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ប�� មនិខ� ងំដូចមាតថ់ាេទ េមលមនិទនតំ់កល់ចិត�មនិនឹងហ�៎េទេនាះ 

សក� យទិដ�ិ ឧបាទន ឥស្សោ មច�រយិៈ វេចញមុខបានមុន វននះ

ននាល េលក្រតកងកំភនួៃដេបាចសកគ់ក្់រទ�ង ននាលេបាកក្បោលនឹង

ដីបង�ូរទឹកែភ�កដូចេលកយាយវសិខ េនេពលេចជាទី្រសឡាញ់

បាតប់ងជី់វតិេទ េនះេលកបានេសតផង េលករតេ់ទវត�េជតពនឲ្យ

្រពះជយួ  ។ ឬេបមានះេចញមុខបានមុន េទសេគេទសឯង េគខុសយ៉ាង
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េនះៗ អញ្រត�វយ៉ាងេនះៗ េហតុអីបានថាអញខុស េហតុអីបាន្រត�វែតជា

អញ ? េមលអ�កមនិទនដឹ់ងខ្យល់ (អនាបា) មនិបានឈនផង ហ៊ន

អតួថាស� ល់និព� ន ឯអ�កមនិបានឈនែតពូែកខង្រទឹស�ីកត៏បតវញិ។ 

េលកេនះេជៀសមនិផុតពីករេទសចិត�េឡយ េបេជៀសមនិផុតដែដល

មានែតកំុេទសល�ជាង ។ ភាវនាឲ្យជាប ់ េកតអីេមលនឹង អ�កេមលមនិ

ែដលេកតទុក�េទ េបេមលេហយមនិកនយ់ក (ឧបាទន) អ�កេមល្រតឹម

ែតេមល ្រតឹមែតដឹងេហយលះេចល ចប ់ គំនិតវនាឲំ្យេកតទុក�េកតសុខ 

ឯអ�កេមលគំនិតមនិែដលេកតសុខទុក�េឡយ កំុែតកនយ់កមកជារបស់

ខ�ួន។ លំបាកេន្រតងអ់ញជាអ�កេមល អញជាអ�កឮ េនះជាអញ េនះជា

របស់អញនឹងេហយ ។ 
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កម�វត�ុបីយ៉ាង 

 េតមូលេហតុអ�ីេទប្រពះពុទ�្រទងេ់្រជសេរ សយកកម�វត�ុបីយ៉ាង គឺ 

សីល សមាធិ វបិស្សនា មកជា្របធានបទេដម្បជីាកម�វធីិេដះ្រសយ

ប�� ទុក� ? ជីវតិបច�ុប្បន� គឺជាផលៃនកម�ចស់ េហយ្រត�វតកែ់តងកម�

ជាថ�ីែថមេទៀត េដម្បេីដះ្រសយជាមយួផលកម�ចស់ផង នឹងករេធ�តម

កំសួលតណា� ជាថ�ីផង បេង�តបានជាគំនរសង� រឬផលកម�របម់និអស់គរ

ទុកក�ុងភវង�ចិត� ។ គឺផលកម� (ជនកកម�) េនះេហយែដលជាកមា� ងំជំរញុ

នាឲំ្យមានករេកតជាថ�ីេទៀតជាបម់និដច ់។ េដម្បរីរងំកំុឲ្យមានគំនរកម�

ថ�ី (អកុសលកម�) េកនេឡងេគ្រត�វរក្សោសីល េហយេដម្បបីន្សោតេ់ចល

អំណាចកម�ចស់ឬសង� រចស់ៗ ឲ្យវអែណ� តមកៃផ�េលៃនចិត� េហយ

សបឥទ�ិពលរបស់វ េគ្រត�វេធ�សមាធិ សមាធិកម៏ានអំណាចជានស់ង�ត់

កិេលសឲ្យេ្រទមរញមកំុឲ្យវមានសន�ុះប�� ចិត�ខ� ងំក� ផងែដរ ។ ករ

មនិេធ�បាបកម�និងមនិជាប្់របកនជ់ាមយួកុសលធមថ៌�ី េដម្បលីះករ

្របកនត់មទ� រទងំ៦និងករសមា� តអនុស័យកិេលស េគ្រត�វេធ�វបិស្សនា

េទប អវជិា�  តណា�  ឧបាទនរលត ់ សល់ែតសតិប�� និងឧេបក� ចិត�
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្រប្រពឹត�ិេទ េទបជាតិកំេណ តរលត ់ ទុក�រលត ់ េនះេទបជាករេដះ្រសយ

ដល់ទីជំេរៃនប��  ។ 

 

បរមត�ធម៌ 

 េនះអញ = សក� យទិដ�ិ 

 េនះជារបស់អញ = តណា�  

 េនះជាខ�ួនអញ = ឧបាទនក�ន័� 

 ពន�ឺរបស់អ�ក គឺែចងចងំពីក�ុងចិត�ែដលមានភាពទេទរស� ត ចិត�

គា� នអរម�ណ៍ពល់្រត�វ េ្រកយពីបានេធ�ករផា� ស់ប�ូរករគិត េបចិត�កំពុង

ែតឋតិក�ុងភាព្រត�វករ េនាះរបូអ�កនឹងឋតិក�ុងសភាពធ�នគ់ា� នពន�ឺេទ េប

អ�កចង្់រសល ចូរទំលករ់បស់ធ�នចុ់ះ មនិអចទលួែរក្រគបយ៉់ាងេហយ

ែ្រសកថាធ�នណ់ាស់េនាះេទ ។ ចូរផ្សោយពន�ឺេចញ េនេពលជីវតិជបួប��

ដង៏ងឹតមយួ កំុពន�តព់ន�ឺក�ុងភាពងងឹតឲ្យេសះ ។ ទិដ�ិ៤យ៉ាងែដលបង�ជា

េ្រគាះថា� កធ់�នធ់�រណាស់ គឺ និយតមចិ� ទិដ�១ិ សស្សតទិដ�១ិ ឧេច�ទទិដ�ិ១ 
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និង សក� យទិដ�១ិ ។ សក� យទិដ� ិ គឺជាទំនបរ់រងំអរយិេគា្រត ែតវជា

ទិដ�ិធម�តែដលស�ិតជាមយួចិត�តងំពីេដមកប្បមកេម៉�ះ អរយិបុគ�ល

េលក្របយុទ�ក�ុងករផា� ស់ប�ូ រ ខ�ះេ្របេពល៣្រពះពុទ� ខ�ះ៤្រពះពុទ� ខ�ះ

ដល់េទ២០្រពះពុទ�ផងកម៏ាន ែតេយងមានសំណាងណាស់ ែដលធមវ៌ ិ

នយ័េនមាន ្រត�វខិតខំសិក្សោេរៀនសូ្រត េដម្បឲី្យសង្សោរវដ�េខចខ�ី កំុេន

ចំណាយេពលយូរ ។ មច� ពឹងទឹក ្រមគឹពឹងដី បក្សពឹីងអកស មា� ក់ៗ

ពឹងេលេទពេកសល្យខ�ួនឯងេដម្បរីស់ ម�ងឹេហយេនមានេពលេឈ� ះគា�

េទៀត ? សត�េលកគរួករណុាណាស់ ណាទុក�របស់ខ�ួនឯងបានបេង�ត

េឡង ណាទុក�ែដលអ�កដៃទបានេធ�ឲ្យ ពី្រពលឹមទល់្រពលប ់្របឹងែតេដះ

្រសយប�� ទុក�េរៀងៗខ�ួន ។ េនតមផ�ូវឡានម៉ូតូរតេ់ទមកយ៉ាង

ស្រសកស់្រសំ ្រជមុញ្រជមក គឺេដម្បែីតេដះ្រសយប�� ទុក� ខ�ះ្រត�វ

ស� បេ់នកណា� លផ�ូវេចលកូនេចលេច េចលប�ី្របពន� ទងំចំណង

មនិទន្់រសយរចួ េអហ៍! វលវដ�សង្សោរមហធំេធង េ្រកពីេមត� ចិត� 

ករអណិតអសូរគា�  េតេយង្រត�វយកចិត�អ�ីមកេដះ្រសយប�� ទុក�េនះ

បានេទ ?  
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ផល្របេយាជន៍ៃនករគិតវិជ�មាន 

 េនះជាេរឿងពិត ប�� មាន្រតឹម១០% ែត្របតិកម�ចិត�របស់េយងមាន

ដល់េទ៩០% េគសរេសរេយងែតពីរម៉ាត ់ែតេយងេដកគិតេឃញរបព់ន់

ម៉ាត ់ េគតិះេដៀលេយងែតមយួម៉ាត ់ ឬ េគ្រគានែ់តេស� ះទឹកមាតេ់នមុខ

េយងែតបន�ិច េយងែបរជាគិតេឃញរហូតចងគ់ាងំេបះដូងស� ប។់ 

ផល្របេយាជនដ៍ល៏�ៃនករគិតវជិ�មាន (សិក្សោេដយ Myo Clinic ដល៏្ប ី

េនអេមរចិ)៖ 

១- គំនិតវជិ�មានជយួ ឲ្យមានអយុែវង មនិសូវមានជំងឺ។ 

២- កតប់ន�យជំងឺបាកទឹ់កចិត� ករេសកសេ្រងង ករអស់សង្ឃមឹ

(Lower rates of Depressions )។ 

៣- កតប់ន�យភាពេសកេស ភាពតនតឹងចិត� (Lower levels of 

distress )។ 

៤- ជយួ ឲ្យ្របពន័�ករពរេកនេឡង្របឆាងំនឹងជំងឺ្រគបយ៉់ាង ជាពិេសស

ជំងឺមហរកី (ករពិបាកចិត�គិតេ្រចនគឺជាឪកសក�ុងករេកតមហរកី )។ 
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៥- ជយួ សុខភាពផ�ូវកយ ផ�ូវចិត� (Better Psychological and 

physical well-being )។ 

៦- កតប់ន�យវបិត�ិជំងឺេបះដូង សរៃសឈម ដូចជាករគាងំេបះដូង ស�ះ

សរៃសឈមេបះដូង ( Reduced risk of death from Cardio 

vascular disease )។ 

៧- មានជំនាញក�ុងករេដះ្រសយប�� តនតឹងបានយ៉ាងល� (Better 

coping skills during hardships and time of stress ) « Study in 

2013 » 

 េតអ�កដឹងេទថា គំនិតវជិ�មាន មានសំបូរហូរេហៀរក�ុងករបេ្រង�ន

របស់្រពះពុទ� ? អ�កមនិេសកស� យខ�ះេទឬ ែដលខ�ួនជាពុទ�បរស័ិទ ែត

មនិបានទទលួយកេសចក�ីសុខពីករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�បានេនាះ ? 

េពលខ�ះ េមេរៀនែដល្រពះពុទ�បានបេ្រង�ន គឺបង� ញពីទុក�េសករបស់

ជីវតិ តមពិតគឺជាបទបង� ញឲ្យអ�កេចះ្រប�ងស� រតីេដម្បបីេ�� �សេហតុ

របស់ប�� ែតប៉ុេណា� ះ អ�កអចេធ�អ�ីៗបាន្រគបយ៉់ាងឲ្យែតអ�កគិតបាន

្រតឹម្រត�វេហយព្យោយាមេធ�េដយផ�ិតផ�ង ់ ។ 
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េសចក�ីសខុក�ងុឥរយិាបថ 

ឥរយិាបថបព� ែចកេចញជា ៤ យ៉ាងគឺ៖ 

១- គច�េនា�  េដរ  

២- ឋេិត ឈរ  

៣- និសិេនា�  អង�ុយ  

៤-  សយេនា េដក។  

 េដម្បពិីចរណានូវបព�ៈេនះ េគ្រត�វតម�ល់ស� រតីចំេពះឥរយិាបថទងំ 

៤ ឲ្យខ� បខ់�ួន េទះេដរក�ី ឈរក�ី អង�ុយក�ី េដកក�ី ្រត�វដឹងច្បោស់ថា អញ

េដរ អញឈរ អញអង�ុយ អញេដក។ មយួេទៀត សូម្បកីយតម�ល់េន

ក�ុងអករៈយ៉ាងណាៗ ក្៏រត�វដឹងច្បោស់េនក�ុងអករៈេនាះៗ។ 

ក�ុងឥរយិាបថទងំ ៤ ចំេពះ គច�េនា�  ែ្របថាេដរ េតមានអ�កណាជាអ�ក

េដរ េបមានអ�កេដរែមនចុះ ឋេិត េនះ អ�កណាអ�កឈរេន និសិេនា�  អ�ក

ណាអង�ុយ សយេនា អ�កណាអ�កេដក។ េសចក�ីេនះ េបពិចរណាេទ

តមឥរយិាបថមយួៗ មនិេឃញមានថា អ�កណាជាអ�កេដរេឡយ ករ

េដកេដរ ឈរអង�ុយទងំអស់េនះ គឺេកតមកអំពីចិត�ជ�វេយាធាតុ។ ករ
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ែដលពិចរណានូវឥរយិាបថ េនះ ្រត�វតងំចិត�ថា ឥរយិាបថទងំ ៤ ្រគាន់

ែតជាកយ មនិែមនជាសត� មនិែមនជាខ�ួន្របាណ មនិែមនជាបុរស មនិ

ែមនជា�ស�ីេឡយ។ កំណត្់រគានែ់តចេ្រមន្របាជា� ស� រតីែតប៉ុេណា� ះ េដម្ប ី

បំែបរចិត�ឲ្យឃា� តចកតណា�  និងទិដ�ិកំុឲ្យ្របកនអ់�ីតិចតចួក�ុងេលក។ 

េលកក�ុងទីេនះ កម៏និែមនដៃទពីខន�េលក អយតនៈ េលកធាតុ 

េលកសច�ៈ េលកជីវតិ ជីវតិែដលកំពុងរស់េនជា្រប្រកតីរល់ៃថ� គឺជា

េលក។ កយានុបស្សនាសតិប្បដ� នេនះ ្រពះដម៏ាន្រពះភាគ ្រពះអង�

្រទងស់ែម�ងេដម្ប ី ជាឧបករៈឲ្យពុទ�បរស័ិទអ�កស� បេ់នាះឯង មានស� រតី

សូម្បឥីរយិាបថណាមយួ េដក េដរ ឈរ អង�ុយ កគ៏ប្បមីានសតិសម្បជ�

�� ៈ ្របកបេដយេសចក�ី ព្យោយាមដុតកំេដនូវកិេលសធម ៌ គឺអភជិ្ឈោនិង

េទមនស្ស ែដលេហថា វេិនយ្យ េលេក អភជិ្ឈោ េទមនស្ស។ំ េយង្រគប់

គា� មានកយ គឺ មហភូតរបូ៤ អ្រស័យមហភូតរបូ៤ េនះេហយេទប

សេ្រមចបានេទជាឥរយិាបថណាមយួ ប៉ុែន�ថាករបដិបត�ិក�ុងសតិប្ប

ដ� ន គឺសតិរឮក្រតងល់ក�ណៈៃនធម ៌ គឺជាសភាវធមេ៌នក�ុងពួកកយ 

ដូចជាក�ុងឥរយិាបថ គឺជាសភាវធម ៌ ែដល្របាកដេឡងជា្រប្រកតី្រគប់

ឥរយិាបថទងំ ៤ ែដលជាធមម៌ានពិត ែដលជាបរមត�ធម ៌។ 
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សេង�តេមលបទពិេសធន៍យកភាពរងឹមាពំីករលបំាក 

 ករប�ង� បទបទ់ល់នឹងករមនិសប្បោយចិត� េធ�ឲ្យស� នភាពកនែ់ត

អ្រកកេ់ឡងេទ េបអ�កសេង�តេមលេដយករពិចរណា េដយបេង�តករ

អណិតអសូរ េពលេនាះស� នភាពនឹង្របេសរេឡងជាមនិខន ។ េធ�

ែបបេនះពិតជាបានកតប់ន�យសេម�ងកណ�ឹ ងេនក�ុងខរួក្បោលកំុឲ្យវេរទិ៍

ខ� ងំេពក ។ ្រត�វចថំា ករគិតេដម្បលីះករ្របកន ់ កំុកនេ់ជងខ�ួនឯងជា

សមត�ភាពដអ៏ស� រ្យមយួនាឲំ្យមានភាពខ� ងំក�ុងករសូ៊្រទ ំ ។ រល់េពល

មានប�� េកតេឡង ចូរអ�កកំុតសូ៊ជាមយួអ�កដៃទ អ�ក្រត�វតសូ៊ជាមយួ

ខ�ួនឯងជាមុនសិនេទបជាករ្រតឹម្រត�វ ។ 
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ទមា� ក់េចលនូវេរឿងមិនល� 

 មកដល់ចំណុចមយួៃនជីវតិអ�កែតងរលឹំកថា កលមុនេតអ�កណា

ខ�ះបានស�បអ់ញ បានេមលងយេមលេថាកមកេលអញ បានេធ�អំេពមនិ

ល�មកេលអញ េធ�ឲ្យអញមានករឈចឺប ់អ�កណាខ�ះបានេធ�អំេពល�មក

េលអញ ? កំុបារម�អី េរឿងអ្រកកទ់ងំអស់េនាះវបានរលយបាតជ់ាមយួ

អតីតកលអស់េទេហយ វគា� នេហតុផលអ�ីមកតមដកេ់ទសអ�កេន

េពលអនាគតេទៀតេទ ប៉ុែន�អ�កអចេដកេអបករឈចឺបទ់ងំេនាះែដល

ដូចជាករដកេ់ទសខ�ួនឯងទងំៃថ�ទងំយបែ់ដរ ។ បំេភ�ចវេចលេទ កំុ

នឹកនាវេធ�អីេទៀត េចញេទេ្រកេធ�េរឿងអស� រ្យរបស់អ�កេទ។ បំេភ�ច

មនុស្សអ្រកកឲ់្យអស់ពីក�ុងចិត� េហយនឹកនាដល់មនុស្សល�ចំេពះអ�ក

វញិ េរឿងេនះេហថាបុណ្យ ។ រកេមលេសចក�ីល�េនជំុវញិខ�ួនេរៀងរល់ៃថ� 

៖ ឲ្យែតមានគំនិតលំេអៀងមករកខ�ួនឯងគឺេធ�ឲ្យេយងេទសចិត� ករេទស

ចិត�គឺជាករបង� តេ់ភ�ងដុតខ�ួនឯង ្រត�វបេង�តទំលបយ់ល់ដឹងឲ្យបាន

ទូលំទូលយេដម្បទីទលួស� ល់បែន�មេទៀតនូវអត�្របេយាជនក៍�ុងជីវតិខ�ួន

ឯង ។ ពន�ឺេធ�ឲ្យកុមារតូចៗរកីរយេសចសប្បោយ េធ�ឲ្យផា� ទងំឡាយរកី

ស�ុសស� យ េហតុេនះចូរកំុេធ�ចិត�ឲ្យងងឹតឲ្យេសះសូម្បឋីតិក�ុង្រគា
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លំបាកយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រត�វមានក�ីសង្ឃមឹនិងមានេចតនាល� េដម្បេីងប

ឈរេឡងវញិពីភាពមនិអនុេ្រគាះ ពីករបាតប់ងនិ់ងករបះ៉ទង�ិចផ�ូវចិត� 

។ ចណំា ! ករ្របកនន់ាមំកនូវភាពអត� និយម អត� និយមនាឲំ្យមាន

ករវនិិច�យ័ខុសករពិត នាឲំ្យេកតករ្រសឡាញ់ស�ប ់ ករភយ័ខ� ច ករ

មនិទុកចិត�គា�  ករសង្សយ័ជាេដម ករវវិទមនិអចប�� បេ់ដយករ

មានះ្របកនប់ានេឡយ ។ 

 

ពីេនះពីេនាះ 

១-  យុទ�ស�ស�េដះ្រសយStressគឺ ១្រត�វេដរេចញ ២គឺេនជាមយួវ

េដយករយល់ដឹងពីេហតុផលជីវតិ ។ កំុេ�ស�សេដយសរែតអ�ីែដលខ�ួន

មនិអចផា� ស់ប�ូរបានឲ្យេសះ ។  

២-  ករេចះទទលួស� ល់កំហុសខ�ួនឯង វបេង�តជាវចិរណ�� ណ

បនា� បម់កអ�កេចះអនុេ្រគាះេលកែលងេទស នឹងេចះជយួ អ�កដៃទែកែ្រប

កំហុសបានយ៉ាងល�េទៀតផង ។ 
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៣- កំហុសអតីតកលបេ្រង�នអ�កឲ្យបេង�តអនាគតដអ៏ស� រ្យ មនិែមន

ស្រមាបេ់ធ�ឲ្យអ�កស�បេ់ខ�មឬភយ័ខ� ចនឹងមានករឈចឺបេ់នាះេទ សិក្សោ

ពីវេទ ។  

៤- ករស�បេ់ខ�មវមនិែដល្រត�វបានប�� បេ់ដយករស�បេ់ខ�មេនាះេទ 

្រសឡាញ់េទបអច េនះគឺជាច្បោបស់កល ។ 

 

កុំេសកស� យេនេពលបាត់បង់ 

 កំុចដំល់េពលែដលនិយាយគា� ែលងរចួ បានស� យេ្រកយឲ្យេសះ 

ករសំុអភយ័េទស ករខមាេទស ករអុជេទៀនធូប ករដកកំ់រងផា�  ករ

ដុត្រកដសែសន ករសំរកទឹ់កែភ�ក វគា� ននយ័អ�ីជាមយួរបូកយែដល

ឥតវ�ិ� ណ រងច់ែំតភាពស�ុយរលួយេនាះេទ អ�ីទងំេនាះអ�កបាន្រតឹមែត

ផា� បផ់�ុនភាពអត� និយមរបស់ខ�ួនឯងែតប៉ុេណា� ះ េហតុអីេពលគា� េន

មានវ�ិ� ណអ�កមនិេធ�អំេពល�ដកគ់ា� ផងេទ ? រវល់ណាស់ែមនេទ ? 

