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១.សសចរតីស្តើម 

មនុសាសមានការរិត្ខ្ពស់ មានបញ្ញា មានការយល់ដងឹ គចេះរិត្វិនិចឆ័យ ច្ចនក្បឌិត្1 និងគចេះអភិ្វឌាឍខ្លួន 

ក្រួសារ និងសងគម ឱាយបានរីកចគក្មើនជាងសត្វមានជីវិត្គៅកនុងគោក។  មនុសាសមានសមាសភាេសខំាន់ៗេីររឺ
កាយ និង ចិត្ត ។ គបើមានកត្រាងកាយ មិនមានវត្តមាន
របស់ចិត្តរឺមានន័យថា ោមានជវីតិ្រសគ់ៅ ឬគៅថា 
សាលាប់។ ប ុកនត គបើមានកត្ចិត្ត គ ើយោមានរាងកាយ ក៏
ចិត្តមិនអាចសថិត្គៅបានកដរ។ សមាសភាេទំងេីរ
គនេះ អាក្ស័យោនាគៅវិញ គៅមកមិនអាចខ្វេះបាន។ 
គបើខ្វេះណាមួយ រឺមិនក្រប់ភាេជាមនុសាសគទ ឬគៅ
ថាសាកសេ គខាមាច ឬអមនុសាសជាគដើម គទេះបីដូគ នាេះ 
រាល់ទគងវើក្រប់ោ ាងរបស់មនុសាសរឺចិត្តជាអនកក្រប់ក្រង 
សគក្មច និងបញ្ជាទំងអស់ (Ke o , 2015)។  

  
  

 

មនុសាសក្រប់ឋានៈ គទេះបី អនកមានតួ្នាទីតូ្ចទប អនកមិនមានតួ្នាទី ឬក៏អនកមានតួ្នាទី បុណ្ាយស័កកិធំ
ោ ាងណាកតី ក៏ក្តូ្វមានការក្រប់ក្រងគលើការងារ និងកិចចការចិញ្ចឹមជីវិត្របស់ខ្លួន ឱាយបានលអក្តឹ្មក្តូ្វ និងទន់
គេលគវោ គដើមាបីជាក្បគោជន៍សក្មាប់ខ្លួន ក្រួសារ និងសងគម។ ក្រប់កិចចការងារកដលអាចទទួលផលសគក្មច
គៅបាន រឺអាក្ស័យគលើការគចេះអប់រំទូនាមាន និងក្រប់ក្រងចិត្តរបស់ខ្លួន េីគក្រេះថា ចិត្តជាអនកក្រប់ក្រង និងបញ្ជា
រាល់កិចចការទំងអស់គនាេះ។  ជារួម ការអប់រំទូនាមាន និងក្រប់ក្រងចិត្តឱាយបានលអ ជួយឱាយការក្រប់ក្រងកិចចការងារ
បានលអ និងជួយគដ្េះក្សាយបញ្ហាគផាសងៗ ក្េមទំងនាំមកនូវគសចកតីសុខ្សក្មាប់ជីវិត្។  
 

តត្ើអ្វីជាចិត្ត? 
ចិត្តរឺជាសភាេក្តិ្េះរិេះអារមមណ៍្ សភាេរិត្ េិ រណាអារមមណ៍្ ធមមជាតិ្សក្មាប់សនាសំអារមមណ៍្ ឬ        

ធមមជាតិ្សក្មាប់រិត្(គអន, ២០២០)។ 

 
                                                 

 1 គៅថា «ធមមសញ្ញា» 
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តត្ើចិត្តមានរូបរាងដូចតតតច? 

 ចិត្តមិនមានរូបរាង ឬេណ៌្សមាបុរគនាេះគទ កត្គយើងអាចដឹងបានតាមរយៈអារមមណ៍្ គ ើយវាសថិត្គៅកនុង

កាយ តាមអាការៈ ៣២ ក្បការ2 និងតាមអារមមណ៍្ក្តិ្េះរិេះគៅតាមកកនលងគផាសងៗ។  

តត្ើចិត្តមានត្ួនាទដីូចតតតច?  

 ចិត្តមានតួ្នាទីជាអនកដឹកនាំ ក្រប់ក្រង រិត្េិ រណា វិនិចឆ័យ និងសក្មចគលើទគងវើទំងអស់របស់មនុសាស 
គដ្យគដើរតួ្នាទីសំខាន់ៗ ៣រឺ (១)ជាក្បធាន (២)ជាអនករិត្ និង (៣)ជាអនកសគក្មច។ ដូចក្េេះសមាមាសមពុទធ
ជាមាចាស់បានេនាយល់ក្តាស់ជាោថាថា៖ 

 

 

“ធម៌ទំងឡាយ មានចិត្តជាក្បធាន មានចិត្តក្បគសើរ
បំផុត្ សគក្មចមកអំេីចិត្ត, គបើបុរគលមានចិត្ត ក្ត្ូវគទសៈ
ក្បទូសរា ាយគ ើយ គទេះបីនិោយកត ីគធើវកដី ក៏អាក្កក់កដរ, 
គក្រេះអំគេើអាក្កក់គនាេះឯង គសចកតីទុកខ រកមងគដញជាប់ 
តាមគក្កាយបុរគលគនាេះ ដូចជាកង់រគទេះ វិលតាមដ្ន
គជើងគោកដលអូសនឹមរគទេះ ោ ាងដូគ នាេះឯង”  

       (មហាយិន-គនឿន, េ.ស.២៥៥៦)។ 
 

 

                                                 

 2 អាការៈ៣២ក្បការ៖ កនុងរាងកាយ មានសក,់ គរាម, ក្កចក, គធមញ, កសាបក, សាច់, សរច្ស, ឆ្អឹង, ខ្ួរកនុងឆ្អងឹ, 
ត្ក្មងគនាម, គបេះដងូ, គ្លើម, វាវ, ក្កេេះ, សតួ្, គរេះគវៀនធំ, គរេះគវៀនត្ូច, អាហារ្ម,ី អាហារ ស់, ក្បមាត្់, គសលសម៍, ខ្្េុះ, 
ឈាម, គញើស, ខាលាញខ់ាប,់ ទកឹកភ្នក, ខាលាញរ់ាវ, ទឹកមាត្,់ ទកឹសគមាោរ, ទឹករអំិល, ទឹកមូក្ត្, ខ្ួរកនុងកាោល។ 
 

គេលចិត្តក្តូ្វគទសៈដឹកនាំគ ើយ នឹងគធវើឱាយមនុសាសគធវើអាក្កក់បានក្រប់ោ ាង! 
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តត្ើចិត្តមានទំនាកទ់ំនងដូចតតតចជាតួយរាងកាយ?  
  ចិត្ត និងកាយ មានទំនាក់ទំនងោនាោ ាងជិត្សនិត្បំផុត្ និងអាក្ស័យោនាគៅវិញ គៅមកមិនអាចខ្វេះបាន
គ ើយ គ ើយចិត្តជាអនកក្រប់ក្រង ដឹកនាំ បញ្ជា និងសគក្មចគលើទគងវើទំងអស់របស់មនុសាស (គអន, ២០២០)។ 

 
ឧទ រណ្ទ៍១ី 
គៅគេល មានមនុសាសណាមានាក់ជូនរបស់ដល់

គយើង គេលគនាេះ ចិត្តគយើងរិត្ថា “គរបានឱាយរបស់មក
គយើង ដូគចនេះ គយើងរួរកត្អររុណ្គរ” បនាទាប់មកចិត្តបាន
បញ្ជាគៅច្ដឱាយ “គលើកគ ើងសំេេះ” និងបញ្ជាគៅមាត់្ឱាយ
និោយថា “សូមអររុណ្”។ ទគងវើគនេះចិត្តជាអនកសគក្មច 
និងបញ្ជាគលើ “ការគលើកច្ដសំេេះ” និងរកាយថា “សូមអរ
រុណ្”។ ចិត្តគយើងគៅគេលគនាេះរឺជាចិត្តលអ ឬថាចិត្ត
បុណ្ាយ។  ទគងវើលអគផាសងៗក៏មានន័យដូចោនា។ 

 
ឧទ រណ្ទ៍ី២ 
 គៅគេល មានគរមកវាយទត់្ធាក់ និងគជរក្បគទចមក

គលើគយើង ឱាយគយើងខឹ្ង គេលគនាេះ ចិត្តគយើងរិត្ថា  “គរបានគធវើ
អាក្កក់មកគលើគយើង គយើងក្តូ្វកត្ត្បត្វិញ”  បនាទាប់េីចិត្តរិត្ដូគចនេះ
គ ើយ ចិត្តបានបញ្ជាគៅមាត់្ “ឱាយកក្សកគជរក្បគទចគៅវិញ” និង
បញ្ជាគៅច្ដគជើងឱាយ “គៅវាយទត់្ធាក់ជាគដើម” ។ ទគងវើគនេះ រឺចិត្ត
ជាអនកសគក្មច និងបញ្ជា គ ើយចិត្តគេលគនាេះរឺជា “ចិត្តអាក្កក់ 
ចិត្តក្បកបគដ្យគទសៈ ឬចិត្តបាប”។  ទគងវើអាក្កក់គផាសងៗ ក៏មាន
ន័យដូចោនា។  

ជារួម ក្រប់ទគងវើទំងអស់3សទុធកត្ចិត្តជាអនកសគក្មច និងដ្ក់បញ្ជា។ ប ុកនត ទគងវើទំងគនាេះ អាចគៅជាទគងវើ

លអ ក៏អាក្ស័យគលើចិត្តក្បកបគដ្យឫសរល់ច្នសភាេលអ4 ឬក៏គៅជាទគងវើអាក្កក់ ក៏អាក្ស័យគលើចិត្ត

ក្បកបគដ្យឫសរល់ច្នសភាេអាក្កក់5។  
                                                 

 3 កាយកមម ទគងវើគដ្យកាយ វចកីមម ទគងវើគដ្យវា  និងមគនាកមម ទគងវើគដ្យចតិ្ត 
 4 កសុលមលូ៣ (១) អគោភ្ៈ មិនគោភ្លន់ (២) អគទសៈ មិនខ្ងឹគក្កាធ និង(៣) អគមា ៈ មិនវគងវង 
 5 អកសុលមលូ៣ (១) គោភ្ៈ គោភ្លន ់(២) គទសៈ ខ្ងឹគក្កាធ និង(៣) គមា ៈ វគងវង 
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តនុស្សត្រៀបដូចរថយនត 
 

