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Activate your own inner healing power
Maharishi Mahesh Our body has far more power to heal itself than we know. The experience
of transcending creates the ideal condition to activate the body's innate healing
Yogi Founder
រកដ ញ
ើ ដោយ មហាឬសី
មដ ស យូ គី

Maharishi
Mahesh
Yogi
brought TM to the west in 1958.
Since then over 6 million people
have learned the technique all
around the world. មហាឬសី មដ ស
យូ គី បាយនាំយក បដចេ កដទស TM ដនះ
ដៅភាគខ្ងលិចកនុងឆាាំ ១៩៥៨។ តាាំង
ពីដពលដនះមក មានមនុសេចាំនួន ៦
លននក់បានដរៀនបដចេ កដទសដនះដៅ
ទូ ទង
ាំ ពិភពដលក ។

power. Fortunately this is a lot easier than previously thought, as confirmed
by 600 scientific research studies, 6 million people practicing TM
worldwide. It only requires the right technique and proper training.
True meditation is easy. Anyone can learn it, it’s enjoyable, natural and very
effective. Most people think that meditation involves some kind of mind
control, forcing the mind to be quiet through some kind of concentration (on
the breath, a sound, or “being in the now”). Concentration goes against the
nature of the mind, and is hardly enjoyable. TM however is extremely easy
and pleasant.
រំពោចរំលំងនៃការជាសះពសបើយពោយខ្ល ួៃឯងរនុងខ្លៃរបស់
ួ
អ្នរ
ពរៀងកាយរបស់ពយើងមាៃអ្ំណាចនៃការជាសះពសបើយពោយខ្ល ួៃឯង ដែលពយើងមិៃែឹង ។ បទ
ពិដស្ត្ន៍ ថ្នភាព្បមាែមិនបានបដងក ើតដោយមានលកខ ខែឌដ៏្បដសើរកនុង ការរំដោចកាំលង
ាំ ថ្នការ
ជាសះដសបើយដោយខល ួនឯងពី្មម ជាតិ។ សាំណាងណាស់ វ ិ្ីដនះគឺមានភាពងាយ្សួ លជាងគាំនិតពីមុន
ដូ ចបានបងាាញដៅកនុងការសិកាតាមជបបវ ិទាស្តស្រសា ៦០០ និងមានមនុសេ ៦លននក់ កាំពុងអនុ
វតា TM ទូ ទង
ាំ ពិភពដលក ។ វា្ាន់ ជតត្មូវដោយមានបដចេ កដទស្តឹម្តូវ និងការបែ្ុះបណា
ា ល
ជដលសម្សបមួ យបុដណា
ណ ះ។
សមាធិេិត គឺងាយក្សួ លៈ មនុសេ្គប់ាាោចដរៀនបាន ដោយរ ើករាយ ដោយ្មម ជាតិ និងមាន្បសិទធិ
ភាពបាំសុត ។ មនុសេភាគដ្ចើនគិតថា ការដ្វ ើសមា្ិពាក់ព័នធនឹង្បដភទខៃ ះថ្នការ្គប់្គងសល វូ ចិតា
បងខ ាំចិតាដោយសង ប់តាមរយៈវ ិ្ីថ្នការ្បមូ លោរមម ែ៍ (ដតាតដលើដដងា ើម សាំដលង ឬ ៉ដ្វ ើដោយចិតានឹង
លកល់៉) ។ ការ្បមូ លោរមម ែ៍ ្បឆាំងនឹង្មម ជាតិថ្នសល វូ ចិតា ដ ើយពិបាកដ្វ ើដោយចិតា រ ើករាយ ។ ខុស
ពី TM គឺងាយ្សួ ល និង រ ើករាយខ្ៃាំងណាស់ ។

A simple mental
technique with profound
physical effects
បដចេ កដទសសល វូ ចិតាដ៏ស្តម័
ញ្ញ បាំសុត និងមាន្បសិទធិ
ភាពដលើរាងគ កាយខ្ៃាំងខ្ៃ
បាំសុត

Changing lives: Why more and more
celebrities,
scientists
and
governments are supporting TM
តៃស់ប្រជី
ូ វ ិតៈ ដ តុអវីបានជាមានឥសិរៈ
ជនលបីលាញ អា ក វ ិទាស្តស្រសា និងស្តាប័នរ
ោាភិបាលដ្ចើនដ ើងៗ ាាំ្ទបដចេ កដទស
TM

Transcending = Much more than relaxation
Meditation is becoming more and more popular to manage stress, but the true experience of transcending
has a far more profound effect than just relaxation. Unfortunately, the knowledge of how to easily transcend
had been lost to the world until recently. The ancient texts from the oldest tradition of knowledge describe
transcending as the highest human experience, essential for our full human development. Today we can
confirm this through modern science, by measuring what happens in the body and the brain during the
practice of Transcendental Meditation:
1. A profound state of rest: much deeper than ordinary relaxation, even deeper than sleep.
2. Inner peace and happiness: significant decrease of stress hormones and increase of happiness hormones
3. Wholistic brain development: measurable through EEG brain wave coherence measurements.
All these together make the TM practice so effective for all areas of life.
ក្បមាណមិៃបាៃ = សីជពក្ៅជាងការសក្មារធមម តា
សមា្ិ កាៃយជា វ ិ្ីស្តស្រសាដ៏ដពញនិយមដ្ចើនដ ើងកនុងការ្គប់្គងភាពតានតឹង ជតបទពិដស្ត្ន៍ជាក់ ជសា ងថ្នការដ្វ ើចិតាដោយ្បមាែមិន
បាន គឺមាន្បសិទធិភាពសុីជដ្ៅជាងការស្មាក្មម តា ។ ជាអកុសល ចាំដែះដឹងថ្នការការស្មួ លចិតាដោយ្បមាែមិនបាន ្តូវបានបាត់
បងពីពភ
ិ ពដលករ ូ តមកដល់បចចុបបនា ដនះ ។ ចាំណាចារ ឹកពីបុរាែ សា ីពីចាំដែះដឹងជា្បថ្ពែីដ៏ចាំណាស់ ពិពែ៌នអាំពីការដ្វ ើចិតាដោយ្បមាែ
មិនបាន ជាបទពិដស្ត្ន៍ខពស់បាំសុតរបស់មនុសេ និងជាសកាានុពលស្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ដពញដលញរបស់មនុសេ។ បចចុបបនា ដយើងោចបញ្ជាក់
បដចេ កដទសដនះ តាមរយៈវ ិទាស្តស្រសាទាំដនើប ដោយការវាស់ជវងអវ ីជដលបានដកើតដ ើងដៅកនុងរាងគ កាយ និងខួ រកាលដពលកាំពុងអនុវតា បដចេ ក
ដទស ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ។
១. លរខ ណៈសក្មារែ៏ក្ជាលពក្រៈ មានលកខ ែៈសុីជដ្ៅជាងការស្មាក និងការដគងលក់្មម តា ។
២. មាៃពសចរត ីសខ្ ៃិងសៃត ភា
ិ េផ្ល វូ ចិតតៈ កាំែត់សាំាល់ដ ើញមានការលយចុះថ្ន អរមូ នតានតឹង និងដកើនដ ើងនូ វអរមូ នថ្នភាពរ ើករាយ ។
៣. អ្ភ្ិវឌ្ឍក្បេ័ៃធខ្ួររាលទំងមូ លៈ ោចវាស់ជវងបានតាមរយៈមាសុីនវាស់រលក់ទាំនក់ទាំនង្បព័នធខួរកាល EEG ។
ទាំងអស់ដនះដ្វ ើដោយការអនុវតា បដចេ កដទស TM មាន្បសិទធិភាព្គប់ ជសាកទាំងអស់ថ្នជី វ ិត ។

Transcending = Deep Rest
When the mind transcends the finest impulse of thought, it comes into a state of complete inner silence. This
happens in a completely natural and effortless way. We can’t try to make the mind silent, nor do we have to.
With the right technique the mind will go there by itself. When the mind transcends, the body spontaneously
comes into a very deep state of relaxation as well, far deeper than sleep.
ក្បមាណមិៃបាៃ = សីជពក្ៅជាងការសក្មារធមម តា
ដពលសល វូ ចិតា្បមាែមិនបាន ភាគលអ ិតបាំសុតថ្នគាំនត
ិ ដកើតដ ើង វាដកើតដចញពីលកខ ែៈសង ប់ស្តងត់កនុងខល ួនជដលដពញដលញ។ ដនះវាដកើតដ ើងជា
្មម ជាតិ និងាមនការ្បឹងជ្បងដ ើយ ។ ដយើងមិនោចបងខ ាំសល វូ ចិតារបស់ដយើងដោយសង ប់បានដនះដ ើយ សទុយដៅវ ិញវារ ិតជតដ្វ ើដោយវារំដជើប
រំជួលដ ើង ។ ជតជាមួ យបដចេ កដទសជដល្តឹម្តូវ សល វូ ចិតានឹងសង ប់ស្តងត់ដោយខល ួនឯង ។ ដពលសល វូ ចិតា្បមាែមិនបាន ជាស្តវយ្បវតា ិរាងគ កាយ
នឹងទទួ លបាននូ វការស្មាកយងសក ប់សកល់ជាងការដគងលក់្មម តា ។

What people are saying ដតើមនុសេនិយយអវ ីខៃះពី
បដចេ កដទសដនះ

I have done so many meditation
courses, but there was always
something that felt not right; I
missed something. I did not feel
satisfied. When I learned TM, it felt
just like coming home to me. Finally
I have found it.
Nina
ខ្ុាំបានដរៀនវគគ បែ្ុះបណា
ា លសមា្ិជាដ្ចើន
បុជនា ខ្ុាំជតងជត
មានោរមម ែ៍ថាវាហាក់ដូចជាមិន្តឹម្តូវ ខ្ុាំខុសអវ ីមួយ។ ខ្ុាំ
ទទួ លោមម ែ៍មិន្គប់្ាន់សកប់សកល់។ ដៅដពលខ្ុាំដរៀន TM ខ្ុាំ
មានោរមម ែ៍ថា ខ្ុាំ្តលប់មកសទះថ្នខល ួនខ្ុាំ។ ចុងដ្កាយខ្ុាំរក
ដ ើញនូ វោរមម ែ៍ទង
ាំ ដនះ។

This technique is truly one of a kind.

This can be objectively measured by monitoring oxygen
consumption.Ref.,Ref. This graph, from a Harvard
Medical School research study, shows that during TM,
the body comes into a state of rest that is twice as deep
as even the deepest rest during sleep. More than 30
studies around the world have confirmed the deep rest
during TM practice. This deep rest activates the inner
healing power in our own bodies.

ដនះោចវាស់ជវងបានដោយការពិនិតយដមើលថ្នការដ្បើ្បាស់អុកសុីជសេន
។ ្កាបដនះ ្តូវបានសិកា្ស្តវ្ជាវដោយស្តលសុខ្ភិបាល ហាវ ឺដ
បងាាញថា កនុងកាំ ុ ងដពលអនុវតា TM រាងគ កាយរបស់ដយើងទទួ លបានការ
ស្មាក្ជាលដ្ៅជាង ២ដង ដបើដ្ៀបនឹងការដគងលក់សកប់សកល់្មម តា
។ ការសិកាជាង ៣០ ដៅទូ ទង
ាំ ពិភពដលកបានបងាាញពីការស្មាកដ៏
្ជាលដ្ៅកនុងដពលអនុវតា TM ដនះ ។ ការស្មាកដ៏្ជាលដ្ៅដនះ ដ្វ ើដោ
យមានរំដោចកាំលង
ាំ ថ្នការជាសះដសបើយដោយឯកឯង
កនុងខល ួនរបស់
ដយើង ។

Relaxation means relaxing tensions. The body has a
completely natural way to remove all the tensions it
accumulates. This is what we do during sleep, but the
rest during sleep doesn’t go deep enough to remove the
deeply rooted traumatic stresses. Transcending will do
exactly that.

ការស្មាកមានន័យថា ាមនភាពតានតឹង ។ រាងគ កាយរបស់ដយើង មាន
រដបៀបកាំចាត់ដចាលភាពតានតឹងទាំងអស់ដោយ្មម ជាតិ ជដលវាបាន
បដងក ើតដ ើងដោយខល ួនវា ។ ដនះគឺជាអវ ីជដលដយើងកាំពុងដ្វ ើកនុងដពលដគង
លក់
បុជនា ការស្មាកកាំ ុ ងដពលដគងលក់មិនោចមានកាំលង
ាំ ្គប់
្ាន់ដដើមបីកចា
ាំ ត់ដចាលនូ វឬសគល់ថ្នភាពតានតឹងជដលកប់ដ្ៅបាន
ដ ើយ ។

The results are most obvious with those who need it most. A recent study with Iraq
war veterans showed a 50% reduction in PTSD and depression after only 8 weeks
of TM practice.Ref. The results were so spectacular that CNN did a feature on it on
US Veteran’s Day. (Watch the CNN video.)
This was just another confirmation of earlier research with Vietnam war veterans
that was done 25 years ago.

លទធសលជាក់ ជសា ង ស្មាប់អាកជដល្តូវការបដចេ កដទសដនះបាំសុត។ ការសិកាលមីៗជាមួ យអតីតដយ្ិនដ្វ ើស
ស្រងាគមដៅ អុី
រា៉ា ក់ បានបងាាញថា ៥០% ថ្នពួ កដគមានការកាត់បនា យ PTSD និងការធ្លៃក់ទឹកចិតាបនទប់ពីបានអនុវតា បដចេ កដទស TM បាន ៨ សបាា ៍ ។
លទធសលដនះ បានលិចដ ើងកាន់ ជតចាស់ដៅដពលជដលកមម វ ិ្ីទូរទសេន៍ CNN បានបងាាញបដចេ កដទសដនះ ដៅដល់ដយ្ិនចាំណាស់ៗ ដៅកនុង
កមម វ ិ្ីទិវាអតីតយុទធជនរបស់ោ
ដមរ ិក ។ (សូ មទសេន វ ើដដអូ CNN) ដនះ្ាន់ ជតជាការបងាាញអាំពីការសិកា្ស្តវ្ជាវលមីៗ ជាមួ យអតីតដយ្ិនកនុងសស្រងាគម ដវៀតណាម កាលពី
២៥ឆាាំ មុន

In this study the TM group saw such significant reductions (in PTSD, anxiety,
depression, insomnia, etc.) that after only 3 months of practice, 70% of the war
veterans required no further treatment. The control group that received standard
psychotherapy showed no improvement.Ref.

ការសិការដនះ ្ក ុមអនុវតា បដចេ កដទស TM បានបងាាញអាំពីការលយចុះយងសាំខ្ន់ (កនុងជសាក PTSD ទុកខ
្ពួយ ការបាក់ធ្លៃក់ទឹកចិតា និងជមង ឺដគងមិនលក់ជាដដើម) បនទប់ពីបានអនុវតា បដចេ កដទសដនះបាន ៣
ជខ ៧០% ថ្នអតីតដយ្ិន ទាំងដនះមិន្តូវការការពាបាលជាពិដសសដទៀតដ ើយ ។ ដ ើយការ្គប់្គង
្ក ុម ជដលទទួ លបានការពាបាលជមង ឺសល វចិ
ូ តាតាមសា ង់ោ មិនបងាាញពីភាព្បដសើរដ ើងដ ើយ ។

These people have problems that go far deeper than ours. If TM can help them,
even when nothing else that has ever been tried works, we can imagine that it
can help anybody.

្ក ុមមនុសេទាំងដនះមានបញ្ជាសល វូ ចិតា្ងន់្ងរជាងមនុសេដយើង្មម តា ។ ្បសិនដបើ TM ោចជួ យពួ កាត់
បាន ទាំងជដលាមនវ ិ្ីស្តស្រសាដសេងដទៀតោចជួ យពួ កាត់បាន ដយើងោចសនា ិោានបានថា បដចេ កដទស
TM ដនះោចជួ យមនុសេ្គប់រ ូបបាន ។

The video below shows several more examples of just how powerful TM can be for those who are suffering
from traumatic stress. It also shows why more and more scientists, educators, celebrities and governmental
institutions are supporting the TM technique.
កនុង វ ើដដអូ ខ្ងដ្កាមដនះ បងាាញពីឧទ រែ៍ខៃះៗ អាំពីរដបៀបជដលអាំណាចរបស់ TM ោចជួ យដៅបានចាំដពាះមនុសេជដលទទួ លការឈឺចាប់ពីរ
បួ សសល វូ ចិតា្ងន់្ងរ ។ វាក៏បងាាញសងជដរថា ដ តុអវីបានជាអា ក វ ិទាស្តស្រសា អា កអប់រំ ឥសរជនលបីលាញ និងស្តាប័នរោាភិបាលដ្ចើនដ ើងៗាាំ្ទ
ដលើបដចេ កដទស TM ។

វ ើដដអូ រ
Stress disturbs the normal functioning of the brain, causing among other things, a decrease in the production
of the “happiness hormone,” serotonin. A lack of serotonin influences not only our inner sense of happiness,
but is also associated with migraines, sleep disorders, anxiety, anger outbursts, Alzheimer’s, eating
disorders, addictions and many others. One can try to influence serotonin artificially (as antidepressants do),
but this only treats the symptoms, not the real problem itself.

ភាពតានតឹងដ្វ ើដោយមានការរំខ្នដល់ការបាំដពញតួ រនទីជា្ប្កតីរបស់ខួរកាល បងក រដោយមានបញ្ជាដសេងៗ និងកាត់បនា យការសលិតអរ
មូ វសបាយរ ើករាយ ៉ស្តរធ្លតុបដញ្េ ញបាៃជកត ដពលជាលិការមានរបួ ស ៉ ។ ការខវ ះខ្ត ឥទធិពលពីស្តរធ្លតុបដញ្េ ញបាៃជកត វាមិន្តឹមជតបះពាល់
ដល់ វ ិញ្ជញែថ្នភាពសបាយរ ើករាយកនុងខល ួនរបស់ដយើងបុដណា
ណ ះដទ ជតវាក៏ពាក់ព័នធដៅនឹងដរាគ្បកាាំង (ដរាគឈឺកាលរាុថ្ាំ រ៉ា) ដគងមិនលក់ ទុកខ្ពួយ
កាំ ឹងដេវឆវ Alzheimer’s មិនឃ្លៃនោហារ ោែនឹងអវ ីមួយ និងជមង ឺដសេងៗដទៀត ។ មនុសេមាាក់ោចពាយមដ្បើ្បាស់ វ ិ្ីស្តស្រសា្គប់្គងឥទធិ
ពលការបដញ្េ ញស្តរធ្លតុបាៃជកតបាន (ដូ ចជា ការដ្បើ្បាស់ថាារាំ ំងាប់ោរមម ែ៍) ជតវា្ាន់ ជតជាការបាំបាត់ដរាគសញ្ជញបដណា
ា ះោសនា បុដណា
ណ ះ វាមិន
ជមនជាការដោះ្ស្តយបញ្ជាពិត្បាកដដ ើយ ។

The experience of transcending on the other hand activates the body’s own healing
ability, so that the brain can function normally. The result? An increase in serotonin
production completely naturally during the TM practice, and eventually during the
rest of the day.Ref. This has implications in all areas of life, as you can discover on
this site.

បទពិដស្ត្ន៍ថ្នការដ្វ ើចិតា្បមាែមិនបានមួ យដទៀត គឺរំដោចសមតា ភាពថ្នការដ្វ ើដោយជាសះដសបើយដោយ
ឯកឯងរបស់រាងគ កាយ ដ តុដនះខួ រកាលោចបាំដពញមុខងារដោយ្ប្កតី។ ជាលទធសល បដងក ើនការសលិតអរមូ ន
បាៃជកតជាសះដោយ្មម ជាតិទង
ាំ កនុងដពលអនុវតា បដចេ កដទស TM និងទាំងដពលស្មាក្បចាាំថ្លង។ ដនះវាដិត
ជាប់្គប់ ជសាកទាំងអស់ថ្នជី វ ិតរបស់ដយើង ដូ ចជដលអា កោចដមើលដ ើញកនុងជសាកដនះ្ស្តប់ ។

Transcending = Measurable Brain Development
Transcending not only has an effect on our health, our well-being, our self-esteem and our relationships, but
it also influences our brain development, even in adults, whose brains are supposedly already fully developed.
How can a simple experience effect the brain in a way that was considered impossible, (such as disappearance
of ADHD, increase IQ and creativity in adults etc)? This requires a little more explanation.
ក្បមាណមិៃបាៃ = ការអ្ភ្ិវឌ្ឍខ្ួ ររាលដែលអាចវាស់ ដវងបាៃ
ភាព្បមាែមិនបាន មិន្ាន់ ជតមានឥទធពលដលើសុខភាព សុខុមាលភាព ការដារពខល ួនឯង និងទាំនក់ទន
ាំ ងរបស់ដយើងបុដណា
ណ ះដទ ជតវាក៏
័ ចាំណាស់ ដ ើយខួ រកាលអភិវឌ្ឍន៍ដពញដលញក៏ដោយ ។ ដតើបទ
មានឥទធិពលដលើការអភិវឌ្ឍខួ រកាលរបស់ដយើងសងជដរ ទាំងដយើងចូ លដល់វយ
ពិដស្ត្ន៍ដ៏ស្តមញ្ញ ដនះោចមានឥទធិពលដលើខួរកាលយងដូ ចដមា ច វ ើ្ី ជដលដយើងគិតថាវាមិនោចដៅរ ួច (ដូ ចជា អវតា មាន ADHD បដងក ើន IQ
និងគាំនិតថ្ចា ្បឌ្ិតរបស់មនុសេចាស់ជាដដើម) ។ ្តូវការពនយល់បជនា មដទៀត ។
But the effects themselves are clearly measurable, for example through EEG coherence.
បុជនា ឥទធិពលរបស់វាោចវាស់ជវងយងចាស់លស់ តាមរយៈមាសុីនវាស់ខួរកាល EEG។

Every time a part of our brain is active, the electrical activity can be
measured through an electroencephalogram (EEG) and the results can
be displayed as a waveform. Nowadays, one can send two of these
waveforms from different parts of the brain to a computer and
mathematically calculate the extent to which these waves are similar, or
coherent. A high coherence means that these different parts of the brains
work together as one whole.
្គប់ដពលជដលជសាកមួ យថ្នខួ រកាលរបស់ដយើងសកមម ដ ើង សកមម ភាពចរនា អគគ ីសនី្តូវបាន
វាស់តាមរយៈគាំនូសកត់្តាសកមម ភាពខួ រកាលដោយដ្បើចរនា អគគ ីសនី (EEG) ដ ើយលទធសល្តូវ
បានបងាាញជាទាំរង់រលក។ បចចុបបនា មនុសេមាាក់ោចបញ្ជន
ូ ទាំរង់រលក ២ ពីជសាកដសេងៗថ្នខួ រ
កាលដៅកាន់កុាំពូ យទ័រ ដ ើយវាវ ិភាគជាគែិត វ ិទាជដលរលកទាំងដនះមានលកខ ែៈ្សដដៀងាា
ឬក៏សុីសងាវក់ាា។ ទាំនក់ទាំនងខព ស់បាំសុតមួ យមានន័យថា ្គប់ ជសាកដសេងៗរបស់ខួរកាលដ្វ ើ
ការ្ពមាាជា្លុងមួ យ ។

Transcending is essentially the experience of unity. This is directly measurable in the brain. Here’s a video
where you can see how EEG coherence rises to a maximum during the TM practice in real-time.

ភាព្បមាែមិនបាន គឺសាំខ្ន់ណាស់ស្មាប់ការ្បមូ លស្ុាំបទពិដស្ត្ន៍ ។ បទពិដស្ត្ន៍ដនះ ោចវាស់ជវងបានកនុងខួ រកាលខល ួនឯងដោយតទល់
។ ដនះគឺជា វ ើដដអូ ជដលអា កោចដ ើញមាសុីន EEG បងាាញពីទាំនក់ទាំនងបានដកើនដ ើងយងខព ស់បាំសុតមួ យកនុងដពលអនុវតា TM កនុងដពលដវល
មួ យជាក់លក់ ។
វ ដពែអ្ូ បងាញញពោយមាសសីៃ EEG

The more someone has this experience of high EEG coherence, the more the brain gets used to optimal
functioning, after which the EEG coherence outside of the TM practice rises as well. A higher EEG coherence
is associated with higher IQ, more creativity, more emotional stability, better reflexes, and more ethical
thinking, etc.
មនុសេណាជដលទទួ លបានបទពិដស្ត្ន៍ថ្នភាពសុីសងាវក់ាាកនុងមាសុីន EEG កាន់ ជតខព ស់ ការបាំដពញតួ រនទីរបស់ខួរកាលរបស់ដគបានកាន់ ជត
ដ្ចើន ក៏ដូចជាដកើតដ ើងចាំដពាះការអនុវតា TM ដោយមិនបានវាស់ដោយមាសុី EEG សងជដរ ។ ទាំនក់ទាំនងដ៏ខពស់កនុងមាសុីន EEG គឺបានសាភាាប់
ដៅនឹង IQ គាំនិតថ្ចា ្បឌ្ិតខព ស់ជាងមុន សល វូ ចិតានឹងន+ជាងមុន បទជបនបានលអ ជាងមុន ការគិតចាស់លស់ជាងមុន ។ល។

How can I learn to transcend? ដតើខ្ុាំោចដរៀនដ្វ ើចិតាដោយ្បមាែមិនបានយងដូ ចដមា ច?
Real meditation is effortless and pleasant to do, it can be learned by anyone, and gives immediate
results. សមាធិេិត គឺគ្មមៃការក្បឹងដក្បង ៃិង រ ដររាយរនុងការអ្ៃវតត វាអាចពរៀៃបាៃពោយមៃសសក្គប់គ្មន ៃិងផ្តល់អ្តថ ក្បពោជៃ៍ភាាមៗ
The experience of transcending can be achieved only in a completely
natural and effortless way. It is an experience of complete, inner
silence; that can not be achieved by trying to be quiet. The more you
try, the more it keeps the mind active. This is why most current
meditation methods that require concentration have little effect.
បទពិដស្ត្ន៍ថ្នចិតា្បមាែមិនបាន
ោចទទួ លបានកនុងមដ្ាបាយជតមួ យគត់គឺ
ដោយាមនការ្បឹងជ្បង និងដោយ្មម ជាតិ។ វាគឺជាបទពិដស្ត្ន៍ដពញដលញថ្នដសចកា ី
សង ប់កនុងខល ួន ជដលមិនោចទទួ លបានដោយការពាយមដ្វ ើដោយវាសង ប់ដនះដ ើយ ។ អា ក
កាន់ ជតបងខ ាំ សល វូ ចិតាកាន់ ជតរំដជើបរំជួល។ ដនះគឺជាអវ ីជដលរដបៀបថ្នការដ្វ ើសមា្ិបចចុបបនា
ជដលត្មូវដោយមានការ្បមូ លោរមម ែ៍មាន្បសិទធិភាពតិចតួ ចបាំសុតដនះ ។

The Transcendental Meditation technique is taught individually, by a professionally trained teacher who is
able to lead anyone in a completely natural way to the experience of transcending.
បដចេ កដទស ដ្តនសុិនដិនលល ដមឌ្ីដលសុិន ្តូវបានបងាាត់បដ្ងៀនោច់ដោយជ កៗពីាា ដោយ្គូបែ្ុះបណា
ា ល្បកបដោយវ ិជាាជីវៈ ជា
មនុសេជដលជដលោចដឹកនាំអាកទាំងអស់ាាដរៀនកនុងមដ្ាបាយ្មម ជាតិ ដឆពះដៅរកបទពិដស្ត្ន៍ ជដល្បមាែមិនបាន ។

If one has had this experience once, then the mind remembers it and afterwards it can go back there
spontaneously, in a totally natural and effortless way, provided that one uses the correct technique. This
technique is taught step by step, during four consecutive meetings. This initial training course is followed by
a extensive program of follow-up meetings to ensure continued correct practice.
្បសិនដបើមនុសេមាាក់ទទួ លបានបទដស្ត្ន៍ដនះមា ងដ ើយ សល វូ ចិតារបស់ដគនឹងចងចាាំវាទុក ដ ើយបនទប់មកដទៀតវានឹង្តលប់ដៅទីដនះដោយ
សវ ័យ្បវតា ិ កនុងមដ្ាបាយដោយាមនការ្បឹងជ្បង និងដោយ្មម ជាតិ ជដលសាល់ដល់អាកជដលអនុវតា បដចេ កដទសដនះ្តឹម្តូវបុដណា
ណ ះ ។
បដចេ កដទសដនះ បដ្ងៀនតាមដាំណាក់កាលនិមួយៗ កនុងជាំនួបលាំោប់លាំដោយ ៤ដង។ កនុងវគគ បែ្ុះបណា
ា លដាំបូងដនះ គឺ្សបតាមកមម វ ិ្ីសម
្សបថ្នជាំនួបដដើមបីដ្វ ើការ្តួ តពិនិតយ ដដើមបីដ្វ ើដោយ្បាកដថាការអនុវតា បាន្តឹម្តូវ ។

ូ
Do you have 1 hour to discover how everything can change? ដតើអាកមានដពល ១ដមាង ដដើមបីសិកាពីអវីជដលោចតៃស់ប្របា
នជដរ ឬដទ?

