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រូបភាពទស្សនាវដតីសុ្ខភាពយយើង 

យៅក្នុងយលខយនេះ ទស្សនាវដដី សុ្ខភាពយយើង សូ្មយលើក្យក្នូវ 
ការស្មាធិបបបស្ក្លជាលក្ខណៈងាយៗបដលអាចជយួ រមាា ប ់

យស្ចក្ដីយរកាធ និងតរមងផ់លូវមក្រក្ការគិត និងរបរពឹតដឱ្យបានរតឹម
រតូវ ឬផលូវវជិជមាន តាមរយៈកិ្ចចស្មាា ស្នជ៍ាមយួរពឹទ្ធធ ចារយ យឆង 
ផុន ។ 

ស្មាធិ គឺជាការតមកល់ចិតដឱ្យស្ថិតយៅក្នុងអារមមណ៍បតមយួ យដើមបី
ឱ្យបានយស្ចក្ដីសុ្ខស្ាបយ់ោយយវៀរចាក្យស្ចក្ដីយរតក្រតអាល 

ទ្ធាំងឡាយ វានាាំឱ្យមានយស្ចក្ដីសុ្ខកាយ រតជាក្ចិ់តដ។ យពលពិចារណាពីអារមមណ៍មយួបដលយ ព្ េះយៅរក្ការ
ស្មាធិចិតដ បដលយក្ើតយចញពីការភាវនានូវអ្វីបដលអ្រូបីយ ៍ វារតូវបានយគអ្នុវតដក្នុងយោលបាំណងយផសងោន  ឬអ្នុវតដ
យផសងោន បតមានយោលយៅមយួដូចោន  គឺយដើមបពិីចារណាខលួនឯងរក្យេតុផលយផសងៗ និងរមាា បចិ់តដ។ ស្មាធិ
ស្ាំយៅយៅរតឹមចិតដ ឯវបិស្សនាស្ាំយៅយៅយលើបញ្ញា ។ 
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ស្មាធិមានយរចើនយ៉ា ង ដូចជាយូហ្គគ  ស្មាធិបបបរពេមញ្ា  បបបរពេះពុទធ បបបភូមា បបបបខមរបចចុបបននជាយដើម បតវធីិ
យធវើខុស្ោន បនដិចៗ។ ស្មាធិរតូវយធវើរតឹមបតមយួយមា៉ា ងប៉ាុយណាណ េះ យបើេួស្នាាំឱ្យជាបដ់ដយជើង ចយងកេះជាយដើម។ ការ
ស្មាធិគបបយីធវើយៅទីក្បនលងបដល ស្ាបស់្ងា ត ់ ធាំទូលាយ មានខយល់អាកាស្ និងបរយិកាស្លអ មនិមានការរ ាំខាន
យផសងៗ។ គបបផី្ដដ ចយ់ចញឱ្យអ្ស់្នូវការគិតខវល់ខាវ យ និងក្ងវល់យផសងៗបដលនាាំឱ្យចិតដក្យរមើក្ យដើមបកីារពារកុ្ាំ
ឱ្យមានក្ដីអ្នដរាយដល់គុណធមរ៌បស់្ខលួន មុននឹងចូលយៅយធវើការចយរមើនក្មមោា ន។ ការស្មាធិអ្នុវតដបានយៅរគប់
វយ័ យក្មងអាយុ៦ ន្ ាំក្អ៏ាចចូលរមួយធវើស្មាធិបានបដរ បតយគយធវើរយបៀបយលង យេើយពកួ្យគនឹងចូលយៅក្នុងការស្មាធិ
យោយខលួនឯង អាចគូស្វាស្ពកួ្យគឱ្យចូលយៅក្នុងការស្មាធិ បនាទ បពី់ស្មាធិរយៈយពល១៥នាទី។ ជាយោល
