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ສະມາທິສາງປັນຍາເພອພັດທະນາຍືນຍົງ

ສະມາທິແມນ+ັງ?

ການສະມາທິ ເປັນການພັດທະນາສະຕິໃຫເຂມເເຂງ ແລະການພັດທະນາຄວາມຮູໃຫເລິກເຊງ ເເລະ
ກະຈາງເເຈງ. ມັນເປັນເຄອງມືທສາດຊວຍບັບປຽນປັບປຽນບັນຫາທາງດານຈິດໃຈ ເເລະອາຣົມໃຫກາຍ
ເປັນພະລັງດານປັນຍາ ເເລະຄວາມຄິດໃຫເກີດຄວາມເມດຕາ ເເລະກາວເຂາເຖິງ ການພັດທະນາ
ປັນຍາ. ປະYັດສາດຢງຢືນໃຫເຫັນວາພະລັງຂອງຄວາມຄິດເເລະພະລັງຂອງ ປັນຍານນເເມນມີແທ.
ການສະມາທິແປງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ຝຶກສະຕິ ເເລະ ຝຶກຄວາມຄິດໃຫ ກະຈາງເເຈງ. ການຝຶກສະຕິ
ສາງຄວາມທຸນທຽງທາງກາຍ ເເລະໃຈມັນເປັນພນຖານຂອງ ການພັດທະນາປັນຍາ, ເມອທຸນທຽງເເລວ
ເຮົາສິບເສຍພະລັງຕສງຍົວະເຍຍ ປະຈຳວັນຂອງຊີວິດ. ຄວາມເຂມເເຂງທາງດານສະຕິດງກາວເປັນ
ກຳລັງພາຍໃນທຈະຊວຍໃຫເຮົາ ມີັກໝນ ເເລະ ບ ງົມງວາຍຕປັດໃຈຈາກນອກໃຈໄດງາຍໆ. ວິທີ
ການຝຶກສະຕິທຄົນເຮົານິຍົມໃຊ ເເມນການຈອມ ຄວາມຄິດໃສການເດີນລົມຂອງຫາຍໃຈ, ການສຸມ
ຄວາມຄິດໃສສງໃດສງໜງເຊນ: ໄຟທຽນ, ສຽງວິເສດ, ເທດໄtພະ. ເເຕວາເຮົາvັງມີວິທີການອນອີກ
ເຊນ: ການຈອມຄວາມຄິດໃສ ຄວາມຄິດໃດໜງ, ອາຣົມໃດໜງ, ືປອຍວາງ (ເປາYາງ) ກເປັນການຝຶກ
ສະມາທິທມີປະສິດ ທິຜົນຄືກັນ.

ການສະມາທິເພອພັດທະນາຄວາມຄິດໃຫເລິກເຊງ ແລະກະຈາງເເຈງນນເປັນເຄອງມສຳລັບດັບ
ຄວາມທຸກ ເເລະເສີມສາງປັນຍາໃຫເຂມເເຂງ. ັງຈາກມີສະຕິດີ ແລະ ແໜນໜາແລວເຮົາສາມາດ
ສຶກສາເບງຕົວຕົວຂອງຄວາມຄິດ ເເລະຂອງອາລົມວາທັງສອງຢາງນເປັນຕົວຕົນແນວໃດ ເເລະເປັນ
ໜເເໜງຂອງຄວາມທຸກໄດແນວໃດ. ເຮົາຈະເຫັນໄດວາ ໂດຍລວມເເລວ ຄົນເຮົາປະກອບດວຍ ຄວາມດີ
ແລະຄວາມງາມ (ຜອງໃສ) ຢູ◌ູເເລວ. ການສະມາທິເພອຄວາມກະຈະເເຈງນຈະໃຫເຮົາ ເຫັນທາດແທ
(ຄວາມຈິງ) ຂອງຄົນເຮົາ ແລະຈະເຮັດໃຫເຮົາທຸນທຽງໜັກເເໜນບYນໄtຕປັນຫາ ຊີວິດທມີຢູ
ປະຈຳວັນກຄືບັນຫາໂລກ ມັນເປັນຂົວຂາມຄວາມທຸກໄປສູຄວາມສຸກ.

ເປັນ+ັງຈງຝຶກສະມາທິ?

