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សរៀបសរៀងសោយខ្ញ ុំព្រះករញណា ខ្ញ ុំបាទ 
សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត ថោងនីដាមុនី 
ចាបស់្ាើម រស រសៅថ្ងៃទី ០៣ ខខសមសា ឆ្ន ុំ ២០០៣ 
 រស រចបស់ៅថ្ងៃទី ២៣ ខខសមសា ឆ្ន ុំ២០០៣ 
សបាះរញមពស ើងវញិស ើកទី២ សៅឆ្ន ុំ ២០១៨ 
ខក ព្មួ និងសបាះរញមពស ើកទី៣ សៅថ្ងៃទី ២០ ខខមករា ឆ្ន ុំ ២០២១ 



 

សសចក្តតបញ្ជា ក ់

រាលស់សៀវសៅដែលសរៀបសរៀងសោយខ្ញុំព្ព្យះករញណា ខ្ញុំបាទ  
សាស្រ្សាត ចារយ សវជ្ាបណ្ឌ ិត្ សោងនីោមញនី 
មិនសព្មាបស់ធវីអាជ្ីវកមមស ះស ីយ  

សោលបុំណ្ងដត្មយួគត្ក់នញងការសរៀបសរៀងសសៀវសៅទុំងអស់
សនះស ីងគឺសព្មាបដ់ចកជ្នូជាធមមទន។ 

 
ធមមទនឈ្នះអសទ់នទុំងព្យងួ 

 
 
 

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ 
 

  សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត ថោងនីដាមុនី 012 782 550 / 015 71 83 80 
  សោក.  ញះ កញ   012 590 092 / 010 335 854 

  



 

ថេចកតីថ្លែងអំណរគុណ 

 ខ្ញ ុំព្រះករញណា  ូមខងែងអុំណ្រគញណ្ និងអរគញណ្ចុំស ះឧបា ក ឧបា ិកា យ៉ា ង
ព្ា សព្ៅខែ បាន ះបងស់រ សវោែម៏ានតថ្មែ កមាែ ុំងកាយ កមាែ ុំងចិតា ព្រមទុំងព្បាក់
កាកម់យួចុំនួនចូ រមួសែើមបសីបាះរញមពស ៀវសៅសនះស ើង។ 

 ចុំស ះស ៀវសៅខែ បានចងព្កងសនះខែរ សបើ ិនាព្បិយមតិាអនកអានទុំងអ ់
ស ើញមានកុំហញ ឆ្គង ឬចុំណ្ញ ចខវះខាតសៅព្តងច់ុំណ្ញ ចណាមួយ  ូមសមត្តា ្ា ់ែុំណឹ្ង
មកខ្ញ ុំព្រះករញណាត្តមរយៈស ខទូរ ័រទខាងសព្កាម សោយស ចកាីអនញសព្រះ្ងចញះ។ សែើមប ី
ការសរៀបចុំស ៀវសៅសព្កាយ ខ្ញ ុំព្រះករញណាអាចទទួ បាននូវការសរៀបសរៀងឱ្យកានខ់ត អព្បស ើរ
ស ើង។ 

(+855) 012 782 550 | 015 71 83 80  (សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត សោង នីោមញនី 
(+855) 012 590 092 | 010 335 854 (សោក.  ញះ កញ  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



រាយនាមអនកមានឧបការៈកនងុធមមទាន 

❖ អនកព្តតួរិនិតយអកខរាវរិញទធ 
១. សាស្រ្ ាចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត សោង នីោមញនី 
២. សោក.  ញះ កញ   

❖ ខក ព្ម ួ នឹង វាយអតថបទ 
១. សោក.  ញះ កញ   

❖ ខ្នកបសចេកសទ កញុំរយទូ័រ 
១. សោក.  ញះ កញ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
សាស្រ្សាត ចារយ ថេជ្ជបណឌិ ត ថោងនីដាមុនី 

 
 
 
 
 

របូភាពការបថ្ងៀនថ្លៃថៅរ ៍
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូភាពអងគុយេមាធិថ្កាយថពលថរៀន្ទឹេតចីប ់
  



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 

 

សរៀបសរៀងសោយ៖ សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត សោង នីោមញនី 1 

សតើ មាធិាអវី? 
 ភាររប ់ចិតាាកញ  ខែ តមក ់សៅស មើ អកនញងអារមមណ៍្ខតមួយ សៅោ មាធិ។ 
សហតញសនះសហើយ  មាធិាែុំសណ្ើ រត្តុំង ៊ប់មាុំថ្នចិតា ការចញះចិតា ៊ប ់ ឬ ែញងចិតាកនញងគនែង
អារមមណ៍្ខែ រ ុំរឹងាការខ វងរកនូវស ចកាី ៃប ់ សៅកនញងចិតា ះសចា ស ចកាីសោភ ន់ 
ស ចកាីសទ ៈ កុំហឹងសព្កវសព្កាធឥតព្បសយជ្ន ៍  ះសចា ស ចកាីសមាហៈវសងវងសោយការ
គិតខញ ។ 

  មាធិចិតា (Mental Concentration) គឺចិតាខែ ចញះ ែញង ៊បក់នញង មាធិ ការនឹក
រ ុំរឹង ែញងចិតា កនញងអារមមណ៍្ណាមយួ។ កុំចាតប់ងស់ ចកាីសោភ នម់និខមនព្រះរញទធឱ្យ
សយើង ះបងស់ចា ព្ទរយ មបតាិសហើយសៅសែើរ ញុំទនសគស ះសទ គួរសយើងទុំងអ ់រន ចងចាុំ
ោ ព្រះអងគឱ្យសយើងព្បកាន់យក្ែូវកណាា   (មជ្ឈមិមបបែិបទ) កញុំែ ់ោន ក់សកងបនែុំព្ទរយ
 មបតាិអនកែថ្ទ ព្ទរ មបតាិាតិាសែើម ឱ្យសចះសធវើកិចេបរចិាេ គត្តម ទធ ចុំស ះមនញ ស 
កុំ តទ់ញរគត ឬអនកខែ ទទួ រងនូវមហនារាយស្សងៗ។  ះសទ ៈមនិខមនឱ្យសគសជ្រ ាី
ខ ងឈមឺនិតបតស ះសទ គឺឱ្យសយើងសចះសោះព្សាយសោយសព្បើការគិតរិចារណាមនិសព្បើ
សាចែ់ញុំ មនិព្បមាង សព្ ះសបើឱ្យសទ ៈឈនះសយើង ស ះព្បាកែាអវីនឹងព្បព្រឹតាិសៅទុំង 
កសព្មា រន នទិ តុំបនស់ ើយ។ មនញ សមាន ក់បានបង្ហា ញកុំហឹង និង ការព្បមាងឱ្យអនកែថ្ទ
ស ើញ ស ះគឺរត់បានបង្ហា ញនូវចុំណ្ញ ចសខោយ អ ី ធម ៌ និង ភារអាមា៉ា  ់ កនញង
បរាជ្យ័ថ្នខ្នក ី ធម ៌ និងការអបរ់ ុំរប ់រតឱ់្យសគបា៉ា ន់សាម នបានយ៉ា ងង្ហយ ចុំខណ្កឯ
ខែួនរត ់រតន់ឹកោ រតអ់សាេ រយណា ់ ស ះសហើយរតក់៏ធ្លែ កក់នញងកាីវសងវងគឺសមាហៈ។ ចង់
 ះស ចកាីវសងវងសនះបាន  ញះណាមានបញ្ញា ែប៏រ ិញទធសទើបអាចឆ្ែញះបញ្ញេ ុំងរីទសងវើរប ់ខែួន
សយើងបាន អនកណាកច៏ងប់ានបញ្ញា ែប៏រ ិញទធខែរ សយើងនឹងទទួ បានភាែ មសោយរញុំចាុំបាច់
បងួ ួង  ូមព្បាោន សៅាតិមញខស ះគឺសោយសារខត មាធិ។  មាធិសធវើឱ្យសកើតបញ្ញា បាន
យ៉ា ងរិតព្បាកែ សតើ មាធិមានប៉ាញ ម នយ៉ា ង?  មាធិមានសព្ចើនព្បការណា ់ ខតអនកព្បាជ្្
កនញងរញទធសា  សោកខចកសចញារីរយ៉ា ងគឺ៖ 



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 

 

សរៀបសរៀងសោយ៖ សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត សោង នីោមញនី 2 

 ១- សោកិយ មាធិ (ឬ មាធិ្ែូវសោក) គឺាការអបរ់ ុំចិតាាកញ  តមក ់សៅស មើ
 អកនញងអារមមណ៍្ខតមួយព្បព្រឹតាិសៅកនញងភូមបិីគឺ កាមភូមមិយួ របូភូមមិយួ និង អរបូភូមមិយួ។ 
កាមភូមិ៖ ភូមិព្បកបសោយកាមគញណ្ទុំង៥កនញ ងស ះមាន (របូ  សមែង កែិន រ   មផ ស) 
បានែ ់ភរ១១គឺ សទវសោក៦ មនញ សសោក១ និងអបាយភូមិ៤។ របូភូមិ៖ កខនែងសកើតថ្ន
រួកព្រហម (ព្រហម៖ ស ចកាីចសព្មើន ស ចកាីព្បស ើ រ) មាត្ត បិត្ត ព្រះរញទធក៏ាព្រហមសទវត្តសកើត
សៅព្រហមសោកសោយអុំណាច្ ថ្នឈានចិតា។ អរបូភូមិ៖ ភូមិទីសៅថ្នអរបូព្រហមម។ 

 ២- សោកកញតារ មាធិ គឺាភាររប ់ចិតាខែ តមក ់សៅស មើ អ កនញងអារមមណ៍្ខត
មយួព្បកបសោយអរយិមគគ។ កនញងព្បសភទសនះមានខតអរយិបញគគ ខតប៉ាញសណាណ ះខែ សោក
 សព្មចបាន។ 

  មាធិ្ែូវសោកសាមញ្ាជ្នអាចព្បតិបតាិបានព្គបរ់ន  សែើមបអីបរ់ ុំចិតាឱ្យ ថិតកនញង
កញ  ព្បសយជ្ន ៍ នឹង បាន ៃបរ់ ុំង្ហបនូ់វសភែើងទញកខ សភែើងកិស  ែ ់នូវទីរ ុំ តទ់ញកខបាន។ 
ខតគបបពី្តូវចាុំោ សធវើ មាធិមនិខមនសធវើសៅកនញងសរ បុំណ្ងស ះស ើយ ព្បការខែ កបក់នញង
សាម រតីសយើងរា ់រន មាន ក់ៗ ត្តុំងរីសកើតមកែ ់អាយញ ៤០-៥០ឆ្ន ុំសៅសហើយ  ឺខតមាត្ត បិត្ត
ព្បសៅោ កញុំឱ្យសៅវាគឺទញក ព្មាបខ់តកូនខតមាន កគ់ត ់ ឬោហ៊នខតថ្វ ៉ាមនិឈនះវាអញនឹង
 ុំរងកូនឯង សព្ ះរូជ្អញមនិសចះចាញ់អាណាសទ ឬោរូជ្សយើងាព្តកូ ខែ ងកញ ុំសងកើង
ស ើ សគអវីខែ សធវើរញុំសចះខញ ស ះស ើយ យ៉ា ងសនះាសែើម។ កព្មណា ់នឹងរនយ ់ោ 
ជី្វតិសយើងទុំងអ ់រន មិនសទៀងស ើយ អវី ខែ អនកអាចខចករ ុំខ កបាន ចូរអនកខចកែ ់
មនញ សអត់ឃ្លែ ន ទនស់ខោយ្ង ឬោ សនះាទញកខខែ មនញ សទូសៅខតងខតទទួ ាធមមត្ត
សទ អនកកញុំតូចចិតាអី រប ់សព្ៅខែួ នរម នអវីសទៀងទតស់ ើយ ឬោ កូនកញុំគបបអីីចងឈ់នះ ចង់
ចាញ់ ចងគុំនញុំអាឃ្លត រាបាទ  ង ឹក តូចចិតា តក ់ែញ ត ខែ  ុំឱ្យទញកខសៅា ងុំកនញ ងចិតា
ស ះស ើយ គបបសីចះរ ់កនញ ង ភារធមមត្តសៅបានសហើយ សោកធមទ៌ុំងឡាយមិនសទៀងសទ 
កញុំស ើចយុំនឹងសរឿងអនកែថ្ទ ុំខតមានសរៀរសវរាសទ យ៉ា ងសនះាសែើម។ សរ រត់ ុំបូរសៅ
សោយអារមមណ៍្សព្កវសព្កាធ រតន់ឹងមានជ្ុំងឺព្ករះ ឬស ើ ឈាម សរ ជ្ុំងឺសធវើទញកខមាងៗ 
បណ្ឌិ តាសព្ចើនបានព្បាប់ោ កញុំឧ ោហ៍គិតសព្ចើន សហើយកញុំខឹង រចួករ៏សាត់បាតស់ៅ។ 
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កុំហឹងក៏្ ញ មកវញិែខែ  សព្ ះការរ ់សៅខតងខតមានបញ្ញា រញុំសចះចប ់ជ្ុំងឺែុំកាតក់ស៏ចះខត
ធៃនស់ៅៗ។ សតើព្តូវសធវើែូចសមាចសែើមបកីញុំគិតសហើយកញុំខឹងស ះ? 

 ព្រះ មាម  មពញទធាមាេ  ់ ព្រះអងគព្បកសោយបញ្ញា ញាណ្ ព្រះអងគបានព្តិះរះិរក
ឧបាយបុំផ្លែ ញកាុំបិត សោភៈ សទ ៈ សមាហៈ ែម៏ញតោែ សៅកនញងចិតាសយើង សោយព្រះអងគែញត
កុំសឡាចែងកាុំបិត កញុំឱ្យកានស់ព្បើការបានរចួសហើយឈានសៅែញតរ ុំោយកាុំបិតស ះឱ្យ
រោយសចា ទុំងព្ ុងខតមាង។ សោយសធវើការរិចារណាសៅស ើរបូកាយ រកនិចេធម ៌ និង
អនិចេធម ៌ ែូចា មានរបូមិនសទៀង មានរបូមានទញកខ រម នអវីារប ់សយើងរិតព្បាកែស ើយ 
យ៉ា ងសនះាសែើម។ រនយ ់ខែួនឯងឱ្យយ ់សរឿយៗ សរៀងរា ់ថ្ងៃ ុំឱ្យសកើតកាី សងវគចុំស ះរបូ
កាយ សហើយកិស  ទុំងរួងមានសោភៈ សទ ៈ សមាហៈ ក៏ វិតសព្ទមសៅរហូតែ ់អ ់
រីកនញងចិតា។ ការរិចារណាសនះ ុំឱ្យសកើតបញ្ាចកខញ  ុំ ឹងស ើញចា ់រី ចេៈធមថ៌្នជ្ីវតិ 
សៅទីបុំ ញ្តកាុំបិតែម៏ញតោែ ស ះក៏រចិរ ិសហើយរោយឯង។ សរ ស ះខួរកា ខ ងសៅា
សហើយព្សា  សព្ ះបញ្ញា ឈបខ់រករញន ការគិតសៅា ព្កវ ់ព្កវាយ បញ្ញា កព៏្តាកោ់ែ  អ
្ូរ្ងស់ ើងទីបុំ ញ្តសយើងក៏បានែ ់នូវស ចកាី ញខ្ែូវចិតា ស ះសហើយគឺាការ សព្មចធម៌
រប ់ មាធិកនញងោន កប់ឋមរប ់សយើង។  
 សា  ព្រះរញទធ ាសា  ព្បកបសោយ ទធ សព្កាយរីការយ ់ចា ់ថ្ន ចេៈ
ធមក៌នញងព្ទឹ ាីរប ់ព្រះអងគ។ ចុំខណ្កឯព្ទឹ ាីសនះសទៀតសសាតក៏ឈរស ើមូ ោា នបរមតថ  
 ចេៈ ឥតស អៀង ខែ វតាព្បតិបតាិមាន បញ្ញា  និងសមត្តា ាទព្មែរ៏ងឹមាុំ។ សាធញជ្ន
ទុំងឡាយនឹង សព្មចស ើញ្ ថ្នធមរ៌ប ់ព្រះអងគ  ញះណាខិតខុំរាយមខងទុំរូនព្ជ្ុំ
រនែកបញ្ញា  និង សមត្តា សហើយខុំជ្ព្មះសចា នូវស ចកាីសោភ នក់ុំហឹងសព្កាធ និង ភារ
វសងវងសចា រីចិតា សោយព្បតិបតាិត្តមវធិី មាធិខែ ព្រះអងគបានបនស ់ទញកឱ្យសយើងា 
២០០០ឆ្ន ុំមកសនះ។ កនញងគមពធីមរ៌ប ់សា  សនះកត់ព្ត្តខតការរិត ត្តុំងរីសា  សនះ
ចាបក់ុំសណ្ើ តមកគឺរញុំមានការខកខព្បស ើយ ចុំខណ្កឯគមពធីមរ៌ប ់សា  ខែះមានការខក
ខព្បសព្ចើនស ើក សព្ចើនសារសែើមបែូីរសៅត្តមតព្មូវការថ្នការវវិតានរ៍ប ់សាម រតីមនញ ស។ 
សា  ព្រះ មាម  មពញទធ ស រសរញសៅសោយ នាិភារនិងព្បាធិបសតយយែូចមានការ
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បញ្ញជ កស់ោយរញទធែិការរប ់ព្រះអងគោ រញទធសា និកជ្នទុំងឡាយណាបានោកទ់ន
អាហរឱ្យែ ់សាវក័ថ្នសា  ណាមយួស ះ និងបាន្ បញណ្យាសព្ចើនកបបយ៉ា ងសនះ
ាសែើម ។ 

 ាសា  ព្បកបព្រមសោយវទិយសាស្រ្ ាថ្នការហតរ់ត ់តែ់ុំចិតា អបរ់ ុំសោយខែួន
ឯង សព្ ះោបញគគ ខែ សចះអប់រ ុំទូ ម នចិតាខែួនឯងាបញគគ កព្ម។ ព្រះអងគអបរ់ ុំសយើងឱ្យ
សជ្ឿស ើអុំសរើ អខែ សយើងបានព្បព្រឹតាិ កញុំឱ្យមានគុំនិតរសវ ើរវាយ សជ្ឿស ើសព្រង ុំណាង សព្រង
វា  ។ សបើែសងាើមកុំរញងែកសចញ និង ចូ កនញងបចេញបបននសយើងរញុំបានគិតសាងអុំសរើអាព្កក់
្ង សតើថ្ងៃខ អកសយើងនឹងទទួ ្ អាព្កកែូ់ចសមាចបាន? សនះសហើយបចេញបបននគិតព្តូវ 
អ គតកព៏្តូវ ព្រះអងគអបរ់ ុំឱ្យសជ្ឿស ើកមាែ ុំងខែួនឯង អត្តា ហិអតាស  សោ ខែួនទីរឹងខែួនគឺ
រឹងស ើអុំសរើាកញ  ខែ ខែួនខុំ នស ុំសនះឯង សព្ ះរម នអនកណាជ្ួយ សយើងសព្ៅរីខែួនឯង
ជ្ួយ ខែួនឯងស ះស ើយ។ អបរ់ ុំឱ្យសចះសធវើអុំសរើ អឱ្យខែួនឯង កញុំរវ ់ខតកាែ យាព្គូ ី ធម៌
 ព្មាបអ់នកែថ្ទខែ បសព្មើសគរញុំមានបងថ់្ងែឈនួ អវីស ះស ើយ ។ សរ  ព្មាកមកែ ់
ព្តូវសចះ ព្មាក សរ គិតមកែ ់ព្តូវសចះគិត កញុំសរ  ព្មាកបានសរះជ្ួងសហើយ ខតការ
គិតសៅខតរញះកសស្រ្ញ្ញជ  សៅស ើការរះិរកកុំហញ រប ់អនកែថ្ទ គិតខាែ ចអនកែថ្ទមនិបាន ញខ 
គិតខាែ ចអនកែថ្ទបាតប់ងស់ៅ។ អខព្មកថ្នការគិតសនះ ងកត់សាម រតីរហូតសរ ើខ ងរចួសហើយ
ធ្លែ កខ់ែួនឈកឺ៏មាន សបើ ិនាសយើងសចះជ្ួយ ខែួនឯងសហើយស ះសទើបសទវត្តជ្ួយ សយើងា
សព្កាយ ព្តងស់នះមានភ ាញត្តបញ្ញជ គឺោ ព្រះរញទធខតងខតរឹងស ើកមាែ ុំងខែួនឯងានិចេ ែូច
កា ព្រះអងគសយនយកកុំសណ្ើ តាព្រះស ធិ៍សាត ់ម ព្រះមហជ្នក កា ខែ ព្រះអងគ
ោព្រមាត្ត បិត្ត យងយព្ត្តត្តម ុំសៅឆ្ែងមហសាគរកា ស ះមានរយញះសរាមារសបាក
បករ់នែិច ុំសៅរប ់ព្រះអងគ។ ព្រះអងគសត្តងបានបនទះកាា រមួយ នែឹកបខណ្ា តព្រះកាយស ើ
សាគរ ប ទ បម់កព្តូវរ កឆ្កយ់កបនទះកាា របាតរ់ីថ្ែសៅសទៀត ព្រះអងគក៏ចាបព់្បឹងខហ 
សោយរម នោនព់្រះឱ្ ាខព្ កែសង្ហា យសៅរកជ្ុំនួយស ើយ។ សរ ស ះ ងមណី្
សមខោសទវត្តរកោ មញព្ទបានសឆ្វងយ ់ោ អនកកុំរញងខហ ស ះាមាណ្រព្បកបព្រម
សោយគញណ្ធម ៌  ងកស៏ហះទបខអបព្រះអងគ សហើយ ងចង់ព្ ង់ខែរខតចងឱ់្យព្រះអងគ
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អុំ វ វសៅឱ្យជ្ួយ  ិន ប៉ាញខនាព្រះអងគសៅខត ូ៊ខហ មនិរាងយ ស ើយ។  ងឆ្ៃ ់
ណា ់កទូ៏  ួរោ ខនែ៎! មាន  មាណ្រ អនកស ើញសកាះសព្តើយឬសទបានាខុំព្បឹងខហ 
យ៉ា ងសនះ? ព្រះអងគបានតបោ សយើងរញុំបានស ើញសកាះសព្តើយស ើយខតសយើងព្តវូខតខុំព្បឹង
ខហ សោយខែួ នឯងរញុំសែករងច់ាុំសាែ ប់ កា សបើខែួ នឯងព្បឹងអ ់ ទធភារព្តឹមណា ចាុំ
បសណាា យឱ្យជី្វតិព្បព្រឹតាិសៅត្តមយោកមមសៅចញះ ។ ព្រអងគខហ ែរាប នែប់បាត់សាម រតី
សទើប ងមណី្សមខោព្ ង់យកសៅោកស់ឆ្នរឯសព្តើយ យ សោយនឹកហួ ចិតានិង ការ
រាយមរប ់ព្រមហជ្នក។ សនះព្រន់ខតាថ្្ទសរឿងខែ  បញ្ញជ ក់ោ ព្រះ មាម  មពញទធា
មនញ សខែ មានការរាយមែអ៏សាេ រយ វរីយៈរាយម រម នរឹងខ្អកស ើសព្រងវា  ស ើយ 
សនះាការរិត ព្មាបក់ាររ ់សៅសបើ សយើងមានការរាយមបានព្តឹមព្តូវ អ ស ះសព្រង
 ុំណាង សព្រងវា  កន៏ឹងសកើតាខាងសព្កាយខែរ។ ឯកនញង មាធីកព៏្តូវមានការរាយម
ខែរ សបើរម នការរាយម មាធិកម៏និអាចចា ់កាែ ស ើងៗ សៅ កនញងចិតាបានខែរ សែើមបឱី្យ
បានរមួរ ់កនញងតថ្មែថ្នជ្ីវតិព្គប់ៗ រន  ការរ ់សៅាមនញ សសនះគបបសីចះសធវើអុំសរើ អ ចុំស ះអនក
ែថ្ទនឹងសចះខចករ ុំខ កសទះមនិបានសព្ចើនកស៏ធវើសៅត្តម ទធភារ និងកា ៈសទ ៈខែ  
្ា ់ឱ្យ។ ការសចះសធវើអុំសរើ អចុំស ះខែួនឯងាការព្បថ្រសហើយ ខតកញុំឱ្យអុំសរើ អស ះសាងរចួ
សហើយខបរាឱ្យអនកែថ្ទសគខឹង មារ នឹងមានទញកខសសាកសោយសារអុំសរើ អ ព្មាប់ខតខែួន
ឯងសនះ។ ព្រះ មាម  មពញទធ ព្រះអងគទូនម សយើងោ សបើអនកព្ ោញ់ខែួ នឯងចូរព្ ោញ់អនក
ែថ្ទឱ្យបានសព្ចើន សាង ញខឱ្យអនកែថ្ទសឈាម ះោ បានសាង ញខចុំស ះខែួ នឯងសហើយ 
 កមមភារែ៏ព្បថ្រទុំងសនះនឹងបងាូរសៅបាន  ញះណាសគមានសមត្តា ខែ ាព្គឹះថ្ន មាធិ។ 
សហតញសនះ រវថ្ងៃ  មាធិកុំរញងព្តូវបានសគទទួ សាគ  ់រី ុំណាកព់្បាជ្នសព្ចើន ន់ោន
 កស់ៅជ្ញុំវញិរិភរសោក។ ព្រះធមខ៌ែ មានកនញង មាធិ គឺាមារ៌ ព្មាបរ់ ុំសោះខែួនឱ្យ
បានរចួ ញ្តរីស ចកាីទញកខខែ ា្ែូវព្បតិបតាិា ក  សព្ ះមនញ សទុំងអ ់ ញទធខតមាន
 ុំ យទញកខាមរតក សហតញសនះ មាធិ គឺរម ននិកាយ រម នបកសរួកទ ់ខតសសាះ សគអាច
សធវើបានយ៉ា ងទូ ុំទូោយចុំស ះព្បាជ្នព្គបព់្បសភទទុំងអ ់ទុំងអនកកានស់ា   ទុំង
អនកឥតកានស់ា    ិ ស និ សតិ អនកសធវើការព្គប ់ុំោប់ោន ក់ទុំងអ ់។  មាធិា
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 ិ បៈ ព្មាបក់ាររ ់សៅ ឬាព្ចក្ែូវថ្នែុំសណាះព្សាយព្គបឧ់ប គគ មនញ សខែ រញុំ ូវ
ឆ្ែ តកនញងការរកែុំសណាះព្សាយរខមងខតងខតាប់កនញងអ ទ កជ់្ីវតិ សហើយក៏ធ្លែ កក់នញងវបិតាិសាម រ
តី។ មនញ សព្គប់ៗ របូខតងខតខ វងរក នាិភារ និងភារព្ ុះព្ ួ  ញខ ៃប ់ចញះ ព្មុងចិតា
ព្គប់ៗ រន  ប៉ាញខនាអវីៗមនិ ថិតសៅសព្កាមអុំណាចចិតារប ់សយើងឯណា រីសព្ ះសយើងសៅមាន
ការខវះគញណ្ធម៌ទុំងស ះសៅកនញងជ្ីវតិរ ់សៅរប ់សយើង។ មាងមាក  សយើងទុំងអ ់រន បាន
រិសសាធនស៍ ើញមានការស ចស ើងនូវស ចកាីញាបញ័់រចិតា ញ័រទុំងកាយ រិស  ញ័រសែើម
ព្ទូង សៅសរ ខែ មានស ចកាីសៅា ព្កហយ មរួស ៉ា ចិតា សៅទីបុំ ញ្តធ្លែ កក់នញងស ចកាីទញកខ
ខែ សកើតមកអុំរីស ចកាីញាបញ័់រចិតា សបើសគរម ន ិ បៈសែើមបសីធវើែុំសណាះព្សាយសទស ះ 
បញ្ញា ធុំៗាសព្ចើននឹងសកើតស ើងចុំស ះខែួនសគផ្លទ  ់ឬអនកែថ្ទ សនះគឺរិតាមនិខមនរសបៀបរ ់
សៅែ៏ព្តឹមព្តូវ អសសាះស ើយ។ បញគគ ព្តូវខតរ ់សៅសោយ ញខ នាិភារាមួយខែួនឯងនិង
អនកែថ្ទ សព្ ះមនញ សសោកគឺា ភាវៈមួយចូ ចិតាចងរ់ ់សៅមានគនីរន  សហតញសនះសគព្តូវ
សចះសោះព្សាយរា ់ទុំ  ់កនញងខែួន (តូចចិតាចុំស ះខែួនឯង ទ ់នឹងរបូកាយខែួនឯង សហតញ
អវីកខ៏ែួនឯងអនអ់ាបា់ងសគ……?) នឹងទុំ  ់សព្ៅខែួន (ាមួយអនកែថ្ទ និងរបប
នសយបាយកនញង ងគម)។ សតើសគព្តូវសធវើែូចសមាចសែើមបបីានរ ់សោយស ចកាី ញខ ៃបក់នញងចិតា 
សព្ ះព្រះ មាម  មពញទធព្ទង់ព្ត្ត ់ ខមាងោ  ញខអវីរញុំស មើ នឹង ញខសោយស ចកាី ៃប់ គឺា
ស ចកាី ញខខែ រញុំគូរនឹងស ចកាីទញកខែូចមនញ សបងញជ្ជនបានជ្ួបស ះស ើយ។  ញខគូរនិង
ទញកខ គឺមយួជ្ីវតិជ្ួបខត ញខ ទញកខៗ ឯ ញខសោយស ចកាី ៃបគ់ឺា ញខាសរៀងរហូត អននា
 ញខ ។ 

 បញគគ មាន ក់មានចិតាញាប់ញ័រ (សោយ ែញតរនធត់ ឬសព្កវសព្កាធ) សរ ស ះសែើមបរី ុំសោះ
ខែួនឱ្យបានរចួ ញ្តរីចិតាខែ ញាប់ញ័រ បញគគ ស ះព្តូវសចះសព្បើការគិត ស   គឺកញុំ ងស់ៅ
កនញងអារមមណ៍្ខែ មនិបានការស ះសោយគិតសៅរកសហតញខែ ារ ឹគ ់ រប ់ចិតាខែ 
ញាបញ័់រស ះ សាគ  ់សហតញរប ់ស ចកាីទញកខស ះ ព្តូវសចះគិតរី្ ខែ ព្តូវទទួ បានអុំរី
ចិតា ញាបញ័់រស ះ សតើវានឹង្ា ់អវីឱ្យែ ់សយើង? សបើសគចាបស់្ាើមបសងកើតអកញ  ធមណ៌ា
មយួ ឬកិស  ណាមួយសៅកនញងចិតាស ះ ចិតាសគមញខានឹងខព្បសៅារ ុំជ្ួ ញាបញ័់រ ចិតា
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អកញ   ចិតាសៅហមងសោយកិស   ឬចិតាខែ មនិបរ ិញទធ មនិអាចរមួរ ់សៅាមួយនឹង
ចិតាព្បកបសោយ នាិភារបានសទ។ ចិតាចាបស់្ាើមបសងកើតអកញ  ធមែូ៌ចសមាចសៅហនែ៎? សរ 
ណាមយួខែ ចិតាមានកាីរប ់ឬមនិរប ់ អឬអាព្កក ់សរ ស ះបាតញភាររប ់វានឹង ុំឱ្យ
សៅជ្ួបទញកខ។ ឧទហរណ៍្ រតស់ធវើសនះមនិព្តូវចិតាខ្ញ ុំសសាះ ចិតាមាន អប់ាសហតញ ុំឱ្យសកើត
ទញកខ កូនសនះបានចុំាសរញចិតារប ់ខ្ញ ុំ (ព្ ោញ់រប ់ខែ មនិសទៀង  ុំឱ្យជ្ួបទញកខ) សហតញ
សនះព្តូវ ប់រប ់ និងមនិរប ់ និងព្ ោញ់សចញឱ្យអ ់រីកនញងចិតាសព្ ះ្ រប ់វា គឺ ុំ
ឱ្យបញ្ញា ជ្ួបទញកខខតប៉ាញសណាណ ះ ព្តូវបណ្ាញ ះខតសមត្តា សៅកនញងចិតា សព្ ះចិតាសមត្តា ស ះសទើបព្តាក់
ោែ ស មើររញុំញាប់ញ័រព្រមទុំងជ្ួយ ព្ទព្ទងប់ញ្ញា ឱ្យបរ ិញទធ្ង។ សព្ ះរញទធបរមព្គូថ្នសយើងស រ
សរញសោយកាីសមត្តា បារម ី កនញងកា មួយស ះ ថិតកនញងព្រះអាការៈែអ៏ងអ់ាចកកោហន និង
មញងឺមា៉ា ត ់ ព្រះរញទធព្ទងស់ចញមញខបញ្ឈបនូ់វអុំសរើរប ់ព្បធ្លនថ្នរួកអនកបូាព្រះសភែើង សហើយ
ព្រះអងគព្ទងប់ាន ញុំឱ្យអនកខែ បានចូ មកកនញងរិធីទុំងប៉ាញ ម ន ឈបប់នារិធីស ះសទៀត។ 
ព្រះអងគព្ទងម់ានព្រះបនទូ សៅកានព់្រះបាទរិមាព សារោ បរិព្តមហរាជ្ ូមព្ទងក់ញុំ
បសណាា យឱ្យរួកបរ ័ិទទុំងសនះ មាែ បប់ុំផ្លែ ញនូវជ្ីវតិ តវទុំងឡាយស ើយ។ ប ទ បម់ក
ព្រះអងគព្ទង ់ខមាងធមែ៌ ់រួកជ្នខែ សធវើរិធីទុំងស ះោ ខនែ៎! អនកទុំងឡាយ ជី្វតិមាន
តថ្មែណា ់ មិនអាចកាតថ់្ងែសទ ជ្នណាខែ ចង ់មាែ បប់ុំបាតជ់្ីវតិសគ ជ្នស ះគួរយ ់ឱ្យ
ចា ់ោ ជ្ីវតិខតកា ណាព្តូវសគ មាែ បស់ហើយ គឺមនិអាចរកជ្ីវតិងមីមកជ្ុំនួ បានស ើយ។ 
ព្រះរញទធព្ទង ់ខមាងធមែ៌ ់ព្បាជ្នទុំងឡាយខែ កុំរញងខតឈរសព្តៀបព្ត្តាសាកសថី្ន
រិធីសនះ្ងខែរោ  រវ តវទុំងឡាយ ទុំងរួងខែ មានអាយញជី្វតិ  ញទធ ឹងព្ ោញ់
អាយញជី្វតិែូចមនញ សសយើងខែរ ។ ចញះសហតញអវីកម៏នញ សទុំងឡាយស ះសព្បើអុំសរើសាហវថ្ព្រ
ថ្្សសៅស ើររួក តវខែ ាមតិាទុំងសនះសៅវញិ? ស ចកាីទញកខថ្នការសកើតចា ់ ឈឺសាែ ប់ 
រខមងខតងខតឆ្កយ់កនូវអាយញ ង្ហខ រាទីព្ ោញ់រប ់ខែួនសៅាធមមត្តសទ។ ការសចញមញខ
ឃ្លតរ់ិធីខែ ាព្បថ្រណី្រប ់សគែយូ៏រ ង ់ សបើ ិនារម ន មាធិ និង បញ្ញា ែភ៏ែោឺែ
បរ ិញទធិសទ  ទធ្ ព្បាកែារញុំទទួ បាន អស ើយ សនះបញ្ញជ កោ់ ព្រះរញទធព្ទងម់ាន
 មាធិរងឹមាុំ អណា ់។  
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  មាធិ ាបសចេកសទ កមមោា នែ៏មានចុំណា ់បុំ ញ្តសៅកនញងព្បសទ ឥណាឌ  សហើយ
ព្តូវបានរកស ើញនិងសរៀបចុំស ើងវញិសោយព្រះរញទធ មសរតម ាបញគគ ខែ បានព្ត្ត ់
ែឹងមយួរបូកា រីាង ២៥០០ឆ្ន ុំកនែងមកសហើយ។ បសចេកសទ សនះបានជ្ួយ មនញ សសព្ចើន
ណា ់ សែើមបរី ុំសោះខែួនឱ្យរចួ ញ្តអុំរីស ចកាីទញកខព្រមទុំងបាន សព្មចនូវវឌ្ឍនធមយ៌៉ា ង
ខពងខ់ព ់បុំ ញ្តកនញង កមមភាររប ់មនញ សព្គបវ់ ័ិយទុំងអ ់។ សៅព្បសទ ខខមរសយើងបាន
ស ើញអរយិធម៌សៅទីឋានមហនគរ ព្បសទ ឥណាឌ  ចិតា ាសែើម អនក្ងបានស ើញអរយិ
ធមខ៌ែ  ញទធខតសកើតសចញរីព្រះរញទធសា  យ៉ា ងរិតព្បាកែ។ បសចេកសទ  មាធិសនះ
ព្តូវបាន្ោយសៅកនញងបណាា ព្បសទ ាសព្ចើនែូចា ភូមា ព្ ី ង្ហក  ថ្ង និងកុំរញងខតរកី
សាយស ើរិភរសោកទុំងមូ ។  
 សព្កាយសរ ខែ ព្រះរញទធបានបសព្ងៀនព្បខហ  ៥០០ឆ្ន ុំ បសចេកសទ សនះព្តូវ
បាតប់ងរ់ីព្បសទ ឥណាឌ និងព្បសទ ាសព្ចើនសទៀត កប៏៉ាញខនាសៅកនញងព្បសទ ភូមា សទះបីមាន
មនញ សតិចតួចខែ បានព្បតិបតាិកាី កស៏ៅខតមានតុំណ្រព្គូបង្ហា តប់នាប ទ ប់រន នឹងបានខង
រកោបសចេកសទ សនះទញកឱ្យសៅគងវ់ងក់នញងភារ អបរ ិញទធែូចសែើម។ បណ្ឌិ ត ភាវបិ ស 
អនារាតិខែ ាមជ្ឈមណ្ឌ  យ៉ា ងធុំ  ព្មាប់បសព្ងៀន និង ព្បតិបតាិវបិ ស បានបសងកើត
ស ើងកនញងឆ្ន ុំ ១៩៧៦ សៅឯធមមគិរ ីាយទីព្កុងអីរា ករូ់រ ីចមាៃ យព្បខហ  ១៣៥គី ូខម៉ាព្ត
រីទីព្កុងប៊ញមថ្បថ្នព្បសទ ឥណាឌ ។ វបិ ស ខព្បោ ព្បាា្ញាណ្ចាកធ់ែញះសព្ៅសែើមបសី ើញ
 ភាវធមរ៌ិត ការរិចារណាស ើញចា ់នូវែុំសណ្ើ រ ង្ហខ រធម ៌ត្តមការរិត ត្តម ភាររិត 
ត្តមយោទ សនៈ ត្តមធមមាតិរិតៗ គឺស ចកាីព្បតិបតាិបសចេកសទ  សែើមបពី្តួតរិនិតយសមើ 
ខែួនសោយខែួនឯង ចុំខណ្កឯ ទធ្ ខែ ព្តូវបានទទួ បានគឺការ ុំអាតអកញ   
(កិស   ការសៅហមងស្សងៗ) សចញរីចិតា ឱ្យចិតាបរ ិញទធិបរបិូរណ៌្ និងបាន ញភមងគ 
យ៉ា ងខពងខ់ព ់បុំ ញ្ត ថ្នការរ ុំសោះទញកខយ៉ា ងសរញ កខណ្ៈ។ ត្តមការព្សាវព្ាវបសចេកសទ 
 មាធិ សយងសៅត្តមឯកសារាភាសារបា ី ឬត្តមបញរវបញរ ខែ សោកាអរយិបញគគ  
បានសធវើឱ្យរិធី មាធិ មានភារ ុំបូរខបប សហើយ្ា ់នូវបសចេកសទ អនញវតាកនញងវ ័ិយវឌ្ឍនៈ
កមមែូចា ខ្នក ញខាភិបា  ការអប់រ ុំ និង ងគមកិចេ សៅកនញងបណាា ព្បសទ ាសព្ចើន។ 
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បខនថមស ើ រីសនះ សោយសគយ ់រី្ ព្បសយជ្នរ៍ប ់ មាធិ ុំឱ្យមានការបសងកើត
មជ្ឈមណ្ឌ  វបិ ស  ាបនាប ទ បែូ់ចាសៅកនញងរែាថ្ហសែរា៉ាបាតស់ៅថ្ជ្រួរ និងទីព្កុងកា 
កត្តា កនញងព្បសទ ឥណាឌ  និងកនញងព្បសទ សនបា៉ា  ់ ព្បសទ បារា ុំង ព្រះរាាណាចព្កអងស់គែ  
ព្បសទ អូស្រ្សាា  ី ព្បសទ ញូសហស ង ់ ព្បសទ ជ្ប៉ាញន និង ហរែាអាសមរកិ សព្ ះ
បសចេកសទ  មាធិ គឺឥតព្បកានន់ិកាយ សហើយអាចព្បតិបតាិបានព្គបអ់ាយញ មនញ សទុំង
អ ់សោយឥតព្បកានរូ់ជ្សា ន ៍វណ្ណ ៈ សា   ឬ ញ្ញជ តិអវីស ើយ។  មាធិ ាឱ្ ង 
ឯឱ្ ងអាចសព្បើព្បា ់ា ក  សហតញសនះ មាធិកអ៏ាចព្បតិបតាិបានា ក ខែរ។  
 សរ សៅថ្នបសចេកសទ  មាធិ គឺឱ្យបញគគ ព្បតិបតាិទទួ បាននូវការ ុំអាតចិតាឱ្យ
 អបរ ិញទធ។ អុំសរើព្បព្រឹតាិរប ់មនញ សទុំងអ ់រខមងស ចសចញមករីកនញងចិតា សហតញសនះចិតា
ខែ បរ ិញទធត្តមធមមាតិ គឺស រសរញសៅសោយ សមត្តា  ករញណា មញទិត្ត (ការសព្តកអរ និង
ស ើញសគមានបានរម នព្ចខណ្នឈាន នី ) និង ឧសបកាខ  (ភារាកណាា  )។ សនះគឺាចិតា
ខែ មនិទទួ រងនូវឥទធិរ  ស ែាកិចេ ឬ ុំភារៈសព្ៅខែួន (ខែ សគនិយមោស ែាកិចេ
កុំណ្តម់ន ិការស ះ) ។ ការរាយមព្បតិបតាិ មាធិយ៉ា ងខាជ បខ់ជួន អ ់សរ ែ៏យូរ
អខងវងនិង ុំឱ្យមានការផ្លែ  ់បាូរបាននូវបញគគ ិក កខណ្ៈ និងអាកបបកិរយិរប ់មនញ ស។  
 សតើស ចកាីវរីយៈរាយមស ះយ៉ា ងណា? 

ស ចកាីរាយមគឺា កខណ្ៈ មបតាិព្គឹះរប ់វរីៈបញរ  ការ សព្មចកិចេការធុំៗ រញុំ
ខមនសកើតស ើងមយួរយៈសរ ែខ៏ែីស ះសទ។  មាធិ និង រាយម គឺាបទោា នខែ មាន
ទុំ កទ់ុំនងយ៉ា ង អិតរមតួ នឹងជ្ព្មុញការហញច្ ឱ្យរន សៅវញិសៅមក។ មានរាយម
សទើប មាធិរងឹមាុំនឹងចា ់កាែ  មាន មាធិសទើបសាម រតីមនិរាយមាយ គឺមូ ចាកធ់ែញះ សឆ្ព ះ
សៅស ើសរឿងខតមយួសហើយសោះព្សាយបានយ៉ា ង អព្បស ើរ ទីបុំ ញ្តសទើបការរាយម សព្មច
បាន្ យ៉ា ងរបច់ិតា។ សបើសាម រតីរម ន មាធិ ឬ មាធិមនិរងឹមាុំ អ ស ះវានឹងស ច
សចញាបាតញភាររសញ៉ារថ្ញ៉ាសៅស ើការង្ហរខែ សយើងព្បព្រឹតាិ សហតញសនះ ទធ្ រញុំព្តឹមខតមនិ
 អសទ គឺខងមទុំងអាចមានសព្រះោន ក់្ ង។ ព្បធ្លនបណ្ឌិ ត ភារញ សញមីាន ក ់ សោកសាា  ីន 
និងព្តូវាព្បធ្លនគណ្ៈកមាម ធិការមជ្ឈមឹបកសកញមមញយនី ា អតីត ហភារ ូសវៀតរតព់្តូវ
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សបើកអងគព្បជ្ញុំបកសទុំងមូ  ព្សាប់ខតអារមមណ៍្រតគ់ិតសៅែ ់ការង្ហរខែ ព្តូវសធវើសរ ព្បជ្ញុំ
ចប ់ សរ ស ះរត់សព្កាកឈររចួមានព្បសា នោ៍ អរគញណ្!  ូមបិទអងគព្បជ្ញ ុំ  មាជ្ិក
បកសទុំងមូ សោយហួ ចិតាកទ៏ះថ្ែព្បាវ សហើយសែើរសចញរីសា ព្បជ្ញុំអ ់សៅសោយមនិ
ហ៊នតវា៉ា។ សនះបញ្ញជ ករ់ី ភារថ្នគុំនិតរាយមាយ រម នរសបៀបសរៀបរយរម ន មាធិ មា៉ាង
សទៀតសធវើការកនញងមនទីររិសសាធនខ៍ែ  ៃប់សាៃ ត់ សបើរម ន មាធិ និងការរាយមសទគឺមនិ
អាចស កនញងបនទបរ់ិសសាធនែ៍៏យូរែូចបា៉ា  ទ័រ រតអ់ងគញយត្តមោនការវវិតានរ៍ប ់វរីញ សធវើឱ្យ
ខឆ្កឆ្កួត (Virus de la rage) អ ់រយៈសរ ១៨យប ់១៨ថ្ងៃ រហូតបាន សព្មចការ្ ិតវា៉ាក់
សាុំងព្បឆ្ុំងវរីញ ខឆ្កឆ្កួត (Vaccin Antirabique) ជ្ួយ  សស្រ្ង្ហគ ះជ្ីវតិមនញ សាតិរាបោ់ន
 ក ់ ស ើរិភរសោកសយើងខែរ។ ចុំខណ្កឯអនករិសសាធន៍មាន កស់ទៀតខែរ សរ ខែ រតជ់្ួប
បញ្ញា ែ ៏មញព្គសាម ញមួយព្សាប់ខតរតន់ឹកស ើញចងរ់ិសារ ៊ញតមាន់សសាៃ រ សព្កាយរីោកោ់ុំ
ទឹករចួរតក់ប៏ូត  ិការីថ្ែោកស់សាៃ រសធវើព្បសងើយ សនះសហើយគឺា ទធ្ ថ្ន្នតគ់ុំនិត
រាយមាយ។  
 ស ចកាីរាយម និង  មាធិ ាកុំោុំងរញញព្ចានឱ្យសកើត្ ព្បសយជ្នស៍ៅវញិសៅ
មក។ ព្រះបាទជ្យ័វរ មន័ទី ៧ សបើព្រះអងគរម នការរាយមសមែះ មរញុំអាចែឹក ុំការកសាង
បានព្បាសាទែធ៏ុំ កឹមថ្ ក ប ីាញែ ់សមែះខែរ ឯេថមតច្ពះេងឃរាជ្ ជ្ួន ណាត វរីៈ
ជ្នខខមរែ ៏ប ីាញ ព្រះអងគមានវរីៈរាយមែព៏្បស ើរ  ូមបខីតរាងកាយែ ់នូវភារជ្រា
ព្ទុឌ្សព្ទមជ្ិតែ ់នូវមរណ្ៈភារសហើយកស៏ោយ កព៏្រះអងគរញុំព្រមសបាះបងស់ចា ការង្ហរែ៏
ព្បស ើររប ់សោកស ើយ សព្ ះសោកយ ់ាកច់ា ់ោ ស ចកាីសាែ បគ់ឺាធមស៌ទៀត្ែូវ
ខែ  សមាចព្ទងយ់ងគឺត្តមព្រះគនែងថ្នព្រះរញទធាមាេ  ់ឥតសខាេ ះ ព្រះអងគរាយម្ា ់
កុំសណ្ើ តការបកខព្ប កយរីភាសាបរសទ មកាភាសាខខមរ នឹងបានចូ រមួរុំព្ទកមមវធិីសខ
មរយនកមមាតិយ៉ា ងសរញទុំហឹង។ កនញងសរ រ ់សៅព្តូវខុំព្បឹងខព្បងសធវើការខែ មាន
ព្បសយជ្នក៍ញុំ ុំថ្ចកុំោុំងទញកស ើយ សព្ ះកុំោុំងសនះ សបើឱ្យសៅស ៃៀមវានឹងព្តូវអកញ  
បញ្ញជ  ឬកព៏្តូវរចិរ ិងយចញះរា ់សរ សោយអុំណាចថ្នជ្រា រាធិសនះឯង។  
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 ភាររាយមគឺ្ទញយរីនិ សយ័ខជិ ព្ចអូ  សហតញសនះសយើងសាក បងរកគនែឹះកុំចាត់
ភារខជិ ព្ចអូ សចញខែ មានែូចា៖ 

 ១- សធវើចិតាសងែើមឱ្យកាែ យាមនញ ស ទញះសាទ រានិចេ 
 ២- ជ្ុំនះចិតាសធវើការកនញងរយៈតុំបូងសធវើអវីព្តូវសធវើឱ្យរចួកញុំបនស ់កិចេការឱ្យសគសធវើបនា 
សហើយសធវើកិចេការព្តូវសធវើសៅត្តម ុំោប់ថ្នភារ ុំខានរ់ប ់ការង្ហរ 
 ៣- ភ្ាករ់ីែុំសណ្កព្តូវចាប់ស្ាើមការង្ហររីព្រឹកានិចេ 
 ៤- បណ្ាញ ះចិតាព្ ោញ់ និង ចាប់អារមមណ៍្កនញងការង្ហរ និងកុំរញញរានឹងឧប គគ
្ងទុំងរួង 

 ៥- មានខ្នការ និងយញទធវធិិ ព្មាបែ់ុំសណ្ើ រការ ការង្ហរផ្លទ  ់ខែួនសធវើមាងមយួែុំ
ណាក់ៗ  ខតានិចេកា សធវើាព្បចាុំត្តមសរ សៅការង្ហរខែ បានសព្រងទញក 

 ៦- កញុំសធវើការឱ្យហួ កមាែ ុំង ឬត្តមទុំសនើងចិតា 
 ៧- សចះបញ្ញជ ស ើចិតាខែួនឯង មនិបសណាា យខែួនឯងឱ្យព្បព្រឹតាិសៅត្តមយោកមម គឺ
កញុំឱ្យចិតាខែ  ុំសៅរក្ែូវអកញ  វាអូ ទញបាន 

 ៨- ព្តូវគិតោការង្ហរសនះង្ហយ សហើយរាយមខកថ្ចនការង្ហរខែ រិបាកស ះឱ្យ
កាែ យសៅាង្ហយ 

 ៩-  ិកោររីការង្ហរ និង ិកោរីជ្ីវៈព្បវតាិរប ់បញគគ  ុំខាន់ៗ កញុំរវ ់ខតសធវើចិតា
ឱ្យខវ ់ខាវ យនឹងសរឿងកុំបញិកកុំប៉ាញក។ សចះសព្បើសរ សវោឱ្យមានព្បសយជ្ន ៍ សហើយព្តូវសាគ  ់
រីសារៈ ុំខានរ់ប ់សរ សវោ។ 

 ១០- ព្តូវសចះសព្បើមស ភារកនញង្ែូវ អ មនិខមនកនញង្ែូវស្ា ផ្លា  ់ សព្បើគុំនិតសោះ
ព្សាយឧប គគខែ សកើតស ើង សបើ ិនមានការង្ហរធៃនស់ ើ កមាែ ុំង ចូរ ញុំជ្ុំនួយរីអនក
ខែ សៅខកបរខាង។ 

 ១១- ហតស់ធវើចិតាឱ្យខវ ់សៅកនញងការង្ហរខែ ព្តូវសធវើ។ សៅរយៈែុំបូង សបើសយើងខវ ់
ោ សៅមានការង្ហរែថ្ទណាសទៀតខែ សយើងមនិទនប់ានសធវើ  ញុំយកព្កោ ់មកកតព់្ត្ត
ទញកនូវកិចេការខែ ព្តូវសធវើបនាសទៀតសែើមបកីារ រ ខព្កងសោសយើងសភែចភាែ ុំង។ សរ កតព់្ត្តរចួ
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សហើយព្តូវរាយមសធវើមាងមួយៗ សៅត្តមភារ ុំខាន់ថ្នការង្ហរ កញុំបសណាា យចិតាសងែើម
ឱ្យរសវ ើរវាយ ព្តូវាឃ្លតឱ់្យមាន តិគឺរ ឹកទញកឱ្យមានានិចេាកា ។  
 ១២- មាន មាធិកនញងការបុំសរញការង្ហរ ស  គឺសបើកុំរញងសធវើការង្ហរអវីមយួ រញុំគបប ី
បសណាា យឱ្យអារមមណ៍្រាយមាយសៅរកការង្ហរស្សងស ើយ។ 

 សបើសធវើបានយ៉ា ងសនះ ស ះភារខជិ ព្ចអូ ព្បាកែាមនិហ៊នសាន ក់សៅកនញងសាម រតី
សយើងសទៀតស ើយ។ កា ព្រះ មម មពញទធព្ទងគ់ងស់ៅាធរមានសៅស ើយ មានសននមួយអងគ
បានទូ  ួរព្រះចមភរោ សតើខ្ញ ុំព្រះអគនឹងសធវើែូចសមាចឱ្យបានសរៀនសចះចាុំកបួនចាបវ់និយ័
ខែ កុំរញងព្បព្រឹតានឹងមានការរ ឹកស ើងវញិសរឿយៗ អុំរីកិចេការខែ អនកយ ់ោ ុំខាន?់ 
វរីៈបញរ ាសព្ចើនខតងមាន កខណ្ៈ អអុំរីកុំសណ្ើ តែូចា មតថភារកនញងការចងចាុំ និងការ
្ាញ ុំអារមមណ៍្មនិរាយមាយ។ ឯសយើងខែ ាបញគគ សាមញ្ា   ញះ ខតខុំរាយមបណ្ាញ ះ
អាកបបកិរយិ អៗ គុំនិតសាម រតី អៗ ឱ្យសកើតស ើងសៅត្តមឧបបនិ សយ័សរៀងៗខែួន។ សហតញ
សនះសយើងគបបបីសងកើតនិ សយ័រាយមសោយសធវើការហវឹកហតែូ់ចតសៅ៖ 

 ក- ព្តូវសធវើាមនញ សខែ មាននិ សយ័សធវើឥ ូវសនះ ការង្ហរណាខែ អាចសធវើ
សហើយបានកនញងថ្ងៃសនះព្តូវព្បញាបស់ធវើឱ្យសហើយសៅកនញងថ្ងៃសនះ។ 

 ខ- មានសាម រតី និង កុំោុំងចិតាកនញងការបុំសរញការង្ហរសរ ខែ ែឹងោ សយើងរញុំ
 ូវមានកមាែ ុំងចិតា ព្តូវសៅទញកនូវសរ បុំណ្ងសោយខែួនឯង និងសរៀបចុំខ្នការសែើមប ី
 សព្មចការង្ហរឱ្យបាន។ ព្តូវគិតោសរ ខែ នកនែងសៅព្គប់វ ិទីព្តូវខតឱ្យសកើតា
ព្បសយជ្នស៍ោយមនិបសណាា យឱ្យសរ សវោកនែងសៅសោយឥតព្បសយជ្នស៍ ះស ើយ។ 

 មានសរ រាយមខែ ារ ឹគ ់មយួរប ់ មាធិសហើយ សយើងគបបសីាគ  ់ ព្តូវ
ខែះៗរប ់ មាធិខែ មានែូចា៖ 

• ព្តូវបញ្ឈបន់ិ សយ័សអាបទញកខព្រួយ (កញុំបសណាា យអារមមណ៍្ឱ្យបខណ្ា តអណ្ាូ ងសៅត្តម
ភារព្ សងះព្ សង្ហច ខែ សរ ស ះវានឹង ុំឱ្យមានការខព្បព្បួ ព្បរន័ធជ្ីវៈគីមកីនញងខួរ
កា  គឺែូចាវា ុំឱ្យសកើតរា៉ាឌ្ីកា ់ស រ ៉ាតូូនីន Radicale Sérotonine ខែ សៅកនញងកព្មតិ
ណាមយួស ះវានឹងបញ្ញជ ការគិតឱ្យសព្ជ្ើ សរ ើ យកអតាឃ្លតសធវើាែុំសណាះព្សាយ សោយ



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 
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ព្បរន័ធព្គបព់្គង Superego បញ្ញជ  ឬវភិាគមនិបាន។ និ សយ័សអាបទញកខព្រួយសនះា ព្តូវ
ស ខមួយកនញងការសធវើ មាធិ សព្ ះវាាព្បភរសធវើឱ្យអារមមណ៍្រាយមាយមនិមូ ្ាញ ុំកនញង 
 មាធិ។ ការង្ហរអវីខែ វាមនិទនម់កែ ់ ចូរសយើងកញុំនឹកខវ ់អុំរីវាឱ្យសសាះ សរ មាន
អារមមណ៍្ធ្លែ កក់នញងភារព្ សងះព្ សង្ហចសខាែ ច្ោ ព្តូវសាគ  ់នឹងែឹងទន់ភាែ មោ អារមមណ៍្
សនះវាព្រនខ់ត ុំឱ្យខាតោមរ រប ់សាម រតីខតប៉ាញសណាណ ះ សហើយព្តូវនឹកោ អារមមណ៍្វាព្រន់
ខតាអារមមណ៍្ខែ ខតងខតសកើតរ ត់ៗ ាធមមត្ត សហតញសនះចាុំបាចអ់ីនឹងបនាការគិតអុំរីវាត
សៅសទៀត សរ ស ះអារមមណ៍្អាព្កកទ់ុំងឡាយករ៏ ត់ភាែ ម។ ខឹង រនធត ់អរ បាយ ភ័យ
ព្រួយ សខាែ ច្ោរ ឈចឺាប ់ ង ឹក និ ទ  ឈាន នី  ចងឈ់នះចាញ់ តូចចិតា សាា យសព្កាយ 
រ ុំសភើប សព្តកព្តអា  វាព្រន់ខតាអារមមណ៍្ខែ ខតងខតសកើតបាត់ៗ  គបបអីីនឹងអនញញ្ញា តឱ្យវា
មកសត្តងកនញងអារមមណ៍្រប ់សយើង សបើសយើងបសណាា យត្តមវា ស ះវានឹងរព្ងីកអាណាចព្ក
រប ់វាកនញងចិតារប ់សយើង ទីបុំ ញ្តសយើងនឹងរក ញខរញុំស ើញស ើយ។ ការកុំចាត់អារមមណ៍្មនិ
 អទុំងសនះមនិខមនសរ សវសកើតស ើងសហើយសយើងែឹងខែួនរចួកម៏រួស ៉ា នឹងវាស ះសទ គឺព្រនខ់ត
ែឹងោ សនះាអារមមណ៍្អវី ការគិតសោយព្ ទនស់ោយព្រមទទួ ធមមាតិថ្នអារមមណ៍្ទុំង
ស ះ ទុំង អ ទុំងអាព្កក ់ រចួ មាគ  ់ោ វាព្រន់ខតាអារមមណ៍្ខតប៉ាញសណាណ ះ។ សនះាការ
អបរ់ ុំអារមមណ៍្មួយខបប ឯបញរវបញរ ខ្នក មាធិ សោកឱ្យសយើងព្តូវរិនិតយខយ ់ែសងាើមសចញ 
និង ចូ ខែ នឹងជ្ុំរាបជូ្នខាងមញខ។  

សរ សគទទួ ែុំសណ្ករញុំ ក ់ សបើសគមរួស ៉ា សបាកសបាះថ្ែសជ្ើងស ះ រតឹខតភែខឺភនក ខតសបើ
សយើងព្រមទទួ សោយគិតោ សយើងចា ់សហើយរយៈសរ ែុំសណ្កគឺងយយ៉ា ងសនះសហើយ 
វាា ភារធមមត្តមួយរប ់ជ្រាភារសទ គិតៗសៅកព៏្សាបខ់ត ង់ កប់ាត់។ 

• ព្តូវ ះបងស់ចា នូវនិ សយ័និយយមនិបានការ។ ការនិយយប៉ាបា៉ា ចប់៉ាសបា៉ា ចរម ន
បានការាការរម នព្បសយជ្ន ៍ សហើយខងមទុំងបានបុំផ្លែ ញ មាធិ សព្ ះវាសធវើឱ្យសយើង
បាតប់ងស់ាម រតី និងបាតប់ង់ភារព្គបព់្គងស ើខែួនឯងបាន។ 