 
  មនុសាសគក្បៀបដូចគៅនឹងរ្យនតមួយគក្រឿងកដរ។ រ្យនត អាចគបើកគៅមុខ្បាន ក្តូ្វអាក្ស័យតួ្រ្យនត 
និងអនកគបើក។  ជីវិត្មនុសាសក៏ក្តូ្វអាក្ស័យរាងកាយនិងចិត្តរួមោនា គទើបអាចគបើកបរោនជីវិត្គនេះឱាយគៅមុខ្បាន។ 
តួ្រ្យនត គក្បៀបដូច រាងកាយ  អនកគបើកបរ គក្បៀបដូច ចិត្ត។  ការគធវើដំគណ្ើររបស់រ្យនតអាក្ស័យអនកគបើកបរ។ 
គបើគរគចេះគបើកបរ និងគោរេចាោប់ចរាចរ គនាេះរ្យនតនឹងគធវើដំគណ្ើរគៅបានដល់គោលគៅ គដ្យសុវត្ថិភាេ។ 
ឯដំគណ្ើរជីវិត្មនុសាសគយើងវិញ រឺអាក្ស័យគលើចិត្តជាអនកដឹកនាំ គបើចិត្តបានអប់រំទូនាមាន និងក្រប់ក្រងបានលអ
គ ើយ គនាេះគទើបអាចនំាដំគណ្ើរជីវិត្ឱាយគៅមុខ្បានគដ្យលអនិងដល់គោលគៅ។ 
 

ចិត្តត្រៀបដចូស្ត្វស្វវ  

ចិត្តរបស់មនុសាសគក្បៀបដូចជាសត្វសាវាមួយកាោល។
សត្វសាវាជាសត្វរេឹស និងមិនគចេះគៅគសងៀម វាកត្ងកត្គោត្
ចុេះគ ើងមិនឈប់។ ឯចិត្តមនុសាសវិញ ក៏មិនគចេះគៅគសងៀម
កដរ វាកត្ងកត្រិត្េីគនេះ រិត្េីគនាេះរ ូត្។ សត្វសាវាគោត្
គលើគដើមគឈើចុេះគ ើងមិនឈប់ គក្បៀបដូចចិត្ត កដលរិត្ចុេះ
គ ើងកនុងអាការៈ៣២ក្បការ និងតាមអារមមណ៍្គផាសងៗ មាន
ន័យថា ចិត្តរេឹសមិនគចេះគៅគសងៀម និងគោត្ចុេះគ ើងដូច
សត្វសាវាកដរ។  

 

 

គបើមនិចងឱ់ាយសាវារេសឹទលក់ត្ បច់ងគដ្យកខ្ាស គបើមនិចងឱ់ាយចតិ្តរតិ្វលិវលច់េុះគ ើង ទលក់ត្គរៀនក្របក់្រងវា! 
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តត្ើចិត្តតចេះឈឺ ្រំ្ រ ឬស្វា ប់ដដរឬតទ? ត ើយស្មាា ល់ដចូតតតច?  

ចិត្ត ក៏គចេះឈឺ ក្ោំក្ោ ឬសាលាប់កដរ គៅគេលកដលចិត្តមានសភាេ គៅ មង កករលអក់ គ្ដាក្កហាយ 

អន្េះអកន្ងជាគដើម គៅថា “គរារចិត្ត” ឬ “ចិត្តមានជំងឺ” ។  គយើងអាចសមាគាល់
បានតាមលកខណ្ៈខ្លេះៗដូចខាងគក្កាម៖ 

គៅគេលមនុសាសមានអារមមណ៍្ក្សងូត្ក្សងាត្់ ឬធាលាក់ទឹកចិត្ត  មានសមាពាធ 
អារមមណ៍្រិត្វិលវល់ រគវីរវាយ គដ្យសារបញ្ហាកនុងជីវិត្ក្ប ំច្្ង គនាេះជាលកខណ្ៈ
ច្នចិត្តកដលឈឺក្ោំក្ោ។ គៅគេលមនុសាសរិត្គក្ចើន វគងវងសាមាតី្រ ូត្កលងចង ំ 
កលងសាគាល់ គនាេះចិត្តកំេុងកត្ឆ្កតួ្វគងវង។  

 

តេលចិត្តតនុស្សមានជំងឺ ឬមានស្ុខភាេតិនលអ តត្ើប េះពាលដ់ល់
រាងកាយដដរឬតទ? 

 គេលចិត្តមានជំង ឺ ឬមានស្ុខភាេតិនលអ មិនក្តឹ្មកត្អាច
ប េះរល់ដល់អារមមណ៍្ អាកបាបកិរិោ និងការរិត្គនាេះគទ  ក្ម
ទំងប េះរល់ដល់ដំគណ្ក តួ្នាទីមុខ្ងារក្ប ំច្្ង និងមុខ្ងារ
កនុងសងគម គ ើយក្មទំង ប េះរល់ដល់សុខ្ភាេរាងកាយនឹង
អាចនាំឱាយមានជំងឺផលូវកាយជាបនតបនាទាប់។ 

 
 
 
  

តត្ើតយើងគួរត្វើដូចតតតច តដើតបឱី្យចិត្តមានស្ខុភាេលអ 
ជួយត េះ្ស្វយបញ្ហា តសសងៗកនុងជីវិត្ និងជួយ្គប់្គងការងារឱ្យបានលអ? 

 

 

 ុឺ! 

តយើងគួរតរៀនអ្ប់រ ំទូនាា ន និង្គប់្គងចិត្តឱ្យបានលអ ។ 



  7  

២. វិធកី្រប់់ក្រងចិត្ត 
 

តត្ើតយើងគួរបតតត យតាតចិត្ត ឬ្ត្ូវ្គប់្គងចិត្ត?  
តបើ្ត្ូវ្គប់្គងចតិ្ត តត្ើ្ត្ូវ្គប់្ គងតាតវិ្ីត?  
តត្ើមានសលយ ងដូចតតតចេីការ្គប់្គងចតិ្ត? 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ការគរៀនក្រប់ក្រងចិត្តជាគរឿង ំបាច់សក្មាប់មនុសាស
គយើង គក្រេះគបើចិត្តមានការក្រប់ក្រង និងទូនាមានបានលអ កត្ងនាំ
មកនូវគសចកតីសុខ្ក្រប់ោ ាង។ តាមអត្ថន័យគនេះ គបើមនុសាស
មានចិត្តជាអនកធំជាងគរ ចុេះគត្ើនរណាជាអនកក្រប់ក្រងគលើចិត្ត
គទៀត្។ តាមេិត្ គៅមានអនក ំផតល់ការកណ្នាំ និងជួយ
ក្រប់ក្រងចិត្តក្មគទៀត្ រឺសត្ិ ឬគៅថា ឧកញ្ញាសតិ្។ សតិ្
គក្បៀបដូចជាអនកក្បាជញក្ប ំនររ កដល ំជួយផតល់គោបល់
ក្បឹកាាដល់ក្េេះរាជា (េិន, ១៩៥២)។ 
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ក្បភ្េរូបភាេៈ https://www.postkhmer.com/sites/ 
default/files/styles/full-screen_watermarked/public/ 
JOOMLA_IMPORT/images/stories/news/national_p

k/2011/110712/110712_11b.jpg?itok=Gb1qFd5Y 
 

វិធីទី១៖ ការក្រប់ក្រងចិត្តបបបសាមញ្ញ  

តាមធមមតាចិត្តមនុសាសកត្ងរិត្ក្ចបូកក្ចបល់ គៅមុខ្ គៅគក្កាយ មិនគចេះឈប់។ គបើមានបញ្ហាគកើត្
គ ើងកាន់កត្គក្ចើន ចិត្តកាន់កត្រិត្វិលវល់ មិនមានគេលសក្មាក សូមាបីកត្ គេលគដកក៏អាចរិត្រគវីរវាយ និង
យល់សបតិេីគនេះេីគនាេះកដរ។  កងវល់ទំងអស់គកើត្េីបញ្ហាគផាសងៗ កដលនាំឱាយមានអារមមណ៍្ក្ចបូកក្ចបល់ មិន
អាចក្រប់ក្រងចិត្តខ្លួនឯងបាន។ វិធីគដ្េះក្សាយ៖ គយើងអាចគរៀបចំកបងកចកបញ្ហាអតី្ត្កាល បចចុបាបនន និង
អនារត្ឱាយដ្ច់េីោនា គ ើយឱាយចិត្តរបស់គយើងសថិត្កនុងគេលបចចុបាបនន កំុរិត្ក្ត្ ប់ក្ត្ ិននិងកាត់្កងវល់គផាសងៗ
គ លឱាយអស់ រួចគ្តាត្អាមមណ៍្គឈវងយល់េីបញ្ហា បនាទាប់មក រកវិធីសាស្រសតគដ្េះក្សាយ គដ្យមានសាមារតី្
(សត្)ិជាប់ជានិចច។ សូមរិត្ថា បញ្ហាអតី្ត្ និងអនារត្គក្បៀបដូចជា អកក្មកោ ាងធងន់កដលគយើងកំេុងករក។  

 
  

 
 

 
 

មួយវិញគទៀត្ គបើគយើងជាមនុសាសមានចិត្តអកណ្ែត្អណ្ែូង មិនអាចក្រប់ក្រងចិត្តបាន 
គយើងសាកលាបងយកអវីមួយមកគធវើគដ្យគ្តាត្អារមមណ៍្គលើវា កំុឱាយចិត្តគយើងរិត្គហាេះគ ើរ។  

គយើងអាចសាកលាបងដូចខាងគក្កាម៖  
 ចូរយកក្ោប់ក្សូវ ឬអងករ មករាប់មតងមួយៗឱាយដល់មួយរយ រួចរាប់សារជា ម្ីឱាយបានេីរបីដង គដ្យកំុឱាយ
ក្ច ំ។ សាកលាបងគធវើដូគចនេះគរឿយៗ គយើងនឹងអាចមានអារមមណ៍្គ្តាត្ ឬមូលជាងមុន គ ើយចិត្តមិនសូវអកណ្ែត្
អណ្ែូងដូចមុន។ ទំងគនេះជាការក្រប់ក្រងចិត្តតាមកបបសាមញ្ញកដលគយើអាចគធវើបានក្រប់គេល ក្រប់ទីកកនលង។  
 

ឧបមាថាៈ គយើងករកសកក្ងកកណាតាប់ក្សូវដ៏ធងន់គៅកក្ស 
គេលកំេុងករកគនាេះ គបើគយើងមានអារមមណ៍្ថា ធងន់ និងអស់កមាលាំង 
គយើងអាចដ្ក់អកក្មកចុេះ រួចសក្មាក គដើមាបីយកកមាលាំងសិន  ំគធវើ
ដំគណ្ើរបនតគៅមុខ្គទៀត្។  ោ ាងណាមិុញ គៅគេល គយើងមាន
បញ្ហា មានអារមមណ៍្ក្ចបូកក្ចបល់ វិលវល់ និងគនឿយ ត់្  គយើងរួរ
ឈប់សក្មាក និងដ្ក់ចុេះនូវធុរៈគផាសងៗ ឱាយចិត្តសថិត្គៅកនុងរាង
កាយគយើង កំុឱាយគហាេះគ ើរ និងរិត្េីអវីៗទំងអស់ គដ្យទញ
អារមមណ៍្ឱាយសថិត្គៅកនុងគេលបចចុបាបនន គ ើយសក្មាកយកកមាលាំង
ចិត្តសិន រួចគេលបាត្់ ត់្ មានកមាលាំង និងមានអារមមណ៍្លអ ំ
បនតរិត្ និងគធវើកិចចការមុខ្គទៀត្។  

*ការរិត្ករកបញ្ហា គបើមានអារមមណ៍្ថាធងន់ េិបាក ចូរឈប់រិត្ គ ើយសក្មាកខ្លេះគៅ! 

https://www.postkhmer.com/sites/%20default/files/styles/full-screen_watermarked/public/%20JOOMLA_IMPORT/images/stories/news/national_pk/2011/110712/110712_11b.jpg?itok=Gb1qFd5Y
https://www.postkhmer.com/sites/%20default/files/styles/full-screen_watermarked/public/%20JOOMLA_IMPORT/images/stories/news/national_pk/2011/110712/110712_11b.jpg?itok=Gb1qFd5Y
https://www.postkhmer.com/sites/%20default/files/styles/full-screen_watermarked/public/%20JOOMLA_IMPORT/images/stories/news/national_pk/2011/110712/110712_11b.jpg?itok=Gb1qFd5Y
https://www.postkhmer.com/sites/%20default/files/styles/full-screen_watermarked/public/%20JOOMLA_IMPORT/images/stories/news/national_pk/2011/110712/110712_11b.jpg?itok=Gb1qFd5Y
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វិធីទី២៖ ការក្រប់ក្រងចិត្តតាមការសាតាប់ធម៌ 

តត្ើការស្វត ប់្ត៌ដចូតតតចតដើតបជីយួ្គប់្គងចិត្ត និងឱ្យតកើត្បញ្ហា ? 