ស�បណ់ាស់ែមនេទ ? ឥឡូវេនះអ�កេពញចិត�េហយ មយួជីវតិេនះអ�កមនិ

អចរកមា� កេ់នាះេនេលែផនដីេនះេឃញេទៀតេទ។ ឈបេ់ទ ឈបខឹ់ង 

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 13 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ឈបរ់វល់ ឈបគិ់តពីមនុស្សែដលខ�ួនមនិចូលចិត� េដយ្រតឡបម់ករស់

េន មកេធ�េសចក�ីល�ជាមយួមនុស្សែដលខ�ួន្រសឡាញ់វញិេដម្បកំុីឲ្យមាន

ករស� យេ្រកយេនេពលែដលេគចកេចញពីេយងបាតេ់ទ ។ 

 

ស�� ណរេំដះខ�ួនពកីរ្របកន ់

 ស�� ណៃនកររេំដះខ�ួនពីករ្របកនគឺ់សំខនបំ់ផុត េ្រពះករពិត

គឺគា� នអ�កណាយកអីពីេលកេនះេទបានេទ េហយករសំគាល់ ករ

្របកនថ់ាខ�ួនជាអ�កបានេនាះេហយគឺជាទុក� ែដលធម�ជាតិេនះ្រពះឲ្យ

េឈ� ះថាឧបាទន (តណា� គឺករែស�ងរកមនិេចះស�បស់�ល់ ឯឧបាទនគឺ

បានមកេហយមនិ្រពម្រពែលង) តមរយៈកររេំដះខ�ួនេយងេចញពី

អរម�ណ៍្របកនខ់� ប ់(លះឧបាទន) និងទំនាស់ែដលមានលក�ណៈផ�ុយ

គា� េដយករអនុ�� តឱ្យពកួវេនជាមយួេយង េដយមនិចបំាច់

្របតិកម�ជាមយួវ េហយករពរមនិឲ្យវរកីរលដលរហូតដល់ក� យជា

កររខំនក�ុងកររស់េនរបស់េយងបាន ។ េដយមនិចបំាចខំ់េបាះបង់

េចលេដយករបន្សទុ�ឬករផា� ស់ប�ូរពកួវេទ (កំណតដឹ់ង្រតឹមែត

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 14 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

អរម�ណ៍េកតេឡងេហយកំុបន�គិតជាមយួវ) េនះគឺជាមេធ្យោបាយដបិុ៏ន

្របសបែ់តមយួគតៃ់នផ�ូវសតិប្បដ� ន៤ ែដលមនិអចនាឱំ្យមានករគិត

ខ�ល់ខងផ�ូវវ�ិ� ណអ�ីេឡយ ។ 

 

េ្រកពីេលកទឹកចិត�ឲ្យខ�ួនឯងេតេយងអចេធ�អ�ីបាន ? 

 ទឹកែដលហូរេទេហយ មនិអច្រតឡប ់ ែកវែដលែបកេហយកម៏និ

អចតភា� ប ់ ដឹងេហយថាវមនិអចត មនិអច្រតឡបថ់យេ្រកយ េនែត

េលកទឹកចិត�ឲ្យខ�ួនឯង ជាទេង�កុហកខ�ួនឯង (មនិទុកថាេយងល�ងេ់ពក

េទ ឬ អី ដឹងេហយ េនខំ) និយាយពីខ�ួនខ�ុ ំេទ ។ ជំងឺរបូកយេគមនិខ� ច

េទ េគខ� ចែតជំងឺផ�ូវចិត� ក�ុងពិភពេលកេនះ ្រគានែ់ត្រគ�េពទ្យេចញរបាយ

ករណ៍ អ�កមានជំងឺបាកទឹ់កចិត� មនិតិចជាង ពកក់ណា� ល ៃនពិភព

េលកេទ (៧០%) ធ�នឬ់ ្រសលេទតមអ�កជំងឺ។ េលកបងសំបូរពក្យ

ល�ៗ េតេលកបង អចមានថា� អំ�ីែដលពូែកអចជយួ ប�ូនបានេទ? 

បាទអរគុណេលកប�ូន េលកប�ូនេអយ យ៉ាងណាក្៏រត�វែតខំេលកទឹកចិត�

ខ�ួនឯងដែដលែដរ បាកទឹ់កចិត�កម៏កពីគិតឲ្យបាក ់ េហតុអីេយងមនិគិត

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 15 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ឲ្យបានទទលួករេលកទឹកចិត�ពីខ�ួនឯងវញិេទ ? េរឿងកន�ងហួសេយង

មនិអចែកែ្របបានេទឲ្យវចបេ់ទចុះ  ឲ្យែតជាមនុស្សេនែតមានកំហុស

ជាធម�ត េយងមនិែមនជា្រពះែដលលះបងេ់លកេនះបានឯណា សំខន់

គឺពីេពលេនះេទមុខសូមកំុឲ្យខុសតេទេទៀតេទបានេហយ ។ គឺគំនិត

វជិ�មានសំខនណ់ាស់ េមលពីដំេណ រជីវតិពិតឲ្យបានច្បោស់ េដម្បរីលំត់

ភាពវេង�ងរបស់ចិត� េមលថា ជីវតិមយួេនះេកតមកពីអី� ្រប្រពឹត�ិេទដូច

េម�ច ប�� បេ់ទដូចេម�ច មានចំហយតេទេទៀតឬេទ ? មកកនេ់លក

េនះេហយេទវញិ អតម់ានយកអីេទបានទល់ែតេសះ ែតភាពវេង�ង

របស់ចិត�េចះែតគិតថា ខ�ួនបានអីពីេលកេនះ េបយកអីមនិបានដែដល 

ចបំាចអី់្រត�វជាប្់របកនេ់ទនឹងអ�ីខ� ងំេពក បានអីកប៏ានេទ មនិបានអី

េទកហ៏ីេទ ធម�តៗេទណាេលកប�ូន អ�កែដលសំគាល់ថាបានអីនិង

បាតប់ងអី់េនាះេហយែដល្រត�វមានទុក�មានជំងឺផ�ូវចិត� េ្រពះជាបនឹ់ងករ

បាន ជាបនឹ់ងករបាតប់ងណ់ាេលកប�ូន ។ េលកបង  មនុស្ស្រគបគ់ា�  

ែតងនិយាយថា ស� បេ់ទយកអីេទមនិបានេទ ប៉ុែន�មនុស្សេនែត េលភ

លន ់ ចងប់ាន េនែតឈ� នីស េនែត្រចែណន េនែតកបស់មា� បគ់ា�  

ដែដល ។ េលកបងសកគិតេទេមល ឬ ថាេគ្រគានែ់តនិយាយឲ្យពីេរះ

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 16  

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ស� ប ់? បុថុជ�ន ពិតជា មនិែមនជា្រពះអរហន�ែមន  ។ ល្បងមនិដកថ់ា�  ំ

រវល់ែតេធ�េតស�ជំងឺ ឬ ថាេនមនិទនច់្បោស់ ? េអហ៍េលកប�ូនេអយ! 

េលកប�ូនេនះេហយេហថាអវជិា� េនាះ េបេលកប�ូនបានអង�ុយែពនែភ�ន

ពិចរណាពីករពិតេនះយល់ឲ្យបានច្បោស់ េនាះេលកប�ូន្របាកដជា្រពម

ទទលួយកករពិតេនះបាន េលកប�ូននឹងឈ�ះចិត�អ្រកក ់ (ករ្របកន់

មា)ំ េនះជាមនិខន ។ េប្រតឹមែតគិតមនិអនុវត�គឺេនែតេទមនិរចួដែដល

េទ េលកបងកធ៏ា� បជ់បួេរឿងែបបេនះែដរ ែតេលកបងឆ�ងកតវ់បានទងំ

អស់េហយ េដយ្រពមទទលួយកករពិតបានទងំអស់ណាេលកប�ូន ។ 

ល្បងហ� ! ផ�ូវេយងជាេដរ េយងដឹងថាមានសុវត�ិភាព នឹងគា� នសុវត�ិភាព 

ែតេគត្រម�វឲ្យេដរតមេគ េបេយងដឹងផ�ូវច្បោស់េទេហយែតេនែត្រត�វតម

េគ េតេយងេនែតជាមនុស្សល�ងេ់ទល្បង ? េលកប�ូន ផ�ូវខ�ះ្រត�វេដរ

េដយេមត�  ផ�ូវខ�ះ្រត�វេដរេដយឧត�មគតិ មានែតប�� ប៉ុេណា� ះែដលដឹង

ច្បោស់ថា្រត�វេដរេដយរេបៀបណា ប�� អចស្រមបស្រម�លបាន េប

ប�� មនិមានៃដគូជាមយួមានះ្របកន ់ កនេ់ជងខ�ួនឯងេទេនាះ ។ 

ល្បងមានគំនិតេ្រចនជយួ ែណនាផំង េវលយប ់ េពលស� ត ់ ឬ ភា� កពី់

្រពលឹម ប�ូន្រត�វេ្រកកអង�ុយែពនែភ�ន េជងៃដស� ំដកេ់លេឆ�ង បិទែភ�ក 

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 17 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

េហយពិចរណាេមលដំេណ រជីវតិពិតែដលមនិេទៀង អចស� ប្់រគបេ់ពល

េវល ជីវតិមានែតទុក�មនិមានតួខ�ួន េលកប�ូនអចពិចរណាផ�ុយ

ឬ្របឆាងំ ឬ្រសប រចួេហយឈបគិ់តយកចិត�មកតមេមលខ្យល់េចញ

ចូល្រតងរ់ន�្រចមុះចុះ ព្យោយាមេធ�មយួែខចឆំ�ល់សឹមសួរបងេទៀតណា ។ 

 

េតអ�ីេទជាពិភពវិមាឌទី 1 ទី 2 ទី 3 ទី 4 េទ ? 

 1D - 2D - 3D- 4D - 5D (Dimensional ឬវមិា្រតប�� របស់

មនុស្សជាតិែដលវវិត�ករេកតេលែផនដី) ពីជីវតិករេកតមកទល់នឹងេចះរស់

េនក�ុងល� ងភ� ំ េចះឆា� កេ់ចះេ្របថ�ជាអវធុេចះេ្របេភ�ងអ�កវទិ្យោស�ស�េគ

ចតថ់ា� កជ់ា 1D ពីេនះរហូតមកេចះេស��កពកគឺ់យុគសមយ័2D មក

ដល់សមយ័ Issac newton េចះេធ�យន�េហះ េចះេធ�កប៉ាល់ឆ�ងសមុទ� 

រកេឃញច្បោបទំ់នាញែផនដីជាសមយ័3D មកដល់សមយ័អញស� ញ

រកេឃញអថកំ៌បាងំករំស�ី្រពះអទិត្យ រកេឃញច្បោបស់ម�ន័�ភាព (E 

<=>MC2) អចេធ�ដំេណ រឆ�ងភពេទកន្់របពន័�្រពះអទិត្យជាសមយ័ 
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4D នឹងជាបន�េទៀតគឺ 5D ែដលេគប៉ាន្់របមាណថា មនុស្សអចេធ�

េទសចរណ៍េពញអវកសបាន អ�� ឹងេទ ។ 

 

ពក្យលងួេលមេលកទឹកចិត� 

១-  េបេឃញេគមុខស�ួតមនិរកីរយមនិនិយាយស�ីគប្បសួីរថា៖ មានករ

អីឬ េតខ�ុ ំអចជយួ អីអ�កបាន ?  

២-  េបេឃញេគហូរទឹកែភ�កគប្បនិីយាយថា៖ អ�កពិតជាជបួេរឿងលំបាក

ពិតែមនេហយ ជីវតិគឺែតអ�� ឹងឯង ម�ងសុខ ម�ងទុក� ែតប�� ទងំអស់

សុទ�ែតអចេដះ្រសយបានេទ កំុពិបាកចិត�េពកអី េតអច្របាបខ់�ុ ំបាន

េទថាមានេរឿងអីែ្រកងេយងអចជយួ គា� បាន ? 

៣-  េបេគេ្របពក្យសម�គំីហកកំែហងខ� ងំ េយងគប្បញីញឹមបន�ិចេហយ

និយាយថា សូមេ្របពក្យទនភ់�នប់ន�ិចបានេទ (ឬមយួទល់ែតេ្របពក្យ

អ្រកកេ់ទបអចេដះ្រសយប�� បាន? ្រតងេ់នះ្រត�វ្រប�ង្របយត័�ពក្យស
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ម�បីន�ិច េ្រពះេភ�ងកំហឹងកំពុងែត្រប�ងឆាបេឆះ ពក្យខ�ះអចេឆះដំុែតម�ង

កថ៏ាបាន)។  

៤-  េបេគកំពុងែតអនចិ់ត�ឬតូចចិត� គប្បជីយួ េលកទឹកចិត�្របាបឲ់្យ ដក

ដេង�មមយួៗ េហយនិយាយថា ជីវតិគឺែតអ�� ឹងឯង ្រត�វមានករអតធ់ន ់

មនុស្សទងំអស់សុទ�ែតស� បេ់ទវញិេទ គា� នអ�កណាអចយកអីពីេលក

េនះេទបានេឡយ អ�ីៗ្រគានែ់តជាេរឿងបេណា� ះអសន�ែតប៉ុេណា� ះ កំុ

ពិបាកេពក ។ 

៥-  េបេឃញេគយំសសឹកខ� ងំ ករអែង�លស�  អែង�លខ�ង ករេអប 

សុទ�ែតជាករជយួ រែំលកទុក�បានយ៉ាងស័ក�ិសិទ� េដយមនិបាចនិ់យាយ

អីទងំអស់កប៏ាន ។  

 ចណំា ! េយង្រត�វេចះជយួ ខ�ួនឯងផង កំុេចះែតចងឲ់្យអ�កដៃទេគ

មកជយួ  េ្រពះមនុស្សទងំអស់សុទ�ែតមានប�� ដូចៗគា�  េយង្របយុទ�

ជាមយួប�� របស់េយង េគក្៏របយុទ�ជាមយួប�� របស់េគែដរ េបេគគា� ន

េពលមកជយួ េយង កេ៏យងេនែតអចជយួ ខ�ួនឯងបានែដរ េនះេទបជា

ករល� ។ 
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មច� ពឹងទឹក ្រមឹគពឹងដី បក្សពីងឹអកស 

 មា� ក់ៗ ពឹងេលេទពេកសល្យខ�ួនឯងេដម្បរីស់ ម�ងឹេហយេនមាន

េពលេឈ� ះគា� េទៀត ? សត�េលកគរួករណុាណាស់ ណាទុក�របស់ខ�ួន

ឯងបានបេង�តេឡង ណាទុក�ែដលអ�កដៃទបានេធ�ឲ្យ ពី្រពលឹមទល់

្រពលប ់្របឹងែតេដះ្រសយប�� ទុក�េរៀងៗខ�ួន ។ េនតមផ�ូវឡានម៉ូតូរត់

េទមកយ៉ាងស្រសកស់្រសំ ្រជមុញ្រជមក គឺេដម្បែីតេដះ្រសយប��

ទុក� ខ�ះ្រត�វស� បេ់នកណា� លផ�ូវេចលកូនេចលេច េចលប�ី្របពន� ទងំ

ចំណងមនិទន្់រសយរចួ េអហ៍! វលវដ�សង្សោរមហធំេធង េ្រកពីេមត�

ចិត� ករអណិតអសូរគា�  េតេយង្រត�វយកចិត�អ�ីមកេដះ្រសយប��

ទុក�េនះបានេទ ? វគា� នអ�ី្រត�វគិតេ្រចនេនពីេ្រកយមរណៈកលេនាះេទ 

្រពះអទិត្យ ្រពះចន័�ែដលបានលិចេទេហយេនែតរះេឡងមកវញិេទ ជីវតិ

ែដលស� បប់ាតេ់ទ កគ៏ងែ់តេកតេឡងមកវញិដែដលែដរ ។ េបេសចក�ី

ស� បវ់គឺជាករតព�កិច�របស់េយង្រគបគ់ា�  េតឲ្យអ�កណាជយួ អ�កណា

បាន េ្រកែតពីករកតចិ់ត� និង ករតងំចិត�េដយខ�ួនឯងេនាះ ? កំុឆ�ល់

ពីេលកេនះេ្រចនេពកអី េ្រពះទំរបំានយល់អស់ពីពិភពេលកគឺខ�ួន
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េយងបានស� បប់ាតេ់ទេហយ យល់ពីខ�ួនឯងវញិ េយងនឹងយល់ពីពិភព

េលកជាមនិខន ។ 

 

លងួេលមចិត� 

 េបមានេគតម្របមាថមាកង់យេយង េយង្រត�វេលកកំពស់ផ�ូវចិត�

របស់េយងឲ្យខ�ស់រហូតដល់ករ្របមាថេនាះមនិអចបះ៉ពល់បាន។ េប

េយងរងេ្រគាះេដយអំេពអយុត�ិធម ៌ េយង្រត�វេចះលួងេលមចិត� កំុឲ្យ

ទទលួអំេពអយុត�ិធមពី៌ខ�ួនេយងបែន�មេទៀត ពំុេនាះេទគឺខ�ួនេយងេនះឯង

ែដលជាអ�ក្រប្រពឹត�ិអំេពអយុត�ិធមដ៌អ៏្រកកបំ់ផុតស្រមាបខ់�ួនឯង ។ មាន

មនុស្សតិចណាស់ែដលអចសែម�ងទស្សនះែដលខ�ួនបានយល់េឃញ វ

រតឹែតតិចណាស់េទេទៀត មនុស្សែដលអចេធ�តមទស្សនះែដលខ�ួនបាន

យល់េឃញ ប៉ុែន�មនុស្សភាគេ្រចនសូម្បែីតសមត�ភាពបេង�តទស្សនះក៏

គា� នែដរ ។ 
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កុំេភ�ចេធ�បុណ្យឲ្យខ�ួនឯង 

 មនុស្សមាន្រទព្យេ្រចនជាងេគ គឺជាមនុស្សែដលេចះសន្សសំំៃច ឯ

មនុស្សែដល្រកខ្សតជ់ាងេគ គឺជាមនុស្សកំណាញ់ស�ិត ែដលេចះែតខំរក

េហយមនិេចះេធ�បុណ្យឲ្យខ�ួនឯង ។ អ�កនាងរះិ (Ryth) កលេនេរៀន

មានក�ី្របាថា� មយួ ថានឹងេដរេលងជំុវញិពិភពេលកឲ្យបានេនេពល

ប�� បម់ហវទិ្យោល័យ ៃម�ៗនាង្របឹងែតអនពត័ម៌ានែដលនិយាយពី

េទសចរណ៍េលពិភពេលក។ ដល់េរៀនចបក់េ៏រៀបករនាងនឹកថា ចសំន្ស ំ

លុយបានេ្រចនចេំដរេលង ។ ្រសបែ់តមានកូនមយួេហយមយួេទៀត 

នាងនឹកថាចកូំនធំ រចួចកូំនេរៀនចបសិ់ន ្រសបែ់តជាបេ់ច េនតូចៗ។ 

អ�កដឹងេទ? ឥឡូវេនះនាងរះិអយុ៨២ឆា� េំហយ មយួជីវតិរបស់នាងគឺ

បាន្រតឹមែតអនពតម៌ានែដលនិយាយពីកែន�ងេទសចរណ៍ ក�ុងពិភព

េលកែតប៉ុេណា� ះ េ្រពះរល់ដងែដលនាងចងទិ់ញសំបុ្រតេទសចរណ៍ គឺ

្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍មនិហ៊នលកសំ់បុ្រតជូននាងេទ េ្រពះនាងែតងែត

ដូរយកលុយវញិ ។ េពលេវលស្រមាបជី់វតិមនុស្សគឺខ�ីណាស់ េបមានឱ

កសសេ្រមចចិត�េហយេធ�ភា� មេទ កំុគិតសំុញុាំេ្រចនេពក។ ៃថ�ខួប
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កំេណ តរបស់ខ�ួនឯង គរួជាៃថ�បានេទជបួេពទ្យេដម្បពិីនិត្យសុខភាព ឬ

ជាៃថ�បានដកទ់នដល់ទុរគតជនកជ៏ាករល�ម្៉យោងែដរ ។ 

 

បាត់បង់េគាលេដជីវិត 

 េគចបេ់ផ�មបាតប់ងេ់គាលេដជីវតិ េនេពលែដលេគ្រត�វបាតប់ង់

ឪពុក េហយេគចបេ់ផ�មចស់េនេពលែដលេគ្រត�វបាតប់ងម់ា� យ។ េហតុ

េនះមា� ក់ៗ ្រត�វែតស� ល់ពីតំៃលៃនករជបួជំុឲ្យបានច្បោស់ កំុចេំពល្រពត់

្របាស់បានមកដល់េទបមានករស� យេ្រកយឲ្យេសះ។ ជីវតិមនុស្ស

គា� នអ�កណាចងជ់បួេរឿងអ្រកកេ់ឡយ ែតអ�ីៗគឺមនិឋតិេ្រកមអំណាច

េយង េហតុេនះជីវតិពិត្របាកដរបស់មនុស្សគឺជាបច�ុប្បន�ភាពេនះឯង។

ករជបួជំុែដលមានតំៃលកេ៏្រពះែតមានករ្រពត្់របាស់ េហយករ្រពត់

្របាស់ែដលមានតំៃល កេ៏្រពះែតមានករជបួជំុេនះែដរ។ ករជបួជំុនិងករ

្រពត្់របាស់ មនិអចមានករែ្រប្រប�លអ�ីទងំអស់ េបេគបានយល់ពីប��

េនះ េបមានេគតម្របមាថមាកង់យេយង េយង្រត�វេលកកំពស់ផ�ូ វចិត�

របស់េយងឲ្យខ�ស់រហូតដល់ករ្របមាថេនាះមនិអចបះ៉ពល់បាន។ េប
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េយងរងេ្រគាះេដយអំេពអយុត�ិធម ៌ េយង្រត�វេចះលួងេលមចិត� កំុឲ្យ

ទទលួអំេពអយុត�ិធមពី៌ខ�ួនេយងបែន�មេទៀត ពំុេនាះេទគឺខ�ួនេយងេនះឯង

ែដលជាអ�ក្រប្រពឹត�ិអំេពអយុត�ិធមដ៌អ៏្រកកបំ់ផុតស្រមាបខ់�ួនឯង ។ 

សភាវៈគតិរបស់មនុស្សគឺកលណាេគចងេ់ធ�អ�ីមយួេហយ េគនឹងេធ�តម

ចិត�េគចង ់ កលណាបានេធ�តមចិត�ចងេ់ហយ េគនឹងសប្បោយចិត� 

កលេបេគបានសប្បោយចិត�េហយ េតេគអចប�� បចំ់ណងរ់បស់េគបាន

ឬេទ? ចំណងេ់នាះេបេធ�េដយគា� នករពិចរណាេគេហថាជាមនុស្ស

ឈមរវ េបេនេក�ងេហថាេក�ងស� វ េបចស់េហថាចស់ស� វ សមយ័

ណាែដលេមដឹកនាមំនិផ�ល់គំរកូ�ុងករេគារពច្បោប ់ សមយ័េនាះមនុស្ស

នឹងក� យជាស� វេពញៃផ�្របេទស សូម្បែីតេលកសង្ឃកពិ៏បាកេគចផុតពី

េលកស� វែដរ។ មនុស្សេបមនិេចះ្រគប្់រគងចិត� (Self control) ្រគប្់រគង

ខ�ួនឯងឲ្យបានល�េទ តណា� វនឹងេ្របេយងគា� នទីប�� បេ់ឡយ ។ 
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េសចក�ីព្យោយាម 