• ព្តូវឈបន់ិយយរីភាររសវ ើរវាយ ឬភារចង់មានចងប់ានសោយឥតមានមូ សហតញ។ 



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 
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• ព្តូវហតឱ់្យមានការគិតារសបៀប ហតគ់ិតមាងមយួសរឿង មាងមួយសរឿង សរឿងណាខែ 
មនិព្តូវការ ឬរម នព្បសយជ្នព៍្តូវ ះបងស់ចា ។ ការសចះសព្បើអារមមណ៍្សរ ខែ សគឈប់
សព្បើព្បា ់ការគិត សគកប៏ិទអារមមណ៍្អ ់។ េថមតច្ពះេងឃរាជ្ ជ្ួន ណាត ព្រះអងគមាន
រញទធែិកាោ អាត្តម  ឹង១០ ទី ិន រចួកព៏្បះព្រះកាយ ឹងខត ញ្ត ព្រះឱ្ ារញុំទនក់ព៏្ មញក
បាត ់ ញះសព្កាយ១០ ទីព្រះអងគក៏សតើនបនាការង្ហរសទៀត។ ឯស ាចណាប៉ាូស អញងមានបនទូ 
ោ សៅសរ ខែ ខ្ញ ុំសព្បើការគិតសៅស ើ ណិ្ជ្ជកមម ខ្ញ ុំកស៏បើកងតកនញងសាម រតីខែ និយយខត
រី ណិ្ជ្ជកមមស ះមកសព្បើ រម នរស មរសាម សោយបិទងតែថ្ទៗសទៀតឱ្យជ្ិតទុំងអ ់
មយួអសនែើ ិន។ បនទូ សនះសព្ការីអនកមាន មាធិចិតា គឺរញុំអាចយ ់បានស ើយ សរ ស ះ
ព្រះអងគមានបនទូ បនាសទៀតោ ខ្ញ ុំនឹងបង្ហា ញរីឧទហរណ៍្ឱ្យអនកសមើ  ែូចសនះខ្ញ ុំនឹងបិទ
ងតទុំងអ ់ទញក ។ មានបនទួ រចួសហើយព្រះអងគកស៏សាយទីវងគត់សៅ ព្រះរាជ្ឱ្ង្ហក រចញង
សព្កាយសនះ បញ្ញជ កឱ់្យស ើញនូវការមាន មាធិយ៉ា ងមញងឺមា៉ា ត់រប ់ព្រះអងគ។ 

សរ កាន់ការអវីមួយសបើ ិនាសគរម ន មាធិ ស ះកិចេការនឹងមនិអាច សព្មចបាន
ត្តមរសបៀបសរៀបរយស ើយ។ សនះ របញ្ញជ កោ់ ចិតារប ់មនញ សសយើងមានធមមាតិខែ ព្តូវ
គិត ឬទទួ យកទញកោកស់ៅកនញងអារមមណ៍្ ខែ ភាគសព្ចើនគិតាបខ់តមាង សោយរម ន
សរ  ព្មាក (Thought Process)។ ែូចាសរឿងសនះគិតត្តុំងរីព្រឹកវាសចះខតស ចស ើង
ាប់ៗ រហូតរ ុំខានែ ់ការង្ហរងមី ឬកម៏ានការគិតោច់ៗ  (Thought Bloc) ែូចាកុំរញង
គិតព្សាបខ់តរ តប់ាត់រកនឹកមនិស ើញបនាសទៀត សព្ ះព្សាប់ខតមានសរឿងងមីសកើតស ើង។ 
សហតញសនះការគិតទុំងឡាយកមាែ ុំងរប ់វាសៅសរញកនញងអារមមណ៍្ស្សងៗ។ សបើ ិនា
នរណាមាន ក់បានែឹងនូវគនែឹះថ្នការគិតកនញងសរឿងខតមា៉ាងបាន ការគិតរប ់អនកស ះនឹងមាន
កមាែ ុំងសព្ចើន សហើយអាចយកសៅសព្បើព្បា ់បានាព្បសយជ្ន៍យ៉ា ងសព្ចើនហួ រីការគិតសនះ
សៅសទៀត។  ិ សមាន កស់ធវើកិចេការបានរហ័ សហើយព្បកបសៅសោយគញណ្ភារ អ មាន ក់
សទៀតអានស ៀវសៅបានរហ័ សហើយចាុំបានសព្ចើន កស៏ព្ ះខតរួកសគមានអារមមណ៍្ ញះសៅ
សព្កាមការគិតខតមួយសៅស ើកិចេការចុំស ះមញខរប ់រួកសគខែរ។ សយគីសៅព្បសទ ឥណាឌ
អាច ខមាងសចញនូវមហិទធិរទិធិ ឬបែិហរស្សងៗបាន (ែូចា សែើរស ើសភែើង ស ើកាា រ ខែក
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សរ ) ឯភកិខញ ងឃខែះកនញងព្រះរញទធសា  ក៏អាចបសងកើតភារអសាេ រយស ើងខែរែូចាខរន
ខភននសហើយអខណ្ា ត ញ្តរីែីសៅមញខបានបីខម៉ាព្តាសែើម ត្តមការរិត គឺសកើតសចញរីកមាែ ុំង
ចិតា មាធិទុំងអ ់។ ព្រះ មាម  មពញទធព្រះបរមព្គូថ្នសយើងាបញគគ ខែ មាន មាធិ្ែូវ
ចិតា ែខ៏ ន អព្បថ្រមហអសាេ រយ សទើប សព្មចបាននូវវធិីព្តិះរះិខ វងរក នាិភារទុំងសព្ៅ
ខែួន ទុំងកនញងខែួន ទុំងមនញ ស ទុំង តវ ឱ្យរមួរ ់សៅា ញខនឹងរន  ព្រមទុំងបានសធវើការ
្សរវ្ោយសា  រប ់ព្រះអងគបានយ៉ា ងទូ ុំទូោយ   សរញរិភរសោកយ៉ា ង
សនះ។ ទ សនៈមយួខែ បានស ើកស ើងោ សធវើបញណ្យបានបញណ្យ សធវើបាបបានបាប  រប ់
ព្រះអងគ គឺបានរិចារណាយ៉ា ងចា ់ោ ់សៅស ើព្កិតយព្កមថ្ន ចេៈធមរ៌ប ់ធមមាតិ
យ៉ា ងព្ា សព្ៅ ញ្តស ើ រីបញគគ អនកព្បាជ្្ទុំងរួង សហើយចាបខ់ែ ព្រះអងគខចងទញក
សនះ គឺសៅខតព្តូវរហូតែ ់ រវថ្ងៃ។ ការយ ់ែឹងរីធមមាតិព្បស ើរាងការយ ់ែឹងសៅ
ស ើការខកថ្ចនធមមាតិ។ ាកខ់ ាងព្ នថ្ព្របានសៅបរបាញ់ តវយកសាច់ ក ់ ថ្ងៃមយួ
សោយអារមមណ៍្និងខភនក  ញះសៅស ើខតការ មាែ ប ់ ក ៏មែងឹស ើញបងព្ ីខែ កុំរញងកាយ
សរ ើ ព្របក់សកាះសមើ ស ើញាកច់ា ់ោ ាព្ជ្ូកថ្ព្រកុំរញងខតឈមួ ែីរកជ្សនែនសៅវញិ ក៏
រតថ់្កកាុំសភែើង ព្របក់រ៏ត់សៅទុំ ញះសែើរព្ទូងបងព្ ី ញះែ ់កាីមរណា។ រតម់និទនរ់ាង
ចា នឹងសទ ថ្នអកញ  ខែ ខែួនបានព្បព្រឹតាិស ះស ើយ សៅខតបនារបររក ញី មាែ ប់
 តវបុំបាតជ់្ីវតិសនះតសៅសទៀត។  តវកវ៏ ិ ហិចសហច ញ្តរូជ្អ ់រីថ្ព្រ សរ ស ះ
មូ ខែកសរ ញី ខែ ាភាន ក់ង្ហរ មែងជ្ុំងឺព្គុនចាញ់ នធុំយ៉ា ងសាហវ រីសែើមធ្លែ បខ់ត
ជ្ញ្ជកឈ់ាម តវយកសៅចិញ្េ ឹមកូនែ ់អ ់ តវរីថ្ព្រកម៏កខ វងរកជ្ញ្ជក់ឈាមព្គួសារ
ព្ នថ្ព្រសៅសជ្ើងភនុំ ទីបុំ ញ្តកប៏ានចមែងជ្ុំងឺព្គុន នធុំបណាា  ឱ្យសាែ បអ់ ់កូនសៅព្ ន
ថ្ព្រវញិ។ សរ សគបានកាបប់ុំផ្លែ ញថ្ព្រសឈើអ ់រីភនុំសធវើឱ្យ ីតញណ្ា ភារសកើនស ើងកនញងថ្ព្រ
 ាញក មូ ខែកសរ ក៏អាចបនោញ ុំខែួនរ ់បានាមយួអាកា ធ្លតញសៅា សនះ ទីបុំ ញ្តវាកអ៏ាច
រ ់បានត្តមែង ទឹង ទសនែ ថ្នទីព្បជ្ញុំជ្នធុំៗ សហើយក៏ខាុំចមែងសរាគ មាែ បម់នញ សកនញងទី
ព្កុងបាន អនកណាបុំផ្លែ ញធមមាតិ ធមមាតិនឹងបុំផ្លែ ញវញិ  យ៉ា ងសនះឯង។ សនះព្រន់ខត
ាការស ើកឧទហរណ៍្ខែះៗមករិចារណា បញ្ញជ កស់ៅស ើព្ទឹ ាីសទ ថ្នការ មាែ បក់នញង
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ព្រះរញទធសា   ខែ ព្បកបសោយ កខណ្ៈវទិាសាស្រ្ ាសនះ។ វនិ័យទុំងឡាយរប ់ព្រះ
អងគ ញទធ ឹងព្ប ូតសចញរីការរិចារណា មិនឱ្យខញ កនញង មាធិសហើយមានព្បសយជ្ន៍
ទុំងមនញ ស តវ និងខ្នែីទុំងមូ ។ បសងកើតចាបខ់ែ ព្បកបសោយ ចេៈយ៉ា ងសនះបាន
កស៏ព្ ះខតការគិតរប ់ព្រះអងគព្បកបសោយ មាធិែរ៏ងឹមាុំ និងវរីយៈរាយមែព៏្បស ើរ ញ្ត
មនញ សស ើសោកសនះ។ 

 បញគគ ខែ មាន មាធិខាង្ែូវសោកាបោ់ប ់អ សរ សធវើកិចេការណាណាមួយ
សហើយ គឺគិតខតការង្ហរស ះខតមយួប៉ាញសណាណ ះ យ៉ា ងសនះរខមងទទួ ្ បានយ៉ា ងរបច់ិតា 
សព្ ះគិតបានស ឿននឹងមនិង្ហយហតស់ទៀត្ង។ មា៉ាងវញិសទៀត រួកសគាមនញ សខែ 
ទទួ ខញ ព្តូវ សសាម ះព្តងច់ុំស ះការង្ហរខែ ា កខណ្ៈបងករឱ្យ ងគមរកីចសព្មើនបាន។ 
យ៉ា ងសនះសគនឹង ួរោ អនញវតា មាធិសែើមបផី្លែ  ់បាូ រ ងគម សតើមាន្ែូ វឬសទ?  ចសមែើយគឺ មាន
្ែូវយ៉ា ងចា ់ោ ់ណា ់សោយឥត ុំព្តសណាត្ង។ រា ់បញ្ញា គឺមនញ សអនកបសងកើត
ស ើង មនញ សព្តូវខតផ្លែ  ់បាូរអាកបបកិរយិរប ់ខែួន ផ្លែ  ់បាូរ ញ្ញា  គឺការ មាគ  ់ស ើញ
រប ់ខែួនបាន។ រាយមខកនិ សយ័ខែ មនិ អសចញឱ្យអ ់ បញ្េបន់ិ សយ័ចងអាឃ្លែ 
ឈាន នី អនកែថ្ទ ព្តូវហម រាយមសធវើអុំសរើ អ ្ោយនូវសមត្តា ធមព៌្តូវសចះព្ ោញ់អនក
ែថ្ទែូចព្ ោញ់ខែួនឯង្ងខែរ ព្តូវបុំសរញរា ់ការង្ហរសោយយកចិតាទញកោក។់  មាធិ
មានមសធាបាយសែើមបសីោះព្សាយចិតា និងកាយរប ់មនញ ស។ ាការភែចឺា ់ាក់ខ ាងោ 
មនញ សព្តូវខតបានផ្លែ  ់បាូរបានខកខព្បបានរចួរ ុំសោះ ញ្តរីកុំហឹងរីស ចកាីកុំណាញ់ និង
អ មិមានះ គឺអញនិយម។ មនញ សខែ សញៀនសព្គឿងសញៀន និង សព្គឿងព្ វងឹស្សងៗ ព្តូវខត
បានរចួ ញ្តរីជ្ុំងឺរប ់ខែួន មនញ សកាចសឃ្លរសៅព្តូវខតបានកាែ យាមនញ សចិតាធម ៌មនញ ស
ឆ្ូងឆ្ុំងព្តមាុំងព្តសមាកព្តូវខតបានកាែ យាមនញ សខែ កាន់វនិយ័ព្តឹមព្តូវ និង សចះគិត
រិចារណា មនញ សខែ ោកទ់ញកខសទ ខែួនឯងហួ សហតញកប៏ានកាែ យាមនញ សរ ុំសោះចាក
ញ្តទញកខសទ ។ វាព្តូវខតមានការសជ្ឿនស ឿនសព្ចើនស ើងព្រន់សបើស ើងា ុំោប ់កនញងព្ប ិទធិ
ភារ និង កនញងការទកទ់ងផ្លទ  ់រវាងបញគគ និងបញគគ ។  ិ ស និ សតិសៅកនញងការ ិកោព្តូវ
ខតបានសរៀនរូខកស ើងៗព្បកបសៅសោយព្បាា្បរ ិញទធព្  ់ោែ រម នគុំនញុំការចុំអក ការខចក
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បកសរួក ការឈឺចាប ់ តូចចិតា រម នទញកខព្រួយ រម នវសងវង និង កាមគញណ្ ឬព្បព្រឹតាិអុំសរើ
អបាយមញខស្សងៗ។ មានខតការព្ ោញ់ អាណិ្ត សមត្តា  មានអធាព្ ័យ អ សចះជ្ួយ 
យកអាសាររន  នឹងសចះសាមគគីរន សោយ ញទធចិតា។ អនកព្បកបវាិជ ជ្ីវៈព្តូវខតបានកាែ យសៅា
មានព្ប ិទធភារ កាិ ិទធិស ើងព្បកបសោយការព្ ោញ់ និងសរររ។ ត្តមការសធវើ
រិសសាធនខ៍ែះខែ ាប់ទកទ់ងនឹង មាធិ វបិ ស សនះព្តូវបាន ុំមកនូវភ ាញត្តងព្គប់
ព្រនក់នញងព្ប ិទធិភាររប ់បសចេកសទ ស ះ ែូចាត្តមស ចកាីស នើ ញុំរប ់រោា ភិបា  ថ្ន
ព្បសទ ឥណាឌ កនញងឆ្ន ុំ ១៩៧៦ ឱ្យមានការបសព្ងៀន មាធិកនញងរនធធ ររកណាា   អនក
ាបស់ទ ឧព្កិែាខែ តឹងរងឹ រងឹរូ  កាចសាហវ យង់ នង និង យភាន ក់ង្ហររនធធ ររ
ខែះបានចូ រមួសរៀនវបិ ស  សហើយ ទធ្ ទទួ បានយ៉ា ងរបព់្បស ើរសទៀត្ង។ សៅ
កនញងបណ្ឌិ ត ភា ប៉ាូ ិ ភាន កង់្ហរប៉ាូ ិ ព្គប់ានោ់ន ក់ទុំងអ ់បានចូ រមួខែរ ត្តមការ
 ិកោកនញងមហវទិា ័យក៏មានបសព្ងៀន។ ឥទធិរ រប ់ មាធិទុំងស ះបង្ហា ញឱ្យស ើញ
 ទធ្ យ៉ា ងរិតព្បាកែ មនញ សខែ បានសរៀន មាធិស ើញមានភ ាញត្តងព្គបព់្រន ់កនញង
ការផ្លែ  ់បាូរអាកបបកិរយ។ សៅកនញងវ ័ិយស្សងៗសទៀតថ្នរោា ភបិា  មាធិបានសធវើឱ្យមាន
ឥទធិរ ែ ៏ុំខាន។់ សៅកនញងព្បសទ ភូមាសោកព្គូ សាយ៉ា ត ់ជ្ីអ៊ូបា ីន បានសព្បើ មាធិសធវើ
ាឧទហរណ៍្សែើមបសីធវើការផ្លែ  ់បាូរខកខព្បទព្មង ់ ខែ រត់បានទទួ សាគជ្យ័យ៉ា ងធុំ
សធង សោយបានបុំបាតអ់ុំសរើររញករ ួយាសព្ចើនសៅកនញងព្ក ួងខែ រត់បានព្គបព់្គង។ 
រតប់ានោុំបណ្ាញ ះនូវការសាគ  ់ករណី្យកកិចេរប ់ខែួនយ៉ា ង ញីជ្សព្  សៅស ើភាន ក់ង្ហររែា
ការ ខែ សធវើការសព្កាមបង្ហគ ប់រត ់ សហើយបានសធវើឱ្យព្ក ួងទុំងស ះមានព្ប ិទធិភារយ៉ា ង
ខព ់។ សៅកនញងព្ក ួងមហថ្្ទ រោា ភិបា ថ្នរែារាជ្សាថ នថ្នព្បសទ ឥណាឌ មានអនករែាការ
 ុំខាន់ៗ ខែះខែ បានចូ សរៀន មាធិ ស ើញមាន ទធ្ យ៉ា ង អព្បស ើរសៅស ើទសងវើ 
ស្សងៗរប ់សគ គឺព្បកបសោយគតិបណ្ឌិ ត រញុំព្តឹមខតប៉ាញសណាណ ះ សសាត  ញខភារ ខ្នករាង
កាយ និងសាម រតីករ៏ងឹរតឹខត អព្បស ើរស ើងខងមសទៀត។  ុំណ្ញុំ សរឿងទុំងឡាយព្តូវបានចាត់
ការឱ្យបាន សព្មចយ៉ា ងឆ្ប់រហ័  ការទកទ់ងរវាងបញគគ ិកបាន អព្បស ើរស ើង សហើយ
ស ចកាី សព្មចទទួ បានយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ។  
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 ត្តមការ ិកោសោយខ្អកស ើវទិាសាស្រ្ ា អនករាបា ចិតាសាស្រ្ ា អនកឯកសទ  
វកិ វទិា បានអនញវតាវធិី មាធិសៅស ើអនកជ្ុំងឺ្ែូវចិតាាសព្ចើនបានា ះស ប ើយព្រមទុំង
មនិោបស់ ើងវញិសទៀត្ង សព្ ះចិតារប ់មនញ សគឺាកត្តា ធុំស ើ ាងអវីៗទុំងអ ់។ សបើ
ព្រន់ខតសាា ប់ ញនទរកោ ឬធមមសទ   ញទធសាធ ភែចឺា ់ណា ់ោ រិតារម ន ទធ្ 
អវីសែើមបផី្លែ  ់បាូរ ងគមមនញ សស ះស ើយ។ អនកសទ ឧព្កិែាវាមនិខែ សៅកាែ យារ រែា
 អបានសោយការបុំភយ័ឱ្យខាែ ច ឬសោយការោកទ់ណ្ឌ កមមខតមា៉ាងស ះសទ អវីខែ  ុំខាន់
ស ះគឺព្តូវឱ្យសគយ ់រី ចេៈធមថ៌្នជ្ីវតិ។ ចងរ់ ុំស ើងហឹងោកនញងចិតារត់ ញះណាខតសគ
រាយមបណ្ាញ ះរនែកសមត្តា  កាី សងវគចុំស ះរបូកាយ រវ តវសៅកនញងចិតារត ់ស ះគឺាការ
 ុំបាកបនាិចខែរ សព្ ះកនញងចិតារប ់រត់ព្បកបសោយអាណាចព្ករប ់ហឹងោសរញទុំហឹង
សៅសហើយ ខតសទះបីយ៉ា ងណាក៏រតព់្បាកែាសៅមានកូនព្ចកែតូ៏ចមយួរប ់មស  
 សញ្េត ខែរ សបើជ្ួយ រព្ងីកទីត្តុំងរប ់វាស ះវាកខ៏ព្បព្បួ របូរាងធុំធ្លតស់ ើងកាែ យាកាី
សមត្តា សនះឯង។ រា ់ការព្បកានទ់ុំងឡាយ (វណ្ណ ៈ និកាយ សា  ) មនិអាច ញបបុំបាត់
សចា បានសោយវធិ្លនការោកទ់ណ្ឌ កមមស ះស ើយ ព្បវតាិសាស្រ្ ាមនញ សសោកស រសរញ
សៅសោយឧទហរណ៍្ថ្នការបរាជ្យ័ចុំស ះការប៉ាញនប៉ាងែូចខាងស ើសនះ។  ស្រ្ង្ហគ មបងាូរ
ឈាមសៅអញឺរា៉ា កក់នញងឆ្ន ុំ ២០០៣ សនះគឺាការសាគជ្យ័ែធ៏ុំសធងរប ់ហឹងោ សហើយនឹងា
ការបរាជ្័យថ្ន ី ធមរ៌ិភរសោកែគ៏ួរឱ្យចាប់អារមមណ៍្។ ព្រះរញទធសា  ខតងខតអុំ វ
 វ ូមឱ្យរ ុំ តរ់ា ់ហឹងោទុំងឡាយ រា ់ការ ង ឹកទុំងឡាយ និងការបងាូរឈាម
ទុំងអ ់គឺ ញុំឱ្យអវីៗព្បព្រឹតាិសៅសោយអហឹងោ ស  គឺព្តូវមានការជ្ខជ្កខវកខញករក
ែុំសណាះព្សាយព្បកបសោយការសយគយ ់និងកាីព្ ោញ់រវាមនញ ស្ងរន  សព្ ះសបើរម ន
ការសយគយ ់ និងសមត្តា ករញណាសនះសហើយាសព្រះោន ករ់ប ់មនញ សាតិស ើខ្នែីសនះ។  
 អងគព្រះ មាម  មពញទធ ថ្នសយើងព្ទងស់ធវើ មាធិរិចារណាសៅស ើការសកើតស ើង និងការ
វ ិ សៅវញិសៅកនញងធមមាតិ ព្រះអងគមានព្រះទយ័ចងប់សញ្ជ ៀ សហតញការណ៍្ែ៏ខ នអាព្កក់
ទុំងសនះ កញុំឱ្យសកើតមានស ើខ្នែី។ សហតញសនះសហើយព្រះអងគខិតខុំចងព្កងបរមតថវាិជ ឱ្យ
មនញ សសចះសព្បើកមាែ ុំងសមត្តា  និង បញ្ញា អមាមួយរន  រញុំមានឱ្យខវះមយួណាបានស ើយ។ ខត
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សៅទីបុំ ញ្តសៅែុំណាកក់ា កុំរូ ណាមួយស ះវានឹងមានការរ តស់ៅវញិរប ់ខ្នែី សតើ
ជ្ីវតិរប ់ខ្នែីព្តូវរ តប់ណាា  មករីសព្រះធមមាតិ (សោយការប៉ាះទងគិចាមួយផ្លក យ
ធុំៗត្តមចាប់ព្ ូបទញ) ឬមករីសាន ថ្ែមនញ ស? សព្ ះព្រះអងគបានព្ត្ត ់ោ  ង្ហខ រធម៌
ទុំងឡាយខែ សកើតស ើងសហើយរខមងរ តរ់ោយសៅវញិាធមមត្ត ។ ព្រះតព្មា ់សនះគឺ
ានីតិព្កមធមមាតិ សព្ ះឥ ូវសនះរួកត្តរាវទូិកប៏ានរកស ើញភ ាញត្តងបញ្ញជ ក់ត្តមសព្កាយ
ចាបរ់ប ់ព្រះអងគសហើយ គឺររួកត្តរាខែ ធុំៗ និងមានចុំណា ់ព្តូវរងនូវ ុំណឹ្ក សហើយ
គួចាធូ ីរីសព្កាយ រចួក៏្ គញ ុំរីថ្ណ្វ យ៉ាូមយួកាែ យាភរងមីមយួងមី ឬករ៏ងនូវការបញកទងគិចខបក
ាបុំខណ្កតូចៗ សនះសហើយការសាែ ប ់និង សកើតាងមីរប ់ត្តរាស ះ។ សតើ មាធិមានជ្សព្ 
យ៉ា ងណាសទើបព្រះអងគសធវើការ ននិោា នបានព្តឹមព្តូវឥតសខាេ ះយ៉ា ងសនះ? ព្រះបាទជ្យ័វរ មន័ទី
៧ បានសព្បើ មាធិសែើមបែីឹក ុំព្បសទ ខខមរឱ្យកាែ យាអាណាចព្កខែ មានវសិា ភារ 
និងព្បកបសោយវបបធមែ៌រ៏ញងសរឿង គឺសរ ស ះព្រះអងគបានសធវើែុំសណាះព្សាយរីរចុំណ្ញ ចធុំៗ 
សៅកនញង ងគមខខមរទី១ ែុំសណ្ើ រព្សាយទុំ  ់ស ែាកិចេបាន សព្មចសោយឱ្យព្បារាស្រ្ ា
រប ់ព្រះអងគព្បកបក ិកមមសោយខ្អកស ើនសយបាយទឹក គឺបារាយណ៍្ទឹកែខ៏ នធុំ។ ទី
២ ែុំសណាះព្សាយស ើជ្ុំសោះសា   បាន សព្មចសោយព្បមូ ្ាញ ុំព្រះអាទិសទរទុំងអ ់ 
ោកស់ ើអា នៈខតមួយឱ្យសា និកទុំងឡាយសរររបូា សហើយព្រះអងគបានមានព្រះ
បនទូ ោ សទវៈខែ រកោខ្នែីសនះរម នបុំណ្ងឱ្យមនញ សសោកកាប់ មាែ ប់រន សទ ខតសយើង
សៅមនិទនែ់ឹងរីហឬទ័យរប ់សទវៈថ្នផ្លក យនរវសព្រះសៅស ើយ (ព្រះអងគសធវើការ ននិោា ន
ោ ភរទុំងឡាយថ្នព្បរន័ធព្រះអាទិតយ ឬភរែថ្ទសទៀត គឺមានភរខែ មានជ្ីវតិរ ់សៅ
ែូចភរខ្នែីខែរ) ។ សហតញសនះគបបអីីនឹងព្បកាន?់ ទុំងសនះព្រនខ់តាការស ើក
ឧទហរណ៍្បញ្ញជ ករ់ី្ រប ់ មាធិ ខែ វរីៈបញរ ទុំងឡាយសោក សព្មចបាន។  
 បញគគ គឺាកូនសសារ សគព្តូវខតរាយមព្បកបសោយសមត្តា  ករញណា និងបញ្ញា  សែើមប ី
សធវើការខកខព្បខែួនឯងឱ្យបាន អព្បស ើរស ើង មនិខមនសោយរ ុំ ឹកោ ់សតឿនឱ្យកានខ់ត ី 
ស ះសទ ប៉ាញខនាសោយបណ្ាញ ះសៅកនញងខែួនបញគគ ស ះនូវទន  ី  ភាវ  (ចុំស ះបញគគ ធមមត្ត
មនិខមនា ងឃ) នូវបុំណ្ងចង់ផ្លែ  ់បាូរខែួនឯងឱ្យរចួ ញ្តរីទញកខរប ់កាយសនះ្ងខែរ។ 
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ចុំខណ្កឯព្រះ ងឃសោកគបប ីុំអាត  ី   មាធិ បញ្ញា  រប ់ព្រះអងគឱ្យបានសាអ ត អ
ស ើង។ សគព្តូវសចះគិតសែើមបរីញករកកនញងខែួនឯង គឺ្ាួចស្ាើមសធវើនូវរសបៀបផ្លែ  ់បាូរខែ នឹងែឹក ុំ
ខែួនសគ សែើមប ីុំអាតចិតាឱ្យបរ ិញទធ។ ការផ្លែ  ់បាូររសបៀបសនះ និង ថិតស ថរសៅាប់យូរអខងវង 
សព្ ះោជ្ីវតិរ ់សៅែូចាការយ ់ បាិវ ិវ ់ខព្បព្បួ មនិសទៀងទត់ មនិគួរអីសៅ ង់
កនញងអុំសរើអកញ  ឱ្យអាព្ ូវសករ ាិ៍ សរ ខែ កាយព្តូវរ ត់ចាកសោកសនះតសៅសទ។ រ ់កនញង
ាតិសនះ ងវីសបើរម នព្ទរយ មបតាិសព្ៅខែួនខែ ារប ់មនិសទៀងទតឱ់្យស រ  ករ៏ិតខមន 
ខតសយើងកព៏្តូវខតសចះសរៀបចុំចិតាឱ្យកាែ យាអនកមានបុំ ញ្តសៅស ើសោកសនះខែរ។  
 សៅកនញងអតីតកា ព្បសទ ឥណាឌ  ាព្បសទ ព្បកបសោយអរយិធមរ៌ញងសរឿង និងមាន
ចុំណា ់យូរ ង់ាងសគ បានសាក បងអនញវតានូវវធិី មាធិសនះព្បកបសោយសាគជ្័យរចួ
បានបញ្ជូ ន្សរវ្ោយសៅឱ្យព្បសទ ាសព្ចើនសៅកនញងរិភរសោក រចួបានទទួ កិតាិយ 
ខែ សគបានរណ៌្  និង សរររោាព្គូថ្នរិភរសោកទុំងខ្នកព្ទឹ ាីអបរ់ ុំ និងការ
ព្បតិបតាិ។ អនកព្បាជ្្ខតងសព្បើកា សវោឱ្យព្បព្រឹតាិសៅសោយការព្បព្រឹតាស ចកាីវ ិ សោយ
ការសែក និងសោយការសឈាែ ះទ ់ខទង ខ្នែីថ្ននគរមយួនិងញ័ររញ្ជួ យឥតព្សាកព្សានា 
សបើស ាចថ្ននគរស ះាបញគគ ខែ មានចិតាសងែើមសមម ព្កខវករ់ម ន ី ធម ៌រម ន មាធិ។  

សតើសយើងព្តូវរ ុំ តអ់ារមមណ៍្អាព្កក់សចញរីចិតាែូចសមាច? 
អារមមណ៍្អាព្កក ់ គឺាអារមមណ៍្ (កុំហឹង ទញកខព្រួយ ភយ័ខាែ ច) ខែ មនិ្ា ់ ញខ

ភារ្ែូវចិតាសសាះស ើយ។ អនកព្សាវព្ាវរាវរកស ចកាីរិតសៅកនញងខែួនស្សងៗត្តមខបបវទិា
សាស្រ្ ា្ែូវសោកបានខិតខុំសធវើការ រាវរករប ់ខែួនសហើយបានអប់រ ុំត្តមវធិីបខងវរការគិតែូច
បានអធិបាយខែះៗ ខាងសែើម។ សរ ខែះកទ៏ទួ ្  សរ ខែះករ៏ញុំបានទទួ ្  សៅទី
បុំ ញ្តរួកសគបានរិសសាធនស៍ ើញត្តមស ចកាីរិតរប ់ មធម ៌ និងរបូធមស៌ៅកនញងខែួនសនះ 
ឯង។ អនកចិតាសាស្រ្ ាទុំងស ះបានទទួ សាគ  ់ោ ការបខងវរចិតាកនញងការគិត គឺព្រនខ់តា
ការរតស់គចសវ សចញឱ្យ ញ្តរីការរិតកនញងចុំសណាមបញ្ញា ស ះខតប៉ាញសណាណ ះ។ បញ្ញា ខែ សគមនិ
បានសោះព្សាយស ះកវ៏ ិព្ត បម់កសចាទាងមីស ើងវញិែខែ  សហតញសនះការសគចសវ សនះ
មនិខមនាែុំសណាះព្សាយស ើយ សគព្តូវខតព្បឈមមញខរទ ់នឹងបញ្ញា សនះ។ ជ្ុំងឺ្ែូវចិតាមួយ
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ខបប ុំឱ្យរត់ខាែ ចទីព្បជ្ញុំជ្នធុំៗ ឬកខនែងខែ មានមនញ សមាន រកញះករែូចាទី្ោររត់ោ 
សបើ ិនារតស់ៅស ះរតន់ឹងវ ិមញខែួ  សគមនិព្តូវទូ ម នោ សហតញសនះចូរកញុំសៅណាខត
ឯងរកឺញ ុំសៅអីឱ្យសគសៅជ្ុំនួ បានសហើយឬព្តវូឈបចូ់ កនញងអងគ ននិ ិទធុំៗាសែើម ។ អបរ់ ុំ
យ៉ា ងសនះរតព់្បាកែានឹងបាតប់ង់ការង្ហរព្បចាុំថ្ងៃ សហើយខងមទុំងបានបសងកើតការភយ័
ខាែ ចសនះ ខងមសទៀតឱ្យរត ់សយើងព្តូវរុំព្ទនឹងជ្ព្មុញឱ្យកាត់ហ៊នព្បឈមមញខនឹងបញ្ញា សនះ 
ាតុំបូងអនកអាចសៅសោយមានរន រីរ កច់ញះ។ ប ទ បម់ករនយ ់រតប់នាសទៀតោ ស ើញ
សទអនករម នបញ្ញា អវីសសាះ ូមអនកបនាសៅខតមាន កឯ់ងបានសហើយ រាយមសៅ្ោរសោយខែួន
ឯងឱ្យសទៀងទតរ់ា ់ៗថ្ងៃ រាយមចូ កនញងអងគព្បជ្ញុំធុំៗឱ្យបានសព្ចើនសហើយចបច់ញងចបស់ែើម
ព្តូវគិតោអវីខែ សគសធវើបាន សយើងកព៏្តូវខតសធវើបាន។ សរ អារមមណ៍្ខាែ ចស ះវាស ចស ើង
ព្តូវព្រមទទួ កញុំមរួស ៉ា  សហើយគិតោអារមមណ៍្សនះព្បព្រឹតាិសៅខត រីរ បី ទីប៉ាញសណាណ ះ សហើយវា
នឹងបាតស់ៅវញិ សោយឯកឯងសទ សព្ ះព្រន់ខតអារមមណ៍្ខែ សកើតបាត់ៗ ាធមមត្ត។ សធវើ
យ៉ា ងសនះអារមមណ៍្ភ័យខាែ ចទុំងស ះករ៏ ត់បាតស់ៅ សបើវាស ចព្ត បម់កវញិ រាយមសធវើ
ែូចមញន សៅទីបុំ ញ្តអារមមណ៍្ភ័យខាែ ចស ះក៏រ ត់្ ញតរូជ្សចញរីចិតារប ់សយើង កា ណា
មានអកញ  ធមណ៌ាមួយសកើតស ើងសៅកនញងចិតា ព្តូវព្រនខ់តរិនិតយត្តមោនសមើ វា ព្រម
ទទួ ឱ្យសកើតស ើងមកចញះ សព្ ះវាព្រនខ់តាអារមមណ៍្ខែ ខតងខតសកើតបាត់ៗ ខតប៉ាញសណាណ ះ 
( តិរ ឹកចិតាណាមយួភាែ ម សរ ស ះកិស  ចិតាហនឹងក៏ចាបស់្ាើមបាតប់ងក់មាែ ុំងរប ់វា
ទុំងអ ់ នសមឹៗ បនាិចមាងៗ កិស  ចិតាស ះក៏បាន វិតព្ ស នអ ់ នឹង ស ើងរ ឹ
គ ់អ ់រ ីង។ ស ះាែុំសណាះព្សាយយ៉ា  អ សោយបានសជ្ៀ វាងនូវការសព្បើរសបៀបហួ 
សហតញរីរព្បការ គឺបស្រ្ង្ហក បសោយមរួហមង កនញងការ ញបបុំបាតអ់កញ  ចិតាសចា ្ង និងការ
អនញញ្ញា តឱ្យកិស  ស ចសចញមកសោយស រតី្តមទុំសនើងចិតារប ់វា្ង សព្ ះវាែូចាភនុំ 
សភែើងខែ  ុំងុំរងច់ាុំខតឱ្កា  អនឹង្ទញះខតប៉ាញសណាណ ះ។ ការសកាា បអកញ  ធមទ៌ញកសៅកនញងចិតា 
គឺរិតារញុំបានរ ុំស ើងរ ឹគ ់វាបានសទ ឯការអនញញ្ញា តឱ្យកិស  បង្ហា ញខែួនឱ្យស ើញាក់
ខ ាងត្តមកាយ ឬវាចាមញខាព្រនខ់តាការបសងកើតបញ្ញា ឱ្យសព្ចើនខងមសទៀតខតប៉ាញសណាណ ះ ប៉ាញខនា
ព្ប ិនាសគព្រនខ់តរិនិតយសមើ សោយ ញទធសាធ សរ ស ះកិស  នឹងសាែ ប់បាតប់ងស់ៅ



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 

 

សរៀបសរៀងសោយ៖ សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត សោង នីោមញនី 22 

សោយឯកឯង សហើយរតក់ន៏ឹងបានរតរ់ ុំស ើងរ ឹគ ់អកញ  ធមស៌ ះសចា ឱ្យអ ់
រ ីង គឺសគរ ុំសោះខែួនឱ្យបានរចួរីអកញ  ធម៌ទុំងឡាយស ះសហើយ សនះរិតា មសហតញ
 ម្  អអសាេ រយខមន។ សតើអាចយកសៅព្បតិបតាិឬសទ?  ព្មាបម់នញ សសាមញ្ា សតើង្ហយ
នឹងព្បឈមមញខតទ ់នឹងអកញ  ចិតាស ះបានឬសទ? ែូចា កា ណាកុំហឹងសកើតស ើង
វាមានអុំណាចែ៏ខាែ ុំងស ើ  ញបមកព្គប ងកត់រីអុំណាចែខ៏ាែ ុំងស ើយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័  រហូត
ែ ់សយើងចាបអ់ារមមណ៍្កត់ មាគ  ់មនិទុំងទន់្ ង។ ែូសចនះសោយមានការព្គប ងកតរ់ី
អុំណាចែខ៏ាែ ុំងស ើ  ញបរប ់សទ ៈសយើងមញខានឹងព្បព្រឹតាិបទស មើ ស្សងៗ សោយអុំសរើ 
ឬសោយវាចា សោយចិតា ខែ  ុំឱ្យមានទញកខសទ ែ ់ខែួនសយើង្ង និងែ ់អនកែថ្ទ្ង។ 
ែ ់សរ កុំហឹងស ះវាព្តូវរ តអ់ ់សៅវញិ សទើបសយើងចាបស់្ាើមយុំសសាកសាា យសព្កាយ
សហើយសែើរសៅ ញុំខមាសទ   ញុំឱ្យព្រះអាទិសទរទទួ សទ ជ្ុំនួ ្ កមមខែ សកើតរី
កុំហឹងខែ សយើងបានសាងសោយស  អងវរកោ ឱ្ព្រះអាទិសទរាមាេ  ់សអើយ ខ្ញ ុំមាេ  ់
បានសធវើខញ សហើយ ូមឱ្យព្រះាមាេ  ់អតនូ់វសទ ស ះឱ្យខ្ញ ុំព្រះអងគ្ង សោយកាីព្ ោញ់
រកទីបុំ ញ្តរម នព្រះអាទិសទរកព៏្រមទទួ បាបជ្ុំនួ  ខត ចេៈធមថ៌្នចាបធ់មមាតិកនញង
 ងគមនីមយួៗរញុំអាចទទួ យកបានស ើយ ទីបុំ ញ្តសយើងកធ៏្លែ កក់នញងអនែញងទញកខខែ ទទួ 
បានរី្ ថ្នអកញ  កមមរប ់សយើងែខែ ។ កុំហឹងសនះមនិបានសៅព្រមរាងចា អី 
ង្ហយៗស ើយ សរ សព្កាយតសៅសទៀតសៅកនញងសាថ នការណ៍្ែូចរន ែខែ សនះសយើងសចះខត
មានព្បតិបកមមតបតសៅសទៀតត្តមរសបៀបែូចរន  ស ចកាីសាា យព្ សណាះត្តមសព្កាយទុំង
អ ់សនះមនិបានជ្ួយ សយើងសសាះស ើយ ការ ុំបាកសនះគឺ ថិតសៅព្តងោ់ សតើសយើងព្តូវសរៀបចុំ
ែូចសមាចសែើមបឱី្យមានសាម រតីែឹងទនោ់សរ ណាខែ កុំហឹងវាចាប់្ ញ ស ើង? សរ ខែះវា
ស ចស ើងកនញងស បឿនែ៏ស ឿនបុំ ញ្ត សហើយមានកមាែ ុំងែខ៏ាែ ុំងស ើ  ញបចុំស ះអនកមានជ្ុំងឺ
សបះែូង ឬស ើ មាព ធឈាមខែះរញុំទនទ់ុំងបានរិនិតយសមើ វាបាន្ង រតក់៏ោសោកសនះ
សៅសហើយ។ បណ្ឌិ តខែះបានអបរ់ ុំោ កញុំខឹងសព្ចើនៗ រចួករ៏សហើយ ញ្តសៅ។ ឥ ូវសនះឧបមាោ 
សយើងព្តូវខតបសងកើតអារមមណ៍្មយួខែ ាស ខាធិការផ្លទ  ់ខែួន មាន ក់ចាុំឃ្លែ ុំសមើ នឹងព្បាប់
សហើយោ សោកមាេ  ់កុំហឹងចាបស់្ាើមមកែ ់សហើយ ខតខ្ញ ុំមិនែឹងោវានឹង្ទញ ះយ៉ា ងខាែ ុំងសៅ
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សរ ណាសទ ។ សរ ខែះកុំហឹងស ះសកើតស ើងខាែ ុំងសរក ស ខាធិការផ្លទ  ់ខុំព្បាបោ់ សោក
មាេ  ់ ូមព្កស កសមើ   កុំហឹងវាបានជ្ិតចាប់ស្ាើម្ទញះស ើងសហើយ។ សរ ស ះាតុំបូងអវី
ខែ សយើងព្តូវសធវើគឺទះកុំសភែៀងនឹងសជ្រស ខាធិការោ អាចុំកួតឯងសាម នោអញជួ្ ឯង
 ព្មាបប់សព្ងៀនអញឬ? កុំហឹងខែ មានអុំណាចខាែ ុំងខាែ សរកសទះែុំបូ ម ន អយ៉ា ងណាក៏
ជ្ួយ សយើងមនិបានខែរ។  

ឥ ូវសនះឧបមាោ គតិបណ្ឌិ តមានជ្យ័ជ្ុំនះស ើសយើងចញះសយើងមនិបានទះកុំសភែៀង
ស ខាធិការស ះសទព្រមទុំងអរគញណ្ែ ់រតស់ទៀត្ង។ សយើងចាប់ស្ាើមអងគញយចញះសហើយ
ចាបស់្ាើមរិនិតយសមើ កុំហឹងស ះ ប៉ាញខនាសតើអាចសធវើសកើតឬសទ? សៅសរ ខែ សយើងសធមចខភនក
ភាែ ម រចួសាក បងរិនិតយសមើ កុំហឹងស ះភាែ ម ស ះអារមមណ៍្រប ់កុំហឹងបានចូ មកសៅ
កនញងចិតាភាែ ម ឧបបតាិសហតញខែ  ុំឱ្យសយើងខឹងស ះក៏បានចូ មកកនញងចិតាសយើងភាែ មខែរ។ 
សរ ស ះសយើងមនិបានរិនិតយសមើ កុំហឹងសនះសទ គឺរិតាខបរសៅរិនិតយសមើ រីភារជ្ព្មុញ
ថ្នស ចកាីរ ុំជ្ួ ចិតាស ះសៅវញិសទ (ឯងាមនញ សឋានៈប៉ាញណ្ណឹ ងខែរ វាហ៊នព្បមាង
មាកង់្ហយោក)់។ សធវើយ៉ា ងសនះគឺព្រនខ់តបានជ្ួយ បសងកើតចុំនួនកុំហឹងឱ្យបានកានខ់តសព្ចើន
ស ើងៗខងមសទៀង សនះមនិខមនាែុំសណ្ើ រព្សាយស ើយ ។ គឺាការរិបាកណា ់សៅកនញងការ
រិនិតយសមើ អកញ  ធមឥ៌តរបូ ស ចកាីរ ុំជ្ួ ចិតាឥតរបូ សទ ៈឥតរបូខែ ខតងខតបុំខបក
សចញរីអារមមណ៍្នឹងចិតាសព្កាយសរ ប៉ាះនឹងយោសហតញសព្ៅ។ ឧទហរណ៍្៖ សរឿងរា៉ា វថ្នកា
 ៈសទ ៈព្បហកព់្បខហ រន  ខតព្បតិកមមតបខបរាមានកមាែ ុំងខញ រន សៅវញិ ប៉ាញខនាវរីៈ
បញរ ខែ បានហតរ់តច់ិតាឈានស ើងែ ់បរមតថ ចេៈ បានរកស ើញែុំសណាះព្សាយ
រិតព្បាកែមយួ។ សោកបានរកស ើញោ កា ណាមានអារមមណ៍្ណាមយួសកើតស ើងសៅ
កនញងចិតា (ទុំង អទុំងអាព្កក)់ មានវតថញរីរយ៉ា ងចាបស់្ាើមសកើតស ើងព្រមែុំណា រន សៅព្តង់
ោន កថ់្នរាងកាយ។  

១- ែសងាើមខ ងមានចង្ហវ កធ់មមត្តសហើយ សយើងចាបស់្ាើមែកែសងាើមធុំ ខាែ ុំងៗនិង
ញាប ់ សរ មានអកញ  ធម ៌ ចូ មកត្តុំងសៅកនញងចិតា។ សនះគឺាស ចកាីរិតមយួខែ 
មនញ សព្គបរ់បូអាចរិសសាធនស៍ ើញ ងវីតបតិខតស ចកាីរិតវាសព្រតព្រតណា ់ នឹងអាច
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សមើ ស ើញព្តឹមខតអាការៈខាងសព្ៅកស៏ោយ (សនះគឺបណាា  មករីរ ុំសញាច Excitation ថ្ន
ព្រឹតាិការណ៍្ខាងសព្ៅសៅស ើ ុំបកខួរកា ឬកនញងចិតាខែួនឯង សកា ិការព្បសាទ ព្តូវការសព្បើ
ោមរ យ៉ា ងខាែ ុំង សែើមបបីសងកើតសភែើងកុំហឹងវាក៏បញ្ជូ នរត័ម៌ានបញ្ញជ សៅព្បរន័ធបញ្ញជ ច ករ 
Systémé Végétatif ឱ្យបញ្ញជ បនាសៅសបះែូងនិងសរ ៉្ា ែិចែសងាើម Réflexe Respiratoire 

ឱ្យបសងកើនការង្ហរស ើង។ រ ុំសញាចសនះបានទទួ  ទធ្ ែូចសនះកស៏ោយសារវញិ្ញា ណ្ ខភនក 
ព្តសចៀក អណាា ត ……ខែ ទទួ រីសព្ៅរចួបញ្ជូ នសៅខួរកា ខែរ សហតញសនះសហើយបាន
ាសៅកនញង មាធិមានការអប់រ ុំរីវញិ្ញា ណ្ទុំងសនះខែរ។ ខភនក ព្តសចៀក សមើ   ឺទ ់ ក៏
បញ្ជូ នព្បាបច់ិតា ចិតាខវះការរិចារណា កខ៏ឹងតូងស ើង សបើចិតាមាន មាធិសរ ស ះកប៏ញ្ញជ
សៅខភនកព្តសចៀកវញិោ កញុំ ុំសរឿងសៅហមងមកព្បាបខ់ែ  ុំឱ្យខត អាបប់ញ្ញា ខតប៉ាញសណាណ ះសទ 
កា ណាព្តូវស ើញព្តូវ ឺ ឹមព្បាបម់កចិតាចញះសនះាសែើម។ 

២- មានការខព្បព្បួ សៅកនញងោន ក់យ៉ា ង អិត អន ់ ថ្ន ភាវៈខែះខែ ព្ទព្ទងន់ឹង
បសងកើតសវទ រមមណ៍្ ស ះគឺាការខព្បព្បួ ថ្នព្បតិកមមជ្ីវៈគីមសី ើសារធ្លតញែឹក ុំចរនា
ព្បសាទ Neuromédiateur ែូចាែូបា៉ា មនី Do Pamine ស រ ៉ាតូូនីន Sérotonine អា
ស ទីកូ ី Acétycholine …។ ។ និងស បឿនបញ្ជូ នរ កអគគិ នី រប ់ព្បរន័ធព្បសាទ 
(Changement du vitesse de l’influx nerveux) សរ ែសងាើមែកខាែ ុំងនិងញាប់ខាែ ុំង
 ុំឱ្យមានការបសញ្េញសចា នូវឧ ម័នកាបូនិច (Gaz Carbonique) សព្ចើនព្ជ្ុ ខែ  ុំ
ឱ្យអា ់កា ូ សកើតស ើងកនញងខួរកា  (Alcalose Cérébrale) សរ ស ះ ុំឱ្យសកើត
មានស ើងនូវអារមមណ៍្ស្សងៗ ព្ចសឡាតខញ ខបបបទ បាតប់ងក់ារព្គបព់្គង អាចព្បព្រឹតាិខញ 
ស្សងៗ ឬ ខែះសកើតការភយ័ខាែ ចតឹងខណ្នកនញងអារមមណ៍្ រិបាកកនញងខែួនាខាែ ុំង ឯព្បរន័ធ
ទទួ ការែឹង Systéme Sensitif កប៏សងកើតាសវទ រមមណ៍្មយួចុំនួន ខែះសៅា ពឹកថ្ែ
សជ្ើង ព្តាកច់ញងថ្ែ ចញងថ្ែ ចញងសជ្ើង នឹង តឹងខណ្នសាចែ់ញុំោគ ម  ុំឱ្យទឹកមញខគួរខាែ ច ខែះ
ខ ងែឹងខែួនកទ៏នែ់ួ ។ ឯខែះ ថិតសព្កាមអុំសរើថ្នព្បរន័ធបញ្ញជ ច   Systéme Moteur 

កក៏ាា បថ់្ែ ញាបទ់សព្ទើតហកស់ោតវកវ់ចីាបម់និឈនះាសែើម។ 
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ព្គបខ់តអកញ  ់ធមក៌នញងចិតា ខតងខតបសងកើតបានាសវទ រមមណ៍្ព្បសភទមយួ រសឺ្សងៗ
សទៀតសៅកនញងខ្នកមួយឬស្សងៗសទៀតថ្នរាងកាយ។ សនះគឺាែុំសណាះព្សាយខែ អាច 
យកមកព្បតាិបតាិត្តមបាន។ មនញ សសាមញ្ាមិនអាចរិនិតយសមើ  កិស  ឥតរបូរប ់ចិតា 
ការភតិភ័យ កុំហឹងតណាា  ព្ចខណ្ននិ ទ  ឈាន នី  ការចងអាឃ្លតស្សងៗខែ  ញទធខតឥត
របូសនះបានសទ។ ប៉ាញខនាសោយសារខតការហត់ហវឹកហវឺន និងស ចកាីព្បតិបតាិឱ្យបានព្តឹមព្តូវ
 អការរិនិតយសមើ ខយ ់ែសងាើម និងសវទ រមមណ៍្សៅាការង្ហយព្ ួ នឹងសធវើសៅវញិ។ 
 ភាវៈទុំងរីរសនះវាាប់ទកទ់ងរន ផ្លទ  ់ាមួយកិស  ចិតា។ ែសងាើមនិងសវទ នឹងជ្ួយ 
សយើងបានត្តមរយៈ៖ 

➢ ាស ខាផ្លទ  ់ សរ ខែ អកញ  ចាប់ស្ាើមមានស ើងសៅកនញងចិតាភាែ មរ ុំសរច
ស ះែសងាើមនិងសវទ រមមណ៍្បាត់ភារធមមត្តរប ់វា វាកច៏ាប់ស្ាើមខព្ កព្បាប់ោ «  ូម
អសញ្ជើញសមើ មាន ភាវៈអវីមយួខញ ធមមត្តសហើយ »។ សយើងមនិអាចវាយទះ ទបែ់សងាើម 
និងសវទ រមមណ៍្បានសទ សយើងព្តូវខតព្រមទទួ ការព្បាបស់ ះ សព្ ះឱ្យអារមមណ៍្ព្បព្រឹតាិសៅ
ត្តមធមមាតិរប ់ចិតា ិន សបើសយើងាជ្ុំទ ់នឹងវា ស ះវារតឹខតបងកទុំ  ់កនញងចិតាកានខ់ត
ខាែ ុំងស ើង។ សរ ស ះសោយសារបានទទួ ការព្បាបរ់ីែសងាើមនិងសវទ រមមណ៍្រចួសហើយ
សយើងក៏ចាបស់្ាើមត្តមោនរិនិតយសមើ ែសងាើមសវទ រមមណ៍្ ប ទ បម់កសរ ស ះអកញ  
កនញងចិតាកស៏ាែ បប់ាតអ់ ់សៅវញិសោយឆ្បរ់ហ័ ណា ់។ 

ធមមាតិរិតសយើងរា ់របូ ខតងសកើតមាន សហើយកាែ យា ភាវៈគិតសៅសហើយសោយ
រញុំបានរិចារណាោ វាមានសារៈ ុំខានែ់ ់មែឹង។ សរ មានអារមមណ៍្ទទួ ែឹងោ មាន
រមា ់សឆ្ៀបៗសៅស ើចុំណ្ញ ចណាមួយថ្នរាងកាយស ើខ បករប ់សយើង សយើងកព៏្រមទទួ 
ោ វារមា ់ខមនរចួកព៏្ វាសអះសោយព្តួតរិនិតយសមើ រីកមាែ ុំងទងគិចថ្នការសអះសនះ។ សរ 
កមាែ ុំងសអះស មើរន  និងកុំោុំងរមា ់ ភារព្ ុះព្ ួ កស៏កើតមានកនញងអារមមណ៍្ស ើង។ សយើង
បនាសអះ សហើយរិនិតយបនាសទៀត (ឱ្យកមាែ ុំងសអះខាែ ុំងាងកមាែ ុំងរមា ់) ព្សាប់ខតអារមមណ៍្
រមា ់រ ត់បាតអ់ ់រីកនញងចិតា សយើងក៏បានរចួ ញ្តរីទញកខរប ់កាយសនះ។  
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បាតញភូតសនះគឺាសហតញែច៏ខមែកអសាេ រយថ្ន មរបូ សនះមានឧបមាែូចាព្បាប់កាករ់ីរ
ចុំសហៀង។ ចុំសហៀងមាន កក់បស់ៅកនញងចិតា (ទក់ទងនឹងគុំនិតឬស ចកាីរ ុំជ្ួ ចិតា ខែ សកើត
មានស ើងសៅកនញងចិតា) ចុំខណ្កឯចុំសហៀងមាខ ងសទៀត គឺមានែសងាើមនិងសវទ សៅកនញងកាយ។ 
អវីខែ ែុំសណ្ើ រការខញ ធមមត្តស ើចុំសហៀងកាកស់ៅកនញងចិតា បាតញភារវានឹងស ចសចញស ើ
ចុំសហៀងកាក់សៅកនញងរបូកាយ។ សហតញសនះសរ សយើងរិនិតយសមើ ែសងាើមឬ សវទ ស ះគឺសយើង
បានរិនិតយអកញ  កនញងចិតាសោយព្តងច់ុំផ្លទ  ់ខតមាង។ ាជ្ុំនួ ការរតស់គចសវះសចញរី
បញ្ញា គឺសយើងបានព្បឈមមញខតទ ់នឹងស ចកាីរិតសៅត្តម ភាវៈរិតរប ់វា។ សរ ស ះ
សយើងនឹងស ើញោអកញ  នឹងបាតប់ងក់មាែ ុំងរប ់វាអ ់រ ីង។ តសៅមញខសទៀតវាមនិ
អាចយកអុំណាចែស៏ ើ  ញប មកព្គប ងកតស់ ើសយើងឱ្យបានយូរអខងវងែូចខែ វាបាន 
បសញ្េញរទិធិរីអតីតកា សទ។ សបើសយើងសចះខតរាយមព្បតិបតាិយ៉ា ងសនះតសៅអ គត 
កិស  មញខារោយបាតអ់ ់រ ីងទុំងអ ់រចួសហើយនឹង ថិតសៅកនញង នាិភារនឹងសោយ
 ញខ បាយ។ សនះសហើយាវធិីខែ អងគ មាម  មពញទធព្ទងត់្តុំង មាធិរិចារណារាវរក
ស ើញ និងសោយ ញខ បាយ។ សនះសហើយាវធិីខែ អងគ មាម  មពញទធព្ទងត់្តុំង មាធិ
រិចារណារាវរកស ើញនិងសោយ ញខ បាយ។ ឯសយើង រវថ្ងៃកនញងអនកវទិាសាស្រ្ ាខប៉ាក
ខាងអញឺរ ៉ាញប និងព្កុមអនកនិយយភាសាអង់សគែ  បានមូ មតិរន រាបា បាតញភាររប ់
ែសងាើម សៅសរ ខែ មានអារមមណ៍្មនិព្ ួ  គឺសគឱ្យអនកជ្ុំងឺហតរ់នយតឺចង្ហវ កែ់សងាើមសៅ
វញិ សហើយរញុំបានរកែុំសណាះព្សាយវាសហតញអវីបានែសងាើមខព្បសៅាយ៉ា ងសនះ? សហើយសតើរក
មសធាបាយយ៉ា ងណា សែើមបកីញុំឱ្យសែើរមនិស មើែូចសនះសទៀត។ សគរញុំអាចសធវើបាន កាិ ិទធិែូច
មសធាបាយរប ់ព្រះរញទធាមាេ  ់ស ះស ើយ សព្ ះសគហកប់ីែូចាបានបខនថមសវទ  និង 
ទុំ  ់សព្ៅខែួនសៅស ើទុំ  ់កនញងខែួនបខនថមសទៀត។ 

សយើងារញទធបរ ័ិទ ព្រះអងគបានបសព្ងៀនសយើងឱ្យសែើរត្តម្ែូវព្តូវរចួសៅសហើយ ្ែូវសនះ
ព្តាក់សហើយ ញខអាចរ ុំសោះចាក ញ្តទញកខកនញងសោកិយរញុំគបបអីី ងន់ឹងសោភៈ ះសចា ្ែូវ
ខែ ែូនត្តបានសព្ជ្ើ សរ ើ  ខែ ា្ែូវ្ា ់នូវស ចកាី នាិភារយ៉ា ងថ្ព្កខ ងសនះ។ សហតញ
សនះសហើយសយើងគបបអីរគញណ្ចុំស ះែូនត្តខខមរ ខែ សោកបានសព្ជ្ើ សរ ើ សា   ខែ 
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ស រសរញសៅសោយ នាិភារនិងសមត្តា  ករញណា មានសាមគគីធមែ៌ទូ៏ ុំទូោយរម នការ
ព្បកានន់ឹងមានមារ៌ភែចឺា ់ព្តចះព្តចង។់ សយើងមនិអាចនឹងរណ៍្ បានអុំរីគញណ្ខែ 
ព្រះ មាម  មពញទធមានចុំស ះសយើង។ កូនសៅជ្ុំ ន់សព្កាយសៅសហើយកិចេសរររព្បតិបតាិ
ទុំងឡាយែូចាវនិ័យកនញង ី ៥ អនកសរររបានខាជ បខ់ជួនស ះអនកនឹងទទួ បាននូវស ច
កាីខញ  និងព្បសយជ្ន៍ទុំងសោកិយ និងបរសោក យ។ ព្រះមហករញណ្ ព្ទងស់បើកឱ្កា 
ឱ្យភកិខញទុំងឡាយ ួរ ុំណួ្រាចញងសព្កាយ ខព្កងសោសបើមានភកិខញអងគណាមយួសៅមាន
 នទិះ ងសយ័អុំរីព្រះធម៌។ ប៉ាញខនាឥតមានភកិខញអងគណាសៅមានចមៃ ់ ងសយ័អុំរីព្រះរតនៈ
ព្តយ័ទុំងបីគឺ រញទធរតនៈ ធមមរតនៈ និង  ងឃរតនៈ សទៀតស ើយ។ សរ ស ះបរមព្គូព្ទង់
ព្ត្ត ់សៅកានភ់កិខញទុំងឡាយាស ើកចញងសព្កាយោ៖ មាន  ភកិខញទុំងឡាយ សរ សនះាឱ្
កា ចញងសព្កាយខែ តោគតផ្លា ុំអនកទុំងឡាយ។  ង្ហខ រធម៌ទុំងឡាយមនិសទៀងសទ អនក
ទុំងឡាយព្តូវផ្លា ចខ់ែួនសចញឱ្យ ញ្តព្  ះរី ង្ហខ រធម៌ទុំងស ះ ចូរអនកទុំងឡាយកញុំ
ព្បមាង និង ុំមកនូវស ចកាីវ ិ  រវយ៉ា ង។  សោយសារខតសា  សនះសហើយសទើបខខមរ
បានគងវ់ងស សយើងគិតសមើ  សបើសយើងរងនូវ មាព ធរ ុំសោភបុំ នកាប ់មាែ ប់ផ្លា ចរូ់ជ្ រវ
ខបប រវយ៉ា ងកនញងបុំណ្ងយ៉ា ងណានឹងសធវើឱ្យសយើងកាែ យាមនិខមនខខមរទុំងកាយ ទុំងចិតា
មកទ ់សរ សនះសយើងសៅខតបាូររ ់បាននឹងបាូររកោឱ្យគងវ់ងសបាននូវព្រះរញទធសា  រប ់
ខខមរ។ កូនៗសអើយសបើអនកនិយយោ ព្រះរញទធសា  រម នព្បសយជ្នអ៍វីកនញង ងគមខខមរ និងរញុំ
ចាុំបាចទ់ទួ សាគ  ់ ឬ ិកោឱ្យបានសចះែឹងសព្ៅព្ជ្ះស ះគឺ បាបធៃន់ណា ់ សព្ ះសនះវា
ព្រន់ខតាែងកូវនរកមួយខែ មាន ុំបញរ អ ភែសឺ្ែក សព្កាយរី ញីកសមទចសបះែូង សងែើម ព្បមាត់ 
ខែ ស    ់រីវបបធមរ៌ប ់មនញ សជ្ុំ នម់ញន ខែ បានសាងស ើព្គិះ ព្រះរញទធ
សា  ខតប៉ាញសណាណ ះ។ 

