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យុវជន និងការថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ត គឺជាចាំណងជជើងជសៀវជៅមួយ ថែលជរៀបជរៀងជោយ “គណៈកមមការ
អភិវឌ្ឍន៍ជសៀវជៅអប់រំយុវជន កនង
ុ វិស័យថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្”ត ពិនិត្យនិងផ្តល់ជោបល់ជោយអនុគណៈ
កមមការសុខភាពផ្លូវចិត្តក្កសួងសុខាភិបាល និងអងគការចិត្តសងគមអនតរវបបធម៌ TPO សក្មបសក្មួលការ
ជរៀបជរៀង និងចងក្កងឯកសារជោយនាយកោះនថែទស
ាំ ុខភាពជនបទ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សហការ
នឹង សមាគមរញ្ជនពុទធិបជោធនមិត្ត CamboKids ឆ្ន២
ាំ ០០៤។

ជោយយល់ជ

ើញថា ជសៀវជៅជនេះមានសារក្បជោជន៍ែល់អនកអានក្គប់រូប ជាពិជសសយុវជន ថែលក្ត្ូវ

ការវិធីសាស្តសតកង
នុ ការបនធូរបនថយភាពតានត្ឹង និង វិបត្តិជផ្េងថែលជកើត្មានជាយថាជហត្ុ នឹងបានជាមាគ៌
ែ៏ក្បជសើរមួយសក្មាប់ជី វិត្ក្បចាំថ្ែៃ ជទើបគិត្ថាគួរថត្យកមកោក់ផ្ាយជែើមបីជាក្បជោជន៍កង
នុ ការសិកា
ត្ជៅ។ សូមតាមោនអាន ែូចមានជសចកតត្
ី ជៅជនេះ
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អារម្ភកថា
បនាាប់ពីបានឆ្លងកាត្់សស្តរគមអស់រយៈជពលជាងពីរទសវត្េកនលងមក

ក្បជទសកមពុជាជយើងបាន

ទទួលការបាត្់បង់ោ៉ាងធាំជធងថែលពុាំអាចពិពណ៌នាបាន។ ជក្កាយពីសាតរ និងជរៀបចមជ ើង វិញនូវជហោះ
រចនាសមព័នធសងគមថែលទទួលរងការខូចខាត្បណ្ត
ត លមកពីសស្តរគម

ក្បជទសកមពុជាបានថក្បក្បួល

និង

ផ្លលស់បតូរោ៉ាងជក្ចើននាបចចប
ុ បនន។ ការរស់ជៅឆ្លងកាត្់ វប
ិ ត្តិជផ្េងៗរួមនិងការថក្បក្បួលកនុងសងគមកនលងមក
បានជេះឥទធិពលោ៉ាងខាលជា
ាំ វិជជមាន

និងអវិជជមានទង
ាំ ឡាយជែលបានជកើត្ជ ើងកនុងសងគមនាជពលបចចុបបនន

ជាពិជសស បញ្ហាថែលបនេល់ទុកពីសស្តរគមែូចជា ការក្ោត្់ក្បាស់ឪពុកមាតយ បងបអុន វិនាសក្ទពយសមបត្តិ
ការធ្លលក់ខលួនពិការ និងផ្លប៉ាេះោល់ជាអវិជជមានជផ្េងៗថែលបណ្ត
ត លមកពីសស្តរគមកនលងមកជនាេះ បានជធវើ
ឲ្យមានការប៉ាេះទងគិចោ៉ាងធៃនធ
់ ៃរែល់ផ្លូវចិត្តរបស់ក្បជាជនជយើង ក្ពមទង
ាំ បជងកើត្ឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្(ត វិបត្តិ
ផ្លូវចិត្ត

ឬបញ្ហាចិត្តសងគម)

ជែវើឲ្យអនករងជក្គេះជោយសារសស្តរគមទង
ាំ អស់មានសាថនភាពផ្លូវចិត្អា
ត ប់អួ

ជោរជពញជៅជោយភាពតានត្ឹងចិត្តជាក្បចាំ រួមនឹងកតីអស់សងឃឹមចាំជោេះអនាគត្ ការបាក់ទឹកចិត្ត និងការ
ភ័យខាលចជានិចចកង
នុ ជិ វិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ។
បញ្ហាែូចបានជរៀបរាប់ខាងជែើមជនេះ ក៏បានជផ្ារមកឲ្យយុវជនជាមនុសេជាំនាន់ែមីផ្ងថែរ។ បញ្ហា
ទ ាំងអស់ជនេះ គួបផ្េាំនឹងបញ្ហាអវិជជមានមួយចាំនន
ួ ជទៀត្កនុងសងគមែូចជា បញ្ហាជក្គឿងជញៀន ភាពក្កីក្ក
សកមមភាពអនាចរជផ្េងៗ បានជធវឲ្
ើ យយុវជនទទួលរងការជផ្ារនូវការប៉ាេះទងគិចផ្លូវចិត្ត និងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ជផ្េងៗជោយផ្លាល់ផ្ងថែរ។ ការប៉ាេះទងគិចផ្លូវចិត្ត និងបញ្ហាផ្លូវចិត្តថែលជកើត្ជ ើងជាទូជៅ អាចបងកឲ្យយុវ
ជនជាមនុសេជាំនាន់ែមី មានសាថនភាពផ្លូវចិត្តជែលជាកតាតជាំរុញឲ្យមានអាំជពើហង
ិ ា និងជជមាលេះក្បោប់អាវុធ
កនុងសងគម។
កនុងជគលបាំណងជួយឲ្យយុវជនរបស់ជយើងយល់ែឹងជាមូលោះនអាំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្ត

និង វិធីជោេះ

ក្សាយ ជទើបគណៈកមមការអភិវឌ្ឍន៍ជសៀវជៅអប់រំយុវជន កនុង វិស័យថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ត បានជរៀបជរៀង
ឯកសារជនេះជ ើងជែើមបីជួយយុវជនក្គប់រូបឲ្យយល់បានជាមូលោះននូវ វិធីថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវ ចិត្តរបស់ខលួន។
កមម វិធីអប់រំយុវជន កនង
ុ វិស័យថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ត នឹងក្ត្ូវជសនើជៅសាថប័នរាជរោះភិបាល រួមមានក្កសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្ពមទង
ាំ ក្កសួងោក់ព័នធជែើមបីជធវើការផ្េពវផ្ាយ ក៏ែច
ូ ជាជធវើការបស្តញ្ហជបចូលកនុង
កមម វិធីសិកា។ កមមវត្ថុសាំខាន់គឺ ជធវើោ៉ាងណ្តឲ្យមនុសេជាំនាន់ែមីមានសុខភាពផ្លូវចិត្តលអក្បជសើរ បជងកើត្បាន
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នូវសនតិភាពផ្លូវចិត្ត

ជែលជាកតាត

បជញ្ចៀសបាននូវអាំជពើហិងា

និងសស្តរគម

យថាជហត្ុចាំជោេះមនុសេជាំនាន់ែមី។

គណៈកមមការនិពនធ
_________________________
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ថែលអាចជកើត្ជ ើងជា

មាតិកា
ជាំពូកទី I -និយមន័យទូជៅថ្នសុខភាពផ្លូវចិត្ត
ជាំពូកទី II -បញ្ហាផ្លូវចិត្ត ជាំងឺផ្លូវចិត្ត និងការថែទ ាំ
ថផ្នកទី ១ -ការតានត្ឹងចិត្ត
ថផ្នកទី ២ -ការធ្លលក់ទឹកចិត្ត និងជាំងឺធ្លលក់ទឹកចិត្ត
ថផ្នកទី ៣ -ផ្លប៉ាេះោល់ថ្នជក្គឿងជញៀនចាំជោេះថផ្នកផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ
ជាំពូកទី III -ការសក្មាកចិត្-ត កាយ និងការកសាងកមាលាំងចិត្ត រង
ឹ មាាំ
ថផ្នកទី ១-លាំហាត្់សក្មាកចិត្-ត កាយ
ថផ្នកទី ២ -ការកសាងកមាលាំងចិត្ត រឹងមាាំ
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ជំពូកទី១
និយមន័យទូជៅថ្នសុខភាពផ្លូវចិត្ត

ការរស់ជៅក្បកបជោយសុខភាពលអ គឺជាបាំណងក្បាថានទូជៅរបស់មនុសេក្គប់រូប។ អងគការសុខ
ភាពពិភពជោក (WHO) បានកាំណត្់ថា សុខភាពថចកជចញជាបួនថផ្នកគឺ សុខភាពផ្លូវចិត្ត សុខភាពផ្លូវ
កាយ ជាំជនឿសាមរត្ី និងសុខភាពសងគម។
សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងសុខភាពផ្លូវកាយ មានទាំនាក់ទាំនងគនោ៉ាងជិត្សនិទធ។ បុគគលថែលមានសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត

និងសុខភាពផ្លូវកាយមាាំមួន

ពុាំមានជមៃឺែមាកត្់ក្បចាំកាយ

រថមងញុង
ាំ ឲ្យជី វិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ

ក្បកបជោយជសចកតីសុខ និងភាពក្សស់ថាលជាក្បចាំ។

អនកឯកជទសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត បានឯកភាពគនជាទូជៅថា អនកថែលមានសុខភាពផ្លូវចិត្តលអ គឺ
ជាបុគគលថែលមានអារមមណ៍ក្ជេះថាល

មានអាកបបកិ រិោនិងទាំនាក់ទន
ាំ ងលអជាមួយមនុសេជុាំ វិញខលួន

មាន

សមត្ថភាពអាចជោេះក្សាយបញ្ហា ឬវិបត្តិជផ្េងៗជោយអារមមណ៍ វិជជមាន និងអាចបាំជពញការររកនង
ុ ជី វិត្
រស់ជៅបានោ៉ាងលអក្បជសើរ។
កនុងជី វិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ យុវជនក្គប់ៗរូបក្ត្ូវជចេះថែទស
ាំ ុខភាពរបស់ខលួន ទង
ាំ សុខភាពផ្លូវកាយ
និង សុខភាពផ្លូវចិត្ឲ្
ត យបានលអក្បជសើរ។ ការបជងកើនចាំជណេះែឹងអាំពីរជបៀបថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវកាយ និងសុខ
ភាពផ្លូវចិត្ត គឹជា វិធីមួយចាំបាច់បាំផ្ុត្សក្មាប់យុវជនក្គប់រូបកនុងការឈានជៅផ្លលស់បតូរនុវអាកបបកិ រិោ
និងឥ រិោបែ ក្ពមទ ាំងទជងវើជផ្េងៗជែលមានលកខណៈអ វិជជមានជៅកនង
ុ ជី វិត្ក្បចាំថ្ែៃ ជែើមបីឲ្យកាលយជៅ
ជាចាំថណកមួយោ៉ាងសាំខាន់ថ្នការថែទស
ាំ ុខភាពបំម។
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ជំពូកទី ២
បញ្ហាផ្លូវចិត្ត ជមៃឺផ្លូវចិត្ត និងការថែទ ាំ
ជៅកនុងជី វិត្រស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ

មនុសេជយើងក្គប់ៗរូបថត្ងជួបក្បទេះបញ្ហាជផ្េងៗថែលជធវើឲ្យមាន

ការរំខានកនុងអារមមណ៍ និងបងកឲ្យជយើងមានការតានត្ឹងចិត្ត។ ជាទូជៅ បញ្ហាខលេះជយើងអាចជោេះក្សាយបាន
ជហើយការតានត្ឹងចិត្តក៏រសាយអស់។ ប៉ាុថនតបញ្ហាខលេះ សមុគសាមញពុាំអាចជោេះក្សាយបាន បណ្ត
ត លឲ្យការ
តានត្ឹងចិត្តជកើនជ ង
ើ កាន់ថត្ខាលង
ាំ និងរាុាំថ្រ៉ៃ ជធវើឲ្យសាថនភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជគធ្លលក់ចុេះ ជហើយអាចបងកឲ្យមាន
ជាំងឺផ្លូវចិត្តកង
នុ កក្មិត្ក្សាល ឬធៃន់ខុសៗគន ែូចជា ជមៃឺែប់បារមភ ជមៃឺធ្លលក់ទឹកចិត្ត ជាជែើម។

អនកថែលបានរស់ឆ្លងកាត្់ក្ពឹត្តិការណ៍ែ៏គួរឲ្យត្ក់សលុត្ កនងសម័យសស្តរគម ភាគជក្ចើនបានរងការ
ប៉ាេះទងគិចផ្លូវចិត្តោ៉ាងធៃនធ
់ ៃរជាបុគគល និងជារួម ជធវើឲ្យសាថនភាពផ្លូវចិត្តមានភាពអាប់អួ និងតានត្ឹងជាក្បចាំ
ជក្កាយសស្តរគម។
បញ្ហាផ្លូវចិត្ត និងជមៃឺផ្លូវចិត្តអាចជកើត្មានជ ើងចាំជោេះមនុសេក្គប់វ័យ អាក្ស័យជលើសាថនភាពជាក់
ថសតងថ្នបញ្ហាថែលជគជួបក្បទេះកនុងជី វិត្ និងបរិោកាសរស់ជៅកនុងសងគម។ បញ្ហាផ្លូវចិត្ប
ត ីក្បជភទថែល
យុវជនថត្ជួបក្បទេះជាញឹកញប់កនុងជពលបចចប
ុ បននជនេះគឺ ការតានត្ឹងចិត្ត ការធ្លលក់ទឹកចិត្ត និងបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ថែលបណ្ត
ត លមកពីផ្លប៉ាេះោល់ថ្នជក្គឿងជញៀន។
ការយល់ែឹងពីមូលជហត្ុ និងផ្លវិបាកថ្នបញ្ហា និងជាំងផ្
ឺ លូវចិត្ត គឺជាជាំនួយោ៉ាងសាំខាន់ជធវើឲ្យយុវ
ជនជចេះថែទ ាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ជែើមបីញុង
ាំ ឲ្យសាថនភាពផ្លវូ ចិត្តរបស់ខលួនមានភាពលអក្បជសើរ និងជាកតាតរួម
ចាំថណកជធវឲ្
ើ យជី វត្
ិ រស់ជៅក្បក្ពឹត្តជៅក្បកបជោយជសចកតស
ី ុខថផ្នកអារមមណ៍។
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ែនែកទី១
ការតានត្ឹងចិត្ត

ជត្ើការតានត្ឹងចិត្តគឺជាអវ?
ី
ការតានត្ឹងចិត្តគឺជាការថក្បក្បួល ឬក្បត្ិកមមថ្នអារមមណ៍ថែលជកើត្មានជៅជពលបុគគលជួបក្បទេះ
ជហត្ុការណ៍ ឬក៏បញ្ហាលាំបាកជផ្េងៗកនង
ុ ជី វិត្រស់ជៅថែលក្ត្ូវក្បឈមមុខជោេះក្សាយ។
បុពវេេតុៃៃការតាៃតឹងចិតត
កនុងការរស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ ជាទូជៅជយើងថត្ងថត្ជួបក្បទេះបញ្ហាជាជក្ចើនថែលជាបុពវជហត្ុជធវឲ្
ើ យជយើង
តានត្ឹងចិត្តែច
ូ ជា ទាំនាស់កង
នុ ក្គួសារ ជីវភាពក្កលាំបាក បនាុកការររជក្ចើនហួសជពក ការមិនយល់ចិត្តគន
ការមិនចុេះសក្មុងកនង
ុ ការររ ការបាំជពញការររពុាំបានជជាគជ័យ ការគិត្ក្ពួយចាំជោេះជហត្ុការណ៍កនុង
អនាគត្ និងជាំងឺរាុាំថ្រ៉ៃក្បចាំកាយជាជែើម។
ចាំជោេះយុវជនថែលកាំពុងថត្សថិត្កនុងវ័យសិកា ជាទូជៅ ជគអាចមានអារមមណ៍តានត្ឹងជៅជពលជិត្
ក្ប ង កាំពុងក្ប ង ែឹងថាក្ប ងធ្លលក់ ជពលមិនចុេះសក្មុងជាមួយមិត្តភកតិ ជាមួយគូជសនហ៍ ជាមួយ
ក្គួសារ ជពលទទួលការសតីបជនាាសពីអាណ្តពាបាល ឬពីក្គូក្បចាំថានក់ ជពលឪពុកមាតយឬបងបអូនជឈាលេះ
ទស់ថទងថបកបាក់គន ជពលឪពុកមាតយ អាណ្តពាបាល ឬ សមាជិកកនុងក្គួសារជសពជក្គឿងជញៀនរហូត្
បាត្់បង់សាមរត្ី ជហើយបងកបញ្ហាអវិជជមានជផ្េងៗកនុងក្គួសារ ជពលសថិត្ជៅកនង
ុ សាថនភាពទីទ័លក្ក ខវេះខាត្
ក្បាក់កាសកនុងការជរៀនសូក្ត្ ភាពអត្់ការររជធវើ រួមនឹងបញ្ហាជផ្េងៗជាជក្ចើនជទៀត្។
អាការៈេៅេពលមាៃការតាៃតឹងចិតត
-អាការៈថផ្នកអារមមណ៍ និងចិត្ត
ជៅកនុងជពលថែលជយើងក្បឈមមុខនឹងបញ្ហាសមុគសាមញថែលបងកឲ្យមានការតានត្ឹងចិត្ត អារមមណ៍
របស់ជយើងមានការថក្បក្បួលថែលរយនឹងជធវើឲ្យជយើងមួជ ៉ា ជឆ្វឆ្វ ឆ្ប់ខឹងក្ចជឡាត្ ជនឿយណ្តយធុញ
ែប់កនុងអារមមណ៍

ជភលចភាលង
ាំ ជក្ចើន

ខវល់ខាវយគិត្ក្ពួយជក្ចើន

ពិបាកផ្ចង់អារមមណក
៍ នុងការបាំជពញការររ

ក្សងូត្ក្សរត្់ ។ អាការៈឆ្ប់ខង
ឹ ក្ចជឡាត្ជាជរឿយៗជាំរុញឲ្យអនកតានត្ឹងចិត្តបជងកើត្អាំជពើហង
ិ ា។
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-អាការៈថផ្នករាងកាយ
អស់កមាលាំង ឈឺកាល ចុកជរាយសាច់ែុាំ បរិជភាគអាហារមិនបាន ទទួលទនែាំជណកមិនលក់
ថណនក្ទូង ែជងាើមផ្ុត្ៗ ឆ្អល់ជោេះ គមនអារមមណ៍ថផ្នកផ្លូវជភទ ចាំជោេះស្តសតីអាចមានរែូវពុាំជទៀងទត្់។
-អាការៈថ្នអាកបបកិ រិោ
រសាប់រសល់

មិនរួសរាយរាក់ទក់

អសកមមកង
នុ ការបាំជពញការររជផ្េងៗ

រយមានទាំនាស់

ជាមួយជគឯង។ បុគគលខលេះគិត្ខុសក៏យកបារី ក្សា ជក្គឿងជញៀនជផ្េងៗជធវើជាមជធាបាយបាំបាត្់ភាពតានត្ឹ
ង។
ម្េ្យោបាយបំបាត់ការតាៃតឹងចិតត
ជៅជពលថែលជយើងមានអារមមណ៍តានត្ឹង
របស់ជយើងឲ្យបាន រឹងមាាំជាក្បចាំ

និងសមុគសាមញកនុងចិត្ត

ជហើយគបបីរក វិធជី ោេះក្សាយ

ជយើងក្ត្ូវខិត្ខាំពក្ងឹងផ្លូវចិត្ត
ជែើមបីឲ្យការរស់ជៅរបស់ជយើង

ក្បកបជោយសាថនភាពលអក្បជសើរ។ មជធាបាយបាំបាត្់ការតានត្ឹងផ្លូវចិត្តមានជក្ចើនថបបោ៉ាង ប៉ាុថនតជយើង
អាចអនុវត្ត វធ
ិ ីរយៗមួយចាំនួនែូចជា

-រក វិធីជោេះក្សាយលអៗ

បណតុេះគាំនិត្សុទិែះិនិយមក្បកបជោយទសេន វិជជមាន

ក្ពមទ ាំងមានកតី

សងឃឹមជានិចចចាំជោេះអនាគត្។
-ទទួលទនអាហារឲ្យជទៀងទត្់ជពលជវោ សក្មាកឲ្យក្គប់ក្គន់ និងជធវក
ើ ិចចការកមានតសបាយ
ជផ្េងៗថែលជយើងចូលចិត្តែច
ូ ជា ការថែសួន ថែចារែាំណ្ត ាំ ថែសត្វចិញ្ចឹម ឬជធវក
ើ ិចចការផ្ាេះជផ្េងៗ។ល។
-ជួបសាំជណេះសាំណ្តលជាមួយមិត្តភកតិ ឬអនកថែលជិត្សនិទធបាំផ្ុត្ ជែើមបីនិោយពីអារមមណ៍មហ
ួ មង
ទ ាំងអស់ក្បាប់គនជៅ វិញជៅមក។
-ពិជក្គេះបញ្ហាជាមួយអនកថែលជយើងទុកចិត្តនង
ិ រាប់អានបាំផ្ុត្ ជែើមបីឲ្យជគជួយផ្តល់កមាលាំងចិត្តកង
នុ
ការជោេះក្សាយបញ្ហាថែលជយើងជួបក្បទេះ។
-សាតប់ឱវាទចស់ក្ពឹទធចរយ ឬក្ពេះសងឃ។
-ជលងកីឡា សាតប់ជភលង ទសេនាភាពយនត ជរឿងកាំថបលង ការក្បគាំត្ស្តនតី ជែើរកមានតលាំថហកាយ ឬចូល
រួមការររសងគមជផ្េងៗ។
-សក្មាកមួយរយៈពីការសិកា ឬការររ ជហើយចប់ជផ្តើមជ ើង វិញ។
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-ពាោមជធវើលាំហាត្់សក្មាកចិត្តកាយ និង

សមាធិ ថែលជាមជធាបាយហាត្់ជរៀនក្គប់ក្គង

អារមមណ៍ និងហាត្់ពត្់ចត្
ិ តឲ្យមានភាព រឹងមាាំ (សូមរង់ចអា
ាំ នបថនថមកនង
ុ ជាំពក
ូ ទី៣)។
-ក្បត្ិបត្តិតាមជាំជនឿសាសនាែូចជាការបន់ក្សន់ ថសនជក្ពនជាជែើម ក្បសិនជបើជយើងមានជាំជនឿ។
ែនែកទី២
ការធ្លលក់ទឹកចិត្ត និង ជមៃឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត

ជត្ើការធ្លលក់ទឹកចិត្ត និង ជមៃឺធ្លលក់ទឹកចិត្តគឺជាអវ?
ី ការធ្លលក់ទឹកចិត្ត និងជមៃឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត គឺជាការធ្លលក់
ចុេះថ្នអារមមណ៍ថែលនាឲ្
ាំ យមានភាពជក្កៀមក្កាំ បាត្់បង់ភាពសបាយរីករាយ និងបាត្់បង់ចាំណ្តប់អារមមណ៍
ជៅជលើអវីៗជុាំ វិញខលួន។
បុពវេេតុៃៃការធ្លយក់ទឹកចិតតៃិងជម្ងឺធ្លយក់ទក
ឹ ចិតត
មនុសេជយើងអាចជកើត្មានការធ្លលក់ទឹកចិត្ត ជៅជពលថែលជយើងក្បឈមមុខនឹងការបាត្់បង់ជផ្េងៗ
ែូចជាបាត្់បង់មនុសេជាទីក្សឡាញ់ បាត្់បង់កត្
ិ តិយស ជករជតិ៍ ឈាមេះ បាត្់បង់ការររ ក្ទពយសមបត្តិ ឬទទួល
បរាជ័យកនុងជិ វិត្…។ មូលជហត្ុជផ្េងជទៀត្ថ្នធមៃឺធ្លលក់ទឹកចិត្ត អាចបណ្ត
ត លមកពីបុគគលជនាេះ ឆ្លងកាត្់
ក្ពឹត្តិការណ៍គួរឲ្យអាមា៉ាស់ណ្តមួយែូចជា

ការមានថ្ផ្ាជោេះខុសក្បថ្ពណី

ការថបកបាក់កនុងជី វត្
ិ

អាោហ៍ពិោហ៍ ឬក្ត្ូវជគបជណតញជចញពីការររ ។ល។
ចាំជោេះយុវជន ជគអាចជួបក្បទេះបញ្ហាមួយចាំនួន ថែលអាចជធវឲ្
ើ យធ្លលក់ទឹកចិត្ក
ត នុងកក្មិត្ក្សាល ឬ
អាចនឹងទទួលរងនូវជមៃឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្តោ៉ាងធៃន់ធៃរែូចជា

ករណីធ្លលប់ជរៀនពូថកជហើយថបរជាចញ់ជគកនុងក្គ

ណ្តមួយ ជពលែឹងថាក្ប ងធ្លលក់ ពុាំមានលទធភាពបនតការសិកាថវងឆ្ៃយបាន អត្់ការររជធវើ គូជសនហ៍ថបក
ចិត្ត ក្ជុលក្ជួសកនុងជរឿងជសនហារហូត្មានថ្ផ្ាជោេះ ពុាំទទួលការក្សឡាញ់ពីអនកថែលខលួនក្សឡាញ់ ទទួលជស
ចកតីក្សឡាញ់ពុាំជសមើគនអាំពីអាណ្តពាបាល

ឪពុកមាតយបែិជសធជរៀបការនឹងគូជសនហ៍ថែលខលួនក្សឡាញ់

ទទួលរងការចប់រំជោភបាំោនថផ្នកផ្លូវជភទ មានជមៃឺរាុាំថ្រ៉ៃពុាំអាចពាបាលបានជាជែើម។

តាមធមមតា ក្បត្ិកមមថ្នការធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្តអាចជកើត្មានកនុងមួយរយៈជពល ប៉ាុថនតជោយសារការតាាំង
ចិត្ត និងជពលជវោ បុគគលនឹងមានអារមមណ៍លអជាក្បក្កត្ីជ ើងវញ។ មនុសេខលេះអាចជកើត្មានការធ្លលក់ទឹក
ចិត្តរយៈជពលយូរ (ជក្ចើនជាង២សបាតហ៍) ថែលជាជហត្ុនាឲ្
ាំ យជកើត្មានជមៃឺធ្លលក់ទឹកចិត្ត។
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ឹ ថា ការធ្លលក់ទក
ការក្សាវក្ជាវបរាញឲ្យែង
ឹ ចិត្ត និងជមៃធ្ល
ឺ ល ក់ទឹកចិត្ត ជកើត្មានចាំជោេះស្តសតីជក្ចើនជាង
បុរស ជោយជហត្ុថា ស្តសតីក្ត្ូវក្បឈមមុខនឹងការក្គប់ក្គងកូនជៅ ផ្ាេះសថមបង និងជីវភាពរស់ជៅក្បចាំថ្ែៃ
ជហើយមិនមានឱកាសបជញ្ចញការតានត្ឹងចិត្តរបស់ខលួនបានលអក្បជសើរកនុងមជឈោះនថែលខលួនរស់ជៅ។
អាការៈៃៃការធ្លយក់ទឹកចិតត ៃិង ជម្ងឺធ្លយក់ទឹកចិតត
ជយើងអាចសមាគល់ជ

ើញថា អនកថែលធ្លលក់ទឹកចិត្ត ឬអនកមានជមៃឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត តាមរយៈអាការៈ

មួយចាំនួនែូចខាងជក្កាមជនេះ៖
-មានអារមមណ៍ក្សុត្ចុេះជាមួយនឹងភាពជក្កៀមក្កាំ ជសាកជៅ និងបរាញភាពអស់សងឃឹមជោយ
គិត្ថាជី វិត្គមនន័យ។
-ពុាំចប់អារមមណ៍ ឬពុាំសបាយរីករាយនឹងអវីៗថែលខលួនធ្លលប់ចូលចិត្ត (គមនភាព រីករាយកនុងជី វិត្)។
-ពុាំសូវចងចាំបានលអ ភាលង
ាំ ជភលចជក្ចើន។
-ចូលចិត្តជៅឯជកា ជូនកាលពុាំសូវចប់អារមមណ៍កនុងការថែទខាំ លួនក្បាណ។
-ទទួលទនែាំជណកពុាំសូវលក់ គមនកាំឡាង
ាំ កាំថហង បរិជភាគអាហារពុាំបាន។
-អសកមមកង
នុ ការសិកា ឬការររជផ្េងៗកនង
ុ ជី វិត្ក្បចាំថ្ែៃ។
*ករណីធៃន់ធៃរបាំផ្ត្
ុ ចាំជោេះអនកជាំងឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត គឺជគជក្ចើនមានអារមមណ៍ទុទិែន
ះិ ិយម អស់សងឃឹម
កនុងជី វិត្ ជហើយប៉ាុនប៉ាងជធវើអត្តឃាត្។
ម្េ្យោបាយេ
អនកធ្លលក់ទឹកចិត្ត

ោះស្រាយចំេ

ោះអ្ែកធ្លយក់ទឹកចិតត

ជាទូជៅថត្ងថត្មានគាំនត្
ិ ទុទិែះិនិយម

ជមើលជៅជុាំ វិញខលួនកនុងទសេនៈអវិជជមាន

ជមើលក្សាលខលួនឯងថា ជាអនកថែលគមនសមត្ថភាពកនុងការជោេះក្សាយបញ្ហា និងអស់សងឃឹមចាំជោេះអនាគ
ត្។ ចាំជោេះអនកធ្លលក់ទឹកចិត្ក
ត ក្មិត្ក្សាល ជគអាចមានលទធភាពជួយខលួនឯងបាន ជោយខិត្ខាំសាងកមាលាំងចិត្ត
ឲ្យ រឹងមាាំក្បកបជោយទសេនៈ វិជជមាន

និងគាំនិត្សុទិែះិនយ
ិ មកនុងអនាគត្

ថែលបានជរៀបរាប់កនុងជសៀវជៅជនេះ។
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រួមនឹងអនុវត្ត វធ
ិ ីជផ្េងៗជទៀត្

ចាំជោេះអនកធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្តកក្មិត្ធៃន់ធៃរ ថែលអាចឈានជៅមានមានជមៃឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត
មនុសេថែលមានកមាលាំងចិត្តទន់ជខាយកនង
ុ ការក្បឈមមុខជោេះក្សាយបញ្ហា

។

ែូចជនេះ

ភាគជក្ចើនជា
ជគក្ត្ូវការឲ្យ

អនកផ្ងទ ាំងឡាយជៅជុាំ វិញខលួនជគយល់ពីអារមមណ៍ និងបញ្ហាថែលជគកាំពុងថត្មាន។
អនកធ្លលក់ទឹកចិត្ត និងអនកជមៃឺធ្លលក់ទឹកចិត្ត ក្ត្ូវការោ៉ាងខាលង
ាំ បាំផ្ុត្នូវការគាំក្ទថផ្នកផ្លូវចិត្ត និងការ
ជលើកទឹកចិត្ត ឬផ្តល់កមាលាំងចិត្តអព
ាំ ីក្គួសារ និងមិត្តភកតិជៅជុាំ វិញខលួនជគ។

ខាងជក្កាមជនេះជាមជធាបាយមួយចាំនួនសក្មាប់ជួយគាំក្ទែល់អនកធ្លលក់ទឹកចិត្ ឬអនកមានជមៃឺធ្លលក់
ទឹកចិត្ត៖
-ការផ្តល់ក្បឹកាៈ អនកធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត ក្ត្ូវការការពិជក្គេះផ្តល់ជោបល់ ជលើបញ្ហាថែលជគកាំពុងថត្មា
ន។ សមាជិកក្គួសារ ឪពុកមាតយ បងបអូន ឬមិត្តភកតិ គបបីជួយផ្តល់ការគាំក្ទផ្លូវចិត្តជោយផ្តល់គាំនិត្
ជោបល់លអៗែល់អនកជមៃឺ។ ជក្ៅពីការផ្តល់ក្បឹកាពីសាំណ្តក់ក្គួសារ រួមនឹងមិត្តភកតិ អនកឯកជទសជាំនាញ
ខាងផ្តល់ក្បឹកាក៏អាចជួយជលើកទឹកចិត្តអនកជាំងឺឲ្យក្បជសើរជ ើង វិញ

ក្ពមទ ាំងជួយជធវើឲ្យជគផ្លលស់បតូរគាំនិត្

និងអាកបបកិ រិោអវិជជមាន ជហើយគិត្ចប់ជធវើអវីៗជែលលអសារជាែមី និងជាកតីសងឃឹមសក្មាប់ជិ វត្
ិ របស់ជគ
ជៅថ្ែៃមុខ។

-ការពាបាលៈ ជាំងឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត ជាជាំងឺថែលអាចពាបាលបាន។ ចាំជោេះករណីធ្លលក់ទឹកចិត្ធ
ត ៃនធ
់ ៃរ
គឺក្ត្ូវនា ាំអនកជមៃឺជៅពិជក្គេះ និងទទួលការពិនិត្យពាបាលពីសាំណ្តក់ក្គូជពទយ។ ជក្ៅពីការផ្តល់ក្បឹកា ក្គូ
ជពទយអាចពាបាលអនកជមៃឺជោយឱសែថកជរាគធ្លលក់ទឹកចិត្ត។
-គាំក្ទពីសហគមន៍ និងក្គួសារៈ ឪពុកមាតយ បងបអុន មិត្តភកតី និងអនកក្សុកភូមិ គបបីយកចិត្ត
ទុកោក់ែល់អនកជមៃឺធ្លលក់ទក
ឹ ចិត្ត
ជជៀសវាងការសតីបជនាាស
កាំហុស