ເຮົາຝຶກສະມາທິເພອສາງຄວາມສຸກຈາກພາຍໃນ ເເລະສາງພາວະພໍພຽງໃນຕົວຕົນເຮົາເອງ. ບັດຈຸບັນມີ
ສິນຄາ ມີວັດຖຸ ມີການບໍລິການ ຮອຍຢາງພັນປະການເພອຢາກອອຍຄວາມຢາກຂອງເຮົາ. ເເຕ
ຄວາມອຸດົມຮງມີ ແລະ ການບໍລິການທມີດງກາວເປັນຕນເຫດຂອງຄວາມທຸກ, ຄວາມອຸກອງ,
ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍ ແລະຄວາມກະວົນກະວາຍ. ມັນເປັນສງແປກປະາດທ
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ເມອຄວາມຮງມີເພມຂນສູງ ຄວາມສະບາຍໃຈຈະເລມດລົງ ເເລະຄຸນນະພາບທາງດານຈິດໃຈກມັກຈະ
ດລົງ. ຜົນການຄນຄວາສະບໄດວາ ທາເເຮງຂອງຄວາມສຸກຈາກພາຍໃນເຮົາມີຢູແລວເຖິງ 50% ອີກ
40% ແມນມາຈາກການກະທຳຂອງເຮົາເຊນ: ທຳດີໄດດີ, ທຳບາບໄດບາບ ເເລະ 10% ແມນມາຈາກ
ການຕອງການຂນພນຖານເຊນ: ອາຫານ, ທພັກເຊົາ, ເຄອງນຸງ ເເລະ ສຸຂະພາບ.

ການສະມາທິເປັນການສາງຄວາມສຸກພາຍໃນທມີທາເເຮງເຖິງ 50% ທໄດເວາໄປເເລວນນ. ຢູໃນຍຸກ
ອຸດສາຫະກຳເຮົາມັກົງທາງແລນຕາມຄວາມສຸກທຢູນອກຕົວຂອງເຮົາແຕຢາງດຽວ (ເຊງ ສາມາດໃຫ
ຄວາມສຸກແຕພຽງ 10% ເທານນ). ເຮົາລືມພັດທະນາຄວາມສຸກພາຍໃນຕົວຂອງເຮົາ ທມີທາເເຮງສູງ
ກວານນໄປພອມໆກັນ. ຖາເຮົາບໃຊເວລາຄນຫາເຮົາຈະບສາງໂອກາດໃຫໄດພົບກັບຄວາມສຸກພາຍໃນ
ດງກາວເທາທຄວນ. ມັນເປັນວິທີການທທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ.

ໃນຍຸກສັດຕະວັດທີ 21 ນເຮົາຄວນເຮັດໃຫເຮົາດພນຈາກຄວາມເສາໝອງພາຍໃນທໄດພາກັນສະສົມ
ໄວໃນສະສົມໄວໃນສັດຕະວັດທີ 20 ນນ ຜານການປັບປຽນດງກາວບໝາຍຄວາມວາເຮົາຈະ
ປົກກະຕິເສດ ຜົນງານທາງດານວິທະຍາສາດຂອງສັດຕະວັດທ 20 ບໝາຍຄວາມວາເຮົາຈະຖອນຕົວ
ອອກຈາກຊີວິດຕົວຈິງຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ແຕໃຫມີສະຕິເບງໂລກໃນທາງບວກວາ ເເຕລະວິນາທີ
ແມນເປັນໂອກາດຂອງການສາງສະຕິ, ສາງໂອກາດຂອງການພັດທະນາຄວາມຄິດໃຫກະຈາງເເຈງ ແລະ
ເລິກເຊງ, ມັນເປັນການຈອງເບງຈິດ-ໃຈຂອງເຮົາເອງໃຫໄປເຖິງພາວະປັນຍາພາຍໃນທເຮົາສາມາດ
ເຮັດໄດຢູເເລວ. ບໃຫເບງເເຕທາງນອກແຕຢາງດຽວຄືໃນຜານມາ ໃຫເບງທາງໃນໄປພອມໆກັນ.
ການຝຶກສະມາທິເປັນການເປີດຫູເປີດຕາໃຫເຫັນປະຈຸບັນ ເເລະມັນສາມາດຊວຍເຮາົປັບປຽນຄວາມທຸກ
ຄວາມລຳຄານໃຫກາຍເປັນຄວາມສຸກໄດ.