កនញងសរ ខែ  េថមតច្ពះេងឃរាជ្ ជ្ួន ណាត កុំរញងទតសមើ ទព្មងថ់្នព្ ះទឹក
ខែ ព្រះអងគសរៀបចុំជ្ីក សែើមប ី្ ទញកទឹកឱ្យរាស្រ្ ាខខមរសព្បើព្បា ់។ យញវជ្នមាន កស់ឈាម ះ គង ់  ុំ
្  បានចូ ព្កាបបងគុំទូ  ួរោ បររិព្តព្រះអងគសតើបញរវសហតញថ្នអរយិធម៌ខខមរមករីអវីសៅ
ព្រះអងគ? ។ ព្រះអងគបានតបោ សាធញ សាធញ សាធញ ស ើញចងស់ចះចងែ់ឹង ត្តសព្តកអរ
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ណា ់ ត្តមនិចងស់ ើញមនញ ស ៃងស់មែ  ព្កីព្កឥតព្ទរយ ត្តចង់ស ើញឱ្យមនញ សមាន
ចុំសណ្ះមានព្ទរយព្រន់ចាយវាយ មរមយ សព្ ះសយើងាមនញ សែូចរន ។ ខនែ៎សៅ! បញរវសហតញ
ថ្នអរយិធមខ៌ខមរសនះ រម នមករីណាសព្ៅអុំរីព្រះរញទធសា  សនះស ើយ។ ឯអនកព្បាជ្្ជ្ប៉ាញន
មាន កប់ានស   រស ើរទញកោ រញទធសា  បាន ុំស ចកាីចសព្មើនមកឱ្យព្បសទ ជ្ប៉ាញន ។ 
ស ចកាីចសព្មើនសជ្ឿនស ឿនសៅមញខព្គបខ់្នក ថ្នព្បសទ ជ្ប៉ាញន សាថ បតយកមម  ិ បៈកមម ហតថ
កមម ឧ ោហកមម រហូតសៅែ ់តូរយតស្រ្នាីាសែើម  ញទធខតសកើតស ើងអាព្ ័យសោយព្រះរញទធ
សា  ។ ែូសចាន ះរញទធសា  មនិខមនមានតថ្មែចុំស ះខតការព្បតិបតាិត្តម្ែូវចិតាខត
ប៉ាញណ្ណឹ ងស ះសទ គឺមានតថ្មែែ ់ការសជ្ឿនស ឿនសៅមញខថ្នអរយិធម ៌ខាង្ែូវសោក ព្គបខ់្នក
សទៀត្ង។ 

សរ ខែ បារា ុំង សព្មចឱ្យខខមរឈបស់រៀនភាសាខខមរ ខែ ាភាសាកុំសណ្ើ តរប ់
ខែួន សហើយឱ្យសរៀនខតភាសាបារាុំងស ះ ព្រះ ងឃរាបម់ញនឺអងគនិមនាសៅតវា៉ា។ ក៏ព្តូវបារា ុំងសធវើ
គត ់បាញ់រះចាកន់ឹងចុំរញះទញងកាុំសភែើងសាែ បែូ់ច តវធ្លតញ ឯព្រះ ងឃខខមរ ព្រះអងគមានខតឆ្ព័្ត
មាន កម់យួរញុំ ញខចិតា  ញគតសោយឥតន័យស ើយ ទុំោក់ បងច់ញកកបនិហក់ចាកត់ទ ់នឹង
បារា ុំងាតិតិរចិាា នរម ន ី ធម ៌ ូ៊ ញគតកាយ ឱ្យខតវបបធម៌ាតិបានសៅគងវ់ងស សព្ ះសបើ
វបបធមស៌នះរ តា់តិកន៏ឹងព្តូវរោយសៅាមួយរន ្ងខែរ។ ព្រឹតាិការណ៍្សនះខខមរបានសៅ
ោ ា ស្រ្ង្ហគ មឆ្ព័្តត ូ៊ រកោវបបធមអ៌កសរសាស្រ្ ាាតិ  សរឿងសនះវាបានចារកឹទញកយ៉ា ងសព្ៅ
កនញងសបះែូងកូនខខមររញុំអាចបុំសភែចបានតកូនសៅ។ កូនៗសបើកនញង រថ្ រប ់អនក ឈាមខែ 
កុំរញងខតហូរស ះាឈាមខខមរ សហើយការរ ់សៅរប ់អនកគឺាព្បថ្រណី្រប ់ខខមរ ចូរអនកកញុំ
បុំសភែចនូវគញណ្ព្រះរញទធសា  ខខមរ ខែ គញណ្ស ះធុំសធងសបើសទះាយកទឹក មញព្ទាទឹក
សមម  យកថ្្ទខ្នែីាព្កោ  មក រស រសរៀបរាបក់រ៏ញុំអ ់រីគញណ្ស ះខែរ។  

ឯព្កឡាសហម គង ់វរីៈបញរ ខខមរត ូ៊ព្បឆ្ុំងអាណានិគមបារា ុំង សព្កាយរីបារា ុំងចាប់
បានមញននឹងឱ្យវា ចងសផ្លអ បនឹងបុំរងខ់្សងកបា៉ា  ់ ែឹកយកសៅមនទីរ ញុំឃ្លុំងសកាះព្តឡាច។ 
សរ ស ះថ្ងៃជ្ិតអ ាងគតស់ៅសហើយសោកក៏ ញតជ្ងគងរ់ចួឱ្នោវ យបងគុំោមាតញភូមរិីចមាៃ យ
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ាចញងសព្កាយសោយបងាូរវាចារោ ឱ្! មាតញភូមិាទីព្ ោញ់ស មើ ជី្វតិ ខ្ញ ុំ ូមោអនក ិន
សហើយ រីថ្ងៃសនះតសៅខ្ញ ុំខានបានខងរកោអនកសទៀតសហើយ  ញុំសៅឱ្យបានា ញខចញះ។  

កូនៗទុំងឡាយអនកស នហាតិទុំងអ ់ ត្តុំងរីបូរាណ្កា សរៀងមក ញទធ ឹងខត
ទទួ ចុំសណ្ះែឹងរីព្រះរញទធសា  ។ គុំនិតស នហាតិ ការ ះបងជ់្ីវតិត ូ៊សែើមបកីារ រ
បូរណ្ភារទឹកែី និង អតា ញ្ញា ណ្ាតិ  ញទធ ឹងខតបានទទួ រីការអប់រ ុំកនញង ុំណាក់
ព្រះរញទធសា  ទុំងអ ់។ សហតញសនះ ឧបការគញណ្រប ់ព្រះរញទធសា   ខខមរ គឺរញុំអាច
បា៉ា នព់្បមាណ្បានសទ។ សបើអនកមនិបានរ ីសែើមបកីារ រខ្នែីែូចាវរីជ្នជ្ុំ នម់ញន ចូរ
អនកកញុំព្បព្រឹតាិអវីខែ ាការព្បមាងែ ់វញិ្ញា កខន័ធបញរវបញរ និងែ ់ព្រះរញទធសា    ូមសធវើ
ឱ្យជ្ីវតិព្បព្រឹតាិសៅព្បកបសោយព្បសយជ្នច៍ុំស ះខែួនឯង និង ងគមាតិ។ សបើយ ់អុំរី
គញណ្រប ់ព្រះរញទធសា  យ៉ា ងសនះសហើយសតើសយើងគបបសីធវើអវី? គឺព្តូវខងទុំព្ទព្ទង ់ សធវើវតា
ព្បតិបតាិឱ្យបានព្តឹមព្តូវត្តមវនិ័យ និងរញទធឱ្វាទការ រឱ្យព្រះរញទធសា  សៅ អ បរ ិញទធ
ែូចសែើមរម នខកខព្ប។ 

កា ព្រះ មពញទធព្ទង់ព្ត្ត ់សៅ អាននទសតថរ ារញទធបោា កមកព្បាប់ោ មាន  អាននទ
ធម៌ណា វនិយ័ណាខែ តោគតបាន ខមាងសហើយ បានបញ្ញា តាិសហើយ ចុំស ះអនក
ទុំងឡាយកា សបើអុំណឹ្ះឥតរីតោគតសៅធមវ៌និយ័ទុំងស ះាសាសាា  ាព្គូសព្បៀន
ព្បសៅរប ់អនកទុំងឡាយសហើយ។ បញគគ ណាមយួសទះា ភកិខញកាី ភកិខញនីកាី ឧបា កកាី 
ឧបា ិកាកាី បានព្បតិបតាិនូវធម ៌មគួរែ ់ធម ៌ ព្បតិបតាិសោយស ចកាីសកាតខព្កង ាអនក
ព្បព្រឹតិាត្តមធម៌ាព្បព្កតី បញគគ ស ះសឈាម ះោ សធវើ កាក រៈ សររររាបអ់ានបូានូវព្រះរតនៈ
ព្តយ័ សោយសព្គឿងបូាែឧ៏តាមសហើយ។ រញទធឱ្វាទទុំងស ះគឺព្រះអងគចងឱ់្យមនញ សទូសៅ
ព្បព្រឹតាិនូវស ចកាី អ សបើសយើងមាន ក់ៗ សធវើ អស ះសឈាម ះោ សយើងរិតារញទធសា និកសរញ
 កខណ្ៈសហើយ រកោវនិ័យរប ់ព្រះអងគឱ្យបាន អស ះមានន័យោ គឺបានរកោសា  ឱ្យ
គងវ់ងសសហើយ។  

ឥ ូវសនះ សយើងព្ត បម់កព្កស កសមើ អុំរី ភារខែ មានសៅកនញង្ែូវព្បតិបតាិ
បសចេកសទ ថ្នការរិនិតយសមើ វញិមាង សតើវាបានបង្ហា ញរីអវីខែះ? គឺវាបានបង្ហា ញស ចកាីរិត
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ែ ់សយើងសៅកនញងទិែាភារទុំងរីរព្បការគឺ ទុំងខាងសព្ៅចិតា ទុំងខាងកនញងចិតា។ សោយសារ
សយើងរាយមហវឹកហតស់ ះសយើងនឹងមានសាម រតីែឹងនូវ ភាវៈអវី ខែ វានឹងសកើតមាន
ស ើងសៅកនញងខែួន សហើយ ភាវៈអវីក៏សោយ សវទ អវីកស៏ោយ សយើងព្រនខ់តរិនិតយសមើ វា
សោយ ញទធសាធ សោយឥតឱ្យបាតត់ញ យភាររប ់ចិតា ស ះសយើងឈបឱ់្យមានព្បតិកមមតប
តសទៀតសហើយ គឺសយើងឈបប់សងកើនចុំនួនស ចកាីទញកខ ្ទញយសៅវញិសយើងអនញញ្ញា តឱ្យកិស  វា
 ុំខែងរទិធឱ្យស ើញាកខ់ ាងរចួវាមញខានឹងរ ញបបាតអ់ ់សៅវញិ។ សបើសគព្បតិបតាិត្តម
បសចេកសទ សនះឱ្យកានខ់តសព្ចើន នឹងយូរសៅសគនឹងស ើញនូវវធិីរ ុំសោះខែួនសចញឱ្យរចួ ញ្តរី
អកញ  ធម៌យ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ ខែរ។ ទីបុំ ញ្តសគនឹងបានែ ់ខណ្ៈចិតាខែ សាអ ត អបរ ិញទធ 
ស រសរញសោយសមត្តា  ករញណា មញទិត្ត និងឧសបកាខ ។ ចិតាឈានមកែ ់ខណ្ៈសនះ ុំឱ្យ
ទមាែ បក់នញងជ្ីវតិទុំងមូ ចាបស់្ាើមផ្លែ  ់បាូរអ ់រ ីង។ ចិតាសគមនិង្ហយកសព្កើកញាប់ញ័រ 
ខឹងភយ័ ែញត ចុំស ះយោសហតញស្សងៗខែ  ុំឱ្យកសព្មើកស ើងវញិនូវជ្ុំងឺ្ែូវចិតា រញុំស ះ
សសាតសោយស ចកាីព្តាកោ់ែ កនញងចិតាាប់សរញៗមយួថ្ងៃ អកញ  ទុំងឡាយករ៏ ត់
សចញអ ់រីចិតា ចិតា  ់ខតបញ្ញា  និង ការព្តិះរះិ ព្តូវចិញ្េ ឹមជ្ីវតិព្តូវ។ សគមនិអាចសធវើនូវ
អុំសរើទញចេរតិសទះបីត្តមវចីកមម (វាចា) កាី កាយកមមកាី ខែ  ុំឱ្យរ ុំខានែ ់ នាិភារ និង 
 ញភមងគ រប ់អនកែថ្ទបានស ើង។ សគាមនញ សហ៊នទទួ ខញ ព្តូវ អវីខែ ខញ គឺ
ព្បព្រឹតាិសៅសោយអសចត  សរ ស ះ ងគមក៏មាន នាិភារ និង យញតាិធមស៌រញបរបិូរណ៌្ 
រម នអុំសរើហឹងោឬការ ុំ ញតគព្មាមគុំខហង បុំភិតបុំភយ័ស្សងៗ  ងគមរ ់សៅក ៏ញខ ៃប់។ 
 សនះគឺាគញណ្ធម ៌ ខែ ព្រះរញទធព្ទងស់ទ  សព្បៀនព្បសៅសឈាម ះោ  ិ បៈមយួថ្ន
ជ្ីវតិរ ់សៅរប ់មនញ ស ។ ព្រះអងគមនិខែ បានសទ  រនយ ់រីកុំហញ រប ់សា  
ែថ្ទ មនិខែ សព្បៀនព្បសៅរី ទធិនិយម ថ្នការសរររបូាសោយខាវ កង់ងិតងង ់ ឬទសទ
សាអ តឥតខែឹមសារណាមួយស ើយ។ ្ទញយសៅវញិព្រះអងគខតងខតបង្ហា តប់សព្ងៀនឱ្យសចះរិនិតយ
សមើ ធមមាតិសៅត្តម ភាវរប ់វា សោយព្បា ចាកស ចកាី ៃង់សមែ  អវាិជ  ឬសមាហៈ។ 
ព្រះអងគ្ា ់ែ ់មនញ សនូវវធិីបណ្ាញ ះព្បាា្ែប៏រ ិញទធិអមាមួយសមត្តា  ករញណា ខែ ខតងខត
បសងកើតព្បសយជ្នឱ៍្យខែួនឯងនិងអនកែថ្ទ។ អវីខែ មានព្បសយជ្នស៍ ះ គឺការសាគ  ់ខែួនឯង
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ែូចអនកទ សៈវាិជ ខែះស  ោ អាងក៌ុំបាុំងថ្នសាគជ្យ័ គឺ ថិតសៅស ើការសាគ  ់ខែួ នឯង 
(Le secret du success, c’est le percerance)។ 

 ការអធិបាយរីវធិីកុំចាតអ់កញ  ចិតាខាងស ើសនះ គឺាខ្នកមយួថ្នការអបរ់ ុំកនញងព្រះ
រញទធសា  ។ អកញ  ចិតាវាាសឈែើងកនែះ ខែ សត្តងជ្ញ្ជក់យ៉ា ង អិតាបស់ៅកនញងចិតា 
សហើយបងកឱ្យមានជ្ុំងឺ ទុំងកាយទុំងចិតាាសព្ចើន។ សហតញសនះសយើងព្តូវព្បឹងរកមសធាបាយ
ឱ្យបានសព្ចើនកនញង្ែូវព្រះរញទធសា  មកអនញវតាសែើមបពី្បសយជ្ន ៍ នឹងបានកុំចាតអ់កញ  
សចញរីចិតាឱ្យកានខ់តមានព្ប ិទធិភារស ើងខងមសទៀត។ វធិីសែើរឱ្យែ ់សរ សៅថ្នការរ ុំ ត់
ទញកខស ះ អនកព្បាជ្្កនញងព្រះរញទធសា  សោកមានបសចេកសទ រនយ ់សព្ចើនខបប សព្ចើនយ៉ា ង
ណា ់កនញងការអនញវតា ខ្ញ ុំ ូមស ើយកខតវធិីខែ  មរមយត្តមអធាព្ ័យរប ់សយើងព្គប់រន
ខែ ាសាមញ្ាជ្ន មាន អប ់ មានព្ ោញ់ សៅកនញងចិតាាបញគគ សៅព្កា ់សោយកមម 
ាបញគគ ខែ កុំរញងខតសែើរបសណ្ាើ រ ះកាតប់សណ្ាើ រ បារមទីញុំសារ កា ណាកប៏ាន សព្មចនូវ
ព្បសយជ្នប៍ានែ ់នូវទីរ ុំ តទ់ញកខ។ ការអបរ់ ុំចិតាឱ្យឈានស ើងមួយខណ្ៈៗឱ្យកាន់ខត
សាអ តោែ   អ្ូរ្ង់ស ើងព្បកបសោយបញ្ញា  ឥ ូសែើមបកីញុំឱ្យខាតសរ   ូមសយើងព្បញាប់
សរះទវ រចូ កនញងឃ្លែ ុំង្ទញកគមពរីធមថ៌្នព្រះរញទធសា   សហើយរកអានស ៀវសៅទុំងឡាយ
ណាខែ មាននិយយ វបិ ស   មាធិ និងជ្ាន។  
 ការរិសសាធន៍សោយព្តងច់ុំផ្លទ  ់អុំរីស ចកាីរិតរប ់ខែួន និងបសចេកសទ អុំរីរសបៀប
រិនិតយសមើ ខែួនឯង គឺា ភាៈធមខ៌ែ សគសៅោ វបិ ស កមមោា ន។ កនញងភាសារប ់
ព្បសទ ឥណាឌ  សៅកនញង ម័យខែ ព្រះ មាម  មពញទធព្ទងគ់ងព់្រះជ្នមសៅស ើយ ប សនៈ
មាននយ័ោ ព្កស កសមើ ោ ស ើញសោយសបើកខភនកត្តមរសបៀបព្បព្រឹតាសៅាធមមត្ត។ ប៉ាញខនា
វបិ ស វញិ គឺរិនិតយសមើ វតថញទុំងរួងសៅត្តម ភាវៈរិតរប ់វា មនិខមនព្រនខ់តឱ្យបាន
ព្ាបចូ សព្ៅ រហូតទ ់ខតបានចូ សៅែ ់បរមតថ ចេៈរប ់រច  មពន័ធទុំងមូ ថ្ន 
 ម នងិ របូ ។ សរ ខែ សគបានស ើញស ចកាីរិតស ះសហើយ សរ ស ះសគនឹងហតស់រៀន
សែើមបឈីបព់្បតិកមមតបតទុំងខាវ កង់ងឹតងង ់សែើមបឈីបប់សងកើតកិស   សហើយត្តមធមម
ាតិកិស  ចា ់ៗ នឹងព្តូវបានសគរ ់រ ុំស ើងឬ គ ់សចា ឱ្យអ ់រ ីងបនាិចមាងៗ។ 
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សគមញខានឹងបានរ ុំសោះខែួនឱ្យរចួ ញ្តរីស ចកាីទញកខទុំងអ ់សរ ស ះរនែឺថ្នស ចកាី ញខករ៏ះ
ចិញ្ញេ ចចិខញ្េងស ើង។  
 កនញងវបិ ស  ការហវឹកហតច់ិតាមានបីោន កគ់ឺ៖ 
 ១- ោន កទ់ី១ ការរ ុំសោះចិតាឱ្យចាក ញ្តរីអកញ   គឺកញុំព្បព្រឹតាិអុំសរើទញចេរតិសោយកាយ
សោយសវចា។ សគមនិអាចសធវើវបិ ស កមមោា នបានសទ សបើកនញងសរ ាមយួសគសៅខតព្បព្រឹតាិ
អុំសរើទញចេរតិ។ សនះព្រន់ខតាបានបសងកើតចុំនួនអកញ  ឱ្យកានខ់តសព្ចើនខតប៉ាញសណាណ ះ សយើងព្តូវ
មានឆ្នទៈកនញងការ ុំអាត ី សែើមបសីាងវបិ ស   មាធិឱ្យសកើតស ើង។ វបិ ស ្ង 
ទញចេរតិ្ង គឺរញុំព្តឹមខតបុំផ្លែ ញខែួនឯង ខងមទុំងបុំផ្លែ ញសា  សទៀត្ង សព្ ះខែួនសធវើកាយ
កនញងធមច៌ិតាកនញងកិស  ខតប៉ាញសណាណ ះ។ ែូចសនះកនញងខ្នកសនះ គឺសគព្តូវរឹកខ្អកសៅស ើ ី  
ស  គឺព្តូវព្បកានឱ់្យខាជ ប ់  មាអ តឱ្យព្ជ្ះកញុំបីមានមនទិ កនញងចិតានិងកាយនូវ ី ទុំង៥ឱ្យ
 អម៉ាតហ់មងកនញងការព្បតិបតាិ។ 
 ទី១៖ កញុំ មាែ បប់ុំបាតជ់្ីវតិ (ឬវាយែុំឱ្យព្កុំព្រ ខបកបាករ់ាងកាយ) 
 ទី២៖ កញុំ ួច 
 ទី៣៖ កញុំព្បព្រឹតាិខញ កនញងកាម 
 ទី៤៖ កញុំនិយយភូតភរ កញហកសបាកព្បា ់ 
 ទី៥៖ កញុំសព្បើព្បា ់សព្គឿងសញៀនព្ វងឹ 
  ី បរ ិញទធសៅបានសោយបញ្ញា   ី បរ ិញទធ ុំឱ្យ មាធិ វបិ ស  បរ ិញទធ  ុំ
ឱ្យសកើតអរយិមគគ និង អរយិ្ ។ មញននឹងចសព្មើនវបិ ស   មាធិកមមោា ន ោចខ់ាតព្តូវ
ខតជ្ុំរះ ី ឱ្យសាអ ត អ បរ ិញទធាមញន ិន សបើរញុំស ះសសាត កា សបើ ី កានខ់តរកោមនិ
 អ សយើងព្បតិបតាិ  មាធិ គឺែូចាសយើងត្តុំងខែួនឱ្យសៅកនញងធម ៌ ខតចិតាាទសាទ ីរប ់
កិស   ាបញគគ ព្ទុ ា ី  និងធម ៌ បាបនឹង្ា ់ឱ្យមនិខាន។ សបើរកោ ី បាន អ
សហើយ គបបរី ឹកែ ់ ី គញណ្រប ់ខែួនសោយអុំណ្រោ  ី ទុំងឡាយរប ់អាត្តម
អញមិនមានោចមិ់នមានធែញ ះ មិនមានរ   មិនមានរព្រ ុ រចួ ញ្តអុំរីខ្ញ ុំរប ់តណាា  គួរ
ឱ្យសោកអនកព្បាជ្្ មានព្រះរញទធាសែើម សោកស   រស ើ រ សព្ ះោតណាា និងការយ ់
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ខញ   ់ព្តវូមិនបានព្បព្រឹតាិសៅព្រមសែើមបឱី្យបាននូវ មាធិ។ ព្តងខ់ែ ោ ព្តូវជ្ុំរះ ី 
ឱ្យបរ ិញទធាមញនសនះ នឹងមាន ុំណួ្រខព្ជ្កចូ មកោ សបើសគចសព្មើននូវ មាធិ ភាវ  ខត
មាងមនិទនប់ានជ្ុំរះ ី ឱ្យបានបរ ិញទធាមញន សតើនឹងអាចញាញ ុំងគញណ្វសិ  ឱ្យសកើតបាន
ឬសទ? សព្ ះអវី?  
 ២- ោន កទ់ី២ គឺការសធវើ មាធិ។ វនិយ័ខែ បានស  ខាងស ើសនះគឺាការការ រកញុំ
ឱ្យបាតប់ង់ មាធិ សព្ ះវាាសព្រងឆ្អឹងែរ៏ងឹមាុំរប ់ មាធិ។ ត្តមរិតព្រះរញទធសឃ្លសាចារយ
ព្រះបរមព្គូថ្នសយើង ព្រះអងគបានទូ ម នសព្បៀនព្បសៅវធិីបសងកើត មាធិឱ្យមាន ហែ័កឋានព្តឹម
ព្តូវ អឥតសខាេ ះស ើ ការព្បសៅ   គួរសយើងារញទធបរ ័ិទគបបហីវឹកហត់ព្តងព្ត្តបត់្តម។ 
គួរសធវើសៅកខនែងខែ សាៃ តម់និមាន សមែងរ ុំខានរញកគួន ឬា សមែងខែ សធវើឱ្យមានភារ
ខវ ់ខាវ យចិតាសងែើម។ ត្តុំងចិតាអធិោា នឱ្យមាុំកនញង មាធិ ែូចាការត្តុំងចិតារប ់ព្រះ មពញទធ
ាមាេ  ់គឺ សរ ខែ ព្ទងគ់ងស់ព្កាមសែើមស ធិព្រឹកសព្ ួ ប ួសហើយ ព្រះអងគព្ទងត់្តុំង
 ចាេ ធិោា នោ សទះបីាឈាម សាចអ់ាត្តម អញ រងី ៃួ តហួតខហងអ ់សៅសៅ  ់ខត
ខ បកនិងឆ្អឹងកស៏ោយ កអ៏ាត្តម អញនឹងមិនសព្កាកចាករីប ែ័ងគសនះាោចខ់ាត  ញះព្ត្តខត
អាត្តម អញបាន សព្មចយ៉ា ងរិតព្បាកែែ ់សរ សៅ មារ៌រ ុំសោះឱ្យរចួ ញ្តរីស ចកាីទញកខ
កនញ ងវា វែា ងោរថ្នការសកើតសាែ ប ់ព្មាបខ់ែួ នឯង្ង និង ព្មាបម់នញ ស តវទុំងឡាយ
្ង។ ការស្ាើមត្តុំង មាធិរប ់ព្រះរញទធសា   មានអារមមណ៍្ខែ ព្តូវសរ ើ សព្បើសព្ចើន
 នធឹក  ធ ប់ណា ់ែូចា៖ 

➢ ការរិចារណារិនិតយខយ ់ែសងាើមសចញ-ចូ  ខែ សគសៅោ អា បានៈ តិ
កមមោា ន គឺសៅសរ ណាខែ ែកែសងាើមចូ ឱ្យែឹងោចូ  សរ ែកែសងាើមសចញឱ្យែឹងោ 
សចញ។ គឺចិតាមូ ចាកធ់ែញះស ើអារមមណ៍្ខតមួយ មែងឹសឆ្ព ះមករករនធព្ចមញះ ខយ ់ចូ រសហើយ
រនធព្ចមញះ ែឹងោចូ សចញែឹងោសចញ សោយមិនព្បឹងបញ្ញជ ឬព្បឹងកត ់មាគ  ់ោ វាញាបឬ់រ
សងវើយ ឬយ៉ា ងណាៗស ះសទ។ ការមាន តិែឹងខយ ់ែសងាើមខែ ហូរសៅត្តមធមមាតិ គឺ
ព្រន់ខតរិនិតយសមើ ខយ ់ែសងាើម ញទធសាធ សៅកនញងការព្បតិបតាិសនះ មាន ភាវៈធមរ៌ីរយ៉ា ង
ខែ ខតងខតសកើតស ើង។ សៅសរ សគអនញវតា នសមឹៗ ាបនាប ទ បស់ៅចិតាខព្បសៅាមូ 
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សៅនឹងកនញងអារមមណ៍្ខតមួយ សហើយសៅសរ ាមយួរន សយើងខព្ប ាមាន តិែឹងការ
ទកទ់ងរវាងចិតានិងខយ ់ែសងាើម។ សគរខមងរិនិតយសមើ ស ើញោ កា ណាមានការរ ុំសភើប
ញាបញ័់រចិតាខែ នឹងសកើតស ើងមករីកុំហឹងថ្នការ អប់សខពើម ការភ័យខាែ ច និងតណាា ា
សែើម ។ ។ ចង្ហវ ក់ថ្នែសងាើមធមមត្តព្តូវខតខព្បព្បួ  (មានការរនយ ់សៅខាងសែើមបានសព្ចើន
សហើយ) សហើយមានភារខញ ព្បព្កតី សយើងព្រន់ខតព្រមទទួ សហើយរិនិតយឱ្យែឹងោ វាចូ 
ឱ្យែឹងោចូ  សចញឱ្យែឹងោសចញ សទះវាញាបវ់ាកញ្ាក់ោច់ៗ ែូចសមាចក៏សោយ។ ភារ
ព្ចបូកព្ចប ់ទុំងសនះក៏ ៃប់សៅវញិ សរ ស ះចិតាកខ៏ព្បាព្បមូ ឱ្យកានខ់តមូ ស ើងៗ វា
កច៏ាបស់្ាើម ៃប ់អវញិ។ សរ ស ះវានឹងមានការខកតព្មូវ ឬ ព្មួ ការបសញ្េញសារធ្លតញ 
ជ្ីវៈគីម ី (Neuro Médiateur: Dopamine Sérotonine Acétyl cholin..) កនញងព្បរ
រន័ធព្បសាទ ខែ នឹងឈានសៅែ ់ការខកតព្មូវការបសញ្េញចរនាអគគិ នីកនញងខួរកា 
ទុំងមូ  សរ ស ះអារមមណ៍្សយើងក៏មាន ុំនឹងវញិ។ ការសកើតចិតា ៃប់សនះាចុំណ្ញ ចគនែឹះ
ខែ សយើងព្តូវរាវរកឱ្យស ើញមញនសគបុំ ញ្តកនញង មាធិ រចួសហើយវាបនាសៅរ ់រ ុំ ីងកិស  
ចិតាសចា ឱ្យអ ់សព្កាយរីសយើងព្បតិបតាិវបិ ស ។ ្ ថ្នការរកោ ុំនឹងត្តមោនខយ ់
ែសងាើមសចញចូ សនះមានព្បសយជ្នគ៍ឺបសងកើន តិែឹងទន ់នឹងរព្ងឹងការចងចាុំរប ់ រថ្ 
ព្បសាទ (Mémoire recet, immediate et lointaine) សព្ ះសរ ខែ មានអារមមណ៍្
រសវ ើរវាយស្សងៗ (មស វញិ្ញា ណ្ធ្លតញ) មកកាតផ់្លា ចក់ារត្តមោនខយ ់សចញចូ  សយើងក៏
រ ឹកែឹងទនស់ហើយមកត្តមោនខយ ់ែសងាើមសចញនិងចូ វញិ។ ការហវឹកហតយ់៉ា ងសនះ 
គឺសធវើឱ្យសកា ិការព្បសាទរប ់ខួរកា  ហតស់រៀនរព្ងឹងការចងចាុំសោយឆ្ែងកាតឧ់ប គគ
ថ្នអារមមណ៍្រសវ ើរវាយព្គបខ់បបយ៉ា ង សហើយវាករ៏ងឹមាុំស ើងៗទបទ់ ់នឹងឧប គគព្គបខ់បប
យ៉ា ង មានជ្រារាធិាសែើម។ រព្ងឹងការែឹង រវសោយតមក ់ការែឹងឱ្យចា ់ោ ខែួនកុំរញង
សធវើអវីគឺឱ្យែឹងសធវើហនឹង ឱ្យមានភារព្បាកែព្បាសកើតស ើង ខែ អាចរាបា ជ្ុំងឺាសព្ចើន
ែូចា អនកជ្ុំងឺមានអារមមណ៍្ខែ រម នការរិត ថិតកនញងភារព្ សមើព្ ថ្ម៉ាទុំងខភនក ព្តសចៀក 
ព្ចមញះ និងចិតា (ែូចារត ឺ់សគបញ្ញជ ឱ្យសធវើសនះសធវើស ះខែ អនកែថ្ទសៅខកបរមនិ ឺ រត់
សមើ ស ើញរបូភារស្សងៗទុំថ្ងៃ ឯអនកែថ្ទមនិស ើញ ។ ។) សៅសរ អងគញយចសព្មើនសវទ 
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ស្សងៗសកើតស ើងឱ្យែឹងោាសវទ  (ចញក សរាយ  ពឹកព្ រន)់ តណាា សកើតស ើងកែ៏ឹងវារ ត់
សៅវញិកែ៏ឹង ចិតាអកញ  សកើតស ើងកែ៏ឹង កញ  សកើតស ើងកែ៏ឹង សហើយសរ វារ ត់សៅ
វញិកែ៏ឹង សរ ស ះញាណ្ថ្នការែឹង រវសកើតស ើងសហើយ។ សហតញសនះសរ ខែ ចិតាព្បុង
ព្បព្រឹតាិខញ  ុំឱ្យមានការែឹងខែួនទនភ់ាែ ម។ 

 មាធិ ាការបសងកើនភារាមាេ  ់ស ើចិតាែខ៏ នថ្ព្រសនះឱ្យបានចសព្មើន ូតោ ់ធុំ
ស ើង។ កនញងចិតាសយើងមានព្កុមចិតាតូចៗរីរ មួយ ុំសៅខូចសៅព្បព្រឹតាិខញ ស្សងៗ (Ego) 
មយួសទៀត ុំសៅ្ែូវ អ ឬព្កុមចិតាវភិាគ (Super Ego)។ ចិតាទុំងរីរសនះសកើតមានកមាែ ុំង
ខាែ ុំងខញ រន រីកុំសណ្ើ ត ឬសព្កាយរីបានទទួ ការហវឹកហតច់ិតា ព្រះរញទធវធិី  មាធិ ការ
រិចារណារប ់ព្រះអងគគឺរព្ងឹង Super Ego និងបស្រ្ង្ហក ប Ego ឱ្យរ តអ់ ់សទើបបាន 
 ញខ។ ឧទហរណ៍្៖ សរ  ិ សមាន កច់ាប់កានស់ ៀវសៅសរៀបនឹងសរៀនសមសរៀន សព្ ះជ្ិត
ព្ប ង សរ ស ះ Ego ទញោ សមសរៀនខតបនាិចសនះសរៀនខតមួយសភែតបានសហើយ សៅសែើរ
ស ង ិនសបើកមាែ ុំង Super Ego រតស់ខោយរតក់ស៏ៅសែើរស ង ប៉ាញខនាសបើកមាែ ុំង Super 

Ego រតម់ានកមាែ ុំងខាែ ុំងគឺរត់ឈនះគតិបណ្ឌិ តរតក់រ៏ិចារណាោ អាត្តម អញកញុំព្បមាង
សរ សវោសសាះស ើយ សព្ ះរញទធឱ្វាទផ្លា ុំោ ព្បមាងនឹង ុំមកនូវស ចកាីវ ិ  រតក់ខ៏ុំ
សរៀនយ៉ា ងសចះចាុំសាទ ត់ សហើយ ទធ្ ព្ប ងក៏បានែូចព្បាោន ។ ឯអនកខែ សធវ ព្បខហ 
កព៏្ប ងធ្លែ កស់ព្ ះខតចាញ់តណាា  (Ego) រប ់ខែួនសៅ។ ការហតហ់វឹកហវឺនចិតាឱ្យ ថិត
សៅាប់ស ើអារមមណ៍្ខតមយួគឺែសងាើម សគព្តូវខតសាក បងសែើមបទបច់ិតាព្បុងព្បយត័នរប ់ខែួន
ឱ្យសៅនឹងស ើែសងាើមសចញចូ ឱ្យបានយូរត្តមខតអាចសធវើសៅបាន សនះមនិខមនាកបនួហត់
ហវឹកហវឺនែកែសងាើមសចញចូ សទ។ សគមនិខមនោកក់ព្មតិឱ្យែកែសងាើមឱ្យសទៀងទតឬ់ឱ្យ
បានប៉ាញសណ្ណ ះ ប៉ាញសណាណ ះសទ (ែូចាការរាបា បាតញភារែសងាើមត្តមវធិី ម័យងមីសនះសទ)។ 
ែូសចនះ អកញ  ធមែ៌៏កាចសាហវ មនិអាចយកអុំណាចែស៏ ើ  ញបមកព្គប ងកតស់ៅ
ស ើចិតាខែ  ៃប់សាៃ តប់ានយូរប៉ាញ ម នស ើយ។  

សរ អងគញយចសព្មើនយូរ ព្សាបខ់តសវទ រមមណ៍្សកើតស ើងែូចាការព្ រនស់ជ្ើង ឬចញក
ចសងកះសកើតស ើង។ សយើងព្រនខ់តរិនិតយសមើ វាសតើចញកកខនែងណា វារឺតរសបៀបសម៉ាច វារា សៅ
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កខនែងណា? រិនិតយសមើ កខនែងស ះព្បខហ  ២ ឬ៣ ទីវាកព៏្ កព្ ុតការចញកចាបស់ ះ
សៅវញិ។ សយើងអាចព្តួតរិនិតយសវទ រមមណ៍្សនះរីកា  សៅក សៅសាម  សៅថ្ែទុំងរីរបនា
សៅតួខនង ខែួន ចសងកះ សៅសៅែ  ជ្ងគង ់កុំភនួសជ្ើង កសជ្ើង ចញងសជ្ើង រចួព្តួតរិនិតយព្ត បម់កវញិ 
មយួកខនែងៗសយើងសព្បើរយៈសរ ខត ២ សៅ៣  ទីបានសហើយ។ វធិីព្តួតរិនិតយសនះសយើងអាច
សព្បើសែើមបបីនថយការចញកចាបស់្សងៗ សព្ៅសរ  មាធិបានខែរ ការឈឺចាបស់្សងៗ គឺ
ទកទ់ងនឹងអារមមណ៍្រប ់សយើងមាន ក់ៗ សទ កមាែ ុំងឈឺចាប់ខព្បព្បួ រីមនញ សមាន កស់ៅមាន ក់
សទៀត សរ ឈឺចាបម់កែ ់សបើអារមមណ៍្សគព្ជ្ួ ព្ចប ់ខាែ ុំងស ះការឈឺចាបស់ ះកាត់ខត
មានឥទធិរ  សបើអារមមណ៍្ ៃបស់ ះវាកង៏យឥទធិរ វាខែរ។ ឧទហរណ៍្៖ ខទួយទិចែូចរន  
ខតខែះចាញ់ខាែ ុំង ខែះឈខឺតបនាិចបនាួចសទ។ សែើមបឱី្យ មាធិរងឹរតឹចាកព់្គឹះបានរងឹមាុំ អ 
សយើងព្តូវភាវ នឹកសឆ្ព ះសៅគញណ្ទុំង ១០ (អនញ សតិ១០) ខែ ព្តូវសរររបូា។ កនញងសនះ
 ូមអធិបាយខត៥យ៉ា ងែូចខាងសព្កាម៖ 

ពុទាា នុេសតិ ស ចកាីរ ឹកសរឿយៗ មានរញទធគញណ្ាអារមមណ៍្។  តិរប ់ខ្ញ ុំព្រះ
ករញណារ ឹកែ ់គញណ្ព្រះរញទធាមាេ  ់ គញណ្ស ះធុំសធងស ើ មហសាគរ ធៃន់ស ើ ខ្ន
ែី សព្ ះព្រះអងគបានព្ត្ត ់ែឹងសហើយកញ៏ាញ ុំង តវែថ្ទឱ្យព្ត្ត ់ែឹងែូចព្រះអងគខែរ។ ព្រះ
អងគាព្រះអរហនា ខែ ខុំទូ ម នសព្បៀនព្បសៅចិតាសយើងព្គប់រន ឱ្យសចញចាក ញ្តរីអនែញងទញកខ 
អនែញងអវាិជ  សឆ្ព ះសៅព្រះនិ វ ន។ ព្រះអងគព្បសៅឱ្យសាគ  ់នូវ ចេៈធមថ៌្នជ្ីវតិគឺ ការសកើត-
ចា ់-ឈ-ឺសាែ ប ់ព្ ត់ព្បា ់ និងទញកខ ព្រយួ ខែ ខតងខតសកើតមានាធមមត្តកនញងវែា រញុំមាន
នរណាមាន កស់ជ្ៀ ញ្តស ើយ។ ឱ្យសយើងសកើតមានកាីសមត្តា  និងបញ្ញា សហើយរ ុំសោះ ញ្តទញកខ បាន
រ ់កនញងកាី ញខ ៃប់ាមនញ សធមមត្តមាន កខ់ ងគបបសី ើយ នឹងទទួ ការឈឺចាបភ់័យព្រួយ
ចុំស ះរបូខែ ខតងខតព្បព្រឹតាិសៅត្តម ភាវៈធមមត្តសនះ។ ព្រះអងគបានបសព្ងៀនឱ្យសយើងសចះ
ព្រមទទួ យកភារ ចា ់ ឈ ឺសាែ ប់ ាធមមត្តសោយកាីរម ន ែញតរនធតស់ ើយ។ សព្កាយរី
យ ់រីគញណ្សនះសហើយកភ៏ាវ កនញងចិតាោ រញសទធ ៗ ឬ អរហុំ  មាម  មពញ សទធ ៗ សៅ។ ការ
ភាវ ោ រញសទធ ៗខតមាង សែើមបចីងឱ់្យអារមមណ៍្មូ សនះាបសចេកសទ រប ់ព្គូខែះ ខតរម ន
ចារកឹអវីឱ្យចា ់ោ ់កនញងគមពរីែីការណាសទ។  
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 ធមាម នុេសតិ ការរ ឹកយកធមាម គញណ្ាអារមមណ៍្។ សោយមានចិតាព្ជ្ះោែ កនញង
គញណ្រប ់ព្រះធម ៌ក៏ភាវ ោ ធសមាម ៗ ។ 

 េងានុេសតិ ការរ ឹកយក ងឃគញណ្ាអារមមណ៍្។ សព្ ះព្រះអរយិ ងឃសនះ
សហើយខែ បានរនយ ់សយើងឱ្យយ ់រីព្រះធមក៌ភ៏ាវ ោ  សងោៗ យ៉ា ងសនះាសែើម។  
 មរណានុេសតិ អាត្តម អញ គងន់ឹងែ ់នូវស ចកាីសាែ ប់សៅកនញងថ្ងៃណាមួយ កនញង 
បណាា ថ្ងៃខាងមញខសោយរិត។  ូមបសី ាច សមទរ័ មស្រ្នាី ស ែាី អនកព្បាជ្្ ព្រះមហសមាគ
ោែ ន ព្រះ មាម  មពញទធាសែើម អុំបា បញគគ ែូចបញគគ ខែ សងកើងោក នែ ់សមែះគងក់នែងមនិ
ញ្តរីស ចកាីសាែ ប់ ចុំណ្ង់សបើអាត្តម អញ ាបញគគ ងយសោក ៃង់សមែ ែ ់សមែះែូច សមាចនឹង
កនែងឱ្យ ញ្តស ចកាីសាែ បប់ានសៅ? ការរ ឹកែ ់ស ចកាីសាែ ប់ាអារមមណ៍្អកញ  
ទុំងរួងកស៏ព្ទមសៅឯអងគជ្ានសសាតក៏សកើតព្បាកែស ើង។ ្ ថ្នការចសព្មើន មរណ្ៈ តិ 
គឺឱ្យបញគគ សចះចិញ្េ ឹមជ្ីវតិ ព្តូវ សងវគែឹងោខែួនាអនកសាែ បក់រ៏តូរះបុំសរញការង្ហរមនិរញួរា
ខជិ ព្ចអូ ស ើយ។  
 ឧបេមានេសតិ  តិរ ឹកែ ់គញណ្ព្រះនិ វ ន ខែ ាសព្គឿងរ ុំង្ហបប់ងនូ់វ
 ុំសារទញកខទុំងរួងត្តម ុំអានែូចព្រះរញទធែីកា ែូសចនះាសែើមោ អនកទុំងឡាយធមទ៌ុំង
ប៉ាញ ម នសទះា  ង្ហខ រកាី អ ង្ហខ រកាី មានខតតួព្រះនិ វ នសនះឯង ព្បាកែាព្បស ើ រសោយ 
វសិ   ាងធមទ៌ុំងរួង ាសព្គឿងបសណ្ា ញបងនូ់វស ចកាីសព្ កឃ្លែ នកនញ ងការការញាញ ុំញី 
សោយស ចកាីព្ វងឹកាតផ់្លា ចក់ាីអា ័យកនញ ងកាមគញណ្ ោចាក និងរ ត់សៅថ្នតណាា
សចញរតូព្  ះសហើយចាកថ្ព្រ ាតគឺតណាា ។  
 មរណានុេសតិ, ឧបេមានុេសតិ ្ ថ្នការភាវ សនះ សរ ស ះចិតារប ់
សយើងក៏ព្បា ចាករាគៈកិស  ទុំងរួងចិតាតមក ់ព្តង ់ សឆ្ព ះគញណ្ព្រះរតនៈព្ត័យ និងព្រះ
និ វ ន ព្រមទុំងអកញ  ធមក៌ស៏ព្ទមសៅ្ង។  ុំោបស់ ះការព្តិះរះិរិចារណា 
ព្បកបសោយបញ្ញា កស៏កើតស ើងសហើយកាី បីតិកស៏កើតស ើង ស ចកាី ៃបច់ិតាកាយក៏សកើតស ើង
ព្បា ចាកកាីព្កវ ់ព្កវាយ ស ចកាី ញខកស៏កើតមានស ើង។ សាគ  ់គញណ្សហើយសបើចិតាសៅខត
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រម នសមត្តា  ករញណា កែូ៏ចា មាធិរម នទុំរ ខែ ាសហតញ ុំឱ្យង្ហយបាកព់្ ុតសៅវញិ 
សហតញសនះសហើយព្តូវចសព្មើនព្រហមវហិរ៤យ៉ា ងឱ្យត្តុំងសៅមាុំសៅកនញងចិតាគឺ៖  
 ១- សមត្តា ព្រហមវហិរ (Compassion) ការបសងកើតសមត្តា ព្រហមវហិរសនះាតុំបូងព្តូវ
រិចារណាអុំរីសទ ថ្នស ចកាីព្បទញ ា និង ្ ថ្នស ចកាីអុំណ្ត់ាមញន ិន។ សទ ថ្ន
ស ចកាីព្ទុ ាគឺោ សបើបញគគ ណាព្តូវសទ ៈ ព្គប ងកតស់ហើយបញគគ ស ះអាចហ៊ន មាែ ប់
កម៏ាន។ ឯខនាីគឺាស ចកាីអុំណ្ត់ចាតា់តបធមម៌យួយ៉ា ងឧតាម (ខនាីទបស់ទ ៈ)។ មាន
ការចសព្មើនខនាីាមញខនឹង ះបង់បាននូវសទ ៈ សបើមនិបានរិចារណាឱ្យស ើញាមញនកម៏និ
អាច ះបងប់ាននូវសទ ៈខែ មនិស ើញមនិែឹងសសាះស ើយ។ ការចសព្មើនសមត្តា ព្រហម
វហិរសនះ គបបកីញុំ្េងច់ិតាសឆ្ព ះសៅរកបញគគ មនិាទីព្ ោញ់ ឬព្ ោញ់ថ្ព្កសរក បញគគ ា
កណាា   ឬបញគគ ខែ មានសរៀរែ ់រន  ឬបញគគ ខែ មានសភទខញ រន  ឬបញគគ ខែ 
បានសធវើមរណ្ៈកា កនែងសៅសហើយកាី គឺមនិគួរគបបកីនញងការចសព្មើនសមត្តា ព្រហមវហិរសៅរក
ាតុំបូងស ើយ សព្ ះសបើសឆ្ព ះចិតាសមត្តា សៅរកបញគគ ទុំងស ះ នឹង ុំចិតាឱ្យរាខរកសៅហមង 
កុំហឹងសព្កាធ ឬតុំសរកតណាា  សកើតស ើង។  ូមចសព្មើនភាវ ោ  ូមឱ្យអាត្តម អញាបញគគ 
ខែ ស រសរញសោយកាីសមត្តា ករញណា ាបញគគ រម នសរៀររម នទញកខ រម នសទ  ឱ្យបានែ ់
នូវស ចកាី ញខ  ូមរកោខែួ នឱ្យបានយ៉ា ងសនះាែរាបសៅ។  សបើសមត្តា សៅខតមនិទន់សកើត
ស ើងសៅកនញងចិតា គបបនីឹងោ អាត្តម អញព្បាោន នូវស ចកាី ញខសខពើមរសអើមទញកខ ព្បាោន ចងរ់ ់
មិនចងស់ាែ ប់យ៉ា ងណា  តវទុំងឡាយកព៏្បាោន នូវស ចកាី ញខសខពើមរសអើមទញកខព្បាោន ចងរ់ ់
មិនចងស់ាែ ប់យ៉ា ងស ះខែរ។ សទ ថ្នការ មាែ បធ់ុំសធងណា ់ សបើ មាែ បម់ាា យរប ់សគ
មកសធវើាចុំណី្ខែួនឯង គឺព្រនខ់តយករបូសគមកបុំប៉ាន អ ញភខែួនឯង ឯកូនរប ់សគកធ៏្លែ ក់
ាកុំព្ រង្ហរម នអនករកោមញខគួរកុំ ត់ថ្ព្កសរក ឯសយើងកន៏ឹងព្តូវទទួ សរៀរសវរាសនះវញិខែរ។ 
រចួកច៏សព្មើនសមត្តា ចុំស ះបញគគ គួរសរររែូចាមាត្ត-បិត្ត ព្គូបាអាចារយខែ សៅរ ់ាសែើម 
 ូមឱ្យសោកបានែ ់នូវស ចកាី ញខកញុំបីមានទញកខស ើយ។  
 ២- ករញណាព្រហមវហិរ (Pity) គបបរីិចារណាោ ្ រប ់ហឹងោស ចកាីសធវើទញកខ
ែ ់អនកែថ្ទមនញ ស តវសោយថ្ែ និង ែញ ុំែី ែុំបងាសែើម សនះែ៏ោមកថ្ព្កសរក ទុំងកនញ ង
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បចេញ បបនននិងបរសោក យ្ រប ់ករញណាស ចកាីអាណិ្តអា ូរ តវ សទើបព្បស ើ រទុំង
កនញ ងបចេញ បបនននិងបរសោក យ។ សបើជ្ួបជ្នរកិារ វកិ  កុំ ត ់ទញរគត គបបញីាញ ុំងករញណាឱ្យ
សកើតស ើង ឱ្ហនែ៎!  តវទុំងសនះែ ់នូវស ចកាីទញកខ ុំបាកសតើអាត្តម អញព្តូវសធវើែូចសមាចហនែ៎ នឹង
ជ្ួយ ឱ្យរចួចាកទញកខសនះបាន? ឬជ្ួបបញគគ ខែ កុំរញងបាននូវស ចកាី ញខ ខតព្បព្រឹតាិនូវអុំសរើ
បាបាព្បព្កតីសហើយញាញ ុំង ករញណាឱ្យសកើតស ើង បញគគ សនះបានស ចកាី ញខខតកនញងបចេញបបនន
ាតិសនះសទ តសៅសទៀតមញខាសសាយនូវទញកខសទមន សារនែឹក កនញងអបាយភូមិាមនិខាន 
សព្ ះមនិបានសធវើក ាណ្កមម សោយទវ រណាមយួសសាះស ើយ ែូចអនកសទ ខែ ព្តូវសគ
យកបសណ្ាើ រសៅកាន់សៅខែ នឹង មាែ ប់យ៉ា ងែូសចនះឯង។  
 ៣- មញទិត្តព្រហមវហិរ (Sympathetic) កា សបើស ើញបញគគ ាទីព្ ោញ់ឬ
បញគគ ែថ្ទកុំរញងរកីរាយបានែ ់នូវស ចកាី ញខគបបញីាញ ុំងមញទិត្តឱ្យសកើតស ើង សាធញៗ  តវ
សនះមានស ចកាីរកីរាយ អសរកព្បថ្រសរក។  
 ៤- ឧសបកាខ ព្រហមវហិរ (Neutrality) ្ ថ្នការរិចារណាចុំស ះឧសបកាខ  គឺ ៃប់
 អិតយ៉ា ងឧតាម ញាញ ុំងឱ្យកាែ យាបញគគ ខែ ាកណាា  មនិ អប ់ មនិព្ ោញ់។ សទ 
ថ្នការ អបន់ិងព្ ោញ់គឺទញកខ  អបម់ានទញកខ ព្ ោញ់ក៏មានទញកខ ភារាកណាា  សទើប
បាននូវស ចកាី ញខ។  
 ការចសព្មើនចុំស ះបញគគ ខែ ព្តូវចសព្មើនែ ់គឺ ែូចកនញងសមត្តា ព្រហមវហិរខែរ សោយ
អុំណាចថ្នការ្ោយព្រហមវហិរ៤យ៉ា ងសនះ សៅកាន ់តវព្គបទ់ិ  អនកចសព្មើនកទ៏ទួ បាន
អានិ ងឃថ្ព្កសរក។ ស ចកាីសមត្តា កនញងចិតាកស៏កើនស ើង ឯសទ ៈនិងកិស   ទុំងរួងក ៏វិត
សព្ទមសៅា ុំោបម់និសៅយឺតយូរស ើយ។ ្ ថ្នការចសព្មើនសមត្តា ចិតា សធវើឱ្យបញគគ ស ះ
សទះរ ់សៅទីណាកឥ៏តមានសទើ ទ ់កនញងចិតា កនញង ងគមរ ់សៅព្បកបសៅសោយស ចកាី
ព្ ោញ់រីមនញ សទុំងរួង។ សយើងអាចសរ ើ យកអារមមណ៍្ស្សងសទៀតមករិចារណាែូចា
ការនឹកគិតែ ់រាងកាយខែ សាែ បស់ហើយកាែ យាសហើមសបា៉ា ង អញយរ ួយ អាព្កកគ់ួរសខពើម
មានកនញងអ ញភកមមោា ន១០ែូចាអ ញភសហើមរណ៍្សខៀវ មានខទញះហូរ អ ញភខែ សគកាត់
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ោចក់ង់ៗ  អ ញភមានសាន ម តវខាុំខហក កសករ ញី អ ញភខែ ោច់រះរាយ អ ញភសគកាប់
ចិស្រ្ញ្ញេ ុំ អ ញភមានឈាមហូរសចញត្តមមញខរបួ សគព្បហរ។  
 អ ញភរ ួយរ ះសចញចាករន   ់ខតែងកូវកុំរញងហូរសចញត្តមទវ រទុំង៩ អ ញភ
  ់ខតសព្រងឆ្អឹងព្ជ្ុះរសង្ហគ ះសចញសោយខ ករីរន ។ រចួគបបរីិចារណាោ ឱ្ហនែ៎! រាងកាយ
អាត្តម អញសនះមានខតសព្គឿងសឆ្អះឆ្អ ប អញយរ ួយ អាព្កកគួ់រសខពើមត្តុំងរីចញង កែ់ ់ចញង
សជ្ើង គឺកែិន អញយសឆ្អះឆ្អ ប សហើយព្រនខ់តារបូខែ នឹងអ ់សៅ ូនយសៅាធមមត្ត។  
 ការរ ុំរឹងរីអ ញភ ញ្ញា ថ្នរាងកាយអនកែថ្ទនិងខែួនឯង ព្រមរន សនះអងគជ្ានទុំង៥ 
កស៏កើតស ើងសហើយសយើងទញយកវបិ ស  មកចសព្មើនខអប្ង សរ ស ះកន៏ឹងបាន
 សព្មចសោកញតារធមែ៌រាបែ ់ព្រះអរហនាាទីបុំ ញ្ត។ ្ ថ្នការចសព្មើនអ ញភ ញ្ញា  ុំ
ឱ្យបាតប់ងស់ ចកាីសោភៈ បាតប់ងក់ារព្ ោញ់ងបង់ ់ វសងវងវង្ហវ ន ់ ព្ជ្ុ ហួ សហតញកនញង
របូខែួនឯង និងរបូអនកែថ្ទ។  
 អរយិ ចេៈ៤ ខែ ព្រះអងគបានព្ត្ត ់ែឹងរចួស ះគឺ៖ 

 ១- ទញកខ ចេៈ ទញកខគឺ មានរិត (មានរបូ គឺមានទញកខ) 
 ២-  មញទយៈ ចេៈ ទញកខទុំងអ ់ ញទធខតមានសហតញ (សហតញខែ  ុំឱ្យសកើតទញកខ) 
 ៣- និសរាធ ចេៈ ទញកខាសព្គឿងខែ រ ុំ ត់បាន (មានធម ៌ព្មាបរ់ ុំ តទ់ញកខ) 
 ៤- មគគ ចេៈ ឧបាយ សែើមបរី ុំ តទ់ញកខ៕ 
 ឯមសធាបាយសែើមបរី ុំ តទ់ញកខស ះគឺ ព្រះអងគបសព្ងៀននិងរនយ ់ឱ្យរាវរកការរិតសៅ
កនញងរបូត្តម របូុំ អនិចេុំ ទញកខុំ អនត្តា  (មានរបូមនិសទៀង មានរបូមានទញកខនិងរម នអវីារប ់
សយើងរិតព្បាកែស ើយ)។ ព្តូវសទ  រនយ ់ចិតាខែួនឯងឱ្យស ើញចា ់នូវ ចេៈធម៌សនះឱ្យ
ស ើញោ ការវ ិវ ់កនញងវែា សកើត ចា ់ ឈ ឺសាែ ប ់ សនះគឺមានខតទញកខ សហើយគួរឱ្យ អប់សខពើម
នឹងព្តូវសជ្ៀ ឱ្យ ញ្តរីវែាសនះ។ ព្តូវរនយ ់ឱ្យបានសកាះកាយែ ់ចិតាែូចតសៅ៖ 

