយអារកកពី់អ្បក ជគវាយតំថ្លអ្បកមកពី

ជគោម នការយល់ដឹងពីអ្បក ជាធមមាជទ ស្ឆកស្តងស្តរពូ ជៅជពលណាវា
មនិស្គគ ល់មនុ សបានចា ់ ជ ើយមនុ សជ េះកម៏និស្ដលរពូ តបជៅ
ស្ឆកវញិស្ដរ ។ បទពិជស្គធនទ៍ាងំអ្ ់រតូវបានដឹក ជំោយគំនិត  
ជៅជពលស្ដលមនុ សមាប ក ់ រតូវបានជគរ ូបយកជោយការជធវើ មាធិ 
ផាយជចញជោយជមាថ ចិតថ មនុ សមាប កជ់ េះអាចទទលួបានឋាមពលថ្ន
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ជ ចកថីរ លាញ់ ( បផរុ ធម ៌ ជ បោ មតិថភាព  ុឆនធៈ ភាព
 បិទនស្គប ល ស្គមគគីភាពឬ បិទនស្គប លចំជរេះខលួនឯងនិងអ្បកដថ្ទ ូមផសី្ត
ជាមយួ តវមានជីវតិដថ្ទជទៀតកជ៏ោយ )។ ជ តុជនេះជបើចងរ់ងំ្ខបក់ារាម
រកជរឿងជមើលង្ខយជមើលជថាក ាមចាបកំ់ ុ  រតូវរកា ីលឱ្យលអជ ើយ
ផាយជមាថ ចិតថជចញជៅជោយមនិមានមតិថនិង រតូវ  ូមឱ្យជគមានកថី
 ុខ ជ េះចិតថជគនឹងជទារទនម់ករកជយើងវញិជាមនិាន ។ 
 

វោលការណ៍្វដាះរសាយបញ្ហា  
ជោលការណ៍ជោេះរស្គយបញ្ជា ាមលំោប ់៖ 

១- ជបើបញ្ជា ជោេះរស្គយបានជោេះវាជៅ ជបើជោេះរស្គយមនិបានជទរតូវ
ជចេះ រមួលឬស្កស្របវាពីធំជៅតូច ពីតូចជៅោម នជរឿងជៅ ។  
២-  ជបើស្កស្របមនិបានជទ ជដើរជចញពីបញ្ជា នឹងជៅ ជបើជដើរជចញមនិបានជទ
រតូវជចេះរពស្លងជចាលាមផលូវចិតថជៅ (ជរៀនឈបគិ់ត ជរៀនលេះបងគំ់និត
ជៅ) ។ 
៣-  ជរៀនទទលួយក ស្ដលរតឹមស្តជាជលាកធម ៌ មនិមានអ្បកណាយកអី្
ាមជៅបាន ។ 
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ឥរធិពលវផសងៗមកវលើផលូវចិតា 
ឥទនិពលជផសងៗមកជលើផលូវចិតថមានដូចជា ៖ 

១- អារមមណ៍ាមទាវ រទាងំ៦ ស្ដលរតូវជចេះរបុងរបយ័តប រតូវ ំរមួរវាងំទាវ រ
ចិតថឱ្យបានលអ កំុជចេះស្តទទលួវាយកមកគិត ។ 
២- ការ នសឧំបផនិ សយ័ ឬ ទំលាបម់និលអ ចូលចិតថខឹងជរចើន ចូលចិតថ
មានេះរបកានរ់កអឺ្តរកទម ចូលចិតថជជររបជទច ជឆវឆ្វជាជដើម រតូវផ្លល  ់បថូ
រជចញ ។  
៣- មកពីកមម ជយើងមនិអាចស្កស្របផ្លល  ់បថូរផលកមមចា ់បានជទ មានស្ត
ការជរតៀមចិតថជដើមផជីោេះរស្គយវាឱ្យបានលអស្តប៉ាុជណាត េះ ជ ើយរតូវរបុង
របយត័បកបុងការស្គងកមមថមីៗជោយវជិាជ  គឺ ីល  មាធិ បញ្ជដ  ។ ជបើជយើង
ជធវើអារកកនឹ់ង ំបូរស្តជរឿងអារកក ់ ជបើជយើងជធវើលអនឹង ំបូរស្តជរឿងលអ ។ 
ដំជណាេះរស្គយជាមយួការគិតជរចើន ៖ ជយើងដឹងជ ើយថា ការគិតជរចើន
បានរតឹមស្តបាតប់ងភ់ាពរកីរាយ ជ ើយោម នអ្វីជកើតជ ើងដូចជាការគិត
រប ់ជយើងជ េះជទ រតូវជចេះជយួ ខលួនឯងជដើមផបំីបាតក់ារគិតជរចើន ។  

ក- ចងចិតថឱ្យជៅជាបជ់ាមយួខលួន ឱ្យវាាងំជៅកបុងបចចុបផនបជានិចច 
ឱ្យវាជៅជាមយួឥរយិបទនិងខយល់ដជងាើម (ាមបញ្ជូ នចិតថដឹង
ឥរយិបទកំជរ ើក)។ 
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ខ- ពិចារណាជដើមផទីទលួស្គគ ល់ការពិតស្ដលខលួនបានជបួ កំុតឹង
ស្តងចំជរេះខលួនឯងាល ងំជពក អ្វីៗមនិ ុទនស្តបានដូចចិតថជយើងចង់
ជ េះជទ កំុជាបជំ់រកជ់ពក កំុជទើ ចិតថជពក ។ 
គ-  យកជពលជវលា រមាកឱ្យបានរគបរ់ោន ់ ជ ើយផាយជ ចកថី
រ ឡាញ់ឱ្យខលួនឯងនិងពពកួញតិផង ។ មនុ សទាងំអ្ ់មនិដូច
ោប ជទ ការចងឱ់្យមនុ សមានចិតថដូចោប  ឬ ចងឱ់្យជគដូចជយើងគឺជា
កំ ុ មយួធំណា ់ (វាមនិរពមជធវើដូចចិតថអ្ញ អ្ញ្ច ឹងបានអ្ញ
ជចេះស្តខឹងវា) ដូងមនិអាចដូចស្គល បានជ ើយ ។ 

 
វិធីវធវើឱ្យ នេខុភាពផលូវចិតាលអ 

ជដើមផឱី្យមាន ុខភាពផលូវចិតថលអ ៖ 
១- រតូវមានអារមមណ៍លអចំជរេះខលួនឯង  
២- រតូវមានអារមមណ៍លអចំជរេះអ្បកដថ្ទ  
៣- រតូវមានជមាថ ចំជរេះខលួនឯងនិងជមាថ ចំជរេះអ្បកដថ្ទ  
៤- ស្គង មតទភាពជោេះរស្គយបញ្ជា ាម មតទភាពខលួនឯង ជដើមផអីាច
ជោេះរស្គយបាន អាចរបឈមមុខបាន អាចទបទ់ល់បាន ាមរយៈការ
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 ិកាជរៀន ូរតរពេះធម ៌។ ជរឿងរា៉ា វពីាងជរតមនិអាចជធវើអ្វីជយើងបានជទជបើ
ជយើងមានអារមមណ៍លអពីាងកបុងជៅជ ើយជ េះ។  

កំុបជងកើតបញ្ជា ឱ្យខលួនឯង ខលួនជា ុខៗ ជៅផឹករស្គ ជកប់ារឱី្យឈឺ
ជថលើមឈរឺកពេះ ជៅ រមាកចិតថជោយ មាធិមនិលអជទស្បរជាជៅគិតបារមភ
ពីជរឿងមនិទានជ់កើតជ ើង ឬ គិតពីជរឿងស្ដលខលួនមនិអាចជធវើបាន (គិតជរឿង
ជលាករា ំ ជរឿងគីមជុងអ្ ុនជៅជបួោប ជៅជវៀតណាម) គិតជរបៀបជធៀបខុ  
គិត ួងស្ ងជរចើន គិត ថីបជ ធ  ខលួនឯង ជរឿងកនលង ួ ជបើគិតឱ្យ
លំបាកជតើបានអី្មកវញិ ស្កស្របបានជទ ? មនិរពមទទលួស្គគ ល់ការពិត 
ស្ដលរតូវ ិកាពីគំនិតវជិជមានឱ្យបានជរចើនជដើមផជីយួ ខលួនឯង ។ 
 

ផ្លល េប់ាូរខលួនឯង 
បថីរបពននរ ់ជៅមានកថី ុខនឹងោប  គឺមានចរតិអាធារ ័យរតូវោប

៧០% ខុ ោប ៣០% ជបើបានោប ជារគួស្គរជៅជ ើយ រតូវជរៀនទទលួយក
ស្ផបកស្ដលខុ ោប  កំុចងឱ់្យជគផ្លល  ់បថូរទាងំរ ុងាមចិតថខលួនឯងអី្ មនិ
បានការជទ គឺបានស្តការជ ល្ េះទា ់ោប ស្តប៉ាុជណាត េះ ជ ើយជបើចងផ់្លល  ់បថូរ 
រតូវផ្លល  ់បថូរខលួនឯងជាមុន គឺទំលាកម់ានេះរបកាន ់ ទំលាកក់ារជទើ ចិតថ
ជចាលឱ្យអ្ ់ ។ កំ ុ មុនជពលរ ឡាញ់ោប  គឺមកពីមនិបានរកជមើល
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ស្ផបកស្ដលខុ ោប ជនេះជទ  ោំប រកជមើលស្តស្ផបកស្ដលរតូវោប  របូស្គអ ត មាន
លុយ មានការង្ខរ មនិរកជមើលការមានេះរបកាន ់ ការពូស្កជទើ ចិតថ ការ
ពូស្កអ្តធ់ន ់មានចិតថទូលាយជាជដើម។ ជីវតិជបើោម នការផ្លល  ់បថូរចិតថគំនិត
ជទ ពិបាករកកថី ុខជឃើញណា ់។ 
 
វមើលកំហុេខលួនឯងឱ្យវរចើនជាងកំហុេអនកដថ្រ 

១-   មលងឹជមើលកំ ុ ខលួនឯង ជ ើយជចេះជមើលជឃើញជ ចកថីលអរប ់
អ្បកដថ្ទ ជរបើការអ្តធ់ននិ់ងជមាថ ករណុាជនេះជាវធីិរងំ្ខបក់ថីជរកាធដរ៏បថ្ព ។ 
២-  ចិតថ ងសយ័រប ់ជយើងគឺជាជនកផត ់ វាជធវើឱ្យជយើងបាតប់ង់
របជយជនស៍្ដលជយើង មនឹងទទលួបាន ជោយប ល ចជយើងមនិឱ្យោ ន
 ូមផសី្តការស្គកលផង ។ 
៣-  ជីវតិមនុ សរតូវមានជោលជៅ ស្តអ្បកខលេះរតូវជោលជៅជធវើបាបជិត
ង្ខបជិ់តរ ់ វាោម ន ំានអី់្នឹងជោលជៅជ េះជពកជទ  ំានគឺ់ការរ ់
ជៅមានកថី ុខស្តប៉ាុជណាត េះ។  
៤- អារបាោមលិនខូលបាននិយយថា ខញុ ំបានជបួរបារ ័យជាមយួ
មនុ ស ំាន់ៗ កបុងពិភពជលាកជរចើនណា ់ អ្វីស្ដលគរួឱ្យកត ំ់ោល់គឺ
ពកួោត ុ់ទនស្តជាមនុ សស្គមញ្ដ  ស្ដលចូលចិតថជោរពអ្បកដថ្ទជរចើន
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ជាងខលួនឯង ការរ ់ជៅរប ់ពកួជគគឺាមស្បបមនុ ស ុទនស្គធ មនិ
ស្គងខលួនជាអាទិជទពជ ើយ ។  
៥-  ងគមគឺជាទីលានរបយុទន ជដើមផជីៅដល់កថី ុបិនថជរៀងៗខលួន អ្បករតូវ
ស្តលេះបងភ់ាពខជិលរចអូ្  ជ ើយជធវើអ្វីៗរគបយ់៉ា ងជដើមផបីាន ជរមច
ជោលជៅរប ់អ្បក ។ ជពលខលេះរតូវោ នទទលួស្គគ ល់ថា អ្បកមនិអាច
ឈបេះរគបជ់ពលជ េះជទ ជយើងជៅមានចំណុចជាជរចើនជទៀតស្ដលរតូវពរងឹង 
ការមនិរពមចុេះចាញ់ជទើបទទលួបានជជាគជយ័។ កំុចំណាយជពលគិត
ជរឿងមនិបានការ ជររេះជីវតិមានជពលមនិជរចើនជទ ជបើចងជ់មើលពិភព
ជលាកឱ្យបានចា ់ ជយើងរតូវស្តផ្លល  ់បថូរវធីិគិតនិងវធីិបងួ ួងរប ់ជយើង
ឱ្យបានលអរតឹមរតូវ។ 
 

េេិសបីនាក់ និងថ្ផលឪឡកឹ 
ថ្ថងជនេះជលាករគូបានជធវើការពិជស្គធនជ៍លើ ិ សទាងំបី ក ់ ជោយឱ្យ

ពកួជគជដើរជៅកបុងចមាក រឪ ឹកមយួ ជ ើយស្ វងរកស្ផលឪ ឹកណាស្ដលធំ
ជាងជគរចួជបេះយកមកឱ្យរគូ ។ លកខខណឍ កបុងការរបលងជនេះ  ិ សទាងំ
បីមានរយ:ជពល៣០ ទីដូចោប  ជ ើយមនិរតូវជដើររត បជ់រកាយជ ើយ ។ 
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ជរកាយជពលស្គថ បក់ារស្ណ រំប ់ជលាករគូជ ើយ  ិ សទាងំបីកច៏ាបជ់ផថើ
មជប កកមមរប ់ខលួន ។ 

 ិ សទី១៖ ជៅាមផលូវកបុងចមាក រជគបានរបទេះជឃើញស្ផលឪ ឹកជា
ជរចើន ុទនស្តធំៗ និងទំុលអរបស្ លៗោប  ជគមនិដឹងថាគរួ ជរមចជបេះយក
ស្ផលណាមយួជ ើយ ជដើរបជណថើ រ ថ្រមបជណថើ រ ជ ើយគិតថាជៅាងមុខ
របស្ លជាមានស្ផលឪ ឹកធំជាងជនេះជទៀតមនិាន ទីបំផុតជពលស្ដលជដើរ
ជៅដល់ចុងចមាក រ ជគជៅស្តមនិអាចជបេះស្ផលឪ ឹកបានជៅជ ើយ ។ 

 ិ សទី២៖ ជពលស្ដលជដើរជៅមុខបានប៉ាុ ម នជំោន ជគបានជឃើញ
ស្ផលឪ ឹកមយួយ៉ា ងធំចំស្ កជ ើយជបេះយកមក កបុងចិតថជរតករតអាល
ាល ងំណា ់គិតថាខលួននឹងឈបេះជគកបុងការរបកតួជនេះជ ើយ ។ ជដើរបជណថើ រ
ឱ្បស្ផលឪ ឹកបជណថើ រ បាយរកីរាយផង ជភលចខលួនជគកប៏ានជំពបជ់ជើងនឹង
ថមមយួដំុជ ើយដលួរបូតរជុេះស្ផលឪ ឹកពីថ្ដធាល កស់្បកអ្ ់ ជគខឹងាល ងំ
ណា ់ជ ើយគិតថាោម នស្ផលឪ ឹកណាធំជាងជនេះជទៀតជទ ជគបានជដើរជៅ
មុខយ៉ា ងជលឿន ំជៅរចកជចញថ្នចមាក រ ជោយមនិបានស្ វងរកជបេះស្ផល
ឪ ឹកជផសងជទៀតជ ើយ ។ 

 ិ សទី៣៖ ជៅកបុងចមាក រដធំ៏លវឹងជលវើយជគមនិបានរបទេះស្ផលឪ ឹក
ជ ើយ ូមផសី្តមយួ ។ ជគយកថ្ដជអ្េះកាលជងឿងឆងល់ជ ើយជដើរជៅមុខ
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ជោយមនិបាន មលងឹរកជមើលឪ ឹក ស្ដលមានស្ផលជាបនឹ់ងដីជ ើយរតូវ
បាងំបិទជោយ លឹករគបជិតពីជលើជ ើយ ។ ជគជដើររ ូតផុតចមាក រជោយថ្ដ
ទជទ ។ ជរកាយមក ិ សទាងំបីកប៏ានមកជបួជលាករគូវញិទាងំអ្ ់ោប  
។ ជលាករគូ ួរថា ជតើឯណាស្ផលឪ ឹកស្ដលរគូឱ្យ ិ សជៅរក? ពកួជគ
បានជឆលើយជរៀបរាបរ់បាបជ់លាករគូាមដំជណើ រជរឿង ស្ដលពកួជគបានជបួ
របទេះកបុងចមាក រឪ ឹក ។ ស្គថ ប ិ់ សពណ៍ ចបជ់ ើយ ជលាករគូពនយល់
របាបព់កួជគថា កបុងជីវតិរ ់ជៅរប ់មនុ សជយើងមាប ក់ៗ  ុភមងគលមនិ
ជៅឆ្ង យពីថ្ដរប ់ជយើងជ ើយ ប៉ាុស្នថមនុ សមយួចំននួបានជដើរ ួ  ឬ
រ វា៉ាចងច់ាបយ់កអ្វីស្ដលជៅឆ្ង យពីថ្ដរ ូតជធវើ ឱ្យពកួជគចំណាយជពល
 ឹងមយួជីវតិជៅស្តមនិអាចរក ុភមងគលកបុងចិតថជឃើញជៅជ ើយ ។ 
ជលាភៈ ជទា ៈ ជមា ៈ ធាតុទាងំបីកបុងចិតថជនេះជ ើយស្ដលជធវើឱ្យមនុ ស
ធាល កក់បុងអ្នលងអ់្វជិាជ ។ ការពិតជៅោម នអ្បកដឹងថាកបុងចមាក រជនេះ ស្ផលឪ ឹក
ស្ដលធំជាងជគជៅកស្នលងជ ើយ ឯជីវតិរ ់ជៅកម៏និខុ ោប ស្ដរជតើអ្បកណា
អាចដឹងថា ុភមងគលធំបំផុតកបុងជីវតិមនុ សគឺជៅរតងណ់ាជ េះ? ជ ច
កថី ងប ់និងរពំស្ដនថ្នភាពរគបរ់ោនក់បុងចិតថមនុ សជៅរតងណ់ា រតងជ់ េះ
ជ ើយគឺជា ុភមងគលពិតរបាកដរប ់មនុ ស ៕ 
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ការេកិាពីចិតា 
ការ ិកាពីចិតថ គឺជដើមផឱី្យជយើងដឹងពីមារយទរប ់វា ដឹងពីចំណង់

ចំណូលចិតថ និងរជបៀបរបតិកមមរប ់វា រចួជ ើយរស្គវរជាវរកវធីិជោេះ
រស្គយជាមយួវា ជដើមផឱី្យវារពម ុខចិតថ។ ការអ្បរ់ចិំតថគឺជាវធីិអ្ភវិឌណផលូវ
ចិតថ ពតរ់បជៅវាឱ្យរតង ់ ាមផលូវកណាថ ល កំុកាច កំុមានេះរបកាន់
ទទឹងទិ  កំុកានជ់ជើងខលួនឯង កំុប ធ បបជ ទ កតំថ្លខលួនឯង ជ ើយស្ វង
រកភាពរកីរាយកបុង ុខ នថិភាពឱ្យបាន ជបើជទាេះជាឋតិកបុងជីវភាពស្បប
ណាកជ៏ោយ។ ការ ិកាពីចិតថគឺជដើមផឱី្យជយើងមានជ រភីាពកបុងការគិត 
ជដើមផឱី្យមានការយល់ដឹងពីចាបក់មម នឹងអាចរគបរ់គងការគិតរប ់ខលួន
ឯង ជដើមផ ី្ នឱ្យបានជៅដល់ជោលជៅជីវតិ។ ជយើងគឺជាអ្បកកាចច់ងកូត
 វាជីវតិ និងជាមាច  ់ជលើភព័វវា  រប ់ខលួនឯង។ ជកើតជាមនុ សរតូវ
បំជពញកិចចការជោយ ុចរតិ ស្គអ ត អំ និងរបកបជៅជោយមន ិការៈ
ខព ់ មនិរតូវបស្ណថ តបជណាថ យឱ្យាតបងជ់ពលជវលាជចាលទជទរៗជ េះ
ជ ើយ។ រប ិនជបើកថី ុខ នថិភាព ជ ចកថី បាយរកីរាយជកើតមាន
ជ ើងកបុងខលួនជ ើយ ជ េះវញិ្ជដ ណលអៗនឹងមកឋតិជៅស្កផរៗជយើង ជ ើយ
ាមចាបថ់្នការរ ូបទាញរប ់ឋាមពលចិតថ  ឱំ្យជយើងបានជួបស្ត
មនុ សលអៗស្ដល សំ្ត ំណាងលអ ចូលមកកបុងដំជណើ រជីវតិជយើងជាមនិ
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ាន។ ជនេះជាចាបរ់ ូបទាញនិងការផាយជចញរប ់ឋាមពលចិតថ 
 ូមកំុគិតជរឿងអារកក់ៗ ឱ្យជស្គេះ ជររេះវានឹង សំ្តជរឿងអារកកម់កឱ្យជយើង
ស្ថមជទៀតជទ ។ 
 