ការណ៍ដនការយធវើស្មាធិស្ក្ល សូ្មកុ្ាំឱ្យគិតអ្វីទ្ធាំងអ្ស់្យពលយធវើស្មាធិ យោយគិតបតពីខយល់ដយងហើមយចញចូល 
យេើយរក្ាឥរយិបថដូចរពេះពុទធអ្ងគ ជាកាយវកិារយជើងស្ងដ ាំោក្យ់លើយជើងយឆវង ឬយជើងយឆវងោក្យ់លើយជើងស្ងដ ាំ បន់
យជើង ឬបពនបផនន។ យពលយធវើស្មាធិ មនិក្យរមើក្ មនិនិយយអ្វីទ្ធាំងអ្ស់្ មនិយមើលមុខោន  ឱ្នមុខចុេះបនដិច 
ពាយមមនិគិតអ្វីទ្ធាំងអ្ស់្ គិតរតឹមបតខយល់ដយងហើមចូលរតជាក្ ់ យចញយដដ  រចមុេះ ខាងយឆវងចូលខយល់យរចើនជាង
ខាងស្ងដ ាំ ឬខាងយឆវងខយល់ចូលយរចើនជាងខាងស្ងដ ាំ ដយងហើមចូលខលេះបវង ខលី រចមុេះយឆវងធូរ ឬតឹងជាងស្ងដ ាំ យោយនឹក្ក្នុង
ចិតដ ជារមួគឺពិនិតយដយងហើមចូល-យចញ បវង-ខលី រចមុេះធូរ-តឹងជាង។ យៅក្នុងបយចចក្យទស្យនេះ មានការតឹងរងឹបនដិច 
ដូចជារក្ាខលួន តាមឥរយិបថរបស់្រពេះពុទធអ្ងគ ខលួនរតងប់នដិច ឱ្នមុខបនដិច មនិគិតអ្វី រតូវបតយធវើយោយស្ម័រគចិតដ 
មនិរតូវក្យរមើក្ រតជាក្-់យដដ មនិថាូរ។ មនិចាាំបាចម់ានស្យមលៀក្បាំពាក្ល់អយពក្យទ ស្យមលៀក្បាំពាក្ធ់មមតាក្អ៏ាចយធវើបាន
បដរ។ ការស្មាធិអាចយធវើបនាទ បពី់ទាំយនរពីការងារ សូ្មអ្នុវតដចាបពី់១៥នាទីដល់មយួយមា៉ា ងក្នុងមយួដថា វាជាការ
របដពបាំផុតស្រមាបអ់្នក្ហ្គតយ់ដើមបសុី្ខភាព។ តាមរទឹស្ដីចាំណងជ់ាយេតុបដលនាាំ ឱ្យយក្ើតទុក្ខបយងកើតយោយខលួនឯង
មានបភនក្(យមើលយឃើញអ្វីលអ យេើយចងប់ាន) រចមុេះ(ចងេ់ិតបតក្លិនរក្អូ្ប) អ្ណាដ ត(ចងទ់ទួលបតរស្ ជាតិ ា្ ញ់) 
រតយចៀក្(ឮអ្វីមនិលអនាាំឱ្យយរកាធ) និងកាយវញិ្ញា ណ(ចងប់៉ាេះអ្វីបដលទនម់និរោត)។ ការស្មាធិបាំបាតច់ាំណង់
ពិបាក្របតិបតដណិាស់្យោយមានបរមាម ដូចជាហ្គមមនិឱ្យខឹង មនិឱ្យនិយយកុ្េក្ ឬរតយោេះយបាេះយបាក្ យជរ 
ឬរបមាថ។ មនិខឹងយនាេះមានចិតដស្ាបយ់េើយ។ យបើចិតដមានការក្យរមើក្ គឺមនិមានការស្ាបយ់ទ។ យបើចិតដស្ាបន់ាាំ
ឱ្យបញ្ញា លូតលាស់្ យបើខឹងបញ្ញា មនិលូត។ ការបាំបាតច់ាំណងយ់ទ បដលនាាំឱ្យមានការស្ាបចិ់តដ។ 