Through these links, you can find more information on what TM is and how it works and how you can learn
TM. The first step, however, is simply to attend a free, no-obligation information seminar. These seminars are
organized in various locations in Switzerland on a regular basis (See dates and locations of the free
introduction seminars.) During these seminars, you’ll hear in more detail how the TM technique actually
works and what you can expect from it. You’ll receive information and answers to all your questions so you
can decide whether you’d like to learn the technique.
តាមរយៈតាំែរភាាប់ដនះ អា កោចជសវ ងរកព័ត៌មានបជនា មដៅដលើ ដតើ TM គឺជាអវ ី និងរដបៀបជដលវាដាំដែើរការ និងដតើអាកោចដរៀន TM បានយង
ដូ ចដមា ច? ។ ជាំហា៊ានដាំបូង គឺថាដតើវាស្តម័ញ្ញយងណាកនុងការចូ លរ ួមដោយដសរ ើ មិនជមនជាដវទិការព័ត៌មានជដលត្មូវដនះដ ើយ ។ ជតដវទិកា
រទាំងដនះ ្តូវបានដរៀបចាំដ ើងកនុងតាំបន់ដសេងៗាាថ្ន្បដទស ញូសុីជ ន ដៅដលើមូលោានជាក់លក់មួយ (សូ មជសវ ងរកដមើលកាលបរ ិដចេ ទ និងទី
តាាំងថ្នដវទិការដ្វ ើបទបងាាញដោយដសរ ើ)។ កនុងដវទិការទាំងដនះ អា កនឹងបានលឺលាំអិតអាំពីរដបៀបជដលបដចេ កដទស TM ដាំដែើរការ និងអវ ីជដលអា ក
ចង់បានពីបដចេ កដទសដនះ ។ អា កនឹងបានទទួ លព័ត៌មាន និងចាំដលើយដៅនឹងចមង ល់របស់អាក ដូ ដចា ះអា កោចដ្វ ើការសដ្មចចិតាបានថា ដតើអាក
ចង់ដរៀនបដចេ កដទសដនះដៅដពលណា។

Learn Transcendental Meditation in Phnom Penh
ពរៀៃ ពក្តៃសិៃែិៃថល ពមឌ្ីពថសិៃ ពៅភ្ន ំពេញ

Mondulkiri Cafe Restaurant Phnom Penh, #77, Street 63, Sangkat Boeng Raing, Phnom Penh Click here
for map
FREE TM INTRO TALKS ចូ លរ ួមស្តាប់ការជែនាំ TM ដោយឥតគិតថ្លៃ
The Lectures are free. Please register below. សាល់ដមដរៀនដោយឥតគិតថ្លៃ សូ មដ្វ ើការចុះដ្មះខ្ងដ្កាមដនះ

What is TM
What is Transcendental Meditation?
Transcendental Meditation (TM) is the most practiced (6 million practitioners), most widely researched (600
studies), and, according to the research, the most relaxation technique in the world.
On this page you will discover why it’s so effective:
True meditation is easy, enjoyable, and anyone can learn
Transcending = being yourself
How TM works
Deep rest: The key to remove deep-rooted stresses
Reduced stress: only one side benefit of a complete transformation
Free introlecture: Do you have 90 minutes to discover how everything can change?
ពតើអ្វីពៅជាការហាត់ហ្វឹរហ្វ ឺៃចិតតតាមដបប TM ?
ការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM គឺជាបដចេ កដទសជដលមានការអនុវតា ដ្ចើនជាងដគបាំសុត (ដពាលគឺ ៦ លននក់ដៅទូ ទង
ាំ ពិភពដលក) ជា
បដចេ កដទសជដលមានការសិកា្ស្តវ្ជាវដ៏ទូលាំទូលយ (៦០០ ការសិកា្ស្តវ្ជាវ) ដ ើយដបើដយងតាមលទធសលថ្នការសិកា្ស្តវ្ជាវ វាគឺជា
បដចេ កដទសជដលសាល់នូវការស្មាកដ្ចើនជាងបដចេ កដទសណាណាទាំងអស់ដៅកនុងពិភពដលក ។
ទាំព័រដនះ នឹងពនយល់ដលកអា កថាដតើដ តុអវីបានជាវាមានស្តរៈសាំខ្ន់យងខ្ៃាំងជបបដនះ ៖
•
ការហាត់ហ្វឹរហ្វ ឺៃចិតតេិតក្បារែ គឺជាពរឿងងាយក្សួ ល ៃិង រ ដររាយរនុងការអ្ៃវតត ដែលក្គប់គ្មនអាចពធវ ើបាៃ ។
•
ការនំចិតតឱ្យចូ លពៅែល់ទីជពក្ៅ = ការភាារ់រឭរែឹងអ្ំេីខ្ល ួៃឯង
•
រពបៀបដែលបពចេ រពទសនៃការហាត់ហ្វឹរហ្វ ឺៃចិតតតាមដបប TM ែំពណើរការ
•
ការសក្មារែ៏ក្ជាលពក្រ ៖ គឺជាគៃា ឹះរនុងការរំចាត់ពចាលឫសគល់នៃភាេតាៃតឺងរនុងអារមម ណ៍ (ព្សត សៃ៍) ។
•
កាត់បៃថ យភាេតាៃតឹងរនុងអារមម ណ៍ (ព្សត សៃ៍) ៖ ជាបពចេ រពទសដែលមាៃមខ្ងារដតមួ យមខ្គត់គឺការបំ ដបា ងអ្វ ីៗទំងអ្ស់ឱ្យ
ពៅជាក្បពោជៃ៍ ។
•
សិកាខសាលដណនៃែំបូងពោយឥតគិតនថា ៖ ពតើអ្នរមាៃពេល ៩០ នទីរនុងការដសវ ងយល់អ្ំេីភាេអាចផ្លាស់បតរបាៃៃូ
ូ
វអ្វ ីៗក្គប់
ោសងដែរទឬពទ?
True meditation is easy, enjoyable, and anyone can learn. ការហាត់ហ្វឹរហ្វ ឺៃចិតតតាមដបប TM គឺងាយក្សួ ល ៃិង រ ដររាយ
ពហ្ើយក្គប់គ្មនអាចអ្ៃវតត បាៃ

“I have tried meditations but I could not do it. I concluded that I’m apparently incapable
of meditating… when I learned TM it was the easiest thing I’ve ever done… I got my
entire family to learn.”
Cameron Diaz.

«ខ្ុាំបានខិតខាំពាយមដ្វ ើសមា្ិ
បុជនា ខ្ុាំមិនោចដ្វ ើបាន
ដូ ដចា ះខ្ុាំក៏សនា ិោានថាខល ូនឯងអសមតា ភាពកនុងការដ្វ ើ
សមា្ិ ... ដៅដពលជដលខ្ុាំបានដរៀនបដចេ កដទសថ្នការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ដនះ ដទើបខ្ុាំដឹងថាវាជាដរឿងងាយ
្សួ លបាំសុតជដលខ្ុាំោចដ្វ ើបាន ... ខ្ុាំក៏ឱ្យសមាជិក្គួស្តររបស់ខ្ុាំទង
ាំ មូ លដរៀនបដចេ កដទសថ្នការហាត់ វ ឺក វ ឺនចិតាតាម
ជបប TM ដនះជដរ» ដោយ Cameron Diaz.

Transcendental Meditation is easy. Anyone can learn the technique in a few evening sessions, it is
completely effortless and enjoyable to practice, and the effects are usually noticeable from the first few
sittings.
ការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM គឺងាយ្សួ ល នរណាៗក៏ោចអនុវតា បដចេ កដទសដនះបានបនទប់ពីបានដរៀន ២ ឬ ៣ ដមដរៀនបុដណា
ណ ះ វាគឺជា
បដចេ កដទសជដលមិនមានការខិតខាំ្បឹងជ្បងអវ ទ
ី ង
ាំ អស់ និងដ្វ ើឱ្យដយើង រ ើករាយកនុងការអនុវតា ដ ើយជា្មម តាទូ ដៅ វា ុចសលោចឱ្យដយើង
ដមើលដ ើញកនុងរយៈដពលជតកនុងចដនៃះរវាងពី ២ ដៅ ដងថ្នការអនុវតា បុដណា
ណ ះ។

TM is easy because it’s fundamentally different from other meditation techniques. Most people
understand “meditation” to be some form of controlling the mind, usually through some kind of concentration
(on a sound, the breath, or “being in the now”), with the aim of getting some silence or relaxation.
Concentration, however, tends to takes a lot of disciplined training, and is usually not all that enjoyable. It
feels unnatural for the mind to be controlled.
ការហាត់ហ្វឹរហ្វ ឺៃចិតតតាមដបប TM គឺជាពរឿងងាយក្សួ លេីពក្រះមូ លោាៃក្គឹះរបស់វាគឺខ្សេីបពចេ ការពទសែនទពផ្សងពទៀតទំងអ្ស់ ។ មនុសេ
ភាគដ្ចើនយល់ថា ការដ្វ ើ «សមា្ិ» គឺជាទ្មង់មួយជដលដ្វ ើឱ្យពួ កដគខិតខាំ្បឹងដតាតការគិត ជដលជា្មម តាគឺដ្ចើនជតដ្វ ើដ ើងតាមរយៈថ្ន
ការដតាតការគិតរបស់ពួកដគដៅដលើអវីមួយ ឧទ រែ៍ដូ ចជា (សដមៃ ង ដដងា ើម ឬក៏ដតាតដៅដលើបចចុបបនា ភាពជដលពួ កដគកាំពុងសា ិតដៅ) ជាដដើម

កនុងបាំែងដដើមបីទទួ លបាននូ វភាពសង ប់សុខ ឬការស្មាកជបបណាមួ យ ។ សទុយមកវ ិញ ការសញ្ា ឹងគិតជបបដតាត គឺជាដរឿងជដលោចដ្វ ើបាន
ដោយទមទរឱ្យមានការោក់ វ ិន័យដលើខល ួនឯងយងខ្ៃាំងកនុងការ វ ឹកហាត់ ដ ើយជដលជា្មម តាទូ ដៅ វាមិនជមនជាដរឿងជដលរ ើករាយកនុងការ
អនុវតា ដនះដទ ដ្ពាះវាមិនបាន្បពឹតាដៅតាមលកខ ែៈ្មម ជាតិដ ើយកនុងការជដលបងខ ាំឱ្យខួ រកាលរបស់ដយើង្បឹងគិតជបបដនះដនះ ។

The Transcendental Meditation technique was rediscovered 60 years ago when a young Indian scientist,
Maharishi Mahesh Yogi, discovered that true meditation is not about controlling the mind at all. He developed
a way to train people to activate a natural process where the mind will go to a state of complete inner silence
by itself, completely effortlessly. Below we explain how it works.
បចេ កដទសថ្នការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ដនះ្តូវបានរកដ ើញដ ើង វ ិញជាលមីមាងដទៀត ដោយអា ក វ ិទាស្តស្រសាជនជាតិឥែឌវ័យដកម ងមាាក់
កាលពី ៦០ ឆាាំមុន ។ ដលក Maharishi Mahesh Yogi បានរកដ ើញថា ការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមរយៈថ្នការជញ្ា ឹងគិតដ៏ពិត្បាកដដនះ គឺមិន
្តូវបងខ ាំឱ្យខួ រកាល្បឹងគិតជបបដនះទល់ជតដស្តះ ។ ាត់បានបដងក ើត វ ិ្ីបដ្ងៀនមនុសេឱ្យដចះដ្បើនីតិ វ ិ្ីតាមលកខ ែៈ្មម ជាតិកនុងការនាំចិតា
ឱ្យចូ លដៅដល់ទីជដ្ៅដោយខល ួនឯង ជដលជាកជនៃ ងសង ប់ស្តងត់ដពញដលញ និងដោយឥត្បឹងជ្បង ។ ខ្ងដ្កាមដនះគឺជាការពនយល់អាំពីដាំដែើរ
្ប្ពឹតាិដៅថ្ននីតិ វ ិ្ី ជបបដនះ ។

Transcending = Being yourself.
When the mind transcends the finest stages of thought and reaches a state of complete inner silence, then
this is essentially a state of coming back home, to your true self.
ការនំចិតតឱ្យចូ លពៅែល់ទីជពក្ៅ = ការភាារ់រឭរែឹងៃូ វអ្វ ីៗពៅជំ វ ិញខ្ល ួៃ
ដៅដពលជដលគាំនិត ឬការគិតដៅកនុងខួ រកាលរបស់ដយើងកាន់ ជតលមលយចុះដៅរ ូ តដល់ដាំណាក់កាលមួ យជដលអស់ដៅនូ វការគិតទាំង្ស ុង
ដពាលគឺមានជតភាពសង ប់ស្តងត់ដ៏ដពញដលញបុដណា
ណ ះ ដនះមានន័យថា ដយើងបាននាំចិតារបស់ដយើងឱ្យដៅដល់្បភពជដលបដងក ើតដ ើងនូ វអវ ីៗ្គប់
យងជដលជារបស់ខល ួនដយើង គឺដ្បៀបដូ ចជាដយើងបាន្ត ប់មកដល់សទះរបស់ដយើង វ ិញដៅបនទប់ពីបានដ្វ ើដាំដែើរដៅដលើសល វូ ដ៏ ជវងឆងយដូ ដចាាះ
ជដរ ។

When the attention is directed outside, towards what we see, do, or
think, the attention goes away from ourselves. The “I” literally loses
himself in the world around him.
ខ្្ុំរំេង
ដត

ពមើលព ើញ
ពធវ ើ
គិត

ខ្្ុំមិៃ

ព ើញ
ពធវ ើ
គិត

អ្វ ីមួយ

ដៅដពលជដលដយើងដតាតការយកចិតាទុកោក់របស់ដយើងដៅដលើអវីៗជដលកាំពុងដកើតមានដៅ
ខ្ងដ្ៅខល ួន ដូ ចជាដៅដលើអវីជដលដយើងកាំពុងជតដមើលដ ើញ កាំពុងដ្វ ើ ឬកាំពុងគិត ដនះ
បានន័យថាដយើងកាំពុងជតដតាតការគិតរបស់ដយើងដៅដលើរបស់ដ្ៅខល ួនទាំងអស់ដនះ ជដល
ជាដ តុដ្វ ើឱ្យដយើងមិនមានការចាប់ោរមម ែ៍ចាំដពាះអវ ីៗជដលកាំពុងដកើតមានដៅជុាំ វ ិញខល ួន
ដយើងដនះដ ើយ ។

However, if we could bring the mind in a state of pure silence (no
perceptions, no doing, and no thoughts), then our attention can come
back to just “being”, our true selves.
អ្វ ីទង
ំ អ្ស់

សទុយមកវ ិញ ្បសិនដបើដយើងោច្ាន់ ជតដ្វ ើឱ្យចិតារបស់ដយើងសង ប់ចុះ (ដពាលគឺាមនការគិត
ាមនការ្បឹងជ្បងដ្វ ើអវីមួយ និងាមនការគិតអវ ីទង
ាំ អស់) ដពលដនះ ដយើងនឹងមានការភាាក់
រឭកដឹងអាំពីអវីៗទាំងឡាយជដលជា «សភាពរបស់ខល ួនដយើង» ដពាលគឺខល ួនដយើងដ៏ពិត្បាកដ
។

Truly being yourself is a powerful experience that can create profound changes on almost all aspects of
life, as the video above shows. Unfortunately, most people go through their entire lives without ever having
this experience, because they don’t know how to bring the mind to this state.
ការចូ លដល់ទីជដ្ៅថ្នភាពសង ប់ដៅកនុងខល ួនរបស់ដយើងខល ួនឯង គឺជាបទពិដស្ត្ន៍ដ៏មានឥទធិពលកនុងការតៃស់ប្រដសទ
ូ ើ រជត្គប់ទិដាភាពទាំងអស់
ថ្នជី វ ិតរបស់ដយើងដូ ចមានបងាាញជូ នដៅកនុង វ ើដដអូ ។ ជាអកុសល មនុសេភាគដ្ចើនមិនមានឱ្កាសទទួ លបាននូ វបទពិដស្ត្ន៍ ជបបដនះដ ើយ
ដសទ ើរជតដពញមួ យជី វ ិតរបស់ពួកដគ ដោយស្តរជតពួ កដគមិនបានដឹងពី វ ិ្ីកនុងការនាំចិតាឱ្យដៅដល់សភាពជបបដនះ ។

But how do we bring the mind to a state of pure silence? Not seeing or doing anything is easy, just sit
on a chair and close your eyes, but how can we have no thoughts? We can’t force the mind not to think. The
more we try not to think the more we are actually thinking.
បសដៃត ថាពតើ ពយើងអាចនំចិតតរបស់ពយើងឱ្យសង ប់ចះពៅែល់ជពក្ៅពនះបាៃពោយរពបៀបណា? ការមិនដ ើញ ឬមិនដ្វ ើអវីទង
ាំ អស់គឺជាដរឿងងាយ
្សួ ល ដពាលគឺ្ាន់ ជតអងគុយដៅដលើដៅអី ដ ើយបិទជភា កបុដណា
ណ ះ បុជនា ដតើដយើងោចនឹងមិនមានការគិតបានដោយរដបៀបណា? ដយើងមិនោច
បងខ ាំខួរកាលរបស់ដយើងមិនឱ្យគិតបានដទ ដ្ពាះដៅដពលជដលដយើងកាន់ ជតបងខ ាំខួរកាលរបស់ដយើងមិនឱ្យគិត ដនះដយើងនឹងគិតកាន់ ជតដ្ចើន
ដ ើង ។

The trick is not to try, but to let it happen naturally. Being yourself is a state of coming home for the mind,
and coming home is the most enjoyable state there is. Actually, the mind is already genetically programmed
to come home. There’s no need to control, it will go there by itself if it only has the chance. True meditation
is the easiest thing you’ve ever done, it’s mankind that has made it difficult, by distorting the natural process.

គនៃ ឹះដៅ្តង់ថា កុាំដ្វ ើដោយការពាយម ឬ្បឹងជ្បង បុជនា គឺទុកឱ្យការគិតដនះវា្ប្ពឹតា ិដៅតាមដាំដែើរជបបជា្មម ជាតិរបស់វា ។ ការភាា ក់
រឭកដឹងនូ វអវ ីៗជុាំ វ ិញខល ួនឯង គឺជាទី ជដលខួ រកាលរបស់មនុសេដយើងជតងជតដឆពះដៅរក ដ ើយការដ្វ ើឱ្យការគិតលមលយចុះរ ូ តដល់អស់ដៅនូ វ
ការគិតដនះ គឺជាទី ជដលដ្វ ើឱ្យដយើងមានភាពសង ប់សុខបាំសុត ។ តាមពិតដៅ ខូ រកាលរបស់ដយើងមានដាំដែើរ វ ិវឌ្ឍន៍ជាលកខ ែៈ្មម ជាតិតាមរដបៀប
ដនះជាដ្សចដៅដ ើយ ។ ដ តុដនះ ដយើងមិនចាាំបាច់្បឹងជ្បងត្មង់ការគិតរបស់ដយើងឱ្យបាញ់ដឆពះដៅរកទីដៅណាមួ យជដលដយើងចង់ឱ្យវាដៅ
ដនះដទ ដពាលគឺវានឹងដឆពះដៅរកទីដនះដោយឯកឯង ឱ្យជតវាមានឱ្កាស ។ ការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM គឺជាដរឿងជដលដលកអា កងាយ
្សួ លដ្វ ើបាំសុត ដពាលគឺមានជតមនុសេដយើងដទជដលដ្វ ើឱ្យខល ួនឯងពិបាកកនុងការអនុវតា ដោយស្តរដចះជតដ្វ ើអវីៗជដលបាំពានដាលការែ៍្មម
ជាតិ ។

How TM works
All 8 billion human beings on this planet are different, but there is one thing we all have in common: we all
want to be happy. Happiness is like gravity for the mind, and the mind will be spontaneously drawn to any
enjoyable experience. The state of being yourself – coming home – is the most enjoyable state there is for
the mind, and the mind will be drawn to this experience more than anything else.
ែំពណើរក្បក្េឹតតិពៅនៃការហាត់ហ្វឹរហ្វ ឺៃចិតតតាមដបប TM
្គប់មនុសេសរុបទាំងអស់ចាំនួន ៨ រយដកាដិនក់ដៅដលើភពជសនដីដយើងដនះសុទធជតខុសៗាា បុជនា ដយើងមានចាំែុចរ ួមមួ យជដលដូ ចាា គឺទង
ាំ
អស់ាាសុទធជតចង់សបាយ ។ ដសចកា ីសុខ/សបាយ គឺដ្បៀបដូ ចជាទី ជដលមានលកខ ែៈ្សូ បទញស្មាប់ចត
ិ ា របស់ដយើង ដ ើយចិតារបស់ដយើង
ជតងជតដ្វ ើដាំដែើរដឆពះដៅរកទី ជដលមានដសចកា ីសុខ/ដសចកា ីសបាយ ដនះដោយឯកឯង ។ ភាពភាាក់រឭកដឹងអាំពីអវីៗជដលជាខល ួនឯង គឺជាភាព
សង ប់សុខបាំសុតស្មាប់ចិតារបស់ដយើង ដ ើយចិតារបស់ដយើងជតងជតមានដាំដែើរ វ ិវឌ្ឍន៍ដៅរកសភាពជបបដនះជាដរឿយៗ និងដ្ចើនជាងអវ ីៗដសេង
ដទៀតទាំងអស់ ។

All we have to do is put the mind in the right direction and then allow this natural process to take place (which
means means that we don’t try to control or concentrate the mind). This requires a specific technique and a
specific course to learn it, but once the TM technique is taught correctly there are really only 2
requirements for it to work:
ដូ ដចា ះ អវ ីជដលដយើង្តូវដ្វ ើដនះគឺ្ាន់ ជតត្មង់ទិសថ្នការគិតរបស់ដយើងឱ្យ្តូវសល វូ បុដណា
ណ ះ រ ួចដ ើយទុកបដណា
ា យឱ្យវាមានដាំដែើរ វ ិវឌ្ឍន៍ដៅតាម
លកខ ែៈ្មម ជាតិរបស់វាជាការដ្សច ដពាលគឺមានន័យថា ដយើងមិនចាាំបាច់ខាំ្បឹងសេង់ស្តមរតី ឬបងខ ឱ្
ាំ យខល ួនឯងឈប់គិតដនះដទ ។ ោចដ្វ ើជបប
ដនះបាន គឺដយើង្តូវការមានបដចេ កដទស និងវគគ សិកាជាក់លក់មួយដដើមបីជួយ បុជនា ដៅដពលជដលដលកអា កបានទទួ លនូ វការបងាាត់បដ្ងៀនដ៏
្តឹម្តូវដ ើយដនះ មានត្មូវការជតពីរបុដណា
ណ ះជដលដលកអា ក្តូវការ ៖

1. You can think a thought.
2. Your mind is looking for happiness.
So unless you’re the only person in this world who wakes up with the thought: “I hope I’m going to be
really unhappy today”, you can be pretty sure that the TM technique will work. Even people with the most
busy minds, who think they will never be able to quieten their minds, usually experience a deep silence and
inner happiness within the first few sittings after learning the TM technique.
១. អ្ន រអាចគិតៃូ វគំៃិតអ្វ ីមួយ
២. ចិតតរបស់អ្នរដសវ ងររពសរត ីសខ្/សបាយ
ដូ ដចា ះ លុះ្តតាជតដលកអា កជាមនុសេជតមាាក់គត់ដៅដលើដលកដនះជដលភាាក់ពីដាំដែករ ួចគិតថា «ខ្ុាំសងឃឹមថា ខ្ុាំនឹងជួ បដរឿងមិនសបាយចិតា
បាំសុតដៅថ្លងដនះ» ដបើមិនដូ ដចាាះដទ គឺ្បាកដណាស់ថា ការ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM គឺពិតជាមាន្បសិទធិភាពស្មាប់ដលកអា ក ។ សូ មបីជត
មនុសេជដលដពារដពញដៅដោយការគិត ជដលគិតថាខល ួនមិនោចដ្វ ើឱ្យចិតាខល ួនឯងសង ប់បានដ ើយដនះ ក៏ជា្មម តាដៅជតទទួ លបាននូ វបទ
ពិដស្ត្ន៍អស់ដៅនូ វការគិត ដ ើយទទួ លបាននូ វភាពសង ប់សុខ ជតកនុងខែៈដពលថ្នការអនុវតា ២ ឬ ៣ ដងថ្នកាដរៀនការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតា ម
ជបប TM ដនះដាំបូងបុដណា
ណ ះ។

The state of inner happiness during TM practice can actually be objectively verified. Several studies have
found a significant (50%) increase of the 5-HIAA serotonin metabolite after 20 minutes of TM practice.
Serotonin is our happiness hormone, and too low serotonin is associated with depression, insomnia,
migraines, emotional instability, addictions etc. Even before they practiced TM, the levels of the TM group
were already twice as high as the control group, indicating a long-term permanent increase.Ref.
សភាពថ្នការសង ប់សុខសល វូ ចិតាកនុងអាំ ុ ងដពលថ្នការដ្វ កា
ើ រហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ោចបញ្ជាក់បងាាញបានដោយមានអាំែះអាំណាង
ពិត្បាកដ ។ មានការសិកាមួ យចាំនួនបានរកដ ើញថា ស្តធ្លតុគីមីមាងជដលជួ យដល់ការរំលយោហារ និងដ្វ ើឱ្យដយើងមានោរមម ែ៍ រ ើករាយ
ដៅកនុងខល ួនរបស់ដយើង ដពាលគឺ (the 5-HIAA serotonin metabolite) មានការដកើនដ ើង ៥០% ដៅបនទប់ពីដយើងដ្វ ើសមា្ិ TM កនុងរយៈដពល
ជត ២០ នទីបុដណា
ណ ះ ។ Serotonin គឺជាអ័រមូ នជដលបងក រឱ្យមានភាពសបាយរ ើករាយដៅកនុងចិតារបស់មនុសេដយើង ដ ើយអ័រមូ ន្បដភទដនះនឹង
ធ្លៃក់ចុះដៅជពលជដលោរមម ែ៍តាងតឹងសល វូ ចិតារបស់ដយើងដកើនដ ើង ការដគងមិនលក់ដចះជតដកើតមាន ឈឺកាលខ្ៃាំង (្បកាាំង) មានសល វូ ចិតា
មិននឹង ា ៎! ឬក៏មានស្តធ្លរតុដញៀន (ដោយដ្គឿងដញៀនអវ ីមួយ) ដកើតដ ើង ជាដដើម ។ល។ សូ មបីជតដៅមុនជពលជដលអា កទាំងដនះអនុវតា
បដចេ កដទសថ្នការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ដមៃ ះ ក៏ដគកត់សាំាល់ដ ើញថា ្ក ុមអា កជដល្បតិបតា ិបដចេកដទស TM មានក្មិតអ័រមូ ន ឬ
ស្តរធ្លតុទង
ាំ ដនះ ខព ស់ឬដ្ចើនដងជាង អា កជដលមានជមង ឺដូចដរៀបរាប់ទង
ាំ ដនះដល់ដៅពីរដងដៅដទៀត ដពាលគឺវាជាការបញ្ជាក់ឱ្យដ ើញថា ការ
្បតិបតា ិបដចេ កដទស TM នាំឱ្យអ័រមូ ន ឬស្តរធ្លតុលអទាំងដនះដកើនដ ើងជាប់ជានិចេដៅកនុងខល ួនរបស់ដយើង ។

“The thing that really won me over with TM was its effectiveness. No other
meditation I tried was as effective at quieting my mind and helping me to come
to a very calm, centered place. One of the things that makes it so effective is that
you don’t really have to do all that much, and as a profoundly lazy person I
really appreciate that.”
Moby, Musician