ការអនុវ រនាបុណ្យពីោន  
 បូរាណកាល ជវលារារតីស្ខភលពុឺទនបរ ័ិទជលាកស្តង ោំប ជៅរកាប

ថាវ យបងគំរពេះជចតិយជ ើយស្គថ បធ់មរ៌ ូតទល់ភល។ឺ ថ្ថងជនេះមានកិចចរវល់
កបុងផធេះ មាថ យឪពុកបានរបាបកូ់នរ ីឱ្យជៅចាផំធេះ ជ ើយពកួោត ់ោំប ជៅ
ស្គថ បធ់ម។៌ ឪពុកមាថ យបានចាបថ់្ដកូនរ ីមកផគុ ំជ ើយជូនបុណយកូន រចួ
ជ ើយកច៏ាកជចញជៅ កូនរ ីបានអ្នុជមាទ បុណយពីពុកស្ម៉ាជ ើយ
ពិចារណាពីគុណរពេះពុទន និងគុណស្ដលឪពុកមាថ យមានការយល់រតូវ 
ពិចារណារ ូតជកើតបីតិរស្គលអ្ស្ណថ តកាយាមអាកា  ជៅដល់ពុទន
ជចតិយមុនឪពុកមាថ យ ។ ឪពុកមាថ យបាន ួរកូនថា ឯងមកាមណា?
កូនតបថា កូនមកាមអាកា  ។ (ជរឿងជនេះមានចារទុកកបុងអ្ដឌកថា) 
ការជូនបុណយោប  គឺរពេះជលាកបានបញ្ដតថិកបុងបុញ្ដ កិរយិវតទុ១០ មនិស្មន
ឥតជ តុឥតផលជ េះជទ អ្បកអាចមនិជជឿបានថាជរឿងជនេះមនិពិត ស្តការ
ជរតកអ្រាមអំ្ជពើលអរប ់អ្បកដថ្ទ នឹងទទលួបានផលលអ គឺរតូវោប ឥត
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ជាច េះជៅនឹងចាបឋ់ាមពលចិតថកបុងរទឹ ថី កាវ នថ់ាម (Quantum)។ រពេះ
ពុទនជាអ្គគបុគគលកបុងជលាក រពេះអ្ងគបានជយួ មនុ សឱ្យឋតិកបុងការគិតរតូវ 
និយយរតូវ ជធវើរតូវ ាមរយៈការបជរងៀនរប ់រពេះអ្ងគជធវើឱ្យជយើងអាច ស្ក
ថ្ចបឬអាចជគចពីផលកមម ជ ើយជបើជគចមនិបាន កជ៏ចេះទទលួយកជោយ
មនិរបតិកមមចិតថ។ រពេះអ្ងគបានបង្ខា ញផលូវវ ិ  ផលូវចំជរ ើនឱ្យដល់ជយើង ឱ្យ
ជយើងជចេះស្គគ ល់ភាពជៅ មង ឬភាពបរ ុិទនជោយខលួនឯង ស្ដលមនិអាច
ជធវើជ ួោប បានជ ើយ ។ 
 
កមមអតីតនិងកមមបចចុបបននមយួណាេខំាន់ជាង? 
កមមចា ់ជយើងមនិអាចជ ួជុលវាជ ើងវញិបានជទ គឺមានស្តរងច់ាំ

ទទលួផលយកមកស្កថ្ចបស្តប៉ាុជណាត េះ ស្ដល ំានគឺ់កមមបចចុបផនបជនេះឯង 
ជ តុជនេះជដើមផរីជំោេះទុកខជៅថ្ថងាងមុខឬជៅអ្ គតជាតិ គឺជគរតូវជដើរ
ាមមគគមានអ្ងគ៨ អ្តម់ានរតូវជដើរាម ំុពឹងឬទនិពីមនុ សផងោប ឱ្យជួយ  
ឬពឹងឬទនិជទវា អាទិជទព ជាម ចបិស្គចណាជ ើយ។ ខលេះមនិរបឹងរបតិបតថិ
ធមឱ៌្យបានជឃើញជាកច់ា ់ជោយខលួនឯងជទ គិតស្តពីជដើរាមរគូ ស្ផអម
ជាមយួរគូ ដូចជារគូអាចការររអ្បាយភូមឱិ្យខលួនបានអ្ញ្ច ឹង។ កមមលអ
កបុងបចចុបផនប មានរបជយជនពី៍រយ៉ា ង៖ 
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១- ជាន ់ងកតម់និឱ្យអ្កុ លកមមចា ់ជចញមុខឱ្យផលបាន 
២- ជយួ ជរ ើកកាយជបើកមុខ ឱ្យកុ លកមមចា ់ជចញមុខឱ្យផល 

និងចា ុំចផលលអាងំពីបចចុបផនបដល់អ្ គតជាតិ ។ 
 

វតើវោកវនះវិនាេវដាយសារអវី? 
រពេះមានរពេះភាគជាមាច  ់រទងរ់ា ់ ស្មថងថា ជលាក ស្របថាស្ដល

នឹងវ ិ ជៅ ជតើជលាកជនេះនឹងវ ិ ជៅជោយជ តុអ្វីខលេះ? រពេះពុទនបរម
រគូ រទង ់ស្មថងថា៖ 

១- ជលាកជនេះវ ិ ជៅជោយស្គរកមម (កមមនថរាយ) ឬ ចាបធ់មម
ជាតិ ឬ ជោយជរោេះធមមជាតិ ។ កមម កបុងទីជនេះជៅជ ចកថីដល់ ចាបអ់្នថរ
កមមស្ដលមានចំជរេះភពនិងភព ារានិងារា ារានិងភព ស្ដលបចចុបផនប
អ្បកវទិាស្គស្រ្ ថ ស្ដលជាារាវទូិ មយ័ថមីកំពុងស្ត ោំប រជមុញរជមក
 ិកាពីរបជោងជមម  (Black holes) និងរលកទំ ញ (Gravitational 
waves) ស្ដលអាចជលបស្ផនដីបាន ជៅជពលស្ដលស្ផនដីជធវើជោចរជៅ
ស្កផរវា ។ 

២- ជលាកជនេះអ្នថរាយជររេះស្តកិជល  តវជលាក (កិជល 
នថរាយ)  មយ័ណាជលាភៈជកើនជ ើងាល ងំស្ផនដីនឹងរតូវវ ិ ជោយស្គរ
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ជភលើង ជទា ៈជកើនជ ើងាល ងំស្ផនដីនឹងរតូវវ ិ ជោយស្គរទឹក ជមា ៈ
ជកើនជ ើងាល ងំស្ផនដីនឹងរតូវវ ិ ជោយស្គរខយល់ ។ 

៣- ជលាកជនេះវ ិ ជៅ ជោយស្គរស្តការមានេះរបកានជ់លើការ
យល់ជឃើញជរៀងៗខលួន (ឧបវាទនថរាយ) ការអ្នថរាយជររេះស្តការយល់
ជឃើញថាគំនិតខលួនរតូវ ស្គ  ខលួនលអជាងជគ ជបើកយុទន ការលុប
បំបាតក់ារយល់ជឃើញផធុយោប ជាជដើម  

៤- ជលាកជនេះវ ិ ជររេះស្តវបិាកកមម (វបិាកនថរាយ) ការជកើត
ជ ើងថ្នពពួក តវតិរចិាឆ នកាចៗ ឬ ជមជរាគកាចៗ ជោយស្គរស្តមនុ ស
 ោំប ជធវើឱ្យខូចបរោិឌ នស្ផនដី។ 

៥- ជលាកជនេះវ ិ ជៅជររេះអ្ ់គំនិតយល់រតូវ ជោយស្គរ
បរ ័ិទទាងំអ្ ់ ោំប មានគំនិតស្កលងបនលំកបុងស្គ   (អាណាវតិិ
កកអ្នថរាយ) ភកិខុកបុងស្គ  ាងំចិតថស្កលងបនលំ ជររេះស្តតណាា  ។  របុ
មកជលាកជនេះមនិាងំជៅយូរប៉ាុ ម នជ ើយ អ្បកជឃើញភយ័កបុងវដថៈរតូវ
រតូរេះបំជពញកិចចរបតិបតថិកបុងធមវ៌និយ័ឱ្យបានរតឹមរតូវលអ ជដើមផបីញ្ចប់
 ំស្គរទុកខរប ់ខលួនឱ្យបានឆ្បចុ់េះ។ ជយើងមនិអាចជធវើឱ្យជលាកជនេះ ងប់
ស្គង តប់ានជទ មានស្តជធវើខលួនឯងឱ្យ ងបប់៉ាុជណាត េះជទើបជាការជរ ច។ 
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គំនិតអវិជ្ជ ន១០យ៉ង 
គំនិតអ្វជិជមាន១០យ៉ា ងស្ដលរតូវជជៀ វាង ៖ 

១- ស្តងស្តគិតភយ័រពួយជរឿងស្ដលមនិទានជ់កើតជ ើងជានិចច 
២- ស្តងស្តគិតរេិះគនអ់្បកដថ្ទជានិចច ចងឱ់្យស្តជគជធវើាមចិតថខលួន 
៣- ស្តងស្តរបឆ្ងំនឹងអ្បកដថ្ទជទាេះបីដឹងខលួនថាមនិរតឹមរតូវកជ៏ោយ 
៤- ចូលចិតថលាកទុ់កជរឿងរា៉ា វមនិគរួលាក ់មនិោ៌នផថល់ពត័ម៌ានពិត 
៥- ចូលចិតថគិតរចស្ណននឹងអ្បកដថ្ទ គំនិតអ្បកដថ្ទ ុទនស្តខុ  
៦- ស្តងស្តគិតជរឿងអារកក ់ជ ើយអូ្ ទាញអ្បកដថ្ទឱ្យគិតជាមយួ 
៧- ចូលចិតថតអូញស្តអរពីការលំបាក ការតូចចិតថ គិតថាអ្វីៗរគបយ់៉ា ង
 ុទនស្តរបឆ្ងំនឹងខលួនឯងទាងំអ្ ់។ 
៨- មនិោ នទទលួយកការលំបាក ការភយ័ាល ចឬការបរាជយ័ 
៩- ចូលចិតថនិយយរកយ « ប៉ាុស្នថ » ជដើមផជីោេះស្គរ និងជំទា ់ជាមយួ
គំនិតអ្បកដថ្ទ ។ 
១០- ចូលចិតថបស្នទមចំណុចអារកកជ់ៅជលើជរឿងលអ ជទាេះជរឿងលអយ៉ា ងណា
កជ៏គបំស្លងជៅជាជរឿងអារកកទ់ាងំអ្ ់។ ជយើងមនិអាចផ្លល  ់បថូរពិភព
ជលាកបានជទ ស្តជយើងអាចផ្លល  ់បថូរខលួនឯងបាន ការផ្លល  ់បថូរខលួនឯង គឺជា
 ញ្ជដ ថ្នការផ្លល  ់បថូរពិភពជលាក ។ អ្រយិបុគគលទាងំអ្ ់ជលាក ុទនស្ត
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របយុទននឹងការផ្លល  ់បថូ រ (អ្រយិបុគគលខលេះជរបើជពលបី ឬបនួរពេះពុទនជដើមផ ី
ផ្លល  ់បថូរចិតថមានេះរបកាន)់ គតិបណឍិ តនិង ំណងអ់្រយិធម ុ៌ទនស្តជា
មរតករប ់មនុ សចិតថ ងបប់ានបនសល់ទុក ចំស្ណកឯការបំផលិចបំផ្លល ញ
 ុទនស្តបណាថ លមកពីគំនិតអ្វជិជមានទាងំអ្ ់។ 
 

វរាងបុណ្យកនងុចិតា 
ជរាងបុណយមានជៅរគបទី់កស្នលង ូមផសី្តជៅកបុងចិតថ ថ្ថងជនេះជាថ្ថង

 ីល ជលាកជំទាវបានអ្ជញ្ជ ើញជៅវតថ ដល់កស្នលងលកផ់្លក ជលាករ ីបាន
ជបើកទាវ រឡានចុេះទិញផ្លក  រស្គបស់្តម៉ាូតូឌុបមកពីជរកាយបុកទាវ រឡានផ្លងំ 
អ្ងគរកសជលាករ ីបានចាបអ់្បកម៉ាូតូឌុបជាប ់ ជលាករ ីទារឱ្យម៉ាូតូឌុប ង
របាក ់ ២០០ដុលាល រ អ្បកម៉ាូតូគិតស្តពីយំ ជររេះកបុងជោជ ៉ាមានស្ត៧០០០
ជរៀលគត ់ោតជ់លើកថ្ដ ំពេះជលាករ ីយ៉ា ងណាកោ៏តម់និរពម ទារស្តពី
ោកគុ់ក ។ ជពលជ េះមានជលាកមយួអ្ងគកំពុងនិមនថបិណឍ  បានមកដល់ 
ជលាកបាន ួរជលាករ ីថា ជតើជលាករ ីអ្ជញ្ជ ើញជៅណាស្ដរ? ជលាករ ី
តបថា កូណាគុណមាច  ់ កូណាកំពុងស្តជៅវតថរស្គបស់្តមារវាមកស្រជកចឹ
ងជកើត។ ជលាកបនថថា ជបើជលាករ ី មានបំណងចងជ់ធវើបុណយស្ដរ អ្ញ្ច ឹង
របាក២់០០ដុលាល រនឹងចាតថ់ាបានជធវើបុណយមនិបានជទឬ ? បុណយមនិ
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ស្មនមានស្តកបុងវតថឯណា បុណយគឺជាការ ជស្រ្ង្ខគ េះោប ជនេះឯង ជ តុជនេះ
 ូមជលាករ ីជមាថ អ្នុជរោេះផង។ ជលាករ ីជញ្ជ ឹងគិតបនថិចជទើបតបថា 
ជអ្ើ! ទុកដូចជាកាត ់ យជៅចុេះ។ ជលាកតបថា ជ តុអ្វីកម៏និគិតថាជា
បុណយជៅវញិជៅ ជៅគិតជរឿង  យឯណាវញិ ស្ដល សំ្តកំ ឹងមនិរលត ់
។ ជបើបានជបួជរឿងស្បបជនេះ ជតើជយើងអាចជធវើចិតថដូច មថរីប ់ជលាកបាន
ជទ ជបើស្គល បយ់កអ្វីជៅមនិបានផងជ េះ ? 
 

ទាមទារគុណ្រេយ័ពីអនកដថ្រ 
ជបើជគពិតជាមនុ សលអ ជគមនិស្ដលបំជភលចអំ្ជពើលអរប ់អ្បកដថ្ទជ េះ

ជទ មនុ សស្តងដឹងខលួនយ៉ា ងពិតរបាកដ ដឹងថាអ្បកណានិងអ្វីស្ដលពួកជគ
ចងប់ានជ ើយរតូវជៅរកវាយកមកឱ្យបាន ។ មនុ សមានលផចិកលនឹង
 ួរអ្បកឱ្យ ផំលូ វពកួជគឆលងកាតភ់ាពងងឹត រចួជ ើយប ធ បម់កជគនឹង
ជោេះថ្ដពីអ្បក ជៅជពលស្ដលពួកជគរកជឃើញពនលឺពិតរបាកដរប ់ខលួនជគ
ជ ើយ មនុ សខលេះដល់ជរតើយជ ើយគូទជទៀតផង ។ មនិរតូវខជេះាជ យជពល
ជវលារប ់អ្បកជៅជលើមនុ សស្ដលមនិដឹងគុណជទា  ជ ើយស្គគ ល់ស្ត
របជយជនខ៍លួនឯងជ េះជទ ជ ើយជបើបានជាជធវើលអជាមយួជគជ ើយ ជគស្បរ
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ជាមនិដឹងគុណ កំុជដកជកើតទុកខទាមទារគុណរ ័យ ដំំជ រកពេះខលួនឯង
អ្តរ់បជយជនជ៍ទ។ 
 

របវរេវោរពពុរធសាេនា 
ទីរកុងយ៉ា ង គូនរបជទ ភូមា ជ ម្ េះទីរកុងជនេះស្របថាទឹកដីស្ដល

ោម ន រតូវ ជរឿងរា៉ា វទាកទ់ងពុទនស្គ  មានកតរ់ាកបុងបិដកស្ខមរមានពីរ
កស្នលងគឺ ជចតិយជ វា គនស្ដលទិពមា តំកល់ជពរជធំបំផុតជលើ កល
ជលាកនិងតំកល់រពេះជក ធាតុ៨ រថ្  ជោយឈមួញពីរ កប់ងបអូន
ជ ម្ េះ តបុ សៈនិងផលលិកៈបានថាវ យ ដូវផង ់ (បាយោលបុកម៉ាត)់
ដល់រពេះពុទនជរកាយពីបានរា ់។ ឈមួញពីរ កប់ងបអូនជ េះបានជា
ឧបា កតំបូងជគកបុងពុទនស្គ  ។ កស្នលងមយួជទៀត គឺស្គប មរពេះបាទ
ជៅជិតរពំស្ដនរបជទ ឥណាឍ  របជទ ភូមាធំជាងរបជទ កមពុជា៧ដង 
មានកុល មពន័ន៧រ ់ជៅជា៧តំបនម់ានរពំស្ដនជាបរ់បជទ  ថ្ថ លាវ 
ចិននិងឥណាឍ  ។ ការជោរពពុទនស្គ  មាន ំណាក ិ់កា  ំណាក់
បដិបតថិយ៉ា ងលអរបជ ើរ ។ 
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កំសានាភាេតិ 
១- ជ តុផលស្តមយួគតស់្ដលមនុ សមនិអាចផ្លល  ់បថូរបាន គឺជគរវល់
គិតជផ្លថ តជៅជលើអ្វីស្ដលជគមាន ជីវតិជបើោម នអ្វីផ្លល  ់បថូរ កោ៏ម នអ្វីស្ដលថមី
ស្ដរ ។ ជលាកជនេះោម នជទរកយថា ួ ជពល ជររេះការចាបជ់ផថើមមានរគប់
ជពលជវលាជានិចច ។ 
២- ថ្ថងណាមយួ ជៅជពលអ្បករកជ កជមើល់ជរកាយ អ្បកនឹងជឃើញថា កថី
បារមភជាជរចើនស្ដលមានជៅថ្ថងមុនវាមនិបានជកើតជ ើងជៅថ្ថងជនេះទាល់ស្ត
ជស្គេះ ។ ឈបគិ់តជរចើនជៅ គិតជ ើយជធវើអ្វីមនិជកើត គិតជ ើយជៅស្ត
ជបាេះបងជ់ចាល គិតជ ើយកម៏និបានមកវញិ គិត សំ្ត តចិ់តថឥតអំ្ជពើ ។ 
៣- ជគ អបអ់្បកជររេះស្តអ្បកបានជធវើអ្វីមយួរបឆ្ងំនឹងចំណងរ់ប ់ជគ ជបើ
អាចអ្តធ់នប់ានជដើរជចញជៅ។ 
៤-  យុទនស្គស្រ្ ថជោេះរស្គយបញ្ជា   