 ភាពខ�ិល្រចអូសវដឹងែតមយួមុខគត ់ ថាករងរណាកេ៏ដយ ក្៏រត�វ

ែតមានេពលឈបស់្រមាកជានិច� ។ ករឧស្សោហ៍ព្យោយាមវមនិែដល

េចះស� ល់្រតជាកេ់ក�  យបេ់ពក្រពឹកេពក ្រតជាកេ់ពកេក� េពក ហតខ់� ងំ

េពក េនាះេទ េពលកំពុងែស�ងរកវជិា� និង្រទព្យ វេធ�ខ�ួនឲ្យដូចជាមនុស្ស

ែដលមនិេចះស� ប ់ ក�ុងធមអ៌បរ់សំត�ឲ្យក� យជាមនុស្ស ្រពះពុទ�ែតង

្របេដឲ្យមានករព្យោយាមជានិច� ប៉ុែន�េដម្បកីរពរេរគឆ�ួតេដយករ

ព្យោយាម ្រពះអង�បានសរេសរពីប�� និងសតិស្រមាបថ់�ឹងធមទ៌ងំពីរ

ខងេលឲ្យេដរេស� គឺកំជិលនិងព្យោយាម កំុឲ្យមា� ក់ៗ មានអំណាចជាង

មា� ក ់ ។ េបអ�កគឺជាមនុស្សែដលមានអំណាច អ�ក្រត�វស� ល់សត�ែដល

េនជំុវញិខ�ួនឲ្យបានច្បោស់ មយួគឺជាសត�េឡមឡឺមែដលចែំតេលកេជង

បេ�� រឲ្យអ�កក� យជាទីងេមាងចចំប ឯសត�សហវមយួេទៀតវគឺជា

អ�កជយួ េ្រជាមែ្រជងរក្សោអំណាចឲ្យអ�ក ែតវជាអ�កេ្របឲ្យអ�កសមា� បអ់�ក

ណាែដលវមនិចូលចិត� ។ េបអ�កជាមនុស្សឆា� ត អ�ក្រត�វេចះេរ សសត�ពីរ

្របេភទេទៀត មយួគឺជាសត�ែដលហ៊នចង�ុលមុខអូសកអ�កឲ្យេដរក�ុងទីភ� ឺ

ឯមយួេទៀតគឺជាសត�ែដលឆា� តេហយេស� ះ្រតងជ់ាងសុនខេដម្បកីរពរ
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អ�ក ។ ប៉ុែន�អ�ក្រត�វចថំា មនិ្រត�វេធ�អំេពណាមយួេទេលអ�កដៃទេឡយ 

េបអ�កមនិចងឲ់្យេគេធ�អំេពេនាះតបមកេលអ�កវញិ ។ មនុស្សែដលអ្រកក់

បំផុតគឺជាមនុស្សែដលតមបំេរ មនុស្សអ្រកកេ់នះឯង ។ 

 

អត�ន័យ និព� ន 

 និព� ន គឺ និ (ែ្របថាករដកេចញ) ពនៈឬវណៈ (ពក្យបាលីអក្សរវ

អចដូរជាពបាន) ែ្របថាតណា� ។ និព� នឬ Nivanna ែ្របថាករដកេចញ

នូវតណា�  គឺករអស់តណា� ពីក�ុងចិត� ឬករអស់េលភៈ េទសៈ េមាហៈ

េនះឯង។ និព� នេដយនយ័១ គឺករអស់ករ្របកនពី់ក�ុងចិត� និព� ន

េដយនយ័២ គឺករស� បអ់ស់កិេលសពីក�ុងចិត�ែតជីវតិេនមាន១ (េហ

ថាសឧបាទិេសសនិព� ន) និងករស� បកិ់េលសផងអស់ជីវតិផង១ (េហ

ថាសអនុបាទិេសសនិព� ន)។ និព� នេដយនយ័បី គឺចិត�ែលងមានករ

្របកនថ់ាេទៀង១ (អនិមតិ�និព� ន) ចិត�ែលង្របកនថ់ាសុខ១ (អប្បណិ

ហិតនិព� ន) និងចិត�េឃញេលកេនះសូន្យទេទរ១ (សុ�� តនិព� ន)។ 

និព� នែ្របថាចិត�រលតទុ់ក�កប៏ាន ឧទហរណ៍៖ េពលចិត�កំពុងែតមានទុក�
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មានប��  ប�� េចះេដះទុក�េចញពីក�ុងចិត�ឲ្យចិត�បានរចួផុតពីក�ីកង�ល់

េហថាតទង�និព� ន។ និព� ន ែ្របថាចិត�ស�បថ់ា� មនិមានអរម�ណ៍ពល់

្រត�វកប៏ាន សមតមពុទ�ដីក្រតស់ថាភកិ�ុក�ុងសសនាេនះចូលកនៃ់្រព

ស� ត ់ ចូលឈនសមាបត�ិដុតកំេដកិេលសេរឿយៗេឈ� ះថាបានប��ូ ន

ចិត�េទកននិ់ព� នេហយ។ និព� នេដយនយ័ពីរេទៀត គឺនិព� នរស់និង

និព� នស� ប ់ និព� នរស់គឺជាជីវតិែដលគា� នទុក�ទងំរស់េ្រពះជាចិត�ែដល

មនិមានកិេលសេកតេឡង។ និព� នស� ប ់ឬករចូលបរមនិព� ន គឺជាករ

ប�� បជី់វតិេដយឬទ�ិ េហយនិេរធវ�ិ� ណមនិឲ្យមានកំេណ តតេទៀត។

អ�កមានកិេលសបានស� បេ់ហយ ច្បោស់ជាខ� ចនិព� ន កំុខ� ចអីស� នែត

ងយបានណាស់េទឬ? ្រពះពុទ�េ្របេពលសមា� បចិ់ត�អ្រកកអ់ស់រយៈ

េពល៤អសង�យ័កំៃរមយួែសនកប្ប េហយមយួសំសរវដ�របស់្រពះអង�

េលកបានក� យខ�ួនជាមនុស្សែដលឥតកំហុសេសះ បានែត៤៥ឆា� ែំត

ប៉ុេណា� ះ ។ 
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ខ�ឹមសរជីវិត 

 មនុស្សក�ុងសង�មឥណា� នាបូរណកល មុន្រពះេពធិសត�បាន

្រតស់ដឹង ពកួេគមានចរន�គំនិតចំេពះជីវតិនិងខ�ឹមសររបស់វខុសៗគា�  

ខ�ះយល់ថាវជារបស់ឥតនយ័ ខ�ះថាវគឺជារបស់ែដលមានខ�ឹមខ�ួនជាទី

បំផុត។ ចំេពះអនាគតរបស់វ ខ�ះថាស� បេ់ហយេកតេទៀតេទៀងទត់

េកតតមអំណាចចិត�របស់ខ�ួន និងេដយករ្របទនពរពីអទិេទព 

(សស្សតទិដ�ិ) ខ�ះថាស� បេ់ហយសូន្យ (ឧេច�ទ�ទិដ�ិ) ខ�ះថាេកតេទៀតខ�ះ

មនិេកតេទៀតខ�ះ េកតេទៀតកម៏និែមន មនិេកតេទៀតកម៏និែមន ។ ភាព

្រចបូក្រចបល់ៃនទស្សនៈនិងទិដ�ិ នាសំង�មឥណា� ទងំមូលឲ្យរេង� ះរេង� 

ឋតិក�ុងភាពភយ័ខ� ចនិងករមនិទុកចិត�គា�  េ្រពះែតខ� ចចបគ់ា� ដុតទងំ

រស់ថា� យអទិេទពេដម្បឲី្យបានេឡងឋនសួគ ៌ ។ ករ្រតស់ដឹងេឡងៃន

្រពះសមា� សម�ុទ� គឺជាអនន�គុណដៃ៏្រកែលង េ្រពះបានរកេឃញសច�ៈ

ភាពរបស់ជីវតិ េធ�ឲ្យសង�មឥណា� បានស�បរ់ងំប ់ ។ េនចេនា� ះករស� ប់

េហយសូន្យ និងស� បេ់ហយេកតេទៀតេទៀងទតេ់ទតមអំណាចចិត� ស

ច�ៈភាពគឺជាច្បោបៃ់នសម�ន័�ភាពឬបដិច�សមុប្បោទធមេ៌នះឯង ។ ភាពល�ង់

េខ� មានបីយ៉ាងគឺ៖ 
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• ល�ងម់និដឹងអ�ីទងំអស់១ 

• ល�ងដឹ់ងខុសពីករពិត១ 

• ល�ងម់ានះមនិ្រពមេធ�ដឹង១ 

ល�ងែ់ដលអ្រកកបំ់ផុតគឺល�ងម់ានះ មនិ្រពមេរៀន មនិអចទទលួ

យកគំនិតេជឿនេលឿនពីអ�កដៃ៏ទបាន មានះកនយ់កែតគំនិតខ�ួនឯង មនិ

ដឹងអ្រកកល់�សេខ� ជាមនុស្សស� ប្់រកឡាស�ូក េ្រពះ្រត�វែតមា� កឯ់ង ។ 

 

សនួគំនិត 

១-  ចំេណះដឹងរបស់មនុស្សនិងជំនាញែតមា� កឯ់ង មនិអចដឹកនាំ

មនុស្សជាតិឲ្យមានសុភមង�លនិងជីវតិៃថ�ថ�ូរបានេឡយ ។ េ្រពះមនុស្ស

ជាតិមានេហតុផលក�ុងករដក្់របកសពីបទដ� នសីលធម ៌ ដខ៏�ងខ់�ស់

និងមានតំៃល ែដលបានរកេឃញពីេសចក�ីពិតរបស់ពកួេគ។ 

២- េបេសចក�ីស� បវ់គឺជាករតព�កិច�របស់េយង្រគបគ់ា�  េតឲ្យអ�កណា

ជយួ អ�កណាបាន េ្រកែតពីករកតចិ់ត� និង ករតងំចិត�េដយខ�ួនឯង

េនាះ ?  
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៣-  មានមនុស្សតិចណាស់ ែដលអចសែម�ងទស្សនៈែដលខ�ួនបាន

យល់េឃញ វរតឹែតតិចណាស់េទេទៀត េហយមនុស្សែដលអចេធ�េទ

តមទស្សនៈែដលខ�ួនបានយល់េឃញ ប៉ែុន�មនុស្សភាគេ្រចនសូម្បែីត

សមត�ភាពបេង�តទស្សនៈកគ៏ា� នែដរ ។ 

៤-  ទំរបំានយល់អស់ពីពិភពេលក គឺខ�ួនេយងបានស� បប់ាតេ់ទ

េហយ យល់ពីខ�ួនឯងវញិ េយងនឹងយល់ពីពិភពេលកជាមនិខន ។ 

៥-  េបអ�កមានេគាលេដខ�ស់ អ�ក្រត�វែតជាមនុស្សែដលពូែកេតងេឡង 

េហតុេនះអ�កែដលេនជំុវញិខ�ួនអ�ក គឺ្រត�វែតជាមនុស្សល�ទងំអស់ ។ 
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និទនគំនិត 

 េនែក្បរវត�ស័ក�ិសិទ�ិមយួ មាន្រពះសង្ឃ្របតិបត�ិសីលល� គងេ់នជា

សុខេ្រចនអង� មយួអង�ៗ្របតិបត�ិធមេ៌ទតមអធ្យោ្រស័យេរៀងៗខ�ួន 

េដយមនិេចះរេង��សចិត�ពីកិច�្របតិបត�ិគា� េឡយ ។ រ្រតីមយួ មាន

វ�ិ� ណេខ� ច្រសីអនាថាមានទុក�ជាទំងន ់ បានមកឈរយំេរៀបរបេ់ន

ែក្បរេក� ងទ� រវត� ចងចូ់លថា� យបង�ំ្រពះណាស់ េ្រពះកលេនរស់ខ�ួនជា

ពុទ�បរស័ិទ ែតខ� ចឬទ�ិបារមវីត� នាឲំ្យរលយវ�ិ� ណរបស់ខ�ួន ។ ករយំ

ែយកេនះ មនិបានកន�ងផុតពីអ�កមាន្រតេចៀកបរសុិទ�ិេឡយ ្រពះភកិ�ុមយួ

អង�កំពុងែតច�ង�មែក្បរេនាះបានេពលថា ខ� ចអីេចេអយ ឲ្យែតចិត�េយង

ល�េហយ េទះជាេទទីណាកប៏ានសុខែដរ អ�កេបៀតេបៀន្រពះ្រត�វទទលួ

រងទុក�ពីផលកម�ៃនចិត�អ្រកកខ់�ួនឯងេទ ្រពះេលកមនិែដលតបតឬដក់

េទសជាមយួអ�កណាេឡយ ចំេរ នចិត�េមត� កំុតងំចិត�ចងេពៀរេហយ 

ចូលេទថា� យបង�ំ្រពះចុះ ។ ចណំា ! ឲ្យែតចិត�េយងល�េហយ េទះេទទី

ណាកប៏ានែដរ។ 
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ទំលប់ែដលេធ�ឲ្យមិនសប្បោយចិត� 

១-  គិតអវជិ�មានមកេលខ�ួនឯង េនមនិេនអង�ុយេ្រប�បេធៀបឲ្យេឃញ

ថាខ�ួនឯងេថាកទប ខ�ួនឯងអន ់ ខ�ួនឯងអភព័� េដកតូចចិត�នឹងបរជយ័ 

េសកស� យអតីតកល េទមនស្សនឹងអនាគត ។ 

២-  កនេ់ជងខ�ួនឯង គិតេក� ្រកហយថាេគេមលងយខ�ួន គំនិតខ�ួន

សុទ�ែត្រត�វមនិេចះខុស ។ 

៣- ចងគំនំុគំគនួទុក គំគនួ្របេទចផា� សរអ�កដៃទ គឺខ�ួនឯងប៉ុេណា� ះ

ែដលឈចឺប ់ ( អ�កមានកំហឹង ដូចជាអ�កផឹកថា� ពុំលេហយរពឹំងថាអ�ក

ដៃទនឹងស� ប ់) ។ 

៤- រវល់ែតតមរះិគនរ់កេរឿងអ�កដៃទរហូតេភ�ចរកេពលេវល េដម្ប ី

សប្បោយចិត�ខ�ួនឯង នាឲំ្យខរួក្បោលេក� ស�ួតហួតែហង សកេ់ឡងកេ�ន�ង 

កនែ់តកច អ្រកកេ់ឡងៗ ។ 

៥-  ខ� យខ�ល់តមរកេរឿង្រគប្់រគងអ�កដៃទេ្រចនេពក គិតពីេគជាងខ�ួន

ឯង េរឿងខ�ះគឺខ�ួនឯងេទែដល្រត�វកំណតថ់ា ្រត�វេធ�អ�ីេនៃថ�មុខ មនិ

ចបំាចត់មបេ�� ញមតិពីអ�កដៃទេឡយ ។ 
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៦-  មនិហ៊នទទលួយកអ�ីែដលថ�ី េនមានះថាខ�ួនេធ�មនិបាន ខ� ច

បរជយ័ មនិេចះសប្បោយចិត�នឹងលទ�ផលែដលខ�ួនេធ�បាន ។ 

៧-  ចូលចិត�តមចបកំ់ហុសស�ីបេនា� សអ�កដៃទ ជាងតមចបកំ់ហុស

ខ�ួនឯង រកីរយនឹងបានរះិគនស់�ីបេនា� សេគឯង ។ 

៨-  គិតហ�តច់តេ់ពករហូតក� យជាគំនិតចេង��តចង�ល់ ទីបំផុត្រត�វេដក

េកតទុក�ជាមយួេរឿងតូចតច « ពូែកសន្សេំរឿង » ។ ចរតិរេបៀបេនះ េហ

ថាវបិត�ិចរតិ (Personality disorder ) ឬវបិត�ិបុគ�លិកលក�ណៈ ែដល

ជះឥទ�ិពលមនិល�េទេលអ�ករស់េនជិតខង ។ 
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មូលេហតុនាឲំ្យមានជំងឺផ�ូវចិត� 

 មូលេហតុែដលនាេំអយមានជំងឺផ�ូវចិត�គឺបណា� លមកពីកត� ដូច

ខងេ្រកម៖ 

១-  កត� ជីវស�ស� (Biologic factor) ែដលមានកត� តំណពជួ មាន

ជំងឺ្រកេពញអរ័ម៉ូន ែដលនាឲំ្យភាពធន ់ (Vulnerability) ចុះេខ្សោយពី

កំេណ ត ។ 

២-  កត� សង�មនិងេសដ�កិច� (Socio - economic factor) មានវបិត�ិ

ហិរ�� វត�ុ ករបាតប់ងក់រងរ ករផា� ស់ប�ូរទីលំេន បរដិ� នសង�មសំបូរ

អំេពហឹង្សោ ។ 

៣-  កត� ចិត�ស�ស� (Psychic factor) មនិសូវមានគំនិតវជិ�មាន ជាប់

អនា� កក់រគិតខ�ួនឯង មានះរងឹត�ឹង មនិអចផា� ស់ប�ូរផ�តគំ់និតបានងយ 

ឈ�កវ់េង�ងនឹងករគិត្រសេម្រសៃម ចូលចិត�គិតេរឿងែដលខ�ួនមនិអចេធ�

បាន ចូលចិត�គិតពីជំេនឿមនិសមេហតុផលនិងនេយាបាយជាេដម ។  

វធីិែថទពំ្យោបាល អបរ់ផំ�ូវចិត� ករេ្របឱសថេបចបំាច ់ ហត្់របាណ េធ�

សមាធិ ទទលួទនអហរសុវត�ិភាព ។ អតម់ានអ�កណាយកអីបានពី
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េលកេនះេទេទ កំុគិតដល់ថា� កធ់ា� កខ់�ួនឈអីឺ ឋមពលពិត្របាកដែដល

អ�កអច្រស�បបានពីេលកេនះគឺតមរយះករឲ្យេទ ្រត�វគិតវជិ�មានជានិច�

េហយរកីរយជាមយួជីវតិេទ។ 

 

ពិចរណាពីសខុភាព 

 េហតុអីអ�កជាមនុស្សឈេឺ្រចនជាងេគ ? ្រគបែ់ផ�កេលរងកយ 

សុទ�ែតមានជាបទ់កទ់ងជាមយួករគិតរបស់េយង ចូរនិយាយេទកន់

េកសិកៃនសព៌ង�កយ េដម្បឲី្យពួកវេធ�ករឲ្យបានល� គំនិតវជិ�មានគឺ

ជាឱសថដវ៏េិសសវសិលបំផុតក�ុងករព្យោបាលរងកយរបស់អ�ក ។ 

គិតវជិ�មាន េមលពិភពេលកក�ុងផ�ូវល� គិតឲ្យេកតករតងំចិត�តសូ៊

ព្យោយាម គិតឲ្យជីវតិបានធូរ្រសល គិតមនិបំផា� ញអ�កដៃទនិងខ�ួនឯង 

គិតឲ្យេកតគុណធម ៌គិតឲ្យេកតភាពេស� ះ្រតង ់បង�ឲ្យមានករេជឿទុកចិត� 

ឲ្យមានករទទលួខុស្រត�វ និងមានយុត�ិធម ៌ ។ េលកតឆា� េំនះ្រពះជន�

៩២ឆា� េំហយ មនិែដលេឃញេលកតសំរន�េពទ្យម�ងេសះ េតេហតុអី

េទ ? (អ�កកែសតបានសួរេលកតដៃឡឡាម៉ា) េលកតបថា េប
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អត� មនិ្រពមឈផឺង ឲ្យវឈដូឺចេម�ចេកត ? ហសៗៗៗៗ (េលក

េសចយ៉ាងរលក)់ ។ ពក្យថាមនិ្រពម គឺបានប�� កពី់ឋមពលចិត�ដ៏

ស�ុកស�ម�ែដលេលកមាន និងជាករតងំចិត�ជំនះេល្រគបឧ់បសគ� អ�ក

គិតេមលចុះ ្រគានែ់តអ�កមានករតងំចិត�ភា� ម ្របតិកម�ជីវៈគីមកី�ុងខួរ

ក្បោលបានផា� ស់ប�ូរទងំ្រស�ង េហយែផ�កខ�ះៃនខរួក្បោល ែដលមនិដំេណ រ

ករជាយូរមកេហយ ែបរជានាគំា� េធ�ករយ៉ាងសកម�េឡងវញិ ខរួក្បោល

បានសរេសរសរប��ូ នេទរងកយជាថ�ីទងំអស់ ។ កយគតសតិគឺ

ជាកំពូលកម�ដ� នក�ុងករព្យោបាលេរគ េ្រពះបានដស់្របមូលផ�ុ ំធាតុឲ្យ

សមគ�ីគា� េធ�ករកំុេមលបំណំាគា� ឲ្យបានរលូន ។ វដូចជាផា� ឈូកអ�� ឹង 

មនិអចរកីស�ុះស� យេលផា� ងំថ�ហលេក� បានេទ វទល់ែតមានទឹក ភក ់

និងពជួជាេហតុ េទបមានផា�  មានែផ�េទបាន ទុក�េសកក�ុងជីវតិកដូ៏ចគា�  

អ�កគា� នផ�ូវរចួចកផុតទុក�បានេឡយ េបអ�កមនិ្រពមសិក្សោេរៀនសូ្រតអំពី

វេដយករអតធ់នឲ់្យបានសីុជំេរេទេនាះ ។ េពលខ�ះមនុស្សពិតជា្រត�វ

ករភាពស�បស់� ត ់ មនិែមនមកពីភាពកំសតេ់ទ គឺេដម្បផី�ុកឋមពលចិត�

េឡងវញិតមរយៈលះបងក់រគិត ឬ តមរយៈករគិតេដម្បឲី្យេកតករអត់

ធន ់ករតងំចិត� ករគិតល� លះករគិតអ្រកកជ់ាេដម ។ 
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សនួគំនិត 

១- សុភមង�ល គឺដូចជាទឹកអបអ់�� ឹង អ�កមនិអចយកពីអ�កដៃទ

េដយមនិចំណាយខ�ួនឯងពីរបីតំណកេ់នាះេទ ក�ិនែប�កៗរបស់វេនបាន

យូរទល់ែតអ�កេចះែថ។ 

២- សន្សេំមៃដ យកបុណ្យរល់ៃថ� ចិត�រកីរយពិត បានជយួ ខ�ួនឯង ឲ្យ

ថា� គំនិត បានជយួ ញាតិមតិ� ឈបគិ់តមនិល� ។ សន្សេំមៃដតមរលក

ធាតុអកសនាមំកនូវេសចក�ីសុខ (មនិLikeកម៏និអីែដរឲ្យែតេមលេទ

ចិត�បានសុខ េហយេបេមលេទរមាស់ក្បោលអូសរលំងេទណា)។ 

៣- ជាមយួករេ្រប្របាស់គំនិតករេធ�សស� រតីអចបំផា� ញទំរងក់រទងំ

អស់ៃនសុខុមាលភាព ករអនពុទ�វចនៈជា្របចអំចផា� ស់ប�ូរភាពរញ័ំរ

(Attract vibration) របស់អ�កបាន។ 

៤-  េគនឹងក� យជាមនុស្សឆ�ួត េបសិនជាេគគា� នេសចក�ី្រសឡាញ់េន

ក�ុងចិត�េទេនាះ េបអ�កពូែកេទសចិត�ជាមយួអ�កដៃទេសចក�ី្រសឡាញ់មនិ

អចរកអ�កេឃញេឡយ ចទុំក ។ 
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្រពះេពធិសត� 