 េថពេេង្ខា រាអនិចាា   ង្ហខ រទុំងឡាយមនិសទៀងស ើយ។ អនកចសព្មើនគបប ី
រិចារណារនយ ់ខែួនឯងឱ្យបានយ ់ចា ់សៅត្តមឧបបនិ សយ័សរៀងៗខែួន ខុំរិចារណា
ត្តមការសាា បព់្រះធមស៌ទ  ស្សងៗ (កញុំរិសរាះសោយព្បកានអ់ងគ សទះព្រះអងគណា សោក
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ណា សកមងណា និយយរីធមព៌្តូវរិចារណាឱ្យធមស៌កើតស ើងកញុំព្បកាន)់។ សរ សនះសយើង
រិចារណាោ៖  
 របូសនះមនិសទៀង៖ សព្ ះត្តុំងរីចាបក់រសកើតសៅកនញងថ្្ទថ្នមាត្ត របូសនះខព្បព្បួ រីា
តុំណ្កែូ់ចសព្បង សៅាកករឈាមរចួកស៏ ចសចញែូចកូនកអញក សហើយកនទញយរញួកាែ យា
កញ្េូ ញគូង ថ្ែសជ្ើងែញះ ូតោ ់ធុំស ើងសរញ កខណ្ៈព្គបទ់ មា  ក៏សកើតសចញរីថ្្ទថ្ន
មាត្ត ព្រន់ខតស ើញរនែឺថ្ងៃភាែ មជ្រា និងមរណ្ៈកស៏បើកទវ រចាុំទទួ ាសព្ ច។ រីមយួថ្ងៃ
សៅមួយថ្ងៃ សោយសារអាហរនិងខយ ់សចញចូ  របូសនះកខ៏ព្បព្បួ រកីចសព្មើនធុំធ្លត់ 
ស ើងៗ។  ភារសរញវយ័កម៏កែ ់អវីៗក៏ព្  ់សាអ តខ បកម៉ាត់ោែ   ក់សមម ព្កឹប សធមញ
 កបញ  សរ របូធុំសបា៉ា ងអ ់ទុំហុំ ខយ ់កែ៏ញតកុំសៅឱ្យ វិតសព្ទមសៅវញិ ខ បកមញខព្ជ្ីវ
ព្ជ្ួញ  ក់ កបញ  សធមញបាក ់រសង្ហគ ះ ខនងខព្បាសកាង ខភនកសៅាខាវ ក ់ព្តសចៀកងែង ់និយយ
ខ ងចងស់ចញ សកមងស ើញខាែ ច ខ បក វិតព្ជ្ួញយរ សែើរខ ងរចួ កស៏ែកមយួកខនែង សាម រតី
ខព្បាវសងវងខ ងសាគ  ់ទិ តុំបន ់ ជ្រាកត៏្តុំងសៅសរញទុំហឹង។  ញះចញះសខោយា ុំោប់
យ៉ា ងសនះ រាធិគឺជ្ុំងឺែុំកាតក់ម៏កែ ់ ស្រ្ងគប់ ង្ហខ រ សៅទីបុំ ញ្តែសងាើមកខ៏ ងែករចួ សបះ
ែូងកខ៏ ងសែើរ កាែ យារងឹ ាូកែូចអងកតអ់ញ រកព្បសយជ្នរ៍ម ន សនះសហើយមរណ្ៈ។ ការ
ចងឈ់នះ ចងច់ាញ់ គុំនញុំចងអាឃ្លត ព្ ោញ់ ខឹង  អប ់ ភ័យព្រួយ  រវខបបយ៉ា ងព្តូវ
បញ្េប ់ ញះសៅយូរបនាិចសៅរបូសនះ ខព្បាសមម ាុំែញុំៗែូចបា៉ា តធយងូថ្ែសជ្ើងមញខ សបា៉ា ងតឹងស ើង 
ស ះសបា៉ា ងស ើងសខៀវ ខភនកស ៀន ហរមាតជ់្ស្រ្ងគង ់ សហៀរទឹកសខៀវព្កហម កែិនអាសសាចគួរសខពើម 
រចួកស៏ព្បះធ្លែ យសចញសព្គឿងកនញងរញយសរាមែងកូវសចាះែូចបាយរុំនូត ោចរ់ស ះាកង់ៗ។ សៅ
យូរហ ថ្ងៃក៏កាែ យា ៃួតសព្កៀម  ់ខតសព្រងឆ្អឹងរាតរ់ាយ ព្កា ស ើធរណី្អ ់សារៈ សបើ
ែញតកាយសនះក៏កាែ យាចុំណី្សភែើងទីបុំ ញ្ត  ់ខតស្ះមយួរុំនូក និងធយងូបុំខណ្កតូចៗ ឆ្អឹង
 ោែក៏ា ព្តូវសគសែើរកនែងទីមករចួកា៏នខ់បកម៉ាត។់ សព្កាយរីសរ ើ បនាិចោកស់កាែិ៍ សគ
យកស្ះធយងូកុំសទចឆ្អឹងសៅ  ់សៅបាចចូ ទឹក ទឹង-ទសនែ រសាតចូ់ កបប់ាតក់នញងធមម
ាតិអ ់សៅ។ សនះសហើយរបូមនិសទៀងធមមាតិត្តកខ់តងស ើងរីទឹក សភែើង ខយ ់ កព៏្បគ ់
សៅធមមាតិវញិាធមមត្ត ឯអាយញ ង្ហខ រកម៏និសទៀង ស ចកាីសាែ បម់និព្បកាន់ខតចា ់ស ះសទ 
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សកមងកស៏ាែ ប ់ ជ្ុំទងក់ស៏ាែ ប់។ កនញងថ្្ទមាា យកុំរញង ូតោ ់ក៏ព្តូវរ ូតចាកថ្្ទសោយសារជ្ុំងឺ
ែុំកាត ់ ឬសព្រះោន ក់ាយោសហតញស្សងៗ កូនខែះសាែ បក់នញងស ះខម៉ា ខែះសកើតមកសាែ ប ់ ខែះធុំ
បនាិចកស៏ាែ ប ់ កុំសឡាះព្កមញុំកស៏ាែ ប់ ចា ់ក៏សាែ ប។់ ស ចកាីសាែ បម់និសទៀង សព្ ះរម នអនក
ណាែឹងមញនោ ព្តូវសាែ បស់មា៉ា ងប៉ាញ ម ន ព្រឹកឬថ្ងៃឬយប ់ កម៏និែឹងសាែ បថ់្ងៃណា ខខណា ឆ្ន ុំ
ណា កម៏និែឹង សាែ បស់ោយសារឡានបញក  ង់ទឹក ធ្លែ ករ់ីចញងសឈើ ឬយនាសហះ ឬរីជ្ុំងឺែុំ
កាតក់ម៏និែឹង អមរណ្ៈកា គឺសាែ ប់រម នែឹងកា សវោអីទុំងអ ់។ សទះាមរណ្ៈកា 
ោសាែ បែ់ឹងកា  សព្ ះខតជ្រាសខោយសៅៗកព៏្រន់ខតសាម នបានោបនាិចសទៀតនឹងសាែ ប់ 
ព្តងោ់សាែ បស់រ ណាមនិែឹងស ើយ។ សហតញសនះព្បសយនអ៍ីនឹងព្តូវទីរឹងរបូសនះ សបើរបូឯង
របូសគ ញទធខតមនិសទៀង ព្បសយជ្នអ៍ីទីរឹងព្ទរយ មបតាិសបើមចេញរាជ្មកែ ់កវ៏ាជ្ួយ មនិបាន
ខែរស ះ សហតញសនះគឺមានខតទីរឹងស ើព្រះធម ៌ គឺទីរឹងនូវអុំសរើាកញ  ព្តូវព្ ូតរតូរះសាង
អុំសរើ អ។ ជ្ីវតិ តវសោកមនិសទៀងសសាះ រីព្រឹកសៅរមួរ ់នឹងរន ឱ្យរហង ់ ស ើចកាអ កកាអ យ
ោករ់ន   ញះោៃ ចក៏ោចាកសចា សនះបាតស់ៅ   ់ខតកមមខែ ាកញ   ឬអកញ  ខត
ប៉ាញសណាណ ះ។ ការរ ់សៅែូចយ ់ បាិ មាងស ើញមាងបាតម់និសទៀងទតស់ហតញអីសយើងខុំព្បកាន់ 
សហតញអីខុំយកឈនះចាញ់ សហតញអីព្បឹងព្រួយសោយ អប ់ ឬព្ ោញ់ ព្រន់ខតត្តមធមមត្ត កញុំ
ចងសរៀរ សតើសយើងសធវើមនិបានឬ? បញ្ញា យ ់ចា ់ោ របូសនះមនិសទៀង អាយញ ង្ហខ រសនះមនិ
សទៀង យ៉ា ងសនះសហើយគបបអីី នឹងព្ ោញ់  អប ់ សាា យព្ សណាះ ខឹងគុំនញុំចងអាឃ្លត
ចុំស ះរប ់ខែ មនិសទៀងទុំងស ះ សបើសយើងកម៏និសទៀងខែរ។ សហតញសនះព្តូវរតូរះ មាអ ត
ទន ី  ភាវ  ចូ រកោចិតាឱ្យ ៃបក់ញុំចាញ់កិស   ចាញ់សោភៈ សទ ៈ សមាហៈ រប ់
ខែួន សហើយសាងអុំសរើាកញ   សទើបឱ្ប ទបទញកោកក់នញងចិតាសរ ខែ សយើងោសោក
សនះសៅមនិវសងវង សព្ ះសយើងសព្តកអរ ខតនឹងអុំសរើាកញ  រម នភ័យព្រួយខាែ ចកមមចងសរៀរ
សសាះស ើយ។  
  រញបមក របូសនះមនិសទៀងសព្ ះខព្បព្បួ រីសកើតសៅចា ់សៅឈឺសាែ ប់យ៉ា ងសនះឯង។ 
 ង្ហខ រធម ៌ទុំងអ ់ារប ់មនិសទៀង ខតងសកើតស ើងរខមងរ ត់បាតប់ងស់ៅវញិាធមមត្ត។ 
របូកាយអាត្តម អញសនះមនិសទៀងស ើយ នឹងព្តូវចា ់ឈឺសាែ ប់ាធមមត្ត។ របូកាយសនះមនិ
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សទៀង ខតការសកើតសាែ ប់ាធមស៌ទៀង រញុំមានបញគគ ណាមាន ក់អាចសគចសវ បានស ើយ មនិ
មានរប ់សគ មនិមានរប ់សយើង ទុំងអ ់រន មានខត ង្ហខ រមួយៗ ខែ រ តស់ៅសោយ
មនិសទៀង ការចសព្មើនអារមមណ៍្កនញង មតថកមមោា ន គឺាការអបរ់ ុំអារមមណ៍្ចិតាខែ ាវាិជ ែ៏
ឧតាមគឺាការរាវរក នាិភារសៅកនញងចិតាសោយយកការ សងវគចុំស ះរបូកាយ មករ ុំ ត់
អារមមណ៍្ាអកញ  ។ រិចារណាព្បខហ  ៥-១០ ទី មញនសែក ឬភ្ាករ់ីែុំសណ្កអងគញយ
មនិសកើត ករ៏ិចារណាសោយសែករចួបានកុំណ្តខ់យ ់សចញចូ ាខាងសព្កាយ។ មញនសែក
ព្តូវរិចារណាភាែ ម សព្ ះសបើយឺតខតបនាិចស ះចិតាអកញ  នឹងមក ញក ញយភាែ ម។ មា៉ាង
សទៀត សបើសែកសហើយសបើកចិតាឱ្យគិតសៅស ើគុំនញុំកុំហឹង សព្តកអរ សព្តកព្តអា  ខែ  ុំឱ្យចិតា
ធ្លែ កក់នញង សោភៈ សទ ៈ សមាហៈ រហូតែ ់អារមមណ៍្រញះ រ កសស្រ្ញ្ញជ  ខានសែកខានរួន 
សហើយការកុំណ្តច់ិតារិចារណាស ើនិចេ កខណ្ៈធម ៌ អនិចេុំ ទញកខុំ អនត្តា   ុំឱ្យចិតា សងវគ 
សមត្តា ចុំស ះរបូចិតាកព៏្តាកស់ព្ ង រចួក ៏ង ់ក ់កប់ ក ់ អរម នយ ់ បាិរសវ ើរវាយ។ 
រ ឹកយ៉ា ងសនះសរឿយៗសឈាម ះោ បានបញ្ជូ នចិតាសៅនិ វ នសហើយ។  
 េថពេេង្ខា រាទុកាំ  ង្ហខ រទុំងឡាយ ញទធខតមានទញកខ របូសនះមនិសទៀងសទើបរបូសនះ
ាទញកខ។ ទញកខទុំងអ ់មាន១២កង ខតសយើងរាយមអធិបាយព្តួ ៗឱ្យជ្ ម នញជ្នបាន
យ ់ាទូសៅ។ ការព្ចានទញកខសចា សោយព្រនខ់តសគចសវ ោ កញុំគិតៗស ះមនិបាន
 សព្មចស ើយ។ ព្រះ មាម  មពញទធ ព្រះអងគខុំរកឧបាយរ ុំសោះចិតាឱ្យរចួ ញ្តទញកខ ទ ់ខតខរន
ខភននរិចារណាអុំរីទញកខ អុំរីសហតញខែ  ុំឱ្យសកើតទញកខ យ ់ចា ់រីទញកខ សហើយព្រមទទួ 
ទញកខ សាគ  ់ទញកខចា ់ សទើបរចួ ញ្តអុំរីទញកខ។ ព្បតិបតាិយូរសៅសទើបអាចកុំចាតទ់ញកខសនះបាន សបើ
មនិខែ  ុំរ ់ោ របូសនះព្កាន់ខតារប ់ខែ ព្ ត់ព្បា ់សៅាធមមត្ត មនិខែ យ ់
្ង ព្សាប់ខតស ចកាីព្ តព់្បា ់ស ះមកែ ់កព៏្សាប់ខតទញកខស ះខ នធៃនថ់្ព្កសរក  ឹង
រ ត់ទុំងវញិ្ញា ណ្សាម រតី។ ការព្បកាន់ការគិតសរឿងៗោ របូសនះមនិសទៀង របូសនះាទញកខ រម ន
អវីារប ់ខែួន ក ៏ុំចិតាសៅែ ់ស ចកាី ៃប ់ញខ ងយចញះការ ែញតរនធត់ ៃប ់ អ ់កិស  
តណាា  សោភៈ សទ ៈ សមាហៈ ខែ ាព្បភរទញកខាសព្គឿងញាញ ុំញីបញ្ញា ។ មានរបូ គឺមាន
ទញកខាធមមត្ត ទញកខកនញងខែួន ទញកខសព្ៅខែួន បញគគ ទុំងឡាយរខមងសាព យត្តមត្តុំងរីកុំសណ្ើ ត។ 
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 ាតិទញកខ ព្រះ មាម  មពញទធបរមព្គូថ្ន តវកនញងសោក ព្ទង់សឈវងយ ់ែឹងចា ់ 
សោយព្រះបញ្ញា ញាណ្ែ ៏អិត និងកនញង មាធិែខ៏ នព្ា សព្ៅ កនញង្ែូវថ្នការចាបក់ុំសណ្ើ ត 
(បែិ នធិវញិ្ញា ណ្) រប ់ តវខែ ចាប់កានគ់តថ៌្នមាត្ត។ ព្រះអងគសឈវងយ ់ែឹងរីការវ ិ
វតារប ់គតក៌នញងថ្្ទ (ខែ  រវថ្ងៃែឹងទ ់ខតសព្បើមា៉ា  ញីនស្សងៗ ឬសធវើការវះកាត)់ នឹងការមក
ែ ់ថ្នទញកខរប ់ាតិកុំសណ្ើ តសនះ សរ ទរកែញះ ូតោ ់ា ក ់ សរាម ព្កចក ព្រះអងគ
សៅោ ខបកកញ្េសាខា គឺចាប់ស្ាើមត្តុំងអុំរីថ្ងៃសនះតសៅមានខតជ្រានិងមរណ្ៈចុំសាទ កក់ាត់
រីមញខ សព្ ះមានធមម៌និសទៀងមកាមួយ។ ចាបត់្តុំងរីស ើញរនែឺព្រះអាទិតយ ទញកខកច៏ាប់
បែិ នធិស ើងមកាមួយខែរ។ ទរកខែះសកើតមកមនិព្គប ់កខណ្ៈ បាត់ថ្ែ បាតស់ជ្ើង កសនែើត
ធែញះ ខឆ្បមាត ់ មញខ គ ងែង…់ ខែះសកើតមកភាែ មព្ តម់ាត្ត ឬបិត្តភាែ មកម៏ាន។  ញះចសព្មើន 
វយ័ស ើង កជ៏្ួបទញកខនឹងការ វះខ វងរកអាហរ សមែៀកបុំ ក ់ទញកខនឹងជ្ុំងឺែុំកាតស់្សងៗ ទញកខ
នឹងស ចកាីព្ ត់ព្បា ់វតថញ ឬមនញ សាទីព្ ោញ់។ ទញកខនឹងសភែើងសោភៈ សទ ៈ សមាហៈ 
ែញតសរា ។ ទញកខនឹងស ចកាី អបស់ព្ ះសមើ សៅខញ ទ ់នឹងចិតាធញញព្ទន ់ សទើ ទស ើជ្ិន
ឆ្អន ់ សៅា ព្កហយឥតព្សាកព្សានា សែកមនិ ក ់បកម់និស ាើយ សៅា សរា រា រញះកសស្រ្ញ្ញជ  
រហូតធ្លែ ក់ាជ្ុំងឺត្តនតឹងចិតា។ ទញកខនឹងស ចកាីព្ ោញ់ សព្ ះភ័យខាែ ចបាតប់ង ់សែកភ័យ 
សែើរព្រួយ គិតព្គបជ់្ុំហន រកវធិីការ រនិងែសណ្ាើ មយកមកវញិ ព្ ោញ់រប ់មនិសទៀងគឺ
មានទញកខ។ ត្តុំងរីែឹងកាីកា មកមនិ ូវគិតភ័យព្រួយរីខែួនឯងសទ ព្បឹងព្រួយខតរីអនកែថ្ទ 
ខាែ ចសគអសញ្េ ះអញ្េញ ះរហូតាបក់ញនសោះខែួនសរ ើរញុំរចួរីអ ទ កថ់្នស ចកាីព្ ោញ់។ សហតញសនះ
គបប ីញប អប ់ ញបព្ ោញ់ការរបម់និរប់ឱ្យអ ់សចញរីចិតា សហើយតមក ់ខតសមត្តា កនញង
ចិតាសទើបរចួ ញ្តទញកខ។ ទញកខនឹងអវីៗខែ វាមនិ ថិតសៅសព្កាមអុំណាចរប ់ចិតា ចិតាោកញុំឱ្យវា
សធវើ វាសធវើ កញុំឱ្យវាសៅសនះវាសៅស ះ ចិតាោកញុំឱ្យវាចា ់ វាចា ់ កញុំឱ្យវាឈវឺាកឈ៏ ឺកញុំឱ្យវាសាែ ប់ 
វាសាែ ប។់  ភាវៈទុំងឡាយកនញងធមមាតិមិនង្ហយនឹង ញះសព្កាមអុំណាចចិតារប ់សយើង
ស ើយ សហតញសនះអវីៗខែ សយើងខុំគិតសហើយខតវាមនិត្តម កខ៏ ងឱ្យព្បព្រឹតាិសៅត្តមភាវៈ
រប ់វាសៅចញះ។ សបើសរ ើសហើយតត្តុំងស ះទញកខកស៏ោតសៅ ស្រ្ងគបច់ិតាសយើងភាែ ម ព្តូវអបរ់ ុំខភនក 
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ព្តសចៀក អណាា ត ឱ្យវាសចះសមើ អវីខែ គួរសមើ  សាា បអ់វីខែ គួរសាា ប ់និយយសរឿងអវីខែ 
គួរនិយយ កញុំ ុំទញកខឱ្យបញ្ញា ។  
 ជ្រាទញកខ ទញកខសព្ ះចា ់ព្ទុឌ្សព្ទម ព្រុំព្រសៅថ្នខនធទុំងឡាយ៥។ ា កខណ្ៈថ្ន
ការ ុំចូ សៅកានស់ ចកាីសាែ ប ់ាកិចេមានការវ ិ សៅថ្នវយ័ ខែ ា្ ចាត់ារប ់
 ុំមកនូវស ចកាីទញកខ។ ទញកខសោយជ្រាសនះ ុំបាក ុំបិន ចញកចាប ់រវសាចឆ់្អឹង រថ្  រាព្តី
មកែ ់ចសងកះចញកសរាយព្ទូងធៃន់ ប ់ សាចែ់ញុំសជ្ើងរម ួ កាា មកាច់ថ្ែសជ្ើង សធមញរឺតហួ 
សហើមចិញ្ញា ញធ្លែ ក់ព្ជ្ុះបាករ់សង្ហគ ះរសងគើ ខភនកខព្បាងងឹតខបកខ្សងសមើ ខ ងចា ់ ព្តសចៀក
សៅាហញឹងងែង ់ខនងសៅាទន់សកាង សាម រតីចាុំសភែចៗ។  
 រាធិទញកខ ណាចា ់ ណាជ្ុំងឺែុំកាតក់ម៏កែ ់។  រថ្ ឈាមស ើងកកកុំសបារ រងឹ
ព្កិន សៅាស ើង មាព ធឈាម រចួអាចសព្បះោចក់នញងខួរកា សៅាង្ហបថ់្ែ ង្ហប់សជ្ើងសវៀច
មញខមាត ់ និយយមនិចា ់ សបះែូងសែើរខញ ចង្ហវ ក ់ ញ័រញាកក់នញងព្ទូងែួ  នែបម់ាងៗ 
 រថ្ សបះែូង សព្សាបខាែ ញ់ចញក ទះឈរឺឺតែូចបញកនឹងកុំបិតកនញងព្ទូង ឹង ទះោចែ់សងាើម។ 
ទឹកមូព្តខែះកាែ យាថ្ព្ប ខែះកាែ យាខ្អម សាចក់ស៏ៅាសហើមឬា ពឹកព្ រន់សព្បះខបក
ព្ ការ សងែើមកាែ យាព្កិន កស៏កើតទចទឹក ទង ួរសៅាព្កិន ឬរកីករ៏ិបាកព្តែររកខយ ់ 
មាងៗ សាវ យមញខមាតកូ់នសៅព្ទសហរយុំឱ្យធម៌រ ុំរញះរ ុំរងស្អើ សគឯង។ ត្តៗសធវើទញកខស មមនិ
សចញ ឯយយស ះមិញ បនូរតព់្ ុត មកសៅសព្ៅខែួន រិបាកទុំងស ម ទុំងជ្ញះ  បនូក៏
ខបកាែុំសៅមហរកីហូរទឹក អញយសឆ្អះឆ្អ បគួរសខពើមរសអើម។ សនះសហើយទញកខរប ់កាយ  តវ
ទុំងឡាយមានការ បាយខាងសែើម មានទញកខខាងចញងែូចៗរន ។ ណាទញកខនឹងជ្រារាធិ 
ណាទញកខនឹងកូនរម ឹគញណ្ សបាះបងស់ចា ឱ្យរង្ហរឺត្ោរម នទីរញុំ ក់។ ខតទញកខខែ ធុំាង
សគស ះគឺ៖ 

 មរណ្ៈទញកខ ាទញកខធុំថ្ព្កណាធុំ។ អនកមនិខែ  មាគ  ់ោខែួនាអនកសាែ ប ់ (មនិ
ខែ ហត់សាែ ប)់ ស ះសរ ស ចកាីសាែ បម់កែ ់កភ៏តិភយ័តកកមា ណាសាា យព្ សណាះ
កូន សៅ ខែ សៅតូចៗ រម នអនកណាខង ណាសាា យព្ទរយ មបតាិខែ ខុំ នស ុំ តក ់ែញត
ហួ និ សយ័ កស៏ៅាវសងវងវង្ហវ ន ់យុំ្ង សព្ចៀង្ង ភយ័ព្ចា ់ព្ចា ់ នឹងសរឿងធមមត្តសសាះ 
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 ព្មាប់សគឯងព្គប់ៗ របូ។ ភយ័បុំ ញ្តសរ ថ្ែសជ្ើងកសព្មើកខ ងរចួ   ់ខតសាម រតីព្បាប់សគក៏
មនិបាន វសងវងវង្ហវ នរ់កធមអ៌ាង៌ោកក់នញងចិតារញុំស ើញ។ ប៉ាញខនាសបើបញគគ ខែ បានអបរ់ ុំចិតា
សហើយ ករ៏ញុំមានកាី ែញតរនធតស់ ើយ មរណ្ៈសហៀបនឹងមកែ ់កស៏កើតកាីព្តាក់ោែ កនញងចិតា មនិ
ាបជ់្ុំ កវ់ាក់វនិសាា យព្ សណាះ អាសឡាះអា ័យអវីស ើយ សគ្េង់សាម រតីព្រមទទួ យក
ាធមមត្ត។ បញ្ញា យ ់ចា ់សហើយោ របូសនះសកើតរីែី ទឹក សភែើង ខយ ់ រញុំខមនាទញកខរប ់
បញ្ញា ស ើយ សព្ ះបញ្ញា យ ់ចា ់ោ មានរូបគឺមានទញកខាធមមត្ត។ អនកមនិជ្ួបទញកខសព្ៅ
ខែួន កជ៏្ួបទញកខកនញងខែួនធមមត្ត រម ននរណាមាន កស់គចសវ បានស ើយ។ សហតញសនះបញ្ញា សៅ
ខវ ់អវីនឹងទទួ ទញកខ?  
 ទញកខារប ់សៅសព្ៅចិតា ចិតាមានទញកខកស៏ព្ ះចិតាស ះបានព្បមូ ទញកខមកោកក់នញង
ចិតា។ ខែួនឯងមនិខែ បានគិតោ សតើបានសធវើអុំសរើ អអវីខែះឱ្យខែួនឯង ទញកសរ សាែ ប ់ ខតខបរ
ាទញកខនឹងរបូែថ្ទ។ សបើមនិទទួ ការសព្តកអររីខាងសព្ៅសទ កម៏និព្តូវទទួ ទញកខរីខាងសព្ៅ
ខែរ។ ាតិទញកខ ជ្រាទញកខ រាធិទញកខ និង មរណ្ៈទញកខ ាបា់បចេយ័ត្តមសបៀតសបៀនមនិោច់
រាបម់និអ ់សៅកនញងភរតូច និងភរធុំ សព្ ះខតអវាិជ ១ តណាា ១ ឧបាទន១ (ការព្បកាន់មាុំ 
ស ចកាីជ្ុំ កច់ិតា) កមម១ អាហរ១ ទុំង៥សនះសហើយខែ  ុំឱ្យមានការសកើតសាែ បរ់ាបម់និ
អ ់។ សហតញែូសចនះ របូសនះព្រនខ់តា ុំបញកទញកខរប ់កិស  កាម និងវតថញកាមរញុំគួរសបើនឹង
សព្តកអរ  ុំអិត ុំអាងហួ ខបបចុំស ះរបូខែ មានទញកខសទ ចសងអៀតចងអ ់សព្ចើន សហើយ
ខតងខតែញតឱ្យសៅា ព្កហយសរា រា ែូចគបស់ភែើងទបយ់ប់ទុំងថ្ងៃ។ 

 កនញងភារ ៃប់ ៊ប ់ ចញះកនញង មាធិកមមោា ន ព្រះរញទធព្ទងប់ានរ ុំរឹងគិតនិងរិនិតយសមើ 
ត្តមព្រះបញ្ញា ញាណ្ ព្ទងខ់ុំរាយមរកព្បភរឬ គ ់ថ្នខខសជ្ីវតិរប ់ព្រះអងគផ្លទ  ់  
សព្ ះសហតញែូសចាន ះ ព្រះអងគព្ទង់បាន សព្មចនូវការរ ឹកស ើញនូវអតីតជ្ីវតិាអសនកាតិ
រប ់ព្រះអងគ។ ត្តមរយៈការចសព្មើនវបិ ស កមមោា នកាន់ខតសព្ៅសៅៗ ព្រះអងគព្ទងប់ាន
 សព្មចនូវព្រះចកខញវញិ្ញា ណ្ែអ៏សាេ រយ បារមីញាណ្ខែ អាចសមើ ស ើញនូវអវីៗទុំងរួងនឹង
ែឹងនូវព្គបា់តិកុំសណ្ើ ត កនញងាតិខាងមញខរប ់មនញ ស តវទុំងអ ់។ ព្រះអងគព្ទងរ់ ឹក
ស ើញោ កងចព្កថ្នការវ ិសកើតវ ិសាែ ប់ សាែ បស់កើត មនិមានទីបញ្េបរ់ប ់មនញ ស តវ
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ទុំងឡាយគឺាការសកើតស ើងសោយសារខតកមមខតមា៉ាងខតប៉ាញសណាណ ះ គឺអុំសរើខែ ខែួនបានសធវើ
សោយកាយវាចារចិតា។ ព្រះអងគព្ទងព់្បសមើ សមើ ោ សហតញថ្នទីបុំ ញ្តថ្នការអស ទ  វ ិ
សកើតសាែ បក់នញង មញទទ ងោរទញកខ រម នទីបញ្េប់ខែ មនញ ស តវទុំងឡាយខតងខតធ្លែ ក់ ិច
 ងគ់ឺស ចកាី ៃិត ៃងវ់សងវងភានព់្ច ុំ (សមាហៈ) និងការាបជ់្ុំ កស់ៅនឹងកាមរាគៈ 
 បាយសភែើតសភែើន។ ចុំស ះមនញ ស តវទុំងឡាយណាខែ មានការសនឿយ យកនញង
 ងោរចព្កថ្នការសកើតសាែ បស់នះ មារ៌ខតមួយគតស់ែើមបសីគចសវ សជ្ៀ វាងឱ្យ ញ្តស ះ គឺការ
កុំចាតប់ង ់ ឬរ ់រ ុំ ីងសចា ឱ្យអ ់នូវកាមតណាា ទុំងឡាយ សព្ ះសហតញែូសចាន ះព្រះរញទធ
បរមស ធិញាណ្ ព្ទងក់ប៏ាន សព្មចនូវនិសរាធ មាបតាិាទីអ ់សៅថ្នកងកិស  
ទុំងរួង ខែ ាសព្គឿងព្ត្តុំសៅកនញងខនធ  ា ន។ ព្រះអងគបានព្ាបចា ់ោ ព្រះអងគបានរចួ
ញ្តរីកិស  តណាា  និងកងអវាិជ  ៃិត ៃងវ់សងវងភានព់្ច ុំទុំងឡាយ សហើយព្រះអងគព្ទង់
បានរកស ើញសហតញខែ  ុំឱ្យសកើតទញកខ និងវធិីសាស្រ្ ាថ្នការរ ់រ ុំស ើងស ចកាីទញកខ នឹងព្ទង់
បានព្ាបសោយព្រះអងគឯងយ៉ា ងចា ់ោ ព្រះអងគបានែឹងនូវ មាម  សមាព ធិញាណ្សរញ
បរបិូរណ៍្សហើយ សព្ ះសហតញែូសចនះ រិភរសោកកប៏ានទទួ នូវរនែឺព្បទីបែភ៏ែចឺិញ្ញេ ចត្តុំងរី
សរ ស ះមក។ ឯ ចេៈទី៣ស ះគឺ៖ 

 េថពេធមាម អនតាត  អនត្តា  ខព្បោ មនិខមនខែួន គឺរម នអវីារប ់ខែួនរិតព្បាកែ
ស ះស ើយ។  ូមបរីបូកាយរប ់សយើងសនះកន៏ឹងព្តូវរ តស់ៅសោយមនិសទៀង សទះបីមនិចង់
ចា ់ ឈ ឺសាែ បក់ស៏ោយ។ ព្ទរយ មបតាិ បញណ្យ កាិ កិតាិយ  កាង្ហរ រវសារសរើ មាងមាន
មាងបាត ់រញុំសទៀងទត។់ ្ទះងម  រខែក មា សរព្ជ្ រិទូរយ  ូរយកានា ជ្ួនសយើងនឹងរ ត់សៅ
សចា វា ជ្ួនវារ តស់ៅមញនសយើងរម នព្បាកែ។ រតគ់ិតបារមភណា ់ ខាែ ចសរ ចា ់សៅ 
ទីរឹងកូនសៅព្បសារមនិបាន កខ៏ុំសាង្ទះងម កុំរា ព្រុំខព្គរូក កន ់សកនើយ ទញក ព្មាបច់ា ់
ខតទីបុំ ញ្តជ្ីវតិរតរ់ ត់សៅខកបរ ងទឹកព្បោកភ់កព់្ មក មានបានសាែ ប់ស ើខព្គរូកឯ
ណា។ បញ្ញា យ ់ចា ់ោ រម នអវីារប ់សយើងរិតព្បាកែយ៉ា ងសនះសហើយចាុំបាចអ់វីសៅខុំ
ាបជ់្ុំ កច់ិតា សរក និងកែិនរបូ រ   សមែង រប ់សព្ៅខែួនខែ  ញទធខតារប ់មនិសទៀង
ទតយ់៉ា ងសនះ? របូកាយ តវទុំងឡាយសកើតរីធ្លតញ ៤ ឬមហភូត៤ (ែី ខ្នករងឹៗ ទឹកខ្នក
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រាវៗ សភែើងខ្នកសៅា ខែ កុំសៅរាងកាយ្ង ែញតឱ្យរាងកាយព្ទុឌ្សព្ទមសៅ្ង ខយ ់ខ្នក
រសហើយមានសៅកនញងស ះសវៀន  ួត ព្មាបព់្ទព្ទងស់ភែើងែញតយកកុំសៅ) ធ្លតញទុំង៤សនះ 
ព្ទព្ទងរ់ន សៅវញិសៅមក ចងរន ា មពន័ធកញុំឱ្យខបកធ្លែ យ សបើរ ត់ធ្លតញណាមួយធ្លតញឯសទៀត
កខ៏បកធ្លែ យសៅាធមមត្តវញិ។ សហតញែូចរបូទុំងឡាយមនិអាចកនែងនូវ កខណ្ៈវ ិ សៅ
វញិមនិអាចកនែងនូវទញកខ ឬរបូសនះបងាូរមកនូវ ទញកខរកព្បមាណ្មនិបានសព្ ះខតង
ព្បកបសោយភ័យ និងរបូមាន កខណ្ៈមនិសទៀង សហើយរម នអវីារប ់ខែួនែូចរន  សហតញសនះ
មនិមានអវីមានខែឹមសារសសាះស ើយ។  ូមរ ់កនញង ភារធមមត្ត កញុំអញកញុំឯងសរកសែើរ្ែូវា
កណាា   ស ើទុំរ សមត្តា និងបញ្ញា ។ សមាហៈ គឺាស ចកាីវសងវងកនញងអារមមណ៍្ អារមមណ៍្ ុំ
ឱ្យសព្ ើបព្សា   ុំឱ្យសោភ ន ់  ុំឱ្យសាងអកញ   ការសចះទញអារមមណ៍្មកកនញង្ែូវ
ព្តូវសឈាម ះោ សចះបិទអកញ   សចះការ រកញ   និងបណ្ាញ ះកញ  ខែ ខែួនមានព្សាប់
ឱ្យរកីរាយនឹងរងឹមាុំស ើងៗ។ មនញ សសាមញ្ាអារមមណ៍្ាកញ  មានខសត់ណា ់  ុំបូរខត
អារមមណ៍្ាអកញ   សហតញសនះសបើបញគគ ស ះសធវ ព្បខហ  វានឹង ុំឱ្យធ្លែ កក់នញងអុំសរើ
អបាយមញខ។ សាមញ្ាជ្នខែ រាយមកុំចាតអ់ារមមណ៍្អកញ  ចូរអនកកញុំ ងវ់សងវងកនញង
អារមមណ៍្ខញ ទុំងរួង ចូររាយមបញ្ជូ នចិតាសឆ្ព ះសៅនិ វ នខែ មានសមត្តា  ុ្ំ ែូវនិងការ
ត្តុំងមាុំកនញងអារមមណ៍្ាកញ  ។ គបបរី ុំរឹងកនញងចិតាោ កិចេព្បតិបតាិថ្នការរិចារណាសនះា
សព្គឿងរោ ់សចញចាកទញកខទុំងរួងបាន រចួរ ឹកែ ់រញទធគញណ្សហើយព្តូវមានស ចកាី
សរររ ព្តូវ ងឃមឹចុំស ះស ចកាីព្បតិបតាិរប ់ខែួនោ សនះាែុំសណ្ើ រខែ ព្រះបសចេករញទធ និង
ព្រះអរយិបញគគ រា ់ព្រះអងគខតងព្បតិបតាិមកសហើយអាត្តម អញមញខា នឹងបាននូវចុំខណ្កថ្ន
ស ចកាី ៃប់ ញខ សព្កាយកិចេព្បតិបតាិសនះរញុំខានស ើយ។ សហើយព្តូវញាញ ុំស ចកាីរាយមឱ្យ
សកើតកនញងខណ្ៈស ះខែរ។  

សោភៈបាុំងអនិចេុំ សទ ៈបាុំងទញកខុំ សមាហៈបាុំងអនត្តា  
គនែឹះរប ់ការអធិបាយរនយ ់ របូុំ អនិចេុំ ទញកខុំ អនត្តា  និចេធមស៌នះបញគគ ព្គបជ់្ុំរូក 

ព្គបឋ់ានៈ ព្គបា់តិសា នខ៍តងខតជ្ួប សព្ ះរញុំខមនាធម៌រប ់និគមន៍សា ន៍ណា
នីមយួស ះស ើយ គឺាធម៌ ក ។ សគអាចយកមកសោះព្សាយព្គបក់ា ៈសទ ៈ រនយ ់
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ខែួនឯងឱ្យយ ់ចា ់ោ អវីខែ ខែួនកុំរញងជ្ួបវាាសរឿងធមមត្តរប ់មនញ សទូសៅខែ សគ
ខតងខតជ្ួបាធមមត្តខែរ។ រា ់ការ ុំបាកទុំងឡាយ ភាវៈរប ់វា គឺអាព្ ័យស ើចិតាសយើង
ខតប៉ាញសណាណ ះ សបើចិតាសចះខកថ្ចនឱ្យធូរព្សា វាកព៏្សា សៅខែរ។ ការរនយ ់ខែួនឯងសរឿយៗរា ់
ថ្ងៃ ុំឱ្យ ៃបអ់កញ  ទុំងរួងរចួករ៏ ុំសោះចាកទញកខបាន។ បញ្ញា ចាកធ់ែញះយ ់ស ើញចា ់ោ 
ជ្ីវតិមនិសទៀងាទញកខនិងរម នអវីារប ់ខែួនកស៏កើត ទធ ព្ជ្ះោែ រ ជ្ុំសនឿមញតមាុំកនញងការកសាង
កញ   សបើរម នបញ្ញា យ ់យ៉ា ងសនះសទ  ុំឱ្យវសងវងកនញងសោភៈ និងតណាា ។ អនកសចះសាង
កញ  សនះ ាអនកខាម  ់បាប ខាម  ់អុំសរើអកញ    ុំឱ្យកាែ យាមនញ សែព៏្បស ើរស ើសោក 
(ាតិសនះឯងរម នព្ទរយ មបតាិខតឯងាអនកមានបុំ ញ្តសហើយស ើសោកសនះ) ឃ្លែ តឆ្ៃ យរី
កិស  ខែ ាសព្គឿងព្ត្តុំកនញងខនធ  ា ន បញគគ ធមមត្តមនិង្ហយនឹងរ ុំសោះខែួនសចញបាន
ស ើយ។ និ សយ័សកើតសាែ បម់និទន់បានរ ុំសោះរចួខមនខតសចះខតស ាើងសៅៗ ព្គបា់តិមនិ
ង្ហយនឹងធ្លែ ក់សៅកនញងអបាយភូម ិ សហើយកញ  សនះសចះខតព្ទព្ទងម់និឱ្យ យញតសៅទីទប
បានស ះស ើយ។ អារមមណ៍្មនិសទៀងាទញកខ មិនខមនារប ់ខែួនាអារមមណ៍្សាមញ្ា ខែ 
បញគគ ព្គបរ់បូខតងជ្ួបព្បទះ។ ខតទុំងអ ់រន ខបរាវសងវងកនញងកាីភាន់ព្ច ុំោ អញមនិឈឺ 
មនិចា ់ មនិសាែ ប ់គឺកុំរញង ញខ អវីៗ ញទធខតារប ់ខែួនសៅវញិ។ អរយិមគគ មានបញ្ញា ា
ខាងសែើម បញ្ញា យ ់ព្តូវចាកធ់ែញះកនញង ចេៈធមថ៌្នជ្ីវតិ ជ្ីវតិសនះក៏សចះទមាែ ក ់  អបន់ិង
ព្ ោញ់ខែ ាសហតញ ុំឱ្យសកើតទញកខ សហើយឱ្បខតសមត្តា ខែ ាសព្គឿងព្តាកោ់ែ កនញងខនធ
  ា ន បនាការរ ់សៅសាងអុំសរើ អត្តមសាមញ្ា កខណ្ៈធម។៌ អ ទ ក់ថ្នវែាគឺាតិ ជ្រា 
រាធិ មរណ្ៈ សនះាកិរយិសកើតស ើងសហើយវ ិ សៅវញិាធមមត្ត សយើងមនិអាចឃ្លតឱ់្យ
 ថិតស ថរបានស ើយ ចិតាយ ់យ៉ា ងសនះក៏ ះអកញ  ាបសណ្ាើ រៗរចួកប៏ានរកោ ុំនឹងចិតា
ឱ្យ ថិតស ថរមនិខព្បព្បួ បញ្ញា ក៏រកីធុំធ្លត់ស ើង។ អារមមណ៍្អកញ   វាែញះ បក់នញងចិតា
សយើង២០សៅ៣០ឆ្ន ុំសហើយ សហតញសនះចងរ់ ុំ តវ់ាគឺព្តូវមានវធិីនិងសព្បើសរ យូរខែរ។ ការអប់រ ុំ
អារមមណ៍្ខែះសទៀត សោកបានឱ្យ៖ 
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- យករបូាអារមមណ៍្ មករិចារណាោ របូាែី ទឹក សភែើង ខយ ់ ខែ ខេីរីធមម
ាតិ សហើយព្តូវ ងសៅធមមាតិវញិ សទះមានព្ក  អអាព្កក ់  សមម  ចា ់សកមង មនិអាច
កនែងការចា ់ឈឺសាែ ប់បានស ើយ។ 

- យករបូអនកែថ្ទមករិចារណា ខ្ញ ុំនឹងមាន ភារចា ់ជ្រារាធិែូចា របូ
រតខ់ែរ។ ព្រឹកមញិរត់សៅធមមត្តសសាះ ោៃ ចស ើងរតស់ាែ ប់បាត ់  រកញមារសនះសកមង
សសាះក៏សាែ បខ់ែរាសែើរ។  

- យករបូសយើងសៅប ទ  ់និងរបូខាងសព្ៅ ត្តទួតសយើងមនិសទៀង ត្តសយើងមនិ
សទៀង ឪរញកមាា យសយើងកស៏ោកមនិសទៀង សយើងខែ សកើតរីសោកខែ មនិសទៀង សតើនឹង
សទៀងមករីណា? សហតញសនះរបូរប ់អាត្តម អញនឹងែ ់នូវរបូថ្នអនកទុំងស ះខែ មានស ច
កាីព្ ត់ព្បា ់ ចា ់ឈសឺាែ ប់ាព្បធ្លនែូចរន ាធមមត្ត។  

o អារមមណ៍្កាយ តិបបោា នទុំងឡាយមានែូចា៖ 

- អារមមណ៍្តមក ់មូ ខតមយួត្តមោនខយ ់សចញចូ  

- និមតិា អារមមណ៍្សកើតស ើងសព្កាយសរ ត្តមោនខយ ់សចញ និង ចូ  

- បរកិមមនិមតិា ាវបិាករប ់ មាធីខែ សរ ស ះអារមមណ៍្ោែ សកើតស ើង រចួ ញ្ត
ការាបជ់្ុំ ក ់ៃប់សាៃ ត់ចាកទញកខ (នឹងរនយ ់សកាះកាយខាងមញខ)។ 

- ទញកខនិមតិា អារមមណ៍្ែឹងចា ់ោ របូសនះមានខតទញកខសទ  ឈោឺក ត ់ព្  ់ព្បា ់ 
កា សបើមាននិមតិាទុំងសនះសកើតស ើងយ ់ចា ់ ុំឱ្យសកើតមហបញ្ញា   ុំឱ្យជ្ានសកើត
ស ើង ក ៏ុំឱ្យមានកាីសនឿយណាយឆ្ៃ យចាកកមមអកញ  ។ សនះសហើយចិតាខែ បានែ ់
វមិញតា និងនិសរាធធមា៌ចិតាចាក ញ្តកិស  និងទញកខទុំងរួង។ បញ្ញា និងវមិញតាិ ុំឱ្យែ ់
និ វ ន បញ្ញា ចសព្មើនសោយការព្តិះរះិខែួនឯងសរឿយៗសោយការសាា បធ់មរ៌ីសោកអនកព្បាជ្្ 
និងព្រះអរយិ ងឃបាន ខមាងសោយសមើ កបនួគមពរីធមស៌្សងៗ រិចារណាឱ្យស ើញស ចកាី
រិតរប ់ធម ៌ ស ះបញ្ញា ក៏កានខ់តរកីចសព្មើនចា ់កាែ ស ើងៗ។ ភាវ នូវធម ៌ ខែ សចះចាុំ
សហើយទញកខសសាកករ៏ ត់សៅៗ សព្ ះចិតាឈបគ់ិតរីវា សរ ស ះមគគកស៏កើតស ើងគឺាអរយិ
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មគគ ឯអរយិ្ កស៏កើតព្រមរន ។ ចិតាខែ បានអបរ់ ុំសោយបញ្ញា សហើយស ះ នឹងរ ុំសោះទញកខ
បានមយួខណ្ៈៗចិតា សហើយញាណ្ទ សនៈក៏ចសព្មើនស ើង ឯសមត្តា ក៏ចាកព់្គឹះមាុំស ើងៗ។ 
ចិតាខែ រ ុំ ត់សហើយ រចួព្  ះសហើយ សនះសហើយសៅោ ចិតាែ ់ព្រះនិ វ ន ។ គឺចិតាសព្តក
អរខតមា៉ាងកនញងកញ  សធវើទន ញុំ ី សនះសហើយាមងគ ែឧ៏តាម សហតញសនះនិ វ ន គឺសយើង
សៅែ ់បានសោយចិតាសយើងរញុំចាុំបាចខ់ុំបងួ ួង ុំរររីសទវត្ត ឬរីអាចារយ សហើយខតមនិ
ព្បតិបតាិ មាធិ គឺសយើងបានព្តឹមខតមាននិ សយ័ សទះរយាតិកម៏និសាគ  ់ ញខសៅនិ វ ន
បានស ើយ។ សាធញជ្នខែះសោកយ ់ព្ច ុំោ  ញះព្ត្តរ តអ់ ់នូវ ង្ហខ រធមទ៌ុំងឡាយ
សទើបបានែ ់នូវស ចកាី ញខ គឺទ ់ខតសាែ ប់សទើបបានចបទ់ញកខរញុំចាុំបាច់កាន់ ី ភាវ អី
ស ះសទ។ យ ់ខញ សហើយ រ តអ់ ់នូវ ង្ហខ រធម៌ទុំងឡាយ គឺរ តអ់កញ  កិស  
ទុំងរួងរីចិតាសទើបចិតារក ញខស ើញ សបើ ិនសៅមានស    ់ស ះទញកខព្បាកែានឹង
សកើតមាន។ ព្រះអរយិបញគគ ទុំងឡាយសោកបាន សព្មចនិ វ នគឺបានែ ់នូវកាី ញខខែ 
មនិគូនិងទញកខ (ឯសាមញ្ាជ្នមាន ញខគូនឹងទញកខគឺសចះខត ញខ ទញកខរ តម់យួសកើតមយួា
រហូត) សោកកខ៏ុំរនយ ់ឱ្យសយើងបាន សព្មចែូចសោកខែរ។  

 រញបមក ការយកអារមមណ៍្នីមួយៗខែ  មព្ បត្តមនិ សយ័រប ់ខែួនមកោក់
កនញងចិតាការខែ  ុំខានស់ ះគឺកញុំបាូរការគិតញយៗ ភាែ មៗ។ គឺោសបើនឹងគិតយកអវីមួយមក
ោកក់នញងអារមមណ៍្ គឺព្តូវឧ ោហ៍រាយមរកោទញកការគិតស ះកនញងអារមមណ៍្ឱ្យបានយូរ 
រហូតែ ់ងនឹកនិងចុំណាុំចា ់ ញុំសៅហតស់ធវើត្តមអារមមណ៍្កមមោា នែថ្ទៗសទៀត។ ការបាូរ
 កយភាវ  ឬការបាូរអារមមណ៍្កមមោា នញយៗ វាហកប់ីែូចាការោុំកូនសឈើមយួសែើមរចួ
សហើយែកសចញវញិ ប ទ បម់កយកសែើមងមីមកោុំជ្ុំនួ វញិ មនិបានប៉ាញ ម ន្ងកែ៏កសចញ
មកវញិមាងសទៀត។ ការសធវើរសបៀបសនះនឹងមនិអាចសធវើឱ្យកូនសឈើណាមួយែញះរកី ូតោតធ់ុំ
បានសទ មា៉ាងសទៀតការហវឹកហតក់នញង្ែូវ មាធិ គឺកញុំ ុំសព្បើកនញង្ែូវខញ ឱ្យសសាះខែ សយើង
សៅោ មិចាា  មាធិ សព្ ះវាអាចមាន្ អាព្កកែ់ ់សយើងសៅសរ ខាងសព្កាយ។ ែូចា
សយើងធ្លែ ប់បាន ឺបានែឹងរមួមកសហើយនូវសរឿងសធវើស នហ៍អុំសរើអុំ នឬមនាអាគមអូមអាមត្តម
ខបប ិ ប ៍ សវទសាស្រ្ ាសែើមបសីធវើបាបអនកែថ្ទ។ ត្តមរិតសយើងអាចសធវើបានវាក៏ហញច្ ឱ្យ
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សយើងខតមយួរយៈសរ ខែីខតប៉ាញសណាណ ះ ប៉ាញខនា្ អាព្កក់ខែ គួរឱ្យខាែ ចរអាាទីបុំ ញ្តស ះព្តូវ
ព្ត បប់កមកប៉ាះខែួនសយើងវញិាមនិខាន។ សៅទីបុំ ញ្តវាែូចាការទតប់ា ់្ទបន់ឹង
កុំខ្ងងមខែ បា ់នឹងព្តូវខាទ តព្ត បម់ករកសយើងវញិារញុំខានស ើយ ទុំងអ ់សនះគឺា
គនែឹះ មាៃ តរ់ប ់បញគគ  ុំខាន់ៗ ទុំងឡាយ ខែ ខតងខតយកមកព្បតិបតាិសែើមបបីានកាែ យ
ាបញគគ  ុំខាន់ៗ ខែ សយើងបានសាគ  ់សហើយ សគមានសឈាម ះ ប ីាញសរញរិភរសោក 
នឹងបានសាន ថ្ែយ៉ា ងសព្ចើនសធវើឱ្យមនញ សជ្ុំ ន់សព្កាយសកាត រស ើរសគ្ងខែរ។ ព្រះ ិទធតថ
បានទទួ ង្ហរារព្រះអរយិបគគ ព្ត្ត ់ែឹង ព្រះអងគាអនកវទិាសាស្រ្ ាែក៏ុំរូ ស ើ អនក
អនកព្បាជ្្កមមវតថញថ្នការ ិកោរប ់ព្រះអងគែូចសយើងបានស ើញមកសហើយ គឺ ិកោអុំរីជ្ីវតិ 
រមួមានការករសកើតថ្នជ្ីវតិ ការព្បព្រឹតាិសៅថ្នជ្ីវតិស ើវា វែា ងោរនិងការរ តស់ៅវញិថ្ន
ជ្ីវតិមញននឹងបញ្េបជ់្ីវតិកនញងវា វែា ងោរសនះ ព្រះរញទធព្ទងរ់កស ើញនូវនិ វ នមញននឹងទទួ 
បាននូវការព្ត្ត ់ែឹងសនះ ព្រះអងគបានរកស ើញធមម៌យួសឈាម ះសៅោ និសរាធធម ៌ ែូចបាន
រនយ ់ជូ្នខាងសែើមសហើយ។ សបើសយើងរកធម ៌ រ ុំ តទ់ញកខស ើញសហើយស ះ  នាិភារនិងសកើត
មានស ើងកនញងចិតាាព្បាកែ បញគគ មាន ក់ៗ កនញង ងគមមយួ ញទធខតមាន នាិភារសៅកនញងចិតា 
 ងគមស ះនឹងមាន ស្រ្ង្ហគ មែូចសមាចសកើត?  ងគមមាន នាិភារព្បសទ កន៏ឹងមាន នាិ
ភារ រិភរសោកនឹងមាន ស្រ្ង្ហគ មែូចសមាចសកើត? សហតញសនះរររប ់ព្រះរញទធ គឺ នាិភារសនះ
ឯង។  មាធិ ុំឱ្យសយើងសជ្ៀ សចញ ញ្តរី ភារាបញគគ ភ្ាកស់្អើ  ស  គឺមនិឱ្យសយើង
ភយ័ព្រួយ រញីរញ័រ បាតប់ងម់ាេ  ់ការកនញងសរ ខែ ការង្ហរជ្ួបនឹងឧបបតាិសហតញឬសព្រះោន ក់
ធុំៗអវីមយួ មនិឱ្យសយើងកាែ ហនសរកឬសញើតញសញើមសរក ស  គឺសធវើអវីៗឱ្យ ថិតសព្កាមការ
ព្គបព់្គងរប ់សមត្តា និងបញ្ញា ។ បញគគ ខែ មាន ញខភារ្ែូវចិតា អ ឬ្ែូវចិតាអាព្កក ់ឬសៅ
សរ មានោភមានយ  កាិ ឬសរ ទទួ បានការ រស ើររីសគក៏រម នសព្តកអរណា ់
ណាខែរ សព្ ះសគបានកុំណ្តទ់ញកកនញងចិតារា ់ថ្ងៃសហើយោរប ់សព្ៅខែួន គឺារប ់ខែ មនិ
សទៀងទត។់ សហតញសនះការបាតប់ងក់ារង្ហរកាី ការធ្លែ កប់ញណ្យ កាិកាី ការព្  ់ព្បា ់កាី ការ
បាតោ់ភយ កាី ក៏រម នការជ្ះឥទធិរ អវីាែញុំកុំភនួសៅស ើចិតារប ់សគខែរ ខែ អនកខែះ
កាែ យសៅាបាតប់ងក់ារត ូ៊ ធ្លែ កទ់ឹកចិតាឬឈានសៅែ ់ការសធវើអតាឃ្លត (Suicide) សទៀត
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្ង បាតប់ងព់្ទរយ មបតាិរញុំស មើការបាតប់ងក់ិតាិយ  បាតប់ងក់ិតាិយ រញុំស មើបាតប់ង់ការ
ត ូ៊ បាតប់ងក់ារត ូ៊សឈាម ះោបាតអ់វីៗទុំងអ ់។ សរ ខែះសទះបីទទួ ការនិ ទ សែៀ 
តមិះព្បមាងកាតទន សមើ ង្ហយសមើ សោក ចុំអក កស ើយោ សគាមនញ សអាព្កក ់ កស៏គ
មនិ ូចាសសាកសាា យឬមានកុំហឹងចងអាឃ្លត សហើយកម៏និព្  ប់ព្ ស នខែរ សព្ ះ
សគរ ុំង្ហបស់ទ ៈបានសព្ចើនសហើយ ែូសចនះសធវើអវីកព៏្បកបសោយបញ្ញា  និងសមត្តា ខែរ។ សនះា្ 
ថ្នយញទធសាស្រ្ ាបង្ហក រភារោបម់កវញិថ្នជ្ុំងឺសាម រតីជ្ុំងឺកាយបានយ៉ា ង កាិ ិទធិ សព្ ះជ្ុំងឺ
ាសព្ចើន ញទធខតោបម់កវញិសោយសាររ ុំសញាចរីខាងសព្ៅ ឯអនក មាធិអបរ់ ុំចិតាសគយ ់
យ៉ា ងចា ់ោ អវីៗវាព្រន់ខតាអារមមណ៍្ខែ ខតងខតសកើតរ ត់ៗ  សហើយចាុំបាចអ់វីនឹងត្តម
ោន អារមមណ៍្មនិ អខែ  ុំឱ្យខូចខត តិរប ់ខែួនឯងសសាះ។ សនះបញ្ញជ ក់បានោ 
ោមរ ខែ មានកនញងខែួនរប ់សគមិង្ហយនឹងទនស់ខោយង្ហយៗស ះស ើយ ែូសចនះគឺអនក
ស ះឯងសហើយខែ សយើងអាចែឹងោ ្ែូវចិតារប ់សគរិតាសៅ អ ាសរៀងរហូតខែ សគ
សៅោ ាមនញ សខែ មានចិតា ៃប។់ បញគគ ខែ ស ើញស ចកាីសាែ បស់ៅចុំស ះមញខ
សហើយ សគសៅខតមនិតក ់ែញត មនិញសញើត គឺបញគគ ស ះសហើយាបញគគ ែព៏្បស ើរាទីបុំ ញ្ត 
បញគគ ខែ ព្បព្កតីខតងខតកាែ ហននឹងមកង្ហយភ្ាកស់្អើ  មានែូចាព្រះរញទធ
 មណ្សរតមថ្ព្តចមភរថ្នសយើង  ូមបពី្រះអងគែឹងោ ព្រះកាយរ កាន់ខតព្ទុឌ្សព្ទម 
មនិអាចព្ទុំព្ទត ូ៊បាននឹងមចេញរាជ្តសៅសទៀត ព្រះអងគកព៏្ទងរ់ ុំរឹងរិនិតយសមើ អុំរីសហតញ្ 
ថ្នការចូ បរនិិ វ នរប ់ព្រះអងគ រចួសហើយព្រះអងគព្ទង ់សព្មចព្រះទ័យោ ព្ទងន់ឹងចូ 
កានព់្រះបរមនិ វ នកនញងសរ បីខខសទៀត។ សរ ខែ ព្រះអាននទនិមនាមកជ្ិតព្រះែព៏្ទង់
ញាណ្ាមាេ  ់ថ្នសយើងព្ទងព់្ត្ត ់ោ មាន  អាននទ! សៅថ្ងៃ ១៥ សកើតសរញបូរមី ខខរិសាខ 
តោគតនឹងរ ុំ តខ់នធចូ កានព់្រះបរមនិ វ នសហើយ គឺសៅ  ់ខតបីខខសទៀតប៉ាញសណាណ ះ។ 
អាននទោវ យបងគុំអងវរឱ្យព្រះអងគគងស់ៅបនាសទៀតសែើមបជី្ួយ មនញ ស តវឱ្យបានរចួ ញ្តរីស ច
កាីទញកខ។ ព្រះអងគតបោ ស ចកាីសាែ បមិ់នអាចសជ្ៀ សវៀងឱ្យ ញ្តបានស ើយ សហើយរម នអវី
ខែ អាច ថិតស ថរសៅាបា់សរៀងរហូតបានខែរ។ ព្រះរញទធែីការ ព្បកបសោយបញ្ញា ញាណ្
នឹងនររម នព្ជ្ួ ព្ចប ់ ខវ ់វសងវងនិងកាីមរណ្ៈ សព្ ះព្រះអងគបានយ ់ចា ់ោ សនះា
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សរឿងធមមត្តរប ់ ង្ហខ រសៅកនញងវែា។ ភារមនិង្ហយភ្ាកស់្អើ តក ់ែញតមានែូចសោក  ត
ខណ្  ិន (Lord Nelson) កា រីកញមារភារ មាត្តរប ់សោកខតង ួរសោកោ ឯងសចះ
ខាែ ចខែរឬសទ? រតប់ានសឆ្ែើយោ ខាែ ច? សតើខាែ ចាអវីសៅខម៉ា? គឺ តខណ្  ិនមាន ក់សនះ
សហើយ ខែ សធវើឱ្យព្បសទ អងស់គែ កាែ យាមហអុំណាចខាង មញទទ ការហវឹកហតរ់ាង
កាយនឹងកុំោុំងចិតាអាចបនថយនូវភារភ្ាកស់្អើ បាន។ ្ែូវព្រះរញទធសា  បានបសព្ងៀន
ឱ្យភាវ   កយោភាវ សនះមនិខមនមានន័យោ ខុំ ូព្តទសនទញស ះសទ គឺមាននយ័ោ ា
ការហវឹកហតច់ិតាឱ្យមានខតមយួ គឺមានកនញង មាធិសនះឯង។ ការនឹករ ុំរឹងរីអវីយូរៗសៅភារ
ភ្ាកស់្អើ នឹងសរឿងស ះ នឹងងមងយចញះសៅវញិាមនិខាន ការនឹករ ុំរឹងរីស ចកាីសាែ ប់ 
មរណានញ សតិ កនញងអារមមណ៍្ តិកមមោា នសរឿយៗ យូរៗសៅស ចកាីសាែ បន់ឹងកាែ យាសរឿង
ធមមត្ត (និយយយ៉ា ងសនះគឺកញុំព្ច ុំ នឹងជ្ុំងឺ្ែូវចិតាខែ សធវើឱ្យអនកជ្ុំងឺចងស់ធវើអតាឃ្លត ប៉ាញខនា
សបើរាបា ទនស់រ រតក់ម៏និចងស់ាែ បែូ់ចសគឯងខែរ) ការនឹកគិតញយៗោ រាងកាយ
សយើងមួយសនះ្ាញ ុំរី C-H-O-N សមាែ៉ា ះសហើយគឺគងម់ានថ្ងៃណាមយួកនញងបណាា ថ្ងៃខាងមញខធ្លតញ
ទុំង៤សនះ គងន់ឹងខបកធ្លែ យសៅកានធ់មមាតិវញិាធមមត្ត។  

ោន ក់ទី៣ ាជ្ុំហនជ្ុំរះចិតាឱ្យបានបរ ិញទធព្បា ចាកកិស  ។ សោយរព្ងីក
វបិ ស សៅកនញងធមមាតិរប ់ខែួនឯងផ្លទ  ់ ឱ្យបានរកីចសព្មើន ូតោ ់ស ើង។ សនះា
វបិ ស រិតព្បាកែខែ រិសសាធនស៍ ើញស ចកាីរិតរប ់ខែួនឯង សោយរិនិតយសមើ ត្តម
រសបៀបព្តឹមព្តូវ អ នឹងសោយឥតមានបសងកើតតណាា សៅកនញងខែួន។ វបិ ស ាឱ្ ង ខែ សគ
អាចសព្បើបានព្គបវ់យ័ព្គប់សភទ ព្គប់ាតិសា ន ៍ សហតញសនះវបិ ស ក៏សគសព្បើបានា ក 
ឱ្យខតបញគគ ទទួ យកការព្បតិបតាិសោយយកចិតាទញកោកន់ិងរាយម កា ណាសគ
ទទួ ស ចកាីរីទញកខ រីកុំហឹង កុំហឹងសនះមនិខមនាកុំហឹងរប ់ព្គឹះសា   ឬឥសាែ ម
សា   ឬហិណ្ឌូ សា   ឬព្រះរញទធសា  សទ ធមមាតិរប ់កុំហឹង គឺាកុំហឹង។ 
វបិ ស ាឱ្ ងរ ុំង្ហបក់ុំហឹង រម ននរណាមាន កជ់្ុំទ ់នឹងភារបសងកើនអុំសរើ អសៅកនញងចិតា
សោយរិនិតយសមើ ស ចកាីរិតកនញង ភាវៈរិត សហើយខុំព្បតិបតាិព្បសយជ្នន៍ឹងរ ុំសោះខែួនឱ្យ
ញ្តកិស  រចួក៏ព្ាបចូ សព្ៅសៅកនញងបរមតថ ចេៈថ្ន ម និងរបូសនះឯង។ សហតញសនះ សព្ៅ
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រីព្បតិបតាិ ព្សាក់ ព្សាុំរា ់ថ្ងៃ អ ់សោកខែ កាន់ខតមាន ទធ ចា ់កាែ ស ើង សោក
អាច ុំអាតវនិយ័ឱ្យបានែ ់ ី ៨ គឺព្បស ើរបុំ ញ្តយ៉ា ងសហចណា ់កនញង១ឆ្ន ុំ ខុំរកោឱ្យ
បាន១០ថ្ងៃស ះក៏រងឹរតឹខត អវសិ  ស ើង។  ី ៨ស ះគឺ៖ 

១- តម មាែ ប់ 
២- តម ួច 

៣- តមកញុំព្បព្រឹតាិស រសមងញនធម ៌

៤- តមនិយយកញហកសបាកព្បា ់ 

៥- តមសព្គឿងសញៀនព្ វងឹ 

៦- តមទទួ ទនអាហរសព្កាយសរ បាយថ្ងៃព្តង់ 
៧- តមកញុំ បាយរកីរាយសោយវញិ្ញា ណ្ នឹង អិតសាអ តរាងកាយសោយសព្គឿង

 ុំអរស្សងៗ 

៨- តមែុំសណ្កស ើទីខព ់ព្បកបសោយសព្គឿងព្បណិ្តព្គបយ់៉ា ង។  
❖ ចុំណាុំ 
វនិយ័ទី៣ កនញង ី ៥គឺ កញុំព្បព្រឹតាិខញ កនញងកាម គឺសសាម ះខតបាី១ ព្បរនធ១ ឯវនិ័យកនញង

 ី ៨ គឺតមស រកាម។ សហតញសនះ ូមសោកអនកព្បតិបតាិត្តមការគួរ  ់ឧបបនិ សយ័ 
សៅត្តមវយ័និងអធាព្ ័យ។ 

ឯវនិយ័ទី៦ សយើងអាចទទួ ទនបានទឹកព្កូចឆ្ម  ឬទឹកខ្ែសឈើ ឬសបើមានជ្ុំងឺអាច
ហូបបាយបាន។  

សរ ព្បិតបតាិវបិ ស  រិធីសា   រីធីទុំសនៀមទុំោបស់ា   ែូចាែញតធូប 
ែញតសទៀន ឬចសងកៀងព្បទីប រាបផ់្លគ ុំ អង្ហគ ុំ  ូព្មមនាសព្ចៀងរា ុំ តមមនិទទួ ទនអាហរសសាះ 
 ូព្តមនាបនព់្ ន ់ ។ ។ ព្តូវខតផ្លអ កទញកទុំងអ ់មយួអសនែើ ិន រសបៀបរាបា ជ្ុំងឺទុំង
អ ់ការសព្បើព្បា ់ាទុំោប ់ (មែូរសាែ  ោន ុំចញក បារ…ី) កព៏្តូវផ្លអ កទញកមយួអសនែើ ិនខែរ។ 
សោយឥតមានគុំនិតចងោ់កស់ទ កុំហញ សៅស ើរសបៀបទុំងអ ់ស ះស ើយ ទុំងអ ់សនះ
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គឺចងឱ់្យសយើងសាក បង មាធិសោយ ញទធចិតា សែើមបឱី្យបាន ថិតសៅកនញងភារបរ ិញទធត្តម
រញទធកិចេែូចសែើម និងសែើមបកីារ រខែួនរប ់សយើង្ង។ 

េថងាបថេចកតី្បតិបតតិកនងុេមាធិ 

- ព្តូវរកោ ី ៥ ឱ្យបានខាជ បន់ិងសាអ ត អ បរ ិញទធ (រកោ ី ៨កនញងខនធជ្ាន)  
- មយួថ្ងៃអងគញយចសព្មើនរីរែង (ោៃ ច ឬយប់សរៀប ុំរានា និងសទៀបភែឺ) 
- ចូ កានទ់ីកខនែងខែ  ៃប់សាៃ ត់រម នការរ ុំខាន ព្តាក់ោែ ចិតាកាយ 

- ខរនខភននសជ្ើងសាា ុំោក់ស ើសជ្ើងសឆ្វង ថ្ែសាា ុំោកស់ ើថ្ែសឆ្វង សរៀងឥរយិបងបាន
ព្ ួ  អសហើយសទើបបិទខភនក 

- រិចារណានិចេ កខណ្ៈធម ៌ (មានរបូមនិសទៀង មានរបូមានទញកខ រម នអវីារប ់
សយើងស ើយ) រិចារណាមយួវគគៗបាន ម មមនឹងយ ់ រវព្គបស់ហើយ 

- បិទអារមមណ៍្ឈបគ់ិតរីអវីទុំងអ ់ ព្បមូ អារមមណ៍្និងចិតាមកត្តមោនខយ ់
សចញ-ចូ  ្េងច់ិតាបញ្ជូ នសាម រតីមកទវ រ ចូ រនធព្ចមញះ ព្តងក់ខនែងប៉ាះ  ់ ខយ ់
ចូ ឱ្យែឹងោរសហើយចូ  ខយ ់សចញឱ្យែឹងោរសហើយសចញ ឱ្យហូរសៅត្តម
 ភារធមមត្តថ្នខយ ់ែសងាើម។  ូមរាយមឱ្យបានយូរសៅត្តម ទធ  ខតកញុំបងខុំ
សព្ ះការហត់យូរសៅកក៏ាន់ខតងនឹកស ើង។ សតើសរ ស ះមានអវី សកើតស ើងខែះ?  