ក- ទទលួយកមកជោេះរស្គយ 
ខ- បំស្លងឬបថូរវាជចញ 
៣- ជបើមនិអាចបថូរបានជដើរជចញពីវាជៅ។ 

៥- ជមជរៀនស្ដលរតូវជរៀនមនិជចេះចប ់ គឺជមជរៀនជីវតិ រកីរាយជាមយួវាជៅ 
« ចប ់» 
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រតូវវរៀនរគប់រគងចិតា 
ជបើចងរ់ចួផុតពីទុកខរតូវជរៀនរគបរ់គងចិតថ ជបើជៅស្តមានបញ្ជា  រតូវ ួរ

ខលួនឯងថា អ្វីគឺជាបញ្ជា  ? អ្វីជាជ តុ ឱំ្យជកើតបញ្ជា ជនេះ ? ជតើរតូវកំណត់
វធីិជោេះរស្គយដូចជមថចខលេះ? ជបើមានវធីិជរចើន ជតើរតូវជរជើ យកវធីិមយួណា
ស្ដលលអបំផុត ? រចួជ ើយអ្នុវតថភាល មកំុរញួរា  ូមផសី្តខលួនឯងខុ ករ៏តូវស្ត
កាតជ់ទា ឬ ថីបជ ធ  ស្ដរ កំុកានជ់ជើងខលួនឯងឱ្យជស្គេះ ជចេះស្តទំលាក់
កំ ុ ោកអ់្បកដថ្ទជ ើយលាកប់ាងំកំ ុ ខលួនឯងជនេះជ ើយជទើបជៅស្ត
មានទុកខ ។ 
 

ពិភពវោកវនះមិន នអវីវខាល ចផាដូចការគិត 
កបុងរពេះជនរតរពេះ មាម  មពុទន ជលាកជនេះស្លងមានអ្វី ំានចំ់ជរេះ

រពេះអ្ងគតជៅជទៀតជ ើយ ស្តកបុងស្កវស្ភបកជយើងវញិអ្វីក ំ៏ានស់្ដរជទើប
ជចញមនិរចួ។ ប៉ាុស្នថរពេះទយ័ករណុា តវ រពេះពុទនបានផថល់អ្នុស្គ ន៍
ដល់ពិភពជលាកថា កបុងជលាកជនេះោម នអ្វីជាល ចផាដូចស្ដលអ្បកបានគិត
ជ េះជទ ផធុយជៅវញិអ្វីកអ៏ាចកាល យជៅជាជ ចកថី ុខបានស្ដរ ឱ្យស្តជយើង
រពមទទលួស្គគ ល់វា (ទុកខ ចចៈ) ជ ើយជពញចិតថជាមយួវា។ រពេះពុទន
រា ់បនថថា ចូរគិតឱ្យជឃើញថា វាគឺជា ភាពធមមារប ់មនុ សជា
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ទូជៅជទ ជីវតិ ុទនស្តមានទុកខលំបាកដូចៗោប  «មានរបូមានទុកខជាធមម
ា» រតូវបណថុ េះនិ សយ័ឱ្យបានរងឹមាជំដើមផជីោេះរស្គយបញ្ជា  កំុឱ្យវាមានឱ្
កា មកជធវើបាបជយើងបានតជៅជទៀត ។ 
 

ចិតាា នុបេសនា (ការហវកឹហ្វត់តាមដឹងចិតា) 
ជៅជពលជយើងខឹង  ជៅជពលជយើងរជំភើប ជៅជពលជយើងធាល កទឹ់កចិតឋ

ជៅជពលជយើង បាយចិតថ ជពលជ េះជយើងជភលចខលួនរលត ់តិនឹងរតូវ
លិចចូលទាងំរ ុងជៅកបុងទុកខ។ រតូវជរៀនស្គគ ល់អ្តថចរតិរប ់ចិតថនិង
អារមមណ៍ទាងំជ េះ ជ ើយជរៀនពញ្ជដ កស់្គម រតីាមដឹងឱ្យទានច់ល ចិតថ 
ជដើមផរីជំោេះខលួនជចញពីការជាបរ់បកានជ់ៅកបុងជ េះ ។ ការមនិដឹងខលួនគឺជា
ការបស្ណថ តបជណាថ យចិតថ ជនេះជ ើយជាមូលជ តុស្ដល ឱំ្យជយើងរងទុកខ 
។ ជយើងរងទុកខជោយស្គរស្តជយើងរតូវបានកំណតទ់ាងំរ ុងជាមយួគំនិត
និងអារមមណ៍រប ់ជយើង ជ ើយជយើងគិតថាគំនិតជនេះគឺជាជយើង ស្ដល
ាមពិតវាជកើតពីជ តុបចចយ័ជស្គេះ វាមនិស្មនជាជយើងជទ ។ 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219264922632613&set=a.10202177201170256&type=3&eid=ARDuMQ7ZzdzteqUnNAybwHCZLurGupm4v4yZmdkEaI3qlbKXpTGscu12zTHtIUDTbUkwLnBUlEMigdfV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219264922632613&set=a.10202177201170256&type=3&eid=ARDuMQ7ZzdzteqUnNAybwHCZLurGupm4v4yZmdkEaI3qlbKXpTGscu12zTHtIUDTbUkwLnBUlEMigdfV
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ឬរធិថ្នបញ្ហា  
អ្ភញិ្ជដ  ជាឬទនិថ្នបញ្ជដ ដវ៏ជិ  ស្ដលជកើតពីកមាល ងំ្ន ឬជាការ

ស្បលងឬទនិបាន ។ ចកខុទិពវ ជស្គតៈទិពវ ឥទនិបាដិោរយ ការអ្ធិោឌ នចិតថស្រជក
ទឹកស្រជកដី ជោេះជ ើរជដើរជលើអាកា  ជដើរកាតជ់ភលើងជាជដើម ោកដូ់ចជា
ផុតវ ័ិយស្ដលមនុ សអាចជជឿបាន ។ ប៉ាុស្នថរតូវយល់ថា អ្វីៗគឺជកើតពីចិតថ
ទាងំអ្ ់ ចិតថអាចជធវើឱ្យស្ដករាបជ់ានជោេះជ ើងជៅជលើបាន មនុ ស
ជំ នជ់ដើមជោេះបានកម៏កពីជគ វឹកោតជ់របើចិតថជនេះស្ដរ ។ ជៅទ សវតស
ទី៥០ មានការរបកតួជ ៀករ ័ កមមពិភពជលាកមយួជៅទីរកុងបា៉ា រ ី 
ជ ថចជ ៀកស្ខមរ (ស្កវ ុង ស្កវឡាយ) កប៏ានជៅនិងជគស្ដរ មនិដឹងថាជា
ការជៅចូលរមួយឺតជោយជចត ឬអ្ជចត ជទ ពកួោតប់ានជៅដល់
 ឹងស្តគណៈកមមការជគរបកា ជាឱ្ឡារកិថា ស្ខមរមនិបានមកចលួរមួជទ 
ប៉ាុស្នថជពលស្ដលពកួោតប់ានជៅដល់ ជលាកាស្កវ ុងបានជលើកថ្ដថា 
ោតម់និបាន ស្មថងយូរជទ ោតរ់ោនស់្តដកយកជរស្គមជជើងរប ់របធាន
គណៈកមមការបានមាប កម់ាខ ងស្តប៉ាុជណាត េះ ជពលជលាករបធានទាងំជ េះ ំ
ោប លាតជ់ជើងជាជមើល ជឃើញបាតជ់រស្គមជជើងមាប កម់យួពិតស្មន ស្ខមរបាន
ជាបជ់លខមយួមា៉ា ពិភពជលាកកបុងជពលជ េះជៅ។ ជៅជពលជគ ំភា ន៍
ោត់ៗ របាបថ់ា ជនេះជាវជិាជ  មាធិឬមជ មយិទនិជាការជរបើអំ្ណាចចិតថ
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បញ្ជជ មនិឱ្យជគជមើលជឃើញស្តមថង។ ជបើអ្បកមនិជជឿជទកម៏និបងខំស្ដរ ចាបំាន
ជបួផ្លធ ល់ជោយខលួនឯងចុេះ ប៉ាុស្នថមានឬទនិាល ងំពូស្កយ៉ា ងកជ៏ៅស្ត ចា ់ 
ជៅស្តឈ ឺ ជៅស្តស្គល ប ់ ជៅស្តររតរ់បា  ជៅស្តជរ កឃ្វល នដស្ដលជទ 
ទាល់ស្តឈបជ់កើតជទើបចបទុ់កខ ការបានដល់និរវ នជទើបគរួ ។ 
 

វចះតុបថ្តងផទះ ថ្តមិនវចះតបុថ្តងចិតា 
 តវទាងំឡាយ ុទនស្តមានកមមជារប ់ខលួន រាល់អំ្ជពើរប ់អ្បកគឺជា

 មផតថិកបុងភពនិងជរតភពរប ់អ្បក។ ជពលជវលាមានជរចើនដូចទឹកកបុង
មោស្គគរ ស្តជពលជវលា រមាបក់ាររ ់ជៅមានរបមាណតិចដូច
តំណកទឹ់កជលើ លឹកឈូក។ មនុ សភាគជរចើនជគស្តងខវល់ាវ យពីរបូកាយ
មនិស្គអ ត ជគមនិស្ដលជចេះខវល់ាវ យពីចិតថមនិស្គអ តជ ើយ។ មាប ក់ៗ ជគ
របឹងស្តតុបស្តងផធេះ ជគមនិស្ដលនឹកជឃើញពីការតុបស្តងចិតថជទ ជគជរបើបាត
ថ្ដស្គងផធេះឱ្យកាល យជាវមិាន ស្តជគ ចូំលផធេះ ុទនស្តចិតថយកសចិតថមារ ។ 
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រវលរ់កវពលនិព្វវ នមិនបាន 
ជលារគូអ្ភធិមមបានបង្ខា ត ិ់ សទាងំរយៗ ស្តខលួនឯងរវល់ ំងំជវច

បចចយ័ មាន ិ សមយួអ្ងគជលាកបានជារពេះខីណារ ព ជលាក
ពិចារណាជឃើញរគូជៅជាបថុជជនជទើបជៅជយួ រគូ។ មកមានការអី្ឬ? (រគូ
 ួរ) កូណាទាន អាាម មក ំុកមមោឌ នពីជលាករគូ។ អូ្ ៍! អាាម រវល់
ណា ់ ោម នជពលទំជនរជទ បង្ខា ត ិ់ សរាបរ់យឯជណាេះ។  ិ សកជ៏រល 
ជលាករគូរវល់រកស្តជពលង្ខបោ់ម ន ប៎ ? អាាម មនិគរួមក ំុកមមោឌ នពី
មនុ សអ្តក់មមោឌ នដូចជចបេះជស្គេះ ថារចួជលាកកជ៏ោេះជចញជៅ។ រគូ
ជឃើញដូជចបេះក ៏ជងវគចិតថអាណិតខលួន ជ ើយជបថជាញ ថា រតឹមស្ត១ថ្ថងជលាក
នឹងបងអ ់កិជល ឱ្យបាន ជ តុជនេះជលាកចាកជចញជៅជោយមនិបាន
លាអ្បកណាទាងំអ្ ់។ ជោយស្គរស្តជលាកជចេះចាជំមជរៀនជរចើនជពក ជធវើ
ឱ្យគំនិតជលាករាយមាយ ចាបក់មមោឌ នមយួជៅចូលឯកមមោឌ នមយួ។ ១
ថ្ថងបានកនលងផុត ២ថ្ថង .....ថ្មភឆ្ប បំានកនលងផុត ថ្ថងជនេះជលាកចាកជចញ
គុោ (រងូភប)ំ រទាមំនិបានករ៏ទជោយំ រស្គបស់្តជទវាជៅស្កផរជ េះ អ្ងគុយ
ទធាកដី់ន លយំស្ដរ ជលាកឆងល់ជពកក ួ៏រ ជតើជទវាឯងយំជរឿងអី្ស្ដរ?
ជទវាតប ោអ ក! កូណាស្គម នថាយំ បាន ជរមចមគគផលជទើបខំយំ។
ចជមលើយជនេះជធវើឱ្យជលាកជកើតវជិវក ( ភាព ងបថ់្នចិតថស្ដលជកើតពីការ
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កំណតដឹ់ងនូវទុកខ) ជ ើយជលាកចាបរ់បុងស្គម រតីោបចិ់តថមនិឱ្យវជងវង
រាយមាយ របារពវកមមោឌ នណាដឹងស្តកមមោឌ ន បឹងរាស្តកសយ័កិជល ៕ 
 

 នះនិងអំនួតជាធម៌ញុងំេតវឱ្យវិនាេ 
 ននិយរបកា ជ ើយ រពេះពុទនរទងនិ់មនថ ំជៅជរាងជភលើងរប ់

ររ មណ៍មាប កជ់ៅជាយថ្រព ជ ើយបាន ំុការអ្នុញ្ជដ តថិជដើមផ ីរមាករពេះ
កាយ។ រពេះអ្ងគ រមួលរពេះកាយបានមយួរ បក ់ រស្គបស់្តមាន
ររ មណ៍ជាអ្បកប ួមាប កប់ានចូលមក ំរាកជៅមាខ ងជរាងស្ដរ ោតប់ាន
 ួរជដញជោលពីជលាកជនេះជទៀងឬមនិជទៀង ? ជលាកជនេះមានទីបំផុត
ឬជទ ? ជីវតិរបរពឹតថិជៅដូចជមថច ? ជ ចកថីបរ ុិទនិជៅកបុងជលាកដូចជមថច?
។រពេះពុទនរទងគ់ងញ់ញឹមជ ងៀម ររ មណ៍បានថ្ដរបឹងពនយល់រពេះពុទន
ជោយកថីអំ្នតួឆ្ក រថ្ដ ឆ្ក រជជើងកអកផង រគស្ មផង និយយស្បកពពុេះមាត់
កល៏ងល់កជ់ៅ ឯរពេះមានរពេះភាគរទងគ់ងក់បុងមោករណុា មាបតថិ
ញណ ដរាបពនលឺ ុរយិស្គវ ងថ្ វ ររ មណ៍កល៏ារពេះពុទនចាកជចញ
ជៅ។ ោតជ់ដើរបានរបមាណកនលេះជយជនក៍រ៏បទេះរពេះភកិខុ ងឃ និមនថទាងំ
ជរួទាងំរយអ្ងគតំរងម់កជរាងជភលើង ោតប់ាន ួរថា មាប ល មណ ពកួ
ជលាកនិមនថជៅណា? រពេះស្គរបុីតថតបថា អ្បកមនិជឃើញជទឬ រពេះបរមរគូ
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ថ្នជយើងរទងគ់ងជ់ៅកបុងជរាងជភលើង ពកួជយើង ោំប ជៅថាវ យបងគំជលាក។ 
ររ ម ភាញ កខ់លួនដូចជគកស្រ្ ថ ក ់ ជអា ៍ អ្ញ! វ ិ ជ ើយអ្ញ អាាម អ្ញ
ស្ វងរករពេះពុទនជាជរចើនថ្ថងមកជ ើយ ជដើមផទូីល ួរពីបញ្ជា ខលេះ បានជួប
ជៅនឹងមុខ ស្តស្បរជាមានកថីអំ្នួតជរលអ្តួស្តរកយអ្តប់ានការោករ់ពេះ
អ្ងគ ជ ចកថីជនេះគួរឱ្យអាមា៉ា  ់ថ្រកស្លង ជបើនឹងរត បជ់ៅ ួររពេះអ្ងគវញិពំុ
គរួជ ើយ។ ររ មណ៍បានចាកជចញជៅជោយកថីមរួ មងចិតថ។ ជ ងៀមជា
ជាងរ ដី ការ ងបស់្គង តគឺ់ជាជមជរៀនមយួ ជបា៉ា តទជទទេះជៅឮបានឆ្ង យ 
ជបា៉ា តស្ដលជពញជោយទឹកទេះមនិ ូវឮ ស្តអាចបំជពញកថីជរ កឃ្វល នដល់
 ពវ តវបាន។ ររ មណ៍ជាមនុ សបាកអំ់្នតួ ស្តកំ ុ ដធំ៏រប ់ោត់
គឺការមានេះរបកានរ់ងឹតអឹង ស្ដលជានព់នលិចគុណធមរ៌ប ់ោតម់និឱ្យបាន
ជៅជបួរពេះមានរពេះភាគមថងជទៀត ជ កថីស្គល បរ់ប ់ោតប់ាន យំកមចិាឆ
ទិដឌិជៅជាមយួជាជរៀងរ ូត ការស្ដលជចេះស្តគិតថាជគវាមនិដល់ខលួន គឺជា
ម នថរាយដធំ៏រប ់យុវជនស្ខមរ និងជាវ ិ កមមរប ់ជាតិស្ខមរ  ូម
ទទលួយករពេះធមជ៌ៅរតិេះរេិះពិចារណាជដើមផទីទលួយកផបតគំ់និតថមី  មំក
នូវពុទនិ រមាបខ់លួនតជៅ ។ 
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 នវកើត  នសាល ប់ 
១- អ្ធិករណ៍ទាងំឡាយជកើតជ ើង ជររេះទិដឌិអ្បករចួផុតពីទិដឌិ ជររេះ
ជឃើញចា ់អ្វីៗមនិជទៀង ជាទុកខ ជាអ្នាថ  មនិមានអ្វីជារប ់ខលួនរតឹម
ជារប ់ជកើតរលត។់  
២- មានទិដឌិជកើតជ ើងជតើទិដឌិជ េះជកើតជៅទីណា? ជកើតកបុងខនន៥។ ជតើ
ខនន៥ជ េះជារប ់ខលួនឫជទ? មនិស្មនជារប ់ខលួនជទ។ ជតើទិដឌិជារប ់អ្បក
ណា? ជារប ់ជលាកជនេះស្ដលជកើតរលតជ់ស្គេះ។ 
៣- ជាតិមុនកស៏្គល ប ់ ជាតិជនេះកស៏្គល ប ់ ជាតិជៅមុខកស៏្គល ប ់ ជតើចងដឹ់ង
ជាតិមុន ឬជាតិជៅមុខបានជកើតជាអ្វីមនិដូចចងដឹ់ងរប ់ស្គល បជ់ទឬ? 
ខជិលចងដឹ់ងណា ់ឱ្យស្តមានជកើតរតូវស្តមានស្គល បជ់ាធមមា។ 
៤- ទ សនៈបរ ុិទនស្គអ តកបុង ង្ខខ រគឺ ង្ខខ របចចុបផនបជនេះកថី អ្តីតកថី 
អ្ គតកថីមានការស្បកធាល យជារបរកតី ដូចតំណកទឹ់ក ជនស ើមជលើចុង
ជៅម រស្មង ួតស្ ងអ្ ់ជៅដូជចបេះឯង ។  
៥- ជបើអ្បកមនិឧទធិ ជពលជវលាចំជរេះអ្វីស្ដលអ្បកចងប់ានជទ ជ េះរប ់
ស្ដលអ្បកចងប់ាននឹងរតូវជៅជៅកបុងថ្ដអ្បកដថ្ទជាមនិាន។ 
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េតិដឹងបញ្ហា លះ 
រតឹមស្តដឹងគឺជ មើនឹងលេះ ជបើលេះមនិោចច់ាគិំតឱ្យោច ់ ជបើគិតជ ើយ

ជៅស្ត អិតលេះមនិបាន ចាជំបួពិភាកាជាមយួអ្បកមានពិជស្គធធាល បល់េះ
ោច ់ ជបើជគរបាបជ់ ើយជៅស្តជធវើមនិបានអ្តធ់នន់ លជៅជាមយួវា ិន
ជៅ ជោយរបាបខ់លួនឯងថា អ្វីៗ ុទនស្តជកើតរលតជ់ទ មនិអី្ជទខរួកាលជចេះ
លុបជចាលជរឿងជនេះជោយខលួនវាជទឱ្យស្តជយើងជដកលក ់ ជពលភាញ កជ់ ើង
បានធូររស្គលជាមនិាន ។ ដឹងរតឹមស្តចិតថជកើតជ ើង ជ តុជនេះអ្វីស្ដល
 ំានគឺ់ វឹកោតឱ់្យជកើត តិដឹងនិងបញ្ជដ លេះ ។ 
 