 ការសាតាប់ធម៌ក៏ជាវិធីមួយកដលអាចជួយក្រប់ក្រងចិត្តមិនឱាយរគវីរវាយ និងគធវើឱាយចិត្តរបស់គយើងបានសងប់
កដរ។ ការសាតាប់ធម៌ជាកផនកដ៏សំខាន់កនុងការកសាងក្បាជាញា សាមារតី្ និងយល់ដឹងនូវគ តុ្ផលេិត្ច្នជីវិត្ កាត់្
បនថយការរគវីរវាយ ក្ចបូកក្ចបល់ចិត្ត គ ើយអាចជួយទូនាមាន និងក្រប់ក្រងចិត្តបាន។ គៅគេលកដលគយើងសាតាប់ 
គដ្យគោរេ និងយកចិត្តទុកដ្ក់ រកមងទទួលបាទចំគណ្េះដឹង និងនាំឱាយមានននូវសមាធចិិត្ត កដលអាចនាំឱាយ
គយើងមានបញ្ញាយល់ដឹងសភាេច្នធមមជាតិ្គទៀត្ផង។  អនកសាតាប់ធម៌ មិនក្តឹ្មកត្អាចជួយក្រប់ក្រង ទូនាមានចិត្ត 
ឱាយមានគសចកតីសងប់ប ុគណ្ាាេះគទ ក្មទំងបានបុណ្ាយ កុសល លេះបង់ការរិត្អាក្កក់កនុងកាម ការេាាបាទ និង

ការគបៀត្គបៀនអនកដច្ទក្មគទៀត្6។  ការសាតាប់ធម៌ ឬការគមើលគសៀវគៅធម៌ នាំឱាយមានសុខ្កាយលអ សបាោយចិត្ត

កនុងកុសលធម៌ និងគធវើឱាយចិត្តសងប់ក្ត្ជាក់ គក្រេះមិនបានរិត្អកុសល (ជំនួយសតិ្ភារទី៣, េ.ស.២០៤១)។     
 មនុសាសភារគក្ចើនកត្ងរិត្ថា ការសាតាប់ធម៌ 
គរៀនធម៌ និងគមើលគសៀវគៅធម៌ សក្មាប់កត្មនុសាស
 ស់ប គុណ្ាាេះ តាមេិត្បានក្រប់វ័យទំងអស់ គ ើយ
ជួយដល់ការក្រប់ក្រងផលូវចិត្ត កនុងការរស់គៅឱាយបាន
លអ និងការក្បកបរបររកសុីមានការរីកចគក្មើនក្រប់វ័យ
ទំងអស់។ គបើសក្មាប់យុវវ័យ ការសាតាប់ធម៌ គរៀនធម៌ 
និងគមើលគសៀវគៅធម៌េីវ័យគកមង រឺជួយឱាយគរៀនសូក្ត្
បានេូកក ជួយដល់សុខ្ភាេផលូវកាយ និងសុខ្ភាេផលូវ
ចិត្តរបស់េួកគរបានោ ាងលអក្បគសើរ។  

បចចុបាបនន មានបញ្ហាគផាសងៗបានគកើត្គ ើង ដូចជាជំងឺកូវីដ-១៩ បញ្ហាគសដឋកិចច ជីវភាេក្ប ំច្្ង កដល
អាចបងកឱាយមានវិបត្តិផលូវចិត្តិធងន់ធងរ េិបាកកនុងការក្រប់ក្រងចិត្តខ្លួនឯង  គ ើយអាចបណាតាលឱាយមានបញ្ហាសុខ្
ភាេទំងផលូវកាយ និងផលូវចិត្ត។ បញ្ហាខាងគក្្វានាំផលប េះរល់ដល់កនុងចិត្តគយើង កត្គបើចិត្តគយើងធាលាប់បានសាតាប់
ធម៌ និងគរៀនធម៌អប់រំ ទូនាមានចិត្ត វាអាចជួយកាត់្បនថយភាេតានតឹ្ង អារមមណ៍្វគងវងវងាវាន់ និងជួយក្រប់ក្រងចិត្ត
កនុងការជួយគដ្េះក្សាយបញ្ហាទំងអស់គនេះបាន។  យុវវ័យ ជាវ័យមួយឆាប់ប េះរល់ផលូវចិត្ត ដូគចនេះ រួរគរៀនសាតាប់ 

                                                 

 6 លេះបង់ការរតិ្ គដ្យអកសុលវតិ្កកៈ រឺមនិរិត្កនុងកាម មនិរិត្កនងុការេាាបាទ មនិរិត្កនុងការគបៀត្គបៀន 
ប ុកនតមានការ រិត្ជាកសុលមកជំនួសវញិ 
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ធម៌េីគកមងឱាយបានគរឿយៗ វាអាចជួយដល់ខ្លួនគយើងកនុងការសគក្មចចិត្តដ៏ក្តឹ្មក្តូ្វមួយ (Cambodia, ២០២១)។  

សូម ំថា “ការសាតាប់ធម៌ គរៀនធម៌ និងគមើលគសៀវគៅធម៌ នឹងគធវើឱាយគយើងមាន ភាេទនភ់្លន ់កត្មិនទន់
ក្ជាយ មានភាេរងឹបុងឹ កត្មិនរងឹត្អឹង”។ 

ការសាតាប់រឺជា ការកសាងចំគណ្េះដឹង 
និងបញ្ញាសាមារតី្។ កូនសិសាស ឬនិសាសិត្គៅគរៀន 
គេលយកចិត្តទុកដ្ក់សាតាប់ក្រូ កត្ងគរៀនបាន
េូកក និងឆាលាត្ជាងអនកកដលមិនសូវសាតាប់។ ការ
សាតាប់ និងការគរៀនកនុងក្េេះេុទធសាសនាគៅថា 

“ក្បភ្េបញ្ញាគកើត្េីការសាតាប់ ឬគរៀនសូក្ត្” 7 ។   

 គេលសាតាប់ធម៌គដ្យយកចិត្តទុកដ្ក់ 
ចិត្តរបស់គយើងរកមងសងប់គៅតាមសគមលងច្នកខ្ាស
ធម៌ គេលគនាេះចិត្តកដលកំេុងអកណ្ែងអណ្ែូងតាមអារមមណ៍្ ក៏មកក្បមូលផតុំជាចិត្តកត្មួយ កដលនាំឱាយគកើត្

សមាធិមួយកភ្លត្ៗ8 និងគកើត្មាននូវបញ្ញា។  កាលណាគបើ គយើងបានសាតាប់ធម៌ មិនក្តឹ្មកត្ជួយឱាយសងបចិ់ត្ត និង
ជួយក្រប់ក្រងចិត្តប ុគណ្ាាេះគទ ក្មទំងអាច្លាស់បតូរគៅរកសភាេលអបាន ដូចជា៖ 
  ្លាស់បតូរេី សកមមភាេអាក្កក់គៅជាសកមមភាេលអ 
  ្លាស់បតូរេី ការគធវើខុ្សគៅការគធវើក្តឹ្មក្តូ្វ 
  ្លាស់បតូរេី មនុសាសលងង់គៅជាមនុសាសមានក្បាជាញា 
  ្លាស់បតូរេី ភាេលងង់គ្លាគៅជាចំគណ្េះដឹង 
  ្លាស់បតូរេី ទុកខកំបាកឱាយសបាោយចិត្ត 
  ្លាស់បតូរេី មនុសាសធមមតាគៅជាអរិយមនុសាស។ (Keo V. R., 2019) 

                                                 

7សុត្ត មយ បញ្ញា បញ្ញាគកើត្េីការសាតាប់ ឬគរៀនសូក្ត្។ បញ្ញា គកើត្េីការសាតាប់ក្ត្ូវអាក្ស័យកតាតា ៣ ោ ាង  
(១)កណ្ាាណ្មតិ្តៈ ជាអនកសកមតងធម៌កត ីឪេុកមាតាយកត ីគោកក្រូអនកក្រូកត ី អនកមានចំគណ្េះដឹង កដលជួយេនាយល ់កណ្នា ំ
និងបគក្ងៀនេបីញ្ហាគផាសង  ៗគនាេះរឺ ត្់ទកុជាកលាាណ្មតិ្តកដលជាក្បភ្េផតលច់ំគណ្េះដងឹេខីាងគក្  ្(២)អាក្សយ័ខ្លនួឯងៈ 
រឺការយកចតិ្តទុកដ្កក់នងុចិត្ត គក្បើការរិត្ ការវិភារ ការឆ្លេុះបញ្ចាំង រតិ្គដ្យវិធីច្នទំនាកទ់ំនងមលូគ ត្ុ ឬគដ្យវិធីច្ន
ការគដ្េះក្សាយបញ្ហា និង(៣)គក្បើជញ្ជងី្លងឹក្លងៈ កាលមសូក្ត្រឺជាចាោប់ច្នជំគនឿ កដលឱាយគយើងគចេះរិត្េិ រណាគដ្យ
ចំគណ្េះដឹង្ទាល់ខ្លួនមកវិនិចឆយ័ មុននឹងគជឿគលើអវីមួយ គដ្យដឹងថាៈ គរឿងទំងគនេះលអ គរឿងទំងគនេះមិនក្ត្ូវបានសតីបគនាទាស 
និងក្ត្ូវបានសរគសើរគដ្យេួកអនកក្បាជញ គទើបអាចគជឿបាន។ 

