
                                     មាតិការររឿង 

s.s 

                                                                                                   
ទពំ័រ 

ផផតើមផេចក្តី                                                                                                    ១ 

ជពូំក្ I  អាថ៌ក្បំងំននជីវតិ 

 ជីវតិជាកុ្ងេយនិេ  Consciouness ផតើកុ្ងេយនិេជាអ្វី ?                                  ២                                                  
  កុ្ងេយនិេ៤យ៉ា ង៖ 

  កុ្ងេយនិេផពលដឹងខ្លួន Waking state                                                     ៥ 

  កុ្ងេយនិេផពលយលេបតិ  Dreaming state                                           ១០ 

  កុ្ងេយនិេផពលផដក្លក់្េកប់ Deep sleep                                            ១១ 

  កុ្ងេយនិេបរេុិទឋ  Pure consciousness                                              ១៦ 

  ឧទាហរណ៍ ៖ ទឹក្  ដី ពនលឺ ក្ពំយូទរ័  មាយការ 

   កុ្ងេយនិេក្នុងខ្លួនមនុេស 
    លក្ខណៈដាច់ខាតនិងរឡឺាទីវ Absolute and relative        ២៥ 

    ខ្្ុជំានណា ? Who am I ?                                                    ២៦ 

    របជ្ាមនុេស    Human intelligence                                ៣៣                                            
    េិទឋផេរភីាព    Inner freedom                                          ៣៤ 

    របធាននិងក្មម Subject and object                                      ៣៥ 

    រួមនិងបុគ្គល  Whole and individual                                  ៣៦                                                        



    ផេនហារបរេុិទឋ  Loving kindness                                    ៣៩ 

    លក្ខណៈអ្ននត Eternity                                                     ៤៥ 

    ក្មមផពៀរ                                                                   ៤៨ 

    មនុេសបីរបផភទ                                                       ៤៩                             
     មនុេសផោយក្មម១០០ភាគ្រយ 

     មនុេសឈានផៅរួចរផំដាោះពីក្មមផពៀរ 

     មនុេសរួចរផំដាោះទាងំរេុង 

    ពិផោធេមាធិ                                                           ៥៤ 

    េននិដាឋ នអ្ពីំកុ្ងេយនិេ                                              ៦០ 

ជពូំក្ II   េីលបោះននជីវតិ 

 អ្តថន័យ  េីលបោះននជីវតិ 

 េមាធិវបិេសនា                                                                                    ៦២ 

  េីល  េមាធិ  បញ្ញា  
  េីល                                                                                          ៦៣ 

  េមាធិ                                                                                        ៦៦ 

   ផោលការណ៍េមាធិ៤យ៉ា ង៖ 

    មានេតិដឹង   Awareness  Witnessing                                ៦៧                                              
    ទទួលយក្  េុខ្ចិតតពំុតវ៉ា  acceptance                                ៦៨ 

    ពំុផដើរតួ   Non- identification                                                ៧១ 

    វធីិរុក្រក្រោវរជាវ ក្នុងខ្លួន Inner investigation              ៧២ 

     ពិនិតយរូបកាយ ផវទនារូបកាយ                            ៧៤ 



     ពិនិតយពិភពចិតតទាងំមូល                                   ៧៥ 

   ការថ្វវ យកាយចិតតដល់រពោះពុទឋរពោះធ៌មរពោះេងឃ                    ៧៦ 

   ការពិនិតយដផងហើម   ោរៈេខំាន់ននដផងហើម                              ៧៨ 

   ហាត់េមាធិវបិេសនាជាក់្ស្េតង                                            ៨៤ 

   ផមត្តត ភាវនា Loving kindness meditation                                      ៨៧ 

   ក្តញ្ាូ ត្តធ៌ម Gratitude                                                                  ៨៩ 

  ការអ្នុវតតវបិេសនាជាក់្ស្េតង  មជឈមណឌ ល ផៅផទោះ                         ៩១ 

 បញ្ញា                                                                                                    ៩២ 

ជពូំក្ III  ការរបតតបិតតិេមាធិក្នុងេក្មមភាពជីវតិរបចនំថង                    ៩៦ 

 វធីិដកំ្ល់ចិតតក្នុងផពលបចចុបបនន 
 ការពិនិតយផវទនាផលើរូបកាយ                                                                ១០០ 

 ការពិនិតយការរជួំលចិតត  និងរបតតិក្មមក្នុងចិតត                                         ១០២ 

 វធីិផផសងៗេរំាប់រផំដាោះចិតត 
  រផបៀបោត ប់េផំេងក្នុងខួ្រក្ាល Listen to the noise in your head 

  រផបៀបផរបើដផងហើម feel your breath 

  ពិនិតយផវទនាផលើរូបកាយរាល់ៗផពល feel body sensation moment by  

  moment 

  រផបៀបេុខ្ចិតតទទួលយក្ Acceptance 

  ផបើក្ចហំរ    Allowing 

 

ជពូំក្ IV  េននិដាឋ នរួម                                                                               ១០៧ 

េព្វវ នុរក្ម                                                                                                ១១៧                                                                            
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អថ៌កបំងំនងិសលិបៈៃនជីវិត

SECRET AND ART OF LIVING

េរៀបេរៀងេដយ េលក េម៉ច័នទ សណំុំ
ឆន  ំ   ២០០៩ /២០១០

Philadelphia, USA

កនុងេលកេយងេនះ  មនុសសរគប់រូបេធវសកមមភពសពវែបបយ៉ង  សេំដឲយសេំរចទិសេដ
ែតមួយគត់  េពលគឺេសចកតីសុខរសួល  សបបយ  រកីរយ  សុភមងគល  ។   េយងមន ក់ៗេធវករ
ទងំយប់ទងំៃថង សេំដរករបក់ រទពយសមបតតិ  បុណយសកតិ  កិតតិយស ក៏េដមបេីសចកតីសុខេនះែដរ ។
េចរលួចរទពយសមបតតិ  ក៏សរំប់េសចកតីសុខរបស់ពួកេគ  ែដលេគយល់ថលអ ។  ឯអនកសុទំន
សុលុំយេគយកមកេដះរសយជីវភព  ក៏េដមបបីេំពញបណំងៃនកររស់េនរបស់េគ  ែសវងរក
េសចកតសុីខតមលទធភពរបស់េគែដរ  ។  ែតអវីទងំអស់េនះគឺ  សេំដរកទិសែតមួយរបស់ជីវតិគឺ
សិលបៈរស់េនរបស់មនុសសមន ក់ៗ ។

អនកមនសមបតតិមហសល េសតចអធិរជ អនកមនអណំចបុណយសកតិផុតេលខ េគទងំអស់
េនះបនសេំរចដល់ឋនៈអស់េលខដក់  ែដលមនុសសរគប់គន ឲយតៃមល ។  េហយអនកពីខងេរក
ែដលមិនទន់េទដល់  ែតងគិតថទីេនះជកែនលងមនេសចកតីសុខនិងផុតទុកខទងំអស់ ។ បុ៉ែនត ...
េតអនកមនទងំអស់និងេសតចអធិរជេលែផនដីពិតជអចរស់េនបនសងប់  សុខសបបយរកីរយ
ដូចមនុសសរគប់គន ឲយតៃមលឬេទ ?  អនកនិពនធសូមេបកវង់រកចកបនតិចចុះ   េរពះធល ប់បនេទ ជួប
អភិជន  និងមនុសសដ៏ខពង់ខពស់ទងំអស់េនះរគប់កែនលង  និងរគប់ទវីបទងំអស់េទេហយ  សូមបែីត
ថន ក់ធំៗ ៃនមហអណំចដ៏សេំបមៃនសហរដឋអេមរកិ  ក៏បនជួបែដរ  ។   ែតអស់េលកអនកមន
អណំចទងំេនះេនែតេរសកឃល នេសចកតីសុខសមញញដូចគន នឹងមនុសសធមមតែដរ គឺ «សុភមងគល
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ៃនរគួសរតូចដ៏ែសនមេនរមយមួយបុ៉េណណ ះឯង »  ។  េហយសន មញញឹមដ៏ែសនរេំភប  េចញពី
េបះដូង  បនេកតេឡងេនេពលែដលបនជួបជុរំមនេនកនុងរងវង់រគួសរតូច  េដយកកយេចញ
អស់ពីេសចកតីរសឡញ់  តមសន មញញឹមេនះ  មនទឹកដម  និងសុភមងគលបផុំតកនុងជីវតិរស់េន
របស់េគមន ក់ៗ....មិនថ េសដឋី េសតចែផនដី ឬអនកសុទំនេឡយ ។

និយយដល់ចណុំចេនះ   ខញុ ពំុំបដិេសធករែសវងរកេសចកតីសុខ  តមរយៈរទពយសមបតតិ
បុណសកតិ  អណំច កិតតិយសេឡយ ។ របស់ទងំអស់េនះ សុទទែតជួយសរំលជីវតិរស់េន  េធវឲយ
ជីវតិមនសរមស់  រសមីថកុ េំថកងរុងេរឿង  ែតអរស័យេដយេយងេចះេរបវ េតេយងជមច ស់ៃន
របស់ទងំេនះឬជខញុបំេំរ វ ?  េតេយងជមច ស់ៃនរទពយសមបតិតឬជខញុបំេំរ វ ?   ករសរេសរ  ករ
រគលស់អណត តនិយយែកតងៗថ «ខញុ ពំុំែមនជខញុកំញជ ះរបស់រទពយសមបតតិ   របស់អណំច  របស់
កិតតិយសេទ » ជករងយរសួលណស់   បុ៉ែនតកនុងកររបរពឹតតជីវតិជក់ែសតង  មនុសសទូេទ  ែតង
ងយនឹងរេមៀលធល ក់េទកនុងសភពជខញុកំញជ ះដច់ៃថល ៃនបតុភូតេរកខលួនទងំេនះណស់ ។
េតេហតុអវី  ?  េតេហតុអវី  ?  ពីេរពះមនុសសខលួនឯងពំុមនឯករជយ   ពំុមនេសរភីព  នឹងសេំរច
េដយខលួនឯង។ មនុសសខលួនឯងមនេចហវ យរគប់រគង បញជ ដច់ណត់ពីខងកនុងមក ។  និយយ
ដូេចនះ មនុសសសមញញពំុអចយល់បនងយៗេទ ។  ចណុំចេនះេហយ  ែដលខញុសំងកត់ពកយ អថ៌
កបំងំៃនជីវតិមនុសសេយងមន ក់ៗ  ។   េតអនកចង់ដឹងឬេទ ?  នរណជេចហវ យ  ផត ច់ករ
ពីកនុងខលួនមក ?  េបអនកដឹងអពីំេរឿងេនះ  េនះអនកនឹងចប់េផតមពិនិតយេសេរ េឡងវញិ  សេំដេឆព ះ
េទកន់េសរភីព  សវ័យសេំរច  េហយដេណត មយកសិទធិទទួលនូវេសចកតីសុខសបបយ  រកីរយ
សងប់ចិតត សុភមងគល េនេលភពែផនដីែដលេយងកពុំងរស់េនេនះ   ពំុបច់រង់ចដំល់ជតិេរកយ
េឡយ  េហយអនកនឹងរកេឃញរេបៀបរស់េនថមី  គឺចណុំចេនះ  េហយែដលខញុសំងកត់ពកយថ ៖
សិលបៈៃនជីវតិ ។

អថ៌កបំងំនិងសិលបៈៃនជីវតិេនះ  ជកមមវតថុ ៃនករអធិបបយលអិំត  បនតបនទ ប់េទេនះ ។
េពលអនកអនអតថបទេនះ   សូមតងំកនុងឥរយិបថមួយែបបេពលគឺ ៖ ទី ១  អនបណតី រ  រតូវ
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សឡឹំងេមលេទកនុងខលួនឯងផទ ល់បេណត រ  ថេតករេរៀបរប់ទងំអស់េនះមនចេំពះខលួនឯងឬេទ ?
ទី២  រតូវតងំសតិឲយមថំ អតម អញគួរទុកឱកសឲយខលួនបនពិនិតយសិកស សគ ល់ខលួនឯង បន
ចបស់មតងេមល  ។  េបអនកពំុរបកន់ភពមឺុងម៉ត់េទេនះ   ចិតតពីខងកនុងនឹងបងគ ប់អនកឲយេបះបង់
ករអនជពុំខនេឡយ  ដូចជវបនលឺសេំឡងរបប់ថ «អនបនករអវី  វសុទធែតជគនិំតរេវ រវយ
េផតសផត សបុ៉ណណ ះ  យកេពលេទគិតគូរេរឿងេផសងវញិរបេសជង »។   មយង៉េទៀត  សូមអនតម
លដំប់លេំដយ កុរំលំង េរពះមនពកយខលះទមទរករពនយល់បនតបនទ ប់ ។ េដយកររសវរជវ
េនះេផតមេចញពីឯកសរននជភសអង់េគលស៍  ខញុសូំមបញចូ លពកយគនលឹះខលះសរំប់ ជជនួំយ
ដល់កររសវរជវននបនត និងងយយល់សីុជេំរនូវបតុភូត និងពិភពផលូ វចិតតេនះ ។ មនចណុំច
ខលះ  ខញុបំនេរៀបរប់រចែំដលេរចនសរ  កនុងបណំងជរំបអនកថេនះជចណុំចសខំន់បផុំត
េហយចង់ឲយគនិំតនិងទសសនៈទងំឡយេនះចូលេរជេទកនុង អរមមណ៍អនកផង ។

I -អថ៌កំបងំៃនជីវិត

ខញុដំករសង់ទសសនៈនិងគនិំតមូលដឋ នទងំេនះេចញពីរពហមញញសសន រពះពុទធសសន
និងចិតតសរសតសម័យទេំនប ។ មុននឹងចូលលអិំតសច់េរឿង គួរអនករជបចបស់អពីំពកយមួយម៉ត់
ែដលភសអង់េគលស៍េហថ «Consciousness»  ។  ភសែខមរេយងពំុមននិយមន័យចបស់លស់
េទ ។ តមវចននុរកមអង់េគលស៍-ែខមរ របស់េលក ដីវ េសៀន ឆន ២ំ០០០ បនបញជ ក់ថ conscious-

ness  មនន័យថ ភពមនសម រតី  ។  កនុងភសអង់េគលស៍  េបខញុ និំយយថ I  am  conscious  :

ខញុមំនសម រតី  ខញុ ដឹំងខលួន (ខញុមំនជីវតិ)  ។  I  am  unconscious  :  ខញុ ពំុំដឹងខលួន  គម នសម រតី ។ I  am

conscious of the situation : ខញុដឹំងឬរជបអពីំសថ នករណ៍ ។

អនករបជញវទិយសរសត និង  សសន នន បនែណនឲំយេយងសេងកតបតុភូតធមមជតិ
មនដូចជ មនុសស  សតវ  រុកខជតិ  ភនំ  ផក យ រពះអទិតយ  រពះច័នទ មនដេំណ រ ចលន េកត
រកីលូតលស់  សល ប់  វនិស  តមរកឹតយរកមមួយជកណំត់  ។  េហតុអវីបនជរពះច័នទវលិជុវំញិ

3 / 117



អថ៌កំបំងនិងសិលបៈៃនជីវតិ Secret and art of living

រពះអទិតយ  េហយមនដេំណ រយ៉ងេទៀងទត់ (៣៦៥ៃថង កនុងមួយជុរំពះអទិតយ )  ។ ផក ធមមជតិ
ខលះមនពណ៌លអំគួរឲយេសងចសេសរហួសអពីំករសម ន  ។  េតអនកែដលឆងល់ថ េហតុអវីក៏រចមុះ
មនុសសរគប់រូបឋិតេនែតេលមុខមនុសស េហយពំុឋិតេនេលេជងឬេពះ ?   េតនរណចត់ែចង
ដេំណ រឈមរត់  ដេំណ រេបះដូង ដេំណ ររលំយអហរ ដេំណ រដកដេងហម  កនុងខលួនមនុសសេយង
មន ក់ៗ ?    បតុភូតធមមជតិទងំអស់េនះ  ចលនតមរកឹតយរកមកណំត់  មនដេំណ រលអឥតេខច ះ
េទៀងទត់ ហក់ដូចជមនកមល ងំអវីមួយចត់ែចង េរៀបសរួំលពីខងេរកយ   េរបៀបដូចជវង់េភលង
ែដលរបគតំរនតីដ៏ពីេរះ  េរកមករដឹកនរួំមេដយមនុសសមន ក់  ដ៏បិុនរបសប់  ឈរបញជ ពីខង
មុខរកុមេភលង (  Orchestrator  )។ េបេយងពិនិតយេទេឃញថ េនពីេរកយបតុភូតទងំអស់េនះៗ
មនវតថុ មួយរួមបផុំតគឺ  កមល ងំ  និង ឋមពល  (Force  and Energy  or Prana = Vital  force )
ែដលមនដេំណ រែរបរបួលពីបតុភូតមួយេទបតុភូតមួយេទៀត  បនតបនទ ប់  រប់មឺុន  ែសន លន
ែបប រប់មិនអស់ ។ ឧទហរណ៍ រពះអទិតយបេញច ញ ឋមពល មកេលចរកវល ។ គឺរពះអទិតយ
េនះេហយែដលជកមល ងំឋមពល បងកប់កនុងសតវ រុកខជតិ និងធមមជតិនន ។ េហយមនុសសេយង
េដមបេីធវចលនេទបន  តរមូវឲយហូបអហរែដលជរូបភពឋមពលពីធមមជតិ (េរបៀបដូច
រថយនតរតូវករេរបងឥនធនៈ)  ។ អនករបជញផលូ វេលក និងសសនបនសននិដឋ នថ  មនកមល ងំមួយ
េទៀត  រួមបផុំត (ែតមួយគត់)  េធវសកមមភពចត់ែចង  បញជ  េនពីខងេរកយ  ចលន
ឋមពលេនះៗ គឺ បតុភូតកុងសយនិស (consciousness ) ឬជជីវតិ ។ េមលចុះ ជីវតិ  មនរគប់
ទិសទី មនរូប ឥតរូប កនុងដី េលដី កនុងអកស សតវ រុកខជតិ មនុសស ថមភន ំតបូង ។ល។

ដូេចនះពកយ consciousnessមនន័យទូលទូំលយ  េកត បរហូតដល់  ជីវតិ  េទៀតផង  ។
ពួករពហមណ៍បនឲយដឹងថ កុងសយនិស ជបណតូ លៃនជីវតិអវីៗទងំអស់ មនមនុសស សតវ  រុកខជតិ
កនុងពិភពធមមជតិចរកវលេយងេនះ  ។   េដយែឡកមនុសស េយងមន ក់ៗមនកុងសយនិសឬជីវតិ
ជប់នឹងខលួនតងំពីេកតរហូតដល់សល ប់េទវញិ  ។  េដយសរកុងសយនិសឬជីវតិេនះេហយ  េទប
មនចលនេកត រកីលូតលស់ៃនរូបកយ មនដេំណ រវញិញ ណទងំ៥ េម៉ម៉រ ី (ករចងច)ំ  ករដឹង
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លហូំរគនិំត  របតិកមម កររជួំលចិតត  េវទន ទសសនទន (conception)  ។ល។  កុងសយនិស
ជវតថុធតុេដមដបូំងបងអស់ៃនជីវតិ  (The consciousness  is the ultimate source of all life ) ។

សូមចូលរួមពិេសធជមួយខញុ ំ អពីំករេមលេទេរក ។  េយងសួរថ នរណេមល ? ចេមលយ
គឺែភនកេមល ។ បុ៉ែនតេបមុជចូលេទកនុងខលួនបនតិចេទៀត  េយងមនសមតថភពអចេមលែភនក ពីខង
កនុងមកបន អចដឹងថែភនកេបក ឬប៉រពិច ឬបិទ ។ ចុះនរណេមលពីកនុងមក ?  (េយងេដញតម
សួរ)   មនអនកេមលពីកនុងមក   ពិតណស់  េរពះេយងពិេសធេឃញជក់ែសតង  ។   កនុងទីេនះ
េយងពិេសធដឹងថ  មនចរនតគនិំត េលចមក  េយងពិេសធេឃញមនកររជួំលចិតត   កហឹំង
ភ័យ   បរមភ សបបយ  េលចេឡង  េហយរលយបត់េទ។ល។និង។ល។   ដូេចនះមន  វតតមន
នរណមន ក់  េមលពីកនុងមក វជរបភពៃនករពិេសធន៍ ករេមល ករទទួលដឹងថ មនអវីកពុំង
េកតមនេនខងេរកខលួន  េនេលខលួន   និងខងកនុងខលួន  ។   េនះគឺបតុភូត  កុងសយនិស  កនុងរូប
មនុសសេយងមន ក់ៗ ។ េបេយងអស់ជីវតិភល ម គម នកុងសយនិសេទៀតេឡយ គម នចិតត  គម នអរមមណ៍
គម នគនិំត  គម នេវទន េហយរូបកយនឹងរលយចូលេទកនុងធមមជតិវញិ (ជីវតិបនតេទេទៀត
រគន់ែតែរប រូបភពៃនឋមពលបុ៉េណណ ះ) ។

 គួរកត់សគំល់ថ សពវៃថងអនករបជញជេរចន កពុំងចប់េផតមសិកស បតុភូតកុងសសនិសេនះ
កនុងរកបខណឌ វទិយសរសតមួយថមីរសឡង  ែដលភសអង់េគលស៍េហថ Quantum  physics

,Quantum  theory  ។  េគបនអះអងថ ទរំង់វទិយសរសតបូរណ   បនវភិគសិកសែតេល វតថុ
ឬបតុភូតេនខងេរកដូចជ ធមមជតិជុវំញិរូបកយមនុសស ។  េគពំុបនគិតគូររប់បញចូ ល កតត
កុងសយនិស  េទជមួយផងេទ  ។   អនករបជញវទិយសរសតទេំនបខលះ  បនអះអងថ  វទិយសរសត
ទក់ទងនឹងកពំយូទរ័និងអិនតឺែនត (Digital  sciences) ជឧទហរណ៍  ៃនបតុភូតកុងសយនិសេនះ
ឯង  ។   មុខវជិជ មួយចនួំនែដលេយងេរៀន៣០ឆន មុំន  បននិងកពុំងកល យេទជហួសសម័យ
ជមួយនឹង កររកេឃញថមីៗ េនះ ។

អនករបជញរពហមញញសសន  បនែបងែចកកុងសយនិសែដលឋិតកនុងខលួនមនុសស ជ ៤របេភទ
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តមដេំណ ររស់េនរបស់េយង ៖
-ទី១កុសយនិស េពលដឹងខលួនកនុងភសអង់េគលស៍េហថ : (Waking state)
-ទី២កុសយនិសេពលយល់សបតិ  (Dreaming state)

-ទី៣កុងសយនិសេពលេដកលក់សកប់សកល់  (Deep sleep State )

-ទី៤កុងសយនិសបរសុិទធ (Pure consciousness ) ។ កនុងភសសរំសកិតេគេហ ថ TURIYA ។
ខញុសូំមអធិបបយរយលអិំតលកខណៈពិេសសៃនរបេភទនីមួយៗ  និងទនំក់ទនំងរវង  កុង -

សយនិសទងំ៤របេភទេនះ  ឆលុះបញច ងំតមកររស់េនធមមត របស់មនុសសេយងមន ក់ៗដូចតេទ ៖

ទី១- កុងសយនិសេពលដឹងខលួន     (  Waking state) :  

របេភទកុសយនិសេនះចប់េផតមពីេពលមនុសសេយងភញ ក់ពីេដក  រហូតដល់េពលរតឡប់ចូល
េដកវញិ  ។  េពលេនះមនុសសដឹងខលួន  ទទួលអរមមណ៍ពីេរក តមរយៈ ទវ រវញិញ ណទងំ៥  ែភនក
រតេចៀក រចមុះ អណត ត ែសបក ។  ដេំណ រចលនខួរកបល (Mental activities ) របរពឹតតេទយ៉ង
សកមម ។ េយងពិេសធេឃញ គនិំត (  thought ) េវទន (  sensation ) ទសសនទន(  conception)

របតិកមម (reaction )    កររជួំលចិតត (emotion)  ករចងច ំ  ( memory )   របជញ  (intelligence) ។ល។
មនុសសេធវករងរសពវយ៉ងដូចជ េបកឡន អនកែសត េរៀនមុខវជិជ  គិតពិចរណ សែំដងនូវ
ករសបបយរកីរយ កហឹំង ទុកខរពួយ រចែណន។ល។  កនុងែផនកេនះ ។

(ក )  លហូំរគនិំត     (     Flow of thoughts      ) :  

េបអនកពិនិតយកនុងខលួនឯង   កនុងរយៈេពលមួយេម៉ង  េតេឃញមនគនិំតបុ៉នម នឆលងកត់ខួរ
កបលដ៏តូចេនះ ?   មតងគិតេទរសុកែខមរ  អពីំផទះ  អពីំកូន  រគួសរ  សុខភពខលួនឯង   េរឿងរ៉វពី
អតីតកល  េរឿងមុខរបររកទទួលទន  ។ល។  គនិំតមួយេលចេឡង  េហយរលយបត់េទ គនិំត
មួយេទៀតេងបេឡង េហយរលយបត់េទេទៀតជបនតបនទ ប់ ។ គឺចណុំចេនះេហយ  ែដលបូរណ
ែតងេរបពកយថ  «ចិតតមនុសសកេរកករេំពកដូចទឹករលក »  ឬថ «ចិតតមនុសសដូចសតវសវ   ែដល
ែតងហក់េលតពីែមកមួយេទែមកមួយ  គម នឈប់ឈរេឡយ» ។  មយង៉េទៀត  គួរកត់សគំល់ថ
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ចរនតគនិំតេនះហូរពីកនុងមកេដយឯកឯង  េរបៀបដូចទឹកអណតូ ងផុះេឡងពីកនុងដីមកមិនរងីហួត  ។
េយងជមច ស់ខលួនគម នសិទធិទប់សក ត់ឬបិទេបកវបនេឡយ ។ គនិំតនីមួយៗផុះេឡងេនះ ពំុែមនជ
ជេំរ សរបស់េយងជមច ស់ខលួនេឡយ  ។   ជទូេទេយងជមច ស់ខលួន  ពំុបននឹកនដល់ចរនតគនិំត
េនះេឡយ  ។  េយងហក់មនអរមមណ៍ថ មិនបនគិតេទណេទ   «េមលចុះខួរ  កបលខញុសំងប់
សង ត់លអណស់!!!   » ។  ធតុពិត   មនុសសេយងរតូវសណតំ   Be  hypnotized  េដយរបព័នធចរនត
គនិំតេនះ  េរបៀបដូចជេយងជិះេលរថេភលង  ែដលកពុំងែតេបកេលឿនេទមុខ េយងមនអរមមណ៍
ថ េយងេននឹងថកល់ ។

(ខ )  េតចរនតគនិំតេនះេចញពីណមក   ?   េតេយងជមច ស់ខលួន ជអនកបេងកតឬយ៉ងណ   ?  

មនុសសេយងេកតមកពំុដឹងអវីទងំអស់  គម នអវីទងំអស់កនុងខលួន េរបៀបដូចរកដសសសអ ត ។
តមរយៈមតបិត ឬបងបអូន េយងចប់េផតមេរៀនេដរ  និយយ  ហូប  េរចៀង  គូរ  សអប់  រសឡញ់
ចូលចិតត ។ល។  លុះដល់ធដឹំងកតីលមមេទសល  េយងេរៀនវជិជ រគប់យ៉ងពីសលេរៀន សរេសរ
អន  គិតពិចរណ េដះរសយចេំណទ  ។  ផុតពីេនះេទ េយងឆលងេទមួយដណំក់េទៀត
េពលគឺ   រស់េនកនុងសងគមេនះ  ករេរៀនសូរតក៏ពំុទន់ចប់  េហយរតូវបនតេរៀនអពីំចបប់ទមល ប់
របៃពណី វបបធម៌  អរយធម៌  ។ល។និង។ល។  េយងក៏មនអតតសញញ ណថ ជជនជតិែខមរ ចិន ៃថ
បរងំ  ។ល។  មជឈដឋ នរស់េនបនកណំត់បុគគលិកលកខណៈេយងមន ក់ៗ ។ ករេរៀបរប់មកដល់
ចណុំចេនះ េយងអចេរបៀបេធៀបតួមនុសសេនះេទនឹងម៉សីុនថតសេំឡង ។  ម៉សីុនេនះ េបេយង
ថតបញចូ លអវី  វនឹងបេញច ញរបស់ទងំេនះដូចេបះបិទមកវញិ  ។  មនុសសេយងអចេរបៀប
មយង៉េទៀតេទនឹងម៉សីុនកពំយូទរ័  ែដលេធវសកមមភពតមែតរបូរកមែដលេគបញចូ លពីមុនមក ។
េយងមន ក់ៗ  ថត  ចមលងចេំណះវជិជ   ករពិេសធន៍  លអឬអរកក់  រពឹតតិករណ៍េផសងៗពី សងគម
មជឈដឋ នរស់េន  បញចូ លេទកនុងបនទប់េម៉ម៉រ ី (Memory) ឬកែនលងចងច ំ(តមភសសរំសកឹតេហថ
Samskara=the root impression of the past deeds  or impression in the subconscious mind )

ែដលឋិតេនកនុងខលួនេយងរគប់រូប  ។  គឺបនទប់េម៉ម៉រេីនះេហយ  ែដលបេងកតបនជ ឃល ងំពត៌មន
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សរំប់េយងេរបរបស់ បេញច ញមកេរកជ លហូំរគនិំត  មិនរងីសងួត  បេងកតបនជ របព័នឋឡូសិុក
Logic   សរំប់េធវកិចចករសពវយ៉ង  បេំរ ជីវភពរស់េន ។  របព័នធឡូសិុកេនះ  មនដេំណ រេឆលយ
ឆលងពីកនុងមកេរក ឬពីេរកមកកនុងជ សវ័យរបវតតិ   ។ ឧទហរណ៍ េពលេដកលក់ មនមូសមកខ ំ
ជសវ័យរបវតតិៃដលូកទះេដយេយងជមច ស់ខលួនពំុបនដឹងេឡយ  ។  គួរកត់សគំល់ថ ចរនតគនិំត
ែដលហូរេចញមកេនះ  ពំុែមនជកមមសិទឋ�របស់េយងផទ ល់ខលួនេឡយ  វមនរបភពមកពី  េម៉ម៉រ ី
ែដលផតតិបនតមកពីសងគមខងេរកខលួនឯេណះេទ ។  េយងរគប់គន ែតងគិតេដយភន់រចឡ ំ េដយ
អវជិជ  (Ignorance)  ថ «ខញុជំអនកគិត ខញុជំេមគនិំត » ។ តមពិត សងគមដក់ពុមព ឬបញជ ឲយេយង
រគប់រូបគិតដូេចនះ  គិតដូេចន ះ  ។  េយងគម នេសរភីពនឹងគិតេដយខលួនឯងេឡយ  ។  ឧទហរណ៍
ទសសនទន  កុមមុយនិសត ដបូំងេឡយេចញពីមនុសសមួយរកុម  េហយេកតជសមូហគនិំតCollect-
ive thoughts ឬរលកគនិំតេនកនុងលហំអកស  បនទ ប់មកវបនរជបចូលេទកនុងេម៉ម៉រអីនកដឹកន ំ
របេទសនន េហយបនេចញមកេរកជកររបតិបតតិជក់ែសតង  នមំកនូវវនិសកមម ជរបវតតិ -
សរសតគួរឲយរនធត់តក់សលត់បផុំត ។

េយងអចសននិដឋ នថ លហូំរគនិំតែដលេលចមកពីខួរកបលមនុសស េហយបនតេចញជ
រលករបតិកមម ជរលកមេនសេញច តន ជពកយសដីំ ជសកមមភពមកខងេរក មនរបភពមកពី
បនទប់េម៉ម៉រ ី  ។  អតថន័យេនះ  េយងអចនិយយមយង៉េទៀតថ លហូំរគនិំតទងំេនះ  ទទួល
ឥទធិពលពី បនទប់េម៉ម៉រពីីអតីតកល (Human mind or flow of thoughts are conditioned by his own
past experiences, this is the conditioning phenomenon in human being )។ 

បតុភូតទទួលឥទធិពលពីខងកនុងេម៉ម៉រមីកេនះ កនុងភសសសន េគេហថ កមម (Karma)
គឺជគនំរៃនអេំព (ទងំលអ ទងំអរកក់ )  របព័នធ និនន ករ ករចងច ំ ករពិេសធន៍ពី អតីតកល
ែដលមនុសសេយងមន ក់ៗឆលងកត់    ( កនុងជតិេនះ  ឬជេរចនជតិកនលងមក ) ។ រទឹសតីសសនបន
បញជ ក់ែថមេទៀតថ កមមេនះេគេរបៀបដូចជរគប់ពូជែដលេដកសមងកំនុងមនុសសេយងមន ក់ៗ ។ វ
រង់ចែំតេពលនឹងផទុះេចញជែផលផក បុ៉េណណ ះ ។ កមមខលះេចញរូបរងេនេពល បចចុបបនន ខលះេទៀតេន
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រង់ចឱំកសនឹងបេញច ញសកមមភព  េបបរដិឋ នផតល់អេំណយ  ឬេពលទុេំជរ  (  External

stimulus  )។  កមមេនះអេនទ លតមរបណមនុសសមន ក់ៗ  េរបៀបដូចរសេមល  និងរូបកយ
អនកណរបរពឹតត អនកេនះនឹងទទួល េចៀសពំុផុតេឡយ  (Human destiny) ។

បតុភូតទទួលឥទធិពលពីេម៉ម៉រមីកេនះ  កនុងភសទេំនបសពវៃថង េហថ អសតិ (Uncon-

scious  mind  ) មនន័យមយង៉េទៀតថ  មនុសសេយងេធវសកមមភពសពវយ៉ងេដយពំុដឹងខលួន
( Unconscious) ។ េយងគម នេសរភីពនឹងសេំរចអវីៗេដយខលួនេយងេឡយ   ។  េយងមន
មច ស់ពីកនុង បញជ មកឲយគិតេឃញយ៉ងេនះ ឬយ៉ងេនះ  ឲយេធវសកមមភពែបបេនះឬែបបេនះ ជ
រពហម-លិខិតកណំត់  (Destiny) ។  

(គ) េតចនួំនគនិំតបុ៉នម នឆលងកត់ខួរកបលដ៏តូចេនះ ?
អនករបជញវទិយសរសតបនរកេឃញថ កនុង ២៤េម៉ង  ខួរកបលមនុសសេយងដ៏តូចេនះ  រតូវ

បនឆលងកត់េដយលហូំរគនិំតចនួំន៦០០០០ (៦មឺុន) ពីេម៉ម៉រមីក ។  ចនួំនេនះហួសអពីំតរមូវករ
ចបំច់ៃនជីវតិរស់េន ។  ធមមតមនុសសមន ក់ៗ  រតូវករែតរបមណជ៣ភគរយៃន៦មឺុនគនិំត
េនះបុ៉េណណ ះ  សរំប់កររស់េនជក់ែសតង  ។ ចែំណកឯ ៩៧ភគរយេទៀត  សុទធែតជសរំមឥត
បនករ នមំកនូវកររខំនឥតឈប់ឈរ ។ គួរឲយអភ័ពវេយងជមច ស់ខលួន   គម នសិទធ�នឹងទប់សក ត់
ចលនលហូំរគនិំតេនះេឡយ  វេរជៀតចូលមកកនុងខួរកបលពំុមនករេហរកេឡយ ។  បតុភូត
េខម ងងឹតនិង អវជិជមនេនះ នមំកនូវផលវបិក ៖

៙-ចិតតមនុសសរតូវេកតកករលអក់  របជញ ចុះអន់ថយជលដំប់  ជមួយករេកនៃនអយុ ។
េយងធល ប់សគំល់េឃញថ  មនុសសកន់ែតចស់  កន់ែតរអូ៊រទ ំ  ។  អនកខលះនិយយេចញមក
េរកមន ក់ឯងរងូវៗមិនេចះចប់ ។ បតុភូតនិយយមន ក់ឯង (Self  talk) កនុងកបលេយងមន ក់ៗ ហូរ
ដូចទឹក  ។  សភពេនះេកតមនកនុងកបលរគប់ៗគន  រគន់ែតមិនេចញមកេរកបុ៉េណណ ះ (Voice  in
the  head) ។   េនះជជមងឺរុៃំរេ៉មលពំុជ ែដលេយងមន ក់ៗមនជប់នឹងខលួនជអនករងេរគះ រហូត
ដល់សល ប់  ។  រពះពុទធមនឱសថដ៏សកត�សិទធ�សរំប់ពយបលជមងឺរបស់មនុសសជតិេនះ ។ សូមអន
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បនត អនកនឹងបនដឹងអពីំេរឿងេនះ ជរបេយជន៍ផទ ល់ខលួនពំុខនេឡយ ។
៙-មនុសសេយង េទះបីេគឲយសរំកក៏ពំុបនសរំក េរពះលហូំរគនិំតេនះឯង ។ មយង៉េទៀត

គនិំតនីមួយៗ សុទធែតបងកប់ជរូបភពៃនករេរបរបស់ ឋមពល ពីកនុងខលួនមក ។  ដូេចនះឋមពល
មួយភគធរំតូវបេញច ញេចលេដយខជះខជ យ  តមរូបភពលហូំរគនិំតេនះ  ។  េបនរណមន ក់
ពំុបនេដកមួយឬពីរយប់េនះ  េគនឹងេធងេធង េហវហត់ េខសះខលួនពំុខនេឡយ ។

៙-បនទប់េម៉ម៉របីងកប់ទងំេរឿងលអ ទងំេរឿងអរកក់  តមល័កខខណ័ឌ ៃនជីវតិេយងមន ក់ៗឆលង
កត់កនលងមក  ។  ជួនកលវបេញច ញសណំុំេរឿងលអមក  អនុសសវរយ៍ីគួរជទីេពញចិតត េយង
ពិេសធេឃញភពសបបយរកីរយ  ។  ជួនវខជ ក់េរឿងរ៉វអរសូវពីអតីតកល  េយងពិេសធ
នូវភព  ជូរចត់  កហឹំង  ភ័យ  គនំុំ  រចែណន  រពួយបរមភ រជួំលចិតត ។ល។  រូបកយ
ទងំមូលែរបកល យេទជញប់ញ័រ  េបះដូងេដរញប់ខុសធមមត តឹងរទូង  េកត ខលួនងហំក់ដូចជ
រគុនឬរងរគម នេហតុផល  បត់សម រតី  ហឹុងរតេចៀក  ។ល។និង។ល។  អនកខលះបងកប់កនុងេម៉ម៉រ ី
អនុសសវរយ៍ីេខម ងងឹត  អរសូវ  អរកក់ហួសវស័ិយដូចជ -  ែខមរេយងជួបរបទះនិងពិេសធជីវតិ
កនុងរបបបុ៉លពតយង់ឃនង /  េកមងរសីទទួលរងេរគះេដយរតូវចប់រេំលភយ៉ង ៃរពៃផស /  េរឿង
ឃតកមមដ៏តក់សលុត  ។ល។  េរឿងរ៉វអរសូវទងំអស់េនះែកអរេចញមកេរកមួយៃថងដប់ឬៃមភដង ។
អនករងេរគះរតូវជប់ឃុកំនុងគុកងងឹតៃនផលូ វចិតត គម នរចកេចញ  ។  ដបូំងជជងឺំផលូ វចិតត បនតមក
វកល យជជងឺំផលូ វកយ  រងីៃរ  េមលពំុជ េរពះជប់ជពំក់ផលូ វចិតត ។  េនះជពិសពុលបងកប់េន
កនុងខលួនជនរងេរគះ (Psychological poison)  ។ ចេំពះេយងជមនុសសធមមត ក៏មនេរឿងែបបេនះ
េកតមនេរចនែដរ  ។  បុ៉ែនត េយងសុេំហយចត់ទុកថជេរឿងធមមតេទវញិ  ។  រពះពុទធ
មនឱសថសរំប់ដក ឬបឺត ឬរលំយពិសពុលែបបេនះ េចញពីចិតតមនុសសបន ។

និយយរួម  កនុងរកបខណឌ  កុងសយនិសេពលដឹងខលួន(waking state) គម នសរំកលែំហ
សនតិភពផលូវចិតត មនែតពយុះចិតតជនិចច សរងគ មជនិចច ពីេរពះមនុសសឋិតេនេរកមឥទធិពល
ៃនេម៉ម៉រ ី  ។  េបេមលពីេរក េយងេឃញថ ចិតតមនុសសពំុេចះសកប់សកល់  ពំុេពញចិតតនឹងអវីែដល
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ខលួនមន  ឈរពំុនឹង  ែសវងរុករកជនិចច បនេនះេហយ  ចង់បនេនះេទៀត  ចិតតសងសយ័ជនិចច
សងសយ័នឹងខលួនឯង សងសយ័អនកដៃទ សងសយ័សភពករណ៍ ។ េនះជធមមជតិរបស់ចិតតមនុសស ។
កររស់េនេរកមឥទធិពល េម៉ម៉រ ីដូចេពលខងេល  កនុងភសអង់េគលស៍ េគេរបពកយ (Man is un-
conscious  or  Unconscious  mind  ) ។  សណួំរមូលដឋ នបផុំតេនះគឺ  េតមនុសសេយង
អចមនលទធភពរស់េនេរករបព័នធេម៉ម៉របីនឬេទ ?  តមរេបៀបណ ?  ពិតជមនលទធភព
ពិតជមនរចកេចញ  ពិតជមនទីរេំដះ  មនេសរភីព  ។  សូមតមដនអនតេទេទៀត អនក
នឹងរជបចបស់ ។

ទី២  -   កុងសយនិសេពលយល់សបតិ    (     Dreaming state   )  

អនកធល ប់ពិេសធថ េតករយល់សបតិមនសភពយ៉ងណ ?  ទី១  េយងពំុដឹងខលួន
េរពះេដកលក់  ។ ទី ២  ចលនខួរកបល (Mental  activities  ) ចលនេម៉ម៉រេីនេដរបនត ។  េយង
ពិនិតយេឃញខលួនេយងេធវសកមមភពែបលកៗ  ដូចជេហះេហរ  េធវដេំណ រេទឆង យៗ  ជួបមនុសស
សល ប់កនលងមក រួមេភទជមួយនឹងសងសរ ។ល។ និង ។ល។ ចណុំចកត់សគំល់េនះគឺ ៖

៙-េនេពលេយងេដកលក់  េម៉ម៉រេីនែតេធវសកមមភព មនន័យថ មនុសសេដកក៏ពិតែមន
ែតេគពំុបនសរំកេរពះឋមពលកនុងខលួនេនេរបរបស់ ។ េបយល់សបតិមួយយប់េពញ  ភញ ក់េឡង
ពិតជអស់កមល ងំ េខសះខលួនពំុខនេឡយ ។

៙-កុងសយនិសេពលយល់សបតិ  (Dreaming  state  ) ពំុរតឹមែតមនេនេពលយប់េដកលក់
បុ៉េណណ ះេទ  វលតសនធឹងេរជៀតែរជកចូលេទកនុង កុងសយនិសេពលដឹងខលួន  (Waking state)  ែថម
េទៀត  ។  ឧទហរណ៍  េតអនកធល ប់ពិេសធដូចខញុឬំេទ ?  េពលកពុំងេបកឡន   េរឿងអតីតកល
បនេរជៀតចូលមកកនុងចិតតខញុ ំ ខញុភំលឹកមួយែភលតរសប់ែតេទដល់កែនលងមួយ េទបដឹងខលួន សណំងលអ
ពំុមនេរគះថន ក់េឡយ  ។   របែហលេពលេនះ ៩០ភគរយៃនកុងសយនិស  រសូបេទកនុងេរឿង
អតីតកល   េហយ១០ភគរយ  កុងសយនិសេននឹងចងកូតឡន  េទបេបកឡនបន  ។  សូមកុំ
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របែឡងេលងនឹងែលបងេរគះថន ក់ែបបេនះ  ។  េបតមពិនិតយ កររស់េនជក់ែសតង   ពិេសធ
ែបបេនះមនេរចនណស់  ពិេសសកនុងេពលេយងជួបរបទះនឹងេរឿងរ៉វជីវតិេផសងៗ ។  េយងសលុង
ឬភលឹកគនិំតជួន២ឬ៣នទី  ជួនរប់េម៉ងក៏មន ។  កររស់េនែបបេនះពំុរបេសរេឡយ ។  ជទូេទ
មនុសសភលឹកក៏ពំុដឹងថ ខលួនឯងភលឹកផង  េហយកល យេទជេរឿងធមមត ែលងនឹកនដល់េទៀតផង ។
ដូេចនះេគរស់េនកនុងគុកផលូ វចិតតមួយជីវតិ  ។    ចណុំចេនះេហយែដលសសនននេហថ អវជិជ
(ignorance) ។

ទី៣  -  កុងសយនិសេពលេដកលក់សកប់សកល់    (  Deep sleep  )  

អនកធល ប់ពិេសធេហយែមនេទ ?  េពលណេដកបនសកប់សកល់  ភញ ក់េឡង  មនកមល ងំ
កែំហង សវ ងរសឡះមុខមត់ រសួលខលួន  ញញឹមញែញម េរពះទទួលករសរំក១០០ភគរយ ។
េតេហតុអវីក៏បនសរំកបរសុិទធែបបេនះ (complete relax ) ? ។ អនករបជញខលះបនបញជ ក់ថ កនុងមួយ
យប់  មនុសសេយងេដក៦េម៉ង   កនុងេនះ  រយៈេពលេដកលក់សកប់សកល់ (Deep  sleep  ) បន
ែតកនលះេម៉ង េទមួយេម៉ងបុ៉េណណ ះ ។ េរកពីេនះ សុទធែតជេពលយល់សបតិ ។ រយៈេពលដ៏ខលីេនះ
េម៉ម៉រពំុីវតតមនេឡយ  ។  សកមមភពខួរកបល (Mental  activities) រតូវបនបញឈប់ទងំរសុង  ។
េពលេនះ  មនុសសរស់េរករបព័នធេម៉ម៉រទីងំរសុង  ។  ឋមពលកនុងខលួនពំុបនចណំយេចញេឡយ
(Energy is still )។ ធមមជតិមនឱកសេធវកិចចកររបស់េគ េដយគម នរខំនអវីទងំអស់ ។ េគបេំពញ
ឋមពលឲយរូបកយេឡងវញិ  េរបៀបដូចជករសកអគុយេឡងវញិដូេចន ះឯង  ។  អរស័យ
េហតុេនះ េទបេយងមនកមំល ងំេពលភញ ក់េឡង ។ ជទូេទកុងសយនិសយល់សបតិ (Dreaming state)
េរជៀតែរជកករេដកលក់សកប់សកល់ នមំកនូវកររខំនពិតរបកដណស់ ។

សរុបមកវញិ  មនុសសរតូវកររូបភពៃនជីវតិែដលមនសកមមភពេម៉ម៉រផីង   និងជីវតិេន
េរករបព័នធេម៉ម៉រផីង  (ដូចករណីយកុងសយនិស Deep sleep)។ េយងពិនិតយេឃញថ កុងសយនិស
េពលេដកលក់សកប់សកល់ជឧទហរណ៍មួយបងហ ញថ  មនុសសេយងមនលទធភពអចរស់េន
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េរករបព័នធេម៉ម៉របីន េហយហុចលទធផលភល មៗេពលគឺ ៖ ភពសងប់ សនតិភពកនុងចិតត  របភពផតល់
ឋមពលកមល ងំកែំហង ភពរសណុករសួល សបបយរកីរយ   ករសរំកដ៏បរសុិទធ  (complete re-
lax)។

េតកនុងជីវតិជក់ែសតង មនឧទហរណ៍ណេទៀត ែដលមនុសសអចរស់េនេរករបព័នធេម៉ម៉រ ី
បន ?   បទពិតជមន  ។   េយងពំុែដលពិនិតយសេងកត  ។  ខងេរកមេនះ  ខញុសូំមេលកបែនថម
ជេមេរៀនជីវតិសរំប់េលក អនកកត់ចណំ ំ៖

(ក)កុមរអយុ៣  -  ៤ឬ៥ឆន ំ  

េមលចុះពួកេគមនទឹកមុខរសស់ថល  ញញឹមជនិចច សបបយរកីរយ  េកលៀវកល  ហូបឆង ញ់
េឃញចស់ទុេំធវអវីមនចិតតចង់ជួយសរំល សុខភពលអ ។ល។ គុណសមបតតិទងំអស់េនះ ផុះេចញ
មកពីកុមរទងំេនះ រស់េនេសទរែតេរករបព័នធេម៉ម៉រទីងំរសុង  ពីេរពះទហំំេម៉ម៉រ ីរបស់េគេនតូច
តិច  ពំុទន់មនឥទធិពលមកេលកុមរេនេឡយ  ។   ផទុយេទវញិ  េពលមនុសសេយងកន់ែតចស់
គនំរេម៉ម៉រកីន់ែតរកស់ គរដូចភនំ ។ េដយឥទធិពលគនំរេម៉ម៉រេីនះ   មនុសសចស់រញុរំញូវ រអូ៊រទ ំ
េកតទុកខ េទមនសស  េទះកូនេចេធវដូចេមតចក៏ពំុគប់ចិតតឡីយ ។

(ខ)ឥទធិពលសរជតិេរគឿងេញៀន
ករសេងកតសងគមបនបងហ ញថ មនុសសខលះេបមនវបិតតិផលូ វចិតតដូចជ េកតទុកខរពត់សងសរ

ករខតបង់រទពយសមបតតិធងន់ធងរេដយរបករណមួយ  ឈឺចិតតចញ់េបកេគ ។ល។ ពួកេគរត់េទ
រក  រស កញឆ  អេភៀន  ជួយបបំត់ទុកខ រងំប់ទុកខ ។  តមពិត  សរជតិេរគឿងេញៀនទងំេនះ
េពលវចូលដល់កនុងខលួនមនុសស វេធវសកមមភពទប់សក ត់លហូំរៃនគនិំតពីបនទប់េម៉ម៉រមីក ។ ពួកេគ
បនឱកសរស់េនេរករបព័នធេម៉ម៉រមួីយរយៈតូច  ។  េមល៉ ះេហយអនករសវងឹរស ឬេញៀនអេភៀន
េភលចអស់េរឿងរ៉វសមុគសម ញែដលកពុំងេកតមនចេំពះខលួន ។ េពលេនះឯង  េគេកតករសបបយ
រកីរយ  េហ៊រកេរញជ ៀវ សុខរសួលកនុងរងកយ/ចិតត ។ ពកយែខមរេពលថ «សវ ងតឹង រសវងឹធូរ »។
បុ៉ែនតភពធូររសលេនះ  បនែតមួយែភលត   លុះអស់ជតិរស េរឿងរ៉វចស់េរ េឡងវញិដែដល
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េហយសុខភពរតូវបក់រទឌុេរទមជលដំប់ ។ គួរកុរំបរពឹតតរេបៀបេនះ  វនឹងនមំកនូវេរគះថន ក់
ដល់ជីវតិផទ ល់ខលួនផងនិងដល់សងគមផង ។

(គ)កររួមេភទរវងបុរសនឹងរសតី 
ករកេកត (creation)  ឬអវីៗ ែដលកពុំងែតេលចេឡង  ផុះេឡង  េកតេឡង  ពសេពញ

េលភពែផនដីេនះ សុទធែតមនកណំត់េដយធមមជតិ ។ កររួមេភទរវងបុរសនិងរសតី  ក៏ដូចជករ
បនតពូជរបស់សតវនិងរុកខជតិននែដរ  សុទធែតជែផនករឬទិសេដរបស់ធមមជតិ (រពះអទី-េទព)
៖  ទី១  មនុសសរតូវមនេបសកកមម  បនតពូជមនុសសតៗគន េលែផនដីេនះ ។ ទី ២  ធមមជតិ
ចង់របប់ឲយដឹងនូវអថ៌កបំងំៃនជីវតិមនុសស េពលគឺធមមជតិ  អនុញញ តឲយមនុសសេឃញ មួយ
ប៉រពិចែភនកនូវឋនសួគ៌ (ឬរពះអទិេទព)  ផុះេចញពីកនុងខលួនឯងរគប់ៗគន   ពំុេលកែលងនរណ
េឡយ  ។  បូរណែតងេរបពកយ េរកបទឹកឃមុ ំ  ឬេរកបទឹកអរំតិ  កនុងេពលរួមេភទេនះ  ។  េតមន
េហតុេភទអវីខលះេកតមនេនេពលេនះ ?  តមពិត េពលែដលមនុសសពិេសធករេរកបទឹកឃមុ  ំ (the
peak of  sex experience)  មនុសសពិេសធជីវតិមួយេទៀត ែដលឋិតេនេរកឥទធិពលរបព័នធេម៉ម៉រ ី
មនន័យថ ចលនលហូំរៃនគនិំត (The flow of thinking or mental  activities) រតូវបញឈប់មួយ
រពឹប(រេំពចេនះ) មនុសសពិេសធ(ករផុះេឡងេដយឯកឯង spontaneously) ភពសបបយរកីរយ
ឥតគណន ករសរំកដ៏បរសុិទធ េសរភីពដ៏បរសុិទធ ពនលឺសុភមងគលែភនករសស់ បរមសុខ (bliss)