ជោយផ្តល់ការគាំក្ទែល់ពួកជគឲ្យបានសមក្សប

ឬោក់ទណឌកមមបថនថមែល់ងក
ន មានបញ្ហា

ឬការខុសឆ្គងអវីមួយ

ជោយជយើងគិត្ថាជគបានក្បក្ពឹត្ត

ថែលជាភាពអាមា៉ាស់សក្មាប់ក្គួសារនិងសហគមន៍

សក្មាប់ខលួនជគផ្លាល់។
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និងទន់ជពលជវោ
ឬជាការអាមា៉ាស់

ក្កុមក្គួសារគបបីពាបាលនិងឃាលាំជមើលងនកជាំងឺជាក្បចាំ ជក្ោេះអនកជាំងអា
ឺ ចគិត្ខុស ជហើយអាច
ជធវើទុកខជទសចាំជោេះខលួនឯងបាន (ជធវើអត្តឃាត្)កនុងរយៈជពលមួយែ៏ខលី។ ក្ត្ូវយកវត្ថុ ឬរបស់ជែលអាចបងក
ជក្គេះថានក់ជចញឲ្យឆ្ៃយពីអនកជាំងឺែូចជាថខេ កាាំបិត្ កថ្ស្តនត ឬកាាំជភលើងជាជែើម ជែើមបីបរករកុាំឲ្យជកសមាលប់ខលួ
ន។ គបបីសាតប់ជោយយកចិត្តទុកោក់នូវជរឿងរា៉ៃវរបស់អនកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជោយឲ្យជគនិោយបានហូរថហ
អពីមូលជហត្ុថែលនាឲ្
ាំ យជគធ្លលក់ទឹកចិត្ត។

ជលើកទឹកចិត្តឲ្យអនកជាំងឺបជញ្ចញអារមមណ៍ជសាកជៅរបស់ជគ

ែូចជា ជបើជៅជពលជគយាំ ក្ត្ូវទុកឲ្យជគយាំឲ្យអស់ចិត្ត។ ក្ត្ូវជោលោកយលួងជោម និងជលើកទឹកចិត្ត ជធវើឲ្យ
អនកជាំងឺមានការជគរពជជឿជាក់ចាំជោេះខលួនឯង ជោយយល់ថា ខលួនជាមនុសេមានត្ថ្មល។
ែនែកទី ៣
ផ្លប៉ាេះោល់ថ្នជក្គឿងជញៀនចាំជោេះថផ្នកផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ
ជត្ើជក្គឿងជញៀនជាអវ?
ី
ជក្គឿងជញៀនគឺជាសារធ្លត្ុគីមី ឬរុកខជាត្ិ ជៅជពលថែលជយើងជក្បើជៅ វាមានឥទធិពលរំជញចោ៉ាង
ខាល ាំងជលើផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ ែូចជាជធវឲ្
ើ យជយើងមានអារមមណ៍រជវីរវាយ អថណតត្អណតូង ឬកាលហានខុសពី
លកខណៈធមមតាថែលមនុសេក្គប់រូបមាន អាចជធវើឲ្យសពក
ឹ ក្សពន់ បាំបាត្់ភាពចុកចប់នង
ិ ភាពអស់កមាលាំង ឬ
បងកជាជរាគសញ្ហញាផជផ្េងៗជទៀត្ជាជក្ចើន។ អនកជក្បើក្បាស់មានអាកបបកិ រិោចាំណុេះជក្គឿងជញៀនទង
ាំ ជនាេះ។
ជៅជពលថែលជគបានជក្បើវាមតងជហើយ វាជធវើឲ្យជគមានអារមមណ៍ចង់ជក្បើក្បាស់បនតជោយអត្់ក្ទ ាំពុាំបាន។

ជៅក្បជទសកមពុជាជយើង ជគអាចក្បទេះជ
និងជក្គឿងជញៀនសាំជោគថែលមានរូបរាងបនលាំ

ើញជក្គឿងជញៀនធមមជាត្ិមួយចាំនួនែូចជា កញ្ហា អាជភៀន
ែូចជាឱសែថែលជក្បើក្បាស់កនុងជវជជសាស្តសតមានជឈាមេះែូច

ជា អាំជហវតាមីន (AMPHETAMINE) អុិចសាតសុី (ECSTASY) អិលជអសឌ្ី (LSD) កាតាមីន
(KETAMINE) ជមត្ាំជហវតាមីន (MATAMPHETAMINE) ។ល។ ជក្ៅពីជនេះ ជគជ

ើញមានជក្គឿង

ជញៀនធមមជាត្ិោក់កណ្ត
ត លសាំជោគ ថែលមានជឈាមេះថា ជហរ៉ៃូអន
ុី (HEROIN) ជាជមៅ ឬក្គប់ រួមនឹង
ជមៅកូកាអុីន (COCAIN) និងជក្គឿងជញៀនជផ្េងៗមួយចាំនួនជទៀត្។
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បុពវេេតុែែលនំឲយយយុវវ័យស្របឡូកកែុងេស្ររឿងេ

ៀៃ

ជៅចុងទសវត្េរ៍ទី៩០ បាត្ុភូត្គួរឲ្យក្ពួយបារមភពីការជកើត្ជ ើងៈ
-ទីមួយគឺ ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ុជមត្ាំជហវតាមីន និងថានាំជញៀនក្បជភទជលើកកមាលាំង ជអធីសុី (ATC)
បានជកើនជ ង
ើ ោ៉ាងខាលង
ាំ កនុងជួរយុវជនជាសិសេសាោ អនករកសុីផ្លូវជភទ និង និងកមមករ។
-ទីពីរគឺ ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ុហិត្ (កាវ) និងថានាំជលើកកមាលាំងជែលជាថានាំជញៀនក្បជភទោ៉ាមា៉ា ឬ
ោ៉ាងបា ជោយកុមារអនាថា និងកុមារជក្បើកមាលាំងកាយជែើមបីថសវងរកកថ្ក្មចិញ្ចឹមជី វិត្ មានចាំនួនកាន់ថត្
ជក្ចើនជ ើងកនុងចាំជណ្តមជនក្កីក្ក។

មានជកមងអនាថាកាន់ថត្ជក្ចើនជ ើងកាំពង
ុ ជក្បើក្បាស់មជុលចក់លាយ

អាជភៀន ថែលជាសារធ្លត្ុជញៀនបញ្ចូលជៅកនង
ុ សរថ្សឈាម។

មានជហត្ុផ្លជាជក្ចើនជទៀត្ជែលជាំរុញឲ្យយុវជននិងកុមារចប់ជផ្តើមជក្បើក្បាស់ជក្គឿងជញៀនែូច
ជា ការបងខាំពីមិត្តភកតិ ការជក្បើតាមគន ការចង់ែឹង (ជោយសាកលបងមតងជហើយក៏ចប់ជផ្តើមជញៀន) មានជគ
ឹ ខលួន ជហើយក៏ចប់ជផ្តើមមានអារមមណ៍ជញៀន។ ខលេះជទៀត្ជក្បើជក្គឿងជញៀនជែើមបី
លួចោក់ឲ្យជក្បើជោយមិនែង
ភាពសបាយ រំជភើបជក្ត្កក្ត្អាល ជែើមបីរំសាយទុកខ ជែើមបីជធវើពលកមមធន
ៃ ់ៗបានយូរ បាំបាត្់ការជក្សកឃាលន
បជងកើនភាពជរកងុយ ឬបរកកុឲ្
ាំ យជែកលក់ ជាំរុញចិត្តឲ្យមានភាពកាលហាន ឬជែើមបីបជងកើនអារមមណ៍រួមជភទ
។ល។ ប៉ាុថនតមជធាបាយទង
ាំ ជនេះ អាចបាំផ្លលញសុខភាពកនុងកក្មិត្ធៃនធ
់ ៃរ។
នលបោះ

ល់ៃៃេស្ររឿងេ

ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ុជញៀន

ៀៃចំេ

ោះនលូវចិតត

ជធវឲ្
ើ យមានផ្លប៉ាេះោល់ោ៉ាងធៃន់ធៃរចាំជោេះផ្លូវចិត្តរបស់អនកជក្បើ

ក្បាស់ែូចជា វជងវងវរវន់សាមរត្ី ការចងចាំែយចុេះ ជភលចភាលង
ាំ ជក្ចើន មានអារមមណ៍រជវីរវាយ អថណតត្អណតូង
សបាយ ជឆ្វឆ្វ ឬសាៃត្់ជសៃៀម ពុាំនិោយសតីខុសពីធមមតា ែប់បារមភកនុងចិត្ត ជក្សើបក្សាលនឹងបញ្ហាផ្លូវ
ជភទ ជរកងុយ ឬពុាំជែកជសាេះថត្មតង និោយប៉ាបា៉ាច់ប៉ាជបា៉ាចពុាំក្បាកែក្បជា ។ល។ និោយជារួមជៅជពល
ជែលមនុសេមានក់ក្សវឹងជក្គឿងជញៀន ភាពវាងថ្វ ការគិត្ វិញ្ហញាផណ ការសជក្មចចិត្ត ភាពរំជជើបរំជួលចិត្ត
និងអាកបបកិ រិោរបស់មនុសេមានក់ជនាេះផ្លាល់បតូរខុសពីធមមតា ត្ិច ឬជក្ចើន អាក្ស័យជលើប រិមាណជក្គឿង
ជញៀនថែលមនុសេជនាេះបានជក្បើក្បាស់។ ចាំជោេះអនកថែលជក្បើក្បាស់ជក្គឿងជញៀនជៅកនុងបរិមាណខពស់ និង
យូរអថងវង អាចមានជមៃឺ វក
ិ លច រិត្។
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នលបោះ

ល់ៃៃេស្ររឿងេ

ៀៃចំេ

ោះនលូវកាយ

ការជក្បើក្បាស់សារធ្លត្ុជញៀន ក៏ជធវឲ្
ើ យមានផ្លប៉ាេះោល់ោ៉ាងធៃនធ
់ ៃរែល់រូបកាយទង
ាំ មូលផ្ងថែរ
ែូចជា អស់កមាលាំងលាិត្ថ្លារាងកាយ សាគង
ាំ សគម និងសរីរាងគនានាែូចជា ថភនក ក្ចមុេះ ក្ត្ជចៀក ជបេះែូង ជែលើម
ខួរកាល សាច់ែ.ុាំ ..ក្ទុឌ្ជក្ទមចុេះជខាយ និងរយទទួលជមៃឺជផ្េងៗែូចជា កអករាុាំថ្រ៉ៃ រោកទងសួត្ រោក
ខួរកាល មហារីកសួត្ ខូចមុខររបនតពូជជាជែើម។ ការជក្បើមជុលរួមគនជែើមបីចក់បញ្ចូលជក្គឿងជញៀនជៅ
កនុងសរថ្សឈាម និងអារមមណ៍ជក្សើបក្សាលថផ្នកផ្លូវជភទខុសពីធមមតា បណ្ត
ត លឲ្យអនកជសពជក្គឿងជញៀន
ខវេះការក្បុងក្បយ័ត្ក
ន នុងការរួមជភទថែលជាកតាតនា ាំឲ្យឆ្លងជមៃឺកាមជរាគ និងជមជរាគជអែស៍។
នលបោះ

ល់អ្វិជជមាៃេនយឝងៗេទៀតរបស់េស្ររឿងេ

ៀៃ

ជក្ៅពីផ្លប៉ាេះោល់ចាំជោេះផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ ជក្គឿងជញៀនបានជធវើឲ្យមានផ្លវិបាកោ៉ាងធៃនធ
់ ៃរ
ផ្ងថែរចាំជោេះសនតិសុខផ្លាល់ខលួន