ໃນບາຍປີຜານມານ ນັກວິທະຍະສາດລະດັບໂລກາຍທານໄດຫັນມາສຶກສາຄນຄວາ ເບງຮູບແບບ
ແລະຜົນໄດຮັບຈາກການປະຕິບັດສະມາທິ. ນັກຄນຄວາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard, ແລະ MIT
Wisconsin ສະບວາ ການປະຕິບັດສາມະທິມີຜົນດີາຍຢາງເຊນ: ດຜອນຄວາມດັນຂອງເລືອດ,
ເສີມສາງພູມຕານທານ, ພັດທະນາຄວາມຈຈຳ ພັດທະນາຄວາມສູຊົນ, ແລະສາມາດເເກບັນຫາໂລກ
ຈິດບາງປະເພດໄດ. ຜົນຂອງການເອົາຄອມພິວເຕີກວດເບງສະໝອງຂອງນັກຝຶກສະມາທິ ຢງຢືນໃຫ
ເຫັນວາ: ການປະຕິບັດ 5-10 ນາທີຕມ ສາມາດເພມພະລັງຂອງສະໝອງໃນການສາງຄວາມສຸກ ແລະ
ພໍໃຈຢູໃນສະໝອງຂອງຜູກຽວ. ສະບໄດວາ: ເຮົາຍັງບທັນສຶກສາພັດທະນາແລະນຳໃຊສະໝອງເຮົາໃນ
ການສາງພະລັງພາຍໃນໃຫາຍເທາທຄວນເທອ.

ນັກພັດທະນາທມີຊສຽງໂດງດັງາຍທານຄາດYັງວາ ບັນດາບັນຫາ ແລະ ວິກິດການທເກີດຂນໃນໂລກ
ນັບມນັບາຍໃນຊຸມປີທຜານມານ ເກີດຂນກຍອນວາພວກເຮົາບໄດພັດທະນາສະໝອງຂອງຄົນເຮົາ
ໃຫສົມດຸນ ເເລະຍັງບເຂງເຖິງປັນຍາພາຍໃນໄດເທອ. ຄຸນສົມບັດ, ນໃຈເອອເພອເຜອເເພ ເເລະ
ຄວາມເມດຕາ ທມີຢູໃນທຳມະຊາດຈິດຂອງມະນຸດເເຕວັນເກີດນນ ແມນຍັງບໄດຖືກພັດທະນາ ແລະ
ນຳມາໃຊເທາທຄວນ. ດງນນ ການພັດທະນາ ເເລະ ການດຳລົງຊີວິດຈງຢູໃນວົງວຽນເຫັນເເກຕົວ
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ແກງແຍງແຂງລນກັນສະເໝີ ຈົນຮອດຈດຸທວາ ພວກເຮົາໃຊຊັບພາຍາກອນທຳມະຊາດຂອງໂລກຈົນ
ກວາ 150% ຂອງເເມທໍລະນີ ທສາມາດທົດແທນຄືນໃຫໄດ, ຖາມະນຸດເຮົາສືບຕຂູດຮີດທຳມະຊາດຕໄປ
ອີກແມທໍລະນີອາດວິນາດໄປໄດ ແລະມະນຸດເຮົາກຈະວິນາດໄປນຳ. ອັນນ ເຮົາຈະເອນວາ:
ວິກິດທາງດານຈິດວິນຍານຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ.

ການຝຶກສະຕິ ການສະມາທິໃຫກະຈາງເເຈງເປັນເຄອງມືສາມາດຊວຍໃຫເຮົາດພນອອກຈາກ
ຄວາມສຽງດງກາວ, ເຮົາບຄວນລໍຖາໃຫທຸກຄົນຕນຕົວ ເຮົງຕອງເລມພັດທະນາ ສະຕິ ແລະຈິດວິນຍານ
ຂອງໂຕເຮົາເອງກອນ, ຕໄປກເເມນພັດທະນາຈິດວິນຍານຄົນຢູໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ.