េនេពលែដលមនុសសកពុំងរស់េនកនុងរូបកយេនះ ។ ចណុំចកត់សគំល់មួយចនួំនមន ៖
៙-អនករជបេហយអពីំទេំនៀមទមល ប់េរកបទឹកឃមុ រំពះច័នទ (Honey moon) ៃនគូសវ មី-ភរយិថមី

េពលគឺេគបងករលកខណៈឲយគូររសករទងំពីរចកេចញឆង យពីជីវតិជក់ែសតង  ផុតពីបញហ សមុគ
សម ញកនុងជីវតិមួយរយៈ  បនថយករគិតគូរ  (flow  of  thinking) ទុកឱកសឲយេគទងំពីរសេំរច
បណំងកមគុណ ។ មយង៉េទៀត  កនុងេពលរួមេភទ េបអនកចង់បនសេំរចដល់េគលេដ (the peak
of  sex  experience) អនកគួរបញឈប់  ចលនខួរកបល ករគិត  កររសៃមចង់បនដូេចនះ  ឬដូេចន ះ
ឬករពនំេំរឿងរ៉វពីកែនលងេធវករេទលយឡំ  ពីេរពះេធវយ៉ងេនះ  វេដរបរញច សនឹង
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ដេំណ រធមមជតិ ។
៙-សមធិមនឩបករណ៍ឬមេធយបយ  ជួយឲយអនករបតិបតតិអច  មនឱកសសគ ល់

រសជតិជីវតិេនេរករបព័នធេម៉ម៉របីន េហយពិេសធភពរសណុក សុខសបបយ បរមសុខ បន
យូរ  មច ស់ករ  និងរបកបេដយជីវតិមនន័យ  ជងពិេសធផលូ វេភទ  ។   ពិេសធផលូវេភទបន
ែតមួយឆបដូចេផលកបេនទ រ  េហយេធវឲយមនុសសជប់សអិតវេងវង  និងមនផលវបិកេរចន េបពំុ
របយ័តនេទេនះ ។

(ឃ)សមធិជបុ៉នតមែបបរពះពុទធសសន   «  គួន  - Koan     »  

សមធិេនះមនសភពចែមលក និងរបកបេដយអតថន័យយ៉ងរជលេរជ ។ សិសសែដលចូល
ហត់សមធិេនះ  ទទួលសណួំរដ៏ចែមលកៗពីរគូធំ  ។  សិសសមន ក់ៗមនសណួំរេផសងៗគន  ។  សណួំរ
មនដូចជ «េបទះៃដេដយេរបបតៃដទងំពីរ  អនកនឹងឮសនូរសេមលងមយង៉ េបទះៃដេដយេរបបត
ៃដែតមួយ េតអនកឮសេមលងដូចេមតច ?  » ឬសណួំរ  «មុនេពលអនកេកតពីេពះែម៉  េតមុខមត់អនក
មនទរមង់រូបភពដូចេមតច ?  »  ។ល។   សិសសតរមូវឲយគិតពិចរណេលសណួំរេនះជប់រហូត
តងំពីភញ ក់ពីដេំណករហូតដល់ចូលេដកវញិ ។ រល់រពឹក សិសសរតូវជួបរគូេដមបជីរំបអពីំ ករគិត
េឃញរបស់ខលួន  ។   ជេរឿយៗ  រគូែតងបដិេសធថ ពំុរតូវេទ  ចូរបនតគិតេទេទៀត  ។  សិសស
គិតេហយគិតេទៀត   គិតេហយគិតេទៀត   សរចុះសរេឡង  ។  រសវរជវពីរគប់រជុងលអិតលអន់
គម នចេនល ះរតង់ណេឡយ  ។  ខួរកបលរបស់េគរតូវេរបេពញទហឹំង  េបកអស់កុងទរ័  ។  េទខង
េណះទល់   េទខងេណះទល់  រគូបដិេសធរល់ែតេលក  ។   សិសសឋិតកនុងសភពទល់រចក
ជយូរៃថង ។  េពលមួយេនះ  ខួរកបលហត់ខល ងំេឡងៗ  តឹងេឡងតឹងេឡង  គងំែលងេទមុខរួច
សិសសរតូវបងខចិំតតេបះបង់េចលកររបឹងែរបងគិតតេទេទៀត  ។  រេំពចេនះេហយ  ែដលសិសស
បនរកេឃញ  ករពិេសធមួយដ៏អសច រយ ផុះេចញពីកនុងមក (spontaneously) ពិេសធសនតិភព
កនុងចិតតដ៏រជលេរជ សបបយ រកីរយ បរមសុខ(bliss) ករមជួបកនុងជីវតិ ។ រគូសមធិទទួលសគ ល់
ថ សិសសេនះទទួលសេំរចទិសេដរបស់សមធិេហយ  ។  តមពកយជបុ៉ន េគេហថ «សតូរ ី »
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ឬកររតស់ដឹងភល មៗ (  SATORI = Sudden enlightenment)។េតេហតុអវីក៏បនសេំរចេគលេដ ?
ពីេរពះេដយេបះបង់ករបនតគិតគូរ  សិសសបនទលំក់អវុធឈប់ចបំងតេទេទៀត (He  sur-

renders himself in the face of war inside)  ។ រេំពចេនះ ៃផទចិតតរបស់េគធល ក់េទកនុងតបំន់ឈប់
គិតទងំរសុង ។  មនន័យមយង៉េទៀតថ សិសសេនះជួបនឹងទិដឋភពជីវតិមួយេទៀត េពលគឺ ជីវតិ
េរកឥទធិពលរបព័នធេម៉ម៉រ ី  ែដលេគពំុែដលពិេសធពីមុនមកេសះ ។  ដូេចនះ  តងំពីេពលេនះេទ
សិសសដឹងថ កនុងខលួនេគមនពីរបនទប់ ៖  ទី ១ បនទប់សរំប់គិតគូរពិចរណេធវករងរ ,  ទី២  បនទប់
ឈប់គិតទងំរសុង ។  បនទប់ទី២េនះ េគពំុែដលេរបទល់ែតេសះពីមុនមក  ពីេរពះសងគម បេរងៀន
ឲយេគហត់គិតរហូត  េគេញៀននឹងគិត ។  េគពំុេចះរស់េនេដយពំុគិតេឡយ  ។ េនះជចណំងរតឹ
រួតខលួនេគជេរៀងរហូតមក រហូតដល់សល ប់េទវញិផង ក៏ពំុដឹងេឡយ ។ មនុសសវេងវងកនុងរងវង់ដ៏តូច
ចេងអៀត (បនទប់គិតេនះ Conditioning  or  unconscious  mind)  ភសសសន េគេហថ
វលវដតសងសរ (Samsara) ។ ធមមជតិបនផតល់  សកត នុពល (Potentiality)  ពីរយ៉ងឲយមនុសស ។
បុ៉ែនតេយងជមនុសស េរបបនែតមួយចេំហៀងបុ៉េណណ ះ   មួយចេំហៀងេទៀតទុកេចលទេំនររហូត
ដល់សល ប់ក៏ពំុដឹងេឡយ ។  ពកយថឈប់គិតទងំរសុង  ខួរកបលមនុសស ពំុអចយល់បនេឡយ
េរពះបតុភូតេនះ ឋិតេនហួសពីរបព័នធេម៉ម៉រ  ី ពីចេំណះដឹងទងំឡយ  ។ មនែតករពិេសធន៍
ផទ ល់បុ៉េណណ ះ  េទបដឹងបន (By intuition) ។

សរុបមកវញិ  មនុសសពិេសធអចរស់េនកនុងរបព័នធេម៉ម៉រ ី (  Waking state and dreaming
state  )  និងអចរស់េនេរករបព័នធេម៉ម៉រ ីបន (deep  sleep)។  ទងំពីរបនទប់េនះ   សុទធែតមន
របេយជន៍ទងំអស់ ។ ជីវតិកនុងរបព័នធេម៉ម៉រ ី ជួយឲយមនុសសមន ក់ៗអចេធវករងរ  េរៀនសូរត េដះ
រសយបញហ ជីវតិសពវយ៉ង  និងរកសជីវតិមនុសសេយងមន ក់ៗ  កនុងេលកសមភ រៈេនះឲយគង់វងស
( The survival in material life )និងរកីចេំរ ន ។  បុ៉ែនតេនទីេនះ  មនុសសរស់េនដូច តុកកត ទីងេមង
ឋិតេនេរកមអណំចរបស់េម៉ម៉រ ី របកបេដយពយុះចិតតេបកបក់ពំុឈប់ឈរេឡយ  ។  ជីវតិខង
េរករបព័នធេម៉ម៉រមីនសរជតិសងប់  សនតិភព  រកីរយ  សរំកបរសុិទធ មនេសរភីព របភព
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ឋមពល  ។  បុ៉ែនតមនុសសបនេឃញែតមួយឆបក៏បត់េទ  ។  មនអនកខលះពំុសគ ល់វែតមតង
កនុងេពលរស់េនជមនុសសេនះ ។ បញហ េចទ គឺថ េតេធវយ៉ងណឲយជីវតិេរកេម៉ម៉រ ីេនះ បនែវង
េហយេដរសីុសងវ ក់ (Harmony) ជមួយនឹងជីវតិកនុងេម៉ម៉រ ី ?  ខញុនឹំងេឆលយសណួំរដ៏សខំន់េនះ
េនកនុងវគគេរកយ  ែផនកសិលបៈៃនជីវតិ ។

ទី៤-កុងសយនិសបរសុិទធ   (  Pure consciousness –     TURIYA )   :  

កនុងខលួនេយងមន ក់ៗ មនកុងសយនិស៤របេភទៈ ទី១កុងសយនិសេពលដឹងខលួន (waking state),
ទី២កុងសយនិសេពលយល់សបតិ  (Dreaming  state), ទី៣   កុងសយនិសេពលេដកលក់សកប់សកល់
(Deep  sleep  state) និងទី៤  កុងសយនិសបរសុិទធ (Pure  consciousness) ។   កុងសយនិសទងំបី
ខងេដម ខញុបំនេរៀបរប់អស់េហយ ។ េយងទងំអស់គន ក៏សុទធែតបនពិេសធជក់ែសតង ។  េដយ
ែឡក  ចេំពះកុងសយនិសបរសុិទធេនះ   េយងទងំអស់គន មនរគប់ៗគន កនុងខលួន  បុ៉ែនតពំុបនដឹងថ
វជអវី ?  មនលកខណៈដូចេមតច ?  េតមនគុណសមបតតិយ៉ងណ ?  េរឿងរ៉វទងំអស់េនះឋិតេន
ជ អថ៌កបំងំ  ចេំពះមនុសសរគប់រូប  ។  អថ៌កបំងំេនះបនរតូវមនុសសជេរចនជនំន់រុករក
េហយបនរកេឃញនិងទញយកមកេរបរបស់  ជរបេយជន៍ដល់មនុសសជតិ  ។  តមរបវតតិ -

សរសត កររុករកកនុងវស័ិយេនះ  មនតងំពីជនំន់មុនសម័យរពះពុទធ ជនំន់រពះពុទធ រពះេយសូ៊
ម៉ហូមិត រ៉ម៉រគឹសន  រ៉ម៉ណមហឫសី ។ល។និង។ល។  បុពវបុរស ទងំអស់េនះបនឲយេឈម ះ
កុងសយនិសេនះេផសងៗគន  ដូចជ កុងសយនិសបរសុិទធ (  រពះពុទធសសន )  រពះបីតឋនសួគ៌
(សសនរពះេយសូ៊ )   រពះអទិេទពឬអតម័ន ( ហិណឌូ សសន )   រពះអឡ  (សសនឥសល ម) ។
តមពិត  កុងសយនិសបរសុិទធេនះ  មនេនកនុងខលួនមនុសសតងំពីកេំណ តមនុសសមក  េទបែតអនក
របជញេរកយៗរកេឃញ  របកសរបប់តៗគន  ។   របករេនះដូចករណីអគគិសនី  ែដលមនេនកនុង
ធមមជតិពីកេំណ តែផនដីមក  បុ៉ែនតមនុសសេយងេទបែតរកេឃញជង១០០ឆន កំនលងមកេនះ  េហយ
បនដក់ឲយមនុសសេរបរបស់ ទូលទូំលយពសេពញសកលេលក ។ សពវៃថងេនះ មនុសសទេំនប
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កនុងសម័យកុពំយូទរ័  រប់លនអនក  េលភពែផនដីេនះ  បនរកេឃញនិងពិេសធកុងសយនិសបរសុិទធ
េរបរបស់ដ៏មនរបេយជន៏ដល់ខលួន  និងមនុសសជតិនន។  េនះជបដិវតតន៏មួយេទៀត  គឺបដិវតតន៏
កុងសយនិស។  េតេលកអនករជបឬេទ?  ឬេលកអនករង់ចជំតិេរកយៗេទៀត  េពលេវលពំុ
ទន់ហួសេទ។

េតកុងសយនិសបរសុិទធេនះជអវីេទ ?  មនសភពដូចេមតច ?  េតមនវធីិណខលះែដលនឲំយ
េយងេទដល់ទីពិេសធបតុភូតធមមជតិេនះ   ?

េដមបែីសវងយល់បតុភូតកុងសយនិសេនះ អនករបជញែតងពនយល់តមករេរបៀបេធៀប និងបន
េលកសញញ ណមួយចនួំន ែដលខញុសូំម េរៀបរប់បញជ ក់ជូនដូចតេទ ៖

(ក)   អពីំធតុទឹកៈ អនកពិតជយល់បនថ ទឹកមនសភព៣យ៉ង ៖   ដុទឹំកកក  វមន
សភពរងឹ ។  េបសីតុណហ ភពេឡងករំតិខពស់ ទឹកកកនឹងរលយែរបជទឹករវ វមន សភពរវ ។
លុះដល់សីតុណហ ភពេឡងខពស់ហួសពី១០០អងស ទឹករវនឹងកល យជចហំយ  េហះេហរេទេល
អកសបន ។ ដូេចនះ ទឹកអចែរបរូបភពបន៣យ៉ង  សភពរងឹ / សភពរវ / សភពចហំយ ។
េយងពិនិតយេឃញថ េទះបីវែរបរបួលយ៉ងណ ធតុទឹកេនកនុងសភពនីមួយៗេនែតជធតុ
ទឹក  ។  េនះសបញជ ក់ថ ធតុទឹកពំុែរបរបួលេឡយ  ។  កនុងភសគីមី  ទឹកដណំងេដយពកយ
ឡតងំ H2O ។ េយងអចនិយយមយង៉េទៀតថ សភពទឹក ជរងឹ  ជរវ  ជចហំយ មន  H2O
រួមគន ទងំអស់ ។

កនុងទឹកមនលកខណៈគូ ៖ (1) H2O ជចណុំចរួមពំុែរបរបួល តងំជអចិៃរនតយ៍ (Permanent)
តងំេនជប់ជនិចច ជអននត (Eternity) ។ វជវតថុ ពិតរបកដ (សចចៈ-Truth) ។  មនពកយមួយេទៀត
ែដលអចសែំដងបនគឺ ដច់ខត ឬេពញេលញ  (Absolute) ។ (2) េដយែឡក សភព រងឹ /រវ /
ចហំយ  វជសភពផល ស់បតូ រ (Change) វជសភពបេណត ះ  អសនន (Impermanent  )  វមិន
ថិតេថរ (Transitory  ) វមនសភពជមយករ (Delusion)  មនន័យថ ែដលនឲំយេយងភន់
គនិំតថ ជវតថុ ពិត)  វមនសភព រុឡឺទីវ (Relative) មនន័យថ វមនទនំក់ទនំងេទនឹងទឹក
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េបគម នធតុទឹក ក៏គម នសភពទងំអស់េនះែដរ  ។  េនកនុងទឹកេនះ  េគេឃញមន លកខណៈគូ ៖
េពញេលញ  និងមួយេទៀតគឺ រុឡឺទីវ  ។

គួរកត់សគំល់ដូចខងេរកម ៖
៙-សភព េពញេលញ និង រុឡឺទីវ  មនជប់គន ជនិចច ។  េបមនមួយរតូវមនមួយេទៀត

ពំុែដលដច់គន េឡយ ។ ទឹកកកមនH2O និង សភពកក  /  ទឹកធមមតមន H2O និងសភពរវ /
ចហំយទឹកមន H2O និងសភពចហំយ ។ បុ៉ែនត H2O (សភពេពញេលញ)  េគេមលមិនេឃញ
េឡយ េគេឃញែតទឹកធមមត / ទឹកកក / ចហំយទឹក (រុឡឺទីវ) ។ ធមមជតិទូេទ មនលកខណៈគូៗ
ដូេចនះ េពលគឺ េពញេលញនិង រុឡឺទីវ / មនរូប និងឥតរូប ។

៙-សភពេពញេលញជ  បុពវេហតុ (Primary cause)  នឲំយ បណត លឲយ េកតមនសភព
«មនទនំក់ទនំង »។   សភព  «មនទនំក់ទនំង » វរគន់ែតជរណបបុ៉េណណ ះ ។ េបគម ន H20
ក៏គម ន ទឹកធមមត /ទឹកកក  /ចហំយ ទឹកែដរ ។  ដូេចនះ  សភពេពញេលញ  វដណំង  សរៈ
(អវីែដលចបំច់ពំុអចអត់បន-Essence) វជមូលដឋ នរគឹះ  (Base or fundamental principle  )។
ចែំណកឯចហំយទឹក ទឹកកក ទឹកធមមត ពំុមនសរៈផទ ល់ខលួនវេឡយ  វពំុអចឈរេនមន ក់វ
បន  វរណបេទនឹង H2O ទងំរសុង ។

៙-សចចៈដច់ខត (Absolute  truth) និងសចចៈរុឡឺទីវ (Relative  truth)  ៖  កនុងឧទហរណ៍
ទឹកេនះ H2O  ជសចចៈដច់ខត  មនន័យថវជ របស់ពិត  វជសរៈ  វជបុពវេហតុ ។
ចែំណកឯទឹកធមមត ទឹកកក  ចហំយទឹក  វជវតថុមនពិត  ែដលេយងអចប៉ះពល់កន់
េមលេឃញ  ភលកសរសជតិ  ។  បុ៉ែនតលុះេយងដឹងថមន H2O  ជសចចៈដច់ខត  េពលេនះេយង
អចកណំត់បនថ ទឹកធមមត ទឹកកក ចហំយទឹក ជវតថុ ពិត «ែដលមនទនំក់ទនំង »  ជសចចៈ
រុឡឺទីវ ។

៙-សចចៈនិងមយករ (ែដលភន់វញិញ ណ ករយល់ខុស -Delusion  ) ៖  តមែភនកមនុសស
ធមមត េយងកណំត់ថ ទឹកធមមត ទឹកកក  ចហំយទឹក  ជវតថុ ពិត  ។  តមែភនកអនករតស់ដឹង
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របស់ទងំអស់េនះ  វរគន់ែតជមយករបុ៉េណណ ះ  វែបលងេភទពីវតថុ ពិត H2O  បុ៉េណណ ះ  ។
ខញុសូំមេលកឧទហរណ៍មួយបញជ ក់ជូនេលចណុំចេនះ ៖ មនុសសមន ក់េដរតមផលូវយប់ងងឹត របទះ
េឃញរបស់មួយែវងសទុងៗ  ឋិតេនសកំងំឆលងកត់ផលូ វ  ។  គត់ភ័យណស់ ែរសកថ ៖ «ពស់  !
របយ័តន !  » ។  មិតតគត់េនជិតេនះ  ចុចពិលបភំលឺ  េទបដឹងថជែខសពួរេសះ  ។  េពលែដល
េមលែខសពួរពំុមនេភលងពិល គត់កណំត់ថ ែខសពួរពិតជពស់ ជពស់របកដែមន េកតអរមមណ៍
ភ័យខល ចពិតរបកដែមន  ។  េនះជសចចៈមួយ  ។  លុះដណំក់កលទី២  េរកមពនលឺរសមីេភលងពិល
គត់ដឹងពិតរបកដថ េនះជែខសពួរ  ពំុែមនជពស់េទ  ។  េពលេនះេលចេចញជករពិតមួយ
េទៀត មនករំតិដច់ខត (Absolute  truth)  ។ ករយល់ដឹងេលកមុនេនះ ជករភន់រចឡ ំ (Delu-
sion) បុ៉េណណ ះ ឬ ក៏ជករពិតែដរ ែតជ ករពិត រុឡឺទីវ  ។ 

៙-សចចៈដច់ខត  មនលកខណៈជអននត (ភពគម នទីបផុំត-Eternity)  ៖  សូមពិនិតយ
ឧទហរណ៍អពីំទឹកេឡងវញិ សចចៈដច់ខតគឺ H2O  ។  មូ៉េលគូល  H2O  ណមួយែដលអតថិភព
(existence,state  of  being) កនុងធមមជតិេហយ  វមនអតថិភពជអននត គម នទីបផុំត  គម នកែនលង
ចប់េផតម គម នទីបញច ប់ គម នេកត គម នសល ប់ ។ ចូរពិនិតយទឹកមួយដណំក់ែដលអនកផឹកចូលេទកនុង
េពះ អនកគិតថ វរលយបត់េទកនុងខលួនអនកេហយ ។ តមពិត វពំុបត់េទណេទ វេចញមក
េរកតមទឹកេនម  តមលមក  ។  វអចហូរចូលលូទឹកសអុយ  ហូរចូលេទទេនល បឹងបួរ អចកក
ជទឹកកក (េបរដូវរតជក់មកដល់ )  េហយអចរលយជទឹកធមមតេឡងវញិ (េបរដូវ  េកត មក
ដល់)  េហយវអចហូរចក់េទសមុរទេនទីេនះ ។ េរកមកេំដរពះអទិតយ វអចហួតជចហំយ
េហរេឡងេទេលអកស ករបនជពពកេខម  រតូវខយល់ផត់ធល ក់េភលៀងចុះមកដីវញិ  ។ ជួនកលវ
អចទទួលករចរមញ់ជទឹកសអ ត  េហយអនកអចផឹកេឡងវញិក៏មន  ។ H2O  េនះឋិតេថរ
អតថិភពជនិចចតេរៀងេទ គម នេកត  គម នសល ប់  ថវីតបតិែតវមនករែរបរូបភពខលះៗ ជទឹករវ
ជទឹកកក  ជចហំយ  ទឹកក៏េដយ  ។  ករែរបរូបេនះ  គឺរបរពឹតតេទតមល័កខខណ័ឌ  ខងេរក
បុ៉េណណ ះ ។ ចែំណកឯH2O  េនែតជ  H2O ពំុមនែរបរបួលេឡយ េនជអននត  ជអមតៈ ។
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អនកវទិយសរសតខលះបនអះអងថ បរមិណៃនឋមពលកនុងចរកវលេយងេនះ  មនចនួំន
នឹងដែដល  ពំុែរបរបួលេឡយ  ។  អវីែដលែរបរបួលគឺរូបភពៃនឋមពលបុ៉េណណ ះ  ។  ឧទហរណ៍
ទឹកេនះឯង H2O េនែតជH2O ពំុមនែរបរបួលេឡយ េនជអននត  ជអមតៈ ។ បុ៉ែនតទឹកវអច
ែរប រូបជទឹករវ ទឹកកក ឬចហំយទឹក ។

៙-រូប  (Form) និងអរូប  (Formless) ៖   H2O  មនលកខណៈដច់ខត  ពំុមនរូបេឡយ
ចែំណកឯ ទឹករវ ទឹកកក ចហំយទឹក ែដលមនលកខណៈទនំក់ទនំង េទបមនរូបរង េយងអច
ដឹងតមវញិញ ណបន ដូចជ អចេមលេឃញ អចប៉ះពល់បន ។

៙-មួយ  (One) និងេរចន (Many) ៖  ទឹករវ  ទឹកកក  ចហំយទឹក  វជទឹកទងំអស់
វបនរតូវបេងកតេឡងអពីំទឹកទងំអស់ (វជ H2O  ទងំអស់)  ។  ទឹករវ   ទឹកកក   ចហំយទឹក
វទងំអស់េនះរគន់ែតជករផល ស់បតូ រ   រូបភព   ែបលកៗែតបុ៉េណណ ះ  ។  វរគន់ែតទទួល េឈម ះ
េផសងៗបុ៉េណណ ះ  ធតុពិត  វជ ទឹក H2O  ។  ដូេចនះ H2O  (សភពេពញេលញ)  មនែតមួយ
េហយវែបងភគជរូបេរចន ជេឈម ះេរចន (  មនភពជទនំក់ទនំង)  ។ រូបភពេរចន ឬេឈម ះ
េរចន វរគន់ែតជទិដឋភពខងេរកៃនវតថុ ពិត មនពិត ទឹកែតមួយគត់  ែដលជឫសគល់េដម ។
េនះជករែបងភគៃនធមមជតិ មនុសសេយងេមលនិងរស់េនជមួយែតនឹងសបំកេរកេនះ ។ េយង
កណំត់តមវញិញ ណថ របស់ទងំអស់េនះ  ជរបស់ពិត  ែតវជវតថុបភំន់ែភនកេសះ  ។  ដូេចនះ
េហយ  បនជមនអនករបជញខលះនិយយ ឬេពលពកយថ «មួយគឺេរចន  េរចនគឺមួយ » ។
េយងមនុសស សមញញពំុអចយល់បន ។
(ខ)-  ដីនិងវតថុ េធវអពីំដី
 សូមពិនិតយវតថុ េធវអពីំដី   វតថុទងំអស់េនះមនដូចជ ៖ ឆន ងំដី  ចរងក នដី  កអមដី    ថូផក ដី
ចនដី  រូបចមល ក់តុបែតងេធវអពីំដី  ែកវដី  ។ល។  ឆន ងំ  ចរងក ន  កអម   ថូផក  រូបចមល ក់ ែកវ
របស់ទងំេនះ សុទធែតជរបស់មនរូបជក់ែសតង (Form) នឹងមនេឈម ះ  (Name) ។  ធតុដីឋិត
េនកនុងវតថុទងំអស់េនះ ។ ដីេនះ ជតួ មនពិត  គម នរូប  គម នរទង់រទយ  អរូបីយ   (Formless)
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និងមនភពេពញេលញ    (Absolute  )  ។   ធតុដីេនះមនពិតកនុងវតថុ េនះៗ  បុ៉ែនតជក់ែសតង
េគពំុែដលនឹកគិតដល់ធតុដីេនះេទ ។ គនិំតមនុសសេផត តេទេលែតវតថុមនរូប េហយ េហរត់មត់
ថ ៖  ឆន ងំ  ចរងក ន  កអម  ថូផក  រូបចមល ក់  ែកវ  ។  េបវតថុទងំអស់េនះរលយបត់រូប
វនឹងកល យេទជដីវញិ ។  វតថុមនរូបទងំអស់េនះមនលកខណៈរុឡឺទីវ ។  ចែំណកដីខលួនឯងេនះ
ពំុបត់េទណេឡយ វជមូលដឋ នរគឹះ ឬជបុពវេហតុ  (Base or fundamental principle Or the
primary cause )។  េបគម នដី  គឺគម នរបស់ទងំអស់េនះេឡយ ។ បុ៉ែនតហួសពីេនះ ដីជវតថុធតុេដម
សរំប់រប់រយជពូំកៃនវតថុ េផសងៗេទៀត  ។  មនន័យថ េគអចយកដីេទេធវវតថុរប់រយមុខ ។  មន
ន័យមយង៉េទៀតថ ដីបងកប់នូវសកត នុពល  ។   

(គ ) ពនលឺ នឹងរូបភព ៖ 
េនរបេទសកមពុជេយង  កនុងកឡុំងឆន ១ំ៩៦០មកទល់នឹងឆន ១ំ៩៧០  េគមនបញច ងំកុនឲយ

សធរណជនេមលកណត លវល  ។  ម៉សីុនបញច ងំមន ៖ ១/អពូំលកមំល ងំវ ៉ុលខពស់ (Projector)

២/ដុហំវីលកុន (motion  picture  film  ) ។  សច់េរឿងកុនទងំមូលអត់ទុកទីេនះសរំប់បញច ងំ  ។
េនពីមុខម៉សីុនេនះ  េគេឃញមនរកណត់សពំត់ស  សរំប់ទទួលរូបភពែខសេរឿងកុន   ែដល
សធរណៈជនេមលកសំនតទីេនះ  ។  េពលបញច ងំ  អពូំលបញច ងំពនលឺសសង ចេទេលហវីល
ែដលវលិរត់ញប់រេនថន  េហយជះរូបភពេទេលផទ ងំសពំត់ស  បេងកតបនជរូបភពចលនដូច
ពិតៗតមសច់េរឿង ។ អនកទសសនកុនេមលយ៉ងជក់ចិតត ។  អនកខលះយំ េពលែដលតួអងគធល ក់ដល់
សភពមហនតរយណមួយ េហយេគេសចហូរទឹកែភនក េពលជួបនឹងេរឿងកែំបលងមតងៗ ។  រូបភព
េរបៀបេធៀបេនះ  របហក់របែហលេទនឹងករេរៀបរប់អពីំ  ដី  និងវតថុ េធវអពីំដី  ខងេលរសប់ ។
ដបូំងេឡយពនលឺេចញពីអពូំល  េយងពំុេឃញមនរូបភពអវីេឡយ  ។  វជវតថុធតុេដមដបូំង  មន
ភពេពញេលញ (Formless , Absolute) ។  លុះពនលឺឆលងកត់ហវីល  ែដលរបកបេដយរូបភពអត់
ទុកពីមុនមក  ពនលឺេនះបនបញច ងំជរូបភពេទេលរកណត់សពំត់ស  ។  ដូេចនះពនលឺដបូំង  គម នអវី
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ទងំអស់ ។ បនទ ប់មកេដយឆលងកត់ហវីល វកល យេទជរូបរប់ពន់ មឺុន ែសន និង  មនពណ៌ផង
(material  form) ។   ពនលឺជមូលដឋ នដបូំងចបំច់មិនអចខវះបន (base and fundamental  prin-
ciple ,  and   primary  cause) ពីេរពះេបគម នវេនះ   ក៏គម នរូបភពែដរ   េហយពនលឺេនះក៏
វតតមនេនជមួយរូបេនះៗផងែដរ  ។  បុ៉ែនតអនកទសសនពំុបនចប់ភលឹកនឹកនដល់ពនលឺេឡយ
េដយសរអរមមណ៍របស់េគរតូវរសូបេទកនុងរូបភពទងំរសុង  ។   មយង៉េទៀត  ពនលឺេនះថវីតបតិែត
េយងេឃញថទេទ  គម នអវីេសះ  បុ៉ែនតវបងកប់រូបភពរប់លនកនុងខលួនវេនះ  ជលកខណៈ របកប
េដយ  សកត នុពល  ។   រតង់េនះេហយ  ខួរកបល  ពិបកនឹងេជឿពកយថ «ទេទ  បុ៉ែនតមនអវី
ទងំអស់'» (Empty but everything or empty is full – mystical language)។ 

ពនលឺេនះក៏មនលកខណៈ  អននត វមនវតតមនកនុងធមមជតិជនិចច ពំុមនទីចប់េផតម និងទី
បញច ប់  ពំុមនេកត  ពំុមនសល ប់  ។  ជួនវេលចឲយមនុសសេយងេឃញ  ជួនេយងពំុេឃញវេទ
មនុសសមនឧបករណ៍បេញច ញវមកេរបបនរគប់េពល   និងរគប់ទីកែនលង  ដូចជអពូំលេភលង
ជេដម ។

(ឃ)  កពំយូទរ័ 
េបេលកអនករសវរជវអពីំបេចចកេទសកពំយូទរ័  េនះនឹងដឹងថ ម៉សីុនកពំយូទរ័អចេដរបន

េដយមនធតុពីរយ៉ងជចបំច់ ៖ ១-  គឺហតែវរ Hardware  េនះគឺជែផនកែដល  េយងជ
មនុសសអច េមលេឃញ ប៉ះពល់បន ដូចជតួម៉សីុនកពំយូទរ័  កញច ក់ របូរកមនន  បនទប់ហវ ល
។ល។ ២-  គឺ   សហវែវរ Software  ែផនកេនះ  េលកអនកពំុេមលេឃញថវជអវីេឡយ
ពំុអចប៉ះពល់បន  បុ៉ែនតមនជីវតិពិតរបកដ  សែំដងេចញជដេំណ រកររបស់កពំយូទរ័ទងំមូល
Functioning  of  Computer  ។  េបគម នសហវែវរេទ  កពំយូទរ័ របស់អនករគន់ែតជសបំកែដក  និង
បល សសទិក បុ៉េណណ ះ របស់ឥតមនជីវតិេឡយ ។ សហវែវរមនពិត គម នរូប  formless  មនលកខណៈ
េពញេលញ absolute   វជមូលដឋ នរគឹះ   ចែំណកឯ  ហតែវរ  វមនរូប  និងរបកបេដយ
លកខណៈរឡឺទីវ ។
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(ង) មយករ   Illusion  

បូរណបនពនយល់អតថន័យពកយមយករ (ករភន់ៃនវញិញ ណ ឬករភន់ៃនគនិំត) របស់
មនុសសតមសញញ និងរូបភព ដូចតេទ៖

1- ែខសពួរ និង ពស់ ៖ ែខសពួរមួយចងវ យរតូវបនេគទុកកនុងបនទប់ងងឹតេកៀនជញជ ងំ ។
េពលមួយេនះ  មច ស់ផទះ  េដរចូលេទ េដយពំុបនេបកេភលង  ក៏ែរសកេឡងថ ៖ «េមលន៎  !
ពស់ឆវ យរេងវលកនុងបនទប់ ជួយផងៗ ! » ។ លុះគត់េបកេភលងេឡង េទបដឹងចបស់ថ ពិតជែខសពួរ
ពំុែមនពស់េឡយ ។ មយករសែំដងេឡង តមរយៈមនុសសេមលេឃញែខសពួរថជពស់ េដយ
ភពងងឹត  ។  ពស់ជវតថុ ពំុមនពិតេឡយ  វមនលកខណៈរុឡឺទីវ   ចែំណកឯែខសពួរ  ជវតថុ ពិត
ែដលមនលកខណៈេពញេលញ ។ ចណុំចមួយគួរកត់សគំល់ េបេគេមលេឃញពស់ េគពំុេឃញ
ែខសពួរេទ ផទុយេទវញិ េបេគេឃញែខសពួរេហយ េនះេគពំុេឃញពស់េឡយ ។

2-  ករយល់សបតិរបស់មនុសស៖  មនុសសមន ក់ចូលេដក  េគយល់សបតិេឃញមនេចរមកបលន់
កពុំងកប់សមល ប់យ៉ងសហវ  េគភ័យេសទរលស់រពលឹង។  រេំពចេរកយមក  េគភញ ក់ដឹងខលួន
េទបដឹងថជករយល់សបតិេសះពំុគួរឲយភ័យេទៀតេឡយ ។ មយករសែំដងេឡង តមករយល់
សបតិ  ែដលជបតុភូតពំុមនករពិតេឡយ  ។  េពលេគយល់សបតិ   េរឿងទងំេនះហក់ដូចជ
េកតមនពិតែមន លុះភញ ក់េឡងអវីៗរលយអស់ ។

3-   ករសែំដងភពយនត ៖  ដូចខញុបំនេរៀបរប់អពីំ  ពនលឺនិងរូបភពរសប់។ មនុសសពីរនក់
(មន ក់ជមនុសសចស់ មន ក់េទៀតជកូនេកមង)  កពុំងេមលភពយនត ។ កូនេកមងេមលភពយនត វរតូវ
លង់លក់រសូបចូលេទកនុងែខសភពយនតទងំរសុង វគិតថរូបភពទងំអស់េនះ សុទធែតជករពិត
អរមមណ៍របស់វែរបរបួល  ទុកខេសកសេរងង  សបបយកអ កកអ យ  តមសច់េរឿងឆលុះបញច ងំ ។
េពលមួយេនះ  វយគំរគូកេដយអណិតតួអងគេពក  ។  មនុសសចស់េនអងគុយជិតេនះ  ក៏លូក
ៃដេគះសម េកមងតូចេហយនិយយថ ៖ « ឆកួតៗ  ជភពយនតេទេត  ជេរឿងេគតុបែតងេទេត  កុយំំ
េធវអវី » ។ មយករ សែំដងេឡងេលចណុំចរូបភពេលផទ ងំសពំត់សេនះគឺជរសេមលបុ៉េណណ ះ
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របស់មនពិតគឺផទ ងំរកណត់សនិងពនលឺឯេណះេទ  ។  េបគម នពនលឺនិងផទ ងំរកណត់ស ក៏គម ន
ភពយនតែដរ  ។  េហយេបគប់ជួនកនុងែខសភពយនតមនអគីគភ័យសេនធ សេនធ  ផទ ងំរកណត់ស
ក៏ពំុទទួលរងករេឆះេឡយ ។

សញញ ណអពីំមយករេនះមនសរៈសខំន់សរំប់ឆលុះបញច ងំអពីំលកខខណ័ឌ  ៃន
កុងសយនិស របស់មនុសសេយងមន ក់ៗ ែដលខញុនឹំងជរំបលអិំតកនុងវគគបនត ។

(ច) អពីំកុងសយនិសរបស់មនុសស
ករេលកលអិំត លកខណៈរបស់  ទឹក  ដី  ពនលឺ  និងកពំយូទរ័ ខងេលជឧទហរណ៍មកេនះ

បុពវបុរសមនបណំងឆលុះបញច ងំសចចៈធម៌មួយកនុងធមមជតិរបស់កុងសយនិសមនុសសេយងេនះឯង ។
កុងសយនិសរបស់មនុសសេនះ ជែផនកមួយៃនធមមជតិ វក៏មនលកខណៈដូច ទឹក ដី ពនលឺ  កពំយូទរ័ែដរ
មនន័យថ វមនលកខណៈជគូៗ  ដូចខញុអំធិបបយលអិំតកនលងមករសប់ ។ 
(1)    លកខណៈដច់ខត  និង  រុឡឺទីវ   (  Absolute and relative   )  ៖  

អនកពិេសធជក់ែសតង រូបកយ លហូំរគនិំត របតិកមម កររជួំលចិតត េម៉ម៉រ  ី និនន ករ អតម
(Ego)។ល។  ទងំអស់េនះសុទធែតជរូបជក់ែសតងែដលេយងជមនុសស ជមច ស់ខលួនអចដឹងតម
វញិញ ណទងំ៥បន  ។  វទងំអស់េនះមនលកខណៈែរបរបួលជនិចច  មិនថិតេថរ (Transitory)
លកខណៈរុឡឺទីវ  ។  សូមពិនិតយេមលចុះ  ពីរយៈេពលមួយេទរយៈេពលមួយេទៀត  គនិំតមនុសស
ែរបរបួលបុ៉នម នយ៉ង ? មតងគិតេឃញដូេចនះ  មតងដូេចន ះ  របតិកមមរប់រយ  រប់ពន់មឺុនយ៉ង
រប់មិនអស់  ។   រូបកយេកតេឡងេហយ  ជ ទរក   កុមរ   មនុសសេពញវយ័   មនុសសចស់
សល ប់េទវញិ ។

របស់មនរូបខងេល  ែដលេយងេមលេឃញេដយែភនក  ដឹងតមអរមមណ៍ មនគូរបស់វ
យ៉ងពិតរបកដពំុរបែកកបនេឡយ  ។  ៃដគូបស់វគឺកុងសយនិសបរសុិទធេនះឯង  ។  កុងសយនិស
បរសុិទធេនះ េគអចឲយេឈម ះមយង៉េទៀតគឺ ជីវតិ ។ កុងសយនិសបរសុិទធ  វមនពិត វជបុពវេហតុ
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ដបូំង ជមូលដឋ នរគឹះ  ៃនករករេកតេឡង ជរូបកយ ជគនិំត ជរបតិកមម  ជទេំនរេម៉ម៉រ ី។
ក៏ដូចឧទហរណ៍ អពីំ ទឹក ដី ពនលឺ  កពំយូទរ័ េបមនុសសេយងអស់ជីវតិភល ម តួអងគមនុសស េរបៀបដូច
ជអងគត់េឈគម នដេងហម  េបះដូងឈប់េដរ  សច់ឈមេហមសពុល គម នគនិំត  គម នអរមមណ៍ គម ន
របតិកមមអវីេឡយ ។  កុងសយនិសបរសុិទធមនលកខណៈដច់ខត ។  េយងរគប់គន េមល កុងសយនិស
បរសុិទធេនះពំុេឃញេឡយ ពីេរពះេយងជកុងសយនិសបរសុិទធេនះ  េរបៀបដូចជកបិំតពំុអចកត់
ែផលរវបន  ឬេរបៀបដូចជែភនកពំុអចេមលខលួនវបន  ឬសហវែវរ  ែដលេយងេមលពំុេឃញ
បុ៉ែនតមនពិត ។

(2) េតខញុជំនរណ      (  Who am I   )   ?   

េនះជសណួំរមួយមនលកខណៈមូលដឋ នបផុំត  ែដលមនុសសជតិរប់ជនំន់េលកេឡងកនុង
វស័ិយសសន ក៏ដូចជទសសនវជិជ បូរណ និង សម័យ ។  សណួំរេនះអចបែំបកជលអិំត ៖    េត
ខញុជំរូបកយេនះឬ ? េតខញុជំចិតតេនះឬជអនកកពុំងែតគិតេនះ ឬជអនកកពុំងែតខឹងេនះឬអនកកពុំង
ែតេធវករងរេនះ ?   េតខញុជំនរណ ?  េតធមមជតិពិតរបស់ខញុជំអវី (What is my true nature ?

េបអនករកេឃញចេមលយៃនសណួំរេនះ (កររកេឃញពំុែមនរតឹមែតតមរយៈខួរកបល
រតិះរះិបុ៉េណណ ះេទ  គឺេមលេឃញតមរយៈករពិេសធន៍ជក់ែសតងកនុងខលួន (By  intuition  )   អនក
េបះជហំនយ៉ងែវងេឆព ះេទកន់តបំន់កុងសយនិសបរសុិទធ េទកន់ទីរួចរេំដះពីទុកខេសក
ទងំពួងកនុងេលកែដលេយងកពុំងរស់េនេនះ  ។   េដមបយីល់សណួំរេនះបន  សូមតមដន
ពិនិតយរូបភពេបៀបេធៀបដូចខងេរកម ៖  

េតខញុជំរូបកយេនះឬ  ?   តងំពីេកតមក    ខញុ ែំតងគិតថ ខញុជំរូបកយេនះេហយ  ។
េបពិនិតយេមលរូបកយេនះ វផល ស់បតូ រជនិចច ។  ដបូំងទរក កូនេកមង   េពញជទំង់  របុស រសី ។
េហយឥឡូវេនះមនុសសចស់  អយុ ៦៣ឆន េំទេហយ  ។  ខញុ េំជឿថវនឹងសល ប់ដូចមនុសសនន
ៃថងណមួយពំុខន ។ មយង៉េទៀតរូបកយេនះ គឺបនមកពីចណីំអហរខញុបំរេិភគ ។ េបខនហូប
មួយរយៈ  ចបស់ជរងកយេនះពំុេនថិតេថរេទ  ។  មនុសសខលះ  ដច់េជង  ដច់ៃដ  ខវ ក់ែភនក
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រតេចៀកថលង់  ពិករធងន់ធងរ  បុ៉ែនតជីវតិេនែតបនតពំុដច់េឡយ  ។  វទិយសរសតសម័យទេំនប
អចមនសមតថភពផល ស់បតូ រេបះដូងមនុសសេដយេជគជ័យ  បុ៉ែនតេទះបីអនកវទិយសរសតមន
ចេំណះដឹងអពីំធតុផសរំបស់តួររូបកយមនុសសក៏េដយ  ក៏េគេនែតពំុអចបេងកតមនុសស បន
តមករផសធំតុកនុងែកវវទិយសរសតបនេឡយ ។ ដូេចនះរូបកយេនះជសបំកខងេរកែត បុ៉េណណ ះ
អចេរបៀបដូចសេំលៀកបពំក់ែដលេយងពក់ពីេរកដូេចន ះឯង  ។  ដូចខញុជំរំបខងេល រសប់
រូបកយេយងមនចរតិរុឡឺទីវ វពំុអចឈរេនមន ក់វបនេឡយ  វរតូវករធតុជីវតិឬ  រពលឹង
ែថមេទៀត ។

ឥឡូវេនះ  េយងចូលេទកនុងបនតិច  ពិនិតយពិភពៃនចិតតមនុសសមតងេមល  ។  េតខញុជំចិតតែដល
កពុំងែតគិត កពុំងែតមនចិតតរេំជបរជួំលឬ ?  ពីមុនខញុ ែំតងគិតថ  ពិភពចិតត   អរមមណ៍  ករគិត
កហឹំង  ករនឹកេឃញ  ។ល។  ជតួររូបខញុ ំ  ជសកមមភពរបស់ខញុ ំ  ។  ឆលងតមករពិចរណេល
កុងសយនិស  េពលដឹងខលួន  និងកុងសយនិសេពលយល់សបតិ   ខញុ េំមលេឃញថ  ពិភពផលូ វចិតតេនះ
ពំុែមនជខញុេំទ  ។   ករគិត  អរមមណ៍  របតិកមម   មេនសេញច តន   និនន ករ ។ល។
ែដលកពុំងែតរបរពឹតតេទកនុងចិតតខញុ េំនះ គឺជករេឆលយឆលង ឬករជះរតឡប់េទមកជសវយ័របវតតិ រវង

របអប់េម៉ម៉រ ីនិងពិភពខងេរកខលួនបុ៉េណណ ះ ។ ឧទហរណ៍  ខញុកំពុំងអងគុយ  រសប់ែតឮសូរសេមលង
ចែមលកពីេរកផទះមក ។ សេមលងពីកនុងខលួនរបប់ថ មនេហតុអវីេកតេឡងេហយ ចូរេចញេទេមល !
ខញុសំទុះេចញេទភល ម  េឃញឡនបុកគន  ។   សេមលងមួយេទៀតពីកនុងមកថ ឡនរបស់នរណ
ជរបស់កូនអញេទឬ ?  ។ល។  និង  ។ល។  េបអនកេទេបកឡន  កររកេសរ  េដរេឆព ះេទឡន
ចូលអងគុយ  មួលេសរឡន ែភនកេមលេឆវងសត  ំៃដកច់ចងកូត ។ល។   េហតុករណ៍និង សកមមភព
ទងំអស់េនះេកតេឡងជសវ័យរបវតតិ  ជទមល ប់បញជ ពីកនុងមក  ។  ដូចខញុជំរំបជូនខងេលរសប់
ពិភពផលូវចិតត េនះ (ករគិត កហឹំង អរមមណ៍ )  មនលកខណៈរុឡឺទីវ វរណបេទនឹង  កុងសយនិស
បរសុិទធេនះ  វពំុមនឯករជយឈរមន ក់ឯងបនេឡយ  ។   ដូេចនះពិភពផលូ វចិតតេនះពំុែមនជខញុេំទ
ពំុែមនរបស់ខញុ េំទ  ។  ចណុំចេនះេហយែដលរពះពុទធសសនេលកនូវរទឹសតី  អនតត  (ដេំណ រ
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របរពឹតតេទេដយឯកឯង ៃនខនធ៥មន រូបកយ េវទន សញញ  សងខ រ និង វញិញ ណ  ែដលមន
លកខណៈជភពរុឡឺទីវ -  No  self )។  មយង៉េទៀត  ទិដធភពផុះេឡងជលហូំរគនិំត  ជអរមមណ៍
ជរបតិកមមបនតបនទ ប់  អចេរបៀបេធៀបេទនឹងរូបភពែដលេលចេឡងេលកញច ក់ឆលុះ  ។  េបេគដក់
ផក ពីមុខកញច ក់  រូបភពផក នឹងេលចេឡងេលកញច ក់ឆលុះពំុខន   េហយេបេគដក់របស់េផសងពីមុខ
កញច ក់ រូបភពក៏ែរបរបួលតមេនះែដរ ។ យ៉ងណមិញ េបអនកេមលភពយនតែដលកពុំងសែំដង
អពីំចបំងំ សរងគ មសីុសច់ហុតឈម អនកនឹងមនអរមមណ៍ ភ័យតក់សលុត តឹងែតង ។ ផទុយេទវញិ
េបបតូររូបភពមកជ េទសភព ដ៏រតកលរបកបេដយ រពះអទិតយរះរតចះរតចង់ ផក ភញី សគុះសគ យ
ខយល់បក់រេសៀក  េហយមនេសនហ៍មួយគូរកពុំងសរសងយ៉ងែផអមែលហម  ។  រូបភពែបប
េនះេធវឲយៃផទចិតតអនក  ឆលុះភពសងប់  រេំភប  សបបយរកីរយយ៉ងៃរកែលង ។ អនកវទិយ -

សរសតសម័យទេំនបបនរកេឃញដូចន័យជរំបខងេលេនះែដរ  ៖  ឧទហរណ៍  េបមនុសសមន ក់
េមលផក កូឡបមួយទងដ៏រសស់ខងមុខខលួន  ផក េនះជរូបពិត  ។  រូបផក េនះបនចូលតមែភនក
ឆលងតមសៃសវញិញ ណ េហយផតិតរូបភព េននឹងខួរកបល បនទ ប់មកេម៉ម៉រក៏ីផតល់គនិំត concept
ថជអវី  របជញ ទទួលេទពិចរណ រួចេហយបេញច ញជរបតិកមមថេតរតូវេធវអវី  ។  ជក់ែសតងកនុង
ករណីយេនះ  មនុសសេឈងៃដេទេបះផក មកហិត  ។  ដូេចនះ   អវីែដលមនុសសេយងមន ក់ៗ
េមលេឃញកនុងខួរកបល កនុងខលួន ជករគិត ជអរមមណ៍យ៉ងេនះ យ៉ងេនះ  ជមេនសេញច តន
ជនិនន ករចង់េធវែបបេនះ  ែបបេនះ  ។  ទងំេនះគឺជករករេកតៃនរូបភពែដលេឆលយឆលង រវង
េម៉ម៉រ ីនិងពិភពខងេរកបុ៉េណណ ះ ។

េបខញុ ពំុំែមនជរូបកយេនះឬជចិតតេនះ េតខញុជំនរណ ? េតធមមជតិពិតរបស់ខញុជំនរណ?