ផលូវអសាច រយថ្ដលរពះពុរធបានបវរងៀន 
ភាពអ្ស្គច រយ គឺជាអ្វីស្ដលអ្បករតូវនិយយយ៉ា ងជរចើន ស្តជំជរ ើ រប ់

អ្បកវាជៅស្តកបជ់ៅកបុងជំជៅចិតថអ្បកដស្ដលជទ ។ ជបើាមស្តគំនិត ោម នអ្បក
ណាជពញចិតថនឹងការរ ់ជៅរប ់ខលួនឯងជ ើយ មានស្តពឹងជលើបញ្ជដ ជទ
ជទើបជគជចេះជពញចិតថចំជរេះអ្វីស្ដលខលួនមាន ។ អ្វីស្ដលអ្បករ ឡាញ់ ចូរជធវើ
វាឱ្យរបជ ើរជ ើង អ្វីស្ដលអ្បក អបក់បវ់ាជចាលជៅ។ ជធវើដូចជាទឹកជៅណា 
ោម នអ្វីអាចរារាងំដំជណើ រវាបានជទ រតជាកជ់ ើយជឆ្ព េះជៅមុខ ជទាេះឋតិកបុង
ស្គទ នភាពស្បបណាកជ៏ោយ ការបង្ខា ញអាកបផកិរយិ ុភាពរាបស្គរ 
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និងការជោរព វាបានឆលុេះបញ្ជច ំងពីបុគគលិកលកខណៈរប ់អ្បក មនិស្មនឆលុេះ
បញ្ជច ំងពីអ្បកដថ្ទជ េះជទ ។ មនិស្មនថ្ថងណាកជ៏ាថ្ថងលអចំជរេះជយើងជ ើយ 
រតូវជចេះរ ់ជៅជាមយួជីវតិរគបទី់កស្នលង ជពលខលេះកំ ុ ធំបំផុតកបុងមយួ
ជីវតិ គឺការ មលងឹជមើលស្វងឆ្ង យរ ូតរលំង ួ ភាពរកីរាយស្ដលជៅ
ស្កផរខលួន ជធវើឱ្យបាតប់ងភ់ព័វ ំណាង ស្ដលរតូវទទលួបានពីកថីរ ឡាញ់ 
និងការលេះបងស់្ដលជររជពញជៅជោយជំនយួ ស្ដលាមពិតអ្បកអាចជរបើ
វាជដើមផបំីស្លងពិភពជលាកជនេះបាន ។ ផលូវជៅកានភ់ាពរកីរាយ គឺរកាចិតថ
ជជៀ ឱ្យផុតពីការ អបជ់ខពើម រកាការគិតឱ្យផុតពីកថីបារមភជរចើន រ ់ជៅ
យ៉ា ងស្គមញ្ដ  បំជពញឱ្យជីវតិជោយកថីរ ឡាញ់ ជធវើអ្វីាម មតទភាពខលួន
ឯង រកាចិតថ បផរុ ជាបជ់ានិចច ជនេះជ ើយគឺជាផលូវស្ដលរពេះពុទនបានប
ជរងៀន។ 
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និទាន ជាមួយរគូនិងេេិស 
 ិ ស៖ ពិភពជលាកកំពុងរងទុកខជាល ចផាឈចឺាបា់ល ងំណា ់

ជលាករគូ ខញុ ំចងជ់យួ ជគ ជតើខញុ ំរតូវជធវើដូចជមថចជៅជលាករគូ ? 
រគ៖ូ  
១- ឯងរតូវស្រ កជជររពមានដល់មនុ សអារកក ់ឬ ឯងជៅ មាល ប់

ជគ ? ជតើអ្ ់មនុ សអារកកពី់ស្ផនដីជនេះជទ ? ការជជរជគ ឯងនឹងរតូវ
ទទលួរបតិកមមតបវញិជាមនិាន ។  

២- បំជភលចជចាលជៅ អ្វីស្ដលឯងអាចជធវើបានគឺអំ្ជពើលអ ជរបើស្តជ ចកថី
រ ឡាញ់ចុេះ ជររេះអ្បកណាកជ៏គដឹងស្ដរថា អំ្ជពើអារកកគឺ់ជាការ មាល ប់
ខលួនឯងស្ដរ ការបំផ្លល ញធមមជាតិ ជបើជគចងស់្គល បម់ានស្តស្គល បទ់ាងំអ្ ់ោប
ជៅ កំុគិតជរចើនជពក កូនជយ័កង៏្ខប ់កូនរគតកង៏្ខបស់្ដរ ។ 

 ិ ស៖ អ្ញ្ច ឹងជតើរតូវជធវើជម៉ាចជៅជលាករគូ ? 
រគ៖ូ រ ់ជៅកបុងជីវតិស្គមញ្ដ  កំុជរបៀបជធៀប  កំុរបកតួរបស្ជង ជធវើស្ត

ជរឿងលអៗ ឯងនឹងមានកថី ុខជាមនិាន ។  
 ិ ស៖ បាទជលាករគូ  
រគ៖ូ ជបើជគរចានអ្បកដលួគឺរគបរ់ោនជ់ ើយ កំុខឹងកំុ អបជ់គជទៀត ទុក

វាជាជមជរៀនជីវតិជៅ កំុឱ្យជរឿងតូចបំផ្លល ញជោលជៅអ្បកបានឱ្យជស្គេះ ជររេះ
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ជោលជៅរប ់អ្បកគឺ ំានជ់ាងអ្វីៗទាងំអ្ ់ ។ ជលើកខលួនឯងឱ្យផុតពីជំ
ជៅថ្នការភយ័ាល ច ប ធ បម់កអ្បកមានជ រភីាពកបុងការគិតជ ើយ ។ ជបើ
អ្បកជាមនុ សគិតជរចើន ចូរជរៀនជមើលាមជកមងៗពីរជបៀបគិត ស្ដលមនិ
មានអ្វីជាប ់អិតកបុងគំនិតរប ់ពកួជគជទ ការ ថីបជ ធ  កថី ការ រជ ើរកថី 
ជកមងៗមនិស្ដលយកចិតថទុកោកជ់ េះជទ ដឹងស្តយបជ់ ើង  ុលកាល
កបុងរទូងមាថ យ ជទាេះជាមាថ យបានវាយជជរជគពីថ្ថងយ៉ា ងណាកជ៏ោយ  ូមផ ី
អ្បកដថ្ទជធវើោកក់ដូ៏ចោប  យបជ់ ើងជដកលករ់ មុកខុល អ្តខ់វល់ជរចើន
ជ ើយ។  ូមជធវើរាបា់មគំនិតជកមងចុេះ អ្បកនឹងបានរចួខលួនពីទា ករថ្ន
គំនិតជាមនិាន ។ 
 

វតើអវីវៅជាអតថន័យពិតថ្នជ្វីិត 
ជតើអ្វីជៅជាអ្តទនយ័ពិតថ្នជីវតិ ? មយួមា៉ា តជ់នេះខញុ ំអាចោងំថាគ មបាន

យ៉ា ងង្ខយ ជររេះអ្បកវទិាស្គស្រ្ ថ អ្បកទ សនវជិាជ  អ្បកដឹក ផំលូវចិតថ ជម
ស្គ  ធំៗ  ុទនស្តបានបង្ខា ញពីទិដឌភាពពិតនិងភាពស្កលងកាល យថ្នជីវតិ
ជៅាមការយល់ជឃើញរប ់ជគជរៀងៗខលួនអ្ ់ជៅជ ើយ ។ ចជមលើយជា
មូលោឌ នមយួជនេះ មានជំជៅជៅាមការរា ់ដឹងពីជីវតិរប ់ជគ ជពល
ខលេះជគរតូវអានជ ៀវជៅអ្ ់មយួជីវតិ ជដើមផឆីលុេះបញ្ជច ំងពីវាជទៀតផងកម៏ាន 
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។ ជីវតិ គឺជាការកស្គងទំ កទំ់នង កល (Relativity law) ស្ដលជគ
រតូវស្ វងរកអាថកំ៌បាងំរប ់វា ទាងំស្ផបករបីូយនិ៍ងអ្របីូយ ៍ ការស្ វងរក
ជោលបំណងដអ៏្ស្គច រយជនេះ គឺជដើមផពីាយមជលើកកំព ់ស្ផបកស្គម រតី ជដើមផ ី
អ្ភវិឌណជៅរកការរា ់ដឹងជនេះឯង « ជីវតិោម នអ្វីជរតពីការជយួ ោរំទោប
កបុងការរ ់ជៅជនេះជទ » ជីវតិគឺជា ងគ ៈធម ៌បានដល់ធមជ៌យួ  ជស្រ្ង្ខគ េះ
ោប ជនេះឯង ជទើបជាអ្តទនយ័ពិតរបាកដរប ់វា ជរតពីជនេះវារោនស់្តជា
ជលាយរប ់ធាតុ ំានថ់្នជីវតិស្តប៉ាុជណាត េះណាជៅ ។ 
 

ពិភពវោកនឹងផ្លល េប់ាូរវៅវពលអនកផ្លល េប់ាូរ 
ពិភពជលាកជនេះនឹងផ្លល  ់បថូរ ជៅជពលមនុ សរគបោ់ប  ោំប ផ្លល  ់បថូរ

ផបតគំ់និត ស្កអលគំនិតគឺជាគំនិតដស្ដលៗ មនិរតឹមស្តអ្តប់ានការជទ ជៅ
បានបំផ្លល ញជធវើបាបខលួនឯងនិងអ្បកដថ្ទជទៀតផង ។ ការជលាភលន ់ួ 
របមាណ ការចងរ់ ណុក ុខរ ួល ួ ជ តុជពក ការចងស់្តបានដូច
ចិតថ និងការមនិចងប់ានាមចិតថ  ឱំ្យជកើតកំ ឹងជរកាធនិងគំនិតវជងវង
រាយមាយ ស្ដលាមពិតអ្តយ់កអី្បានជៅជស្គេះ  បឹមគំនិតទាងំជនេះរតូវ
បានលាងជំរេះជោយវបិ ស ជទើបបានជៅរចួ។ ប៉ាុស្នថជលាកជនេះជគមនិ
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អាចជធវើឱ្យមានការយល់ជឃើញស្តមយួបានជ ើយ (រពេះពុទនដីកា) ជ តុ
ជនេះអ្បកណាយល់មុនជៅមុនចុេះ ។ 
 

បញ្ហា ថ្ដលនាឱំ្យចិតាឈចឺាប់ 
រាល់ការចាបអ់ារមមណ៍ជរតផលូវធម ុ៌ទនស្ត ចិំតថឱ្យឈចឺាបទ់ាងំអ្ ់ 

ការបណថុ េះបណាថ លចិតថឱ្យមានការអ្តធ់មត ់ នឹងឱ្យមានការយល់ដឹងរតឹម
រតូវ អាចផថល់ឱ្យអ្បកនូវភាពបរ ុិទននិងជ រភីាពពិតរបាកដមយួជំោន
មថងបាន។ រកយថា ទាន  ឬ ជំជនឿកបុងពុទនស្គ   គឺមានលកខណៈ 
ពិចារណាឱ្យយល់ មានជ តុមានផលជ ើយបានជជឿ មនិស្មនជចេះស្តជជឿ
ងងឹតងងល់ជ េះជទ ។ កាលណាជគជជឿមុតមាថំាវាជាការពិតជ ើយ ឋាម
ពលចិតថថ្ផធបាត (Subconscious mind) នឹងដំជណើ រការ ឱ្យកាល យជៅជា
ការពិតបានពិតស្មន ។ ស្ខសជីវតិមនុ សកបុងមយួស្ខ មយួឆ្ប សំ្តងជ ើងចុេះ 
ជ េះវាោម នអ្វីជរតពីផលកមមជ េះជទ ស្តវទិាស្គស្រ្ ថស្ផបកកមាល ងំចិតថជគគិត
ថា វាជកើតពីការរ ូបទាញរប ់គំនិត ថាអ្វីកថ៏ាចុេះ ស្តជយើងរតូវជចេះ
 ជងកតជមើលផងស្ដរ ។ ការជរស្គចទឹកជលើករា ី ជបើពិតជាកមមឱ្យផលពិត
ស្មនគឺជគចមនិរចួជទ ជរស្គច៧វតថកជ៏ៅស្តជគចមនិផុតស្ដរ ស្តចា ់ៗជៅ
ស្តថា «នឹងបានកាតជ់រោេះជរស្គចទឹកផង ជបើមនិបានជធវើជទនឹងរតូវធងន់
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ជាងជនេះជាមនិាន» ។ វាអាចរតូវខលេះស្ដរ ជៅាមការបថូរវមិារតចិតថ (ដឹង
ថាមានជរោេះកភ៏យ័ចិតថមានវមិារតមយួ ជពលបានជធវើជ ើយរកីរាយ ជជឿ
ជាក ់ចិតថដូរវមិារតមយួជផសងជទៀត) អាចធូរថយជរឿងអារកកប់ានខលេះស្ដរ ស្ត
អ្បកខលេះបានជធវើ ពវរគបជ់ ើយកជ៏ៅស្តស្គល បស់្ដរ ជ តុជនេះការជជឿជលើកមម
ផល ជជឿជលើចាបធ់មមជាតិស្ដលអ្វីៗមនិជទៀង ជ ើយជធវើស្តជ ចកថីលអមាន
ជ តុផល មរមយជាង ។ បទពិជស្គធា កាលអាយុ៣៩ឆ្ប  ំ រគូទាយថា
មានជរោេះធំណា ់ (ចាបចំ់អាតជ់មម បីដងរគូឈបជ់មើលឱ្យ កាលជៅមនិ
ទានយ់ល់ធម ៌ ជៅជាអ្បកជលងជៅជ ើយ  ិ   ិ  ជមលងជ ើច) រគូឱ្យ
ជរស្គចទឹក៧វតថ ាភយ័ជពកជដើរជរស្គចបាន១២វតថ ជៅស្តរតូវម៉ាូតូជកមងបុក
ជិតង្ខបជិ់តរ ់ ជគបារយកលុយអ្ ់ពីកាបូបជទៀត  ិ  ិ  ជមលងជ ើច 
។ ភកិខុជរបើអាជីវៈមនិបរ ុិទនគឺខុ វនិយ័ អ្បកជៅពឹងជលាកមនិជចេះជរៀបចំ
ខលួនកខុ៏ ដូចបំផ្លល ញមគគផលជលាក បរ ័ិទបនួពកួជាអ្បកស្ថទាពុំទន
ស្គ   ជយើងគបផជីយួ ជមើលស្ថទាទំាងំអ្ ់ោប ជោយជមាថ ចិតថ ។ 
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េណួំ្រតាមFACEBOOK 
ជំរាប ួរជលាកា ូមអ្នុញ្ជដ ឱ្យជៅ ួរមឋងជទៀត ជៅមនិរប ពវ

កបុងការ រជ រជទ ូមជលាកាជមើលកាត់ៗ យល់ៗផងណាទានមាច  ់ ។ 
កាលជលាកពុកខញុ សំ្គល ប ់ ខញុ ំជធវើបុណយ ពរចួជ ើយ ជលាកអាចារយោតរ់បាប់
កូនជៅមាច  ់បុណយថា ជបើមានកមមវធីិបុណយណាមយួដូចជាចូលឆ្ប  ំភជុ បិំណឍ  
អ្បកស្ដលជាកូនជៅឱ្យបានមុន១ថ្ថង ពីជររេះជាម ចចា ់ៗ ( អ្បកស្គល បមុ់ន) 
មិនឱ្យចូលមកយកបុណយ ជររេះឋានៈខុ ោប  ជបើស្គល បប់ានបីឆ្ប នឹំងជធវើ
បុណយរមួោប បាន ជៅរ ីកប៏ានជធវើាមរចួមកជ ើយ ស្តកបុ ងចិតថជចេះស្តឆង
ល់ៗណា ់ជៅបាន ួរជគពីជរឿងនឹងមកស្ដរ ចជមលើយមិន មនឹងជ តុផល
ជស្គេះ ។ ជ តុដូចជនេះ ូមជលាកាជយួ បំភលឺជៅផង ជោយការជោរពដធំ៏
ជធងពីជៅរ ី ។ ស្គធុ ៗ គំនិតជនេះមនិមានជៅកបុងគមពរីធមវ៌និយ័ជទជៅ 
វាជាការគិតរប ់ោត ់ ឬ ជាគំនិត ល់ពីជំជនឿពីណាពីណីមកជទ ។ 
ចាបម់នុ ស ចាបជ់ាម ច ចាបជ់ទវា មនិស្ដលបដិជ ធបុណយជទ វាមនិ
ស្ដលជាម ចស្គល បមុ់នមានបុណយ ័កថិមកពីណាជ ើយ មាប ក់ៗ មានបុណយ
រទរទងជ់រៀងខលួនជទ ជធវើបុណយឧទធិ ជូនជៅរាល់ថ្ថងរតឹស្តលអ ។ គំនិតជ េះ
យកជាការមនិបានជ ើយ ជមើលភពមនុ សជយើងជៅកដឹ៏ងស្ដរ ជបើជយើង
ជចេះជយួ ោប  ជយើងនឹងបាន ុខ ។ ជបើជៅបានជបួោតជ់យួ ពនយល់ោត់
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ផង ថា ូមជលាកាឧ ា ៍ស្គថ បជ់លាកជទ   ជ ើយកំុនិយយអ្វី
ខុ ការពិតជទៀត អ្វីៗ ុទនស្តជាទិដឌិមនិលអ ជំកមងយល់ខុ ជទ ស្គថ ប់
ជលាកជ ើយនិយយាមជលាក ជបើោម នជពលអានបិដកជទ ។ 
 

ព្វល និង បណ្ឌិ ត 
រលគឺ កិជល  គឺកំ ុ  គឺអ្វជិាជ  រលគឺអ្កុ ល បណឍិ តគឺវជិាជ  

ការោម នកំ ុ  ោម នកិជល  បណឍិ តគឺកុ លធម ៌។ រលនិងបណឍិ តគឺ
ជៅកបុងខលួនមនុ សស្តមយួជទ រលាងកបុងរប ់ជយើងឱ្យស្តជឃើញជគជធវើ
ខុ  ទា ់នឹងចិតថខលួនកជ៏ៅជគថាជារល ឯជគកថ៏ាជយើងជារលវញិ
ជៅជពលជគមនិជពញចិតថជយើង ជបើបានជឃើញជគជធវើរតូវចិតថខលួនកជ៏ៅជគថា
ជាបណឍិ តអី្ចឹងជៅ ។ ឱ្យស្តជៅមានកិជល  គឺជៅស្តជារល រោនស់្ត
រលតិចឬរលជរចើន គិតឱ្យចា ់ជៅជមើលថា ជតើជយើងអ្ ់រលជ ើយ
ឬជៅ ?  ូមពាយម មាល បរ់លឱ្យអ្ ់ពីខលួន ជបើចងក់ាល យជាបណឍិ ត
ពិតរបាកដជៅកបុងពុទនស្គ   ជររេះបណឍិ តជៅកបុងផលូវជលាកភាគជរចើន
គឺជារលជទ ។ ដរាបណាអ្រ តថមគគបានជកើតជ ើង ជទើបវថីិរប ់រល
រតូវបានកំចាតជ់ចញជាស្គទ ពរ ។ 
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េ ធិ នផលវិបាកថ្ដរឬវរ ? 
ផលវបិាកធំៗគឺ មក មាធិជររេះចងប់ានអី្ពី មាធិ ចងជ់ឃើញជនេះ