8ខ្ណ្កសមាធ ិសមាធិកដលសងប់មួយកភ្លត្ៗ 

សសមតចក្រះមហាអរិយវងាស បណ្ឌិត្ ឃី សុវណ្ណរត្នា ក្េេះសកល
វិទាាធិការរង ច្នេុទធិកសាកលវិទាាល័យក្េេះសី នុរាជ និងក្េេះគៅអធិការវត្ត
ថាវាយបងគំ កំេុងសកមតងធម៌ដល់សមណ្និសាសិត្ និងនិសាសិត្ 
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៣. វិធីក្រប់ក្រងចិត្តតាមការរិត្ 

ជាធមមតា គៅគេលមនុសាសមានបញ្ហា រិត្សមុរសាមាញគក្ចើន កត្ងនិោយថា “ឈប់រិត្គ ើយ ឈឺកាោល
ណាស់ ឬឈប់ខ្វល់គ ើយ  ត់្ណាស់”។ តាមេិត្ការរិត្ ោមាននរណាមានាក់អាចបញ្ាឈប់បានគទ គក្រេះវាជា 
សភាេ ឬតួ្នាទីរបស់ចិត្ត។ បញ្ហាមិនកមនមកេីចិត្តរិត្គនាេះគទ ក្បសិនគបើ ការរិត្គនាេះបានគរៀបចំក្តឹ្មក្តូ្វ 

ក្បកបគដ្យឧបាយ9 និងមានសាមារតី្ គ ើយមិនោយ ំគដ្យកងវល់។ អនកនិោយថា “ឈប់ខ្វល់គ ើយ” 

គ ើយគបើអាចគធវើកបបគនាេះបាន វាេិត្ជាលអណាស់ េីគក្រេះ វាគធវើឱាយគយើងមិនវិលវល់ មានសាមារតី្ និងមិនរិត្គៅ
មុខ្ ្យគក្កាយ គ ើយអាចសក្មាកបានក្រប់ក្ោន់ កដលនាំឱាយមានសុខ្ភាេលអទំងកាយ និងចិត្ត។ ប ុកនតផុ្យ
គៅវិញ មនុសាសគយើងគក្ចើនកត្យកកងវល់មកភាជាប់នឹងការរិត្ កដលគធវើឱាយចិត្ត រិត្វិលវល់ មិនអាចរកវិធីគដ្េះ
ក្សាយបញ្ហាបាន។ ោ ាងណាក៏គដ្យ អវីៗកនុងេិភ្េគោកគនេះសុទធកត្គកើត្េីការរិត្របស់ចិត្តទំងអស់ គ ើយ
គបើការរតិ្គនាេះ បានគរៀបចំក្តឹ្មក្តូ្វ កត្ងជួយគដ្េះក្សាយបានក្រប់បញ្ហា។ 

 
 

តត្ើការគិត្ដដលនាឱំ្យតយើងេិបាក ស្ាុគស្វា ញ តត្ើជាការគិត្ដចូតតតច?  
ការរិត្កដលនាំឱាយគយើងេិបាក សមុរសាមាញ ឬគៅគដ្យខ្លីថា “រិត្សមុរ” រឺជាការរិត្វិលវល់ គដ្យភាជាប់

បញ្ហាគផាសងៗ យកមកដ្ក់ក្ច ូកក្ច ំ គ ើយរិត្សារចុេះ សារគ ើង មិនមានដំគណាេះក្សាយ គៅថា “កងវល់”។  
 

តត្ើការគិត្ដដលតរៀបចំ្ត្ឹត្ត្ូវ ្រកបត យឧបាយ តដើតបី្ គប់្ គងចិត្តតនាេះមានលកខណៈដូចតតតច? 

គឺជាការគិត្ដដលអ្នុវត្តតាតវិ្ីទងំបួនយ ង៖ (១)ការគិត្្ត្ិេះរេិះេិចារត និងត េះ្ស្វយបញ្ហា  (២)គិត្ដបបវិជជមាន 
(៣)គិត្ដបបស្ុទិដឋិនិយត និង(៤)គិត្ដបបតយនិតស្វតនស្ិការ  

 
 
 
 
 
 

                                                 

 9ការរិត្េិ រណាគដ្យឧបាយ គៅថា គោនគិសាមនសកិារ 
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វិធីក្រប់ក្រងចិត្តតាមការរិត្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ក្រប់ក្រងចិត្ត

តាមការរិត្               

២

៣

៤

១

គិត្ដបបវិជជមាន 

គិត្ដបបស្ទុិដឋិនិយត 
គិត្្ត្ិេះរេិះេិចារត 
និងត េះ្ស្វយបញ្ហា  

គិត្ដបបតយនិតស្វតនស្កិារ 
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 ដបបទ១ី  ការគិត្្ត្ិេះរេិះេិចារត និងត េះ្ស្វយបញ្ហា  

ការរិត្ក្តិ្េះរិេះេិ រណានិងគដ្េះក្សាយបញ្ហាការរឺជាវិធីរិត្គរៀបចំបញ្ហាគៅតាមលំដ្ប់េីធំគៅតូ្ច េី
គក្ចើនមកតិ្ច និងបញ្ាឈប់កងវល់ ឈប់រិត្វិលសារចុេះគ ើង បនាទាប់មករកវិធីគដ្េះក្សាយ។ គេលជួបបញ្ហា គយើង
ក្តូ្វផតល់កមាលាំងចិត្តឱាយខ្លួនឯងជានិចច គទេះសថិត្កនុងកាលៈគទសៈណាក៏គដ្យ េីគក្រេះជីវិត្មនុសាសកត្ងជួបបញ្ហា
ជាធមមតា គ ើយវាកត្ងនាំឱាយគយើងគកើត្ជាកងវល់។ បញ្ហាកដលគកើត្មាន គបើគយើងមិនគចេះគរៀបចំគទ វានឹងគធវើឱាយ
ជីវិត្គយើងមានបញ្ហានិងកងវល់ជានិចច គ ើយកាន់កត្មានគក្ចើនជាងមុនគៅគទៀត្។ ការរិត្ក្តិ្េះរិេះេិ រណា និង
គដ្េះក្សាយបញ្ហារឺជាដំគណ្ើរការផលូវចិត្តច្នការរិត្ោ ាងសកមម និងបិុនក្បសប់កនុងការវិភារ សំគោរ និងវាយ
ត្ច្មលេ័ត៌្មាន គដើមាបីទទួលបានចគមលើយ ឬការសននិដ្ឋានដ៏ក្តឹ្មក្តូ្វមួយ (Critical Thinking and Problem 

Solving , 2021)។ 

  

ឧទ រណ្ៈ៍ មានគរឿងេិត្មួយគកើត្គ ើង កនុងអំ ុងឆានាំ ១៩៩៣ រឺមានស្រសតីមានាក់ឆ្លងជំងឺគអសដ៍េីបត ី
របស់ោត្។់ ោត់្មានកូនតូ្ចៗ បីនាក់កនុងបនុ្កក្រួសារ។  គក្កាយដឹងថា ក្រួសារមានជំងឺគអដស៍ អនកភូ្មិ ប់
គផតើមគរីសគអើង កលងសូវរាប់រក សូមាបីកត្បងបអូនមួយចំនួនក៏ឃ្លាត្ឆាងាយកដរ គ ើយជីវភាេកនុងក្រួសារ ក៏កាន់កត្
លំបាកគៅៗ។ គៅគេលបតសីាលាប់បាត់្គៅ បនុ្កក្រួសារក្រប់ោ ាងក៏ធាលាក់មកគលើោត់្។ ោត់្ក៏ដឹងថា មានជំងឺ
គអដស៍កនុងខ្លួនកដរ ដំបូងោត់្មិនដឹងថា ក្ត្ូវគធវើោ ាងណាគទ គ ើយគេលខ្លេះ ោត់្រិត្ខ្វល់ខាវាយខាលាំងរ ូត្
ដល់ចង់សមាលាប់ខ្លួន។ កត្ោត់្បានងាកមករិត្ថា “គបើគៅកត្ខ្វល់ខាវាយ មិនរិត្រកវិធីគទ គត្ើកូនៗទំងបីនាក់
របស់ោត្ប់ានអវី ូប គ ើយគទេះបីជា ជំងឺគនេះធងន់ធងរ ក៏វាមិនសាលាប់រ ័សជាងការអត់្អាហារគនាេះកដរ”។ ោត់្
ក៏បតូរការរិត្កដលមានការខ្វល់ខាវាយ និងភ័្យខាលាចចំគរេះជំងឺ រួចមកគរៀបចំរំនិត្តាមលំដ្ប់បញ្ហាវិញ មករិត្
គរឿងក្កេេះ និងជីវភាេក្រួសារវិញមតង គដ្យនឹករិត្ថា “គបើគកើត្គអដស៍ ក៏គកើត្គៅចុេះ កត្គបើោមានបាយ ូបរឺ
សាលាប់គលឿនជាងជំងឺគអដស៍គៅគទៀត្” គ ើយគៅគរៀបចំការរិត្ និងរកវិធីកកកក្បបញ្ហាតាមលំដ្ប់៖ 

បញ្ហាធទំ១ី រឺក្តូ្វគដ្េះក្សាយជីវភាេកូនៗ  
បញ្ហាបនាទាប់ រឺគមើលក្ជំងឺ និងសុខ្ភាេ្ទាល់ខ្លួន 
បញ្ហាបនាទាបគ់ទៀត្ រឺការរកក្បកបរចិញ្ចឹមជីវិត្ និងក្រួសារ។ 

គក្កាយមានអារមមណ៍្ទទួលយកការេិត្ និងបានរិត្គរៀបបញ្ហាតាមលំដ្ប់កដលក្តូ្វគដ្េះក្សាយគ ើយ 
គទើបវាគធវើឱាយចិត្តរបស់ោត់្បានធូរក្សាល។ គទេះបីជាោត់្មានជំងឺខាងរាងកាយ(ជំងឺគអដស៍) កត្ចិត្តរបស់ោត់្
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បានក្រប់ក្រងសាថានការណ៍្បាន គធវើឱាយោត់្ជាេីជំងឺផលូវចិត្ត។ ោត់្បាន ប់គផតើមក្បកបមុខ្របរសាមញ្ញមួយរឺគដើរ
ទិញគអត្ យ គដើមាបីចិញ្ចឹមកូនទំងបីនាក់  រ ូត្ទល់កត្ជីវភាេកាន់កត្រីកចគក្មើនជាងមុន។  

មកដល់ឆានាំ២០១៥ បានឮដំណឹ្ងថា ោត់្គៅមានជីវិត្គៅគ ើយ គ ើយមានជីវភាេធូរធារជាងមុន  
មិនក្តឹ្មកត្ប ុគណ្ាាេះ ោត់្មានលទធភាេគដើមាបីផគត់្ផគង់ការសិកាាដល់កូនៗបានក្មគទៀត្ផង។ 