 ចំេពះករពន្យល់បែន�មេទៀតៃនពក្យថា "្រពះេពធិសត�" (សត�ជាប់

ជំពកក់�ុងករ្រតស់ដឹង) និយមនយ័របស់វគឺជាកល់កណ់ាស់ គឺ

លះបងស់ព�ែបបយ៉ាង េដម្បកីរ្រតស់ដឹងនឹងបានជយួ េ្រសច្រសងស់ត�

េលកពីអន�ុងទុក� ។ េពលខ�ះ "្រពះេពធិសត�" ្រត�វបានេគយល់្រចឡំដូច

ជា្រគានែ់តមាននយ័ថា នរណាមា� កែ់ដលមានករ្រព�យបារម�ចំេពះសត�

មានជីវតិដៃទេទៀតនិងអ�កែដលយកចិត�ទុកដកចំ់េពះពកួេគ ថ�ីេបវល�

ណាស់េហយជាវធីិមយួក�ុងករទកទ់ងនឹងអ�កដៃទកេ៏ដយ កវ៏មនិែមន

ជា្រពះេពធិសត�ែដរ ចរតិលក�ណៈៃន្រពះេពធិសត�គឺជាករអភវិឌ្ឍ្រពះ

ពុទ�សសនាបំណង្របាថា�  េដម្បទីទលួបានករ្រតស់ដឹងស្រមាប់

្របេយាជនដ៍ល់មនុស្សសត� ។ េនេពលបំណង្របាថា� េនះបានេកតេឡង

ជាមយួករក� យជា្រពះេពធិសត� េគ្រត�វសន្សបំារមឬីអភវិឌ្ឍផ�ូវចិត�េដម្ប ី

ទទលួបានករ្រតស់ដឹង ។ េនេពលេយងចូលចិត�ផ�ល់ម�ូបអហរសេម��

កបំពកនិ់ងទីជ្រមកដល់មនុស្សវល�ណាស់ ប៉ុែន�កិច�ករ្រពះេពធិសត�

្រត�វបំេពញគឺេលសពីេនះជាេ្រចនេទៀត ។ ្រពះេពធិសត�គរួេធ�េរឿងទងំ

េនះ្របសិនេបវល�បំផុតែដលគាតអ់ចេធ�បាន ប៉ុែន�តមរយៈសកម�ភាព
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ែបបេនះេយងនឹងមនិក� យជា្រពះេពធិសត�េនាះេទ។ ្រពះេពធិសត�គឺជា

បុគ�លមា� កែ់ដល្រត�វបានបំផុសគំនិតេដយេសចក�ី្របាថា� មហិមា គឺចង់

បានករ្រតស់ដឹងេដម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់សត�មានជីវតិទងំអស់ េនះគឺ

ជាបុគ�លិកលក�ណៈៃន្រពះេពធិសត�មយួអង�ៗ ។ ករយល់ពីនិយមនយ័

េនះគឺមានសរៈសំខនណ់ាស់ េ្រពះវពិពណ៌នាអំពីអ�កែដលមាន្របាជា�

ធម�តនិងជាអ�កជំទស់េទនឹងនរណាមា� កែ់ដលជាមនុស្សល� ប៉ុែន�មនិ

ចបំាច្់រត�វបានបំភ� ឺ ។ ដូេច�ះនិយមនយ័ៃនអ�កែដលជា្រពះេពធិសត�គឺ

ជាបទ់កទ់ងេដយផា� ល់េទនឹងករ្រតស់ដឹង រហូតដល់ក� យជា្រពះ

ពុទ�។ អនុត�រសមា� សេមា� ធិញាណ គឺជាែផ�កមយួែដលបង� ញថា «មាន

ករ្រតស់ដឹង» ពិពណ៌នាអំពី្របេភទៃន "ចិត�" មយួ្របេភទែដលខ�ស់ផុត

េលក ។ ដូេច�ះឃា� េនះមាននយ័ថា "ចិត�ៃនករ្រតស់ដឹង" ឬ "ចិត�េផា� ត

េលករ្រតស់ដឹង" ។ ពក្យស្រមាប្់រពះេពធិសត�គឺមាននយ័ថាមនុស្ស

មា� កែ់ដលមាន េចតនាក� យជា្រពះពុទ�េនេពលខងមុខែដល្រត�វបំេពញ

លក�ន�ិកៈឬពុទ�ករកៈធមដ៌ប្់របករឲ្យេពញបរបូិរណ៍ ។ 
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ជីវិតគឺជាករសកិ្សោ 

 សិក្សោពីរេបៀបែដលេក�ងចូលចិត�និងសុជីវធមក៌�ុងកររស់េន សិក្សោ

ពីករែថទខំ�ួនក�ុងវយ័ជំទង ់ សិក្សោពីតំរវូករផ�ូវេភទែដលយុវវយ័មាន 

សិក្សោពីករមាន្រគ�សរ សិក្សោពីករមានកូនេចនិងករែថទពំួកេគឲ្យ

បានល� េពលកូនមាន្រគ�សរសិក្សោពីជំេលះែដលកូនៗមាន សិក្សោពី

សភាពចិត�េពល្រត�វកូន្របសរេជរ្រមាយរលមកដល់ខ�ួន សិក្សោពីកូន

្របសរនិងដន�ងេនេពលពួកេគេលកៃដចង�ុលមុខ រចួេហយបានសិក្សោពី

េសចក�ីស� បែ់ដលខ�ួនមាន ។ វជិា� ទងំេនះេនក�ុងេលកគា� នអ�កណា

បេ្រង�នបានច្បោស់លស់ជាង្រពះពុទ�េនាះេទ ចទុំក ។ 
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ចិត�ស�ប់ 

 ចិត�ស�ប ់ កររស់េនកស៏�ប ់ ជីវតិកស៏�ប ់ ទុក�លំបាកកស៏�ប ់ អ�កខ�ះ

គិតថា មកពីេរឿងខងេ្រកេទបេធ�ឲ្យចិត�មនិស�ប ់សកគិតេមលេឡងវញិ

េទេមល េតេយងអ�កគិតឬេរឿងខងេ្រកជាអ�កគិត ? េបអ�កក� យជា

មនុស្សេចះគិតបានល� េនាះគំនិតវមនិែដលនាឲំ្យអ�កមានវបិត�ិក�ុងករ

រស់េនេឡយ ។ មានគំនិតល�េទបាន វទល់ែតេរៀនគិតពីេរឿងល� េលក

េនះេរឿងែដលល�បំផុតគឺេរឿងធម្៌រពះពុទ�េនះេហយ ប៉ុែន�មា� ក់ៗ ឲ្យែតឮេគ

និយាយធម ៌ ក�ុងចិត�េកតករ្របមាទភា� ម ថាធមហ៌ួសសមយ័េហយ 

សមយ័អិុនែទណិតេគែលងេជឿកម�ផលេទៀតេហយ តមកម�ចុះអ�� ឹង ។ 
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ព្រកសដំីបេង�តបានជាគំេរងអត�បទ 

 ពក្យសំដីែដលបេង�តបានជាគំេរងអត�បទ េហយេធ�ឲ្យផ�ូវចិត�

មនុស្សភ�សឺ� ងមានប��  េនាះេហយជាពក្យសំដីែដលពិភពេលក្រត�វ

ករ ឯពក្យសំដីែដលនាមំនុស្សឲ្យេកតមានប��  េបេទះជាមានតំៃល

ក�ុងផ�ូវគំនិតប៉ុណា�  កវ៏បានប�� បខ់�ឹមសររបស់ខ�ួនរចួបាតេ់ទេហយ ។ 

្រពះធមម៌ានជំេរធំេធងគា� ន្រពំែដន មនុស្សអចយល់បានគឺទល់ែតមាន

និស្សយ័ ប៉ុែន�យល់បានេហយែបរជាេមលេឃញខុសគា�  ភាពខុសគា� េនះ

េហយែដលនាេំទដល់ករមានះ្របកនក់�ុងករយល់េឃញេរៀងៗខ�ួន ។ 

ទីបំផុតអ�កែដលេគារព្រពះែតមយួ ែបរជាតិះេដៀលគា� រកភាពស�បសុ់ខ

មនិេឃញ (េគគា� នៃថ�បានស� ល់ករពិតេឡយ) េបមនិលះបងក់រមានះ

្របកនេ់ហយសងចិត�េមត� ករណុាេទ េតេគអចរកេឃញគំនិតរមួមកពី

ណាបាន ? សត�េលកគរួឲ្យករណុាណាស់ េពលខ�ះេ្រពះែតគំនិតខ�ួន

ឯង ្រត�វេដកមនិលក្់រកហល់្រកហយបាយមនិបាន រហូតមានវបិត�ិចរតិ

េទៀតផងកម៏ាន។ េយងគរួែតេរៀនរស់ជាមយួនឹងសង�មៃនគំនិតថ�ី ជាជាង

្របកនខ់� បង់បង់ល់េលមូលដ� នគំនិតចស់គំរលឹ ែដលរតម់និទនក់រ
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ែ្រប្រប�លរបស់ពិភពេលក ។ កែន�ងល�បំផុតែដល្រត�វេរៀនគឺកំពុងែត

Online េហយេត េនាះគឺករេបកចំហរផ�ូវចិត� (Open - mind ) េដម្ប ី

ទទលួយកគំនិតថ�ីៗមកពិភាក្សោ ឯផលកំៃរែដលេយងទទលួបានពីករ

ពិភាក្សោ គឺជាែខ្សតភា� បេ់ទកនភ់ាពេជាគជយ័េនះឯង ។ េលកចិត�ឲ្យ

ខ�ស់ផុតប��  េដម្បពិីនិត្យេយាបល់ឲ្យបាន្រគបទិ់សទី ។ ជីវតិគឺដូចជា

ករជិះកង ់ េដម្បរីក្សោតុល្យភាពរងកយេយងកំុឲ្យដលួ េយង្រត�វែតរក្សោ

ករបំលស់ទីជានិច� េបមនិេចះផា� ស់ប�ូរេទ េយងនឹងមានេ្រគាះថា� កជ់ា

មនិខន ភាពអស�ិមានះមនិបាន្របណីមា� ស់វម�ងណាេឡយ េ្រពះវេធ�

ឲ្យមា� ស់វក� យជាមនុស្សងប្់រកឡាជាេរៀងរហូត ។ ែដលេហថាឆ�ួត គឺ

ជាករេធ�េរឿងដូចគា� ម�ងេហយម�ងេទៀត េហយរពឹំងថាមានលទ�ផលខុស

គា� ។ ជីវតិគឺជាករេធ�ដំេណ រែដល្រត�វជបួព្យះុេភ��ងរបម់និអស់ ប៉ុែន�ែតង

ែតមានភាពរកីរយេ្រកយេពលេមឃ្រសឡះជានិច� ។ ជីវតិបានរកីចំេរ ន

េ្រពះែតអព�ូតេហតុែដលមានទុក�លំបាកបានេកតេឡង េដយមនិបាន

រពឹំងទុកជាមុន ។ វជាភារៈកិច�ស�ុ្រគស� ញសំេបមណាស់េដម្បេីផា� តេល

េគាលបំណងនិងក�ីសុបិន�ែដល្រត�វរខំនេដយហិរ�� វត�ុ កររះិគន ់ ករ

្របមាទេមលងយគា�  ករស�បេ់ខ�មនិងករឈចឺប ់ ែតេយងអចេធ�ជា
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មា� ស់េលភាពតនតឹងផ�ូវចិត�បាន េដយវនិិេយាគេទេលគុណភាពៃន

េពលេវល គឺភាពស�បស់� តែ់តមា� កឯ់ងផ្សោរភា� បជ់ាមយួធម�ជាតិ ។ េនះ

ជាករអនុវត�ផ�ូ វចិត�ដល៏�បំផុត េដម្បពី្យោបាលជីវតិខ�ួនឯងឲ្យមាន

តុល្យភាពរវងផ�ូវកយផ�ូវចិត� ។ 

 

លេំនដ� នចៃ្រង 

 លំេនដ� នចៃ្រង ឬ ឆុងមានលក�ណៈខ�ះៗដូចខងេ្រកម ៖ 

១- ខតបងលុ់យកកម់និឈបឈ់រនិងឧស្សោហ៍អស់កមា� ងំ េដកមនិ

លក ់មានអរម�ណ៍នាឲំ្យគិតេ្រចន ។ 

២-  ឧស្សោហ៍មានេរឿងេឈ� ះទស់ែទងនាឲំ្យបាតប់ងភ់ាពកកេ់ក�  ។ 

៣-  ែតងែតមានអរម�ណ៍ខ� ចរអចងច់កេចញពីទីេនាះ ។ 

៤-  មានអរម�ណ៍ថាតំរវូករក�ុងផ�ះេចះែតេកនេឡងឥតឈបឈ់រ (ខូច

េនះខូចេនាះមនិឈប)់ ។ 

៥-  ឧស្សោហ៍មានជំងឺ ។ 
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៦-  ឧស្សោហ៍ជបួមនុស្សេបាក្របាស់ ឬ មនុស្សនាេំរឿងមនិល�មកឲ្យេដះ

្រសយ ។ 

៧-  ករងរឧស្សោហ៍មានឧបសគ�ជាបគ់ាងំមនិរលូនេទមុខ ។ 

៨-  សំបូរែតភាពេក� ្រកហយមនិសូវមានភាពរកីរយ ។ 

៩-  ែតងនាឲំ្យមានករគិត្រព�យ ករបារម�េរឿង្រគបយ៉់ាង ។ 

១០- មានបាតប់ងជី់វតិសត�ឬមនុស្សក�ុងផ�ះមនិឈបឈ់រ ។ 

 េបអ�កសេង�តេឃញក�ុងផ�ះមានេរឿងែបបេនះ ចូរចកេចញពីទីេនាះ

េទ េ្រពះសូម្បែីតអ�កមានសីល សមាធិ កេ៏នទីេនាះមនិសុខែដរ ចិន

េហថាផ�ះមានចំហយបិសច ែខ�រថា លំេនយក្សឬអសុរកយ វទិ្យោស

�ស�ថា តំបនរ់លកស�� អវជិ�មាន ។ ជីវតិជាបេ់ដយេហតុបច�យ័េ្រចន

ែបបេនះឯង សួរថា េតកម�អ�ីេទបនាឲំ្យជបួេរឿងែបបេនាះ ? មានេហតុេទប

មានផល អចជាតិណាមយួបានរខំនកររស់េនរបស់អ�កដៃទ េទបកម�

ចតែ់ចងឲ្យបានជបួេរឿងែបបេនះ ។ 
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ទិដ�ិក�ងុទិដ�ិ 

 េបធ�នក់�ុងសីលមនិេចះេដះកិច�អចនឹងវនិាសខ�ួនបាន មានស

�ង� មរវងេចរៃ្រពនឹងវត�អរមែខ�រ េដយេចរចូលមកឆកប់�នវ់ត�ែខ�រ ពីរ

កែន�ង ភកិ�ុសង្ឃបានចតឲ់្យេននរតេ់ទពឺងវត�េផ្សងៗេទៀតឲ្យមកជួយ  

េននវត�មយួធ�នក់�ុងសីលេលកមនិហ៊នពកែ់ស្បកេជង រតេ់ជងទេទរមនិ

បានេលឿនេចរៃ្រពដុតវត�េឆះអស់ ឯេននមយួអង�េទៀតេលកគិតថាករ

ពកែ់ស្បកេជងមានេទេបៀតេបៀនអ�កណា េធ�េមច៉ឲ្យែតផ�ល់ដំណឹងឲ្យ

បានទនេ់ពល េលកបានទទលួជំនយួពីវត�េផ្សងៗនិងមហជនមកជួយ 

បានេនគងវ់ងវ់ត�េទ។ មាននិទនមយួេទៀតមានភកិ�ុមយួអង�និមន�ឆ�ង

ស�ឹងតមទូក េពលទូកេឃា� ងេលកបានេតងដចស់�ឹកៃរទឹកអស់មយួ

ក� ប ់ នឹកថាចេំទដល់វត�សឹមសែម�ងអបត�ិ ្រសបែ់តេភ�ចឈងឹ ដល់

េពលេរៀបស� បប់ានេលកនឹកេឃញ ែតេលករងឹថា� មមនិអចសូ្រត

អបត�ិបានេទេហយ វបិ្បដិសរយីេ៍ជរស�ីេលក ្រតែតស� បេ់ទេកតជា

សត�តិរចិ� ន គឺសត�នាគេនបាតស�ឹងេនរ�� របាតេ់ទ ។ ខំបសួអស់មយួ

ជីវតិ ទីបំផុតចូលមនិដល់បរមត�សច�ៈ េពលស� ប្់រត�វេទេកតជាតិរចិ� ន

អ�� ឹងេទវញិ ចញ់មហេចរពុកមាត្់រកហមកតក់េគអស់៥០ឆា� សំ� ប់
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បានេទេកតេនឋនសួគ ៌អតម់ាន្រពះពុទ�ជាអ�កេលកែលងេទសេទ េន

េលករ្របកនអ់រម�ណ៍េពលជិតស� បនិ់ងករខ�ះសតិទងំអស់ ទងំេនះ

សុទ�ែតជាច្បោបធ់ម�ជាតិ ។ េទសេនក�ុងពុទ�សសនា ចប្់រតឹមែតករស

ែម�ងអបត�ិនិងករខមាេទសេទ ឯេទសធ�នបំ់ផុតគឺកផ្សកឹេចញែត

ប៉ុេណា� ះ េបគិតមនិេឃញឲ្យមានក�ីសុខគឺចបេ់ហយ ែតកម៏និ្រត�វបំពន

តមែតចិត�នឹកេឃញែដរ ។ 

 

វិន័យេ្រជេដយកចិ� 

 វនិយ័េ្រជេដយកិច� គឺ្រត�វមានសតិស� រតី្រត�តពិនិត្យ្រគបជំ់ហ៊ន 

្រត�តពិនិត្យតមកយវចចិត� ពិេសស គឺតមផ�ូវចិត� េ្រពះមហេចរជវន័

លបលួចេចញ ចូលតមមេនាទ� រគា� នឲ្យអ�កណាដឹងបានេឡយ។

ពិេសសេទេទៀតគឺសក� យទិដ�ិវេចញមុខគា្ំរទ ថាអញជាអ�កគិតអញ

ជាអ�កេធ� អញេធ�នឹងសមេហយ ្រគានេ់ប្របេសរេលសេគេហយ។ េប

សតិតមដឹងមនិទនេ់ទ សីលនឹងដច ់ ធ�ុះធា� យពពល ព្រព�ះអស់ជា

មនិខន ។ េដយសរវនិយ័មានកិច�តឹងែតងល�ិតល�ន្់រជាលេ្រជ 
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ឧទហរណ៍ ្រគានែ់តករសំលបក់រលួច ករកុហកេបមនិបានគិតឲ្យដិត

ដល់េទ េយងអចេ្រគាះថា� កធំ់ផងកម៏ានែដរ ដូចជានូវរដូវែខវស្សោ កូន

បានជីកអន�ុងដក្់រតី ដល់រដូវ្របាងំមនិបានលុបរេណ� េទវញិ្រសបែ់ត

មា� យេដរមកផុងបាកក់ស� ប ់ កូនធា� កអ់នន�រយិកម�ទេទរ ឬសរេសរ

សំបុ្រតមនិពិតេលងៗដកេ់ចល្រសប ់ ែតមានេគមកេឃញេហយេជឿ

តម នាឲំ្យមានេទសកុហកជាេដម។ប៉ុែន� ករេ្រជេដយកិច�េនះកអ៏ច

មាននយ័មយួេទៀតែដរ គឺេបេគជាអ�កេចះលួចេនាះ េគនឹងលួចមនិឲ្យ

មានេទសឬមានេទសតិច េទតមកិច�ែដលេគសន�ត ឧទហរណ៍ ប�ី

េដញតមវយ្របពន� េហយ្របពន�េនាះបានរតក់តមុ់ខេយងបាតេ់ទ 

េពលប�ីមកសួរេយងថា មានេឃញ្របពន�គាតេ់ទ? េបេយងេឆ�យ្រតងេ់គ

នឹងវយតបគ់ា� េដយសរេយង ដូេច�ះេយងអចថយេចញពីកែន�ងេនាះ

បន�ិចេដម្បឲី្យវក� យជាអតីតកល េយងអចចង�ុលេទទិសេផ្សងបាន 

េដម្បជីយួ ជីវតិមនុស្ស េនះជាកិច� ។ េ្រជេដយកិច� គឺេ្រជេដយករអនុ

វត�នត៍ម នឹងករេធ�កំែណទំរងខ់�ះេដម្បកំុីឲ្យខុសធ�នេ់ពក ឬេហថា

អនុេលម ែដល្រពះអនន�េលកេធ�ជាមនិ្រពមសួរ្រពះថាេតសិក� បទតូ

ចៗែដលអចដកេចញបានេនាះមានអ�ីខ�ះ ? េដម្បទុីក្រចកមយួឲ្យពុទ�
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សសនាមានអយុកលែវង េ្រពះសង�មមនុស្សនឹងមានករែ្រប្រប�លេទ

ៃថ�ខងមុខ។  

 

្រពះស្ូរតេ្រជេដយអត� 

 ក�ុង្រពះសូ្រត សុទ�ែតជាពុទ�ភាសិតែដលមានជំេរ ពិបាកយល់បាន

ងយៗណាស់ អត�នយ័របស់ពក្យមយួៗេគអចរកេឃញនិងយល់បាន

េទតមកំរតិប�� េរៀងៗខ�ួន កនែ់តគិតគឺកនែ់តេឃញនិងកនែ់តេ្រជអ

ស� រ្យរកអ�ីផ�ឹមគា� នក�ុងេលក ឧទហរណ៍ ទនជាេហតុជិតៃននិព� ន មាន

អត�នយ័្រជាលេ្រជេក្បោះក្បោយខ� ងំណាស់ េបេគបានយកមកអនុវត�

សង�មជាតិនឹងមានក�ីសុខសន�ិភាព េនាះេហយជានិព� នប�� ត�ិ ។ 

បុគ�លកលបានកំណតដឹ់ងពិចរណាកយក�ុងកយ ចិត�ក�ុងចិត� ធមក៌�ុង

ធម ៌េឈ� ះថាបានប��ូ នចិត�េទកន្់រពះនិព� នេរឿយៗេហយ ។ រល់កម�

ែដលអ�កបានសង នឹងហុចផលមកឲ្យអ�កវញិមនិែដលខនេឡយ។

េលកេនះគា� នអ�ីពិត គា� នអ�ីែក�ងក� យ គា� នអ�ីេពញ គា� នអ�ីទេទរ គា� នអ�ី

ស� ប ់គា� នអ�ីេកតថ�ី គា� ន្រប�សគា� ន្រសី ជាេដម។ល។ ក�ុង្រពះសូ្រត ករ
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

គិតមនិបានល�និងនាឲំ្យមានករេ្រប្របាស់ជីវតិក�ុងផ�ូ វខុស ឧទហរណ៍ 

បបលួគា� េទេលង្រសី មា� ក្់របែកកថា មនិេទេទេ្រពះអតេ់្រសមអនាម័

យ ឯមា� កេ់ទៀតែបរជាេពលថា ហ� េអយ! ្រពះពុទ�េពលថា អយុមនិ

អស់វមនិងបេ់ទ េមាហ៍េទ (េពលមកវញិឆ�ងេអដស៍ ងបែ់មន) ្រពះឯ

ណាេលកមកេពលដូេច�ះ? មយួេទៀតមនុស្សមា� ក្់រត�វេគរបឹអូសយកដី 

្រសបែ់តគាតេ់ពលថា តស់ែមវ៉ ចញ់បានជា្រពះ ឈ�ះបានជាមារ ឲ្យ

វយកេទចុះ ឯ្របពន�ថាេអហ៍ឪវ េធេមច៉េទេនះជាកម�េយង អតដី់េន

ែមន ។ ្រពះពុទ�េលកមនិែដល្របេដមនុស្សឲ្យល�ិតែបបេនះេឡយ ។ 

ននួ ជាបងធំទីពីរែខ�រ្រកហម និយាយថា ជំនានប់៉ុលពតគឺេធ�តមពុទ�

ដីកសុទ�សធ ខ�ួនទីពឹងខ�ួនមនិឲ្យងបេ់្រចនយ៉ាងេមច៉េកត? ចបប់ាត ់។ 
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្រពះអភិធម�េ្រជេដយសភាវៈ 