ជ េះ ឱ្យស្តមានចង ់ចិតថនឹងរជងគើមនិ ងបជ់ ើយ ។ មយួជទៀតការរលត ់តិ
មនិាមដឹងខយល់ អ្មនុ សអាចជបៀតជបៀតជោយការបញ្ចូ លអារមមណ៍មក
បាន  ឱំ្យមានការភយ័ាល ច ។ ការភាញ កជ់ផអើលជៅជពលឋាមពលចរកវា 
រ ូបចូលឬឋាមពលចិតថផាយជចញ របាបខ់លួនឯងថា ធមមជាតិចូរជធវើការ
ឱ្យបានលអចុេះ ជ ើយមកជមើលខយល់វញិជៅ ការភាញ កជ់ផអើលជពលជចត ិក
ផ្លល  ់បថូរ (រតជាក ់បាតថ់្ដបាតជ់ជើង រស្គលដូចអ្ស្ណថ តជ ើង មានពនលឺជា
ជដើម) របាបខ់លួនឯងថា ោម នអ្បកណាង្ខបជ់ោយស្គរ មាធិជទ ផលូវជនេះជា
ផលូវស្ដលរពេះអ្រយិៈទាងំឡាយមានរពេះពុទនជាជដើម ជលាកបានជដើរជ ើយ 
មនិស្មនជាផលូវខុ ជទ អាចពិចារណាយកគុណរពេះជាអារមមណ៍ជបើចិតថ
ាល ចាល ងំ ។ អ្វីៗ ុទនស្តជោេះរស្គយបានជបើអ្បកជមើលជឃើញកបុងខលួនអ្បក 
អ្វីៗមនិជទៀង ជាទុកខ ជាអ្នាថ ។ 
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រកីរាយបួនដងវដាយអំវពើលអ 
ជបើអ្បកជធវើអំ្ជពើលអ អ្បកនឹងមានភាពរកីរាយបនួដង រកីរាយកំពុងជធវើ១ 

រកីរាយជពលខលួនចា ់ជៅ១ រកីរាយជៅជពលជិតស្គល ប១់ និងរកីរាយជៅ
បរជលាក១ ជបើអ្បកជធវើអំ្ជពើអារកក ់អ្បកនឹងជកើតទុកខបនួដងដូចោប  ។ ជបើចិតថ
អ្បកជៅស្តជកមង អ្បកជៅស្តរកាភាពជកមងរប ់អ្បកបានដស្ដលជទ រោនស់្ត
កាយវកិាររកយ មថយីឺតជាងមុនបនថិចស្តប៉ាុជណាត េះ ។ ជបើអ្បកជាមនុ សលអ 
ជ េះជលាកជនេះជៅស្តស្គវ គមនអ៍្បកជានិចច កំុជបាេះបងអំ់្ជពើលអជចាល
ឱ្យជស្គេះ ។ មាប ក់ៗ រក ់ ិកាខុ ៗោប ជ តុជនេះរងច់ាជំពលជវលារប ់
ខលួនជៅជរឿងលអអារកកចូ់លមកជបួអ្បក ុទនស្តរតឹមរតូវាមជពលជវលានិង
មានជ តុផលទាងំអ្ ់ ។ 
 

ពាបាលខលួនឯងឱ្យលអជាមុនេនិ 
១- ចាជំា េះជ ផ ើយរប ួខលួនឯងជាមុន ិន ចាជំយួ ស្ថរការប ួអ្បក
ដថ្ទ ជបើរប ួខលួនឯងស្ថទាមំនិទាងំជាផង ជ ើយជៅជយួ ពាបាលរប ួ
អ្បកដថ្ទ ជតើអ្បកមានពិជស្គធឯណាជយួ អ្បកដថ្ទជដើមផឱី្យជា េះជ ផ ើយ
បានជៅ ?  
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២- ជបើកំពុងស្តស្ លទឹកដូចោប  ជ ើយរបាបពី់រជបៀបស្ លដល់អ្បកដថ្ទ 
ជតើអ្បកណាជយួ អ្បកណាឱ្យរបាកដ ? ជបើបានឆលងអ្នលុងទឹកកួចរចួខលួន
ជ ើយ ជបើបានដល់ជរតើយរចួជ ើយ ជទើប មគរួនឹងជយួ របាបពី់រជបៀបស្ 
លដល់អ្បកដថ្ទ ។  
៣- វញិ្ជដ ស្គរស្ដលជីវតិោកឱ់្យជយើងរប ង ជបើជយើងរប ងធាល កជ់ ើយ
ចារំប ងមថងជទៀតជៅ មនិចាបំាចផ់ថល់ជយបល់ឱ្យជបកខជនរប ងថមីជទ 
ជពលខលេះបទពិជស្គធរប ងធាល ករ់ប ់ជយើងអាចទាញជគឱ្យធាល កស់្ដរ។ 

បណឍិ តស្តងកំចាតប់ាបជចញពីខលួនឯងជាមុន ជទើប ជំគកំចាតា់ម
ជរកាយ ជររេះអំ្ជពើបាប បុគគលស្តងលេះបានជោយរក ។ 
 

អរយិេចចៈ៤ 
ចតុរារយិ ចចៈ ឬ អ្រយិ ចចៈ៤ជតើដូចជមថច ? 

១- ទុកខ ចចៈ មានរបូមានទុកខជាធមមា(ទុកខមាន១១កង) 
២-   មុទយ ចចៈ ទុកខទាងំអ្ ់ ុទនស្តមានជ តុ 
៣-  និជរាធ ចចៈ ទុកខអាចរលំតប់ាន 
៤- មគគ ចចៈ មានវធីិរលំតទុ់កខ៨យ៉ា ង (ឬមគគមានអ្ងគ៨)។  
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ជបើជគជាមនុ សលអ ជគមនិាល ចនឹងស្គថ បក់ារពិត មនិាល ចនឹងជមើល
ការពិតគឺ ចចៈទាងំឡាយ៤ជនេះជ ើយ  ។ ជ ើយជបើអ្បកពិនិតយពិចារណា
ឱ្យបានលអិតលអនស់្មនស្ទន អ្បកនឹងជកើតបានញណ (បញ្ជដ ) ៣យ៉ា ងគឺ  
ចចេះញណ១ កិចចញណ១និងកតថញណ១។ 

១-  ចចៈញណ ជាញណរពមាម យល់ាម ចា ់របាកដថា
ពិតជាដូជចាប េះស្មន ។ 

២- កិចចញណ ជបើអ្បកជមើលជឃើញទុកខចា ់អ្បកមនិស្មនរតជ់ៅ
 មាល បខ់លួនជចាលជ េះជទ អ្បកនឹងរា៉ា វរកមជធាបាយជដើមផរីជំោេះទុកខ។រពេះ
ជលាកពនយល់មានវធីិ៤យ៉ា ង៖ 

ក- បរញិ្ជដ កិចច ជាកិចចរតូវកំណតដឹ់ងនូវទុកខឱ្យបានចា ់របាកដ។ 
ខ- បោនកិចច ជាកិចចគបផពីាយមលេះជ តុរប ់ទុកខជចាលជចញ 

ជរកាយពីបានកំណតដឹ់ងនូវទុកខបានចា ់ជ ើយ។ 
គ- ភាជវតពវកិចច ជាកិចចគបផចីជរមើនឲ្យបានជរចើនជ ើង គឺអ្បរ់កំបុង

 ីល  មាធិ បញ្ជដ ឱ្យបានភជិយាភាពជ ើង។ 
ឃ-  ចឆកិិរយិកិចច ជាកិចចគបផជីធវើឱ្យបានជាកច់ា ់ជោយខលួនឯង 

មនិស្គថ បា់មជគ មនិជដើរនិយយាមជគ មនិខចីបញ្ជដ ជគជរបើជ ើយជដើរអ្តួ
ជ េះជទ គឺរតូវជមើលឱ្យជឃើញចា ់ជោយខលួនឯង ។  
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៣- កតថញណ ជាញណពិចារណាអំ្ពីកិជល បានលេះជ ើយ 
មនិទានប់ានលេះ ពិចារណាពីមគគ ផល និងនិរវ ន។  

នរជនទាងំឡាយណា បានពាយមរកាជីវតិកបុងអ្រយិ ចចៈ ៤គង់
នឹងបានជ ើងថាប កជ់ាអ្រយិបុគគល ទាងំ៤ពកួ គឺ ជស្គា  កទា អា ោ 
និងអ្រ នថ ជ តុជនេះអ្រយិបុគគល៤ពកួគុណនឹងញណបីបានជាអាការ
១២ ឬគុណនឹងកិចច៤បានជាជស្គ  កិចចឬកិចច១៦។ បុគគលណាបងអ ់
តណាា ជោយ ចចៈ៤បានជាស្គទ ពរជ ើយ រតូវបានចាតជ់ាអ្ជ កខបុគគលឬ
បុគគលអ្ ់កិចចកបុងរពេះស្គ  ជនេះជ ើយ។ រតវូចាថំា មានស្តវជិាជ កបុងរពេះ
ស្គ  ជនេះស្តប៉ាុជណាត េះជទើបចបអ់្ ់មានការ ិកា វជិាជ ជរតពីជនេះមនិ
ជចេះចបជ់ ើយ ទាងំ ជំលាកជនេះឱ្យវកឹវរស្ថមជទៀតផង ។ 
 

កិវលេជាអវី? 
ធមមជាតិណា ចិំតថឱ្យជៅ មង ឱ្យលអកក់ករ ឱ្យជឆេះឆលួជតថ

រកោយ ឱ្យអ្នធេះអ្ស្នធង ធមមជាតិជ េះជៅថាកិជល  ។ កិជល  មានបី
យ៉ា ងគឺ៖  

១- អ្នុ ័យកិជល  ជាកិជល លអិតជដករាកំបុងខនន  ថ នចិតថ
រប ់ជយើង ជាយូរលងណ់ា ់មកជ ើយ (ាងំពីជដើមកបផ) វារងច់ាសំ្តប៉ាេះ
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ជ តុ ឱំ្យទា ់ចិតថបានវាកជរកើកជចញមក (វាដូចជាស្ផបកថ្នដំុទឹកកក
ស្ដលលិចកបុងទឹក រងច់ាសំ្តជគប៉ាេះបានរជងគើជចញមក) អ្នុ ័យកិជល រតូវ
បានរលំតជ់ោយវបិ ស  ។ 

២- បរយុិោឌ នកិជល  ជាកិជល ជរោតរោតបនថិច ស្ដលជលច
ជចញាមការគិត ស្តមនិបជញ្ចញមកជរត ាមកាយវាចាជ ើយ កិជល 
ជនេះរតូវបានរារាងំជោយ មាធិ ។ 

៣- វតិិកកមៈកិជល  ជាកិជល ជរោតរោតាល ងំ វាបជញ្ចញមក
ជរតាមកាយវាចា (ឧទា រណ៍ ខឹងាល ងំជពករទាមំនិបាន ជជរផងវាយ
ផង) កិជល ជនេះរតូវបានរារាងំជោយ ីល ។ ចងច់ាបជ់ចាររតូវស្គគ ល់មុខ
ជចារឱ្យបានចា ់ ចងច់ាបចិ់តថអារកកក់រ៏តូវស្គគ ល់វាឱ្យបានចា ់ស្ដរ រតូវ
ជចេះស្គគ ល់វាជោយបញ្ជដ  ជ ើយចាបច់ងវាជោយ តិ និង មាល បវ់ាជោយ
បញ្ជដ ស្គម រតី ជកើតមកជាមនុ សជនេះ រកណា ់នឹងជចេះតិេះជដៀលចិតថ
អារកករ់ប ់ខលួនឯង វាជរចើនស្តោរំទកិជល ខលួនឯង ោរំទចិតថអារកក់
រប ់ខលួនឯង ជគចជវ ពីកំ ុ ខលួនឯង រចួជ ើយចូលចិតថវនិិចឆយ័រេិះគន់
កំ ុ អ្បកដថ្ទ ។  បផរុ  ទាងំឡាយ គឺមានស្តរពេះធមជ៌នេះប៉ាុជណាត េះ
ជទើបអាចជធវើឱ្យមនុ សជចេះដឹងខុ រតូវបាន ពំុជ េះជទ គឺដឹងស្តខលួនរតូវ ជគ
ខុ ស្តប៉ាុជណាត េះឯង កំុថាជ ើយ ូមផសី្តបណឍិ តកបុងជលាក ស្ម៉ាអាបិុនលាក់
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កំ ុ  ជ ើយពូស្កទំលាកកំ់ ុ ោកអ់្បកដថ្ទជាទីបំផុតជទៀតផង  
 ិកាធមជ៌ ើយ រតូវជចេះជមើលកំ ុ ខលួនឯង នឹងជចេះទទលួកំ ុ ផង 
មនុ សស្ដលជចេះទទលួកំ ុ ជ ើយស្កស្របគឺជាមនុ សាល ងំជទ មនុ ស
ស្ដលស្តងស្តលាកប់ាងំកំ ុ  ជ ើយមនិរពមស្កស្រប គឺជាមនុ សទន់
ជខាយ ។ 
 

អនុេយ័កិវលេ៧យ៉ង 
 ិកាពីអ្នុ ័យកិជល ៧យ៉ា ងស្ដលបានជរៀបរាបដូ់ចាងជរកាម៖ 
កាមរាោនុ ័យ ាមការពិតមនុ សស្ដលជៅយូរមនិយករបពនន

យកបថី គឺមកពីមនិទានប់ានជបួមនុ សស្ដលខលួនជពញចិតថ ស្តប៉ាុជណាត េះ 
(មនិរាបជំ់ងឺផលូវចិតថឬបញ្ជា ជផសងៗជទ) ជទើបជរៀបឬកររ ុភាពរាបស្គរ 
ជៅជពលបានជបួមនុ សស្ដលខលួនជពញចិតថជ ើយ ចាជំមើលោតចុ់េះ ទាងំ
ឯងទាងំជគ បថីជគរបពននជគ លប ីុ ិនជ ើយចាចូំលគុកាមជរកាយ ជនេះ
ជគជៅថានឹងជលើរជងគើជរកាម ។ ជ ើយជបើជលាក ងឃវញិចាជំមើលជលាក
ទល់ ផងឱ់្យជមើល (ជវៀរស្តភកិខុ ងឃស្ដលជលាកបានបដិបតថិ ងកត ់ងកិន
ឬអ្តធ់នជ់ាមយួអ្នុ ័យបានលអជ ើយ) មនិដូជចាប េះជទ ជលាកកជមាល េះ
ជលាកាចា ់ កាល យជាមនុ សលាមក ិនជ ើយ (និយយស្តការពិតជទ 
កំុខឹងណា ជររេះកិជល វាអារកកស់្តអ្ញ្ច ឹងឯង) ជររេះជ តុជនេះ
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មាតុរោម (ស្រ្ ថី) មនិរតូវជៅ បិទនស្គប លជាមយួជលាក ងឃជ ើយ កំុជធវើ
បាបជលាកស្ដលកំពុងស្តអ្តធ់ន ់ ។ កាមរាោនុ ័យវារលតជ់ាស្គទ ពរជៅ
ជពល វឹកោតដ់ល់អា ោមមិគគឯជណាេះ គឺវាជនេះជ ើយស្ដលស្តងស្ត
ទាកក់ជយើងរគបោ់ប  ឱ្យធាល កន់រក ឱ្យវ ិ ទឹកដី ឱ្យជាបក់បុងភព ឱ្យចុេះ
កានគ់ភជ៌រឿយៗ ឱ្យធាល កន់រកជរឿយៗ ឱ្យកំជឡាេះរកមុកំាល យជាទា ករផលូវ
ជភទជោយការជពញចិតថ ឱ្យភកិខុ ងឃកាល យជា ីនជភទ រតូវរបពននជជ
រមា៉ា យរពឹកលាង ច ជររេះ ឹកមកមនិជចេះការង្ខរអី្ចា ់លា ់ ចិញ្ច ឹមជគ
មនិរ ់ ។ ស្គធុៗ រពេះពុទនរទងម់ានជ រ ី ជលាកបានរចួផុតពីអំ្ណាចវា
ជ ើយ  ូមជោរពថាវ យយបងគំរពេះអ្ងគជោយជោរព ។ អ្នុ ័យ៧យ៉ា ងគឺ 
កាមរាោនុ ័យ (ជរតកអ្រកបុងកាម) ភវរាោនុ ័យ(ជរតកអ្រកបុងភព) បដិ
ឃ្វនុ ័យ(ការថាប ងំថាប កចិ់តថ) មា នុ ័យ(ភាពមានេះកបុងខលួន) ទិោឌ នុ ័
យ (ជ កថីយល់ជឃើញាមចរតិអាធារ ័យរប ់ខលួន) វចិិកិចាឆ នុ ័យ 
(ជ ចកថី នធិេះ ងសយ័) អ្វជិាជ នុ ័យ (ជ ចកថីកំជៅមនិអាចទទលួយក
ធមជ៌ៅពិចារណាបាន ការមនិដឹងថាជាទុកខ មនិដឹងជ តុរប ់ទុកខ មនិ
ដឹងការរលតទុ់កខ មនិដឹងវធីិរលំតទុ់កខ) ។ 
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គិតវរចើន 
ការគិតជរចើន ចូរអ្បកកំុរពួយជាមយួវាបស្នទមជទៀត «រពួយនឹងខលួនឯង

គិតជរចើនវាជាទំរងម់យួថ្នជំងឺផលូវចិតថជទ» (Anxiety) រតឹមស្ត ជងកតជមើល
វាចុេះ ជររេះការគិតគឺជាធមមជាតិរប ់ចិតថជទ លកខណៈរប ់វាគឺជកើតរលត់
(ជកើតជ ើយាងំជៅស្តពីរបី ទីរលតជ់ៅវញិជ ើយ) អ្បករតឹមស្តដឹង
ជ ើយជធវើចិតថរកីរាយ វាកជ៏ខាយកមាល ងំភាល ម ផធុយជៅវញិជបើអ្បកគិតរពួយ
បស្នទម វានឹងបនថជៅយូរជាមយួអ្បក ។ ោម នអ្បកណាអាចទបទឹ់កទជនលមនិ
ឱ្យ ូរបានជទ ជគមានស្តរកីរាយជ ើយ ជងកតជមើលទឹក ូរស្តប៉ាុជណាត េះ លំ
 ូរជៅថ្នគំនិតកដូ៏ចោប  រតឹមស្តដឹងជ ើយ ជងកតជមើលវាចុេះ ។ 
 

វោកថ្នគំនិត 
ជឃើញ គិត ឮ គិត ធំុកលិន គិត ដឹងរ  គិត រល់រតូវកាយ គិត មនិ

ប៉ាេះអី្ជស្គេះកគិ៏ត ស្គល បក់ម៏កពីគិត រ ់កម៏កពីគិត ស្គល បជ់ ើយជកើតជទៀត
កម៏កពីគិត ស្គល បស់្លងជកើតជទៀតកម៏កពីគិត ស្គល បជ់កើត ជកើតស្គល ប ់ ជា
អ្ជនកជាតិកម៏កពីគិត ជលាកជនេះមានរតឹមស្តស្ខសគំនិត ។ ផលរប ់
គំនិតបានរតឹមស្តរ ឡាញ់ អប ់ (អ្ភជិានិងជទាមន ស) ស្ដលជាទុកខ ។ 
ខជិលណា ់ចងអ់្បកណាគិតអី្គិតជៅ កំុខវល់ ជររេះជយើងកគិ៏តស្ដរ  ូមផ ី
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ជដកលកជ់ៅជ ើយកជ៏ៅស្តគិត ជតើជលាកជនេះមានអ្បកណាគិតឈបេះជយើង
ជទៀតជៅ ? ជៅជពលជគនិយយពីទ សនៈអ្វីមយួ វាកម៏ានទ សនៈរ ប
និងទ សនៈផធុយជាជរចើនបានជកើតជ ើង  ូមផអី្បកជៅជ ងៀម ំងំគិតស្ត
មាប កឯ់ងជស្គេះ កជ៏ៅមានអ្បកគិតរេិះគនថ់ា ជចេះជៅជ ងៀមជៅជកើត ? ជ តុ
ជនេះកំុខវល់ពីគំនិតអី្ ជៅជ ងៀម ជឃើញអី្ថាលអរតឹមរតូវជធវើវាជៅ ។ អ្បករចួ
ផុតពីគំនិតគឺជាអ្បកយល់ចា ់ពីដំជណើ រធមមជាតិស្តប៉ាុជណាត េះ ។ 
 