 កនុងគរឿងគនេះ បានបងាហាញឱាយគយើងេី ការគចេះគរៀបចំ និងក្រប់ក្រងការរិត្ គដើមាបីគដ្េះក្សាយបញ្ហាក្បឈម 
និងជមនេះឧបសរគកនុងជីវិត្ គបើគទេះបីមានជំងឺ ឬបញ្ហាអវីគផាសងៗ កដលគកើត្គ ើងចំគរេះជីវិត្របស់គយើងក៏គដ្យ។ 
គយើងមិនក្តូ្វក្េមចុេះ ញ់ គដ្យមិនទន់ទំងបានគធវើអវីគសាេះ គ ើយរិត្កត្េីបារមភ និងសមុរសាមាញកនុងចិត្ត រ ូត្
ដល់គេលខ្លេះរិត្ថា វាធងន់ធងរមិនអាចគដ្េះក្សាយបាន គ ើយអស់សងាឃឹមគដក ំកតីសាលាប់គនាេះគទ។ តាមរយៈ
ជីវិត្ក្សីតខាងគលើបងាហាញថា ោត់្មានបញ្ហាធន់ធងរ ប ុកនតោត់្មិនក្េមចុេះ ញ់ គ ើយងាកមករិត្រកវិធី គដើមាបី
ក្រប់ក្រងអារមមណ៍្ ការរិត្វិលវល់ និងគរៀបចំវិធីសាស្រសត គដើមាបីយកឈនេះគលើបញ្ហាគនាេះ (សុ្, ២០២០)។ 

 
 
បចចុបាបនន ជំងឺកូវីដ-១៩ បានគធវើឱាយគយើងជួបបញ្ហាជាគក្ចើន េិគសស បញ្ហាគសដឋកិចច ដូគចនេះគបើគយើង មិន

គរៀនទទួលយកការេិត្ គរៀនក្រប់ក្រងចិត្ត និងគរៀបចំការរិត្គដើមាបីគដ្េះក្សាយបញ្ហាគទ គយើងនឹងជួបវិបត្តិផលូវចិត្ត
កាន់កត្ធងន់ធងរ និងអាចគដើរដល់ផលូវទល់ក្មគទៀត្។ 

 

 

*ការរិត្េិ រណា ការគរៀបចំបញ្ហាតាមលំដ្ប់ និងការរិត្រកវិធីសាស្រសតគដ្េះក្សាយបញ្ហាជាវិធីដ៏
ស័កតសិិទធិ កដលគយើងអាចគក្បើក្បាស់ឱាយអស់េីលទធភាេ គដើមាបីជមនេះឧបសរគ និងជំងឺគផាសងៗ វាក្បគសើរជាង
គយើងរិត្ថា ធងន់ធងរ និងចុេះ ញ់។ (កកវ សុ្) 

រូបតំណាង៖ https://www.postkhmer.com/េ័ត្៌មានជាត្/ិអនកភ្ូមិកនងុគខ្ត្ត-កណាតាល-បារមភេីការផ្ុេះរាលដ្លច្នការឆ្លងគមគរារ

គអដស៍ 
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ដបបទី២ ការគិត្ដបបវិជជមាន  
ការរិត្កបបវិជជមានរឺជា ការរិត្បូក ការរិត្អវីកដលកំេុងមានគៅ ឬការរិត្ផុ្យេីអវីកដលគរយល់ថា

មិនលអ ឬក៏ រិត្កបបអូសទូកបគណាតាយទឹក ឬមាា ាងគទៀត្ ជាការរិត្គមើលគ ើញឱកាសកដលអនកដច្ទគមើលមិន
គ ើញ គ ើយយល់ថាជាបញ្ហា។ ការរិត្កបបវិជជមានរឺជាទូគៅក្ត្ូវបានយកគក្បើ គដើមាបីបងាហាញអាកបាបកិរិោ 
ជំគនឿ សាថានភាេផលូវចិត្ត ឬឥរិោប្ (May McCreaddie, Sheila Payne, Katherine Froggatt, 2010)។ ន័យ
មាា ាងគទៀត្ ការរិត្កបបវិជជមានរឺ “ការអនុវត្តន៍ ឬលទធផលច្នការក្បមូលផតុំរំនិត្របស់មនុសាសមានាក់ បញ្ជាក់គលើ
លកខណ្ៈកដលលអ គដ្យលុបបំបាត់្វាគចញេីភាេអវិជជមាន ឬរំនិត្និងអារមមណ៍្បំផលិចបំ្លាញ”  (Kirkegaard-

Weston, 2005)។  

 

 
 
 

ការរិត្កបបវិជជមាននាំឱាយចំគណ្ញទំងកិចចការងារ ការទំនាក់ទំនង បទេិគសាធ ម្ី និងកាលាយជាអនកកដល
សាគាល់ខ្លួនឯង អនកដច្ទ និងសាគាល់កាលៈគទសៈ គ ើយគធវើឱាយបតូរេីសាថានភាេកដលអនកដច្ទរិត្ថា េិបាកគៅជា
ងាយក្សួល និងរីករាយកនុងការទទួលយក។ មិនក្តឹ្មកត្ប ុគណ្ាាេះ វាអាចជួយក្រប់ក្រងចិត្តមិនឱាយរគវីរវាយ 
ភ័្យក្េួយ និងខ្វល់ខាវាយ គ ើយគធវើឱាយចិត្តមានថាមេល និងមានសុខ្ភាេលអទំងផលូវកាយ និងផលូវចិត្ត។ 

 

ឧទ រណ្៖៍ បុរគលិកក្កុម  ុនមានាក់ កត្ងគធវើការងារតាមតួ្នាទីបានគេញគលញ 
ប ុកនត នាយកក្កុម  ុនកត្ងកត្ឱាយោត់្ជួយគធវើការងារបកនថម កដលមិនកមនជាតួ្នាទីរបស់
ោត់្។ ោត់្កត្ងរិត្ថា“វាជាឱកាសសក្មាប់ឱាយោត់្អាចគរៀនសូក្ត្េីការងារ ម្ី  ៗគបើគទេះបីជា
 ត់្បនតិចក៏គដ្យ ” គ ើយោត់្សបាោយចិត្តកនុងការគធវើការងារគនាេះ។  គដ្យមានរំនិត្
កបបគនេះ ោត់្គធវើការងារគដ្យរីករាយ  គ ើយកត្ងទទួលបានបទេិគសាធការងារ ម្ីៗ
បកនថមគទៀត្។ គនេះជាការរិត្កបបវិជជមាន។  

 ឯបុរគលិកមានាក់គទៀត្ កត្ងគធវើការងារណាជារបស់ោត់្ប ុគណ្ាាេះ។ ោត់្មិន
កដលរិត្ថា នឹងជួយការងារអនកដច្ទ ឬនាយកក្កុម  ុនគនាេះគ ើយ េីគក្រេះ ោត់្
រិត្ថា “វាមិនកមនជាតួ្នាទីរបស់ោត្់ គ ើយនំាឱាយកត្លំបាក គធវើឱាយ ត់្គនឿយ និង
មិនមានបានអវីមកវិញ”។ គបើនាយកក្កុម  ុនឱាយោត្់ជួយគធវើការងារបកនថម គៅ
គេលោត់្ក្បកកកមិនបាន ោត់្ក៏គធវើទំងបងខំចិត្ត។ គដ្យសារការរិត្កបបគនេះ  គបើ
គទេះបីជាោត់្គធវើការងារ ក៏គធវើគដ្យបងខំកដរឬគដ្យភាេភ័្យខាលាច មិនកមនគធវើគដ្យ
សបាោយចិត្តគនាេះគទ។  គនេះមកេីោត្់មានរំនិត្អវិជជមានកនុងការរិត្របស់ោត្់។ 

*ការរិត្វិជជមានមានកត្ចំគណ្ញ! 
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ដបបទី៣ គិត្ដបបស្ុទដិឋិនិយត 
ការរិត្កបបសុទិដឋិនិយម រឺជាការនិយមរិត្គដ្យយល់ក្តូ្វ ការនិយមរិត្ចំគរេះការយល់គ ើញក្តូ្វ 

ការចូលចិត្ត ឬការយល់គ ើញថា របស់អវីៗ កនុងគោកសុទធកត្លអ សុទធកត្ក្បគសើរ សុខ្ក្សួល និងងាយក្សួល។ 
ការរិត្កបបសុទិដឋិនិយមសំគៅគៅគលើ អាកបាបកិរិោរបស់បុរគលមានាក់ៗ កដលមានទំនុកចិត្ត ការសងាឃឹម និង
យល់ជាវិជជមានទក់ទងនឹងខ្លួនឯង និងសាថានភាេជីវិត្របស់ខ្លួន ទំងកនុងអតី្ត្កាល បចចុបាបនន និងអនារត្ 

(Jennifer Robitaille and Paul LeBuffe, 2019)។ 

ឧបមាថាៈ គបើគយើងកំេុងជួបបញ្ហាកនុងជីវិត្ គ ើយគយើងរិត្ថា េិបាកគដ្េះក្សាយ មិនដឹងថា ក្តូ្វគធវើគដ្េះ
ក្សាយោ ាងណា? គនាេះគយើងក្តូ្វរិត្រកគមើលថា គត្ើវាអាចនឹងមានបញ្ហាអវីគផាសង គៗទៀត្ កដលនឹងក្តូ្វជួបក្បទេះ 
គ ើយវាអាចជាបញ្ហាកដលធំជាងបញ្ហាគនេះគៅគទៀត្ គដ្យគក្បើវិធីរិត្កបបសុទិដឋិនិយមថា “អូ! គរឿងប ុណ្ណឹងគសាេះ វា
ោមានអវីជាបញ្ហាគទ” ។ល។  គទើបគធវើឱាយបញ្ហាកដលគយើងកំេុងជួបគនាេះ គៅជាបញ្ហាតូ្ចតាចគៅវិញ គ ើយនឹងគធវើឱាយ
គយើងមានអារមមណ៍្ធូរក្សាលចិត្តជាងមុន។  អនកមានរំនិត្សុទិដឋិនិយម កត្ងរិត្គមើលបញ្ហាទំងឡាយថា ជាបទ
េិគសាធ ជាគមគរៀនសក្មាប់គរគដើរគឆាពាេះគៅមុខ្។ 

ក្បគោរច្នការរិត្កបបសុទិដឋិនិយមដច្ទគទៀត្៖ 
....អូ! ជួបបញ្ហាអ ៊ីចឹងក៏លអ...វាគធវើឱាយគយើមានបទេិគសាធ 
....អូ! គធវើបានប ុណ្ណឹងក៏លអគ ើយ ក្ោន់កត្ក្មក្ត្ង់គនាេះបនតិចគទៀត្ វាកាន់កត្ក្បគសើរ  
....អូ! គេលមានជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏លអមាា ាងកដរ គយើងមានឱកាសជួបជំុកូនគៅ និងគរៀនរស់ និងគធវើការ
តាមបរិបទ ម្ ី 
....អូ! វាបាត់្បង់ចំណូ្លកមន កត្វាជួយបគក្ងៀនគយើងឱាយគចេះសនាសំសំច្ចកដរ។ល។ 
 