 េ្រពះអ�ីៗគឹជាធម�ជាតិសុទ�សធ សភាវៈ ែ្របថាធម�ជាតិ េកតឯង

មានឯង្រប្រពឹត�ិេទតមេហតុនិងបច�យ័ មនិឋតិេ្រកមអំណាចអទិេទព 

បង� បប់�� មនិបាន ្រតឹមែតករពូនផ�ុ ំករេកតរវងធាតុនិងធាតុេហយែបក

ធា� យេទវញិ។របូចិត� េចតសិក និព� ន ថាមានកប៏ានមនិមានកប៏ាន 

េ្រសចែតេលេហតុនិងបច�យ័ េបមានវកម៏ានេបអតវ់កអ៏ត ់ េបមានេហតុ

េធ�ឲ្យេកតវកេ៏កត េបមនិមានេហតុនាឲំ្យេកតវកម៏និេកត។ េមលឲ្យ

េឃញដល់សភាវៈរបស់េលកេនះ កំុជាប្់រតឹមសត�បុគ�ល។ មនុស្សមា� ក់

េជរេគ គឺជាេទសៈេទែដលេជរ មនិែមនជាគាតេ់ឡយ េ្រពះេវលណា

េមត� ចិត�េកតេឡង គាតក់ដ៏កទ់នមានេជរអ�កណាេកត។ ្រត�វចូលឲ្យ

ដល់បរមត� កំុជាប្់រតឹមប�� ត�ិេទបអចេចញចកទុក�បាន។ កប៏៉ុែន�ធម៌

េនះ គឺស្រមាបេ់្របចំេពះែតករណីែដលខ�ួនជាបុគ�ល្របាថា� េចញចក

េលកេនះេដយស�បចិ់ត�ែតប៉ុេណា� ះ កំុរតយ់ករចួខ�ួនែតឯង េនះជាពក្យ

ែដលេក�ងៗតិះេដៀល ដូចសេម�ចដៃឡឡាម៉ាទី១២ែដលែពនែភ�នចូល

និព� នែតឯងក�ុង្របាសទទីេបតិ៍ ទុកឲ្យចិនវយយក្របេទសេធ�បាបេក�
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ងៗទីេបតិ៍មកទល់សព�ៃថ�។ េពលណាខ�ួនបាន្រប្រពឹត�ិខុសធមវ៌និយ័

កន�ងហួសេហយ េវលជិតស� ប្់រត�វេចះរក្សោចិត�ឲ្យស�បកំុ់ឲ្យ្របតិកម�ឬ

េកតមានវបិ្បដិសរយីែ៍ដលអចធា� កន់រកបានយ៉ាងងយ ្រត�វពិចរណា

ឲ្យេឃញថាអ�ីៗគឺជាធម�ជាតិ មនិមានតខួ�ួនមនិមានសត�បុគ�ល មនិឋតិ

េ្រកមអំណាច បង� បប់�� មនិបាន មានែតករពូនផ�ុ ំករេកតនិងករែបក

ធា� យ េលកេនះមាន្រតឹមែតរបូ២៨ ចិត�៨៩ េចតសិក៥២ ែដលមនិែមន

ជារបស់េយងេឡយ អ�ីៗ្រត�វ្របគល់ឲ្យធម�ជាតិ ឲ្យកម�ចតែ់ចងចុះ េយង

នឹងទំេនរអស់កង�ល់ ្រពះអភធិម�ជយួ ឲ្យេគបានេមលេឃញអនត� ធម ៌

ជយួ បិទអបាយភូមបិានយ៉ាងេនះឯង គិតឲ្យេឃញដល់សភាវៈ េទបរចួ

ចកទុក�បាន ។ កប៏៉ុែន� មនិែមនេដរេធ�អំេពអនាចរេ្រពះែតអងថាមនិ

មានសត�បុគ�លេនាះេទ អហ�ឹងេបមនិេខ� ះកគុ៏ក េហយអភធិម�ជយួ មនិ

បានេឡយ សូម្បែីតជា្រគ�បេ្រង�នអភធិម�កេ៏ដយ ។ 
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វិ�� ណរមួរបសម់នុស្ស 

 វ�ិ� ណរមួរបស់មនុស្ស វគា� នអ�ីេ្រកពីករតំកល់្របាកក់សជាធំ

េនាះេទ េដម្បភីាពេរ សេអងតមផ�ូវគំនិត មុននឹងឈនេទដល់ភាព្រគប់

្រគានរ់បស់ខ�ួនែតប៉ុេណា� ះ ។ ែដលេហថាឆ�ួត គឺជាករេធ�េរឿងដូចគា� ម�ង

េហយម�ងេទៀត េហយរពឹំងថាមានលទ�ផលខុសគា�  ឬ េធ�ែតេរឿងដែដ

លៗ េហយមនិដឹងថា ជាអ�ី ។ ពក្យថាេម គឺតំណាងេដយមាតធិបេត

យ្យក�ុងសង�មែខ�រ ប៉ុែន�ក្៏រត�វមានលក�ណះ១០យ៉ាងែដរៈ 

១- មានពិេសធក�ុងករងរ េចះអតធ់�តក់�ុងករេដះ្រសយប�� ។ 

២-  មានជីវតិរស់េន្របកបេដយវនិយ័ល�្របៃព។ 

៣-  ជាអ�កេចះដឹងេ្រចន មានចំេណះវជិា� ខ�ងខ់�ស់។ 

៤-  ជាអ�កេចះដឹងច្បោបេ់ហយេគារពច្បោប។់ 

៥-  ពូែកេដះ្រសយទំនាស់េដយគតិយុត�ិធម ៌ និងេដយមនិលំេអៀង 

(គា� នអគតិ៤)  

៦-  េគារពអ�កសិក្សោនិង្រសឡាញ់ករសិក្សោ។ 
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៧-  ជាអ�កមានជីវតិសម�� ។ 

៨-  មានសុខភាពផ�ូវចិត�ល�មនិេ្រកវេ្រកធេ្រចន មនិតកស់�ុតងយៗ 

មានចិត�រងឹបឹុងក� ហន។ 

៩-  កិរយិាមារយាទសុភាពរបសរ មនិ្រកអឺត្រកេអង។ 

១០- ជាអ�កស� ល់ដំេណ រធម�ជាតិ មនិញាបញ័់រេដយេលកធម។៌  

 ទងំ១០្របករេនះនឹងេលកស�ួយមនុស្សមា� កឲ់្យក� យជាេមេកយ 

ជាទីបែង�ករបស់មនុស្សទងំពងួេហយ ៕ 
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េត្រត�វេធ�សមាធិេដម្បអី�ី? 

 េធ�សមាធិ គឺេដម្បសីងអ�ីៗឲ្យក� យមកជាខ�ួនឯងេដម្បយីកឈ�ះ

េលកធមឲ៌្យបាន មនុស្សរស់រល់ៃថ�ែលងមានខ�ួនឯងអស់េហយ អ�ីៗគឺ

េដម្បែីតករតមបំេរ របស់ដៃទ បំេរ ែឆ� បំេរ ឡាន បំេរ លុយ បំេរ ្រសបារ ី

េ្រគ�ងេញ�ន្រសវងឹ ។ សមាធិគឺដឹកនាជីំវតិឲ្យេចះបំេរ ខ�ួនឯង ឲ្យេចះេធ�

ភាពជាមា� ស់េលជីវតិ ឲ្យេចះរស់េនជាមយួខ�ួនឯង មនិភា� កេ់ផ�ល មនិ

្រជ�ល្រចបល់េដយសរេលកធមេ៌នះឯង ។ េបអ�កមនិអចឈបគិ់ត

បានេទ េហតុអីអ�កមនិគិតែតេរឿងល�ៗេទ គិតផ្សោយេមត� ចិត�្រគប់

ឥរយិាបថ គិតេដម្បលីះបងគំ់និត គិតតមេមលខ្យល់ដេង�មែដលខ�ួនឯង

មាន គិតភាវនាធម ៌ រស់េនជាសុខជាមយួឥរយិាបទែដលកំេរ ក សុទ�ែត

ជាមហកុសលធមេ៌ចញចកទុក�បាន េបអ�កមនិព្យោយាមជយួ ខ�ួនឯងេទ 

េតអ�កណាអចមកជយួ េធ�ជំនសួអ�កបានេទ ? ្រពះធមជ៌ាេមេរៀន 

ចំែណកជីវតិជាអ�កដកវ់�ិ� សរឲ្យមនុស្ស ច្ំរបឡងជាបសិ់នចអំតួក៏

មនិយឺតេពលែដរ េបមនិទនប់ាន្របឡងជាបេ់ទកំុទនអ់តួអី វ�ិ� សរ

ខ�ះតឹងែតងសឹងេចញក�ួត ខ�ះ្រត�វកកឈមក�ុងខរួក្បោលឬែបកេបះដូងផង
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កម៏ាន ខ�ះ្របឡងមនិជាបរ់តេ់ទចងកឬេលបថា�  ំ ខ�ះរតេ់ទបសួបានរចួ

ខ�ួន ។ េនះេហយេហថា ករពិតងយយល់ែតពិបាកទទលួយកបាន 

្រពះធមជ៌ាសិល្បៈក�ុងកររស់េន ្រពះធមប៌ានពន្យល់ពីវធីិេដះ្រសយ

ប��  ជីវតិឥតធមជ៌ាជីវតិមនិទនយ់ល់ពីកររស់េន េនេឡយេទ មាន

បណ�ិ តឥតធមេ៌្រចននាកណ់ាស់ ្រត�វទនជ់ង�ងខ់្យល់គងបម់យួចំេហៀង

ខ�ួនេ្រពះែត្របឡងមនិជាបជ់ាមយួវ�ិ� សរជីវតិ ។ 

 

េលកៃនគនំិត 

១-  េប្រសឡាញ់េគសូមកំុគិតថាេគ្រសឡាញ់វញិដល់ទីជំេរចិត�ដូចខ�ួន

ឲ្យេសះេនាះ េពលខ�ះ្រសឡាញ់ៃថ�េនះវជារបសួចិត�េនៃថ�ែស�កផងក៏

មាន ។  

២-  េបអ�កពិតជាចងេ់ដះ្រសយប�� អ�ក្រត�វគិតេផា� តេទេលប�� និង

វធីិេដះ្រសយមនិែមនេផា� តេលករឈចឺបេ់ទ េបគិតព្រងីកករឈចឺប់

ប�� នឹងេកនេឡង ។ 
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៣- ្រពះធមជ៌ាេមេរៀន ចំែណកជីវតិជាអ�កដកវ់�ិ� សរឲ្យមនុស្ស ចំ

្របឡងជាបសិ់នចអំតួកម៏និយឺតេពលែដរ េបមនិទនប់ាន្របឡងជាប់

េទកំុទនអ់តួអី វ�ិ� សរខ�ះតឹងែតងសឹងេចញក�ួត ខ�ះ្រត�វកកឈមក�ុង

ខរួក្បោលឬែបកេបះដូងផងកម៏ាន ខ�ះ្របឡងមនិជាបរ់តេ់ទចងកឬេលប

ថា�  ំ ខ�ះរតេ់ទបសួបានរចួខ�ួន ។ េនះេហយេហថា ករពិតងយយល់ែត

ពិបាកទទលួយកបាន ្រពះធមជ៌ាសិល្បៈក�ុងកររស់េន ្រពះធមប៌ាន

ពន្យល់ពីវធីិេដះ្រសយប��  ជីវតិឥតធមជ៌ាជីវតិមនិទនយ់ល់ពីកររស់

េន េនេឡយេទ មានបណ�ិ តឥតធមេ៌្រចននាកណ់ាស់្រត�វទនជ់ង�ងខ់្យល់

គងបម់យួចំេហៀងខ�ួនេ្រពះែត្របឡងមនិជាបជ់ាមយួវ�ិ� សរជីវតិ ។ 
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គំនិតគួរែស�ងយល ់

១- ជីវតិែ្របជាងយ្រស�លនឹងមានក�ីសុខេនេពលេគេមលេឃញេសចក�ី

ល�េនក�ុងអ�កដៃទ ជីវតិែ្របជាអន�ះអែន�ងេនេពលេគេមលេឃញែតភាព

អ្រកកេ់នក�ុងអ�កដៃទ ។ តមចបកំ់ហុសខ�ួនឯងេហយផា� ស់ប�ូរ នាមំក

នូវក�ីសុខស្រមាបខ់�ួនឯងផង នាមំកនូវទំនាកទំ់នងល�ផង ។  

២-  េបចេង��ងរបស់អ�កមនិអចជយួ បំភ�អឺ�កដៃទបាន យ៉ាងណាកវ៏

អចជយួ បំភ�ផឺ�ូវខ�ួនឯងែដរ កំុេភ�ចេ្របចេង��ងេនេពលជីវតិជបួផ�ូ វែដល

ងងឹត ។  

៣-  េបអ�កគា� នឆន�ៈក�ុងករ្របថុយេទអ�កកម៏និបានវមកែដរ ែត្រត�វចំ

ថាេគចុះវស់អន�ុងទឹកេគមនិែដលចុះដកេ់ជងម�ងទងំពីរេនាះេទ។ 

៤-  េបមនិេចះទុកផ�ូ វរស់ឲ្យខ�ួនឯងេទ សូមកំុចូលឆាក្របយុទ�  េបមនិ

េចះទុកផ�ូ វេ្រកយស្រមាបរ់តេ់គចេទ កំុេចះែតហ៊នេហេគចូលក�ុងផ�ះ ។ 

៥-  េបអ�កេធ�េនៃថ�េនះដូចែតៃថ�ម្សលិមញិេទ េនាះៃថ�ែស�កវកគ៏ា� នអ�ី

្រត�វផា� ស់ប�ូរែដរ ចងផ់ា� ស់ប�ូរស� នភាពជីវតិេគេធ�បានែតៃថ�េនះប៉ុេណា� ះ។ 

៦-  អ�ីែដលអ�កឆា� ញ់ មនិែមនអ�កដៃទសុទ�ែតឆា� ញ់ដូចអ�កែដរេនាះេទ 
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េហតុេនះ្រត�វេចះឆា� ញ់ែតមា� កឯ់ងេទ េបេគមនិឆា� ញ់តមកំុអនចិ់ត�

ជាមយួេគអី ។ 

 

និមិត�ក�ងុកម�ដ� ន 

 ពក្យថានិមតិ�ែ្របថា េដមេហតុលក�ណៈ េគាលចរកឹ េ្រគ�ង

សំគាល់ ករចំណំា អ�ីៗែដលហកបី់ដូចជាមានពិត (សុបិន�និមតិ�) ។ 

១-  បរកិម�និមតិ� ករ្របមូលផ�ុ ំចិត�មកទេន�ញស� ធ្យោយ េដម្បឲី្យេកត

អរម�ណ៍ជាសមាធិ ជាកម�ដ� នភាវនា េដម្បបីង�ឹកចិត�ចងឲ្យជាបនឹ់ង

កយ េពលែដលចិត�ស� តស់�បេ់ហយវធា� កចុ់ះកនភ់វង� ែដលជាសភាព

ចិត�ស�បថ់ា� ស� តជាឧបចរះសមាធិ។ 

២-  ឧគ�ហនិមតិ� ជាករចងចជំាកច់្បោស់េនក�ុងចិត�របស់េយាគាវចរ

(អ�កបំេពញករព្យោយាម) េទះបីេបកែភ�កកេ៏ឃញរបូភាពែដលខ�ួនបាន

សម�ងឹ (ករហ�ឹកហតក់�ុងកសិណ ឧសម�ងឹេភ�ងទន ទឹក ពណ៌)។ 

៣-  បដិភាគនិមតិ� ជាករចងចខំ� ងំជាងមុន ស� តជ់ាងមុន បិទែភ�កក៏

េឃញ េបកែភ�កកេ៏ឃញ េហយអចប្រង�មឬព្រងីករបូភាពបាន បដិភាគ
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

និមតិ�មានកមា� ងំខ� ងំជាងឧគ�ហនិមតិ�។ េតេគេ្របនិមតិ�េនះេដម្បអី�?ី គឺ

មាន្របេយាជនក៍�ុងករេកតឬទ�ិេពលបានសេ្រមចឈន ឧទហរណ៍ 

កំពុងែតជិះសំេព ្រសបែ់តសំេពលិច េយាគាវចរចូលអេបាកសិណ

ភា� ម សម�ងឹនិមតិ�ទឹកែដលបានហ�ឹកហត ់ េលកកយនិងចិត�តងំទុកជា

ទឹក េហយេដរេលទឹកតំរងទី់េគាកេទ។ មានភកិ�ុមយួអង�េលករងច់សំុំ

ទូកឆ�ងេទេ្រតយនាយ ែតអ�កកំពុងជិះជាអ�កមានស�ុកស�ម� េគេខ�ម

េលក ្របាបេ់លកឲ្យរងច់េំជងេ្រកយសិនចុះ។ េពលដល់កណា� លទេន� 

្រសបែ់តកូនតូចរបស់អ�កមានេនាះធា� កចូ់លទឹក ភកិ�ុអង�េនាះេលកចូល

អេបាកសិណ និមន�េលទឹកយ៉ាងេលឿន េទ្រសងេ់ក�ងេនាះដកេ់លទូក 

េហយេលកនិមន�ហួសេទ។ ្រពះពុទ�្រទងហ់មករេ្របឬទ�ិេដម្បបីង�ួត ជា

ែល្បងេលងជាេដម េលកឲ្យទុកេ្របែតេពលចបំាចប់៉ុេណា� ះ៕ 
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

េសចក�ីដឹងដ៏្របេសរ 

 េសចក�ីដឹងដ្៏របេសរ គឺដឹងមនិេទៀងក�ុងរបស់ែដលមនិេទៀង ដឹងមនិ

េទៀងក�ុងរបស់ែដលេទៀង ដឹងភាពរកីរយក�ុងកររងទុក�េវទននាសន�តថ់ា

មានខ�ួនក�ុងរបស់មនិមានខ�ួន ដឹងរបស់គរួឲ្យ្រសឡាញ់ថា មនិគរួ

ឲ្យ្រសឡាញ់ ។ វេង�ងជាមយួទស្សនៈ េ្រពះគំនិតយល់េឃញខុស បុគ�ល

មានទសភាពេ្រពះចិត�េនឆា� យពីសុវត�ិភាព េទបហូរេទកនេ់សចក�ី
ស� បេ់ដម្បេីកតជាបម់និដច ់ េដយទទលួយកទស្សនៈែដល្រតឹម្រត�វ េគ

នឹងឈ�ះកររងទុក�េវទនាទងំអស់ ។ មនិែមនខ�ួនថាជាខ�ួន នាឲំ្យមាន

ភាពតនតឹង ភាពតនតឹងនាឲំ្យមានភាពរកីរយ មានេកត្រត�វែតមាន

ស� ប ់ ករមនិយល់្រត�វមានទុក� ។ េតអ�កដឹងពីអ�ខី�ះ ? 

ពក្យពីរម៉ាតែ់ដលសំខនបំ់ផុតស្រមាបជី់វតិ គឺករផា� ស់ប�ូរ ពក្យពីរម៉ាត់

សំខនបំ់ផុតស្រមាបប់�� ជីវតិ គឺ ករអតធ់ននិ់ងករផា� ស់ប�ូរ ។ អថ៌

កំបាងំៃនពក្យបនួម៉ាតេ់នះ គឺជាកំពូលសច�ៈធមែ៌ដល្រពះពុទ�្រទង្់រតស់

្របកសសែម�ងផា� ល់្រពះឱស� តងំពីបានជបួប�� វគ�ីយម៍កេម៉�ះ រចួេហយ

្រពះអង�បានរលឹំកេឡងវញិ េនចុងេពធិកលទីបីមុនេពលបរនិិព� ន ។ 

នរអូ�កណាបាន្របតិបត�ិតមេដយេគារព រែមងមានសុគតិសួគនិ៌ព� ន

មនិសបសូន្យេឡយ។ ចំណំា៖ ផា� ស់ប�ូរពីខងក�ុង នាឲំ្យមានករផា� ស់ប�ូ

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 62 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

រខងេ្រក េបអ�កចងផ់ា� ស់ប�ូរពិភពេលក អ�ក្រត�វផា� ស់ប�ូរខ�ួនឯងជាមុន

សិន ។ 

 

កុំេធ�បាបមនុស្សរហូតបាត់ក�ីេមត�  

 កំុេធ�បាបចិត�មនុស្សរហូតដល់ស� បប់ាតក់�ីេមត� ឲ្យេសះ ចិត�ែដល

សូ៊្រទរំហូតដល់ស� បប់ាតេ់ទេហយ ទឹកែភ�កកម៏និអច្រសកចុ់ះតេទ

េទៀតបានែដរ សភាពចិត�ែបបេនះគឺជាចិត�មុតខ� ងំសេម្ប មណាស់ េគមនិ

អចថយេ្រកយបានេឡយ េទះជាមានេហតុផលធំប៉ុនមហេមឃ ចង់

ឲ្យបកេ្រកយកេ៏ដយ ។ កំុេធ�បាបចិត�មនុស្សរហូតដល់ស� បចិ់ត�ទងំរស់

ឲ្យេសះ េ្រពះលទ�ផលរបស់វេបេទះជា្រត�វចុះក�ុងបឹងេភ�ងកេ៏គចុះមនិ

ញេញតសូម្បបីន�ិចេឡយ កំុេពលឲ្យេសះថា សូមឲ្យបកេ្រកយមកវញិ 

េយងនឹងរមួរស់ជាថ�ី ។ 
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

មនសុ្សឆា� តរេំដះចតិ�េចញពី្របតកិម� 

 អ�កណាេគេជរ អ�កណាេគថា អ�កណាេគេសច អ�កណាេគយំ វជា

េរឿងរបស់េគ វជាកម�របស់េគ េយង្របតិកម�តប េយងខឹង េយងអរ េយង

េក� ្រកហយ េយងេសកសេ្រងង េយងេដកេកតទុក�េដយសរពក្យស

ម�េីគវជាកម�របស់េយង ។ មនុស្សឆា� តែតងពិចរណារេំដះចិត�េចញពី

្របតិកម� មនុស្សល�ងេ់ដកេកតទុក�េ្រពះែតពក្យសម�អី�កដៃទ ។ ហត់

្រពែលងវេចលចុះ ករែ្រប្រប�លផា� ស់ប�ូរសឹងមនិគួរឲ្យេជឿ បានេកតមាន

េឡងក�ុងជីវតិេយង្រគបគ់ា�  រល់ដេង�មេចញចូល ប៉ុែន�េយងេនែតមាន

ករសេ្រមចចិត� េដម្ប្ីរគប្់រគងែថរក្សោនូវអ�ីែដលខ�ួន្រសឡាញ់េពញចិត� 

ប៉ុែន�ជំនសួឲ្យអ�ីែដលចំណងេ់យងេធ�មនិបាន េយងនឹងរកេឃញថា ជា

ករចបំាចណ់ាស់េដម្បអីនុ�� ត�ិឲ្យវេទចុះ ( Let it go ) េដយេហតុ

ថា េយងែថរក្សោវែលងបានេទៀតេហយ ចូរេទចុះ េយងនឹងបាន្រតឡប់

មកកនជី់វតិរបស់េយងវញិ ។ េពលខ�ះក�ីេមត� របស់េយង បានក� យជា

ភាពល�ងេ់ខ�  នឹងក� យជាករចំអករបស់វត�ុែដលេយងខិតខំែថរក្សោ េគ
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