រ ល ប់របចាថំ្លៃ 
កបុងការរ ់ជៅ ទមាល បក់ជ៏ាកាថ  ំានស់្ដលរតូវជោេះរស្គយឱ្យបាន

លអផងស្ដរ ការមលួបង្ខក ចប់ងខូចជគកជ៏ាទមាល ប ់ ការមនិជចេះជោរពខលួនឯង 
មនិជោរពជពលជវលា មនិជោរពរកយ មថ ី មនិជចេះជោរពអ្បកដថ្ទ កជ៏ាទំ
លាប ់។ ទំលាប ់គឺជាឧប គគយ៉ា ងាល ងំកបុងការអ្ភវិឌណភាពរកីចំជរ ើនដល់
ជីវតិ ។ ឧទា រណ៍មយួគឺរជបៀបស្ដលជយើងជរៀបចំគំនិតជដើមផឱី្យមានការ
ជយួ ជលើកទឹកចិតថអ្បកដថ្ទ ជនេះអាចជាការលំបាកាល ងំណា ់កបុងការ
ជមើលជឃើញជ ចកថីលអរប ់អ្បកដថ្ទនិងការយកឈបេះខលួនឯង ស្ដលជាធមម
ាជយើងស្តងជមើលជឃើញថាខលួនលអរបជ ើររោនជ់បើជាងជគ ជ ើយវារតូវស្ត
ខិតខំរបឹងស្របងជដើមផជីមើលឱ្យជឃើញថាជគកល៏អជាងជយើងផងស្ដរ ។ ជៅ
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ជពលស្ដលជយើងជចេះពាយមស្ វងរកកំ ុ ខលួនឯងជ ើយ ជទើបជយើងជចេះ
ជលើកស្លងជទា ឱ្យអ្បកដថ្ទ ការចងស់្កស្របផ្លល  ់បថូ ររប ់មនុ សគឺស្តងស្ត
រតូវរារាងំជោយស្គរស្តទំលាបជ់នេះឯង ។ ជបើមនិជចេះផ្លល  ់បថូ រទំលាបម់និលអ
ជចញជទ ទំលាបអ់ារកកស់្តងស្តអូ្ កជយើងឱ្យចុេះជចញពីជតអី្ជជាគជយ័
ជាជរចើនជលើកជរចើនស្គរ ។ ទំលាបអ់ារកកស់្តង ជំយើងឱ្យជធវើខុ រចួ
ជ ើយ ជរកាយមកជយើងរកជឃើញថាជយើងខុ ប៉ាុស្នថជាធមមាជៅជពលជ េះ
គឺវាយឺតជពលបាតជ់ៅជ ើយ ការខូចាតរតូវបានជធវើអ្ ់ោម ន ល់ ។ 
ជយើងអាចរតឹមស្តជរៀនពីកំ ុ ជ ើយដកជ់ាបជ់ោយវបិផដិស្គរយីប៍៉ាុជណាត េះ  
ទាងំជនេះ គឺជាឧប គគជោយស្គរទមាល បស់្ដលឆលុេះបញ្ជច ំងជោយផ្លធ ល់ពី
គំនិតនិងស្គម រតីភាញ ករ់លឹករប ់ជយើង ។  

 ទីបំផុតថ្នកឋីរ ឡាញ់ គឺជធវើយ៉ា ងណាកំុឱ្យកឋីរ ឡាញ់មករគបរ់គង
ខលួនឯងវញិ ។  

 ទីបំផុតថ្នការជយួ  គឺជយួ ជោយមនិចងប់ានផលតប បង ។ 
 ទីបំផុតថ្នទាន គឺ ធមមទាន ។  
 ទីបំផុតរប ់មនុ ស គឺការជធវើខលួនជាមនុ សធមមា ស្ដលមានជ ចកឋី
 ុខ។ 
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ការដលថ់្រតេរណ្គមជារីពឹងរីរលកឹ 
ការបានយល់អំ្ពីរពេះធម ៌ ជ ើយការបានទទលួបញ្ជដ និងជ ចកថី

 ុខកាយ បាយចិតថ ជ ផ ើយទុកខកងវល់ជោយស្គរការបានយល់ខលឹម
ស្គរធម ៌ ស្គធុជនរស្មងមានការជោរពដឹងគុណរពេះរតនរតយ័ជៅាមកំ
រតិបញ្ជដ ជរៀងៗខលួន ។ ខលេះជោរពទាបជាងជីវតិ ខលេះជ មើជោយជីវតិ ខលេះជលើ 
ពីជីវតិរប ់ខលួនជៅជទៀតផងកម៏ាន ។ អ្បកជឃើញគុណលមមករ៏បរពឹតថិាម
លមម អ្បកជឃើញគុណាល ងំករ៏បរពឹតថិាមាល ងំរ ូតាមការររមនិឱ្យជគ
ប៉ាេះរល់បាន ឯអ្បកជឃើញផុតចាកជលាករស្មងស្លងជាបរ់បកានជ់ៅនឹងអ្វី 
ជររេះជលាកជនេះជារប ់វ ិ  ឯ ចចៈធមជ៌ៅស្តជា ចចៈធមម៌និមានអ្បក
ណាអាចប៉ាេះរល់ឬបំផ្លល ញបានជ ើយ ។ អ្បកជោរពាមចា ់លា ់
រស្មងាល ចោចថ់្រត រណគម ជៅជពលខលួនជៅជរស្គចទឹកឬជលើកថ្ដ ំពេះ
ខធមអ្បកាជាជដើម ។ ការោចថ់្រត រណគមជោយជ តុពីរយ៉ា ង៖ 

ទី១ គឺអ្ ់ការជោរពពីកបុងចិតថ  
ទី២ គឺោចជ់ៅជពលស្គល ប ់។  
ការដល់ថ្រត រណគម គឺដល់ជោយបញ្ជដ  រាបច់ាបពី់ជស្គាជ ើង

ជៅ ឯជយើងបានដល់ណាជ ើយ បានដល់នូវថ្រត រណជាទីពឹងជ ើយ
ជៅ ? ពុទនំ រណំគិចាឆ ម ិ ធមម ំរណំគិចាឆ ម ិ  ងឃ ំរណំគិចាឆ ម ិ ខញុ ំរពេះ
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ករណុា ូមដល់នូវរពេះពុទនរពេះធមរ៌ពេះ ងឃជាទីពឹងទីរលឹក ជតើជយើងបាន
ជាទីពឹងពិតរបាកដជ ើយជៅ ?  
 

ញណ្ថ្ដលររួលបានពីវិបេសនា 
ជស្គ  ញណជាញណទាងំ១៦ស្ដលទទលួបានពីវបិ ស 

មានដូចជា៖ 
១-  មរបូបរជិចឆទធញណ ជឃើញ មនិងរបូស្ចកោចពី់ោប  ជលាកជនេះ
មានរតឹម មនិងរបូ។ 
២- បចចយបរគិគ ញណ ជឃើញ មនិងរបូ ុទនស្តជកើតពីបចចយ័ (ជកើតពី
ជរគឿងផសឬំជរគឿងរទរទងវ់ាអ្តម់ានខលួនឯងជទ)។ 
៣- ឧទយពវយញណ ជឃើញ ង្ខខ រទាងំពងួជារប ់ជកើតរលត។់ 
៤- ភងគៈញណ ជឃើញ ង្ខខ ររលតជ់ៅៗអ្ ់ជៅ ូនយជៅ។ 
៥-  ភយតុបោឌ នញណ ជឃើញ ង្ខខ រគរួឱ្យភយ័ាល ច (ស្ដលពីមុនស្គម ន
ថាអ្ញជ អើយ)។ 
៦- អាទីនវញណ ជឃើញ ង្ខខ រជាជទា ជាទុកខមនិគរួឱ្យចូលចិតថ។ 
៧- និពវិទាញណ ជឃើញ ង្ខខ រគរួឱ្យជនឿយណាយជិនឆអនម់និគរួជបើរបា
ថាប ។ 
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៨-  មម នញណ ពិចារណារឱ្យ ពវរគបជ់ៅ  ង្ខខ រណាកដូ៏ចជា
 ង្ខខ រណា ុទនស្តមនិជទៀងដូចៗោប   ង្ខខ រទាងំអ្ ់ជ មើភាពោប ចំជរេះ
ថ្រតល័កខណ៍។ 
៩-  បដិ ង្ខខ រញណ កំលំាងវបិ ស ចូលជៅលេះការរបកានថ់ាជទៀង
ថា ុខថាជារប ់ខលួន ។ 
១០- មុញ្ច ិតុកមយាញណ ញណជកើតជ ើងរបាថាប រករចកជចញពី ង្ខខ រ 
(រកវធីិរលំតក់ារជកើតជទៀត ស្ វងរកពនលឺនិរវ ន)។ 
១១-  ង្ខខ រជុបកាខ ញណ ពិចារណាជរឿយៗជឃើញកបុងខលួនមានជាបា់ម
ជោយរប ់ស្គល ប ់ រប ់មនិជទៀងជតើរតូវរតជ់គចជចៀ ជៅណាឱ្យរចួពី
ស្គល ប?់ ជបើជចៀ មនិបានជទើបចិតថរពមចា ់រពមឈរឺពមស្គល ប ់ ជ ើយ
រពជងើយៗកបុង ង្ខខ រទាងំពួង  ូមផជីមើលជឃើញមនុ សស្ដលខលួនធាល ប់
រ ឡាញ់ជពញចិតថកដូ៏ចជាជឃើញអ្បកដថ្ទ។ 
១២-  ចាច នុជលាមកិញណ ពិចារណាដុ ាតជ់រឿយៗ រាស្តចិតថរពម
ាមធមា៌ងជដើមជ ើយបជង្ខអ នជៅរកកិចចបដិបតថិកានស់្តចា ់ជ ើង។ 
១៣- ជោរតភូញណ ជាតំណាកក់ាលឆលងកាតគំ់និតាមស្បបមនុ សស្គ
មញ្ដៗ ជ ើយ្នស្ដលជ ើងគំនិតមានជ តុ មានផលជាគំនិតអ្រយិ
បុគគល។ 
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១៤- មគគញណ បញ្ជដ ពិចារណាកបុងផលូវរបតិបតថិស្វកស្ញកចា ់លា ់ដឹង
ផលូវរតូវផលូ វខុ ផលូវពិតផលូវរបជ ើរ។ 
១៥- ផលញណ ជាញណទទលួបានជរកាយពីបានបដិបតថិធមជ៌ ើយ 
ជឃើញផលដរ៏បជ ើរទាងំបនួយ៉ា ង (ជស្គាបតថិផលជ ើងជៅ)។ 
១៦- បចចជវកខណញណ ជាញណពិចារណាជឃើញ កិជល ស្ដលខលួន
បានលេះជ ើយនិងមនិទានល់េះ (ឧទា រណ៍៖ ពីមុនធាល បជ់រកាធជរចើន
ឥ ូវជ ផ ើយជរចើនជ ើយ មនិជចេះស្តខឹងជផថ ផ្លថ  ់ ពិចារណាកិជល 
បានលេះ មនិទានប់ានលេះ មគគ ផល និរវ ន)។ 

ចូរពិនិតយចិតថរប ់អ្បក ជតើអ្បកមានចិតថណាខលេះជកើតជ ើងជ ើយ  ូម
ខិតខំទាងំអ្ ់ោប  ជដើមផជីៅឱ្យបានដល់ នថិភាពចិតថពិតរបាកដ ពំុជ េះ
ជទជយើងនឹងរតូវចិតថអារកកវ់ាជធវើបាបទល់ថ្ថងស្គល ប ់ជាកជ់ាមនិាន ។ 
 

ថ្រតលក័ខណ៍្ធម៌ 
ជាចាប ់ចចៈឬជាចាបធ់មមជាតិ មនិស្មនជារប ់និគមស្តមយួៗជទ 

មនិស្មនជារប ់បារាងំរ ូសយីួនស្ខមរ មនិស្មនជារប ់យី  ូ វ មោមា៉ា តឬ់
មោវរី (ស្គ  ជជនជទ) ស្តជារប ់ កលចរកវាលទាងំលានជលាក
ធាតុស្ដលជធវើពីអាតូម ។ បុគគលណាមានបញ្ជដ បានជឃើញធមជ៌នេះកបុងថាប ក់
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ភាវ  បុគគលជ េះរស្មងជាអ្បកមាន នថិភាពចិតថ មានការរ ់ជៅមនិ
របកបជោយកាជាបជំ់រក ់ រចួផុតពីទិដឌិទាងំពងួ រ ់មានជ រភីាពចិតថ
ទាងំមុនជពលស្គល បនិ់ងជរកាយជពលស្គល ប ់ ។ ការបានរចួផុតពីគំនរទិដឌិ 
រស្មងជាមនុ សជចេះស្គថ បជ់ចេះនិយយ ជចេះស្គថ បជ់គនិយយ និងជចេះអ្នុ
ញ្ជដ តថិឱ្យជគនិយយ ជចេះរគបរ់គងស្ថរកាចិតថខលួនឯងរបកបជោយបញ្ជដ  
ជចេះរ ់ជៅជាមយួជលាកជោយការចុេះ ំរងុ ជចេះជពញចិតថចំជរេះអ្វីស្ដល
ខលួនមាន និងអ្វីស្ដលអ្បកដថ្ទមាន ជចេះរពមជចេះលមម ដឹងឯងដឹងអ្ញ ជចេះ
រគបជ់ចេះរោន ់ ជចេះញញឹមជចេះ ងបស់្គង ត ់ ជរបើជីវតិយ៉ា ងស្គមញ្ដ ជោយមនិ
ជំរកបំ់ណុលស្ផនដី លកខណេះទាងំបីមាន៖ 

១-  ជពវ ង្ខខ រាអ្និចាច   ង្ខខ រទាងំឡាយមនិជទៀង ជររេះមនិអាច
រកាកបុង ភាពជដើមបាន ជកើតជាកូនង្ខ៉ា ស្របជៅជាកុមារ រចួជ ើយកជមាល េះ
រកមុ ំកាល យជាពូមងីជាអ្៌ជំាាយយ រចួជារបូជ ើមជបា៉ា ងនិងស្បកធាល យ ។ 
ធមមជាតិណាកអ៏្ ់ជៅ ូនយជៅ  ូមផសី្តស្ផនដីកអ៏្ ់ជៅ ូនយជៅជាធមម
ា ។ មនិជទៀងជររេះរតូវជកើតរលត ់ មានជ ើយស្របជាមនិមានវញិ ពីមនិ
មានកស៏្របជាមាន ។ រគបចំ់ណុចជលើស្ផនដីគឺកជរកើករជំយួ ញបញ័់រស្រប
របួលផ្លល  ់បថូរជានិចច មនិមាន ភាវណាអ្មតៈជ ើយ ។ កាបិំតស្ដកស្ថប
ជបាេះស្កផររង ជបើជមើលជោយស្ភបកទជទរជឃើញកាបិំតជៅធមមា ស្តាម
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ពិតវាកំពុងរងអុ្ក ីុតកមមជោយស្គរ ំជណើ មកាល យជាស្ដកអុ្ក ីុត រចួ
ជាស្ដកអីុ្រដុក ីុត ជពលបានជបួអា ីុតកបុង ំជណើ មវាករ៏ជំោេះកាល យជា
ស្ដកស្ថប ុទនវញិ ស្របរបួលតៗោប ជាបម់និោច ់ ។ មាននយ័ថាកាបិំត
ស្ដលជយើងបានជបាេះោកស់្កផររងទឹកជ េះ វាកំពុងស្ត ឹករចិរលឹយ៉ា ង
អាថកំ៌បាងំ  ូមផរីបូកាយជយើងកដូ៏ចោប  រតូវជរាជលបយកជោយមនិដឹង
ខលួនស្ដរ ស្តអ្វជិាជ បានរគប ងកតម់និឱ្យជយើងដឹងបាន នឹងមនិបានជឃើញ
ការពិតជនេះជ ើយ ជ ើយមានេះនិងតណាា ស្តងជចញមុខជបាករបា ់ជយើង
ថាជនេះអ្ញ ជនេះរប ់អ្ញ ។ កបុងជលាកជនេះអ្តម់ានអ្បកណាចុេះកបុង ធឹង
បានពីរដងជ ើយ ។ ធមមជាតិថ្នអាតូមគឺពូនផថុ ំករជកើតនិងការស្បកធាល យ
ជោយការឆកយ់ករោបជ់អ្ ិចរតុងពីោប ជៅវញិជៅមករគបវ់ ិទី ឯរាង
កាយជយើងគឺជាគំនរថ្នអាតូមជនេះឯង ជលាកជនេះគឺជា មរភូមថិ្នអាតូម
ស្តប៉ាុជណាត េះ ។ 

២-  ជពវ ង្ខខ រាទុកខំ  ង្ខខ រទាងំពងួជាទុកខជររេះមានមនិជទៀងជា
ជ តុ រពេះពុទនរា ់ ួរថា ជបើ ង្ខខ ជនេះមនិជទៀង ជតើវាជា ុខឬជាទុកខ ? 
ភកិខុទាងំឡាយទូលតបថា វាគឺជាទុកខរពេះអ្ងគ ។ មាប លភកិខុទាងំឡាយ ជបើ
វាជាទុកខ ជតើគរួរបកានថ់ាវាជារប ់មានខលឹមស្គរជទ? ភកិខុជឆលើយថា មនិគរួ
របកានជ់ទរពេះអ្ងគ។ ទុកខំមានអ្តទថា ធនរ់ទាមំនិបាន ជររេះរតូវការជកើត
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រលតជ់បៀតជបៀន របូគឺជាគំនរថ្នទុកខ ជររេះរតូវ វេះស្ វងរកអាោរនំចំណី
 ជមលៀកបំរក ់ រកវជិាជ រកការង្ខរ  តវខលេះជកើតមកជ ើយកស៏្គល បប់ាតជ់ៅ 
 តវខលេះជកើតមកករ៏តូវកំររជមឬកំររបា ជកើតមកជ ើយមនិរគបល់កខណៈ
ដូចជគ ជកើតមកជ ើយ ជំរាោពាធិជាបា់មមកជាមយួ របូកាយគឺដូច
ជាគំនរគបជ់ភលើងស្ដលជឆេះឆលួស្របរបួលផ្លល  ់បថូររវាង ុខនិទុកខ ។ ចិតថជចេះ
ស្តជាបជ់ញៀនញ៉ា មនឹង ុខបនថិចបនថួចស្ដលជាអានិ ងសរប ់ខន័ន ជចេះ
ស្តរបជដញាមពនលឺស្ដលជារប ់ទជទរស្គអ ត ជ ចកថីរគបរ់ោនា់មផលូវចិតថ 
ការទទលួរពមជៅជពលស្ដលរបឹងអ្ ់លទនភាពជទើបបានជ ផ ើយទុកខ ។ 
ទុកខជារប ់ធមមជាតិជទ ឱ្យស្តមានរបូគឺោចា់តរតូវស្តមានទុកខ មានរបូ
មានទុកខជាធមមា ជលាកជនេះ ង្ខខ រទាងំឡាយរតូវកជរកើកញបញ័់រ កបុង
ទិ ទាងំពងួ ដូចជា តវរតីបំរេះន លកបុងទីស្ដលមានទឹកតិច ។ ការ
ជកើតជ ើងគឺជាកំជណើ តរប ់ទុកខ ដថ្ទជរតអំ្ពីទុកខមនិមានអ្វីជកើតមនិមាន
អ្វីរលត ់ មានស្តទុកខប៉ាុជណាត េះស្ដលស្របរបួលជៅ មានស្តទុកខប៉ាុជណាត េះស្ដល
ាងំជៅ ។  ូមកំុពិចារណាឱ្យជឃើញថាខលួនមានទុកខស្តមាប កឯ់ង ជររេះ
ជនេះវាជាការរបកានម់ាជំោយខលួនឯង ( កាក យទិដឌិ)។ កិចចរបតិបតថិរពេះធម៌
គឺជាការកំណតដឹ់ងនូវទុកខជនេះឯង ទុជកខញណំ ជររេះការជឃើញទុកខចា ់
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 ឱំ្យជកើតជស្គមន សញណ រកីរាយរ ់ជៅជាមយួទុកខជោយកថីរជេះថាល
ចិតថ ជនេះជ ើយគឺជាភាពរងឹមាាំមផលូវចិតថរប ់ពុទនបរ ័ិទ ។  