 

 ការគក្បើរិនិត្កបបសុទិដឋិនិយម៖  
ឧទ រណ្:៍ គៅគេលមានគរឿងគកើត្គ ើងគររិត្ថាៈ 

-ខាត្បង់ក្ទេាយ ក្បគសើរជាងរបួស ឬក្តូ្វបាត់្បង់ជីវិត្ 
-បាត់្បង់អវីៗ គៅអាចរកបាន វាក្បគសើរជាងបាត់្បង់សុខ្ភាេ និងជីវិត្ 
-ក្រត់្រស់គៅមានសងាឃឹមជួប ក្បគសើរជាងក្រត់្សាលាប់ 
-បរាជ័យកមន ប ុកនតទទួលបានបទេិគសាធ គ ើយវាគធវើឱាយគយើងរឹងមំាជាងមុន 
-ក្តូ្វខាត្បង់ក្បាក់ចំគណ្ញកមន ប ុកនតក្បគសើរជាងរោយក្កុម  ុន 
-គរឿងច្ ង្គនេះវាមិនធងន់ធងរគនាេះគទ គបើគយើងចង់គធវើកិចចការធំរឺមានគរឿងគក្ចើនជាងគនេះគទៀត្ 
កដលគយើងក្តូ្វគដ្េះក្សាយ  (សុ្, ២០២០) ។  

*មានការរិត្កបបសុទិដឋិនិយមនឹងគ ើញេិភ្េគោកដ៏ក្សស់ក្ត្កាល។ 
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ដបបទី៤ គតិ្ដបបតយនិតស្វតនស្ិការ ការគិត្េិចារតត យឧបាយ 

 កនុងក្េេះេុទធសាសនាបានបងាហាញេីវិធីរិត្ោ ាងចាោស់ោស់ កដលជាកផនកជួយក្រប់ក្រងចិត្ត កនុងការ
គដ្េះក្សាយបញ្ហា និងឱាយគចេះរិត្ េិ រណា រិេះរកវិធី គដើមាបីកសាងជីវិត្ឱាយរុងគរឿងភ្លឺសាវាង កដលគៅថា «វិធីរិត្
កបបគោនិគសាមនសិការៈ ឬការរិត្េិ រណាគដ្យឧបាយ។ (Ratanak keo, Jaras LeekaAsst, Suwin 

Thongpan, 2018) 
វិធីរិត្កបបគនេះរឺជាការគធវើទុកកនុងចិត្តគដ្យឧបាយ (វិធី) ក្តូ្វទំនង ឬក្តូ្វតាមគ តុ្ តាមគសចកដីេិត្ 

សំគៅដល់ការយកចិត្តទុកដ្ក់នឹករិត្ េិ រណាឱាយបានក្តឹ្មក្តូ្វគៅតាមគ តុ្ផល ឬរិត្អំគេើលអ (កុសលធម៌) 

ឱាយគកើត្គ ើង (ปยตุโต), 1990)។ 

វធិីរតិ្កបបគោនគិសាមនសកិារអាចកបងកចកជា ១០ ក្កមុធំៗ ៖ 
១-វធិីរតិ្េិ រណាកបបការក្សាវក្ជាវរកគ ត្ុ  រឺការរិត្សគងកត្គលើកតាតានានា ឬការរិត្រកមូលគ តុ្

ថា គត្ើកតាតាអវីខ្លេះកដលមានទំនាក់ទំនងោនា និងបងកឱាយមានបញ្ហា? ឧទ រណ្៍៖ ប ូលីសបានរិត្េិ រណា
ក្សាវក្ជាវរកគ តុ្ និងភ្សតុតាង  គទើបរកគ ើញមូលគ តុ្ច្នគក្ោេះថានាក់កដលគកើត្គ ើងគដ្យទឹកជំនន់។ 

២-វធិរីិត្េ ិរណាកបបវភិារ រឺការរិត្កបងកចកគរឿងគផាសងៗោនា តាមកផនក ក្បគភ្ទ ដូចជា កផនកបុរគល 
កផនកជំនាញ កផនកអនុវត្ត កផនក ិរញ្ញិកជាគដើម គ ើយវិភារក្រប់កផនក និងក្រប់បញ្ហាកដលគកើត្គ ើងកនុងអងគភាេ។  

៣-វធិរីិត្េ ិរណាកបបច្ក្ត្លកខណ្៍10 រឺជាវិធីការរិត្ធមមតាថា៖ អវីៗមិនមានគទៀត្ទត់្ គ ើយវានឹង
គៅជាទុកខ និងមិនអាចបងាគាប់បាន គក្រេះមិនកមនជារបស់គយើង។ ការរិត្កដលដឹងថា អវីេិត្និងអវីមិនេិត្ 
គ ើយសាគាល់អវីកដលធមមតា។ ដូចជាដឹងថា គត្ើអវីជាបុេវគ តុ្ច្នបាតុ្ភូ្ត្គនាេះ? គត្ើវាដំគណ្ើរការោ ាងដូចគមតច? 
អនកកដលគក្បើវិធីច្នការរិត្គនេះអាចគៅថាអនកក្បសប់ ឬអនកជំនាញ។  

៤-វធិីរតិ្េិ រណាកបបអរយិសចចៈ11 រឺការរិត្េិត្ក្បាកដ ឬការរិត្គដ្េះក្សាយបញ្ហា គដ្យការវិភារ
បញ្ហា (ទុកខៈ) ការកសវងរកមូលគ តុ្ច្នបញ្ហា (សមុទយៈ) កំណ្ត់្គោលបំណ្ង ឬគោលគៅសក្មាប់គដ្េះ
ក្សាយបញ្ហា (និគរាធៈ) និងកំណ្ត់្ដំគណាេះក្សាយ (មរគៈ)។ ការរិត្វិភារបញ្ហា និងបុេវគ តុ្របស់វាជាមួយ
ោនា គៅគេលសាគាល់បញ្ហា និងបុេវគ តុ្គ ើយ បនាទាប់មកកំណ្ត់្គោលគៅ និងគរៀបចំកផនការសកមមភាេ គដើមាបី
គដ្េះក្សាយបញ្ហារ ូត្ឈានដល់គោលគៅកដលបានកំណ្ត់្។ 
                                                 

10 ច្ក្ត្លកខណ្ៈ៍ លកខណ្ៈ ៣ ោ ាង៖ អនចិចៈំ អវីៗទំងអស់មនិគទៀងទត្ ់កក្បក្បលួ, ទកុខៈំ អវីៗទំងអស់ជាទកុខ, 
អនតាតាៈ អវីៗទំងអសម់ិនកមនជារបស់ខ្លនួ គ ើយគយើងមនិអាចបងាគាបប់ញ្ជាបាន 

 11 អរិយសចចៈ គសចកតីេិត្ឥត្មានគលអៀង ៤ ោ ាង៖ ទកុខៈ គសចកតទីុកខ, សមទុយៈ គ ត្ុកដលនាំឱាយគកើត្ទុកខ, មរគៈ 
ផលូវនាំរំលត្ទ់ុកខ, នងិនគិរាធៈ ទរីលត្់ទុកខ 
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៥-វធិីរតិ្េិ រណាកបបយទុធសាស្រសតនងិគោលគៅ ជាវិធីសាស្រសតច្នការរិត្ក្បកបគដ្យក្កមសីលធម៌ 
(ឬរិត្តាមគោលការណ្៍ និងគោលបំណ្ង) ធម៌មានន័យថា គោលការណ៍្ច្នគសចកតីលអ។ វិធីច្នការរិត្គនេះរឺ
ជាប់ទក់ទងោនារវាងគោលការណ៍្លអ និងគោលបំណ្ងក្តឹ្មក្តូ្វ គដើមាបីបគងកើត្បានជាផលក្បគោជន៍កដលចង់បាន។ 
 ៦-វធិីរតិ្េិ រណាកបបការគ ើញរណុ្ គទស នងិផលវូគក្ជើសគរសី រឺជាវិធីរិត្កដលក្តូ្វបានគក្បើរួមោនា
ជាមួយវិធរិីត្គផាសងគទៀត្ គដើមាបីកបងកចកអវីកដលមានជាធមមតា និងគ ើញរុណ្សមាបត្តិ និងរុណ្វិបត្តិអវីកដលលអ 
និងអវីកដលអាក្កក់ អនកជាអវី អវីគៅជាគទសកំ ុស និងរិត្គបាេះបង់ចំណុ្ចកដលអាក្កក់ គ ើយរិត្គក្ជើសគរីស
គធវើកត្គរឿងលអៗ។  

៧-វធិរីិត្េ ិរណាកបបដឹងរបសេ់ិត្និងកកលងកាលាយ រឺជាវិធីច្នការកបងកចករវាងអវីកដលមានក្បគោជន៍ 
និងអវីកដលក្តូ្វការគក្បើ ឬក្តូ្វគធវើការឱាយក្សបតាមតួ្នាទីកដលមានត្ច្មល គដ្យមិនកកលងបនលំ។  

៨-វធិីរតិ្េិ រណាកបបបគងកើត្រុណ្ធម៌ឱាយចគក្មើន រឺក្តូ្វរិត្េីវិធីគដើមាបីទទួលយកបទេិគសាធ ចំគណ្េះ
ដឹង និងកកលមអ ឱាយកាលាយគៅជារំរូលអ កដលផតល់អត្ថក្បគោជន៍ដល់មនុសាស សត្វ និងធមមជាតិ្។ 

៩-វធិីរិត្េិ រណាកបបរសគ់ៅជាមយួនឹងបចចបុាបនន រឺជាវិធីច្នការរិត្កត្កនុងគេលបចចុបាបននកាល គដ្យ 
ទទួលយកលទធផលច្នអតី្ត្កាល គដើមាបីកកកក្ប ឬកកលមអ គដ្យមិនរិត្ខ្វល់េីកំ ុសអតី្ត្កាល គ ើយមាន
មនសិការកនុងការរិត្ចង់ជួសជុល ឬកកលមអគ ើងវិញនាគេលបចចុបាបនន គដ្យដឹងេីរគបៀបកដលសកមមភាេច្ន
គេលបចចុបាបនននឹងជេះឥទធិេលដល់អនារត្ កត្មិនឱាយវគងវងសាមារតី្េីអនារត្គទ។ ឧទ រណ្៍ េីមុនគយើងខ្ជិល
គរៀនសូក្ត្ រ ូត្មកដល់បចចុបាបនន គធវើឱាយគយើងមិនសូវមានចំគណ្េះដឹង ដូគចនេះ វាជាគមគរៀន កដលគយើងក្តូ្វរិត្រក
វិធី កកលមអខ្លួនឯង  ប់គផតើមគរៀនសូក្ត្ គដើមាបីមានលទធផលលអគៅច្ ង្អនារត្។ 

១០-វធិរីិត្េ ិរណាកបបការកបងកចកធម៌ រឺជាវិធចី្នការរិត្រូររួមជាមួយនឹងការគក្បើរកាយ ឬការ
និោយ គដ្យការនាំយកវិធីរិត្កដលបានគរៀបរាប់ខាងគលើមកបងាហាញគដើមាបីឱាយគរដឹងតាមលំដ្ប់លំគដ្យ។ 

ជារួម រិត្កបបគោនគិសាមនសកិារ ឬការរិត្េិ រណាគដ្យឧបាយ រឺជាការរិត្ក្តឹ្មក្តូ្វ មានសារៈ
សំខាន់បំផុត្កនុងការសិកាា ឬកនងុការកសាងខ្លួនឱាយរុងគរឿងភ្លឺសាវាង និងជាចំណុ្ចខ្លឹមសារច្នការចគក្មើនចំគណ្េះ
ដឹង និងបញ្ញាសក្មាប់ ជាទីេឹងខ្លួនឯងបាន និងគដ្េះក្សាយបញ្ហាកនុងជីវិត្។ (សាវងាស, េ.ស ២៥៤៨)  
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រិត្បបបសោនិសសាមនសិការ  

ការរិត្រិចារណាសោយឧបាយ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចិនាតាមយ បញ្ញា បញ្ញាគកើត្េីការរិត្! 