ឥឡូវេនះេយងចូលេរជមួយជនេ់ទៀត ។
ដូចខញុបំនេរៀបរប់កនុងករេរបៀបេធៀប  ទឹក  ដីនិងវតថុ េធវអពីំដី  ពនលឺកនុងម៉សីុនបញច ងំកុន

កពំយូទរ័ េយងបនេឃញថ កុងសយនិសបរសុិទធជជីវតិ (life)  ជសតិដឹង (awareness)   ជអនក
េមលពីកនុងមក (The observer  from the  inside  out)  ជមូលដឋ នរគឹះ  ជេដមចមៃនករកេកត
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អវីៗទងំអស់កនុងខលួនមនុសសេនះ  ៖   ចលនសររីងគមន  េបះដូង   សួត   េថលម   របម៉ត់   េម៉ម៉រ ី
លហូំរគនិំត  របតិកមម កររជួំលផលូវចិតត  េវទន  អរមមណ៍  ។ល។   ដេំណ ររបរពឹតត
េទៃនរូបកយនិងពិភពចិតតមនុសស េកតេចញមកពីកុងសយនិសបរសុិទធ េហយរលយបត់
កនុងទីេនះវញិ  សរចុះសរេឡង  ។   េយងអចេរបៀបេធៀប  កុងសយនិសបរសុិទធេនះេទនឹង
មហសមុរទដ៏ធលំវឹងេលវយ  ចែំណកឯរូបកយ  ចិតត អរមមណ៍   ករគិត  របតិកមម េរបៀបដូចជ
រលកទឹកសមុរទែដលផុះេឡងេរកមកមល ងំខយល់បក់  ផុះេឡងជដុរំលកធំៗ  រួចេហយ  េធវចលន
េទឆង យ និងមនទហំំតូចេទៗ រេលញេទៗ ទីបផុំតរលយចូលេទកនុងសមុរទវញិ (  សមុរទមន
លកខណៈេពញេលញ  និង  រលកមន  លកខណៈរុឡឺទីវ )។  េបនិយយេរបៀបេធៀប
េទនឹងករបញច ងំភពយនតដូចេរៀបរប់ពីមុនរសប់ កុងសយនិសបរសុិទធេរបៀបដូចជផទ ងំរកណត់
សពំត់សេនះែដលជវតថុមនពិត  ចែំណកឯលហូំរគនិំត  អរមមណ៍  និនន ករ  របតិតកមម។ល។
េរបៀបដូចជរូបភពែខសភពយនត ែដលមនលកខណៈរុឡឺទីវ  សុទធែតជេរឿងរបឌិតបុ៉េណណ ះ។
ដូេចនះ កុងសយនិសបរសុិទធជធមមជតិពិត របស់ខញុ  ំ(The pure consciousness is my true nature) ។

អនករបជញចិតតសរសតេឈម ះេលក Rupert Spira បនបងហ ញករពិេសធន៍ផទ ល់របស់េលក
ដូចតេទ ៖ សូមេលកអនកពិេសធជមួយខញុ ំ  សូមេមលេទេលេមឃ េយងបនេឃញ េមឃព៌ណ
េខៀវ ពពករសត់មួយៗ ផល ស់បតូ រជនិចច ។ ទិដឋភពទងំអស់េនះ កពុំងេកតមនេនេរកខលួនេយង
េយងពិតជេមលេឃញ ។ ខញុកំណំត់ថ ខញុ ពំុំែមនជរបស់ទងំអស់េនះេឡយ ។ ឥឡូវសូមេលក
អនកេមលមកកនុងខលួនវញិ សូមេមលមកពកយថ « ខញុ  ំ » េតខញុជំនណ ?  Who am I ? ចូររុករកឲយ
លអិតលអន់  ។  េពលេនះ  េលកអនកនឹងពិេសធេឃញដូចខញុ ែំដរ  េពលគឺ បនេឃញ (១)េវទន
េលរូបកយ  ដូចជករឈឺចប់  ភពញ័រ  សេមលងជីបចរ  ដេងហមដកេចញចូល  េរបៀបដូចជ
េរងចរកដ៏ធមួំយកពុំងដេំណ រករគរគឹកគេរគង ។ វមនចលន េលចេឡងនិង រលយ បត់េទ
េលចេឡងរលយបត់េទ ជបនតបនទ ប់  ហូរពំុដច់េឡយ ។ (២)  ចូរេមលលហូំរ  ចិតតរបស់ខញុមំតង
េមលចុះ  គនិំតមួយេលចមក  េហយរលយបត់េទ គនិំតមួយេទៀតេលចមក  េហយរលយ
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បត់េទេទៀតជហូរែហ ។ ខញុ េំឃញ រូបភព អរមមណ៍ កររបតិកមម កររេំជបរជួំលផលូវចិតត (  ខឹង
រពួយ ទុកខ សបបយ រចែណន....)  េលចេឡងនិងរលយបត់េទ ជហូរែហពំុដច់ េរបៀបដូចជ
ទឹកសទឹងកពុំងែតហូរដូេចន ះឯង  ។  ករែដលអចេមលេឃញ  រូបកយ  េវទនរូបកយ   គនិំត
រូបភព  កររជួំលចិតត មនន័យថ តួ រូប « ខញុ  ំ » េនះពំុែមនជ របស់ទងំអស់េនះេឡយ  ។
ខញុ ពំុំែមនជរូបកយេនះ  ខញុ ពំុំែមនជពិភពផលូវចិតតេនះេឡយ   ពីេរពះ  ខញុ េំមលវេឃញពីកនុងមក
ដូចករណីយខញុ េំមលេមឃនិងពពកដូេចន ះឯង  ។ រូបកយ និង ពិភព ផលូ វចិតតេនះ  ផល ស់បតូរជនិចច
េកតរលត់ៗពំុដច់េឡយ  ។  ចែំណកឯមនុសស អនកេមលពីកនុងមក តួ «ខញុ»ំ ែដលេមលពីកនុងមក
ឋិតេថរជនិចច “I am “ is permanent ។ តងំពីរពលឹមភញ ក់ពីេដក រហូតដល់េពលចូលេដកវញិ « ខញុ ំ
» មនមុខរហូតេនជរបច ំជអចិៃរនតយ៍ ។ េហយេបេមលកនុង រកបខណឌ ែវងជងេនះេទេទៀត «
ខញុ  ំ » េនះ  មនវតតមន  តងំពីតូចរហូតដល់សពវៃថង « ខញុ  ំ » វតតមនជនិចច ។
េតអនកពិេសធេឃញដូចខញុឬំេទ ? ។ «ខញុ  ំ» េនះ ជកុសយនិសបរសុិទធ  ជរូបខញុេំនះែតមតង   ' I am '  is

the  pure  consciousness  ។  ខញុជំសតិដឹង  'I  am  '   is  the  awareness  ។
ខញុជំសកសនូីវរល់អវីៗកពុំងេកតមន ខងេរកខលួន េលរូបកយ កនុងៃផទចិតត ' I am  ' is the witness
of what is happening outside of my body  on my body and in my mind.

ករយល់េដយរបជញ ថ កុសយនិសបរសុិទធជធមមជតិពិតរបស់ខញុ  ំ «ខញុ ពំុំែមនជរូបកយេនះ
េទ » «ខញុ ពំុំែមនជចិតតេនះេទ » ជជហំនមួយដ៏ធេំឆព ះេទរកកររួចរេដះនិងេសរភីព  ។
គួរេយងយល់ដឹងមួយករំតឹេទៀតកនុងវស័ិយរបតិបតតិផទ ល់តមករពិេសធន៍ផទ ល់  ។  មនុសសមន
លទធភពនឹងដក់សតិ ឬតរំង់សតិ  ឬរបមូលផតុសំតិ (Put the attention or focus the attention or
concentrate the  attention)េទេរកខលួន  េទេលរូបកយ    េទកនុងចិតត   ឬពិេសសេទកនុង
កុងសយនិសបរសុិទធ ។  េយងអចដក់សតិេទេលេសៀវេភ េដមបអីនេសៀវេភ (ខងេរក)  ។
េពលណេយងេដរទងគិចប៉ះកបលឬេជង សតិេយងនឹងបញ់េទរកកបល ឬេជង (េលរូបកយ)  ។
េបេយងសងសយ័អពីំអវីមួយ សតិេយងនឹងបញ់េទេលលហូំរៃនគនិំត  ថលឹងែថលងរសវរជវរកេហតុ
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ផល  (េលៃផទចិតត)។   េពលេយងខឹងមួរេម៉ សតិេយងបនរសូបទងំរសុងេទកនុងកហឹំងមូរេម៉
េហយលង់សតិេនទីេនះ «បត់សតិ»  (េលកររេំជបរជួំលចិតត emotion)។  អវីែដលខញុ េំរៀបរប់មក
េនះ  អនកពិតជពិេសធដូចខញុ ែំដរ  ។  បុ៉ែនតករតរមង់សតិេទតបំន់កុងសយនិសបរសុិទធ  អនកពំុធល ប់
េហយពំុដឹងជេធវដូចេមតចផង ។ របែហលយូរៗមតង សតិអនកធល ក់េដយ ៃចដនយ ឬចូលេរជេទកនុង
េហយសឡឹំងេមលពីកនុងមក   (As observer or to be aware) ទទួលដឹង ថ មនអវីកពុំងេកតមន
េនេរកខលួន េលរូបកយ កនុងចិតត អរមមណ៍ (ដឹងេដយពំុមនករេរជៀតែរជកពីេម៉ម៉រ  ី  ឬពីករគិត
េដយខួរកបល -Knowing  without  interfering  from  unconscious  mind  or  memory   )
ពិេសធរេបៀបេនះគឺ  អនកបនេទដល់តបំន់កុងសយនិសបរសុិទធេហយ។  បុ៉ែនតអនកពំុអច  ែវកែញក
ឲយចបស់ដូចអនកសមធិបនេឡយ ។  សូមកុរំពួយ សូមបនតអន  អនកនឹងដឹងចបស់ ពំុខនេឡយ ។
េពលេនះ  អនករគន់ែតដឹងថ  មនុសសមនសមតថភពអចរបមូលសតិេទតបំន់  កុងសយនិស
បរសុិទធបន  ពិតជបន   េហយអចពិតជអច ។ េនះជសមតថភព ែដលមនុសសរគប់រូបមន
សិទធិនឹងទទួលពីធមមជតិ    េយងរតូវទមទរសិទធិពីកេំណ តេនះឲយបន  ។  ចបំច់ អនកមន
កិចចកររតូវេធវ  រតូវហត់  េរពះសមតថភពេនះ  ពំុេកតេឡងឯកឯងេឡយ  ។  េពលណអនក
េចះរេបៀបេហយ  េចះតិចនិចេហយ  េចះេម៉តូដេហយ  អនកនឹងមនបនទប់ពីរកនុងខលួន  បនទប់មួយ
សរំប់ពិេសធពិភពខងេរក (គិតទទួលអរមមណ៍)   េហយបនទប់មួយេទៀត   សរំប់សរំក
េរកបជញជ ក់េសរភីព   ភពសុខសនត សបបយរកីរយកនុងអរមមណ៍  សនតិភពកនុងចិតត  របជញ
សកល  (ែដលជសិទធិពីកេំណ ត  Birth  right  )។ល។   អនកនឹងរកេឃញតុលយភពកនុងជីវតិ  ។
េនះជសុភមងគលមួយដ៏រជលេរជ និងមនពិតកនុងេពលែដលេយងកពុំងរស់េនជមនុសសេនះ ។

ខញុសូំមេលកេរឿងនិទនដ៏េពញនិយមមួយ  កនុងលិទធិរពហមណ៍ដូចតេទ ៖  េគដណំលថ
មនេមេតមួយេផមរគប់ែខ  ។  េដយឃល នខល ងំេពក  វក៏រកិំលលូនចូលេទជិតហវូងេចៀម
េរតៀមលបចប់សតវែដលេនជិតេនះ ។  េពលកពុំងខេំចៀម មនុសសមកទន់ ភ័យណស់ វសទុះ
រត់រលូតកូនេតេនទីេនះ  ។  េដយភ័ពវលអ កូនេតេនរស់  ។  មនុសសបនយកវមកចិញចឹ ម
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បេណត រជមួយហវូងេចៀមរហូតដល់កូនេតធំ  ។  េដយបរយិកសជុវំញិកណំត់   កូនេតេចះសីុ
េសម  របែឡង  យដូំចកូនេចៀមនន ។   វទទួលសគ ល់ថ វជសតវេចៀមែដរ  ។   ៃថងមួយ
មនេតធមួំយេទៀតេដរមកជិតទីេនះ  ក៏នឹកឆងល់ថ េហតុអវីបនជេតមួយេនះ  មនដេំណ រ
រស់េនដូចេចៀមដូេចនះ   គួរឲយចែមលកណស់  ។   វក៏លបចប់កូនេតពីហវូងេចៀម  េហយរបប់ថ
«ឯងជសតវេត ពំុែមនេចៀមេទ  ។  ចូរឯងឆលុះេមលមុខឯងកនុងទឹក  េតមុខដូចអញឬេទ ?»

«របកដេហយ!  »  កូនេតេឆលយ ។ «ឥឡូវចូលឯងេធវរតប់ ែរសករគហឹមេទេមល»  ។  កូនេតេធវ
រតប់ ដបូំងពិបក េរកយបនតិចមក  ធមមជតិពិតរបស់វរតឡប់មកវញិ សេមលងវកងរពំងដូចេត
ធ ំ េទបកូនេតេជឿពិតរបកដ េហយរស់េន ជសតវេតរហូតេទ  ។

េរឿនេនះមនគតិពនយល់ថ េយងរគប់ៗគន ជមនុសសេនះ  បនរតូវសណតំ េដយសងគម
មនុសស (Hypnotized by human  society)ឲយលង់លក់ ពំុសគ ល់ធមមជតិពិតរបស់ខលួន  (េយងវេងវង
េជឿជក់េដយភនរ់ចឡថំ ខលួនឯងជរូបកយេនះ  ជចិតតេនះ   ជអនកគិតេនះ  ជអនកខឹងេនះ
(Delusion)  េម៉ល ះេហយ  េយងរស់េនជសតវេចៀមរហូតពំុដឹងករពិតថ េយងជេតែដលមន
អណំចឫទធិអសច រយ ។(ពកយថរស់េនជសតវេចៀម មនន័យថរស់េនែតកនុងេម៉ម៉រ ី  រស់េនេដយ
ភន់រចឡំ  ឯរស់ជេត មនន័យថ មនុសសេយងទទួលដឹងថ មនកុសយនិសបរសុិទធ ែដល ជ
ធមមជតិពិតរបស់ខលួន)។  «ចូរភញ ក់េឡង!    ចូរភញ ក់េឡង!  » ។  សេមលងបុពវបុរសែរសក ដេងហ យពី
ចមង យ ។ ចណុំចេនះេហយ ករបកែរបពកយ រពះពុទធ មនន័យថ អនករតស់ដឹង  អនកភញ ក់រលឹក
អនកសគ ល់ធមមជតិពិតរបស់ខលួន (អនកេចញផុតអពីំភពវេងវងខងេលេនះឯង)។

េតមនុសសសមញញនិងអនករតស់ដឹងខុសគន រតង់ណ?  ចណុំចេនះអចនឹងែវកែញកតម
ឧទហរណ៍ ែដលបនេលកបញជ ក់រសប់  កនុងវគគមយករ សតីអពីំមនុសសពីរនក់ (មន ក់ជមនុសស
ចស់   េហយមន ក់េទៀតជកូនេកមង)  ។  កូនេកមងចត់ទុកថរូបភពែខសភពយនត ជរបស់ពិត
វេមលបេណត រ  វចូលសែំដងកនុងតួនីមួយៗ  He  identifies  with  each  movie  actor  េបតួជួប
េរគះកច  មហនតរយណមួយេនះ  វក៏ចូលរួមរពួយេកតទុកខ េសកសេរងង  ជួនវយេំបកខលួន
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េរពះអណិតតួអងគ។  ផទុយេទវញិ  េបតួអងគបនជួបនឹងភ័ពវសណំងលអ វសែំដងេចញនូវភព
េរតកអរ សបបយរកីរយជមួយតួ។ េដយែឡកមនុសសចស់ គត់េមលភពយនតជមួយកូនេកមង
គត់ទទួលករសបបយរកីរយកនុងករទសសនភពយនត បុ៉ែនតគត់ពំុចត់ទុកថរូបភពែខសភព
យនត ជវតថុ ពិតដូចេកមងគិតេឡយ  គត់ពំុបេណត យឲយែខសេរឿងអូសទញសលុងេឡយ។  អរមមណ៍
របស់គត់មនតុលយភព ពំុែរបរបួលតមសច់េរឿងឆក់ទញដូចេកមងេឡយ។ មនន័យមយង៉េទៀត
ថគត់ពំុចូលេដរតួកនុងសច់េរឿង He  does  not  identify  with  the  movie  actors  ។  ែផអកេល
ឧទហរណ៍ខងេលេនះ  មនុសសសមញញដូចេយងរគប់ៗគន  មនដេំណ រជីវតិដូចកូនេកមងខង
េលេនះ ពីេរពះ េយងចត់ទុក លហូំរគនិំត អរមមណ៍នន កររបតិកមម រូបភពឆលុះបញច ងំកនុងខួរ
កបល  េម៉ម៉រ ី .....  ថជរបស់ពិតរបកដ  ។  េយងចូលរួមេដរតួជមួយបតុភូតទងំេនះ  េដយ
ពំុដឹងខលួន  េមល ះេហយេយងពិេសធ  ករេកតទុកខ កររពួយបរមភ ករភ័យខល ច  ករខម ស់េអៀន
ករេរតកអរ  សបបយ  តមករឆលុះបញច ងំពិភពចិតតមនុសសនិងធមមជតិខងេរក ។ េដយែឡក
ចេំពះអនករតស់ដឹង  េលកចត់ទុកបតុភូតផលូ វចិតតទងំេនះ (លហូំរគនិំត  អរមមណ៍  មេន-

សេញច តន  ....)  ពំុែមនជវតថុ ពិត  ជមយករ  ជកររបឌិត  ជពពុះ  ជរូបភពឆលុះបញច ងំ
បុ៉េណណ ះ  ។  េលកយល់ចបស់ថ េលកពំុែមនជ រូបកយេនះ  ពំុែមនជលហូំរផលូ វចិតតេនះ ។
េលកពំុចូលរួមេដរតួកនុងបតុភូតទងំេនះេឡយ  េលករគន់ែតជអនកេមលពីកនុងមកបុ៉េណណ ះ ។
េលកឈរតងំទីេននឹងកុងសយនិសបរសុិទធែតមតង  ។  េលកពិតជពិេសធតុលយភពផលូវចិតត
េលកេចញចកផុតទុកខេសកទងំពួងែដលមនុសសសមញញែតងជួបរបទះ  ។  ករអធិបបយមក
ដល់ចណុំចេនះ េលកអនករបែហលពិបកយល់នូវអ៌ថកបំងំដ៏លអិតសុខុមេនះណស់ ។ សូមអន
បនត ពនលឺនឹងចប់េផតម ករេកតកនុងខលួនេលកអនកបនតិចមតងពំុខនេឡយ ។ 

(3 )   អពីំរបជញ មនុសស     (  Intelligence or   Buddhi  )   ៖
េយងទងំអស់គន បនឲយតៃមលខពស់   ចេំពះរបជញ ែដលេរបរបស់កនុង  កុសយនិសេពលដឹង

ខលួន  ។  បុ៉ែនតរបជញ េនះេនមនកណំត់  ជួនកលហួសសម័យផង    ពីេរពះវឋិតេរកមអណំច
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ៃនេម៉ម៉រពីីអតីតកល  េពលគឺករគិតរបស់េយងែផអកទងំរសុងេទេលករចងចំ  កររស់េន
ករេរៀនសូរត  ករពិេសធន៍ផទ ល់   ឬមនន័យមយង៉េទៀត  មនុសសេយងេមលេទពិភពខងេរក
តមកញច ក់ដ៏តូចចេងអៀតៃនេម៉ម៉របុ៉ីេណណ ះ  ។  េហយមយង៉េទៀត  របជញ េនះរតឹែតសអ ប់បត់រសមី
ពីេរពះវរតូវលអំក់ពណ៌េដយចលនរបតិកមម និងកររជួំលចិតត េរបៀបដូចជទឹករលករគេំរគង
ពំុឲយេយងេមលេឃញ បតទេនលបនេឡយ ។ 

កុងសយនិសបរសុិទធ ក៏ដូចជ ដី   និងពនលឺ  មនលកខណៈ  របកបេដយ  សកត នុពល  ។ ដី
េគអចផលិតបនរបស់ជេរចនយ៉ង  ។  ពនលឺវអច  បេញច ញរូបភពរប់រយ  ពន់  មឺុនយ៉ង ។
កុងសយនិសបរសុិទធ ជឃល ងំ របជញមហសល របជញសកល េបេយងមុជេទដល់ទីេនះ នឹងទទួល
ផលជពិតរបកដ ។

អនករបជញ កនុងេលកជេរចននក់បនរកេឃញរូបមនតថមីៗ  េដយករេរបវធីិបួងសួងរពះ
បែនថមពីេលកររុករកតមរបជញ ធមមត ។  ពីេរពះករបួងសួងរពះ  មនន័យថ ទទួលសគ ល់ថ
ខលួនអស់សមតថភព េហយ របគល់ថវ យរពះជួយបភំលឺ (surrender his small mind or his ego and go
beyond) ។   ឬមនន័យថ  េគបញឈប់ករគិតទងំរសុងតមរបជញ ផទ ល់  េហយទុកចេនល ះលហំ
(Space)ឲយរបជញ សកលហូរចូលមកេដយឯកឯង ។ សូមអនកសកលបងខលួនឯងផទ ល់   នឹងេឃញ
ករពិតពំុខនេឡយ ។

តមករហត់សមធិ មនុសសអចមនលទធភពបនេទដល់ និងបនពិេសធ កុងសយនិស
បរសុិទធ និងទទួលែផលផក  គិតគូរករងរបនរបេសរ  ឬេរៀនសូរតឆប់េចះ  ខួរកបលេដរេពញ
ទហឹំង  ។  សពវៃថង េនសហរដឋអមរកិ  មនមហវទិយល័យមួយចនួំនបនបញចូ លខលឹមសរ
វធីិសមធិេទកនុងកមមវធីិសិកសរ  (Maharishi university in USA) ។ 

(4) អពីំសិទធេសរភីព   (  Freedom  )   ៖
មនុសសែតងយល់រចឡថំ េគមនេសរភីព១០០ភគរយកនុងករគិតគូរ  ។   ដូចែដលខញុ ំ

អធិបបយកនុងវគគកុងសយនិសេពលដឹងខលួន តមពិតមនុសសេយងគម នេសរភីពេទ  ។   េយងរស់េន
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េរកមឥទធិពលសងគម  និងេម៉ម៉ររីបស់ខលួនពីអតីតកលទងំរសុង(Past Conditioning , memories)។
េរពះេហតុេនះេហយបនជេគេឃញមនុសសមួយចនួំនធំ  េទះដឹងថ េរគឿងេញៀន  នមំកនូវ
េរគះថន ក់  បុ៉ែនតេគេនែតេរបេរគឿងេញៀន  ។  េទះបីេគដឹងថ ករជក់បរនីឲំយខូច សុខភព
េគេនែតជក់ ។   េទះបីេគដឹងថ  អេំពមួយចនួំនដូចជ  ករលួចបលន់    ឃតកមម ករឆេបក
ជអេំពអរកក់  បុ៉ែនតេគេនែតរបរពឹតតដែដលៗ  ។  េដយែឡក    ជនណមន ក់ែដលបនសគ ល់
រសជតិៃនកុងសយនិសបរសុិទធេហយ េគនឹងមនសិទិធសេំរចថ េតរបរពឹតតឬមិនរតូវរបរពឹតត ពីេរពះ
សតិរបស់េគេចញផុតពីរកញុេំម៉ម៉រេីហយ  ។  សរជតិៃនកុងសយនិសបរសុិទធ មនលកខណៈ
ជមូលដឋ នរគឹះ មនលកខណៈ េពញេលញ វឯករជយ ពំុរណបេទអវីេឡយ ។  េសរភីពែបបេនះ
មនន័យធេំធងណស់ដល់កររបតិបតតិសីលធម៌សរំប់ខលួនផងនិងសរំប់សងគមផង  ។  រពហមណ៍
ែតង េពលពកយមួយឃល ថ «ចូលអនកេរៀនរស់េនកនុងេលកផង  និងពីេលេលកផង   (Live in
the  world  and  above  the  world) »។   ជក់ែសតងកនុងករពិេសធន៍ខញុផំទ ល់  េបែខសគនិំត
មួយេចញមក  ខញុអំចផត ច់សតិពីចរនតគនិំតេនះេដយវធីិរបមូលសតិេទនឹងដេងហម  ឬេវទន េល
រូបកយ  ។  របករេនះនឲំយខញុមំនលទធភពថ េតរតូវេគរពេដរតមគនិំតេនះឬេបះបង់េចល
គនិំតេនះ  ។   ចណុំចេនះ  ជករសែំដងេឡងនូវេសរភីពដ៏អសច រយែដលេយងមន ក់ៗ  មនកនុង
ខលួនែតមតង  បុ៉ែនតពំុបនេរបេរពះ  ពំុដឹង   ពំុយល់  ពំុមនករពិេសធន៍  ។   ខញុ នឹំងពរងីក  ពនយល់
ចណុំចេនះឲយចបស់លស់កនុងវគគសតី អពីំ សមធិវបិសសន ។

(5) របធននិងកមម    (  Subject and object   ) :  

ករេរៀនភស បននឲំយខញុយំល់អពីំទរំង់ឃល របេយគដូចជ «ខញុកំន់ចន » ខញុ (ំរបធន)
កន់(កិរយិ)  ចន(កមម)   Subject + verb+ object  ។  អនករបជញទក់ទងខងផលូវចិតត( spiritualist=
អនកេចេតនិយម Spirituality=ភពទក់ទងខងផលូវចិតត)  ែតងែតេលកយកទរំង់ឃល ខងេលមក
ពនយល់បតុភូតផលូ វចិតតេនះ  េពលគឺ  ៖  របធន + កិរយិ+ កមម ។  េគបនពនយល់តមរេបៀប
ដូចតេទ ៖  ទី ១/េនកនុងបតុភូត  កុងសយនិសេពលដឹងខលួន និង  កុងសយនិសេពលយល់សបតិ
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ទរំង់ឃល  (របធន+ កិរយិ+ កមម )  ខងេលអចយកមកេរបករបន  ។    ឧទហរណ៍ «ខញុអំន
េសៀវេភ» «ខញុ រំសវរជវអពីំចិតតសរសត »  ។  កនុងឃល េនះមន (របធន + កិរយិ + កមម)  េពញ
លកខណៈ ។ ទី២/េនកនុងបតុភូតកុងសយនិសេដកលក់សកប់សកល់ ទរំង់ឃល  (របធន+ កិរយិ+ កមម)
ពំុអចេរបរបស់បនេទ ពីេរពះេពលេនះមនុសសពំុដឹងខលួនេឡយ ។ គម នរបធន  គម នកមមេទ ។
េសៀវេភខលះសរេសរថ ៖ អនកេមលក៏គម ន េហយរបស់េមលក៏គម ន (  there  is  no seer and nor
seen) ។  ទី៣  /េនកនុងកុងសយនិសបរសុិទធ គម នរបធន  គម នកមមេទ  ឬអនកេមលក៏គម ន
េហយរបស់េមលក៏គម ន ដូចករណីយទី២ែដរ ។ បុ៉ែនត មនុសសពិេសធដឹងខលួន  (To  be aware)។
មនន័យមយង៉េទៀត េមលេឃញ ដឹងខលួន  បុ៉ែនតគម ននរណេនទីេនះេទ (seeing but nobody is
there)។  ឬមនន័យមយង៉េទៀតថ របធននិងកមមរលយចូលគន បត់េទេហយ ។ ពកយថ «ដឹង
ខលួន  បុ៉ែនតគម ននរណមន ក់េនទីេនះ » បតុភូតេកតេឡងដូេចនះ  ពីេរពះកុងសយនិសបរសុិទធ
មនលកខណៈេពញេលញ អចឈរមន ក់ឯងពំុពឹងែផអកេលេម៉ម៉រេីឡយ ។ (េបមនពកយ «ខញុ េំឃញ
េនះ េឃញេនះ » មនន័យថ េម៉ម៉រចូីលេរជៀតែរជកេហយ  ។ )   នរណហត់សមធិដល់ករំតិ
េនះ មនន័យថេគបនសេំរចេទជួប កុងសយនិសបរសុិទធេហយ ឬបនពិេសធជួប រពះអទិេទព
កនុងខលួនេហយ ។ េពលេនះ អនកសមធិេធវអវីៗដូចមនុសសសមញញ  បុ៉ែនតគម នអវីប៉ះពល់ដល់ចិតតេគ
បនេឡយ ។ គនំរកមមក៏រតូវបនថយឥទធិពល ឬឈប់បនតសកមមភពទងំរសុង កនុងរូបកយជនេនះ ។
ចណុំចេនះ  ពិបកនឹងយល់តមរបជញ មនុសសណស់  មនែតករពិេសធន៍ផទ ល់េទបអចយល់
បន ។

(6) ទងំមូល    /  រួមែតមួយ   (     Whole, interconnection   )      និងែផនក    /  េដយ ែឡក    /  ករបែំបក  -  

េចញ    /  បុគគល    (   Part,   Separation,     individuality  ) :  

ករយល់ដឹងអតថន័យ៖ទងំមូលឬរួម និងែផនកឬបុគគល នឹងបនជពនលឺបែនថមអពីំកុងសយនិស
បរសុិទធ េនះ ។ សូមពិនិតយលកខណៈធមមជតិ ដូចតេទ ៖

-ខញុបំនេលករូបភពេរបៀបេធៀបដីជវតថុធតុេដម  សរំប់ឆន ងំដី  ថូផក ដី  ចនដី ែកវដី
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រូបចមល ក់ដី  ។ល។  ធតុដីឋិតកនុងរកបខណឌ រួម  ។  ចែំណកឆន ងំ  ថូផក  ចន  ែកវ  រូបចមល ក់
ឋិតកនុងរកបខណឌ េដយែឡក ។ ធតុដីបងកប់េនកនុងរគប់វតថុ  បុ៉ែនតេគេមលពំុេឃញវេទ  េគេឃញ
ែតវតថុ េដយែឡកេទវញិ  ។  េបពិនិតយេទេលវសិលភព  ឬតៃមលដីមនករំតិធជំងវតថុ េធវអពីំដី
(េដយែឡកៗ)  ។  ពីេរពះដីអចយកេទេធវរបស់បនេរចនមុខ (Infinity)  ។ ចែំណកឯចនដី
មនែតមួយមុខ ពំុបែំបកបនេរចនមុខេទៀតេឡយ មនន័យថ មនរពំែដន (Limit) ។  និយយ
មយង៉េទៀត   េបេយងជមច ស់ដីអចេធវអវីក៏បន  ែតេបមនចន  គឺចប់រតឹមេនះ  ។  ករេលក
េឡងេនះមនបណំងចង់េរបៀបេធៀបនឹងទិដធភព  ចិតតមនុសសេយងែដលមន ទី ១/  ែផនកខងេល
មនលហូំរគនិំត  េវទន ចណំប់អរមមណ៍  របតិកមម កររជួំលចិតត េម៉ម៉រ ី  ។ល។  ទងំេនះ
សុទធែតឋិតកនុងរកបខណឌ បុគគល /េដយែឡក  តូចចេងអៀត  ែណន  តឹងែតង  មនរពំែដន
ែដលេយងពិេសធេឃញរបចៃំថងនូវជីវតិរបកបេដយ  ករភិតភ័យ  អររពួយ  េកតទុកខ  េរសតះ
(stress) មិនេចះរគប់   អនទះសរ (ដូចរតីរស់ែដលេគេលកពីទឹកដក់េលដីេគកដូេចន ះឯង)   ។
ទី២/  េបមុជឲយេរជហួសផុតរកបខណឌ ចេងអៀតេនះេទ មនុសសអចេទដល់បណតូ លរួម (whole)
ែដលជរបភពេដម បណតូ លជីវតិគឺ កុងសយនិសបរសុិទធ េនះ ែដលមនលកខណៈ  ជលហំ (Space)

ធទូំលយ  រសឡះរសែឡងកនុងចិតត គម នកងវល់ គម នភ័យខល ច អវីៗរគប់រគន់ (full)  ឬ េពញេលញ
(absolute)  សងប់សង ត់  សនតិភព  េសរភីពផលូ វចិតត (Freedom)  ភពរកីរយ  បរមសុខ (bliss)
េពញេដយេមតត ករុណ (Love  compassion) សេនត សរបណីចេំពះមនុសសសតវផងទងំពួង ។
(មនុសសអចពិេសធគុណភពផលូវចិតត ដូចេរៀបរប់ខងេលេដយខលួនឯង តមករហត់សមធិ )។
ជក់ែសតង  េយងពំុអចេមលេឃញ  កុងសយនិសបរសុិទធេនះេឡយ  េរបៀបដូចជកបិំតពំុអចចិត
ដងឯងបន ឬ េរបៀបមួយេទៀតដូច ជែភនកពំុអចេមល ែភនកខលួនឯងបន ។

សូមពិនិតយចណុំចតូចៗកនុងជីវតិជក់ែសតង ៖
-ទី១/េតអនកធល ប់រស់េនបរេទសឬេទ ?  ខញុ េំធវករេនសហរដឋអេមរកិ  ។  េមលចុះសុទធែតជ
ជនជតិដៃទមករបរស័យទក់ទង ។ េពលខលះជនជតិែខមរេយងេលចមុខមកមួយៗ ។ ខញុហំក់មន
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អរមមណ៍សបបយរកីរយនឹងជួបរបរស័យ  ហក់ជួបបងឬបអូន មីងម ចង់ជួយយកអសរ ជួយ
ែណនផំលូ វ  េធវយ៉ងណឲយបនរបេយជន៍  ។ល។  េហតុអវី ?  េរពះធតុបុគគលរួញតូចេទ ឯ
ធតុរួមចូលមកជនួំសមនឥទធិពលមកេលខលួន (ធតុរួម េនះគឺ ពូជសសន៍ែខមរែដលកប់កនុងខលួន) ។
-ទី២/េនេពលែដលមនុសសជតិជួបរបទះេរគះមហនតរយធមមជតិ  ដូចជទឹកជនំន់  កររញជួ យ
ែផនដី  អគគីភ័យ  មនុសសននែដលេនជុវំញិ  សម័រគចិតតចូលជួយេរសចរសង់ជីវតិអនកដៃទ
េដយឥតគិតថ េតអនកេនះជនរណ ជតិសសន៍អវី  ពណ៌សមបុរអវី  សសនអវីេឡយ ។
ឲយែតេឈម ះថមនុសស ជួយទងំអស់  ។   តួយ៉ង  កររញជួ យែផនដីេនរបេទសចិនថមីៗេនះ ជតិ
សសន៍ននេលសកលេលក ចូលេទជួយ សូមបែីតរបេទសជគូសរតូវនឹងចិន  ក៏ចូលេទែដរ ។
េនះជករសែំដងេឡងៃនធតុរួមកនុងខលួនមនុសសេយងមន ក់ៗ ។
-ទី៣/មត យ-ឪពុកពំុែដលរបកន់េទសកហុំស ឬរបែកករបណងំ រចែណន ឈន នីសដល់កូនេច
េឡយ ។ មនបណំងែតមយង៉គឺេសចកតីសុខសនតនិងកររកីចេំរ នរបស់ពួកេគ ។  េនះជករសែំដង
ៃនធតុរួមកនុងមនុសសេនះឯង  ។  កនុងជីវតិសតវ ក៏េយងេឃញេមែតងរគប់រគងករពរកូនវលអ
ឥតេខច ះ ។ មនេរឿងនិទនមួយដណំលថ ៖ រពនៃរពមន ក់អងគុយរង់ចបំញ់េរបសយ៉ងយូរ ។
រេំពចេនះ  េរបសេផមរគប់ែខរត់កត់  េហយវរតូវរពនបញ់របួសជទមងន់ហូរឈមគគុក
រត់រតេដររតដរេទសមងលំក់ខលួនកនុងកេមព តៃរពជិតេនះ ។ រពនបនរត់តម  េហយរបទះេឃញ
សតវេរបសដួលេដកកនុងថលុកឈម  េហយរលូតកូនមកេរក ។  េមេរបសពំុគិតដល់ជីវតិរបស់ខលួន
េឡយ  ។  វឱនកបលរុញកូនឲយផុតពីថលុកឈម  រួចជីវតិ  េហយបនតលិទធកូនេដយថន ក់ថនម
រហូតទល់ដច់ខយល់សល ប់ខលួនឯង ។ បុរសរពនេកតចិតតសេងវគ   អណិតេមេរបសយ៉ងពន់េពក
គត់េបតជញ ឈប់សមល ប់សតវតងំពីៃថងេនះតេទ  ។
-ទី៤/ចិតតមនុសសេយងមន ក់ៗមនពីរែផនក  ៖  ែផនកខងេល  មនអរមមណ៍  គនិំត  កររជួំលចិតត
របតិកមម  ទេំនរ ។ល។  ទងំេនះជែផនកេដយែឡក ជបុគគលិកលកខណៈមនុសសមន ក់ៗ  ខុសៗគន ។
អនកខលះចូលចិតតគិត ឬេលងេសច  ឬសសន  ឬអកសរសរសត  ឬែតងខលួន។ល។  ចូលេរជេទ កនុង
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ដល់បណតូ ល  របភពេដមៃនមនុសស មនចណុំចរួមែតមួយគឺជីវតិ  ឬកុងសយនិសបរសុិទធេនះឯង។
អរស័យេហតុេនះ  ជនណែដលសេំរចបនេឃញបណតូ ល  ឬធមមជតិពិតរបស់ខលួនេនះ េគែលង
របកន់ (Forgive)  នឹងពកយេពចន៍គេំរះគេំរ យ  ឬកររបេទចផត សរបស់ជនដៃទមកេលខលួន
ពីេរពះេគយល់ដឹងយ៉ងចបស់លស់ថ ជនទងំេនះេធវសកមមភពេនះៗ  េដយពំុដឹងខលួន
េរបៀបដូចមនុសសចស់ពំុរបកន់នឹងកូនេកមងេឡយ  ។   ចណុំចេនះ   មនបញជ ក់ចបស់  កនុងេរឿង
រពះេយសូ៊រសប់  ។   រពះេយសូ៊រតូវទទួលករេធវបបពីសណំក់អនកកន់អណំច   និងកង
ទព័រហូតដល់េគចប់រទង់េទចងឆក ងសមល ប់  ។  បុ៉ែនតរទង់េនែតអនុេរគះដល់ពួកេគ   រហូតដល់
េពលេរៀបអស់ជីវតិរពះអងគេពលថ ៖ «ពួកេគេធវអេំពទងំអស់េនះេដយពំុដឹងេសះេឡយ   ចូរ
អនុេរគះពួកេគផងចុះ!!»។  មនន័យថ ពួកេគេនេរកមអណំចៃនៃផទចិតតខងេលែតបុ៉េណណ ះ
បណតូ លចិតតមនុសសដូចៗគន េទ ។

ករេកតមកជមនុសស េយងមនធតុទងំពីរេនះជប់នឹងខលួន  ៖ ធតុរួម និងធតុបុគគល ។
តមករជក់ែសតង  ធតុបុគគលបនេដរតួខល ងំជង  និងរគបដណត ប់ធតុរួមឲយលិចេរជបត់រសមី
េនះជេហតុនឲំយជីវតិបត់តុលយភព េរកៀមេរកះ ធល ក់កនុងភពេខម ងងឹត។  ជីវតិរតូវករតុលយភព
ទងំពីរែផនកេនះ  ទងំបុគគល  ទងំរួម  ។  តមកររសវរជវខងេល  កររកតុលយភពខងកនុង
ខលួនេនះ  េពលគឺរកឲយេឃញធមមជតិពិត (The human 's true nature) គឺជចណុំចមូលដឋ នបផុំត
សខំន់បផុំត សរំប់ ជីវតិមនុសសេយងមន ក់ៗ  ជេគលបណំងៃនជីវតិ ។  ខញុយំល់ថ សសន និង
វស័ិយេចេតនិយម (Spiritualism)  បនបេំរ មនុសសកនុងែផនកេនះយ៉ងពិតរបកដជក់ែសតង  ។  េប
មនុសសេកតទុកខ េគរត់រកសសនឲយជួយ  ។  កនុងរបេភទវជិជ ជេរចនកនុងេលកេយងេនះ វជិជ
មូលដឋ នបផុំតគឺវជិជ យល់ដឹងអពីំធមមជតិពិតរបស់មនុសសេនះ  ។  ជនណមន ក់ែដលបនសេំរច
ដល់ចេំណះដ៏កពូំលេនះ  បនែរបេទជមនុសសពិតរបកដ  ។  ជីវតិរបស់េគមនពនលឺរសមី   របកប
េដយចរយិធម៌   និងគុណធម៌  មនុសសធម៌ដ៏ឧតតុងឧតតម  ។  េតអនកែដលឮពកយបូរណែខមរ
េពលទុកមកថ ៖ « មនុសសេរបត មនុសសតិរចឆ ន មនុសសមនុសស  មនុសសេទវត » ឬេទ ?
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(7)កុងសយនិសបរសុិទធ និងេសចកតីេសនហ បរសុិទធ   ( loving kindness )   :

មនុសសរគប់រូបសុទធែតធល ប់ពិេសធ «េសចកតីេសនហ»ដូចៗគន  ។   េបេគបក់ចិតតរសឡញ់
នរណមន ក់េហយ  េមលចុះេសចកតីេសនហមនភពែផអមែលហម  ឈងុយឆង ញ់  ហក់ដូចជបន
េរកបទឹកអរមឹតពីឋនសួគ៌  ។  ភពរសណុកសុខសបបយ ភពរេំភប  ករទក់ទញ ផុះេឡងេន
ជុវំញិេសចកតីេសនហេនះ  ។  េមលចុះ  ចេរមៀង  រូបគនូំរ  សិលបៈសពវយ៉ងសុទធែតបងកប់នូវ
េសចកតេីសនហេនទីេនះ  េដមបជីចណីំអរមមណ៍ដ៏ែផអមែលហមៃនេសនហ ែដលជលអំអមតៈរបស់
ជីវតិ ។ េរឿងរមេករ ត� (សរងគ មរវងរពះអទិេទពនិងពួកយកយ ក៏េរពះនងេសដ) េរឿងផក រសេពន
(ឥទធិពលៃនកតេីសនហរវងបុ៊នេធឿន និងនងវធិវ)ី េរឿងទុទំវ ( េសនហបតូរផត ច់រវង ទុនិំងទវ) ។ល។
ជីវតិកនុងរគួសរតូច ជីវតិកនុងរកបខណឌ សងគមទូលយ ក៏មនេសនហកនុងេនះែដរ ។ េន សហរដឋ -
អេមរកិ  េលករបធនធិបតីឈរឱបរបពនធកូនេនចេំពះមុខសធរណជន  បងហ ញនូវករ
េលកដេំកងេសចកតីេសនហកនុងសងគមនិងកនុងរគួសរតូច  ។  េសនហមនដឹតដមរគប់ទិសទី គម ន
ចេនល ះកែនលងណេឡយ តងំពីបុគគលមន ក់ៗ និងសងគមជរួម រហូតដល់ធមមជតិទងំមូល ។

អនករបជញសសននន ក៏ដូចជអនកេចេតនិយម  េគបនអះអងថ េសចកតីេសនហ
ជបណតូ លៃនជីវតិមនុសស សតវ និងធមមជតិ  កនុងចរកវលេយងេនះ  ។   េគែតងេពលថ ពកយ
«េសចកតីេសនហ» «កុងសយនិសបរសុិទធ»  «ជីវតិ» និង «ធមមជតិពិតរបស់មនុសស» មនន័យដូចគន ។

អនករបជញពនយល់ថ េនបណតូ លៃនមនុសសមន ក់ៗ  មនេសចកតីេសនហដ៏បរសុិទធ លុះវេចញ
មកេរកឆលងតមកញច ក់បុគគល កញច ក់េម៉ម៉រ ីវរតូវកល យេដយទទួលពណ៌សមបុរសអ ប់ ពីតណហ និង
េសចកតប៉ីងរបថន  (Passion  and  desire) ។  របករេនះេគអចេរបៀបដូចជទឹកកក  ែដលធល ក់ពី
េលេមឃ ពណ៌សកបុស បរសុិទធ លុះវមកដល់ដី រតូវរបឡក់របឡូស េខម  រកខវក់  គួរេខពមរេអម ។

មនុសសទូេទេរចនយល់និងឲយន័យ  េសចកតីេសនហតមន័យសបំកេរក ។   េរឿងរ៉វសងគម
មនុសសជេរចនបនឆលុះបងហ ញថ ចបំងំ  ករេឈល ះទស់ែទង  រចែណនឈន នីស របច័ណឌ
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គនំុំគគួំន  របកន់ពួករកុម  ករសអប់េខពម  ភពឆកួតលីល  ទងំអស់េនះមនរបភពមកពីេសចកតី
េសនហ ។ េសនហនឲំយមនុសសឈលក់វេងវង របកន់ខជ ប់ (Attachment) ផត ច់ខលួនពីសងគម (Separation)
ននូំវទុកខេសក េរកៀមរក ំរប់ពន់ រប់មឺុន ែសន ជពូំក ។ សសនននកនុងេលកបនបញជ ក់ថ
មនុសសបនតកមមេពៀរ  េដយរចវក់តណហ  និងករប៉ងរបថន ពំុេចះចប់ (  ជមូលេហតុៃនកេំណ ត
មនុសសសតវ )  ។  មនុសយថិតេនេរកមសពំតពីរយ៉ង  មួយគឺ  េសនហ ជកែនលងែផអមែលហម
រសណុកសុខសបបយ  មនកមល ងំទក់ទញមនុសស ដូចមមចចូលេភលង  ពីរគឺ  េសចកតីេសនហ
នមំកនូវភពេរគះថន ក់ ទុកខេសករប់រយជពូំក ។

ន័យមួយេទៀតរបស់ពកយេសនហថិតេនជអថ៌កបំងំរបស់មនុសសទូេទ ។ េពលគឺេសចកតី
េសនហែដលមនលកខណៈបរសុិទធ ែដលថិតេនចណុំចបណតូ លៃនមនុសស ែដលជកុងសយនិស
បរសុិទធ ែដលជជីវតិ ែដលជធមមជតិពិតរបស់មនុសសមន ក់ៗ ។  េតេសនហែបបេនះមនលកខណៈ
ដូចេមតច ?  េតកនុងសងគមមនុសសេគេឃញវេលចេឡងយ៉ងដូចេមតច ?