មស វញិ្ញា ណ្ធ្លតញ (Intuitive, Feeling, Rationality) គឺាចិតាខែ បសង្ហអ នសៅរក
អារមមណ៍្។ ារបូភារស្សងៗស ចស ើងសៅកនញងចិតាាបម់និោច ់ នឹករសវ ើរវាយសៅសនះសៅ
ស ះឱ្យខតធ្លែ បស់ៅ និងធ្លែ បជ់្ួប ទុំង អទុំងអាព្កក ់ សចះខតស ចស ើងសៅកនញងចិតា សកើត 
រ ត់ៗ  រស មរសាម មនិខមនខតសយើងខែ ាសាមញ្ាជ្នស ះសទ ព្រះ មាម  មពញទធក៏មាន
ែូចរន ។ កិស  ទុំងរួងបានសធវើឱ្យអារមមណ៍្ព្រះអងគរាយមាយ ស ចកាីាបជ់្ុំ ក់រ ុំសភើប
សព្តកព្តអា ញ្ញា កឱ់្យព្រះអងគមានតសព្មកចងព់្ត បចូ់ វា ុំងវញិ ខតសោយការត្តុំង ចាេ
អធិោា នយ៉ា ងបាូរផ្លា ច់ព្រះអងគត ូ៊ទបទ់ ់នឹងតណាា ទុំងស ះបាន។  ូមព្រមទទួ 
អារមមណ៍្ទុំងស ះសោយកញុំមួរហមងឱ្យវាសកើតស ើងចញះ សព្ ះវាសកើតរ ត់ៗ ាធមមត្ត។ សរ 
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ខែ សយើងរ ឹកែឹងទនក់៏្ េងច់ិតាមកត្តមោនខយ ់សចញចូ វញិ សៅទីបុំ ញ្តវាករ៏ ត់
អ ់ចិតា ៃប់ ូនយឈងឹ កម៏កែ ់ការព្តាក់ោែ កនញងចិតាសកើតស ើង។ មស វញិ្ញា ណ្ធ្លតញវា
សកើតរីខភនក ព្តសចៀក ព្ចមញះ អណាា ត សហតញសនះ សែើមបបីនថយកុំោុំងវាគបបសីយើងសចះសព្បើនិង
សចះអបរ់ ុំខភនក ព្តសចៀក ព្ចមញះ អណាា ត សយើងខែរ។  

 ូមរាវរកស ចកាី ៃបឱ់្យស ើញាមញន កញុំ មាធិសៅកនញងបុំណ្ង៖ 

ថេទនារមមណ៍ (Sensation, Feeling) អារមមណ៍្ទទួ ែឹងការចញកសរាយ ព្ រន់ 
ស្សងៗសព្កាយរីអងគញយយូរ។  ូមរាយមត្តុំងចិតាឱ្យមាុំែូចព្រះរញទធព្រះអងគអធិោា នោ 
សទះ វិតសាច ់  វិតឈាមកព៏្រះអងគរញុំសព្កាកសចញស ើយ។ សយើងព្រមទទួ សោយព្ ទន់
កញុំព្ចា ់ព្ចា ់រចួ្េងច់ិតាព្តួតរិនិតយស ើសវទ រមមណ៍្សនះសតើវាចញកសរាយកខនែងណា? ឈឺ
រសបៀបសម៉ាច? រា រីណាសៅណា ព្តួតរិនិតយ ២សៅ៣ ទីវាខព្បា ពឹកខ ងែឹងឈ ូឺនយ
ឈងឹ (បានរនយ ់រីខាងសែើមសហើយ)។ 

បរកិមមនិមមិតតថកើតថ ើង (Meditaion, Concentration, Message) ាអារមមណ៍្កា
យ តិបបោា ន។ សរ កុំរញងរិចារណាធម ៌ព្សាបខ់តសកើតស ើងនូវ ភារ ញខព្ ួ សោយ
រម នការរ ុំខានែូចាទី ទ  ឬចញកព្ចរនស់ជ្ើងខនងអវីស ើយ ឯចិតាកោ៏ែ ព្តាក់្ ូរ្ង់សកើត
ស ើង បាត់ការាបជ់្ុំ ក់ ៃប់សាៃ តច់ាកទញកខ  ូមបមីូ ឬ តវ អិតឯសទៀតករ៏ម នមកខកបរ 
អរយិមគគទុំង៨កស៏កើតស ើងាមួយរន ។  
ព្រះធមណ៌ាអាចញាញ ុំងចិតាឱ្យសៅកាននិ់ វ នបាន ព្រះធមស៌ ះាធមែ៌ឧ៏តាមអាចរ ុំ តស់ភែើង

ទញកខសភែើងកិស  បាន 

 បញ្ញា ចកាថុកើតថ ើង  ូមកញុំព្ច ុំនឹងទិរវចកខញខែ ព្រះអរហនា សព្មចបានត្តមការ
ហតប់សងកើតក ិណ្ទុំង១០។ កញ បញព្តទុំងឡាយសបើអនកចង ់សព្មចទិរវចកខញ ឬទិរវសសាត
ធ្លតញ  ូមខ វងរកសោកព្គូបាអាចារយឱ្យបានព្តឹមព្តូវ សព្ ះញាណ្ទិរវទុំងសនះសកើតមកអុំរី
កញ  ភាវ ខែ ព្បាររធសោយកុំោុំងរាយមយ៉ា ងរងឹមាុំ សហើយខតងខតា ព្តូវាមួយ
នឹងបងញជ្ជន សព្ ះខតសគសៅមាន ភៈ សទ ៈ សមាហៈ សហើយព្បញាណ្ទិរវទុំងស ះកនញង្ែូវ
ខញ  កអ៏ាចអនារាយែ ់កាយនិងចិតាអសារឥតការ។ បញ្ញា ចកខញ គឺាការសមើ ស ើញនូវ
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 ភាវៈរិត ែឹងរិតសោយសមើ ស ើញរិត ស ើញោរបូសនះមនិសទៀងរិត។ សរ សៅចូ រមួ
បញណ្យ រអានិ ងឃរីរយ៉ា ងសកើតស ើង គឺមួយាសាមគគីធម ៌ រីរគឺ សងវគ កខណ្ៈសៅ
សរ ខែ សយើងរិចារណាឱ្យស ើញរបូមនិសទៀងាទញកខ មនិមានអវីារប ់ខែួន សរ សនះ
បញ្ញា ចកខញសកើតស ើង។ សមើ ស ើញទញកខរិតសនះ ានិសរាធធមខ៌ែ អាចរោ ់ទញកខបានរិត 
សោយមករីមានសហតញរិតសទើបការព្ត្ត ់ែឹងកទ៏ទួ បានរីបញ្ញា ចកខញ។ បញគគ ខែ មាន
ការអប់រ ុំចិតា សទើបសកើតមានបញ្ញា ចកខញ សទើបបណាា  ឱ្យចិតា សាអ តស ះ ុំឱ្យការព្បព្រឹតាិក៏ 
សាអ ត។  
 េិបាករបេេ់មាធិ គឺានិមមតិខែ សកើតស ើងស្សងៗាសព្ចើនកនញងសរ អងគញយ
ចសព្មើនត្តមោនខយ ់សចញ-ចូ ។ សហតញសភទមានសព្ចើនណា ់សៅត្តមនិ សយ័រប ់អនក
ព្បតិបតាិ មនិខមនាការខុំព្ ថ្មសទ ខែះខែួនខព្បាព្សា ែូច ុំ ីកបា  ឬាកុំោុំងែ៏មាុំ
ថ្ព្កណា សហើយខភនននិងែងខែួនខព្បាមាុំែូចងមសៅនឹងងក ់ ខែះអខណ្ា តព្តាកោ់ែ ែូចសៅកនញង
កញ្េក ់ ែូចាែួងផ្លក យែួងខកវមណី្ ខែះែូចាផ្លក ឈូក ឬែូចាមណ្ឌ  ថ្នព្រះចន័ទ ឬព្រះ
អាទិតយក៏មាន។ ចាបស់្ាើមអុំរីនិមតិាយ៉ា ងសនះសកើតស ើង អនកបែិបតាិកក៏ាែ យាអនកខែ សធវើអវី
ែឹងទនរ់ ឹក ទនក់ិស  ទុំងរូង កស៏ព្ទម ៃប ់តិព្បុងព្បយត័នកស៏កើតស ើង ចិតាសសាតក៏
ែុំក ់មាុំកនញង មាធិ។ សបើមានកិរយិព្បកបសោយការរាយមឱ្យស មើ កញុំនឹកកនញងចិតា
រិចារណាសោយ កខណ្ៈស ះ និមតិាកស៏កើតស ើងាបែូ់ចា ក ិណ្ខែរ (ក ិណ្ទុំង
១០ ាវធិីហវឹកហតក់នញងខនធជ្ាន រញុំបានស ើកបង្ហា ញជូ្នរសីព្ ះមាន កខណ្ៈហវឹកហត់ 
 ញព្កិត និង អិត អន់ព្បកបសោយការអុំណ្ត់រាយម)។ វបិាករប ់ មាធិទុំងឡាយ
សកើតស ើងឱ្យសកើតចញះ កញុំគបបសីព្តកអរ ឬភ្ាក់ស្អើ ស ើយ សរ សៅខែ សយើងចង់បានគឺការ
រ ត់សៅថ្នកិស  ព្បសយជ្ន ៍ នឹងរោ ់ចាកទញកខបាន។  ូមកញុំញាប់ញ័រ ឬរ ុំជ្ួ ចិតា 
ព្រន់ខតត្តមោនខយ ់សចញចូ សៅបានសហើយ អវីខែ បានស ើញរិតែឹងរិតសោយខែួន
ឯងព្រនខ់តទញករិចារណាចញះ។  
 រយៈសរ កនញងការភាវ   ូមរកោរសរ ឱ្យបានខវងត្តមកុំោុំង ទធ ខែ អាចសធវើ
សៅបាន ខតមនិព្តូវព្បឹងរហូតោចង់ងញយែូចាអងគញយចសព្មើនទុំងសង្ហកងញយ ឬឈកឺា 
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ស ះសទ។  ូម ុំរានាចញះខតកញុំខានរិចារណាព្បខហ  ៣សៅ៤ ទីមញន ង់ កោ់ របូអាត្តម
អញមិនសទៀងាងទញកខនិងរម នអវីារប ់ខែួ នរិតព្បាកែស ើយនឹងព្តវូចា ់ ឈឺ សាែ ប ់ ា
ធមមត្តរចួកត៏្តមោនែសងាើមរហូត ង ់កច់ញះ។  ញះភ្ាករ់ីែុំសណ្កមានកុំោុំងព្ ួ កាយ
ចិតា  ឹម ញបមញខ ុំអាតសធមញ រចួចូ កខនែងភាវ   សវោសទៀបភែមឺញនអរញណ្រះាបនា
សទៀត (អាចអញជ្ធូបមយួសែើមសែើមបវីា ់សរ សវោខែ សយើងអងគញយបាន ឬមនិចាុំបាចក់៏
បាន)  
 ការដាច់េលីរបេអ់នកេមាធ ិ ការរ ុំខានរីខាងសព្ៅគឺរញុំធៃនធ់ៃរែូចខែួនសយើងបសងកើត
ស ើងស ើយ។ ការោច់ ី ណាមួយកនញង ី ៥ ឬ ី ៨ ុំឱ្យសកើតការសៅហមងវ ិវ ់
កនញងវបិបែិសារយី ៍ អារមមណ៍្ខ ងមូ ចញះកនញងអារមមណ៍្ខតមួយសែើមបតី្តមោនខយ ់ែសងាើម។ 
និមតិាទុំងឡាយករ៏ ត់បាតអ់ ់ រញុំមានការរកីចសព្មើនរកស ើញនូវគញណ្វសិ  ណាមួយ
បនាសៅសទៀតស ើយ សហតញសនះ ូមខុំខងរកោ ី ឱ្យខាជ បខ់ជួនឱ្យ អម៉ាតហ់មង។ ខតសទះបីា
យ៉ា ងណាក៏សយើងកាែ យាមនញ សែឹងទន់រ ឹកទន ់ សព្កាយរីព្បព្រឹតាិសទ កុំហញ សនះខែរ 
ខែ រីសែើមសយើងព្បព្រឹតាិសហើយទុំងបុំ ន មនិសាា យព្ សណាះអវី្ង ឥ ូវោច់ ី ណា
មយួព្បព្រឹតាិខញ ណាមយួក៏សយើងែឹង។ សហតញសនះសហើយ ូមត្តុំងចិតាកនញងការអធិោា ន  ញុំខ
មា សទ ចុំស ះសព្ ះរតនៈព្ត័យទុំងបីមាន រញទធរតនៈ ធមមរតនៈ និង ងឃរនតៈ សព្ ះ
សយើងា តវ ៃង់សមែ សៅមាន អប ់ មានព្ ោញ់ សោភៈ សទ ៈ សមាហៈ រញុំទន់រ ត់
អ ់រីកនញងចិតាសហើយខុំរាយមសែើរបសណ្ាើ រ  ះបសណ្ាើ រ  ញះបាន សព្មច មបតាិនិ វ នសៅទី
បុំ ញ្ត។ ខតព្តូវបុំ នឱ្យោច់ ី ញយៗ ខែ នឹងកាែ យសៅាការព្បមាងចុំស ះព្រះរតនៈ
ព្តយ័សៅវញិ ឬកត៏្តុំងកាយកនញងធមត៌្តុំងចិតាខ្ញ ុំកិស  សរ ើមនិរចួ។ ខតសបើសទះបីាយ៉ា ងណាក៏
 ូមត្តុំងការរាយមសែើរបសណ្ាើ រ  ះបសណ្ាើ រកប៏ានអានិ ងឃមួយខណ្ៈៗព្រនា់ងការ
មនិបានហតអ់បរ់ ុំចិតាខែរ។ រង់ចាុំវរីយៈបារម ី (បារមថី្នការរាយម) ទញុំសារកា ណាក៏
បាន សព្មច មបតាិនិ វ នែូចព្រះអរយិបញគគ ទុំងរួងខែរ។ កា រ ឹកសរឿយៗ រីធមម៌និ
សទៀងាទញកខរម នអវីារប ់ខែួនសទះកុំរញងព្បកបការង្ហរកាី កុំរញងសធវើែុំសណ្ើ រកាី និងបាន
 សព្មចអានិ ងសខពងខ់ព ់ាមនិខាន ទីបុំ ញ្តកក៏ាែ យារ រែា អ ាក ាណ្មតិា ាទី
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រឹងរុំ ករ់ប ់អនកទុំងរួងារញុំខាន។ មានអុំណាចឱ្យសគខាែ ចខតសគ អប ់ អនា់ងរម ន
ព្ទរយខតញាតិរាបរ់បអ់ាព្ ័យ។  
 ថតើនិព្វេ នជាអេី? 

 និ វ ន (Nirvana, the extinction of all suffering, the release from existence) គឺ
ាធមមាតិថ្នចិតាខែ សចញចាក ញ្តព្  ះ ឥតមានតណាា ចាកស់ព្ ះ អ ់មានកមម 
ែខែ ៗតសៅសទៀត មានខតបរម ញខ។ និ វ នាបរមតថធម ៌ មានន័យ ញខញម អិតហួ  
វ ័ិយចុំស ះមនញ សធមមត្ត។ បងញជ្ជនទ ់ខតអនកសនឿយណាយរសាយចិតាឃ្លែ តចាកកមម 
ែខែ ៗសទើបយ ់ស ើញព្រឺ ៗោ មាននិ វ នរិតខមន។ ចិតាខែ បានរ ុំ តទ់ញកខសព្តកអរ
ខតនឹងការសាងបញណ្យកញ   ទ ់ខតរ ត់ ង្ហខ រធម៌ទុំងឡាយសទើបបានែ ់នូវស ចកាី
 ញខព្គប់យ៉ា ង គឺមនិខមនទ ់ខតសាែ ប់សទើបបាន ញខស ះសទ ការរ ត់ ង្ហខ រធម៌
ទុំងឡាយគឺរ តក់ិស  រ តស់ោភៈ សទ ៈ សមាហៈ សទើបចិតាបាន ញខបានែ ់និ វ ន 
សហតញសនះនិ វ សៅែ ់សោយចិតាទុំងរ ់បាន (និ វ នាចិតាខែ បានរ ុំ តទ់ញកខសហើយ)។  
 និ វ នាឋាន ូនយមិនវ ិព្ត បម់កសកើតសទៀតស ើយ។ 

 +ត្តមទ សនៈវទិាសាស្រ្ ា ការព្សាវព្ាវរីស ចកាីសាែ បរ់ប ់មនញ សសតើមានបាតញភូត
អវីសកើតស ើងខែះ?  
 សៅស ើមនញ ស នែបជ់្ិតសាែ បម់ាន ក់ សៅជ្ញុំវញិកា សគោក់មា៉ា  ញីនព្ ងអ់គគិ នី
ស ខរប ់ខួរកា សរ ជ្ិតសាែ បអ់ារមមណ៍្រតព់្ជ្ួ ព្ចប ់សគស ើញរបូភារ រ កស ើង
ខព ់សហើយសស្រ្ហវកងញឹ់ក ែ ់សរ សាែ បខ់ខសរបូភាររ ត ់ ខែីរសងវើ ៗរចួក៏រតព់្តងស់ មើ 
(Ligne isoélectrique) បានន័យោ ខួរកា បានរ តោ់មរ អគគិ នីរប ់វាសហើយ 
មា៉ាងសទៀត សគបានោកត់្តុំងមា៉ា  ញីនងត ខែ អាចចាប់យករបូភារបានយ៉ា ងស ឿនបុំ ញ្ត
មញនសរ ោមរ អគគិ នីខួរកា រ តប់នាិច មា៉ា  ញីនងតចាប់បានរបូភារ អ ែ យៗ
សហះសចញរីកា  វាសហះសចញសៅាបណ្ាញ ុំ មនិខបកខាេ យបាចសាចែូចចរនាអគគិ នីកនញង
ធមមាតិ ឬចរនាថ្នការ្ោយវទិយញស ះស ើយ។ សនះសហើយាោមរ អគគិ នីរប ់ខួរកា 
ខែ ចាកសចញសៅរកកខនែងងមីខែ កាតម់ានបុំណ្ងសឆ្ព ះសៅសៅសរ រតរ់ តវ់ញិ្ញា ណ្។  
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 ស្រ្ ាីជ្នាតិអងស់គែ មាន ក ់ មានជ្ុំងឺធៃន ់នែប់មនិែឹងខែួន បានែឹកចូ មនទីសរទយ 
សរ ចូ ែ ់បនទប ់សស្រ្ង្ហគ ះប ទ ន ់ សព្កាយសរ ទទួ ការ សស្រ្ង្ហគ ះបានមួយកុំណាត់ថ្ងៃ
រតក់ែ៏ឹងខែួនសហើយនិយយព្បាបស់រទយោ មនញ សសយើងមានព្រ ឹងរិតខមន  ូមអនកជួ្យ 
សៅយកខ បកសជ្ើងមយួចុំសហៀងសៅសទើរខកបរបងអួ ចបនទបស់ ះមកសមើ ។ រួកសគសៅសមើ ក៏
ស ើញខ បកសជ្ើងមួយចុំសហៀងសទៀតសៅសទើសព្កាមបងអួចស ះខមន សគឆ្ៃ ់ព្គបរ់ន សហតញអវីស្រ្ ាី
ស ះែឹង សបើរតស់ទើបខតចូ មនទីរសរទយសនះាស ើកតុំបូងសសាះ សហើយ នែបស់ទៀត្ងស ះ។ 
ស្រ្ ាីស ះកប៏នាសទៀតោ សរ ែ ់មនទីសរទយព្សាបខ់តខែួ នរតខ់បការីរ មយួអខណ្ា តស ើង
ស ើ សៅសទើនឹងរិត្តនសហើយរសាត់សៅមក រតក់ប៏ានស ើញខ បកសជ្ើងមយួចុំសហៀងស ះ
សៅ។  ញះយូរបនាិចមក របូខែ អខណ្ា តស ះកធ៏្លែ កម់កចូ ខែួនខែ សែកស ើខព្គវញិសទើប
រតែ់ឹងខែួនមានសាម រតី អស ើងវញិ។  
 តាមទេសនៈ្ពះពុទាសាេនា សរ មនញ សសាែ បវ់ញិ្ញា ណ្សចញត្តមកា ។ 
សៅសរ សរៀបសាែ បច់ិតាភយ័ព្ជ្ួ ព្ចប ់ រ ុំសជ្ើបរ ុំជ្ួ  អាណិ្តព្ ោញ់ សាា យព្ សណាះ 
អាសឡាះអា ័យ ជ្ុំ កជ់្ុំរិន កាយខព្បាញ័រចុំព្បបព់្ចស ះព្ចឡា ់ សព្ ះរកអវីាទីរឹងរញុំ
មាន។ ឯអនកខែ យកគញណ្ព្រះរតនៈព្ត័យាទីរឹងសហើយសាែ បរ់ញុំែូចរន សទ បញគគ ទុំង
ស ះបានសរៀបចុំខែួនសចញែុំសណ្ើ រោចាកសោកសនះយ៉ា ង ៃប់ព្ ួ  សព្ ះការយ ់រីអាយញ
 ង្ហខ រសនះចា ់ណា ់ គឺមនិអាចរ ុំ ងស ចកាីវ ិ សនះបានស ើយ។ ឯបងញជ្ជន ខែ 
មនិធ្លែ បប់ានអបរ់ ុំចិតា សរៀបសាែ បច់ិតាស ះវសងវងវង្ហវ នន់ឹកែ ់ការ បាយ ្ឹកព្សា ជ្ ់
មាន ់សបៀរអាសបា៉ា ង ការកាប ់មាែ បប់ុំបាតជ់្ីវតិ ខព្បាខព្ កសរាទិ៍ ខភនកស ៀន  សស្រ្ងគៀតសធមញ
ព្បកាច់ព្បកិនចាបម់និឈនះ អាចារយឱ្យធមយ៌៉ា ងណាករ៏ញុំ ៃប ់ សរ ស ះជ្ីវន័ចិតាកស៏ឆ្ព ះសៅ
កានទ់ីខែ រ ឹកសោយព្បការអាព្កកស់្សងៗទុំងស ះ។ ព្រ ឹងកស៏ៅចាបក់ុំសណ្ើ តសៅទី
ខែ ខែួនបានរ ឹកែ ់ស ះសៅក៏ាបក់នញងអ ទ កទ់ញកខថ្នាតិ ជ្រា រាធិ មរណ្ៈ ែខែ ៗ
សទៀត។  
 ព្រះបិត្តរប ់ព្រះ ិទធតថបានព្ត្ត ់ ួរព្រះអងគោ សបើបញព្តែឹងោបនាិចសទៀតនឹង
ចា ់ នឹងឈឺ នឹងសាែ ប ់ សហើយសកើត-សាែ ប ់ វ ិសៅវ ិមកខតយ៉ា ងសនះ សតើសធវើែូចសមាចនឹង
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សគចសវ រីវែាសនះបាន? ព្រះចមភរបានតបោ គឺាចសមែើយខែ បញព្តព្តវូខតោរាជ្យប ែ័ងគ
សែើមបខី វងរកព្បសយជ្ននឹ៍ងបានជួ្យ  សស្រ្ង្ហគ ះមនញ ស  តវឱ្យឆ្ែង ញ្តអនែងទ់ញកខសនះ។ ព្រះ
អងគកច៏ាកសចញសចា រាជ្យ មបតាិមហសា  និងស ចកាី បាយសភែើតសភែើនសៅកនញងកាម
ស្សងៗ សៅសាង្នួ កនញងថ្ព្រយ៉ា ង ុំបាក ុំបិនថ្ព្កសរកសែើមបខី វងរកធម ៌  ញខចិតាសត្តក
យ៉ា ង ុំបាកព្បាណ្នឹងបានាសាព នចុំ ងអ ់ រវ តវ។ ព្រះអងគបាន សព្មចការព្ត្ត ់
ែឹងរីសហតញខែ  ុំឱ្យសកើតនិងសាែ ប ់រីឧបាយសែើមបរី ុំសោះឱ្យ ញ្តទញកខស ះបានែូចព្បាោន  ការ
 សព្មចនិសរាធធម ៌ ចិតាខ ងសាា យព្ សណាះអាសឡាះអា ័យាបជ់្ុំ កន់ិងរប ់សព្ៅខែួន 
ចិតាបានសរៀបចុំព្បកបសោយបញ្ញា ព្តាកោ់ែ  ព្រមទទួ យកមរណ្ៈសោយរម នការភតិភយ័
តក ់ែញតសសាះស ើយ។ សរ យងចូ បរនិិ វ ន ព្រះភគវន័ាអននាគញណ្ព្ទងត់មក ់ព្រះទ័យ
ចូ កនញង មាធិស ើងសៅែ ់ជ្ានទី៩ រីជ្ានទី៩ចញះមកកានជ់្ានទី៤វញិ។ សៅសរ 
ខែ ព្រះអងគសចញ ញ្តរីជ្ានទី៤ វញិ សរ ស ះសហើយ ព្រះអងគព្ទង់បានរ ុំសោះសចញ ញ្ត
ទុំងព្ ុងរីខនធទុំង៥ (ចុំណ្ងខែ ចងមនញ ស តវឱ្យសៅកនញងវែា ងោរថ្នការវ ិសកើតវ ិ
សាែ បរ់ម នទីបញ្េប)់ សោយសហតញសនះព្រះព្ត័យសោក ងព្រះអងគខ ងវ ិព្ត បម់ករកការ
សកើតនិងសាែ បស់ទៀតសហើយ ទុំងកនញងសោកសនះ និងសោកស្សងៗសទៀត។ កនញងសរ ស ះឯង 
ព្រះរញទធខែ ាអនកបានព្ត្ត ់ែឹងយ៉ា ង អឯក ព្ទងរ់ ុំ តខ់នធចូ កានព់្រះមហបរនិិ វ ន
កនញងសវោទបភែឺថ្នរាព្តីថ្ងៃសរញបូរណ៌្ម ី ខខរិសាខ កនញងព្រះជ្នម ៨០ព្រះវ ោ (បានព្ត្ត ់
សៅព្រះជ្នម ៣៥ឆ្ន ុំ) សៅសព្កាមសែើមសា ព្រឹកសខាងសព្ៅរាជ្ធ្លបូថ្បបញរយ ិ រា សនះ
សហើយារសបៀបចូ កានន់ិ វ ន។ ការមនិាបជ់្ុំ កន់ិងរប ់សព្ៅខែួន ុំឱ្យវញិ្ញា ណ្មនិ
អាចសចញសព្ៅបានកប៏ិទាបស់ៅកនញងរបូស ះសៅ សហតញសនះការចាបក់ុំសណ្ើ តាងមីព្តូវបាន
បញ្េប។់ ែូសចនះនិ វ នសយើងអាចសៅែ ់បានត្តុំងរីសរ សៅរ ់និងសរ ោសោកសនះសៅ 
មានខតព្រះអរហនាសទខែ ព្រះអងគយ ់រីទញកខរប ់វែា សហើយរាយមសវៀរចាកឱ្យ ញ្ត។ រនែឺ
ថ្នព្រះធមគ៌ឺរញទធឱ្វាទគងស់ៅាធរមានាសរៀងរហូត សហើយព្រះធមន៌ឹងែឹក ុំចមែងមនញ ស
 តវែស៏ព្ចើនអសនកកនញងសោកសយើងសនះឱ្យឆ្ែង ញ្តរីខខសជ្ីវតិ គឺការអស ទ  សកើតនិងសាែ បឱ់្យ
ែ ់សាថ នអមតៈ គឺមហនិ វ នព្គប់ៗ រន ។  តវណាខែ ជ្ិនណាយកនញងវែាសនះ  ូមរតូរះ
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ត្តុំងការរាយមបែិបតាិ សទះសព្ចើនាតិប៉ាញណាណ កត៏្តុំង ចាេ រឱ្យបាន សព្មចនូវ មបតាិ
និ វ នឱ្យទ ់ខតបាន។  
 ថតើថយើងអាចដឹងថដាយខ្ែួនឯងោ ថយើងេថ្មចបានថសាតាឬថទ?  
 សរ  សព្មចសយើងែឹងសោយខែួនឯង រីសែើមសាា បធ់មម៌និរិសរាះ ឥ ូវរញុំព្តឹមខតសាា ប់
រិសរាះ សព្តកអរនឹងសាែ ប់ធ្លែ កទ់ុំងទឹកខភនក  សងវគចុំស ះកាយខែ ព្រន់ខតារបូមនិសទៀង
ទត។់ រីសែើមធ្លែ បហ៊់នព្បព្រឹតាិអុំសរើអបាយមញខ ឥ ូវព្រនខ់តនឹកកន៏ឹកមនិស ើញរញុំចាុំបាច់
សគ ុំសៅព្បព្រឹតាិស ើយ រីសែើមមនិសចះសាងអុំសរើាកញ   ឥ ូវសនះសចះសាងកញ  ។ 
សសាត្ត សព្មចបានមនិចាុំខតបួ ាព្រះ ងឃសទ  ងឃខែះមនិខាជ បវ់និ័យ មនិព្បតិបតាិ កម៏និ
បាន សព្មចធម ៌ បរ ័ិទខែះ សៅវតារា ់ ី  សៅកញុំឱ្យខតខាម  ់ញាតិសោយមនិព្បតិបតាិក៏
មនិបានសាគ  ់នូវរ រប ់ព្រះធម៌ខែរ។ បញគគ ធមមត្តមាន ក់មានការសាា បធ់មន៌ិងចសព្មើនធម៌ 
កប៏ាន សព្មចសសាត្តែូចរន ទុំង ងឃនិងព្គហ ថ។ 

 េមាធិគ្មម ន្គូ នាឱំ្យថ្បកកមមដាា នឆ្កួតេថងេងពិតឬថទ?  
 ា កយខញ ព្  ះសទ សព្ ះ មាធិរិចារណាសែើមបអីប់រ ុំនិងព្បសៅចិតា ការសធវើឱ្យ
 ៃបរ់ ុំង្ហបនូ់វសភែើងសោភៈ សទ ៈ សមាហៈ ឱ្យអវីៗព្បព្រឹតាិសៅសោយបញ្ញា បរ ិញទធ សាអ ត អុំ
និងសមត្តា ។ សបើមនិយ ់ខែះសសាះរី មាធិ សតើនឹងសៅ មាធិែូចសមាចសកើត?  ូមកញុំព្ច ុំនឹង
មនញ សអកញ  ខែះខែ សធវើឥរយិបងខកែងាអនកបែិបតាិ ឬអនកមចិាា  មាធិ សរ ខែះរត់
មានបញ្ញា សាម រតីាមញនរចួសៅសហើយ ព្រន់ខតមនញ សធមមត្តសមើ មនិែឹង។ ែ ់រតស់ធវើ
 មាធិសៅរតស់ធវើរម នកបនួខាន ត សធវើត្តមខតអុំសរើចិតានឹកស ើញ ជ្ុំងឺសាម រតីក៏សចះខតធៃនស់ៅ
សព្ ះរតទ់ ័រកែុំសណាះព្សាយរញុំស ើញ។ សហតញសនះចាុំបាចព់្តូវសាា បធ់ម ៌សមើ ធម ៌នឹងរក
អាចារយាក ាណ្មតិា ខែ សោកាអនកមាន ទធ មាន ី បរ ិញទធ សចះបរមតថធមែ៌៏
ព្ា សព្ៅ ាអនក ស ា  សហើយព្បាោន តិចរាយមមនិខជិ ព្ចអូ  ចិតាតមក ់មាុំមនិ
រាយមាយ ាអនកខាម  ់បាបព្គបជ់្ុំរូក។  
 រញទធសា   និង ទធិព្ទឹ ាីសព្បៀនព្បសៅកនញងព្រហមញ្ាសា  បានបង្ហា ញរី ការ
ទកទ់ងសៅនឹងការសធវើ មាធិែខ៏ពងខ់ព ់ហួ រីមនញ សធមមត្តសធវើបាន  មាធិព្បសភទសនះ



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 

 

សរៀបសរៀងសោយ៖ សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត សោង នីោមញនី 64 

សៅោ ជ្ាន ។ មញននឹងយ ់ឱ្យបានចា ់ សយើង ូមខញករញទធសា   រីការសព្បៀន
ព្បសៅស្សងៗ ិន។ រញទធសា  ា ទធិសព្បៀនព្បសៅព្បកបសោយ នាិភារ ខែ រមួមក
 ុំសៅយក  ី   មាធិ បញ្ញា  ខតបីប៉ាញសណាណ ះឯង ចុំស ះព្រះ ងឃនិង ទន  ី  ភាវ  
ចុំស ះព្គហ ថ។ រញទធបរ ័ិទអាចសរររព្បតិបតាិយ៉ា ងសហចព្តឹមោន កណ់ានីមួយកាីកប៏ាន
ត្តមអធាព្ ័យ។  
 ជ្ានជាអេី? 

 និយមនយ័កនញងព្រះរញទធសា   គឺាធមមាតិខែ  មែងឹយកនូវអារមមណ៍្រប ់ខែួន 
សហើយែញតកុំសឡាចនូវអកញ  ធមទ៌ុំងឡាយណាខែ មនិឱ្យសកើតស ើងបាន។  មែងឹយក
នូវ កខណ្ៈសទៀង (មានសកើតព្តូវមានសាែ ប់) និង កខណ្ៈមនិសទៀង (របូខព្បព្បួ សហើយរ ត់
សៅវញិរម នកា កុំណ្ត)់ រចួ មែងឹយកតង កខណ្ៈ ខែ ា កខណ្ៈរិតរប ់ព្រះ 
និ វ ន។ 

  ព្តូវរប ់ជ្ានមានែូចតសៅ៖ 

 ១- កាមតណាា ភារសភែើតសភែើនសៅកនញងអារមមណ៍្ខែ គួរព្តូវព្ ោញ់និងចងប់ាន
ស្សងៗ។ ការ្គងចិតាចញះកនញងកិស  កាម និងវតថញកាមទុំងរួង។  
 ២- ការរាបាទ ចងអាឃ្លត ស ចកាីគុំនញុំចុំស ះអារមមណ៍្មនិាទីព្បាោន ។ 

 ៣- ភារសង្ហកងញយ ឬស ចកាីធញញព្ទនស់្សងៗ ឬភារព្ចអូ កាយព្ចអូ ចិតា 
 ៤- ភាររសវ ើរវាយរាយមាយចិតា ខែ  ុំឱ្យរ ុំខានចិតា ឬស ចកាីអខណ្ា ងអណ្ាូ ងចិតា
និងសៅា ព្កហយចិតា 
 ៥- ភារអ ់ខអក  ងសយ័មនិអ ់មនិសហើយរីកនញងចិតា។  

សហតញសនះកនញ ងជ្ាន អងគខែ ព្តវូ ះបងម់ាន៥ ឯងអងគខែ ព្តូវបានទទួ កម៏ាន៥
ខែរ៖ 

 ១- ស ចកាីសចះព្តិះតិះ ស ើកចិតាោក់សៅកនញងអារមមណ៍្រប ់កមមោា ន។ 

 ២- ស ចកាីរិចារណាែញ ខាតនូ់វអារមមណ៍្រប ់កមមោា ន 
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 ៣- ស ចកាីអុំណ្រមានកមាែ ុំងខាែ ុំងកាែ  អាចញាញ ុំងកាយនិងចិតាឱ្យសរញ រវទុំង
អ ់បានែ ់បីតិ 
 ៤- សកើតស ចកាី ញខព្ ួ កនញងកាយ កនញងចិតាអាចកុំចាតប់ងនូ់វជ្ុំងឺ រវខបប រវ
យ៉ា ងទុំងកនញងកាយនិងកនញងចិតាបាន។ 

 ៥-  ភាររប ់ចិតាខែ មានអារមមណ៍្ខតមយួឯកឯង។ 

 សបើមានអងគ៥សនះសកើតស ើងសហើយ អនកព្បតិបតាិសត្តងែឹងខែួនោ  ចិតារប ់ខែួនឈាន
ែ ់បឋមជ្ានសកើតស ើងសហើយ។ ព្តូវែឹងោ អងគខែ ព្តូវ ះបងន់ិងអងគខែ ព្តូវទទួ 
បានា ព្តូវនិងរន  សព្ ះមាខ ងាអងគអកញ   ឯមាខ ងសទៀតាអងគកញ  ។ ជ្ានមាន
កមាែ ុំងចា ់កាែ ស ើងៗ រហូតែ ់ចិតាខ ងធ្លែ ក់ចញះ កនញង ញខនិងទញកខ ខែ មាន កខណ្ៈា
កណាា  ៗ។ បាន សព្មចជ្ានានស់ព្កាម សហើយសបើមានព្បាោន សែើមបចូី កានជ់្ានាន់
ស ើតសៅសទៀត គបបបីងវឹកនូវជ្ានាន់សព្កាមខែ ខែួនបានសហើយស ះឱ្យងនឹក សរ ខែ 
ចាកសចញជ្ានស ះមកវញិព្តូវរិចារណាឱ្យស ើញសទ កនញងជ្ានានស់ព្កាម ស ើញ្ 
កនញងជ្ានានស់ ើ សហើយសធវើទញកកនញងចិតានូវជ្ានានស់ ើតសៅែរាបែ ់ចិតាកាន់ខត ៃប់ អិត
យ៉ា ងវសិ  ញខញមបរ ិញទធស ើងៗ។ មានខតព្រះរញទធ មណ្សរតមបរមព្គូថ្នសយើងសទ ព្រះអងគ
បាន សព្មចែ ់ជ្ានានខ់ព ់បុំ ញ្តខែ រមួមាននិសរាធ  មាបតាិ៨ និងវបិ ស មគគ្ 
ខែ ាទីបុំ ញ្តថ្នកមមោា នទុំង ៤០សហើយការព្បតិបតាិសព្បើជ្ានបានយ៉ា ង អឯកស ើសោក
សយើងសនះ។  
 សទះបីាសយើងរញុំបានហវឹកហតឱ់្យបានែ ់ខនធជ្ានកស៏ោយ ព្បការខែ សយើងបាន
ែឹងោអវីា ព្តូវថ្នការសធវើ មាធិ ឬជ្ានស ះគឺអាចជ្ួយ សយើងឱ្យអាចកុំចាតនូ់វអារមមណ៍្ 
អាព្កក់ទុំងស ះឱ្យសៅ  ់បានតិចបុំ ញ្ត។ ខតសបើកញ បញព្តណាខែ សោកមាន
ឧបនិ សយ័ខព ់ព្បតិបតាិបាននូវខនធជ្ានស ះ ្ រប ់វបិ ស ជ្ាននឹងហញចឱ្យមាន៥
យ៉ា ង៖ 

 ១- ឥទធិវបិញ្ញា ណ្ ព្បាា្អាចឱ្យសចះខបែងរទិធិព្គបព់្បការបាន 

 ២- ទិរវសសាតធ្លតញញ្ញា ណ្ ព្បាា្អាចសាា បែ់ឹងបាននូវ សមែងរប ់មនញ ស តវ 
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 ៣- សចសត្តបរយិញ្ញា ណ្ ព្បាា្អាចកុំណ្តែ់ឹងនូវទឹកចិតារប ់អនកែថ្ទ 

 ៤- បញសរវនិវា នញ សតិញ្ញា ណ្ ព្បាា្អាចែឹងបាននូវខនធ៥ខែ ធ្លែ ប់អាព្ ័យ
កនញងកា មញន (ែឹងកា រីាតិមញន) 
 ៥-  ត្តា នុំ ចញតូបបាតញ្ញា ណ្ ព្បាា្ខែ អាចែឹងបាននូវការចញះចាបក់ុំសណ្ើ ត
រប ់ តវ។ 

 កនញងឥទធិវធិញ្ញា ណ្ កា សបើអនកព្បតិបតាិធមប៌ាន សព្មចសហើយ ក៏អាចសែើមបនីឹងខបែង
នូវរទិធិស្សងៗបានអាចខបែងខែួនឱ្យសៅាសព្ចើនអនកមយួរយ មួយ នអ់នក សហើយ ញទធខតព្បាររធ
នូវអុំសរើស្សងៗរន  ឬករ៏ន សព្ចើន ក ់ខបែងសៅាមាន កឯ់ងវញិ អាចមញជ្ខព្ជ្កខ្នែី សែើរស ើទឹក 
សហះត្តមអាកា ។  ុំខែងឱ្យស ើញាែុំរ ី ស ះ កងស  ាសែើមរធែ៏អាកា  ឬក៏ចាប់
ព្រះអាទិតយ ព្រះចន័ទ ក ឹ៏ងខតសធវើបានែូចស ចកាីព្បាោន ទុំងអ ់។ រញុំស ះសសាតញ្ញា ណ្
ទុំងអ ់កាែ យាញ្ញា ណ្ទិរវ។ ទិរវចកខញ អាច មែងឹស ើញ តវស ះឆ្ៃ យជ្ិត និងការ យញត
រីណាសៅចាបប់ែិ នធិឯណាសហើយសសាយ្ កមមែូចសមាចសទៀត្ង។  
 កនញងឥទធិវធិញ្ញា ណ្ និងទិរវចកខញ ខែ បានអធិបាយព្តួ ៗខាងស ើសនះ សព្ចើនខត
ា ព្តូវរប ់បងញជ្ជន សព្ ះសោយកាីសោភ ន ់ និងព្បាោន សទើបកុំរនឹងសកើតបាន ឬសកើត
ស ើងសហើយ ខតសោយកាីវសងវង ឬ ែន់សសាែ រ កែ៏ ់នូវភារព្ក កចិតាសកើតភាវៈឆ្កួតវសងវង 
សោយអុំណាចថ្នជ្ានក៏ ឹងមាន។ កញ បញព្តខែះខែ សោកមានឧបបនិ សយ័រីអតីត ការ
ព្បតិបតាិរប ់សោកគឺស ឿនហួ វ ័ិយ។ កិចេព្បតិបតាិកនញង មាធិខតចិតាបរ ិញទធិែ ់ខនធ
ជ្ាន សហតញសនះសបើមានអវីឱ្យស ើញ ូមកញុំភ្ាកស់្អើ   ូមរកោចិតាឱ្យនងឹសហើយចសព្មើន
វបិ ស តសៅសទៀត។ ការស ើកបង្ហា ញខាងស ើសនះ ព្រន់ខតចងប់ញ្ញជ ក់ោ  មាធិ កមម
ោា ន វបិ ស  វបិ ស ជ្ាន គឺស រសរញសៅសោយវសិា ភារ និងព្បកបសោយវតា
ព្បតិបតាិសៅស ើការអបរ់ ុំចិតា សៅស ើឬទធ នញភារខែ វាិជ កនញងសោកសយើងសនះរញុំអាចសធវើែូច 
សទើបចាតទ់ញកោាបរមតថវាិជ ែអ៏សាេ រយកនញងសោកសយើងសនះ។  
 សបើចិតាស ើងកានព់្បតិបតាិជ្ានរញុំបានសតើ្ រប ់ មាធិភាវ បានយ៉ា ងែូចសមាច? 
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ឧបនិ សយ័ តវកសាងបានរញុំែូចរន សទ សបើសយើងសធវើបានព្តឹម មាធិភាវ ស ះ្ 
ខែ ទទួ គឺ៖ 

១- មានកិរយិសៅា ញខកនញងបចេញបបនន (សព្ ះរញុំបានសបើកចិតាទទួ ការគិតរី
អកញ   សហតញសនះអកញ  ស្សងៗកស៏ព្ទមសៅ) 

២-  ញទធខតមានវបិ ស ា្ ែូចរន  (សព្ ះសរ ឈបភ់ាវ  ចិតាកស៏ៅខត
តមក ់មាុំកនញងការរិចារណានូវវបិ ស  កន៏ឹងបានែឹងចា ់នូវធមខ៌ែ រិតសព្ ះ មាធិ
ភាវ ាបទោា នថ្នវបិ ស ) 

៣- សរ ោចាកសោកសនះសៅមនិសៅកានអ់បាយភូមសិ ើយ 

៤-  មាធិភាវ នឹងចូ កានន់ិសរាធ  មាបតាិ កន៏ឹងបានែ ់និសរាធនិ វ ន
ខែ មាន ភារាបញគគ គងស់ៅា ញខកនញងបចេញបបននរហូតោចាកសោកសនះ។  

ចិតាបសង្ហអ នសចញចាកខនធ គឺាចិតាខែ បានសវៀរចាកកាមភរ របូភរ អនែងទ់ញកខទុំង
បីសឆ្ព ះព្រះនិ វ ន។  

 ូមឱ្យសោកអនកទុំងអ ់រន បានរិសសាធនស៍ ើញនូវបរមតថ ចេៈសនះ  ូមឱ្យព្បា
ជ្នទុំងអ ់រន  កនញងរិភរសោកខែ បានទទួ រងទញកខសវទ រីអកញ  ធមទ៌ុំងឡាយ រី
ហឹងោទុំងឡាយ រីកិស  ទុំងឡាយ រីភារមនិបរ ិញទធទុំងឡាយ បានរចួរ ុំសោះ ញ្តរី
កិស  រប ់ខែួនបានរចួរ ុំសោះ ញ្តរីទញកខសវទ រប ់ខែួន។ សោយអុំណាចថ្នការ្ោយសមត្តា
ធមរ៌ា ់ៗថ្ងៃរីអរយិបញគគ   ូមឱ្យមនញ សសោកទុំងអ ់បាន បាយរកីរាយ
ព្បកបសោយ ញខ ញភមងគ រិតព្បាកែ សព្កាមរនែឺថ្នសមត្តា  ករញណា។  

 ូមឱ្យ តវសោកទុំងអ ់រន បានព្បកបសៅសោយស ចកាី ញខ  ញភមងគ ព្គប់
ព្បការ។  

ចប់េគគ្ពះធម៌ថ្តប ុថណណ ះ ថយើងបនតតាមដានថៅថលើឥទាិពលរបេ់
េមាធិ កនងុការពាបាលជ្ំងឺរាងកាយនិងសាម រតីេិញមតង។ 
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េមាធិពាបាលជ្ំងឺកាយ 

 សរ ខែះ សយើងមានការរិបាកនឹងខញកឱ្យោចស់ព្ ះជ្ុំងឺកាយខែះវា ុំឱ្យសកើតជ្ុំងឺ្ែូវ
ចិតា (ឈឺយូរព្រួយសៅៗកស៏កើតជ្ុំងឺចិតា ឬ្ឹកព្សា ប៊ខីយរយូរ ុំឱ្យខូចសងែើមនិង វិតខួរកា 
កក៏ាែ យាវកិ ចរតិ) ជ្ុំងឺចិតាខែះ ុំឱ្យសកើតជ្ុំងឺកាយ (ព្រួយគិតយូរៗសៅសែកមនិ កក់៏
មានវបិតាិចង្ហវ កស់បះែូង ឬឈឺព្ករះ) ។ ។ ខតយ៉ា ងណា ឈអឺវីកស៏ោយក៏្ ែូវចិតាព្តូវខត
ព្  ់ព្សាយនឹងសព្កាកឈរសែើមបអីតថិភារកនញងការរ ់សៅ (La lutte contre pour 

l’existance) ជ្ុំងឺមនិឱ្យសយើងឃ្លែ នបាយសទ ខតសយើងព្តូវខតព្បឹងទទួ ទនសែើមបរី ់ 
ោមរ រប ់ចិតាអាចបញ្ញជ ស ើអវីៗទុំងអ ់។  
 ជ្ុំងឺព្បចាុំកាយាសព្ចើនែូចា៖ 

- ជ្ុំងឺស ើង មាព ធឈាម ភាគសព្ចើនខែ បណាា  មករីការត្តនតឹងកនញងអារមមណ៍្ 
(Stress វាឱ្យញ័រព្ទូងនិង មាព ធឈាមស ើង) ការខឹង ុំបារ ការគិតព្រួយ អារមមណ៍្ រ ុំសជ្ើប
រ ុំជ្ួ  ខព្បព្បួ រញុំនឹងនរ។ រ ុំសញាច (Exitation) រីអារមមណ៍្ទុំងស ះ ុំឱ្យមានការស ើង
 មាព ធឈាម។ 

- ជ្ុំងឺរោកព្ករះ ឬស ះសវៀន មយួចុំនួន ញទធខតបណាា  មករីការត្តនតឹងកនញង
អារមមណ៍្ (សស្រ្ ា )។ គិតសព្ចើនរិបាកចិតា  ុំឱ្យសែកមនិ ក ់  ុំឱ្យសកើន កមមភារ រី
ព្បរន័ធសាុំបា៉ា ទិច (Augmentation du tonus sympathique) សរ ស ះ្ ខែ ទទួ 
បានគឺ សបះែូងសែើរញាបន់ឹងស ើង មាព ធឈាម។ សែើមបបីនថយ កមមភារសាញ ុំបា៉ា ទិច ព្បរន័ធ
បា៉ា រា៉ាសាញ ុំបា៉ា ទិចកប៏សងកើន កមមភារទប់វញិ (Augmentation du tonus para sympathique) 

សរ សនះ្ ខែ ព្តូវទទួ បានគឺ ការបសញ្េញអា ញីតរប ់ព្ករះ (Acide chloridrique) 

ទីបុំ ញ្តករ៏ោកព្ករះ  ញះយូរសៅកែ៏ុំសៅព្ករះ ឬធ្លែ យសោយសារខតការគិតព្រួយសនះឯង 
(Trouble du rythme Cardiaque type extrasystole) ។  

- ជ្ុំងឺកាមសរាគរិស  ជ្ុំងឺសអែ ៍ (AIDS) សនះសោយសគផ្លា ច ី់ ទី៣ (កញុំព្បព្រឹតាិ
ខញ កនញងកាម) កនញង ី ទុំង៥សទើបមានជ្ុំងឺសនះបាន។ រម នការអបរ់ ុំចិតាបសណាា យឱ្យចិតា
ព្បព្រឹតាិសៅត្តមយោកមមឱ្យកិស  ព្តួតព្ត្តចិតាបាន ខតមួយប៉ាព្រិចខភនកចិតានិងកាយកាែ យ
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ាចុំណី្មចេញរាជ្។ ្ ថ្នទញកខសនះកប៏ុំផ្លែ ញទុំងព្គួសារ ប៉ាញខនាសបើអនកមានជ្ុំងឺសនះរចួសៅសហើយ 
 ុំខានប់ុំ ញ្តព្តូវសព្កាកឈររព្ងឹងសាម រតីសោយការរិចារណាកនញង មាធិ។ មានខត មាធិ
សទ សទើបអារមមណ៍្សយើងមនិបាកព់្ ុតមនិធ្លែ កទ់ឹកចិតា (Depression) សរ ស ះសាម រតីនឹងនរ
មានកមាែ ុំងត ូ៊កនញងការហូបចញកវានឹងជ្ួយ ទបនូ់វការធ្លែ កច់ញះថ្នព្បរន័ធការ រ (ការធ្លែ កច់ញះ
ថ្នអព្ត្តសកា ិការ CD4) ទបទ់ ់ការព្ កព្ ុតថ្នទមៃន។់ សចះសរៀបចុំសាម រតីសែើមបគីសព្មាង
 ព្មាបជ់្ីវតិ សទះ  ់រីរឬបីែសងាើមចញងសព្កាយកា៏សរ ខែ ព្តូវសាងអុំសរើ អ ព្មាប់
ព្គួសារខែរ គសព្មាងសរ រ ់សៅស ើខ្នែី នឹងសរ ោសោកសនះសៅឯសោក យខាង
មញខ ការបាតភ់យ័តក់ ែញតនឹង ង្ហខ រមនិសទៀង អារមមណ៍្កខ៏ ងរាយមាយរសវ ើរវាយ អនែង់ 
អស ែ ច ុំឱ្យ ព្មាក កព់្ ួ មនិចុំណាយោមរ សាម រតីឥតព្បសយជ្ន ៍  មាធិរមួ្ស ុំ
នឹងការរាបា សវជ្ជសាស្រ្ ា ទទួ ្ បាន អណា ់ សព្ ះជ្ុំងឺភាគសព្ចើន ញទធខតបាកទ់ឹក
ចិតាខែ ព្តូវរាបា សោយចិតាសាស្រ្ ាចាុំបាច់បុំ ញ្ត។ ជ្ុំងឺព្បចាុំកាយាសព្ចើនសទៀតែូចា
ជ្ុំងឺ  ែ ក់ ជ្ុំងឺខូ ព្បរន័ធការ រ (Maladie autoimmune) មួយចុំនួនធុំ ញទធខតខព្បព្បួ 
ធៃនធ់ៃរសរ ្ែូវចិតារ ុំជ្ួ ញាប់ញ័រ (ខឹង ព្រួយ រនធត)់  មាធិអាចបសញ្ជ ៀ ព្រឹតាិការណ៍្សនះ
បាន ភារចញកចាបស់ាចែ់ញុំ ចញកចាប់ថ្ែសជ្ើង ញទធខតមានសវទ រមមណ៍្សកើតស ើង  មាធិព្តួត
រិនិតយសវទ ទុំងសនះអាចបនថយការចញកចាបខ់ែះៗបាន។   

 មាធិ និងការភាវ ជ្ួយ ឱ្យជ្នរិការ ឬមនញ សមនិព្គប ់កខណ្ៈរីកុំសណ្ើ តសចះរ ់
សោយភារកាែ ហនកនញងជ្ីវតិ ឯអនកជ្ិតខាងខែ ព្បកបសោយ មាធិ គឺមានខតភារ
អធាព្ ័យព្ ោញ់រុំព្ទ ភារព្ ុះព្ ួ ជ្ួយ យកអាសាររម នការស ើចចុំអក ក ឺយ 
សមើ ង្ហយ សមើ សោកអវីស ើយ។ ជ្នរងសព្រះខែ មានការអប់រ ុំចិតាឱ្យ ៃប ់អសហើយមនិ
ង្ហយនឹងភ្ាក់ស្អើ  ឈឺចាបខ់ឹង ុំបារ ឬមានគុំនញុំស្សងៗស ើយ។  

ការហតរ់ ុំង្ហប់អារមមណ៍្រប ់អកញ  ទុំងឡាយមានែូចា កាមកិស   សទ ៈ 
សមាហៈ និងភារភយ័ខាែ ចសធវើឱ្យសគកាែ យាបញគគ ខែ មនិង្ហយរ ុំជ្ួ ចិតា ឬខព្បព្បួ 
អារមមណ៍្ង្ហយៗ ខែ មនិបសណាា យឱ្យរា ់ជ្ុំងឺខាងស ើស ចស ើងត្តមអមសរើចិតារប ់វា
ស ើយ។ បញគគ ខែ ភ្ាកស់្អើ ង្ហយៗខព្បព្បួ អារមមណ៍្ង្ហយៗខែ  ែញងអារមមណ៍្ង្ហយៗ
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សៅត្តមអារមមណ៍្មនិ អស ះមករីសគបសណាា យចិតាសៅត្តមវតថញខែ ទក់ទញ ខែ មកប៉ាះ
អារមមណ៍្រប ់សគ សហើយសគមនិសចះព្គបព់្គងអារមមណ៍្បសណាា យឱ្យសៅត្តមសហតញការណ៍្សៅ
ខាងសព្ៅ។ 

- ជ្ុំងឺសែកមនិ ក ់ភាគសព្ចើនបណាា  មករីការគិតរាយមាយ សព្បើការគិតសហើយ មនិ
សចះបិទសៅវញិ បណាា  ឱ្យការគិតសនះអូ ប ែ យមកែ ់សរ  ព្មាកសទៀត។ មនិគិតអវី
សសាះខត ព្មាករញុំ ក ់ កខ៏បរាសបើកចិតាឱ្យទទួ អារមមណ៍្អកញ  សៅវញិ  ុំឱ្យរតឹខត
សែករញុំ កស់ៅសទៀត។ សបើកចិតាឱ្យទទួ ការរិចារណាកនញង មាធិ សរ ស ះ សងវគនិង
ព្តាក់ោែ កនញងចិតាសកើតស ើង សហើយក៏ ង់ កយ់៉ា ង កប់ ក ់សៅ សបើមរួស ៉ា នឹងការរ ុំខាន
សបាះថ្ែ សបាះសជ្ើងកុំហឹងករ៏ញះស រស ើងរតឹខតសាវ ងសាម រតីសែករញុំ កស់ទៀត។ សបើសចះសព្បើការ
រ ុំខានទុំងសនះឱ្យសកើតាកាីរិចារណា  សងវគក៏សកើតស ើង សមត្តា កម៏កែ ់ សយើងក ៏ង់ ក់
សៅ។ សបើសយើងរឹងខ្អកស ើោន ុំងងញយ ឬ ព្មួ អារមមណ៍្ស ះ សោកអនកនឹងព្តូវសព្បើោន ុំស ះ
ាសរៀងរហូតសហើយកាន់ខតសព្ចើនស ើងៗ សៅទីបុំ ញ្តនឹងព្តូវទទួ ្ សធវើទញកខរប ់ោន ុំែូចា 
ឧ ោហ៍ឈកឺា  ឬសភែចភាែ ុំង សហើយមនិអាចអតោ់ន ុំបានស ើយ។  

-  មាធិជ្ួយ រព្ងឹងសាម រតីទបទ់ ់នឹងការសញៀនស្សងៗ សហើយរាបា ការសញៀន
ស ះបានយ៉ា ង កាិ ិទធិសព្កាយរីទទួ ការរាបា ត្តមសវជ្ជសាស្រ្ ា។ 

 

េមាធិពាបាលជ្ំងឺចិតត 
 ជ្ុំងឺ្ែូវចិតា ព្តូវរាបា សោយចិតា ព្រះរញទធសា  ាការសព្បៀនព្បសៅឱ្យមនញ សសចះ
រ ់ត្តមធមមាតិថ្នការសកើតចា ់ ឈឺសាែ ប ់ ព្ តព់្បា ់ ទញកខព្រួយ ខតងខតមានាធមមត្ត
ចុំស ះ រវ តវ។  
 ការហតស់ោយសព្បើសរ ការណ៍្ត្តមចិតាវទិា គឺាការហតព់្គបព់្គងអារមមណ៍្រប ់
ខែួនឯងឱ្យចិតាសៅ ៃបស់ ៃៀម។ សៅសរ មានព្រឹតាិការណ៍្មយួមកប៉ាះទងគិច ចិតាព្តូវហត់
ព្គបព់្គងអារមមណ៍្រប ់ខែួនកញុំឱ្យរ ុំសជ្ើបរ ុំជ្ួ ។ កា ព្រះ មាម  មពញទធ ព្ទងគ់ងា់ធរមានសៅ
ស ើយ កនញងសរ មយួស ះមានឧបា ិកាមាន កក់ុំរញងព្បសគនចង្ហា នព់្រះរញទធាមាេ  ់ ព្សាបខ់ត
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មានសគរតម់កព្បាបឧ់បា ិកាស ះោ សចារបែនប់ានកាប់ មាែ បកូ់នសៅរប ់រតអ់ ់សៅ
សហើយ ចាុំសៅសមើ សហតញការណ៍្ស ះ។ សនះាគុំរមូយួរប ់អនកខែ មានចិតា ៃប ់ឬាអនក
ខែ មានចិតាមនិង្ហយខព្បព្បួ ភ្ាកស់្អើ ។  
 ព្បធ្ល ធិបតី សជ្ៀងកាយសចៀកព្តូវកូនសៅកបត់មាន កច់ាប់ ញុំឃ្លុំងខែួនសហើយគុំរាមោ 
នឹង មាែ ប់សចា សបើ ិនាសោករញុំព្រមចញះ ព្មុងាមយួរួកសគ សោកហ៊នត ូ៊ាមយួ
ទហនជ្ប៉ាញនខែ មកឈាែ ន នទឹកែីមាតញភូមរិប ់សោក។ ព្បធ្ល ធិបតីសជ្ៀងកាយ
សចៀក បានសឆ្ែើយតបសៅចាងឈួស ៀងខែ ាអនកចាបខ់ែួនសោកោ សោក ូ៊សាែ បព់្បស ើរ
ាងសធវើត្តមគុំនិតកបតម់ាតញភូមិរប ់ចាងឈួស ៀង។ ឯសោកត្ត វណ័្ណ  រែា អនញព្បធ្លន 
គណ្ៈកមាម ធិការអកសរសាស្រ្ ាខខមរ សរ រួកទម ិប៉ាញ -រត បងខុំឱ្យព្រះអងគ ឹកចាក ិកាខ
បទវាគុំរាមោ សបើរញុំព្រម ឹកសហើយសៅសធវើខព្ ចុំការ វានឹង មាែ បព់្រះអងគសចា  ប៉ាញខនាព្រះ
អងគតបសោយរម នកាី ែញតរនធត់ោ អាត្តម  ថិតកនញងសភទាបរវជ្ិត ឹងមួយជ្ីវតិសៅសហើយ កាី
អា ័យកនញងថ្ព្ត ិកាខ សធវើឱ្យអាត្តម មនិអាចបក បងស់នះសចា បានសទ  ញគតក់ ៏ញគតក់នញង
 បង់សនះសៅចញះ ព្រនខ់ត ុំណូ្មររ ញុំកញុំឱ្យសោកសៅបក បងរ់ី រអាត្តម អី សហើយសបើ
អាត្តម  ញគត់ សទើបអងគការបាន បាយចិតា  ូមបុំសរញត្តមព្បាោន ចញះ សរ ស ះមាន
សោកត្តអាចារយមាន ក់ ូមសាែ បត់្តមព្រះអងគខែរ ព្រនន់ឹងបានឆ្ញងខតព្បសគន។ រួកទម ិ 
អនយតិរ ីថយ ៍ តិរចិាា នមនញ សអធម ៌ មានភាវៈា តវែស៏ាហវ  បាយចិតាណា ់អូ ព្រះ
អងគសៅសធវើគតស់ៅសព្កាមសែើមធ្លម រព្រហមមា ខកបរចុំណ្តយនាសហះវា ខបកចាន សខតាបាត់
ែុំបង រចួវាព្បព្សាត បងរ់ីកាយ ព្រះអងគគបស់ចា ស ើចញងធ្លម រ គួរឱ្យអសណាចអធមារន់
សរក។  
 ការស ើកបង្ហា ញជូ្ននូវព្បវតាិរិតទុំងសនះ គឺចងប់ញ្ញជ កឱ់្យស ើញរីភារាបញគគ 
ខែ មានចិតា ៃប ់ ទឹកចិតាសមាះមញតមាន មាធិែរ៏ងឹមាុំ មនិង្ហយភ្ាក់ស្អើ ។ អនកខែ 
កាែ ហនមនិសចះខាែ ចសាែ ប ់ គឺរខមងាបញគគ ខែ រម នការខព្បព្បួ អារមមណ៍្ ឬភ្ាកស់្អើ 
សរ ជ្ួបព្រឹតាិការណ៍្ខាងសព្ៅស្សងៗ ការបសណាា យឱ្យអារមមណ៍្ខព្បព្បួ ខាែ ុំងសរក សនះា
ព្បភរថ្នជ្ុំងឺសាម រតី។ សសា  សព្ងងយ៉ា ងខាែ ុំងសព្ ះបាតប់ងវ់តថញាទីព្ ោញ់ សាហវ
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យង ់នងសព្កាយរីសកើតកុំហឹង ខាែ ចរនធតគ់ឺរួកសគខតងខតបសណាា យអារមមណ៍្ឱ្យព្បព្រឹតាិសៅ
ត្តមយោសហតញសនះឯង។  

អេីថៅជាជ្ំងឺផ្ែូេចិតត? 