កនែ់តបានចិត� កនែ់ត្រពេហនេទៀតផង ករ្រពែលងេចលអចជាេម

េរៀនមយួេធ�កំែណទំរងដ់ល់ផ�ូវជីវតិេគផងកម៏ាន ។ 

 

កុំេបាះបង់េចលករគិត 

 ប�� ទងំឡាយបានេកតេឡង គឺមកពីករេភ�ចគិតឬមកពីគិតខុស

ទងំអស់ ជបួប�� េហយែបរជាឈបគិ់តេនាះមនិបានេទ េគ្រត�វែតគិត

េដម្បជីសួជុលែកកុនប��  ចដំល់ចំណុចែដលមនិអចរកដំេណាះ

្រសយបាន សឹមបេណា� យតមេពលេវល (ឬបេណា� យតមេ្រពង

វសនា) ឬ ្រត�វគិតេដម្បឲី្យឈបគិ់ត គិតេដម្បបី�� បប់�� ្រតឹមែតករ

លះបងគំ់និត ។ េនេពលែដលេយងេចះផា� ស់ប�ូរទស្សនៈចំេពះប��

ទងំឡាយ ពីភាពអវជិ�មានេទវជិ�មានបានេហយ េនាះគឺេស�នឹងេយង

កំពុងផា� ស់ប�ូរស� នភាពជីវតិខ�ួនឯង ពីករអស់សង្ឃមឹ ពីករភយ័ខ� ច ពី

ភាពេសកេស េទកនស់� នភាពមយួ ែដលមានករជយួ ខ�ួនឯងយ៉ាង

េពញទំហឹង ឲ្យមានក�ីសង្ឃមឹនិងមានក�ីសុខ ។ ករបំេពញមុខងរ របស់

ខរួក្បោលេនែតជាចំេណាទមនិទនច់បេ់នេឡយចំេពះអ�កវទិ្យោស�ស� 

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 65 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ែតយ៉ាងណាកេ៏ដយ កអ៏�កវទិ្យោស�ស�បានសន�ិដ� នថា ករគិតងយៗ 

ជំរញុឲ្យខរួក្បោលេធ�ករបានល� ដូចជា ៖ 

១-  េជឿជាកថ់ាខ�ួនអចេធ�បាន ( ្រសបតមសមត�ភាពខ�ួន )ឲ្យែតមាន

ករតងំចិត�និងករព្យោយាមេធ� ។ 

២-  បេង�តទំនាកទំ់នងជាមយួមតិ�ភ�័ក�ែដលមានជំនាញល� មានករ

អភវិឌ្ឍចំេណះដឹងជា្របច ំនឹងទំនាកទំ់នង្រគ�សរេដម្បបីេង�តភាពៃវឆា� ត 

ចូលរមួក�ុងសង�ម (បេង�នSocialize) េដម្បសិីក្សោពីភាពែប�កៗគា�  ។ 

៣-  ហត្់របាណេទៀងទត ់ ហូបបែន�ែផ�េឈ េ្រចនជាងសច្់រកហម។ 

៤-  សមាធិេទៀងទត ់ វធីិែតមយួគតេ់ដម្បទីកទ់ងបច�ុប្បន�ភាពេទនឹង

្រទឹស�ីមេនាវ�ិ� ណ ស្រមាបបុ់រ ីNeurotic គឺសមាធិ ។ មនិែមនមាននយ័

ថា្រតឹមែតបានអង�ុយសមាធិប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ទកទ់ងជាមយួស� នភាព

ផ�ូវចិត� ក�ុងជីវតិ្របចៃំថ�ផងែដរ វជាដំេណ រករេរៀនសូ្រតមយួែដលមនិ

ចបំាចេ់្របបិចនិងេសឿវេភ ។  

៥-  ដំេណ រកំសន� គា� ន្របាកេ់ដរេទណាឆា� យ ដឹកៃដេចេដរេលងជំុវញិ

ផ�ះកប៏ាន ឲ្យែតចិត�រកីរយ មានសូនរកុ�ជាតិតូចៗកប៏ាន េហតុអីបានជា

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 66  

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

េលកយាយមានអយុែវងដល់េទ១០៧ឆា� ?ំ (អ�កកែសតសួរ) េលក

យាយ Hilda Benson តបថា ចូរេធ�ខ�ួនឲ្យរវល់េបអ�កអច ្រត�វេចះ

រកីរយជាមយួអ�ីសូម្បែីតបន�ិចបន�ួច េបអ�កញញឹមេទកនពិ់ភពេលក 

ពិភពេលកនឹងញញឹមមកកនអ់�កវញិ ខ�ុ ំបានឆ�ងកតស់�ង� មេលកពីរ

ដងមកេហយ ខ�ុ ំមនិែដលបាតប់ងភ់ាពរកីរយផា� ល់ខ�ួនេនាះេទ ចូរេធ�អ�ី

េដយគា� នករ្របកនភ់ា� ប ់េធ�រចួេហយចប ់កំុយកមកគិត្រជកេ់្រជញទងំ

យបទ់ងំៃថ�ឲ្យេសះ ។ 

 

មានភាពតមតឹងេដយសរេភ�ចសតិ 

 េពលែដលអ�កមានភាពតនតឹងសូមមានសតិសំលឹងេមលខ�ួនឯង 

អ�កនឹងេឃញភាពតនតឹងេនាះតមេសចក�ីពិត គឺឧបាទន ករ្របកន់

មាេំដយខ�ួនឯង ។ ែតេបេភ�ចសតិអ�កនឹង្រចឡំថា អ�កដៃទឬរបស់ដៃទ

េធ�ឱ្យអ�កតនតឹងជាមនិខន ។ េលកេនះេត្រត�វបង�ំអ�កណាឲ្យេគមក

តមេយង ជាជាងេយងេធ�ជាគំរឲូ្យខ�ួនឯងេនាះ ? ចងេ់ចញពីៃ្រពតណា�  

េបរកផ�ូវ្រត�វមនិេឃញេទ គឺេចញមនិងយរចួេឡយ មនិែមនជាេរឿងែដល

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 67 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

្រត�វចំអកឡកឡឺយដកគ់ា� េនាះេទ វគឺជាេរឿងែដល្រត�វខមំាតស់ង�តចិ់ត�

ែបកេញសេជាគថា� សេរៀងខ�ួនែតប៉ុេណា� ះ េបេគបានយល់ពីករពិត ។ ចូរ

សម�ងឹេមលអ�ីៗតមករពិត អ�កនឹងមានេសរភីាពផុតពីករភយ័ខ� ច ផុត

ពីចំណង េដម្បេីទកនភ់ាពែផ�មែល�មក�ុងកររស់េន ។ េបអ�កជបួនឹង

ភាពទស់ចិត� ចូរអ�កពិនិត្យឲ្យបានច្បោស់ថា េតអ�កដៃទេធ�ឲ្យអ�កទស់

ចិត� ឬ អ�កទស់ចិត�េដយខ�ួនឯង ? េបពិនិត្យេឃញថា គឺអ�កដៃទបាន

េធ�ឲ្យអ�កទស់ចិត� េនាះេលកេនះគា� នកែន�ងស្រមាបឲ់្យអ�ករស់េនេទ 

ផ�ុយេទវញិេបពិនិត្យេឃញថា គឺអ�កទស់ចិត�េដយខ�ួនឯង េនាះេលក

េនះទីណាកអ៏�កអចរស់េនបានែដរ ឲ្យែតអ�កេចះេធ�ចិត�ែតបន�ិច ។ អវជិា�

វមនិបានឲ្យេយងដឹងករពិត ក�ុងធម�ជាតិេទ ដូចជាែវកមនិដឹងរសសម� 

េយងរស់េនជាមយួធម�ជាតិ េហតុេនះគរួែតដឹងពីករពិតរបស់វ ពំុេនាះ

េទេយងមនិអចេធ�អំេពែដល្រតឹម្រត�វបានេឡយ ។ 
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សកិ� បកី�ងុ្រពះពុទ�សសនា 

 េគាលេមេរៀនក�ុងពុទ�សសនាមានែតបីេទឬេហថាសិក� បី ករេរៀន

សូ្រតេនះេតមាន្របេយាជនដូ៍ចេម�ច? 

១- ករេរៀនវនិយ័ គឺេដម្បេីសចក�ីសុខសន�ិភាពនិងភាពគងវ់ងៃ់ន្រពះពុទ�

សសនា។ 

២-  ករេរៀន្រពះសូ្រត ជាករសិក្សោពីជីវតិែដលេពរេពញេទេដយក�ី

សុខទុក�និងករែស�ងរកឥស្សរភាពឲ្យផុតពីគំនាបៃនតណា� ។ ក�ុង្រពះ

សូ្រតេឃញមានមុខវជិា� ជាេ្រចន ែដលជាបទ់កទ់ងនឹងករងរបច�ុប្បន�

ដូចជា ្របវត�ិស�ស� ភូមសិ�ស� ចិត�ស�ស� ចរយិាស�ស� អក្សរស�ស�

និងករ្រគប្់រគង េសដ�កិច� សសនា តរស�ស� ច្រកវឡស�ស� ទស្ស

នៈវជិា�  សង�មស�ស� ពណិជ�ស�ស� េយាធានិងស�ង� ម នីតិស�ស� 

េវជ�ស�ស� និងសមាធិករអបរ់ចិំត�។ល។ 

៣-  ករេរៀន្រពះអភធិម�  ជាមុខវជិា� ែដលទកទ់ងនឹងផ�ូ វចិត�សុទ�សធ ជា

បរមត�វជិា� ែដលមនិទកទ់ងេដយេហតុករណ៍ឬសត�បុគ�លេឡយ។ ករ

សិក្សោពីករងររបស់ចិត� កិរយិាមារយាទរបស់ចិត� ជំរញុចិត�ឲ្យេដរតម
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ពុទ�ឱវទ ជាពន�ឺនាចិំត�ឲ្យេឃញសភាវះធម�ជាតិសុទ�សធ េដម្បរីេំដះ

ចិត�េចញពីចំណងៃនករមានះ្របកនក់រេទសទស់និងគំនំុគំគនួ ។ 

អភធិម�ជា្រតីវស័ិយេដម្បតំីរងទិ់សក�ុងកិច�បដិបត�ិ្រពះធមឲ៌្យបាន្រតឹម្រត�វ 

េដម្បរីេំដះចិត�ឲ្យរចួពីចំណងវបិ្បដិសរយីក៍�ុងកររស់េន នឹងេពលជិត

ស� ប ់េដម្បឲី្យមានសន�ិភាពចិត�មុននិងេ្រកយេពលស� ប ់េដម្បបីន�អយុ

ពុទ�សសនាជា្របេយាជនក៍�ីសុខដល់មនុស្សជំនានេ់្រកយ។ ភាវនា គឺ

ជាកិច�ែដល្រត�វគិត្រតិះរះិពិចរណាឲ្យបានេ្រចនឲ្យបានជាបេ់រឿយៗ ែដល

មាន៤យ៉ាង៖ 

១-  កយភាវនា ្រត�វគិតរពឹំងពីកររស់េន ពីករចិ�� ឹមជីវតិឲ្យបាន្រតឹម

្រត�វ ។ 

២-  សីលភាវនា ្រត�វគិតពីកររស់េនក�ុងសង�ម ឲ្យបានចុះស្រម�ងនឹងេគ

កំុឲ្យខុសេគេពក ។  

៣-  ចិត�ភាវនា ្រត�វគិតពីករែស�ងរកក�ីសុខក�ុងចិត�កំុឲ្យ្របឈមមុខនឹង

វបិត�ិផ�ូវចិត�នាឲំ្យមានអយុខ�ី ្រត�វេចះែថរក្សោចិត�ឲ្យបានល�្របៃព កំុសុខ

នឹងករែស�ងរកខ� ងំជាងសុខនឹងករសំងំេស��ម។ 
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៤-  ប�� ភាវនា គឺជាករែស�ងរកេគាលេដពិត្របាកដស្រមាបជី់វតិ គឺ

េគាលេដរចួផុតតមផ�ូវចិត�េនះឯង។ េបជាេលកុត�រភាវនា គឺរបូកម�ដ� ន 

សតិក�ុងសីល សមាធិនិងវបិស្សនាមនិែ្រប្រប�លេដយសរែតប�� ក�ុង

េលកេនះ ៕ 

 

សណួំរនិងចេម�យក�ងុជីវិតពុទ�បរសិទ័ 

 ជីវតិគឺជាអ�ី? គឺជាខន័�៥ (របូ េវទនា ស��  សង� រ វ�ិ� ណ) និង

អយតនៈ៦ ( ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា� ត កយ និង ចិត�) វគឺជារបស់

ែដល្រគប្់រគានទ់ងំអស់ អតច់បំាច្់រត�វករអ�ីេឡយ ប៉ុែន�គឺតណា� េទ

ែដលនាឲំ្យមានករខ�ល់អំពល់រវល់េទែតម�ង សឹងរកែតេពលស� បគ់ា� ន។ 

ជីវតិមានលក�ណះដូចេម�ច? គឺវេកតពីធាតុផ្សចូំលគា�  េកតពីរបស់ែដល

មនិេទៀង ែ្រប្រប�លពីចេ្រមនេទវនិាសមនិអចបង� បប់�� បាននិងមនិ

ឋតិេ្រកមអំណាចអ�ីទងំអស់ វអចវនិាសបាន្រគបេ់ពល និង្រគបទី់

កែន�ង េទបជីវតិេនះតងំេនែតទុក�។ ជីវតិមានដំេណ រដូចេម�ច? គឺ្រប្រពឹត�ិ

េទតមកម� តមេហតុបច�យ័និងតមបដិច�ៈសមុប្បោទ។ ជីវតិគរួមាន
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លក�ណៈដូចេម�ច? គរួមានវជិា�  (ករសិក្សោផ�ូវេលកផ�ូវធម)៌ គួរមានវមុិត�ិ

(កររចួផុតពីករ្របកន ់ រចួផុតពីអត� និយម) គរួមានទិដ�ិវសុិទ�ិ (េសចក�ី

បរសុិទ�ក�ុងករេមលេឃញដំេណ រធម�ជាតិពិតៃនជីវតិ ែដលមនិអចយក

អ�ីេទបានេ្រកពីកម�ល� កម�អ្រកកែ់ដលខ�ួនបាន្រប្រពឹត�ិជាបត់មេទ

ជាមយួ) គរួមានសន�ិភាពចិត� (មនិដឹងជា្រត�វ្របឹងេទេធ�អំេពអ្រកកដ់ក់

អ�កណាេបមា� ក់ៗ សុទ�ែតជាអ�ករងទុក� ្រត�វងបដូ់ចៗគា�  រស់េនេបមនិ

បានេធ�អំេពល�គឺអ្រកកជ់ាងលមកេទេទៀត) ទីបំផុត្រត�វមាននិព� ន

(េពលលចកេលកេនះេទ អត្់រត�វមានករអល័យេទនឹងអ�ីទងំអស់ 

ភយ័កង៏បម់និភយ័កង៏ប ់ អល័យកង៏បម់និអល័យកង៏ប ់ េហតុេនះ

អត្់រត�វភយ័អត្់រត�វអល័យេទបងប្់រស�ល)។ គរួរស់ក�ុងជីវតិដូចេម�ច?គឺ

មជ្ឈមិបដិបទឬអដ�ង�ិកមគ� មគ�មានអង�៨េទបរចួផុតចកទុក�បាន ៕ 
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អត�នយ័អពហព៍ពិហ ៍

 ខ�ុ ំែតងែតឮឯកឧត�ម និងេលកជំទវខ�ះបាននាគំា� េពលថា 

អពហ៍ពិពហ៍របស់េលក្រប�សេនះ េលក្រសីេនាះេរៀបចំបានយ៉ាងល� 

អ�� ឹង េតអពហ៍ពិពហ៍របស់អ�កដៃទេគេរៀបចំបានយ៉ាងអ្រកកឬ់? 

េលកឯកឧត�មនិងេលកជំទវខ�ះខំរកេពលករ បានែស�ងរក្រគ�ទយ

ដល់្រស�កចិន ទីបំផុតកូនៗេនែតបង� ញកេំភ�ងខ�ីរតែ់ចកផ�ូវគា� ដែដល ។ 

ពីបូរណកល ជាលី្រគឹស� េពលេរៀបករ ្រពះឥន�យាងចុះមកឲ្យពរផា� ល់ 

កេ៏នែតែបកគា�  ។ តមខ�ុ ំយល់ ភាពរងឹមារំបស់អពហ៍ពិពហ៍ គឺឋតិ

េនេលករអណិត្រសឡាញ់គា�  េដយមនិឲ្យតំៃលវត�ុេ្រកខ�ួនៃថ�េលស

សុភមង�លក�ុង្រគ�សរ និងយកភាពេស� ះ្រតងេ់ធ�ជាវនិយ័្របច្ំរគ�សរែត

ប៉ុេណា� ះ ។ កិេលស គឺជាធម�ជាតិដឹកនាចិំត�ឲ្យ្រកខ�ក ់ មនុស្សឲ្យែតេន

មានកិេលស មនិែដលមានកររស់េនបានក�ីសុខេឡយ ។ ទុរ �កិ្សភាពចង់

ចូលផ�ះអ�កឧស្សោហ៍ព្យោយាមែដរ ែតវមនិហ៊នេបកទ� រចូលេទ យ៉ាង

ណាមញិ សង្រគ�សរេហយ េបមនិេចះេលប្រគ�សេលបថ�េទ កម៏និអច

េលបមាសេលបេព្រជេនៃថ�ខងមុខបានែដរ ។ បិសចតណា� ចង់

សណ�ិ តក�ុងខ�ួនប�ីេយងែដរ ប៉ុែន�វេឃញផា� ងំរបូថតភក�ីភាពរបស់្រគ�សរ
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ដកត់ងំេនចំកណា� លផ�ះ វកេ៏ហះេទសណ�ិ តក�ុងខ�ួនប�ីេគេផ្សងេទៀត

េទ គឺែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ។ 

 

ករេមលងយមនុស្សចស ់

 ករេមលងយសកម�ភាពរបស់មនុស្សចស់ គឺជាចរតិពីកំេណ ត

របស់យុវជន េគេធ�ែបបេនះគឺេដម្បឲី្យខ�ួនេគមា� ក់ៗ  ឆា� តវងៃវក�ុងករ

បេង�តកំហុសឲ្យខ�ួនឯងែតប៉ុេណា� ះ ។ មនុស្សចស់មានប�� រចិរលឹ

ពិបាកទទយួកអ�ីែដលថ�ី េនសល់ែតបទពិេសធជីវតិ យុវជនេ្រប�បបីដូច

ជាពុកមាតែ់ដលដុះេ្រកយ្រចមុះ ែតែវងជាង្រចមុះ ប៉ុែន�វពិបាកេគចផុត

ពីសំេបារ ែដល្រចមុះបានបេង��រដកណ់ាស់ ។ ្របសិនេបគា� នវបិ្បដិសរ ី

យស៍�ីបេនា� សេទ េនាះវកគ៏ា� នករ្រប�ង្របយត័�េកតេឡងែដរ ករែស�ងរក

សុភមង�លឲ្យខ�ួនឯង ក្៏រត�វេចះគិតពីសុភមង�លរបស់អ�កដៃទផងែដរ 

េនះេហថា Self-control ។ េបមនិេចះគិតដូេច� ះេទ ស� នថាេយងមាន

សុភមង�លែតឯងេកតឬ? (អ�កមានរក្សោខ្សត ់ ដូចសំពតព់ទ័�ពីេ្រក អ�ក

្របាជ�រក្សោេខ�  ដូចសំេពនូវសំប៉ាន) ។ េធ�អ�ីៗេដយេមត� ចិត�មនិសង្ឃមឹ
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ផលតបស�ងេទបេយងមនិខកចិត�!េបអ�កស�បក់�ីេមត� េនាះជីវតិគា� នអ�ី្រត�វ

ផា� ស់ប�ូរេទ ។ 

 

េលកធម៨៌ 

 សិក្សោេលកធម៨៌ (បានលភ បាតល់ភ បានយស បាតយ់ស 

សរេសរ និនា�  សុខ ទុក�) ជាធម្៌របចេំលកេនះ ឲ្យែតេគរស់េនក�ុង

េលក េគ្រត�វែតបានជបួវជាធម�ត េហតុេនះេគមនិ្រត�វភា� កេ់ផ�ល 

តកស់�ុត ភយ័រន�តឬ់មរួេម៉េក� ្រកហយជាមយួវេទ ។ េពលបានជបួករ

សរេសរ ្រត�វ្របាបខ់�ួនឯងភា� មថា វជាេលកធម៨៌េទ ជារបស់េលកេនះ 

ជារបស់េកតរលត ់ជារបស់មនិេទៀងេទ េពលជបួកររះិគនេ់មលងយ ស�ី

បេនា� សកដូ៏ចគា�  មនិ្រត�វឈចឺបេ់ឡយ ែត្រត�វេចះែកែ្របកំហុស េបមាន

ករេចទ្របកនម់និពិតកម៏និ្រត�វខឹងេ្រកធែដរ េបេគមនិេជឿេយងេទ ករ

ពិតេនែតជាករពិត ករពិតគងែ់ត្រត�វបានេបកកកយជាធម�ត ។ បាន

លភក�ី បានយសក�ី បានសរេសរ បានសុខ មនិ្រត�វេភ�តេភ�ននឹងរបស់

ទងំេនាះេទ វកជ៏ារបស់េលកេនះែដរ សុទ�ែតមនិេទៀង េបជាប្់របកនគឺ់
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ជាទុក� ។ េបបានជួបបាតល់ភ បាតយ់ស ជបួពក្យនិនា� េជរ្របមាថ ជួប

ទុក� ទុក�ទងំេនាះកម៏និែមនជារបស់េយងែដរ វជារបស់េលកេនះេទ វ

ែតងែ្រប្រប�លេទជាធម�ត ្រត�វេចះអតធ់នេ់ដម្បរីស់េនក�ុងេលកេនះឲ្យ

បានល� ។ េលកធម៨៌ ែតងរជំយួ ញាបញ័់រដល់បុគ�លែដលមនិបានអបរ់ ំ

ចិត� ែតមនិអចពល់្រត�វដល់បុគ�លែដលបានអបរ់ចិំត�េឡយ ។ 

 