េដមបឆីលុះបញច ងំនូវជពូំកេសនហដ៏បរសុិទធែបបេនះ  ខញុសូំមនិទនេរឿងមួយ  តមែបប
រពះពុទធសសនជគតិដូចតេទ ៖   មនដណំលថ យយេមម៉យមន ក់ជអនកមនសតុកសតមភ
មនកូនរបុសមន ក់ ។ គត់បីបច់ែថរកស និងរសឡញ់ថន ក់ថនមកូនេនះ យ៉ងអស់ពីចិតតពីេថលម ទុក
ដក់កូនេនះេសមនឹងែកវែភនកទងំគូរបស់ខលួន  ។  កូនេនះបនទទួលេករ ត�ដែំណលដ៏សតុកសតមភពីគត់
េហយបនេរៀបករនឹងភរយិសមរមយ ។  ដណំលតមក  ជអកុសល  េលកយយមន
ជងឺំងងិតែភនកទងំពីរេមលអវីែលងេឃញ  ។  កូនរបសររសីេកតភពធុញថប់  តប់របមល់
ខឹងេរកវេរកធចេំពះករបេំរ មត យចស់និងងងិតផង  ។  នងក៏មនបណំងចង់បេញជ ៀស យយ
ចស់េនះឲយេចញពីផទះ  េដយេរបកលលបចិលបួងលួងេលមបតី  ឲយសអប់មត យដូចខលួន ។ លបចិ
កិចចកលជេរចនរប់មិនអស់  មួយេហយមួយេទៀតរេនថនញឹកញប់   បនេធវឲយបតីលង់លក់ សអប់
មត យបេងកត  រហូតដល់មនបណំងអរកក់ចង់សមល ប់គត់ឲយផុតែតមតង  ។  ៃថងមួយ  បតីរបពនធ
ដឹកមត យខវ ក់និងដ៏កសំត់េទកន់មត់េរជះដ៏េរជ ។  េហៀបនឹងរចនទលំក់សឡំប់គត់ បុរស
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ក៏េធវលបចិែរសកថ ៖ «េចរបលន់ េចរបលន់ វកប់សឡំប់េយងេហយ !!!  » ។ យយកសំត់ឮដូេចន ះ
ក៏ែរសកតបមកវញិភល មៗថ ៖ «សូមយកជីវតិខញុចុំះ  ទុកឲយកូនខញុ រំស់តេទេទៀតផង!  »  ។
បុរសឮពកយមត យ  េពលដូេចនះ  ែលងដច់ចិតតសឡំប់មត យ  េហយនគំត់រតឡប់មកផទះវញិ ។
េសចកតេីសនហរបស់ េលកឪពុក អនកមត យ  អនកមនគុណ មនភពធេំធងណស់ ចេំពះកូនេច
ជេសនហពំុអចកត់ៃថល ទិញដូរបនេឡយ  ។  ពកយេសនហែបបេនះ  បនរតូវបែនថមន័យឲយែរប
មកជ ៖ េមតត ឥតល័កខខណ័ឌ  េមតត ឥតរពំែដន(Unconditional love  or loving kindness)។

រពះេយសូ៊បនេពលទុកមកថ «េយងពំុែមនរសឡញ់(ែសនហ៍)អនកដៃទេឡយ េយងជអនក
ដៃទែតមតង ដូេចនះ ចូរេយងរសឡញ់អនកដៃទ េសមនឹងរសឡញ់ខលួនេយងផទ ល់- Love your neigh-

bor like yourself »  ។ េនះជលកខណៈេសនហែដលេចញពី កុងសយនិសបរសុិទធ ែដលគម នបងកប់នូវ
ករភ័យខល ច ករសអប់ បណំងអរកក់ផទ ល់ខលួនេឡយ ។

ឯកសរបរេទសមួយចនួំនបនសរេសរអពីំ  សិលចរកិែខមរ  ។  េគរបទះេឃញពកយ
េសល កដ៏មនអណំចអសច រយរបស់រពះមហកសរតែខមរពីបូរណ ៖ «ទុកខេសករបស់របជររសត ជ
ទុកខេសករបស់រពះរជ  » ។ មយង៉េទៀត សញញ រពហមមុខបួន មនន័យថ រពះមហកសរតែខមរ បន
ផសយេមតត ធម៌េទទិសទងំបួនមន  ៖  េមតត  ករុណ មុទិត ឧេបកខ  ។  េនះជរលកេសនហ
និងកតីេមតត ដ៏ឥតរពំែដនរបស់រពះមហកសរត ចេំពះរបជពលរដឋែខមរកនុងសម័យេនះ ។ របែហល
ជេដយសរអណំចនិងតៃមលៃនសីលធម៌ដ៏ឧតតុងឧតតមែបបេនះេហយ  េទបរបេទសែខមរេយងែរប
េទជរបេទសចរកភពកនុងសម័យបូរណ  ។  អរយធម៌ែខមរ  បនតរមូវឲយមហកសរតែខមររតូវមន
ទសពិធរជធម៌១០យ៉ង េដមបែីរបេទជរពះមហកសរតពិតរបកដ និងមនគុណធម៌ ចរយិធម៌
គុណសមបតតិរគប់យ៉ងសរំប់ដឹកនរំបេទស ។ ចណុំចទងំេនះ  គួរែខមរេយងជនំន់េរកយៗលឱំន
កយេគរពនិងេរៀនសូរតតម េដមបជីបុពវេហតុៃនករថិតេថរគង់វងសពូជសសន៍ែខមរតេរៀងេទ ។

េសនហរវងបតីរបពនធ រវងរបុសនិងរសី មនរូបភពពីរយ៉ង ។ ជដបូំងជេសនហសបំកេរក
ជេសនហេផលកបេនទ រ  ថិតេនេរកមឥទធិពលកមល ងំកមតណហ  ករេរតករតអល ឥទធិពលរូបភព
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ខងេរក ។  ករំតិេនះ  ជេសនហងយេរបះរសួយ  ងយនឹងែបកបក់ណស់  ។  បុ៉ែនត េបមនុសស
ទងំពីរេនះរស់េនជមួយគន យូរេទ គរផតុ និំងឆលងកត់អនុសសវរយ៍ីជេរចនកនុងជីវតិ  ។  េគធល ប់រួម
សុខ  រួមទុកខជមួយគន  ជេរចនដណំក់កលៃនជីវតិ  ។  េសនហមួយេទៀតចប់កេំណ តរកីធធំត់
សថិតេសថរ  េធវឲយគូសវ មីភរយិទងំពីររស់េនសុខុដុមរមយនជមួយគន រហូតដល់សល ប់េរៀងៗខលួន ។
េនះជឧទហរណ៍មួយេទៀតៃនេសចកតីេសនហដ៏បរសុិទធ ែដលផុះេចញពីជីវតិ  ពីកុងសយនិស
បរសុិទធ  ពីេបះដូងពិតរបកដ  ។  េសនហដ៏បរសុិទធ ឬេមតត ឥតរពំែដនេនះ  មនលកខណៈសមបតតិ
ពិេសសដូចតេទ ៖
  -- ឋមពលេមតត ឥតរពំែដន  (Loving  kindness) ជឋមពលវជិជមនមួយ  ែដលមនកប់
កនុងខលួនេយងមន ក់ៗពំុេលកែលងនរណេឡយ ។ ឋមពលេនះកប់េរជ  យូរៗេទបមនឱកសេងប
េឡងមកៃផទេលៃនចិតតមនុសសមតងៗ ។ ឋមពលេនះមនអណំចខល ងំកល ណស់ ។ េពលណវផុះ
េឡងមកកនុងចិតតមនុសសេហយ  វសីុកេំទចឋមពលអវជិជមនេផសងៗកនុងខលួន  (ដូចជ ភពេកត ផស
កហឹំង  កររពួយបរមភ ទុកខេសក  េរកៀមរកំ  គនំុំគគួំនរតូវរលយសបអស់ឥទធិពល   ចេំពះមុខ
េមតត ឥតរពំែដនេនះ )  េធវឲយមនុសសទទួលនូវេសចកតីសុខសងប់មួយរេំពច  (វមននទីបនសប
ពិស)។ កនុងេពលែតមួយ េបឋមពលេមតត  ឥតរពំែដនមនមុខ កហឹំងពំុអចវតតមនបនេឡយ។
ផទុយេទវញិ  េបមនកហឹំង គឺគម នេមតត េទ ។ កនុងន័យេនះអនករបជញបណឌិ តបូរណ េពលទុកថ
េសនហបរសុិទធ ឬេមតត ឥតរពំែដន ជរគូេពទយដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ( Love is the Supreme Physician) ។

ខញុសូំមេលកេហតុករណ៍ជក់ែសតងមួយ  ៖  បតីរបពនធពីរនក់  េឈល ះទស់ែទង   សីុសច់
ហុតឈម  ជួបមុខគន ពំុបន  េភលងកហឹំងផទុះរល់េពលគម នរសករសនត ។  លុះេពលមួយេនះ
អនកទងំពីរជួបគន  គប់ជួនកូនសឡំញ់េនទីេនះ មត យសទុះេទរសវេអបកូន េថបេដយអណំច
ៃនចិតតេមតត របស់មត យេទេលកូន  ឋមពលេមតត ឥតរពំែដន បនសទុះរួចពីរទងុ  េហយេងបេចញ
មកបេញច ញឥទធិពល  បណត លឲយមត យេភលចកហឹំងចេំពះបតីមួយរេំពច  (មនន័យថេមតត បនសីុ
កេំទចកហឹំងៃនមតយ៉ងទន់ហន់) គូសវ មីទងំពីរេនះរតឡប់មករួមរស់ជននឹងគន តេរៀងេទ ។ 
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សូមពិនិតយអនកមត យេលកឳពុក !  ទឹកចិតតរបស់េលកេពរេពញេដយ  េមតត  ករុណ
ដ៏មហិមចេំពះកូនេច ។  េទះពួកេគេធវខុសបុ៉នម នចេំពះេលកៗេនែតសេនត សរតរបណីជួយ
ឧបតថមភជនិចច ។  េបេលកមនកហឹំងវញិ  មិនយូរកហឹំងនឹងរសំយ  េហយរតឡប់េទឱប
រកេសបកូនេចដូចេដម  ។  េគែតងពិនិតយេឃញថ ឪពុកមត យខលះទទួលរងេរគះ  ពីករេធវបប
របស់កូនេច ។ ពកយបូរណ េលកេឡងថ ៖ «កត់ទឹកមិនដច់  កត់សច់មិនបន» ។ េបធម៌
េមតត ករុណេនះផុះេឡងមកេលៃផទចិតតមនុសសេហយ   មនុសសេនះនឹងមននិនន ករអនុេរគះ
រតរបណី  ដឹងគុណ  ពំុពិចរណរុករកបងកទនំស់អវីៗ  េពញរគប់រគន់ទងំអស់  គម នខវះចេនល ះ
េសះេឡយ ។ 

-- កលណេយងចណំយលុយកក់  ឬរទពយធនឲយេទអនកដៃទ  េយងរងនូវករខតបង់
ឬចនួំនរទពយថយចុះជពុំខនេឡយ  ។  ផទុយេទវញិ   េបេយងកន់ែតផសយេមតត ឲយេទេគ
ពំុេរ សមុខ  ឋមពលេមតត កន់ែតេកនេឡងជលដំប់កនុងខលួនេយងផទ ល់   នមំកនូវភពសុខសនត
មេនរមយ បរមសុខ  ។   េនះជគនលឹះែដលរពះពុទធសសនបនេរប  សរំប់គស់បផុំសឋមពល
េមតត ឲយរកីសគុះសគ យកនុងខលួនអនករបតិបតតិ  នមំកនូវករសអំតចិតតមយង៉េទៀត  ។  ខញុពិំេសធជក់
ែសតងមួយេទៀត  េដយអនុវតតដូចតេទ ៖   េពលផសយេមតត ធម៌  ដបូំងខញុផំសយមកខលួនខញុជំមុន
បនទ ប់មក  បនតេទអនកេរក  អនកជិតសនិទធ រគួសរ  មិរតសឡំញ់   បនតេទមនុសសែដលជសរតូវ
បនតេទមនុសសសតវមនរូបឬគម នរូប  េនជិតឬឆង យ  ពសេពញែផនដី  និងេលកចរកវល
ទងំមូល  ។  រេំពចេនះ  ខញុទំទួលអរមមណ៍  រេំភបអែណត ត   សុខមហែសនសុខ   រសណុក
សុខរសួលកនុងខលួន រកពកយពិពណ៌នពំុបន  េនះជចហំយៃនឋមពល េមតត ករុណ រកីដុះដល
កនុងរូបកយខញុ  ំ ជជនួំសករេធវអេំណយ េមតត េទេរកខលួន ។

កនុងកររបតិបតតិ  រពហមញញសសន  រគឹសតសសន ឥសល មសសន េគមនវធីិមួយ
សរំប់រេំដះចិតតមនុសស សរំប់ឲយមនុសសពិេសធរពះអទិេទពកនុងខលួន  េពលគឺករបណតុ ះេសចកតី
េសនហបរសុិទធចេំពះរពះអទិេទព (Devotion) មនន័យថេគហត់ទមល ប់បផុំសឋមពលរស់
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របស់េសនហបរសុិទធកនុងខលួនឲយេលចេឡង ឲយអែណត តេឡង រគប់ៗវនិទី ។
េតេយងទងំអស់គន  ដឹងអពីំអថ៌កបំងំទងំេនះឬេទ ?  េតកនុងមួយៃថង២៤េម៉ង

េសនហដ៏បរសុិទធមនឱកសបនេងបមកៃផទេលៃនចិតតេយងបុ៉នម នដង ?  េបមនតិច  មនន័យថ
េយងរស់េនរតកំនុងអនលង់ទុកខេសករប់រយពន់មឺុនជពូំក ។ 

--  េយងជមនុសសរគប់រូប  ពំុមនសមតថភពបេងកតេសនហបរសុិទធ ឬ  ចិតតេមតត ឥតរពំែដន

(Unconditional  love)  បនេឡយ  ។ េសនហបរសុិទធេនះ  ជធមមជតិែដលមនបងកប់  កនុងបណតូ ល
មនុសសេយងមន ក់ៗ (វជធមមជតិពិតរបស់មនុសស វជជីវតិ)។  េនេពលែដលេសនហបរសុិទធ
ផុះេចញមកេរកេហយ  មនុសសែដលជមច ស់តួខលួនពំុដឹងខលួនេឡយ (អនកេរកអចេមលេឃញ)។
មនុសសេនះរបរពឹតតតមបញជ ររបស់វ (ឋមពលេសនហដ៏បរសុិទធ)  ទងំរសុង  ទឹកមុខ  ែភនក  សដីំ
អកបបកិរយិផុះេចញមកេដយឯកឯង (Spontaneously)  សេំដបេំរ គនិំតចង់ជួយយកអសរ
េដយចិតតេសម ះ  ចង់បេំរ េដយឥតគិតទរសណំង  េដយេមតត  សេនត សរតរបណី ។
ឧទហរណ៍  ជក់ែសតងដូចជ៖ ទី ១-  បុរសរូបលអមន ក់រតូវរសតីននតមេចមរសឡញ់
បុ៉ែនតេគពំុេពញចិតតេឡយ  េគែបរេទជចប់ចិតតរសឡញ់រសតីមន ក់  ែដលអនកផងេមលេឃញថរូប
អរកក់េទវញិ (ពកយែខមរ  េពលទុកថជ និសសយ័ )។  ទី២-  អនកមត យេតរសី (Mother  Teresa)
ជេមសសនដ៏លបលីបញេលសកលេលកកនុងយុគសម័យេយងេនះ  ៖  េមតត ឥតរពំែដនបន
ផុះេឡងកនុងសនត នចិតតេលកយយ  ញុងំឲយេលកយយេធវសកមមភព  ជួយសេរងគ ះ
មនុសសរកីរកលបំក  មនុសសមនជមងឺគម នទីពឹងេដករង់ចសំល ប់តមផលួវសធរណៈ។ េលកយយ
ជួយសេរងគ ះ េដយឥតគិតអពីំករេនឿយហត់ ឬជមងឺឆលងមកេលខលួនរបណឬ  េដយពំុទរសណំង
មកវញិេឡយ ។  ទី៣ -ចិតតេមតត  របស់េលកឪពុក អនកមត យ ចេំពះកូនរបុសរសី មនទហំំធេំធង
ណស់ដូចខញុជំរំបខងេលរសប់ ។ 

( 8)  កុងសយនិសបរសុិទធមន លកខណៈអននត (Eternity) ៖
េតមនុសសសល ប់េហយ  េកតេឡងវញិឬេទ ?   េតអវីែដលនឹងេទេកតេទៀត ?  េតេហតុអវី
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បនជមនបតុភូតបរនិិពវ ន (មនន័យថែលងេកត  ែលងសល ប់តេទេទៀត)  ?  ខញុសូំមអនុញញ ត
សកលបងពនយល់បតុភូតេកតនិងសល ប់  កមមេពៀររបស់មនុសស/សតវ និងករវវិតតន៍របស់ធមមជតិ
កនុងរកបខណឌ ចរកវលេយងេនះ (េលកធតុវទិយ Cosmology ) េដយែផអកេល  ឯកសរសសន
ននដូចតេទ ៖

(ក) កុងសយនិសបរសុិទធ វតតមន ជអននត ៖
 េពលែដលមនុសសសល ប់េទ រូបកយ ពិភពផលូវចិតតរបស់ មនុសស (  លហូំរគនិំត  របតិកមម

អតម ។ល។)  ក៏រលយបត់េទ ពីេរពះ វជែផនកៃនលកខណៈរុឡឺទីវ ។ បុ៉ែនត កុងសយនិសបរសុិទធ
ឬជីវតិ ែដលមនលកខណៈជដច់ខតនិងជអននតេនែតបនតអតថិភព (existence) េរបៀបដូចH2O
ែដលខញុបំនេរៀបរប់ពីមុនមករសប់ ។ ជីវតិបនតេទតមរូបភពែបកែខញក ដូចជជធតុទងំ៥ (ទឹក
ដី   េភលង   ខយល់  លហំ )  និង  ឋមពលនន (ែដលមនកនុងរូបកយមនុសស )  ក៏ែបកធល យ
រជបចូលេទកនុងធមមជតិ  េហយមនអតថិភពជបនត ។  សណួំរថ េតមនុសសអចេកតេឡងវញិ
ឬេទ ? េតអវីែដលនឲំយមនកេំណ តជមនុសសមកវញិ ? 

ឯកសរកនុងរពះពុទធសសន ក៏ដូចជរពហមញញសសនែដរ េគបនបញជ ក់ថ កមម ឬ អេំព
ៃនមនុសសមន ក់ៗជរគប់ពូជ ជកមល ងំជរុំញឲយមនុសសេយងរតឡប់មកេកតជមនុសស ឬជអវីេផសង
េទៀត (ជសតវក៏អចមន)។ 

េតកមមជអវី  ?  ដូចែដលខញុបំនពិពណ៌ន កនុងវគគកុងសយនិសេន េពលដឹងខលួនរសប់ ។
បតុភូតទទួលឥទធិពលពីខងកនុងេម៉ម៉រមីកេនះ  កនុងភសសសន េគេហថ កមម គឺជគនំរ
ៃនអេំព (ទងំលអ ទងំអរកក់ )   របព័នធនិនន ករ ករចងច ំ  ករពិេសធន៍ពីអតីតកល  ែដល
មនុសសេយងមន ក់ៗឆលងកត់ (  កនុងជតិេនះឬជេរចនជតិកនលងមក )  ។  រទឹសតីសសនបន
បញជ ក់ែថមេទៀតថ េគេរបៀបកមមេនះដូចជរគប់ពូជែដលេដកសមងកំនុងមនុសសេយងមន ក់ៗ វរង់
ចែំតេពលនឹងផទុះេចញជែផលផក បុ៉េណណ ះ ។ េមលចុះ រគប់ពូជេដមេពធិ វមនទហំំបុ៉នចុងចងកឹះ
លុះដល់វធល ក់ដល់ដី  ល័កខខណ័ឌ ជុវំញិេធវអេំណយផល  វបនែរបេទជេដមេពធិដ៏ធសំកឹមៃសក
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(េនះជចបប់ធមមជតិ  បតុភូត  េនះមនពិតជក់ែសតង)  ។  កមមខលះ  េចញរូបរងេនេពលបចចុបបនន
ខលះេទៀតេនរង់ចឱំកសនឹងបេញច ញសកមមភព  េបបរដិឋ នផតល់ឲយ ឬេពលទុេំជរ   ។  កមមេនះ
អេនទ លតមរបណមនុសសមន ក់ៗ  េរបៀបដូចរសេមលនិងរូបកយ  ។  នរណរបរពឹតតិ អនកេនះ
នឹងទទួល េចៀសពំុផុតេឡយ  (Human destiny)។

វតថុ  សមភ រៈ  និងបតុភូតទងំអស់  ដូចជ មនុសស សតវ រុកខជតិ  សិល ឧសម័ន  ផល ស់បតូ រ
រូបភពពីមួយេទមួយ  េធវចលនរគប់ែបបយ៉ង អរស័យ េដយមន ឋមពលធមមជតិ។ ឧទ -

ហរណ៍ ពនលឺរពះអទិតយ ែដលជឋមពលសកល ែចងចងំមកេលែផនដី រុកខជតិ សតវ បណត ល
ឲយរកីធធំត់  ។  មនុសសរតូវហូបចណីំ បែនល រតី សច់ (ឋមពល)  បញចូ លេទកនុងខលួន  សរំប់មន
កមល ងំេធវករងរសពវយ៉ង  េរបៀបដូចជរថយនតរតូវករេរបងសងំ  េដមបអីចេធវ ចលនេទមុខ
បន  ។  ដូេចនះេនពីេរកយ  បតុភូតផល ស់បតូ ររូបភព  របេភទ  ពីមួយេទមួយ  អរស័យេដយ
កមល ងំឋមពលេនះ ។

េមលចុះ លហូំរគនិំត របតិកមម កររេំជបរជួំលចិតត ទេំនរ េម៉ម៉រ  ីទងំអស់េនះ សុទធែតជ
រូបភពៃនឋមពលទងំអស់  ។  គនិំតជរូបភពៃនករេរបរបស់ឋមពលកនុងរូបកយ  ។ េបរូប
កយេហវហត់  េយងគិតអវីែលងបនេទៀត  ។  កហឹំងេបវសែំដងេចញមកេរក វអមេដយ
ចហំយកេំដភយៗ  ចលនញប់ញ័រខលួនរបណ (  េនះជករកេំរ កៃនឋមពល)  ។  េម៉ម៉រែីដល
ដក់ជប់កនុងខលួនមនុសសជរូបភពឋមពល កក (ឬកមល ងំកមម)  វរង់ចេំពលបេញច ញែផលផក  ។ េពល
មនុសសសល ប់ឋមពលកកេនះ ពំុបត់េទណេទ វនឹងបនតដេំណ រេនេលផលូ វៃនជីវតិថមីមួយ េទៀត  ។
ធមមជតិេគមនចបប់កណំត់  ចបប់ឆក់ទញតមឋននុរកម ( Law  of  attraction) ។  ឋមពល
កកនីមួយៗ មនគុណភព មនអតតលកខណៈេដយ ែឡកៗ  (អរកក់ លអ  ខពស់ទប  មនកុសល
អត់កុសល  មនបុណយ មនបប)  ។  ធមមជតិកណំត់ផលូ វឲយឋមពលកកនីមួយៗ  ឆក់ទញ
េយងេទរកកេំណ តថមីតមគុណភពេរៀងខលួន  ។  មនន័យថ េបឋមពលកកេជកជំ
េដយកមមរកស់  ភពេខម ងងឹត  មនបបេរចន  េនះវនឹងឆក់ទញេទកន់ៃដគូ របស់េគ
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េពលគឺទីេថកទប  ទីអពមងគល  ។  េបជកុសល  នឹងញុងំឲយេកតេនទីខពង់ខពស់  ទីសុខសនត
ទីសបបយរកីរយ ។ កនុងធមមជតិ េយងពិនិតយេឃញថ េបអនកយករគប់សវ យ ពំុែសនេទបណតុ ះ
ដ ំវនឹងេកតបនជ េដម ែមក សលឹក ែផលសវ យ ពំុែសនពំុខនេឡយ ។ េនះជដេំណ រកណំត់ែញក
បែំបករបស់ធមមជតិ ។

លុះរូបកយថមីចប់បដិសនធិេហយ  រគប់ពូជកមម (ឋមពលកក)រង់ចឱំកស  បេញច ញែផល
ផក មកេរក ជនិនន ករ ជចណំង់ពីកនុងមក (ែដលេយងមនុសសធមមត  ពំុអចយល់រកមូលេហតុ
េដមេឃញ  )។  េយងអចសេងកតេឃញឧទហរណ៍ខលះៗ  កនុងជីវតិមនុសសរស់េន ខញុសូំមេលក
បញជ ក់ដូចតេទ ៖

េចរសីរបស់ខញុអំយុេទបែតបន២ឆន  ំេទបែតេចះេដរ របំងវិលខលួន យ៉ងបិុនរបសប់ ។ េពល
ខញុសំតីបេនទ សវៗ ខទប់មុខពួនយមំន ក់ឯងដូចមនុសសចស់ ។ បុ៉ែនតលុះអយុចេំរ នធបំនតិចមក  វេភលច
អស់ទេំនរចស់ពីអតីតជតិ របែហលេដយសរេម៉ម៉រថីមីចប់េផតមមនឥទធិពលរគបដណត ប់ ។

េនសហរដឋអេមរកិ មនេកមងរបុសមន ក់េកតមកដឹងជតិថ ខលួនជអតីតអនកេបកយនតេហះ
ចមបំងនសរងគ មេលក  វបនសល ប់េដយយនតេហះរតូវេគបញ់ធល ក់  ។  លុះធេំចះនិយយ វ
រ៉យរ៉ប់របប់មត យឪពុកយ៉ងលអិំត  ។  វចូលចិតតេលងែលបងននទក់ទងនឹងយនតេហះ ។
េពលមួយេនះ  មត យឪពុកនវំេទេមលយនតេហះពិតរបកដ  វេហេឈម ះបនល ស់យនតេហះ
យ៉ងចបស់លស់ ។ (សូមទសសន Internet youtube – Reincarnation, past life evidence (½) )
មនេរឿងដឹងកេំណ ត ពីជតិមុនជេរចន កនុងអិនទឺែណត ពកយគនលឹះ incarnation – you tube  ។
ឥឡូវេនះ  មនុសសមួយចនួំនកពុំងរសវរជវបតុភូត «មនុសសសល ប់  េហយរស់េឡងវញិ
េដយអចឆរយិៈ (Near  Death  Experience) »   េគចងរកងជេសៀវេភរបវតតិជក់ែសតង រប់ពន់
មឺុនទព័ំរ អនក អចរកេមលេរឿងរ៉វទងំេនះកនុង អិនទឺែណត និងេសៀវេភបន ។

េរឿង  រពះសងឃដៃឡឡម៉ ចប់កេំណ តពីរពះសងឃរពឹទធ ចរយចស់ៗ  ពីមុនមក បនរតូវ
ផសពវផសយយ៉ងទូលទូំលយេលសកលេលក  ។  េគសរេសរអតថបទេសៀវេភជេរចនកបល
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និយយ អពីំេរឿងេនះ យ៉ងពិសត រ ។
អនករបជញខងសសននន ជេរចនជនំន់បនេពលទុកដូចៗគន ថ ៖  េតមនុសសនឹងេទ

េកតជអវី ? របករេនះកណំត់េដយ ករគិតរបស់មនុសសមន ក់ៗមុនេពលដច់ខយល់សល ប់េនះឯង ។
ករគិតេនះដណំងេម៉ម៉រឬីឋមពលកមមផុសេឡង  ឬជករជប់ជពំក់កនុងចិតតផុសេឡង  ែដល
េយងជមនុសស ជមច ស់ខលួនពំុអចរគប់រគងបន  ។  វធីិសមធិននកនុងេលកមនទិសេដ ៖
(១)-រគប់រគងចិតត (២)-សអំតចិតតឲយសអ តផូរផង់  មនពនលឺរសមីេនេពលរស់េនជមនុសសេនះ
េហយពិេសសបផុំតសរំប់កណំត់ជតិកេំណ តថមីេទអនគត  ។  េពលគឺមនុសសណ ែដលមន
វជិជ សមធិកនុងខលួន  អចមច ស់ករពំុបេណត យឲយចិតតខលួនរេវ រវយេផតសផត សកេរកកបន  មុនេពល
ដច់ខយល់សល ប់  ។  ដូេចនះេហយ  បនជអនករបជញទងំេនះ  េពលទុកមកថ វជិជ សមធិដណំង
សិលបៈៃនកររស់េន និងសិលបៈៃនករសល ប់ ( Meditation is an art of living as well as of dying )។

(ខ) កុងសយនិសបរសុិទធ និង កមមេពៀរ ៖
កុងសយនិសបរសុិទធ ជជីវតិែដលជរកបខណឌ  ជយនចមលង ជបុពវបទ (  primary  cause

and  absolute)  ។  ចែំណកឯកមមវញិ  វជបតុភូតែរបរបួល  ែដលមនលកខណៈទនំក់ទនំង ។
កុងសយនិសបរសុិទធេនះ េរបៀបដូចជ H2O  ឯកមមដូចជ  ទឹករវ ទឹកកក និង ចហំយទឹក ែដល
ែរបរបួលតមល័កខខណ័ឌ កណំត់  ។  កុងសយនិសបរសុិទធេនះ  េរបៀបដូចជកេញជ មួយធផំទុកេដយ
បតុភូត  វតថុសមភ រៈ  ជេរចន  ែដលមនកេំណ តរកីធធំត់  េហយរលយេទវញិ  ជបនតបនទ ប់
ពំុដច់  ។  កុងសយនិសបរសុិទធេនះ  េរបៀបដូចៃផទេមឃដ៏ធំ  មហិម េហយកនុងេនះ  មនដុពំពក
ជេរចន េកត រកីធធំត់ រសត់ រលយបត់ (ពពកេរបៀបដូចកមម)។ កុងសយនិសបរសុិទធេរបៀបដូច
កត រេខៀនែដលមនៃផទធ ំ (The  background) េនេលេនះេយងអចសរេសរលប់ៗអកសរបុ៉នម ន
ក៏បន (អកសរេរបៀបដូចកមម)  ។  កុងសយនិសបរសុិទធមនជីវតិជអននត ជអមតៈ  ចែំណកឯកមម
មនដេំណ រេកតសល ប់ៗ ជបនតបនទ ប់កនុង វលវដតសងសរ កុងសយនិសេនះ ។

(គ) មនុសសបីរបេភទ ៖
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ឯកសរសសនបនពិពណ៌នថ កមមជកមល ងំជរុំញពីេរកយ  បតុភូតធមមជតិទងំអស់
នឲំយមនុសសេយងេទេកតជ រុកខជតិ សតវតិរចឆ ន ឬេកតមកជមនុសសវញិ ឬជេទវត រពះឥរនទ
រពះរពហម ។   េដយែឡក   េបេកតមកជមនុសស អនករបជញបណឌិ តបនែបងែចកមនុសសជបី
របេភទ ៖

(ទី១)  ជមនុសសេសយកមមមួយរយភគរយ  ៖ េយងទងំអស់គន  ពំុេលកែលងនរណមន ក់
េឡយ  រស់េនេរកមឥទធិពលៃនេម៉ម៉រទីងំរសុង  េយងគិតគូររបតិកមម េធវចលនសពវយ៉ងតមែត
ែខសញក់របស់របូរកមែដលអត់ទុកកនុងេម៉ម៉រ ី (គនំរកមម )ពីមុនមក  ។  មនុសសរស់េនកនុងបនទប់
ចេងអៀត បនទប់តូចែណន របកបេដយលហូំរគនិំត  របតិកមម កររជួំលចិតត ផទុះជបនតបនទ ប់ពំុដច់
េរបៀបដូចជរគប់ែបកផទុះកនុងសមរភូមិសរងគ ម  គម នេពលលែំហេឡយ  ។  គម នភពសងប់
សនតិភពផលូវចិតត ។  ជីវតិេជគជនិំងរួមរតឹេដយ  ទុកខេសក  េរកៀមរកំ  ភ័យបរមភ ខល ច សងសយ័
មិនេចះអស់មិនេចះេហយ   ជហំររបុងេសនៀត  េរៀបយុទធសរសតករពរបុគគលខលួនឯង  ។ល។ ភព
សុខសបបយក៏មនែដរ  បុ៉ែនតឆប់េលឿនដូចេផលកបេនទ រ  ជួនកល វឆក់និងចងរួមរតឹេយងឲយេកត
ចណំង់តណហ  េគលបណំងគម នទីបញច ប់ ។ េយងរគប់គន លង់លក់ វេងវងេនទីេនះអស់មួយជីវតិ ។
លុះសល ប់េទ េកតមកវញិ  ក៏បនតេសយកមមេទេទៀតពំុមនទីបញច ប់  េនះជវលវដតសងសរ
ដ៏ធទូំលទូំលយ ែដលេយងរគប់ៗគន ែហលឆលង ។

តមពិតជីវតិែដលេយងឆលងកត់  េរបៀបដូចជសលេរៀន  ។  ធមមជតិដក់េយងមកទីេនះ
គឺេដមបឲីយេរៀនសូរតដកពិេសធ  រកលអ រកកុសល  រកបុណយ េចៀសវងអេំពអរកក់  អេំពបប
អេំពអកុសល  កសងខលួន  សេំដឈន  េឡងថន ក់ជីវតិ  របកបេដយគុណភពខពស់េឡងៗ ។
េបមនុសសពំុទន់បនេរៀនសូរតអពីំជីវតិេទ  េគនឹងរតឡប់មកសលជីវតិេនះដែដលៗ  រហូតដល់
េពលមួយេគថរគប់រគន់េហយ  ឈប់របរពឹតតអរកក់េទៀតេហយ  េនះេគនឹងេឡងថន ក់ជីវតិ
ខពស់ជងជតិេនះ  ។  របករេនះេរបៀបដូចជមនុសសមន ក់  េធវអេំពខុសឆគងរតូវបូ៉លិសចប់ដក់
មនទីរឃុឃំងំទទួលករអប់រែំកែរប លុះផុតរយៈេពលេហយបនរតូវេដះែលង ។ បុ៉ែនតជនដែដល
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េនះ  េនែតរបរពឹតតអេំពខុសឆគងេទៀត  ពំុេរៀនសូរតបន  េគនឹងរតូវចប់បញចូ លេទមនទីរឃុឃំងំ
ដែដលជដែដល  រហូតដល់ជនេនះេរៀងចល  សេំរចែលងេធវខុសេទៀត  េគែរបេទជមនុសសថមី
េជឿនេលឿនជង ។

(ទី២) មនុសសកនុងដេំណ រកសងខលួន  េឆព ះេទកន់ទីរួចរេដះពី រចវក់កមម ៖ 
របេភទមនុសសេនះបនខិតខេំរៀនសូរតអពីំជីវតិ  េដយកមល ងំកុសល  ពីអតីតជតិផង

បនយល់ដឹងអពីំអថ៌កបំងំជីវតិ  ដឹងនិងសគ ល់ធមមជតិពិតរបស់ខលួន  ។  េគរកេរៀនសូរតវធីិនន
អពីំពិភពចិតតមនុសស អពីំ  កុងសយនិស អពីំកររគប់រគងចិតត អពីំវធីិរេំដះចិតតមនុសសពីចណំងកមម
តមវធីិសមធិេផសងៗកនុងេលក  ។  ខលឹមសរជមូលដឋ នរបស់វធីិសមធិ   គឺបនដល់ករ រេំដះ
មនុសសេយងមន ក់ៗឲយរួចផុតពីឥទធិពលកមមពីអតីតកល  (កររលំយកមម)  េបកផលូ វនឲំយមនុសស
មនេសរភីព  មនសិទធ�សវ័យសេំរច  ។  ជក់ែសតង  វធីិសមធិ  ជួយសអំតរសទប់កមម ែដលអត់
ទុកកនុងជេំរចិតតមនុសស ជយូរលង់មកេហយ (Meditation has a fundamental role to purify hu-
man  mind  )។  ជក់ែសតងេរកយពីបន  របតិបតតិបេចចកេទសសមធិមក  ខញុពិំេសធេឃញ
េដយផទ ល់ថ កនុងៃផទចិតតខញុមំនពីរបនទប់  បនទប់ទីមួយ  សរំប់គិតគូរ  េធវករងរសពវយ៉ងកនុង
េលកសមភ រៈេយងេនះ  ។  បនទប់ទីពីរ  សរំប់សរំក  លែំហពីករគិត  ពីរបព័នធរបតិកមម ពីលហូំរ
និនន ករពីកនុងមក  ។  បនទប់ទីពីរេនះ  មននទីមួយេទៀត  គឺបនសបកមល ងំកមម ែដលគរទុកជ
យូរមកេហយ   ឬមនន័យមយង៉េទៀតសរំប់េបសសអំតបនទប់េម៉ម៉រ ី  ឲយកន់ែតធូររសល  ភលឺថល
ទូលយ  ។  អនកអចយល់កន់ែតចបស់អពីំករេបសសអំតចិតតេធវយ៉ងណ កនុងវគគ
«សមធិវបិសសន » ែដលខញុនឹំងេលកឧទហរណ៍ជក់ែសតងែដលបនេកតមនចេំពះខលួនខញុផំទ ល់ ។

ជទូេទ អនករបតិបតតិសមធិ  ជួនកលដក់សតិកនុងបនទប់ទី១  បនទប់េម៉ម៉រសីរំប់គិតគូរ
រស់េនធមមត ។  លុះេគរតូវករសរំកសរួំល  ពីភពខមួលខម ញ់ៃនចរនតចិតត េគក៏ដក់សតិេទកនុង
បនទប់ទី២  (បនទប់េរក េម៉ម៉រ ី  ឬេរកឥទធិពលរបព័នធកមម)  ជទីកែនលងសងប់  ជទីកែនលងសអំតចិតត
ឲយអស់កែំអលពីអតីត  ។  េបករហត់េរៀននិងរបតិបតតិសមធិកន់ែតយូរ  េគកន់ែតមនករ
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ពិេសធន៍អតថិភពបនទប់ទី២េនះកន់ែតចបស់  វរកីធទូំលយេឡងៗ  ។  បនទប់ទីមួយកន់ែតរួម
េឡងៗ ។  េនះពំុែមនមនន័យ ថេយងឈប់រស់េន ដូចពីមុនេទៀតេទ ។  មនុសសេនះបនតរស់េន
គិតគូរ របតិកមម េដក េដរ ហូបចុក ដូចមុន បុ៉ែនតជីវតិមនគុណភពខពស់ជងមុន ។ ខួរកបលភលឺថល
គិតគូរបនេលឿននិងលអជងមុន  ។  ទមល ប់អរកក់ៗពីមុនរតូវផល ស់បតូ រ  ទមល ប់ថមី និងជកុសល
រតូវបនបេងកតនិងពរងីកភពរក់ទក់រប់អនមនុសសជុវំញិ  ករជួយយកអសរ  រស់េនកនុង
សីលធម៌ ចេំរ ងរុងេរឿង េរកបជញជ ក់រសជតិជីវតិ សបបយរកីរយ បរមសុខ ។ល។

ពីមុនេគរស់េនែតកនុងបនទប់ទី១បុ៉េណណ ះ  ឥឡូវេគមនបនទប់ពីរកនុងខលួន  េហយសតិេគ
េលតេផល ះ  ឆលងចុះឆលងេឡងៗតមសភពករខងេរកតរមូវ  ។  សភពែបបេនះ  របរពឹតតេទ
េពញមួយជតិ ឬបនតរេបៀបេនះជេរចនជតិេទមុខេទៀត តមទហំំកមម រកស់ឬេសតង េរចនឬតិច។
េនះជដណំក់កលៃនកររលំយកមមចស់និងករសអំតចិតតឲយផូរផង់  ឲយបរសុិទធ ។ កនុងដណំក់
កលេនះ មនុសសពំុទន់រេំដះខលួនបនទងំរសុងេនេឡយេទ ជដណំក់កលកសងខលួន ។ មន
េរឿងរពះពុទធែដលបនេទចប់កេំណ ត ជសតវ ជមនុសស ជឥសី  េលកបនតកសងសនសកុំសល
រហូតដល់ជតិចុងេរកយបនសេំរចបរនិិពវ ន ។

(ទី៣) មនុសសបនរួចរេដះពីកមមទងំរសុង ៖
េរកយពីបនឆលងកត់ដណំក់កលកសងខលួនជេរចនជតិមក េនកនុងកេំណ តចុងេរកយ

មនុសសេនះបនតរស់េនដូចេយងជមនុសសធមមត ៖  បរេិភគអហរ  េដក  េដរ  ឈរ  អងគុយ េធវ
ទនំក់ទនំងនឹងមនុសសននេដយនិយយពនយល់  ។ល។  អវីែដលេលសអពីំមនុសសធមមតេនះ គឺ
មនុសសេនះរស់េនេរករបព័នធេម៉ម៉រទីងំរសុង  បនទប់េម៉ម៉រ ី (ដណំងបុគគល )  េនមនអតថិភពែដរ
ែតតូចបផុំត  េពលគឺរតឹមែតសរំប់ដឹកនជីំវតិឲយមនដេំណ រករបន ឲយញណទងំ៥បនត
សកមមភពបន  ។  កុងសយនិសបរសុិទធបនរកីនិងភលឺថល ែចងចងំពណណរយ  មនអណំចរគប
ដណត ប់មកេលបនទប់េម៉ម៉រ  ីទងំរសុង (Predominant power of pure consciousness over life  )។
ករពូតផតុ  ំនិងករកេកតកមល ងំកមម រតូវបញឈប់ទងំរសុង ។
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ឧទហរណ៍  ៖  េរកយពីបនសេំរចកររតស់ដឹងសមម សេមព ធិញញ ណជសថ ពរ េហយ
រពះពុទធបនតរស់េនផសពវផសយរទឹសតីរពះពុទធសសន និងបេចចកេទស  សមធិរហូតដល់រទង់ចូល
បរនិិពវ ន  ។  រពះអងគរកេឃញសចចធម៌  កុងសយនិសបរសុិទធ ែដលមនេនកនុងរូបកយជមនុសស
េយងមន ក់ៗរគប់ៗគន  េហយមនសរៈសខំន់ដ៏េលសលប់សរំប់សុភមងគលរបស់មនុសសជតិ ។
រទង់បនពយយមបងហ ត់បេរងៀនបេចចកេទស មគ៌ែសវងរកសចចធម៌េនះ តមរូបមនត សីល  សមធិ
បញញ   េនះ ។

 និយយដល់បរនិិពវ ន មនន័យថរពះអងគែលងេកតជមនុសសេទៀតេហយ ពីេរពះបនទប់
េម៉ម៉រអីស់សកមមភព  ែលងមនឋមពលឬកមល ងំជរុំញ  ជបុពវបទសរំប់ជតិខងមុខ ។
ពិភពចិតតរបស់រទង់មនភពបរសុិទធេពញេលញ ។

តមលិទធិរពហមណ៍ េគពនយល់បតុភពបរនិិពវ នេនះដូចតេទ ៖  បតុភូតែដលេលចេឡង
កនុងចរកវលេយងេនះ (ធមមជតិទងំអស់ )  រពះអទិតយ ផក យ េមឃ សមុរទ ែផនដី ភន ំៃរពរពឹកស
រុកខជតិ  សតវ មនុសស ។ល។   ទងំអស់េនះសុទធែតមនរូបកយថិតេនេរកមចបប់   េកត រកី
លូតលស់  និងរលយសបសូនយរតឡប់េទវញិ  េកតសល ប់ៗ  កនុងវលវដតសងសរ  តៗពំុឈប់ឈរ
េឡយ ។ ទងំអស់េនះថិតេនកនុងជពូំក សភពរុឡឺទីវ េរបៀបដូច ទឹករវ  ទឹកកក  និងចហំយទឹក
ដូេចន ះឯង ។  ពីខងេរកយបតុភូតខងេលេនះ (ជៃដគូ ) មនអតថិភព កុងសយនិសបរសុិទធមួយ
ដ៏ធមំហិម េកត បរួម Global  ែដលមនលកខណៈ  ជអរូបបីយ៍  បុពវេហតុ  សកត នុពល
សភពេពញេលញ មនអតថិភព ជអននត (  េរបៀបដូចជជីវតិ  H2O កនុងបតុភូតទឹកែដលខញុេំរៀប
រប់ពីមុន)  ។ កុងសយនិសដ៏ធេំនះ  ជ  កុងសយនិសបរសុិទធេម  មនជីវតិជអមតៈ  ែលងមនេកត
មនសល ប់  គម នទីចប់េផតម  គម នទីបញច ប់  ។  កនុងរពហមញញសសន កុងសយនិសបរសុិទធេមេនះ
េគឲយេឈម ះថជរពះអទិេទព  ែដលរគប់រគងពិភពចរកវលេយងេនះ  និងអតថិភពរគប់កែនលង
គម នខវះចេនល ះទីណេឡយ   មនរបជញ ញណបរសុិទធ េហយមនុសសរគប់រូបអចពិេសធេឃញ
រពះអទិេទពពិតរបកដកនុងខលួនមន ក់ៗែតមតង។
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េនកនុងខលួនមនុសសមនកុងសយនិសមួយេទៀត ែដលមនរទង់រទយតូចជបុគគល ។ ជធមមត
កុងសយនិសតូចេនះរតូវេជកជឬំរបឡក់របឡូសេដយកមម  តមដេំណ រកនុងវលវដតសងសរ ។
លុះមនុសសខិតខពំយយមកសងខលួនតមវធីិសមធិេផសងៗ  កមមេនះរតូវរជុះ  េហយកុងសយនិស
តូចេនះរតូវបនសអំតឲយផូរផង់េឡងៗ  ឲយបរសុិទធេឡងៗ   វែរបជបរសុិទធេពញេលញ  ។ េន
េពលែដលរពះពុទធចូលបរនិិពវ ន  កុងសយនិសដ៏បរសុិទធរបស់រទង់  បនរជបចូលេទកនុង
កុងសយនិសបរសុិទធេម  េហយក៏រតូវរសូបនិងែរបេទជកុងសយនិសេមែតមតង  រពះអងគេចញផុត
ពីវលវដតសងសរ  ែលងេកត  ែលងសល ប់េទៀតេហយ  ។  អនករបជញសសនេរបៀបេធៀបបតុភូត
រជបចូលកល យជកុងសយនិសេមេនះេទនឹងឧទហរណ៍ ៖   (១)-េបេគចក់ទឹកបរសុិទធេទេលទឹក
បរសុិទធ ទឹកទងំពីររបេភទរសូបចូលរួមគន េទជទឹកបរសុិទធ ែតមួយ ។ (២)- មនុសសមន ក់យកអបិំល
មកពូតផតុ និំងឆល ក់ជរូបកូនរកមុតុំកកត េហយគតម់នជេំនឿថ រូបចមល ក់េនះអចឲយគត់មន
លទធភពវស់សទង់ករំតិធតុអបិំលកនុងទឹកសមុរទ ។ គត់បនេបះតុកកតេនះេទកនុងសមុរទ តុកកត
ក៏រលយកល យេទជសមុរទទងំរសុង ។

េរកយសម័យរពះពុទធ មនមនុសសជេរចនេទៀតបនសេំរចកររតស់ដឹង  ។  រហូតដល់
េពលបចចុបបននេនះ តមកររសវរជវឯកសរនន ខញុ រំកេឃញេឈម ះមហឥសីពីរអងគ បនសេំរច
កររតស់ដឹងេនះ គឺទី១ រពះមហឥសី រសីរមណ មហឫសី (Sri Ramana Maharshi 1879-1950)
និង  មហឥសី  រសីរមរកិសន  (Sri  Ramakrishna) ។  មនឯកសរជេរចនបនចងរកង
ទុកបងហ ញអពីំកររស់េនរបស់មហបុរសទងំពីរអងគេនះ។

 (9) ករពិេសធន៍កនុងសមធិ
េបនរណមន ក់សួរខញុថំ «េតអនកពិេសធេឃញេខម ច  រពយ បិសច ឬឋនសួគ៌  ឋននរក

ដូចែខមរេយងខលះបននិយយតៗគន មកឬយ៉ងណេនេពលសមធិ ?  េតសមធិនផំលអវីដល់អនក
េនេពលឥឡូវេនះ ? » ។

- េទ! ខញុ ពំុំពិេសធេឃញ រពយ បិសចឬឋនសួគ៌ដូចេពលខងេលេនះេឡយ ។ េបេលក

54 / 117



អថ៌កំបំងនិងសិលបៈៃនជីវតិ Secret and art of living

អនកសមធិេទដល់តបំន់កុងសយនិសបរសុិទធ នឹងពិេសធេឃញបតុភូត លហំ (Space) ែដលកនុង
កែនលងេនះ   អនកឋិតេនដច់ផុត  ឯករជយ  គម នអវីអចេទប៉ះអនកេឡយ (transcendent

experience)  ។   អរមមណ៍េសហមង  កររជួំលចិតត កហឹំង  ករភ័យតក់សលុត  កររពួយបរមភ
ទុកខេរកៀមរកំ  អួលែណន  រចែណន  របច័ណឌ  គនំុំ  គគួំន  េរសតះ  កងវល់កនុងចិតត ករេអៀនខម ស
រលយបត់អស់េរបៀបដូចជអ័ពទរតូវពនលឺៃថងដូេចន ះឯង  ។  លុះរសទប់េសហមងទងំពួងរលយ
បត់អស់ បណតូ លរបស់ជីវតិឬ កុងសយនិស  (life or consciousness or being)ផុះែចងចងំរសមីេឡង
េដយឯកឯង  ។  េពលេនះេមតត ឥតរពំែដនែចងចងំេលចអែណត ត  មកែផទេលៃនចិតតមនុសស ។
មនុសសបនពិេសធជីវតិរបកបេដយសុភមងគលខពស់បផុំត  តមរយៈគុណភពថមីៃន ចិតតមនុសស
(ករអនុេរគះេទសៃពចេំពះខលួននិងអនកដៃទ  ករដឹងគុណ  សនតិភព  ផលូ វចិតត បរមសុខ )។
បូរណេរបៀបេធៀបបតុភូតទងំេនះ េទនឹងរូបភព ែខសទឹក អូរ បឹង សទឹង ែរពក ទេនល ។ ែខសទឹក
ទងំអស់េនះ ហូរចក់េទសមុរទ ។ លុះចូលដល់កនុងសមុរទ វែរបកល យ េទជទឹកសមុរទទងំអស់
ែលងសគំល់ថខលួនវជ ទឹកទេនល ឬសទឹងដូចមុនេទៀតេហយ  (to be merged or united  with the
ocean)។  (ទីេនះ   ទីលហំេនះ   គម នអតតបុគគលិកេទ no sense  of  individual  or  ego  of  mind
គម នេម៉ម៉រ ីគម នមនុសសេឈម ះ «សណំុំ» ឬ «សុខ» ឬ«េស» េឡយ   ជបុគគលដ៏បរសុិទធ (Imperson-
al  ,  Pure   and   absolute)  ែដលសសន ននែតងឲយនិយមន័យ ថជ «រពះអទិេទព»

កនុងខលួនេយងជមនុសសមន ក់ៗេនះ  ។   អនករបតិបតតិសមធិពិេសធ  េឃញបតុភូតែបបេនះ
េដយផទ ល់   េឃញពិតៗនូវកររួចរេំដះពីទុកខរប់រយជពូំកៃនជីវតិ  ។   េគបនេឃញពនលឺ
រពះនិពវ នែភនករសស់ (ចេំពះអនកកន់រពះពុទធសសន )  ។  ពិេសធែបបេនះ   មនុសសជេរចន
ជនំន់បនេទដល់ េហយដក់េឈម ះេផសងៗគន  ដូចជ សតូរ ីSatori(ជបុ៉ន) -មុកទី Mukti (ហិណឌូ )
-  រពះវរបីតនឋនសួ៌គ The Father in Heaven (រគឹសតសសន)  -  រពះអឡ  (Allah) សសន
ឥសល ម -  រពលឹងដ៏មហិម (  The  great  spirit)  សសនជនជតិឥណឌ េនទវីបអេមរកិ  ។ល។
េនះជឱសថទិពវសរំប់ពយបលេរគផលូវចិតតរគប់យ៉ង  ចេំពះមនុសសេយងរគប់រូប  និងអេំណយ
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ផលដល់សងគមទងំមូល និងជ បុពវេហតុឈនេទកសងសនតិភពសកលេលកេទៀតផង ។
 ករពនយល់បតុភូត លហំកនុងខលួនេនះ    (  េនេពលរបតិបតតិសមធិ   )   ៖  
សណួំរមួយចនួំនេចទេឡង  ៖  េតលហំេនះមកពីណ ?  េតេហតុអវីេកតលហំកនុងខលួន

េនេពលមនុសសេរបវធីិសមធិ ? េតកររបតិបតតិសមធិ អចបេងកតលហំ រេបៀបណ ?
សូមពិនិតយ ដេំណ ររបរពឹតតេទៃន  សញញ កខនធ របស់មនុសសេយង  ។  កនុងភសអង់េគលស៍

សញញ កខនធ េគេហថ Perception  មនន័យថ ករដឹង  ករយល់កនុងខលួនមនុសស ករទទួល
អរមមណ៍ ។  មនុសសដឹង នឹងយល់កនុងខលូន to perceive តមរយៈវញិញ ណ ទងំ៥ មនែភនក រតេចៀក
រចមុះ  អណត ត  ែសបក  និង  ញណមួយេទៀតគឺ  េម៉ម៉រ ី (Memory  from  human  mind  ) ។
សញញ កខនធេនះមនដេំណ រករេរបៀបដូចជករឆលុះបញច ងំកញច ក់  កុងសយនិសរបស់មនុសស េទេល
កមមវតថុនន េនេរកនិងកនុងខលួនមនុសស (Reflection  of  consciousness  over  its  object  ) ។
ឧទហរណ៍ ករេមលេសៀវេភ  កញច ក់កុងសយនិស ឆលុះបញច ងំពកយ អកសរទងំឡយេលរកដស
ចូលមកកនុងខលួន តមរយៈ ែភនក ចូលមកកនុងខួរកបល េហយខួរកបលបនតេទដល់បនទប់ េម៉ម៉រ ីនិង
របជញ  គឺបនទប់េម៉ម៉រេីនះេហយែដលខជ ក់មកវញិនូវករយល់ដឹងសពវយ៉ង (  ដូចខញុពិំពណ៌នកនុង
កុងសយនិសេនេពលដឹងខលួនរសប់ )  ។ ករឆលុះបញច ងំកុងសយនិស តមរូបមនត = អកសរេលរកដស
(កមមវតថុ)  +ែភនក +ខួរកបល +  របជញ  +េម៉ម៉រ ី +ករយល់ដឹង (លទធផលេកតេឡងកនុងខលួនមនុសស)។
ករយល់ដឹងឬអរមមណ៍នន (Perception) ែដលផុះេឡងកនុងកុងសយនិសមនុសសេនះ  េគអច
េរបៀបេធៀបបតុភូតេនះដូចជរលកែដលផុះេឡងកនុងមហសមុរទេដយកមល ងំខយល់បក់  ។ ដបូំង
វមនរូបភពធសំកឹមៃសក បនទ ប់មកវមនចលនរួញតូចេទៗ   េហយរលយខលួនបត់ែតមតង
(វរត់របេដញេទមត់រចងំ )  និងមនរលកននេលចេឡងេធវដេំណ រតៗគន ពំុដច់ ។ (រលកគឺ
អរមមណ៍  គនិំត  មេនសេញច តន របតិកមម កររជួំលចិតត េហយមហសមុរទគឺ  កុងសយនិស
ទងំមូល)  ។  កនុងភសសមញញ េយងធល ប់ឮសូរេគេរបពកយ « រលកចិតត រលកអរមមណ៍  រលក
គនិំត  រលករជួំលចិតត The  wave  of  emotions  » ។  េបរលកណមួយេលចកនុងចិតតេហយ  ៗ
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មនសភពធសំកឹមៃសក គឺវលតសនធឹងរគបដណត ប់ពសេពញតួចិតតទងំមូលនខណៈេនះ  that

wave  becomes  predominant  at  that  moment   គម នរលកអរមមណ៍េផសងេទៀត  អចេរជៀត
ចូលបនេឡយវវ៉ងទីមន ក់ឯងេនទីេនះ ។ លុះរលកេនះតូចេទៗ េទបរលកដៃទេងបមក ជនួំស
។  បតុភពេនះ  េយងែតងពិនិតយេឃញឧទហរណ៍កនុងេពលមនុសសមនកហឹំង  ។
េបនរណខឹងេហយ  េគសត ប់អវីែលងបន  ពីេរពះរលកកហឹំងវរគប់រគងចិតតមនុសសទងំមូល ។
េនខណៈេនះ កហឹំងមនវតតមនេទលមន ក់ឯង (it occupies the whole space of human mind
for that moment )។

សមធិកនុងេលកេយងេនះមនវធីិែបលកៗជេរចនយ៉ង  ។   វធីិ  របមូលសតិេទេលកមមវតថុ
សមធិ ដូចជេទេល -ដេងហម  - េវទនេលរូបកយ  -  រូបរពះអទិេទព - រូបផក   -អណត តេភលង
េទៀន -ពនលឺកនុងខលួន -លហំបរយិកស- សេមលងអូម OM – ពកយេពរជមរនត (Mantra)-  ពកយបួងសួង
រពះអទិេទព Prayer ។ល។ វធីីទងំអស់េនះ មនកររបមូលសតិ (Concentration) ដូចគន  រួមគន  ។
គឺេដយសរវធីិរបមូលសតិេនះេហយ េទបេកតលហំេនះេឡង ។ េតេកតលហំតមរេបៀបណ ?
ដូចខញុជំរំបខងេលរសប់  កររបមូលសតិតមែបបណេនះ  បេងកតបនជរលកថមមួីយកនុងខលួន
េយង ។ 