============================ 
 
 
 
 
 
 

 

រិត្ 
  ពិចារណាដោយឧបាយ 

ស្រាវស្រាវរក 
ដេតុនិងបច្ច័យ 

១ 
២ 

ពិដស្ររោះវិភាគ 

យល់ធម្មាតិ 

ដោោះស្រាយ
បញ្ហា 

យុទ្ធាស្ត្រ  
និងដរលដៅ 

ច្ំណុច្លអ 
ច្ំណុច្អាស្រកក់ 
ផ្លូវដស្ររើ្ដរើ្ 

រប្់ពិត 
រប្់ក្កលងក្លាយ 

គុណធម៌្  
(អំដពើលអ) 

ដៅដពល
បច្ចុបាបនន 

ាអងគរួម្ 

៣ 

៤ 

៥ ៦ 
៧ 

៨ 

៩ 

១០ 
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៣. ការក្រប់ក្រចិត្តតារយៈខាយល់ដសងហើម 

កនុងក្េេះេុទធសាសនាមានវិធីក្រប់ក្រង និងគធវើឱាយចិត្តសងប់គក្ចើនោ ាង គៅតាមលកខណ្ៈចរិត្ទំង៦របស់

មនុសាស។ កនុងចំគណាមវិធីទំង ៤០ មានវិធីក្រប់ក្រង និងគធវើឱាយចិត្តសងប់មួយ រឺគៅ អានាបាណានសុាសត្ិ12 ការ
គធវើឱាយចិត្តសងប់តាមរយៈខ្ាយល់ដគងហើមគចញចូល។ 

ការក្រប់ក្រងចិត្តតាមរយៈដគងហើម រឺការគក្បើសត្ិេិនិត្ាយ និងតាមដ្នខ្ាយល់ គដ្យយកចិត្តគៅរិត្ដឹងកត្
ខ្ាយល់ដគងហើមគចញចូលប ុគណ្ាាេះ។ (មានកនុងវិសុទធិមរគទំេ័រ ៥២១) 

 រតបៀបត្វើស្មា្ ិ
ការក្រប់ក្រងចិត្តតាមរយៈខ្ាយល់ដគងហើម ឬការគធវើសមាធិ អាចគធវើបានតាមលំដ្ប់លំគដ្យជាមួយនឹង

ឥរិោប្ទំង ៤ (គដក គដើរ  ឈរ និងអងគុយ)។ (សត្ិបដ្ឋានមរគ, ១៩៩៥) 

ឥរោិប្អងគយុ (រគបៀបអងគុយសមាធ)ិ 

 -ដ្ក់គជើងសាតាំគលើគជើងគឆ្វង 

 -ដ្ក់ច្ដសាតាំគលើច្ដគឆ្វង 

 -ត្ក្មង់ដងខ្លួនឱាយក្ត្ង់ 

 -ត្ក្មង់មុខ្ឱាយក្ត្ង់ 

 -ការកំណ្ត់្ដគងហើមគចញចូល 

 -កំណ្ត់្រាងកាយខ្ណ្ៈគេលកំេុងអងគុយ។ 
 បនាទាប់មក ក្តូ្វេិនិត្ាយគមើលខ្ាយល់ដគងហើមគចញចូល 
គដ្យមានសត្ិជានិចច នឹកដល់៖ 

១.ខ្ាយល់ដគងហើមគចញកវង ចូលកវង ក៏មានសត្ិដឹង   
២.ខ្ាយល់ដគងហើមគចញខ្លី ចូលខ្លី ក៏មានសត្ិដឹង   
៣.ខ្ាយល់គក្ោត្ក្ោត្(ខ្ាយល់រត់្ចុេះគ ើងគេញខ្លួន) 
ក៏មានសត្ិដឹង   
៤.ខ្ាយល់សុខុ្ម (ខ្ាយល់លអិត្តូ្ចៗ) ក៏មានសត្ិដឹង។   

                                                 

12គធវើសម្កមមដ្ឋាន ឬគធវើសមាធ ិ 

រូបភាេរបស់បណ្ឌិត្ បរវ រត្នៈ មស្រនតីច្ននាយកដ្ឋាន
គោលនគោបាយ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កត្ង
ចគក្មើនសមាធិ គក្កាយទទួលទនអាហារច្្ងក្ត្ង់ គៅកនុង
បនប្ធ់នធានច្ននាយកដ្ឋានគោលនគោបាយ 
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កំណ្ត្រ់បូគេលកេំុងអងគុយ 
  

គយើងក្បមូលអារមមណ៍្មកដ្ក់គៅគក្កាមគដើម
ក្ទូង ឬក្ត្ង់ផចិត្ក្បមាណ្ ៤-៥នាទី បងអូសគ ើង
មកចុងក្ចមុេះ ឬបបូរមាត់្ខាងគលើយឺត្ៗ កំណ្ត់្
ដគងហើមគចញដគងហើមចូល។ គបើដគងហើមកវងទុកឱាយវា
កវង គបើដគងហើមខ្លីទុកឱាយវាខ្លី កំុេាាោមដកដគងហើម
កវងឱាយគៅជាខ្លី ដកដគងហើមខ្លីឱាយគៅជាកវងឱាយគសាេះ 
គដ្យទុកឱាយវាគចញចូលលតាមធមមជាតិ្របស់វា 
គយើងមានតួ្នាទីក្ោន់កត្កំណ្ត់្ដឹងដគងហើមគចញ
ឱាយដឹងថាគចញ ដគងហើមចូលឱាយគយើងដឹងថា ចូល
ប ុគណ្ាាេះ។ 

 គបើគភ្លចនឹកដគងហើមខ្លួនឯង េាាោមដកដគងហើម
ឱាយកវងងរយៈគេល ១ដង ២ដង ឬ៣ដង បនាទាប់
មកទុកឱាយវាគដើរតាមធមមជាតិ្របស់វា គយើងក្ោន់
កត្កំណ្ត្់ដឹងប ុគណា្ាេះរ ូត្ដល់ដគងហើមគចញ
ចូលបានលអិត្ សងបចិ់ត្ត គ ើយគកើត្សមាធិចិត្ត។ 
 
 

 
 
 
 
 
 

រូបភាេរបស់សោរក្សីបណ្ឌិត្ បូ ច័នទរុលិកា ក្បធាន 

នាយកដ្ឋានគោលនគោបាយ កត្ងចគក្មើនសមាធិជាក្ប ំ  
េិគសស មនុគេលទទួលទនដំគណ្ក! 
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ឥរិោប្ឈរ (រគបៀបឈរសមាធិ) 
 
 -ដ្ក់គជើងទំងេីរទនឹ្មោនា 

 -ដ្ក់ច្ដទំងេីរទមាលាក់ចុេះក្ត្ង់ រួចយកច្ដសាតាំ ប់គលើច្ដគឆ្វង

 ឱបច្ដដ្ក់គៅខាងមុខ្ ឬខាងគក្កាយ  

 -ឈរត្ក្មង់ដងខ្លួនឱាយក្ត្ង់ 

 -ឈរត្ក្មង់មុខ្ឱាយក្ត្ង់ កំុគឈាងាកគេក កំុគងើបគេក 

 -កំណ្ត់្ដឹងផលូវដគងហើម 

 -កំណ្ត់្រាងកាយខ្ណ្ៈគេលកំេុងឈរ 
បនាទាប់មកេិនិត្ាយគមើលខ្ាយល់ដគងហើមគចញចូលគដ្យមានសត្ិជានិចច

នឹកដល់៖ 
១. ខ្ាយល់ដគងហើមគចញកវង ចូលកវង ក៏មានសត្ិដឹង   
២. ខ្ាយល់ដគងហើមគចញខ្លី ចូលខ្លី ក៏មានសត្ិដឹង   
៣. ខ្ាយល់គក្ោត្ក្ោត្ (ខ្ាយល់រត់្ចុេះគ ើងគេញខ្លួន)ក៏មានសត្ិដឹង   
៤. ខ្ាយល់សុខុ្ម (ខ្ាយល់លអិត្តូ្ចៗ) ក៏មានសត្ិដឹង។   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាេរបស់សីលវតី្ ក្បតិ្បត្តិធម៌កបបឈរសមាធិ  
កនុងកមមវិធីបំបួសកុលបុត្ត ២៥០ អងគ/នាក់ គៅវត្ត
សាវាយសុគខា គខ្ត្តច្ក្េកវង 
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ឥរោិប្គដើរ (រគបៀបគដើរចស្រងកម ឬសមាធ)ិ 

-ដ្ក់គជើងទំងេីរទនឹ្មោនា 

-ដ្ក់ច្ដទំងេីរទមាលាក់ចុេះក្ត្ង់ រួចយក

ច្ដសាតាំ ប់គលើច្ដគឆ្វង ឱបច្ដដ្ក់គៅ

ខាងមុខ្ ឬខាងគក្កាយ  

-គដើរឈានមតងមួយៗមិនគលឿនគេក 

គដ្យត្ក្មង់ដងខ្លួនឱាយក្ត្ង់ 

-គដើរគដ្យត្ក្មង់មុខ្ឱាយក្ត្ង់ កំុគឈាងាក

គេកគងើបគេក 

-គដើរគដ្យការកំណ្ត់្ផលូវដគងហើម 

-កំណ្ត់្រូបរាងខ្ណ្ៈគេលកំេុងគដើរ 

 បនាទាប់មកេិនិត្ាយគមើលខ្ាយល់ដគងហើម
គចញចូលគដ្យមានសត្ិជានិចចនឹកដល់៖ 

១. ខ្ាយល់ដគងហើមគចញកវង ចូលកវង  
ក៏មានសត្ិដឹង   
២. ខ្ាយល់ដគងហើមគចញខ្លី ចូលខ្លី ក៏មានសត្ិដឹង   
៣. ខ្ាយល់គក្ោត្ក្ោត្ (ខ្ាយល់រត់្ចុេះគ ើងគេញខ្លួន)ក៏មានសត្ិដឹង   
៤. ខ្ាយល់សុខុ្ម (ខ្ាយល់លអិត្តូ្ចៗ) ក៏មានសត្ិដឹង។   