៣-  ជពវធមាម អ្នាថ  ធមទ៌ាងំឡាយទាងំពងួអ្តម់ានខលួនឯងជទ វា
ជកើតជ ើងជោយស្គរស្តមានជ តុនិងបចចយ័រទរទងឱ់្យជកើតស្តប៉ាុជណាត េះ ។ 
ជយើងជមើលជឃើញស្តធមជ៌ទាលទាងំដុលៗ ឧទា រណ៍  ជដើមស្គវ យរតូវ
ពឹងទឹកពឹងពនលឺពឹងដីពឹងជីរជាតិជទើបគងវ់ងជ់ៅបាន យ៉ា ងណាមញិរបូ
ជយើងកដូ៏ចោប រតូវពឹងអាោរពឹងខយល់ពឹងពនលឺពឹងថាប  ំងកូវ ជមលៀកបំរក់
ទីស្គប កអ់ារ ័យជាជដើម។ល។ ស្តជយើងជមើលជឃើញស្តរបូទាងំដុលៗអ្ត់
បានជមើលជឃើញបចចយ័រប ់វាជ ើយ ។  

មនិជទៀងជាជ តុជទើបមានទុកខជាផល ជដើមផជីោេះរស្គយបញ្ជា ទុកខ
រតូវជមើលឱ្យជឃើញអ្នាថ  ស្ដលអ្វីៗ ុទនស្តជកើតជ ើងពីធាតុផស ំ អ្តម់ានតួ
ខលួនជកើតជ ើងជទាលស្តឯងកបុងធមមជាតិជ ើយ វារបរពឹតថិជៅជោយខលួនឯង
បង្ខគ បប់ញ្ជជ មនិបាន មនិឋតិជរកាមអំ្ណាចអ្បកណាជ ើយ ។ ជបើឋតិ
ជរកាមអំ្ណាចនិងបង្ខគ បប់ញ្ជជ បាន ជម៉ាលេះ មអាចបញ្ជជ បានថារបូ ពំុគបផ ី
ចា ់ ពំុគបផឈី ឺពំុគបផសី្គល បជ់ ើយ ស្តជនេះអ្តទ់ាល់ស្តជស្គេះ ។ ធមមជាតិ
ណាជកើត ធមមជាតិជ េះរលតជ់ៅជាធមមាមនិអាចបង្ខគ បប់ញ្ជជ បានជ ើយ 
។ អ្នាថ ធម ៌ ជាការរកជឃើញដល់ទីបំផុតថ្នអាថកំ៌បាងំកបុងធមជ៌ាតិ
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 ំណាងជយើងណា ់ ស្ដលដូនាជយើងជចេះជរជើ ជរ ើ យកស្គ  
ស្ដលជាកំពូលបញ្ជដ ញណជនេះទុកជាមរតកឱ្យដល់ជយើងរគបោ់ប  អារកក់
លអ ជមម  យល់បានខលេះមនិបានខលេះ ជចេះស្តរបួរមួជយួ ោប ជៅ ជដើមផរីចួចាក
ផុតទុកខ។ 

នីវរណ្ធម៌៥ 
នីវរណធម៥៌ ស្ដលជាធមជ៌ា រតូវរប ់ មាធិឬ្ន៖ 
១- កាមឆនធៈ ការរជំភើបជរតករតអាលឬការរបពឹតថិកបុងកាមជាធមជ៌ធវើ

ឱ្យ មាធិវ ិ  ។ 
២- ពាបាទៈ ការគិតប៉ាងពាបាទ ជាធមបំ៌ផ្លល ញជ ចកថី ុខ ងប់

រប ់ចិតថ ។  
៣- ថីនមទិនៈ ការរចអូ្ ងុយងក ់ជាធមបំ៌ផ្លល ញ ការជលើកចិតថជ ើង

កានអ់ារមមណ៍កមមោឌ ន។ 
៤- ឧទនចចៈកុកកុចចៈ ការជតថ រកោយរាយមាយថ្នចិតថ ជាធមបំ៌ផ្លល ញ

បីតិស្ដលជាជ ចកថីស្ឆអតថាល ថ្នចិតថ។ 
៥- វចិិកិចាឆ  ជ ចកថី ងសយ័រញួរាថ្នចិតថ ជាធមបំ៌ផ្លល ញការ

ពិចារណាធម។៌ និវរណធម៥៌ជាធមរ៌ារាងំមនិឱ្យការរបតិបតថិធមប៌ាន
 ជរមច្ន ៕ 
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ភរយិលអ 
ស្រ្ ថីមារយទលអជទើបកាល យជាភរយិលអ ភរយិលអជទើបកាល យជាមាា

លអ កូនរបុ ជបើឯងបានជួបស្រ្ ថីស្ដលជធវើខលួនដូចជាមាថ យរប ់ឯង ចូរឯង
លុតជងគងចុ់េះ ំុ ងជរៀបការជៅណា ។ ថ្ថងមុខ ជបើ ងកាល យជាមាថ យ
ោម នរារបណី រតូវជមើលខលួនឯងថា ជតើឯងជធវើខលួន មជាកូនលអរប ់ ង
ជ ើយឬជៅ ? រតូវពាយមស្ វងយល់ពីការយល់ចិតថោប  មនិស្មនរតរ់ក
អ្បកទាយជបៀ អ្បកជរស្គចទឹកមកកំណតវ់ា  ពកួឯងជទ  អីជលាកជនេះ
មានបាលីបនធនចិ់តថស្ដរ ? វាមនិស្ដលយកឈបេះអំ្ជពើលអបានជទកូន ។ 
ជដើមផយីល់ចិតថរតូវ ជងកតជមើលស្កវស្ភបក ស្គថ ប ់ជមលង និងការចាប់
អារមមណ៍ ជទើបមានការយល់ដឹងពីការទាមទាររប ់ជបេះដូង ។ ជបើជទាេះជា
កូនរ ីខញុ ំមនិអាចកាល យជាមាច  ់កសរតីយរ៍ប ់បថីវាបាន ក ៏ងជៅស្តជា
រពេះមោកសរតិយនីរប ់ខញុ ំដស្ដលស្ដរ (ទឹកចិតថឪពុករគបរ់បូចំជរេះកូន
រ ី) ។ កូនរប ុ កំុឃុំរបពននទុកកបុងផធេះបាយរ ូតអី្  ងមនិស្មនជាជម
រជូកជទ រតូវឱ្យ ងជចញជៅជរតជមើលជគឯងខលេះផង ជបើឯងចងម់ានអាយុ
ស្វង ឱ្យរបពននកានលុ់យជៅ ជររេះ ងដឹងពីតំរវូការកបុងផធេះជាងឯង ស្តឯង
កំុជភលចជមើលខធងចំ់ណាយផង ។ ជដើមផសី្គគ ល់ចិតថោប បានចា ់ ជគរតូវឆលង
កាតប់ញ្ជា ជាមយួោប  បថីរបពននខលេះជពលជបួបញ្ជា មនិស្ វងរកដំជណាេះ
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រស្គយជទស្បរជាខំរកវធីិទំលាកកំ់ ុ ោកោ់ប  ឆលងកាតជ់រឿងទាងំជនេះ
ជ ើយជទើបជគជមើលជឃើញជបេះដូងរបជោងកបុងទាងំអ្ ់ោប  ។ 
 

អំណាចលីនមិរធ 
អំ្ណាចថីនមទិន គឺការរចអូ្ ងុយងកក់បុងជពលជធវើ មាធិ វធីិចាត់

ការជាមយួវាគឺរតូវជដករគបរ់ោនមុ់នជធវើ មាធិ កំុ ូបស្ឆអតជពក ងុយកបុង
ឥរយិបទណា រតូវបថូរឥរយិបទជ េះជចញ (អ្ងគុយជង្ខក រតូវជរកាកឈរ ឬ
ជដើរចស្រ្ងកម) យកថ្ដរតដុ រាងកាយឲ្យ ពវជដើមផោី ់ រថ្ វញិ្ជដ ណកំុ
ឱ្យ ពឹករ ពន ់ យកទឹកលុបមុខ ជធវើទុកកបុងចិតថឱ្យដូចជាជពលថ្ថង (ចូល
អាជលាកក ិណ មលងឹវងម់ណឍ លរពេះអាទិតយជៅជពលថ្ថងជ ើយ មលងឹ
អារមមណ៍ជ េះដូចជាជពលថ្ថងជៅជពលងុយ)  ូរតស្គវ ធាយកមមោឌ នឭៗ
(វចស្គរ) ជលើកចិតថជ ើងកានក់ារពិចារណា (វតិកក) រចួជ ើយរតិេះរេិះ
ពិចារណា (វចិារ) ជបើជរបើអ្ ់កាចជ់ ើយជៅស្តជង្ខកជទៀតជៅជដកស្តមថង
ជៅ ឬជដកជៅកបុងស្ភបនកល៏អជាងជដកជរតស្ភបន (ជដករបកបជោយកមម
ោឌ ន)ស្តរបយត័បធាល កពី់ជលើស្រគ (ាកធ៏ាល បស់្ដរ) ។ ទំរាឆំលងកាតតំ់ណាក់
កាលជនេះផុតរតូវអ្តធ់នប់នថិចស្ដរ ជររេះ មាធិមានការងុយងកជ់ា
 មាល ញ់ ។ 
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វិធីរវំដាះខលួនវចញពីគំនិតអវិជ្ជ ន 
រជំោេះខលួនពីគំនិតអ្វជិជមាន អ្បករតូវរេិះគិតពិចារណាពីជ តុផលជីវតិ

ឱ្យបានរតឹមរតូវ ចំណាយជពលជៅស្កផរ បផរុ  ជៅស្កផរមនុ សស្ដល
មានគំនិតរងឹបឹុងមនិចុេះចាញ់ចិតថអារកក ់ ជ ើយមានចិតថទូលាយមនិ
ចជងអៀតចងអល់ ជៅស្កផរមនុ សស្ដលជគជោរពរ ឡាញ់អ្បក ជីវតិខលីណា ់
កំុជៅជិតមនុ សស្ដលជគមនិចូលចិតថជយើង ជនេះជាមជធាបាយរ ់ជៅ
ជាមយួជីវតិពិតរបាកដ ។ មានស្តកថីរ ឡាញ់ ការអាណិតអា ូរ ោម ន
ការរេិះគនជ់ពបរជាយោប  វាមានជៅជាមយួ បផរុ ជានិចច។ ោម ន
ទារណុកមមណាអារកកដូ់ចចិតថ អបជ់ខពើមជនេះជទ ោម នការឈចឺាបឯ់ណា
ដូចការរជំលាភបំរនជលើោប ជនេះស្ដរ កោ៏ម នកថី ុខណាដូចជាចិតថ ងប់
ជ ើយ ។ 
 

វេចកាីេខុកនងុការរេវ់ៅ 
ផលូវកណាថ លឬមជឈមិបដិបទាស្ដលរពេះ មាម  មពុទនបាន ស្មថង គឺជា

ផលូវស្ដលពុទនបរ ័ិទគបផពិីនិតយពិចារណាឱ្យបានរគបរ់ជុងជរជាយ ជដើមផ ី
ទទលួបានជ ចកថី ុខកបុងការរ ់ជៅ ។ ផលូវកណាថ លមាននយ័ថាមនិតឹង
ជពក មនិធូរជពក ជ តុជនេះចូរកំុកានយ់កស្ផបកណាមយួោចា់តជដើមផតំីរវូ
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ាមចិតថខលួនឯង គឺរតូវជចេះតំរវូជៅាម ភាពការណ៍ជដើមផមីានការមនិ
ជបៀតជបៀតជបៀនខលួនឯង មនិជបៀតជបៀនអ្បកដថ្ទ មនិជបៀតជបៀនខលួនឯងផង
នឹងមនិជបៀតជបៀនអ្បកដថ្ទផង រពមជពលជាមយួ ។ ផលូវកណាថ លគឺបត់
ស្បនទានជ់ពល (Flexible) មនិមានេះរបកានស់្ត មជ តុ មផល ។  
១- ជបើកានយ់កគំនិតថា កមមកំណតម់កដូចជមថច គឺរតូវស្តអ្ញ្ច ឹងផ្លល  ់បថូ
រមនិបាន រតូវរពមាមកមម ការយល់រជបៀបជនេះគឺខុ  ជររេះរពេះអ្រយិៈ
ទាងំឡាយជលាក ុទនស្តរបយុទនជាមយួផលកមមជដើមផសី្កស្របផ្លល  ់បថូរមនិ
ផ្លក បមុ់ខជដកដលួាមកមមជ ើយ ( ូមអានបិដកភាគ៤១ទំពរ័៣៦៨ដល់
៣៧៦) ។ ប៉ាុស្នថជបើជរ ើមនិរចួជទចាទំំលាកជ់ៅាមយថាកមម ឬ រពមាមកមម
ជដើមផមីានកថី ុខ ។  
២- ជបើយល់ថា បុណយមនិទានរ់គបស់្គថ បធ់មម៌និបាន កំុ ស្មថងធមឱ៌្យ
ស្គថ ប ់ យល់ស្បបជនេះកខុ៏  ជររេះមានររ មណ៍មាប កស់្ដលរពេះបាន 
ស្មថងធមឱ៌្យស្គថ បយ់៉ា ងជកាេះកាយាងំពីរពេះវនិយ័ រពេះ ូរត និងរពេះ
អ្ភធិមម ទីបំផុតររ មណ៍បានរតឹមស្តដល់ថ្រត រណគម មនិបានជារពេះ
អ្រយិៈ ស្តរពេះពនយល់ថា រពេះអ្ងគ ស្មថងធមឱ៌្យស្គថ បគឺ់ជដើមផបីណថុ េះ
ឧបនិ សយ័ ជររេះជលាកនឹងបានជាឯតទគគស្ផបកជមាថ ធមជ៌ៅជាតិាង
មុខ ។ ជបើមនិចាបជ់ផថើម នស ំ ជតើនឹងជពញបានដូចជមថចជៅ ?  
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៣- ជាការរតឹមរតូវបំផុត ជដើមផបីានជដើរាមផលូវកណាថ លឱ្យបានលអ មនិ
មានអ្វីជរតពីការអានបិដកឱ្យចបជ់ាមុន ិន ជ ើយពាយមស្គថ បោ់ប  
ជចេះស្គថ បប់ញ្ជដ ជគឯង ស្គថ បរ់គបទិ់  កំុស្គថ បស់្តមាខ ង ជចេះ នធ ោប  
ស្គក ួរោប  ជដើមផតំីរងទិ់ដឌិខលួនឯងជ េះជទ ។ កំុមានេះរងឹតអឹងាមស្តការ
យល់ជឃើញរប ់ខលួនឯងឱ្យជស្គេះ  ំានគឺ់ មជ តុ មផល ពំុជ េះជទ
នឹងស្គថ ំជពក ឬ ជឆវងជពកជាមនិាន ។ 
 

េញ្ហា បញ្ហជ ក់ថាធ្លល ប់សាល ប់វហើយវកើតវរៀត 
 ញ្ជដ ស្ដលបញ្ជជ កថ់ា «អ្បកធាល បស់្គល បជ់ ើយជកើតជទៀត» ឬមកពី

ភពដថ្ទ៖ 
១-  ុបិនថជឃើញភពស្បលកៗស្ដលខលួនមនិធាល បជ់ឃើញកបុងការរ ់ជៅ  
២- មានការចងចាទីំកស្នលងស្ដលខលួនមនិធាល បជ់ឃើញ ពវថ្ថង   
៣- មានវចិារណញណចស្មលកខុ ពីជគ  
៤- មានអារមមណ៍ថាកស្នលងខលេះខលួនធាល បប់ានជឃើញរចួមកជ ើយ  
៥-  មានបញ្ជដ អាចយល់ចិតថអ្បកដថ្ទ ឬ អាចដឹងជ តុការណ៍មុនខុ 
ជគ   
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៦-  ជចេះឆលុេះបញ្ជច ំងពីខលួនឯង យល់ដឹងយ៉ា ងចា ់ថាខលួនធាល បប់ានរ ់
ជៅកបុងភពមុន ជ ើយនិយយរបាបជ់គឯងស្បលកៗ  
៧- មានអារមមណ៍ថាខលួនចា ់ជាងអាយុ 
៨-  ការការជាបចិ់តថាល ងំជៅនឹងវបផធមក៌បុង មយ័កាលណាមយួ  
៩-  ាល ចឬមនិចូលចិតថជរឿងអ្វីមយួយ៉ា ងចា ់ (ាល ចទឹក ាល ចមនុ ស)  
១០- មានអារមមណ៍ថា ស្គទ នភាពកបុងបចចុបផនបមនិស្មនជាលំជៅោឌ នរប ់
ខលួន ។  

ជនេះជាបាតុភូតចាជំាតិ ស្ដលអាចជកើតជ ើងាងំពីតូច ឬ មាន
ជរកាយមក ស្តកអ៏ាចមានជំងឺផលូ វចិតថស្ដលមានទំរងរ់បស្ លោប ជនេះស្ដរ ជបើ
វារាំនាល ងំជាការលអរតូវជៅជបួមស្រ្នថី ុខភាពផលូវចិតថ ។ ជទាេះបីយ៉ា ងណា 
ជរឿងជនេះមនិស្មនជាជមាទនភាពអ្វីជ េះជទ (ខលេះថាខលួនជាបុរតីរពេះឥនធ ជា
បុរតីជ ថច គ ជាជទវាជៅាវតឹងស ។ល។) ការជមើលជឃើញ ការជកើត
រលត ់ការររតរ់បា កបុងភពជទើបជាជរឿង ំាន ់ ជររេះជបើអ្បកមកពីជទវា
ជ តុអ្វីកធ៏ាល កម់កមនុ ស ជ ើយជបើអ្បកជធវ របស្  ជទៀត អ្បកនឹងជៅជា
ស្ឆកឆ្ម  ជោរកបី មានទ់ាជាមនិាន ។ 
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េញ្ហា បញ្ហជ ក់ថាជាមនុេសមិនទាន់លអរគប់រោន់ 
ជៅជពលស្ដលមនុ សស្តងស្តខឹង វាជា ញ្ជដ បញ្ជជ កថ់ា ជគមានលួច

លាកអ់ារមមណ៍ស្ដលបង្ខា ញថា ជគជៅជាមនុ សមនិទានល់អរគបរ់ោនជ់ៅ
ជ ើយជទ ជ តុជនេះជគរតូវបង្ខា ញកំ ឹងតាងំការរររប ួាងកបុងរប ់
ជគជដើមផ ំីរនក់ារឈចឺាប ់ ។ ចរនថកំ ឹងបានបំស្លងជៅជាការរជំលាភ
បំរន ឱំ្យបាតប់ង ុ់ខភាពខលួនឯងនិងអ្បកដថ្ទ ជោយបងកជាការភយ័
ាល ចយ៉ា ងធងនធ់ងរ គឺអានុភាពថ្នជ ចកថីរ ឡាញ់ស្ដលរបកបជោយបញ្ជដ
ស្តមយួមុខគតស់្ដលអាចបនាបជរឿងជនេះបាន កថីរ ឡាញ់ ឱំ្យមានការ
អ្តធ់ន ់ បញ្ជដ  ឱំ្យជចេះជមើលជឃើញកំ ុ ខលួនឯង កំ ឹងគឺជារប ួដ៏
ជរៅ ស្ដលរតូវពាបាលជោយការភាញ ករ់លឹក ( តិ) ជារបចា ំ ជបើោម ន
ស្គម រតីរបុងរបយត័បជទ កំ ឹងនិងកថីជលាភលន ់ អាចបំបាត ់ជមលង តិ 
មផជាជញ្ដ ៈពីាងកបុងបាន ។ 
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វរឿងរ៉ាវវកើតវឡើងេរុធថ្ត នវហតុផល 
ជរឿងរា៉ា វទាងំអ្ ់ជកើតជ ើង ុទនស្តមានជ តុផលរប ់វា អ្បកណា