ឧទហរណ៍ (ទី១  )កររបមូលសតិេលដេងហម  ៖  កររបមូលសតិេលដេងហមមនន័យថ
កុងសយនិសមនុសសឆលុះបញច ងំែតេលដេងហមមួយគត់  េនះជរលកែតមួយគត់  ។  េបហត់កន់ែត
យូរេទ រលកថមេីនះកន់ែតរកីធេំឡង  វវ៉ងទីែតមន ក់ឯងេលៃផទចិតតទងំមូល  ពំុអនុញញ តឲយេរឿង
រ៉វេផសងៗចូលមកបន  ។  រលកេនះបនកល យេទជលហំពីេរពះដេងហម មនគុណភព «ទេទ
សអ ត គម នពក់ព័នធេទនឹងេរឿងអវីេឡយ»។ លហំ  មនន័យថ ជចេនល ះទេទ  គម នេរឿងរ៉វនន
គម នលហូំរគនិំត  គម នរបតិកមម គម នកររជួំលចិតត គឺជកែនលងែដលអនកសមធិអច សរំកសរួំល
ចិតត ។   េបហត់កន់ែតយូរេទ ដេងហមែរបេទជទីជរំកដ៏សមគួរសរំប់មនុសសេយង  សរំក
លែំហពីភពខមួលខម ញ់ៃនេម៉ម៉រ ី និងករេធវរបតិកមមកនុងចិតតខលួនឯង   េហយេគឈនេឡងដណំក់
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កលមួយេទៀត  េពលគឺជីវតិរស់េនេរករបព័នធេម៉ម៉រ ី  របកបេដយភពសងប់  និងរបជញ  (Living
beyond   thoughts  ,  reactions  ,  emotions,  living  with  peace  and  inner   intelligence)  ។
េនះជករពនយល់អពីំកររេំដះ  កររកេឃញរពះនិពវ នកនុងខលួនពិតរបកដ  ពំុែមនជកររសេម
រសៃមេឡយ ។ គួរេយងទងំអស់គន ពិនិតយបែនថមពកយ លហំ ឬ ទេទ េនះ ។ េបអនក ពិនិតយអតថន័យ
លហំឬទេទ  តមកញច ក់ៃនករយល់ដឹងធមមត េនះអនកនឹងធល ក់េទកនុងភពេមលរសល េដយ
និយយថ «លហំឬទេទ  គឺគម នអវីទងំអស់  េតខិតខរំបតិបតតសិមធិដ៏យូរ  ដ៏តឹងែតង  ដ៏យ៉ប់
យុីនែបបេនះ  សរំប់ែតេទដល់ទីមួយជទីទេទ  ជទីគម នខលឹមសរ  ជទីសូនយ ជទីគម នន័យ
បុ៉េណណ ះេទឬអវី ?  »  ។  តមពិត ករពិេសធន៍ជក់ែសតងបនឲយអនកសមធិ យល់ដឹងថ ទីលហំ
ឬទីទេទេនះ  ជទីផុតទុកខ ជទីរួចរេដះផុតពីករេកៀបសងកត់របស់របព័នធេម៉ម៉រដូីចេរៀបរប់
ខងេដមរសប់  ។  េហយេលសពីេនះេទេទៀត  គឺកែនលងចេនល ះទេទេនះេហយែដល  កុងសយនិស
បរសុិទធមនឱកសនឹងបេញច ញរូបរងគុណសមបតតិ គុណភពដ៏ឧតតុងគឧតតមរបស់ខលួន ឲយអនកសមធិ
ពិេសធេឃញេដយផទ ល់ែភនករសស់  ។  គុណភពទងំេនះមនដូចជ របជញ ភលឺសវ ង សុខសងប់
េមតត  ករុណ មុទិត ឧេបកខ  បរមសុខ ។

ឧទហរណ៍(ទី២)  ករសូរតឬទេនទញពកយ «អូម»  ៖  ពកយ «អូម» េនះជ រលកសេមលង
(Vibration  of  sound) េបហត់កន់ែតយូរេទ រលក  សេមលងេនះវតទីលតសនធឹងរគប់រគង
ៃផទចិតតទងំមូល  ។  វក៏មននទីដូចករណីដេងហមខងេលែដរ  ។  វនឹងបេងកតបនជលហំកនុង
ៃផទចិតតមនុសស ។  មនុសសអចេរបកែនលងេនះសរំប់សរំកលែំហពីភពខមួលខម ញ់ៃន  េម៉ម៉របីន
យ៉ងរបសិទធិភព  ។  ដូេចនះេហយ  េបអនកសូរតធម៌អវីមួយដែដលៗេទ ធម៌េនះនឹងែរបេទជ
លហំបន ។  ករសូរតពកយ បី /បួន  ឬរបម៉ំត់ដែដលៗ (ពកយេពជមរនតឬម៉ន់រត)  ដូចជ OM-
MANIPADMEHUM  (ធម៌សូរតរបស់រពះសងឃទីេប)    OMNAMAHSHIVAYA (ធម៌សូរតរបស់
អនកកន់សសនហិណឌូ )  គឺមនទិសេដបេងកតលហំកនុងចិតតមនុសសេនះឯង   សរំប់រគប់រគងចិតត
មនុសសេនះឯង  ។  េតអនករជបឬេទ  អពីំគុណរបេយជន៍ៃនករហត់របមូលសតិែបបេនះ ។
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ទងំេនះជឧបករណ៍ដ៏អសច រយែដលមនុសសជតិរកេឃញជយូរលង់មកេហយ  សរំប់រគប់រគង
ចិតតមនុសស (The  great  discovery  of  human  being)។  សូមចងចថំ ករសូរតពកយម៉ន់រត
ខងេលេនះរបរពឹតតេទេដយពំុពិចរណអវីេឡយ (ករពិចរណជេម៉ម៉រ)ី  សខំន់េធវឲយេរចនដង
មឺុនែសនលនដង រហូតដល់វកល យភពខទរ (Vibration) គនលងទមល ប់ ផុសពីកនុងមក េដយឯកឯង
េពលេនះមនុសសមនសមតថភពថមីមួយដ៏អសច រយ ។

(10) វធិីរបតិបតតិននរបស់មនុសសជតិ េឆព ះេទកនពិ់ភពកុងសយនិសបរសុិទធ ៖
មនុសសជេរចនជនំន់បនេធវដេំណ ររុករក រសវរជវពិភព កុងសយនិសបរសុិទធេនះ ។ ពួក

េគរកេឃញវធីិរបតិបតតិេផសងៗ  សេំដឲយសេំរចបន  ពិេសធេដយផទ ល់នូវកុងសយនិសបរសុិទធ
កនុងរូបកយេនះ។ េនកនុងអកសរសិលបបូ៍រណជេរចន បនេលកនិទន អពីំចណុំចេនះ ដូចជ ៖

• េរឿងពួកអទិេទពនិងពួកយកស ពួតៃដគន កូរសមុរទទឹកេដះ រុករកទឹកអរមិត សរំប់ឲយជីវតិ
រស់េនជអមតៈ ។

• េរឿងពុទធរបវតតិែដលេរៀបរប់អពីំរពះសិទធតថលះបង់សុភមងគលផទ ល់  រទពយសមបតិ  កិតតិយស
ែសវងរកកររតស់ដឹង ។

• េលករគូ ថងំេចង េធវដេំណ រែសវងរករពះធម៌ (េរឿងបូរណចិន)។
ខញុសូំមេរៀបរប់ខលីៗនូវវធីិរបតិបតតិនន  ែដលមនុសសបនេរប កនុងដេំណ ររុករកេនះ ៖
(ក) រពហមញញសសន ៖
ពួករពហមណ៍មនវធីិរបតិបតតិ៨យ៉ង ដូចតេទ ៖ (១)  Yama  (២) Niyama (ទងំពីរេនះជ

ែផនករកសសីល)    (៣)  Asana  រេបៀបហត់ពត់កយឲយមមួំន  កនុងេនះមននិយយ  អពីំរេបៀប
អងគុយសមធិផង ។ (៤) Pranayama ករហត់ពិនិតយដេងហម     (៥) Pratyahara ករ ហត់របមូល
សតិេទកនុងខលួន  (៦)  Dharana ករហត់សរួំចសតិ  (៧)  Meditation ករហត់ អងគុយសមធិ  (៨)
Samadhi : absorption or unity consciousness  ករសេំរចរតស់ដឹង និងបនេឃញរពះអទិេទព
កនុងខលួន  ។  រពហមណ៍ មនមគ៌ ៣យ៉ងសរំប់មនុសសរគប់រូបរបតិបតតិ  េនះគឺ (១)  The  path  of
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knowledge មគ៌តមករែសវងយល់េដយរបជញ   តមករគិតពិចរណ (២)  The path of devo-
tion  មគ៌សេំដកររួចរេដះ  េដយយករពះអទិេទពជយន (ករបផុំសេសនហឥតរពំែដន
ចេំពះរពះអទីេទព Unconditional  love  to  God  ) (៣)  The  path  of  karma  មគ៌សេំដករ
រួចរេដះ  េដយយកអេំពជមូលដឋ ន (  អេំពសពវយ៉ង  គឺបេំរ រពះអទីេទព)  ។  មនុសសេយង
មនទេំនរែបលកៗ អនកខលះរសបរសួលនឹងវធីិ ទី ១ឬទី២  អនកខលះសីុនឹងវធីិចរុំះ តមករចូលចិតត និង
និស័សយេរៀងៗខលួន ។ រគឹសតសសន  ឥសល មសសន និង សសនដៃទមួយចនួំនេទៀត បនយក
មគ៌ទី២ជមូលដឋ ន ។

(ខ) រពះពុទធសសន
រពះពុទធបនេរៀនសូរតវធីិទងំអស់ពីពួករពហមណ៍ េហយរទង់រកេឃញវធីិរបតិបតតិ ៨យ៉ង

ែដរ  និងអចសេងខបមកជ ៣ជពូំកធំៗ  ៖  សីល  សមធិ  និង  បញញ  ។  វធីិសមធិវបិសសន
ជបេចចកេទសមូលដឋ នរបស់ រពះពុទធសសន ែដលខញុនឹំងេរៀបរប់លអិំតកនុងវគគេរកយៗ ។

(គ) កររកេឃញរបស់មនុសសសម័យេយងេនះ ៖
សពវៃថងេនះ  មនអនករបជញទេំនបមន ក់េឈម ះ េលក Eckhart  Tolle  បនយកវធីិ  របតិបតតិ

សសនននទងំអស់មកេធវសេំយគ  បេងកតជវធីិរបតិបតតិ  បេចចកេទសសរំប់មនុសស ទេំនប
សម័យេយងេនះេរប  េដយពំុចបំច់ចូលកន់សសនណេឡយ  ។  វធីិេនះ  អចនិយយ
សេងខបថ ករតងំសតិេនកនុងេពលបចចុបបនន   (To be in the present or to be in the Now) ។
វធីិទងំេនះកពុំងេពញនិយមកនុងរសទប់សងគមរគប់ជន់ថន ក់  ។  េបអនកចង់ដឹងអពីំេរឿងេនះ
សូមអនេសៀវេភ The power of Now by Eckhart Tolle  ។ ខញុបំនដករសង់រេបៀបខលះៗជរំបជូន
កនុងវគគេរកយៗេទៀត ។

មនអនករបជញទេំនបថមីៗនិងមនរប់បញចូ លទងំពួកអនកវទិយសរសតជេរចនេទៀតរប់ពំុអស់
បនពយយម  រុករកកនុងវស័ិយ  កុងសយនិស  កររតស់ដឹង  កររុករកធមមជតិពិតកនុងខលួនេនះ ។
សូមចូលេទកនុង អិនទឺែណត Youtube  ពកយគនលឹះ Meditation – non duality – Consciousness –
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self realization – Yoga – Spirituality- religion and self realization  -Conscious tv Mcnay ។ល។

  េសចកតីសននិដឋ ន
កុងសយនិសបរសុិទធ  មនអតថិភពេនកនុងបណតូ លមនុសសរគប់រូប វឋិតេនឆង យផុតពីពិភព

កុងសយនិសនន ចិតតនិងកយ  េហយវជរបភពៃនរបជញ  ករបេងកតៃឆនរបឌិត  កររកីរយ
សនតិភពផលូវចិតត  សុភមងគល និងបរមសុខ  េលភពែផនដីេនះ ។ (The pure consciousness stays
beyond human mind and body and it is the source of Intelligence , creativity, Joy, Inner peace,

happiness, bliss on this planet  ) ។ មនុសសរគប់រូបមនកណំប់មហសលកនុងខលួន បុ៉ែនតជទូេទ
មនុសសខលួនឯងពំុបនដឹងេឡយ ។ ជួនកលសល ប់ពីែផនដីេនះក៏ពំុបនដឹងអពីំអថ៌កបំងំេនះផង ។
ភិកខុ េឃសននត  អនករបជញពុទធសសនែខមរមនសងឃដីករថ េបមនុសសពំុបនជួបនឹងរពះធម៌
កនុងជតិេនះេទ េនះេគនឹងរតូវរង់ចជំេរចនជតិកេំណ តតេទមុខេទៀត  ។

II សលិបៈៃនជីវិត
ចូរអនកពិនិតយជុវំញិខលួនអនកេទេមល េតមនចូលចិតតរសឡញ់អវីខលះ ?  ឬនិយយមយង៉េទៀត

េតអវីខលះែដលនមំកនូវករេពញចិតត ករសបបយរកីរយដល់អនក ?  ចណីំឆង ញ់  រូបភពលអ
តរនតីពិេរះ  ផទះឬភូមិគួរឲយចង់រស់េន ។ ទងំអស់េនះសុទធែតបងកប់នូវសិលបៈដូចជ ចណីំឆង ញ់គឺ
អរស័យេដយមនេរគឿងរគប់មុខ និងករបិុនរបសប់របស់អនកដសំលផង ។ េភលងពីេរះ គឺអរស័យ
មនឧបករណ៍េភលងនិងករបិុនរបសប់របស់អនករបគំ ។  ក៏ដូចគន ែដរ   ជីវតិមនុសសេយងរស់េនេល
ែផនដីេនះរតូវករចបំច់មនសិលបៈ េដមបឲីយគុណភពៃនជីវតិរសស់បរំពង មនរសជតិ  ភព
សបបយរកីរយ  េរកបជញជ ក់សុភមងគលដ៏រតចះរតចង់  ។  េដយមនសិលបៈកនុងជីវតិេនះេហយ
មនុសសជេរចនបនសេំរចេជគជ័យរគប់វស័ិយ   ករសិកសសនសវំជិជ កនុងេលក  កររបកបករងរ
ចិញចឹ មជីវតិ ករែសវងរករទពយសមបតតិ  កិតតិយស  បុណយសកត�កនុងសងគម ។  ករសេំរចេជគជ័យ កនុង
វស័ិយដូចេរៀបរប់មកេនះគឺជែផនកេលកខងេរកខលួនបុ៉េណណ ះ  គឺបនែតមួយចេំហៀងៃនទិដឋភព
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ជីវតិបុ៉េណណ ះ  ។  េនមួយចេំហៀងេទៀត   មនុសសេយងភគេរចនេលសលុប ពំុទន់បនេរបរបស់
កប់បត់កនុងខលួនរហូតដល់សល ប់េទវញិក៏ពំុដឹង  ពំុសគ ល់  ពំុយល់ផង  ។  ធមមជតិបនផតល់នំមួយដុំ
មកឲយមនុសសរគប់រូប បនហូបឆង ញ់ ។ បុ៉ែនតេយងហូបបនែតពក់កណត ល  គួរឲយសត យ ណស់
ពក់កណត លេទៀតគឺបនដល់សុភមងគលែដលេចញពីពិភពខងកនុងខលួនមនុសសេយង មន ក់ៗមក ។
េយងមន ក់ៗបនេរបឋមពល១០០ភគរយេទេលកររសវរជវពិភពខងេរកខលួន   ទុកឲយជីវតិ
ខងកនុងខលួនមនដេំណ រករតមយថកមម គម នរេបៀបេរៀបរយ  គម នសិលបៈ   ពំុមនករ
ែកៃឆនេរបៀបដូចជតបូងែដលថិតេនកនុងផទ ងំថមពំុទន់ៃឆន ។  ដូចខញុបំនេរៀបរប់លអិំតកនុងវគគ
កុងសយនិសេពលដឹងខលួន និងកុងសយនិសេពលយល់សបតិរសប់ ថេតមនុសសេយងមន ក់ៗ  ទទួលរង
េរគះពីរបអប់េម៉ម៉ររីប់រយ ពន់ មឺុន ែសន លនដង ។ ខញុបំនបញជ ក់ថ មនុសសមនលទធភព
រស់េនកនុងបនទប់េម៉ម៉រផីង  និងេរកេម៉ម៉រផីង  ។  បុ៉ែនតេយងជប់ផុងេនែតមួយចេំហៀង  េពល
គឺរស់េនែតកនុងេម៉ម៉រខី លួន  េហយរតូវវេកៀបសងកត់បញជ ផត ច់មុខពីកនុងមក  ។  េដមបឲីយមនុសស
ែរបជមនុសសេពញេលញ  េគរតូវកររស់របកបេដយសិលបៈៃនជីវតិ  េពលគឺេគរតូវផសេំធវយ៉ង
ណឲយលទធភពទងំពីរេនះមនវតតមនសីុសងវ ក់គន  (Harmony)   បេងកតបនជជីវតិ  មន
រសជតិ និងមនន័យ ។ 

ជីវតិរស់េនកនុងេម៉ម៉រងីយណស់  េយងដឹងរគប់គន េរពះជជីវតិជក់ែសតងរល់ៃថង ។ ករ
លបំកបនដល់កររស់េនខងេរកេម៉ម៉រ ី េតេធវយ៉ងណ ?   េតេធវដូចេមតច ?  មនុសសទមទរ
ឲយមនចេំណះដឹងនិងសិលបៈេរបរបស់ចេំណះទងំេនះ កនុងជីវតិជក់ែសតង ។

អរយធម៌ វបបធម៌ មនុសសជេរចនជនំន់បនឆលុះបញច ងំវធីិជេរចនយ៉ងដូចជករ របតិបតតិ
សសននន ករហត់េយគៈ (Yoga) ករសូរតពកយម៉ន់រត  កររបតិបតតិសមធិែបលកៗ
ករហត់តងំសតិឲយេននឹងេពលបចចុបបនន ករហត់កបួនបូរណចិន  zen   ,  Tai-chi   ,Taoism
ករហត់សមធិតមកបួនបូរណជបុ៉ន koan  ករហត់របមូលសតិ (Concentration)េលវតថុនន
ដូចជអណត តេភលង ផក  លហំអកស ធមមជតិជុវំញិ ។ល។
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របេទសកមពុជេយង មនភ័ពវសណំងយ៉ងៃរកែលង  េដយមន រពះពុទធសសនជរគឹះ
ជួយែខមរឲយសគ ល់េសចកតីសុខចេំរ ន  និង  សុភមងគល  កនុងជីវតិរគប់របករ ។   សមធិវបិសសន
ជបេចចកេទសមួយ ដ៏អសច រយរបស់រពះពុទធសសន ែដលខញុសូំមអធិបបយលអិំតខងេរកម ៖
សមធវិិបសសន ៖

ទិសេដសខំន់បផុំតរបស់រពះពុទធសសនគឺបនដល់កររេំដះអនករបតិបតតិធម៌ ឲយរួចផុតពី
ទុកខេវទនកនុងជីវតិរស់េនជក់ែសតង  េហយបនេឃញពនលឺរពះនិពវ នបរមសុខ  កនុងេពលបចចុបបនន
និងេទអនគតកលខងមុខតៗេរៀងេទ ។   អនករបតិបតតិនឹងពិេសធេឃញ  េសចកតីសុខកនុងជតិ
ជមនុសសេនះពំុចរំង់ចដំល់ជតិេរកយៗេឡយ ។ ខញុផំទ ល់បនរបតិបតតិសមធិវបិសសនតមមគ៌
រពះពុទធសសន អស់រយៈជង 10ឆន មំកេនះ ពិតជជួបនឹងេសចកតីសងប់ផលូ វចិតត សនតិភពផលូវចិតត
ជីវតិមនពនលឺរសមី  និងរបកបេដយភពរកីរយ  រតជក់រតជុំ  សុភមងគល   េទះបីជីវតិជួបនឹង
ឧបស័គគចរូំងចរំះយ៉ងណក៏េដយ (  ដូច ជជមងឺ  ភពខវះខត ករបត់បង់មនុសសជទីរសឡញ់
។ល។ )។  សូមឧទទិសមនុញញផលនិងករដឹងគុណដ៏រជលេរជ ជូនដល់រកុមវបិសសនេនទីរកុង
ភីឡែដលហវ សហរដឋអេមរកិ  ែដលបនជួយឧបតថមភរូបខញុនិំងរគួសរឲយរួចរេដះពីទុកខេសក កនុង
បចចុបបននជតិេនះ  ។  ខញុសូំមែចករែំលកករពិេសធន៍   និងចេំណះដឹងកនុងែផនកេនះ  តមរយៈ
អតថបទែដលអនកកពុំងអន  សរំប់ជរបេយជន៍ដល់កូនែខមរជនំន់េរកយៗ   និងសរំប់ជ
បុពវេហតុសនតិភពសកលេលក ។

េតអនករជបឬេទថ េតបណតូ ល  ខលឹម  មូលដឋ នរគឹះៃនរពះពុទឋសសន ឋិតេនេលចណុំច
ណ ?

រពះពុទធសសនមនេគលករណ៍រគឹះ៣យ៉ងគឺ សីល សមធិ និង បញញ  ។    សីល ៖
កររស់េនកនុងធមមចរយិ ,  សមធិ ៖ ករេធវមច ស់ៃនចិតត ,  បញញ  ៖ ករសគ ល់រេបៀបបដិបតតិ េដមប ី
រេំដះខលួនេចញពីទុកខ ។

រូបមនតទងំបីេនះ  េបជនណរបតិបតតិបនេពញេលញ  េគនឹងពិេសធរពះនិពវ នកនុងជតិ
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េនះពំុខនេឡយ  ។   អនករបែហលជេកតចមងល់ដូចខញុ  ំ « េតរពះនិពវ នជអវីេទ?» ។  ខញុ ែំតងឮ
ចស់ៗដណំលតៗគន ថ « ចូររកសសីល និងដក់ទនរបថន ឲយបនជួបនឹងរពះនិពវ ន »  ។ េយង
ពំុដឹងជជតិណេទ េទបេឃញពនលឺរពះនិពវ ន ។   តមពិតរពះពុទធពិេសធេឃញរពះនិពវ នកនុង
រពះកយ េនេពលែដលរពះអងគេនមនរពះជនមជមនុសសដូចេយងរល់គន េនេឡយ  ។ រពះអងគ
បនខិតខផំសពវផសយនូវវធីិេធវយ៉ងណឲយេយងមន ក់ៗ  អចពិេសធេឃញរពះនិពវ នពិតរបកដ
ដូចរពះអងគ ។ ករសននិដឋ ន  ែដលខញុជំរំបខងេលេនះ បនមកអពីំករពិេសធន៍របតិបតតិសមធិ
វបិសសនកនលងមក ។

ខញុសូំមបរយិយបនត នូវរូបមនតទងំបីេនះ  េគអចបែំបកលអិំតជ ៨របករ ៖
ទី១ /សីលបែំបកជ ៖ សមម វច (វចរតូវ )  សមម កមមនត (ករងររតូវ )  សមម អជីវៈ (ករចិញចឹ ម
ជីវតិរតូវ )។
ទី២  /     សមធិបែំបកជ៖    សមម វយមៈ (ពយយមរតូវ )     សមម សតិ (កររលឹករតូវ )
សមម សមធិ (សមធិរតូវឬករដកំល់ចិតតរតូវ )។
ទី៣ /  បញញ បែំបកជ៖  សមម ទិដឋិ (ករយល់រតូវ )   សមម សងកបបៈ (កររតិះរះិរតូវ )។

បនតេទេនះ   ខញុ នឹំងេលកជពូំកទងំបីេនះមកអធិបបយលអិំត ដូចតេទ ៖
ក      -   សីល    (Morality) :

អនកកន់រពះពុទធសសនរកសសីល៥ ៖
១-បណ េវៀរចកករសមល ប់សតវមនជីវតិ   ពំុេបៀតេបៀនជីវតិ  កររបកន់ធម៌អហិងស ។
សតវទងំអស់កនុងេលក   ពំុចង់ជួបនឹងេរគះថន ក់  ឬករេបៀតេបៀនជីវតិេដយរបករណមួយ
េឡយ  ។  ខលួនេយងផទ ល់  មន ក់ៗក៏ដូេចន ះែដរ  ។   ដូេចនះ  េដមបឲីយជីវតិរបពឹតតិេទបនរលូន
រសបរសួលគន    គបបមីនុសសមន ក់ៗ កន់ធម៌បណេនះជចបំច់ ។
២-មុស េវៀរចកករនិយយកុហក  ពកយរតេគះេបះេបក  ពកយញុះញង់ចក់េដត
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និងពកយេរយរយឥតរបេយជន៏។   របករេនះនមំកភពសងប់កនុងចិតត (ចិតតបរសុិទធ)  និងអចជ
មូលដឋ នឲយេយងរកេឃញ សចចធម៌ កនុងខលួនែដលជទិសេដចបំង ៃនកររបតិបតតិធម៌ ។
៣-អទិនន  េវៀរចកករកន់យករទពយសមបតតិែដលមច ស់េគមិនបនឲយ ពំុយកឬប៉ះពល់
របស់ណពំុែមនជរបស់ខលួន  ។  របករេនះ   ពំុែមននិយយ  េយងដល់ែតសមភ រៈបុ៉េណណ ះេទ
គឺទងំផលូ វចិតតផងែដរ ។ តួយ៉ងពំុគួរដេណត មយកគុណសមបតតិ  ឬកិតតយសែដលអនកដៃទ េគសេំរច
បនេឡយ ។
៤  កេម  េវៀរចកកររបរពឹតតកនលងចបប់បេវណីេលបតីរបពនធ កូនរបុសរសីរបស់េគ។   ពំុរបរពឹតតិ
កមខុសគនលងសីលធម៌  ដូចជករែថរកសភព  េសម ះរតង់បតីមួយ  របពនធមួយ  ។   មនន័យ
មួយេទៀតគឺ  បនដល់ករដកំល់ខលួនឲយេនលីវ (celibacy)  ជេរៀងដ៏រប  េដមបជីរបេយជន៍
ដល់ខលួននិងអនកដៃទ ។ ឧទហរណ៍ដូចជ  ករលះបង់របស់ រពះសងឃជេដម (កនុងេនះមនបងកប់
អថ៌កបំងំមួយែដលេគពំុសូវឮពីមុនមកេនះ គឺករសៃំច ឋមពលកមគុណ (sexual  energy  )
សរំប់មុខសញញ េផសង  ែដលមនគុណរបេយជន៍  ខពស់ជងករបេងកតកូនបនតពូជ )  ។
កររកសសីល  របតិបតតិសមធិ  អចញុងំឲយឋមពលកមគុណ  ពីកមល ងំជរុំញែនករេរតក
រតអលកនុងកម  កល យមកជឋមពលបេំរ សុខភព  ភពសកមមៃនកររតិះរះិ ពិចរណ
និងផលូ វចិតត ( Transformation of sexual energy into spiritual energy ) ។
៥- សុរ េវៀរចកករេរបរបស់េរគឿងេញៀន េរគឿងរសវងឹ រគប់ែបបយ៉ង។   ពំុេសពេរគឿងរសវងឹ
េរគឿងេញៀន។  េដយែឡកកនុងរពហមញញសសន កនុងចណុំចទី៥េនះែដរ  េគេរបអតថន័យ
ខុសែបលកពីពុទធសសន េដយែចងថ «របតិបតតិករដក់ទន  ជរំះចិតត កណំញ់ »  ឬករជរំះចិតត
ពំុឲយជប់ជពំក់ េញៀននឹងកមមសិទធណែដលពំុចបំច់ ។  ខញុធំល ប់ឮពុទធសសនិកនិយម េរបពកយ
ថ «សីលនិងទន » ។ 
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សីលទងំ៥យ៉ងេនះ  ជសីលធម៌សកលែដលេយងពិនិតយេឃញ  េនរគប់សសននន
និងសីលធម៌ទូេទកនុងសម័យទេំនបេយងេនះ  ។  កររស់ជមនុសសធមមត  េបរកសបនបុ៉េណណះ
េយងនឹងទទួលលទធផលភល មៗ   េពលគឺភពសងប់កនុងចិតត  សុខសបបយ  ទទួលករទុកចិតត
ពីអនកជុវំញិ   ទទួលកររប់អន   រក់ទក់   េមរតីភពពីមជឈដឋ នជុវំញិ   នមំកនូវ ភព
ចេំរ នរុងេរឿង  ។   មយង៉េទៀត   េបេយងសបរពសួចិតតអកុសល  ដូចជកហឹំងៗនឹងរតឡប់
មកេយងវញិ ។ េបេយងសបរពួសេមតត ករុណ  េនះេមតត និងករុណនឹងវលិមករកេយងវញិ ។
េនះជចបប់  ពំុចបំច់មនសរេសរកនុងកបួនេឡយ  វមនឋមពល   និងរបតិកមមផុះេចញពី
ធមមជតិេដយឯកឯង   ។  ជនណរបតតិបតតិឬរបរពឹតតែបបណេនះ  នឹងទទួលផលយ៉ង
ពិតរបកដ  េនះជយុតតិធ៌មែដលមនបងកប់កនុងចបប់ធមមជតិ។

ខញុសូំមកត់សគំល់ចណុំចដូចខងេរកមតេទេនះ៖
៙-កនុងរបព័នធរបតិបតតិរពះពុទធសសន  ករអនុវតតន៍រកសសីលមនតមលដំប់និងករំតិ៖

មនសីល៥  សីល៨ សីល១០ (តយយចណុំះេជងវតត) និងសីល២២៧ (សរំប់រពះសងឃ)  ។
៙កនុងកររបរពឹតតិជក់ែសតង   ទមទរឲយេយងមន ក់ៗពិនិតយខលួនឯង និងហត់ពត់កយ វច

និងចិតត  តមរូបភពផទុយ ៖ េបចង់រេំដះខលួនពីចិតតកណំញ់  េយងរតូវហត់េធវទន  េធវអេំណយ
េដយគម ន លកខខណ័ឌ  គម នចង់បនសណំងមកវញិ ។  េបចង់រេំដះពីចិតតរចែណន  និនទ  ឈន នីស
ករសអប់េខពម គនំុំគគួំន កណំច សហវេឃរេឃ េយងរតូវហត់ផសយ េមតត ករុណ  សេនត ស
រតរបណី (Loving  kindness)ដល់មនុសសសតវជុវំញិពំុេរ សមុខ  ឋនៈ  រកុមពូកេឡយ  ។  គួរហត់
រលឹំកជេរឿយៗ នូវអងគធម៌ដ៏ខពង់ខពស់  រពហមវហិរធម៌ទងំ៤យ៉ងគឺ ៖ េមតត  ករុណ  មុទិត និង
ឧេបកខ  ។   េបចង់រេំដះខលួនពីេភលងកហឹំងេលនរណមន ក់ឬេហតុករណ៍អវីមួយ   េយងរតូវហត់
រលឹំករេំលចេឡងកនុងចិតត អពីំគុណសមបតតិ  ករដឹងគុណ  (gratitude) ដល់បុគគល  ឬេហតុករណ៍
ទងំអស់េនះ ។  េបចង់រេំដះខលួនអពីំករភ័យខល ច  រពួយបរមភនន  េយងរតូវរលឹំកជេរឿយៗនូវ
អណំចេតជះដ៏អសច រយ  ៃនរពះពុទធ  រពះធម៌  រពះសងឃ ចូរយកធតុ (រតនៈ)ទងំបីេនះជទីពឹង ។
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េបមនុសសេយងមន ក់ៗហត់ពិនិតយចិតតខលួនឯង  េហយបញចូ លនូវធតុជកុសល  ជវជិជមន ធតុជ
មនុសសធម៌បនតិចមតងៗេទកនុងកររស់េនរបចៃំថងតមវធីិដូចខញុជំរំបខងេលេនះ  គុណភពៃនចិតត
េយងនឹងបនកន់ែតរបេសរេឡង មនពនលឺេឡង   សងប់សនតិភពេឡង  កន់ែតសបបយ រកីរយ
េឡង ។

៙-កររកសសីល៥េនះ អចនមំកនូវេសចកតីសុខចេំរ នរគប់របករកនុងជីវតិជក់ែសតង េហយ
េនះជឈន ន់សរំប់េយងមន ក់ៗឈនេឡងេទដណំក់កលសមធិ   ែដលជជហំនរេំដះចិតត
មនុសស ពីភពេសហមងសពវយ៉ង  ដល់ឫសគល់   ឬករសអំតចិតតឲយបរសុិទធ ។  អនកកន់
រពះពុទធសសនែដលរបរពឹតតិរតឹមែតសីលេនះ  អចទទួលផលពីសសនបនែតមួយករំតិ
បុ៉េណណ ះ  ពំុទន់បនពិេសធេឃញពនលឺៃនរពះនិពវ នពិត របកដកនុងខលួនេនេឡយេទ  ។

ខ  -  ខលឹមសរសមធិវបិសសន  

ខញុសូំមអធិបបយចណុំចេនះេដយែចកេចញជពីរជពូំក ១-រទឹសតី  និង ២-ករអនុវតតន៍
ជក់ែសតង ។

១- រទឹសតីសមធិវបិសសន
១០-  េគលករណ៍៤យ៉ងៃនសមធិវបិសសន ៖
េដមបរីបតិបតតិសមធិវបិសសនឲយបនសេំរចេគលេដ គបបអីនកគួរយល់ដឹងេគល-ករណ៍

៤យ៉ង េនះគឺ ៖ 
មួយ-  ករទទួលសគ ល់  ករមនសតិដឹង (Recognition /Awareness /Knowing) 
ពីរ-    កររពមទទួលយក  ករសុខចិតត(Acceptance)   
បី-     ករពំុេដរតួ (non-identification )
បួន-  កររសវរជវករពិនិតយយ៉ងលអិតលអន់ (Investigation)។
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€េគលករណ៍  ករទទួលសគ ល់   ករមនសតិដឹង    (  Recognition / Awareness/ knowing  )   :   

កនុងជីវតិធមមត  េយងខិតខពំរងីកករយល់ដឹងអពីំអវីៗជុវំញិខលួន  សរំប់ជមូលដឋ នៃនករ
រតិះរះិពិចរណ  និងរកដេំណះរសយបញហ  ។  េបមនេហតុអវីេកតមន  ជដបូំង េយងែតង
រសវរជវែសវងយល់រកមូលេហតុ  រួចេទបេដះរសយតមដេំណ រ ។

កនុងកិចចករអងគុយតងំសមធិក៏េធវដូេចន ះែដរ ។  េយងរតូវមនសតិ ដឹងរល់អវីៗកពុំងេកត
មនកនុងខលួនជប់ជនិចច ។  េតកនុងខលួនមនេហតុេភទអវីកពុំងេកតមន ៖ ញ័រសច់  ដេំណ រេបះដូង
សពឹករសពន់ ឈឺ សនល ក់ៃដេជង អស់កមល ងំ េហវហត់ េរសៀវរពឺ េកត  រង  រសួលខលួន ។ េតកនុងៃផទចិតត
មនអវីកពុំងេលចេឡង ៖  កពុំងគិត  រជួលរចបល់  រចស់រចល  តប់របមល់អរមមណ៍  ភ័យរពួយ
បរមភ  រសេណះ  រចែណន របច័ណឌ   និនទ   េកតេលភ  តណហ   កហឹំង  េសកសេរងង  គនំុំ
។ល។  តមបទពិេសធផទ ល់ខលួន  ខញុ េំឃញថ េបេយងមនសតិដឹងេហតុករណ៍ទងំេនះ
មនន័យថ  េយងបនរួចរេំដះផុតពីទិដឋភពេខម ងងឹតេនះេហយ ។ េពលកពុំងែតខឹង េបេយង
ដឹងខលួនថកពុំងែតខឹង  េនះថមពលៃនកហឹំងនឹងសបរលបបនតិចមតងៗពីៃផទចិតតេយង   ៗនឹង
បនរួចរេដះ េពលខណៈេនះឯង  (ធូររសលពីកហឹំងមួយរេំពច Instantly,immediately )។

សូមពិេសធជមួយខញុ ំ  ។   េពលអនកមនកហឹំង   សូមតងំអរមមណ៍  ឲយេសងៀមមួយែភលត
េហយតងំសណួំរសួរខលួនឯង  ដូចជ « នរណខឹង ?  ឬកហឹំងមកពីណ ?  ឬ  កហឹំងមន
រទង់រទយដូចេមតច ? » ។ សូមកុរំបឹងរកចេមលយ  រគន់ែតពិនិតយអពីំករែរបរបួលបនេហយ (Just
watch within ,  that's it  ) ។ សណួំរជមេធយបយទញសតិឲយេមលេទកនុងខលួនបុ៉េណណ ះ ។ អនក
នឹងធូរេសប យ ពីកហឹំងភល មៗេនះពំុខនេឡយ ។

េនះជករវវិតតន៍មួយដ៏អសច រយ ករែរបរបួលមួយដ៏អសច រយ កររួចរេំដះមួយដ៏អសច រយ កររក
េឃញមួយដ៏ចែមលកអសច រយែដលខួរកបលមនុសសគិតពំុដល់   គិតពំុយល់   មនែតករពិេសធន៍
ផទ ល់បុ៉េណណ ះេទបអច រជបដឹងបន  េនះជបញញ ថន ក់កពូំលកនុងរពះពុទធសសន។

គួរកត់សគំល់ថ  សតិដឹងេនះរតូវឋិតកនុងភពបរសុិទធ មនន័យថ ពំុដឹងតមរយៈ
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ខួរកបល តមេម៉ម៉រេីឡយ   ។ ពំុដឹងតមករពិចរណ  ករេរបៀបេធៀប  ករវនិិចឆ័យ ករសរុប
េយបល់េឡយ ។ េពលគឺដឹងពីបណតូ លខលួនេយងែតមតង (From our being not from our thinking
process  )  ។  ន័យមយង៉េទៀត   េយងមនសតិដឹងេដយេមលពីខងកនុងបណតូ លខលួនេយងមក
ពំុឆលងតមរយៈខួរកបលេឡយ (ពំុអនុញញ ត  ឲយេម៉ម៉រេីរជៀតែរជកឬេធវអនតរគមតមែបបែផន
ណេឡយ )។

ករពរងីកសតិដឹងកនុងខលួន(Recognition  )េនះជគនលឹះបផុំតកនុងវធីិអងគុយឬតងំសមធិ  ។
ករែដលេយងមន ក់ៗហត់អងគុយសមធិមួយៃថង ពីរេពលគឺហត់ហវឹកហវឺនពរងីកេខឿនសតិដឹង
(Awareness)េនះ  េពលគឺេធវយ៉ងណឲយសតិដឹងេនះរកីពណណរយេឡងៗ  ។   សតិដឹងេនះមន
របភពពីកុងសយនិសដ៏បរសុិទធ (Pure consciousness – turya) (ដូចបនបរយិយពីមុនរសប់)។

សតិដឹងជមូលដឋ នសខំន់បផុំត  សរំប់រេំដះចិតតមនុសសឲយរួចផុតពីភពេសហមងទងំ
ឡយ ពីកហឹំង ទុកខរពួយ ភ័យខល ច េរកៀមរក ំ រចែណន ករខម សេអៀន ករេញៀន។ល។
€-េគលករណ៍ កររពមទទួលយក  ឬករសុខចិតត    (  Acceptance   )   ៖  

សូមចូលរួមពិនិតយឥរយិបថមនុសសមន ក់  ែដលេដរឆលងកត់ភូមិមួយ ។  េដយៃចដនយ ជន
េនះេដរជន់ភក់តមផលូវ ។  ឥរយិបថពីរយ៉ង ែដលអចកត់សគំល់ ៖

-មួយ/  ជនេនះមនរបតិកមមសែំដងេចញជករខឹងនឹងខលួនឯងេដរពពល ក់ពេពលពំុពិនិតយ
នឲំយជន់ភក់  ឬខឹងអនកដៃទពំុទទួលខុសរតូវែថទផំលូ វ  ទុកឲយមនភក់រកខវក់  េហយក៏េជររបេទច
ផត ស េដយកហឹំងបិទបងំ ខកខនពំុបនេមលមុខេរកយ រជុលេរជះជន់ភក់កន់ែតេរជ ។

-ពីរ/  ជនេនះមនឥរយិបថទទួលយក  ឬសុខចិតតពំុរបែកករបណងំនឹងវសនែដលរតូវ
របឡក់ភក់  ។  េគគិតថ េនះជេរឿងហួសេទេហយ  េនះជេហតុករណ៍  (It  is  the  fact  ) ។
អរមមណ៍និងចិតតេគសងប់នឹងនរ  ។  េគមនឱកសនឹងពិនិតយសភពករណ៍បនចបស់លស់
ដកេជងពីភក់េហយជូតតមសរួំល  រួចបនតដេំណ រេទេទៀត  ទុកឱកសឲយខួរកបលទេំនរ   សរំប់
គិតគូរអពីំេរឿងេផសងៗ  ែដលរតូវេដះរសយចេំពះមុខ ។
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គឺកនុងឥរយិបថទីពីរេនះេហយ  ែដលអនករបតិបតតិសមធិរតូវរបកន់យក ។  ពកយទទួល
យក ឬសុខចិតតតមវសនេនះ េបេមលេសៗពីេរកហក់ដូចបងហ ញេចញចណុំចអវជិជមន  េរពះ
បេណត យខលួនពំុចប់កន់េដះរសយឬរពេងយកេនតយ  ។  េបពិនិតយឲយេរជ  េយងេឃញរបេភទ
ជនទី២មនសភពចស់ទុំ  េដះរសយបញហ បនលអជង ។ តមពិត  េយងទទួលយកឬសុខចិតត
ពំុមនន័យថ េយងរពេងយកេនតយេឡយ  ។  ផទុយេទវញិ   រកសភពេសងៀមសង ត់  នឹងនរ  េដមប ី
ពិនិតយ និងេដះរសយបញហ ជជហំនៗបនលអជង ។  តមពិត ករទទួលយក  ឬសុខចិតតេនះ
គឺរគន់ែតជវធីិ េម៉តូដ (Technique )  េធវឲយសងប់ចិតតបុ៉េណណ ះ ។ សូមកុេំភលចថ េរកយពីទទួលយក
េហយ ឬសុខចិតតេហយ  រតូវសួរខលួនឯងថ េតមនកិចចករអវីរតូវេធវ   េដមបេីដះរសយចេំពះមុខ
ជជហំនដបូំង ? កររកីចេំរ ននឹងចប់េចញដេំណ រពីចណុំចេនះែតមតង។

េគលបណំងៃនករអងគុយសមធិ គឺករែសវងរក ចិតតសងប់ សនតិភព កនុងចិតត ករដឹកនសំតិ
ឲយហួសេចញអពីំចលនខួរកបល ហួសអពីំេម៉ម៉រ ី (Go beyond the human mind ,go beyond hu-
man  memory)  ។ េនេពលអងគុយសមធិ   អនករបតិបតតិែតងប៉ះទងគិចនឹងអរមមណ៍ នឹងេរឿងរ៉វជ
េរចន ៖  េរឿងអតីតកល  កររសៃម  កហឹំង  ភ័យ  រពួយ  ករគិតគូរអពីំ អនគត ។ល។  េបបនត
េធវរបតិកមមេទនឹងេរឿងរ៉វទងំអស់េនះ  េគនឹងជប់ផុង  លង់កនុងអរមមណ៍ទងំេនះ  េហយេភលច
ករងរសមធិទងំរសុង ។ ឧបករណ៍មួយដ៏ស័កតិសិទធ� គឺករទទួលយក  ឬករសុខចិតតចេំពះមុខ
រូបភពទងំអស់េនះ ទងំេរឿងលអ ទងំេរឿងអរកក់ ទងំឈនះ ទងំចញ់ ទទួលទងំអស់ ពំុរបែកក
របណងំ  ពំុេធវរបតិកមមេឡយ  ។  េបកហឹំងមកដល់  បទខញុទំទួល  ។  េបេរឿងរ៉វលអមកដល់
បទខញុទំទួល ។ សមនឹងពកយបូរណ េពលថ ៖ «ចញ់បនជរពះ ឈនះបនជម» ។  េធវដូេចនះ
តៗេទ ៖

-ទី១    េយងបងហ ត់ចិតត អប់រចិំតតឲយតងំេនកនុងសភពសងប់សង ត់   េយងបណតុ ះទមល ប់ថមី
ឲយខលួន  ទមល ប់េនះ មនលកខណៈផទុយអពីំកររស់េនធមមត ែដលេយងមន ក់ៗែតងែតេធវ  របតិកមម
ពំុេចះចប់  ដូចទឹកេរជះធល ក់គហុំក  ដូចរគប់ែបកផទុះកនុងសមរភូមិចបំងំ (ទមល ប់ខមួលខម ញ់ែបប
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េនះ  សងគមបេរងៀនេយងតងំពីតូចមក  សមធិបេរងៀនេយងឲយបតូ រផនត់គនិំតចស់ៗ  េហយបពំក់
រេបៀបរស់េនថមីឲយអនករបតិបតតិ ) ។

-ទី២  េយងេបកលហំៃផទេមឃៃនចិតតឲយធទូំលយ  េបកឱកសឲយគនិំត អរមមណ៍ េរឿងរ៉វ
អរសូវ (ែដលេយងទប់បងខ ងំ  លួចលក់ទុកកនុងចិតតជយូរមកេហយ)  ឲយសែំដងេចញមកេរក
េដយេសរ ី  ។  គនិំត  អរមមណ៍  េរឿងរ៉វទងំេនះ  បនរួចេចញពីរទុង   ផុះអែណត តេឡងមក
ៃផទេលៃនចិតត  េហយក៏រលយបត់េទ  ផុះេឡងេហយរលយបត់េទ ជេរចនរសទប់ៗហូរែហ ។
បតុភូតេនះញុងំឲយសមព តផលូ វចិតតពីមុនធល ប់តឹងែតង រតូវធូររសលចុះជលដំប់  (េនះជយនតករ
លងសអំតៃផទចិតតមនុសស ឲយរួចផុតពីជតិពិសពុលអតីតកល -  Psychological  cleansing  pro-
cess)។ បតុភូតេនះ   ខញុ េំរបៀបដូចជទឹកកពុំងែតពុះកេរញជ លកនុងកេំសៀវ   បេងកតបនជសមព ត
េសទរផទុះបេងហៀរទឹកមកេរក ។ េបេយងេបកគរំបកេំសៀវ  ន៎ុះសមព តនឹងថយចុះ ទឹកឈប់កេរញជ ល
រតឡប់មកកន់ភពសងប់សង ត់ (ករេបករគបកេំសៀវ េរបៀបដូចជវធីិទទួលយក  ឬសុខចិតតេនះឯង
ែដលមនអតថន័យដ៏រជលេរជ )  ។ មយង៉េទៀត  ករេរបឧបករណ៍  ករទទួលយក ឬករសុខចិតត
សរំប់ដកអរមមណ៍របស់េយងេចញពីចរនតរបតិកមមរវងេម៉ម៉រ ី   និងពិភពខងេរក ។   តមពិត
ចរនតរបតិកមមេនះ មនដេំណ រជសវ័យរបវតតិពីកនុងមក ពីេម៉ម៉រមីក   េយងែតងយល់រចឡថំ របស់
ទងំអស់េនះ (ចិតត  អរមមណ៍   គនិំត  មេនសេញច តន)   ជរូបេយង  ជរបស់េយង  តមពិត
ពំុែមនេសះ (សូមអនអតថបទខងេដមអពីំ «ខញុជំនរណ ?  » នឹងកន់ែតយល់បែនថម  អពីំករ
របកន់ឥរយិបថ  ទទួលយក  ឬសុខចិតតេនះពំុមនផលវបិក អវីេឡយ ) ។

កនុងកររស់េនជក់ែសតង ចិតតមនុសសផទុកេដយរូបភពសពវយ៉ង កហឹំង ទុកខរពួយ សបបយ
រកីរយ  រចែណន  តប់របមល់  អួលែណន  េរកៀមរកំ េលភលន់  តេរមកតណហ   ។ល។ េនះជ
របករែដលមនុសសរគប់ៗគន មន  ជេករ ត�ដែំណលសងគមមនុសសរប់ជនំន់មក   វពំុែមនជរបស់
េយងផទ ល់េឡយ  វជេហតុករណ៍ េទះចង់ឬមិនចង់គឺ វរតូវែតេកតមន ។ អវីែដលសខំន់េនះ
គឺរតូវេចទសួរខលួនេយងថ ៖ េតសុខចិតតឬេទ ?  េតទទួលយកឬេទ  ?  ឧទហរណ៍ ទុកខេរកៀមរកំ
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េលចមកដល់  ខញុសុំខចិតតទទួលយកទងំអស់  ពំុរបែកករបណងំេឡយ  ។  េបេធវដូេចនះ  េតមនអវី
េកតេឡង ?  េពលេនះ  ឋមពល  កនុងខលួនពំុរតូវបនចណំយខជះខជ យេទេរកតេទេទៀត វរតូវ
េននឹងថកល់  ភពសងប់េកតមនកនុងខលួន  បនតមកភពរសណុកកនុងចិតតេលចមុខមក (Joyful  life)។
េនះ ជអថ៌កបំងំៃនេគលករណ៍ ។

កនុងរពះពុទធសសនេយង កររបតិតបតតិរបគល់កយនិងចិតតជូនដល់រពះរតនរត័យ (រពះពុទធ
រពះធ៌ម  រពះសងឃ ) គឺជវធីិបនថយឥទធិពលបុគគល Ego  បនថយរបតិកមមពីបុគគល  េធវឲយធតុ
បុគគលកនុងខលួនតូចបផុំត  សរំប់េបកផលូ វឲយសមធិអចេធវដេំណ រករបន  ។  េនះជចណុំចសែំដង
េឡងៃនឥរយិបថ «  ករទទួលយក  និងសុខចិតត»  ដូចែដលខញុជំរំបខងេលេនះរសប់  ។  កនុង
សសនដ៏ៃទ ដូចជរពហមញញសសន រគឹសតសសន រូបភពៃន «ករទទួលយក ករសុខចិតត »
ែសតងេចញកររបតិបតតិរបគល់កយនិងចិតតដល់រពះអទីេទព ។
€  េគលករណ៍   «  ពំុេដរតួ   –   Non-identification   »  

េយងធល ប់េមលេលខ ន េហយសេងកតេឃញអនកេដរតួឯក តួរង តួថលុក ។  ពួកេគសែំដងបន
លអណស់ ។   េតអនកធល ប់បនចូលេរជជមួយតួអងគឬេទ ?  ែមនពិត តួអងគនីមួយៗ សុទធែតមន
តួអងគពីរនក់កនុងខលួន ៖ (មួយ)  គឺតួអងគមនុសសរស់េនេរកេរងេលខ ន  ។  តួេនះមនលកខណៈ
ដូចេយងទងំអស់គន   ។  េគេដរតួជ ឪពុកមត យ  ជកូនែដលមនករអណិត  រសឡញ់ ភ័យ
រពួយ ដូចេយងដូេចន ះឯង ។  េនះគឺជតួអងគពិតរបកដ រស់េនកនុងជីវតិសមញញ ។ (ពីរ  )តួមួយ
េទៀតគឺតួសែំដងកនុងេរឿងនីមួយៗ  ែដលែតងែតែរបរបួលតមសច់េរឿង  ែដលអនកនិពនធកណំត់
ឲយេដរតួ  ៖ ជួនេគេដរតួជមនុសសលអ  សលូតបូត មនធម៌េមតត  ករុណ អណិត អសូរ សេនត ស
រតរបណី  ។  ជួនកលេគជមនុសសកច  សហវ  យង់ឃនង  ខឹង   េរកវេរកធ  អកបបកិរយិ
រចេងងរចងង ។ល។

ករេរៀបរប់អពីំតួេលខ នេនះ  សរំប់េរបៀបេធៀបនឹងលកខណៈជក់ែសតង  ៃនបតុភូតពិភព
ចិតតមនុសសេយងមន ក់ៗ ។  ដូចអនកបនដឹងសពវរគប់អពីំ កុងសយនិស េពលដឹងខលួន និងកុងសយនិស
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េពលយល់សបតិ   មនុសសពិេសធេឃញលហូំរគនិំត មេនសេញច តន របតិកមម កររជួំលអរមមណ៍
កររលឹកនឹកេឃញ កររសៃម ។ល។  លហូំរបតុភូតទងំអស់េនះ  គឺជឥទធិពលៃនេម៉ម៉ររីបស់
មនុសសេយងមន ក់ៗបុ៉េណណ ះ  ឬមនន័យមយង៉េទៀតថមនុសសរបរពឹតត ឬេដរតួតមែខសញក់របស់
េម៉ម៉រ ីដូចអយ៉ង/ទីងេមងដូេចន ះឯង ។ ករេដរតួេនះ េរបៀបដូចជតួេលខ នេលឆក  វពំុែមនជ
តួពិតរបកដេឡយ ។  ដូចែដលខញុបំនបញជ ក់កនុងជពូំក «ខញុជំនរណ ? » រសប់ តមពិត  តួអងគ
ពិតរបកដេនខងកនុងបណតូ លមនុសស  េពលគឺ កុងសយនិស ដ៏បរសុិទធេនះឯង ។