 វាាខ្នកមួយថ្នសវជ្ជសាស្រ្ ាខែ  ិកោរីជ្ុំងឺរប ់ចិតា វនិិចា័យ្ែូវចិតា និងរាបា 
ខួរកា  គឺាបណាា បាតញភារខែ ប៉ាះ  ់សៅស ើការគិតរិចារណាសៅស ើបញ្ញា សាម រតី
ការយ ់ស ើញសៅស ើការចងចាុំ ការព្បុងព្បយត័ន ការយកចិតាទញកោក ់ ការវនិិចា័យ ការ
 មាគ  ់សៅស ើមស  សញ្េត សៅស ើការព្ សមើព្ ថ្ម៉ា និងសៅស ើទុំ កទ់ុំនងការង្ហររ ់
សៅព្បចាុំថ្ងៃ។ បាតញភារែូចាការឆ្បខ់ឹង មរួស ៉ា  កាចសាហវ បាក់សាម រតី (Post trauma 

stress disorder) តក់ ែញតយ៉ា ងខាែ ុំង ភ័យព្រួយសោយរម នមូ សហតញចា ់ោ ់រហូត
ែ ់បាតប់ង់ការង្ហរកនញងសាថ នភារធមមត្តមួយាសែើម។ ជ្ុំងឺសាម រតីមានទុំ កទ់ុំនងយ៉ា ង
ជ្ិត និតរវាង៖  

កត្តា សរាគខួរកា ឬជ្ុំងឺសាម រតី 
(Facteur Psychose)  

 
 
 

កត្តា ជ្ីវសាស្រ្ ា         កត្តា  ងគម ឬបរយិកា ជ្ញុំវញិ 
(Facteur biologique)     (Facteur Sociale)  

 

 កត្តា ទុំងបីសនះ វាជ្ះឥទធិរ សៅស ើរន សៅវញិសៅមកសែើមបបីងកឱ្យសកើតមានជ្ុំងឺ
សាម រតីស ើង។  

➢ កតាត ជ្ីេសាស្រ្េត (Facteur biologique) ខែ ទកទ់ងសៅនឹងកត្តា រីរសទៀតែូច
ា៖ 

- កត្តា ព្បរន័ធព្បសាទ (Facteur neuro logique) ែូចាសព្កាយរីមានសព្រះោន ក់
 រថ្ ឈាមកនញងខួរកា  សោយសារជ្ុំងឺស ើង មាព ធឈាម ឬការបញកទងគិច
សបាកកា  រតក់ស៏កើតមានរិការភារសៅស ើអវៈយវៈ សព្កាយមករតក់៏សកើត
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មានជ្ុំងឺសាម រតីែូចាធ្លែ កទ់ឹកចិតា (Depression) ឬមរួស ៉ា ខែ ព្តូវអបរ់ ុំសោយ
 មាធិ និងរាបា សោយច  ។  

- កត្តា អរម៉ាូនអងែូ់រព្គីន (Facteur endocrinologique) ការខូចខាតសៅស ើព្កសរញ
អរម៉ាូែូចាព្កសរញ ទីរ ៉ាអូញីត (Glande thyroide) សបើខូចមញខង្ហរសោយការបសញ្េញ
អរម៉ាូនខាែ ុំង (Hyper thyroidie មានន័យោT4 ស ើង) រតក់ស៏ ចសចញជ្ុំងឺ
សាម រតីែូចាការងប់បារមភ (Anxiety) ។ សបើការបសញ្េញអរម៉ាូនសខោយ (Hypo 

thyroidie T4 ងយចញះ) រតន់ឹងមានបាតញភារខ្នកសាម រតី ែូចាធ្លែ កទ់ឹកចិតា 
(Depression) យ៉ា ងសនះាសែើម។ ការរាបា ខ្អកស ើវទិាសាស្រ្ ា ឯ មាធិក៏
 ព្មាបជ់្ួយ ព្ទព្ទងស់ាម រតីាខាងសព្កាយ។  

➢ កតាត ថរាគខ្ួរកាលឬជ្ំងឺសាម រតី (Facteur Psychose)  

កត្តា សនះាការចារកឹទញកស ើកូែសហសសណ្ទិច (Code Génétique) ត្តុំងរីកុំសណ្ើ ត។ 
ខែះមាន កខណ្ៈស ចសចញខាែ ុំង វាកស៏ ចសចញាជ្ុំងឺត្តុំងរីសកើតមក (ឧទហរណ៍្ 
Trisomie oy Down Syndrome) ។ ខែះ ូតោ ់ចសព្មើនវយ័បសណ្ាើ រខួរកា ខូចខាតខែួន
វាបសណ្ាើ រ (Schizophrenie á la forme negative symtome) ែ ់កព្មតិធៃនធ់ៃរមយួជ្ុំងឺក៏
សកើតស ើង។ យញវតីមាន ក់មានរបូរាងព្  ់សាអ ត ញភាររាបសារ ខតខហសនរប ់ ងមាន
ចារកឹ Schizophrenie ខតវាមនិទនស់ ចសចញ ថ្ងៃមយួ ងបានព្ប ងាបប់វរកញ្ញា ោន ក់
សខតា សព្កាយរីបានសរៀបអា ហ៍រិ ហ៍ាមួយសាស្រ្សាា ចារយមាន ក ់ ការរ ់សៅរញុំ ូវចញះ
 ព្មុងសសាះ ជ្ុំសោះខតងសកើតស ើងាសរឿយៗ សៅទីបុំ ញ្ត ងក៏ធ្លែ កខ់ែួនឈជឺ្ុំងឺវកិ ចារកឹ 
(កត្តា សរាគខួរកា +កត្តា  ងគមបរយិកា   ុំឱ្យឈ)ឺ។ សនះគឺសោយសារខត ងរម នការ
សរៀបចុំ្ែូវចិតាត្តមខបប មាធិ សព្ ះមានរបូគឺមានទញកខាធមមត្ត ទញកខទុំងអ ់ ញទធខតមាន
សហតញ។ មានអវាិជ  (ការរញុំយ ់រីព្រះធម ៌គឺ ចេៈធមថ៌្នការរ ់សៅ)  ុំឱ្យមានតណាា  មាន
តណាា សទើបមានទញកខ។ សយើងាអនកបសងកើត សហតញ ុំឱ្យមានទញកខ សហតញែូសចនះសយើងព្តូវខតព្រម
ទទួ ្ រប ់ទញកខសនះ សទះា អកាី អាព្កកក់ាី ខតសបើមនិព្រមទទួ ្ រប ់ទញកខសនះ 
ព្បាុំបនួទ័  ែបទ់ ័អីនឹងការសោះព្សាយសែើមបឱី្យជ្ីវតិទទួ បានការរ ់សៅមួយយ៉ា ង 
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ធមមត្តស ះ ការរ ់សៅែូចាការយ ់ បាិ ជ្ីវតិស ើសោក ននិវា សនះរម នអវីសទៀងទត់
ស ះស ើយ។ 

ខហសន គីហសសូស្រ្ហវនី (Gene Schizophrénie) សនះចារកឹតរូជ្ ខែ  ញទធខតមានចារកឹ
ស ើមនញ សព្គបរ់ន  សហតញសនះសយើងមាន ក់ៗ  ញទធខតមាន ិទធិសកើតជ្ុំងឺសាម រតីព្បសភទសនះទុំង
អ ់ព្រនខ់តមានភារ ញបព្គបស ើវាខាែ ុំង ឬសខោយខតប៉ាញសណាណ ះ។ ែូចសនះវាព្រនខ់ត ុំងុំកប់
កនញងខែួនរងច់ាុំខតជ្ួបកត្តា ជ្ព្មុញស្សងៗ (sress) សរ ស ះវាកស៏ ចាជ្ុំងឺស ើង។ ភារ
ង្ហយទទួ ជ្ុំងឺ ឬភារង្ហយឈ ឺ(Vulnérabilité; Vulnerability) រប ់មនញ សមាន ក់ៗ  កវ៏ា
ទកទ់ងសៅនឹងព្បថ្រណី្ ទុំសនៀមទុំោប ់ វបបធម ៌ រប ់ ងគមព្គួសារខែរ។ ភារង្ហយឈឺ
រប ់អនកខែះសកើនស ើងខាែ ុំង សរ ស ះព្រន់ខតជ្ួបការរ ុំខានចិតា (Stress) ខតបនាិចរតក់៏
ធ្លែ កខ់ែួនឈ ឺ ឯអនកខែះឆ្ែងកាតឧ់ប គគធុំៗាសព្ចើន ការត្តនតឹងរ ុំខានចិតាស ះ (Stress) ក៏
កាែ យសៅាបទរិសសាធនជ៍្ីវតិរប ់សគសៅវញិ ឯសាម រតីសៅខត អែខែ ។ កមាែ ុំង 
(Intensité) រប ់ សមែងក៏អាចជ្ព្មុញឱ្យសយើងឈបឺានខែរ ការចូ កុំសានាកនញងបារ ឬ
សភាជ្នីយោា ន ការសាា ប ់សមែងតស្រ្នាីខាែ ុំងៗរា ់ៗថ្ងៃ ស ើ រីមយួខខអនកខែះសៅាខព្បព្បួ 
ចរតិ អនកខែះកស៏ ចសចញាជ្ុំងឺសាម រតី (ស ចសចញ Géne Schizophrénie)។ អនកខែះ
ទទួ ទនព្សាប៊ីខយរខតមយួរយៈខែីកស៏ ចសចញជ្ុំងឺសាម រតីខែរ គឺវាទកទ់ងនិងភារង្ហយ
ទទួ ជ្ុំងឺរប ់មនញ សមាន ក់ៗ សៅកនញងកត្តា  Psychose សនះជ្ុំងឺវាមានកបក់នញងខែួនព្សាប ់គឺវា
រងច់ាុំខតជ្ួបការជ្ព្មុញស្សងៗខតប៉ាញសណាណ ះ។ សហតញសនះអនក ិកោ និ សតិខែ មានការ
 ិកោយ៉ា ង ុំបាក ុំបិន សបើភារង្ហយទទួ ជ្ុំងឺ (Vulne rability) សកើនខព ់រតក់ឈ៏ឺ
សៅ។ ែូសចនះទុំ កទ់ុំនងរវាងមាា យ ឪរញក និងកូនៗ គឺមានសារៈ ុំខានណ់ា ់ ព្តូវ្ា ់
ភារកកស់ៅា  ្ា ់ែុំបូ ម ន រិសព្រះសយប ់សរ កូនៗមានបញ្ញា   ូមកូនព្បាបប់ញ្ញា ខែ 
កូនមានការ ុំបាកមកមា៉ា ក ់ បា៉ា  សព្ ះរម នអនកណាខែ គួរឱ្យកូនទញកចិតាាងមា៉ា ក ់ បា៉ា
សទៀតសទ។ និ សតិមាន ក់រតចូ់ ចិតាការ ិកោខាែ ុំងសហើយសរៀនរូខក្ង រត់សោភ នក់នញង
ការ ិកោសោយ ឹងខតរកសរ  ព្មាករញុំមាន ថ្ងៃមយួរត់អានកាខ តស ើញរត័៌មាន
និយយរីការបាញ់ មាែ បន់ិ សតិបញ្ញា វនា ខែ សធវើបាតញកមមសៅមញខរែា ភា ព្សាបខ់តរត់
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សកើតមានអារមមណ៍្ោ សគនឹង មាែ ប់រតខ់ែ ាអនកសចះែឹងខែរ អារមមណ៍្សនះស ចស ើង 
ែខែ ៗ រចួ ឺ សមែងបញ្ញជ កឱ់្យែញតស ៀវសៅ និង  ញ្ញា ប័ព្ត  សែើមបបីុំបាតភ់ ាញត្តង
ាប ទ ន់  សមែងបញ្ញជ ខាែ ុំងៗ្ទួនៗ ព្រមទុំងអារមមណ៍្ភ័យខាែ ចញ័ររនធត ់ព្ជ្ួ ព្ចប ់សរញ
កនញងចិតា។ ចិតាមយួជ្ួយ វភិាគរត់ោ សហតញអវីបាន ឺនិងគិតែូសចនះ សព្ ះរត់មានសៅ
បាតញកមមាមួយសគឯណា? អារមមណ៍្សនះខព្បព្បួ មាងខាែ ុំងមាងសខោយាសព្ចើនថ្ងៃ  ញះថ្ងៃ
មយួរតទ់បច់ិតាមនិបានក៏ព្បមូ ស ៀវសៅ  ញ្ញា បព័្តនិងសខាអាវឯក ណាា ននិ សតិែញត
សឆ្ះ ស ធ រ សៅធ សរញ្ទះ។ ជ្ុំងឺសនះសកើតស ើងបានសោយសារទុំ កទ់ុំនងកនញងព្គួសាររញុំ ូវ
 អ សព្ ះរត់មានការខព្បព្បួ អាកបបកិរយិមួយឬរីរអាទិតយមកសហើយ ប៉ាញខនាមាា យឪរញករញុំ
បាន មាគ  ់។ មា៉ាងវញិសទៀតខែួនរត់ផ្លទ  ់ រតរ់កែុំសណាះព្សាយមនិស ើញ មនិរិសព្រះ
សយប ់ាមយួមាា យឪរញក មនិរិចារណារកសហតញ្ រប ់អារមមណ៍្ទុំងស ះ ែឹងោ
អារមមណ៍្សនះខញ ឱ្យវាសកើតសចញមកចញះខតសយើងកញុំសធវើត្តម សព្ ះវាព្រនខ់តាអារមមណ៍្។ សបើ
ការត្តុំងចិតាមនិមាុំកនញង មាធិ ស ះសធវើសៅមនិបាន សព្មចខែរ សហតញសនះទន់សាម រតីសៅ អ
ព្តូវរតូរះសៅរិសព្រះសយប ់ នឹងអនកឯកសទ វកិ វទិាាប ទ ន់ រចួចាុំរព្ងឹងសោយ
 មាធិាសព្កាយសែើមបកីារ រភារោបវ់ញិ និងសែើមបឱី្យបានាោច់។ ត្តមរិតមញនរត់
ឈ ឺ សបើរត់មាន មាធិ ស ះការត្តមោនខយ ់សចញ ចូ  បានព្តួតរិនិតយសោយចុំផ្លទ  ់
សៅស ើយនាការ កញុំហញ ធ្ល កនញងព្បរន័ធព្បសាទ សហើយការរិចារណារីអារមមណ៍្និងការសព្បើ
ព្បា ់អារមមណ៍្កនញង មាធិកម៏និង្ហយនឹងឱ្យរតធ់្លែ កខ់ែួនឈឺខែរ។ ាក់ខ ាងស្រ្ ាីមាន ក់រត់
មានអារមមណ៍្រ ឹកទនោ់ រតែូ់ចាវកិ ចរតិ រតរ់តូរះចូ សរៀនកនញងមជ្ឈមណ្ឌ  
វបិ ស  ការព្បតិបតាិធម ៌ សធវើឱ្យរតឆ់្ែង ញ្តរីសព្រះចថ្ព្ងសនះ  រវថ្ងៃរត់ព្បកបការង្ហររ ់
សៅាធមមត្តែូចសគឯង សហើយខងមទុំងាមនញ សគតម់ត ់ មនិនិយយ ាី កយសរាយរាយ
រម នព្បសយជ្ន ៍ សហើយបនាជ្ីវតិកនញង្ែូវធម៌អាង៌រហូតមក។ ជ្ុំងឺសាម រតីវាខតងខតសកើតស ើង
សរ សយើងរញុំបានខ វងរកែុំសណាះព្សាយ ឬសព្បើែុំសណាះព្សាយមនិចុំ អ (មានបញ្ញា កនញងការ
រ ់សៅរត់ខបរាសព្បើ ញរា ឬខ វងរកការ បាយស្សងៗសែើមបបីុំសភែចទញកខ ស ះព្រនខ់តា
វធិីបាូរកមមចា ់សៅទទួ កមមងមីខតប៉ាញណ្ណ )។  
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មានជ្ុំងឺ្ែូវចិតាតរូជ្ស្សងៗសទៀង ែូាការ មាែ បខ់ែួនាសែើម កនញងព្គួសារខែ មាន
មនញ ស មាែ បខ់ែួនខតងខតមានកូនសៅជ្ុំ ន់សព្កាយ មាែ បខ់ែួនខែរ។ 

កនញង្ែូវព្រះរញទធសា    កយសព្បៀនព្បសៅាសព្ចើនខែ  ញទធខតា កយរិត សហើយ
ឥទធិរ ថ្ន ចេៈវាចារសនះគឺ្ា ់ឱ្យនូវចិតា ៃបម់និង្ហយខព្បព្បួ  ខែ សយើងអាចសរ ើ យក
មកសធវើាែុំសណាះព្សាយព្បកបសោយសាគជ្យ័ សោយវធិីបង្ហក រកញុំឱ្យឈឺ្ ង វធិីរាបា 
និងបង្ហក រកញុំឱ្យោបម់កវញិ្ង។  ង្ហខ រធមទ៌ុំងឡាយខែ សកើតមកសហើយរខមងខតងខត
ចា ់ ខតងខតឈឺ ខតងខតព្ តព់្បា ់ ខតងខតសាែ បា់ធមមត្ត ទញកខទុំងឡាយមានទញកខសោយ
ជ្ុំងឺែុំកាតា់សែើម វាាសរឿងធមមត្តខែ មនិមាននរណាមាន ក់អាចកនែង ញ្តបានស ើយ  តវ
សោកទុំងអ ់ ញទធខតមាន បាយខាងសែើមបមីានទញកខខាងចញងែូចៗរន ។  ុំ យកមមក៏
មានសៅត្តមអុំសរើខែ ខែួនបានសាង រញុំោកមមស ះ អ ឬអាព្កក់សទរខមងបានទទួ ្ 
កមមស ះយ៉ា ងរិតព្បាកែ។ កញ  កមមកម៏ានព្បសយជ្ន៍ផ្លទ  ់ខែួនាខាងសែើម អកញ  
កមមកម៏ានព្បសយជ្នផ៍្លទ  ់ខែួនាខាងសែើម ប៉ាញខនាសែើមបបីាន ញខ ៃប់ ញះណាព្បសយជ្ន៍
ផ្លទ  ់ខែួនស ះ គឺបានសាងស ចកាី ញខឱ្យអនកែថ្ទ្ង។  

សយើងែឹងសហើយោ ឥទធិរ រប ់អា ់កញ ខែ មានសៅកនញងព្សា ប៊ីខយរ  ញទធខតឱ្យ
ព្កិនសងែើម រោកព្ករះនិង វិតសព្ទមខួរកា  រចួឱ្យឆ្កួត (Demence) ខ្សងបារឱី្យរោកទង
 ួតនិងមហរកី ព្បព្រឹតាខញ កនញងកាម មានសព្រះោន កស់ោយចមែងសរាគស្សងៗ ទទួ ទន
សមៅ ៊ញបឬប៊សីចងសធវើឱ្យរ ួយសាចខ់ួរកា ឬោច ់រថ្ ឈាមកនញងខួរកា  ខតសយើងសៅ
ខតព្បព្រឹតាិ សព្ ះ្ រញុំទនប់ានហញចឱ្យ សបើសយើងាមនញ សខែ មានភារង្ហយទទួ ជ្ុំងឺ 
(Vulnevability) សកើនស ើងស ះការសព្បើព្បា ់រប ់ខាងស ើគឺរតឹខតជ្ព្មុញឱ្យសយើងឈឺបាន
យ៉ា ងង្ហយ។  

សនះសហើយខែ សៅោ សធវើ អបាន អ សធវើអាព្កកប់ានអាព្កក ់ ស ះ។ សហតញសនះសែើមប ី
រកោចិតាកាយឱ្យបាន អ (ចិតា អកាយសាអ ត) ព្តូវកញុំសធវ ព្បខហ ឱ្យអកញ  ធមទ៌ុំងរួង
 ញក ញយចិតាកាយបានព្តូវខុំព្បតិបតាិធម។៌ គញណ្ មបតាិថ្នស ចកាី ៃបខ់តងមានរមួ
ាមយួនូវកាីកាែ ហន កាែ ហនកនញងការ សព្មចឈបព់្បព្រឹតាិអុំសរើអបាយមញខាសែើម។ ធមម
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ាតិអយញតាិធម៌បានោក់សទ ឱ្យរន ទទួ ជ្ុំងឺចថ្ព្ងសនះរីកុំសណ្ើ ត ប៉ាញខនាមនិព្តូវតូចចិតាឬ
ោកស់ទ  ង ឹកសៅធមមាតិវញិស ះសទ ព្តូវយ ់ោសនះាអ ទ កទ់ញកខរប ់របូកាយ
ខែ ខតងខតមានាធមមត្តសៅសរ ខែ សគមានរបូ។ កញុំបសណាា យអារមមណ៍្ឱ្យទញកខសសាក 
កុំហឹង ការតូចចិតា មករព្ងីកអាណាចព្ក រប ់វាកនញងចិតារប ់សយើង សព្ ះទីបុំ ញ្តសយើងនឹង
ព្តូវធ្លែ កក់នញងអនែងទ់ញកខវញិារញុំខាន។ អារមមណ៍្ព្រនខ់តាអារមមណ៍្ខតប៉ាញសណាណ ះ  ម័យមួយ
ស ែាីមាន ក់មានកូនព្បុ ខតមួយគតខ់ែ រត់ព្ ោញ់ស មើរខកវខភនក ឯកនញងចុំសណាម តវ
ចិញ្េ ឹរត់ព្ ោញ់ស ះ មយួាខាែ ុំងខែរ ថ្ងៃមយួស ះសនះរតចូ់ ថ្ព្របាត ់ រត់យុំសសាក
សាា យាខាែ ុំង ព្បខហ មួយខខសព្កាយមកស ះសនះព្ត បម់ក្ទះវញិសោយ ុំទុំងហវូង
ស ះថ្ព្រមកឱ្យស ែាីបានរាប ិ់បកា  រត់ បាយចិតាឥតឧបមា។  ញះខ អកស ើងកូន
ព្បុ រត់ចាបប់ស្រ្ង្ហក បស ះ សនះជ្ិះ ព្សាប់ខតស ះកសស្រ្ញ្ញជ  ានប់ាក់សៅែ  ស ែាីតក់ ែញត
ឥតឧបមា យុំសសាករត់រកសរទយហមព្គបព់្ចក ាក។ រីរថ្ងៃសព្កាយនគរស ែាីក៏ព្បកា  ស្រ្ង្ហគ ម 
សគចាបក់សមាែ ះកនញងភូមសិៅសធវើទរ័ រចួខែួនខតកូនស ែាីមយួ សព្កាយចុំបាុំងកុំសោះកនញងភូមសិាែ ប់
អ ់រ ់ខតកូនស ែាីមាន ក់។ សរឿងសនះចងប់ញ្ញជ ក់ោ ចូរកញុំភ្ាកស់្អើ ចុំស ះការរ ់សៅមាងភ័យ
មាងអរ មាងខឹង កញុំយកចិតាទញកោកន់ឹងអារមមណ៍្ទុំងស ះខែ ខតងខតព្បព្រឹតាិសៅាធមមត្ត
ចុំស ះព្គបរ់បូ។  

មយួ  ់ទ័  មួយមញនឺទ ័ កញុំសៅទ័   មសបើគុំនិត ព្មាបស់ោះព្សាយសរ មាន
ឧប គគស ះ មាធិអាចឱ្យមនញ សទ ់ព្បាា្កនញងែុំសណាះព្សាយស ើយ។  

➢ កតាត េងគមបរយិាកាេ (Facteur Social)  

កត្តា  ងគមបងកឱ្យសកើតមានជ្ុំងឺសាម រតី សបើ ងគមខែ សគរ ់សៅស ះរម នស ចកាី
ថ្ងែងនូរ រម នវនិ័យព្បកបសោយភាររសញ៉ារថ្ញ៉ា រញករ ួយរម នយញតាិធម ៌ សមែឹក ុំសព្បើអុំណាច
ផ្លា ចក់ារ អ ី ធម៌។ កត្តា ទុំងសនះជ្ះឥទធិរ យ៉ា ងខាែ ុំងសៅស ើកុំសណ្ើ នថ្នជ្ុំងឺសាម រតី។ 
ការមនិចញះ ព្មុងរន កនញងការរ ់សៅ សមែឹក ុំចងឱ់្យអវីៗសៅសព្កាមអុំណាចចិតារប ់ខែួនខត
មនិបានកជ៏្ួបទញកខ រចួកធ៏្លែ កក់នញងអនែញងសមាហៈ សហើយហឹងោកក៏ាន់ខតសឆ្ះ ស ធ  សៅធ ស ើង
ា ុំោប់។ ឯអនកខែ សខោយសាម រតីកនញងែុំសណាះព្សាយ កទ៏ទួ នូវវបិាករប ់ ងគមសនះ
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កាែ យាមនញ សរ ុំសជ្ើបរ ុំជ្ួ ភ័យព្រួយ ងប់បារមភ (Anxiety) អ ់ ងឃមឹកនញងការរ ់សៅ 
(Depression)។ សព្កាយរីបានស ើញអុំសរើហឹងោរប ់អនកមានអុំណាច ព្បព្រឹតាិសៅស ើអនក
ទនស់ខោយ (វាយទត ់ធ្លក ់ចាកក់ាប ់បាញ់ មាែ ប)់ ក៏កាែ យាមានជ្ុំងឺបាក ់ាត របឺាក់
សាម រតី (Post trauma stress disorder) សៅារញាករ់ញ័រ សធវើការង្ហរខ ងសកើត។ រ ់សៅ
សបើកខតខភនកស ើងស ើញខតភារត្តនតឹងកនញងចិតា (Stress) ភារអាវាខ ស្សងៗ និងអុំសរើ
អបាយមញខព្គបខ់បបយ៉ា ងរប ់យញវវយ័រម នអនកណាទទួ ខញ ព្តូវ ការបាកព់្ ុតថ្ន ី 
ធមក៌នញង ងគម សា  ខែ សាអ ត អុំព្តូវបានសគសរររ ខតសបើមនិព្បតិបតាិត្តម វ ិវ ់រក
ទិ តុំបនម់និស ើញ។ 

មាា យឪរញកកនញងព្គួសារ មួយសឈាែ ះទ ់ខទងរន សោះថ្ងៃ សតើមានសរ ឯណានឹងបាន
អបរ់ ុំកូនសៅ សហើយកូនសៅទុំងស ះរកអ គតរម នសែើរ ញីឈនួ  ឬ ញុំទនសគទទួ ខតការ
ព្បមាង សហើយទីបុំ ញ្តកស៏រាយសរៀវរូជ្អុំបូរ រចួសាែ បោ់ចរូ់ជ្រីខ្នែីសនះសៅ។ សនះគឺាចាប់
ជ្ុំសរ ើ រប ់ោកវនិខែ ខតងខតមានាធមមត្តកនញងធមមាតិស ើខ្នែីសយើងសនះ ការបាតប់ង់
ការង្ហរ ឬរម នការង្ហរសធវើ ឬបាូរការង្ហរសែើមបរីត់ត្តមតព្មូវការស ែាកិចេ រតឹខតព្តូវសោះព្សាយ
ាចាុំបាច់សែើមបបីនថយអព្ត្តជ្ុំងឺសាម រតី ប៉ាញខនាសបើ ងគមអយញតាិធមស៌ោយសារខតអុំណាច សគរតឹ
ខតបសងកើនភារភូតភរ កញហកសបាកព្បា ់ បសងកើតការមនិរិតកាន់ខតសព្ចើនស ើងសធវើឱ្យជ្ីវតិរ ់
សៅកនញងកាីព្ សមើព្ ថ្មខែ  ុំឱ្យជ្ុំងឺសាម រតីកាន់ខតវសងវងធៃនធ់ៃរស ើងៗ សព្ ះអនកមានជ្ុំងឺគឺ
កុំរញងខតទទួ ការព្ សមើព្ ថ្មមនិរិតរចួសៅសហើយ សហើយអវីខែ រតព់្តូវការគឺភាររិត
ព្បាកែព្បារម នភូតកញហកកនញងការរ ់សៅសែើមបកីញុំឱ្យសាម រតីកាន់ខតវសងវងសៅសទៀត។  

ែុំសណាះព្សាយសនះទទួ បានភាែ មសោយព្បតិបតាិត្តម មាធិ សព្ ះខតការ
រិចារណាសៅស ើខតការរិត។ ចូរទមាែ កអ់ាវញធចញះ សហើយចាបយ់កព្រះធម ៌ គឺទមាែ កក់ុំហឹង
ចងអាឃ្លត ទមាែ ក់ការព្បណាុំងព្បខជ្ងសៅស ើរប ់សព្ៅខែួនខែ មនិសទៀង ខែ  ុំឱ្យហត់
សនឿយសាម រតីអតព់្បសយជ្ន៍។ ព្តូវខុំហវឹកហតស់ធវើ មាធិ រាវរកស ចកាីរិតសៅកនញងខែួនត្តម
 កយសព្បៀនព្បសៅកនញងព្រះរញទធសា   នឹង ិកោសរ ការថ្នព្រះធម សៅកនញងស ៀវសៅ 
ស្សងៗខែ អាចជ្ួយ ជ្ព្មះទញកខសសាកទុំងឡាយបាន។ អារមមណ៍្អាព្កក់ មមែមែ ់
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សរ នឹងរ ត ់ឯអារមមណ៍្កនញង សមត្តា  ករញណា និងបញ្ញា  ករ៏កីចសព្មើនខាែ ុំង ការ សព្មចចិតាែ៏
ព្តឹមព្តូវអាចសជ្ៀ ញ្តរា ់ឧប គគចុំស ះមញខបាន ឯទញកខសទ ទុំងរួងព្តូវបានរ ុំសោះរីចិតា
កាយ។  

 ងគមអាបអ់ួរជ្ះឥទធិរ អាព្កក់សៅស ើការរ ់សៅ អនកខែ មានភារង្ហយទទួ 
ជ្ុំងឺសកើនស ើង កស៏កើតជ្ុំងឺសរញទឹកសរញែី។ សៅទីបុំ ញ្តការខែ រញុំយ ់រី ចេៈធមក៌នញងជ្ីវតិ
ទុំងអនកែឹក ុំ ទុំងរ រែាកស៏កើតជ្ុំងឺសាម រតីទុំងអ ់រន ។ សហតញសនះទុំ កទ់ុំនងថ្នកត្តា
ទុំងបី (Bio-Psycho-Sociale) គឺជ្ះឥទធិរ ស ើរន សៅវញិសៅមក។  មាធិអាចជ្ួយ 
កាតប់នថយអព្ត្តជ្ុំងឺនិងបង្ហក រ សហើយជ្ួយ រាបា យ៉ា ង កាិ ិទធ។ អារមមណ៍្នឹងមាន
 ុំនឹងបានសព្ ះការសាា បធ់មន៌ិងការចសព្មើនធម ៌ សែើរបសណ្ាើ រខុំព្បតិបតាិជ្ព្មះកិស  បសណ្ាើ រ 
គងន់ឹងបាន សព្មចធមា៌នខ់ព ់ារញុំខាន។ ឈបខ់ហ កនញង មញព្ទទញកខខែ បងកស ើង
សោយរួកមនញ សអធម ៌ សព្ ះណាទញកខនឹងរបូកាយខែួនឯង ណាសៅទទួ ទញកខខែ សគ
បសងកើតស ើងសធវើឱ្យ មញព្ទទញកខស ះរងឹរតឹខតធុំសធងរកសកាះសព្តើយរញុំស ើញ សបើសៅខតខហ សៅ
មញខ គឺខហ រហូតែ ់ថ្ងៃសាែ បក់ស៏ៅខតខហ រញុំ ញ្ត សហតញសនះការបកសព្កាយសទើបាសព្តើយ
 ញខ។  

យ ់ចា ់រីសហតញខែ  ុំឱ្យសកើតទញកខ  ុំឱ្យសចះ ះនូវអុំសរើអកញ  ទញចេរតិធម៌ស ះ
គឺបានបិទទវ រអបាយភូមចិិតាសហើយ។ ចិតាឈានែ ់ែុំណាកស់ ះ គឺាចិតាខែ សចះទទួ 
ខញ ព្តូវរម នគុំនញុំ រម នកុំហឹង រម នអុំណ្រសព្ ះសគែឹងចា ់ោ ខឹងនឹងធ្លែ កចូ់ អនែង់ 
សទ ៈ អរធ្លែ កក់នញងសោភៈ ឬសមាហៈាសែើម។ ចិតាកនញងខណ្ៈសនះគឺាចិតាខែ មនិសចះ
ោកស់ ៀមនូវសទ កុំហញ  សចះខាម  ់ខែួនឯង សហើយសចះខាម  ់បាបសព្ ះមានទិែាិយ ់ព្តូវ
សហើយ ស ចកាីសោភ ន ់ា ព្តូវរប ់ មាធិ សព្ ះសចះខតមានបុំណ្ងខែ  ុំឱ្យរ ត់
 មាធិ។ ព្តូវរក ៃបឱ់្យស ើញ មាន ៃបស់ទើបចាកបុំណ្ងចាកកិស   សទើបសកើត្ ថ្នធម៌ 
គឺបញ្ញា ចាកទញកខខែ បសងកើតសោយវញិ្ញា ណ្ រាបាទា ព្តូវរប ់បីតិ មានការរាបាទ ុំ
ឱ្យបាត់ការសព្តកអរ ចុំស ះការមានបានរប ់អនកែថ្ទ ុំឱ្យបាត់សព្តងអរចុំស ះកញ   ា
សហតញ ុំឱ្យធ្លែ កក់នញងអ ទ ក់រប ់កិស  ។ មានចិតា ៃបម់និ អបម់និព្ ោញ់ ុំឱ្យសកើត
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បញ្ញា ែឹងសោយខែួនឯង ចិតាមនិ ៃប់ា ព្តូវថ្ន ញខៈ ចិតាមនិ ៃប់ ុំឱ្យ ងក់នញងតណាា   ុំ
ឱ្យជ្ួបទញកខសាម រតី។ ចិតា ងសយ័ោរម ន ចេៈធម ៌រម នបរមតថធម ៌ ុំឱ្យចិតាធ្លែ កក់នញងអវាិជ ។ 
ការរាខរកអារមមណ៍្រាយមាយ បុំផ្លែ ញចិតា ៃប់  ុំឱ្យសកើតអគតិមនិសព្តកអរកនញងការកសារ
អុំសរើាកញ  និងការចសព្មើនធម។៌ ការែឹងរីធមខ៌ែ ា ព្តូវរប ់ មាធិ កែូ៏ាាែឹង
ចា ់រីធមខ៌ែ ា ព្តូវរប ់ចិតា ៃប ់ សាគ  ់ ព្តូវរប ់ចិតា ៃបក់ែូ៏ចាសាគ  ់ ព្តូវ
រប ់ជ្ុំងឺសាម រតីខែរ។ រាបា ជ្ុំងឺសាម រតី គឺព្តូវការឱ្យចិតា ៃប ់ (Stabilizer of mood) 

សព្ ះជ្ុំងឺសាម រតី ញទធខតមានអារមមណ៍្ខព្បព្បួ ខញ ធមមត្ត ខែះខាែ ុំងសរក (Hyperactivity 

Mentale) ខែះសខោយសរក (Hypoactivity Mentale) ខែះមាងខាែ ុំងមាងសខោយ 
(Bipolar; Effective Disorder) អារមមណ៍្ទុំងសនះង្ហយនឹងសរ ើោប់ស ើងវញិសៅសរ 
មានរ ុំសញាចរីខាងសព្ៅ។  

ជ្ំងឺេិកលចរតិជាអេី? មានប ុនាម នយា ង?  
ជ្ុំងឺវកិ ចរតិ គឺមនញ សខែ ខូច តិ ខូចចរតិវ ិវកឥ់តែឹងខញ ព្តូវ។  ងគមខខមរ

ត្តុំងរីបូរាណ្កា បានខបងខចកាសព្ចើនខតភាគសព្ចើនគឺវកិ សៅស ើគញណ្ធមែូ៌ចា៖ 

- ឆ្កួតនឹងសញៀនកញ្ញា  ព្សាាសែើម ឆ្កួតព្សា (កែូ៏ចអា ់កញ  ប៊ខីយរ) ខែ វកឹវរ 
ព្បខ ព្បសការសព្ ះខតសញៀនព្សាាប់។ កនញង ងគមសបើអនកមាន ញយ មានអុំណាច សគព្បកួត
មា៉ា កព្សារន សោយោកត់្តុំងែបព្សាថ្ងែៗ សរញៗទូ សោយរញុំមានតមក ់កបនួចាប់ ឬគមពរី
ធមអ៌វីស ះស ើយ។ សធវើយ៉ា ងសនះសតើសាម រតីរត់អាចនឹងសាងព្បសយជ្នឱ៍្យ ងគមាតិបាន
ខែរឬសទ? សបើាតិព្សាវាសធវើឱ្យអារមមណ៍្រសវ ើរវាយសឆ្ព ះសៅរកខតអុំសរើអបាយមញខ ឯបញ្ញា សសាត
កម៏និបរ ិញទធ សព្មចបានខតខាងអុំសរើអកញ   មានការសបាកព្បា ់កាប់ មាែ បា់សែើម 
ចុំខណ្កឯអនកព្កីព្កចាក់ព្សាខែ ោយសមព្ចប ់ចូ ទឹកសត្តន តជូ្រ្ឹក ឬខែះមានោយោន ុំ
 មាែ ប ់តវ អិត្ឹកព្បកួតយកសាែ ប់រ ់ បុំរញ បញ្ញា សាម រតីខែួនឯង ទីបុំ ញ្តកស៏ាែ បក់ុំព្ 
សចា កូនរញង់។ 
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- ឆ្កួតកាម ខែ  ៊បច់ិតាកនញងស ចកាីសព្តកព្តអា  រកីរាយ បាយនឹងកាមគញណ្៥ គឺ 
 សមែង កែិន រ ់  មា ស។ ឥតខែ មានភនកនឹក ែ ់ ជ្រា រាធិ មរណ្ៈ និងស ចកាី
ព្ ត់ព្បា ់និរា ខែ ខែួនមញខានឹងព្តូវទទួ បានរញុំខានស ះស ើយ។  

- ឆ្កួតចិតា គឺាចិតាខែ មានវបិតាិខព្បព្បួ វកឹវរ ខញ ព្បព្កតី សព្ ះព្បចណ័្ឌ  ឬស ចកាី
ព្រួយខាែ ុំងអុំរីសហតញណាមួយ។ 

- ឆ្កួតទឹកមាត ់ខែ និយយ កយឥតព្បសយជ្ន៍ត្តមខតព្បទះរម នការរិតត្តមខតរបូត
រីមាត ់រីសនះសៅស ះ ឬរីស ះសៅស ះមនិសចះចប។់ 

- ឆ្កួតមាត ់ខែ រអិ មាត ់សជ្រព្បសទច ប៉ាបា៉ា ចប់៉ាសបា៉ា ចមនិ ូវព្សាក។ 

- ឆ្កួតយ  ខែ តសមកើងខែួនខែ សឆ្មើងខែួនរសរើតរសរើងស ើកខែួនហួ សហតញ ហួ ទុំនង
សោយសារចិតាសព្ ះយ  កាិ និងសររមយង្ហរ។ 

- ឆ្កួតខ បង ខែ វកន់ឹងខ បងសភែចបាយ សភែចទឹក ឬសាែ បស់ោយសារខតខ បង។ 

- ឆ្កួត ័រទ អនកសរៀនឆ្កួត ័រទ ការសរៀនភាសាភន័ាព្ច ុំ ័រទសចះខតសាម ន ព្បខកកយកព្តូវ
ហ៊នោហ៊ន សធវើមនិញសញើត។ 

- ឆ្កួតស នហ៍ ខែ វកច់ិតាព្ ោញ់ព្បុ  ឬព្ ីងបង់ ់ ញខចិតាសាែ បខ់ែួន  ញខចិតា
 កា់តិ កទ់ឹកែី កាប ់មាែ ប ់រព្ង្ហត់សគឯងសព្ ះតណាា ។ 

- ឆ្កួត និងការព្បមាង សោយសកើតសមាហៈកនញងចិតា ត្តុំងចិតាកនញងអញ (មានអញ១ថ្ងៃសកើត
ទញកខ១ថ្ងៃ) ក៏ស   កយបង្ហអ បប់ស ថ កសគឯងោគឆ្កួត (សបើែឹងោខែួនឯងឆ្កួត  ុំឱ្យរាបា 
ង្ហយា សហើយរត់ឈនះគតិបណ្ឌិ តសទៀត្ង) ែ ់ចងអញ សគោ ឆ្កួតព្គប់រន  ឯខែួនឯងា
ខតឯង រតស់ ះឆ្កួតរាបា រិបាកាណា ់ សព្ ះរត់ ងក់នញងអនែងស់ទ ៈ និងសមាហៈ
សៅសហើយ អងវរឱ្យោន ុំស បករ៏ញុំព្រមខែរ។  

- ឆ្កួតព្ជ្កូ មករខីយ ់កាចកនញង ណាា នឆ្កឱ់្យែួ  ឱ្យព្បកាច់ខបកររញះមាត ់ សរាគសនះ
សធវើទញកខសរ ព្តូវសគព្បមាងឱ្យរតខ់ឹង ឬគិតសព្ចើន។ 

សបើរិនិតយត្តមការខបងខចកសនះបង្ហា ញោ៖ 
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មានការខបងខចកព្បហកព់្បខហ និងការចាត់ោន ករ់ប ់អនកវទិាសាស្រ្ ាបចេញបបននខែរ 
មានការខញ ខែះ សព្ ះព្បថ្រណី្វបបធមខ៌ញ រន ។ ឯជ្ុំងឺបណាា  មករីការខូចខួរកា មាន
ខបងខចកែូចរន  សនះបញ្ញជ ករ់ីភារឆ្ែ ត វាងថ្វ និងបញិនព្ប បរ់ិនិតយអសងកតរប ់ែូចត្ត 
សយើង។  ងគមណាខែ មានការបាកព់្ ុតនូវ ី ធមរ៌ ់សៅ  ី ធមក៌នញងការង្ហរ  ងគម
ស ះគឺ ឹងរកមនញ សា មាន ករ់ញុំមាន។ សហតញសនះសហើយសែើមបកីញុំឱ្យជ្ុំងឺែក៏ាចសាហវទុំង
សនះឆ្ែងមកកានស់យើងទន ់  ូមរតូរះសព្បើឱ្ ង មាធិការ រខែួនឱ្យបានព្គប់ៗ រន  រិស  
យញវវយ័ជ្ុំ ន់សព្កាយ។ 

សធវើបញណ្យបានបញណ្យ  សធវើបាបរីមញន  បាបស ះមក ង 

 អបស់គសគ អប ់  មនិចប ់ុំណ្ង ព្ ោញ់ស នហ៍ នង 

សគស នហ៍សយើងវញិ។ 

  

ជ្ំងឺេិកលចរតិ 

(Schizophrenie) 

ព្បហក់ព្បខហ នឹងជ្ុំងឺឆ្កួតចិតា ខែ ាការខបងខចករប ់ខខមររីសែើម។ ខូច តិ 
ខូចចរតិ វ ិវក ់ ឥតែឹងខញ ព្តូវ បាតប់ងក់ារយ ់ែឹង ខចកមនិោចរ់ីការរិត និងភារ
រសវ ើរវាយ បសងកើតភាររិតមយួសទៀតសោយខែួនឯង (និយយខតឯងស ើចខតឯង) រតស់ធវើអវីៗ
ហកែូ់ច ថិតសៅសព្កាមការបញ្ញជ រប ់កមាែ ុំងអវីមយួ។ ជ្ុំងឺធៃន់ាងសនះខែ ប៉ាះ  ់ែ ់ 
១/១០០ ក់ ស ើរិភរសោក សហតញសនះកញុំព្បមាង ឬស ើចចុំអកអនកជ្ុំងឺ សព្ ះវាាបញ្ញា
ខែ មនិសទៀង សយើងគបបរីិចារណាកនញងចិតាោ ឱ្ហនែ៎!  តវសនះែ ់នូវស ចកាីទញកខ សតើអាត្តម
អញនិងជ្ួយ អវីរតប់ាន? ការព្តិះរះិយ៉ា ងសនះ ុំឱ្យសកើតសមត្តា ព្រហមវហិរ ចិតាសយើងក៏ ៃប់
មាន ុំនឹង។ សយើងចងជ់្ួយ រត់ខតព្តូវមានការព្បុងព្បយត័ន្ង សព្ ះរតប់ាត់ការែឹងខញ 
ព្តូវ សព្រះោន ក់អាចសកើតស ើងបានព្គបស់រ សវោ សយើងគបបសីាគ  ់មូ សហតញខែះៗរប ់ជ្ុំងឺ
សនះខែ មានែូចខាងសព្កាម៖ 
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ក. មូលថេតុជ្ំងឺ 

- ភាគសព្ចើនសកើតសៅអាយញ ១៨-៣៥ឆ្ន ុំ (សព្ចើនស ើសកមងព្បុ ) 

- មានការសកើនស ើងនូវាតិែូបា៉ា មនី (ាសហតញ ុំឱ្យរសវ ើរវាយ) និងមានការ
ទកទ់ងខែះនឹងាតិស រ ៉ាតូូនីន និងហគ បា (GABA)  

- សព្ចើនសកើតស ើអនកខែ រ ់សៅមាន កឯ់ង រម នបងបអូន ស ើអនកខែ មានព្គួសារ 
គឺអនកខែ ឧ ោហ៍មានបញ្ញា ្ែូវចិតា (ព្គួសារខែ ឧ ោហ៍មានបញ្ញា
សឈាែ ះព្បខកក High express emotion family)។ 

- កត្តា បរយិកា  ងគម ព្កីព្កវកឹវរមនិឈបស់ោយសារសមែឹក ុំផ្លា ចក់ារ។ 

- កត្តា ចិតាសាស្រ្ ាអប់រ ុំកនញង ងគមនីមួយៗ 

- ភាររម នអ ម័យ កនញងបរសិាថ ន ុំបូរសមសរាគ (វរីញ ខែះបងកឱ្យសកើតជ្ុំងឺសនះ) 
- ការខូចព្បរន័ធការ រមួយចុំនួន (Dysfunction immunity) 

- ្ វបិាកថ្នការ ព្មា កូន (រត់ អបប់ាីមនិចងឱ់្យកូនសនះសកើតសចញមកសទ 
សរ ខែះរត់ មាែ បទ់ុំងកូនសនះសចា សទៀង្ង Schizo Post-Partum) 

- ៧០% ាជ្ុំងឺតរូជ្ (Gene schizophrénie) មានការបុំផ្លែ ញខ្នកខែះៗកនញង
ខួរកា ត្តុំងរីតូច នសមឹៗ ែ ់ធុំបានស ចសចញាជ្ុំងឺ (សហតញសនះអាណា
រាបា ព្តូវសចះត្តមោនអាកបបកិរយិកូនរប ់ខែួន) កនញងព្បសភទសនះសព្ចើន
រិបាករាបា ណា ់ 

-  កខណ្ៈបងកខែ ង្ហយព្ ួ ឱ្យសកើតមានជ្ុំងឺគឺការរ ុំខានចិតា តឹងខតងកនញចិតា 
គិតសព្ចើនព្រួយបារមភសព្ចើនរិបាកកនញងចិតា (Stress)  

- ទកទ់ងនឹងភារង្ហយព្ ួ ទទួ ជ្ុំងឺ (Vulnerability) សបើវាសកើនខាែ ុំង
សរក សរ ជ្ួបការរ ុំខានចិតា (Stress) ខតបនាិចកឈ៏បឺាន 

- មូ សហតញខតមួយមនិអាចឱ្យសកើតជ្ុំងឺសនះបានសទ។ 
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ខ្. េញ្ញា ជ្ំងឺ 
 ញ្ញា ជ្ុំងឺ គឺទកទ់ងនិងការគិតនិងអារមមណ៍្និងអាកបបកិរយិ 

- មានអាកបបកិរយិខព្បព្បួ ព្បខហ កនែះឆ្ន ុំមកសហើយ មញនរតច់ាប់ស្ាើមឈឺ 
-  ញ្ញា ទុំងឡាយែូចខាងសព្កាមមានាប់ស ើ រី៦ខខ 
1. ជ្ុំសនឿស្ា ផ្លា  ់សៅស ើអវីមួយសោយរម នសហតញ្  គឺរតស់ជ្ឿខញ ខតមាង 

(Delusion) ែូចាោ រតគ់ឺាកូន គខែ ព្តូវចញះមកព្តួតព្ត្តខ្នែី
សនះ។ ការសជ្ឿខញ សនះរម នទកទ់ងនិងវបបធមស៌ ើយ 

2. ការព្ សមើព្ ថ្មស្ា ផ្លា  ់ (Hallucination) រតស់ចះខតស ើញសគមក
និយយាមួយាបម់និោច់។ រតស់ចះខត ឺ សមែងបញ្ញជ ឱ្យរតស់ធវើអវីមួយ
ែូចាបញ្ញា ឱ្យសោតចញះត្តមបងអួច សព្ ះោ សហះចាុំទទួ  (មានសព្ចើន
សហើយសព្រះោន ក់ណា ់ចុំស ះអនកែថ្ទសបើ ិនបញ្ញជ ឱ្យ មាែ ប)់ សចះខតធុំកែិន
អវីចខមែកៗ។ 

3.  ុំែីនិយយខញ ស្ា ផ្លា  ់ និយយសាា បម់ិនបាន និយយត្តម កយងមី
ខែ រតប់សងកើត (ស ើកអុំសបា ព្គវោីែុំបង ិ ប)៍ និយយោច់ៗ ឬ
និយយព្ត្តបត់្តម ុំណួ្រ 

4. អាកបបកិរយិឆ្គ ុំឆ្គង មាងស ើចមាងយុំ អតៗសទ សចញចូ ឈសៅត្តមមាត់
ទវ រ ញាកម់ញខញាក់មាត ់ឬសៅឈរឆ្កឹងរាបស់មា៉ា ងឥរយិបងែូចកូនសកមង។ ជូ្ប
បញណ្យ ររតស់ ើច ជ្ួបអា ហ៍រិ ហ៍រត់យុំ។ 

5. សព្កៀមសព្កាះរម នមស  សញ្េត  រតម់និចាបអ់ារមមណ៍្ចុំស ះរា ់
ព្រឹតាិការណ៍្ចុំស ះមញខស ើយ។ សទះភជងន់ឹងកាុំបិត ឬកាុំសភែើង ករ៏ម នតក់ ែញត
រតស់ែើរឆ្ែងងន ់រម នសមើ មញខសព្កាយ មនិខាែ ចសព្រះោន កអ់វីស ើយ ឯចុំណ្ង់
្ែូវសភទអាចខាែ ុំង ឬរម នសសាះខញ រីធមមត្ត។ 
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គ. ការពាបាល 

សរ អារមមណ៍្ព្គបព់្គងខ ងបាន ឬមានអារមមណ៍្មនិព្ ួ ត្តមរយៈព្គួសារ
 មាគ  ់កាី ព្តូវរហ័ រតូរះ ុំសៅមនទីសរទយឯកសទ ខ្នកជ្ុំងឺ្ែូវចិតា សែើមបទីទួ ការរសព្បើោន ុំ
ព្បឆ្ុំងភាររសវ ើរវាយ (Anti-Psychotique) ឱ្យបានឆ្បប់ុំ ញ្ត។ សព្កាយការសព្បើោន ុំមាន 

២៥% ា ះស ប ើយាសាថ ររ ៥០% វវិតាសៅរកភារយ៉ា បយ់ញឺនសៅៗ ខែះោបច់ញះោប់
ស ើងរហូតសព្បើោន ុំមួយជ្ីវតិក៏មាន។ ភារោប់សនះ គឺទកទ់ងនឹងរ ុំសញាចឱ្យខឹងឱ្យព្រួយរី
ខាងសព្ៅ សរ សនះ មាធិ មានតួ ទី ុំខាន់ណា ់សែើមបពី្ទព្ទង់អារមមណ៍្ឱ្យមាន ុំនឹង។ 
ការអប់រ ុំ មាធិ គឺសធវើស ើងកនញងព្គួសារទុំងមូ  អនកជ្ុំងឺនិងព្គួសារទុំងមូ ព្តូវយ ់រីទញកខ
រប ់កាយខែ ខតងខតមានាធមមត្តចុំស ះ តវព្គបរ់បូ។ កញុំតូចចិតាកញុំព្បមាង កញុំខឹង
រាយមអងគញយព្តួតរិនិតយព្តិះរះិរិចារណារី ភាររិត ខែ មានសៅកនញងរបូ នឹងត្តមោន
ខយ ់ែសងាើមសចញចូ  ខែ ាការព្តួតរិនិតយចុំផ្លទ  ់សៅស ើែុំសណ្ើ រការខញ ព្បព្កតីរប ់
ចិតានិងអារមមណ៍្។ ព្តូវសព្តៀម កខណ្ៈ្ែូវចិតាឱ្យបាន អ សព្ ះសរ ាស ើងវញិសរ ព្បកប
ការង្ហរ ទុំ កទ់ុំនងរវាងអនកែថ្ទមនិបានែូចសែើម ឬខងមទុំងទទួ ការរះិគនខ់ែះៗរីអនក
ខែ រញុំទន់យ ់នូវ ចេៈធមថ៌្នជ្ីវតិសទៀត្ង។ សរ ឈឺរតប់ាត់សាម រតីសែើរអាព្កាតកាយ
សោយរញុំែឹងខែួន ែ ់ាសា ស ប ើយសគស ើចរត ់ឬសៅរត់ោ អាឆ្កួតសហើយស ើចចុំអក
ស ងាខ បង រត់ខាម  ់សហើយតូចចិតាខែ សធវើឱ្យភាររសវ ើរវាយរប ់រត់ង្ហយនឹងោប់
វញិរប ់ជ្ុំងឺស ះ សនះព្រន់ខតាទញកខរប ់កាយខែ មានព្គប់ៗ រន  ព្រន់ខតសគរញុំទនជ់្ួប 
ឬសគជ្ួបទញកខស្សងរីសយើងខតប៉ាញសណាណ ះ។ កនញងព្គួសារនិង ងគមព្តូវ្ា ់ការរុំព្ទ អធាព្ ័យ
និងសមត្តា  សយើងព្តូវយ ់ោ ជ្ុំងឺសនះ ញទធខតមានកបស់ៅកនញងខែួនសយើងសព្បៀបែូចាកិស  
ខែ រងច់ាុំខតឱ្កា នឹង្ទញះស ើង សហតញសនះរញុំគបបអីីនឹងព្បមាង អបស់ខពើមស ះសទ។ កនញង
ព្គួសារ ូមឧ ោហ៍សាា បព់្រះធម៌ខែ រនយ ់រីកមមោា ន សព្ ះមានខតធមស៌នះសទសទើបរ ុំ ត់
ហឹងោបាន។ ចសព្មើនធមឱ៌្យចិតាបានរងឹមាុំនឹងសចះរវា ុំងចិតា សែើមបកីញុំឱ្យអកញ  មកតមក ់កនញង
ចិតាបាន សចះព្តួតព្ត្តចិតាកញុំឱ្យចិតា ញះសព្កាមអកញ  អារមមណ៍្រសវ ើរវាយ ត្តុំងចិតាឱ្យមាុំត្តម
ោនខតខយ ់សចញនិងចូ សទះមានអវីបញ្ញជ ឬ ឺអវីកស៏ោយ។ កិចេព្បតិបតាិសនះត្តុំងរីបូរាណ្
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កា ធ្លែ ប់បានជ្ួយ  ងបោចារឱ្យរចួ ញ្តរីទញកខវសងវងសាម រតី អាព្កាតកាយឱ្យមានសាម រតី អ
ែូចសែើមវញិបាន។ សហតញសនះសយើងព្តូវត្តុំងចិតាអធិោា នកញុំអ ់ខអក ោកច់ិតាចញះ ែញងកនញង
ជ្ុំសនឿែម៏ញតមាុំសែើមបបីានរ ុំសោះ ញ្តទញកខ សាា បធ់មន៌ិង សព្មើនធម ៌ុំឱ្យចិតាសព្ជ្ើ យក
អារមមណ៍្សត្តងយកអារមមណ៍្ព្រះនិ វ នបាន។ មានព្រះនិ វ នាអារមមណ៍្ គឺចិតាស ះោច់
ព្  ះអ ់សហើយនូវកាីរបន់ិងមនិរប់ សាគ  ់ចា ់រីការសកើតនិងរ ត់សៅថ្ន ង្ហខ រធម៌ 
គឺសាគ  ់ចា ់នូវ ចេៈធមរ៌ប ់របូ ខែ ខតងខតមានទញកខសោយជ្ុំងឺែុំកាត់សនះាធមមត្ត។ 
សហតញសនះកុំហឹង ការតូចចិតា កស៏ចះខតរ ត់សៅៗរហូតខ ងភ្ាក់ស្អើ  ឬមានព្បតិកមមរី 
រ ុំសញាចខែ  ុំឱ្យកុំហឹងសកើតស ើង។ ទីបុំ ញ្តកអ៏ាចនឹងកុំចាត់បាននូវអននារាគៈ (ែូចា
អារមមណ៍្សព្ ើបព្សា  ចុំណ្ងស់ោភៈ សទ ៈ សមាហៈ) អាននារាគៈ សនះាជ្ានខែ ខតង
 ុំបញគគ ទុំងឡាយឱ្យធ្លែ កក់នញងនរកទុំង៨រសតា ។ ការរវា ុំងចិតាសោយការរិចារណារីរបូ
មនិសទៀងាទញកខនិងមនិខមនារប ់ខែួន គឺាការបសងកើតកាី ៃប ់ (រម នរ ុំសញាចបសងកើនការ
បសញ្េញាតិែូបា៉ា មនីកនញងខួរកា  ុំឱ្យរកោតញ យភារថ្នជ្ីវៈគីមីបាន)។ 

ការបណ្ាញ ះបណាា  សមត្តា ចិតា សហើយផ្លា ចក់ារព្ វងឹោ ខែួនមនិឈឺ មនិចា ់ 
មនិសាែ ប ់ ខែួន អាងសគ រូខកាងសគ នឹងសជ្ៀ វាងបាននូវការព្បមាង សហើយក៏រចួ ញ្តរីកាី
វ ិ  រវខបបយ៉ា ងបាន។ កនញង ងគមព្គួសារ ូមបងក កខណ្ៈង្ហយា ះស ប ើយែ ់
អនកជ្ុំងឺសោយ្ា ់កាីសមត្តា  ការសយគយ ់ និងអធាព្ ័យកញុំយកឈនះចាញ់។ កញុំយកអនក
ជ្ុំងឺសៅកាន់ភារវសងវងសោយសៅា ព្ សមើព្ ថ្មរម នការរិតែូចាសៅបញ្ញជ ន់របូអារកស (ោង
អារកស) អនកត្តឬឱ្យអនកចូ របូកានប់ារមរីាបា សព្សាចទឹក ខ នសព្រនោវ យបទ
រិណ្ ទយាសែើម ខែ រតឹខតបងកភារវសងវងនិងព្ សមើព្ ថ្មកាន់ខតខាែ ុំងសៅស ើអនកជ្ុំងឺ (ឧ. 