ពីជក្ោេះអនកជសពជក្គឿងជញៀនអាចហា៊ានក្បក្ពឹត្តអាំជពើហិងា

ឧក្កិែះកមម

អាំជពើមនុសេឃាត្ ឬបាំោនផ្លូវចាប់ជែលអាចជាប់ពនធនាគរ ឬមានជក្គេះថានក់ជផ្េងៗែល់ជី វិត្ ែូចជា
ជក្គេះថានក់ចរាចរជាជែើម។

អនកជសពជក្គឿងជញៀនក៏បជងកត្
ើ ឲ្យមានផ្លវិបាកចាំជោេះក្គួសាររបស់ខលួនផ្ងថែរែូចជា

បាត្់បង់

សមត្ថភាពកនង
ុ ការជរៀនសូក្ត្ សមត្ថភាពកនង
ុ ការបាំជពញការររ បាត្់បង់អាជីព ចាំណូលក្គួសារែយចុេះ
ក្បក្ពឹត្តអាំជពើហិងាកនង
ុ ក្គួសារ កិត្តិយសក្គួសារអាប់ឱន ។ល។ ជក្ៅពីផ្លប៉ាេះោល់ចាំជោេះសនតិសុខផ្លាល់
ខលួន និងក្គួសារ ជក្គឿងជញៀនបានបងកឲ្យមានផ្លវិបាកជផ្េងៗជទៀត្ែល់សហគមន៍ និងសងគមជាត្ិ ែូចជា
បជងកើនជមៃឺ និងការចាំណ្តយកនុងសហគមន៍ជលើបញ្ហាសុខភាព បនថយសមត្ថភាពកនុងការបាំជពញការររ បងក
ឲ្យមានឧក្កិែក
ះ មម ឃាត្កមម ជចរកមម អសនតិសុខ ធនធ្លនមនុសេថ្នសងគមជាត្ិែយចុេះ ការអភិវឌ្ឍន៍សងគម
មានការយឺត្ោ៉ាវ សីលធម៌សងគមធ្លលក់ចុេះទប ក្បថ្ពណី វបបធម៌ជាត្ិជរច រិល ក្បជទសជាត្ិទន់ជខាយ។
យុវជៃរួរេជៀសវាងពីថា្យំេ

ៀៃ

ជែើមបីជចៀសវាងនូវផ្លវិបាកទង
ាំ ឡាយថែលជកើត្ជ ង
ើ ជោយសារជក្គឿងជញៀន

យុវជនក្ត្ូវថសវង

យល់ឲ្យបានចាស់អាំពីផ្លប៉ាេះោល់អ វិជជមានទង
ាំ ឡាយថែលជកើត្ជ ើងជោយសារជក្គឿងជញៀន។

វិធ្លន

ការថត្មួយគត្់ ែ៏មានក្បសិទធភាពបាំផ្ុត្ជែើមបីបរកបញ្ហាជនេះគឺ យុវជនក្ត្ូវជចៀសវាង និងជៅឲ្យឆ្ៃយពី
ជក្គឿងជញៀន។

ុ ក្បយ័ត្នខលួនកុាំឲ្យលង់កង
ក្ត្ូវក្បង
នុ ការជបាកបជញ្ហាត្
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ឬការបងខត្
ិ បងខាំឲ្យជក្បើក្បាស់ជក្គឿង

ជញៀន ឬជក្បើជក្គឿងជញៀនកនង
ុ ការជោេះក្សាយបញ្ហាតានត្ឹងចិត្ត។ និោយរួម ក្ត្ូវកាំណត្់ឲ្យបានចាស់ថា
ការជក្បើក្បាស់ជក្គឿងជញៀន ឬោក់ព័នធនង
ឹ ជក្គឿងជញៀន គឺជាឧក្កិែះកមម និងជាការបាត្់បង់អវីៗជចៀសមិនផ្ុ
ត្។
ជំពូកទី I I I
ការសក្មាកចិត្-ត កាយ និង ការកសាងកមាលាំងចិត្ត រង
ឹ មាាំ
ជែើមបីជចៀសវាងកុាំឲ្យធ្លលក់ចូលកនង
ុ បញ្ហា និងជាំងឺផ្លូវចិត្តជផ្េងៗ យុវជនក្ត្ូវយល់ែឹងនិងជចេះថែទ ាំ
សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខលួន ជៅតាម វិធសា
ី ស្តសតទង
ាំ ឡាយជែលបានអធិបាយកនុងថផ្នកខាងជែើម។ ការជចៀស
វាងជោយជៅឆ្ៃយពីជក្គឿងជញៀនក្គប់ក្បជភទ ការកាំណត្់ក្ពាំថែនចិត្ត ការក្គប់ក្គងអារមមណ៍ជសនហា និង
អារមមណ៍ផ្លូវជភទឲ្យបានលអជនាេះ គឺជាការរួមចាំថណកកនង
ុ ការថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជន។

ជៅជពលថែលយុវជនជយើងក្បឈមមុខនឹងសាថនភាពតានត្ឹងផ្លូវចិត្តនង
ិ បញ្ហាផ្លូវចិត្ក
ត ក្មិត្ក្សាល
ជផ្េងៗ បជចចកជទសសក្មាកចិត្-ត កាយ និងការហវឹកហាត្់កសាងកមាលាំងចិត្ឲ្
ត យ រឹងមាាំ គឺជាចាំថណកមួយ
ោ៉ាងសាំខាន់បាំផ្ុត្កនុងការថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ត។

ជៅកនុងថផ្នកទី១ នឹងទី២ ថ្នជាំពូកទី III ជនេះ គឺជាជសចកតីថណនាជា
ាំ មូលោះនមួយចាំនួនថែលទក់ទង
នឹងបជចចកជទសសក្មាកចិត្-ត កាយ

រួមនឹងការកសាងកមាលាំងចិត្ត រឹងមាាំថែលយុវជនជយើងគួរហវឹកហាត្់ជា

ក្បចាំ សក្មាប់ការថែសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខលួន។
ែនែកទី១
លាំហាត្់សក្មាកចិត្-ត កាយ

ជត្ើលាំហាត្់សក្មាកចិត្-ត កាយគឺជាអវី?
លាំហាត្់សក្មាកចិត្-ត កាយគឺជាបជចចកជទសថ្នការជក្បើក្បាស់រជបៀបសមាធិ (ជាវិធីសាស្តសតមួយកនុង
ការក្គប់ក្គងអារមមណ៍ឲ្យសៃប់លអ) គួបផ្េាំនឹងលាំហាត្់ែកែជងាើម ការសក្មួលសាច់ែុាំ និងសក្មួលឥ រិោបែ
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ឲ្យបានសក្មាកក្ពមជាមយយនឹងចិត្ត

ថែលជាមជធាបាយែ៏មានក្បសិទធិភាពកនុងការកាត្់បនថយការ

តានត្ឹងចិត្ត។

ជៅជពលថែលជយើងមានការតានត្ឹងចិត្ត

ជយើងគបបីហវឹកហាត្់នង
ិ អនុវត្តជាក្បចាំនូវលាំហាត្់

សក្មាកចិត្-ត កាយមួយ ឬជក្ចើនក្បជភទជៅតាមលទធភាពថែលអាចជធវើបាន។

លាំហាត្់ទង
ាំ ជនេះមាន ៤ក្បជភទគឺ៖
១-លាំហាត្់ែកែជងាើម
២-លាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗ
៣-លាំហាត្់ជោលោកយផ្ាួនៗ
៤-លាំហាត្់សមាធិតាមរជបៀបជផ្េងៗ។

ជែើមបីជធវើលាំហាត្់ចិត្-ត កាយនីមួយៗែូចខាងជលើ ជយើងគួរមានសជមលៀកបាំោក់ធូររលុង ជរីសទីកថនលង
ជសៃៀមសាៃត្់គមនការរំខាន។ គួរជធវើលាំហាត្់ឲ្យបានពីរែងកនុងមួយថ្ែៃ គឺជពលក្ពឹក១ែង ជពលោៃច ១ែង
ជៅមុនជពលបរិជភាគអាហារ។ ជយើងអាចជក្ជើសជរីសយកលាំហាត្់ណ្តមួយជែលរយក្សួលសក្មាប់ខលួន
ឬជធវើលាំហាត្់ជផ្េងជទៀត្តាមថត្ជយើងអាចជធវើបាន។
វិធីជធវើលាំហាត្់សក្មាកចិត្-ត កាយ
១-លាំហាត្់ែកែជងាើម
កនុងជពលថែលផ្លូវចិត្តរបស់ជយើងមានការរំខាន ែាំជណើរែកែជងាើមរបស់ជយើងមានលកខណៈខលីៗ និង
មិនធមមតា ជបើជយើងអាចក្បឆ្ាំងនឹងការថក្បក្បួលថផ្នកផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ជហើយអាចបជងកត្
ើ ជ ង
ើ នូវភាព
សុខសានតផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយរបស់ជយើងបាន។
ជែើមបីជធវើលាំហាត្់ែកែជងាើម ជយើងអាចជក្ជើសជរីសយកឥ រិោបែ ថែលមានលកខណៈរយក្សួល
សក្មាប់ជយើងែូចជា ឈរ អងគុយជលើជៅអី ឬជែកក្ត្ង់ខលួនជលើថក្គកនុងលកខណៈសក្មាកោ៉ាងជសៃៀមសាៃត្់
ជហើយែកែជងាើមជចញចូលថវងៗរយៈជពលពី២ជៅ៣នាទី ឬអាចជលើសពីជនេះ។ តាមធមមតាជយើងសមាគល់
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ើញថា ជែើមក្ទូងរបស់ជយើងមានចលនាជពលណ្តជយើងែកែជងាើមជចញ-ចូល។ ចាំជោេះការជធវើលាំហាត្់ជនេះ

ជយើងក្ត្ូវជរៀនជធវើចលនាជោេះរបស់ជយើង រួមជាមួយនឹងការែកែជងាើម ។ ជយើងនឹងសជងកត្ជ

ើញថា ជែើម

ក្ទូងនិងជោេះរបស់ជយើង ក៏ រីកជ ើងជៅជពលថែលជយើងែកែជងាើមចូល។ ជយើងក្ត្ូវជរៀនែកែជងាើមចូល និង
ជចញយឺត្ៗជាបនតបនាាប់ឲ្យបានថវងៗ។ ជយើងអាចនឹងជធវើលាំហាត្់ជនេះជោយរយក្សួល ក្បសិនជបើជយើង
ក្បមូលអារមមណ៍ឲ្យមូលជៅជលើជោេះ