អរស័យេហតុេនះ េនេពលរបតិបតតិសមធិ  អនកទមល ប់របកន់ឥរយិបថ  ពំុបេណត យឲយ
លហូំរបតុភូតខងេរកអូសទញបន ។ ជក់ែសតង  េបកពុំងអងគុយសមធិ  គនិំតមួយេលចមក
អនករតូវដឹងខលួនថ អនកពំុែមនជគនិំតេនះេឡយ វជចណំងំរសេមលពីេម៉ម៉របុ៉ីេណណ ះ អនកពំុេដរ
តួជគនិំតេនះេទៀតេឡយ  អនកមននទីរតឹមែតពិនិតយវ េហយរពែលងវ Let  it  goes ។ គនិំត
េនះៗរគន់ែតជករផតល់េយបល់បុ៉េណណ ះ  ពំុែមនជបញជ ដច់ណត់េឡយ  ។   ពីមុនករហត់
សមធិ  វជបញជ ដច់ខត  េរពះអនកេដរតួជគនិំតេនះៗ  ។  ឧទហរណ៍មួយេទៀត   េបកហឹំង
េលចេឡង អនករតូវមនសតិដឹងថ េនះជបតុភូតខងេរកបុ៉េណណ ះ  េពលគឺវជករឆលុះបញច ងំ
ពីេម៉ម៉រមីកបុ៉េណណ ះ  ។  េយងឈប់េដរតួជកហឹំងេនះេទៀត  ។  េយងមននទីរតឹមែតពិនិតយ និង
រពែលងវេទចុះ ជករេរសច (ពំុបនតជប់សអិតនឹងកហឹំង ដូចទមល ប់មុនៗេទៀត)។  េបេធវដូេចនះបន
អនកនឹងឈនេទដល់ករបណតុ ះទមល ប់ថមី ែដលមនអនុភពអសច រយ ែដលជឱសថទិពវកនុងដេំណ រ
ែកែរបរេបៀបរស់េន (Transformation of life itself  ) សេំដ ដេណត មសិទធិេសរភីព  ករកន់កប់
វសនេដយខលួនឯង  និងសេំរចនូវសុភមងគលកនុងជីវតិជមនុសសេនះ ។
€េគលករណ៍រសវរជវយ៉ងលអិតលអន់   Investigation  

េបអនកសេំរចបនេគលករណ៍ ទីមួយ -ករទទួលសគ ល់ ករមន សតិដឹង ( Recognition )
ទីពីរ-កររពមទទួលយក  ករសុខចិតត (Acceptance)  ទីបី  - ករពំុេដរតួ  ( Non-identification  )
អនកអចនឹងឈនេទអនុវតតេគលករណ៍ទីបួនេនះបន   េពលគឺអនកមនសមតថភពរសវរជវ
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និងពិនិតយលអិតលអន់ខងកនុងខលួនអនក រួមមន រូបកយរពមទងំពិភពចិតតទងំមូល ។  េពលេនះអនក
តងំខលួនជអនកវទិយសរសត ែដលមនភរកិចចពិនិតយរសវរជវ  និងែសវងយល់ អពីំខលួនឯងផទ ល់
(Self-study)  ។   ខលួនឯងែតមន ក់  េដរតួជអនកពិនិតយសិកសផង  និងជកមមវតថុ ៃនករសិកសផង ។
ករពិនិតយរតូវេធវេដយពំុលេំអៀង (Objectiveness)  -  ពំុមនករេរបៀបេធៀបតមគនិំតផទ ល់  (No
comparison  from  your  personal  view  )-    ពំុមនបញចូ លករវនិិចឆ័យផទ ល់ខលួន ( No  personal
Judgment  )  របកន់តួនទីដូចអនកវទិយសរសត  េឃញអវីថដូេចន ះ  ពំុបញចូ លគនិំតខលួនេទកនុង
េនះេឡយ  ។   ជក់ែសតង   េបកហឹំងេលចេឡង  អនកពំុរតូវពិចរណថ េហតុអវីបនជខឹង
អនកមននទីរតឹមែតដឹងថមនកហឹំង  កពុំងេកតមនកនុងអតម អញេហយ   ចប់រតឹមេនះ  (You

just  know  ,  just  aware  the  fact,  that's  it  )។  េបមនគនិំតណផុះេឡងេហយ   អនករគន់ែត
ដឹងថមនគនិំតមួយេកតេឡងេហយបុ៉េណណ ះ  ពំុពិចរណេឡយ ។ ឥរយិបថេនះ អចេរបៀប
េធៀបេទនឹងរូបភពដបធមួំយសរំប់ដក់សមភ រៈេផសងៗ  ។  ដបែតមួយ  េគអចដក់របស់េរចន
យ៉ង  េគអចដក់ ទឹក េរបង មស ឬ លុយ ។ល។  េពលេនះខលួនេយង ឬសតិេយង េដរតួដូចជ
ដបេនះដូេចន ះឯង ។ េយងជតួដបេនះ ពំុែមនអវីៗែដលេនកនុងដបេនះេឡយ ( We are the bottle
itself , We are not the content ) ។ ខញុសូំមេលកករេរបៀបេធៀបមួយេទៀត  « េមឃ  និង  ពពក » ។
េមឃធទូំលទូំលយ េននឹង ពំុកេំរ ក  ពំុមនសកមមភពអវីេឡយ ។ េដយែឡក ពពកេលចេឡង
េហយរលយបត់េទ េលចេឡងេហយរលយបត់េទ ពំុេចះដច់េឡយ ។  សតិេយងេរបៀបដូច
ជេមឃេនះ  ចែំណកឯកហឹំង លហូំរគនិំត េរបៀបដូចជពពកេនះៗដូេចន ះឯង ។

ករពិនិតយរសវរជវលអិតលអន់េនះ  រតូវេធវេលមុខសញញ ទីមួយេលរូបកយ  ទីពីរេលពិភព
ផលូ វចិតត ។

ទីមួយេលរូបកយ៖  ពិនិតយេវទនេលរូបកយ (Body sensation) េតមនអវីខលះ ?  ដូចជ
ករសពឹក  ករញប់ញ័រ  ករឈឺចប់  ភពតឹង       រសពន់  សេមលងេបះដូង  សេមលងជីពចរ  ចលន
ដកដេងហម  េកត  រតជក់ រង ចហំយ ។ល។  េបអនកអចេធវដូេចនះបន  អនករបកដជរកេឃញ
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ឧបករណ៍មួយដ៏អសច រយ   េពលគឺអនករតូវបនរួចរេំដះ ចកេចញពី ករេកៀបសងកត់ៃនបនទប់េម៉ម៉រ ី
េដយងយ (អនកឯករជយពីែខសញក់របស់េម៉ម៉រ)ី  ឬនិយយមយង៉េទៀតគឺថ  អនកអចសរំកសរួំល
បនធូរភពតឹងែតងកនុងរូបកយបនរបសិទធិភពអសច រយណស់  (Watching your body sensation al-

lows you  to relax completely  from the influence of your mental movement (  your thoughts,

emotions,  feelings,  memories) ។  សូមបញជ ក់ថ  អនកពំុអចពិចរណេឃញ (តមខួរកបល)

នូវបតុភូតដ៏អសច រយ ដូចខញុ េំរៀបរប់ខងេលេនះេឡយ  មនែតករពិេសធន៍ជក់ែសតងបុ៉េណណ ះ
េទបអចយល់ដឹងឬរជួតរជបបន ។

ទីពីរករពិនិតយេលពិភពផលូ វចិតតទងំមូល  ៖    ករពិនិតយរសវរជវផលូ វចិតត  រតូវរបរពឹតតេទ
េដយពំុលេំអៀងដូចន័យខងេលរសប់  ។   មុខសញញ មន  ដូចជ លហូំរគនិំត  អរមមណ៍
កររជួំលចិតត  របតិកមម កររសៃម  េម៉ម៉រ។ីល។  បតុភូតផលូ វចិតតទងំអស់េនះ  េបអនកអចពិនិតយ
េដយគម នលេំអៀងបន មនន័យថ អនកអច  ផត ច់ខលួនអពីំចរនត បតុភូត ទងំអស់េនះេហយ ។ 

ជក់ែសតង េបអនកអចពិនិតយេមលករផុះេឡងៃនលហូំរគនិំត   អនកែលងេដរតួជគនិំតទងំ
េនះេទៀតេហយ   អនករពែលងគនិំតេនះៗឲយហូរចូលមកលហំៃផទេលៃនចិតតេដយេសរ ី   ពំុទប់
ពំុឃត់ឃងំ  ។  គនិំតមួយេលចមក  េហយរលយបត់េទ គនិំតមួយេទៀតេលចេឡង
េហយរលយបត់េទេទៀត  ហូរែហជបនតបនទ ប់មិនដច់  ។   គនិំតទងំេនះរគន់ែតជករផតល់
េយបល់   ពំុែមនបញជ មកេលេយងដូចទមល ប់មុនៗេឡយ  ។  តមរេបៀបេនះ   អនកអចមន
សមតថភពសអំតបនទប់គិតបនរបេសរជងមុន  ។  មនន័យមយង៉េទៀត   េបករគិតេនះមន
សភពលអក់ខវល់រករចកេចញពំុរួច  វធីិដូចជរំបខងេលេនះ   អចឲយអនករកេឃញគនិំតថមីៗែថម
េទៀត  េរពះអនកឈប់ជប់សអិតនឹងគនិំតណមួយេដយែឡក  េហយគនិំតណមនរបេយជន៍
េទបអនកេរជសេរ សចប់ទុកេរប  ។  ខញុអំចេរបៀបេធៀបអនកដូចជលហំេមឃធលំវឹងេលវយ  ចែំណក
គនិំតននដូចជដុពំពកនន ែដលបែណត តខលួនរសត់កនុងលហំេនះបុ៉េណណ ះ ។

ជក់ែសតងមួយេទៀត េបកហឹំងកពុំងផុះេឡង េហយអនកអចពិនិតយវបនេនះ អនកែលងេដរ
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តួជកហឹំងេនះេទៀតេហយ ។ កហឹំងែលងេនទេំលអនកេទៀតេឡយ  វរតូវរលយរូបសបសូនយជ
លដំប់េរបៀបដូចអប់រលយបត់េរកមពនលឺរពះអទិតយដូេចន ះឯង  ។   រគប់ពូជកហឹំងែដលសមងំ
ទកំនុងេម៉ម៉រជីយូរលង់មកេហយក៏រតូវសត រឲយេងបេឡងមកៃផទេល  េហយរតូវវនិសអនតរយជបនត
បនទ ប់  ។  េនះជឧបករណ៍មួយ   ែដលសមធិវបិសសនជួយអនករបតិបតតិឲយរួចរេដះពីពិសពុល
ៃនផលូវចិតតសពវយ៉ង ។ អនកេកតទុកខេរកៀមរកំ អនកមនជមងឺផលូ វចិតត  អនកមនកងវល់ េរសតះ  អនកមន
ភពអួលែណនឬអប់អួរកនុងចិតត រតូវបនរួចរេំដះ តមឧបករណ៍ដ៏អសច រយេនះ ។  សូមអនកកុេំជឿខញុ ំ
ចូរពិេសធេដយខលួនឯងចុះេទបេឃញចបស់ ។

េគលករណ៍រសវរជវយ៉ងលអិតលអន់េនះ ដបូំងេឡយេយងហត់ បណតុ ះវេនេពលេយង
អងគុយសមធិ (Formal  meditation  ) លុះហត់យូរៗេទ រេបៀបរបតិបតតិេនះវនឹងេហៀរមកកនុង
រកបខណឌ ជីវតិជក់ែសតងពីមួយខណៈេទមួយខណៈ (Moment by moment) លទធផលសមធិនឹង
បនសីុជេំរកនុងជីវតិជក់ែសតង (  រូបភពៃនជីវតិអនករបតិបតតិបនទទួលករផល ស់បតូ រជវជិជមន
និងពិតរបកដ ) ។

១១-កររបគល់កយនិងចិតត ថវ យរពះពុទធ រពះធម៌ និង រពះសងឃ ៖
កររបគល់កយនិងចិតតដល់រពះពុទធ រពះធម៌  រពះសងឃជល័កខខណ័ឌ ចបំច់ពំុអចខវះបន

ពីេរពះកររបតិបតតិដូេចនះមនន័យថ អនកហ៊នលះបង់បុគគលតូចចេងអៀត (small ego, personality)
(ែដលឋិតេនេរកមដេងកៀបេម៉ម៉រ)ី  េបកផលូ វនិងឈនេទពិេសធេខឿនកុងសយនិសបរសុិទធ ែដល
មនកប់កនុងខលួនេយងមន ក់ៗ  ។   ដូេចនះេហយបនជេយងកត់សគំល់េឃញរពះសងឃ ពុទធបរស័ិទធ
ែតងរបរពវកិចចដុតធូប  េទៀន  ថវ យបងគំ  និងរលឹំកគុណេតជះរពះពុទធ រពះធម៌  រពះសងឃ ។ ពិធី
របគល់កយនិងចិតតចេំពះរពះរតនរត័យទងំបីេនះ  ពិតជមនអតថន័យដ៏រជលេរជបផុំត  ។
មយង៉េទៀត  សូមជរំះមនទិលសងសយ័របស់បុគគលមួយចនួំន  ែដលេពលថ «កររបគល់កយ
ចិតតដូេចនះគឺជករ  របតិបតតអិបីយជេំនឿ » និង «កររបគល់កយចិតតដូេចនះនឲំយ េយងបត់បង់
េសរភីពបុគគល  េហយ ជអេំពេឆតលងង់ េទៀតផង»។
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ខញុធំល ប់ទទួលេមេរៀនជក់ែសតងអពីំរបករេនះ  ។  េពលខញុហំត់សមធិវបិសសនដបូំង  ខញុបំន
េឃញកររួចរេដះពិតៗ  ។  ខញុមំនអនួំតណស់ក៏សេំរចកនុងចិតតថ ៃថងេរកយនឹងខិតខសំេំរច ឲយ
ខពស់ជងេនះេទេទៀត ។  បនទ ប់មកខញុបំនចូលរួមហត់េនមណឌ លវបិសសនជេលកទី២ ។  េលក
េនះខញុបំនខិតខេំរបរគប់មេធយបយទងំអស់ែដលខលួនមន  ដូចជករផល ស់បតូររេបៀបេមលដេងហម
េរចនែបបេរចនយ៉ង ផល ស់បតូ ររេបៀបអងគុយរគប់យ៉ង ។ េទះខញុខិំតខយ៉ំងណក៏ពំុេទមុខ វលិចុះ
វលិេឡង  រជុេំជងេនដែដលៗ  ។  ៃថងទី៨កនលងេទេហយ (  កនុងកមមវធីិសមធិវបិសសន១០ៃថង )
គម នលទធផលទល់ែតេសះ ។ គប់ជួនសណំងលអ ខញុមំនភរៈបកែរបភសឲយភរយិខញុ  ំ។ គត់សួរ
ខញុថំ « ឯងសេំរចបនលទធផលបុ៉នម នែដរ ? » ។ ខញុនិំយយអពីំភពទល់រចកែដលកពុំងរបឈម ។
គត់និយយេឆលយមកកន់ខញុថំ  « ចូរឯងកុគិំតចង់បនអវីទងំអស់  គិតែតអនុវតតតមករែណន ំ
េហយ  លទធផលយ៉ងណេនះចូរ  ទុកឲយរពះធម៌ចត់ែចងេទចុះ  !!!!  » ។  អសច រយណស់
េដយបនទទួលពកយគនលឹះមួយឃល េនះ  លុះរតឡប់មកអងគុយវញិ   ភពសងប់បនបងហ ញរូប
េលកយនិងចិតតខញុយ៉ំងពិតរបកដ  ខញុទំទួលបនលទធផលដ៏អសច រយនេពលេនះ  ។  េមេរៀនែដល
គួរចងចមំនដូចតេទ ៖ 
(១)សមធិនិងកររស់េនខុសគន  ៖  កនុងកររស់េនជក់ែសតង មនុសសរតូវរបរពឹតតេទេរកមទិសេដ
និងេគលបណំងណមួយ  េដយកនុងេនះ  េគេមលេឃញលទធផល  តមកររសម័យទុកជមុន
ថនឹងមនអវីេកតេឡងចេំពះខលួន   នឹងសេំរចបនេនះ  បនេនះ  ។  កនុងករងរសមធិ េគល
បណំងមនដូចគន  េពលគឺចង់សេំរចឲយបនកររួចរេដះ  ភពសងប់កនុងចិតត ។  បុ៉ែនតេនេពល
របតិបតតិផទ ល់មនុសសរតូវេចះទុកដក់ទិសេដនិងេគលបណំងេនះមួយអេនល  និងលទធផលក៏ទុក
ដក់មួយអេនលែដរ រតូវគិតគូរនិងេធវែតកិចចករែដលរតូវអនុវតតេនចេំពះមុខបនេហយ ។ មនន័យ
ថ របតិបតតិេដយពំុនឹកនចង់បនអវីេឡយ (Practice meditation without desiring the goals and
results ) ។ េនះជគនលឹះមូលដឋ នបផុំត េដមបសីេំរចទិសេដ សមធិ ។
(២)  េដមបឲីយេគលករណ៍ «របតិបតតិេដយពំុនឹកនចង់បនអវីេឡយ » េដរេទរួច មនុសសរតូវេចះ
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ែកែរបឥរយិបថេនេពលតងំសមធិ េដយយកឧបករណ៍ « ចូរេធវតមែតករែណនបំនេហយ
!!  ចែំណកឯលទឋផលទុកឲយរពះធម៌ចត់ែចងេទចុះ » ។  អថ៌កបំងំេនពីេរកយេនះ គឺ មនុសស
ហត់ឬបណតុ ះឥរយិបថរស់េនេរករបព័នធេម៉ម៉រ ី បុគគល (Ego of  mind  ) ។  ជធមមត អនក
របតិបតតិែតងធល ក់េទកនុងឥរយិបថអតម អញតងំសមធិ  សេំដឲយបនសេំរចជអនករតស់ដឹង /
រួចកមមេពៀរ /  េឡងឋនសួរ/  បនសេំរចរពះនិពវ ន/  អនកខល ងំ (ទងំេនះជទមល ប់របតិកមមចស់)

។ល។ េបឥរយិបថែបបេនះេកតមនកនុងខលួនេហយ អនករបតិបតតិរតូវឋិតេនវលិវល់ (រករចកេចញ
ពំុរួច) េរកមរកញែំដករបស់បុគគលខលួន េហយសមធិែលងឈនេទមុខ ។
  កនុងចណុំចេនះ  សូមកុេំជឿេលពកយេពចន៍ខញុអំធិបបយ  ។  សូមអនុវតត ពិេសធផទ ល់ខលួន
នឹងេឃញជក់ែសតងពំុខនេឡយ  ។   េបអនកចប់េផតមអងគុយសមធិ   េហយពំុរបរពធទរំង់ករតូច
េនះ (ពិធីរបគល់កយនិងចិតតដល់រពះរតនរត័យ )   អនកពិតជេនវលិវល់កនុងរបអប់េម៉ម៉រេីនះឯង
េទមុខពុំរួច  ថយេរកយពំុរួច  េកតករធុញថប់រហូតដល់េបះបង់េចលកររបតិបតតិសមធិេទៀត
ផង ។

១២-កររគប់រគងចិតតតមវធីិពិនិតយដេងហម៖
កនុងសមធិវបិសសនមនេគលវធីិ៣យ៉ងសខំន់ ៖

ទី១-វធីិពិនិតយដេងហម  ឬកររបមូលសតិេលដេងហម (អណបនសសតិ ) 
ទី២-សមធិវបិសសននិង
ទី៣-សមធិេមតត ភវន ។

វធីិរបមូលសតិេលដេងហម  ឬវធីិពិនិតយដេងហមរតូវហត់េរៀនជរបចំ  ។  កនុងកមមវធីិសមធិ
វបិសសន១០ៃថង រគូតរមូវឲយសិសសេរៀនបងហ ត់សតិតមករពិនិតយដេងហមអស់រយៈេពល៣ៃថង  លុះ
េចញពីសលមក សិសសរតូវបនតហត់ជេរៀងរល់ៃថងរហូតេទ។ 

េតជក់ែសតងេគហត់ពិនិតយដេងហមដូចេមតច ?  េតេហតុអវីក៏ដេងហមមនសរៈសខំន់ដ៏ទូលំ
ទូលយដូេចនះ ?
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េនេពលហត់អងគុយសមធិ  រគូែណនសិំសសឲយរបមូលសតិដឹងមកេលដេងហមេចញចូល
េនរតង់ចណុំច  ៖  មណឌ លរតីេកណ  ែដលមនបបូរមត់េលជបត  លតសនធឹងេលៃផទរនធ
រចមុះទងំមូល  គឺមណឌ លរចមុះទងំមូល  គិតចប់តងំពីកពូំលចបេ់ផតមរតង់កណត លថង សរហូត
ដល់បបូរមត់េលទងំមូលជបតរបស់រតីេកណ ។  សិសសរតូវពិនិតយេវទនរូបកយ Body sensa-

tion រតង់ចណុំចតូចេនះ  ។  មនន័យថេបដេងហមេចញអនករតូវដឹងថដេងហមេចញ   េបដេងហម
ចូលអនករតូវដឹងថវចូល ។  េបវែវង  ខលី  ថប់ សទះ េរជ  រក់  រសទន់  ញ័រៗ  េកត   រតជក់  ឧណហ ៗ
េសម    សងួត។ល។  អនករតូវហត់េរៀនឲយដឹងអករៈទងំអស់េនះជតៗេរៀងេទ ។   អនករបកន់
ឥរយិបថ  ដូចសតវឆម ែដលេដញចប់កណតុ រ  ។   លុះកណតុ ររត់ចូលរនធបត់   ឆម េនសឡឹំងមត់
រនធមិនដក់ែភនក  េហយរបុងេសនៀតចចំប់កណតុ រជនិចច ។   កររបកន់ឥរយិបថែបបេនះ ជករ
លបំកពន់េពកណស់   សរំប់មនុសសពំុធល ប់ពីមុនមក  អនកហត់ទមទរភពអណំត់ អត់ធមត់
ពយយមនិងសេំរចចិតតមឺុងម៉ត់កនុងករបនតហត់េរៀន បណតុ ះទមល ប់ថមីែបបេនះ ។ 

ឧបសគគឬមរដ៏ធែំដលររងំទប់សក ត់ពំុឲយដេំណ រហត់េរៀនឈនេទមុខបនគឺ ករែបក

សតិ ។ េនេពលែដលអនកកពុំងែតេផត តសតិេលដេងហម មនេរឿងរ៉វជេរចនេរចៀតចូលរសូបទញ
សតិេទេរកបត់  ។   ជក់ែសតងដូចជកពុំងែតហត់   រសប់ែតនឹកេឃញករបត់េសរ ពីៃថង
េរឿងរ៉វេផសងេទៀតែដលទក់ទងនឹងេសរេនះផុះេឡងជបនតបនទ ប់ដូចជ -អញរចឡៃំដទុកវេន
ទីណ ?-  រជុះទីណឬេទ ? នរណេរ សបន ? អូ ! េគេបះេចលេហយេទដឹង ? - អូ ! ចក់េសរ
ទូរដូចេមតចបន ?  យី !ែសអករតូវករប័ណណេបកឡន អូ !ខកេទេធវករែលងបនេហយ-  ែសអករតូវ
ទទួលេភញៀវពិេសសផង  េធវដូចេមតចេទ ???----។ល។និង។ល។   េនះខញុ េំយងដល់េរឿងបត់េសរ
ែតមួយគត់ បុ៉ែនតជក់ែសតងមនេរឿងរ៉វជេរចនេទៀតផុះេឡងរប់មិនអស់ដូចជ េរឿងសងគមរគួសរ
មុខរបរ សសន ករងរផទះ  ។ល។  េរឿងរ៉វអស់េនះរសូបសតិេយងបត់ទងំរសុង ។  វររងំ
េយងឲយបត់សតិ  ែបកអរមមណ៍ពំុអនុញញ តិឲយករងរ សមធិបនតបនេទ េទៀត ។  ដូេចនះអនករតូវ
ហត់ភញ ក់រលឹកដឹងខលួនថ  កពុំងែតលង់កនុងេរឿងអវីមួយេហយ  របញប់ដកសតិពីេនះមកពិនិតយ
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ដេងហមវញិបនតករងរសមធិេទេទៀត ។  បតុភូតបត់សតិេនះ  ជេរឿងធមមត ែដលេយងរគប់រូប
មនដូចគន  ពីេរពះេយងរតូវសណតំ េដយបតភូតលហូំរ  គនិំតពីបនទប់េម៉ម៉រ ីមក (សូមអនអពីំ
កុងសយនិសេពលដឹងខលួនបែនថម)  ។   ចូរកុខឹំងខលួនឯងឲយេសះបនតហត់េទេទៀត  ។  ដបូំងអនកលង់
កនុងសច់េរឿងេរកជនិចច  លង់េហយលង់េទៀត  កុអំស់សងឃមឹ  ចូរបនតេទេទៀត ។  អនកអចនឹង
ដកសតិពីករលង់លក់បនមតង  យូរៗមកបនមតងេទៀត  យូរៗបនមតងេទៀត  ។   យូរៗេទកន់ែត
េរចនដងេឡងៗ  ។   យូរៗេទអនកមច ស់ករទងំរសុងអចដកំល់សតិបនយូរេននឹង  ដេងហម ។
ដូេចនះដេងហមបនែរបេទជមជឈមណឌ លែដលមនលហំទេទ   ជកែនលងសរំកបនធូ រលែំហពីចរនត
សណតំ  សនធប់ៃនពយុះគនិំតពីកនុងមក  ។   េបសេំរចបនបុ៉េណណះ   អនកមនកែនលងរជកេកនដ៏របៃព
រតជក់រតជុនិំងគួរជទីមេនរមយ ។  អនករបកដជបនរួចរេដះពិតរបកដែមន  ពំុែមនែកលងកល យ
េទ ។ េនះជបតុភូតមួយដ៏អសច រយ  អចែកែរបជីវតិអនក  អចដុសខត់ជីវតិឲយរស់េនមនេពល
លែំហខលះ ពីេរពះអនកមនកុងតក់បិទេបក មច ស់ករកនុងខលួនអនកែតមតង ។ េបអនកចង់គិតករអវីមួយ
ចូរអនករពែលងតមដេំណ រខួរកបលដូចសពវដង  ។   េបចង់សរំកពីករគិតឬពីកររជួំលចិតត
េផសងៗ អីយ៉!!  ងយណស់  ងយដូចបកេចក េពលគឺអនករគន់ ែតទញសតិមករកដេងហមវញិ
ជករេរសច  ហស់ហ !!!ៗ  អសច រយណស់  ។  សូមអនកកុឲំយជីវតិកនលងេទ េដយពំុបន
ជួបនឹងបេចចកេទសរបស់រពះពុទធបរមរគូ  ។  េយងទងំអស់គន រស់កនុងអនលង់សណតំ និងងងឹត
ៃនពយុះចិតតដ៏កណំចរគប់េពល  ។  ភញ ក់េឡងៗៗ (Wake  up    Wake  up) ។  េនះេហយជករ
រតស់ដឹងរបស់រពះពុទធបរមរគូេយង ។  េយងអចរកេឃញមគ៌ េទកន់ទីរួចរេដះដ៏ពិតរបកដ
េនេលភពែផនដីកនុងជីវតិេយងជមនុសសេនះ  ។   េនះជខលឹមសរមួយរជុងៃនរពះនិពវ នកនុង
រពះពុទធសសន េតអនករជបឬេទ ?  ដូេចនះេហយ បនជពកយថ រតស់ដឹង េគបកែរបជភស
អង់េគលស៍ថ Awakening  ។  (សូមអនបែនថមអពីំបតុភូតលហំ  កនុងដេំណ ររបតិបតតិសមធិ
ែដលខញុ េំរៀមរប់ពីមុនរសប់ )។

ខញុគួំរជរំបជូនចណុំចមួយចនួំនេទៀត  អពីំសរៈសខំន់របស់ដេងហម  ។  ករចប់យកដេងហម
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មកជមជឈមណឌ លកណត ល ៃនសមធិមនរបេយជន៍ បួនយ៉ងជចបំង ៖
ទី១/  កនុងបរបិទវបបធម៌  អរយិធម៌ទេំនប  សពវៃថងមនុសសេយង មន ក់ៗរស់េនេរកម សពំត

លហូំរពត៌មន (Mass-media  culture  ) យ៉ងខមួលខម ញ់  ។  អរមមណ៍របស់េយង   េលតេផល ះ
ពីេរឿងមួយេទេរឿងមួយរល់ៗវនិទី  ។  េយងពិបកនឹងរបមូលផតុ ំ  ឬេផត តសតិ (Concentration)
េទេលេរឿងណមួយណស់  ពីេរពះេយងរតូវបនផនត់សងគមកណំត់  ។  តមពិត  មនុសសេយង
មន ក់ៗមនសមតថភពនឹងរបមូលផតុសំតិ  ឬសរួំចសតិ  បុ៉ែនតសមតថភពេនះរតូវចុះេខសយេទៗ
ពីេរពះខវះករហត់ពត់  េរបៀបដូចរូបកយមនុសសកន់ែតទន់េខសយេទ េបពំុមនករហត់ពត់
លុតដេំទ  ។  ដូេចនះករហត់ពិនិតយដេងហមដូចខញុជំរំបជូនខងេល  ពិតជបនបេងកនសមតថភព
របមូលផតុសំតិ  ជអតថរបេយជន៍សរំប់ែកែរបកររស់េនរបចៃំថងផង (ដូចជេធវករបនរបេសរ
ជងមុន) េហយ ពិេសស ជកូនេសរសរំប់េបកទវ រអថ៌កបំងំ សមធិអប់រនិំងរគប់រគងចិតតផង ។

ទី២/េយងបនភជ ប់ខលួនេទនឹង ឋមពលរស់របស់ធមមជតិជ សកល (To  be united with
prana as the cosmic life force )  ។ ឋមពលរស់ (Prana) េនះមននទីសខំន់ណស់ សរំប់ ជីវតិ
មនុសស សតវ រុកខជតិ  ។  គឺវេនះេហយែដលផតល់ឋមពល  សរំប់មនុសសេធវករងរ  គិតគូរ
សពវយ៉ងនិងេធវឲយរបព័នធរូបកយទងំមូលមនដេំណ រករយ៉ងរលូន  របកបេដយសុខភព
មមួំនទងំកយនិងចិតត ។  កនុងរយៈ េពល ២៤េម៉ង  ឋមពលរស់េនះ បេំពញភរកិចច េគេពញ
ទហឹំង េនេពលែដលមនុសសេយងេដកលក់សកប់សកល់ េនេពលែដលេម៉ម៉រពំុីមនវតតមន ។  (សូម
អនបែនថម  ជពូំកកុងសយនិសេដកលក់សកប់សកល់បែនថម )  ។  កររបមូលផតុសំតិេលដេងហមេនះ
មនន័យថ េយងរស់េនេរកេម៉ម៉រ ី  េបកឱកសឲយឋមពលរស់េធវចលននិងផតល់ឋមពលឲយ
រូបកយេឡងវញិ  ។  េនះពិតជមេធយបយមួយែថមេទៀត  សរំប់ពរងីករយៈេពលរស់េនេរក
េម៉ម៉រ ីនិងបេងកនឋមពលឲយចិតតនិងរូបកយយ៉ងពិតរបកដ ។

ទី៣/  េបអនកហត់របមូលសតិេលដេងហមយូរេទ  ដេងហមនឹងែរបេទជឧបករណ៍មួយដ៏
ពិេសស  សរំប់ឲយមនុសសេយងមនលទធភពងយនឹងពិនិតយសិកសសគ ល់ខលួនឯងកន់ែតចបស់
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និងងយរេដះពិភពផលូវចិតត ។  ដេងហមនិងចិតតមនុសសមនទនំក់ទនំងគន យ៉ងសអិតរមួត  េរបៀបដូច
សល បបកសទីងំគូ ។  ដេងហមឆលុះបញច ងំសភពៃផទកនុង អពីំករគិតគូរ  កររជួំលចិតត  អរមមណ៍វកឹវរ ។
ល។  េបចិតតមនសភពវកឹវរ  ដេងហមក៏មនភពវកឹវរែដរ  ។  េហយផទុយេទវញិ  េបដេងហមញប់
ខុសែបលកធមមត ចិតតក៏រជួំលតមេនះ ។ េបដេងហមមនតុលយភព ចិតតក៏មនភពសងប់ ។  ជក់ែសតង
េបភ័យ អនកពំុអចរកដេងហមេឃញេឡយ ។  េបកហឹំងេលចមក  ដេងហមតឹងពិបកដក ។   ដូេចនះ
េហយ  េពលជួបនឹងសភពតឹងែតងកនុងចិតតមតងៗ  ករដកដេងហមែវងៗ   អចនឲំយធូររសលមួយ
រេំពច ។

ទី៤/  េតេពលណ អនកសមធិដឹងថ ចិតតរបស់េគមនភពបរសុិទធ ចិតតរបស់េគទទួលភព
សងប់ ( silence )? 

សូមអនកចងចថំ មនុសសជតិ (  human  being  )  មនរសទប់ពីខងេរកចូលេទកនុង
ដូចតេទៈ ១- រូបកយ Human body   ២- ឋមពលរបណ Prana    ៣ -ចិតតមនុសស Human mind
៤- ចិតតបុគគល  Ego     ៥ -របជញ  intellect      ៦- បរមសុខ Bliss       ៧ -ចិតតបរសុិទធ Pure con-
sciousness  គឺជជីវតិឬបណតូ លរបស់មនុសស ។  ដូចខញុបំនជរំបេលកមុនរសប់  ចិតតបរសុិទធេនះ
មនចរកិដច់ខត Absolute  (មនន័យថ អចឈរមន ក់ឯងបន  ពំុរណបនណេឡយ)  ។
គឺអរស័យេដយចតិតបរសុិទធេនះេហយ  េទបរសទប់ននខងេដមអចដេំណ រករេទបន។
ចិតតបរសុិទធេនះែចងចងំេចញមកេរក ជដេំណ រករចលនរូបកយ (ដូចជ ដេំណ រេបះដូង
ដេំណ រ  ឈមរត់  ករដកដេងហម។ល។ )  ។  ចិតតបរសុិទធេនះែចងចេំចញមកេរក ជ
ដេំណ រចលនរបស់ចិតតមនុសស (  លហូំរគនិំត កររបតិកមម កររជួំលចិតត គនិំត អរមមណ៍ និនន ករ
ករចងច ំចិតតបុគគល របជញ  ។ល។)។

ចិតតបរសុិទធេចញមកេរក េហយរតូវលយឡជំមួយនឹងេម៉ម៉រ ី   េពលេនះចិតតពំុបរសុិទធ
េឡយ។  ឧទហរណ៍  េពលេឃញផក កូឡបមួយទង  រេំពចេនះ  េម៉ម៉រក៏ីចប់េផតមនេំយងឲយេទ
ជួបនឹងេរឿងរ៉វពីអតីតកល  ដូចជ ធល ប់ដផំក កូឡបពីតូច  ធល ប់បនឲយផក កូឡបមួយទងេទ
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សងស ផក កូឡបកនុងសួនឧទយននរបេទសឥណឌ ។ល។ និង។ល។ ដណំក់កលដបូំង គឺរគន់ែត
េឃញគឺចប់  គម នបូកបែនថមេម៉ម៉រផីងេទ  េនះគឺជដណំក់កលចតិតបរសុិទធពិតរបកដ  គឺជ
ដណំក់កលចិតតសងប់វតតមន។  មនុសសេយងអចពិេសធេឃញចិតតបរសុិទធបន  េនេពលែដល
េឃញ  គឺរគន់ែតេឃញ  ពំុបូកបែនថមេម៉ម៉រេីទ។  េបឮគឺរគន់ែតឮ  េបហឹតខលឹនគឺរគន់ែតហឹតខលឹន
េបប៉ះសទ បគឺរគន់ែតប៉ះសទ ប េបភលក់ចណីំគឺរតឹមែតភលក់ចណីំ េបមនអវីេកតេឡងកនុងអរមមណ៍ជ
កហឹំង  ភ័យរពួយ  គនិំត   គឺរគន់ែតដឹងថមនកហឹំង  មនភ័យរពួយ  មនគនិំតកពុំងេកតមន
កនុងចិតតេហយ។

អនកហត់សមធិ  ពិនិតយដេងហមឬរបមូលផតុសំតិេលដេងហម  អចនិងមនឳកស  ជួបនឹងចិតត
បរសុិទធរបស់ខលួនបន  ឬអចជួបនឹងភពសងប់កនុងចិតតបនរតូវមនឥរយិបទយ៉ងណ?  េនេពល
ពិនិតយេវទនរតង់ចណុំចរតីេកណ ចូរអនករគន់ែតពិនិតយេវទនេនះបនេហយ ពំុបូកបញចូ លចរនត
េម៉ម៉រផីងេទ។ ឧទហរណ៏ េបដេងហមែវង រគន់ែតដឹងថដេងហមែវងគឺចប់ ពំុមនកិចចករអវីរតូវបែនថម
េទៀតេឡយ។ េប ដេងហមខលី រសល ធូរ តឹង ដច់ៗ  អនកសមធិរគន់ែតដឹងអករៈទងំេនះបុ៉េណណ ះ
េពលគឺរគន់ែតដឹងថដេងហមខលី  រសល  ធូរ  តឹង  ដច់ៗ  គឺចប់រតឹមេនះ  ពំុមនកិចចករអវីបែនថម
េឡយ។ េបេធវដូេចនះបន អនកនឹងសេំរចេជគជ័យ រកេឃញគនលឹះ ៃនកររគប់រគងចិតតជក់ជពំុខន
េឡយ។  របករែដលខញុជំរំបេនះ  មនភពលអិតសុខុមណស់  ពិបកយល់ពីេរពះេដរផទុយនឹង
ទលំប់ពីមុនមក។ បុ៉ែនតចូរអនកកុរំពួយ ករយល់ដឹងចណុំចសខំន់ដូចេពលខងេលេនះ រួមផសនិំង
ករពយយមអនុវតតន៍   អនកនឹងបនសេំរចេឃញរពះធ៌មពិតរបកដ  ជួបនឹងកររេំដះ  ភពសងប់
បរមសុខ ពំុខនេឡយ។

មកដល់ចណុំចេនះ  អនកបនយល់អពីំករសអំតចិតត  ៖ -១  តមកររកសសីល -២តម
ករពិនិតយដេងហម ។ វបិសសនជ វធីិសអំតចិតតមនុសស សីុជេំរជងវធីិទងំពីរេនះេទេទៀត ។ សូម
បនតអនេដមបឈីនេទសេំរចទិសេដ រួចរេដះ (liberation) ករបនជួបនឹងពនលឺរពះនិពវ ន
េនះឯង ។
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១៣-សមធិវបិសសន    

   វធីិសមធិវបិសសនរតូវរបតិបតតិ េរកយេពលែដលអនកបនសេំរច វធីិពិនិតយដេងហមេហយ
ពីេរពះករពិនិតយដេងហម  បននអំនកឲយមច ស់ករេលចរនតចិតតមនុសសបន   អចបិទេបកចរនត
ចិតតបន ។

វធីិសមធិវបិសសនបនដល់  ករពិនិតយរសវរជវលអិតលអន់បតុភូតទងំពីរែផនកេនះគឺ
ែផនករូបកយ   និងែផនកពិភពចិតតទងំមូល  ។  វធីិេនះ  ខញុបំនពនយល់កនុងែផនក «េគលករណ៍
រសវរជវយ៉ងលអិតលអន់ Investigation »  ខងេលរួចេហយ ។  ខញុសូំមបែនថមពីរចណុំចេទៀត ៖

-េរកយពីបនពិនិតយេវទនេលរូបកយេនេលចណុំចតូច  ចណុំចរតីេកណេហយ   អនក
មនភរៈរតូវពរងីកសតិដឹង (Awareness) េលេវទនពសេពញរូបកយទងំមូល  េពលគឺ
សរូំតសតិពីបេងហយកបល បងហូរចុះតមលដំប់លេំដយមកមុខ ក  សម   ៃដ   រទងូ   េពះ  ខនង
រតេកៀក របអប់េជង  េជង  រមមេជង  រួចបងហូ រ  សតិរតឡប់ បរញច សមកេលរហូតដល់បេងហយ
កបលវញិ  េហយរតឡប់ចុះេទេរកមវញិ  (េធវដូេចនះសរចុះសរេឡងតមេពលអនុញញ តិ) ។

-កររបតិបតតិដូចខញុជំរំបខងេលេនះ   ជករវះកត់មួយដ៏អសច រយ ។   េតវះកត់ដូចេមតច?
េហយអនករបតិបតតិទទួលកររួចរេដះដ៏រជលេរជដូចេមតច ?  អនកអចងយយល់តមឧទហរណ៍
ខងេរកម ៖

ខញុធំល ប់បនទទួលរងេរគះ  េកតទុកខេរកៀមរកេំដយកូនរសីទទួលអនិចចកមមកនុងអយុ១៨ឆន ។ំ
ពិភពផលូ វចិតតទងំមូលរបស់ខញុ ំ  រតូវកេរកករេំពក ដូចភនេំភលងផទុះសនធ ប់បនតបនទ ប់  េរកមរនទះរបតិកមម
ចេំពះខលួនឯង  និងចេំពះអនកដៃទ ។  ខឹងខលួនឯងពំុបនេធវេនះ  េធវេនះ  ខឹងអនកដៃទពំុជួយ ខឹង
នឹងសភពករណ៍  ។   សអប់ខលួនឯង   សអប់អនកដៃទ   សអប់ជីវតិ  ។  សមលឹងេមលទីណក៏េខម ងងឹត
សអុះសអ ប់   ធុញរទន់  េនឿយណយនឹងជីវតិ  ។  រលក និងពយុះផលូ វចិតតេនះ   នឲំយរូបកយសវិត
រសេពន សលឺតសល ងំ  ញ័រេបះដូង   តឹងរទូង   ញ័រសច់  ពំុេរសកឃល ន ។  ជមងឺរួមរតឹ  រកមុខមត់
ពំុេឃញ  ដក់ថន ពំុំរតូវ  ។   សភពករណ៍េនះ កន់ែតធងន់េឡងៗជលដំប់ ពីេរពះជប់ជពំក់

84 / 117



អថ៌កំបំងនិងសិលបៈៃនជីវតិ Secret and art of living

ទមងន់ផលូ វចិតតយ៉ងដណំំ  ។   េបបេណត យសភពករណ៍រេបៀបេនះតេទេទៀត  ខញុពិំតជឈនេទ
ដល់ករកសយ័ជីវតិពំុខនេឡយ ។

េដយមនភ័ពវសណំងលអ  ខញុបំនជួបនឹង េលក គុច -ធីម ។  េលកបនឧបតថមភនិងែណ-

ន ំឲយេទរបតិបតតិសមធិវបិសសនដឹកនេំដយេលករគូ េហគ ឥនក ដ៏លបលីបញ ។ សថ នភពេខម
ងងឹតដ៏េរគះថន ក់ខងេលរតូវរសំយជលដំប់  រហូតដល់ខញុ រំតឡប់មករកសភពមនុសសមន ធមមត
វញិ  អចេធវកររកសីុចញចឹ មជីវតិរហូតដល់សពវៃថងេនះ  ។  ជក់ែសតង  មូលេហតុែដលនឲំយខញុ ំ
រួចផុតពីេរគះភ័យ  គឺអរស័យេដយេគលករណ៍ទងំ៤យ៉ង  ៃនសមធិវបិសសន ែដលខញុបំន
េរៀបរប់ពីមុន  បនដុះពនលកេហយធរំកីលូតលស់និង  ចប់េផតមដេំណ រករបេញច ញឥទធិពល
ដ៏ស័កតិសិទធិមកេលរូបខញុ ំ  ហក់េរបៀបដូចជេគបញចូ លឱសថទិពវមកកនុងខលួន  ។  េនះជ
អពភូតេហតុដ៏អសច រយ ( Miracle )  កនុងជីវតិខញុ  ំ។

ខញុសូំមេលកឧទហរណ៍ជក់ែសតងបញជ ក់ជូនបែនថមដូចតេទ ៖
មុនករអនុវតតន៍សមធិវបិសសន េពលែដលេរឿងរ៉វពីអតីតកលផុះេឡងកនុងចិតតមតងៗ

ខញុពិំេសធទុកខេសក   េរកៀមរកដ៏ំធេំធងពំុអចេរៀបរប់បន  ហក់ដូចជខញុ រំតូវេគរុញរចនទលំក់
េរជះដ៏ែសនេរជ (ភ័យេលះរពលឹង)  ឬក៏ហក់ដូចជេគយកែខសេភលងអគគិសនីមកដក់ឲយឆក់
េលខលួនរបណ  េរលរល  អនទះអែនទង  រហូតដល់ខញុសំនលប់ ។  េហយ សភពដ៏រនធត់េនះ េកតមន
រចែំដលៗរប់រយ  រប់ពន់ដងកនុងមួយៃថងៗ  ។  ខញុពិំេសធែភនករសស់នូវេភលងនរកអវចីរប់មឺុន
លនជន់  ។   េពលេនះ  ខញុគំម នសងឃមឹនឹងរករចកេចញរួចពីគុកងងឹតសូនយសុងេនះេឡយ ។

េរកយេពលរបតិបតតិសមធិ ពនលឺៃនកតីសងឃមឹនិងជីវតិរស់រន  បនេលចេឡងពិតរបកដ ។
មូលេហតុចបំងនិងជយុទធសរសតគឺ  បេចចកេទសសមធិបនបណតុ ះទមល ប់ថមី   បេងកតយនតករថមី
កនុងខលួនខញុ  ំ  ដូចជ ៖

-  ទី១ ខញុ េំរៀនពិនិតយបតុភូតរូបកយ  និងចិតតេដយឧេបកខ  -Awareness and recognition
with balance- វធីិផត ច់អរមមណ៍ពីចរនត បតុភូតផលូ វចិតត )
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-  ទី២  ខញុ េំរៀនទមល ប់ទទួលយក  ពំុរបែកករបណងំរបែជង  តវ៉នឹងវសនដូចមុនេទៀតេទ
-complete  Acceptance  and complete  surrender- (ចងវ ក់របតិកមមពីមុនពុះកេរញជ ល
ឥឡូវេរទមចុះរហូតដល់សងប់ឈឹង  សនតិភពេកតមនពសេពញរូបកយនិងផលូវចិតត ពីេរពះ
សរងគ មបនរលត់េហយ )។  

-  ទី៣   ខញុទំមល ប់ឈប់េដរតួែកលងកល យកនុងេរឿងរ៉វអរសូវេនះៗេទៀត (Non  -identification
with the past memories) (េរឿងរ៉វទងំអស់ែដលេលចេឡងកនុងអរមមណ៍ខញុ ំ វរគន់ែតជរសេមល
អតីតកលបុ៉េណណ ះ វរគន់ែតជករឆលុះបញច ងំពីបនទប់េម៉ម៉របុ៉ីេណណ ះ ។ ទងំេនះ ស បញជ ក់នូវ
ចបប់រពះពុទធសសនរតង់ចណុំច អនតត  ថអវីៗពំុែមនជ «ខញុ»ំ ពំុែមនជ «របស់ខញុ»ំ េទ ឬសសន
ចិន zen  េគេហបតុភូតេនះថ  ទេទ    Empty   )   ។

- ទី៤  ខញុទំមល ប់ពិនិតយ រសវរជវបតុភូតកយនិងចិតតទងំមូល  investigation of the entire
phenomenon of  the  body and mind moment  by moment  (  ែភនកខងកនុងខលួនបនេបកជរបច ំ
Awareness and recognition  ឃល េំមលរគប់វនិទីនូវសថ នភពពំុរបរកតីណមួយេកតេឡង េគនឹង
មនវធិនករេដះរសយទន់ហន់  េននឹងកែនលងពំុពនយេពលឲយពនលកៃនឋមពលេខម រកី
ដុះដល  ែកនកងេរហ៍ពលរបស់វមកបន  ។  ខញុអំចេរបៀបេធៀបខលួនខញុ េំទនឹងម៉សីុនកពំយូទរ័
ែដលរតូវបនករពរជរបចេំដយបញចូ លរបូរកម អនទីៃវរ៉សឺ  (Anti-virus program )។   

តមរេបៀបេនះ  ឥទធិពលៃនេម៉ម៉រពីីមុនវបងហ ញរូបដូចជខល ពិតរបកដ បុ៉ែនតឥឡូវេនះវជ
ខល រកដស អស់អណំចរគបសងកត់មកេលខញុ េំទៀតេហយ ។ និយយមយង៉េទៀត  េម៉ម៉រពីីអតីតកល
េនែតមនកនុងចិតត ពំុអចបេំភលចបនេឡយ   បុ៉ែនតចេំពះខញុ េំពលេនះ  វរគន់ែតេរឿងរបឌិត ពី
េម៉ម៉របុ៉ីេណណ ះ  ។   ពីមុន  ឥទធិពលេខម របស់េម៉ម៉របីនរគបដណត ប់ដល់ករំតិ១០០ភគរយ  លុះ
របតិបតតិសមធិយូរៗេទវថយចុះជលដំប់ មក ៩០ភគរយ  មក៨០ភគរយ   មក៧០ភគរយ
រហូតដល់េសទរែតគម នឥទធិពល ។ (រគប់ពូជទុកខេវទន ែដលកប់ទុកយ៉ងេរជកនុងបនទប់េម៉ម៉រ ី
េងបេឡងមកៃផទេលៃនចិតតេហយ  ក៏រដករលយបត់េទ  វែលងកល យជរគប់ពូជថមីសរំប់
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ករបងកបេងកតកូនពូនជេចដូចមុនៗេទៀត (The  previous  suffering  seed  becomes  dried  and
seedless )  ។ ខញុ រំតូវរួចរេដះទងំរសុង ពីេម៉ម៉រចីស់ ឬេហមយង៉េទៀតថកមមចស់ រតូវរលរំលយ
បក់រសុតទងំផទ ងំៗ ពីរបព័នធរូបកយ និងចិតតខញុ ំ  េនះជខលឹមសរៃនករពិេសធន៍ រពះនិពវ ន  កនុង
រូបជមនុសសេនះ គឺជអពភូតេហតុដ៏អសច រយ ។  េនះសបញជ ក់អពីំពកយែដលេលករគូ េហគ ឥនក
សែំដងថ ករវះកត់ដ៏សីុជេំរ ដល់ឫសគល់ៃនទុកខេវទន របស់មនុសស ។   រពឹតតករណ៍ែបបេនះ
ខួរកបលមនុសសពំុអចចក់យល់បនេឡយ  មនែតអនុវតតពិេសធជក់ែសតងបុ៉េណណ ះ េទបរជប
បន  ពីេរពះេនះជ សរងគ មកនុងពិភពអរូបីយ៍ (The War in the invisible world) ។

១៤-   សមធិេមតត ភវន  

កនុងកមមវធីិសមធិវបិសសន១០ៃថង សិសសតរមូវឲយអនុវតតផសយ េមតត ភវនដល់មនុសសសតវ
ទងំពួង កនុងេពលមួយៃថងចុងេរកយបងអស់ ។ េហយរល់េពលហត់អងគុយសមធមិតងៗ សិសសរតូវ
បណតុ ះទមល ប់ផសយ េមតត េនះ ជេរៀងរល់េពល ។  ជក់ែសតងករផសយេមតត េនះបនដល់ ៖ 

-ទី១ករសែំដងករអនុេរគះេទសកហុំសទងំឡយដល់ខលួនឯងផទ ល់   និងដល់អនកដៃទ
និងសែំដងករដឹងគុណចេំពះរូបកយខលួនផទ ល់និង  អនកដៃទ  (Express gratitude and Forgive
himself and others)