«ពរឿងដតមួ យគត់ ដែលពធវ ើឱ្យខ្្ុំេិតជាអាចពបើរចិតតទទួ លយរបពចេ រពទស TM ពៃះបាៃពនះ គឺក្បសិទធិភាេរបស់វា ។
គ្មមៃបចេ រពទសសមាធិណាពផ្សងពទៀតព ើយ រនុងចំពណាមបពចេ រពទសសមាធិទង
ំ អ្ស់ ដែលខ្្ុំបាៃសារលបង ដែល
េិតជាអាចជួយឱ្យចិតតរបស់ខ្្ុំសងប់ចះ ពហ្ើយៃឹងហ្ន ៎បាៃ ។ អ្វ ីមួយដែលពធវ ើឱ្យវាមាៃក្បសិទធភាេដបបពៃះបាៃពនះគឺ
អ្ន រមិៃចាំបាច់ក្តូវខ្ិតខ្ំក្បឹងពធវ ើអ្វីៗពក្ចើៃោសងែូ ចអ្ន រគិតពនះព ើយ ពហ្ើយរនុងនមជាមៃសសដែលខ្ជ ឹលមានរ់ ខ្្ុំ
េិតជាមាៃពសចរត ីពេញចិតតចំពរះលទធ ផ្លដែលខ្្ុំទទួ លបាៃពៃះណាស់!» ដោយដលក Moby ជដលជាតស្រនាីករ ។

FREE TM INTRO TALKS ជួបជដជរសាតប់ការដណនំអ្ំេី TM ពោយឥតគិតនថា
Reserve your seat រកាដៅអីរបស់អាក
Choose another city សូ មដ្ជើសដរ ើសទី្ក ុងដសេងដទៀត
Seating limited ដៅអីមានកាំែត់

Deep rest removes deep-rooted stresses
ការសក្មារែ៏ក្ជាលពក្រ បំបាត់ពចាលឫសគល់នៃភាេតាៃតឹងរនុងអារមម ណ៍ (ព្សតសៃ៍)
Imagine stress as having a backpack full of stones that you have to carry around
with you all the time. Throughout our lives we accumulate tensions which are
stored in our bodies. If the stress is intense, you can feel this clearly, for example
a feeling of having a knot in the heart after you had a fight with someone.
ឧបមាថា ភាពតានតឹងកនុងោរមម ែ៍គឺដ្បៀបដូ ចជាកាបូ បជដលមានដុាំលមដពញដ ើយដយើងស្តពយវាជាប់ខល ួន
្គប់ដពល ។ ដពញមួ យឆកជី វ ិតរបស់ដយើង ដយើងសនេ ាំដុាំលមទង
ាំ ដនះទុកកនុងខល ួនរបស់ដយើង ដ ើយវាដចះជត
ដកើនដ ើងជាដរៀងរាល់ថ្លង ។ ដៅដពលជដលភាពតានតឹងកនុងោរមម ែ៍ដនះដកើនដ ើងដល់ក្មិត ដនះអា កនឹង
ទទួ លោរមម ែ៍ដឹងយងចាស់ដោយខល ួនឯងភាៃម
ឧទ រែ៍ដូចជាទទួ លោរមម ែ៍ថាហាក់ដូចជាចុកកនុង
្ទូងគឺដ្បៀបដូ ចជា្តូវបានដគវាយចាំមួយថ្ដអីចឹង!។

Fortunately, during rest the body will spontaneously remove these stones again, lightening the load on our
shoulders. This is why we sleep, to dissolve the accumulated tensions from the previous day, so we can have
a fresh start the next day.
ជាភ័ពសាំណាងលអ រាងកាយរបស់ដយើងជតងបាំបាត់ដចាលនូ វភាពតានតឹងកនុងោរមម ែ៍ដនះដោយឯកឯងកនុងអាំ ុ ងដពលជដលដយើងស្មាក គឺ
ដ្បៀបដូ ចជាជួ យស្មាលបនទុកដុល
ាំ មដ៏្ងន់ដៅដលើស្តមរបស់ដយើងបានមួ យក្មិត ។ ដនះដ ើយជាមូ លដ តុជដលមនុសេដយើងចាាំបាច់្តូវដគងយប់
ដពាលគឺដដើមបីឱ្យរាងកាយរបស់ដយើងកាំចាត់ដចាលនូ វភាពតានតឹងកនុងោរមម ែ៍ជដលករពូ នដ ើងជាដរៀងរាល់ថ្លង និងដដើមបីឱ្យដយើងមានោរមម ែ៍
្សស់ថាៃកនុងការ្បកបការងារដៅថ្លងបនទប់ ។

The problem is that sleep doesn’t seem to go deep enough, as anyone with that knot in the heart knows. The
next morning the knot maybe a bit less intense, but it’s still there. This will probably become a stone we’ll
have to carry with us for the rest of our lives.
បញ្ជាដៅ្តង់ថា ការស្មាកដោយការដគងលក់ដៅដពលយប់ដនះ ហាក់ដូចជាមិនមានលកខ ែៈសុីជដ្ៅឱ្យបាន្គប់្ាន់កនុងការកាំចាត់ដចាល
ភាពតានតឹងកនុងោរមម ែ៍បានទាំងអស់ដនះដទ គឺដូចអស់ដលកអា កជដលធ្លៃប់មានបទពិដស្ត្ន៍ចុក ឬឈឺ្ទូងបានដឹងរ ួចដ ើយដូ ដចាាះជដរ ។
ដៅ្ពឹកថ្លងបនទប់ ការឈឺចុកចាប់ដៅកនុង្ទូងោចនឹងរំស្តយខៃ ះ បុជនា វាមិនទន់អស់ដទ គឺវាដៅសា ិតដៅកនុង្ទូងរបស់ដយើងដជដល គឺដ្បៀប
ដូ ចជាសាំពាយដុាំលមជដលដយើង្តូវស្តពយបនា ដពញកនុងមួ យជី វ ិតរបស់ដយើងដូ ដចាាះជដរ ។

Eventually, if the backpack get’s too heavy, it will start to affect our health, our mental wellbeing, our
relationships, our self confidence, and, research now shows, even our brain development…basically
everything. Sleep is not enough.
ជាបនា បនទប់
្បសិនដបើកាបូ បដុាំលមដនះកាន់ ជត្ង ន់ដ ើងៗ
ដនះវានឹងចាប់ដសាើមបងក រឱ្យមានសលបះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយ
គិតគូ
តពិចារណា សុខមាលភាព ទាំនក់ទាំនង និងទាំនុកចិតារបស់ដយើង ដ ើយការ្ស្តវ ្ជាវនដពលបចចុបបនា ដនះបានបងាាញឱ្យដ ើញថា វាក៏ដ្វ ើឱ្យមាន
សលបះពាល់សងជដរដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ ជសាកខួ រកាលរបស់ដយើង ... ជារ ួមគឺបះពាល់្គប់ ជសាកទាំងអស់ ។ ដូ ដចា ះ ការស្មាកដោយការដគងជតមួ យ
មុខគឺមិន្គប់្ាប់ដទ ។

This is why the ancient texts advised that, aside from sleep, we also need regular experience of transcending,
coming back to ourselves, because it creates a far deeper state of rest.
ដ តុដូដចា ះដ ើយដទើបមានអតា បទសា ីពីចាំដែះដឹងជបបបុរាែជាដ្ចើនជដល្តូវបានដគចារទុកបានសាល់ជាដាំបូនមនថា ដ្ៅពីការស្មាកដោយ
ការដគង រាងកាយរបស់ដយើងក៏្តូវការទទួ លបាននូ វបទពិដស្ត្ន៍ថ្នការស្មាកជបបសុីជដ្ៅនិងជាដទៀងទត់សងជដរ ដទើបដ្វ ើឱ្យរាងកាយ
របស់ដយើងបាន្នចូ លដល់ទីជដ្ៅថ្នការស្មាកជាងការដគងជាដ្ចើនដងដៅដទៀត ។

Sleep is an unconscious process where the body will gradually experience deeper stages of rest, as shown
on the graph below. During TM, on the other hand, we consciously direct the mind inward, and allow the mind
to gravitate to a state of complete inner silence, which, if allowed, the mind will do very quickly. This process
will also pull the body in a state of deep relaxation, far deeper than sleep.
ការដគងគឺជាដាំដែើរការមួ យជដលវ ិវឌ្ឍន៍ដៅដោយដយើងមិនដឹងខល ួន
ដ ើយរាងកាយរបស់ដយើងទទួ លបាននូ វបទពិដស្ត្ន៍ថ្នការស្មាកកនុង
ដាំណាក់កាលដ៏្ជាលដ្ៅមួ យ ដូ ចមានបងាាញជូ នដៅកនុង្កា វ ិកខ្ងដ្កាមដនះ្ស្តប់ ។ សទុយមកវ ិញ ដៅកនុងអាំ ុ ងដពលថ្នការដ្វ ើ TM គឺដយើង
ដ្វ ើដ ើងដោយដឹងខល ួន ដពាលគឺដយើងដតាតចិតារបស់ដយើងដៅជសាកខ្ងកនុងថ្នរាងកាយ ដ ើយអនុញ្ជញតិឱ្យចិតារបស់ដយើងធ្លៃក់ចុះបនា ិចមា ងៗ
ដ្ពះដៅរកភាពស្មាក្ជងុាំឈង
ឹ
ដ ើយជដល្បសិនដបើអនុញ្ជញតិឱ្យវា្ប្ពឹតាិដៅតាមដាំដែើរ្មម ជាតិរបស់វា ដនះវានឹងដ្វ ើបានយងដលឿន ។
ដាំដែើរការដនះក៏នាំឱ្យរាងកាយរបស់ដយើងបានស្មាកយង្ជាលដ្ៅសងជដរ
ដពាលគឺស្មាកបានយង្ជាលដ្ៅជាងការដគងលង់លក់សកប់
សក ល់ដៅដទៀត ។

This graph from a Harvard Medical School research study shows this clearly: during TM the body almost
immediately comes into a state of rest that is far deeper than even the deepest rest during sleep, which is
usually only reached after several hours of sleep. (state of rest is measured by reduced oxygen
consumption). Ref.. More than 30 studies around the world have by now confirmed the deep state of rest
during TM practice.Ref.
្កា វ ិកជដលបានពីការសិកា្ស្តវ្ជាវរបស់សកលវ ិទាល័យដវជាស្តស្រសា the Harvard Medical School បានបងាាញយងចាស់អាំពីដរឿងដនះ ដពាលគឺ
កនុងអាំ ុ ងដពលថ្នការដ្វ ើ TM រាងកាយរបស់ដយើងបានវ ិវឌ្ឍន៍្នដល់ដាំណាក់កាលថ្នការស្មាកយង្ជាលដ្ៅភាៃមៗដ្ចើនដងជាងការ
ស្មាកដោយការដគងលក់ដៅដទៀត ជដលការស្មាកដោយការដគងលក់ដនះគឺ្តូវចាំណាយដពលអស់្បមាែពី ៤ ដៅ ៥ ដមាង ដទើបោច្ន
ដល់ (ស្តានភាពថ្នការស្មាកដ៏្ជាលដ្ៅរបស់រាងកាយដនះ្តូវបានដគវាស់ជវងដ ើងតាមរយៈក្មិតលយចុះថ្នការដ្បើ្បាស់ខយល់អុកសុីជ េន
របស់រាងកាយ) ។ ឯកស្តរដយង ៖ មានការសិកា្ស្តវ្ជាវរ ូ តដល់ជាង ៣០ ការសិកាដ ើយដៅជុាំ វ ិញពិភពដលកនដពលបចចុបបនា ដនះជដលសាល់
នូ វអាំែះអាំណាងថារាងកាយរបស់មនុសេស្មាកបានយង្ជាលដ្ៅតាមរយៈថ្នការដ្វ ើការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាជបប TM ។

“No other ‘stress management technique’ has anywhere close to TM’s amount of
hard data in support of its claims to reduce stress.”
Norman Rosenthal, MD, U.S. National Institutes of Mental Health
«គ្មមៃបពចេ រពទសណាពផ្សងពទៀតដែលបងាញញទិៃន័យគ្មំក្ទែល់ការកាត់បៃថ យភាេតាៃតឹងរនុងអារមម ណ៍ពក្ចើៃែូ ចទិៃន័យ
ដែលបងាញញពោយការសិរាអ្ំេីការពធវ ើសមាធិ TM ពនះព ើយ» ពោយ Norman Rosenthal, MD, U.S. National Institutes of
Mental Health ។

This deep rest will allow the body to remove even the most deep-rooted stresses. We are far more powerful
to heal ourselves than we think, all we have to do is activate our inner healing power.
ការស្មាកដ៏្ជាលដ្ៅដនះនឹងអនុញ្ជញតា ិឱ្យរាងកាយកាំចាត់ដចាលសូ មបីជតភាពតានតឹងកនុងោរមម ែ៍ជដលចាក់ឫសកប់ដ្ៅដនះដទៀតសង
។
តាមពិតរាងកាយរបស់ដយើងមានឥទធិពលកនុងការពាបាលដរាគដសេងៗជាដ្ចើនបានដោយខល ួនឯងជាងអវ ីជដលដយើងគិតដៅដទៀត ដូ ដចា ះអវ ីជដល
ដយើង្តូវដ្វ ើ គឺ្ាន់ ជតដ្វ ើឱ្យឥទធិពលថ្នការពាបាលដោយខល ួនឯងជដលមានដៅកនុងខល ួនដយើង្ស្តប់ដនះមានភាពសកមម ដ ើងបុដណា
ណ ះ។

The effects of the healing process that we can activate with TM are
most visible with those who need it most. The Post Traumatic Stress
Disorders (PTSD) that war veterans have to deal with are generally
considered incurable. As a result, over the last 15 years more US
soldiers have died at home from suicide than on the battlefield in Iraq
and Afghanistan combined. It was all the more remarkable then, that
a recent study with Iraq War veterans showed a 50% reduction in
PTSD and depression after only 8 weeks of TM practice.Ref. The
results were so impressive that CNN did a feature on it on US

Veteran’s Day, (Watch the CNN video) and the US army is now
actively supporting the TM technique for its soldiers. Ref.
ឥទធិពលថ្នដាំដែើរការកនុងការោចពាបាលដោយខល ួនឯងដោយរាងកាយជដលដយើងោចទញយកមកដ្បើ្បាស់តាមរយៈការដ្វ ើការហាត់
វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ដនះ គឺជាដរឿងជដលោចដមើលដ ើញដោយតទល់នឹងជភា កចាំដពាះអា កជដលពិតជា្តូវការវាជាចាាំបាច់បស
ាំ ុត ។ ភាព
តានតឹងជដលដិតោមយង្ជាលដ្ៅកនុងោរមម ែ៍ជដលទហានដជើងចាស់្តូវដោះ្ស្តយបនទប់ពីចប់សស្រងាគមដនះ ជាទូ ដៅ្តូវបានដគចាត់ទុក
ថាជាដរឿងជដលមិនោចពាបាលជាបានដ ើយ ។ ជាលទធសល មានទហានោដមរ ិកដ្វ ើអតា ឃ្លតសមាៃប់ខល ួនដ្ចើនជាងការស្តៃប់ដៅកនុងសមរភូ មិ
រ ួមាារាង្បដទសអុីរា៉ាក់ និងោ វ ហាកនីស្តានដៅដទៀតកនុងរយៈដពល ១៥ ឆាាំចុ ងដ្កាយដនះ ។ ជាការដ៏គួរឱ្យកត់សាំាល់បាំសុតជដលការសិកាន
ដពលលមីៗដនះដៅដលើទហានជដលបានដ្វ ើចមាាំងដៅអុីរា៉ា ក់បានបងាាញថាជមង ឺដ្កៀម្កមចិតារបស់ពួកមានការធ្លៃក់ចុះរ ូ តដល់ដៅ ៥០% ជត
កនុងរយៈដពល ៨ សបាា ៍បុដណា
ណ ះបនទប់ពីពួកដគ្បតិបតា ិ TM រ ួច ។ ដនះគឺជាលទធសលដ៏គួរឱ្យមានកា ីដស្តមនសេរករាយបាំ
ើ
សុតជដលកមម វ ើ្ីទូរទសេន៍
CNN របស់ស រដា ោដមរ ិកបាន្បារពដ្វ ើទិវាទហានដជើងចាស់ស្មាប់ទហានរបស់ស រដា ោដមរ ិក ដ ើយរ ូ តមកទល់នឹងដពលបចចុបបនា ដនះ
ដយធ្លស រដា ោដមរ ិកបានាាំ្ទយងសកមម ឱ្យដយធ្លរបស់ពួកដគអនុវតា នូវបដចេ ក ដទសថ្នការហាត់ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ដនះ ។

In a similar study done with Vietnam war veterans 30 years ago, the TM group already saw such significant
improvements (reduced PTSD, anxiety, depression, insomnia, alcoholism, and improved stress resistance)
that after only 3 months of practice 70% of the war veterans required no further treatment. The control group
that received standard psychotherapy showed no improvement.Ref.
ការសិកា្សដដៀងាាដនះជដរក៏្តូវបានដគដ្វ ើដ ើងចាំដពាះទហានដវៀតណាមកាលពី ៣០ ឆាាំកនៃ ងដៅ បានបងាាញឱ្យដ ើញថា ្ក ុមទហានជដល
បានអនុវតា បដចេ កដទស TM ទាំងដនះទទួ លបានលទធសលលអ ្បដសើរដ ើងដ៏គួរឱ្យកត់សាំាល់ ដពាលគឺពួកដគបានកាត់បនា យនូ វភាពតានតឹង
ជដលដិតោមយង្ជាលដ្ៅដៅកនុងោរមម ែ៍ ដូ ចជាជមង ឺលប់ោរមម ែ៍ ជមង ឺបាក់ទឹកចិតា ការដគងមិនលក់ ការដសពដ្គឿង្សវ ឹង ដ ើយពួ កដគ
មានភាព្បដសើរដ ើងកនុងការទប់ទល់ជាមួ យដស្រសាសន៍ ជដល្ាន់ ជតពួ កដគអនុវតា បដចេ កដទសដនះកនុងរយៈដពលជត ៣ ជខបុដណា
ណ ះ ៧០% កនុង
ចាំដណាមពួ កដគជលង្តូវការការពាបាលជាបនា ដៅដទៀតដ ើយ ។ សទុយដៅវ ិញ្ក ុមជដលបានទទួ លនូ វការពាបាលតាមរយៈថ្នកាអនុវតា បដចេ ក
ទសសមា្ិ ជបបដតាតបានបងាាញថាមិនមានភាព្បដសើរដ ើងដ ើយ ។

Many war veterans have problems that go far deeper than most. If TM can help them – where other
approaches have had limited success or failed – it can probably help anyone.
យុទធជនសស្រងាគមជាអា កជដលមានបញ្ជាជដល្តូវការការយកចិតាទុកោក់ពាបាលជបបសុីជដ្ៅជាងអា កដសេងដទៀតទាំងអស់
។
្បសិនដបើ
បដចេ កដទស TM ោចជួ យពួ កដគបាន កនុងដពលជដលភាពដជាគជ័យថ្នការដ្បើ្បាស់នីតិ វ ិ្ីដថ្៏ ទដសេងដទៀតមានកាំែត់ ឬក៏បរាជ័យ ដនះមាន
ន័យថា នរណាក៏ដោយក៏ោចអនុវតា បដចេ កដទស TM ដនះដដើមបីជា្បដយជន៍បានជដរ ។

Stress is the root cause of 90% of all diseases, so teaching people how to remove their own stress is
essentially teaching them to prevent disease. This is why many doctors now advise Transcendental
Meditation to their patients.
ដស្រសាសន៍គឺជាឫសគល់ជដលបងក រឱ្យមានជមង ឺដថ្ទដសេងដទៀតរ ូ តដល់ដៅ ៩០% ដូ ដចា ះ ការបដ្ងៀនមនុសេឱ្យដចះកាំចាត់ដចាលដស្រសាសន៍របស់ពួកដគ
ដោយខល ួនឯង គឺជាដរឿងចាាំបាច់ និងមាន្បសិទធិភាពបាំសុតកនុងការការពារទប់ស្តកត់ ជមង ម
ឺ ិនឱ្យដកើតមាន ។ ដនះគឺជាមូ លដ តុជដលកនុងដពលបចចុ
បបនា ដនះ មានដវជាបែឌិតជាដ្ចើនបានជែនាំអាកជមង ឺរបស់ខល ួនឱ្យអនុវតា បចេ កដទសដ វ ក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ដនះ ។

“The amazing thing about Transcendental Meditation is the very well established research
showing the technique impacts things, that we didn’t think were changeable.”
Dr. Oz
«ពរឿងរា៉ាវដែលគួ រឱ្យពកាតសរពសើរចំពរះបពចេ រពទសនៃការហ្វ ឹរហ្វ ឺៃចិតតតាមដបប TM ពៃះ គឺពៅក្តង់ថា វាគឺជា
បពចេ រពទសមួ យដែលក្តូវបាៃបងាញញពោយការសិរាក្សាវក្ជាវោសងចាស់ក្បារែថាវាេិតជាមាៃឥទធ ិេលពៅពលើ
ទិែាភាេពផ្សងៗជាពក្ចើៃនៃជី វ ិត ដែលមៃសសពយើងគិតថាមិៃអាចផ្លាស់បតរបាៃ»
ូ

Reduced stress: only one side-benefit of a complete transformation

ភាេតាៃតឹង
រនុងអារមម ណ៍ (ព្សត សៃ៍) ក្តូវបាៃកាត់បៃថ យ ៖ វាជាបពចេ រពទសដែលមាៃមខ្ងារដតមួ យមខ្គត់គឺការបំ ដបា ងអ្វ ីៗឱ្យពៅជា
ក្បពោជៃ៍

“I call my method meditation, but it is, in fact, a technique of self-exploration; it enables a
man to dive into the innermost reaches of his being, in which dwell the essence of life and
the source of all wisdom, all creativity, all peace, and all happiness.”Maharishi Mahesh
Yogi, Founder of the TM technique
«ខ្ុាំដៅវ ិ្ីស្តស្រសារបស់ខ្ុាំថាជាការសញ្ា ឹងគិត (សមា្ិ) បុជនា តាមពិត វាគឺជាបដចេ កដទសថ្នការជសវ ងយល់អាំពីខល ួនឯង ដពាល
គឺវាជាបដចេ កដទសជដលអនុញ្ជញតិឱ្យដយើងនាំចិតារបស់ដយើងចូ លដៅកាន់ទីដ៏ដ្ៅ ដៅដល់្បភពជដលបដងក ើតឱ្យមានដ ើងនូ វ
អវ ីៗ្គប់យងជដលជារបស់ខល ួនឯង ្បភពថ្នបញ្ជញ ភាពថ្ចា ្បឌ្ិត សុខសនា ិភាពសល វូ ចិតា និងសុភមងគ ល ។ ដោយដលក
Maharishi Mahesh Yogi ស្តាបនិកថ្នបដចេ កដទស វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM ។

The ancient texts described how regular experience of “transcending” the finest stages of thought and coming
back to yourself is essential, not just to remove stress and improve happiness, but for our full development
as human beings. Over 600 studies and 350 scientific publications have confirmed that TM practice doesn’t
just improve our health and well being, but even improves our brain functioning, resulting in:
• More emotional stability
• More self confidence
• More energy
• Better relationships
• Improved creativity and intelligence
• Improved memory and concentration
អតា បទចាំដែះដឹងតាមជបបបុរាែជាដ្ចើនបានដរៀបរាប់បងាាញឱ្យដ ើញពីភាពចាាំបាច់ថ្នការទទួ ល
បាននូ វបទពិដស្ត្ន៍ជាដទៀងទត់កនុងការអនុញ្ជញតិចិតាឱ្យធ្លៃក់ចះុ ដៅដល់ទីជដ្ៅ ដៅដល់ទីបាំសុតថ្នភាពសង ប់ ជដលជា្បភពថ្នការគិត ដ ើយ
្ត ប់មករកការភាាក់រឭកដឹងខល ួនដ ើង វ ិញ ជដលមិន្ាន់ ជតជាការសាល់នូវអតា ្បដយជន៍កនុងការកាំចាត់ដចាលនូ វភាពតានតឹងកនុងោរមម ែ៍
(ដស្រសាសន៍) និងបដងក ើននូ វដសចកា ីសុខសល វូ ចិតាបុដណា
ណ ះដទ បុជនា វាក៏ជាការនាំមកនូ វការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ដពញដលញដៅកនុង្គប់ទិដាភាពទាំងអស់ថ្នជី វ ិត
របស់ដយើងសងជដរ ។ មានការសិកា្ស្តវ្ជាវជាង ៦០០ ការសិកា រ ួមនិងការដបាះពុមពសាយឯកស្តរជបបវ ិទាស្តស្រសាចាំនួន ៣៥០ ឯកស្តរ បាន
អះោងបញ្ជាក់ថា ការ្បតិបតា ិ TM មិន្ាន់ ជតជួ យបដងក ើនសុខភាពរាងកាយ និងសុខភាពសល វូ ចិតាបុដណា
ណ ះដទ បុជនា ជលមទាំងជួ យជកលាំអមុខ
ងារថ្នការដ្បើ្បាស់ខួរកាលរបស់ដយើងដទៀតសង ដោយជសា ងដចញឱ្យដ ើញជាលទធសលតាមរយៈថ្នការ ៖
• មានដសា រភាពសល វូ វចិតាដ្ចើនជាងមុន
• មានទាំនុកចិតាដលើខល ួនឯងដ្ចើនជាងមុន
• មានកមាៃាំងថាមពលដ្ចើនជាងមុន
• មានទាំនក់ទាំនងជាមួ យអា កដថ្ទលអ ្បដសើរជាងមុន
• មានបញ្ជញ និងគាំនិតថ្ចា ្បឌ្ិត ្បដសើរជាងមុន
• មានការចងចាាំ និងសមតា ភាពកនុងការដតាតការយកចិតាទុកោក់បាន្បដសើរជាងមុន

How can I learn?

ពតើខ្្ុំពរៀៃពោយរពបៀបណា?

The Transcendental Meditation technique is individually taught by a professionally trained teacher who is
able to lead a person through the experience of transcending in a completely natural way.
បដចេ កដទសថ្នការ វ ឹក វ ឺនចិតាតាមជបប TM គឺជាបដចេ កដទសជដល្តូវបានបដ្ងៀនជាលកខ ែៈបុគគលដោយ្គូជដលទទួ លបាននូ វការបែ្ុះប
ណា
ា លជាលកខ ែៈោជីព ជដលោចដឹកនាំបុគគលមាាក់ៗឱ្យោចទទួ លបាននូ វបទពិដស្ត្ន៍កនុងការស្មាកដ៏្ជាលដ្ៅតាមជបប្មម ជាតិ ។

This technique is taught step-by-step during four consecutive meetings. This is followed by a detailed support
and follow up program over the next six months to ensure the correct practice.
បដចេ កដទសដនះ្តូវបានបដ្ងៀនដោយការអនុវតា សកមម ភាពជាជាំហានៗតាមរយៈការជួ បតទល់ជាមួ យ្គូចាំនួន ៤ ដងជាប់ៗ ាា ។ ដ ើយបនទប់ពី
ដនះ នឹងមានកមម វ ិ្ីតាមោនបនា រយៈដពល ៦ ជខដ្កាយ ដដើមបីធ្លនថាអា កដរៀនពិតជានឹងោចអនុវតា បដចេ កដទសដនះបាន្តឹម្តូវដោយខល ួន
ឯង ។

The first step, however, is simply to attend a free info seminar. យងណាក៏ដោយ ជាំហានដាំបូងបាំសុតជដលដលកអា ក្តូវដ្វ ើ
ដនះគឺ ចូ លរ ួមសិកាខស្តលជែនាំដាំបូងដោយឥតគិតថ្លៃដដើមបីទទួ លបាននូ វព័ត៌មានលាំអិតអាំពីដរឿងដនះ ។

Do you have 90 minutes to discover how everything can change ពតើអ្នរមាៃពេល ៩០ នទីរនុងការដសវ ងយល់អ្ំេីភាេ
អាចផ្លាស់បតរបាៃៃូ
ូ
វអ្វ ីៗក្គប់ោសងដែរឬពទ?