យៅយពលបដលយលាក្អ្នក្មានការតានតឹងចិតដ ការយធវើស្មាធិមានរបយយជនយ៍រចើនដល់ការបនថយភាពតានតឹង និង
នាាំឱ្យការរតិេះរេិះ ឬស្ញ្ជ ឹងគិតពិចារណារបរពឹតដយៅបានលអ។ ការស្មាធិមយួរយៈ យលាក្អ្នក្នឹងអាចយមើលយឃើញ
ពីខលួនឯង និងអ្នក្ដដទបានយ៉ា ងចាស់្លាស់្តាមរយៈការពិចារណាយ៉ា ងស្ាបស់្ងា ត។់ ស្មាធិអាចកាតប់នថយ
ក្ាំេឹង ចិតដយលាភ និងយស្ចក្ដកី្ងវល់ទ្ធាំងឡាយ នាាំឱ្យមានការគិតដរ៏បដព មានចិតដនឹងនរ ឬចិតដស្ាប។់ ចិតដស្ាប ់គឺ
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យពលយគបយនាទ ស្ក្ម៏និខឹង យគយជរក្ម៏និខឹង អាចជាគុណស្មបតដិដរ៏បដពរបស់្ការយធវើស្មាធិ។ ស្មាធិជាក្ញ្ច ក្់
ស្រមាបឆ់លុេះចិតដ តាាំងចិតដឱ្យនឹង ទបក់្ាំេឹងឱ្យបានលអ នាាំឱ្យរស្ឡេះចិតដ រមាា បចិ់តដ រមាា បអ់ារមមណ៍យឆវ្វ ជាយដើម។ 
ការស្មាធិអាចបយងកើនវជិាជ បដលយគស្ាំយៅយៅយលើការយរៀនសូ្រត ការរតិេះរេិះ យរពាេះវាជយួ ឱ្យបរងួមនូវឥរយិបថ អាច
របមូលនូវការគិត និងអាចគិតបានលអ។ មានស្មាធិ មានការគិតយោយរតឹមរតូវមនិងាយខុស្។ ការស្មាធិរយៈ
យពលយូរ ឬដល់ក្រមតិមយួ នឹងនាាំឱ្យចយរមើនដល់វបិស្សនា យល់ចាស់្ថានាមរូប មានកាយ ចិតដ វញិ្ញា ណ បដល
មានរូប យវទនា ស្ងាខ រ គឺជារបស់្មនិយទៀង ទុក្ខ អ្នតាដ ។ យនេះមនិបានយរៀបរាបដ់ល់អ្តថរបយយជនប៍ផនក្សិ្លបស៍្ង
ស្ដស្ដអ្រូបិយ ៍ បដលយជឿថាអាចយមើលដឹងពីអ្តីត ឬអ្នាគត អាចយរបើក្មាល ាំងចិតដបញ្ញជ មនុស្ស ឬរបស់្របរជាយដើម 
បដលរតូវការអ្នុវតដរទឹស្ដីយរចើនយទៀតយៅតាមបផនក្នីមយួៗបដលអ្នក្របាថាន ។ យបើអ្តាថ ធិបាយដល់ក្រមតិចិតដស្ាប ់
ឬចិតដបរសុិ្ទធ គឺមនិងាយរក្មានយទ យរពាេះរតូវការយពលយវលាយូរ និងការលេះបងយ់រចើន។ ការជរមេះចិតដ មនិឱ្យមាន
ការយលាភលន ់ ការយរតក្រតអាល ចិតដរចបណន ចិតដឈ្នន នីស្ និងការខឹង វានាាំឱ្យស្ាប ់ ។ យគមនិអាចបាំភលបឺាន
យោយងាយយទអ្ាំពី ផលរបយយជនដ៍ម៏េិមាពីការយធវើស្មាធិយនេះ។ ការកានចិ់តដឱ្យនឹង វានាាំឱ្យរស្ឡេះមនិស្ងង
អ្ាំយពើបាប។ មានស្មាធិនាាំឱ្យទបចិ់តដបានមនិ ងាយខឹង មានយមតាដ  យល់យឃើញថាមានខលួនបរសុិ្ទធលអ។ អ្វជិាជ នាាំ
ឱ្យយក្ើតយេតុ យបើក្មាច តវ់ាមនិអ្ស់្យទ នាាំឱ្យយក្ើតេិងា។ ចិតដនឹងនរ អាចស្ងគ ល់ចាស់្ពីចិតដខលួនឯង ចិតដអ្នក្ដដទ អ្វី
ជាទុក្ខ ោម នអ្វីជារបស់្អ្មតៈយទ កុ្ាំស្បាយ កុ្ាំអ្រ។ យបើមនិក្មាច តវ់ាយទ មនិងាយមាន បញ្ញា  ឬចិតដស្ាបយ់ទ។ ជារមួ 
ស្មាធិ ឬវបិស្សនាគឺជាការយរៀនអ្ាំពីខលួនឯង ឆលុេះចិតដខលួនឯង។ ោម នយស្ចក្ដីសុ្ខឯណាបដលយស្មើនឹងយស្ចក្ដីស្ាប់
យទ។ 