-ទី២  ផសយេមតត ករុណដល់ខលួនឯងផង  និងដល់អនកដៃទ   និងដល់សពវសតវ ទងំឆង យ
ឬជិត  មនរូប  ឬគម នរូប  តូច  ឬធំ  េដយឧទទិសសូមឲយេគទងំឡយរួចផុតទុកខេសកទងំពួង
បនរួចរេដះទងំកយនិងចិតត ជួបនឹងេសចកតីសុខ បរមសុខ និងសុភមងគល រគប់របករ  (Express
loving kindness to himself and others ) ខញុសូំមកត់សគំល់វធីិខងេលេនះដូចតេទ ៖

-  ដូចខញុបំនអធិបបយកនុងវគគកុងសយនិសេពលដឹងខលួនរសប់   បនទប់េម៉ម៉រមីនុសសេយង
បនបងកប់នូវទិដធភពពិសពុលយ៉ងេរចនឥតគណន ។   ជក់ែសតង  េបគិតនឹកភនកដល់មនុសស
អរកក់ននពីអតីតកល  អនកនឹងពិេសធេឃញេភលងេកត រកហយឆួលពសេពញរងកយ ។ ករ
សអប់េខពម  គនំុំគគួំន ចងអឃតសបថែសបពំុចង់ជួបរគប់ជតិ  មួយរេំពច ហក់ដូចេរឿងទងំេនះ
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េកតេឡងថមីៗ េសះ េទះបីជនេនះៗសល ប់បត់េទេហយកតីឬេនឆង យកបំងំមុខអនកកតី ។  ឋមពល
ដឹតដមេខម រកខវក់េនវតតមនកនុងសររីងគកយអនកជនិចច រហូតដល់េពលអនកសល ប់ ឬរបែហលបនត
េទជតិខងមុខេទៀត  វបនតបឺតជញជ ក់ឈមដូចរពនូ េតនញ៉ ឬេខម ចេឆដូេចន ះឯង។ េឃញេទ !
េតអនកែរកពុនឋមពលដ៏េខម  និងេរគះថន ក់ែបបេនះ  បុ៉នម នេតនកនុងខលួន  ចិតត អរមមណ៍ ?
េតអនកបនតរតរុំៃំរនឹ៉ងទុកខេសកនឹងរសេមលអតីតកលបុ៉នម នឆន េំទេទៀត ?  េនះេហយែដល
រពះពុទធរតស់សែំដងថជ េមហៈ  កនុងសរជតិជមនុសស (Ignorance) ។ សូមសួរថ  េតអនកអច
រលំយគនំរឋមពលេខម េនះ  េហយដេណត មយកេសរភីពបនមកវញិឬេទ ?   ចេមលយថពិតជ
អចសេំរចបនរបកដែមន តមវធីិ សេនត ស  រតរបណី ករអត់ឱនេទសនិង  ករផសយេមតត
េនះឯង ។ វធីិេនះ េមលពីេរកហក់ដូចតូចតច គម នន័យ ឬឥតរបេយជន៍  ។ បុ៉ែនតជក់ែសតងវ
មនអតថន័យដ៏ធេំធង  េរពះវមននទីជីកគស់រេំលងកេំទចគនំរឋមពលអរកក់  ឬកមមចស់
ឲយរលយសបសូនពីខលួនមនុសស និងអនុញញ តឲយេយងជមនុសសេនះេរៀបចែំខសជីវតិថមី របកប
េដយពនលឺ សុភមងគលេទមុខេទៀត ។
  សូមជូនឧទហរណ៍ជក់ែសតងមួយ ៖ ខញុធំល ប់មនេរឿងអរសូវនឹងេឈម ះ «ក» ជយូរ
លង់មកេហយ កហឹំងរតេំនេកត ងកំនុងខលួនខញុ ំ  ។  ខញុអំនុវតតេមតត ភវនេនះ េដយសែំដងករអភ័យ
េទស  អនុេរគះេទសដល់ខលួនខញុផំងនិងដល់េលក «ក»  ផង  េហយនិងសូមឲយ េលក «ក»

អភ័យេទសមកខញុ វំញិផង  ។  លុះរបតិបតតិដូេចនះញឹកញប់េទ  ឋមពលេខម េនះ   កហឹំងងេំនះ
នឹងរដក   រលរំលយ   សបសូនយ  ពីខនធសនត នខញុយ៉ំងពិតរបកដ  ។   ខញុពិំេសធេឃញេហតុ
ករណ៏មួយដ៏ចែមលកអសច រយ (ែដលខញុពំុំបននឹកភនកដល់)  ។  ជួនេពលមួយេនះ  េលក «ក»

េដរមកចេំពះមុខខញុ ំៗ ហក់េភលចថជនេនះធល ប់មនេរឿងនឹងខញុ េំទៀតផង  ។   ករបរយិយែបបេនះ
ពំុែមនជេរឿងរបឌិតេទ    ខញុធំល ប់ពិេសធពិតៗជក់ែសតង  ។  សូមអនកពិេសធ របតិបតតិខលួនឯងចុះ
នឹងេឃញដូចខញុ ពំុំខនេឡយ   េរពះេនះជរកឹតយរកមធមមជតិ  ែដលមនុសសជតិបនរកេឃញជ
យូរលង់មកេហយ បុ៉ែនតេយងពំុែដលដឹងនិងយកវមកេរបបុ៉េណណ ះ ។
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- ឥទធិពលៃនករសែំដង ករដឹងគុណ អណំរគុណ  (កតញញូ តធម៌ )  ៖
កលពីតូច ខញុធំល ប់េឃញជីតខញុសំពំះបយមុនេពលហូបមតងៗ ។ អកបបកិរយិដ៏តូចេនះ មនន័យ
ខលឹមសរដ៏ទូលទូំលយណស់  ។  េពលគត់ថវ យបងគបំយ  មនន័យថ  គត់ដឹងគុណ ចេំពះ
អនកែរសែដលពុះពរឧបស័គគរប់រយជពូំកេដមបដីរំសូវ  ។  គត់ដឹងគុណចេំពះអនកកិនរសូវ
អនកលក់អងករ  ។  ហួសពីេនះេទេទៀត  គត់ដឹងគុណរពះធរណី(ដី)  រពះអទិតយ និងធមមជតិ
ជុវំញិែដលបងកឲយរសូវដុះលូតលស់បនលអ ។ ល។ និង។ល។ ដូេចនះ ៃផទចិតតទងំមូលរបស់េលកត
ពំុឋិតេនែតកនុង  បុគគល (Ego  of  mind  /  Separation) បុ៉េណណ ះេទ   គត់បនបនតភជ ប់ខលួនេទ
នឹងពិភពធមមជតិជុវំញិ (Interconnection  with  the  whole  universe) ។ ន័យសីុជេំរជងេនះេទ
េទៀត េបពិនិតយេទេលគុណភពកុងសយនិស របស់គត់ ៗ បនមុជេរជេទដល់កុងសយនិសបរសុិទធ
ែដលជទីកែនលងរបកបេដយ  ចិតតទូលយ  ធូរសល  អស់កងវល់  សុខសបបយ  រកីរយ សងប់
ករសរួំល ( Relax  )  សនតិភព  របជញ  ជនេរគ Healing  េមតត  ករុណ  ឋមពលវជិជមន
េលចេឡង ។ សូមអនបែនថម វគគកុងសយនិសបរសុិទធ  ចណុំច «រួមនិងេដយែឡក Whole /separa-
tion » ។ 

ចូរអនកពិេសធជមួយខញុមួំយែភលត  សូមដក់េសៀវេភចុះ  េហយបិទែភនក  ដក់អរមមណ៍
រុករកករដឹងគុណទងំឡយែដលពក់ព័នធនឹងអនកផទ ល់  ដូចជករដឹងគុណចេំពះ  េលកពុក
អនកែម៉ែដលបនបីបច់ែថរកសេយង  ចេំពះមិតតភ័រកតែដលជួយទនុំកបរុំងយកអសរ   ចេំពះរគូ
ខិតខបំេរងៀនេយង  ចេំពះទឹកដីែខមរ  របជជនែខមរ  សមបតតិវបបធម៌ែខមរ  ែដលបនចញចឹ មនិងអប់រ ំ
េយង  ចេំពះអរយធម៌សកលេលកបប៉ំនចេំណះដឹងសពវយ៉ង  ចេំពះធមមជតិជុវំញិែដលផតល់
ចណីំអហរ  ជរំក  ថន ំ សរមស់គួរគយគន់  ។ល។  និង។ល។   េបេធវដូេចនះបនតេទេទៀត  េហយ
ពិនិតយេមលកនុងខលួន េតមនអរមមណ៍ដូចេមតច ? ចេំពះខញុ ំៗ ទទួលអរមមណ៍  សុខរសួលកនុងខលួន សងប់
សបបយរកីរយ ភលឺថល   េដយសរ ឥទធិពលឋមពលវជិជមននន រតូវបនរួចរេដះ អែណត តេឡង
េហយ បេញច ញសរជតិរបស់ខលួនឲយេយងដឹង ។ 
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- ដូចខញុបំនេរៀបរប់លអិំតអពីំ  កុងសយនិសបរសុិទធ និងេសនហ ពីមុនមករសប់
កនុងខលួនមនុសសេយងមន ក់ៗមនឋមពលពិេសសមួយ គឺឋមពលៃនេសចកតីេសនហដ៏បរសុិទធ  ។ វ
បនរតូវកប់យ៉ងេរជករមនឹងបេញច ញរូបរងមកៃផទេលៃនចិតតមនុសសណស់  ។  េពលណវេងប
េឡងមកេលមតងៗ វមននទីនឹងសីុកេំទច រល់ឋមពលអវជិជមនេផសងៗ (  ដូចជ ទុកខេរកៀមរកំ
រពួយបរមភ ភ័យខល ច  តណហ ។ល។ )  ។  មយង៉េទៀត  ឋមពលេនះ  េបអនកកន់ែតបេញច ញេទេរក
ឬកន់ែតបញជូ នឲយេទេរក វកន់ែតេកនកនុងខលួនអនក ។

សមធិេមតត ភវនេនះ  មនភរៈបផុំសឲយឋមពលេសនហបរសុិទធ ឬេមតត ឥតរពំែដន
អែណត តេឡង  មកៃផទេលៃនចិតតមនុសស  េនះជវធីិ  រេដះចិតតមនុសសរបកបេដយរបសិទធិភព
អសច រយណស់ ។ 

-  េមតត  ករុណ  ករអត់េអនេទសកហុំស  និងករដឹងគុណ gratitude សុទធែតជ រូបភព
ៃនឋមពលវជិជមន  ែដលមនគុណសមបតិ  ដ៏ឧតតុងឧតតម   ែដលអនករបតិបតតិសមធិរតូវខិតខំ
បណតុ ះទមល ប់ឲយវរកីធធំត់េឡងេដមបជីរបេយជន៍ដល់ ៖ ទី១ករសអំតចិតត mind cleansing និង
ទី២  ករបញចូ លឱសថដ៏សកតិសិទធិ  នមំកនូវករជសះេសប យជមងឺផលូ វចិតត និងជមងឺរូបកយសពវយ៉ង
mind and body healing  ទី៣ កររបតិបតតិសមធិកន់ែតរកីចេំរ ន  ពីេរពះធតុទងំបីេនះ  ជធតុ
ផទុយ នឹងធតុបុគគល ego ។

- សមធិមនចរតិបុគគល  មនន័យថ ដេំណ រឈនេឡងនិង  លទធផល  មនទរំង់
ែបបែផនេផសងៗពីបុគគលមន ក់េទមន ក់ៗ   អរស័យេដយកមម  ឬទរមង់េម៉ម៉រៃីនបុគគលមន ក់ៗេនះ
មនលកខណៈេផសងគន  ។ េដយែឡក  ខញុផំទ ល់បនេរបចណុំចខលះៃនេមតត ភវន  េនខងេដមៃន
វគគសមធិមតងៗ  ។  ជក់ែសតង   ជួនកលខញុេំលកយកចណុំច  «ករអភ័យេទស»  ឬ
«ករផសយេមតត  »  ឬ  «ករសែំដងដឹងគុណ»  មកេរប  ។  អនុវតតដូេចនះ   ខញុពិំេសធេឃញថ
ដេំណ រសមធិមនករចប់េផតមភពងយរសួល ពីេរពះ េមតត ភវនបនេធវឲយតួបុគគល Ego  of
mind ថមថយចុះ េហយ េបកផលូ វ ឲយសមធិឈនេឡង  អសច រយណស់!!!។
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២-ករអនុវតតសមធិជក់ែសតង
េរកអពីំចណុំចលអិំតរទឹសតីខងេលេនះ   ខញុសូំមបែនថមចណុំចជក់ែសតងមួយចនួំន  សរំប់

ជជនួំយដល់អនកែដលមនបណំងចប់េផតមគិតគូរអពីំសមធិវបិសសនេនះ ៖
២០កែនលងហត់េរៀន
េដមបចីប់េផតមអនុវតតសមធិ   គួរអនកចណំយេពល១០ៃថង  ចុះេឈម ះចូលេរៀនសល

ែដលមនរគូែណនរំតឹមរតូវេនមជឈមណឌ លននេលសកលេលក  ។   សូមេបករកអស័យដឋ ន
កនុងេគហទព័ំរអិនទឺែណត៖  Vipassana  Meditation  taught  by  S.N.Goenka។  មជឈមណឌ ល
បេរងៀនបេចចកេទសសមធិ  មនរគប់កែនលងេលសកលេលក   េនរបេទសែខមរេយងក៏មនមួយ
ែដរ   ។   េបមនបណំងហត់េរៀនសមធិេនរបេទសេយង   សូមទក់ទងទូរស័ពទេលខ ៖ [855]
(0)12 689 732ឬទូរស័ពទេលខ [855] (0)12 488 588 ។  ករចូលេរៀនេនះ ពំុតរមូវឲយបង់ៃថលអវីេឡយ
ទងំកែនលងសន ក់េន  ទងំករហូបចុកកនុងមួយរយៈ១០ៃថងេនះ  ។   ខញុយំល់ថ  ករចប់េផតម
ហត់េរៀនមនរគូ  និងមនទីកែនលង   ជករចបំច់បផុំត  ពីេរពះករចប់េផតមដបូំងទមទរ
កែនលងសង ត់ដច់ផុតពីកររស់េនធមមតចនួំន១០ៃថង និងរតូវករទទួលករែណនពីំរគូជនំញ
េទៀតផង  (េដយបេចចកេទសេនះជវធីិផល ស់បតូ រទមល ប់ចស់ ខងកនុងៃផទចិតតមនុសស េហយបណតុ ះ
ទមល ប់ថមី)។  លុះេរកយពីហត់េនមជឈមណឌ លេហយ  អនកហត់េរៀនអនុវតតខលួនឯងបនតជេរៀង
រហូតេទ ។  ករចូលរួមហត់អងគុយសមធិជសមូហភព  អចជវធីិជរុំញេលកទឹកចិតត ដល់អនក
ចប់េផតមដបូំង  ។   េបហត់អងគុយបនរយៈ១ឬ២ឆន េំហយ  េនះកររបតិបតតិ  កន់ែតងយ
រសួលេឡង  កន់ែតចូលចិតតេឡង ។  វធីិេនះនឹងែរបេទជចលននិងរបត់ចបំច់  សរំប់ជីវភព
របចៃំថងរបស់េយងមន ក់ៗ េរបៀបដូចជករដុសេធមញរល់រពឹកដូេចន ះឯង ។

២១-ករបនតហត់េរៀនេនផទះ
គួរមនេរៀបកែនលងសរំប់ហត់អងគុយរបចៃំថង   ពីេរពះកែនលងែដល អនកអងគុយរល់ៃថង អច

បេងកតធមមធតុ   ឬបរយិកស  ឬ vibrationនឲំយករហត់អងគុយសមធិ   កន់ែតងយរសួល
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និងឈនេឡងយ៉ងរបៃព  ។  ចេំពះេពលេម៉ង   គួរកណំត់ឲយេទៀងទត់  ។   ជទូេទ មួយៃថង
ពីរេពល  រពឹក/លង ច  មតងៗមួយេម៉ង។

សេំលៀកបពំក់ធមមត  សខំន់ឲយធូររលុង េចៀសវងភពរបឹចេងអៀត នមំកនូវកររខំនដល់
ករអងគុយសមធិ ។

រេបៀបអងគុយ  គួរអងគុយឲយរតង់ខលួនពំុេរទតេទមុខេទេរកយឬចេំហៀងពំុរបឹងឆកឺតខុសែបលក
ធមមតេឡយ  ។  បងគុយមនសភពតមសរួំល (comfortable) រេំភយ  ។   ករមនបងគុយ
រតឹមរតូវជលកខខណ័ឌ សរំប់េធវឲយករងរសមធិមនដេំណ រេជឿនេលឿនេទមុខ  ពីេរពះអងគុយ
បនរតឹមរតូវ  មនន័យថេបកផលូ វឲយចរនតឋមពលរស់ VITAL ENERGY OR PRANAមនលហូំរ
យ៉ងរលូន ពំុមនគងំឬសទះរតង់ណមួយ ។ ឧទហរណ៍  េបអនកអងគុយេអនេទមុខ  រទូងនឹង
េតបៀតេធវឲយសទះខយល់ដកដេងហម ។  អនកអចអងគុយែពនែភននរបផទ ល់កត រ  ឬេលេកអីតមដេំណ រ
សមគួរៃនរូបកយេយងមន ក់ៗ ។

២២  ករអងគុយជក់ែសតង  េតេធវដូចេមតច   ?  

ខញុ ពំុំអធិបបយលអិំតេនកនុងអតថបទេនះេទ  ទុកឲយេលកអនកអេញជ ញេទទទួលករែណន ំ
េដយផទ ល់ពីរគូជនំញ  ែដលអចជួយេលកអនកសមរសបនឹងសថ នភពជក់ែសតងៃនមនុសស
េយងមន ក់ៗ។

គ- បញញ
ខញុបំនេរៀបរប់លអិំតនូវជពូំក  សីលនិងសមធិេហយ  ។  ចណុំចមួយចុងេរកយកនុងរបព័នធ

រពះពុទធសសនគឺ បញញ  ។ េតបញញ កនុងរពះពុទធសសន មនន័យយ៉ងណ ? ខញុសូំមកត់សគំល់
តមចណុំចដូចខងេរកម ៖

ទី១/  េគលេដៃនរពះពុទធសសនគឺបនដល់កររេដះ ចិតត មនុសសពីទុកខេវទនសពវយ៉ង
ដូចជ កររពួយបរមភ ទុកខេរកៀមរកំ ភ័យ ភពចលចលកនុងចិតត តណហ  ករេលភលន់  េញៀន ។
ល។  រពះពុទធមនវធីិជេរចន េដមបសីេំរចកររេំដះេនះ ។ ដូចអនករជបមករសប់ វធីិមនដូចជ
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ករកន់សីល កររបតិបតតិសមធិ និង បញញ េនះ ។  េរកយពីបនអនុវតត សីល និង សមធិេហយ
អនកនឹងទទួលចេំណះដឹងមួយចនួំន ដូចជ ៖ ក /  សរៈសខំន់ៃនសតិកនុងខលួនមនុសស  Awareness
ខ/  ទសសនៈថមីអពីំករទទួលយក ករសុខចិតត Acceptance    គ/  ករេមលេឃញថ ខលួនខញុ ពំុំែមន
ជចិតតេនះ  ពំុែមនជចលនគនិំតែដលមនលហូំរតៗគន មក  ពំុែមនជកររជួំលចិតតនន (កហឹំង
រចែណន  របច័ណឌ ។ល។)  ដូេចនះ  ខញុ េំចះពិនិតយ និង  ផត ច់សតិពីចលនពិភពផលូវចិតតទងំអស់េនះ
ខញុមំនយនតករនិងមេធយបយរេំដះពីកនុងមក Non identification         ឃ/  ខញុមំនឧបករណ៍រេំដះ
ចិតត តមករពិនិតយរសវរជវ កយនិងចិតតជ បនតបនទ ប់ Investigation ។

ទី២/  មនុសសទូេទ េរចនគិតេឃញថ ចេំណះដឹងនិងរបជញ មនុសស េកតមកពីករសនស ំ
េរៀនសូរតពីពិភពខងេរក ដូចជ  ករេរៀនសូរតពី សល  ពីរគូ ពីសងគមរគួសរ ពីករអន។ល។
រពះពុទធទូនម នថ ៖  ចូរអនកកុេំជឿេលេសៀវេភ ពកយេគថ ចូរេជឿេលករពិេសធន៍ផទ ល់ខលួន ។
េតមនន័យដូចេមតច ?

សូមពិនិតយជមួយខញុ  ំនូវពិេសធតូចៗដូចតេទ ៖
(ក)េបេគសួរថ អវីេទែដលេហថែផលេប៉ម ?  អនករសវរជវពីេសៀវេភ ពីមតិេយបល់មនុសស
ជុវំញិជេរចនយ៉ងណ ក៏ពំុេសមនឹងករភលកសផទ ល់ខលួនមតង ។ ករភលកសផទ ល់េនះពនយល់អនកសពវរគប់
អពីំជតិែផលេប៉ម ពណ៌ រគប់ ។ េសៀវេភបុ៉នម នក៏ពំុេសមនឹងករភលកសផទ ល់ខលួនេនះែដរ ។
(ខ)  េបអនកចង់េទទីណមួយែដលមិនសគ ល់  េហយអនកេបកែផនទីពិនិតយែណនផំលូ វ  ឬអនកសួរ
អនកជិតខងរកទិសេដ ។ របករេនះវជួយអនកឲយយល់ដឹងបនមួយករំតឹបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនតអនកេនែត
សងសយ័ជប់ជនិចចពំុអស់ពំុេហយ ។ លុះអនកសកលបងចុះរសវរជវផទ ល់ដល់ទីកែនលង  េនះអនក
នឹងពិតជអស់សងសយ័ យល់ដឹងរបកដរបជពំុខនេឡយ ។ េនះជរបជញ ែដល រពះពុទធែណន ំ
ឲយេយងរបកន់យក ។ 
(គ)  ជនជតិអេមរកិងំមន ក់េឈម ះ Johnបនចូលជួបសេមតចសងឃ ដៃឡឡម៉ េហយបន
រតូវអនុញញ តិឲយចូលរួមហូបអហរជមួយរពះអងគ ។  រពះអងគបនែណន ំ John  ឲយេធវតម
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ដូចតេទ ៖ ទី ១  ចូរអនកកុគិំតអវីទងំអស់  េនេពលហូបអហរេនះ  ។  ចូរពយួរេរឿងរ៉វដៃទ
ែដលេលចេឡងកនុងខួរកបលមួយអេនលសិន កុឲំយវចូលមកេរជៀតែរជកកនុងករហូបេនះ ។ ទី ២ ចូរ
របមូលអរមមណ៍េផត តែតេទេល សកមមភព (ហូបអហរ )  ែតមួយគត់  េពលគឺ វញិញ ណទងំ៥
េដរេទទិសែតមួយ   «ករហូបអហរេនះ»   (រចមុះដឹងកលិនអហរ   --  ែភនកេមលេឃញអហរ
ពណ៌សមបុរ ែផសង ភិនភគអហរ  --  ែសបកៃដ ទទួល ដឹងករប៉ះពល់សល បរព  ទទួលដឹងេកត
រតជក់ ទន់  --អណត ត ទទួលដឹងរសជតិអហរ ៃរប ជូរ សប លវីង  -- សតិអរមមណ៍ទងំមូល
ដឹងថកពុំងចលនេផសងៗកនុងករហូបអហរ ។ល។ )    John  បនេធវតម  េដយមិនឲយខុសពី
ករែណនេំឡយ  អសច រយណស់ !!!  េគពិេសធេឃញថ អហរមនរសជតិខពស់  ជងធមមត
ឆង ញ់ជងធមមត  េទះបីេគពំុែដលហូបចណីំេនះក៏េដយ ។  ករដឹងែបបេនះ មនន័យថ John
បនទទួលបញញ ថមី  ករយល់ដឹងថមី  ករពិេសធន៍ផទ ល់  ។  ចណុំចសខំន់  គឺជករពិេសធន៍
ែដលេលចេឡងេនេពលេគឈរេនេរករបព័នធេម៉ម៉រ ី មួយែភលត  វញិញ ណទងំ៥របស់មនុសស បន
រតូវរួចរេដះពីគនំបៃនលហូំរគនិំតពីេម៉ម៉រមីក  ។   កតត េនះនឲំយវញិញ ណទងំ៥  អចបេំពញ
មុខងរេគ ១០០ភគរយ  ែដលសែំដងេចញជភពឆង ញ់មនរសជតិ   ។   ដូចខញុពិំពណ៌ន
អពីំកររួមេភទរសប់ (េបចង់ឲយសេំរចផល  ចូរកុឲំយេរឿងរ៉វនន េរជៀតចូលឡូកឡនឹំងករងរ
រួមេភទ )។  េបអនកពំុបេណត យឲយ របព័នធេម៉ម៉រេីរជៀតែរជកេទេនះ  អនកពិតជពិេសធេឃញ
កុងសយនិសបរសុិទធ ឬចិតតបរសុិទធពំុខនេឡយ  ដូចខញុ ពិំព៌ណនខងេដមរសប់ (អពីំកររបមូល
សតិេលដេងហម)  ។   ៃថងេនះ  សូមអនកយកវធីិេនះេទសកលបងផទ ល់េមលេទចុះ  នឹងបន
េឃញជក់ ែសតងពំុខនេឡយ ។

ករេរៀបរប់ខងេលេនះ  ខញុចំង់ជរំបជូនថ កនុងមនុសសេយងមន ក់ៗេនះ  បញញ  ឬរបជញ
េកតេចញពីរបភពពីរយ៉ង (មួយ)គឺមកពីបនទប់េម៉ម៉រ ី  េពលគឺមកពីរបភពករចងចំ  ករេរៀន
សូរតពីសងគមរស់េន (ពីរ)គឺេនេពលែដលេម៉ម៉រេីរទមចុះ  ឬបញឈប់សកមមភពទងំរសុង  បញញ
មួយេទៀតេលចេឡង  ែដលមនរបភពមកពី  កុងសយនិសបរសុិទធ  Pure  consciousness   ។
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អនករបជញបណឌិ តបូរណឲយេឈម ះ  បញញ ែបបេនះថ អពភនតញណ Intuition  ។ េនះជ
បញញ ដ៏ឧដុងគឧតតម ខពង់ខពស់ បរសុិទធ ។ រតង់ចណុំចេនះេហយ ែដលអនកវទិយសរសតនន  រកេឃញ
សន ៃដថមីៗ New  discovery  ។   អនកធល ប់េឃញរូបរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧  េសតចអធិរជែខមរកនុង
សម័យអងគរដ៏រុងេរឿង  រពះអងគបិទែភនកសមធិ  ។  េនះគឺរទង់េរបបេចចកេទសដ៏ខពស់បផុំតរបស់
មនុសសជតិ  េពលគឺរទង់ខបរសូបយកបញញ សកលមកេរបតមរយៈសមធិ (  េចញេរករបព័នធ
េម៉ម៉ររីបស់រទង់)។  េតមនអនកដឹកនេំយងបុ៉នម ននក់  ដឹងនូវអថ៌កបំងំទងំេនះ ?

េតអនកធល ប់ពិេសធសមធិឬេទ ?  េបពំុទន់បនពិេសធេទ  អនកពំុអចចប់យល់ដឹង
បនេឡយថខញុនិំយយអពីំេរឿងអវី  ។  ពីេរពះ   អនកវលិរកឡឹងជុវំញិែតកនុងបនទប់  ឬ  របអប់េម៉ម៉រ ី
បុ៉េណណ ះ (ជទីលហំមនករំតឹពីអតីតកល  Bondage  or  limited  space  from  the  past  )។
ខញុពិំេសធេឃញភពរេដះពីកហឹំង  េរសតះ  ពីទុកខេរកៀមរកំ  ករេញៀន  ភ័យ  ភពរបបូករចបល់
កនុងចិតត ។ល។  អនកចបស់ជសួរថពិេសធដូចេមតចេទ ?  អនកពំុអចយល់បនតមរបជញ េឡយ
ពីេរពះជករពិេសធហួសអពីំបនទប់េម៉ម៉រ ី ហួសអពីំគនិំតមនុសសគិតេឃញ  ( experiences bey-
ond human mind )។

រពះសងឃចិនមួយអងគនិទនេរឿងមួយ ជគតិរេំលចនូវចណុំចខងេលេនះ ៖  មនដណំល
ថ អេណត កធមួំយរស់េនកនុងទឹកផង េនេលេគកផង ។ ៃថងមួយេនះ េរកយពីវរតឡប់ពីទីេគក
មកកនុងទឹកវញិ  រតីែដលជមិតតសឡំញ់សួរអេណត កថ ៖ «  ចុះឯងេឡងេគកមតងៗ មនរបទះទឹក
រតជក់  ទឹកថមី  ទឹករបកបេដយចណីំអហរបរបូិណ៌ឬេទ ?  » សណួំរេនះ  េលកេឡងេរពះរតី
ពំុែដលសគ ល់សភពទីេគក យ៉ងណេឡយ  វរស់េនែតកនុងទឹកសុទធសធ ។

អនករបជញបូរណបនេលករូបភពជីវតិសតវកអ ត់  មកជគតិដូចតេទ ៖  សតវកអ ត់ជកូន
សតវគីងគក់ ។ ដបូំងគីងគក់ពង រួចញស់ជកូនកអ ត់ វមនដុះេជងផង កនទុយផង េហយវរស់េន
ែតកនុងទឹកែតបុ៉េណណ ះ  ។  លុះដណំក់កលបនទ ប់មក  វទលំក់កនទុយេចល  េហយវេឡងេគក
អចរស់េនេលេគកបន និងេនកនុងទឹកបន ។ វទទួលផលទងំពីរគឺ  កររស់េនេលេគក ផង
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កនុងទឹកផង  ។  អនករបជញចង់និយយរបប់េយងថ ចូរេធវរតប់តមសតវកអ ត់  ចូរទលំក់កនទុយ
េចល (ទលំក់េមហៈ ភពលងិតលងង់េចល) េហយរស់េនទងំេលេគក ទងំកនុងទឹក (មនន័យថ
ចូររស់េនទងំកនុងេម៉ម៉រ ីនិងេរកេម៉ម៉រផីង) ។

សូមអនកគបបភីញ ក់រលឹក  រុករកេរៀនវជិជ សមធិ  េដមបឈីនេទដល់  ឬសគ ល់រសជតិថមីមួយ
េទៀតៃនជីវតិមនុសស ជីវតិរបកបេដយរបជញ បរសុិទធ រេំដះវញិញ ណទងំ៥ ឲយេចញផុតពីរកញៃំដ
ែដករបស់េម៉ម៉រ ីពីលហូំរគនិំតែដលចងេរគៀកេយងរល់វនិទី គម នទីបញច ប់ ។

 កររបតិបតតិសមធិកនងុសកមមភពជីវិតជក់ែសតងរបចៃំថង

ករហត់អងគុយសមធិ  មួយៃថងពីរដង  កនុងបនទប់សង ត់មន ក់ឯង  ជរបករចបំច់េដមប ី
បណតុ ះទមល ប់ថមី ។ ដបូំងេយងខិតខរំបតិបតតិតមរគូែណន ំេដយពំុដឹង ពំុយល់េឡយ  ជបេណត រៗ
របជញ ពីខងកនុងខលួនបនដុះេឡងជបនតបនទ ប់  េហយបនេហៀរេចញមកេរកជករអនុវតត ជក់
ែសតង  ។   េយងចប់េផតមមនឥរយិបថនិងមនទសសនវស័ិយេផសងពីមុនចេំពះបតុភូតនន
ែដលកពុំងេលចេឡង  ខងកនុងនិងេរកខលួន  ។  េយងចប់េផតមរកេឃញវធីិរបតិបតតិេផសងៗសរំប់
េឆលយតបនឹងតរមូវករ ជក់ែសតងកនុងជីវតិរបចៃំថង ។

កនុងេគលករណ៍ទងំបួនរបស់សមធិវបិសសនែដលមន ៖ (១)ករមនសតិដឹង  (២)ករ
ទទួលយក   ករសុខចិតត  (៣)ករពំុេដរតួ (៤)  កររសវរជវលអិំតបតុភូតខងកនុង  ទងំកយ
និងចិតត ។ េគលករណ៍ទងំ៤ខងេលេនះ  ជគនលឹះសខំន់បផុំតកនុងដេំណ រករែសវងរកេសរភីព
ពីបនទប់េម៉ម៉រ ី កររួចរេដះ ភពសបបយរកីរយ បរមសុខ ។  េគលករណ៍ទងំេនះ  អចនឹង
សេងខបខលីមកជេគលករណ៍ «ករតងំសតិកនុងេពលបចចុបបនន ឬបចចុបបននសតិ  To  be  in  the

present  » ។ បចចុបបននសតិមនលកខណៈជករអនុវតតន៍ជក់ែសតង ។ េតបចចុបបននសតិេនះមនន័យ
និងរូបភពយ៉ងណ ? ខញុសូំមកត់សគំល់បញជ ក់ ដូចខងេរកម  ៖

(A) កនុងរទឹសតី  សតិដឹង  Awareness  or Knowing  នមំកនូវលទធភព អចឲយមនុសសេយង
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េចញចកពីបនទប់េម៉ម៉របីន ។  សតិមន ចលនពីរ យ៉ង៖  
(១)  សតិបញ់េទេរក  Outward  attention   :  មនុសសគិតគូរ   អនេសៀវេភ េបកឡន

រសៃមេទអតីតកល  ឬេទអនគតកល   កនុងរកបខណឌ េនះ   េយងពិេសធលហូំរៃនគនិំត
កររេំជបរជួំលចិតត  មេនសេញច តន  របតិកមម ( Waking state and dreaming state ) ។ កនុងខណៈ
េនះ  មនុសសពំុែមនឋិតេនកនុងេគលករណ៍បចចុបបននសតិេឡយ   េរពះេគឋិតេនេរកម  ឥទធិពល
ៃនេម៉ម៉រ ី ( Man is unconscious or unconscious mind  or conditioning mind)  ។ 

(២)សតិបញ់េទកនុងខលួន  Inward attention  :  មនុសសសឡឹំងេមលេទកនុងខលួន  េមលខលួនឯង
ដូចជ ពិនិតយលហូំរគនិំត Watching his own thoughts  ---  ពិនិតយកររេំជបរជួំលកនុងចិតត  Watch-
ing his own emotions -  ពិនិតយរបតិកមមកនុងខលួន Watching his own reaction from within -  ពិនិតយ
េវទនេលរូបកយេដយែផនកៗ ឬទងំមូល  Watching his own body sensations , part by part or
the  whole  ។   ករពិនិតយខលួនឯង   ដូចេរៀបរប់មកេនះ  រតូវរបកន់ឥរយិបថដូចអនកវទិយសរសត
មនន័យថ េឃញអវីទទួលសគ ល់តមធមមជតិពិត  ពំុបញចូ លករពិចរណផទ ល់ខលួនេឡយ  See
thing  as  it  is,  no  judgment,  no  comment  from  personal  views  ។  ឧទហរណ៍
េបខឹងរតូវទទួលសគ ល់ថខលួនខឹង  ពំុរុករកេហតុផលៃនកហឹំងេឡយ  ។  កររបតិបតតិ   ឬបញ់សតិ
េទកនុងខលួនរេបៀបេនះ មនេឈម ះថ ករតងំសតិកនុងេពលបចចុបបននឬបចចុបបននសតិ ។  េពលមនុសស
អចេធវដូេចនះបន មនន័យថខលួនមនសមតថភពេចញេរកបនទប់េម៉ម៉រេីហយ Man is conscious ,
man is out of the influence of his own memory , his own conditioning។  េបអចេធវដូេចនះបន
អនកនឹងបនេឃញពិេសធផទ ល់ខលួន ផុះពីខងកនុងមកេដយឯកឯងនិងភល មៗ Spontaneously and
instantly :

– នូវលហំ the empty space
– ករសរំកលែំហ ពីភពខមួលខម ញ់ចរនតចិតត Relax
– កររួចរេដះពីករជប់ជពំក់ លហូំរគនិំតណមួយ  េហយេបកលហំសរំប់គនិំតថមីចូលមក
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Let go any particular flow of thoughts and open space for new ideas  - Universe intelli-

gence - Creativity ។
– កររេំដះពីភពរជួំលចិតត មេនសេញច តន ទមល ប់របតិកមមចស់ៗ ពីមុនមក  Freedom from
emotions and the old habit of reactions 

– កររកេឃញសនតិភពផលូវចិតត  Inner peace of mind 
– កររកេឃញបរយិកស សបបយរកីរយកនុងចិតត Joy , Joyful mind
– កររកេឃញ េមតត ករុណ Loving kindness and compassion
– កររកេឃញ  សុភមងគល និង បរមសុខកនុងជីវតិ  Happiness and bliss 
– កររកេឃញដេំណ រជសះេសប យពីជមងឺរុៃំរក៉នុងចិតត Healing from  long and habitual mind
suffering 

– ពិេសធដូចេរៀបរប់មកេនះ សសនែតងេរបពកយ រកេឃញអទិេទពកនុងខលួន  ឬរកេឃញ
រពះនិពវ ន  ។   ដូចេនះរពះនិពវ នពំុឋិតេនឆង យពីេយងគឺេនកនុងខលួនេយងែតមតង  ឲយែត
េយងេចះបេចចកេទសេទរក េពលគឺករតងំសតិ កនុងេពលបចចុបបនន To be in the present
។
(B) េតករតងំសតិកនុងបចចុបបននអនុវតតដូចេមតច ?  ខញុសូំមេរៀបរប់  ជូនបែនថមនូវរេបៀបជក់

ែសតងមួយចនួំន ដូចតេទេនះ ៖
(ក) ករពិនិតយលហូំរគនិំត   Watching the flow of thoughts  

ជធមមត លុះមនគនិំតណមួយេលចមក  េយងជមនុសសែតង  គិតេដយរចឡថំ
រូបេយងេនះជគនិំតេនះឯង េហយក៏បេណត យខលួន ឲយលង់កនុងឥទធិពលេបកបក់ៃនគនិំតេនះៗ ។
គនិំតណមួយេលចមក  បនទ ប់េនះ  គនិំតទក់ទិននឹងគនិំតេដមដបូំង  ក៏បែំបករូប  ពរងយកូន
េច រណប  ហូរែហ  ជចនួំនេរចនេឡងៗ  េយងក៏សលុងេភលចអវីៗទងំអស់ Idea  associations  ។
េបពិនិតយចលនៃនគនិំតកនុងរយៈេពលមួយៃថង េយងនឹងសេងកតេឃញចលនគនិំតដែដលៗ  ហូរ
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សរចុះសរេឡងៗ  លន់ឮរពំងកនុងកបលមនុសសេយង Voice  in  the  head  ។  េយងសុ ំ
នឹងរេបៀបរស់េនែបបេនះជយូរលង់មកេហយ  ក៏ចត់ទុកថ របករេនះជេរឿងធមមត តមពិត
េនះ ជជមងឺរុៃំររ៉បស់មនុសសជតិេសះ ។

វធីិសមធិែណនេំយងអនករបតិបតតិឲយេចះសេងកត  េហយបេរងៀនឲយេចះដឹងថ  េពលណ
េយងបេណត យតមចរនត លហូំរគនិំត  េហយេពលណេយងេចញេទេរកលហូំរៃនគនិំត  ។
េតេចញេរកលហូំរ គនិំតតមរេបៀបណ ? ចូរអនកសត ប់សេំឡងកងរពំងកនុងកបលអនក Listen the
voice  in  the  head   េផទៀងសត ប់លហូំរគនិំតរចែំដលៗ   ែដលជចេរមៀងអត់ទុកដ៏យូរលង់កនុង
ខួរកបលេយងមន ក់ៗ (  រប់សិបឆន មិំនអស់)  ។ ល័កខខណ័ឌ មួយចបំច់គឺ សត ប់េដយពំុពិចរណ (
ពិបកបនតិចេដយទមល ប់ចស់បនឃុរំគងេយងជយូរមកេហយ )  ។  ករហត់សត ប់សេមលងកនុង
កបលេនះ   មនន័យថសតិេយងែលងឈរឋិតេនកនុងចរនតគនិំតេទៀតេហយ   សតិេនេរកចរនត
េហយបញ់ែភនកេទេមលវ ។ បនតិចមតងៗ អនកនឹងពិេសធេឃញមន  លហំ Space េលចេឡងជ
សវ័យរបវតតិេនះ មនន័យថ ចរនតគនិំតរតូវបនផត ច់ Disconnection of the thought flow  or the
gap of thoughts។ េបបនតសត ប់េទេទៀត អនកនឹងទទួលអរមមណ៍ សងប់ peace   ភពរសណុករសួល
Ease of mind   ភពសបបយរកីរយពីកនុងេលចពនលឺមក Joyful  mind  ។  េហយ េបអនករតូវករ
គិតគូរតេទេទៀត  សូមបញ់សតិ  រតឡប់េទេរកវញិ  ។  មតងេនះខួរកបលេយងថមី  Fresh  mind
គនិំតថមីៗមនឱកសេរជៀតចូលមកបនេរពះកនលងមក មនលហំ ។ 

េយងអចអនុវតតរេបៀបេនះេដយេរបរយៈេពលខលី កនលះនទី  មួយនទីេឡងេទ តមកលៈ
េទសៈកណំត់ ។ ចណុំចមួយេទៀតសខំន់ែដលគួរកត់សគំល់គឺ សតិអចបងវិលេទកនុង ឬេទេរក
ភលឹបែភលតៗ  ។  រេបៀបេនះ  េបកផលូ វអនុញញ តឲយេយងមន ក់ៗរស់េនកនុងពិភពទងំពីរេនះគឺ  ពិភព
កនុងលហូំរគនិំត  និង  េរកលហូំរគនិំត (ឬេរកេម៉ម៉រ)ី ។ 

ជធមមត គនិំតហូរេចញពីេម៉ម៉រមីក   បនទ ប់មក   របតិកមម េហយេកតមនេលចរូបរង
ជកររជួំលចិតត មេនសេញច តន  Emotions  ។  ដេំណ រ  េម៉ម៉រ ី    លហូំរគនិំត    របតិកមម
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កររជួំលចិតត  របរពឹតតេទជែខសចងវ ក់ហូរែហរតៗគន ពំុដច់ ។ ដូចខញុជំរំបខងេលរសប់  េនេពល
េយងអនុវតតករពិនិតយលហូំរគនិំតេនះ   លហំមួយេលចេឡង   មនន័យថ លហូំរគនិំតរតូវដច់
មួយរយៈ  ។ ដូេចនះែខសសងវ ក់ (  លហូំរគនិំត របតិកមម  កររជួំលចិតត ) រតូវដច់ផងែដរ របតិកមមក៏
រតូវបញឈប់  កររជួំលចិតតក៏រលយបត់ផងែដរ ។ ដូេចនះេហយបនជអរមមណ៍សងប់និងសុខរសួល
មួយរគ ។ េបេយងឧសសហ៍អនុវតតញឹកញប់េទ ទមល ប់ថមីកនុងខលួននឹងរកីដុះដល េហយយនតករ
េនះនឹងេដរេដយសវ័យរបវតតិ  ទរមង់ៃនជីវតិថមី បនចប់បដិសនធិេហយ ។
(ខ) ករពិនិតយេវទនេលរូបកយ េដយែផនកៗ ឬទងំមូលៈ 
សូមេមតត សត ប់ករសនទន រវងរគូនិងសិសសដូចខងេរកមេនះ៖

• សិសស ៖ «េតេធវដូចេមតចឲយអចតងំសតិកនុងេពលបចចុបបននបន ?  េមលេនះែន៎  ខញុ ឋិំតេន
ចេំពះមុខេលករគូេទេត ? ខញុ រំបកដជឋិតេនកនុងពលបចចុបបននេហយ ។ »

• រគូ ៖  េតមនរបស់អវីេនជិតខលួនអនក ?
• សិសស ៖ អ៎ូ!  បទខញុេំឃញពនលឺេភលងចងំែភនក ។ ខញុឮំសេមលងនឡិករ តុកតក់  តុកតក់ៗ ។

េតរេបៀបេនះេហយឬជឥរយិបថបចចុបបនន េតេធវរេបៀបេនះរតឹមរតូវេហយឬេន ?
• រគូ ៖ រតូវមួយករំតិេហយ  េតមនរបស់អវីឋិតេនជិតអនកជងេនះ េទេទៀតឬេទ ?
• សិសស ៖ ខញុនឹំកពំុេឃញេទ េលករគូ ។
• រគូ ៖ របស់ែដលឋិតេនជិតអនកជងេគបផុំតគឺ  េវទនេលរូបកយ េនះឯង ។ ចូរអនកទទួល

ដឹងេវទនទងំឡយែដលកពុំងេកតមនេពលេនះ ។ េតអនកទទួលដឹងអវីខលះ ? ចូលេរៀបរប់
របប់ខញុមំកេមល ។

• សិសស ៖បទ  ខញុកូំរេពះ  រមស់ជងគង់ េរសៀវឆអឹងខនង តឹងសម  ចលនរទងូេលតតមដេងហម
ជីបចរេលតទឹបៗ ។ល។ 

• រគូ ៖ លអេហយ  េនះេហយជរេបៀបេទរកបចចុបបននសតិ ។ េតកនុងខលួនមនអរមមណ៍ដូចេមតច
បនទ ប់មក ?
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• សិសស ៖  (េសងៀមសង ត់មួយែភលត )  បទ ទទួលអរមមណ៍សងប់និងរសួលកនុងខលួន ជងមុនេនះ
បនតិច ។

• រគូ ៖  េនះជរេបៀបសមញញ  េនេពលអនកចង់េចញពីបនទប់គិត (ឥទធិពលេម៉ម៉រ ី Condition-
ing ) ភពរជួំលចិតតឬអរមមណ៍សមុកសម ញ នន  ។ អនកនឹងទទួលភពសរួំល ទងំកយ/ចិតត
កនុងខលួនភល មៗ relax  mind  and  body  instantly   េដយរគន់ែតេផត តសតិេទេលេវទន
េលរូបកយ (សូមរគន់ែតេមលកុពិំចរណឲយេសះ)  ។ អនកអចបែំបករកេឃញ  រេបៀប
េផសងៗេទៀតេដយខលួនឯងដូចជ ៖ េពលេឡងជេណត រ អនកេធវយឺតៗ សូមឲយដឹងចលនេជង
េលក ដក់ចុះ ប៉ះឥដឋ ។  េពលលងៃដ ឮសនូរទឹកឆរៗ  ទឹកេកត ឬរតជក់ កលិនសបូ៊  ចូរេផត ត
អរមមណ៍ទងំរសុងេទេលេវទនរូបកយទងំឡយែដលកពុំងផុះេឡង  េនេពលលងៃដ
េនះ ។ េពលេបកទវ រចូលឡន ចូរអងគុយ េហយសមងបំនតិច  ដឹងដេងហមេចញចូល  សរូំតសតិ
ពីកបលដល់ចុងេជង ពីេជងេឡងមកកបល រហ័ស វតឺចុះវតឺេឡង ដឹងរល់េវទនទងំអស់
ែដលផុះេឡងេនេពលេនះ  Moment by moment ។  េពលចេំភលងរកហម  អនកេឆលៀតសរំក
សរួំលខលួនតមរេបៀបដឹងដេងហមេចញចូល   របមូលអរមមណ៍ដឹងពីកនុងខលួនមក   នូវរល់
េវទនទងំឡយកពុំងផុះេឡង  Feel your body sensations from within។ ចូរអនកទមល ប់
របតិបតតិរេបៀបេនះមួយែភលតៗ កនលះនទី មួយនទី ឬ ពីរនទី ។ តមេបៀបេនះ  អនករស់េន
កនុងេម៉ម៉រផីង (  គិតគូរ េធវករងរធមមត)  និងេរកេម៉ម៉រផីង (សតិេននឹងេវទនរូបកយ =
សរួំល និងសរំក) Your attention will switch on and off from your conditioning mind, feel
relaxed  and  fresh  in  your  brain.។ មុនដបូំងអនកខិតខរំបតិបតតិ   យូរៗេទ វនឹងែរបេទ
ជទមល ប់  េហយវនឹងមនដេំណ រករជសវ័យរបវតតិ ។ ទរំង់ជីវតិថមីេកតមនដល់អនកតេរៀង
រហូតេទ  ។ (េនះជតិចនិករបស់មនុសសទេំនបសម័យឌីហសតុីល  េរបរបស់សរំប់សរំក
ពីករងររវល់ Meditation  in  5  minutes  )។ សូមរតង់យកវជិជ េនះដក់ខលួន  ជរបេយជន៍
េទអនគត ។
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(គ) ករពិនិតយកររជួំលចិតត នឹងរបតិកមម     Watching the emotions and reactions:   

េយងពិេសធ កររជួំលចិតតដូចជ  ទុកខេរកៀមរកំ រពយួបរមភ ភ័យខល ច តក់សលុត  រចែណន
របច័ណឌ   ឈន នីស េញៀន កហឹំង  េរសប រសលតណហ  េទសទល់កនុងចិតត  េរសតះ  តប់របមល់
េហងហង  ធុញថប់ អផសុក ។ល។  េតេយងរតូវេធវរេបៀបណេដមបអីចេចញពី រលករជួំលចិតត
េនះ ? មនរេបៀបេរចនយ៉ង អនកអចសកលបង េរប តមករចូលចិតត ៖ 

• ទី១  តមរេបៀប ករសត ប់សេំឡងកនុងកបល ដូចខញុ េំរៀបរប់ខងេលរសប់ ។
• ទី២   តមកររបមូលសតិេលដេងហម ដូចខញុជំរំបពីមុនរសប់ ។
• ទី៣   តមរេបៀបពិនិតយេវទនេលរូបកយ ដូចខញុជំរំបខងេលរសប់ ។
• ទី៤  តមសណួំរ សួរខលួនឯង    ឧទរណ៍ េបអនកទទួលអរមមណ៍ភ័យ សូមអនកតងំ

អរមមណ៍េនេសងៀមបនតិច (Pause for a moment) ។ សូមសួរខលួនឯងថ នរណភ័យ ? ឬេត
ភ័យមនរទង់រទយែបបណ ?  េតភ័យមនពណ៌ដូចេមតច ?  ឬេតភ័យមនកលិនដូចេមតច ?
សូមកុចំង់េឆលយនឹងសណួំរេនះ  សូមអនករគន់ែតសត ប់ឬពិនិតយេហតុេភទ  ែដលនឹងេលច
េឡងពីកនុងខលួនមក  (You just listen and watch within, that is it)  អនករបែហលជឆងល់ថ
េតេហតុអវី  ក៏សួរែបលកេម៉លះ ?  តមពិតសណួំរេនះេលកេឡងរគន់ែតជវធីិសរំប់ទញសតិ
ឲយចូលេទកនុងរូបកយែតបុ៉េណណ ះ (ពរងីកសតិដឹងកនុងខលួន  ពិនិតយខលួនឯងបុ៉េណណ ះ)  ។
េនះជករ អនុវតតន៍េគលករណ៍ទី១ ករទទួលសគ ល់ (Recognize and be aware what is
happening  inside  )  ។  កលណសតិដឹងេនះរកីធេំឡង  េឃញភ័យកន់ែតចបស់េឡងៗ
រលកៃនករភ័យនឹងរលយខលួនបត់ទងំរសុង  ។  សូមកុេំជឿខញុ ំ  សកលបងេធវលេមល
នឹងពិេសធផទ ល់នូវកររួចរេដះយ៉ងទន់ហន់និងជក់ែសតង ។
–  ខញុ េំឆលៀតឱកសេពលេនះ  បញជ ក់រទឹសតីមួយេទៀត អពីំ « របធន +  កិរយិ +  កមម )  ។
េពលែដលអនកសឡឹំងេមលខលួនឯង  មនន័យថ របធនេមលរបធន  ។  មនន័យថ
របធននិងកមម រលយចូលគន  ែរបេទជវតថុ ែតមួយ (Subject and object merge into one) ។
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មនន័យថ គម នកមម មនែតរបធនេទលែតមន ក់ឯង  ដូេចនះ  ភ័យរតូររលយបត់
ពីកនុងចិតតេហយ  ។  ខញុអំចេរបៀបេធៀបថ  កុងសយនិសឬសតិមនុសស ដូចជកញច ក់ឆលុះេទ
េរក េពលភ័យ កញច ក់ឆលុះេឃញភ័យ  /  លុះពិនិតយខលួនឯងវញិ មនន័យថ កញច ក់ឆលុះខលួន
ឯង  កញច ក់ទេទទល់នឹងកញច ក់ទេទ  គម នអវីទងំអស់   ។  េនះជយនតកររេំដះខលួនពីរលក
ភ័យ  ។  េបអនកពំុយល់អវីែដលខញុ េំរៀបរប់មកេនះេទ  សូមកុរំពួយ  េធវតមែតខញុ រំបប់ខងេល
បនេហយ េនះអនកនឹងដឹងពិតតមករពិេសធន៍របកដេហយ ។