To understand how a simple technique can provide so many benefits, sign up for the free informational
seminar that are organized around the country. Just fill out the form below, or select your nearest city on the
map below. You will be able to:
• Meet a certified TM teacher
• Learn all the benefits 20 minutes twice a day of TM practice can bring on stress reduction, brain
development, self-confidence, relationships etc.
• Ask any question you may have
• Schedule a TM course
ដដើមបីយល់ថាដតើបដចេ កដទសជបបស្តមញ្ញ ្មម តាមួ យោចសាល់នូវសល្បដយជន៍យងដ្ចើន បានដោយរដបៀបណាដនះ សូ មដលកអា កចុះដ្មះ
ចូ លរ ួមកនុងសិកាខស្តលជែនាំដាំបូងដោយឥតគិតថ្លៃជដលដរៀបចាំដ ើងដៅតាម្បដទសននដោយ្ាន់ ជតបាំដពញទ្មង់ដូចខ្ងដ្កាម
ឬ
ដ្ជើសដរ ើសទី្ក ុងជដលសា ិតដៅជិតដលកអា កជាងដគបាំសុតកនុងជសនទីខ្ងដ្កាម ដនះដលកអា កនឹងោច ៖
•
ជួ ប្គូបដ្ងៀន TM ជដលមានវ ិញ្ជញបនប័្តបញ្ជាក់ការសិកាជាសល វូ ការ្តឹម្តូវ
•
ដរៀន្គប់សល្បដយជន៍ ជដលដលកអា កនឹងទទួ លបានពីការអនុវតា TM រយៈដពល២០នទី ២ ដងកនុងមួ យថ្លង ចាំដពាះការកាត់បនា យ
ដស្រសាសន៍ ការអភិវឌ្ឍខួ រកាល ការបដងក ើនទាំនុកចិតាដលើខល ួនឯង និងទាំនក់ទាំនងលអ ។ល។
•
សួ រសាំែួរជដលអា កោចនឹងមាន
•
ដ្វ ើកាលវ ិភាគដដើមបីចូលរ ួមវគគ TM

វ ដពែអ្ូ រ

FAQ
There are so many meditation techniques
that promise dramatic improvements, how is
TM different? មាៃបពចេរពទសសមាធិជាពក្ចើៃដែលរំណត់ថា
ៃិងអាចពធវ ើពអាយក្បពសើរព
TM ោសងែូ ចពមសតច?

ើងរនុងរយៈពេលខ្ា ី ពតើមាៃលរខ ណៈខ្សគ្មនៃឹង

What the Media is saying about TM
អ្វ ីដែលក្បេ័ៃធផ្សេវ ផ្ាយៃិោយអ្ំេី TM

Some successful TM practitioners អ្ន រអ្ៃ

វតត TM ពជាគជ័យ

Dozens of meditation techniques claim to have the same effects as
TM, but neither experience nor research could ever confirm this.
មានបដចេ កដទសសមា្ិមួយចាំនួនអះោងថា បដចេ កដទសរបស់ខល ួនមាន្បសិទធិភាពដូ ច
TM ជដរ បុជនា ាមនភស្ុតាាំង្ស្តវ្ជាវណាមួ យបញ្ជាក់ដនះដទ ។

The difference between Transcendental Meditation and other
meditation techniques is in the word “transcendental”, a technique
that leads to the experience of transcending.
(more…)
ភាពដសេងាារវាងបដចេ កដទស ដ្តនសុិនដិនលល ដមឌ្ីដលសុិន និងបដចេ កដទសសមា្ិ
ដសេងដទៀតគឺ កនុងពាកយ ៉ ដ្តនសុិនដិនលល ៉ បដចេ កដទសមួ យជដលដឹកនាំដយើងដឆពះដៅ
រកបទពិដស្ត្ន៍ចិតាជដល្បមាែមិនបាន។ (ោនបនា ...)
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How reliable is the research around TM? ដតើការ
សិការដលើ TM គួ រដោយដជឿជាក់បានយងដូ ចដមា ច?

The story of TM is not just one of extraordinary effects, but
also a story of the extraordinary high quality of research that
confirms these effects.
្បវតា ិរបស់ TM មិន្ាន់ ជតជាបដចេ កដទសមួ យជដលមានឥទធិពលជបៃ កពីដគបុដណា
ណ ះដទ
ជតក៏មានការសិការយងចាស់លស់បញ្ជាក់ពីឥទធិពលទាំងដនះជបៃ កពីដគសងជដរ ។

Today anyone can do research and prove what they want to prove. Degeneres Murdoch
In the scientific community, however, there are 4 factors that define
the reliability of scientific research.Transcendental Meditation
research generally gets very high scores on all 4 factors.
(more…)
បចចុបបនា ដនះ មនុសេ្គប់ាាោចពិដស្ត្ន៍ និងបងាាញភស្ុតាង នូ វ អវ ីជដលដគចង់
បងាាញបាន ។ ដៅកនុងស គមន៍ វ ិទាស្តស្រសា មាន វ ិស័យ ៤យង ជដលការសិកាតាមជបប
វ ិទាស្តស្រសាបានបក្ស្តយយងចាស់ និងគួ រដោយទុកចិតាបាន ។ ការ្ស្តវ្ជាវជាទូ ដៅ
ដលើបដចេ កដទស ដ្តនសុិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ទទួ លបានពិនទុរខព ស់ណាស់ដៅដលើ វ ិស័
យទាំង ៤ដនះ ។ (ោនបនា ...)

If this technique really works so well, and if you really want to create
a better world, then why don’t you give it away for free? ដបើ
បដចេ កដទសដនះពិតជាលអ ជមន
ដ ើយដបើសិនជាអា កចង់បដងក ើតពី
ភពដលកមួ យដោយលអ ្បដសើរជមនដនះ
ដ តុអវីបានជាអា កមិន
បងាាត់បដ្ងៀនវាដោយមិនយកកថ្្ម?

The answer is very simple: “because then it wouldn’t
work”.
If it was possible to teach this technique through books
or through the internet, the technique would never have

What people are saying ដតើមនុសេនិយយអវ ីខៃះពី
បដចេ កដទសដនះ

I have done so many meditation
courses, but there was always
something that felt not right; I
missed something. I did not feel
satisfied. When I learned TM, it felt
just like coming home to me. Finally
I have found it.
Nina
ខ្ុាំបានដរៀនវគគ បែ្ុះបណា
ា លសមា្ិជាដ្ចើន
បុជនា ខ្ុាំជតងជត
មានោរមម ែ៍ថាវាហាក់ដូចជាមិន្តឹម្តូវ ខ្ុាំខុសអវ ីមួយ។ ខ្ុាំ
ទទួ លោមម ែ៍មិន្គប់្ាន់សកប់សកល់ដស្តះ។ ដៅដពលខ្ុាំដរៀន TM
ខ្ុាំមានោរមម ែ៍ថា ខ្ុាំ្តលប់មកសទះថ្នខល ួនខ្ុាំ។ចុងដ្កាយខ្ុាំរក

gotten lost, because the books have been there for
thousands of years. (more…)
ចាំដលើយគឺស្តម័ញ្ញ ៉ ពិដ្ពាះបនទប់ពីបដ្ងៀនដ ើយ វានឹងមិនដាំដែើរការ
ដ ើយ ៉
្បសិនដបើវាោចបដ្ងៀនបដចេ កដទសដនះបានតាមដសៀវដៅ
ឬអុីនដ្ើ
ជែត បដចេ កដទសដនះនឹងមិនបាត់បង់ដ ើយ ពីដ្ពាះដសៀវដៅោចរកា
ទុកបានរាប់ពាន់ឆាាំ ។ (ោនបនា ...)

Should I adjust my lifestyle in order to learn
ូ
Transcendental Meditation? ដតើខ្ុាំគួរជតតៃស់ប្រទាំ
លប់រស់ដៅរបស់ខ្ុាំ ដដើមបីស្មបខល ួនកនុងការដរៀន ដ្តន
សិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ជដរ ឬដទ?
No, absolutely not.
Transcendental Meditation is a do-it-yourself
technique, and requires absolutely no changes in
lifestyle, religion or of any other nature.
(more…)
ដទ ោច់ខ្តមិនចាាំបាច់តៃស់ប្រអវ
ូ ីទង
ាំ អស់
ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន គឺជាបដចេ កដទសអនុវតា ដោយខល ួនរបស់
អា ក ោច់ខ្តមិនត្មូវដោយតៃស់ប្រទាំ
ូ លប់រស់ដៅ មិនជមនជាស្តសន
ឬបដចេ កដទស្មម ជាតិដ៏ថ្ទដទៀតដ ើយ ។ (ោនបនា ...)

Do the results not depend on successful practice?
What if I am not able to meditate successfully?
ដតើលទធសលជដលទទួ លបាន មិនជសអកដលើការអនុវតា បានដជាគជ័យជមនជដរ ឬដទ? ដតើមានអវ ីដកើតដ ើង ្បសិនដបើខ្ុាំមិនមានលទធភាពសមា្ិ
បានដជាគជ័យ?

Of course results depend on the successful practice of the Transcendental Meditation technique. But in this
case “successful” in most cases simply means “frequent”.
ពិតណាស់ លទធសលទទួ លបាន គឺ ជសអកដលើការអនុវតា បដចេ កដទស ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន បានដជាគជ័យ ។ បុនករែី ៉ ដជាគជ័យ ៉ ដនះ
គឺមានន័យស្តម័ញ្ញបាំសុតគឺ ៉ ភាពដទៀងទត់៉

In terms of successful meditation the rule for Transcendental Meditation is simple: anyone who can think a
thought, can practice TM, because the Transcendental Meditation process is as natural as the thought
process. (more…)
កនុងន័យសមា្ិដជាគជ័យ កនុងចាប់របស់ ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន គឺស្តម័ញ្ញបាំសុត មនុសេណាជដលោចគិត គឺោចដរៀន TM បាន
ពីដ្ពាះដាំដែើរការថ្ន ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន គឺជា្មម ជាតិដូចដាំដែើរថ្នការគិតជដរ ។ (ោនបនា ...)

TM: the experience បទេិពសាធៃ៍

TM: the technique បពចេរពទស
1. Easy, enjoyable, effective – no
comparison with other techniques

1. Transcending = Being your Self
=

ប្រមាណមិនបាន ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនររស្់អ្នក្

2. Activating the healing power of your body

រំនោចអ្ំណាចជាស្ះនស្បើយនោយឯក្ឯងក្នុងខ្លួនររស្់អ្នក្
3. Deep inner happiness and peace

ភាពស្រាយរីក្រាយ និងស្នតិភាពក្នុងខ្លួន

ងាយប្ស្ួល រីក្រាយអ្នុវតត មានប្រស្ិទ្ធិភាព គ្មាន
រនចេក្នទ្ស្ណាអាចនប្ពៀរផ្ទមឹ បានន យើ

Learn more about
the Transcendental
Meditation
Technique

2. A technique, not a religion or lifestyle

ដរៀនបជនា មអាំពី
បដចេ កដទស ដ្តនសិនដិ
នលល ដមឌ្ីដលសិន

3. Taught by trained professionals

វាជារនចេក្នទ្ស្ មិនមមនជាសាស្នា ឬមររមផ្នននការ
រស្់នៅន ើយ
រនប្ងៀននោយសាប្សាាចារយមានរទ្ពិនសាធន៍

4. The highest human experience

4. TM research: Highest quality
TM

5. Develops full brain potential

5. Since 1958. 6 million people learned

l6. The fastest way to a better world

6. Reimbursed by health insurers?

រទ្ពិនសាធន៍ខ្ពស្់រផ្ំ ុតររស្់មនុស្ស

អ្ភិវឌ្ឍន៍ស្កាត នុពលខ្ួរក្ាលនពញនលញ

ការប្សាវប្ជាវអ្ំពី

មានគុណភាពខ្ពស្់រផ្ំ ុត

ក្នងុ ឆ្ន ំ ១៩៥៨ មានមនុស្ស ៦លាននាក្់ បាននរៀន
រនចេក្នទ្ស្ននះ

ជាមនធោបាយនលឿនរំផ្ុតក្នុងការផ្លលស្់រតូរពិភពនលាក្លអប្រនស្ើរ

ជាអ្នក្ធានាជួស្ជុលស្ុខ្ភាពន ងើ វិញ

Learn more about the Transcendental Meditation Techniqu

How do I learn
How do I learn Transcendental Meditation? ដតើខ្ុាំដរៀន ដ្តនដិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន បាន
ដោយរដបៀបណា?

Anyone can learn Transcendental Meditation. It is easy and enjoyable to practice
and gives immediate results.

មនុស្សប្គរ់គ្មនអាចនរៀន នប្តនស្ិនដិនថល នមឌ្ីនថស្ិន បាន។ វាងាយប្ស្ួល និងរីក្រាយក្នុងការអ្នុវតត ប្ពមទំងផ្តល់លទ្ធ
ផ្លភាលមៗ ។
Transcendental Meditation is taught according to ancient methods that naturally allow the mind to
experience the most fulfilling state in its own true nature. There is no need for a long period of practice,
because the process is natural and intuitive. This means that anyone can learn TM, regardless of cultural,
religious or educational background, and the results are usually noticed immediately. (See what we mean by
“immediate results.”) Twenty minutes twice a day is enough to produce the desired effects.
ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ិដលសិន ្តូវបានបងាាត់បដ្ងៀនដោយជសអកដៅដលើ វ ិ្ីស្តស្រសាពីបុរាែ ជដលជា្មម ជាតិដ្វ ើដោយសល វូ ចិតាដឆពះដៅរកបទ
ពិដស្ត្ន៍ថ្នលកខ ែៈដពញដលញបាំសុតកនុង្មម ជាតិពិតរបស់វា ។ វាមិន្តូវការដរៀនកនុងរយៈដពលយូរដ ើយ ពីដ្ពាះដាំដែើរការរបស់វា គឺតាម្មម
ជាតិ និងអពភ នារោែ ។ ដនះមានន័យថា មនុសេ្គប់ាាោចដរៀន TM បាន ដោយមិនគិតពីវបប្ម៌ ស្តសន ឬ្បវតា ិអប់រំដ ើយ ដ ើយលទធសល
គឺ ជសា ងដចញភាៃមៗ ។ (សូ មដមើលអតា ន័យថ្ន ៉ លទធសលភាៃមៗ ៉) ២០ នទី ២ដង កនុងមួ យថ្លង គឺ្គប់្ាន់ដដើមបីបដងក ើតការសដ្មចចិតាមួយ
្បកបដោយ្បសិទធិភាព ។

Personal guidance is necessary. មគពទសៃ៍ផ្លាល់ខ្ល ួៃ គឺសំខាៃ់ណាស់
Every person is unique, and therefore the experience of meditation is different for every individual. This is
why the personal guidance of a trained Transcendental Meditation teacher is necessary. When meditation is
taught in a correct, personalized way, the process develops naturally and effortlessly, and only then can the
greatest effects be obtained.
មនុសេមាាក់ៗ គឺមានលកខ ែៈខុសៗាា ដូ ដចា ះដ ើយបទពិដស្ត្ន៍ថ្នការដ្វ ើសមា្ីក៏ខុសាាដៅតាមបុគគលមាាក់ៗជដរ ។ ដ តុដនះ បានជាការ
បងាាត់បដ្ងៀនដោយ្គូជដលទទួ លបានការបែ្ុះបណា
ា ល ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន តទល់ខល ួន គឺសាំខ្ន់ណាស់ ។ ដៅដពលជដលសមា្ិ្តូវ
បានបងាាត់បដ្ងៀនកនុងរដបៀបដ៏្តឹម្តូវ និងតទល់ខល ួន ដាំដែើរ វ ិវដា ដោយ្មម ជាតិ និងាមនការ្បឹងជ្បង មនុសេមាាក់ដនះនឹងទទួ លបានឥទធិល
យងដ្ចើនបាំសុតសងជដរ ។

Once you have learned this perfectly natural technique, you can practice it on your own, but whenever any
additional guidance is needed, it is available free of charge from any TM center in the world. The need for
further guidance differs from person to person, but the important point is that the guidance is always available.
មនុសេមាាក់ ជដលបានដរៀនបដចេ កដទស្មម ជាតិដនះបាន្តឹម្តូវ ដគោចអនុវតា វាដោយខល ួនឯងបាន បុជនា ដៅដពលណាជដលដគចង់បានការ
ជែនាំបជនា ម ដគោចជសវ ងរកបាននូ វ្គប់មជឍមែឌល TM ទាំងអស់កនុងពិភពដលកដោយឥតគិតថ្លៃ ។ ត្មូវការការបងាាត់បដ្ងៀនពិដសស គឺ
មានលកខ ែៈដសេងៗាាពីមនុសេមាាក់ដៅមនុសេមាាក់ដទៀត
បុជនា ចាំែុចសាំខ្ន់គឺថា
ការបងាាត់បដ្ងៀនដនះគឺោចជសវ ងរកបានដៅ្គប់ទី
កជនៃ ងទាំងអស់ ។

TM Course Phase 1: Learning the technique
វគគ សិរា TM ែំណារ់កាលទី១ : ពរៀៃេីបពចេ រពទស

Learning Transcendental Meditation happens in 7 steps, spread over 4-5
sessions of about 2 hours over 4-5 consecutive days.
ពរៀៃ ពក្តៃសិៃែិៃថល ពមឌ្ីពថសិៃ មាៃ ៧ ែំណារ់កាល ដចរជា ៤-៥ ពមពរៀៃ ៃិងបពក្ងៀៃ ២ពមាសង រនុងមួ យនថង រ
យៈពេល ៤-៥ នថង ជាប់ៗគ្មន ។

1. Introduction seminar: An overview of the long-term effects of TM practice. All the information you need
to decide whether you want to learn the TM technique, including question and answer session.
(Free/without obligation 1 1/2 hours).
ជំៃួបដណនំពមពរៀៃៈ ទសេនៈរយៈដពលជវងអាំពីឥទធពលថ្នការអនុវតា TM ។ ព័ត៌មានទាំងអស់ជដលអា ក្តូវការដដើមបីដ្វ ើការសដ្មចចិតាថាដតើ
អា កចង់ដរៀនបដចេ ក TM ដៅដពលណា រ ួមទាំងជសាកថ្នសាំនួរ ចាំដលើយ ។ (ដោយដសរ ើ/មិនកាំែត់ ១ដមាង កនៃ ះ)

2. Preparatory lecture: More details about the exact mechanics of the Transcendental Meditation
technique in preparation for learning (30 min). Usually the preparatory lecture is given on the same evening
as the introduction seminar.
ការពរៀបចំផ្តល់ពមពរៀៃៈ សាល់ព័ត៌មានលាំអិត សា ីអាំពីយនា ការជាក់លក់ថ្នបដចេ កដទស ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន កនុងការដរៀបចាំដដើមបីដរៀន (រ
យៈដពល ៣០ នទី)។ ជា្មម តាការដរៀបចាំដមដរៀនដដើមបីបដ្ងៀន គឺ្តូវបានដ្វ ើដ ើងកនុងដពលលង ចដូ ចកនុងជាំនួបថ្នការជែនាំជដរ ។

3. Personal interview: Individual meeting with your TM teacher and the opportunity to discuss private
questions (10-15 min).
ការសមាាសៃ៍ផ្លាល់ខ្ល ួៃៈ ជាំនួបមាាក់មាងៗ ជាមួ យ្គួ TM និងជាឪកាសពិភាគាដោះ្ស្តយចមង ល់តទល់ខល ួន (១០-១៥នទី)

4. Personal instruction: The actual instruction in the Transcendental Meditation technique. (1 1/2 hours)
ការបងាញត់បពក្ងៀៃផ្លាល់ខ្ល ួៃៈ ការចាប់ដសាើមបដ្ងៀនជាក់ ជសា ងដលើបដចេ កដទស ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ។ (១ដមាង កនៃ ះ)

5-7. Three follow-up sessions: Verification of the correct practice of the TM technique and acquiring more
knowledge, based on the growing experiences of meditation (2 hours per session, on 3 consecutive days
after personal instuction)
ជំៃួបក្តួតេិៃិតយតាមោៃ ៣ែងៈ ដដើមបីបញ្ជាក់អាំពីការអនុវតា ្តឹម្តូវថ្នបដចេ កដទ ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន និងសិកាចាំដែះដឹង
បជនា មដទៀតដោយជសអកដលើបទពិដស្ត្ន៍ថ្នការដ្វ ើសមា្ិលមីៗរបស់អាក ( ជាំនួបមា ង ២ដមាង ៣ថ្លង ជាប់ៗាា បនទប់ពីទទួ លការបងាាត់បដ្ងៀន
តទល់ខល ួនរ ួចដ ើយ)

TM Course Phase 2: Follow-up វគគ សិកា TM ដាំណាក់កាលទី២: ការ្តួ តពិនិតយតាមោន
The follow-up is optional but recommended. Life-long follow-up, whenever
necessary, is included in the course fee.
អា កោចមានជដ្មើសកនុងការ្តួ តពិនិតយតាមោន បុជនា សាិតដ្កាមការជែនាំពី្គូ ។ ការ្តួ តពិនិតយតាមោនរយៈដពលជវង្តូវបានដ្វ ើដ ើង
ដៅដពលណាជដលចាាំបាច់ ដនះរ ួមទាំងតថ្មៃ សិកាសងជដរ ។

Transcendental Meditation is a do-it-yourself technique, and therefore the follow-up is entirely without
obligation. However, the general experience is that the results are better if you are regularly making use of
the follow-up program. (see the importance of regular follow-up)
ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន គឺជាបដចេ កដទសអនុវតា ដោយខល ួនរបស់អាក ដ តុដនះការ្តួ តពិនិតយតាមោន គឺដ្សចដលើអាក ដោយមិនកាំែ
ត់។ យងណាក៏ដោយ បទពិដស្ត្ន៍ទូដៅនឹងទទួ លលទធសលបានកាន់ ជត្បដសើរ្បសិនដបើអាកដ្បើ្បាស់កមម វ ិ្ី្តួ តពិនិតយតាមោនបានជា
ដទៀងទត់ ។ (សូ មដមើល ស្តរៈសាំខ្ន់ថ្នការ្តួ តពិនិតយតាមោន)

First 6 months: A bi-weekly to monthly follow-up is recommended to verify the correctness of the practice of
the Transcendental Meditation technique and to gain more knowledge about its effects.
រនុងរយៈពេល ៦ដខ្ែំបូងៈ ការ្តួ តពិនិតយ ១សបាា ៍មាង ដៅមួ យជខមា ង គឺ្តូវបានជែនាំដដើមបីបញ្ជាក់ពីភាព្តឹម្តូវថ្នការអនុវតា បដចេ កដទស
ដ្តនសិនដិនដល ដមឌ្ីដលសិន និងដដើមបីទទួ លបានចាំដែះដឹងបជនា មអាំពីឥទធិពលរបស់វា ។

Weekend residence course: We dive deep into the practice of meditation, and will meditate far more than
we normally do at home, together with other TM participants and under strict guidance of a trained teacher.
This gives deeper knowledge, deeper experience, and greater appreciation of the TM technique.
វគគ សិរាៃិពវសៃោាៃចងសបាតហ្៍ៈ ដយើងបានមុជដ្ៅដៅកនុងការអនុវតា បដចេ កដទសសមា្ិ ដ ើយដយើងនឹងសមា្ិយូរជាងដយើងដ្វ ើវាដៅសទះ ្មម
តា ជាមួ យនឹងអា កចូ លរ ួមដ៏ថ្ទដទៀត សា ិតដ្កាមការជែនាំដោយយកចិតាទុករបស់្គូ ។ ដនះនឹងសាល់ដោយអា កនូ វចាំដែះដឹងសុីជដ្ៅជាងមុន
បទពិដស្ត្ន៍ដ្ចើនជាងមុន និងដ ើញពីគុែតថ្មៃ ថ្នបដចេ កដទស TM ខ្ៃាំងជាងមុន ។

Lifelong right to follow-up: TM students can, for the rest of their lives, attend the monthly group meetings
or ask any TM teacher in the world to verify the correctness of the practice. This service is free of charge in
any one of our TM centers.
ការក្តួតេិៃិតយតាមោៃពេញមួ យជី វ ិតៈ សិសេ TM ោចចូ លរ ួមកនុង្ក ុម្បចាាំជខស្មាប់ថ្លងស្មាក់របស់ដគ ឬក៏ដសា ើសុាំ្គូ TM ណាមាាក់ដៅកនុង
ពិភពដលក ដដើមបីបញ្ជាក់ពីភាព្តឹម្តូវថ្នការអនុវតា បដចេ កដទសរបស់ដគបាន ។ ដសវាកមម ដនះ គឺមិនគិតថ្លៃដៅ្គប់មជឍមែឌល TM របស់
ដយើងទាំងអស់ ។

TM Course tuition តថ្មៃ សិកាដលើវគគ TM
The personal guidance and follow-up that is required for correct practice of the TM technique has a
certain cost, and as long as our health insurance funds are not reimbursing the TM course tuition,
this cost has to be paid by TM course participants.
ការបងាញត់បពក្ងៀៃផ្លាល់ខ្ល ួៃ ៃិងការក្តួតេិៃិតយតាមោៃ ដែលក្តូវការពែើមបីដរតក្មូវការអ្ៃវតត បពចេ រពទស TM គឺមាៃតនមា ជារ់លរ់របស់វា
ពហ្ើយែ៏រាបណាហ្ិរញ្ញវតថុធានរា៉ាប់រងសខ្ភាេរបស់ពយើងមិៃក្តូវបាៃទូ ទត់ពៅពលើនថាសិរាវគគ បណ
ត ុ ះបណា
ត ល TM ពនះពទ នថាសិរាពៃះគឺក្តូវ
ទទួ លខ្សក្តូវចំណាយពោយអ្ន រចូ លរួមពរៀៃវគគ TM ផ្លាល់ ។

Transcendental Meditation is a highly personalized course and the course tuition will also depend on your
personal circumstances as different scholarships are available. For more information please talk to your local
TM teacher.
ដ្តនសិនដិនលល ដម្ីដលសិន គឺមានកមម វ ិ្ីសិកាដសេងៗពីាាណាស់ ដ ើយថ្លៃសិកាក៏ោ្ស័យដលើកាលៈដទសៈតទល់ខល ួនជដរ វាដសេងអាំពីោហាររ ូប
ករែ៍ជដលបានសាល់ដោយ ។ ស្មាប់ព័ត៌មានលាំអិត សូ មទាំនក់ទាំនងជាមួ យ្គូ TM កនុងតាំបន់របស់អាក ។

Opportunities to reduce costs ឳកាស់ដដើមបីកាត់បនា យថ្លៃសិកា
It is up to the government to make this accessible to everyone, just as they do with
all other health care.