សរ រិធីខ នសព្រនចប ់ ាែឹងខែួនវញិសហើយកញុំភយ័  ញះខ អកស ើងរតខ់ឹងោបឈ់ឺវញិ
ែខែ ) ព្រះ មាម  មពញទធបរមព្គូថ្នសយើងមនិខែ បានបសព្ងៀនឱ្យសយើងសជ្ឿសោយខាវ កង់ងឹត
ស ះសទ គឺព្រះអងគបសព្ងៀនខតរីវធិីរ ុំសោះទញកខ សោយយ ់ឱ្យបានចា ់រីទញកខនិងកិចេព្បតិបតាិ 
សែើមបរី ុំសោះទញកខស ះខតប៉ាញសណាណ ះ។ 
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ភាពតឹងចិតត Stress 

 ជ្ីវតិមនិខមនព្បព្រឹតាិសៅសោយភារង្ហយព្ ួ ស ះសទ កនញងការរ ់សៅរប ់សយើង
សនះ។ ព្បរនធរប ់បី គែីនតញន កស៏ៅរិបាកចិតា សព្ ះខាែ ចសគែសណ្ាើ មយកបាីាទីព្ ោញ់
សៅបាត ់ សហតញសនះទញកខគឺមានរិតព្រនខ់តទុំហុំវាខញ ៗរន ។ អនកឈពឺ្ករះមាន កស់ៅតអូញខតអរ
ព្បាបអ់នកឈទឺឹកស មខ្អម សតើសគអាចសាគ  ់រីទុំហុំថ្នការឈឺចាបស់នះបានសទ? ប៉ាញខនាារមួគឺ
រួកសគមានទញកខ និងរបូកាយែូចរន  សហើយខ ងតូចចិតាសោយយ ់ោ របូទុំងអ ់ ញទធខត
មានទញកខាធមមត្តសទ កញុំចាុំបាចអ់វីសៅឈឺចាប់នឹងទញកខស ះ។ កនញងជ្ីវតិរប ់សយើងព្គប់រន  
ខតងខតជ្ួបព្បទះនូវព្រឹតាិការណ៍្ និងសរ សវោែ ៏ុំបាក ុំបិនព្បកបសោយការភ័យអរ ែូច
ាការព្ប ងធ្លែ ក ់ ការខកចិតាចុំស ះអវីមួយខែ មនិបានែូចចិតាប៉ាងព្បាោន  ការបាតប់ង់
មនញ សាទីព្ ោញ់ ការបាតប់ង់ការង្ហរ ការរ ់សៅកនញងព្គួសារខែ រញុំចញះ ព្មុងនឹងរន  
កខនែងសធវើការព្បកបសៅសោយជ្ុំសោះនិងការព្បខជ្ង សមែឹក ុំរម ន ញភវនិិចា័យ (រម នព្រហម
វហិរធមទ៌ុំង៤) រ ់កនញង ងគមអគតិមានខតការសបាកព្បា ់និងអុំសរើហឹងោ ឆ្កប់ែន ់ ចាប់
ជ្ុំរតិ កាប់ មាែ ប ់ ស ែាកិចេអនង់យាសែើម។ ការរ ុំខានរីបរយិកា ស្សងៗ (ខយ ់
អាកា សៅា ខហង ែីហញយព្ទសោម ទឹក ូព្ាុំ អញយរហញុំ  ួនឧទានសឆ្អះឆ្អ បសោយទឹកមូព្ត 
 សមែងអ៊ូរអររប ់សរាងចព្ក  ហព្រ សៅកណាា  ទីព្កុងទីព្បជ្ញុំជ្នាសែើម ។ ។) 
 ព្រឹតាិការណ៍្ទុំងឡាយសនះបសងកើតាការរ ុំខានចិតាយ៉ា ងខាែ ុំង្ទួនៗ ាបក់នញងកព្មតិ
ណាមយួ ស ះវាក៏សធវើឱ្យមានការរ ុំខានែ ់មញខង្ហរសារ ងគកាយ សហើយខែ សារ ងគ
កាយសយើងមនិអាចព្ទុំព្ទ ឬទបទ់ ់បានកប៏សងកើតាបាតញភារជ្ុំងឺ។ ភារត្តនតឹងសនះ សបើ
កព្មតិព្សា សយើងអាច ព្មប ព្មួ បាន សបើកព្មតិធៃនស់យើងនឹងមានជ្ុំងឺ ឬរហូតែ ់
សាែ ប់្ ងកម៏ាន។ ព្បតិកមម្ែូវចិតាវាខ ាងសចញាអារមមណ៍្សព្កៀមព្កុំ មនិរវ ់នឹងការ
 បាយែូចាជ្ខជ្កស ើចស ង មានការងប់បារមភ (Anxiety) សចញមកយ៉ា ងចា ់ែូច
ា សែកមនិ ក ់ អារមមណ៍្មនិមូ  ខ ងឃ្លែ នបាយ  ៃួតមាត់ រសាបរ់  ់សៅមនិ ញខ 
ញ័រថ្ែញ័រសជ្ើង ញ័រព្ទូង  មាព ធឈាមស ើង ខបកសញើ  ឈកឺា  ឈពឺ្ករះ គិតអីមនិ
ស ើញ អ ់កមាែ ុំងខាែ ុំង រា ុំងរែូវ ធ្លែ កច់ញះនូវព្បរ័នធការ រង្ហយទទួ ជ្ុំងឺស្សងៗ វ ិមញខ ថ្្ទ
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មញខខព្បាាុំសមម  រងឹអ ់សាចែ់ញុំោគ មនិងសាចែ់ញុំមញខ (ថ្្ទមញខព្បាជ្នខែ រ ់សៅកនញង
 ងគមសគរកីចសព្មើន រញុំ ូវមាន សស្រ្ ា  គឺសាចម់ញខសគព្  ់ោែ ទុំងចា ់ទុំងសកមង) រហូត
ប៉ាញនប៉ាង មាែ បខ់ែួន្ងកម៏ាន។  ទធភារទបទ់ ់ចុំស ះសាថ នភារែអ៏ាព្កកស់នះ គឺខព្បព្បួ 
ខញ រីមាន ក់សៅមាន ក់សទៀត សោយសារខត មតថភារខាងែុំសណាះព្សាយរប ់សគ។ ខត ូមកញុំ
សគចសវ រី សស្រ្ ា  សោយសៅព្បព្រឹតាព្ ី ព្សា បារ ីសព្គឿងសញៀន ខ បង ោឱ្យសសាះ ទសងវើ
ទុំងសនះគឺព្រន់ខតបានបាូរនូវទុំងនរ់ប ់ទញកខខតប៉ាញសណាណ ះ។ 

  ូមខរនខភនក មាធិ រិចារណារកសហតញ្ ខែ  ុំឱ្យសកើតទញកខ រចួយ ់ឱ្យចា ់
រីវាសហើយព្រមទទួ យក ិន (មានរបូគឺមានទញកខ) រចួចាុំរកែុំសណាះព្សាយព្បកបសោយ
សមត្តា និងបញ្ញា ។ យញទធសាស្រ្ ាែកងយព្តូវគិតរី្ ខែ ទទួ បាន្ង សបើមនិ អ ូម
រិចារណាោ ស ើខ្នែីែ៏្ ញយព្ ួយសនះគឺមានខតទញកខព្គបព់្ចក ់ាក សទះសគចសៅែ ់
ព្កខហងងមណាកគ៏ងខ់តមចេញរាជ្រកស ើញែខែ ។ សហតញសនះសបើសយើងរក នាិភារកនញងចិតា
សយើងរញុំទនស់ ើញ្ង សតើសយើងនឹងខ វងរកសៅទីណាស ើខ្នែីសនះឱ្យមានកាី ញខបុំ ញ្ត
ស ះ? ការទូ ម នរប ់អនកចិតាសាស្រ្ ា ម័យងមី គឺឱ្យែកសស្រ្ ា សចញ យ៉ា ងសនះសបើកនញង
ព្គួសារខែ រ ់រញុំចញះ ព្មុងរន  សតើនឹងព្តូវខ ង ះរន ឬ? សហើយសតើសាថ នភារកូនៗនឹងសៅ
ាយ៉ា ងណា?  

 ូមរតូរះ មាអ ត ី ទុំង៥ឱ្យ អ្ូរ្ង ់ សហើយព្បតិបតាិ មាធិឱ្យបានសទៀងទត់ 
្ រប ់ធមន៌ឹង្ា ់ឱ្យសោកអនកបានរចួចាក ញ្តអនែងទ់ញកខសនះ។ សបើទញកឱ្យភារត្តនតឹង
ចិតាសនះអូ ប ែ យយូរសៅ វានឹង ុំសៅែ ់ជ្ុំងឺធុំៗាសព្ចើនែូចា៖ ជ្ុំងឺងបប់ារមភ ជ្ុំងឺធ្លែ ក់
ទឹកចិតា ឬោបជ់្ុំងឺស្សងៗខែ មានរីមញន ព្តវូរព្ងឹងអារមមណ៍្ឱ្យអាកបបកិរយិព្បព្រឹតិាសៅ
សោយ អសោយសារបញ្ញា  មានបញ្ញា សទើប ី បរ ិញទធិ  ី បរ ិញទធិាទុំររ ប់ មាធិឱ្យ
រងឹមាុំ  មាធិរងឹមាុំកែ៏ឹងសហតញរប ់ទញកខ និងការរ ត់សៅវញិរប ់ទញកខ។ រម នបញ្ញា មនិព្តឹម
ខតសាង ី មនិបរ ិញទធប៉ាញសណាណ ះសទ ខងមទុំងព្បកានក់ារព្បមាងកនញងព្រះធម៌សោយត្តុំងខែួន
កនញងធម ៌ ត្តុំងចិតាាកញ្ជ ះកិស   ព្បទូ ានិងរញទធឱ្វាទ សហើយបងករអធមស៌ ើង ទីបុំ ញ្តក៏
បសងកើតភារត្តនតឹងឱ្យែ ់អនកែថ្ទ។ សហតញខែ ធ្លែ កក់នញងអនែងទ់ញកខសព្ ះខតបញ្ញា មនិរងឹមាុំ 
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សហតញខែ អាចរ ុំសោះទញកខបាន សព្ ះខត មាធិរិចារណារីទញកខករ៏ោ ់កាី អប ់ កាីព្ ោញ់
រីចិតាបាន ចិតាកប៏ានែ ់នូវ មបតាិនិ វ ន។ សធវើកិចេការអវីមយួ សបើសធវើទុំងមនិយ ់កិចេការ
ស ះកក៏ាែ យា ុំបាកយ៉ា ងខាែ ុំង សហើយមានសព្រះោន កស់ទៀត្ង។ មានជ្ីវតិរ ់សៅ សបើរ ់
ទុំងមនិយ ់ក៏កាែ យារ ់សៅយ៉ា ង ុំបាក ុំបិនថ្ព្កសរក ទីបុំ ញ្តអាចបងកាសព្រះោន ក់
ែ ់ខែួនឯង ឬអនកែថ្ទបាន។ បញគគ ខែ សចះសធវើចិតារប ់ខែួនឱ្យរចួ ញ្តរីទញកខបានសោយ
ព្បថ្រ គឺបញគគ ស ះបាន សព្មច មបតាិព្រះនិ វ នសហើយ។ 

ឥស្រ្នទីយទ៍ុំង៥សៅនិ វ នបានសោយកុំរកា សបើរម នបញ្ញា ាសព្គឿងបុំភែឺ 
ជ្ំងឺលប់បារមភ Anxiety 

 ការងប់បារមភមានភាររីរយ៉ា ង គឺបារមភធមមត្ត និងបារមភមាន កខណ្ៈជ្ុំងឺ។ 

- បារមភា កខណ្ៈធមមត្ត (Anxiety physiologique) ែូចាបារមភសរ ព្ប ង 
បារមភរីចូ សរៀនមហវទិា ័យាស ើកែុំបូង….សហើយក៏បាតព់្  ះអ ់រីចិតា។ 

- បារមភា កខណ្ៈជ្ុំងឺ (Anxiety pathologique) សចះខតភយ័អត់សហតញ ៤សៅ១០
ែងសៅកនញងមយួថ្ងៃ សចះខតមានទុំស រសៅរកការព្រួយបារមភមនិឈបឈ់រ សហើយរាញ ុំថ្រអុំរីអវីៗ
ស្សងៗសៅកនញងការរ ់សៅព្បចាុំថ្ងៃ។  ញ្ញា ែុំបូង អនកជ្ុំងឺមាន កខណ្ៈតឹងខតង ឈកឺា  
សបះែូងសែើរញាប ់រចួស ចសចញការងប់បារមភកនញងចិតា និងការព្រួយសព្ចើន) បញ្ញា សនះសកើតមាន
ស ើងសព្កាយរីការត្តនតឹងចិតា (សស្រ្ ា ) ឬមានបញ្ញា ្ែូវចិតាាយូរមកសហើយ។ 

 ញ្ញា ទុំងឡាយរប ់ជ្ុំងឺសនះគឺមានែូចខាងសព្កាម៖ 

- ការតឹងខតង្ែូវចិតា អារមមណ៍្ត្តនតឹងនិងព្ជ្ួ ព្ចប ់ ការព្បមូ អារមមណ៍្មានការ
ចញះសខោយ មនិព្ ណ្ញ កកនញងចិតា។ 

- ការតឹងខតង្ែូវកាយ សៅមនិ ញខឈកឺា  ញ័រខែួនមនិអាចបនធូរអារមមណ៍្ វ ិមញខ
ខបកសញើ  សបះែូងសែើរញាប ់ ៃួតមាត ់ ែសងាើមែកញាប។់  ញ្ញា ទុំងសនះ ថិតសៅាសព្ចើន
ខខ និងសកើតមានវញិាញឹកញាប ់ សបើមានអារមមណ៍្សព្កៀមព្កុំខាែ ុំងរហូតខ ងចងរ់ ់ ព្តូវគិត
ោាជ្ុំងឺធ្លែ កទ់ឹកចិតា (Depression) កនញងជ្ុំងឺ Anxiety រតខ់ាែ ចសាែ ប ់ឯ Depression 

រតច់ងស់ាែ ប់វញិ។  
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- កនញងសាថ នភារធមមត្តមយួ ព្សាបខ់តមានការស ចសចញការភ័យខាែ ចភាែ មៗ សោយ
មនិអាចរនយ ់បាន សហើយជ្ួនមានញ័រព្ទូងវ ិមញខ អារមមណ៍្ែូចាមនិរិត ឬខាែ ចនឹង
មានសព្រះមហនារាយណាមយួនឹងសកើតស ើង (ែូចាបាតប់ង់ការព្តួតរិនិតយ ឬការព្គប់ព្គង
ខែួនឯង សហើយកាែ យាឆ្កួត ឬភយ័ខាែ ចទបច់ិតាមនិបាន សព្ ះតឹងខណ្នកនញងងចិតាសរក ចង់
ខតខព្ ក ឬស ើចខាែ ុំងៗ ភ័យខាែ ចោមានរុំងសបះែូង ឬការសាែ ប់ភាែ មៗសកើតស ើងចុំស ះ
ខែួន)។  កខណ្ៈសនះគឺា ភារធៃនធ់ៃរបនាិចរប ់ជ្ុំងឺងបប់ារមភសនះ ខែ សគសៅបាន ោ
ការងប់បារមភយ៉ា ងគុំហញក។ វបិតាិសនះមាន កខណ្ៈាប ទ នភ់ាែ មៗ សហើយសកើតស ើងាបនា
ប ទ បម់ាន ថិតសៅរយៈសរ  ២ឬ៣ ទីខតប៉ាញសណាណ ះ សហើយក៏បាត់សៅវញិ ខែ សធវើឱ្យអនក
ជ្ុំងឺរញួរាមនិចងស់ៅទីកខនែង ឬសជ្ៀ វាង កមមភារស្សងៗខែ វបិតាិសនះសកើតស ើង សព្ ះ
ខាែ ចវាសកើតមានមាងសទៀតែូចកា ខែ សគមានកនញងសរ កុំរញងមានវបិតាិ ែន់សសាែ ររីមញន។ 
ការែកខែួនសជ្ៀ សវៀងរីសាថ នភារខែ វបិតាិសនះ ធ្លែ ប់សកើតស ើងសធវើឱ្យភារភ័យខាែ ចរតឹខត
មានកាន់ខតខាែ ុំងស ើង សហើយទីបុំ ញ្តរតប់ាត់បងក់ារង្ហរព្បចាុំថ្ងៃទុំងព្ ុង។ ព្តូវរព្ងឹង
អារមមណ៍្ត្តមខបប មាធិ សទះបីាមានអារមមណ៍្ភយ័ខាែ ចព្បសភទណាក៏សោយ ការត្តុំង
មាុំកនញង មាធិនឹងទទួ បានសាគជ្័យទុំងព្ ុង។ អារមមណ៍្ភយ័ខាែ ចព្រន់ខតាអារមមណ៍្
ខែ ខតងខតសកើតរ ត់ៗាធមមត្ត ភារភ័យ ែនស់សាែ រយ៉ា ងគុំហញកវាសកើតស ើង ២សៅ៣
 ទី សហើយក៏បាតស់ៅវញិាធមមត្តសទ។ សបើ ិនវាសកើតស ើងមកវញិឱ្យវាសកើតមកចញះ សព្ ះវា
ព្រន់ខតាអារមមណ៍្ខតប៉ាញសណាណ ះ អវីខែ សយើងធ្លែ បប់ានសធវើរីមញន គឺសៅខតសធវើបានែូចមញន
ែខែ  កខនែងណាខែ ឱ្យសយើងខាែ ចសយើងព្តូវខតរាយមសៅកខនែងស ះ សហើយសៅឱ្យបាន
ញឹកញាប ់ នឹងសធវើកិចេការសៅទីស ះឱ្យបានរហូតែ ់ចបច់ញងចបស់ែើម។ ចូរសផ្លា តអារមមណ៍្
ព្តួតរិនិតយស ើសហតញការណ៍្ភតិភយ័ មនិព្តូវសផ្លា តអារមមណ៍្សៅស ើការភយ័ស ះសទ ព្តូវ ួរ
ខែួនឯងោ សហតញអវីចាុំបាចភិ់តភយ័ ខែ មិន មសហតញ ម្ សសាះ មនញ ស្ងទុំងរួង
សគសធវើបានសយើងកស៏ធវើបាន។ មនិខមនសផ្លា តសៅស ើការភ័យ សទ! ខ្ញ ុំមិនហ៊នសៅសទៀតសទ 
សោខតកាែ យាឆ្កួ ត ខ្ញ ុំមិនែឹងសៅាយ៉ា ងណាសទ ការគិតសនះខញ សហើយ។ និយយព្បាប់
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ខែួនឯងោ រម នអវី សកើតស ើងសទ សយើងមិនង្ហយនឹងរុំងសបះែូង ឬក៏សាែ បភ់ាែ មៗស ះស ើយ 
ការភយ័សនះព្រន់ខតាអារមមណ៍្ខែ បាតស់ៅវញិ២ឬ៣ ទីខតប៉ាញសណាណ ះ។  

ការរាបា  គឺខ្អកសៅស ើការរព្ងីកអារមមណ៍្ ត្តមអនកវទិាសាស្រ្ ាបានអបរ់ ុំសធវើការ
រាបា ស ើបាតញភារែសងាើម។ 

សបើែសងាើមែកញាប់ខាែ ុំង ព្តូវឱ្យរតែ់កែសងាើមកនញងងងប់ាែ  ទិកមួយសែើមប ីនស ុំឧ ម័ន
កាបូនិចទញកវញិ ព្បសយជ្នន៍ឹងបនថយអា ់កា ូ កនញងខួរកា  (Alcalose Cérébrale) 
សព្ ះែសងាើមែកញាប ់ុំឱ្យបាតប់ងឧ់ ម័នកាបូនិច ុំឱ្យអា ់កា ូ កនញងខួរកា   ុំឱ្យ
សកើតអារមមណ៍្មនិ អស្សងៗសកើតស ើង។ អាកបបកិរយិែកែសងាើមកនញងងង ់ សបើសធវើសៅត្តមទីធ្លែ
សាធ្លរណ្ៈ ព្បាកែាសគសចាទោ សយើងហិតសព្គឿងសញៀនាមនិខាន មា៉ាងសទៀតឱ្យហតស់ធវើ
រា ់ថ្ងៃ សោយអងគញយកនញងបនទប់សាៃ ត ់ ហតរ់នយតឺចង្ហា កែ់សងាើមឱ្យយឺមកវញិ សនះគឺហក់
បីែូចាបខនថមសវទ  និងទុំ  ់សព្ៅខែួនសៅស ើទុំ  ់សៅកនញងខែួនឱ្យកាន់ខតខាែ ុំងកាែ ខងម
សទៀត សព្ ះសយើងហកប់ីែូចាកុំរញងខតព្បឹងទបន់ឹងការហូរសៅត្តម ភារធមមត្តរប ់ធមម
ាតិថ្នចង្ហវ កែ់សងាើម។ សោយសារខតបញ្ញា ញាណ្ែ៏ខ នវសិ   ខែ ទទួ បានរី
វបិ ស ជ្ាន ព្រះ មាម  មពញទធ មណ្សរតមបានព្សាវព្ាវរកស ើញជ្ិតខត ៣០០០ឆ្ន ុំ 
សៅសហើយ មកទ ់ រវថ្ងៃសនះ។ ការព្បតិបតាិ ិបបោា នខយ ់ែសងាើមសចញចូ  (ខយ ់ចូ 
ព្រន់ខតែឹង សចញព្រន់ខតែឹង) គឺបានព្តួតរិនិតយសោយចុំផ្លទ  ់សៅស ើែុំសណ្ើ រការខញ 
ព្បព្កតីរប ់ខួរកា ឱ្យកុំហញ ថ្នអារមមណ៍្មនិ អទុំងរួងរ តប់ាត់សៅ សហើយបសងកើន តិ 
ែឹង ឱ្យសកើតសព្ចើនស ើងវញិ។ ការអនញញ្ញា តាិឱ្យសវទ ទុំងអ ់ ហូរសចា សៅធមមត្តត្តមខយ ់
ែសងាើម សទះញាបក់ាី សទះកញ្ាក់ោច់ៗ កាី គឺកនញងបុំណ្ងឱ្យធមមាតិរប ់សវទ ទុំងរួងរ ត់
សចញអ ់រីចិតា ទីបុំ ញ្ត  ់ខត តិែឹងទន់រ ឹកទន ់និងបញ្ញា ែប៏រ ិញទធខតប៉ាញសណាណ ះ។  
 ចុំខណ្កឯ ភារត្តនតឹងស ើរាងកាយែូចារងឹសាចែ់ញុំោគ ម សាចែ់ញុំមញខ មញខសមម ាុំ 
ចញកសរាយកញ្េ ឹងក តឹងខណ្នសាចែ់ញុំថ្ែ ខនង ។ ។ អនករាបា ចិតាសាស្រ្ ាបានអបរ់ ុំឱ្យ
ហតប់នធូរសោយការព្បឹងបនាឹងរចួបនធូរបនាិចមាងៗ សនះាែុំសណាះព្សាយមនិជ្ុំទិ សៅ
ទ ់ខតសសាះ  ភារត្តនតឹងទុំងសនះវាាបាតញភាររប ់ការងប់បារមភសៅកនញងចិតា សហតញ
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សនះសយើងព្តូវរកែុំសណាះព្សាយសចញរីចិតា ឱ្យចិតាបានព្តាកោ់ែ សាអ ត្ូរ្ង ់ស ះរាងកាយ
កស៏ាអ ត បាតប់ង ់ភារត្តនតឹងទុំងអ ់ខែរ។ សែើមបឱី្យចិតាសាអ តបាន  ញះព្ត្តខតចិតាយ ់
ចា ់រីនិចេ កខណ្ៈធម ៌ មានរបូមិនសទៀង ាទញកខរម នអវីារប ់ខែួ ន ខរនខភននរនយ ់ខែួន
ឯងរា ់ៗថ្ងៃ រា ់ៗខខ សរ ខែ បញ្ញា ចកខញសកើតស ើងសហើយ  ភារបីតិព្រឺសរាម ព្រឺខ បក
សកើតស ើងសោយអុំណ្រ សព្ ះបានស ើញអរយិ ចេៈការគិតសៅស ើសរឿងឥតព្បសយជ្ន៍
ទុំងរួងព្តូវបានបញ្ឈបប់សណ្ាើ រៗ ចិតាកព៏្សា សៅៗខ ងខរកទញកខ ខ ងត្តនតឹង ខ ងងប់
បារមភ សវទ ទុំងរួងស ើរបូកាយករ៏ តប់សណ្ាើ រៗ ទីបុំ ញ្តសោយការរាយម មាធិ
រិចារណា រមួនឹងត្តមោនខយ ់សចញចូ  សគកក៏ាែ យខែួនាមនញ សសាអ តចិតា សាអ តកាយ 
រចួចាក ញ្តទញកខកមមកាយចិតា។ 

 

ជ្ំងឺេិបតតិអាកបបកិរយិា 

(Obsessive Compulsive Disorder) 
ជ្ុំងឺសនះ អនកជ្ុំងឺសចះខតមានគុំនិតចងប់សញ្េញនូវអាកបបកិរយិែខែ ៗ (ចាកស់សា

រទវ រ សហើយអារមមណ៍្សៅខតមនិអ ់ចិតា សចះខតព្ត បស់ៅចាកម់ាងសហើយមាងសទៀតមនិឈប់
ឈរ) អនកជ្ុំងឺមានការរិបាកាមួយគុំនិតខែ ខតងខតសកើតស ើង សហើយមានអារមមណ៍្ហត់
សនឿយរហូតែ ់មានជ្ុំងឺសាម រតីស្សងសទៀតសកើតស ើងខែរ ែូចាការងប់បារមភ (Anxiety) ឬ
ធ្លែ កទ់ឹកចិតា (Depression) ។ 

 ការរាបា  គឺព្តូវខុំជ្ុំនះនូវគុំនិតព្ចុំខែ  និងអាកបបកិរយិខែ អត់ព្ទុំមនិបាន
ស ះ។  មាធិ គឺបសងកើន តិែឹង ែឹងរីអវីៗខែ កុំរញងខតព្បព្រឹតាិកនញងបចេញបបនន សហតញសនះក៏
កាែ យាឱ្ ង កាិ ិទធកនញងការបុំបាតគ់ុំនិតព្ចុំខែ សនះ។  
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ជ្ំងឺធ្លែ ក់ទឹកចិតត 
(Depression) 

 សព្កាយរីការត ូ៊ព្តូវបរាជ្័យ ការខកបុំណ្ង មនញ សខែ ាទីព្ ោញ់ព្ ត់
ព្បា ់សចា   ទធ្ ខែ ទទួ បាន ញទធខតមនិ អ។ ។ រតក់ធ៏្លែ កទ់ឹកចិតាអ ់កមាែ ុំង
កុំខហង អត់ បាយចិតា អតច់ងប់ុំសរញការង្ហរ ខ ងមានអវីខែ  ុំខាន់ ព្មាប់រត់ 
សភែចភាែ ុំងសព្ចើន គិតយឺតសធវើការយឺត បស ទ  ខែួនឯងោរម នតុំថ្  ចង់ មាែ បខ់ែួន 
ទទួ ទនអវីកម៏និឆ្ៃ ញ់សហើយរម នកមាែ ុំងសសាះ ខតខែះខព្បាឃ្លែ នខាែ ុំងសហើយសែករហូតរញយ
ឆ្ៃ ់។  ញ្ញា ទុំងសនះសបើមានស ើ រីរីរ បាា ហ៍ គឺរតម់ានជ្ុំងឺសនះសហើយ ា ទធ្ ថ្ន
ការគិតព្រួយខាែ ុំងរហូតែ ់ែូបា៉ា មនីចញះយ៉ា ងសព្ចើនរីខួរកា ។ ជ្ួនសគចខែួនរួនមញខ ញ្ជប់
 ញ្ជ ឹងរញុំសអើសរើនឹងអវីៗខែ សៅជ្ញុំវញិខែួន អ ់ស ចកាីសព្តកព្តអា ចុំស ះ កមមភារ
ទុំងឡាយ សហើយបង្ហា ញឱ្យស ើញនូវកាយនិងចិតា ពឹក ទក់យ៉ា ងខាែ ុំង។ សកើតជ្ុំងឺសនះបាន
កស៏ព្ ះខតមនិយ ់រីនិចេធម ៌ សទះឈឺសហើយក៏សោយ  ូមទទួ យកកិចេព្បតិបតាិ មាធិ 
(សបើបាតញភារចិតារញុំធៃនធ់ៃរែ ់ចង ់មាែ បខ់ែួនសៅស ើយ) ព្តិះរះិរកសហតញនិង្ រប ់ទញកខ។ 
សយើងសាែ ប់ោរចួទញកខ គឺមនិខមនសទ សព្ ះសយើងបានបនស ់ទញកខាសព្ចើនឱ្យអនកែថ្ទទទួ 
ជ្ុំនួ  សហើយការសាែ បស់ោយវញិ្ញា ណ្ឥតធមយ៌៉ា ងសនះ និងរកទីកុំសណ្ើ តឯណា អបាន 
សហតញសនះព្តូវវ ិមកជ្ួបទញកខែខែ ៗសទៀត។  
 

ការថធេើអតតឃាត 
(Suicide) 

 ាការ មាែ បខ់ែួនឯងសោយសចត  មានការប៉ាងទញកាមញនសែើមបសីគចសចញរីបញ្ញា
ខែ សគមនិអាចព្ទុំព្ទបាន ឬមនិអាចសោះព្សាយបាន។ សរ ស ះមានរមួាមួយនូវ
អារមមណ៍្អ ់ ងឃមឹាខាែ ុំង ភាររម នជ្ុំនួយរីអនកែថ្ទ ការសធវើអវីៗមនិបាន សព្មចត្តម
ចិតាខែ ប៉ាងព្បាោន  ការព្បទញព្បទង់រន រវាងទញកខសសាក និងការខែ មនិអាចព្ទុំព្ទបាន
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ាមយួទញកខសសាកសនះ ក៏សកើតការ សព្មចចិតាយកការសាែ បា់ែុំសណាះព្សាយ។ វាមានបី
ែុំណាកក់ា ៖ 
 ១- មានបុំណ្ងចង់ មាែ បខ់ែួន 

 ២- រាយមសាក បង មាែ បខ់ែួន 

 ៣-  មាែ បខ់ែួនបាន សព្មច។ 

បញរ  មាែ បខ់ែួនបាន សព្មចសព្ចើនាងស្រ្ ាីបីែង ខតស្រ្ ាីមានការរាយមសាក
 បង មាែ បខ់ែួនសព្ចើនាងបញរ ៤ែងសៅវញិ។ បញរ សព្បើមសធាបាយែូចាបាញ់ខែួនឯង 
ចងក សោតរីទីខព ់ ចុំខណ្កឯស្រ្ ាីវញិនិយមសព្បើោន ុំ ែូចាោន ុំ មាែ ប់ តវ អិត ឬោន ុំ
រាបា សោយកព្មតិខព ់។ ទកទ់ងនឹងអាយញសគស ើញោ សព្កាម១២ឆ្ន ុំ សគកុំរស ើញ
 មាែ បខ់ែួនបាន សព្មចណា ់គឺ ុំបូរខតបុំណ្ង។ សកមងជ្ុំទងព់្បុ  មាែ ប់បាន សព្មច៣
ែង សព្ចើាងសកមងព្ ី ខតសកមងព្ ីមានបុំណ្ងសព្ចើនាងសកមងព្បុ ៣ែង។ 

 មូ សហតញថ្នការសាែ ប់សនះមករីការវាយែុំ ាីបស ទ   សធវើបាបស្សងៗ ការមនិយក
ចិតាទញកោករ់ីឪរញកមាា យ ឬឪរញកមាា យខ ង ះរន  ឬមានឪរញកចញង មាា យចញង។ 

 មនញ សសរញវយ័អព្ត្ត មាែ បខ់ែួនខព ់បុំ ញ្ត គឺអាយញស ើ រី៤៥ឆ្ន ុំ ចុំស ះបញរ  និង
អាយញរី ៥៥ឆ្ន ុំស ើងចុំស ះស្រ្ ាី។ ការ មាែ បខ់ែួនសនះសព្ចើនសកើតរីបញគគ ខែ ធ្លែ ប់មានព្បវតាិ
 មាែ បខ់ែួនរីមញនមក និងអនកខែ មនិចងចូ់ រមួកនញងការង្ហរ ងគម កនញងចុំសណាមមញខរបរ សគ
ស ើញមញខរបរព្គូសរទយ មាែ បប់ាន សព្មច បីែងសព្ចើនាងមញខរបរែថ្ទ (សនះព្បខហ ា
សរទយសាគ  ់រសបៀបសាែ បច់ា ់ាងសគ ឬកស៏គមានជ្ុំងឺសាម រតី ឬកស៏ញៀនាតិអវីមយួ) ការ 
ទូ ម នអនកែថ្ទមនិែូចាការអនញវតាផ្លទ  ់។ 

 អព្ត្តសាែ ប់ារមួ គឺសកើនស ើងសរ មានវបិតាិស ែាកិចេ សរ បាតប់ង់ការង្ហរ សរ 
ធ្លែ កត់ុំខណ្ងបញណ្យ កាិ  ងគមខែ មានគណ្បកសខតមយួ សហើយព្គបព់្គងផ្លា ច់ការ សកើត
ជ្ុំងឺសាម រតី Depression សរ  មាែ បខ់ែួនសព្ចើនស ើញសៅសរ រាព្តីខខភែឺ។ ជ្ុំងឺមយួចុំនួន
ជ្ុំរញញឱ្យរតច់ង់ មាែ បខ់ែួន (មហរកី សអែ ៍ ជ្ុំងឺសបះែូង…) ឥទធិរ រប ់ោន ុំខែះក ៏ុំឱ្យ
ចង ់មាែ បខ់ែួនខែរ។  
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 ការយ ់ចា ់ោ រម នអវីារប ់ខែួនរិតព្បាកែ  ភាវៈទុំងឡាយព្បព្រឹតាិសៅ
សោយមនិសទៀងទត ់ សៅសរ ខែ សយើងជ្ួបវបិតាិស្សងៗ ក៏រម នអារមមណ៍្ភ្ាក់ស្អើ ណា ់
ខែរ។ ព្បសយជ្នអ៍ីនឹងចញះចាញ់សោយការ មាែ បខ់ែួន ុំឱ្យអាព្ ូវសករ ាិ៍ស ះ? ស ចកាីសាែ ប់
គងន់ឹងមកែ ់ត្តមធមមត្តចញះ សរ យ ់ចា ់សោយបញ្ញា ចកខញោ មានរបូគឺមានទញកខ សៅ
សរ ខែ ទញកខធុំមកែ ់ សយើងខព្បចិតាា សងវគ សហើយសោះព្សាយត្តមធមមត្ត សព្ ះវាា
 ភាវៈមួយខែ របូខតងខតមានាធមមត្ត។  មាធិរនយ ់សយើងមនិឱ្យតក ់ែញតនឹងការ
បាតប់ង ់ង្ហខ រ ខតឱ្យសចះមានសមត្តា ចុំស ះវញិ្ញា ណ្និងរបូខែួនឯងកាី អនកែថ្ទកាី សទះ  ់
កនែះែសងាើមកស៏យើងព្តូវព្បឹងរ ់សែើមបសីាងកញ  ឱ្យខែួនឯង ព្គួសារ និង ងគមាតិ។ ព្រះ
 មាម  មពញទធព្រះកាយែួ សែកសៅសហើយកាី កស៏ៅបុំសរញកញ  ាចញងសព្កាយសោយសបើឱ្យ
សាវក័និងបរ ័ិទទុំងអ ់ជ្ជ្ីក ួរនូវព្រះធម៌ ខព្កងមានកខនែងសៅមនទិ  ងសយ័រញុំ
ចា ់ោ ់ ព្រះអងគនឹងរនយ ់ឱ្យស ើញាកច់ា ់។ ការសធវើឱ្យជ្ីវតិព្បព្រឹតាិសៅ
ព្បកបសោយព្បសយជ្នយ៍៉ា ងសនះ  ូមបខីតសយើងខែ ា តវ ៃង់សមែ កម៏ានកាីរ ុំសភើបចងព់្តង
ព្ត្តប់ត្តម រញុំគបបអីីសៅបញ្េបជ់្ីវតិសោយងងឹតងង ់ស ះស ើយ។ មចេញរាជ្សបើែ ់សរ ព្តូវ
ជ្ួបចាុំជ្ួបកញុំបាចព់្បឹងរករត ់ ឬសគចរីរតស់រកខែរ។ អវាិជ មានឥទធិរ ធុំសធងវាបិទបាុំង
ចិតាមនិឱ្យរកធមស៌ ើញ ឱ្យស ើញខតចុំណ្ងក់នញងការព្បព្រឹតិាអុំសរើាអកញ   អវាិជ ាឬ 
គ ់ថ្នអកញ   វសងវងាតួថ្នសមាហៈទុំងអ ់សនះ នឹង ុំសៅរកស ចកាីវ ិ ទុំង មនិង
របូ សព្ ះរញុំបាន មាគ  ់ោ របូសនះមនិសទៀងរបូសនះាទញកខនិងរម នអវីារប ់ខែួនត្តុំងរីសែើម
សរៀងមក។  ញះទញកខមកែ ់កភ៏័យព្ជ្ួ ព្ចប ់ ែនស់សាែ រ សោះព្សាយមនិសចញក៏ សព្មច
សែើរត្តម្ែូវខែ  ងគមមនិអាចទទួ យកបានសៅវញិ។  
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ជ្ំងឺកំេូចអារមមណ៍ 
(Affective disorder) 

 ាជ្ុំងខឺែ អារមមណ៍្រម នរសបៀបសរៀបរយ ាធមមត្តសទះបីមានសរឿង បាយចិតាកាី 
រិបាកចិតាកាី កច៏ិតាទទួ ការគិតសរឿងស ះមកទញកមានរយៈសរ យ៉ា ងខែី គឺព្តឹមខតរីរអាទិតយ
ខតប៉ាញសណាណ ះ សបើវាសៅខតបនាស ើ រីសនះ ស ះអារមមណ៍្សយើងគឺមនិធមមត្តសហើយ។ អារមមណ៍្
រប ់មនញ សធមមត្តមាន កគ់ឺស មើ អ មនិង្ហយចញះសរក ឬស ើងខាែ ុំងសរក ឬស ើងខាែ ុំងសហើយ
បាកច់ញះខាែ ុំងកនញងសរ បនាប ទ បរ់ន ស ះខែរ។ សហតញសនះសយើងព្តូវសចះយ ់វា ់ ទងខ់ែួនឯង 
សែើមបរីះិរកវធិីសោះព្សាយរ ់កនញង ងគមខែ រម នស ថរភារ សធវើឱ្យមនញ សមានអារមមណ៍្រ ុំសជ្ើប
រ ុំជ្ួ ខព្បព្បួ ឥតឈបឈ់រ ខែ ាសហតញ ុំឱ្យង្ហយមានជ្ុំងឺកុំហូចអារមមណ៍្សកើតស ើង។ 
សរ សនះសយើងស ើកយកជ្ុំងឺខែ មានអារមមណ៍្ធ្លែ កច់ញះខាែ ុំង អារមមណ៍្ស ើងខាែ ុំង និង
អារមមណ៍្ខព្បព្បួ មកសធៀបរន ។  
 ជ្ុំងឺខែ មានអារមមណ៍្ធ្លែ កច់ញះខាែ ុំងមានែូចា៖ 

1. ជ្ុំងឺធ្លែ កទ់ឹកចិតា (Depression) សយើងបានបង្ហា ញខាងសែើមមាងសហើយ សតវារម ន
ោយ ុំ និងការស ើងទឹកចិតា។ 

• មានអារមមណ៍្បាតប់ង់សារៈ ុំខាន់ ព្មាប់រតអ់ ់រ ីង 

• មានអារមមណ៍្កុំ ត់សខាែ ច្ោរ មនិចងជ់្ួបមញខអនកណាទុំងអ ់ 

• អារមមណ៍្មនិមូ  (ឱ្យរតគ់ិតស ខបូកែកខតបនាិច ឹងមនិបាន) 
• មានការយឺតយ៉ា វទុំងកាយទុំងចិតា (មនិចង់និយយ មនិចង ់ុំអាតខែួន
ព្បាណ្ អ ់កមាែ ុំងាប់ាព្បចាុំ) 

• មានអារមមណ៍្បស ទ  ខែួនឯងតូចចិតាចង ់មាែ បខ់ែួន (ឈកឺា  សែករញុំ ក់ 
យ ់ បាិស្ា ផ្លា  ់) 

 ញ្ញា ទុំងសនះមានាប់ស ើ រីរីរអាទិតយ 
2. ជ្ុំងឺស ើងអារមមណ៍្ (Manic) 

•  កមមភារអាកបបកិរយិរហ័ រហួនខតសធវើការរាយមាយមនិ សព្មច 
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• ការ្ាញ ុំអារមមណ៍្និងការព្បុងព្បយត័នងយចញះ ឬរម នសសាះខតមាង 

• និយយសព្ចើនសរញៗមយួថ្ងៃ ញ្តសរឿងមួយែ ់សរឿងមយួ (ឆ្កួតទឹកមាត)់ 
• មានគុំនិត ុំបូរខបបខតយកាការមនិបាន 

• អតួសកអងកាអ ងត្តុំងរីរូជ្អុំបូរ សមើ ង្ហយសគឯងព្គបរ់ន  (ឆ្កួតព្បមាង) 
• ោមរ កមាែ ុំងខាែ ុំងកាែ  
• ការរមួសភទសកើនខាែ ុំង និងរមួសភទខញ ធមមត្ត (មានការចាបរ់ ុំសោភសគាញឹក
ញាប ់សហើយសធវើសៅស ើមនញ សមនិ ថិតកនញងវយ័បនារូជ្សទៀត្ង) 
 ញ្ញា ទុំងសនះមានស ើ រី១អាទិតយ។ 

3. ជ្ុំងឺអារមមណ៍្ខព្បព្ប ួ្ទួនរន  (Bipolar Disorder) 

គឺកនញងឆ្ន ុំសនះមានជ្ុំងឺស ើងអារមមណ៍្ ព្សាបខ់តឆ្ន ុំសព្កាយចញះអារមមណ៍្រហូតែ ់ធ្លែ ក់
ទឹកចិតាសៅវញិ។ ជ្ុំងឺធ្លែ កទ់ឹកចិតាសកើតសព្កាយរីសគជ្ួបទញកខធុំៗែូចា៖ ការបាតប់ង ់បរាជ្យ័ 
ខកបុំណ្ង  ងគមយញតាិធម ៌និងអុំសរើហឹងោរញករ ួយ។ សគភាែ តប់សណាា យអារមមណ៍្សព្កៀមព្កុំ
 ញក ញយអូ ប ែ យត្តមអុំសរើចិតា ុំឱ្យការសព្បើព្បា ់ាតិែូបា៉ា មនី និងស រ ៉ាតូូនីនកនញងខួរ
កា អ ់យ៉ា ងសព្ចើន ទីបុំ ញ្តវាកស៏ ចសចញាអារមមណ៍្អ ់ ងឃមឹ។ សរ ខែះសែើមប ី
ទបទ់ ់ការបាតប់ង ់ ឬការសព្បើាតិគីមសី្សងៗ (ប៊សីចង ោន ុំសញៀន អុំសហវត្តមនី ខែ មាន
កនញងសភ ជ្ជៈសរជ្ ់)  ុំឱ្យាតិជ្ីវៈគីមីទុំងឡាយកនញងខួរកា សកើនស ើងយ៉ា ងសព្ចើន ខែ 
 ុំឱ្យមានអារមមណ៍្រសវ ើរវាយមសមើមមាយរម នការរិតសៅវញិ។ ការរាបា ខ្នកសវជ្ជសាស្រ្ ា 
សគខ្អកស ើឱ្ ងព្បឆ្ុំងការធ្លែ កទ់ឹកចិតា ឬព្បឆ្ុំងភាររសវ ើរវាយ ឬឱ្ ងរកោ ុំនឹង
អារមមណ៍្ (Stabilizer of mood)។  

ចុំខណ្កឯឱ្ ងកនញងព្រះរញទធសា   គឺ មាធិរិចារណាខែ សបើសគសព្បើយ៉ា ងសទៀង
ទត ់ ត្តុំងសាម រតីសៅាធមមត្តស ះសគមនិង្ហយនឹងធ្លែ កខ់ែួនឈសឺ ើយ។ ព្រះអងគធ្លែ ប់ 
 សស្រ្ង្ហគ ះ ងបោចារខែ ឆ្កួតវសងវងអាព្កាតកាយឱ្យា ះស ប ើយ ខងមទុំងបាន សព្មច
អរហតថ្ សទៀង្ង។  មាធិ គឺាការហវឹកហត់សធវើអារមមណ៍្ឱ្យស មើនឹងមាន ុំនឹង 
អារមមណ៍្ខែ ស មើរម នខឹងសរក ឬអរ បាយសរក វាករ៏ម នរ ុំសញាចឱ្យមានការបសញ្េញាតិ
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ជ្ីវៈគីមកីនញងខួរកា  (Dopamine, Sérotonine…) ខែ  ុំឱ្យសកើតអារមមណ៍្មនិព្បព្កតី
ខែរ។ ឯការចសព្មើន តិបបោា នខយ ់ែសងាើមសចញែឹង ចូ ែឹងវាបានព្តួតរិនិតយសោយចុំ
ផ្លទ  ់ សៅស ើការខូចរសបៀបខបបបទថ្នការបសញ្េញាតិជ្ីវៈគីមរីប ់ព្បរន័ធព្បសាទ គឺវាសធវើ
ឱ្យមានតញ យភាររវាងការបសងកើត (Synthese) និងការបុំផ្លែ ញសចា សៅវញិ 
(Catabolisme) ថ្នាតិជ្ីវៈគីមីទុំងស ះ គឺែូចាចុំណិ្តព្បាក់កាករ់ីរ ខែ មួយចុំសហៀង
កបក់នញងសៅកនញងចិតា មយួចុំសហៀងសទៀតសៅព្តង់ទវ រថ្នខយ ់ែសងាើមសចញចូ កនញងកាយ (រនធ
ព្ចមញះ) និងសវទ រមមណ៍្។ ការ មាអ តកាក់មយួចុំសហៀង មួយចុំសហៀងសទៀតកព៏្តូវបាន
 មាអ តខែរ។ ចិតាខែ មានខតសមត្តា  និងបញ្ញា ាចិតាខែ ព្តាក់ោែ សាអ ត ៃប ់ មនិង្ហយ
រ ុំសជ្ើបរ ុំជ្ួ ខព្បព្បួ ចញះស ើងឱ្យធ្លែ កក់នញងជ្ុំងឺសាម រតីណាមយួស ើយ។ ព្រន់ខតានិ សយ័
សយើងរា ់រន ទ ់ខតខុំរាយមបសងកើតចិតាែ ៏អស ះ សោយព្តូវសព្បើសរ សវោយូរបនាិច 
សព្ ះចិតាសោភៈ សទ ៈ សមាហៈ គឺវាមានអាយញស មើនឹងសយើងខែរ សហើយសយើងសទើបខតរាវរក
វធិីជ្ព្មះវាសចា ។ អុំណឹ្ះសបើព្រះរញទធាមាេ  ់កព៏្ទងធ់្លែ បប់ានឆ្ែងកាត ់ស្រ្ង្ហគ មកនញងនគរកាយ 
ចិតាយ៉ា ង ុំបាក ុំបិនខែរ។ មារទុំងឡាយមានកិស   និងតណាា បានសធវើឱ្យព្រះទ័យព្រះ
អងគរាយមាយ សធវើឱ្យព្រះអងគព្ ោញ់សរញចិតា ាបជ់្ុំ ក់សៅរកអារមមណ៍្ បាយរកីរាយ
ស្សងៗកនញងអតីតកា  និងមកោ ់រញ្ញា ក់ព្រះអងគឱ្យមានតសព្មក នឹងចងព់្ត បស់ៅព្រះ
បរមរាជ្វា ុំង សៅ បាយសភែើតសភែើនាមួយនឹងជ្ីវតិខែ ស រសរញសៅសោយកាមរាគៈ ែូច
កា រីព្រសែើមវញិ។ ខតសោយការត្តុំងចិតា ចាេ អធិោា នយ៉ា ងបាូរផ្លា ច ់ ព្រះអងគព្ទងខ់ុំត ូ៊
ទបទ់ ់នឹងតណាា ទុំងសនះបាន សោយព្រះទ័យរាយមែខ៏ាែ ុំងកាែ  វរីយៈបារមី។ ទីបញ្េប់
ព្ទងប់ាន សព្មចសាគជ្យ័ សរញបរបិូណ៌្កនញងការកុំចាតប់ងនូ់វស ចកាីយ ់ខញ ទុំងឡាយ 
ខែ ខតងខតមករ ុំខានព្រះទ័យរប ់ព្រះអងគ។ ព្រះទ័យរប ់ព្រះអងគមាន នាិភារ ៃប់
សាៃ ត ់អណា ់ សព្បៀបបីែូចាទឹកកនញងបឹងសៅសរ ខែ រម នខយ ់សបាកបកព់្តូវែូសចាន ះខែរ 
សព្ ះព្រះអងគព្ទងគ់ង ៊់បក់នញង មាធិយ៉ា ងសព្ៅ។  

 មាធិរាបា កាយចិតា រញុំខមនព្បតិបតាិខត២ ឬ៣ថ្ងៃ បាន្ ស ះស ើយ (មនិ
និយយចុំស ះកញ បញព្ត ខែ សោកមាននិ សយ័ នស ុំរីបញសរវយ៉ា ងព្កា ់ខព្ក ស ះសទ 
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សព្ ះសោកអាចសាា បច់បក់ ៏សព្មចបានសសាត្តភាែ ម ឬ សព្មចទុំងកនញងសរ សាា បធ់ម)៌ គឺ
សយើងព្តូវមានរាយមែ ៏អ។ យ៉ា ងណាមិញោន ុំសរទយកម៏និខមនខព្បខត ២ឬ៣ថ្ងៃស ើញ្ 
ខែរ យ៉ា ងសហចណា ់កស៏ព្បើរយៈសរ មយួខខស ើងសៅ។ សហើយការា ះស ប ើយករ៏ញុំ
ព្បាកែោាោច់ទុំងព្ ុងខែរ សព្ ះសបើអនកជ្ុំងឺខែួនឯងមនិសចះអបរ់ ុំចិតា វាកោ៏បព់្ត ប់
មកវញិែខែ ។  

វបិ ស  ាការអបរ់ ុំចិតាឱ្យបានស ើញចា ់នូវ ចេៈធម៌សទើបរចួ ញ្តទញកខ ការសចះ
តមក ់ចិតាឱ្យសៅាកណាា   (ឧសបកាខ ព្រហមវហិរ) សោយមានសមត្តា ាទុំរ សហតញសនះព្តូវ
សរៀបចុំទុំរឱ្យបានរងឹមាុំចា ់កាែ សទើប្ែូវកណាា  មនិអាចសវៀចសវរបាន។ សព្តកអរ ខឹងសព្កាធ 
តូចចិតា សព្ ះខតមនិយ ់ោរបូទុំងអ ់ ញទធខតមនិសទៀងនឹងមានទញកខាធមមត្ត ឯសយើង
មាន កឯ់ងរញុំព្រមទទួ យកទញកខស ះសទើបមានទញកខយ៉ា ងសនះ សព្ ះោអវីៗទុំងអ ់មនិ ថិត
សព្កាមអុំណាចចិតារប ់សយើងស ើយ (សព្ ះ ញទធខតមនិសទៀង) សហតញសនះចាុំបាចអ់ីខុំសព្កាកត
ត្តុំងយកឈនះចាញ់ ខុំតព្មងឱ់្យអវីៗខែ សៅជ្ញុំវញិខែួនព្បព្រឹតាិសៅសព្កាមអុំណាចចិតារប ់
ខែួនស ះគឺជ្ួបទញកខសហើយ  ភាវៈទុំងឡាយខែ មានែុំសណ្ើ រព្បព្រឹតាិសៅត្តមធមមាតិ 
អនញញ្ញា តឱ្យវាព្បព្រឹតាិសៅចញះ។ មានចិតាខាែ ច សព្ ះសាម នខតខែួនសទៀង មានចិតាហ៊នព្បមាង 
សព្ ះចិតាស ះាចិតាខែ មនិបានអបរ់ ុំ សទើប ញះសព្កាមកាីវសងវង (សមាហៈ) ាព្បធ្លន។ ការ
ព្បព្រឹតាិខញ សព្ ះខតសមត្តា និងបញ្ញា សែើរមនិព្ បរន  បញ្ញា ាសហតញសនះឱ្យសកើត មាធិ ឯ
 មាធិាសហតញ ុំឱ្យសកើតបញ្ញា និងសមត្តា សនះវញិខែរ។ បញ្ញា ខែ សកើតរី មាធិាបញ្ញា
ខែ សធវើឱ្យ តិបរ ិញទធខតមា៉ាង សហើយខុំញាញ ុំងអារមមណ៍្ និងចិតាឱ្យរ ុំសោះ ញ្តទញកខកនញង ងោរ
វែាសនះបាន។  

 ូមអនកខែ មានការ បាយហួ សហតញ ( បាយខែ អនកែថ្ទមនិអាច
 បាយែូច) និងអនកខែ មានទញកខហួ សហតញ រហ័ ព្ ូតរតូរះរកវធិីរោ ់សចា ការ
 បាយនិងទញកខហួ សហតញសនះសចញឱ្យអ ់រីចិតា កញុំឱ្យវាសត្តងសៅស ើ រីរីរ បាា ហ៍ ព្តូវ
រតូរះត្តុំងចិតាទទួ  មាធិព្តិះរះិរិចារណាទុំងអ ់រន ។ 

 



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 
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បញ្ញា ពិថេេរបេយ់េុជ្ន 
(Special Problem In Adolescence) 