រូបភាពទស្សនាវដតីសុ្ខភាពយយើង 

ជាទូយៅការស្មាធិគរួអ្នុវតដរតឹមបតមយួយមា៉ា ងប៉ាុយណាណ េះក្នុងមយួដថា 
វាលអបាំផុតស្រមាបអ់្នក្បដលយរៀនស្មាធិយដើមបបីនធូរបនថយភាព

តានតឹងយៅក្នុងចិតដ ឬយដើមបសុី្ខភាពចិតដ។ ក្រណីអ្ងគុយយធវើ
ស្មាធិយូរអាចបងកការជាបច់យងកេះ ស្ពឹក្ខនង ឬដដយជើងជាយដើម។ 
ការយធវើស្មាធិរតូវអ្នុវតដយោយការរក្ាចិតដស្ាប ់ យបើចិតដមនិនឹង 
បញ្ញា មនិលូតយទ មានចិតដយេើយយទើបអាចឈ្ននដល់មានបញ្ញា
បដលអាចឈនេះអ្វជិាជ ។ ចិតដក្យរមើក្យេើយ យធវើចិតដក្ម៏និស្ាបប់ដរ។ 

ដូយចនេះការក្យរមើក្ចិតដនាាំឱ្យការស្មាធិមនិបានទទលួផល យេើយអាចខាតបងប់ថមយទៀត។ យបើមានចិតដខឹង គឺយទ្ធ
ស្ៈ រចបណន វានាាំឱ្យយក្ើតយេតុយផសងៗ មក្ពីមនិអាចរគបរ់គងចិតដខលួនឯងបាន។ 



សមាធិធធវើឱ្យចិត្តសងប ់ ទំពរ័ 4 

 

សូ្មចូលរមួយៅក្នុងការស្មាធិឱ្យបានយរចើន បដលអាចជារបយយជនដ៍ល់ស្ងគម យចៀស្វាងអ្ាំយពើអ្សី្លធម ៌ដូចជា
ឪពុក្រ ាំយលាភកូ្ន បងស្មាល បប់អូនជាយដើម បដលទ្ធាំងយនេះជារបតិក្មមបដលនាាំមក្ពីចិតដរ ាំខាន។ យបើមានស្មាធិអាច
រគបរ់គងចិតដោត ់ ោតនឹ់ងយល់ ភាល មថាការគិតយនេះវាខុស្។ ស្មាធិជាថាមពលបដលជួយ ឱ្យការរបរពឹតដបានលអ 
ទបចិ់តដោតម់និឱ្យមានរបតិក្មមយោយចិតដវទិា ដូចជាយគយជរមនិរបកានខឹ់ងជាយដើម។ 

របភព ៖ ទស្សនាវដត ីសុ្ខភាពយយើង យលខ០០៧ បខសី្ហ្គ ន្ ាំ២០០៦ 

 

 