វាអាប្ស្័យនលើរោា ភិបាល មដលរនងកតើ នអាយមនុស្សប្គរ់គ្មនអាចទ្ទ្ួលបានរនចេក្នទ្ស្ននះ គឺដចូ នៅនឹងអ្វីមដលនគបាននធវើ
ជាមួយនឹងសាថ រ័នមថទំងស្ុខ្ភាពដ៏នទ្នទ្ៀតមដរ ។
The experience of transcending is a completely natural experience and it is everyone’s birth right to have
this experience. The Transcendental Meditation teachers have therefore been working for 40 years to make
Transcendental Meditation accessible for as many people as possible, often by volunteering their time and
teaching the technique far below their own costs. But financial obligations require that we charge a tuition to
ensure the TM technique can be taught correctly with a thorough follow-up, so that the correct practice can
be ensured.
បទពិដស្ត្ន័ថ្នភាព្បមាែមិនបាន គឺជាបទពីដស្ត្ន៍្មម ជាតិពិតៗ ដ ើយវាក៏មិៃបាៃរក្មិតអាយសក្មាប់មៃសសក្គប់គ្មនពែើមបីទទួ លបាៃ
បទេិពសាធៃ៍ពៃះដែរ ។ ្គូ ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ្តូវដ្វ ើការរ ូ តដល់ជាង ៤០ ឆាាំ ដដើមបីបដ្ងៀនបដចេ កដទសដនះដល់មនុសេ្គប់ាាដោ
យបានដ្ចើនតាមជដលោចដ្វ ើដៅបាន ដោយការចាំណាយដពលដវលរបស់ពួកដគ និងការបដ្ងៀនបដចេ កដទសដនះសា ិតដ្កាមតថ្មៃ តទល់ខល ួនរបស់
ដគមាាក់ៗ ។ ជតកតពវ កិចេ ិរញ្ញ វតថុដនះត្មូវដោយដយើងទូ ទត់ថ្លៃសិកា ដដើមបីធ្លនថាបដចេ កដទស TM ្តូវបានបងាាត់បដ្ងៀនដ៏្តឹម្តូវ្សប
ដៅនឹងការ្តួ តពិនិតយតាមោន ដូ ដចា ះដ ើយការអនុវតា ្តឹម្តូវ ្តូវបានធ្លន ។

It should be the responsibility of the government and the health insurance funds to make this technique
accessible to everyone. In many countries, this is already the case. You can help us with this. (See how my
health insurance can reimburse TM.) Until then, there are some things we can do ourselves to make the TM
course accessible for everyone.
វាគួ រជតជាទាំនួលខុស្តូវរបស់រោាភិបាល និងស្តាប័ន ិរញ្ញ វតថុធ្លនរាប់រងជសាកសុខភាព ដដើមបីដ្វ ើដោយបដចេ កដទសដនះទទួ លបានដល់មនុសេ
្គប់រ ូប។ ដៅកនុង្បដទសមួ យចាំនួន ករែីដនះដគបានដ្វ ើរ ួចដៅដ ើយ។ អា កោចជួ យដ្វ ើដរឿងដនះជាមួ យពួ កដយើងបាន។ (សូ មដមើល ដតើមានស្តាប័
នធ្លនរា៉ា ប់រងសុខភាពបុនមន ជដលោចទូ ទត់ដល់ TM) ។ អាំដែះតដៅ មានអវ ីខៃះជដលដយើងោចដ្វ ើបានដោយខល ួនឯងដដើមបីដ្វ ើដោយវគគ សិកា
TM ទទួ លបានស្មាប់មនុសេ្គប់ាា ។
1. Sponsorship for lower incomes and for the unemployed. ជំៃួយឧបតថមាសក្មាប់អ្នរមាៃចំណូលទប ៃិងអ្ន រគ្មមៃការងារពធវ ើ

Anyone who has financial difficulties may apply for a sponsorship, so that it becomes possible for everyone
to follow a TM course. (See apply for scholarship.)
អា កមានការលាំបាកជសាក ិរញ្ញ វតថុោចោក់ពាកយដសា ើសុាំជាំនួយឧបតា មភដនះបាន ដូ ដចា ះវាោចមានលទធភាពដល់មនុសេ្គប់ាា គនុងការសិកាវគគ
TM ដនះ ។ (ដមើលពីរដបៀនោក់ពាកយដដើមបីទទួ លបានោហារ ូបករែ៍)

2. Ask an invoice (stress-management course) ពសន ើរសំ វ ិរ័យប័ក្ត (វគគ ក្គប់ក្គង់ភាេតាៃតឹង)
If you have your own company, be sure to ask for an invoice for your TM course. If you are employed then
why not ask your employer if he will pay for the TM course tuition? After all, he can declare the invoice as an
expense, which makes his effective cost far lower. Every progressive employer will be open to methods that
can increase the productivity in the company; there is sufficient evidence that TM does exactly this. See TM
paid by the employer.
្បសិនដបើអាកមាន្ក ុម ៊ាុនតទល់ខល ួន សូ មកុាំដភៃ ចដសា ើរសុាំ វ ិក័យប័្តពីវគគ សិកាកមម វ ិ្ី TM របស់អាក ។ ដបើអាកកាំពុងដ្វ ើការ ដ តុអវីមិនដសា ើរសុាំស្តា
ប័នរបស់ដោយចាំណាយដលើថ្លៃសិកាវគគ TM ? បនទប់ពីដនះ ដគោចទូ ទត់ វ ិក័យប័្តជាមួ យនឹងការចាំណាយ ដ្វ ើយងដនះតថ្មៃ សិកានឹងទប

ជាងមុន ។ ្គប់ស្តាប័នជដលរ ើកចាំដ រ ើន និងដបើកចាំ រពី វ ិ្ីស្តស្រសាជដលោចបដងក ើនសលិតកមម កនុង្ក ុម ៊ាុនរបស់ដគមិនខ្ន ដ ើយដនះគឺជាតឹក
តាាំង្គប់្ាន់ ជដលបងាាញថា TM ោចដ្វ ើដរឿងដនះបាន ។ (សូ មដមើល TM ចាំណាយដោយ និដយជក)

3. Payments in Installments ការចំណាយពលើការសងបណា
ត រ់
You can discuss this option with your TM teacher. អា កោចពិភាគាជដ្មើលដនះជាមួ យ្គូ TM របស់អាក ។
4. Special price for families តនមា េិពសសសក្មាប់ក្គួ សារ
There are special family rates when you learn the Transcendental Meditation technique with the entire family.
(An entire family can learn TM for 150% of the standard adult fee. This can make the contribution per person
up to 60% lower.)
មានកញ្េ ប់ល វ ិការពិដសសស្មាប់្គួ ស្តរ ដៅដពលអា កដរៀនបដចេ កដទស ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ជាមួ យសមាជិក្គួ ស្តរទាំងមូ ល ។
(ស្មាប់សមាជិក្គួ ស្តរទាំងមូ លោចដរៀន TM បាន កនុងតថ្មៃ ១៥០% ថ្នតថ្មៃ បដ្ងៀនមនុសេ្ាំសាង់ោ។ ដនះោចដ្វ ើដោយមនុសេមាាក់ចាំណាយ
តិចជាងរ ូ តដល់ ៦០%)

Where can I follow the TM course? ដតើខ្ុាំោចដរៀនវគគ បែ្ុះបណាាល TM ដៅឯណា?
To find the nearest Transcendental Meditation center, and to contact your local Transcendental Meditation
teacher for a free, no-obligation introduction seminar on the TM technique, go to Where can I learn
Transcendental Meditation?
ដដើមបីជសវ ងរកមជឍមែឌល ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ជដលជាតិបាំសុត និងដដើមបីទាំនក់ទាំនងដៅ្គូ ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ដៅកនុង
តាំបន់របស់អាកដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយមិនកាំែត់ដវទិការជែនាំអាំពី TM សូ មចូ លដៅកាន់ ពតើខ្្ុំអាចពរៀៃ ពក្តៃសិៃែិៃថល ពមឌ្ីពថសិៃ
ពៅទីណា?

“I am already practicing TM for 37 years, and I still enjoy it every day. It has given me so much energy that I
could build a successful career in sales, and, on top of that, I have built two houses and six apartments, all
by myself, in my spare time. If someone would offer me 10.000 Euro to stop with TM, I would not consider it,
not
even
for
a
second.”
Johan Claes, Senior Account Manager of an international software company.
៉ ខ្ុាំបានអនុវតា TM អស់រយៈដពលជាង ៣៧ឆាាំ មកដ ើយ ដ ើយខ្ុាំដៅជតរ ើករាយអនុវតា វាជាដរៀងរាល់ថ្លង។ វាបានសាល់ដោយខ្ុាំនូវថាមពលដ៏ខ្ៃាំង
ខ្ៃ ជដលខ្ុាំោចកស្តងមុខរបរជសាកលក់របស់ខ្ុាំបានដជាគជ័យ ដ ើយ រ ិតជតវ ិដសសជាងដនះដទៀត ខ្ុាំបានកស្តងភូ មិ្គឹះចាំនួន ២ និងសទះជលវ ង
ចាំនួន ៦ ខា ងសងជដរ ដ ើយទាំងអស់ដនះជាស្តាថ្ដរបស់ខ្ុាំ កនុងដពលទាំដនររបស់ខ្ុាំ ។ ្បសិនដបើមាននរណាមាាក់ដោយលុយខ្ុាំចាំនួន ១០.០០០ អឺរ៉ា ូ
ដដើមបីចង់ដោយខ្ុាំឈប់ដ្វ ើ TM ខ្ុាំនឹងមិនយកដ ើយ សូ មបីជតមួ យវ ិនទីក៏ដោយ ៉ ។
ចន ជ ៃ ្បធ្លនគែដនយយជនខព ស់្បចាាំ្ក ុម ន
៊ាូ សូ ជ វ អនា រជាតិមួយ

Where do I learn

Contact
Contact info ព័ត៌មានទាំនក់ទន
ាំ ង
For more information about the Transcendental Meditation course and fee, see how do I learn TM?
ស្មាប់ព័ត៌មានបជនា មអាំពីវគគ សិកា ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន និងតថ្មៃ សូ មដមើល ពតើខ្្ុំពរៀៃ TM តាមរពបៀបណា?

For locations of Transcendental Meditation centers in your neighbourhood, to make an appointment with your
local TM teacher for a free introduction seminar on the Transcendental Meditation technique, see: where do
I learn TM?
ចង់ ជសវ ងរកទីតាាំងមចឍមែឌល ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ដៅកនុង្បដទសរបស់អាក ដដើមបីដ្វ ើការណាត់ជួបស្តាប់ការជែនាំអាំពីបដចេ កដទស
ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន ជាមួ យ្គូ TM កនុងតាំបន់ សូ មចូ លដៅកាន់ ពតើខ្្ុំអាចពរៀៃ TM បាៃពៅរដៃា ងណា?

Association for the Science of Creative Intelligence សមាគមវ ិទាសា្សត បពងក ើៃបញ្ញញពញៀណ
Rajapark Institute
68, Soi Navasri, Ramkhamhaeng 21, Wang Thong Lang
Bangkok 10310

For all your questions, please contact us at 02 319 8201 x213 or x216

Better Self
Transcend…and self-actualisation grows ដ្តនសិន…ការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ដុះោលដ

ើង

Growth of self-actualisation after adolescence happens rarely, yet it spontaneously occurs among
TM practitioners
័ ជាំទង់ដកើតមានដោយក្ម ជតវាដកើតមានដោយឯកឯងកនុងចាំដណាមអា កអនុវតា ន៍TM។
ការដុះោលការស្តគល់ខល ូនឯងចាស់បនទប់ពីវយ

In Transcending = being yourself we describe that the extent to which someone is successful in life depends
for a large part on how much one is able to remain oneself. This can be measured objectively, as can the
effects of TM on it.
ដៅកនុងដ្តនសិនឌ្ីង=ជាខល ួនឯងដយើងពិភាកាថាដតើមនុសេមាាក់ោចដជាគជ័យកនុងជី វ ិតកាំ រ ិតណាគឺ ជសអកសាំខ្ន់ថាដតើដគោចជាខល ួនដគបាន
ក្មិតណា។ ដនះគឺោចវាស់ជវងបាន តាមរយៈការដ្វ ើTM។

How much someone is able to remain oneself can be measured through a psychological benchmark called
self-actualisation. This benchmark was developed by the American psychologist Abraham Maslow, after
having studied a large group of exceptionally successful individuals, both personally and professionally. He
discovered that successful people all had one thing in common: they were much better able to remain
themselves, regardless of the situation they found themselves in.
មនុសេមាាក់ោចជាខល ួនឯងបាន្តូវបានវាស់ជវងដោយមូ លោានចិតាស្តស្រសាជដលដគដៅថា “ការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់” (Self-actualisation)។មូ ល
ោានដនះ្តូវបានដ្វ ើដ ើងដោយ អា កចិតា វ ិទាជនជាតិោដមរ ិចដ្មះ ោ្បាហាាំ មាសលប
ូ នទប់ពីបានសិកាដៅដលើមនុសេ មួ យ្ក ុម្ាំ ជដល
ដជាគជ័យខុសពីដគ។ ាត់បានរកដ ើញថាអា កជដលដជាគជ័យទាំងអស់ មានដរឿងមួ យជដលដូ ចាាគឺ៖ ពួ កដគោចដៅជាខល ួនដគ ដទះបីជាដៅ
ស្តានភាពណាក៏ ដោយ។

Maslow estimated that only about 1% of the population scored in the highest 2 categories of his scale. These
are the people that are truly “self-actualised”. Later research showed that self-actualisation and egodevelopment tend to freeze around early adolescence. Similar to intelligence, the level that you’re at around
the age of 18 to 20 is what will remain for the rest of your life.
មាសលបា
ូ នបាន់្បមាែថា្បជ លជា១%ថ្ន្បជាជនបុដណា
ណ ះជដលបានពិនទុខពស់ជាងដគកនុង២ចាំណាត់ថាាក់ ជដលាត់ចាត់។ ទាំងដនះគឺអាកជដល
“ស្តគល់ខល ួនឯងចាស់”ពិត ្បាកដ។បនទប់មកការ្ស្តវ្ជាវបងាាញថាការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់និងការអភិវឌ្ឃការដោយតថ្មៃ ដលើខល ួនឯងហាក់ដូច
ជាកករ ឹងដៅដពលវ័យជាំទង់។្សដដៀងាាដៅនឹងភាពថ្វឆៃតជដរ កាំ រ ិតជដលអា កដៅោយុ្បជ លជា១៨ដៅ២០ឆាាំគឺជាដពលជដលដៅបនេល់ទុក
ស្មាប់ ដពលដពញមួ យជី វ ិតរបស់អាក។

Maslow: “peak-experiences” make self-actualisation grow
មាសល៖ូ “បទពិដស្ត្ន៍ដល់ចាំនុចកាំពូល”ដ្វ ើដោយការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ដុះោលដ ើង។

TM research has shown that this vision on self-actualisation is completely outdated. Just like intelligence can
continue to grow after adolescence when we continue to develop our brain potential, so can self-actualisation
continue to grow when we continuously come back to that experience of our true selves. Transcending does
both. This was something explained by Maslow himself. He said that the experience of so-called “peak
experiences” can lead to systematic growth of higher self-actualisation, independent of age. These peak
experiences would occur occasionally for some people, but there was no method for reaching these
experiences in a systematic way. Well, descriptions of these “peak experiences” show a clear correlation with
descriptions of the experience of transcending.
័
ការ្ស្តវ្ជាវTMបានបងាាញថាចកខុ វ ិស័យថ្នការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់លស់ដនះគឺ មិនទាំដនើប។ដូ ចជាភាពវ័យឆៃតោចបនា លូតលស់បនទប់ពីវយ
ជាំទង់ដៅដពលជដលដយើងបនា អភិវឌ្ឍសកាានុពលខួ រកាលរបស់ដយើងដូ ដចា ះសងជដរ ជដលការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ បនា លូតលស់ដៅដពលជដលដយើង
្តលប់ដៅបទពិដស្ត្ន៍ពិតរបស់ខល ួន។ដ្តនសិនឌ្ីង មានដាំដែើរការទាំងពីរ។ ដនះគឺជាអវ ីជដលបានពនយល់ដោយមាសលខ
ូ ល ួនឯង។ ាត់បាន

និយយថាបទពិដស្ត្ន៍ ជដលដៅថា “បទពិដស្ត្ន៍ដល់ចាំនុចកាំពូល” ោចនាំដោយ មានការលូ តលស់ការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់និងឯករាជយភាព
ថ្នោយុខពស់ដ ើងជាលកខ ែៈ្បព័នធ។បទពិដស្ត្ន៍ដល់ចាំនុចកាំពូលទាំងដនះោចនឹងដកើតមានមា ងមាគលស្មាប់មនុសេមួ យចាំនួន
បុជនា មិន
មានវ ិ្ីស្តស្រសាដោយបានបទពិដស្ត្ន៍ទង
ាំ ដនះជា្បព័នធដទ។ ការ ពិពែ៌នថ្នបទពិដស្ត្ន៍ដល់ចាំនុចកាំពូលទាំងដនះបងាាញភាពសុ៉ីសងាវក់
ាាចាស់មួយជាមួ យនឹងការពិពែ៌នបទពិដស្ត្ន៍ដ្តនសិនឌ្ីង។

So with Maharishi’s simple rediscovery of what we call real meditation, the method to induce these
experiences at will does exist. It comes therefore as no surprise that Transcendental Meditation has an
obvious effect on the growth of self-actualisation.
ដួ ដចា ះដ ើយជាមួ យនឹងការរកដ ើញ្មម តាស្តរដ ើង វ ិញរបស់មហាឬសីថ្នដ្វ ើជដលដយើងដៅថាការសមា្ិពិតជដលជាវ ិ្ីស្តស្រសាជដលពដនៃ ឿនបទ
ពិដស្ត្ន៍ទង
ាំ ដនះដកើតមានដ ើងពិត្បាកដជមន។ដោយមិនមានការភាាក់ដសអើលការសមា្ិ ជបបដ្តនដសក នដដនលល់ មានឥទធិពលដៅដលើការ
លូ តលស់ការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់។

The effect of TM on Self-actualisation: Scientific research.

ឥទធ ិេលរបស់TMពៅពលើការសាគល់ខ្ល ួៃឯងចាស់៖ ការក្សាវក្ជាវដបបវ ិទាសា្សត ។

TM is 3 to 4 times more effective than any other meditation ever researched
តាមការ្ស្តវ្ជាវTM មាន្បសិទធភាពជាងការសមា្ិដសេងដទៀត៣ដៅ៤ដង។

If you attempt to compare Transcendental Meditation to other meditation or relaxation techniques, you will
soon discover that the differences are so vast that these techniques really cannot be compared. The study
shown here is a meta-analysis of all scientific studies ever carried out around the effects of different
meditation techniques on self-actualisation. (42 studies in total, 18 of which were TM studies) The average
effect of all other techniques ever researched showed only a small effect. The average effect of the TM
studies is 3 to 4 times as big. (effect=.08 p=.0002).Ref.
្បសិនដបើអាកដ្បៀបដ្ៀបការសមា្ិ ជបបដ្តនដសក នដដនលល់ដៅនឹងការសមា្ិឬបដចេ កដទសស្មាកដសេងដទៀតនដពលឆប់ៗដនះអា កនឹង
រកដ ើញថាភាពខុសាាមានសភាព្ាំដ្ងជដលបដចេ កដទសដសេងដទៀតមិនោចដ្បៀបដ្ៀបបាន។ ការសិកាដនះគឺជាការសិកាជបបដមតាា
ោណាឡាយ៍ថ្នការសិកាជបបវ ិទាស្តស្រសាទាំងអស់ជដលទក់ទងនឹងឥទធិពលបដចេ កដទសសមា្ិដៅដលើការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ខុសៗាា។ (ការ
សិកាសរុបចាំនួន៤២ កនុងដនះមានចាំនួន១៨ជាការសិកាដលើTM)។ ឥទធិពលជាម្យម ថ្នបដចេ កដទសទាំងអស់ដ៏ថ្ទដទៀតជដលបាន្ស្តវ្ជាវ
បងាាញឥទធិពលតិចតួ ច។ ឥទធិពលជា ម្យមថ្នការសិកាTMគឺ៣ដៅ៤ដង្ាំជាង។ (ឥទធិពល .០៨ p=.០០០២)។

But what do these theoretical effect measures really tell us in practice? Another interesting study looked at
the long-term effects on self-actualisation for TM practitioners. It took groups of students to the Maharishi
University of Management (MUM) and 3 other top universities (as control groups) and tested them before
they started their studies and again 10 years later.
បុជនា ដតើឥទធិពលថ្នការវាស់ជវងជបប្ទឹសាីដនះ្បាប់ដយើងពិតពីការអនុវតា ន៍យងដូ ចដមា ច?ការសិកាជដលគួ រដោយចាប់ោរមម ែ៍មួយដទៀតដមើល
ដៅដលើឥទធិពលយូរអជងវ ងដលើការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ស្មាប់អាកអនុវតា ន៍TM។ដនះគឺយក្ក ុមសិសេដៅកាន់មហាវ ិទាល័យ្គប់្គងមហាឬ
សី៉ុ៉េ (MUM) និង៣្ក ុមមហាវ ិទាល័យលាំោប់ខពស់ដ៏ថ្ទដទៀត (្ក ុម control) និងដតសា ពួ កដគមុនពួ កដគចាប់ដសាើមសិកានិងដតសា មា ងដទៀត១០
ឆាាំដ្កាយ។

Normally 1% of the population scores in the highest scales of self-actualisation, for long-term TM practitioners
this is 38%
ជា្មម តា១ភាគរយថ្ន្បជាជនមានពិនទុខពស់បាំសុតអាំពីការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់។
ដពលជវង។

កនុងដនះ៣៨ភាគរយគឺជាអា កអនុវតា ន៍ TMរយៈ

Although according to Maslow’s research, only about 1% of society scores in the highest 2 categories of his
self-actualisation scale, this percentage for starting MUM students was already at 6%. This can be explained
by the fact that most starting students will already have been practicing TM for some time before coming to
the university. However, for the test 10 years later this percentage increased to 38%. This result was so
exceptional that it had a chance of 1 in 5 million (p=.0000002) of happening randomly. In the 3 control
universities no significant improvement was measured, and the score even decreased for one university.Ref.
ដទះបីជាដយងដៅតាមការ្ស្តវ្ជាវរបស់មាសល្ូ តឹមជត១ភាគរយថ្ន្បជាជនបានពិនទុខពស់បាំសុតកនុងចាំណាត់ថាាក់២ថ្នការវាស់ជវងការស្តគល់ខល ួន
ឯងចាស់ក៏ដោយភាគរយ ដនះគឺមាន៦ភាគរយដ ើយចាំដពាះសិសេជដលចាប់ដសាើមដៅMUM។ដនះគឺោចពនយល់បានថាភាពដ្ចើនថ្នសិសេជដល
ចាប់ដសាើមដៅMUMអនុវតា ន៍TMជាមុនដ ើយមុនចូ លមហាវ ិទាល័យដនះ។ ដទះជាយងដនះកា ី ស្មាប់ការដតសា រយៈដពល១០ឆាាំបនទប់ ភាគរយ
ដនះដកើន ដល់៣៨ភាគរយ។ លទធសលដនះគឺលអខ្ៃាំងណាស់ជដលមានឱ្កាស១កនុងចាំដនម ៥លន (p=.០០០០០០២) ជដលបានដកើតដ ើងដោយថ្ចដ
នយ។ កនុងមហាវ ិទាល័យជដលបាន control មិនមានការរ ើកចាំដ រ ើនណាគួ រដោយកត់សមាគល់ដនះដ ើយ ដ ើយពិនទុចុះស្មាប់មហា វ ិទាល័យមួ យ។
Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005

Details of the self-actualisation scale, and the effect of TM on it.
ដសចកា ីលាំអិតថ្នការវាស់ជវងការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ និងឥទធិពលថ្នTMដៅដលើវា។

Here we will discuss in more detail what exactly self-actualisation entails, (according to Shostrom’s Personal
Orientation Inventory, the most widely used self-actualisation test) and how the TM technique influences
these individual points. With a better understanding of what exactly self-actualisation entails it will be easier
to understand how self-actualised individuals have better chances of success in all areas of life. There are
12 points on the self-actualisation scale, that can be divided into 3 large groups:
ដនះគឺដយើងនឹងពិភាកាដសចកា ីលាំអិតបជនា មពីអវីជដលការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ោក់ បញ្ចល
ូ (ដយងដៅតាម Shostrom’s Personal Orientation
Inventory ជដលជាដតសា ការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់្ាំជាងដគ)និងពីរដបៀបជដលបដចេ កដទសTMមានឥទធិពលដលើចាំនុចបុគគលទាំងដនះ។ ជាមួ យនឹង
ការយល់ដឹងបជនា មដៅដលើអវីជដលការស្តគល់ខល ួនឯងបញ្ចល
ូ វា នឹងងាយ្សួ លជាងកនុងការយល់ពីរដបៀបជដលបុគគលស្តគល់ខល ួនឯងចាស់មានឱ្កាស
លអ ្បដសើរកនុងការដជាគជ័យកនុងជី វ ិត។ មាន១២ចាំនុចកនុងការវាស់ជវងការស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ ជដលោចជចកជា៣្ក ុម្ាំៗ៖

1. strong self-identity (self-confidence) អ្តត សញ្ញញណខ្ល ួៃខាាង
ំ (ការទរចិតតពលើខ្ល ួៃឯង)
• Inner Directedness (ID) – If a person is focused inwards, then his/her own beliefs and self-motivation will
be the driving force behind decisions and actions in life. Persons focused outwards, to the contrary, are
mostly led by external circumstances or people in their environment. This can lead to over-sensitivity and
worries about the opinion of others.
Inner Directness (ID) – ្បសិនដបើមនុសេមាាក់ដតាតដលើការចូ លកនុង (Inwards) ដនះជាំដនឿនិងការដលើកទឹកចិតាខល ួនឯងរបស់ដគនឹងសា ិតដៅ
ដ្កាយការសដ្មចចិតានិងដ្កាយសកមម ភាពកនុងជី វ ិត។ សទុយដៅវ ិញ អា កជដលដតាតដលើការដចញដ្ៅ (Outwards)ភាពដ្ចើនគឺ្តូវបានដឹកនាំ
ដោយស្តានភាពខ្ងដ្ៅឬមនុសេដៅកនុងបរ ិស្តានរបស់ដគ។ ដនះគឺោចនាំដោយមានការ្បតិកមម និងបារមភ ួ សកាំ រ ិតអាំពី គាំនិតអា កដថ្ទ។

• Time-competence (TC) – The extent to which someone lives in the now, not in the past or the future. Selfactualised individuals have a high time competence, and therefore are able to focus on their current
experience, without unnecessarily being held back by occurrences of the past or by fantasising about the

future. They are less affected by feelings of guilt or regret of the past, and their future is mostly tied in with
their current goals.
Time-competence (TC) – ដនះគឺជាដពលជដលនរណាមួ យរស់ដៅកនុងដពលបចចុបបនា មិនជមនដៅកនុងអតីតកាល ឬអនគតកាល។ បុគគលជដល
ស្តគល់ខល ួនឯងចាស់មាន Time-competenceខព ស់ ដ ើយដូ ដចា ះោចដតាតដៅដលើបទពិដស្ត្ន៍បចចុបបនា របស់ដគ ដោយាមនការគិត្តលប់ដ្កាយ
ដៅរកអតីតកាលឬ្សដមើល្សថ្ម៉ដៅអនគតកាល។ ពួ កដគរងឥទិធពលតិចតួ ចពីោរមម ែ៍ថាមានកាំ ុស ឬដស្តកស្តាយចាំដពាះ អតីតកាល និង
ពីអនគតកាលជដលភាពដ្ចើនបងាអស់ដាលដៅបចចុបបនា ។

• Self Acceptance (SA) – The degree of self-acceptance despite flaws
Self Acceptance (SA) – កាំ រ ិតថ្នការទទួ លយកខល ួនឯងដបើដទះជាមានគុែ វ ិបតា ិ។

• Existentiality (Ex) – The extent to which one is able to respond to any situation without tightly gripping onto
principles, flexibility
Existentiality (Ex) – គឺជាកាំ រ ិតជដលនរណាមាាក់មានសមតា ភាពដេៃ ើយតបនឹង ស្តានភា ដោយាមនការកាាប់ជាប់ដៅដលើដាលការែ៍ ការដចះបត់
ជបន។

These indicate that a person has a stable internal reference frame, with a focus on the “here and now” and
an ability to respond well to both internal and external circumstances.
ទាំងដនះបងាាញដោយដ ើញថា មនុសេមាាក់ ជដលមានដសា រភាពនឹងនកនុងខល ួន ជាមួ យនឹងការដតាតោរមម ែ៍លអ ៉ ពីដនះ និង ឥ ូ វ ៉ និងមានសម
តា ភាពដេៃ ើយតបបានយងលអ ដៅនឹងដ តុការែ៍ទង
ាំ កនុង និងដ្ៅ ។

2. Affective maturity ភាេចាស់ទំដផ្នរអារមម ណ៍
• Feeling Reactivity (FR) – How well one is able to be in tune with his own feelings and needs
Feeling Reactivity (ER) – ថាដតើអាកដនះោចដេៃ ើយតបដៅនឹងោរមម ែ៍និងដសចកា ី ្តូវការរបស់ខល ួនបានលអ ្បដសើរបុណា
ណ ។

• Spontaneity (S) – The extent to which one is able to act spontaneously and be him- or herself
Spontaneity (S) – ថាដតើអាកដនះោចមានសកមម ភាពដោយឯកឯងនិងដៅជាមួ យ ខល ួនឯងបានកាំ រ ិតណា។

• Capacity for Intimate Contact (C) – The extent to which one is able to develop intimate relationships with
others, not held back by expectations and obligations
Capacity for Intimate Contact (C ) – ថាដតើអាកដនះោចអភិវឌ្ឍន៍ទាំនក់ទាំនង សា ិតស្តាលជាមួ យអា កដោយមិនមានការរំពឹងទុកនិងទួនទី
បានដោយកាំ
រ ិតណា។

• Acceptance of Aggression (A) – The extent to which an individual is able to accept his own aggression as
natural.
Acceptance of Aggression (A) – ថាដតើបុគគលដនះោចទទួ លស្តគល់ការខឹងសមារ របស់ខល ួនថាជា្មម ជាតិបានដោយកាំ រ ិតណា។

These are all indications of an individual open to his own feelings, and able to build a warm relationship with
others, and whose emotional expressions are led by a stable, inner reference point.
ទាំងដនះគឺជាសួ ចនកររបស់បុគគលដបើកចាំ រោរមម ែ៍របស់ខល ួននិងោចកស្តង ទាំនក់ទាំនងដ៏កក់ដៅាជាមួ យអា កដថ្ទ និងបងាាញពីោរមម ែ៍
របស់ខល ួនដោយមានដសា រភាព និងចាំនុចដយងពីខ្ងកនុង។

3. Integrated perspective on self and the world. ការោរ់បញ្ចូលគំៃិតអ្ំេីខ្ល ួៃឯងៃិងេិភ្េពលរ
• Self Actualising Values (SAV) – Appreciation of primary values typical for self-actualised individuals
(autonomy and independence, self-fulfillment)
Self Actualising Values (SAV) – ការដ្តកអរនឹងតថ្មៃ បឋមស្មាប់បុគគល ជដលស្តគល់ខល ួនឯងចាស់ (សវ ័យភាព និងឯករាជយ ការដៅដល់ដាល
ដៅ
របស់ខល ួន)