ការវវិតានចូ៍ ភារាយញវវយ័ខែះព្បព្រឹតាិសៅាធមមត្ត ចុំខណ្កខែះសទៀតព្បព្រឹតាិសៅមនិ
ធមមត្តស ើយ។ ការរកីចសព្មើនសោយការហវឹកហតស់ៅកនញងព្កបខ័ណ្ឌ ការង្ហរ និងការរកី
ចសព្មើនធមមាតិ ខ្នកសភទ ការវវិតានស៍នះខែះមានែុំសណ្ើ រការាធមមត្ត ខែះអាចមានការ
ត្តនតឹងងបខ់ណ្នកនញងអារមមណ៍្។ ជ្ួនកា សគខព្បព្បួ សៅាសឃ្លរសៅ មានចរតិរងឹរូ 
មនិសាា បែ់ុំបូ ម នឪរញកមាា យ ចង់សធវើខតអុំសរើអវីខែ ឪរញកមាា យមនិយ ់ព្រម សគអាច
ព្បព្រឹតាិបទស មើ យ៉ា ងសាហវ យញវវយ័ទុំងស ះភាគសព្ចើនរម នបានទទួ ទុំ កទ់ុំនង អ 
ឬភារកកស់ៅា រីឪរញកមាា យស ើយ។ ការគបម់តិាកា៏ចុំណ្ញ ច ុំខាន់ ព្មាបរ់ួកសគខែរ 
សរ ខែះមតិា ុំឱ្យធ្លែ កខ់ែួនអនារាយ សរ ខែះមិតាជ្ួយ ្ ា ់សយប ់ អៗ អាចមានឥទធិរ 
ឱ្យសគបានធូរស ប ើយកនញងអារមមណ៍្បានខែរ។ ការមនិព្រមសៅសាោសរៀនរតឹខតសធវើឱ្យបញ្ញា
កានខ់តធៃនធ់ៃរស ើងខងមសទៀត សព្ ះព្តូវទទួ ការរះិគន ់ សជ្រ ាីរីអាណារាបា ។ សហតញ
សនះ សែើមបបីង្ហក ការស ចសចញនូវបាតញភារមនិ អ មាត្តបិត្តគបបតី្តមោនការ ិកោកនញង
ស ៀវសៅត្តមោន ឬទុំ កទ់ុំនងឱ្យបានាទុំោប ់អាមួយសាោសរៀន សមើ ចុំណាត់
ោន ករ់ប ់កូនឱ្យបានសទៀងទត ់ បងកទុំ កទ់ុំនងយ៉ា ង អាមួយកូន រុំព្ទការ ិកោ្ា ់
ការ រស ើរស ើកទឹកចិតា សរ ខែការព្បឹងខព្បងសគបានទទួ  ទធ្  អ។ អវីខែ សគចង់
បានខតាគុំនិតមនិ មព្ បព្តូវរនយ ់រីសហតញ្ ឱ្យបានចា ់ និងអាចឱ្យសគទទួ 
យកបាន ព្តូវរកឱ្យស ើញនូវមូ សហតញខែ ការ ិកោរប ់សគខព្បាអនង់យ។ ការ
ព្ ោញ់កូនព្តូវមានព្រមរន  និងភារមញងឺមា៉ា ត់ការាោកវ់និ័យ ឬរិនយ័ព្តូវ ចា ់ោ ់
ព្តូវរនយ ់រា ់កុំហញ ឆ្គងខែ សគបានព្បព្រឹតាិមញននឹងោកវ់និយ័។ សបើមានខតការព្ ោញ់ 
សរ ខែះក៏ធ្លែ កចូ់ ទុំសយើរព្ជ្ុ ខែរ សធវើឱ្យសកមងទទួ បាននូវបញគគ ិក កខណ្ៈរឹងខ្អកសគ 
និងរណ្បសគ។ ការមនិព្រមសៅសាោសរៀនអាចមានជ្ុំងឺសាម រតីរមួ្ស ុំ ឬមានវបិតាិបញគគ ិក
 កខណ្ៈ ភារររឹ ហួ ាធមមត្តព្តូវចញះងយសៅសរ ឈានចូ យញវវយ័ សបើមនិងយវា
មានគួប្ស ុំ និងភាររាយមាយ ការព្ចសឡាត និងកាចសាហវ សឃ្លរសៅ។  
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ការសព្បើព្បា ់សព្គឿងសញៀនព្ វងឹស្សងៗ (មានព្សា បារ ី និងោន ុំសញៀន) សធវើឱ្យខូច
សាម រតីែូចាឆ្បខ់ឹង មរួស ៉ា  កាចសាហវ បាកស់ាម រតី (តក់ ែញតយ៉ា ងខាែ ុំងកនញងសាថ នភារ
ធមមត្តមយួ)។ មូ សហតញខែ  ុំឱ្យសព្បើសព្គឿងសញៀន ព្ វងឹ គឺមតិាភក័ាិ ុំឱ្យសព្បើ ខែះខឹង
អាណារាបា  ខែះចងស់ាក ខែះខកបុំណ្ង ខែះាអនក ក់សព្គឿងទុំងស ះ ព្តូវសាកឱ្យសគ
សមើ  ខែះមាា យឪរញកមានខត ញយ្ា ់ឱ្យខតរម នភារកកស់ៅា  ខែះមានជ្ុំងឺ្ែូវចិតារីមញនមក
សហើយ។ សព្កាយរីស រសព្គឿងសញៀន សយើងស ើញយញវវយ័ស ះបាូរអាកបបកិរយិសៅារូខក
ភូតភរ បញិនសព្បើ បចិ ួងសោក ខភនកនិងទឹកមញខមានការព្បុងព្បយត័នខញ ធមមត្ត ខព្បាសា
ហវ  ុំ ញតគព្មាមខម៉ាឪ និងអនកែថ្ទ។ សរ ោចោ់ន ុំមាងៗ បងខុំឱ្យសាម រតីសធវើបាបខែួនឯង
សោយអារថ្ែសហើយជ្ញ្ជកឈ់ាមខែួនឯងកម៏ាន។ សហតញសនះសបើមានកូនព្ជ្ុ ខែួនព្បព្រឹតាិអុំសរើ
អបាយមញខទុំងសនះ គបបពី្តួតរិនិតយសមើ ទុំ កទ់ុំនងរវាងមាា យឪរញក និងកូនសតើ អឬសទ? 
កញុំ ាីសជ្របស ទ   ព្តូវ្ា ់ភារកកស់ៅា  សធវើការខកខព្បរា ់កុំហញ ឆ្គងរប ់ខែួនសៅស ើកូន និង
ជូ្នសៅសរទយឯកសទ ។ ការជ្ក់បារនីឹងស រ ញរាសព្ចើនខតចមែងរីឪរញកមាា យខែ សព្បើសព្គឿង
ព្ វងឹសនះមញនមកសហើយ។ កនញងព្គួសារមានជ្ុំសោះ ទ ់ខទងញឹកញាប ់សធវើឱ្យកូនសព្ចើនសរៀន
ព្តួតោន ក ់ង្ហយនឹងព្បព្រឹតាិខញ ណា ់ សហើយខងមទុំងព្រសហើនសកាងកាចោកស់ោកព្គូអនក
ព្គូសទៀង្ង។ ការឱ្យយញវវយ័រ ់សៅឯសកាខតឯងឆ្ៃ យរីឪរញកមាា យកា៏សែើមសហតញថ្នស ចកាី
 បាយសភែើតសភែើន  នទញះអារមមណ៍្និងការព្ សមើព្ ថ្មខព្បព្បួ ខែរ ការ មាែ បខ់ែួនសព្ចើនា
ភារខកបុំណ្ង ឯសកាធ្លែ កទ់ឹកចិតារញុំអាចរកព្ចកសោះព្សាយបាន អារមមណ៍្ឯសកាសកើនខាែ ុំង
កាែ កស៏ព្ជ្ើ ោ ការសាែ ប់ាែុំសណាះព្សាយែ៏ អ សព្ ះជ្ួនកា ព្តូវឪរញកបសងកើត ឬឪរញកចញង
ចាបរ់ ុំសោភ ការសឈើចាបន់ិងរកែុំសណាះព្សាយរម ន សព្ ះរម នការរុំព្ទក៏ សព្មច មាែ ប់
ខែួនសែើមបសីជ្ៀ ឱ្យ ញ្តរីការឈឺចាបស់នះ។  

ព្កុមព្គួសារព្តូវមាន នទញះចិតា សែើមបសីព្បើសរ សវោរិភាកោបុំភែបឺងកទុំ កទ់ុំនង អ 
សាា បស់យប ់រប ់កូននិងការទមទស្សងៗ ព្តូវសចះរនយ ់យ៉ា ង មសហតញ ម្ ។ 
មនញ សមាន កនញង ងគមព្តូវសចះជ្ួយ យកអាសារ ស ា  សព្បា ព្បណី្សកមងខែ រងទញកខសោយ
ការចាបប់ងខុំរ ុំសោភ ព្តូវជ្ួយ រនយ ់និងរក្ែូវសោះព្សាយឱ្យបានរចួ ញ្តរីទញកខសទ សនះ។ 
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សតើមានអនកសាគ  ់ការ ុំបាករប ់សយើងាងព្កុមព្គួសាររប ់ាតិខខមរសយើងសទៀងស ះ? ា
អកញ   ឬាអយញតាិធមរ៌ប ់ធមមាតិខែ បានោកទ់ណ្ឌ កមម សៅស ើតរញណី្ខែ 
ព្បកបសោយភារបរ ិញទធឱ្យទទួ ទញកខរីអុំសរើតិរចិាា ន ខែ ព្បព្រឹតាិព្រនខ់តាការ បាយ
កនញងកិចេបុំសរញតណាា រប ់ខែួនស ះ?  ូម ងគមរិចារណានឹងជ្ួយ  សស្រ្ង្ហគ ះ តវខែ មាន
ទញកខសនះ្ង។  ងខែ ាជ្ងរងសព្រះ! កូនព្តូវកាែ ហនសែើមបកីាររ ់សៅ កូនមនិព្តូវតូច
ចិតា ឬខាម  ់សអៀនសោយព្ទុំោក់ស ៀមឱ្យមនញ សតិរចិាា នព្បព្រឹតាិអុំសរើថ្ព្រថ្្សស ះសទ សព្ ះ
កូនាអនកខែ ព្តូវទទួ ការអាណិ្តារន់សរក និងទទួ ការសព្ាមខព្ជ្ងរុំព្ទ  ញុំព្គង 
រី បបញរ ជ្ន និងព្រះធម ៌ ឯតិរចិាា នមនញ សស ះសទសទើបទទួ ភារអាមា៉ា  ់ទុំងសោកិយ 
និងនរក យ។  ូមកូនរក បបញរ ជ្នជ្ួយ សោះព្សាយ សហើយរ ់សែើមបសីមើ ស ើញរនែឺ
ថ្នជ្ីវតិ សហើយបានសាងកញ  ព្បសយជ្នអ៍ាចសជ្ៀ វាងឱ្យរចួរីអុំសរើអបាយមញខទុំងរួង
ព្គបា់តិ។  

យញវវយ័ទុំងឡាយ ចូររាយមសែើមបកីាររ ់សៅែស៏ាអ ត អុំ  អបរ ិញទធទទួ យកព្រះ
ធម ៌ សព្ ះ មាធិជ្ួយ ឱ្យអនកសជ្ៀ ញ្តរីការរ ុំខានចិតា ឬការត្តនតឹងកនញងអារមមណ៍្  មាធិ
ជ្ួយ ឱ្យអនកសចះព្តួតរិនិតយអារមមណ៍្ ុំឱ្យបសញ្ជ ៀ អាកបបកិរយិមនិ អបាន សហើយសចះភាជ ប់
ខែួនសៅ ងគមវញិ។ ជ្ុំងឺ្ែូវចិតា គឺបណាា  មករីជ្ួបព្រឹតាិការណ៍្អាព្កកក់នញងជ្ីវតិ សហើយបាតញ
ភាររប ់វាខ ាងស ើងព្ បនឹងវបបធមរ៌ប ់អនកជ្ុំងឺខែួនឯង។ សបើសគមានវបបធម៌ខែ 
ព្បកបសោយ ិ បៈថ្នការសោះព្សាយបញ្ញា  ស ះសគមនិង្ហយនឹងជ្ួបជ្ុំងឺសាម រតីស ើយ វបប
ធមព៌្បថ្រណី្ ទុំសនៀមទុំោបរ់ ់សៅកនញងព្គួសារនីមយួៗមានតួ ទីយ៉ា ង ុំខានក់នញងទុំ ក់
ទុំនងជ្ុំងឺសាម រតី ព្គួសារខែ មានជ្ុំសនឿព្តឹមព្តូវ សឈាងចាប់យកសោកញតារធម៌បានមាន
បញ្ញា រ ឹកាបា់ព្បធ្លន  ុំឱ្យបិទអុំសរើអបាយមញខបានសោយស ចកាីែឹងទនរ់ ឹកទន។់ 
អាណារាបា ស ះ នឹងឈានែ ់ខណ្ៈចិតាខែ ព្បកបសោយព្រហមវហិរធម៌ទុំង៤ា
មែបែ់ព៏្តាក ់ព្មាបព់្គួសារ សតើកូនណានឹងសចញរីមែបស់នះរចួ? យញវវយ័ទុំងឡាយ មាធិ
នឹងហតឱ់្យយកការែឹងាអារមមណ៍្ (ការត្តមោនខយ ់សចញ និងចូ គឺឱ្យែឹងាប់) 
សវទ ែឹង ខឹងអរែឹង កុំហឹងកុំរញង ញ្ ស ើងកែ៏ឹងោវាកុំរញង ញ្ ស ើងរ ត់សៅវញិកែ៏ឹង 
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កុំរញងព្បព្រឹតាិខញ គនែងធមក៌ែ៏ឹង រចួរតូរះជ្ុំនះកាយចិតាឱ្យខិតឆ្ៃ យរីអុំសរើអកញ  ទុំង
ស ះភាែ ម។ យ ់ចា ់ោ ជ្ីវតិសនះមនិសទៀងទុំងមាា យឪរញក បងបអូនកស៏កើត សងវគ សមត្តា
ចិតាស ចកាី ៃបស់កើតស ើង ទីបុំ ញ្តកច៏ាកសចញរីចុំណ្ងទ់ុំងរួងបាន។ សកើតធមន៌ិងបាន
 សព្មចធម ៌គឺយ ់ចា ់រីធមរ៌ចួក៏ សព្មចបាននូវការអបរ់ ុំចិតាកាយឱ្យ អ ឱ្យយញវវយ័រប ់
ខែួនព្បកបសោយោមរ សែើមបសីព្តៀមខែួនទទួ ភារៈ នងមនញ សជ្ុំ នម់ញន។ ព្តូវសចះ
តក ់ែញតនឹងសរ សវោខែ ហូរសៅមញខស ឿនែូចាគុំនួចទឹក សបើអនកព្បខហ ស ះនឹងធ្លែ ក់
កនញងអ ទ កជ់្រានិងមរណ្ៈខតមយួរព្រិចខភនក។  មាធិ ុំឱ្យ ៃប ់មានចិតា ៃបប់ញ្ញា កស៏ ើង 
សព្ ះខ ងរវ ់នឹងអារមមណ៍្ឥតព្បសយជ្ន៍ អារមមណ៍្ខែ  ុំសៅែ ់ការព្បព្រឹតាិខញ  
ស្សងៗាសែើម។ ចិតា ុំសៅ្ែូវខញ ាចិតាខែ ឥតតថ្មែ ាចិតាខែ ព្បមាងសញើ ឈាម
កមាែ ុំងកាយអនកមានគញណ្ ព្រះគញណ្ែធ៏ៃនធ់ៃរថ្នសោកទុំងរីរ សបើមនិទន់បាន ង ព្តូវសចះ
ព្ ោញ់ខែួនឯង សហើយកញុំព្បមាង។ ការហវឹកហត ់អបរ់ ុំ ឥស្រ្នទីយ៍ទុំង៥ឱ្យព្បព្រឹតាិសៅសោយ
 អ ាឱ្ ង កាិ ិទធិ ្ា ់កមាែ ុំង  ញខភារ្ែូវចិតាឱ្យ អ្ូរ្ង់ព្បា ចាកកាីមនទិ 
សៅហមងស ះរា ់កាីប៉ាងព្បាោន រប ់អនកនឹង សព្មចបានសាគជ្យ័ាសាថ រររញុំខានស ើយ។  

 

អេសានបទ 
សោកិយសនះងងឹតណា ់  តវសោកទុំងឡាយរញុំបានទទួ នូវរនែឺព្រះធមស៌ ើយ 

សព្ ះសគកុំរញងខតសែើរសចញ សហើយសែើរត្តម្ែូវឧបាទន (ការព្បកាន់មាុំ) ោសទៀង ោ ញខ ទី
បុំ ញ្តក ៏ងក់នញងអនែងទ់ញកខទុំងបី (សោភៈ សទ ៈ សមាហៈ) ែ ់នូវកាីវ ិ ទុំងមនញ ស
 តវ និងខ្នែី។ ការព្បខជ្ងស្សងៗ ការបសងកើតសាន ថ្ែព្រន់ខតាការបង្ហា ញរីឥទធិរ ថ្ន
បញ្ញា រប ់រួកសគខតប៉ាញសណាណ ះ ប៉ាញខនាសគសភែចបសងកើនកមាែ ុំងសមត្តា  ករញណា ឱ្យបានទូ ុំទូោយ
សែើមបចីាុំទញកមាែ ុំងបញ្ញា  សៅសរ ខែ បញ្ញា ស ះសែើរកនញង្ែូវខញ ។  

ការបង្ហា ញរី្ ព្បសយជ្នរ៍ប ់ មាធិកនញងការអបរ់ ុំកាយចិតា សព្ ះវាិជ សនះ្ា ់នូវ
ព្បសយជ្នែ៍ម៏ហិមា សហើយអាចសាា រមកវញិនូវការជ្ិតរ តរ់ប ់ ី ធមម៌នញ សាតិ។ 
សាម រតី អសទើបការព្បព្រឹតាិអវីៗបាន អ បាន ញខែ ់ខែួនឯង និង ងគមាតិ។ បញ្ញា  ុំខាន់ 
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និងប ទ នប់ុំ ញ្តកនញង ងគមខខមរបចេញបបនន គឺ ទធភារសាម រតីស ើងវញិ សព្ ះសាម រតីខែ  អៗគឺ
កុំរញងខតរិការនិងរ តជ់្ិតអ ់រីកនញងចិតាខខមរសៅសហើយ។ កនញងវតាអារាម  ឺខត សមែងធម៌
ខែ  ូព្តសាវ ធាយន៍សោយចិតាមនិ ៃប ់ រញទធែិការទុំងឡាយសចះខតរសាតឆ់្ៃ យសៅៗ ទី
បុំ ញ្ត  ់ខតកាយសរររព្បណិ្បតាិត្តម ភាវគតិ (Instinct) ស ះសហើយគឺាសព្រះោន ក់
ថ្នព្រះរញទធសា  សៅព្បសទ ខខមរសយើង។ សព្រះោន កស់ៅចុំស ះមញខយ៉ា ងសនះ សយើងារញទធ
បរ ័ិទព្តូវខុំត ូ៊ខងរកោនូវមហ មបតាិខ្នកសាម រតីសនះកញុំឱ្យវ ិ សាប ូនយ សែើមបបីានា
ព្បសយជ្នែ៍ ់កូនសៅជ្ុំ នស់ព្កាយ្ង។ ព្រះរញទធសា  រប ់ែូនត្តខខមរ គឺែូនត្តសយើង
បានសរៀបចុំឱ្យមាន កខណ្ៈខខមរ សហើយព្តាកព់្តជ្ញុំ សាមគគីធម ៌ មាន ី ធម៌សាអ ត អុំ  អ
បរ ិញទធ ទញកឱ្យកូនសៅសរររព្បណិ្បតាិាអខងវង។ សៅព្គបទ់ិ ទុំងរួងសទះទីព្កុង ឬ
ជ្នបទកា សបើជ្នទុំងឡាយបានទទួ ព្រះធមរ៌ប ់ព្រះ មាម  មពញទធយកសៅព្បណិ្បតាិ
សហើយ ជ្នស ះនឹងបាន្ ព្បសយជ្នស៍ព្ចើនមនិអាចគណ្ បាន។ ទឹកែីនិងមនញ ស
ទុំងឡាយ សៅសរ ខែ ជ្ីវតិព្តូវ ិច ងស់តើសយើងព្តូវរកអវីសត្តង?  

របូអតអ់ាហរ ឬទទួ អាហរខញ អធាព្ ័យរូបស ះនឹងព្តូវ គមសាគ ុំង ទនស់ខោយ 
ែូចព្កាបសងើបខ ងរចួ សហតញសនះការឈាែ ន នទុំងសព្ៅ ទុំងកនញងកខ៏ព្បាមានអុំណាច 
មហិមាាន់ ងកតរ់បូរហូតែ ់នូវភារ ញ្តរ ត់។ 

 

ជ្ីេិត 
 ចិតាអតអ់ាហរ ឬទទួ អាហរខញ  (អាហររម នឱ្ារ ចេៈ) ចិតាស ះកវ៏ ិវ ់ 
ងបង់ ់ រមាុំងរសមាក កាចសឃ្លរសៅយង់ នង ឬាចិតាខែ  គមសាគ ុំងសព្កៀម វិតព្  ប់
ព្ ស នអ ់ ព្ម ់ អ ់តថ្មែទីបុំ ញ្តែ ់នូវកាីវ ិ សព្កាមការឈាែ ន នកនញងនិងសព្ៅ
ែួ រ ុំឥតសារៈ។ 

សឈើព្ត្តុំទឹកឆ្បរ់ញក ចិតាព្ត្តុំទញកខឆ្ប់សាែ ប ់ យ៉ា ងណាឯអនករាយមបង្ហក តែ់ញតក៏
នឹងទទួ កស ា សរា រា ែ ់ខែួន អនករាយមរនែតក់ន៏ឹងខិតសៅរកព្តាកអ់ ់ក ប។ 
របូរ ់ ចិតារ ់ខតរបូមនិអាចបញ្ញជ ចិតា ឯចិតាអាចបញ្ញជ  អាចព្គបព់្គង អាចសរៀបចុំឱ្យរបូបាន
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រ ់រានមានកិតាិយ  មានស ចកាីថ្ងែងនូរ ឱ្យរបូសចះសាងព្បសយជ្នឱ៍្យខែួនឯង និង ងគម។ 
ចិតាអាចសរៀងចុំឱ្យរបូកាែ យារបូព្បកបសោយព្រ ឹងធុំធ្លត ់ សព្ ះរបូអតព់្រ ឹងាបញគគ អត់
 មបជ្ញ្ា ៈ ែូចរ ់អតក់ា  ខែួនព្បាណ្នឹងកាែ យសៅាអាយ៉ាង សៅាតញកកត្ត ឬសៅារបូ
អារកសខែ បិសាចអាចចូ សរ ណាកប៏ាន មានបិសាចខែះអតអ់សញ្ជ ើញកចូ៏ បានខែរ។ 
សរ បិសាចចូ មាងៗ សមើ ស ើញរន  ញទធខតា ព្តូវ  ញទធខតាខាម ុំងខែ ព្តូវន   ញី
សាចហ់ញតឈាមរន ឱ្យវ ិ សាប ូនយ។ សនះឯងាសព្រះោន ក់បាតប់ងវ់បបធម ៌ បាតប់ង់
អតា ញ្ញា ណ្ សព្ ះរម នការសរររព្បតិបតាិែ ់ព្គូបាធាយសទើបសខាម ចសព្ៅហ៊ន ង ហ៊ន
ប ែ ច ហ៊នចូ រងវកស់ាម រតី។  

កិស  ចិតាាសព្គឿងសៅហមងកនញងចិតា មានការភយ័ខាែ ចភារបាក់ ាត បាកទ់ឹក
ចិតា ខូចចិតា តូចចតិា ព្រួយចិតា សសាកសៅ មួរស ៉ា  អ្សញក ធញញព្ទន ់ខវ ់ខាវ យ សព្កៀមព្កុំ 
ទ ់ចិតាមនិសរញចិតា ោន ុំងោន កច់ិតា ាកិស   អិតម៉ាតប់ុំ ញ្តខែ ែក ុំងុំកនញងចិតាមនញ ស
ព្គបរ់បូ សហើយខតងខតព្បាកែស ើងសៅសរ ណាខែ សយើងសធវ ព្បខហ បាត ់តិរ ឹក
ទន ់បាត ់មបជ្ញ្ា ៈកនញងការសបើកបរយនយនាជ្ីវតិ។  

ការរិចារណាស ើញ ង្ហខ រារប ់ឥតព្បសយជ្ន ៍ ព្រនខ់តាបុំណ្ញ  កមមចា ់មនិ
អាចអវីគួរឱ្យាបជ់្ុំ ក ់ និង អប ់ និងព្ ោញ់ ុំឱ្យចិតាសៅកណាា   ស ះសហើយចិតា ៃប់
ខែ ាោមរ ែ៏ខាែ ុំងកាែ បុំ ញ្តរប ់ចិតាមហរាជ្។  

ចិតាមានតថ្មែ របូមានតថ្មែ សនះឯងជ្ីវតិមានតថ្មែ។ ជ្ីវតិមានតថ្មែាជ្ីវតិធមមត្ត 
សព្ ះអវីៗ ញទធខតាធមមត្ត ខតភារ ៃងរ់ប ់សយើងសទខែ មនិចងឱ់្យធមមត្ត។ ជ្ីវតិធមមត្តា
ជ្ីវតិមនិសចះបាក់ព្ ុត មនិរសរើតរសរើង សព្ ះែឹងោជ្ីវតិបចេញបបននា្ វបិាករប ់កមមរី
អតីត វាព្រនខ់តាទសនែខែ សារ ចៗសៅសោយការខឹង អប់ខ នោនជ្ុំរូក (មានការ
 ងនឹងបញ  ចងនិងព្សាយ  ះនិងទទួ  រត់និងែួ  ស ើញនិងបាត ់បាតស់ហើយស ើញ) 
របូ អ  សមែងរិសរាះ កែិនព្កអូប អាហរឆ្ៃ ញ់ ព្ ណ្ញ ក ញខព្ ួ  ហត់សនឿយ ុំបាក ុំបិន 
 ញទធខតា ុំណូ្ករប ់សរ សវោ ព្មាបប់ាូរជ្ីវតិ។ ជ្ីវតិបចេញបបននែូចា្ទះ ុំណាក់
ប៉ាញសណាណ ះ ព្រនខ់តសាន កស់ៅបសណាា ះអា នន មិនអាចមានគុំនិតហួងខហង តញបខតង ជ្ួ 
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ជ្ញ  ហួ សហតញ សព្ ះបព្មុងខតនឹងចាកសចញសចា ។ សហតញសនះ សបើយ ់ោខែួនាមនញ ស
មានព្ទរយ មានយ  ឬាមនញ សកុំ តឥ់តព្ទរយ ឥតយ  សឈាម ះាមនញ ស ិច ង់ 
សព្ ះចាញ់សបាកគុំនិតខែួនឯង។ ត្តមរិតសយើងមករីណាព្តូវខតសៅទីស ះវញិ មករីែីព្តូវ
សៅែីវញិ មកទសទសៅវញិទសទ ជ្ីវតិធមមត្តាជ្ីវតិខែ កនញងចិតាស ើញរបូារប ់ទសទសាអ ត 
ឯអនកវសងវងនឹងជ្ីវតិសៅចុំស ះមញខសគអវីកច៏ង់យ ់ ចងែ់ឹង ចងស់ាក នឹងោសមើ ស ើញខត
ទុំងអ ់។ ជ្ីវតិធមមត្ត ចុំស ះខភនកសយើង ចុំស ះមញខឯងគឺ រម នអវីទុំងអ ់ ខ្ញ ុំគឺឯង ឯងគឺខ្ញ ុំ 
គឺមានខតស ចកាីសកើត សាែ ប់ខតមយួៗែូចរន  រម នឯងរម នអញ។ ស ចកាីសាែ ប ់សកើត និងទញកខ
សសាកទុំងរួងគឺ អាព្ ័យសោយកមមខែ ជ្ីវតិនីមយួៗបានសាងស ើង សព្ ះសហតញសនះ
្ រប ់កមមសនះ របូមួយៗព្តូវខតទទួ សៅត្តមចាបក់មម្ ។ ជ្ីវតិធមមត្តមានខតការ
ត្តុំងចិតាខែួនឯង សៅ សណាា  ែ ់រួកសគ ូមរ ុំសាយរា ់ការចងគុំនញុំ អាឃ្លតរាបាទ 
សព្ ះនរកោមានកប៏ាន ោអតក់ប៏ាន ខតសបើសាងអុំសរើអាព្កកស់ ះឋាននរកនឹងសបើកទវ រចាុំ 
សទះមនិបានសធវើខតមានគុំនិតចងស់ធវើស ះគឺមានបាបសៅសហើយ។ ជ្ីវតិធមមត្តបានយ ់ោ 
ជ្ីវតិព្តូវសចះកានគ់ុំនិតខែួនឯងចងប់ញ្ញជ ករ់ីគុំនតិខែួនឯង កអ៏នកែថ្ទរិបាកយ ់ខែរ សហតញ
សនះកញុំនិយយព្បស ើរាង សព្ ះតបងូសរព្ជ្អាចជ្ះឥទធិរ សៅសព្ៅបាន ខតមនិអាចចាុំងបុំភែឺ
កនញងខែួនឯងបាន ឯព្រះធមគ៌ឺចាុំងបុំភែខឺែួនឯងសនះសហើយ។ ោសធវើសហើយគឺមនិព្តូវសទ ោរក
ស ើញសទើបព្តូវ (ព្រះធម)៌ ចង់សធវើអវីកស៏ោយគឺឋតិសៅកនញងចិតាសទ ការ តែ់ុំកាយខាងសព្ៅ សបើ
រម នការ តែ់ុំចិតាកម៏និព្បស ើរខែរ។  

ជ្ីវតិធមមត្តខតងរ ុំរឹងគិតោ ែសណ្ាើ មរន បសងកើតខ្ញ ុំ អនកណាាខ្ញ ុំ? សរ ខែ សកើតខ្ញ ុំ សតើ
ខ្ញ ុំាអនកណា? ចុំសណាទទុំងឡាយខតងខតសចាទ ួរកនញង មបជ្ញ្ា ៈរប ់សគ៖ 

- ឯងរម នសចះអវីសទ! ខ្ញ ុំរម នសចះអវីខមន ខតមានព្រះសៅកនញងចិតា។ ព្រះាអវីខែរសហើយសៅ
ឯណា? ចិតាគឺាព្រះ ព្រះសៅកនញងចិតា។ ចិតាសៅឯណា? ចិតាសៅព្គបទ់ីកខនែង។ 

- អញ្េ ឹងសធវើែូចសមាចរកស ើញ? ស ះគឺមាន ងឃមឹសហើយសព្ ះចងរ់ក។ ព្រះធមក៌ស៏ៅ
កនញងចិតា កបនួគមពរីព្រន់ខតាការកតព់្ត្តខែះៗ ព្រះធមគ៌ឺរម នស ៀវសៅរម នគមពរីអវីស ើយ។ 
ការសចះចាុំកនញងគមពរីសវទទ៍ុំងឡាយ ុំនួនសវាហររិសរាះសោយធម ៌ ករ៏ញុំព្បាកងោមានព្រះធម៌
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កនញងចិតាស ះខែរ។ ស ះកែូ៏ចាវតាអារាមខែ  ថិតសៅសព្កាមអមណាចរប ់អារកស ខតងខត
ព្បមូ ្ាញ ុំសោយោភ កាក រៈស្សងៗ មានត្តុំងរី ុំភារៈបសព្មើកិស  ាសែើម សហើយព្ជ្ក
សកានសោយ ងឃអតាខាត ់ ខវះខាត អតឃ់្លែ ន គួរឱ្យអសណាចារនស់រក ឯវតាអារាមខែ 
កានក់ាប់សោយព្រះ គឺរម នោភ កាក រៈអវីទុំងអ ់  ឹងខតរកចង្ហា ន់ឆ្ន់រម ន ខតព្ជ្ក
សកានសោយ ងឃខែ ព្គបព់្រន់រម នខវះខាត ឬអតឃ់្លែ ន ា ងឃខែ មានៗបុំ ញ្ត។  

ទញកខសៅកនញងចិតា មនិខមនអាចរ ុំសោះបានត្តមរយៈការទ សនទ៍យ សព្សាចទឹក ោក់
ខខសចសងកះ មញជ្ទឹកោងបាប រា ុំសព្ចៀងោវ យអាទិសទរ ោវ យកា មាន ់ កា ព្ជ្ូក ខ្ែសចក 
សមៀន សាវមា៉ា វ ត្តមគ ់សឈើ ត្តមែញុំងម ឬ ុំអាងសៅស ើរបូ ញ្ញា អវីមួយស ះបានសទ គឺ
រ ុំសោះបានត្តមរយៈការរិចារណារកសហតញ និង្ រប ់ទញកខឱ្យយ ់រីរសបៀបរ ់ គឺរ ់ត្តម
ធមមត្តសោយព្រមទទួ ឱ្យ ភាវៈទុំងឡាយព្បព្រឹតាិសៅត្តមចាបធ់មមាតិ ស ះសទើបការ
ព្ចានទញកខសចា បាន សព្មច។ ព្រះរញទធគឺាសរជ្ឈឃ្លតែអ៏ុំណាន បានបង្ហា តវ់ធិី មាែ ប់
ែ ់សយើងបានយ៉ា ង កាិ ិទធ  មាែ បស់ោភៈ សោយស ើញមរណ្ៈ  មាែ បត់សព្មកតណាា
សោយស ើញអ ញភ  មាែ បស់ទ ៈសោយសព្បើខនាី  មាែ បស់មាហៈសោយសព្បើបញ្ញា   មាែ ប់
ព្ចខណ្នសោយសព្តកអរត្តម  មាែ បព់្បកានស់ ើញរបូមនិសទៀង  មាែ ប់ អបន់ិងព្ ោញ់
សោយចិតាមនិ ុំសអៀង (ឧសបកាខ )  មាែ បទ់ញកខសសាកសោយស ើញរបូសនះាទញកខ  មាែ ប់ 
មរណ្ៈទញកខសោយហត់សាែ ប ់ (សធៀបរបូ  មាគ  ់របូព្រនខ់តាអ ញភ)។ ព្រួញរប ់ព្ ន
មយួអាចបាញ់បាន តវែ ់សៅរីរ ឯព្រួញរប ់ព្រះរញទធបាញ់បាន តវខតមយួសទ ខត តវ
ខែ បាញ់បាន គឺបាន ញខព្គប់ៗ ាតិ សតើ តវស ះសៅឯណា?  តវស ះគឺសយើងរា ់រន
សនះឯង។ ថ្ងៃសនះឯងាចាប ាស ែាី ាបណ្ឌិ ត ាទញរគតជ្ន គឺាកមមសរៀររីាតិមញន 
ឥ ូវសនះចាបព្តូវរបួ បាក់សាែ បក៏ាកមមសរៀររីាតិមញន ចុំខណ្កឯង មាែ ប់សគសព្ ះ
ព្បសយជ្នប៍ចេញបបនន កព៏្តូវជ្ុំ កប់ុំណ្ញ  សនះសៅអ គតខែរ។  

ព្តូវខុំសាង អសែើមបបីាន ញខសៅាតិមញខ សបើខុំទសនទញោខែួនមនិខមនខែួន របូកាយមនិ
ខមនារប ់ខែួន  ញទធខតារប ់សគ ចងយ់កសរ ណាក៏បាន ស ើញសគទបស ើញឯងខព ់ 
គឺខញ ព្  ះអវីៗកទ៏សទ រម ន អរម នអាព្កក ់ ចិតាកាយកទ៏សទរម នឈឺរម ន្ោ ព្សាប់ខត
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ព្រន់ខតស ើញសខាម ចរ ់ភយ័ស ចស ម ឬព្រនខ់តឈឺសធមញភ័យយុំព្ទហឹង ករ៏ញុំព្តូវ ឬក៏
អាងខតមនិខមនខែួន ជ្ុំងឺព្សា សសាះរញុំព្រម្ឹកោន ុំទញកឱ្យធៃនស់ាែ ប់ទ ់ខតបាន ស ះករ៏តឹ
ខតរញុំព្តូវសៅសទៀត។ ទសទស ះគឺសៅកនញងចិតា ចិតាខែ ព្បស ើរាចិតាខែ សចះខ វងរកអវីខែ 
សមើ មនិស ើញ  សមែងអវីកស៏ាា បម់និ ឺ សជ្ឿអវីកម៏និែឹងទុំងអ ់ ស ះសទើបាការខ វងរកែ៏
រិត។ មាននិ សយ័ ឬរម ននិ សយ័ គឺអាព្ ័យសៅស ើចិតាសយើងសទ រញុំចាុំបាចប់ងខិតបងខុំខែ 
មានឥទធិរ ព្តឹមខតស ើរាងកាយខតប៉ាញសណាណ ះ។  

ខ្ញ ុំខុំសធវើបញណ្យបានសព្ចើនណា ់ សតើបានបញណ្យសទ? រម នបានបញណ្យសទស ះគឺទសទ 
(បញណ្យខែួនសយើងាអនកែឹងសោយខែួនឯង ោបាន ឬមនិបាន អនកែថ្ទរិបាកែឹងណា ់) ។ 
សធវើែូចសមាចសទើបបានបញណ្យ? ស ះគឺព្តូវចញះឱ្យបានាបា់មួយនឹងព្រះ (សធវើការអបរ់ ុំចិតាាប់
មនិោចែូ់ចរ ឹម សព្ ះចិតាាព្រះ) ចញះសតើមានព្រះសទ? រម នសទ ឬកជ៏្ួនមាន ជ្ួនអត។់ ចិតា
សាែ បព់្រះ ញគត ចិតារម នព្រះស ះក៏រម នព្រះខែរ។  

សរ ចិតាាប់្ ញង ងក់នញងទញកខសោយព្ ោញ់ សោយ អប ់ សោយ ុំណាមវា   
ខែ ធ្លែ ប់សាងអនញសាររីអតីតាបក់នញង ុំណាញ់កាមតណាា  ការសាា យព្ សណាះអាសឡាះ
អា ័យ ជ្ុំបាកវ់ាកវ់និរកមញខរកបាតរញុំស ើញ សរ ស ះចិតាកធ៏្លែ កខ់ែួនឈ ឺ រោ ់ខែួន 
សរ ើខ ងរចួរីអ ទ ក់រប ់វែា គឺវា វែា ងោរខែ មានខតទញកខ។ ចិតាធមមត្តខតងមាន តិ
រ ឹកទន់ោ មស  សញ្េត ស ើសោកសនះមានសព្ចើនរាបម់និអ ់ សហតញសនះចាុំបាចអ់ីសៅខុំ
អងគញយរាប ់ អងគញយចាុំសធវើអវី សទះមស  សញ្េត  អ ឬអាព្កក ់ កឺា ភាវៈទសទមួយខត
ប៉ាញសណាណ ះ សរឿងសហតញខែ កនែងហួ  ឈបគ់ិតរីវាសៅ  ូមបនាជ្ីវភាររ ់សៅែ៏ព្ ទន ់និង
ធមមត្តមយួ អព្បស ើរាង។ អុំសរើសាងាតិមញន ាតិសនះព្តូវខតទទួ  ាតិមញខសៅាយ៉ា ង
ណា គឺអាព្ ័យស ើអុំសរើខែ សាងកនញងាតិសនះសហើយ។ 

សោយស ចកាីសោភ ន ់ សគកប៏ាតប់ង់សាមគគីធម ៌បាតប់ងក់ារព្ ោញ់ ឈានសៅ
ែ ់ការកាប ់មាែ ប់ទុំងវងសព្តកូ ខែួនឯង។ ការតទ ់សោយកុំហឹង សបើរម នចាញ់ រម ន
ឈនះ ស ះកុំហឹងរតឹខតរញះស រ បចិក ់រតឹខតសាហវមាខ ង ខែ មានព្រះកនញងចិតា ញខចិតា
ចញះចាញ់ចុំស ះខភនក។ ខភនកសមើ ស ើញអវី ចិតាព្តូវសចះរ ុំរឹងគិតឱ្យបានព្តឹមព្តូវត្តមតង និង
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 ចេៈ ចិតាសសាម ះសៅមានានិចេ ស ះគឺគុំនិតរញុំផ្លែ  ់បាូរស ើយ ចិតាធមមត្ត សែើមស ើយមករី
ណា គឺ្ោយសមត្តា សៅទីស ះព្គបទ់ិ ទុំងអ ់ ខតផ្លក រកីបានសោយរម ន ែឹកកគ៏ងខ់តរញះ
សរាយសៅាធមមត្ត។  តវទុំងឡាយកន៏ឹងព្តូវចា ់ឈឺសាែ បព់្កបចួទកក់អូ សៅសចា 
កនញងធមមាតិបនាប ទ បា់ធមមត្ត ប៉ាញខនាមនញ សទុំងអ ់ខតងខតសសាកសាា យសៅសរ ខែ សគ
ទទួ ការបាតប់ងស់ៅ ងវីសបើសគែឹងោវាាចាប់ធមមាតិ និងាសរឿងធមមត្ត ខតមនញ សសៅខត
រិបាកទទួ យកបាន ប៉ាញខនាសៅសរ ទ ់ព្ចកសគកព៏្តូវខតទទួ យកទុំងមានវបិបែិសារយី៍ 
សោយការសសាកសាា យរា ់កុំហញ ឆ្គង សាា យសោយរញុំបានសៅខងរកោឱ្យចបច់ញងចបស់ែើម 
សាា យសោយរញុំបានសរររព្បតិបតាិឱ្យបាន មនឹងចិតាប៉ាង សាា យការបាតប់ងអ់នញ ោវរយី៍ 
សបើែឹងោជ្ីវតិសៅខតរកោទញកមនិបានសៅខតសាែ ប ់ ចញះសហតញអវីករ៏ ់សៅមនិសចះរកោសរ 
សវោឱ្យបាន អ សាងខតអនញ ោវរយីខ៍្អមខ ាម កញុំសព្រតព្រត រកោជ្ីវតិឱ្យបាន ញខ ឱ្យ
មានតថ្មែ ព្មាប់ ងគម្ងសៅ? សជ្ៀ វាងកញុំឱ្យសាា យសព្កាយ សព្ ះអតីតកា វាត្តម ង
កនញងចិតាព្គបែ់សងាើមសចញចូ  ឬមួយសគព្កែឹង ឬសធវើាមនិែឹងរីអាងក៌ុំបាុំងថ្នជ្ីវតិសនះ? កញុំ
សព្ ះខតកិតាិយ  និងការព្បកាន ់ ញខចិតារ ់សៅកនញងគុំនញុំសោយបុំផ្លែ ញសចា នូវ ញភមងគ 
រប ់មនញ សខែ ព្ ោញ់ខែួន ឱ្យរន រងទញកខសោយសារខតការទ ់ចិតារប ់ខែួនស ះ។ 
ចិតារាបាទស ើញទ ់ ឺសទ  ប៉ាះទ ់ គិតទ ់ សឆ្វងទ ់ សាា ុំងទ ់ ទ ់ទ ់ 
ខតមានខតមាន កឯ់ងស ើសោកសនះ ឬសៅបាត់សទើបខ ងទ ់ សព្ ះសតើសយើងព្តូវរ ់សោយ
កាា បត់ណាា  ឬករ៏ ់សោយតណាា កាា ប់សយើង? រ ់រសបៀបទីរីរសយើងាកញ្ជ ះតណាា ហតស់នឿយ
រហូតែ ់ថ្ងៃសាែ ប់។  

ជ្ីវតិធមមត្តខតងមាន តិមនិ ធ្ល សបៀតសបៀន សយើងមនិប៉ាះ  ់សគ សគកម៏និប៉ាះ  ់
សយើង  អអាព្កក ់ញទធខតមានព្បសយជ្ន ៍ ឯសៅកនញងចិតាគឺទសទសាអ ត រម ន អរម នអាព្កក់។ 
សរ សយើងកុំរញងកាា បថ់្ែោ ់សគ សតើសយើងកុំរញងកាា បថ់្ែឬថ្ែកុំរញងកាា បស់យើង?  អបុំ ញ្តស ះ
គួរសៅរកអនករនយ ់សៅ សតើសគសៅឯណា? ស ះគឺខែួនឯងសនះសហើយ។ សហតញអវីព្រន់ខត
អុំណាច និងព្ទរយ មបតាិ ិ្ ខែ វាកម៏និសទៀង ឯងកម៏និសទៀងសសាះ សហើយចាុំបាច់ មាែ ប់
បងបអូនកនញងវងសព្តកូ ឯងសព្ចើនរាបម់និអ ់យ៉ា ងសនះ? ខយ ់ខែ កុំរញងខតសបាកបកស់ ើ
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បងអួច ត្តមរិតគឺចិតាឯងសទខែ កុំរញងខតសបាកបក ់ សព្ ះកមាែ ុំងខយ ់រញុំស មើកមាែ ុំងចិតាខែ 
សបាកបកស់ ះស ើយ។ អងគញយសាវ ធាយភាវ ឱ្យកាែ យាព្រះែូចាអងគញយែញ ចានឱ្យ
កាែ យាមជញ  សបើ ិនាអងគញយសោយមនិយ ់ស ះ គឺមនិអងគញយឱ្យខាតសរ សវោសចា 
ទសទអតព់្បសយជ្នស៍ៅសហើយសទ? ព្បឹងបង្ហា ញអុំសរើ អខតសបៀមទញចេរតិកនញងចិតា ព្បឹងញញឹមខត
ចិតាយុំអាព្កក ់អ គឺសៅកនញងចិតាខែ ខែួនឯងែឹងយ៉ា ងចា ់ ចញះសហតញអវីកម៏និសចះសរៀបរយ
ចិតាឱ្យបានធមមត្ត សបើជ្ីវតិសជ្ៀ ធមមត្តមនិបានសៅសហើយស ះ?  

សរ ជ្ីវតិព្តូវែួ រ ុំទុំងអ ់ ឬព្តូវ ិច ងក់នញងបរានញមត័ថ្នធមមាតិខែ 
ព្បកបសោយឧប គគ សព្ ះជ្ីវតិសោកីយាទីោនព្បយញទធអចិថ្ស្រ្នាយ៍រវាង អនិងអាព្កក់ 
បញណ្យនិងបាប កញ  និងអកញ   ខែ ព្បខជ្ងសាែ បរ់ ់ រ ់សាែ ប ់យកអតថិភារខតសរៀង
ខែួនសទះ ងគមណាក៏សោយ។ ចរនាទុំងរីរបញកទងគិចខព្បព្បួ ផ្លែ  ់បាូររញុំសទៀងទត ់សហតញសនះ
រ កជ្ីវតិមនញ សមាន ក់ៗ ក៏ព្កឡាប់ព្កខប រម នអវីសៅនឹងស ើយ សព្ ះខតចាញ់សបាកតណាា
រប ់ខែួនរញុំរាងចា ។  

សបើជ្ីវតិសចះមាន តិរ ឹកទនស់ ះ សទះឧប គគធុំប៉ាញណាណ កស៏ោយការ សព្មចចិតាែ៏
ព្តឹមព្តូវអាចសជ្ៀ ញ្តរា ់បញ្ញា ចុំស ះមញខបាន។ ចិតាព្តូវសចះខកថ្ចនរី ុំបាកសៅាង្ហយ
ព្ ួ  គបបសីចះរកោការត ូ៊រប ់ខែួនឱ្យរងឹបញឹង សព្បើការរាយមឱ្យខាជ បខ់ជួន ឬព្តូវយ ់ឱ្យ
ចា ់ោ រា ់បញ្ញា ទុំងអ ់រប ់សយើង វាគឺាបញ្ញា រប ់មនញ សទូសៅខែ សគបានជ្ួប
ែូចខតរន  ឥ ូវសគសោះព្សាយបានែូចរន ។  មែងឹសមើ ្ែូវខែ ព្តូវសែើរឱ្យបានចា ់
ជ្ុំហនណាយ ់ោឈានមញន ព្តូវសបាះសៅមញខភាែ ម។ យញទធសាស្រ្ ាែកងយ សតើថ្ងៃសព្កាយ
មានវបិបែិសារយីស៍ទ? ព្គបក់ា ៈសទ ៈទុំងអ ់ព្តូវស្ទៀងផ្លទ ត់ោ សតើសយើងកុំរញងខតចាញ់
ការព្បកាន ់ ឬសោភៈ សទ ៈ សមាហៈ រប ់ខែួនឯងសទ? សព្ ះភារបរាជ្យ័ាសព្ចើន គឺ 
បណាា  មករីការធ្លែ កក់នញងអនែញងទុំងសនះឯង (មានព្បកាន់មានៈទទឹងទិ )។ សរ ចិតា
ហតស់នឿយ  ុំបាកខាែ ុំងសរក កស៏ភែចចុំណី្ សនះកម៏និព្តូវខែរ ចុំណី្រប ់ចិតាមានសព្ចើនព្បការ 
 ួងសោម រុំព្ទ មតិសយប ់រីបទរិសសាធន៍ គតិបណ្ឌិ ត។ កនញងចុំសណាមគតិបណ្ឌិ ត សៅ
មានគតិបណ្ឌិ តខែ ព្រន់ខតឆ្ែញះបញ្ញេ ុំង កតព់្ត្តអុំរីរីចាបធ់មមាតិ សហើយចងអញ ឱ្យសែើរា 
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កណាា  សោយភារទនភ់ែនន់ឹងនរ ឱ្យមានតញ យភាររវាងអនកអភបិា  និងអនកចូ រមួ ឬ
រវាងសៅហវ យ យនិងអនកបសព្មើ (ចិតា-កាយ)។ ចិតាតឹងខតងសរកមនិអនញសព្រះែ ់កាយ 
(សព្បើរម ន ព្មាក)  ុំឱ្យកាយឈចឺិតាករ៏ិការ តញ យភាររវាងកនញងសព្ៅ គឺបញ្ញជ ករ់ីការ
ព្បកាន់យក្ែូវកណាា  ានិចេ មនិតឹងហួ  មនិធូរហួ  មនិមានច  ឱ្យភែូកព្ជ្ុក ស្អៀង
ព្ជ្ុ  កញ្ាកក់សញ្ញា ង សឆ្វងហួ  សាា ុំហួ ។ អាយញខវង សព្ ះែឹង សព្ ះសចះ សចះទទួ ទន 
សចះឯង សចះអញ ែឹងកា សវោនិងកា ៈសទ ៈ ែឹង មម។  

ចុំណី្ខែ សរ ើ ្ា ់ឱ្យចិតាាចុំណី្ ចេៈ ឥតខព្បព្បួ មនិខមនាចុំណី្ទ ់ខកែងបនែុំ
ត្តមកា  ស ះគឺព្រះធមក៌នញងព្រះរញទធសា  សនះឯង។ ព្រះធមព៌្បមូ ្ាញ ុំរីចាបធ់មមាតិ
មានចាបស់ហតញ-្  កមម-្  ចាបរ់កោបរសិាថ នធមមាតិ។  ងគមធមខ៌្អកសៅស ើ 
សោកីយបញ្ញា  រព្ងីកការ ូតោ ់ និងបសចេកសទ   សស្រ្ង្ហគ ះសព្សាចព្ ង ់ការ រ បសងកើត
សសាភ័ណ្ភារកនញងធមមាតិ បសងកើតសាថ បយកមមធុំៗ ព្បឆ្ុំងរា ់ការបុំផ្លែ ញសៅស ើធមមាតិ។ 
វបបធមគ៌ឺធមមបញ្ញា  គឺសធវើឱ្យមានការ ូតោ ់ខាង្ែូវចិតា ្ែូវគុំនិត មាន ញជ្ីវធម៌  
 ញភាវធម ៌  ី ធម ៌ គតិធម ៌ គញណ្ធម ៌ បសងកើតភារសាអ ត អុំកនញងចិតាព្បកបសោយសមត្តា  
ករញណា និងបញ្ញា  កនញងវបបធមម៌នញ ស វបបធមព៌្គួសារ វបបធម៌ ងគម និងវបបធម៌ាតិ។ ព្រះ
ធមប៌ានសរៀបចុំ ព្មប ព្មួ មនិឱ្យសទើ ទករ់វាង ងគមធម ៌ និងវបបធម ៌ សហើយាធមរ៌មួ
រប ់ រវ តវមនិខមនាធម៌រប ់និគមសា នណ៍ានីមយួៗស ើយ។ ជ្ព្មុញឱ្យ ងគម
ធម ៌ និងវបបធមរ៌កី ូតោ ់សគច ញ្តហយនភារ ឈានសឆ្ព ះវឌ្ឍនៈធមែ៌ព៏្តចះព្តចង់
 ព្មាបម់នញ សាតិទូសៅ។ ព្រះធម៌បានសរៀបចុំវធិ្លនការ មាែ ប់ផ្លា ច់្ ាិ ការព្បកានរ់ីកនញង
ចិតា មនញ សស ះសាមគគីធមរ៌វាងមនញ សករ៏កីចសព្មើនស ើង ការខបកបាកព់្បទូ ារាយរន ក៏
រ ត់ មាន ក់ៗរ ់សៅសោយកាីព្ ោញ់ សហើយសរររ ិទធិរវាងមនញ ស្ងរន  មនញ សមាន
សមត្តា ការបុំផ្លែ ញក៏ ៃប ់  តវនិងរញកខាតិក៏ចសព្មើនសហើយព្ទព្ទងែ់ ់ជ្ីវតិមនញ សវញិា 
ធមមត្ត។ សោយព្រះរញទធាបញគគ  ព្រះធមា៌ធមមាតិ ព្រះ ងឃា ងគម ព្រះរញទធព្រះធម៌
ព្រះ ងឃារួរបីធែញងសវញចូ រន យ៉ា ងរងឹមាុំ ភាជ បន់ិ សយ័ តវអូ ទញឱ្យឆ្ែង ញ្តទញកខ 
 តវសត្តងកានព់្តងណ់ាក៏ព្តូវទុំងបីធែញងខែរ។ ព្រះរញទធបានចងព្កងព្រះធមស៌ចញរីចាបធ់មម
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ាតិ សហើយត្តកខ់តឱ្យសា  រប ់ព្រះអងគខណ្ ុំមនញ សឱ្យមានរសបៀបរ ់សៅ
ព្បកបសោយ ី ធម ៌ សោយខ្អកស ើព្រះរញទធសា   ខែ ា ិ បៈ ព្មាប់ការសោះ
ព្សាយរា ់ឧប គគ ាគនែឹះសាគជ្័យកនញងជ្ីវតិរ ់សៅ ាការខ វងរក នាិភារកនញង និង
សព្ៅខែួន ាការបសព្ងៀនឱ្យ ិកោ ឱ្យខុំព្បឹងឱ្យរិសសាធន ៍ឱ្យសចះរ ់ចញះ ព្មុង និងជ្ីវតិ មញន
សធវើអវីកស៏ោយ ព្តូវសចះគិតរីស ចកាីថ្ងែងនូររប ់ខែួនឯង និង ងគមមនញ សទូសៅ កញុំ ងក់នញង
សោភៈ មបតាិានញយងពក់ទកត់ណាា ឱ្យឈែក់ ងស់ាែ ប់ាកញ្ជ ះចិតា រ ់សភែចខែួនឯងោា
នរណា មករីណា សហើយសៅណា? សខមរៈបញព្តទុំងឡាយ  តវតសថ្នកាីវ ិ រប ់ាតិ
សយើងបានឈានមកែ ់មាតស់ព្ាះែខ៏ នសព្ៅសហើយ សហើយកុំរញងខតធ្លែ កច់ញះនឹងព្បឹងសត្តង
ស ើង។ សយើងកញុំព្បឹងព្បខជ្ងសោយធ្លករ់ន ទមាែ កអ់ី ចា ់មានរិសសាធន៍ធ្លែ បស់ ើងចញះខព្ ក
ព្បាប់សកមងរីរសបៀបសត្តងកញុំោក់ស ៀម អនកមានកមាែ ុំងមានព្បាា្ ព្បឹងទញសយងរន  កញុំ
សគចយករ ់យករចួខែួន រ ់ព្ជ្ក្ទះសគរញុំព្ ួ ស ើយ រម នអនកណាព្ ោញ់ខខមរាងខខមរ
សទ។ ទុំងអ ់រន សាា បអ់នកខែ ស ើងបានស ឿនសគព្បាប ់ កញុំរវ ់បស ទ  រន ែូចចាបព្ ុក 
ចាបថ្ព្រាប់ ញបព្ ន សបើរញុំស ះសទនឹងព្តូវព្ នសបាចរម ន  ់មាន ក់ស ើយ សយើងនិរា រន
ស ើកសនះមញខគួរឱ្យកុំ តរ់នស់រកណា ់ គឺធៃន់ធៃរហួ វ ័ិយ សតើសនះមករីសហតញអវី?  

 មាភ រៈអាចឱ្យសយើងសោងទបបាន សបើសយើងមិនសចះអបរ់ ុំចិតា។ ព្រះរញទធសា  ា
ការរ ់សៅកនញងតថ្មែថ្នជ្ីវតិព្បកបសោយការ ញុំព្គងចិតាកនញង ី ធម ៌  នាិភារ សវៀរចាកការ
ាបជ់្ុំ កន់ឹងរប ់សព្ៅខែួនខែ មនិសទៀងទត់  ញះខែកខងប ត់រចួសហើយកអ៏ាចកាប់ឆ្ក រ
ថ្ព្រសៅហមងទុំងឡាយឱ្យព្  ះសចញរីកនញងចិតាបាន។ ព្រះរញទធព្ទងព់្រន់ខតបសព្ងៀនសយើង
ឱ្យសយើងសចះអនញវតា សចះរិសសាធនក៍នញងជ្ីវតិរ ់សៅត្តមចាបស់ហតញ្  ឧទហរណ៍្៖ សាង
ទញកខែ ់អនកែថ្ទ គឺឈរបាចកុំសបារព្ចា ់ខយ ់សហើយ ោុំសែើមសាវ យព្តូវខតបានខ្ែសាវ យ 
សាងបាបព្តូវខតទទួ បាប ព្រនខ់តយូរនិងឆ្ប។់ ព្រះរញទធសា ព្រនខ់តបង្ហា ញ ឯសយើង
រា ់រន ាអនកសាង និងទទួ ្  ្ ទុំងឡាយរញុំបានទទួ មករីការបនព់្ ន់
បងួ ួង ឬរិធីបូាណាមួយស ើយ នឹងបានរីការចញះចូ រណ្ប ញតជ្ងគង ់ សអានកា ក៏
សទខែរ។ ្ គឺទទួ បានអុំសរើកនញងអតីតសចញរីគុំនិត រីបាតថ្ែទុំងគូររប ់សយើង។ សបើ
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បាតថ្ែសយើងព្បឡាក់ឈាមអនកែថ្ទកនញងបុំណ្ងរាបាទ ស ះឈាមកន៏ឹងហូរសចញរីខែួន
សយើងសៅថ្ងៃសព្កាយវញិខែរ កនញងជ្ីវតិមានអនកឈនះ និងអនកចាញ់។  

អនកឈនះរខមងបងកសរៀរយ៉ា ង បាយចិតា សព្ ះអាចសធវើអវីៗបានែូចព្បាោន ខតកម៏និព្តូវ
បសងកើតបុំណ្ញ  ងមីសៅាតិមញខខែរ។ 

អនកចាញ់រខមងសសាកសៅតូចចិតា សព្ ះមនិអាចសធវើអវី មត្តមព្បាោន  ខតព្តូវខុំ ង
បុំណ្ញ  ាតិមញនឱ្យចប ់ សហើយកញុំបសងកើតបុំណ្ញ  ងមីសៅាតិមញខខែរ។ បុំណ្ញ  រីអតីត ង
មនិទនអ់ ់្ង សមាចកខ៏ុំ នស ុំបុំណ្ញ  បចេញបបននសនះសទៀត សតើធៃនប់៉ាញណាណ តសៅអ គត? អនក
ឈនះចញងសព្កាយគឺមចេញរាជ្ឯស ះសទ។ រញទធបុំណ្ងគឺចងឱ់្យជ្ីវតិឋតិកនញង្ែូវកណាា   កញុំឱ្យមាន
អនកឈនះ និងកញុំឱ្យមានអនកចាញ់ ទុំងអ ់រន  ូមឱ្យអធាព្ ័យ សចះខចករ ុំខ ក ញខទញកខរន
សៅវញិសៅមក។ សហតញសនះ ូមរ ់ត្តមធមរ៌ិតសទើបមានស ចកាី ញខរិត ទទួ បាននូវ
អរយិព្ទរយឧតាមសងកើងោក ន ស ះគឺព្ទរយកនញងអង្ហគ ខែ អាចជ្ួយ សយើងមនិឱ្យកញុំព្ បានសព្ចើន
ហូរសហៀរទញកខចកកូនសៅ។  

អុំនួតអរយិធមក៌នញងព្រះរញទធសា   គឺាអុំនួត នាិភារាអុំនួតរប ់មនញ សាតិ
ទូសៅរញុំអាចកាតថ់្ងែឬសព្បៀប្ទឹមបានស ើយ។ 

យញវជ្នាអនកបនាសវន ាទុំ ុំ នងឬ ស ី ាឆ្ម ុំរកោសករ ាិ៍មរតក ាអនកបនារូជ្ខខមរ និង
ាកូនខខមរអនកមានរូជ្ អនកាអនករកោព្បវតាិសាស្រ្ ាចា ់ សហើយព្តូវកសាងព្បវតាិសាស្រ្ ាងមី 
កញុំឱ្យវបបធម៌សាែ ប ់ ឬខព្បព្បួ បាតធ់្លតញសែើម។ ែូចត្តសយើងបានសធវើរ ិកមមសព្ចើនណា ់ 
ជ្ីវតិមនញ សបានសាែ បស់ព្ចើនតុំណ្រណា ់សហើយ សែើមបរីកោទឹកែីនិងមរតកវបបធមឱ៌្យបាន
គងវ់ងសរហូតមកែ ់ រវថ្ងៃសនះ។ អនកជ្ុំ នស់ព្កាយសបើមនិបានសាងសទ ចូរកញុំបុំផ្លែ ញ សបើ
មនិបានការ រឬែឹងសទ កញុំសចះខតត្តមបាន សព្ ះរម នអនកណាឱ្យតថ្មែខែួនសយើងាងខែួន
សយើងសទ។  

ចូរសរៀបចុំខែួនាវ ិវករព្បវតាិសាស្រ្ ាងមីថ្នវបបធមង៌មី ឈរស ើវបបធម៌ចា ់ សព្ ះកូនសត្តន ត
វា ូត អកស៏ៅស ើ្នូរសខាម ចខែរ មនិខែ មានវបបធមង៌មីណាសកើតសចញមកខតមាងស ះសទ ចូរ
អនកសរៀបចុំខែួនទទួ និងបនាឱ្យ មាកូនរូជ្ខខមរ។ 



 មាធិាឱ្ ងរាបា កាយចិតា ខចកជូ្នាធមមទន 

 

សរៀបសរៀងសោយ៖ សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត សោង នីោមញនី 114 

 

 

 

 

 

 

េមូបានេខុ្រចួផ្ុតចាកទុការេូតដល់្ ពះនពិ្វេ ន 
េមូអនុថមាទនា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

សរៀបសរៀងសោយខ្ញុំព្រះករញណា ខ្ញ ុំបាទ 
សាស្រ្សាា ចារយ សវជ្ជបណ្ឌិ ត ថោងនីដាមុនី 
ចាបស់ ា្ើម រស រសៅថ្ងៃទី ០៣ ខខសមសា ឆ្ន ុំ ២០០៣ 
 រស រចប់សៅថ្ងៃទី ២៣ ខខសមសា ឆ្ន ុំ២០០៣ 
សបាះរញមពស ើងវញិស ើកទី២ សៅឆ្ន ុំ ២០១៨ 
ខក ព្មួ និងសបាះរញមពស ើកទី៣ សៅថ្ងៃទី ២០ ខខមករា ឆ្ន ុំ ២០២១ 
ទុំ កទ់ុំនង 015 71 83 80 / 012 78 25 50 / 012 590 092 / 010 33 58 54 