ជ ើចគឺវជងវង ជររេះោម នអ្បកណាដឹងថានឹងមានអ្វីជកើតជ ើងជៅាងមុខ
ខលួនជ េះជទ រ ់កបុងបចចុបផនបឱ្យបានលអជៅណា ។ ជតើអ្បកមានស្ដល
បាតប់ងក់ារពិតជៅកបុងដំជណើ រជីវតិរប ់អ្បកស្ដរឬជទ វាជ េះគឺជាអ្វី ? ជតើ
អ្បកអាចយកវារត បម់កវញិបានជទ ? ការពិតវាពិបាកស្ វងរក ជ ើយវា
កង៏្ខយបាតប់ងណ់ា ់ស្ដរ ។ រកាជំ រកបុងអំ្ជពើ បផរុ  ជធវើយ៉ា ងណា
ឱ្យស្តខលួនឯងកាល យជាមនុ សលអជៅបានជ ើយ កំុ ងឃមឹចងផ់្លល  ់បថូរ
គំនិតអ្បកដថ្ទឱ្យជគមកាមចិតថខលួន ជររេះជគកម៏ានគំនិតរប ់ជគស្ដរ ប៉ាុស្នថ
ជបើជយើងជាមនុ សលអ ថ្ថងណាមយួជគគងស់្តាមជមើលជយើងជាមនិាន ។ 
១-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបបានជាមាន តវជកាង កជ ើរជពញទីរកុង  
២-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបមានថ្រពជឈើដុេះជពញភប ំ
៣-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបរទពយ មផតថិជាតិជគជៅគងវ់ងស 
៤-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបោម នការជ ពជរគឿងជញៀនរ វងឹ  
៥-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបចាបជ់គមានមនុ សជោរព  
៦-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបជគោម នអំ្ជពើអា ចារ  
៧-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបជគមាន ុជីវធមក៌បុងការរ ់ជៅ  
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៨-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបជគមានការអាណិតអា ូរមនិជបៀតជបៀនោប  
៩-  ជររេះជគមាន ីល ជទើបជគមនិស្បកបាកស់្គមគគី  
១០-  ីលមនិស្មនគរួស្តជោរពជ េះជទ គឺរតូវស្តជោរពរគបរ់ ទាបឋ់ានៈ
ត ួទី កាលជបើមនុ សមានការយល់ដឹងពីស្គរៈរបជយជនរ៍ប ់ ីល
ជ ើយ ពនន ោរកថី កិចចការតុលាការកថីមនិ ូវមានកងវល់ជរចើនជទៀតជទ ។ 
 ីលគឺជាបុពវភាគថ្នអ្រយិមគគ។  ូមអ្នុជមាទ  
 

រតូវវចះរេវ់ៅជាមួយខលួនឯង 
ោម នអ្វី បាយជាងការរ ់ជៅជាមយួខលួនឯងជទ ជ ល្ េះជាមយួខលួន

ឯងជទើបរកីចំជរ ើន  រជ ើរខលួនឯង ជំកើតជរឿង បជ ធ  ខលួនឯង ជំកើតជំងឺ 
របឹងឭាល ជំពក ជំដកមនិលក ់ ។ គិតជរឿងជលាកជនេះជាជរឿងមនិជចេះចប ់
គិតរគបគិ់ត ពវ រំមា ់កាលជៅមនិ ុខជទ គិតជរឿងខលួនឯងជទើបអាច
ចបប់ាន។ 
១- កំុជបាេះបងជ់ចាលជោលជៅឱ្យជស្គេះ ជរឿងស្ដលលអរតូវការជពលជវលា  
២- ផលូវស្ដលលំបាក ស្តងជៅដល់ជោលជៅស្ដលលអជានិចច 
៣-   ជមលងស្ដលមានជៅកបុងខលួនអ្បក វាមនិស្មនជាអ្បកជទ ស្តអ្បករតូវស្ត
ជរៀនពីវាឱ្យបានចា ់។ 
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៤- អ្វីស្ដលជធវើឱ្យអ្បកមានអារមមណ៍ភយ័ាល ចពីាងកបុង វាពាយមរបាប់
អ្បកពីជរឿងអ្វីមយួ ស្ឆកជឆរពិនិតយវា ិនជៅ។ 
៥- រតូវជធវើខលួនជដើមផបីញ្ជជ កថ់ាខលួនអ្បកគឺជាអ្បកណា ជាជាងខំជធវើខលួនាម
គំនិតអ្បកដថ្ទចងជ់ឃើញ ជធវើាមចិតថអ្បកដថ្ទគឺបានបំផ្លល ញជទពជកា លយ
ខលួនឯងជ ើយ ។ 
 

ចំណ្ង់ឥតរពំថ្ដនវកើតវឡើងពីអារមមណ៍្ 
ជៅជពលស្ដលទមាល បធ់មមារប ់ជយើងវាពរងីកអារមមណ៍ ឱំ្យជយើង

មានចំណងឥ់តរពំស្ដនបានជកើតជ ើង ជយើងកជ៏ធវើាមវាជោយអ្វជិាជ  ទី
បំផុតបញ្ជា បានជកើតជ ើងជ អក កេះរុពំទ័នជីវតិខលួនឯង ប ធ បម់កការចាប់
អារមមណ៍ជលើដំជណាេះរស្គយរប ់ជយើងពីលទនផលជ េះ នឹងស្លងមាន
ភាពអ្វជិជមានតជៅជទៀតជទើបអាចជោេះរស្គយបញ្ជា បាន ជយើងអាច
 រមាកជាមយួដំជណាេះរស្គយបញ្ជា ទាងំជ េះបាន ។ ដូជចបេះអ្វីស្ដលជយើង
កំពុងពាយមជធវើ គឺជដើមផជីោេះរស្គយជោយភាពបិុនរប បរ់ប ់ជយើង
ជាមយួនឹងភាព មុគស្គម ញរប ់គំនិតខលួនឯង ។ ជរឿងជនេះគឺវា មមូល
ជៅនឹង មតទភាពថ្នការជរបើវនិយ័ នឹងការយល់ដឹងពីផលូ វជលាកផលូវធម៌
រប ់មនុ សមាប ក់ៗ ជនេះឯង។  
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១- អ្វជិាជ  ឱំ្យមានវជិាជ  ទុកខលំបាក ឱំ្យជកើតបញ្ជដ  ពីគំនិតអ្វជិជមាន ំ
ឱ្យមានគំនិតវជិជមាន។  
២- កិជល  =>  ឱំ្យស្គងកមម => ទទលួវបិាកកមម => ជោេះរស្គយ
មនិរតូវលិចចុេះ ជោេះរស្គយរតូវរចួខលួនឬកានស់្តរកីចំជរ ើនជ ើង កំុជចេះស្ត
 អបកិ់ជល អី្ ជបើោម នវាជទ ជយើងករ៏កកថី ុខមនិជឃើញស្ដរ ។ 
 

វតើអវី នតថ្មលបំផុតកនងុវោកវនះ? 
ជតើអ្វីមានតថ្មលបំផុតជៅកបុងជលាកជនេះ ? គឺជីវតិ ប ធ បម់កគឺលុយ គឺ

លុយជនេះជ ើយស្ដលជធវើឱ្យមនុ ស ោំប ជ ើចឬយំ ប៉ាុស្នថជបើអ្បកញញឹមស្បរ
ជាជធវើឱ្យមុខរប ់អ្បកមានតំថ្លជៅវញិ ។ លុយជធវើឱ្យបថីរបពននកូនជៅស្បក
បាកោ់ប  លុយជធវើឱ្យមានការកាប ់មាល ប ់ លុយជធវើឱ្យមាន ស្រ្ង្ខគ មជកើត
ជ ើងរគបរ់ចកលាក ។ ជតើជីវតិពិតជាមានបញ្ជា ពិតស្មនជទ ? ពិតស្មន
ជ ើយ បញ្ជា គឺអ្បករតូវស្តជោេះរស្គយជតើស្មនជទ ? ស្មនជ ើយ ជបើអ្ញ្ច ឹង
ជ តុអ្វីអ្បកចាបំាចរ់តូវបងាូ រទឹកស្ភបកស្ថមជទៀតជធវើអ្វីជៅ ? ជ តុអ្វីមនិជោេះ
រស្គយស្តបញ្ជា ជៅ ? រតឹមស្តជោេះរស្គយជស្គេះ ជ តុអ្វីចាបំាចប់ារមភស្ថម
ជទៀតជធវើអ្វី ? ញញឹមជៅរបជ ើរជាង។ 
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វរព្វះថ្តអវិជាជ  
ការរា ់ដឹងគឺជាដំជណើ រអ្ភវិឌណបញ្ជដ ញណ អ្ភវិឌណការយល់ដឹង

ពីការពិតស្ដលមនិមានអ្វីស្ដលរតូវជាបរ់បកាន ់មនិមានអ្វីរតូវជតថ រកោយ
ស្គថ យជរកាយ ឬ មនិមានអ្វីរតូវរកីរាយជរតករតអាលជាមយួ វាមានរតឹម
ស្តការជធវើអ្វីៗឱ្យរបជ ើរជ ើងស្តប៉ាុជណាត េះ ។ ការរា ់ដឹង គឺស្ញកការពិត
ជចញពីភាពស្កលងកាល យ រលំតភ់ាពវជងវងភានរ់ច ំរប ់គំនិតអ្ ់ឥត
ជ   ល់ ។ មនុ សោម នការរា ់ដឹង មានេះរបកានា់ល ងំជពកជៅ
ស្លងជចេះនិយយអី្ជរតពីបញ្ជា និងការឈចឺាបប់ាតជ់ៅជ ើយ ជធវើដូចជា
ស្គល បអ់ាចយកអ្វីៗជៅាមបានអ្ញ្ច ឹង ស្ដលាមពិតស្គល បប់ាតជ់ៅស្លង
មានអី្រតូវគិតជស្គេះ ជៅខំឈចឺាបជ់តថ រកោយមនិជចេះឈបជ់ៅជកើត ។ 
រ ឡាញ់  អបរ់ប ់ស្ដលមនិជទៀង ទាងំខលួនកម៏និជទៀងជទៀត ជតើរតូវ
របកានជ់ាបជ់ៅនឹងអ្វី ?(អ្វជិាជ ) ។ 
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ការយលដ់ឹងរបេម់នុេស 
ការយល់ដឹងរប ់មនុ សមានបនួកំរតិ៖ 

១- ាមរយៈគំនិត គំនិត ឱំ្យមានការស្របរបួលផ្លល  ់បថូរ គំនិត មំកនូវ
 ុខទុកខ គំនិត ឱំ្យមានការស្គល បឬ់រ ់ ឱ្យបាន ជរមចមគគផលនិរវ ន 
គំនិតគឺជាខលឹមធមរ៌ប ់មនុ ស ជទើបកបុងមគគមានអ្ងគ៨រពេះពុទនជលើកយក
ការយល់រតូវ គិតរតូវោកជ់ាលំោបទី់មយួ ។ ការ វឹកោតឱ់្យជកើតគំនិត
មនិអាចជបាេះបងជ់ចាលស្ភបករតជចៀក រចមុេះអ្ណាថ តកាយបានជទ ។  
២-  ាមរយៈអារមមណ៍ ជាធមមជាតិស្ដលទទលួបានពីាងជរតនិងពី
ាងកបុង ។ 
៣-  ាមរយៈការរល់រតវូចិតថ  ឱំ្យមានពិជស្គធ ជពលជគរល់រតូវាម
រទឹ ថី ។ 
៤- អ្ពភនថរញណ ជាចំជណេះដឹងខព ់បំផុត ស្ដលជកើតពីភាវ ម
យបញ្ជដ  (ការរពឹំងគិតដល់ទីជំជៅ) ជោយខលួនឯង យល់ចា ់ចាកធ់លុេះ
ជោយខលួនឯង មានកមាល ងំ ីល  មាធិជាបាត ជាញណដឹង ពវជរបើ
វមិារតទាងំ១១រប ់ខរួកាល ។ ការដឹងរប ់មនុ សកបុងកំរតិទីបីនិងទី
បនួ ជកើតពីការតភាជ បរ់ប ់ចិតថជៅនឹងឋាមពលចរកវា ជនេះឯង ។ 
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វតើវធវើយ៉ងណាវរើបអាចវមើលវោកវនះកនងុផលូវលអរគប់
វរឿងបាន? 

 ំណួរជនេះខលី ស្តមាននយ័រជាលជរៅទូលំទូលាយណា ់ ជដើមផ ី
ជមើលជលាកជនេះកបុងផលូវលអដរាបណាយល់ចា ់ពីដំជណើ រជីវតិ នឹងគុណ
តថ្មលចិតថ ងបឱ់្យបានចា ់ ។ កបុងវតទុមយួមានអ្តទនយ័ពីរជានិចច មាន
គុណ មផតថិស្ផបកលអនិងគុណវបិតថិស្ផបកអារកក ់ (Adventage and 
disadventage) រប ់វាជានិចច ស្តអ្វីកជ៏ោយកជ៏យើងរតូវជមើលវាកបុងផលូវលអ
ជានិចចស្ដរ ។ និយយដូចរ ួល ស្តជដើមផឆីលងកាតគឺ់ពិតជាលំបាក យ៉ា ង
ណាកជ៏ោយឱ្យស្តគិតរតូវគឺចិតថមានកថី ុខជ ើយ ។ គិតរតូវដូចជមថច ? 
គិតឱ្យជឃើញថា ជីវតិគឺស្តអ្ញ្ច ឹងជទ គិតឱ្យជឃើញថា អ្វីៗ ុទនស្តធមមា
ទាងំអ្ ់ ស្តគំនិតជយើងជទស្ដលជចេះស្តគិតថាវាមនិធមមា ជ ើយចងប់ាន
ឱ្យវាមកាមចិតថខលួន មនិរពមជាមយួភាពធមមា ជធវើឱ្យវតទុាងជរតស្រប
របួលទីកស្នលងរប ់វាអ្ ់ ។ ឱ្យស្តចិតថជយើងរពម ជ េះវតទុទាងំអ្ ់របរពឹតថិ
ជៅាមកស្នលងរប ់វារ ួលបលួជាមនិាន។ អ្វីៗ ុទនស្តមនិជទៀង ជ តុ
ជនេះអ្វីស្ដលខលួនបានជបួ ុទនស្តជាជរឿងបជណាថ េះអា នបទាងំអ្ ់ ជបើមនិ
ជទៀងវាជាទុកខជទ ជ ើយអ្វីៗ ុទនស្តរបរពឹតថិជៅាមជ តុបចចយ័រប ់វា
ទាងំអ្ ់ ោម នកមាល ងំអ្វីអាចបង្ខគ បប់ញ្ជជ បានជ ើយ ។ ឱ្យស្តជយើងមកជៅ
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កបុងជលាកជនេះ ជយើងរតូវស្តជបួជលាកធម៨៌ស្ដលជារប ់ជលាកជនេះជាធមម
ា ស្ផបកស្ដលលអគឺ បានលាភ បានយ   រជ ើរ  ុខ ទាងំជនេះជយើង
ជមើលវាកបុងផលូវលអបានយ៉ា ងង្ខយ ស្តស្ផបកអារកករ់ប ់វាគឺ បាតល់ាភ បាត់
យ  និ ធ  រេិះគន ់ ជជររបមាថ  ថីបជ ធ   និង ទុកខ ជទើបពិបាកកបុងការ
ជមើលវាកបុងផលូវលអបាន ។ ប៉ាុស្នថជរឿងជនេះស្បរជាង្ខយរ ួលជៅវញិ ជបើជយើង
បាន ិកាពីវា កំណតដឹ់ងថា ៨យ៉ា ងជនេះគឺជាជលាកធម ៌ ស្ដលជយើងរតូវ
ជបួជាធមមា ជ ើយវាមនិជទៀងជទ ស្តងស្របរបួលជៅជាធមមា ។ ជដើមផ ី
ទទលួបានបញ្ជដ ស្បបជនេះ ោម នអ្វីជរតពីការ ិកាធមនិ៌ងបដិបតថិធមជ៌ េះ
ជទ « តិាមដឹង បញ្ជដ ាមលេះ» ជដើមផសី្កស្របឱ្យអ្វីៗមកឋតិជៅកបុងគំនិត
លអជ ើងវញិ ។ គឺភាពធមមាកបុងរគបស់្គទ នភាពស្ដលខលួនបានជបួ ជ េះ
ជ ើយគឺជាភាពាល ងំរប ់មនុ ស ស្ដលជកើតពីការជចេះជមើលជលាកជនេះកបុង
ផលូវលអជនេះឯងជៅ ។  

 ងឃមឹថាចជមលើយជនេះអាចទទលួយកបាន ជ ើយ ូមរបិយមិតថអ្បក
អានជយួ បស្នទមមតិាមការគរួផងទាន 
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វព្វធិបកខិយធម៌៣៧របការ វដាយេវងខប 
 ជងខបជមជរៀន ជរធិបកខិយធម ៌៣៧ របការ គឺជា គុណធម ៌ស្ដលជា

ជ តុ ឬ ទាកទ់ង (បកខិយ) ជៅនឹងការរា ់ដឹង (ជរធិ) រប ់រពេះ
 មាម  មពុទន ។  
១-  តិបផោឌ នមាន ៤ គឺ៖ 

ក- កាយនុប ស   តិរឭកពិចារណា កាយ ជាអារមមណ៍ 
ខ- ជវទ នុប ស   តិរឭកពិចារណា ជវទ  ជាអារមមណ៍ 
គ- ចិាថ នុប ស   តិរឭកពិចារណា ចិតថ ជាអារមមណ៍ 
ឃ- ធមាម នុប ស   តិរឭកពិចារណា ធម ៌ ជាអារមមណ៍។  

២-  មមបផធានមាន៤គឺ៖ 
ក-  ំវរបផធាន ពាយមរបយ័តបមនិឲ្យ បាបជកើតជ ើងកបុង  ថ ន 
ខ- បោនបផធាន ពាយមលេះបាប ស្ដលជកើតជ ើងរចួជ ើយ 
គ- ភាវ បធាន ពាយមញុំងកុ ល ឱ្យជកើតជ ើងកបុង  ថ ន 
ឃ- អ្នុរកខ បធាន ពាយមរកាកុ ល មនិឱ្យស្គប ូនយជៅវ ិ

ញ។ 
៣- ឥទនបិាទធម ៌៤គឺ៖ 

ក- ឆនធៈ ជ ចកថីចូលចិតថរ ឡាញ់  
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ខ- វរិយិៈ ជ ចកថីពាយម  
គ- ចិតថៈ ជ ចកថីយកចិតថទុកោក ់ 
ឃ- វមីសំ្គ ជ ចកថីឧ ា ៍រតិេះរេិះពិចារណា។  

៤- ឥស្រ្នធិយ ធមជ៌ាធំមាន៥គឺ៖ 
ក-  ទនិស្រ្នធិយ  ទាន ជាធំ 
ខ- វរិយិិស្រ្នធិយ វរិយិៈជាធំ 
គ-  តិស្រ្នធិយ  តិជាធំ 
ឃ-  មាធិស្រ្នធិយ  មាធិជាធំ 
ង- បញ្ដ ិស្រ្នធិយ បញ្ជដ ជាធំ ។ 

៥- ពលៈមាន៥គឺ៖ 
ក-  ទាន ពលៈ 
ខ- វរិយិពលៈ 
គ-  តិពលៈ 
ឃ-  មាធិពលៈ 
ង- បញ្ជដ ពលៈ 
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៦- ជរជឈងគ អ្ងគជាធមថ៌្នការរា ់ដឹង មាន ៧ គឺ៖ 
ក-  តិ ជ ចកថីរឭកបាន 
ខ- ធមមវចិយៈ ជ ចកថីពិចារណា ជរជើ ជរ ើ រកធម ៌
គ- វរិយិៈ ជ ចកថីពាយម 
ឃ- បីតិ ជ ចកថីស្ឆអតចិតថ 
ង- ប សទនិ ជ ចកថី ងបចិ់តថ 
ច-  មាធិ ការតំកល់ចិតថឱ្យនឹង 
ឆ- ឧជបកាខ  ភាវៈស្ដលចិតថស្ដលរពជងើយ ចំជរេះអារមមណ៍ ។ 

៧- អ្រយិអ្ដឌងគកិមគគ ផលូវដរ៏បជ ើរ របកបជោយអ្ងគ៨របការគឺ៖ 
ក-  មាម ទិដឌិ បញ្ជដ ជឃើញរតូវ 
ខ-  មាម  ងកបផ ជ ចកថីរតិេះរេិះរតូវ 
គ-  មាម វាចា វាចារតូវ 
ឃ-  មាម កមមនថ ការង្ខររតូវ 
ង-  មាម អាជីវៈ ការចិញ្ច ឹមជីវតិរតូវ 
ច-  មាម វាយម ជ ចកថីពាយមរតូវ 
ឆ-  មាម  តិ ជ ចកថីរឭករតូវ 
ជ-  មាម  មាធិ  មាធិរតូវ ។ 
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