អកប្បកិរយិារបសម់នុស្ស 

 អកប្បកិរយិារបស់អ�កផា� ល់ ែដលបះ៉ពល់េទេលភព័�សំណាង

របស់អ�ក ឲ្យែតជាមនុស្សសុទ�ែត្រត�វករចងឲ់្យេគេគារពនឹងចងឲ់្យេគ

េស� ះ្រតងជ់ាមយួខ�ួន ។ េហតុេនះេបអ�កបាតប់ងក់រេគារពនិងភាពេស� ះ

្រតងេ់នះេហយ េឈ� ះថាបាតប់ងក់�ី្រសឡាញ់នឹងបាតប់ងទំ់នុកចិត� េប
បាតប់ងក់�ី្រសឡាញ់និងទំនុកចិត�េហយ អ�កពិបាកបំេពញករងរឲ្យចុះ

ស្រម�ងជាមយួអ�កដៃទណាស់ គឺេពលេនាះេហយែដលភព័�សំណាង

របស់អ�ក្រត�វបានបាតប់ង ់ ។ ក�ុងនាមជាមាតបិត មនិ្រត�វេភ�ចអបរ់កូំន

ពីប�� េនះេឡយ « កំុបំពត្់រសេឡ កំុ្របេដមនុស្សខូច ដំែដកទនេ់ន
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េក�  ្របេដមនុស្សទនេ់នេក�ង » ឆា� ថំ�ីដស់េតឿនកំុឲ្យបាតប់ងក់រសន្ស ំ

សន្សៃំចឲ្យេសះ ។ 

 

អត�ន័យរបសទ់ុក� 

 អត�នយ័ពក្យថាទុក�ែ្របថា េបៀតេបៀនេដយករេកតរលត ់ េសះ

សូន្យ គរួេខ�ម យឺតយូរក�ុងវដ�ះ ធន្់រទមំនិបាន ករ្របកនក់�ុងអត�  ជាទី

្របាថា� ៃនជនពល ជារបស់េសះសូន្យ ជាពកួធមអ៌កុសល ករតងំ

េឡង ករ្របជំុ្របកប្រពមគា� ៃនខន�។ ពក្យថានិេរធ ែ្របថា ករែលងមាន

គតិ សភាវៈមនិមានវដ�សង្សោរ ទំេនរពីគតិទងំពងួ រលំតទុ់ក�។ ពក្យថា

អត�  ែ្របថាករ្របកនថ់ាមានខ�ួន ឋតិេ្រកមអំណាចខ�ួន មានអ�ីៗជា

របស់ខ�ួន ស� បពី់ែឆ�្រត�វេទេកតជាែឆ� ស� បពី់មនុស្ស្រត�វេទេកតជា

មនុស្ស ស� បពី់េទវត្រត�វេទេកតជាេទវត មនិឋតិេនេ្រកមអំណាចកម�

ឬអំណាចអំេពរបស់ខ�ួន ែតឋតិេនេលអំណាចអទិេទព។ ឯពក្យ អនត�

គឺបដិេសធករយល់េឃញខងេល េ្រពះជីវតិឋតិេ្រកមអំណាចកម�គឺ

អំេពែដលខ�ួនបានេធ� េបេធ�កិច�ករជាតិរចិ� ននឹងេកតជាតិរចិ� ន េបេធ�កិច�
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ករជាេ្របតនឹងេកតជាេ្របត េបេធ�កិច�ករជាេទវតនឹងេកតជាេទវត េប

េធ�កិច�ករជា្រពហ�នឹងេកតជា្រពហ� េបេធ�កិច�ករឲ្យអស់កំេណ តនឹងក� យ

ជាមនុស្សអតកំ់េណ តបាន អ�ីៗក�ុងេលកគឺឋតិេ្រកមកណា� បៃ់ដមនុស្ស

មនិែមនឋតិេលអំណាចអទិេទពេឡយ េបយល់ខុសពីេនះសូមេមត�

ជយួ ជាេយាបល់ផង។ 

 

មនុស្សសទុ�ែតឋិតេនេ្រកមអំណាចទុក� 

 មនុស្សទងំអស់េនក�ុងេលក សុទ�ែតឋតិេនេ្រកមអំណាចទុក�

េដយសរែតក�ីបង៉្របាថា� របស់ខ�ួនឥត្រពំែដន រហូតដល់ហួសសមត�

ភាពអចេដះ្រសយបាន ។ េមលមយួែភ�តសត�េលកអច្រចឡំថា គឺ

េហតុពីេ្រកនាឲំ្យមានទុក� ែតតមពិតគឺចិត�ពីខងក�ុងេសះ េទបជាមូល

េហតុនាឲំ្យមានទុក�ពិត្របាកដ ។ េពលខឹងនរណាមា� ក ់េគ្រត�វតសូ៊នឹងគា�

យ៉ាងស�ិតស� ញ អន�ះសរចងផ់�ួលរលំំឬចងស់មា� ប ់ ចិត�េពលេនាះេក�

្រកហយខ� ងំណាស់ េបះដូងេលតជិតពីររយដងក�ុងមយួនាទី ្រគាប់

ែភ�កេលៀនេចញេ្រក្របឡងែ់ភ�កជិតកន�ះសងទី់ែមត៉ ្រចមុះរកីធំ បបូរមាត់
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

េខចេឡងេល េនះជាឥទ�ិពលអ្រកកបំ់ផុត េធ�ឲ្យេយងរងទុក�េ្រពះែត

កំហឹង  « ទុក�ពិតជាមានេហតុរបស់ទុក� ទុក�ទងំអស់សុទ�ែតអចរលំត់

បាន » ។ 

 

សកិ្សោខន�៥ 

 ជីវតិមាន្រតឹមខន�ទងំឡាយ៥យ៉ាងគឺ៖ 

១-  របូខន� ជាគំនរអតូម ែដលញ័រគ្រគិច ពូនផ�ុ ំករេកតេហយ តងំេន 

រចួែបកធា� យេទ (ឧច�យរបូ--> សន�តិរបូ --> អនិច�តរបូ ឬ ឧប្បោទខ

ណៈ-->សន�តិ-->ភង�)។ 

២-  នាមខន� មានពីរយ៉ាង គឺចិត�(ceta) និង េចតសិក (cetasikas)  

• ចិត�= វ�ិ� ណ (Vinana)ជាឋមពលែដលញ័រជានិច� ផ្សោយេចញ

ផង ្រស�បចូលផង វបំែលងពីមយួេទមយួ េទតមេហតុបច�យ័ ។ 

•  េចសិក = េវទនា(Vedana= Sensation or feeling ) ស��

(Sanna=Perception) សង� រ (Sankhara= Mental 

formation) មាន៥០េចតសិកេនក�ុងេនះ ។ េចតសិកទងំអស់
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

បេង�តបានជា ករេសយអរម�ណ៍ ករចអំរម�ណ៍ និងបំេពញ

ករងរជាមយួចិត� ។ 

  េបអ�កជាពន�ឺ បំភ�ដឺល់អ�កដៃទវកភ៏�េឺលផ�ូវខ�ួនឯងែដរ កំុរវល់ែតបំភ�ឺ

េគរហូតដល់ជំពបេ់ជងដលួខ�ួនឯង េបយ៉ាងេនះពន�ឺេនាះមនិមាននយ័ពិត

្របាកដេទ ។ អ�កែតងនិយាយថា អ�កគា� នេពលេធ�សមាធិេទ េតអ�កមាន

េពលដកដេង�មេទ ? សមាធិ គឺ្របតិបត�ិជាមយួខ្យល់ដេង�មេនះេហយ ។ 

េហតុអ�ីអ�កមានេពលដកដេង�ម ែតែបរជាគា� នេពលេធ�សមាធិេទវញិ ? 

ដេង�ម គឺបានផ�ល់ជីវតិឲ្យមនុស្សរស់េនបាន វជាែផ�កមយួអព្យោ្រកិតេន

េលរងកយ ែដលគា� នករជាបជំ់ពកេ់ដយករ្រសឡាញ់ស�ប។់ េប

សិនអ�កបានេឃញធមក៌�ុងកររស់េន េនាះថាជាជីវតិរបស់អ�ក បនា� ប់

មកអ�កនឹងយល់ដឹងថា ដេង�មនិងករអនុវត�្រពះធម ៌ គឺមានសរៈសំខន់

ណាស់ េដម្បេីធ�ឲ្យជីវតិមានតុល្យភាព ។ ឲ្យែតចិត�អ�កស�ប ់(ស�បក់រ្រតិះ

រះិ ស�បC់onscious) េនាះ វ�ិ� ណអ�កនឹងនាផំ�ូវ (ឋមពលចិត�នឹង

បេ�� ញមហិទ�ិឬទ�ិ ឬ Subconscious នឹងេធ�ករ) េនះជាអថកំ៌បាងំក�ុង

កររស់េន ។ 
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ករបដិបត�ិធម៌ 

 សូមកំុគិតថា ្រតឹមែតអង�ុយេហយបិទែភ�ក គឺជាករបដិបត�ិធម៌

ឲ្យេសះ បដិបត�ិធម ៌គឺរក្សោចិត�ឲ្យមូលនឹងេស�ក�ុងអរម�ណ៍ែតមយួ ឲ្យចិត�

តងំេនក�ុងកយជានិច� រចួេហយ្រត�វមានសតិដឹងជាមយួឥរយិាបថ្រគ

ប់ៗ កល ដឹងេហយ្រតឹមែតដឹង លះករ្របកនក់�ុងករដឹងេនាះេចល

េទៀត ។ កំុគិតថា េពលេចញពីអង�ុយ ថាជាករេចញពីសមាធិឲ្យេសះ គឺ

អ�ក្រគានែ់តផា� ស់ប�ូ រឥរយិាបថែតប៉ុេណា� ះ។ សតិ្រត�វេនជាមយួកយ 

តមេមលឥរយិាបថ េដយករដឹងខ�ួន ែបរេទមុខ ែបរេទេ្រកយ ងក

េឆ�ង ងកស� ំ ដឹង េដក េដរ ដឹង ចិត�េ្រតកអរដឹង មរួេម៉ ដឹង ស�ប់

ដឹង អន�ះសរដឹង ដឹង្រតឹមែតដឹង ចងេ់ធ�ខុសដឹង ែតមនិេធ�តមដឹង ចង់

េធ�្រត�វដឹង េហយខំេធ�ែតមនិជាប្់របកនក់�ុងទេង� េពលជិតស� បដឹ់ង ឃុំ

្រគងរក្សោចិត�មនិឲ្យរយមាយ មនិធា� កគ់ន�ង្រសឡាញ់ស�ប ់ ឲ្យេនមូល

េស�ជាឯកគ�តចិត�េទបអចយកឈ�ះយមទូតបាន។ មនុស្សទងំអស់

េនក�ុងេលក សុទ�ែតឋតិេនេ្រកមអំណាចទុក� េដយសរែតក�ីបង៉

្របាថា� របស់ខ�ួនឥត្រពំែដន រហូតដល់ហួសសមត�ភាពអចេដះ្រសយ

បាន។ េមលមយួែភ�តសត�េលកអច្រចឡំថា គឺេហតុពីេ្រកនាឲំ្យមាន
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ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

ទុក� ែតតមពិតគឺចិត�ពីខងក�ុងេសះ េទបជាមូលេហតុនាឲំ្យមានទុក�ពិត

្របាកដ ។ េពលខឹងនរណាមា� ក ់ េគ្រត�វតសូ៊នឹងគា� យ៉ាងស�ិតស� ញ 

អន�ះសរចងផ់�ួលរលំំឬចងស់មា� ប ់ ចិត�េពលេនាះេក� ្រកហយខ� ងំ

ណាស់ េបះដូងេលតជិតពីររយដងក�ុងមយួនាទី ្រគាបែ់ភ�កេលៀនេចញ

េ្រក្របឡងែ់ភ�កជិតកន�ះសងទី់ែមត៉ ្រចមុះរកីធំ បបូរមាតេ់ខចេឡងេល 

េនះជាឥទ�ិពលអ្រកកបំ់ផុត េធ�ឲ្យេយងរងទុក�េ្រពះែតកំហឹង 

« ទុក�ពិតជាមានេហតុរបស់ទុក� ទុក�ទងំអស់សុទ�ែតអចរលំតប់ាន » ។ 

 

្របវត�ិកំេណ តថ�ីៃនភិក�នុីក�ងុពុទ�សសនា 

 ភកិ�ុនីតំណវង្សពីពុទ�កល្រត�វផុតរលតដ់ចព់ជួេនសតវត្សទី១៤គឺ

្រតឹម្រពះនាងអនុឡាេទវែីដលជា្រពះកន�ិដ� របស់េស�ចេទវនម្បយិៈេទសៈ 

េហយមាន្រពះភកិ�ុនីសង្ឃមតិ� និង្រពះមហិន�េថរជា្រពះឧប្បជ្ឈោយ ៍ ។ 

្រសបែ់តេលកយាយ ឆាតសូម៉ាន កបីលសីង (Chatsumarn 

Kabilsingh) មាន្រពះជន�៧១ឆា�  ំ ជាបុ្រតីេមបក្ស្របឆាងំេន្រស�កៃថ 

ឪពុកេលកយាយ ជាអ�កនេយាបាយែដលធា� បប់ានជាបគុ់កជាញឹក
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ញាប ់។ េលកយាយបានបេង�តេឡងវញិនូវភកិ�ុនីតំបូងបំផុតេន្រស�កៃថ 

េនឆា� ១ំ៩៥៨ៃថបានេចញច្បោបម់និឲ្យមានករបំបសួភកិ�ុនី េហតុផលគឺ

្រត�វេគារពតមធមវ៌និយ័ក�ុងពុទ�សសនាេថរវទ ។ ភកិ�ុនីេនៃថ ថ�ីត្បតិែត

ច្បោបម់និគា្ំរទ ែតសហគមគា្ំរទខ� ងំសំេបមណាស់ ឥទ�ិពលផ្សោយ

សសនារបស់េលកយាយបានរកីរលដលេពញពិភពេលក ផ្សោយ

េទស�ីស កណាដ កលីហ�័ញ៉ាជាេដម ។ ដូនជីជាសិស្សេលកយាយ

េនអេមរចិនាមេលក Dhammananda េ្រគាងនឹងែតងតងំភកិ�ុនីរប់

ពនអ់ង� ក�ុងសន�ិសីទអន�រជាតិមយួ នាេពលឆាប់ៗ េនះ ក�ុងេហតុផលថា 

្រពះពុទ�សសនា មនិអចេធ�ករេដយគា� ន�ស�ីបានេឡយ េយងមាន

្របវត�ិ្រតឹម្រត�វក�ុង្របវត�ិស�ស�ពុទ�សសនា។ េលកតដៃឡឡាម៉ា មាន

េថរៈដីកថា �ស�ីគរួែតមានសិទ�េិពញេលញ ែតងតងំក�ុងសហគមពុទ�

សសនា ។ េនេវៀតណាម ពុទ�សសនាេថរវទ ភកិ�ុនីកំពុងែតមានចំនួន

េកនេឡងគួរឲ្យកតសំ់គាល់ផងែដរ ។ ឆា� ២ំ០១៦េនះ សង្ឃេនៃថមាន

ចំននួ ៣០ ០០០០ អង� និងវត�អរមមាន ២២០០០ ែត ៦០០០ វត�គា� ន

្រពះសង្ឃគងេ់នេទ កែសតបានរយករណ៍របម់និអស់ពីករបសួប�ម 

មានសង្ឃផឹក្រស ជកប់ារ ី េលង្រសី េលងែល្បងសីុសងនិងឆកប់�ន ់
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សមា� ប ់ អំេពអនាចរេលេក�ង្រសីជាេដម ។ ករបំបសួភកិ�ុនីតំបូងគឺ

េលកយាយនាគំា� េទបសួេន្រសីលង� រ េហយបានផ្សោយេចញេទ្រគប់

ទិសទី ។ សង្ឃជនជាតិអងេ់គ�សមយួអង�នាមេលក Brahms មនិ្រត�វ

បានអនុ�� ត�ិឲ្យចូល្រស�កៃថ េ្រពះវត�របស់េលកេនអូ�ស� លីមាន

បំបសួភកិ�ុនី េនះជា្របវត�ិខ�ះៗក�ុងពុទ�សសនា ែដលេយងជាពុទ�បរស័ិទ

គប្បដឹីង ។ 

 

មគ�អង�៨រែមងដលន់ូវទុក� 

 ជាតំបូងមគ�អង�៨រែមងដល់នូវទុក� េ្រពះមានមុខេឆា� ះេទកនក់រ

រលំតទុ់ក� (េឆា� ះេទកនទុ់ក�និេរធ) េដយករេធ�ឲ្យអរម�ណ៍ជាតំបូង 

េដម្បេីទកនក់រសេ្រមចទុក�និេរធេទបេហថា ទុក�និេរធគាមនីិបដិបទ 

។ ករបដិបត�ិតំបូងគឺជាទុក� េ្រពះបុថុជ�នែតងសុខ្រស�ល ក�ុងអំេព

អកុសល ដល់េពលេធ�ករផា� ស់ប�ូរនាឲំ្យេកតទុក�មយួរយះសិន ។ ចិត�វ

ស� តក់�ុងករេបអរម�ណ៍ តមផ�ូវែភ�កផ�ូវ្រតេចៀក ្រចមុះអណា� តកយ 

ដល់មកផា� ចអ់រម�ណ៍មនិឲ្យវេប ចេំមលវេធ�ទុក�អន�ះសរឲ្យេមល
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ណា អង�ុយសមាធិពីតំបូងជាទុក� ខ�ះរមាស់មុខរមាស់មាត ់ ចុកេនះចុក

េនាះ េ្រតះ្រត�សៗ ចិត�រតេ់ចលខ�ួនេទបាត់ៗ  ។ លុះែតក� យមកជាទំ

លបេ់ហយ េទបមគ�អង�៨ជាសុខរចួចកផុតទុក�ជាស� ពរ ។ 

 

បរ�ិ� ៣ក�ងុបវរពុទ�សសនា 

 បរ�ិ� ៣េនក�ុងបវរពុទ�សសនាមានដូចខងេ្រកម៖ 

១-  ញាតបរ�ិ�  គឺជាករកំណតដឹ់ងេដយជំុវញិ កំណតដឹ់ងពីភពពី

ឋន ពីកំេណ តសត� ពីរបូធាតុនិងឋមពល និងពីបច�យ័ែដលនាឲំ្យសត�

េធ�ចុតិបដិសន�ិ។ េលកេនះេទះជាេទដល់ច្រកវឡណាកម៏ាន្រតឹមែត

របូធាតុនិងឋមពល ជាតិណាភពណាកម៏ានែតប៉ុណ�ឹ ង គា� នអីេលសពី

េនះេឡយ ពូនផ�ុ ំករេកតេហយែបកធា� យ េតេយង្រត�វ្របាថា� េទេកតេន

ភពណាេទៀត?  

២-  តីរណបរ�ិ�  គឺពិនិត្យេលកសង� រទងំអស់េឡងកនៃ់្រតល័ក�ណ៍ 

មនិេទៀងជាទុក�ជាអនត� ្រគបស់ង� រ ។ ជាតិមុនជាតិេនះនិងជាតិមុខ

សុទ�ែតែបកធា� យមនិេទៀង មាន្រក អ្រកកល់�សេខ� ្របណីតេថាកទប 
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ចិនយួនេសៀមែខ�របារងំអងេ់គ�សជប៉ុនអេមរចិសុទ�ែតមនិេទៀងជាទុក� 

េកតស� បត់ៗគា� មុនេ្រកយបន�បនា� បជ់ាបម់និដច ់អេសចកង៏ប ់អយំ

កង៏ប ់េត្រត�វរតេ់គចេទណាឲ្យផុតពីេសចក�ីស� ប?់ 

៣-  បហនបរ�ិ�  ជាកិច�គប្បលីះបងក់រ្របកនម់ា ំ្របកនថ់ា េនះអញ 

េនះជារបស់អញ ។ ឥឡូវេត្រត�វអល័យេទនឹងអ�ី ? អល័យជាមយួអ�ក

ងបដូ់ចគា� េនាះឬ ? េបអ�ីៗសុទ�ែតជារបស់វនិាស េត្រត�វអល័យជាមយួ

អ�ី ? ករជបួជាបច�យ័ដល់ករ្រពត ់ េយងដឹងេហយេតថាេលកេនះគា� ន

ករជបួជំុណាែដលអមតះ ែដលមនិ្រពតគ់ា� េនាះេទ េល�ចកន៏ាគំា� មនិចង់

្រពតគ់ា� េសះអ�� ឹងហ�៎ ? គឺមនិ្រពមហ�ឹងេហយជាទុក� ្រត�វហត្់រពត់

ហតស់� បទ់ងំកំពុងរស់ េទបមនិសូវេសកខ� ងំេពក ។ 
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គន�ឹះសខំន់េដម្បចីកេចញពីេលកេនះ 

១- ចូរចំេរ នធមល៌ះចុះ ច្បោបធ់ម�ជាតិគឺេកតរលត ់ អ�ីៗជាអនត� ទងំ

អស់ ។ េធ�អ�ី្រត�វកំណតដឹ់ង ្រតឹមែតជាកិរយិា ឮ្រតឹមែតឮ េឃញ្រតឹមែត

េឃញ គិត្រតឹមែតគិត កំុជាបជំ់ពកនឹ់ងអ�ីទងំអស់ ្រត�វេធ�ចិត�ឲ្យ្រសឡះ 

ថា�  ស�ប ់គឺ វរិគៈ ពុទ�ិ និង សន�ិ។ 

២- េបជីវតិគង់ែ់តស� បេ់ទ េហតុអីត� មនិេដរតមជីវតិមហសមណៈ

េគាតមឲ្យបានល�បំផុតេទ ? េបចងជ់យួ េលកេនះ ្រត�វជយួ ខ�ួនឯងជា

មុនសិន ជយួ ខ�ួនឯងបានេហយចជំយួ អ�កដៃទ េបជយួ ខ�ួនឯងមនិទន់

បានេទ េទជយួ អ�កដៃទនាវំេង�ងទងំអស់គា� ជាមនិខន ។  

៣-  គន�ឹះសំខនេ់ដម្បេីចញពីេលកេនះ គឺ្រត�វទំលកក់រ្របកនេ់ចល 

េបទំលកក់រមានះ្របកនប់ានេហយ េតេលកេនះ្រត�វឲ្យេយងេនជាប់

ជាមយួនឹងអ�ីបានេទៀតេទ ។ សធុ ៗ ្រពះអរហន�េនមានក�ុងេលកេនះ

េនេឡយេទ ជីវតិខ�ុ ំមនិទនកំ់សតឯ់េកេឡយ ្រពះបិតេអយ ពកួកូន

កំពុងែតេដរតមផ�ូវ្រពះអង�េហយ កូនមនិកំ្រពេទ។ 
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្រពះមាតុច� បជាបតិេគាតម ី