• Self Regard (SR) – Appreciation of self value and own talents
Self Regard (SR) – ដ្តកអរនឹងតថ្មៃ ខល ួនឯង និងដទពកុសលយខល ួនឯង។

• Nature of Man constructive (Na) – The degree to which one has a constructive perspective on the human
nature of others, and to which one is able to view humanity as such as fundamentally good.
Natural of Man construction (Na) – កាំ រ ិតជដលមនុសេមាាក់មានទសេនៈ ស្តាបនដលើ្មម ជាតិជាមនុសេចាំដពាះអា កដថ្ទដ ើយជដលមនុសេមាាក់
ោចដមើល
ដ ើញមនុសេជាតិកនុងមូ លោាន្គឹះលអ ។

• Synergy (Sy) – measures how much one is able to integrate contradictions
Synergy (Sy) – វាស់ជវងថាដតើមនុសេមាាក់ោចបញ្ចល
ូ ភាពសទុយាាដោយ រដបៀបណា។

These are indications of a person with a positive opinion of both himself and the world around him, and
embracing higher values such as the stimulation of the good in himself as other. This is a person fulfilled in
his relations with himself and the world

ិ មានដលើខល ួនឯងសងនិងពិភពដលកដៅជុាំ វ ិញខល ួនឯងសងនិងដោប្កដស្តបតថ្មៃ ជដល
ទាំងដនះគឺជាសួ ចនករជដលមនុសេមាាក់មានគាំនិត វជា
ខព ស់ជាងដូ ចជាការរំដោចដលើភាពលអ កនុងខល ួនឯងដូ ចអា កដថ្ទ។ ដនះគឺជាមនុសេជដលបាំដពញទាំនក់ទាំនងជាមួ យខល ួនឯង និង ពិភពដលក។

The below graph indicates how the Transcendental Meditation technique influences all these factors
individually. The scores are given in percentile scores. A percentile scores indicates how much of the
population is below the value of a TM practitioners. So, if someone is on the 70th percentile, this indicates
that 70% of the population performs less, and 30% performs better.
្កា វ ខ្ងដ្កាមដនះបញ្ជាក់ថាដតើបដចេ កដទសមា្ិដ្តនដសក នដដនលល់មានឥទធិពល្គប់កតាាទាំងអស់ដោយរដបៀបណា។ ពិនទុគឺ្តូវបានគិតជា
ភាគរយ (Percentile score)។ Percentile score បញ្ជាក់ថាមាន្បជាជនបុនមនអា កដៅដ្កាមតថ្មៃ ថ្នអា កអនុវតា TM។ ដូ ដចា ះ ្បសិនដបើនរណា
មាាក់ដៅ្តឹម ទី៧០ percentile ដនះគឺបញ្ជាក់ថា ៧០ភាគរយថ្ន្បជាជន អនុវតា ន៍តិចជាង និង៣០ភាគរយអនុវតា ន៍ដ្ចើនជាង។

These scores are the average scores taken from 18 different TM
studies among a total of 563 test persons. The average duration of
the studies was 3 to 6 months and the average increase is 20
percentile points, from the 53rd percentile to the 73rd percentile.
(click on the graph to enlarge). This is a very exceptional result,
considering self-actualisation normally doesn’t develop anymore
after early adolescence. (Almost all test persons were over 18 years
of age). The meta-analysis of these 18 studies also showed that the
longer the TM technique was being practiced, the bigger the effect.
If the effect was due to the expectation (placebo), prejudice held by
the researcher, or other motivational factors, the effects would
always decrease over time. The p-value of the general improvement
over these 18 studies is p<.000001.Ref.
ពិនទុទង
ាំ ដនះគឺជាពិនទុគិតជាម្យមជដលយកពីការសិកាTMចាំនួន១៨ខុសៗាាកនុងចាំដនមមនុសេជដលបានដតសា ៥៦៣នក់។រយៈដពលជាម្យម
ថ្នការសិកា គឺ៣ ដៅ ៦ជខ ដ ៉ីយម្យមភាគដកើន២០percentileពិនទុ ពីទី៥៣percentile ដៅ ទី៧៣percentile។ (ចុចដលើ្កា វ ដដើមបីព្ងីក)។
ដនះគឺជាលទធសលគួ រដោយកត់សមាគល់ ជដលថាការស្តគល់ ខល ួនឯងចាស់ជា្មម តាមិនអភិវឌ្ឍន៍តដៅដទៀតដទបនទប់ពីចាប់ដសាើមវ័យជាំទង់។ (ដសទ ើរ
ជត មនុសេទាំងអស់ជដលបានដ្វ ើដតសា មានវ័យដ្ចើនជាង១៨ឆា)ាំ ។ ដមតាោណាឡាយែ៍ថ្ន ការសិកាចាំនួន១៨ទាំងដនះក៏បងាាញសងជដរថា ការ
អនុវតា ន៍TM កាន់ ជតជវង ដនះមាន ឥទធិពលកាន់ ជត្ាំ។ ្បសិនដបើឥទធិពលគឺដោយស្តរជតការរំពឹងទុក (ដបៃ សសបូ) ភាព ដរ ើសដអើងដោយអា ក
្ស្តវ្ជាវ ឬឥទធិពលដលើទឹកចិតាននដសេងដទៀត ឥទធិពលដនះោច នឹងលយចុះជាបដែាើរៗ។ P-value ថ្នការរកចាំ
ើ ដ រ ើនទូ ដៅដលើការសិកាទាំង១៨
ដនះគឺ p<.00000១។
Ref.Journal of Social Behaviour and Personality, vol. 6, 1991, pp 189-247

Better Health
Transcending = activating the body’s own power to heal itself
ដ្តនសិនឌ្ីង = ការដ្វ ើដោយមានសកមម ភាពកាំលង
ាំ រាងកាយដដើមបីពាបាលខល ួន
Every experience we have will leave some impression that is stored somewhere physically in the nervous
system. If the impression is deep we can feel this clearly, for example a “knot around the heart” when we
have had a fight with somebody.
រាល់បទពិដស្ត្ន៍ ជដលដយើងមាននឹងបនេល់ទុកនូ វចាំណាប់ោរមម ែ៍មួយចាំនួនដៅកជនៃ ងណាមួ យថ្នរាងកាយកនុង្បព័នធសរថ្ស្បស្តទ។
្បសិនដបើចាំណាប់ោរមម ែ៍ដនះដៅដ្ៅ ដយើងោចមានោរមម ែ៍ចាស់ ជដលជាឧទ រែ៍ “ចាំែងដៅជុាំ វ ិញដបះដូ ង” ដៅដពលជដលដយើងមានការ
្បយុទធ្បឆាំងជាមួ យនរណាមាាក់។

If the body can relax, it will literally relax stored tensions. ក្បសិៃពបើរាងកាយសក្មារ វាក្បារែជាសក្មារៃូ វសមាាធ
ដែលមាៃ។

We could compare this with a blackboard. When we wake up in
the morning the board is empty, but every experience that we go
through throughout the day is like an additional little drawing. At a
certain moment the board is full, and the nervous system can’t go
on anymore. The board has to be wiped clean again. Fortunately
the body has a completely natural, automatic process to do so,
when the body is at rest during sleep. So relaxation literally

means that tensions are relaxed and impressions are removed.
The problem, however, is that there are too many impressions in
our busy lives. The rest during the sleep is not sufficient to
remove them all.
ដយើងោចដ្បៀបដ្ៀបវាជាមួ យនឹងកាារឃ្លន មួ យ។ ដៅដពលជដលដយើងដ្កាយពី្ពឹក កាារឃ្លនដទរ ជតរាល់បទពិដស្ត្ន៍ ជដលដយើងបានេៃ ងកាត់
ដៅដពលដពញមួ យថ្លងគឺជាការ គូ រដវៀសតិចតួ ចបជនា ម។ ដៅ ដពលជដលកាារឃ្លនដពញ ដ ើយដៅដពលដនះ្បព័នធ សរថ្ស្បស្តទមិនោចបនា ដទៀត
បាន។ កាារឃ្លន ្តូវការការលុបសមាអតមា ងដទៀត។ ជាសាំណាងលអ រាងកាយមានដាំដែើរការសវ ័យ្បវ័តាជា្មម ជាតិកនុងការដ្វ ើជបបដនះ ដៅដពល
ជដលរាងកាយស្មាកកនុងកាំ ុ ងដពលដគង។ ដូ ដចា ះការស្មាកដោយដឹងមាន ន័យថាសមាព្្តូវបានស្មាក ដ ើយចាំណាប់ោរមម ែ៍្តូវបានលុប
ដចាល។ ដទះជាយងដនះកា ី បញ្ជាគឺថាមាន ចាំណាប់ោរមម ែ៍ដ្ចើន ួ សកនុង ជី វ ិតជដលរវល់របស់ដយើង។ ការស្មាកកនុងដពល ដគងមិន្គប់្ាន់
កនុងការលុបវាដចាលទាំងអស់ដទ។

Also the rest during sleep often does not seem to go deep
enough to eliminate deeper impressions, for example that knot
around the heart after we had a fight with someone. The next
morning, we might feel that the tensions are a bit less but they
have not disappeared completely. The sleep was not sufficient.
ជាមួ យាាដនះជដរ ការស្មាកដៅកនុងកាំ ុ ង ដពលដគជាញឹកោប់ហាក់ដូចជាមិនបាន
ដៅដ្ៅ្គប់្ាន់កនុងការលុបបាំបាត់ចាំណាប់ោរមម ែ៍ជដលកប់ដ្ៅជដលជាឧទ រែ៍
ចាំែងជដលរុំព័ទធ
ដបះដូ ង បនទប់ពីដយើងបាន្បយុទធ្បឆាំងជាមួ យនរណាមាាក់។ ដៅដពល្ពឹកបនទប់ដយើងោចមានោរមម ែ៍ថាសមាព្ដនះលយចុះជតវាមិនបាត់
ដៅណាទាំង
្ស ុងដ ើយ។ ការដគងគឺមិន្គប់្ាន់ដទ។

The rest during the sleep does not go deep enough to eliminate all the tensions
ការស្មាកកនុងកាំ ុ ងដពលដគងមិនបាន្ជាលដ្ៅ្គប់្ាន់កនុងការលុបបាំបាត់សមាព្ទាំងអស់ដនះដ ើយ។

Those tensions, which cannot be neutralised through the rest provided during sleep, will accumulate over
time. Eventually, they disturb the natural functioning of the body, which, in turn, results in all sorts of mental
and physical problems. These disturbances can manifest, usually through our genetic “weakest link” –
some people will get heart problems while others will sink into a depression. But the genetic condition is not
the cause, rather it will define where the true cause, the inability of the body to clear itself of elements that
disturb it’s natural functioning, will manifest itself. These disturbances are regarded today as a key cause,
direct or indirect, of many physical or mental health problems.
សមាព្ទាំងដនះ ជដលមិនោចដ្វ ើដោយមានភាពែឺតតាមរយៈការស្មាក កនុងកាំ ុ ងដពលដគង នឹងកកកុញដៅៗ។ ជាយថាដ តុ សមាព្ទាំង
ដនះរំខ្នដៅដល់ មុខងារ្មម ជាតិថ្នរាងកាយ ជដលជា្តលប់ លទធសលគឺបះពាល់ដៅដលើ្គប់្បដភទ ថ្នរាងកាយ និងសល វូ ចិតា។ ការរំខ្នទាំង
ដនះ ោចសជមា ងដចញ ជដលជា្មម តាតាមរយៈ “បណា
ា ញជដលដខាយជាងដគ”ថ្នជ េន របស់ដយើង --អា កខៃ ះមានបញ្ជាដបះដូ ង ដ ើយអា កខៃ ះដទៀត
មានជមង ឺបាក់ទឹកចិតា។បុជនា ស្តានភាពជ េនមិនជមនជាមូ លដ តុដនះដទ ជតមូ លដ តុជដលពិតគឺអសមតា ភាពថ្នរាងកាយកនុងការលុបបាំបាត់
ធ្លតុបងក ជដលរំខ្នមុខងារ្មម ជាតិរបស់វា ជដលវាសជមា ងដចញដោយខល ួនឯង។ ការរំខ្នទាំងដនះ គឺជាមូ លដ តុ គនៃ ឹះសពវ ថ្លង ជដលដោយតទល់
កា ី ដោយមិនតទល់កាី ថ្នបញ្ជាជមង ឺរាងកាយឬជមង ឺសល វូ ចិតា។

During the experience of transcending the mind gets in a state of complete inner silence. Mind and body
always go together. Where one goes, the other must follow. By allowing the mind to be effortlessly drawn to
this complete inner peace, we literally pull the body into a very deep state of rest, much deeper than the
rest that we experience during sleep. This can easily be measured objectively.
កនុងអាំ ុ ងដពលដ្វ ើដ្តនដសក នឌ្ីង ចិតាសាិតដៅកនុងភាពសង ប់ស្តងត់ទង
ាំ ្ស ុង។ ចិតានិង រាងកាយជានិចេកាលដៅជាមួ យាា។ មួ យដៅកជនៃ ងណា
មួ យដទៀតតាមដៅកជនៃ ង ដនះជដរ។ ដោយការអនុញ្ជញតិដោយចិតាសាិតដៅកនុងសនា ិភាពទាំង្ស ុងដោយ មិនបាច់្បឹងជ្បង ដោយការដឹង ដយើង
ោចទញរាងកាយដោយស្មាកបានដ្ៅខ្ៃាំង ជដលដ្ៅជាងការស្មាកដពលជដលដគងលក់។ ដនះគឺដគោចវាស់សទង់ដឹងបាន។

The rest during TM goes much deeper than sleep . ការស្មាកកនុងអាំ ុ ងដពលសមា្ិTMដ្ៅជាងការដគងលក់។
This graph shows a study from Harvard Medical school in which the resting
state is measured on the basis of oxygen consumption. We see that, during
TM practice, the body goes into a state of rest much faster and much deeper
than the rest that is usually achieved during sleep. This remarkable study was
published in 1971 in two of the best known scientific magazines in the
world, Science Ref. and Scientific American. Ref. It was repeated dozens of
times around the world with similar results. A later publication of a larger
analysis of 31 TM studies confirmed the exceptionally deep state of relaxation
by attained by practicing TM – a state a lot deeper than that gained in normal,
eyes-closed rest Ref. whether measured through breath rate, heart rate or
plasma lactate.
្កា វ ដនះបងាាញពីការសិកាដៅស្តលដវជាស្តស្រសាហាវ វតជដលការស្មាក្តូវបានវាស់ជវងដោយការដ្បើ្បាស់អុកសុីជសន។ដយើងដមើលដ ើញថាកនុង
អាំ ុ ងដពលអនុវតា ន៍សមា្ិTMរាងកាយចូ លដៅកនុងការស្មាកដលឿនជាងនិងដ្ៅជាងការស្មាកដោយការដគង។ការសិកាជដលគួ រដោយកត់
ិ
សមាគល់ដនះបានចុះសាយកនុងឆាាំ១៩៧១ កនុងទសេនវដា ី វទាស្តស្រ
សាលបីលាញកនុងពិភពដលក២ Science Ref.Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp.
1751-1754 1970

និង Scientific American។ Ref.Scientific American 226:84-90 1972។វា្តូវបានដគដចញសាយជាដ្ចើនដលើកដ្ចើនស្តរជុាំ វ ិញពិភពដលកជាមួ យ
នឹងលទធសល្សដដៀងាា។ការចុះសាយបនទប់មកដទៀតថ្នការវ ិភាគការសិកាសមា្ិTMចាំនួន៣១បញ្ជាក់ការស្មាកដ៏្ជាលដ្ៅតាមរយៈការ
អនុវតា ន៍សមា្ិTM-ការស្មាកជដលដ្ៅជាង្មម តា ការស្មាកដោយការបិទជភា ក Ref.American Psychologist 42: 879–881, 1987 មិនថាជា
ការវាស់ចងាវក់ដដងា ើម ចងាវក់ដបះ ឬ តៃស្តម។

As a result, the body can also start to heal itself from the much deeper stresses, even our deepest
traumatic stresses, that years of sleep (or therapy) can’t touch. And if we remove the cause, the results will
disappear as well. If the body can eliminate the tensions that disturb its normal functioning, then the ground
is set for the problems related to those disturbances to spontaneously improve. This affects almost any
area of life as can be seen on this site.
ជាលទធសល រាងកាយក៏ោចពាបាលដោយខល ួនឯងនូ វដស្រសាសជដល្ជាលដ្ៅ ដទះបីជាដស្រសាសជដលទទួ លរងការបះទងគ ិចខ្ៃាំងបាំសុត ជដលការដគង
(ឬការពាបាល) មិនោចពាបាលបាន។ ដ ើយ្បសិនដបើដយើងយកមូ លដ តុដចញ លទវសលនឹង បាត់សងជដរ។្បសិនដបើរាងកាយោចលុបដចាល
ភាពតានតឹងជដលរំខ្នដល់មុខងារ្មម តា បនទប់មកការសមា្ិដនះោចដរៀបចាំបញ្ជាជដលមានការរំខ្នដោយបានលអ ្បដសើរដ ើងដោយឯក
ឯង។ ដនះគឺមានឥទធិពលដលើ្គប់
ជសាកថ្នជី វ ិតដូ ចជដលបានដ ើញ។

Some of the most impressive effects, however, were found with people who also had the deepest problems
– war veterans and refugees who were suffering from severe Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). The
deep-rooted, traumatic stresses implicated in PTSD are generally considered incurable and, in the best cases
only, the symptoms can be suppressed with therapy or heavy medication.
ដទះជាយងដនះកា ី ខៃ ះថ្នឥទធិពលជដលគួ រដោយកត់សមាគល់ ្តូវបានដគរក ដ ើញកនុងចាំដនមមនុសេជដលមានបញ្ជា្ជាលដ្ៅបាំសុត-អតីតយុទធ
ជនសស្រងាគម និង ជនដភៀសខល ួនជដលទទួ លរងការឈឺចាប់ដោយជាំងឺ Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)។ ដស្រសាសថ្នការបះទងគ ិចជដលមាន
ឬសគល់ដ្ៅដូ ចជាជាំងឺ PTSDជាទូ ដៅមិន ោចពាបាលបាន កនុងករែីជដល្បដសើរបុដណា
ណ ះ ជដលដរាគសញ្ជញោច្តូវបានទប់ទល់ ដោយការ
ពាបាលឬថាាជាំ ដលខ្ៃាំង។

Yet, several published scientific studies have suggested a highly significant decrease or even complete
disappearance of PTSD symptoms, in some cases after only 4 to 12 weeks of TM practise Ref.Ref.Ref. . The
subjects of these studies have been exposed to the most intense stress and traumas. These studies indicate
the true power of our bodies to heal themselves we if only we can activate that power. It’s reasonable to
assume that, if through TM practice, such deep traumas can be relieved, those suffering from lesser degrees
of stress and trauma can also find relief.
ការសិកាវ ិទាស្តស្រសាជដលបានចុះសាយមួ យចាំនួនបានបងាាញថាមានការលយចុះឬបាត់ទង
ាំ ្ស ុងនូ វដរាគសញ្ជញជាំងឺPTSD កនុងករែីខៃះ្តឹមជត
ការអនុវតា ន៍TMបាន៤ដៅ១២សបាា ៍
បុដណា
ណ ះ Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212–215, 1985Ref.Military
Medicine 176 (6): 626-630, 2011Ref.Journal of Traumatic Stress. 2013:1-14។ ្បធ្លនបទថ្នការសិកាទាំងដនះគឺដៅដលើការបះ ទងគ ិចឬដស្រសា
សដ៏ខ្ៃាំង។ ការសិកាទាំងដនះបញ្ជាក់ពីកមាៃាំងពិតថ្នរាងកាយរបស់ដយើងកនុងការ ពាបាលខល ួនឯង្បសិនដបើដយើងោចដ្វ ើដោយកមាៃាំងដនះមាន
សកមម ភាពបាន។ វាគឺសមដ តុសលកនុងការសមម តថា ្បសិនដបើការអនុវតា TMោចបនា យការបះទងគ ិច្ង ន់្ងរ ដនះការឈឺចាប់បណា
ា លពីដស្រសាស
និងការបះទងគ ិចជដលមានក្មិត្ស្តលជាងដនះនឹងោច្ូ រ្ស្តលជដរ។

Less stress = more stress resistant ព្សត សតិចតួ ច = មិៃបសះរល់ពោយព្សត សបដៃថ មពទៀត

Stress creates a vicious circle: More stress creates more stress.
minutes TM per day can help turn this circle around.

But just 2 x 20

ដស្រសាសបដងក ើតវដា ដ៏កាចស្តហាវ៖ ដស្រសាសជលមបដងក ើតដស្រសាសជលម។ បុជនា ្ាន់ ជត២x២០ នទី TMកនុងមួ យថ្លងោច្តលប់វដា ដនះដោយ
ដៅជាលអ វ ិញបាន។

Stress is a vicious circle. The more stressed we are, the easier we
will gain more stress. Under stress, we more easily lose our
balance, get into arguments or fights, and become even more
stressed. Stress also blocks creativity, making it more difficult to
find solutions for problems. Being faced with a problem that we can’t
solve is just one more stress to add to the pile!
ដស្រសាសគឺជាវដា ដ៏កាចស្តហាវ។ដៅដពលជដលដយើងមានដស្រសា សដ្ចើន វានឹងមានបជនា មដទៀត។ សា ិតដៅដ្កាយ ដស្រសាសដយើងងាយនឹងបាត់បង់
តុលយភាពរបស់ដយើង ចូ លរ ួមកនុងជដមាៃះ និងកាៃយដៅជាដស្រសាសបជនា មដទៀត។ ដស្រសាសក៏រារាាំងភាពថ្ចា ្បឌ្ិតដ្វ ើដោយវាពិបាកកនុងការរក ដាំដណាះ
្ស្តយបញ្ជា។ការ្បឈមមុខនឹងបញ្ជាមួ យជដលដយើងមិនោចដោះ្ស្តយបានដនះនឹងបដងក ើតដស្រសាសមួ យដទៀតជដលកាៃយដៅជាគាំនរដស្រសាស។

Transcending will can help to turn this circle around. If the body
starts to remove stress, it can start to function more normally. More
normal functioning means that we spontaneously remain more
calm, more ourselves. Rest neutralises stress, so, if we can remain
calm continuously, stress will simply make less of an impression on
us. The body will become more and more efficient in removing
stress, not only during meditation but even during normally stressful activity. It is like drawing a line
on water – while we draw it, it is automatically removed. We can measure this objectively. Studies

show that Transcendental Meditation practitioners will, after an average of 3 months of regular
practice of the technique, also remain a lot calmer outside their meditation, as measured by 4
different variables –
ដ្តនសិនឌ្ីងនឹងជួ យនឹង្តលប់វដដ ដនះ។ ្បសិនរាងកាយចាប់ដសាើមលុបបាំបាត់ដស្រសាស វាគឺចាប់ដសាើមដ្វ ើដោយមុខងារ្មម តាជាងមុន។ មុខងារ
្មម តាបជនា មដទៀតមានន័យថាដយើងោចមានោរមម ែ៍សងប់ដោយឯកឯងកាៃយជាខល ួនដយើងបជនា មដទៀត។
ការស្មាកដ្វ ើដោយែឺតដស្រសាស។
ដូ ដចា ះ្បសិនដបើដយើងោចសង ប់ជាបនា បនាប់ជា្មម តាដស្រសាសនឹងជលងដតាតសាំខ្ន់ដលើ ដយើង។ រាងកាយនឹងកាៃយជាមាន្បសិទធភាពដៅៗកនុង
ការលុបបាំបាត់ដស្រសាសមិន្តឹមជត កនុងកាំ ុ ងដពលដ្វ ើសមា្ិដទជតដទះបីជាកនុងដពលមានសកមម ភាពជដលដពារដពញដោយដស្រសាសក៏ដោយ។ វាដូ ច
ជាគូ របនទត់ដៅដលើទឹក ខែៈដពលជដលគូ រវារលប់បាត់ដោយ ឯកឯង។
ដយើងោចវាស់ជវងវាបាន។ ការសិកាបងាាញថាដ្កាយពី៣ជខជាម្យម អា កអនុវតា ន៍សមា្ិដ្តនដសក នដដនលល់នឹងសង ប់ស្តងត់ខ្ងដ្ៅដូ ចជដល
បានវាស់នូវ៤ចាំនុច-

•
•
•
•

Heart Rate, ចងាវក់ដបះដូ ង
Oxygen Consumption, ការដ្បើ្បាស់អុកសុីជសន
Galvanic Skin Resistance and ភាពស្តុាំជសបកហាគលវានីក
The Stress Hormone, Plasma Lactate. អរមូ នដស្រសាស តៃស់ស្តមឡាក់តាត

(This study shows the average values of the effect of 31 different TM studies.)Ref.
(ការសិកាដនះបងាាញតថ្មៃ ម្យមថ្នឥទធ ិពលការសិកាTM ចាំនួន៣១) Ref.American Psychologist 42: 879–881,
1987

If TM practitioners are exposed to a stressful stimulus, studies show that they also return to their balance a
lot faster. One can objectively measure how big a person’s resistance to stress is and studies suggest
that transcending has a strongly positive effect.Ref.