• ទី៥  ករេរបវធីិ ករទទួលយក ករសុខចិតត     Acceptance  

វធីិែដលខញុនឹំងេរៀបរប់បនតេទេនះ បនេលកេឡងេដយេលករគូសមធិ េឈម ះ រសីភគវន័
(Sri Bhagavan)  ែដលមនេឈម ះលបលីបញេនរបេទសឥណឌ និងសកលេលក ។ េលក
បនបញជ ក់ដូចតេទ ៖ កហឹំង  ភ័យ  រពយួបរមភ  េលភលន់ ។ល។  ពំុសខំន់េឡយ
អវីែដលសខំន់បផុំតគឺរតូវអនុវតត ៖  ទី ១   សូមេមលេទកនុងខលួនឯង េហយទទួលសគ ល់ថ
មនអវីកពុំងេកតមន កពុំងែតផុះេឡង ។ ឧទហរណ៍ េបខឹង  សូមឲយដឹងថ ខលួនឯងកពុំង
ខឹង ។  ទី២  សូមរបកន់ឥរយិបថរពមទទួល ពំុរបែកកតវ៉ ឬពំុគិតគូររកមូលេហតុនន
េឡយ  ។  ពីេរពះកហឹំងេនះជេហតុករណ៍ (It  is  the  fact) ជេរឿងកនលងផុតមកេហយ
េយងពំុអចែកែរបឬជួសជុលអវីបនេឡយ ។ ផលូ វពីរែដលរតូវេរជសេរ សេនះគឺ  ឬមួយបនត
របតិកមមេទេទៀត  បនតេធវសរងគ មកនុងចិតតេទេទៀត   បនតែហកហួរកនុងចិតតេទេទៀត  ឬមួយ
ទទួលយក  សុខចិតតបញឈប់សរងគ ម (Acceptance)  ។  មគ៌ទទួលយក ជមគ៌
សមេហតុផលបផុំតរបកបេដយ វចិរណញញ ណ ។ ទី៣  េពលែដលសម រតី  «ទទួលយក»

បនសេំរចេហយ  សរងគ មកនុងចិតតរតូវបនបញឈប់ជសថ ពរ ឋមពលែដលរតូវចណំយ
កនុងេភលងកហឹំងរតូវបនរកសទុក   (Energy of Anger become still  ) ។ ទី៤  ជលទធផល
កហឹំងរលយបត់េទ  ភពសងប់បនផុះេឡង   េហយទនទឹមគន េនះេសចកតីសុខរសួល
សបបយរកីរយកនុងចិតតផុះេឡងេដយឯកឯង ។  ខញុបំនសកលបងអនុវតត េហយេឃញថ
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មនរបសិទធិភពពិតរបកដែមន សូមេលកអនកសក លេមលខលួនឯងេទចុះ ។
• ទី៦  វធីិរលំយពិសពុលពីកររជួំលចិតត េដយអនុញញ តឲយវសែំដងេចញតមចិតត
(  Releasing emotion toxins by allowing them to express freely  )  

មនុសសេយងមន ក់ៗមនកររជួំលចិតតរបេភទេផសងៗគន  ។ អនកខលះខឹងេរចន  អនកខលះខវល់រពួយ
េរចន  អនកខលះតប់របមល់កនុងចិតតពំុដឹងេហតុផលេឡយ  ។  របករមួយែដលគួរឲយរពួយ
បរមភេនះគឺ េបេភលងកហឹំងដុតេរលមួយៃថង ៥ដង  ១០ដង  ២០ដង  ឋមពល កហឹំងដ៏
ពិសពុលេនះកន់ែតគរផតុ េំរចនេឡងៗកនុងខលួន កនុងបនទប់េម៉ម៉រ ី  វកល យជរគបពូ់ជ រង់ចែំត
ផទុះរល់េពល  ។  េតមនវធីិណអចឲយអនករងេរគះរេំដះពីពិសពុលេនះ  ពីទីឃុឃំងំឥត
ជញជ ងំេនះបន ?  វធីិសមធិអចជួយអនករងេរគះបនយ៉ងស័កតសិិទធ�កនុងករណីយេនះ
េរពះេគេចះ ៖ -ទី១ មនសតិដឹង  (Awareness),  -ទី២ ទទួលយក  (Acceptance), -ទី៣
ពំុេដរតួ (Non identification), -ទី៤ ពិនិតយរសវរជវ (Investigation)  ។  តមរយៈឧបករណ៍
បួនយ៉ងេនះ  អនករងេរគះអចអនុញញ តិឲយកររេំជបរជួំលទងំេនះសែំដងេចញតមចិតត
មកេរក  េហយគនំរពិសពុលកនុងខលួនរតូវរលរំលយ  េបសសអំត  គម នសល់  អសច រយ
ណស់ ។
ខញុសូំមេលអពីំវធីិជក់ែសតង  ែដលខញុបំនអនុវតតកនលងមក  េហយទទួលលទធផលជទី
េពញចិតត ។  េរកយេពលអងគុយសមធិតមកបួនខន តមក ខញុបំនតអងគុយេមលេរឿងរ៉វខញុផំទ ល់
(Watch   my   own  story  or  my  own  movie  )។  េរឿងរ៉វែដលខញុ េំលកមកពិនិតយេមល
គឺជេរឿងែដលអពំល់ខញុបំផុំត  ឧទហរណ៍ដូចជេរឿងកូនខញុសំល ប់  ។  ខញុ េំលកយកចណុំច
មួយចនួំនមករលឹំកេធវជនុយ បណត លឲយេរឿងទងំេនះផុះេឡងជបនតបនទ ប់ និងរបតិកមម
តមផនត់លអំនចស់ផុះេឡងជ កហឹំង ភ័យ សអប់ ទុកខសេរងង អស់សងឃមឹ ។ល។ មតងេនះ
ខញុ េំដរតួជអនករគន់ែតពិនិតយបុ៉េណណ ះ  ពំុចូលរួមរបតិកមមដូចមុនេឡយ  េបកចហំឲយករ
រជួំលចិតតទងំេនះសែំដងេចញតមចិតត ពំុររងំ  ពំុទប់សក ត់  ពំុេធវរនងំទប់  ។   ឋមពល
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ពិសពុលែដលបនសែំដងដូេចនះេហយ  វដច់ឫសបត់ពីបនទប់េម៉ម៉រេីហយ  វែលងបនត
េធវទុកខខញុ េំទៀត  ។  បតុភូតលងសអំតចិតតែបបេនះ  ខញុសូំមេលកឧទហរណ៍  បញជ ក់ជូន
បែនថមដូចតេទ ៖
មនុសសពីរនក់េកតទុកខដូចគន  ៖ អនកទី១ គត់សែំដងទុកខរបប់មិតតភ័កត  ឬបងបអូន  ជនេនះ
បនទមល យឋមពលទុកខេសកេចញមកេរកអស់  េហយេគនឹងបនធូរេសប យ (  ករធូរ
រសលតមរេបៀបសមញញែបបេនះ បនែតមួយែផនកបុ៉េណណ ះ ។  េបអនុវតតតមវធីិ សមធិ
ដូចខញុជំរំបខងេល ទុកខេសករតូវបនគស់ដច់ឫសទងំរសុង  ) ។  អនកទី២  លក់ឬេបៀម
ទុកខេសកទុកកនុងចិតត នឲំយគនំរទុកខកន់ែតេរចនេឡងៗ  តឹងែតង   េខម ងងឹត  ។  ជនេនះ
េហយ ែដលទទួលរងេរគះបផុំត (Repression)(ជួនឈនដល់េធវអតតឃត ) ។ ដូេចនះេហយ
បនជេគេឃញមនករបេងកតសមគមជនអនកមនទុកខដូចៗគន  ឲយេគមនឱកសសែំដង
ទុកខេសករបស់េគមន ក់  េចញមកេរក ជូនគន េទវញិេទមក  ។  ជវធីិរសំយទុកខេរកៀមរកំ
ែដលកកសទះ សមងទុំកកនុងរទងូជយូរមកេហយ ។
ទី៧ វធីិេរបរពះអទិេទព ឬវធីិបួងសួងរពះអទិេទពឲយជួយ  ៖
តមកររសវរជរបស់ខញុ ំ   វធីិេនះបនេរបរបស់យ៉ងទូលទូំលយកនុងសងគមែខមរេយង
ជយូរលង់មកេហយ  ។  ពីេរពះែខមរេយងកន់សសនពីរ  ៖  រពះពុទធសសន  និង
រពហមញញសសន ។ េដយអរយធម៌េលកខងលិច (Western  civilization) បនរជបចូល
កនុងខួរកបលែខមរ  ទងំខញុទំងំេគបនចត់ទុកវធីិទងំអស់េនះជអបីយជេំនឿេផតសផត ស
(Superstition) ។ បុ៉ែនត េទះបីយ៉ងេនះក៏េដយ  ករពិតេនែតជករពិត វធីិទងំអស់េនះ
េនែតបនតរហូតដល់សពវៃថង ។ ពីេរពះជក់ែសតង ែខមរេយងេឃញមនលទធផលពិតែមន ។
េតេហតុអវីក៏វធីិេរបរពះអទិេទពេនះទទួលបនផល ?  េតមនេហតុផលអវីែដលេយងពំុដឹង
េធវសកមមភពេនពីខងេរកយវធីិទងំអស់េនះឬ ?  បទពិតជមនែមន ខញុនឹំងេលកជរំប
ជូនេនកនុងវគគបនតបនទ ប់េនះ  ៖  វធីិេរបរពះអទិេទពជយនេនះ  មនអនុវតតេនកនុង
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សសនធំៗ កនុងេលក ដូចជ រគឹសតសសន រពហមញញសសន  ឥសល មសសន   សសន
ជនជតិជវីស (Judaism)  ។  េដយែឡក  រពះពុទធសសនបនចងអុលបងហ ញ  មគ៌េឆព ះ
េទរកកររួចរេដះតមករពឹងែផអកេលអតម ខលួនឯងដូចខញុ េំរៀបរប់ខងេលរសប់  ។ ែខមរ
េយង  ឲយេឈម ះរពះអទិេទពេផសងៗគន  ដូចជ ៖  យយ  េម៉ តដបំងែដក យយេទព
អរុកខអរកស េទពត រកសៃរពភន ំ រពះនរយណ៍  រពះវសិណុ   រពះរពហម  រពះពុទធ  ។ល។និង។ល។
ជនជតិេផសងៗេហេឈម ះរពះអទិេទពេផសងគន ែដរ  ។  េឈម ះែបលកៗេនះពំុសខំន់េឡយ
ខលឹមសរបណតូ លៃនពកយរពះអទិេទពមនដូចៗគន  ។  ល័កខខណ័ឌ ចបំច់មួយចនួំន
រតូវបេំពញ  េដមបឲីយសេំរចផលកនុងករេរបេឈម ះរពះអទិេទពជយនេនះគឺ ៖
--ទី១ អនករបតិបតតិ រតូវមន ជេំនឿដច់ខត (Faith) េទេលរពះអទិេទព ។  ជេំនឿដច់ខត
េនះមនបងកប់អថ៌កបំងំពីខងេរកយេនះ ។ េបអនកមនជេំនឿរតឹមែត ៥០ឬ៧០ ភគរយ
កររបតិបតតក៏ិពំុមនរបសិទធិភពែដរ ទមទរឲយអនកកន់េជឿ១០០ភគរយេទេល  រពះអទិ-
េទពែដលមនអណំចបរមីអចេធវ់អវីបនទងំអស់ ។  ជេំនឿ១០០ភគរយេនះ  ជ
កតត គនលឹះបផុំត  បណត លឲយចិតតេលកអនករួចផុតពីបនទប់បុគគល  បនទប់េរកមឥទធិពល របស់
េម៉ម៉រ ី  (Ego of mind , conditioning mind) េទៀតេហយ   វធល ក់េទកនុងរកបខណឌ  ទូលយ
រកបខណឌ សកលគឺ កុងសយនិសបរសុិទធេនះឯង គឺជកែនលងែដលរួចរេដះទងំរសុង ដូចខញុ ំ
ជរំបអពីំមុនមក ។
--ទី២   ដក់កយ  ដក់ចិតតថវ យរពះអទិេទពទងំរសុង  ៖  វសនរបស់ខលួនេនកនុងៃដ
រពះទងំរសុង (Surrender  his  ego  of  mind  100%  to  God) ។  ចណុំចេនះមនន័យ
របហក់របែហលនឹងន័យខងេលែដរ  េហយែថមទងំមនកររបកន់យកឥរយិបថ
«ទទួលយក សុខចិតត  (Acceptance) » ចេំពះរគប់េហតុករណ៍ែដលេកតមនជុវំញិខលួន ។
--ទី៣  របគល់ថវ យលទធផល ទងំលអ ទងំអរកក់ ដល់រពះអទិេទព មនន័យថ អនករគន់
ែតជឧបករណ៍របស់រពះបុ៉េណណ ះ  ។  េបេធវកិចចករណមួយបនសេំរចផលលអ  អនកថវ យ
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េទរពះ  ផទុយេទវញិ  េបផលមកជអរកក់ក៏ថវ យរពះែដរ  ។  គម នឋមពលេខម ណទុក
េនដឹតដមកនុងរូបកយេទៀតេឡយ េរពះបនេផទរេទរពះអស់េហយ។

េបអនកមនអរមមណ៍ភ័យរពួយ   េតេធវដូចេមតចកនុងករេរបយនអទិេទពេនះ ?  ទី១  អនក
ទទួលសគ ល់ថមនអរមមណ៍ភ័យរពួយ (Awareness) ទី២  របគល់កយនិងចិតតថវ យរពះ
(Surrender your small ego to God)ទី៣ ថវ យអរមមណ៍ភ័យរពួយដល់រពះ (Offering your
worry  to  God)   ទី៤  អនកអស់ភរកិចចេហយ  ចូររគន់ែតរង់ចនិំងពិនិតយ េហតុករណ៍
ែដលនឹងេលចេឡងកនុងខលួនបុ៉េណណ ះ  (You just  wait  and observe inside, that is all) ។
អនកនឹងពិនិតយេឃញេដយខលួនឯងថ  ករភ័យរពួយនឹងរលយបត់  រូបពីសនត នចិតតអនក
ពិតរបកដែមន  ពីេរពះអរមមណ៍ភ័យរពួយ េនះអចវតតមនបន លុះរតែតមនតួបុគគល
(Ego  of  mind) ។  ែតឥឡូវេនះ  តួបុគគលរតូវរសូបនិងរលយ  ខលួនវេទកនុង  កុងសយនិស
បរសុិទធេទេហយ  ។  អនកមនជេំនឿេលរពះអទិេទព  េគេដះរសយ  បញហ ជុវំញិខលួន
បនលអជងមនុសសសមញញ ពីេរពះដេំណះរសយផុះេចញពីអរមមណ៍សងប់ ពីគតិ
បណឌិ ត  ភពចស់ទុំ  ។  គួរេយងេបះបង់ភពចេងអៀតចងអល់កនុងចិតត អពីំករកន់
ជេំនឿេផសងៗកនុងេលក  ។  េគរបតិបតតិសុទធែតមនន័យខលឹមសរ  េយងេរចនពិចរណវយ
តៃមលតមរូបភពខងេរកបុ៉េណណ ះ ។ 

III សរបុសនិដឋ នរមួ
េតសតវមនុសសេកតមកពីេពលណ  និងវវិតតេទណេទៀត ?  េនះជសណួំរែដលអនករបជញ

េរចនជនំន់េចទេឡង  ។  ខញុនឹំងេលកចណុំចេនះេឡងសេំដរេំលចរូបភពរួម (ម៉រកូ)ៃនជីវតិ
មនុសសេយងេនះ ។ 

ឯកសរននបនបញជ ក់ថ ចរកវលេយងេនះបដិសនធិេឡងកនុងអឡុំង ១០េទ១៥េកដិឆន ំ
កនលងមក  េដយមនករផទុះនូវសរជតិ មួយេកត  រកស់ កនុងអកសេវហរ (Big bang theory) ។
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ករផទុះេនះ  បនបេងកតជផក យននរប់លន  និងែផនដីេយងេនះែដលមនភពេកត  ៃរកែលង។
បុ៉ែនតេពលេនះ  េគពំុទន់របទះេឃញមនជីវតិេលចេឡងេនេឡយ  ។   លុះេរកយមក  ែផនដី
រតជក់បនតិចមតងៗ  េគេឃញមន កេំណ ត អតូម ឬបរមណូ  (Atom) និង មូ៉េលគូលឬ អណូ
(molecule) ។  ឈរេលមូលដឋ នេនះ  េកសិករស់ (Living  cell) បនចប់កេំណ តមុនដបូំង
ជេកសិកេទល   បនទ ប់មកជ ពហុេកសិក  (Multicellular) ។  េនះជេដមកេំណ តៃនជីវតិ
ឬកុងសយនិស  ៃនសតវ រុកខជតិ  សីល មនុសស រគប់របេភទេនេលភពែផនដីេនះ  ។  ែផអកេល
ល័កខខណ័ឌ  អេំណយផលនន សតវនិងធមមជតិបនវវិតតជបនតបនទ ប់ ដូចជេគបនេលកេឡងថ
ដបូំងជ សតវសមុរទ េរកយមកវបនេឡងេគក េកតជសតវេជងបួន សតវេជងពីរ ជបកស ីជសវ
ជមនុសសៃរព  និងជចុងេរកយគឺ  មនុសសេយងេនះ  ។  អវីែដលចប់អរមមណ៍ជងេគេនះ គឺករ
វវិតតខួរកបលរបស់សតវនននិងខួរកបលមនុសសចេំរ នេឡងៗ  ។  ករវវិតតន៍ដ៏ធេំធង  និងមន
លកខណៈជអពភូតេហតុអសច រយ (Miracle) េនះគឺ   មនុសសជសតវ េលែផនដីេនះមនសមតថភព
អចដឹងខលួនឯង    (Self awareness)  េនះជចណុំចខណ័ឌ រពំសីម  រវងមនុសសនិងសតវននេល
ភពែផនដីេនះ  ។  របជញ មនុសសរកីចេំរ នេឡង  ឈនេទដល់ករេចះ  គិតគូរវភិគ  េរបៀបេធៀប
ពិចរណរកេហតុផល (កររកីចេំរ នៃនកុងសយនិស)។   មនុសសអចបេងកតសមភ រៈ  រគប់យ៉ង
េនះជករវវិតតន៍មកដល់វទិយសរសត បេចចកេទសទេំនបនន យ៉ងសមបូរណ៍ែបប ។ កនុងសវតស
ទី១៨ និងទី១៩  េគេឃញបដិវតតន៍ឧសសហកមម (Industrial revolution) ែដលជនិមិតតរូប ៃនកររកី
ចេំរ នដ៏មហិមេលវស័ិយខួរកបលមនុសស ។ មនុសសេគរព បូជករេរបរបស់ខួរកបល ហក់ដូចជ
រពះអទិេទព  ។  កររតិះរះិពិចរណជែផនរគឹះ  ៃនជីវតិមនុសស (Rationalism  សនិទននិយម)
េហយទនទឹមគន េនះ មនុសសេរតករតអលនឹងសមភ រៈយ៉ងរជលេរជ  (Materialism សមភ រៈនិយម)
េលកមូលធនចប់កេំណ តេឡង  ។   មនុសសលង់លក់នឹងនិនន ករទងំពីរេនះយ៉ងខល ងំ  រហូត
មកដល់េពលបចចុបបនន ។  ករេងបេឡងៃន  សនិទននិយមនិង  សមភ រៈនិយម  បនបងហ ញដល់
មនុសស នូវគុណសមបតតិនិងគុណវបិតតិ  ។  គុណសមបតតិគឺកររកីចេំរ ន  និងអភិវឌឍន៍រគប់វស័ិយ ៖
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មនុសសឈនពីេរបទូកតូចតចមកនវធំៗ  មនុសសអចេធវដេំណ រកត់ទវីបេរបរយៈេពលខលី មនុសស
រសវរជវ អវកសេឡងដល់រពះច័នទ ។  ចុងេរកយេនះករមកដល់ៃនបេចចកេទសទេំនបផុតេលខ
ឌីហសតុីល  កពំយូទរ័  អិនទឺែណត ម៉សីុនរ ៉ូបូ  ។ល។និង។ល។ មនុសសយល់េឃញថសមភ រៈនិយម
និង  សនិទននិយមជទីពឹង  ជជរំកដ៏សុខសនតកនុងេលកេនះ  ។  កលពីខញុ េំនតូចេទបែតដឹងកតី
មត យខញុ រំបប់ខញុថំ «ធេំឡងចូរកូនខេំរៀន េធវថីថុងចញចឹ មែម៉ណ!!! »។ ករខរំបឹងេរៀនសូរតសនសវំជិជ
រកបុណយស័កតិ  រទពយសមបតតិពំុែមនជកហុំសេទ វជមេធយបយ មគ៌ចបំច់េធវឲយជីវតិ បនរស់
រនតេទេទៀតេលភពែផនដីេនះ  ។  បុ៉ែនតកររុករកេសចកតីសុខតមរេបៀបខងេល  វជរូបមនត
ចស់បូរណ  ែដលមនុសសសតវតយទី២១រកេឃញរូបមនតមួយថមីេទៀត  ែដលខញុនឹំងជរំបលអិំតេន
ែផនកខងេរកយៗ ។

ទនទឹមនឹងករផុះេឡងៃនសនិទននិយមនិងសមភ រៈនិយម  េគពិនិតយេឃញគុណវបិតតិមួយ
ចនួំន ។ េរឿងកែំបលងសក់ឡូ (Charlie Chaplin)  េរឿងទុទំវែខមរ  រទឹសតីរបបសងគមនិយម បនទិេទៀន
យ៉ងដណំំេលរបបសមភ រៈនិយម និងមូលធននិយម ។  េនកណត លទវីបអឺរុប មនអគរមួយដ៏
ទេំនប  និងខពស់សកឹមៃសករបកបេដយវចិិរតលអអសច រយ អនកេទសចរជេរចនេទទសសន ។ នទីតងំ
កពូំលខពស់ផុតៃនអគរេនះ មនកែនលងមួយែដលអនកេទសចរអចឈរេមលទសសនីយភព ទីរកុង
ទងំមូលបន  ។  បុ៉ែនតចែមលកអសច រយ !!!!  េគមនដក់ទហនយម២៤េម៉ងេនទីេនះ
ពីេរពះមនុសសជេរចននិយមេទេលតសមល ប់ខលួនពីទីខពស់េនះ ។ បតុភពមនុសសសមល ប់ខលួនឯង
េកតមនេរចន  កនុងសម័យេនះ  េដយសរមនុសសរត់តមសមភ រៈ  និងចណំង់ពំុេចះចប់  ឬរត់តម
មេនគមសសនណមួយ (អតតឃតកនុងសសនឥសល ម)  ។  េយងពិនិតយេឃញ  គុណវបិតតិ
ជេរចនេទៀតរប់មិនអស់  ។  គុណវបិតតិមូលដឋ នបផុំតគឺ  មនុសសេយងជប់ឃុកំនុងេម៉ម៉ររីបស់ខលួន
ែដលជមូលេហតុៃនេរឿងរ៉វអវជិជមនកនុងសងគមជេរចនដូចខញុបំនពិពណ៌នកនលងមក  ។  មនុសស
ទទួលរងទុកខេដយរបករដូចតេទ ៖   (១)  មនុសសដឹតដមេដយអវជិជ  ពំុសគ ល់ធមមជតិពិត
របស់ខលួន (២)  មនុសសវេងវងកនុងភពបុគគលែដលេពរេពញេទេដយតណហ  (៣)មនុសសជប់ជពំក់
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យ៉ងេរជេទកនុងកមមសិទធិ «អវីទងំអស់ជរបស់ខញុ»ំ  ខញុចំង់រស់េនជអមតៈ  (៤)មនុសសេកត
ចិតតមួេម៉េដយពំុបនសេំរចតមបណំងរបថន  និងករេរតករតអលពំុេចះចប់ (៥)មនុសសជប់
សអិតនឹងជីវតិយ៉ងរជលេរជ ចង់ឲយជីវតិេនឋិតេថរជនិរនត េបេកមងឲយេនែតេកមង េបមនរទពយ
សមបតតិឲយេនែតមនរហូតេទ ។  េនះជអថ៌កបំងំដ៏រជលេរជបផុំតនិងលអិតសុខុមបផុំត ែដល
មនុសសសមញញេមលពំុេឃញេឡយ ។

េតអនករជបឬេទថ កុងសយនិសបនវវិតតេឡងថន ក់ខពស់ជងេនះេទេទៀត  ខួរកបលមនុសស
ពំុរតឹមែតឈររទឹង  រជុេំជង  វលិវល់កនុងបនទប់ចេងអៀត  តឹងែតងៃនេម៉ម៉ររីបស់ខលួនបុ៉េណណ ះេទ ។
មនុសសអចរស់េនកនុងេម៉ម៉រផីង  និងេនេរកហួសពីេម៉ម៉រផីង  េនះជករវវិតតន៍ថមីដ៏អសច រយ
(Consciousness  revolution)។  េនះជអថ៌កបំងំ  និងជរទពយសមបតតិពិសិទធិរបស់មនុសសជតិ ។
អថ៌កបំងំេនះមនេនកនុងធមមជតិរសប់  េរបៀបដូចជអគគិសនីែដលមនេនកនុងធមមជតិ តងំពី
កេកតែផនដីមក  បុ៉ែនតមនុសសេទបែតរកេឃញកនុងអឡុំងជង១០០ឆន េំនះឯង  េហយបនដក់ឲយ
េរបរបស់យ៉ងទូលទូំលយរហូតមកដល់សពវៃថង ។  តមពិតកររកេឃញរបស់មនុសសជតិេនះ
មនកេំណ តដ៏យូរលង់មកេហយ  តងំពីជនំន់មុនរពះពុទធ ជនំន់រពះពុទធ រពះេយសូ៊រគឹសត
ម៉ហូេម៉ត  េហយេរកយៗមកេទៀត  មន  រ៉ម៉រគឹសន  រ៉ម៉ណមហឫសី   យូហគ ណន់ដ
មហឫសី  ម៉េហេយហគី  និងេលកេអកតតូេឡ (Eckhart  Tolle) (អនករបជញកនុង  សម័យទេំនប
េយងេនះ)   ។ល។  និង  ។ល។  េគបនរកេឃញថ េនកនុងខលួនមនុសសេនះមនកុងសយនិសមួយ
េនះគឺកុងសយនិសបរសុិទធ (Pure  consciousness)  េហយមនុសសឲយេឈម ះេផសងៗគន  មនដូចជ
កុងសយនិសបរសុិទធ (រពះពុទធសសន)  រពះអទិេទពឬអតម ន់(ហិណឌូ )  រពះបិតនឋនសួគ៌
(រគឹសតសសន)  រពះអឡ (ឥសល មសសន)។ល។ កុងសយនិសបរសុទធេនះ មនេនកនុងខលួនេយង
រគប់ៗគន  បុ៉ែនតេយងជជនសមញញពំុែដលដឹង  េហយពំុែដលយកមកេរបរបស់  វឋិតេនជអឋ៌
កបំងំរបស់មនុសសជតិជយូរលង់ ។ ខញុសំងឃមឹថ េទអនគត វជិជ ែសវងរុករកកុងសយនិសបរសុិទធ
កនុងខលួនឯងជមនុសសេនះ  នឹងអចបញចូ លកនុងកមមវធីិសិកសទូេទ ដូចពកយបូរណេពលតៗគន ថ
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រពះេយសូ៊នឹងរតឡប់មកែផនដីេយងវញិឲយមនុសសរគប់រូបបនេឃញេដយផទ ល់  ។  េបជនណ
មន ក់បនរកេឃញ   និងេទដល់តបំន់កុងសយនិសកនុងខលួនឯងេនះ  េគនឹងពិេសធេឃញភព
សុខរសួលកនុងកយ  សនតិភពផលូវចិតត សបបយរកីរយ  ជនពីេរគផលួវចិតត េកតរបជញ ភលឺថល
និងបរមសុខកនុងេពលកពុំងរស់េនជមនុសសេនះ (  មនុសសេយងឲយេឈម ះកររកេឃញអថ៌
កបំងំេនះថ កររតស់ដឹង  (Enlightenment   ,  awakening  ,  salvation,  transcendence  )។
មនុសសជតិជេរចនជនំន់ បនរះិរក វធីិ រេបៀប េម៉តូត បេចចកេទសេផសងៗ សេំដឲយបន សេំរច
េទដល់និងភលកសរស់ជតិកុងសយនិសបរសុិទធេនះ ។ ពួករពហមណ៍មុនជនំន់រពះពុទធ បនរកេឃញ
មគ៌៨យ៉ង  ។  រពះពុទធបនរកេឃញរូបមនត របហក់របែហលនឹងពួករពហមណ៍  េហយមន
ករំតិហួសនិងទេំនបជងរពហមណ៍បនតិច ។ រូបមនត េនះមនន័យសេងខប ថ សីល សមធិ បញញ  ។
សមធិវបិសសនជែផនរគឹះៃនរពះពុទធសសន ។  ចែំណកឯ  រគឹសតសសន អីសល ម សសន
និងសសនដៃទេទៀត  ក៏េគមនរេបៀបេផសងៗ  សេំដទិសេដែតមួយ  គឺពិេសធ  កុងសយនិស
បរសុិទធកនុងខលួនេនះឯង   េរបៀបដូចជមនុសសជេរចននក់ខិតខេំឡងភនតំមផលូ វខុសៗគន   ខលះពី
ចេំហៀងខងតបូង ខលះពីខងេជង ខលះពីខងេកត សេំដកពូំលភនែំតមួយដូចគន  ។

េនសហរដឋអេមរកិ  ឯកសរននបនឆលុះបញច ងំ   នូវករផសពវផសយរពះធម៌ តមលិទធិ
រពហមញញសសន យ៉ងទូលទូំលយនសតវតសចុងេរកយេនះ  េដយរពះរគូេយគននទ
(Yogananda)   និងរពះរគូមហឫសី មេហស េយគី (Maharishi Mahesh Yogi) ។ អនកបេចចកេទស
និង  អនកវទិយសរសតអេម៉រកិងំ  បនយកបេចចកេទស  សមធិរតឹនសិនដឹនតុល (Transcendental
Meditation) មកពិេសធតមែបបវទិយសរសត េហយរកេឃញថ បេចចកេទសសមធិ  ទងំអស់
េនះ  ពិតជមនខលឹមសរ  ជួយរកេសចកតីសុខនិងកររេំដះដល់មនុសសជតិពិតរបកដែមន ។
េគបនសរេសររបយករណ៍វទិយសរសតរប់មឺុនទព័ំរ  អពីំផលរបេយជន៍សមធិេនះ  ។  មិនរតឹម
ែតបុ៉េណណ ះ េគឈនរហូតេទដល់េបកមហវទិយល័យទេំនប បេរងៀនវជិជ សមធិេនះ េដរទនទឹមគន
នឹងវជិជ ផលូ វេលក (Maharishi university in USA and Switzerland)។ េគពិេសធេឃញថ សមធិ
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បនេបកផលូ វជួយឲយមនុសសអចេរបខួរកបលបនរបេសរជងមុន  នមំកនូវរបជញ វងៃវនិងេរៀន
ពូែក  ។  សពវៃថងេនះ  មនអនករបជញបណឌិ តវទិយសរសតទេំនបជេរចនរូប  បនពិនិតយរសវរជវអពីំ
បតុភូតកុសយនិសេនះ  និងរកេឃញជបនតបនទ ប់  នូវអ៌ថកបំងំ  និងអតថរបយជន៍  េហយបន
សរេសរេសៀវេភជេរចន  េហយពួកេគបនពិភកសជសធរណៈកនុងអិុនែទែណត (គួររកអន
និងសត ប់ តមែវបៃស www.Conscioustv.com )។

េដយែឡក  រពះពុទធសសនកពុំងែតរកីដុះដលយ៉ងរជលេរជកនុងសងគមទេំនបេនះ
តមរយៈករផសពវផសយ  និងបេរងៀនយ៉ងទូលទូំលយនូវវធីិសមធិនន តមែបបសសន
ចិនហសនិ (Zen) និងពិេសសតមែបប សមធិវបិសសន ែដលបេរងៀនេដយេលករគូដ៏លបេីឈម ះ
េហគ ឥនក េនទូទងំសកលេលក  ។  ឥឡូវេនះ  បេចចកេទសសមធិរបស់រពះពុទធ រតូវបនអនក
វទិយសរសតទេំនប  េរជៀតបញចូ លេទដល់ករំតិករេរបរបស់កនុងរកបខណឌ មនទីរេពទយ ដូចជេនរដឋ
ម៉សជូសិត (Massachusetts  )មនមជឈមណឌ លមួយដ៏ធំ ទទួលពយបលជមងឺេរសតះែដលជនជតិ
អេមរកិងំ ទទួលរងេរគះយ៉ងដណំំពីចហំយសងគមទេំនបេយងេនះ ( The center of stress re-
duction  in  Massachusetts  USA  by   doctor  Zon  Kabat  zinn)។  េហយហួសពីេនះេទេទៀត
វធីិហត់េយគៈ (Yoga) និងសមធិនន រកីសគុះសគ យកនុងសងគមអេមរកិងំ សងគមទេំនបសពវៃថង ។
េនរបេទសែខមរេយង  ខញុ េំឃញមនេលចេឡងនូវករហត់របណតមកយវកិរនិងទនុំកេភលង ។
េនះជវធីិមយង៉ (សមធិករំតិទបតមកយវកិរ Meditation in movement )។

ករពិពណ៌នខងេលេនះ  បងហ ញនូវដណឹំងថមីមួយ  ករវវិតតន៍ថមីមួយៃនសងគមទេំនប
ករវវិតតន៍ជហំនថមីៃនកុងសយនិសរបស់មនុសសពីសនិទននិយម និងសមភ រៈនិយមមក យុគសម័យ
មួយេទៀតេពលគឺ េចេតនិយម (spiritualism) ។ ឥឡូវេនះ មនុសសទេំនបអចរស់េនកនុង េម៉ម៉រផីង
នឹងេរកេម៉ម៉រផីង េដយគួបផសគំន  (Nowadays man can live in the mind and above the mind) ។
េគរស់េនកនុងេម៉ម៉រ ី (  សនិទននិយម  និងសមភ រនិយម)  េហយរស់េនខងេរកឬ  ខងេលេម៉ម៉រ ី
(េចេតនិយម)។   េនះពិតជសិលបៈដ៏ៃថលថល ៃនជីវតិកនុងសម័យទេំនបេយងេនះ  ។  េតជនជតិែខមរ
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េយងដឹងអពីំេរឿងេនះឬេទ ?
ខញុបំនចូលរួមហត់សមធិវបិសសនដឹកនេំដយេលករគូ េហគ ឥនក េនសហរដឋអេមរកិ។

ខញុពិំេសធជក់ែសតងេឃញ  របសិទធិភពៃនបេចចកេទសដ៏អសច រយ កនុងករពយបលេរគផលូវចិតត
និងផតល់វធីិសរសតែសវងរកេសចកតីសុខសនត និងបរមសុខកនុងេលកេយងរស់េនេនះ  ។  ករេរៀន
សូរតវជិជ សមធិវបិសសន ជសិលបៈៃនជីវតិមួយដ៏របេសរឧតតុងគឧតតមណស់   ពីេរពះមុខវជិជ េនះ
នឲំយជីវតិេយងមន  តុលយភព  ។  តុលយភពកនុងន័យថ េយងរកេឃញបនទប់ពីរកនុងខលួន ៖ បនទប់
ទី១  គឺកែនលងេរបេម៉ម៉ររីបូរកមែដលេយងបនេរកបជញជ ក់ពីសងគម  តមរយៈករេរៀនសូរត
សពវយ៉ងកនលងមក ។  បនទប់ទី២  គឺមនុសសេយង មនសមតថភពអចរស់េនេរកេម៉ម៉រ  ី  សរំប់
រសូបឋមពលពីធមមជតិមកេរបរបស់បែនថមបរងគប់ និងមនឱកសលែំហ េរកបជញជ ក់ រសជតិៃន
ជីវតិ  ែដលរបកបេដយភពែផអមែលហម  ឆង ញ់ពិស សុខភព  ជន  ទងំផលូ វកយ និងផលូ វចិតត
សុខសនតិភព  សុភមងគល  ែដលេយងរគប់រូបែសវងរកេលភពែផនដីេនះ ។ 

សមធិពំុរតឹមែតជសិលបៈៃនជីវតិបុ៉េណណ ះេទ គឺែថមទងំជសិលបៈ ៃនករសល ប់េទៀតផង។
អនករបជញបណឌិ តសសនននកនុងេលក  បនេពលទុកតៗគន   និងដូចៗគន ថ មុនេពលមនុសស
ដច់ដេងហមសល ប់  េបមនុសសេនះគិតេទណ គិតអពីំេរឿងអវី  ជនេនះនឹងចប់បដិសនធិេទ
េកតេនទីសថ នេនះ (  លហូំរគនិំតជចណំងកមមរបស់មនុសសរគប់រូប )  ។ េដយែឡក ជនែដល
មនវជិជ សមធិកនុងខលួន េគបនរួចរេដះពីចិតតេសហមងនន ចិតតេគបរសុិទធផូរផង់របកប េដយពនលឺ
រសមី  េនះជចណុំចចប់េផតមៃនជីវតិថមីដ៏របេសបផុំតសរំប់ជតិកេំណ តខងមុខ  ។  េដយែឡក
មនុសសធមមត េគពំុមនភពមច ស់ករ  រគប់រគងចិតតខលួនឯងបនេឡយ  ។  ដូចខញុ េំរៀបរប់ ពីមុន
រសប់ ជីវតិនឹងរតូវកណំត់ េដយកមល ងំកមម ផុសពីកនុងមក ។

ខញុ េំឆលៀតឱកសេនះអពំវនវឲយកូនែខមររុករកេរៀនវជិជ សមធិ   វបិសសនេនះ  សរំប់ជយន
ដល់ជីវតិេយងមន ក់ៗ  ។  ចេំណះេនះពំុេកតេឡងេដយឯកឯងេឡយ   វទមទរករេរៀនសូរត
និងហត់ដូចមុខវជិជ េផសងៗែដរ  ។  ករសេំរចចិតតដ៏មឺុងម៉ត់   ករលះបង់   និងករពយយម
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របស់អនក នឹងឈនេទសេំរចេគលេដៃនជីវតិ  េពលគឺជីវតិ ដ៏មនន័យ  (Meaningful life) ។ 
រពះពុទធសសនបនហូរចូលេទរបេទសននកនុងទវីបអសីុ  មន  របេទសចិន េវៀតណម

ែខមរ  ភូម លវ  ៃថ  ។  តមករអននឹងរសវរជវ  ឯកសរនន ខញុ េំមលេឃញថកររបតិបតតិ
រពះពុទធសសនេនរបេទសកមពុជេយង េរចនសងកត់ធងន់េទេលរូបភពខងេរកជងេលខលឹមសរ
កនុងរូបមនត សីល  សមធិ  បញញ  ។  ែខមរេយងរបតិបតតិសងកត់េទេលកររកសសីល  និងករេធវ
អេំណយទន  ករខិតខកំសងវតតអរម  រពះពុទធបដិមធសំកឹមៃសក េរពះបូរណចស់ទុេំយង
ែតងនិយយរបប់តៗគន ថ ៖ «ចូរខិតខេំធវបុណយ រកសសីលដក់ទន  កសងវតត េដមបឲីយជប់
និសសយ័នឹងរពះពុទធសសន និងបនជួបរពះនិពវ នកនុងជតិខងមុខ !!!  » ។ បុ៉ែនតរពះនិពវ នពំុេន
ឆង យពីេយងេឡយ ។ រពះនិពវ នេនកនុងខលួនេយងមន ក់ៗែតមតង ។ សូមសកលបងរុករកេដយផទ ល់
ផងចុះ  ។  សពវៃថងេនះ  វជិជ សមធិ  វបិសសនបនចូលេទដល់របេទសេយងេហយ  បុ៉ែនតគនិំត
កូនែខមរែតងគិតេដយភន់រចឡថំ «វជិជ សមធិសរំប់ែតមនុសសចស់ៗជិតសល ប់បុ៉េណណ ះ » ។
អនកខលះេទៀតគិតថ «សមធិនឲំយមនុសសឆកួត  ែបកេឆវង  គិតេផតសផត ស  រេវ រវយ  ។   នរណេទ
េធវសមធិ ជជនេដរពំុទន់សម័យនឹងេគ ជអចរយ ខតែតេពល ។ល។ » ។  កនុងរូបមនត សីល
សមធិ បញញ  ែខមរេយងទទួលបនែតសីលមួយមុខ ចែំណកឯពីរែផនកេទៀតឋិតេនចហំ ។េបមន
ករអនុវតតន៍សមធិខលះៗេនះគឺតិចតួចរករប់ពំុបនេឡយ ។ ដូេចនះឱសថែដលរពះពុទធ របទនមក
េយងៗហូបបនែតមួយែផនក  ពំុអចនឲំយេយងពិេសធេឃញជក់ែសតងនូវពនលឺរពះ  និពវ នកនុងរូប
កយជមនុសសេនះបនេឡយ  ។  រពះពុទធសសនែខមរេយង  េដយខវះខលឹមសរ  េហយមនែត
រូបភពខងេរក នឲំយសសនដៃទេរជៀតចូល េហយែរបកល យ និងថមថយឥទធិពល បនតិចមតងៗ ។

េបេយងរកេឡកេមលេទ របេទសជិតខង  ដូចជចិន  ជបុ៉ន   េវៀតណម  ៃថ  ភូម
របេទសទងំេនះ  េគរបតិបតតិរពះពុទធសសន បនេពញេលញ តមរូបមនតរបស់រពះពុទធ សីល
សមធិ  បញញ  ។ សមធិ បនេដរតួសខំន់ កនុងទីវតតអរម ក៏ដូចជកនុងជីវភពរបៃពណី វបបធម៌
ជីវតិរស់េនធមមត ។  ដូចជសមធិែបបជបុ៉នេហថ គួន  ដូចខញុ េំរៀបរប់ពីមុនរសប់ ។ រពះ
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ពុទធសសនចិនហសនិមនវធីិ និងបេចចកេទសសមធិ ទទួលបនកររប់អនជសកល ពីរបជជន
េលកខងលិច  ។  ដូេចនះេហយេគរបទះេឃញមជឈមណឌ លសមធិ ធំៗ (ហសនិ)  េនអឺរុប  និង
អេមរកិជេរចនកែនលង  ។  េលករគូេហគ ឥនកបនដករសង់បេចចកេទសនិងវធីិសមធិវបិសសន
(ពីរបេទសភូម)  ពីេលករគូអូ៊បឃិនែដលតមរបវតតិ  គត់ជមរនតីជន់ខពស់  កនុងរដឋ ភិបលផង
និងជរគូសមធិដ៏លបផីង  ។  របេទសភូមអចចត់ទុកបនជសបុំកធបំផុំតេល  សកលេលក
កនុងវស័ិយសមធិ  តមែបបរពះពុទធសសនេនះ  ។  េបខញុចំពំុំខុសេទ  សេមតចរពះសងឃរជ
ជួនណត បនេទេរៀនវជិជ  រពះពុទធសសន េនរបេទសភូមេនះ ។ ឥឡូវ វធីិបេចចកេទសសមធិ
វបិសសនបនរតូវផសពវផសយ យ៉ងទូលទូំលយទូទងំសកលេលក តមរយៈេលក រគូេហគ ឥនក
េហយសពវៃថង បេចចកេទសេនះបនចូលដល់កមពុជេយងេហយ  ។  ខញុមំនជេំនឿមុតមថំ េបអនក
របជញរពះពុទធសសនែខមរេយងភញ ក់រលឹកេលចណុំចខវះចេនល ះ ដូចខញុ េំរៀបរប់ជរំបខងេល េហយ
នគំន ែកលអំបេំពញបែនថម  េនះរពះពុទធសសនែដលជរពលឹងជតិ  នឹង  បនរស់រន  និងរកី
ចេំរ ន  នមំកនូវភពគង់វងសៃនពូជសសន៍ែខមរេយងជេរៀងដរបតេទ ។  ករេលកេឡង
ខងេលេនះ ពំុមនបណំងទិេទៀននរណមន ក់េឡយ ។ គនិំតនិងទសសនៈទងំអស់េនះ  ផុះេចញ
ពីកររបតិបតតិសមធិកនលងមក  និងករពិនិតយតមដន  ករវវិតតន៍បនតបនទ ប់  កនុងវស័ិយសសន
នន និងរពះពុទធសសនេលសកលេលក កនុងឱកសែដលខញុមំនទីតងំរស់េនសហរដឋអេមរកិ
( របេទសដ៏សមបូរណ៍ែបបនូវេសៀវេភអនរគប់វស័ិយ ) ។

មុននឹងបញច ប់ករសរេសរអតថបទេនះ  ខញុសូំមេលកេរឿងនិទន  បូរណមួយមកជរំប
ជគតិដូចតេទ ។  មនេសចកតីដណំលថ ៖  មនុសសមួយរកុម  រតូវបនេគចប់ចងយ៉ងជប់
កនុងរូងភនដ៏ំេរជនិងងងឹតតងំពីកេំណ តមក  ។  ពួកេគែបរមុខជនិចចេទរកជញជ ងំលអ ងភនខំងកនុង
រូង  ។  ពួកេគែតងេឃញរសេមលនន ែដលពនលឺរពះអទិតយចងំឆលុះចូល  ពីមត់រូងភនេំទ ។ េប
មនសតវេគរកបីេដរេនមត់រូងភនំ  រសេមលចងំសទុងៗេនេលផទ ងំជញជ ងំលអ ងភន ំ។  េរបៀបដូច
កែងកបកនុងអណតូ ងែដលកណំត់ថពិភពេលកធបុ៉ំនរបឡង់អណតូ ងេនះ  ពូកេគក៏ដូេចន ះែដរ ែតង
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គិតថរសេមលែដលឆលុះេលផទ ងំថមេនះជរូបពិត  ជរបស់ពិត  ។  លុះេរកយ  មកមនជនមន ក់
កនុងចេំណមេនះបនដច់ចណំង  រួចរត់េចញេទេរករូងភនំ  េហយបនរបទះេឃញពនលឺរពះ
អទិតយ វតថុនន ពិតរបកដេដយផទ ល់ ។ គត់រតឡប់មកវញិ េហយែរសកយ៉ងខល ងំៗថ « អវីៗ
ែដលេយងទងំអស់គន េឃញេលផទ ងំសិលតងំពីេដមមក ពំុែមនជរបស់ពិតេឡយ វរគន់ែតជ
រសេមលពីខងេរកបុ៉េណណ ះ  ។   េមលែន៎ !  មនុសស េដមេឈ  ពនលឺរពះអទិតយ សតវពហនៈ
ជវតថុ ពិតៗេនខងេរកឯេណះេទ !!!  »  ។  ពួកមនុសសែដលេនជប់ចណំងេដយគម នករ
ពិេសធន៍ក៏ែរសករពមៗគន ថ ៖ «ឯងឡប់េហយ  ឯងឆកួតេហយ  េណហ យពួកេយង  កុេំទេជឿ
អចកួំតេនះ!!! »។ 

េនះជទិដឋភពែដលអនករបជញបូរណ  បននិយយរបប់េយងជយូរលង់មកេហយថ ៖
មនុសសេយងលង់លក់កនុងភពវេងវងវងវ ន់  ពំុេមលេឃញករពិតៃនសចចធម៌េឡយ ។ សូមជនជតិ
ែខមរេយងភញ ក់េឡង  ភញ ក់េឡង  ភញ ក់េឡង  សគ ល់ខលួនឯងេឡង  េពលពំុទន់ហួសេនេឡយេទ ។
ចូរភញ ក់រលឹកមនីមន  រកហត់េរៀនវជិជ សមធិវបិសសន េដមបជីរបេយជន៍ដល់ខលួនឯងផទ ល់ផង
និងរួមចែំណកជួយកសងសងគមជតិផង ។ 

កររគន់ែតអន  រគន់ែតដឹង  រគន់ែតយល់  រគន់ែតឮ ពំុមនរបេយជន៍អវីេឡយ េរបៀប
ដូចជេលកេវជជបណឌិ តបនសរេសរសបុំរតបញជ ទិញថន សំរំប់ពយបលេរគ  ។  បុ៉ែនតមកដល់ផទះ
អនកទុកសបុំរតេនះេចលពំុេធវអវីេឡយ  េនះជមងឺអនកេនែតដែដល  ។  អនកពំុអចនឹងឈនេទ
រគប់រគងចិតតអនកបនមួយជហំនេឡយ េបពំុបនសកលបងភលកស មគ៌សមធិ ណមួយកនុងេលក
េយងេនះ  របែហលជអនកសល ប់េទវញិក៏ពំុបនដឹងនិងភលកសរសជតិៃនជីវតិេដយផទ ល់ េហយពំុ
ដឹងជបុ៉នម នជតិកេំណ តេទមុខេទៀត អនកអចជួបនឹងវធីិរេំដះដ៏អសច រយែបបេនះ ។ 

បូរណបនេពលទុកថ ៖ « យល់តមករអន ពំុេសមនិងករយល់តមករឮ េហយករ
យល់តមករឮ ពំុេសមនឹងករយល់តមករេឃញនិងពិេសធផទ ល់េឡយ » ។ 

សូមឲយសនតិភពផុះេឡង  េកតេឡងកនុងអកសេវហរ  និងសពវទិសទីេលភពែផនដី
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េលេដមេឈ   សតវ មនុសសរគប់រូប។  សូមឲយ មនុសសសតវ មនរូប  ឥតរូប  តូចបផុំត  ធបំផុំត
ជិតឬឆង យ បនរួចរេដះពីទុកខេវទនសពវយ៉ង ទទួលសុខសុភមងគលរគប់របករ  រួចផុតពីេរគ
រគប់ជពូំក បនសេំរចផលកនុងជីវតិ។   

(អតថបទចប់េដយបរបូិណ៌ ) ៚

សពវ នុរកម 
កុងសយនិស   (  Consciousness)  :   The intelligent, supremely independent, divine Energy which

creates,  pervades,  and  supports  the  entire  universe.ឋមពលអទិេទព  ែដលរបកបេដយ
របជញ  និងមនភពឯករជយដ៏ខពស់ផុត  េហយគឺឋមពលេនះឯងែដលបេងកត  រជួតរជបសុស
សយ រគប់ទិសទី  និងបនជទីទនុំកបរុំង ផគត់ផគង់ បីបច់ចិញចឹ ម ភពចរកវល ទងំមូល ។

អនករបជញបណឌិ តបូរណ បនគូសបញជ ក់ថ ភពចរកវលេយងេនះ មនលដំប់ជបីថន ក់៖
ទី១  ចរកវលកុងសយនិស (ឬជីវតិCosmic consciousness)  ទី២ ចរកវលឋមពល  (Cosmic en-
ergy)  ទី៣  ចរកវលរូបធតុ (Cosmic  mass  or  matter)  ។  ចរកវលកុងសយនិស (ឬជីវតិ)
ជមូលដឋ នដបូំង  ចបំច់មិនអចខវះបន  េហយជរបភពេដម  ៃនករករេកតអវីៗទងំអស់កនុង
ចរកវលេយងេនះ (Consciousness is base , fundamental principle and primary cause) ។  វតថុ
សមភ រៈ  សិលជតិ  រុកខជតិ  សតវ មនុសស ភនំ  រពះអទិតយ រពះច័នទ ផក យ  សុទឋែតមនដក់នូវ
ធតុទងំបីេនះ  ។  ឧទហរណ៍  សតវវមនជីវតិ (កុងសយនិស)  វមនចលន (ឋមពល)  វ
មនរូបកយ(រូបធតុ) ។ មនុសសមនរបជញ យល់ ដឹងពីកនុងខលួនមក (self awareness  កុងសយនិស )
មនចលន (ឋមពល) មនរូបកយ (រូបធតុ) ។
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