ថែលវានឹង រីកជ ើងសនេឹមៗជៅជពលជយើងែកែជងាើមចូលថវងៗ។

បនាាប់ពីជនាេះមក ជយើងែកែជងាើមជចញជោយសវ័យក្បវត្តិជែើមបីឲ្យសាច់ែុាំក្ទូងនិងជោេះបានសក្មាក។ ជយើង
គួរពាោមជធវើថបបជនេះោ៉ាងយឺត្ៗនិងជាបនតបនាាប់ ជោយការែកែជងាើមពុាំឲ្យឮសូរសជមលង។ កនុងការជធវើលាំ
ហាត្់ែកែជងាើមជនេះ ជយើងក្ត្ូវពាោមបាំជភលចជចលជរឿងរា៉ៃវអ វិជជមានទង
ាំ ឡាយថែលបានជកើត្ជ ើងជោយ
ខិត្ខាំក្បមូលអារមមណ៍របស់ជយើងសមាធិថត្ជលើការែកែជងាើមជចញ និងចូល តាមរយៈការរាប់ជលខ ឬនឹក
កនុងអារមមណ៍នូវោកយែូចជា “ពុជទធ” គឺ “ពុទធ” ជពលែកែជងាើមចូល និង “ជទធ” ជពលែកែជងាើមជចញ។ តាម
ថបបជនេះជាបជណតើរៗ ជយើងក្ត្ូវបជងកើនរយៈជពលថ្នការជោលោកយ “ពុជទធ”ជនេះ ឬបជងកើនចាំនួនថ្នការរាប់
តាមខយល់ែកែជងាើម។ ការែកែជងាើមជនេះ មិនក្ត្ូវក្បឹងជធវជើ ោយលាំបាកជនាេះជ ើយ គឺក្ត្ូវជធវើជោយសក្មួល
ជានិចច ក៏ប៉ាុថនតក្ត្ូវពាោមក្គប់ក្គងអារមមណ៍សមាធិរបស់ខលួនជលើខយល់ែកែជងាើមឲ្យបានលអ។
លាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗ
កនុងខណៈថែលជយើងមានការតានត្ឹងចិត្ត

ជពលជនាេះសាច់ែុាំទ ាំងឡាយ

នឹងសថិត្ជៅកនង
ុ សភាព

កស្តនាតក់ និងតានត្ឹង។ ក្ពមជាមួយគនជនេះថែរ អាការៈមួយចាំនួនក៏បានជលចជចញជលើរាងកាយរបស់ជយើង
ែូចជា ឈឺកាល ឈឺខង
ន ជរាយក ឈឺសនាលក់ថ្ែជជើង ជខាយកមាាំល ង និងជនឿយហត្់ ។ ជក្ៅពីជនេះអាការៈ
ថែលជកើត្ជ ើងជលើផ្លូវចិត្តមានែូចជា ការភ័យខាលច ការតានត្ឹងចិត្ត អារមមណ៍មួជ ៉ា ឬរយភាាក់ជផ្អើលកនុង
ចិត្តជាជែើម។ អាការៈថផ្នកផ្លូវចិត្តជនេះ បានជក្មុញឲ្យមានការកស្តនាតក់សាច់ែុាំជាក្បចាំ ជាជហត្ុនាឲ្
ាំ យមាន
ជរាគសញ្ហញាផជលើរាងកាយែូចខាងជលើ។

ការអនុវត្តលាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗែូចខាងជក្កាមជនេះ

រួមចាំថណកោ៉ាងសាំខាន់កនុងការកាត្់

បនថយការតានត្ឹងចិត្តែ៏មានក្បសិទធិភាពែូចជាលាំហាត្់ែជងាើមខាងជែើមថែរ។
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ជែើមបីជធវើលាំហាត្់សាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗ ជយើងក្ត្ូវផ្ចង់អារមមណ៍ជលើថផ្នកនីមួយៗថ្នរាងកាយកនុងសាថន
ភាពជែកក្ត្ង់ខន
លួ

បនាាប់មកចប់ជផ្តើមគិត្ពីក្មាមជជើងជាែាំណ្តក់ៗរហូត្ែល់កាល

គឺ

ក្មាមជជើង

ក្បអប់ជជើងទង
ាំ សរខង កជជើង សាច់ែុាំកភ
ាំ ួនជជើង កាលជងគង់ សាច់ែុាំជៅល ក្ត្គក ចជងកេះ គួទ ខនង កាល
ជោេះ ជែើមក្ទូង ក្មាមថ្ែ និងក្បអប់ថ្ែទង
ាំ សងខាង កាំភន
ួ ថ្ែ ថកងថ្ែ ជែើមថ្ែ សាម ក កញ្ចង
ឹ ក កាល មុខ
និងក្ចមុេះ។ ជពលគិត្ក្ត្ង់កថនលងណ្តមួយរួចជហើយ ក្ត្ូវទុកសាច់ែុាំកថនលងជនាេះឲ្យសថិត្កនង
ុ លកខណៈសក្មាក
ែូចជា
+គិត្ែល់ក្មាមជជើង បនាាប់មកជោលកនង
ុ ចិត្តថា “ក្មាមជជើងខាុាំបានសក្មាកជោយសុខជហើយ!”។
+គិត្ែល់ក្បអប់ជជើង

បនាាប់មកជោលកនង
ុ ចិត្តថា

“ក្បអប់ជជើងរបស់ខាុាំបានសក្មាកជោយសុខ

ជហើយ!”។
+គិត្ែល់កជជើង បនាាប់មកជោលកនង
ុ ចិត្តថា “កជជើងរបស់ខាុាំបានសក្មាកជោយសុខជហើយ!”។

អនុវត្តនូវ វិធីែូចខាងជលើជនេះក្ត្ង់ថផ្នកនីមួយៗែូចបានជរៀបរាប់ខាងជែើមជាែាំណ្តក់ៗ

និងបនត

បនាាប់រហូត្ែល់កាល មុខ និងក្ចមុេះ។ លាំហាត្់សក្មាកសាច់ែុាំជាែាំណ្តក់ៗជនេះ ជៅជពលថែលជយើងអនុ
វត្តបានលអក្បជសើរជហើយជនាេះ

ចិត្តរបស់ជយើងបានសៃប់ចេះុ ោ៉ាងលអ

ចាំថណកឯរាងកាយក៏បានសថិត្ជៅកនង
ុ

សាថនភាពសក្មាកមួយែ៏ជសៃៀមសាៃត្់ ជក្បៀបបីែច
ូ ជាគល់ជឈើមួយថែលជៅនឹងែកល់។
៣-លាំហាត្់ជោោកយផ្ាួនៗ
លាំហាត្់ជោលោកយផ្ាួនៗជាវិធីសាស្តសតសមាធិថបបបុរាណមួយថបបកនុងចាំជណ្តមវិធីសាស្តសត
សមាធិជផ្េងៗជទៀត្

ថែលអាចបជងកត្
ើ ឲ្យមានភាពសុខសានតថផ្នកអារមមណ៍រួមនឹងការកាត្់បនថយការ

តានត្ឹងចិត្តបានោ៉ាងលអ។ អនកជធវើលាំហាត្់សមាធិជោយជោលោកយផ្ាួនៗជនេះ ក្ត្ូវសក្មួលឥ រិោបទឲ្យ
បានធូរក្សួលតាមថត្ចិត្តថែលជយើងចង់ជធវើ
ទ ាំងឡាយ

បនាាប់មកក៏ពាោមបាំជភលចជចលនូវជរឿងរា៉ៃវអវិជជមាន

ជហើយចប់ជផ្តើមបិទថភនកសមាធិជោយជោលកនុងអារមមណ៍
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ឬជោលខេឹបៗនូវោកយែថែលៗ

ឧទហរណ៍ែូចជាជោលោកយថា “ពុជទធ” ជាជែើម ឬក៏គថាខលីៗណ្តមួយថ្នក្ពេះធម៌របស់ក្ពេះពុទធថែល
ជយើងជចេះក៏បាន ែូចជា៖

-ចិត្តាំ ទនតាំ សុខាវហាំ (មានន័យថា ចិត្តថែលជគទូនាមនបានជហើយ នាម
ាំ កនូវជសចកតីសុខ។)
-ចិត្តាំ គុត្តាំ សុខាវហាំ (មានន័យថា ចិត្តថែលជគក្គប់ក្គងបានជហើយ នាម
ាំ កនូវជសចកតីសុខ។)
-ន ហិ សាធុ ជកាជធ្ល (មានន័យថា ជសចកតីជក្កាធ មិនលអជសាេះជ ើយ។)
-អនត្ថជនជនា ជកាជធ្ល (មានន័យថា ជសចកតីជក្កាធ បងកនូវជសចកតី វិនាស។)
-នត្ថិ សនតិ បរំ សុខាំ (មានន័យថា មិនមានជសចកតីសុខណ្ត ជក្ៅពីជសចកតីសៃប់ជ ើយ។)

ការជោលោកយផ្ាួនៗែថែលៗជនេះ គឺអាចអនុវត្តជៅតាមចរវក់ថ្នខយល់ែកែជងាើមជចញ និងចូល
ជោយជោលោកយ “ពុទ”ធ ជៅជពលែកែជងាើមចូល និងោកយ “ជទធ” ជៅជពលែកែជងាើមជចញ។ លាំហាត្់
ជោលោកយផ្ាួនៗជនេះ ក៏អាចអនុវត្តផ្ងថែរតាមរយៈការទជនាញកនុងអារមមណ៍(ភាវនា) នូវោកយែថែលៗ ឬ
គថាខលីណ្តមួយថែលជាោកយជក្បៀនក្បជៅរបស់ក្ពេះពុទជា
ធ បរមក្គូថែលជយើងជចេះតាមរយៈឧទហរណ៍
ែូចបានជលើកជ ើងខាងជែើម។

ការផ្ាង់អារមមណ៍ជោលោកយែថែលៗជនេះ

អាចអនុវត្តកង
នុ រយៈជពល

ក្បមាណជា១០នាទី ឬជលើសពីជនេះតាមថត្លទធភាពថែលអាចជធវើបាន។

៤-លាំហាត្់សមាធិជផ្េងៗ
សមាធិ គឺជាការហវឹកហាត្់ចិត្ត ក្បមូលផ្តុាំ
អារមមណ៍ឲ្យមូលតាមរយៈការក្គប់ក្គងអារមមណ៍
ក្បកបជោយភាពសៃប់សាៃត្់នង
ិ វិន័យខពស់បាំផ្ុត្។
សមាធិ

គឺជា វិធីសាស្តសតែ៏មានក្បសិទធិភាពកនុងការ

កាត្់បនថយការតានត្ឹងចិត្តថែលមានចាំណ្តស់ជាយូរ
ោណ្តស់មកជហើយកនុងក្បជទសកមពុជា និងជៅកនង
ុ
ក្បជទសមួយចាំនួនជទៀត្ថ្នទវីបអាសុី។

ជៅកនុងការអនុវត្តលាំហាត្់សមាធិថបប
បុរាណ
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ជយើងអាចជក្បើក្បាស់ឥ រិោបទអងគុយថពន

ថភននឲ្យក្ត្ង់ខលួន ជោយោក់ជជើងសាតក្ាំ ត្ួត្ជលើជជើងជឆ្វង ជោយបាត្ថ្ែសាតក្ាំ ត្ូត្ជលើបាត្ថ្ែជឆ្វង ជហើយជមថ្ែ
ទ ាំងពីរោក់ទល់គន (ជសាើរប៉ាេះ ជសាើរមិនប៉ាេះ) ។ ចាំជោេះការអងគុយថបបជនេះ ក្ត្ូវមានឥ រិោបទថែលសក្មាក
ោ៉ាងក្សួលបាំផ្ុត្ជោយមិនមានការខាំក្បឹងជ ើយ។

ចាំជោេះអនកថែលពុាំសាាត្់ជាំនាញកនង
ុ ការអងគុយថបបជនេះ

អាចអងគុយសាំយុងជជើងជលើជៅអី ជោយោក់ថ្ែទង
ាំ ពីរជលើជៅលែូចអធិបាយខាងជែើម ឬជក្បើក្បាស់ឥ រិោ
បទជផ្េងៗជទៀត្ថែលជយើងយល់ថា