ສະພາບຕົວຈິງຂອງສັງຄົມລາວເຮົາກຳລັງຫັນອອກຈາກການມີນໃຈເອອເຟອເພອເເຜ ແລະກາວເຂາ
ເປັນສັງຄົມເຫັນເເກຕົ◌ົວາຍຂນ. ການເເຂງຂັນກັນແບບເຫັນແກຕົວ ແລະສະສົມຄວາມຮງຄວາມມີ
ເກີນຄວາມຈຳເປັນຂອງຄົນກຸມໜງ ນນສາງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃຫຄົນອີກກຸມໜງໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ. ຕົວຢາງການຕັດໄມໄປຂາຍຈະສາງຄວາມລວຍໃຫຄົນກຸມໜງ ເເລະສາງຄວາມທຸກໃຫ
ເເກຊຸມຊົນທສູນເສຍປາທເຄີຍເປັນບອນທຳມາຫາກິນຂອງເຂົາ. ຖາວາເຮົາມີລະບົບທຮັບປະກັນວາ
ຜູທລວຍຍອນໄມຈະນຳເອົາອັນໃໝ ອັນດີກບັມາຊົດເຊີຍຊຸມຊົນທສູນເສຍປາໄປນນ ເເມນຈະເປັນ
ການດີທສຸດ. ແຕວາສວນໃ�ເເລວ ຜູລວຍຈະບມີເມືອງພໍບຢາກແບງປັນຄືນມີເເຕຢາກເພມ
ຄວາມລວຍຂນໄປເລອຍໆ ອັນນເເມນການຂາດນໃຈ, ຂາດຄວາມເອອເຟອເພອແຜ, ຂາດຄວາມ
ເມດຕາ, ຂາດຈິດວິນຍານຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ ເເລະລືມຕົວຕົນວາເອງກເປັນສວນໜງຂອງສັງຄົມ
ແລະເປັນສວນໜງລະບົບນິເວດຂອງໂລກທພົວພັນກັນທັງນນ. ບຄວນທຳລາຍປາໄມ ເເລະສາຍນຈົນ
ລະບົບນິເວດຟນຕົວຄືນບໄດ.

ຜູຈົນກຈະບມີຄວາມທຸກເກີດຂນເພມອີກເພາະມີວັດຖຸອກລວງໃຈໃຫຢາກໄດຢາກມີກັບຜູທລວຍແລວ.
ເເທນທເຮົາຈະໃຊກົນໄກຜູລວຍຊວຍຜູທຸກ, ໃນລະບົບທຶນນິຍົມແມນຜູລວຍເອົາເງິນໃຫຜູທຸກຢືມໃຊ
ແຕຍອນວາຜູທຸກຍັງບມີຄວາມຊຳນານ ບທັນໄດມີຫົວຄິດປະດິດສາງກຽວກັບການລົງທຶນພໍ ເຂົາເຈາຈງ
ນຳເງິນທຢືມມາບເປັນ ເເລະກາຍເປັນຄົນຕິດໜ ເເລະ ກທຸກລົງກວາເກາຊ.

ພໍສະບໄດວາ ການພັດທະນາຄວາມສະາດ, ການພັດທະນາປະສົບການຂນເທອລະໜອຍຈງເປັນ
ການສາງພນຖານເພອກຽມຕົວຮັບຕວັດຖຸນິຍົມ. ໝາກຫົວໃຈຂອງການສາງພນຖານດງກາວແມນ
ການຝຶກສະຕິ ເເລະຄວາມເຂົາໃຈໃຫກະຈາງເເຈງເພອດຄວາມສຽງ. ຈະນຳໃຊກົນໄກໃດມາພັດທະ
ນາສະຕິ ແລະເປັນບອນພັດທະນາສະຕິ ເເລະ ເປັນບອນພັດທະນາຄວາມຮູໃຫເລີກເຊງໄດ, ທັງສອງ
ເປັນສະຖາບັນພູມປັນຍາທສາມາດຊວຍສາງພນຖານດານສະຕິ ເເລະດານຄວາມສະາດໃຫເເກຄົນ
ເຮົາໃຫເຂມເເຂງໄດ. ຄຳຖາມກຄື: ເຮົາຮູຈັກນຳໃຊສອງສະຖາບັນນໄດດີເຕັມສວນືບ ຖາເຮົາຕັດສິນໃຈ
ໃຊສອງສະຖາບັນນໃຫເຕັມຄຸນນະພາບແທພວກເຮົາຈະລລວຍຄວາມສຸກ ເເລະ ດພນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຈົນແບບຍືນຍົງແທ້ໆ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ຊາວພຸດ ປີທີ 04 ສະບັບທີ 07 ພ.ສ. 2554 