 េ្រកយពីសក្យ្រតកូលបានេចញសង្រពះផ�ួសអស់េទ ្រពះអង�្រទង់

េសយវេិវគជាខ� ងំ េទបសេ្រមច្រពះទយ័េចញសងបព�ជា� ែដរ «

្របេយាជនអ៍�ីហ�៎? េនេសយរជ្យសម្បត�ិែដល្រគានែ់តជាេ្រគ�ងបេ�� ត

េនាះ ទន្់រពះសស� គងេ់ន េយងនឹងេទបសួ » �ស�ីក�ុងវងំ៥០០នាក់

បានតម្រពះអង�េទែដរ ។ ្រពះអង�បានយាងេដយ្រពះបាទទេទរ រហូត

ពុះេពរពងេជង េទបេទដល់វត� ្រពះអនន�បានទូលសំុ្រពះសស� តម

ដំេណ រេហតុដល់េទបីដង េទប្រពះសស� ្រពះអង�្របទនគរធុម៨៌្របករ

េបទទលួយកបានេទបអនុ�� ត�ិឲ្យបសួ។  

១- ភកិ�ុនីបសួេហយសូម្បបីានមយួរយវស្សោ ក្៏រត�វេគារពថា� យបង�ំភកិ�ុសូ

ម្បេីទបបសួបានមយួៃថ� (ទំលកម់ានះ) ។  

២-  ភកិ�ុនីមនិ្រត�វចវំស្សោេនកែន�ងែដលគា� នភកិ�ុគងេ់នេឡយ (ករពរ

អន�រយ)។ 

៣- ភកិ�ុនី្រត�វស� បធ់ម ៌ សកសួរធមពី៌ភកិ�ុរល់កន�ះែខម�ង (េដម្បេីផ��ង

ផា� តក់រយល់ដឹង) ។ 
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៤- ភកិ�ុនីចវំស្សោរចួេហយ ្រត�វបវរណាក�ុងសំណាកភ់កិ�សង្ឃពីរពកួ

(ទងំភកិ�ុនីនិងភកិ�ុសង្ឃ) េដយស� នបី េឃញក�ី ឮក�ី រេង��សក�ី (ករពរ

ករេចទ្របកនបិ់ទបាងំេទសមកេលជនរងេ្រគាះទងំសងខង) ។ 

៥-  ភកិ�ុនី្រត�វគរកុបត� ិ គប្ប្ីរប្រពឹត�ិបក�មានត�ក�ុងសំណាក្់រពះសង្ឃពីរ

ពកួ (ករពរករេចទ្របកនបិ់ទបាងំេទសមកេលជនរងេ្រគាះទងំ

សងខង) ។ 

៦-  �ស�ី្របាថា� បសួ ្រត�វេរៀនធមគំ៌រប២់ឆា�  ំ បំបសួេដយសំណាកស់ង្ឃ

ទងំពីរពកួ (មានមាតបិតែថរក្សោជាករល�) ។ 

៧-  ភកិ�ុនីមនិ្រត�វេជរ្របេទចភកិ�ុេដយបរយិាយណាមយួេឡយ (ភកិ�ុក៏

មនិែមនអចេជរ្របេទចេគតមចិត�ែដរ) ។ 

៨-  តងំពីៃថ�បសួេទ ភកិ�ុនី្រត�វស� បប់ង� បភ់កិ�ុ ភកិ�ុមនិ្រត�វស� បប់ង� ប់

ភកិ�ុនីវញិេទ (កម៏និែមនេចះែតស� បទ់ងំខុសែដរ េដម្បទំីលកម់ានះ) ។ 

មា� លអនន�េបមាតុ្រគាមមនិេចញចកផ�ះចូលបសួក�ុងធមវ៌និយ័េនះេទ 

្រពហ�ចរយិធមនឹ៌ងតងំេនជាយូរអែង�ងបាន ។ តមនយ័េនះ អ�កវភិាគ

្រជ�លនិយមមយួចំនួនបានអធិប្បោយថា គំនិតេនះមនិែមនជាគំនិត្រពះ
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ពុទ�េទ សមយ័េនាះេគមនិឲ្យតំៃល�ស�ី េទបេគដកេ់ទស�ស�ីែបបេនះ 

គំនិតេនះខុសេហយ សសនា្រពហ�ណ៍ែដលបិត មាត្រពះពុទ�េគារព

បូជាគឺេគមនិឲ្យតំៃល�ស�ីេទ សូម្បែីតេស�បុរស ែត្រពះពុទ�បាន្របឆាងំដច់

ខតេលគំនិតេនះ ្រពះអង�បានែតងតងំអគ�សវកិរេឆ�ងស� ំ េស�នឹងអគ�

សវក័ែដរ ។ ប៉ុែន�គរធុម៨៌្របករ គឺចងព់្រងឹងកិច�្របតិបត�ិឲ្យបានល� មនិ

អចេធ�ស្របែហសជាមយួរគៈតណា� បានជាដចខ់ត កំេណ ត�ស�ីគឺ

មានទុក�ជាេ្រសចមកេទេហយ (មានេលហិតរដូវ មានករឈចឺប ់អច

មានទំងន ់ មានករេបៀតេបៀនេ្រចន ធម�ជាតិេនះមនិអចញុាំងឲ្យ�ស�ី

ក� យជា្រពះពុទ�បានេទ) ែត�ស�ីកម៏ានះខ� ងំណាស់ែដរ េបមនិស� បបុ់រស

េទ សសនានឹងអន�រយ ពីេ្រពះែតករវយឬក ករ្របកនប់ក្សពួក 

ែដលជីវស�ស��ស�ីមានេ្រចនជាងបុរស សព���ុ ត�ញាណេឈ�ងយល់

ច្បោស់ណាស់េទបេលកគរធុមេ៌នះេឡងមនិែមនគា� នេហតុផលេនាះេទ ។ 
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េសចក�ីសខុៃនករគិត 

 េបអ�កមនិអចឈបគិ់តបានេទ េហតុអីអ�កមនិគិតល� ចបំាចគិ់ត

អ្រកកេ់ធ�អី អ�កអចផ្សោយេមត� ចិត� អចភាវនាពុទ�គុណ (ពុេទ� ៗ) អច

សូ្រតធមថ៌ា� យបង�ំ្រពះជាេដម នាចិំត�ឲ្យមានក�ីសុខ ជាជាងអង�ុយគិត

អ្រកកដ់កេ់ទសខ�ួនឯងឲ្យលំបាក ។ កំុសមា� បខ់�ួនេ្រពះែតមនុស្សេន

មានកិេលសទងំែដលេគេបាះបងខ់�ួនេចលេទៀតផងេនាះ អីកដ៏ចចិ់ត�

ចុះនរកេដយសរែតមនុស្សសំអុយមា� កម់និែបរេមលមុខមា� យ ឪពុក

បន�ិចេសះ ។ េមលែត្រពះអនន�េចះ រស់េនជាកេមា� ះបរសុិទ�រយៈេពល

៤៥ឆា� មំនិែដលមាននិមតិ�កមស�� េកតេឡងក�ុងចិត� េលកគងជ់ាសុខ

េ្រពះមាន ពុទ�គុណ ធម�គុណ សង្ឃគុណក�ុងចិត�ទងំយបទ់ងំៃថ� ។ 
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្របេលមេលក្របេលមធម ៌

 េនតមដងផ�ូវអយស�័យានពីភ�េំពញេទកំពងេ់សម ែតកន�ះេម៉ាង

េទៀត្រត�វរថេភ�ងឆ�ងកតេ់ហយ ប៉ូលីសេរៀបចំេ្រត�មទំលកស់�� ហម

ឆ�ងកតផ់�ូវែដក ។ មាន�ស�ីវយ័កណា� លមា� កប់ានេផ�កខ�ួនកណា� លផ�ូវ

ែដកបាងំេដយៃ្រពសុ៊ប្រទ�បមយួ េ្រពះែតអស់សង្ឃមឹក�ុងជីវតិមនិអចត

សូ៊រស់តេទេទៀតបាន។ ្រសបែ់តមាន្រពះភកិ�ុចស់មយួអង�និមន�មក

ដល់ េលកេពលថា មានករអីេទេញាមបានជា្រត�វបំផា� ញវេចល

យ៉ាងេនះ ? ទឹកែភ�កបានរេមៀលកតែ់ផនថា� ល់របស់គាតពី់របីតំណក់

េទបេពលតបេដយញ័របបូរមាតទ់េ្រទកថា កូណាវនិាសអស់េហយេតជ

គុណ កូណាអតម់ានេសសសល់អ�ីេទៀតេទ េលកេនះមនិគរួឲ្យរស់េនត

េទេទៀតេឡយ ។ េលកតញញឹមបន�ិចេទបតប មនុស្សេកតមកគឺ

ស្រមាបែ់តស� បេ់ទេញាម េសចក�ីស� បម់និែដលមានដល់ពីរដងេឡយ 

េបគងែ់តស� បដ់ែដល េហតុអីេញាមមនិេធ�េរឿងអស� រ្យអ�ីមយួក�ុងជីវតិវញិ

េទ ? ស� បគ់ា� នអ�ី្រត�វខ� ចេទេបស� បេ់ដយអស់កិេលស ែតេបមនិអស់

កិេលសវញិករស� បេ់នាះមនិបានប�� បប់�� េឡយណាេញាម េត

េញាមមានគិតដល់អ�កែដល្រសឡាញ់េញាមេទ ថាេតេគមានករឈឺ
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ចបយ៉់ាងណាេនេពលែដលេញាម្រត�វចកេចញេទេដយសភាពែបប

េនះេនាះ ? េតេញាមវនិាសអស់អីខ�ះេហយ ? �ស�ីេនាះចបភ់�កនឹកគិត

ដល់មនុស្សជាទី្រសឡាញ់េហយេពល កូណាអស់្រទព្យរលីងពីខ�ួន

េហយ េលកតេពលកតភ់ា� ម ដូេច� ះឬែដលេញាមេហថាអស់ េញាម

អស់របស់ែដលេញាមមនិអចយកេទបានផងហ�ឹងឬ ? អត� ស� នែត

អស់គុណធមេ៌ទេត? េណ� យចុះេបជីវតិេនះេញាមគងែ់តបំផា� ញេចល

ដែដល សូមឲ្យអត� បិណ� បាតយកេចះ េញាមេ្រកកេឡងេហយេទវត�

ជាមយួអត� ចុះ ។ កូណាមនិអចេមលមុខេគបានេ្រពះ មនិអចសង

បំណុលេគរចួ (�ស�ីេនាះត�ូញ) េមច៉េញាមចបំាចេ់ដរេមលមុខេគ េបេគ

ទរអ�ី្របាបេ់គថាេញាមសល់ែតជីវតិេនះប៉ុេណា� ះ េបេគ្រត�វករសំុឲ្យេគមក

ជបួអត�  ។ សេម�ងរថេភ�ងបានពុះែ្រជកករសន�នាយ៉ាងរេន�នតំរងម់ករក

អ�កទងំពីរ េលកតបានយកៃដចបក់ៃដ�ស�ីរងេ្រគាះយ៉ាងែណនទញ

មកេ្រកផ�ូវែដក ។ រថេភ�ងបានរតយ៉់ាងេលឿនផុតបាតេ់ទ។ 
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រលកស�� ៃនឋមពលច្រកវឡ 

 ជាមយួរលកស�� ៃនឋមពលច្រកវឡ របូកយនិងចិត�គឺជាវទិ្យុ

ែដលចែំតទទលួរលកស�� ឡង្រតឡបពី់ច្រកវឡមកវញិ នូវរលក

ស�� អ�ីែដលអ�កបានផ្សោយេចញេទ េនះជាករពិតមយួៃនច្បោបក់ម� ។ 

អ�កមនិអចទទលួអ�ីបានពីច្រកវឡេនាះេទ េបអ�កមនិេធ� សេម�ងច្រកវ

ឡគឺកំពុងែតបានប��ូ នេទ្រគបទី់កែន�ងៃនែផនដីេដយយុត�ិធមបំ៌ផុត 

ែដល្រពះពុទ�្រតស់ថា « អ�កណាេធ� អ�កេនាះទទលួ េធ�ល�បានល� េធ�

អ្រកកប់ានអ្រកក ់ » កំុតូចចិត�នឹងវសនា កំុតវ៉នឹង្រពហ�លិខិត អ�ីៗ

េកតេឡងពីអំេពរបស់ខ�ួនឯងទងំអស់ ្រពះ្រពហ�គា� នេពលសរេសរ

សំបុ្រតកំណតវ់សនាឲ្យេយងេទ ។ េលកេនះលយឡំេដយអំេពល�

និងអំេពអ្រកក ់ សមយ័ណាសីលធមស៌សនា្រត�វបានធា� កចុ់ះ សមយ័

េនាះមនុស្សនាគំា� េធ�ែតអំេពអ្រកកេ់ទ េទបករពិតគឺ្រត�វែតមានករ្រប�ង

្របយត័�ជានិច� េ្រពះេពលខ�ះសូម្បែីតេធ�ញកខ៏អំណា� តខ�ួនឯងែដរ ។ គូ

េ្រពងនិងគូកម�៖ 

១-  មនិអចទទលួយកអត�ចរតិពីគា� េទវញិេទមកបាន មនិអចសំរប

សំរលួគា� បាន ។ 
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២-  ខ�ះករអតធ់ននឹ់ងករអតេ់អនេលកែលងេទស ្របឹងសំលឹងរក

េមលកំហុសគា� េទវញិេទមក ជាជាងខំែស�ងរកករសំរបសំរលួ ។ 

៣-  ខ�ះករយកចិត�ទុកដក ់ ខ�ះករយល់ចិត�គា�  មា� ក់ៗ ទមទរឲ្យែតេគ

យល់ចិត�ខ�ួនឯង ឲ្យគាបចិ់ត�ខ�ួន ។ 

៤-  គា� នភាពេស� ះ្រតង ់ យកេលសថាមកពីប�� ែដលមានក�ុងសម�ន័�

ភាព ។  

៥-  មា� ក់ៗ េដកគិតព្រងីកប�� េរៀងៗខ�ួន មនិែស�ងយល់ពីដំេណាះ

្រសយ ។ េនះជាេរគស�� ជំងឺរុៃំរក�ុងសម�ន័�ភាពេស�ហ េបអ�កបានជួប

េរឿងែបបេនះ មាននយ័ថា អ�កបានជបួគូកម�េហយ ឆាបេ់ដរេចញពីគា� េប

អច េបមនិអចេទ ្រត�វមានមា� ក្់រពមចុះចញ់្រគបយ៉់ាង ្រពមខុស្រគប់

េរឿង េដម្បែីកែ្របផា� ស់ប�ូរករគិត មេធ្យោបាយមានែតមយួគត ់គឺពិចរណា

រងំបចិ់ត�ឲ្យបានេ្រចន តមរយះសីល សមាធិ វបិស្សនា ែដល្រត�វ

ព្យោយាមេធ�ឲ្យបានមត៉ច់តជ់ាទីបំផុត ។ េសចក�ី្រត�វករដង៏ងឹតងងល់

របស់មនុស្ស គឺជំេរៃនេសចក�ីេស�ហ ែដលមនិមានលក�ណះផ�ល់ឲ្យ វ

មាន្រតឹមែតករទមទរពីគា� និងទមទរករ្រគប្់រគងគា� ែតប៉ុេណា� ះ គួរឲ្យ
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អស់សំេណ ចណាស់ ។ េបមានក�ី្រសឡាញ់េនក�ុងផ�ះ េនាះវគា� នក�ីសុខ

េនខងេ្រកេទ េបមានកវ៏្រគានែ់តជាករេលងេសចែដរ ក�ី្រសឡាញ់មនិ

ែដលេធ�ឲ្យអ�កណាឈចឺបេ់ទ អ�កែដលមនិយល់ពីក�ី្រសឡាញ់េទបេធ�

ខ�ួនឲ្យមានករឈចឺប ់ កំុ្រចឡំនយ័ពីរយ៉ាងេនះឲ្យេសះ ។ េពលខ�ះ

ពក្យកុហក មនិែមនសុទ�ែតជាកំហុសេនាះេទ វ្រគានែ់តជាជំេរ សេដម្ប ី

េដះ្រសយប�� ចបកំ់ហុសែតប៉ុេណា� ះ កំុយកជាករពិតេពកអី ។ 

 

េមលេឃញែតប�� ្រគប់េពលេវល 

 មនុស្សែដលេមលពិភពេលកេនះក�ុងផ�ូវមនិល� គឺេមលេឃញែត

ប�� ្រគបេ់ពលេវល េហយេកតេរឿងស�ុ្រគស� ញេឡងេដយខ�ួនឯង 

ចំែណកមនុស្សែដលេមលពិភពេលកេនះក�ុងផ�ូវល� គឺេមលេឃញែតឱ

កសល�្រគបទី់កែន�ង េហយេកតភាពរកីរយនិងករព្យោយាមក�ុងចិត�

េដយខ�ួនឯង ។ ករគិតល� ជយួ ឲ្យមានក�ីសុខក�ុងកយក�ុងចិត� ជយួ 

បែន�មកមា� ងំកយ កមា� ងំចិត�ឲ្យរងឹបឹុងពីខងក�ុង ឲ្យមានករេពញចិត�

ក�ុងកររស់េន នឹងឲ្យមានជីវតិល�្របេសរេឡង ។ ក�ុងមគ�មានអង�៨ ្រពះ
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ពុទ�បានសែម�ងពីករយល់្រត�វនិងគិត្រត�វ ជាធមដឹ៌កនាជីំវតិ ។ អ�កមនិ

អចរស់េនក�ុងជីវតិថ�ីបានេទ េបអ�កេនែតទូលែរកេរឿងរ៉វចស់ៗ េនះជា

េពលេវលែដល្រត�វឆ�ុះប�� ំងេដយខ�ួនឯង អំពីករចកេចញែដលអនុ

�� ត�ិឲ្យមានចក�ុវស័ិយថ�ី ក�ុងជីវតិថ�ី ។ កុសលនិងប��  គឺជាអហរបូត�

ម�សំខនបំ់ផុត សំរបអ់ភវិឌ្ឍនម៍នសិករៈរបស់េយង គុណសម្បត�ិប��

ជយួ ឲ្យមានករសែម�ងេចញតមវធីិេផ្សងគា� ក�ុងករេដះ្រសយប��  េនះ

េហយជាសិល្បៈក�ុងកររស់េន កំុបំេភ�ចេចលករសិក្សោឲ្យេសះ ។ 

សមយ័ណាែដលចិត�មូល្របជំុចុះក�ុងអរម�ណ៍ែតមយួ គឺអរម�ណ៍េមត�

ករណុា េពលេនាះចិត�នឹងមានពន�ឺ (Aura) េហយឋតិក�ុងសតិសម្បជ�� ៈ 

ជាបាតុភាព គឺមានករផ្សោយេចញនូវរលកស�� ខ�ស់ (Higher 

vibrational) បេ�� ញឋមពលភក�ីភាពនិងក�ី្រសឡាញ់ដៃ៏្រកែលងេទ

្រគបសង�តចិ់ត�ែដលកំពុងែតញាបញ័់រេដយកំហឹង និងទុក�េសកឲ្យស�ប់

រងំបប់ាន េនះេហថា ករផ្សោយេមត� ចិត�។ គឺជាបុណ្យដធំ៏េធងមយួ

ែដលេយាគាវចរអ�កបំេពញករព្យោយាមបានេធ�ករលះបងចំ់េពះមនុស្ស 

សត� និងរកុ�ជាតិ សូមនាគំា� ជយួ ្រទ្រទងសំ់ណាក្់របតិបត�ិធម ៌ គឺដូចជា

ជយួ ែថរក្សោ បដិបត�ិសទ�ម� ែដលជាេបះដូងៃនពុទ�សសនា នាមំកនូវ
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ភាពគងវ់ងៃ់ន្រពះសសនាយូរអែង�ងផង និងមនិមានក�ីវនិាសេលកេនះ

េដយឆាបផ់ង ។ 

 

អថ៌កំបាងំជីវិត 

 គុណសម្បត�ិហូរេហៀរ គឺមានេនក�ុងខ�ួនមនុស្ស្រគបរ់បូេនេពល

ែដលេគបានរកេឃញវក�ុងេពលអង�ុយេធ�សមាធិេដយករចបេ់ផ�មពិនិ

ត្យអថកំ៌បាងំជីវតិ ។ ករមានបានេនក�ុងេលកេនះ អចជយួ ជសួជុល

ផ�ូវចិត�អ�កបានខ�ះៗ ប៉ុែន�វមនិែមនជាចំណុចសំខនពិ់ត្របាកដេទ 

ចំណុចសំខនពិ់ត្របាកដ គឺ្រត�វរកឲ្យេឃញពីអថកំ៌បាងំជីវតិខ�ួនឯង 

េទបបានយល់អត�នយ័ពិតរបស់វ ។ មនុស្សភាគេ្រចនចងស់ប្បោយ គឺេគ

កំពុងែតនាគំា� េធ�អ�ីែដលនាឲំ្យខ�ួនឯងមានករឈចឺប ់ ឲ្យទឹកែភ�កហូរមនិ

ឈប ់េដយសរែតចិត�ខ�ួនឯងខ�ះករ្រប�ង្របយ័ត�ែតប៉ុេណា� ះ ។ 

 

 

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 98 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

អំេពល�មិនែដលបំផា� ញខ�ួនឯងេឡយ 

 អំេពល�មនិែដលបំផា� ញខ�ួនឯងេឡយ មនិថារក្សោសីលបានប៉ុនា� ន

មនិថាសមាធិបានយូរប៉ុណា� េទេបេនែតមនិយល់ពីករពិតមនិេចះជយួ 

អ�កដៃទសីលសមាធិេនែតមនិអចជយួ អ�កបានេនេឡយេទ ។ ភារកិច�

មនុស្សចស់៖ 

១) េដះ្រសយប�� ឲ្យអស់ 

២)  យល់ពីករពិត (េកត រលត ់ចិត�ស�ប)់ 

៣)  បំេភ�ចេរឿងអ្រកកេ់ចល (តមរយៈទស្សនៈផា� ស់ប�ូរ) 

៤)  ប�� បេ់សចក�ី្រត�វករ សូម្បធីម ៌ យល់្រតឹមែតស� ត ថា�  ស�ប ់ កំុ

ឲ្យហួងែហង 

៥)  ឈបែ់ស�ងរកជំនយួ 

៦)  រកីរយជាមយួអំេពល�ែដលខ�ួនបានេធ� 

៧)  ្រពមទទលួនូវអ�ី្រគបយ៉់ាង ហ�ឹកហតចិ់ត� 

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 99 

 



ស្រមាប់ជាធម�ទន   

 

៨)  បេង�យកិច�ករែដលេនសល់ (េធ�េចតីយ ៍ ឫ ម៉ុង) ចេ្រមនមរណានុ

សតិជា្របច ំ

៩)  ស� រតីភា� ករ់លឹក 

១០) ្រត�វេ្រជសេរ សេរៀនសូ្រត (សីល សមាធិ ប�� ) 

១១) លុបេចលទំនាកទំ់នងទងំអស់ពីក�ុងចិត� 

១២) ៩០% ៃនេពលេវល្រត�វរស់េនជាមយួខ�ួនឯង ។  

សូមេអយរចួផុតចកទុក�្រគប់ៗ អង� គា�  អនុេមាទនា 

 

 

េវជ�បណ�ិ ត េថាង នីដមុនី  ទំពរ័ទី 10 0  
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