ជធវឲ្
ើ យរាងការយរបស់ជយើងំិត្កនុងសាថនភាពសក្មួលឥ រិោបទណ្ត

មួយ ឲ្យបានសក្មាកោ៉ាងក្សួលបាំផ្ុត្ជហើយពុាំត្ឹងថត្ងចាំជោេះខលួនជយើង។

បនាាប់ពីអងគុយសក្មួលឥ រិោបទបានក្សួលជហើយជយើងអាចបិទថភនកក្បមូលផ្តុាំអារមមណ៍សមាធិ
ជៅជលើខយល់ែកែជងាើមជចញ និងចូល តាមែាំជណើរខយល់ែជងាើមជាធមមតា កនុងជនាេះក្ត្ូវតាាំងអារមមណ៍ឲ្យែឹង
ឹ ) ជោយរកាអារមមណ៍កឲ្
ថា ខលួនជយើងែកែជងាើមចូល(ែឹង) និងែកែជងាើមជចញ(ែង
ុាំ យឃាលត្ឆ្ៃយពីការែក
ែជងាើមជចញចូលជនាេះ ឬក៏អនុវត្តែូចគនជនេះថែរ ក៏ប៉ាុថនតជបើកថភនកក្ពឹមៗសមលង
ឹ ចុេះក្សបតាមចុងក្ចមុេះគួបផ្េាំ
នឹងការែកែជងាើម។

បចវុបបននជនេះ អនកជាំនាញការថផ្នកសុខភាពផ្លូវចិត្តបានអភិវឌ្ឍរជបៀបសមាធិ ជោយផ្ចង់អារមមណ៍
ជលើខយល់ែកែជងាើមជចញ-ចូល មួយថបបជទៀត្ជែលមានបីត្ាំណ្តក់កាលគឺ៖

១-ែកែជងាើមចូល
២-ទប់ែជងាើម (រកាខយល់ែកែជងាើមកនុងសួត្ក្បថហលបី វនា
ិ ទី)
៣-ែកែជងាើមជចញ។
វិធីសាស្តសតជនេះមានគុណក្បជោជន៍មួយចាំនន
ួ បថនថមគឺ
ែជងាើមបានលអជាង វិធសា
ី ស្តសតបុរាណ។

ជធវើឲ្យអនកសមាធីផ្ង
ច ់អារមមណ៍ជលើការែក

ម៉ាាងជទៀត្អាចរកាខយល់ែកែជងាើមថែលក្សូបចូលកនង
ុ សួត្បានរ

យៈជពលយូរជធវើឲ្យឈាមអាចក្សួបយកអុកសុីថសនបានោ៉ាងលអជក្បើជសើរជលើសពីការែកែជងាើមធមមតា។
ជក្ៅពីរជបៀបសមាធីជោយផ្ាង់អារមមណ៍ជលើខយល់ែជងាើមជចញ-ចូល ជយើងអាចជក្ជើជ រីសវត្ថុជផ្េងៗ
ជទៀត្ជៅជុាំ វិញខលួនជយើងជែើមបីជធវើជាជគលកនង
ុ ការជផ្លតអារមមណ៍ជៅរកវត្ថុជនាេះែូចជា ផ្លកឈូក ផ្លកជផ្េងៗ អ
ណ្ត
ត ត្ជភលង
ើ ជទៀន ឬពណ៌ជផ្េងៗជាជែើម។ បនាាប់មកជយើងក៏ចប់ជផ្តើមចជក្មើនសមាធិក្បមូលផ្តុាំអារមមណ៍
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ជបើកថភនកសមលង
ឹ ជមើលជៅវត្ថុថែលជយើងបានកាំណត្់ជនាេះ ជោយពាោមជធវច
ើ ិត្ឲ្
ត យក្ជេះថាល រីករាយ បាំជភលច
ទុកខកងវល់ និងជរឿងរា៉ៃវអវិជជមានទង
ាំ ឡាយ ជហើយក៏ចប់ជផ្តើមក្គប់ក្គងអារមមណ៍សមាធិ កុាំឲ្យថបកជចញពី
វត្ថុថែលជយើងសមលឹងជនាេះ។ ជបើអារមមណ៍របស់ជយើងថបកជៅគិត្អាំពីអវីជផ្េងជទៀត្ ជយើងក្ត្ូវពាោមទញ
អារមមណ៍របស់ជយើងមកកាន់វត្ថុថែលជយើងកាំពុងជផ្លតត្ជនាេះវិញជោយសនេឹមៗ
ជចញនិងចូលមួយែងោ៉ាងថវង

តាមរយៈការែកែជងាើម

ជាការរំលឹកចិត្ឲ្
ត យរកមករកវត្ថុថែលជយើងកាំពុងជផ្លតត្អារមមណ៍ជៅរក

ជនាេះ។

ការជធវើសមាធិថបបជនេះ ក្ត្ូវជធវើជៅជពលែូចគនជាក្បចាំ និងជៅទីកថនលងជសៃៀមសាៃត្់គមនការរំខាន។
ជយើងអាចជក្បើក្បាស់ជពលជវោថវង ឬខលក
ី នុងការជធវើសមាធិតាមថត្ជយើងអាចជធវើបាន (៥នាទី ១០នាទី ២០
នាទី ឬថវងជាងជនេះ)។
ែនែកទី២
ការកសាងកមាលាំងចិត្ត រឹងមាាំ
ជត្ើការកសាងកមាលាំងចិត្ត រឹងមាាំគឺជាអវី?
ការកសាងកមាលាំងចិត្ត រង
ឹ មាាំ គឺជា វិធីអប់រំ និងទូនាមនចិត្ជា
ត ក្បចាំឲ្យមានសុទិែះិនិយម និងការគិត្ជែ
លមានក្បជោជន៍ែល់ចិត្ត ជធវឲ្
ើ យសាថនភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជយើងមានភាព រឹងមាាំ អាចក្បឈមមុខនឹងបញ្ហាកនង
ុ
ជី វិត្រស់ជៅក្បកបជោយទសេន វិជជមាន។

ការកសាងកមាលាំងចិត្ត រឹងមាាំគឺជាចាំថណកមួយោ៉ាងសាំខាន់ថ្ន

ការថែទ ាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុសេក្គប់រូប និងក្គប់វ័យ។
ការគិត្ក្បកបជោយទសេន វិជជមាន
ការគិត្អាចបជងកត្
ើ ជ ង
ើ នូវជសចកតីក្សឡាញ់ ទឹកចិត្តសបាយរីករាយ ការគុាំគួន ការខូចចិត្ត ។ល។
ជៅជពលថែលជយើងក្គប់ក្គងអារមមណ៍របស់ជយើងបានលអជហើយ

ចិត្តជយើងមានភាពសៃប់សាៃត្់

ក្សស់ក្សាយ ភលឺថាល និងសុទិែះិនិយម។ មានពុទធភាសិត្មួយលបេះជោលថា «ចិត្តថែលជគទូនាមន ឬក្គប់ក្គង
បានលអជហើយ រថមងនាម
ាំ កនូវជសចកតីសុខ»។
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កនុងមួយថ្ែៃៗ

ជគអាចបា៉ាន់ក្បមាណជ

ើញថា

មនុសេមានក់បានជក្បើក្បាស់ការគិត្ក្បមាណពី

៣០.០០០ ជៅ ៥០.០០០ គាំនិត្ជផ្េងៗគន។ ជយើងអាចថចកការគិត្ទង
ាំ អស់ជាបួនក្បជភទសាំខាន់ៗគឺ៖

១-ការគិត្ឥត្ក្បជោជន៍ៈ
អត្ីត្កាល

គឺជាការជក្បើគាំនិត្ថែលមានលកខណៈខជេះខាជយឥត្ក្បជោជន៍ពីជរឿង

ឬអនាគត្ថែលពុាំជាក់ោក់

រួមទង
ាំ គាំនត្
ិ មនាិលសងេ័យជផ្េងៗ

ជោយបជងកត្
ើ អារមមណ៍

រជវីរវាយថែលមិនពិត្ រួមនឹងការក្ពួយបារមភអាំពីអវីថែលមិនចាំបាច់។
២-ការគិត្ក្បកបជោយទសេនអវិជជមានៈ គឺជាគាំនិត្អវិជជមានទង
ាំ ឡាយថែលគិត្ជ ើងជហើយ ជធវើ
ឲ្យអនតរាយែល់ខលួនឯង ឬអនកែថ្ទ។ ការជក្កាធខឹង ការគុាំគួន ការសអប់ជខពើម ការថានាំងថានក់ចិត្ត គាំនិត្ក្បកាន់
ឬជរីសជអើង (ជាត្ិសាសន៍ ក្កុម ពួក) ការក្ចថណននិនាា រួមនឹងគាំនិត្អវិជជមានជផ្េងជទៀត្ គឺសុទធថត្ជធវឲ្
ើ យ
ចិត្តរបស់ជយើងកជក្កើករញ្ជួយ លអក់កករគមនភាពសុខសានតកនុងអារមមណ៍។
៣-ការគិត្ថែលមានក្បជោជន៍ៈ ជាគាំនិត្ទង
ាំ ឡាយណ្តថែលមានភាពជាក់ោក់ ពុាំក្សជមើក្សថ្ម
ថែលបជងកើត្បានជាថផ្នការសក្មាប់ខលួនកនុងែាំជណើរជី វត្
ិ ែូចជាការសិកា ការក្បកបមុខរបរចិញ្ចឹមជិ វិត្
ការផ្តួចជផ្តើមគាំនិត្ជួយែល់អនកែថ្ទ ។ល។
៤-ការគិត្ក្បកបជោយទសេន វិជជមានៈ

គឺជាគាំនិត្ថែលនាម
ាំ កនូវផ្លក្បជោជន៍ចាំជោេះខលួនឯង

និងអនកែថ្ទ ជហើយបជងកត្
ើ បាននូវភាពសៃប់សាៃត្់កនុងអារមមណ៍ សុទិែះិនិយម ការអធាក្ស័យ និងជសចកតីស
ងឃឹម។ ការគិត្ក្បកបជោយទសេន វិជជមាន គឺជាថាមពលែ៏មហិមាបជងកត្
ើ ឲ្យមានកមាលាំងចិត្អា
ត ចឲ្យជយើង
ក្គប់ក្គងអារមមណ៍ បជងកើត្បាននូវភាពសបាយរីករាយកនង
ុ កនង
ុ ចិត្ត កនង
ុ ែាំជណើរជី វិត្ែ៏ថវងឆ្ៃយ។

ផ្លមិនលអថ្នការគិត្ក្បកបជោយទសេនៈអវិជមា
ជ ន
ជៅជពលថែលជយើងមានគាំនិត្អវិជជមានជៅកនង
ុ អារមមណ៍

វាអាចបងកឲ្យមានផ្លអាក្កក់ជាជក្ចើន

ែល់សុខភាពរបស់ជយើងទង
ាំ ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។ ឧទហរណ៍ ជពលថែលជយើងក្ពួយបារមភ ជក្កាធខឹង
ក្ចថណន សអប់ជខពើម គុាំគួន ជាជែើម អារមមណ៍អ វិជជមានទង
ាំ ជនេះ បជងកត្
ើ ឲ្យជយើងមានការតានត្ឹងចិត្ត ជធវឲ្
ើ យ
សាច់ែុាំរបស់ជយើងជ ង
ើ ត្ឹង ជបេះែូងជែើរញប់ បណ្ត
ត លឲ្យែាំជណើរឈាមមានចលនាថក្បក្បួលខុសធមមតា
ជធវើឲ្យសមាពធឈាមជ ង
ើ ខពស់ បងកឲ្យមានការឈឺចប់ជលើរាងកាយែូចជា ការឈឺកាល ឈឺក អស់កមាលាំង
កាយ ែប់កនុងអារមមណ៍ពិបាកែកែជងាើម ។ល។