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាេរបស់សីលវត្ី ក្បតិ្បត្តិធម៌កបបគដើរចស្រងកម សមាធិ  
កនុងកមមវិធីបំបួសកុលបុត្ត ២៥០ អងគ/នាក់ គៅវត្តសាវាយសុគខា  
គខ្ត្តច្ក្េកវង 
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13ឥរោិប្គដក  

 -គដកគផអៀងគៅខាងសាតាំ  
 -ដ្ក់គជើងគឆ្វងគលើគជើងសាតាំ 
 -ដ្ក់ច្ដគឆ្វងគលើគៅលាគឆ្វង  ដ្ក់ច្ដសាតាំកកាបរថាពាល់សាតាំ 
 -ការកំណ្ត់្ផលូវដគងហើម និងរូបគេលកំេុងគដក 
 បនាទាប់មកេិនិត្ាយគមើលខ្ាយល់ដគងហើមគចញចូលគដ្យមានសត្ិជា
និចចនឹកដល់៖ 
 ១. ខ្ាយល់ដគងហើមគចញកវង ចូលកវង ក៏មានសត្ិដឹង   
 ២. ខ្ាយល់ដគងហើមគចញខ្លី ចូលខ្លី ក៏មានសត្ិដឹង   
 ៣. ខ្ាយល់គក្ោត្ក្ោត្(ខ្ាយល់រត់្ចុេះគ ើងគេញខ្លួន) 
 ក៏មានសត្ិដឹង   
 ៤. ខ្ាយល់សុខុ្ម (ខ្ាយល់លអិត្តូ្ចៗ)ក៏មានសត្ិដឹង។   
កំណ្ត្រ់បូខ្ណ្ៈគេលកេំងុគដក 
 ក្បមូលអារមមណ្៍មកដ្ក់គៅគក្កាមគដើមក្ទូង ឬក្ត្ង់ផចិត្ក្បមាណ្ ៤-៥នាទី បងអូសគ ើងមកចុង
ក្ចមុេះ ឬបបូរមាត់្ខាងគលើយឺត្ៗ កំណ្ត់្ដគងហើមគចញដគងហើមចូល។  

គបើដគងហើមកវងទុកឱាយវាកវង គបើដគងហើមខ្លីទុកឱាយវាខ្លី កំុេាាោមដកដគងហើមកវងឱាយគៅជាខ្លី ដកដគងហើមខ្លីឱាយ
គៅជាកវងឱាយគសាេះ គដ្យទុកឱាយវាគចញចូលតាមធមមជាតិ្របស់វា គយើងមានតួ្នាទីក្ោន់កត្កំណ្ត់្ដឹងថា គចញ
ឱាយដឹងថា គចញ ចូលឱាយដឹងថា ចូលប ុគណ្ាាេះ។ គបើគភ្លចដគងហើមខ្លួនឯងេាាោមដកដគងហើមឱាយកវងរយៈគេល ១ 
ដង ២ ដង ឬ ៣ដង បនាទាប់មកទុកឱាយវាគដើរតាមធមមជាតិ្របស់វា គយើងក្ោន់កត្កំណ្ត់្ដឹងប ុគណ្ាាេះរ ូត្ដល់
ដគងហើមគចញចូលបានលអិត្ សងប់ចិត្ត គ ើយគកើត្សមាធិចិត្ត។  

ជារួម គយើងអាចគធវើសមាធិបានក្រប់ឥរិោប្ ក្រប់គេល និងក្រប់ទីកកនលងទំងអស់ ឱាយកត្ងាយក្សួល
និងសមរមាយដល់ការអប់រំ ក្រប់ក្រង និងគធវើឱាយចិត្តឱាយចិត្តសងប់បាន ក្ោន់កត្ថា ឥរិោប្ច្នការអងគុយគធវើសមាធិ
កនុងទីសងប់សាងាត់្ វាមានភាេងាយក្សួលដល់ការចគក្មើនសមាធិ េិគសសអនកគទើប ប់គផតើមគរៀនគធវើដំបូង។ 

 *ចំណាយគេលអងគុយគធវើសមាធិ៥នាទី  ឈរគធវើសមាធិ៣នាទី គដើរគធវើសមាធិ៣នាទី រួចគដកគធវើសមាធិ 

៥នាទី សរុបគធវើសមាធ១ិ៦នាទី មុនគេលគដក ជាគរៀងរាល់ច្្ង  វានឹងជួយឱាយជីវិត្មានគសចកតីសុខ្។  

                                                 
13
 គដក្ងារ ឬគផអៀងគៅគឆ្វង កអ៏ាចគធវើបានកដរ កត្េិបាកកណំ្ត្ដ់គងហើមគចញចូលបនតិច 

រូបត្ំណាងក្បភ្េេីៈ https://99easyrecipes.com/ 
what -is-the-right-position-to-sleep-for-each-

of-these-health-problems/2/ 

https://99easyrecipes.com/
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(១) ក្រប់ក្រងចិត្តបបបសាមញ្ញ

(២) ការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមការស្តត ប់ធម៌

(៣) ក្រប់ក្រងចិត្តតាមការរិត្

(៤) ក្រប់ក្រងចិត្តតាមរយៈដសងហើម

ការក្រប់ក្រងចិត្តតាម៤វធិ៖ី 
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៣.សសចរតីសននិោឋាន 

 ការគរៀនអប់រំទូនាមាន និងក្រប់ក្រងចិត្តជាគរឿង ំបាច់សក្មាប់មនុសាសគយើង េីគក្រេះក្រប់ទគងវើទំងអស់ 
សុទធកត្ចិត្តជាអនកសគក្មច និងបញ្ជាទំងអស់។ ទគងវើទំងគនាេះ អាចគៅជាលអអាក្ស័យគលើចិត្តក្បកបគដ្យឫស
រល់ច្នគសចកតីលអ ឬគៅជាអាក្កក់ ក៏អាក្ស័យគលើចិត្តក្បកបគដ្យឫសរល់ច្នគសចកតីអាក្កក់។  
 
  

 គបើចិត្តមានការអប់រំទូនាមាន និងការក្រប់ក្រងបានលអ
គ ើយ កត្ងនំាមកនូវគសចកតីសុខ្ក្រប់ោ ាង។ ប ុកនតគបើ 
គយើងមិនបានអប់រំ និងក្រប់ក្រងចិត្តឱាយបានលអគទ វាអាច
នឹងមានផលប េះរល់ដល់អារមមណ៍្ អាកបាបកិរិោ និងការ
រិត្ ដំគណ្ក តួ្នាទីមុខ្ងារក្ប ំច្្ង និងមុខ្ងារកនុងសងគម 
ក្េមទំងប េះរល់ដល់សុខ្ភាេផលូវកាយ និងសុខ្ភាេផលូវ
ចិត្ត គ ើយអាចនាំឱាយគយើងមានជំងឺគផាសងៗគទៀត្ផង។  

ការអប់រំទូនាមាន និងក្រប់ក្រងចិត្តឱាយបានលអ ជួយឱាយ
ការក្រប់ក្រងការងារ និងដំគណ្ើរជិវិត្កដលជួបបញ្ហាគផាសងៗ 
អាចគដ្េះក្សាយបានោ ាងលអ កនុងការរស់គៅ ការគធវើកិចច
ការងារ និងការគរៀបចំដំគណ្ើរជិវិត្របស់គយើង។ មនុសាស
កដលបានអប់រំ ទូនាមានចិត្ត និងក្រប់ក្រងចិត្តឱាយបានលអ គទើប
អាចគធវើឱាយដំគណ្ើជីវិត្គៅមុខ្បានរលូនដល់គោលគៅ។ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
   

រូបភាេរបស់ឯរឧត្តមបណ្ឌិត្ ឌី ខាំបូលី អរគគលខាធិការរង 
និងអរគនាយករងច្នអរគនាយកដ្ឋានគោលនគោបាយ និងកផនការ 
ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចគក្មើនសមាធិ កនុងកមមវិធីអប់រំចិត្ត
គៅវិទាាសាថានជាតិ្អប់រំ 
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សសចរតបីលែងអាំណ្ររណុ្ 

 កនុងនាមជាអនកក្សាវក្ជាវ និងចងក្កងនិេនធ សូមក្លងអំណ្រក្េេះរុណ្ និងអររុណ្ោ ាងក្ជាលគក្ៅ
ចំគរេះ ក្រះសុសមធវងាស បណ្ឌិត្ សុខ ប ុនសធឿន ក្បធានកផនកេុទធិកឧត្តម និងគក្កាយឧត្តម េិគសស 
រណ្ៈរមមការរិនិត្ាយខែមឹសារ និងអរខរាវិរុទធផ្្ទរនុង ច្ននាយកដ្ឋានគោលនគោបាយ កដលបាន
ចំណាយគេលគវោដ៏មានត្ច្មល េិនិត្ាយ និងកកសក្មួលអត្ថបទ “វិធកី្របក់្រងចតិ្តមយួជហំានមតង” គនេះឱាយកាន់កត្
មានសុក្កឹត្ភាេ និងក្បគោជន៍ និងសូមអររុណ្ផងកដរដល់គោក សអឿន សអន ក្បធានកមមវិធីអងគការ
អភិ្វឌាឍសងគមកបបក្េេះេុទធសាសនា និងគោក រូយ ចាំសរើន កដលបានជួយេិនិត្ាយ និងគផ្ៀង្ទាត់្។ 
 សូមក ល្ងអំណ្រក្េេះរុណ្ សសមតចក្រះមហាអរិយវងាស បណ្ឌិត្ ឃី សុវណ្ណរត្នា 
ក្េេះសកលវិទាាធិការរង ច្នេុទធិកសាកលវិទាាល័យក្េេះសី នុរាជ និងក្េេះគៅអធិការវត្តថាវាយបងគំ  និងសូម
ក ល្ងអំណ្ររុណ្ ឯរឧត្តមបណ្ឌិត្ ឌី ខាំបូលី អរគគលខាធិការរង និងអរគនាយករងច្នអរគនាយកដ្ឋាន
គោលនគោបាយ និងកផនការ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង សោរក្សី បណ្ឌិត្ បូ ច័នទរុលិកា 
ក្បធាននាយកដ្ឋានគោលនគោបាយ ក្កសួងអប់រំ យវុជន និងកីឡា កដលបានក្េេះអនុញ្ញាត្ និងអនុញ្ញាត្ឱាយគក្បើ
រូប្ត្កនុងអត្ថបទគនេះ ក្េមទំងជួយផតល់អនុសាសន៍កនុងការក្សាវក្ជាវ ចងក្កងនិេនធ និងការសរគសរគរៀបគរៀងឱាយ
កាន់កត្មានខ្លឹមសារបកនថមគទៀត្។ 
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