្បសិនដបើអាកអនុវតា ន៍TMជួ ប្បទះនូ វស្តានភាពដពារដពញដោយដស្រសាសការសិកា
បងាាញថាអា កទាំងដនះ្តលប់ដៅជាមានតុលយភាពដលឿន។
មួ យគឺោចវាស់ជវងដឹងថាដតើ មនុសេដនះមានភាពស្ត៉ុ៉ាំដៅនឹងដស្រសាសកាំ រ ិតណាដ ើយការសិកាបងាាញថាដ្តនដសក នឌ្ីងមានឥទធិពលវ ិជាមានខ្ៃាំ
ង។
Ref.Psychosomatic Medicine 35: 341–349, 1973

Reduction of stress, in itself, is actually a side effect of what really happens – we get back in contact with
our true inner nature and everything that is unnatural just starts to melts away.
ការកាត់បនា យដស្រសាសគឺដោយឯកឯងមានសលបះពាល់ដៅដលើអវីជដលដកើតដ ើងពិត ្បាកដ - ដយើង្តលប់ដៅជាទក់ទងជាមួ យ្មម ជាតិពី
ខ្ងកនុងខល ួនពិតដ ើយ្គប់យង ជដលមិនជមនជា្មម ជាតិចាប់ដសាើមរស្តយ។

For more scientific research on the effects of Transcendent Meditation on stress reduction click on the
scientific research tab on top of this page.
ស្មាប់ការ្ស្តវ្ជាវជបបវ ិទាស្តស្រសាដៅដលើឥទធិពលថ្នសមា្ិដ្តនដសក នដដនសា ីអាំពីការ កាត់បនា យដស្រសាសសូ មចុចដៅដលើបូតុងដៅទាំព័រខ្ងដលើ
បងអ ស់។

Better Sleep
Transcending…and better sleep ត្រេនសិនឌីង…និងការត្េងលក់លអររត្សើរ
One of the first things many TM practitioners notice is better sleep.
មួ យកនុងចំត្ោមត្រឿងរា៉ាវវដំរូងជាត្រចើនដដលអ្ន កអ្នុវេត TMកេ់សម្គាល់េឺការត្េងដដលលអ ររត្សើរជាងមុន។

One of the first things that many TM practitioners notice is better
sleep. Sleeping disorders can often be related to stress and,
today, we are able to provide a more scientific explanation for
this.
មួ យកនុងចំត្ោមត្រឿងរ៉ា វដំរូងជាត្រចើនដដលអ្ន កអ្នុវេត TMកេ់សម្គាល់ត្ោោះេឺការត្េ
ងដដលលអ ររត្សើរជាងមុន។ភាពវ ឹកវរននការត្េងអាចជាញឹកញារ់ម្គនជារ់ទាក់ទង
ត្ៅនឹងត្េសត សត្ ើយសពវ នងៃត្យើង
អាចពនយល់តាមលកខ ណៈវ ិទាសាេសត បានត្រចើនជាងមុន។

One of the most common causes for sleeping problems is
an abnormally low level of the “happiness hormone” serotonin. Stress is a big influence on this. As the normal
functioning of the nervous system is disrupted, serotonin production will decrease. The practice of
Transcendental Meditation increases the serotonin level spontaneously and reduces the level stress-related
hormones, which affects a large number of areas in life particularly the quality of sleep.
មួ យកនុងចំត្ោមមូ លត្ េុទូត្ៅភាេត្រចើនននរញ្ហាននការត្េងេឺកំ រ ិេទារមិនធមម តាររស់ ‘អ្រមូ ៉នសុភមងា ល’ ដដល ម្គនត្្មោះថាត្សរ៉ា ូេូ នីន។
ត្េសត សម្គនឥទធិ ពលខ្លំងត្លើវា។ ត្ៅត្ពលដដលមុខងារធមម តាននររព័នធសរនសររសាទ ម្គនការរំខ្ន ការផលិេត្សរ៉ា ូេូ នីន នឹងងយចុោះ។
ការអ្នុវេត ការសម្គធិ ដររ
ត្រេនសិនត្ដនងល់ត្ធវ ើត្អាយត្កើនកំ រ ិេ
ត្សរ៉ា ូេូ នីន
ត្ោយឯកឯង
និងកាេ់រនថ យកំ រ ិេអ្រមូ នដដលទាក់ទងនឹងត្េសត ស ដដលរោះពាល់េុណភាព ជី វ ិេធំត្ធង ពិត្សសេឺេុណភាពននការត្េង។

When we activate the body’s own healing power, we may notice that our sleep improves spontaneously.
ត្ៅត្ពលដដលត្យើងត្ធវ ើត្អាយម្គនសកមម ភាពកំលង
ំ ពាបាលរងកាយខល ួនឯងផ្ទាល់ត្យើងអាចសម្គាល់ថាការត្េងររស់ត្យើងររត្សើរជាងមុនត្ោ
យឯកឯង។

Scientific research ការរសាវរជាវវ ិទាសាេសត
The first study of the effects of Transcendental Meditation on
insomnia was a small pilot study at the University of Alberta in
Canada. A group of insomnia patients was asked to register the

average amount of time it took to fall asleep, for 30 days prior to
learning TM, and for 30, 60 and 90 days afterwards. The average
time dropped from 75.6 minutes to 15 minutes and remained stable
at that time. (p<.001). A subsequent study showed that also in the
long term, after 1 year, the time needed to fall asleep remained
stable around 15 minutes.Ref.
ការសិកាដំរូងននឥទធិពលសម្គធិ ដររត្រេនសិនត្ដនងល់ត្លើការត្េងមិនលក់េឺជាការសិ
កាសាកលបងេូ ចមួ យត្ៅមហាវ ិទាល័យអាល់រ៊តា
កនុងររត្ទសកាណាោ។
មួ យរក ុមននអ្ន កដដលម្គន
ជំងឺត្េងមិនលក់រេូវបានត្េសុំត្អាយចុោះចំនួនជាមធយមននត្ពល ត្វលដដល ត្ធវ ើត្អាយត្េងលង់លក់ សរម្គរ់រយៈត្ពល៣០នងៃមុនការសិកាTM
និង៣០ ៦០ និង៩០ រោារ់ពីត្ោោះ។ ត្ពលត្វលជា មធយមធ្លលក់ចុោះពី៧៥.៦ោទី មក១៥ោទី និងសថ ិេ ត្ៅត្ងរត្ៅត្ពលត្វលត្ោោះ (p<.០០១)។
ការសិការោារ់មកត្ទៀេ រងាាញថាត្ៅ រយៈត្ពលយូរផងដដរត្ោោះ រោារ់ពីមួយឆ្នំ ត្ពលត្វលដដលត្ធវ ើត្អាយត្េងលក់ត្ៅ ត្ងរ១៥ោទី។
Ref.Scientific Research on TM, Collected Papers vol 1: 41 pp 296-298

Large study in Japan ការសិក្សាធំមួយនៅប្រនេសជរ៉ុន

A large study, carried out by the Japanese National Institute of Industrial Health, established that
427 Sumitomo Heavy Industries employees that learned the Transcendental Meditation Programme
were able to fall asleep more easily after 3 months than the control group of 308 employees at the
same work place. (p<.01)Ref.
ការសិកាធំមួយ ដដលត្ធវ ើត្ ើងត្ោយវ ិទាសាថនជាេិជរុនននសុខភាពឧសា កមម (Japanese National Institute of Industrial
Health)បានត្អាយដឹង ថារុេាលិកររស់ Sumitomo Heavy Industries ចំនួន៤២៧ោក់ ដដលបានត្រៀនកមម វ ិធីសម្គធិ ដររ
ត្រេនសិនត្ដនងល់អាចត្េងលង់លក់យងងាយរសួ ល ជាងរោារ់ពីរយៈត្ពលរី ដខ ត្ធៀរនឹងរក ុម control
ដដលម្គនចំនួនរុេាលិក៣០៨ោក់ត្ៅកដនល ងត្ធវ ើការដេមួ យ។ (p<. ០១)
ef.Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729

Better World
Transcending: The fastest way to a better world. ភា្បមាែមិនបានៈ មដ្ាបាយមួ យ
ជដលដ្វ ើដោយពិភពដលករ ើកចាំដ រ ើនដលឿនបាំសុត

“If TM really works, I can throw my Harvard diplomas out the window”. ដបើ TM ពិតជាមានដាំដែើរការលអ ជមន
ដនះ ខ្ុាំោចដបាះដចាលសញ្ជញប័្ត Harvard របស់ខ្ុាំតាមបងអ ួចបាន

The simple experience of transcending appears to have many spectacular effects, such as the activation of
the body’s own healing power and full brain development. All these effects are unique to the experience of
transcending: ordinary meditation or relaxation techniques have not shown nearly the same effects.
បទពិដស្ត្ន៏ដ៏ស្តម័ញ្ញថ្នភាព្បមាែមិនបានបដងក ើតដោយមានឥទធិពលអស្តេរយជាដ្ចើនដូ ចជា
ការរំដោចភាពជាសះដសបើយដោយខល ួនឯង
របស់រាងគ កាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ខួរកាលដពញដលញជាដដើម ។ ឥទធិពលទាំងអស់ដនះ គឺមានជតកនុងបទពិដស្ត្ន៍ថ្នភាព្បមាែមិនបានជត
មួ យគត់ៈ ជសៃកពីបដចេ កដទសថ្នការដ្វ ើសមា្ិ ឬការស្មាក្មម តាដ៍ ជទដទៀតជដលមិនមានឥទធិពលដូ ចដនះដ ើយ ។

However, the most spectacular effects, and the most controversial ones, are the social effects of TM practice.
These effects are controversial because, if they prove to be true, it implies that we’ll need to reconsider quite
a few long-held assumptions about the nature of human consciousness. After all, this research would imply
that we are connected to each other at the source of our thoughts, and through there influence each other.
ដទះយងណាក៏ដោយ ឥទធិពលអស្តេរយបាំសុត និងឥទធិពល្បឆាំងាា គឺជាឥទធពលរ ួមថ្នការអនុវតា TM ។ ឥទធិពលទាំងដនះ គឺ្បឆាំងាា្បសិនដបើ
ដគបងាាញការពិត
វាមានន័យថាដយើង្តូវការពិចារណាដោយបានចាស់លស់ដោយការសិការយៈដពលខៃ ីមួយអាំពី្មម ជាតិថ្នមនសិការរបស់
មនុសេ ។ បនទប់ពីដនះ ការសិការ្ស្តវ្ជាវដនះនឹងបងាាញថា មនុសេដយើងពិតជាមានទាំនក់ទាំនងដៅវ ិញដៅមកជាមួ យនឹង្បភពថ្នការគិត
របស់ដយើង ដ ើយតាមរយៈដនះវាដ្វ ើដោយមានឥទធិពលដលើាាដៅវ ិញដៅមកជដរ។

The world’s oldest texts, the Vedic scriptures, already predicted 5000 years ago that a small group of people
could create harmony in all of society, and neutralize all negativity, simply by enlivening the unity of the
transcendent in their own consciousness and by “radiating” this. Previously the monks in our monasteries
held this role in society, but ultimately even there the techniques for systematic transcending were lost, and
praying doesn’t have the same effect. Now that the transcending techniques have been rediscovered we can
not only confirm the predictions in relation to our personal development, but also the predictions in relation to
the social effects of it.
ចាំណារចារ ឹកដ៏ចាំណាស់របស់ពិភពដលក គុមពីដសៀវដៅ ដវទ បានទសេន៍ទយតាាំងពីជាង ៥០០០ឆាាំ មុនមកដមៃ ះថា ្ក ុមមនុសេដ៏តូចមួ យោច
បដងក ើតដសចកា ីសុខរមម នដៅកនុងសងគ មទាំងមូ លបាន និងបាំបាត់នូវចាំែុចអវ ិជាមានទាំងអស់ ដោយការចដ្មើនដ ើងថ្នភាព្បមាែមិនបាន
ដៅកនុងមនសិការរបស់ដគមាាក់ៗ ដ ើយវានឹងស្តយភាយដៅមនុសេ្គប់ាាទាំងអស់ ។ ពីមុនមក ្ពះសងឍដៅកនុងវតា របស់ដយើង្បកាន់ភាាប់នូវ
ចាប់ដនះដៅកនុងសងគ ម បុជនា ចុងដ្កាយបដចេ កដទសស្មាប់ដ្វ ើដោយមានភាព្បមាែមិនបានជា្បព័នធដនះ្តូវបានបាត់បង់ ដ ើយការ
បួ ងសួ ងទាំងឡាយគឺមិនមាន្បសិទធិភាពដ ើយ ។ ឥ ូ វដនះ បដចេ កដទសថ្នភាព្បមាែមិនបាន្តូវបានរកដ ើញស្តរជាលមី ដយើងមិនោច្តឹម
ជតបញ្ជាក់ពីការពាករែ៍កនុងទាំនក់ទាំនងថ្នការអភិវឌ្ឍន៍តទល់ខល ួនរបស់ដយើងបានបុដណា
ណ ះដទ ជតវាក៏បងាាញពីការពាករែ៍កនុងទាំនក់ទាំនងឥទធិ
ពលកនុងសងគ មជាតិទង
ាំ មូ លបានសងជដរ ។

How does it work? ពតើវាមាៃែំពណើរការោសងែូ ចពមសតច?

When we dive into the ocean, we enliven the surface of the water.
ដៅដពលដយើងដលតចូ លដៅកនុងសមុ្ទ ដយើងបដងក ើតរំញ័រថ្សទទឹកខ្ងដលើ

Transcending is like taking a dive into the ocean. Wherever
we dive we’ll create a big splash. We enliven the surface of
the water. Likewise when we allow the mind to come home,
and experience pure consciousness, we will enliven the
qualities of our consciousness. These qualities were
described in the highest human experience as unity, pure
positivity, and being connected. All spectacular effects
measured during Transcendental Meditation practice, in
particular in the brain are the result of enlivening these
qualities.
ភាព្បមាែមិនបាន គឺដូចជាការដលតចូ លដៅកនុងសមុ្ទដូ ដចាាះជដរ ។ ដៅ
ដពលណាជដលដយើងចុះដៅកនុងទឹក ដយើងនឹងបដងក ើតដោយជបកស្តចទឹកយង
ខ្ៃាំង។ ដយើងដ្វ ើដោ
យថ្សទទឹកខ្ងដលើមានកដ្មើកដ ើង។ ដូ ចាាជដរ ដៅដពលជដលដយើងដ្វ ើសល វូ ចិតារបស់ដយើងមុជដ្ៅដៅកនុងខល ួនរបស់ដយើង និងពិដស្ត្ន៍ពី
មនសិការបរ ិសុទធ ដយើងនឹងដ្វ ើដោយមនសិការរបស់ដយើងមានគុែភាពសងជដរ។ គុែសមបតា ិដនះ្តូវបានពិពែ៌នលាំអិតអាំពីបទពិដស្ត្ន៍ថ្ន
ការរ ួបរ ួមយងខព ស់បាំសុតរបស់មនុសេ ភាពវ ិជាមានដ៏ប រសុ
ិ ទធ និងទាំនក់ទាំនងថ្នការរស់ដៅ ។ ្គប់ឥទធិពលអស្តេរយទាំងអស់្តូវបានវាស់ជវងកនុង
កាំ ុ ងដពលថ្នការអនុវតា ដ្តនសិនដិនលល ដមឌ្ីដលសិន កនុងខែៈដពលជាក់លក់មួយរបស់ខួរកាល ជាលទធសលថ្នការរំដោចគុែភាពទាំង
អស់ដនះដ ើង ។

But when we dive into the ocean we won’t only create a splash where we dive in, but also waves that spread
out over the entire ocean. When we transcend, these qualities of unity are not only enlivened within our own
consciousness, but also in the people around is. The effect may not be as strong as within ourselves, but
there is an effect nevertheless, and it is measurable.
បុជនា ដៅដពលជដលដយើងដលតចុះដៅកនុងសមុ្ទ
វាមិន្ាន់ ជតបដងក ើតដោយមានការជបកស្តចទឹកដៅនឹងកជនៃ ងបុដណា
ណ ះដទ
ជតវាក៏បាន
បដងក ើតជារលកស្តយភាយដពញមហាសមុ្ទទាំងមូ លសងជដរ ។ ដៅដពលដយើងដ្វ ើចិតាដោយ្បមាែមិនបាន គុែភាពថ្នកតាាទាំងដនះមិន្ាន់
ជតរំដោចមនសិការតទល់ខល ួនរបស់ដយើងបុដណា
ណ ះដទ ជតជលមទាំងមនុសេជុាំ វ ិញដយើងសងជដរ ។ ឥទធិពលដនះោចនឹងមិនខ្ៃាំងខ្ៃដូ ចខល ួនដយើងដ ើយ
ជតឥទធិពលដនះវានឹងស្តយភាយាមនទីបាំសុត និងមិនោចវាស់ជវងបានដ ើយ ។

This effect was at the basis of a rather bizarre prediction that Maharishi made in the 1960s: If only 1% of the
population of a city or country would learn to transcend regularly, a measurable effect would take place within
society.
ឥទធិពលដនះ គឺជាមូ លោាន្គឹះថ្នការពាករែ៍ដ៏ចាំជ ករបស់ មហាឬសី ជដល្តូវបានបដងក ើតដ ង
ើ កនុងឆាាំ ១៩៦០: ្បសិនដបើមាន្បជាជនរស់ដៅ
កនុងទី្ក ុង ឬ្បដទសមួ យ បានដរៀនដ្វ ើចិតាដោយ្បមាែមិនបានជាដទៀងទត់្តឹមជត ១% ឥទធិពលដនះោចវាស់ជវងដោយការតៃស់ប្រសងគ
ូ
ម
ទាំងមូ លបាន ។

It’s like a lightbulb. How can a small light bulb light up a large
room? Because the light bulb is connected to the entire room
though an electromagnetic field. The light bulb simply
enlivens this field, it creates a vibration, light waves. These
light waves spread out over the entire field, and the entire
room lights up. When you switch off the light the
electromagnetic field doesn’t disappears. The field is always
there in an omnipresent state. But if it is no longer enlivened
in our room, the room goes dark nevertheless.
វាដូ ចជាអាំពូលដភៃ ើងដូ ដចាាះជដរ ។ ដតើអាំពូលដភៃ ើងដ៏តូចមួ យ ោចបាំភៃឺបនទ ប់ដ៏្ាំ
មួ យបានយងដូ ចដមា ច? ពីដ្ពាះជតអាំពូលដភៃ ើង បានតភាាប់ដៅនឹងជដនអគគ ីស
នីដៅកនុងបនទ ប់
ទាំងមូ ល ។ អាំពូលដភៃ ើង គឺដូចនឹងការរំដោចវ ិស័យដនះអញ្េ ឹងជដរ វាបដងក ើតរំញ័រ និងរលកពនៃ ឺ ។ រលកថ្នពនៃ ឺទ ាំងដនះ ស្តយភាយដពញលាំ រទាំង
មូ ល ជដលដ្វ ើដោយបនទ ប់ភៃឺដ ើង ។ ដៅដពលជដលអា កបិតដភៃ ើង ពនៃ ឺថ្នជដនអគគ ីសនីនឹងមិនភៃ ឺដ ើយ ។ វ ិស័យដនះ មានវតា មានដៅ្គប់ទីកជនៃ ង
ទាំងអស់ ។ ជត្បសិនដបើវាមិនបានដ្វ ើដោយភៃ ីដៅកនុងបនទ ប់របស់ដយើងដទ ដនះបនទ ប់របស់ដយើងនឹងងងឹតជាដរៀងរ ូ ត ។

Just like a room can only be dark without light, the mind can only be negative if no positivity is being
enlivened in its surroundings.
គឺដូចដៅនឹងបនទ ប់មួយអញ្េ ឹង ដបើាមនពនៃ ឺដទបនទ ប់នឹងងងឹត សល វូ ចិតាកដ
៏ ូ ចាាជដរ វានឹងបដងក ើតជតភាពអវ ិជាមាន ដបើភាពវ ិជាមានមិន្តូវ
បានរំដោចដ ើងដោយខល ួនវាដទ។

We can observe the same in our society. The field that lies at the origin of our subjective world of thoughts
and feelings is always present. This is what is now described in physics as the Unified Field. Without this field
there would be no life. But because we forgot how to “switch on the light”, and how to enliven this field through
transcending, our society will be in darkness. When people forgot their unified nature and crime, corruption,
accidents and many other symptoms of negative behavious will surface in society.
ដយើងោចសដងក តដមើលដៅកនុងសងគ មមួ យសងជដរ ។ វ ិស័យមួ យជដលដពាដពញដៅដោយពិភពបញ្ជារបស់ដយើងដនះ គាំនិត និងោរមម ែ៍ជតងជត
មានវតា មានជានិចេ ។ ដនះគឺជាអវ ីជដលដយើងបានពិពែ៌នដៅកនុងរ ូបវ ិទាថា វាជាវ ិស័យរ ួមមួ យ។ ដបើាមនវ ិស័យដនះដទ ជី វ ិតនឹងមិនោចដកើត
មានដ ើងបានដ ើយ។ ដនះពីដ្ពាះជតដយើងដភៃ ចពីរដបៀប ៉ដបើកដភៃ ើង ៉ និងរដបៀបដដើមបីោស់ វ ិស័យដនះដ ើងតាមរយៈដ្វ ើចិតាដោយ្បមាែមិន
បាន ដូ ដចា ះដ ើយសងគ មរបស់ដយើងដពាដពញដោយភាពដមមងងឹត ។ ដៅដពលណាជដលមនុសេដភៃ ចគិតអាំពី្មម ជាតិរ ួមរបស់ដគ ឧ្កិដាកមម អាំដពើ
រពុករលួ យ ដ្ាះថាាក់ដោយ្បការដសេង និងសញ្ជញថ្នការ្ប្ពឹតាខុសេគ ង់ដថ្៏ ទដទៀតនិងដកើតមានដ ើងដៅកនុងសងគ មដនះ ។

However, to light up an entire city we don’t require lights everywhere. Some
lights here and there suffice. In a similar way we do not require everyone to
transcend in order to enliven the qualities of transcending everywhere. One
percent of society appears to be sufficient. “Light”, in terms of the human mind,
is consciousness: those things that make us humane. So yesterday someone
saw no wrong in harming somebody else for personal profit. Today it no longer
feels right. The thought to commit a crime no longer comes up. Does that sound like an efficient way to
combat crime?
ដទះយងណាក៏ដោយ ដដើមបីបាំភៃឺទី្ក ុងទាំងមូ លបានដយើងមិន្តូវការដោយមានអាំពូល្គប់ទក
ី ជនៃ ងដនះដទ។ ោក់អាំពូលទីដនះមួ យ ទីដនះមួ យ
គឺ្គប់្ាន់ដ ើយ។ កនុងន័យដនះ ដយើងមិន្តូវការដោយមនុសេ្គប់ាាដ្វ ើចិតា ដោយ្បមាែមិនបាន ដដើមបីោស់គុែភាពថ្នការដ្វ ើចិតាដោយ
្បមាែមិនបាន្គប់ទីកជនៃ ងដនះដទ។ ដោយ្ាន់ ជតមួ យភាគរយថ្ន្បជាជនទាំងអស់ដៅកនុងសងគ មដនះ គឺ្គប់្ាន់ដ ើយ។ ៉ពនៃ ឺ ៉ ន័យ
ជសាកសល វូ ចិតារបស់មនុសេ គឺមនសិការ ជាអវ ីមួយជដលដ្វ ើដោយដយើងមានចិតាដមតាា្ម៌។ ដូ ដចា ះដ ើយ ាមនមនុសេណាមាាក់ដមើលដ ើញពីកាំ ុសកនុង
ការដ្វ ើទុកខដទសមនុសេដសេងដទៀតដោយ្បវតា ិតទល់ខល ួនពីអតិតកាលដ ើយ។ ថ្លងដនះវាមិនមានោរមម ែ៍ថា្តូវបានយូរដទ។ គាំនិតជដលតាាំងចិតា
ដ្វ ើឧ្កិដាកមម ក៏មិនសា ិតដៅយូរជដរ។ ដតើទសេនៈដនះដូ ចជាមដ្ាបាយ្តឹម្តូវមួ យដដើមបី្បឆាំងដៅនឹងឧ្កិដាកមម ជដរ ឬដទ?

This prediction was put to the test in 1975, when Maharishi and the Transcendental Meditation technique
were at the height of their popularity, and so many people were learning the technique (half a million within
one year in the US alone) that suddenly in a number of cities at least 1 percent of the population were
practicing TM. Scientists then requested crime statistics from the FBI, and looked at whether there was a

measurable difference between these 1 percent cities, as compared to previous trends in these cities, as
compared to control cities, and as compared to the general trends in the U.S. The numbers showed a drop
in crime of over 20% from one year to the next. This was a significant decrease, that could not have occurred
by chance (p<.001) and for which they were unable to find an alternative explanation. Several studies have
since confirmed these results.
ការពាករែ៍្តូវបានោក់ដោយអនុវតា ស្តកលបងតាាំងជតពីឆាាំ ១៩៥៧ មកដមៃ ះ គឺដៅដពលដពលជដល មហាឬសី និងបដចេ កដទស ដ្តនសិនដិន
លល ដមឌ្ីដលសិន កាំពុងជតដពញនិយមបាំសុត ដ ើយមានមនុសេយងដ្ចើនបានដរៀនពីបដចេ កដទសដនះ (ដោយ្ាន់ ជតមួ យឆាាំបុដណា
ណ ះ ្បជាជន
ោដមរ ិក កនៃ ះលននក់បានដរៀនបដចេ កដទសដនះ) ដ ើយកនុងដពលឆប់ដនះ យងដហាចណាស់ ១% ថ្នចាំនួន្បជាជនដៅកនុងទី្ក ុងជាដ្ចើ ន
នឹងបានអនុវតា បដចេ កដទស TM ។ ដ ើយបនទប់មក អា កវ ិទាស្តស្រសានឹងដសា ើសុាំសាិតិថ្នចាំនួនឧ្កិដាកមម ពី FBI និងដ្វ ើការសិកាវាស់ជវងដ្បៀបដ្ៀប
ពីភាពដសេងាារវាងទី្ក ុងជដលមានមនុសេអនុវតា បដចេកដទសដនះ ១% ដៅនិងទី្ក ុងជដលមាននិនាការដសេង ក៏ដូចជាទី្ក ុងជដលសា ិតដ្កាម
ការ្គប់្គង ក៏ដូចជាដ្បៀបដ្ៀបដៅនឹងនិនាការទូ ដៅដៅកនុងស រដា ោដមរ ិក។ ចាំនួនឧ្កិដាកមម ្តូវបានបងាាញពីការធ្លៃ ក់ចុះជាង ២០% ពី
ឆាាំទី១ ដៅឆាាំបនទប់។ ដនះគឺជាការធ្លៃក់ចុះគួ រដោយកត់សាំាល់មួយ ជដលមិនជដលធ្លៃប់មានពីមុនមក ដោយការតៃស់ប្រូ (P<.001) ដ ើយជដល
ដគមិនោចរកដសចកា ីពនយល់ចុងដ្កាយបាន។ ការសិកាជាទូ ដៅបានបងាាញលទធសលទាំងដនះដៅកនុងបុនមនឆាាំចុងដ្កាយដនះ។

In 1978 Maharishi took things one step further. From the old Vedic texts he revived various advanced
meditation techniques, that people could learn if they already practiced the TM techniques. He called these
techniques the TM Sidhi program and Yogic Flying. In particular the latter technique turned out to have a very
special effect on body and brain.
កនុងឆាាំ ១៩៧៨ មហាឬសីបានតៃស់ប្រចាំ
ូ នុចពិដសសៗមួ យចាំនួនកនុងដាំណាក់កាលទី១។ ពីអតា បទគមព ីដវទដ៏ចាំណាស់ ាត់បានដ្វ ើការជកជ្ប
បដចេ កដទសសមា្ិ្នមុខពីមុនដោយមានលកខ ែៈងាយ្សួ លស្មាប់មនុសេោចដរៀនបាន
្បសិនដបើដគដ្តៀមខល ួនរ ួចរាល់ដដើមបីអនុវតា
បដចេ កដទស TM ដនះ។ ាត់បានដៅបដចេ កដទសទាំងដនះថា កមម វ ិ្ី TM សុីឌ្ី និង ដយគិក វា៉ាៃ យីង។ កនុងដពលជាក់លក់ បដចេ កដទសចុងដ្កាយ
មកដនះបានកាៃយជាមាន្បសិទធិភាពពិដសសបាំសុតដៅដលើរាងគ កាយ និងខួ រកាល។

During TM practice a reversed correlation between physical rest
and EEG coherence had been observed. (EEG coherence is a way
to measure the unity in the brain). When the body entered deeper
rest, as measured for example through the pulse, the brain started
to work in a more coherent manner, as one whole. During Yogic
Flying this EEG coherence increased even more than during TM
practice, but did so while the body was becoming active (light
hopping), along with a corresponding heart rate increase (see “lift”
in the graph). (source International journal of Neuroscience) This
results in a much faster integration of transcending with activity, as
a result of which all TM effects are intensified.
កនុងដពលអនុវតា TM សមព ័នធទាំនក់ទាំនងមួ យ្តូវបានតៃស់ប្ររវាងការស្មាក់
ូ
របស់ស រ ើរាងគ កាយ និងទាំនក់ទន
ាំ ងកនុងមាសុីន EEG ្តូវបានអដងក
ត។ (ទាំនក់ទាំនងកនុងមាសុីន EEG គឺជាមដ្ាបាយមួ យដដើមបីវាស់ជវងពីភាពសុីសងាវក់ាាដៅកនុងខួ រកាល)។ ដៅដពលរាងគ កាយធ្លៃក់សលុងដៅកនុង
ការស្មាកដ៏្ជាលដ្ៅ ដូ ចបានវាស់ជវងតាមរយៈចលនជីពចរ ខួ រកាលចាប់ដសាើមដាំដែើរកនុងលកខ ែៈសុីសងាវក់ាាជា្លុងមួ យខ្ៃាំងដ ើងៗជដរ ។
កនុងដពលអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង ទាំនក់ទាំនងកនុងមាសុីន EEG បានដកើនដ ើងខ្ៃាំងជាងដពលដយើងអនុវតា TM ជតរាងគ កាយរបស់ដយើងកាៃយជាស
កមម ជាងមុនដៅវ ិញ (ចាំែុចដលតខព ស់)្សបជាមួ យនឹងអ្តាចងាវក់ដបះដូ ងដកើនដ ើង (សូ មដមើល ៉ចាំែុចដលតខព ស់ ៉ដៅកនុង្កា វ ិក)។
(្បភព កាជសេតវ ិទាស្តស្រសា Neuro អនា រជាតិ) លទធសលដនះ គឺរ ួមបញ្ចល
ូ ដលឿនជាងមុនរវាងភាព្បមាែមិនបាន និងសកមម ភាព ដូ ចនឹងលទធ
សលជដលទទួ លបានពីឥទធិពល TM ដសេងដទៀតជដរ ។

But Yogic Flying also turned out to have a much stronger effect on our society, even displaying an exponential
growth of the effect.
ជត ដយគិក វា៉ាៃ យីង ក៏កាៃយជាមានឥទធិពលដៅដលើសងគ មរបស់ដយើងខ្ៃាំងខ្ៃជាងមុនសងជដរ ដូ ចបានបងាាញពីការាាំ្ទថ្នការរ ើលូ តលស់ថ្នឥទធិ
ពលរបស់វា។