ផ្លថ្នការគិត្ក្បកបជោយទសេន វិជជមាន
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ជៅជពលថែលជយើងមានអារមមណ៍ វិជជមាន ចិត្តរបស់ជយើងក៏សៃប់សាៃត្់ សាច់ែុាំរបស់ជយើងសក្មាក
ចុេះ ជហើយទទួលបាននូវអុកសុីថសនក្គប់ក្គន់ សមាពធឈាមទប ជហើយក្បការសាំខាន់ជនាេះ គឺអក្តាចរវក់
ជបេះែូងបានែយចុេះ ថែលជាចាំថណកមួយោ៉ាងសាំខាន់កនុងការជួយគាំក្ទ ឲ្យរាងកាយជយើងមានសុខភាពលអ
ក្បជសើរ។ ទនាឹមនឹងជនេះថែរ ការគិត្ជោយវិជជមាន គឺជាមជធាបាយមួយកាត្់បនថយការតានត្ឹងចិត្តែ៏មាន
ក្បសិទធិភាពបាំផ្ុត្។
ជៅកនុងជី វិត្ក្បចាំថ្ែៃ ការគិត្ក្បកបជោយទសេន វិជជមាន ជធវឲ្
ើ យជយើងរយបជងកត្
ើ នូវភាពជោគ
យល់ និងចុេះសក្មុងជាមួយអនកែថ្ទជៅជុាំ វិញខលន
ួ ជយើង ក្ពមទង
ាំ បានបជងកើត្ទសេនសុទិែះិនិយម ជហើយមិន
អស់សងឃឹមកនុងការរស់ជៅ។

ជត្ើក្ត្ូវកសាងកមាលាំងចិត្ត រង
ឹ មាាំ និងបណតុេះទសេន វិជជមានតាមរជបៀបណ្ត?
ការកសាងកមាលាំងចិត្ត រង
ឹ មាាំ និងការបណតុេះបណ្ត
ត លទសេន វិជជមានឲ្យជកើត្មានជ ើងកនុងអារមមណ៍
របស់យុវជនជយើង មានសារៈសាំខាន់ោ៉ាងខាលង
ាំ កនុង វិស័យថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ត ពីជក្ោេះថា ជយើងអាចកាត្់
បនថយការតានត្ឹងកនង
ុ អារមមណ៍ និងបជងកើត្នូវជសចកតីសុខកនុងចិត្ត ថែលជាកតាតជធវើឲ្យជយើងមានសុខភាពផ្លូវ
ចិត្ត រង
ឹ មាាំ និងលអក្បជសើរជាក្បចាំ។ “មានសុខភាពផ្លូវចិត្តលអ គមនភាពតានត្ឹងចិត្ត គមនអាំជពើហិងា គមន
ជជមាលេះក្គប់ោ៉ាង។
ជែើមបីកសាងកមាលាំងចិត្ត រឹងមាាំ និងបណតុេះនូវទសេន វិជជមាន យុវវ័យជយើងគួរខាំហវឹកហាត្់ជាក្បចាំ
និងក្គប់ក្គងអារមមណ៍អ វិជជមានរបស់ជយើងឲ្យបានក្បជសើរតាម វិធីសាស្តសតមូលោះនមួយចាំនួនែូចខាង
ជក្កាមជនេះ

+ពាោមកាត្់បនថយការគិត្ថែលពុាំចបា
ាំ ច់ និងគាំនិត្អវិជជមានទង
ាំ ឡាយ ថែលថត្ងថត្ផ្ុសជ ើង
ជាក្បចាំជៅកនុងអារមមណ៍របស់ជយើង។
+ហវឹកហាត្់អប់រច
ំ ិត្ឲ្
ត យសៃប់

និងកសាងទសេនសុទិែះិនិយមតាមរយៈការសិកាកក្មងទសេនៈ

របស់ក្ពេះពុទធថែលជាទសេន វិជាជែ៏លអក្បជសើរបាំផ្ុត្មានចាំណ្តស់
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និងជាក្បថ្ពណីែ៏យូរលង់ណ្តស់មក

ជហើយជៅក្បជទសកមពុជាជយើងកនង
ុ វិស័យអប់រំសីលធម៌ ច រិោធម៌ និងការអប់រំចត្
ិ តឲ្យមានអារមមណ៍សនតិ
ភាព។

+ការបណតុេះភាព រឹងមាាំកង
នុ ចិត្ត ជែើមបីបជងកើនការជជឿទុកចិត្តចាំជោេះខលួនឯង និងឲ្យត្ថ្មលខពស់ ក៏ែូចជា
ការជគរពខលួនឯងផ្លាល់ (គឺមិនជធវើការវាយត្ថ្មលទបចាំជោេះខលួនឯង)។

+ហវឹកហាត្់ជាក្បចាំនូវ វិធសា
ី ស្តសតសក្មាកកាយ-ចិត្ត និងរជបៀបជធវើសមាធិ គួបផ្េាំនឹងការហាត្់
ក្បាណ ការជលងកីឡាជផ្េងៗ ថែលជាមូលោះនថ្នការកាត្់បនថយការតានត្ឹងចិត្ត។ ក្ត្ូវពាោមជធវើោ៉ាង
ណ្តឲ្យសកមមភាពទង
ាំ ជនេះ កាលយជាទមាលប់ធមមតាកនុងជិ វត្
ិ ក្បចាំថ្ែៃរបស់ជយើង។ ជហត្ុផ្លសាំខាន់គឺ ជបើ
ជយើងពុាំជចេះវិធីសាស្តសតកនុងការកាត្់បនថយការតានត្ឹងចិត្តថែលជកើត្ជ ើងជាក្បចាំចាំជោេះខលួនជយើងជទជនាេះ
ជយើងក៏ពុាំអាចបណតុេះគាំនិត្សុទិែះិនិយម ឬអារមមណ៍ វិជជមានបានជ ើយ។
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ចប់
———
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ឯកសារពិជក្គេះ

១.សុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍កមពុជា: Transcultural Psychosocial Organization (TPO)
ជបាេះពុមពជោយអងគការចិត្តសងគមអនតរវបបធម៌ ឆ្ន១
ាំ ៩៩៧។
២.ជក្គឿងជញៀនជៅក្បជទសកមពុជា: ជបាេះពុមពជោយការិោល័យអងគការសហក្បជាជាត្ិ ទទួល
បនាុកក្គប់ក្គងជក្គឿងជញៀននិងបស្តរកបបទឧក្កិែះមជឈមណឌលក្បចាំត្ាំបន់អាសុីបូោ៌

និងបា៉ាសុីភិច

ការិោល័យទាំនាក់ទាំនងជៅកមពុជា ឆ្ន២
ាំ ០០១ រួមនឹងឯកសារោក់ពន
័ ធជផ្េងៗ។
៣. POSITIVE OF THINKING: ជរៀបជរៀងជោយជោកក្សី Trish Summerfield បុគគលិក
អងគការ Living VAlue Education. www.livingvalues.net
៤. សាសនសុភាសិត្ : ជបាេះពុមពជ ង
ើ វិញជោយវិទាសាថនពុទធសាសនបណឌត្
ិ យ ឆ្នាំ ១៩៩៤។
គណៈកមមការអភិវឌ្ឍជសៀវជៅអប់រំយុវជនកនង
ុ វិស័យថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ត

១-ជោកក្សីជវជជបណឌិត្ ឱក វណណ កា ត្ាំណ្តងអនុគណៈកមមការសុខភាពផ្លូវចិត្ត ក្កសួងសុខាភិបា
ល
២-ជោកជវជជបណឌិត្ ជី វុទធី ក្បធ្លនក្កុមការររគលីនិចសុខភាពផ្លូវចិត្ត អងគការចិត្តសងគមអនតរវបប
ធម៌/TPO
៣-ជោកក្សី ជទព ឆ្ព័ណណ មស្តនតីនាយកោះនថែទស
ាំ ុខភាពជនបទ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៤-កញ្ហញាផ ជភាគ សុធ្លរា៉ៃ មស្តនតីនាយកោះនសុខមាលភាពកុមារ ក្កសួងសងគមកិចច និងការររបណតុេះ
បណ្ត
ត លវិជាជជីវៈ និងនីត្ិសមបទ
៥-ជោកក្សី ធឹម លន់ មស្តនតីនាយកោះនសុខភាពសិកា ក្កសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
៦-ជោក ហួន សាជរឿន មស្តនតីនាយកោះនក្សាវក្ជាវគរុជកាសលយ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
៧-ជោក នូ មុនីជសោះ មស្តនតីនាយកោះនមធយមសិកាចាំជណេះទូជៅ ក្កសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
៨-ជោក ថឆ្ លឹមជសឿន មស្តនតីនាយកោះនអប់រំជក្ៅក្បព័នធ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
៩-ជោក ែី ចជនាា អនកសក្មបសក្មួលកមម វធ
ិ ី ថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ក
ត ុមារកនុងសហគមន៍
១០-ជោក

ង
ុ បូរ៉ៃុម ជាំនួយការកមម វិធី ថែទ ាំងសុខភាពផ្លូវចិត្ក
ត ុមារកនុងសហគមន៍, សមាគមរ

ញ្ជនពុទធិជោធនមិត្ត/CamboKids
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១១-ជោក ថវ៉ៃន សុន អនកសក្មបសក្មួលថផ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជសៀវជៅសក្មាប់បណ្តណល័យកុមារកនុង
សហគមន៍, សមាគមរញ្ជនពុទធិជោធនមិត្ត/CamboKids

យុវជន និងការថែទស
ាំ ុខភាពផ្លូវចិត្ត
ជបាេះពុមពផ្ាយជោយនាកោះនថែទស
ាំ ុខភាពជនបទ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រួមសហការជាមួយ
នឹងៈ
សមាគមរញ្ជនពុទធិបជោធនមិត្/ត CamboKids
អាសយោះនៈ # ៤៥ . ផ្លូវជលខ ២០៦ . សរកត្់ផ្ារជែើមគរ . ខ័ណឌទួលជគក រាជធ្លនីភនាំជពញ
ទូរស័ពាជលខៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៥៧៥
Email: cambokids@online.com.kh
Web Page: www.bigpond.com.kh/Cambokids

អត្ថន័យជលើក្កបជសៀវជៅៈ
១-ពណ៌ថ្បត្ង ជាត្ាំណ្តងទឹកចិត្ក្ត សស់ថាល

២-រូបក្ពេះបាទជ័យវរនម័ ទី៧ គង់ជធវើសមាធិកនុងឥ រិោបែអងគុយថពនថភននថបបវិរាសនៈ ជានិមិត្តរូប
ថ្នទឹកចិត្តសៃប់សាៃត្់ ក្បកបជោយអារមមណក្៍ ជេះថាល និងទសេនសុទិែះិនិយម ជាជគលការណ៍ថ្នការថែទ ាំ
សុខភាពផ្លូវចិត្ត ថែលមានចាំណ្តស់យូរលង់មកជហើយកនុងសងគមនិងវបបធម៌ថខមរ។
ែកក្សង់ទ ាំងក្សុងជចញពី

http://saloeurm.wordpress.com/2012/02/16/យុវជននិងការ

ថែទ/ាំ
ជោយ ៥០០០ឆ្នាំ
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