A law exists in physics that states that the force of the wave increases exponentially with its height. We can
easily illustrate this. If 3 individuals are standing around a lake and take turns jumping into the lake, then this
will create 3 waves, each with their own height and reach, and the area of the lake they influence before they
die out. But if these 3 individuals were to hold hands and jump into the water together, then 3 individual waves
amount to one big wave. This wave will be 3 times as high, but will cover an area that grows exponentially,
an area 9 times as large.
ចាប់ ជដលមានដៅកនុងរ ូបវ ិទាបានបងាាញថា កមាៃាំងថ្នរលកមួ យដកើនដ ើងពីទមង ន់របស់វា។ ដយើងោចគូ រ ូបភាពពនយល់បានយងងាយ្សួ ល។
្បសិនដបើមានមនុសេ ៣នក់ ឈរដៅជុាំ វ ិញបឹងមួ យដ ើយពួ កដគបានដលតចុះដៅកនុងបឹងដនះវានឹងបដងក ើតបានរលក ៣ ដកើតដ ើង រលកនិមួ
យៗ វាោ្ស័យដៅនឹងទមង ន់ខល ួនរបស់ដគ ចាំែុចស្តយភាយ និងថ្សទថ្នបឹងជដលរលកស្តយភាយមុនដពលវាសង ប់ដៅវ ិញ។ បុជនា ្បសិនដបើមនុសេ
ទាំង ៣នក់ ដនះកាន់ថ្ដាាដ ើយដលតចុះដៅកនុងទឹក្ពមាា ដនះរលក់របស់មនុសេទាំង ៣នក់ដនះរ ួមបញ្ចល
ូ ាាដៅជារលកមួ យយង្ាំជាង
មុន។ រលកដនះនឹងខព ស់ជាងមុន ៣ដង និង្គប់ដៅដលើថ្សទ ទឹក្ាំជាងមុនចាំនួន ៩ដង ។

The same phenomena can be observed in TM practitioners and
Yogic Flying. If in a city 1% of the population practices the TM
technique, in their homes, then this is similar to dozens of people
taking turns jumping into the lake, creating waves. 1% suffices to
revive the lake and to create an effect for the entire population. But
if these individuals would practice the Yogic Flying technique
together as a group, then this would be similar to them all holding
hands and jumping into the lake together. Instead of 1% only the
square root of 1% is required.
បាតុភូតដូ ចាាដនះ ោច្តូវបានអដងក តដោយអា កដ្វ ើ TM និង ដយគិក វា៉ាៃ យីង សងជដរ។ ្បសិនដបើដៅកនុងទី្ក ុងមួ យមាន្បជាជន្តឹមជត ១%
អនុវតា បដចេ កដទស TM ដៅតាមសទះរបស់ពួកដគ គឺដ្បៀបដូ ចជាមានមនុសេរាប់ពាន់នក់កាំពុងជតដលតចូ លដៅកនុងបឹង ដដើមបីបដងក ើតរលកដ៏្ាំ
សដមបើមដនះសងជដរ។ ១% គឺ្គប់្ាន់ដដើមបីតៃស់ប្រថ្សទ
ូ បឹងទាំងមូ ល និងបដងក ើតដោយមានឥទធិពលស្មាប់្បជាជនទាំងមូ ល។ បុជនា ្បសិនដបើ
មនុសេមាាក់ៗអនុវតា បដចេ កដទស ដយគិក វា៉ាៃ យីង ជា្ក ុមមួ យ ដនះគឺដូចដៅនឹងមនុសេទាំងអស់កាន់ថ្ដាាដ ើយដលតចុះដៅកនុងបឹង្ពមាា
ដូ ដចាាះជដរ។ ្ាន់ ជតជាំនួសជត ១% ឥទធិពលនឹងស្តយភាយដ ើងដទវដង។

This resulted in a very special hypothesis, that a small group of people practicing Yogic Flying together, could
positively influence the way in which millions of people around them think and act.
លទធសលដនះ គឺដកើតមាន្គប់សមតិកមម ពិដសសទាំងអស់ ជដល្ក ុមតូ ចមួ យថ្នអា កអនុវតា បដចេ កដទស ដយគិក វា៉ាៃ យីង ជុាំាា ោចបដងក ើតឥទធិពល
ជាវ ិជាមានដល់សកមម ភាព និងការគិតរបស់មនុសេដៅជុាំ វ ិញខល ួនរបស់ពួកដគបាន ។

The advantage of this hypothesis was that it was relatively easy to test it. A typical experiment would go like
this:
អតា ្បដយជន៍ថ្នសមតិកមម ដនះ គឺវាពិតជាងាយ្សួ លកនុងការស្តកលបង។ ពិដស្ត្ន៍ស្តកលបងដនះ មានដាំដែើរដូ ចខ្ងដ្កាមៈ

1. Scientists only needed to select a region with a lot of social stress, for example a city with a high crime
rate, or even a war zone, and with trends that indicate a worsening of the situation, so nobody in their right
mind would predict an improvement.
អា ក វ ិទាស្តស្រសា្ាន់ ជត្តូវការដ្ជើសដរ ើសតាំបន់មួយជដលមានបញ្ជាសងគ ម្ង ន់្ងរ ឧ. ទី្ក ុងមួ យជដលដពាដពញដៅដោយឧ្កិដាកមម ឬរ ួមទាំង
តាំបន់ ជដលដកើតសស្រងាគម នឹងតាំបន់ ជដល្បឈមនឹងស្តានភាពកាន់ ជតោ្កក់ដ ើង និងាមននរណាមាាក់ពាករែ៍ពីភាពដ្វ ើដោយ្បដសើរដ ើង
វ ិញបានដ ើយ។

2. The scientist would then make a public prediction that the situation would improve as soon as the Yogic
Flyers arrive: wars would stop, crime would go down, stock markets would improve etc. They would
set precise start and end dates for the experiment. They also predicted that the situation would deteriorate
again as soon as the Yogic Flyers leave. They predict in advance how they will measure the changes.
បនទប់មកអា ក វ ិទាស្តស្រសាបានដ្វ ើការដបាះពុមពសាយឯកស្តរ្ស្តវ្ជាវដនះ ជដលបងាាញថាស្តានភាពនឹង្បដសើរដ ើងឆប់រ ័សដ៏រាបណាមាន ដយ
គិក វា៉ាៃ យីង មកដល់ៈ សស្រងាគមនឹងឈប់ដកើតមាន ឧ្កិដាកមម ធ្លៃក់ចុះ ដសដា កិចេទីសារនឹង្បដសើរដ ើង ។ល។ ពួ កដគ្តូ វបដងក ើតកាលបរ ិដចេ ទថ្នការ
ចាប់ដសាើម និងការបញ្េ ប់ថ្នការដ្វ ើពិដស្ត្ន៍ដនះដោយបានជាក់លក់។ ពួ កដគក៏បានពាករែ៍សងជដរថា ស្តានភាពនិងកាន់ ជតោ្កក់ជាង
មុនមា ងដទៀត ្បសិនដបើអាកដ្វ ើ ដយគិក វា៉ាៃ យីង ចាកដចញដៅ។ ដគពាករែ៍ជាមុនពីរដបៀបជដលដគនឹងវាស់ជវងអាំពីបាំលស់ប្រ។
ូ

3. At the exact start date the Yogic Flyers arrive. They remain in their hotel, with as little interaction with the
outside world as possible, and at the exact end date they leave.
កាលបរ ិដចេ ទជាក់លក់ថ្នការមកដល់របស់អាកដ្វ ើ ដយគិក វា៉ាៃ យីង។ ពួ កដគនឹងស្តាក់ដៅជតកនុងបនទ ប់សណា
ា ាររបស់ដគ ជាមួ យនឹងទាំនក់ទាំនង
តិចតួ ចបាំសុតពី្បភពខ្ងដ្ៅ បញ្េ ប់ដោយកាលបរ ិដចេ ទថ្នការចាកដចញជាក់លក់។

4. Subsequently the researchers investigate if the effects did take place, usually through completely
independent sources such as government statistics, or articles published by prestigious newspapers.
ដ្កាយមកដទៀត អា ក្ស្តវ្ជាវនឹងអដងក ត្បសិនដបើឥទធពលមានការតៃស់ប្រូ ជា្មម តាតាមរយៈ្បភពព័ត៌មានឯករាជយដូ ចជា សា ិតិរបស់រោា ភិ
បាល ឬពីអតា បទការជសេតទសេនវតា ីលបីៗជដលបានដបាះពុមពសាយ ។

Scientifically proven by more than 50 experiments ភ្សតុតាងជាលរខ ណៈវ ិទាសា្សត បាៃបងាញញេីការពធវ ើេិពសាធៃ៍ជាង ៥០
These types of experiments didn’t just happen once or twice, but over 50 times, around the world. Each time
the prediction not only came true, but on many occasions the difference was so significant that records were

broken, such as a record decrease in crime or car accidents, a record increase on the stock exchanges (an
indication of increased investor optimism) etc.
ពិដស្ត្ន៍ទង
ាំ ដនះមិនជមនដ្វ ើដ ើងជតមា ង ឬពីរដងដនះដទ បុជនា ដ្ចើនជាង ៥០ដង ដៅជុាំ វ ិញពិភពដលក។ ្គប់ដពលថ្នការពាករែ៍ មិន្ាន់
ជតដកើតដ ើងពិតបុដណា
ណ ះដទ បុជនា ្គប់ដពលថ្នស្តានភាពដសេងាា្តូវបានកត់្តាជាពិដសស ដូ ចជាការកត់្តាអាំពីកា រធ្លៃក់ចុះថ្នបទឧ្កិដ ឬ
ដ្ាះថាាក់ចរាចរែ៍ ការកត់្តាពីការដកើនដ ើងថ្នការជួញដូ រទីសារ (សុចេនករបងាាញពីការដកើនដ ើងថ្នសុទិដាិនយ
ិ មរបស់អាក វ ិនិដយគ) ។ល។

For example, 7 consecutive experiments took place in Lebanon from 1981 to 1983, a period of constant civil
war. Each time it was predicted upfront that the war would stop, and data showed that during the 7
experiments the number of war victims dropped by almost 80%. The chance of such a big change occurring
by coincidence on 7 consecutive times was less than 1 in 10.000.000.000.000.000.000. To give you an idea
of the meaning of that number: The chance of you winning the lotto this week is about 200 billion times higher.
So better go buy that lottery ticket, because your chances look really good this week.
ឧ. ការអនុវតា ដ្វ ើពិដស្ត្ន៍ ៧ដង ជាប់ៗាាដៅកនុងទី្ក ុង ដ បាែុន ពីឆាាំ ១៩៨១ រ ូ តដល់ឆាាំ ១៩៨៣ កនុងសម័យសស្រងាគមសុី វ ិល។ ្គប់ដពលទាំង
អស់ វាបានពាករែ៍ពីការ្បឈមមុខោក់ាាថ្នសស្រងាគម ្តូវបានបញ្ឍប់ ដ ើយតាមទិនាន័យបងាាញថា កនុងរយៈដពលពិដស្ត្ន៍ ៧ដងមកដនះ
ចាំនួនថ្នជនរងដ្ាះដោយស្តរសស្រងាគមមានធ្លៃក់ចះុ រ ូ តដៅដល់ ៨០%។ ការតៃស់ប្រដនះ
ូ
គឺជាការជ្ប្បួ លដ៏្ស
ាំ ដមបើមមួ យជដលបានដកើតដ ើង
ចាំដពលជដលថ្នការពិដស្ត្ន៍ ៧ដង តាមលាំោប់លាំដោយ តិចជាង ១ កនុងចាំដណាមមនុសេ ១០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ នក់. ដដើមបីសាល់
ដោយអា កនូ វអតា ន័យថ្នចាំនួនទាំងដនះ: ឳកាសជដលអា កោចឈា ះរងាវន់ពីដឆាត ូ តូ កនុងសបាា ៍ដនះគឺខពស់ជាង្បជ លជា ២០០ ដកាដិ ដង។
ដូ ដចា ះជាការលអ អា កគួ រដៅទិញដលខដឆាតទុក ពីដ្ពាះរាសីរបស់អាកហាក់ដូចជាលអ ណាស់ដៅកនុងសបាា ៍ដនះ។

Another experiment gives an indication of how cost effective this technology can be. In March 1998 a group
of individuals in the village of Skelmersdale, close the city of Merseyside in England, made a peculiar
prediction on local television. A group of 150 individuals were going to be practicing Yogic Flying together
and as a result, they predicted, crime would significantly decrease in all of Merseyside, a city of more than 1
million citizens. Obviously, not a lot of people took the prediction seriously, as in spite of ever increasing costs
to combat crime, crime simply continued to increase. At the time of the prediction Merseyside held the third
highest crime rate in England.
ការពិដស្ត្ន៍មួយដទៀតជដលបានសាល់ជាសុចេនករបងាាញ ថាដតើ្បសិទធិភាពថ្នបដចេ កដទសដនះគឺវាមានតថ្មៃ យងណា។ កនុងជខ មីន ១៩៩៨
្ក ុមតូ ចមួ យកនុងភូ មិ ដសក លមឺស្តាល ដៅជិតទី្ក ុង មឺសុីស្តយ កនុង្បដទសអង់ដគៃ ស បានបដងក ើតការពាករែ៍ដ៏ចាំជ កមួ យដៅតាមកញ្េ ក់
ទូ រទសេន៍កនុងតាំបន់។ ្ក ុមមួ យជដលមានមនុសេ ១៥០នក់ អនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង ទាំងអស់ាា ដ ើយជាលទធសលជដលដគបានពាករែ៍ថា ឧ្កិដា
កមម នឹងធ្លៃក់ចុះគួ រដោយកត់សាំាល់ដៅទូ ទង
ាំ ទី្ក ុង មឺសុីស្តយ ជាទី្ក ុងមួ យជដលមានមនុសេជាង ១លន នក់កាំពុងរស់ដៅ ។ ជាក់ ជសា ង មិន
មានមនុសេដ្ចើនដទជដលសិកាពីតលភាពជាក់ ជសា ងដនះ ដូ ចដៅនឹងបាំែងដដើមបីកាត់បនា យថ្លៃចាំណាយ្បឆាំងដៅនឹងបទឧ្កិដា ឧ្កិដាកមម
នឹងបនា ដកើនដ ើង។ កនុងដពលសិកាពិដស្ត្ន៍ដៅកនុងទី មឺសុីស្តយ អ្តាឧ្កិដាកមម បានដកើនដ ើងខព ស់ជាង ៣ដង កនុង្បដទសអង់ដគៃ ស ។

Reducing crime by 60%, at a cost 99% lower than our current methods? A miracle?
កាត់បនា យឧ្កិដាកមម បាន ៦០% កនុងតថ្មៃ ៩៩% ទបជាងរដបៀបជដលយងដ្វ ើបចចុបបនា ? ដតើវាជាអពភ ូតដ តុជមនដទ?

But as soon as the experiment started, the trend of everincreasing crime reversed. Five years later, in 1992,
Merseyside had the lowest crime rate in all of England.
Crime had dropped by 40% as compared to previous crime
rates, and more than 60% as compared to the average trend
in England. With a group of only 150 Yogic Flyers 225.000
crimes were prevented over a period of 5 year, and a total
of 1.2 billion Pounds (almost 2 billion USD) was saved by
the government. It was calculated that each hour a Yogic
Flyer was doing his thing, it saved the local government
6000 USD in crime related cost (not taking into account the
cost of human suffering). The Yogic Flyers were all volunteers, but even if they were paid for their work (say
at a generous $30 per hour), even then the cost would be 99,5% lower than current methods, while at the
same time more effective.
ដ៏រាបណាបទពិដស្ត្ន៍ដនះចាប់ដសាើមដកើតមានដ ើង និនានការថ្នការដកើនដ ើងរបស់ឧ្កិដាកមម ក៏ធ្លៃក់ចុះសទុយាាជដរ ។ ៥ឆាាំចុងដ្កាយដនះ ដៅ
កនុងឆាាំ ១៩៩២ ទី្ក ុង មឺសុីស្តយ មានអ្តាឧ្កិដាកមម ទបបាំសុតដបើដ្ៀបដៅនឹង្បដទសអង់ដគៃ សទាំងមូ ល។ ឧ្កិដាកមម បានធ្លៃក់ចះុ រ ូ តដល់
៤០% ដបើដ្បៀបដ្ៀបដៅនឹងបទឧ្កិដាពីឆាាំកនៃ ងដៅ និងដ្ចើនជាង ៦០% ដបើដ្បៀបដ្ៀបនឹងម្យមភាគថ្ននិនាការទាំងអស់ដៅកនុង្បដទស
អង់ដគៃ ស។ ជាមួ យនឹង្ក ុមអា កអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង ១៥០នក់ ឧ្កិដាកមម ចាំនួន ២២៥.០០០ ករែី្តូវបានការពារកនុងរយៈដពលជត ៥ឆាាំ
បុដណា
ណ ះ ដ ើយលវ ិកាសរុប ១.២ ប ៊ីលន ដតន (្បមាែជា ២ ប ៊ីលន ដុលៃ) ្តូវបានកាត់បនា យចាំណាយដោយរោាភិបាល។ វា្តូវបានគិតថា ្គប់
ដពលជដលអា កអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង អនុវតា បដចេ កដទសដនះ វាបានជួ យសនេ ាំសាំថ្ចលវ ិការបស់រោាភិបាលដៅកនុងតាំបន់រ ូ តដល់ ៦០០០ ដុលៃ
ទក់ទងនឹងការចាំណាយដលើឧ្កិដាកមម (មិនរាប់បញ្ចល
ូ ដៅកនុងគែដនយយតថ្មៃ ជលទាំសុខភាពរបស់មនុសេ)។ អា កអនុវតា បដចេ កដទស ដយគិក វា៉ាៃ
យីង ទាំងអស់ដ្វ ើដ ើងដោយសម ័្គចិតា បុជនា ្បសិនដបើដគបានចាំណាយដៅដលើការងាររបស់ដគ (ោចនិយយថាជាអាំដណាយសបបុរស្៌រ ៣០ ដុលៃ
កនុងមួ យដមាង) ដនះតថ្មៃ នឹងទបជាងវ ិ្ីស្តស្រសាជដលអនុវតា បចចុបបនា រ ូ តដល់ ៩៩,៥% កនុងខែៈដូ ចាាដនះជដលមាន្បសិទធិភាព្បដសើរជាង។

And crime reduction was only one of the variables that improved. Car accidents also went down, the economy
improved, and pollution decreased.
ដ ើយការកាត់បនា យបទឧ្កិដាកមម គឺមានជតរ ូបមនា ដនះជតមួ យគត់ ជដលដ្វ ើដោយមានការតៃស់ប្រ។
ូ ដ្ាះថាាក់ចរាចរែ៍មានការធ្លៃក់ចុះ ដសដា
កិចេមានការរ ើកចាំដ រ ើន ដ ើយការបាំពុលបរ ិស្តានក៏មានការលយចុះជដរ។

These and 20 other researches have now been published by some of the world’s most prestigious journals
in the area of social sciences. A journal’s reputation is linked to the content is publishes, and therefore only
publishes research that meets the highest research standards.

ការរកដ ើញដនះ គឺជាជសាកមួ យកនុងចាំដណាមឯកស្តរ្ស្តវ្ជាវទាំង ២០ ជដល្តូវបានដបាះពុមពសាយដោយកាជសេតលបីដ្មះជាដ្ចើនដៅកនុងពិភព
ដលកកនុងជសាក វ ិទាស្តស្រសាសងគ ម ។ កាជសេតលបីដ្មះមួ យ គឺ្តូវបានភាាប់មាតិការដដើមបីដបាះពុមពសាយ ដ ើយមានជតឯកស្តរដបាះពុមពតាមលកខ
ែៈវ ិទាស្តស្រសាបុដណា
ណ ះ ជដល្តូវបានទទួ លស្តគល់ដោយសា ង់ោ្ស្តវ្ជាវខព ស់បាំសុត ។

Since the discovery of the effect of these Yogic Flyers in the 80s, Maharishi only had one more goal for his
global organisation: to as quickly as possible create groups of Yogic Flyers large enough to create a positive
effect for every country, and moreover a number of super groups large enough to create an effect for the
entire world. So long as governments didn’t support these groups, funds of the TM organisation as well as
donor money was being used for this purpose. If someone therefore pays a course fee to learn
Transcendental Meditation, he directly contributes to a bigger purpose for the entire world.
កនុងដពលរកដ ើញឥទធពលពីអាកអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង កនុងទសេវតា ឆាាំ ៨០ មហាឬសី ោក់ដាលដៅមួ យបជនា ម ដទៀតស្មាប់អងគ ការពិភពដលក
របស់ាត់ៈ គឺការបដងក ើត្ក ុម ដយគិក វា៉ាៃ យីង ដោយបាន្ាំបាំសុត និងដលឿនបាំសុតតាមជដលោចដ្វ ើដៅបាន ដដើមបី ្គប់្ាន់កនុងការបដងក ើតដោ
យមានឥទធពលជាវ ិជាមានស្មាប់្គប់្បដទសទាំងអស់ ដ ើយជាងដនះដៅដទៀត ដដើមបីដោយមានទាំ ាំ្គប់្ាន់កនុងការបដងក ើតឥទធិពលដៅកនុង
ពិភពដលកទាំងមូ ល។ ដទះបីជារោាភិបាលាមនកញ្េ ប់ល វ ិការាាំ្ទ្ក ុមដនះក៏ដោយ កញ្េ ប់ល វ ិការបស់អងគ ការ TM ក៏ដូចជា ដ្តនសិនដិនលល
ដមឌ្ីដលសិន និង្តូវចាំណាយដោយតទល់ស្មាប់ដាលបាំែង្ាំបាំសុតកនុងការតៃស់ ប្រពិ
ូ ភពដលកទាំងមូ លដនះ ។

The TM organisation is currently building a super group of 9000 Vedic experts in the heart of India, where
they have purchased 800 acres of land to build an entire town. Currently 2500 experts are present that receive
a salary in order to create an effect all day long. Their salary is paid by the TM organisation and through gifts
from donors. It was decided to do this in India, as salaries and total cost of living are much lower than in the
West (on average $250 per month).
អងគ ការ TM បចចុបបនា កាំពុងជតបដងក ើត្ក ុមអា កជាំនញដវទដ៏្ាំបាំសុតមួ យ ជដលមានមនុសេចាំនួន ៩០០០នក់ ដៅកនុងដបះដូ ងថ្ន្បដទស ឥណា
ឌ
ជដលជាកជនៃ ងមួ យជដលដគទិញដីចាំនួន ៨០០ ិកតា ដដើមបីកស្តងទី្ក ុងទាំងមូ ល។ បចចុបបនា មានអា កជាំនញចាំនួន ២៥០០នក់ កាំពុងជតមាន
វតា មាន និងទទួ លបាន្បាក់ដបៀវតេដដើមបីបដងក ើតឥទធព
ិ លជាដរៀងរាល់ថ្លង។ ្បាក់ ជខរបស់ដគ្តូវបានចាំណាយដោយអងគ ការ TM និងតាមរយៈ
អាំដណាយរបស់សបបុរសជន។ ដគបានសដ្មចចិតាដ្វ ើវាដៅកនុង្បដទសឥណា
ឌ ដោយស្តរជតការចាំណាយដលើ្បាក់ ជខ និងថ្លៃរស់ដៅគឺទបខ្ៃាំងជាង
ដៅអឺរ៉ាុប (ជាម្យមមនុសេមាាក់ទទួ លបាន ២៥០ ដុលៃ កនុងមួ យជខ)។

It is possible to very effectively and on a personal level implement this technology into society. One will then
receive the social effects for free.
វាោចមានលទធភាពដ្វ ើវាដោយមាន្បសិទធិភាព កនុងក្មិតថ្នការអនុវតា បដចេ ក វ ិទាដនះតទល់ខល ួនដដើមបីដោយស្តយភាយដៅកនុងសងគ ម។ ដ ើយ
បនទប់មក វានឹងទទួ លឥទធិពលដល់សងគ ម្គប់ទក
ី ជនៃ ង។

There are many ways to get groups of Yogic Flyers together in every country, for example through education
where schoolchildren practice the technique before and after their school routine, businesses, where
employees practice yogic Flying as part of their work routine, police projects where they spend more time
preventing crimes, rather than solving them, prison projects where TM and Yogic Flying are used for the
personal rehabilitation of the prisoner etc.
មានមដ្ាបាយជាដ្ចើនកនុងការបដងក ើត្ក ុមអា កអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង ដៅកនុង្បដទសទាំងអស់ដនះ ឧទ រែ៍តាមរយៈការអប់រំជាកជនៃ ង
ជដលដកម ងៗោចអនុវតា បដចេ កដទសដនះបានមុនដពល ឬដ្កាយដពលជដលស្តលចូ លដរៀន ជាំនួញ ជាកជនៃ ងជដលបុគគលិកអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង
ជាជសាកមួ យថ្នការងាររបស់ពួកដគ គដ្មាងរបស់មស្រនាប
ី ូ លីស ជាកជនៃ ងជដលពួ កដគចាំណាយដពលយងដ្ចើនដដើមបីការពារឧ្កិដាកមម ្បដសើរជាង
ជដលដគដោះ្ស្តយវា គដ្មាងទែឌិត ជាកជនៃ ងជដល TM និងអា កអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង ដ្បើ្បាស់ស្មាប់តៃស់ប្រទាំ
ូ លប់របស់អាកដទសជាដដើម
។

For each of these projects it was already proven almost 40 years ago that the cost to train Yogic Flyer is
immediately paid back through the positive effects these Yogic Flyers notice in their own lives. Students grow
in intelligence, creativity and neutralize stress, which results in less bullying, addictions, depressions, as well
as a significant reduction in teacher absence. In corporate life, employees become more productive and
though they spent part of their working day meditating, they produce more than before. In jails TM is the most
effective rehabilitation method ever researched. As such, this technique is very effective on a personal level,
with the social effects occurring as free side-benefits.
ស្មាប់គដ្មាងនិមួយៗទាំងដនះ វា្តូវបានបងាាញអស់រយៈដពលជាង ៤០ឆាាំ មកដ ើយ ជដលតថ្មៃ ថ្នការបែ្ុះបណា
ា លអា កអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យី
ង គឺ្តូវបានសង្តលប់យងរ ័សតាមរយៈឥទធិពលជាវ ិជាមានដនះ ជដលអា កអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីងបានសាំាល់ដៅកនុងជី វ ិតរស់ដៅរបស់ដគ។
សិសេមានការរ ើកលូ តលស់ជសាកបញ្ជញោែ គាំនិតថ្ចា ្បឌ្ិត និងបាំបាត់ភាពតានតឹង ជដលជាលទធសលកនុងការកាត់បនា យការរំដលភបាំពាន
ដ្គឿងោែ ការបាក់ធ្លៃក់ទឹកចិត្ ក៏ដូចជាការកាត់បនា យអវតា មាន្គូជាពិដសសសងជដរ ។ ដៅកនុងជី វ ិតការងារ បុគគលិក កៃ យជាសកមម ជាង
មុន ដ ើយគាំនិតជដលដគចាំណាយដពលដ្វ ើសមា្ិដូចដៅនឹងការងារ្បចាាំថ្លងរបស់ដគ កាៃយជាសកមម ជាងមុន ។ ដៅកនុងពនធ នារ TM គឺជា
បដចេ កដទសមួ យជដលោចតៃស់ប្រទាំ
ូ នប់្បកបដោយ្បសិទធិភាពជដលមិនបានសិកាពីមុនមកដ ើយ។ ដូ ដចា ះ បដចេ កដទសដនះ គឺមាន្បសិទធិ
ភាពបាំសុតមិន្តឹមជតបុគគល ជតឥទធិពលរ ើកស្តយភាយដៅ្គប់្សទប់ថ្នសងគ មទាំងមូ ល ។

This is main reason why amongst others the David Lynch Foundation is willing to support a TM project in one
school for every country, because one school usually suffices to create a positive effect for the entire country.
For example, Switzerland would only require 283 Yogic Flyers in order to create a positive effect for the entire
country (283 being the square root of 1% of the 8 million inhabitants of Switzerland). One school is enough.
ដនះគឺជាដ តុសលដ៏សាំខ្ន់មួយ កនុងចាំដណាមដ តុសលដ៏ថ្ទដទៀតជដលមូ លនិ្ិ ដដវ ើដលីង តាាំងចិតាដដើមបីាាំ្ទដល់គដ្មាង TM កនុងស្តលមួ យ
ស្មាប់្បដទសទាំងអស់ ពីដ្ពាះស្តលដរៀនមួ យជា្មម តាគឺ្គប់្ាន់ដដើមបីបដងក ើតដោយមានឥទធិពលជាវ ិជាមានស្មាប់្បដទសទាំងមូ ល។ ឧ.
្បដទសញូដសជលន ្តូវការអា កអនុវតា ដយគិក វា៉ាៃ យីង ជតចាំនួន ២៨៣នក់បុដណា
ណ ះ ដដើមបីបដងក ើតឥទធិពលជាវ ិជាមានស្មាប់្បដទសទាំងមូ ល
(២៨៣នក់ បដងក ើតដោយមានឬសកាដរថ្ន ១% កនុងចាំដណាមមនុសេ ៨លននក់ ជដលរស់ដៅកនុង្បដទស ញូដសជលន)។ មានស្តលជតមួ យគឺ្គប់
្ាន់ ។

