
29

របៀបពិនិត្យអ្ន កជំងឺ

ដើម្ីបស្វ ងយល់អំពីសចក្ត ី  ូវកា ររបស់អ្ន កជំងឺ ដំបូងអ្ន ក  ូវសួរសំនួរសំខា ន់ៗដល់អ្ន កជំងឺសិន រួចទើបពិនិត្យគា ត់
 យ  ុង  យ័ត្ន ។ អ្ន កគួរពិនិត្យរកមើល  គស ្ញ   និងស ្ញ  តម្អ ូញផ្សងៗ ដលអា ចជួយឲ្យអ្ន កដឹងអំពីសភា ព 

របស់អ្ន កជំងឺ និង  ភទជំងឺដលគា ត់អា ចមា ន។

ជា និច្ច កា ល  ូវពិនិត្យអ្ន កជំងឺ  កន្ល ងមា នពន្ល ឺល្អ  ជា ពិសសគឺ  កន្ល ងដលមា នពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ ហើយមិន  ូវ 
ពិនិត្យ   ក្ន ុងបន្ទ ប់ងងឹតជា ដា ច់ខា ត។ 

មា នប   សំខា ន់ៗមួយចំនួន ដល  ូវសួរនិង  ូវពិនិត្យរកលើអ្ន កដលមា នអ្ន កជំងឺ។ ប   ទា ំងនះរា ប់បញ្ច ូលទា ំង 
អា រម្ម ណ៍ដលអ្ន កជំងឺមា ន ឬកា រត្អ ូញត្អ ររបស់អ្ន កជំងឺ(ស ្ញ  តម្អ ូញ)  មទា ំងប   ដលអ្ន កបា នកត់សំគា ល់ក្ន ុងពល 
ពិនិត្យអ្ន កជំងឺ  ះ(  គស ្ញ  )។  គស ្ញ  ទា ំងអស់នះអា ចមា នសា រសំខា ន់យា៉ ងខា  ំង ជា ពិសសចំ  ះទា រក និង 
មនុស្សដលមិនអា ចនិយា យ។  ក្ន ុងសៀវ  នះ ពា ក្យថា  "  គស ្ញ  " គឺ  ូវបា ន  ើសំ   លើទា ំងស ្ញ  តម្អ ូញ 
និង  គស ្ញ  ដលអ្ន កបា នកត់សំគា ល់  ពលពិនិត្យអ្ន កជំងឺ។

 ពលដលអ្ន កពិនិត្យអ្ន កជំងឺ ចូរកត់   ទុកនូវ  គស ្ញ  ដលអ្ន ករកឃើញ ហើយរក  វា ទុកសំរា ប់បុគ្គ លិក  ពលដលអ្ន កពិនិត្យអ្ន កជំងឺ ចូរកត់   ទុកនូវ  គស ្ញ  ដលអ្ន ករកឃើញ ហើយរក  វា ទុកសំរា ប់បុគ្គ លិក 
សុខា ភិបា ល ក្ន ុងករណីដលគា ត់  ូវកា រ សុខា ភិបា ល ក្ន ុងករណីដលគា ត់  ូវកា រ (ទំ.៤៤)។

សំនួរ 
ចា ប់ផ្ត ើម  យសួរអ្ន កជំងឺអំពីសា  នភា ពជំងឺរបស់គា ត់។ 

 ូវ   កដថា បា នសួរសំនួរខា ងក  មនះ ៖

 តើប   អ្វ ីដលធ្វ ើទុក្ខ អ្ន កខា  ំងបំផុតក្ន ុងពល 
ឥលូវនះ?

 តើមា នអ្វ ីដលធ្វ ើឲ្យអ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍ ធូរ   ល 
ឬកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រជា ងមុន?

 តើជំងឺរបស់អ្ន កចា ប់ផ្ត ើមឡើងយ៉ា ងដូចម្ត ច 
និង  ពលណា ? 

 តើអ្ន កធា  ប់មា នប   ដូចនះ ពីមុនទ? ឬមា ន 
អ្ន កដទទៀតក្ន ុង  ួសា រ ឬអ្ន កជិតខា ង 
មា នប   នះទ? 

បន្ត សួរសំនួរផ្សងៗទៀត ដើម្ីបឲ្យដឹងយ៉ា ង លម្អ ិតអំពីជំងឺ  ះ។

ឧទា ហរណ៍ ៖  សិនបើអ្ន កជំងឺមា នកា រឈឺចា ប់ សួរគា ត់ថា  ៖

 តើឈឺ   ង់កន្ល ងណា ? (សូមឲ្យគា ត់ចង្អ ុល  ង់កន្ល ងដលឈឺ  យ  ើ   មដតមួយបា នហើយ)

 តើឈឺជា ប់រហូតឬ? ឬឈឺម្ត ងៗ?

 តើឈឺរបៀបដូចម្ត ច (ដូចគចា ក់  ឬឈឺអួលៗ ឬឈឺផ  ដូចរលា ក)

 តើអ្ន កអា ចសំងំដកបា នទ ពលឈឺ?

 សិនបើអ្ន កជំងឺគឺជា ទា រកដលមិនទា ន់ចះនិយា យ  ូវពិនិត្យរក  គស ្ញ  នកា រឈឺចា ប់របស់វា ។ សំគា ល់មើល 
ចលនា របស់ទា រក និងកា រយំរបស់វា ។ (ឧទា ហរណ៍ ៖ ជួនកា ល ក្ម ងដលមា នកា រឈឺចា ប់   ចៀក អា ចយកដវា  

 អះ  ផ្ន កចំហៀងនក  លរបស់វា  ឬចា ប់ទា ញ  ចៀករបស់វា )។

ជំពូកទី

៣
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សា  នភា ពទូ  នសុខភា ព
មុនពលប៉ះពា ល់អ្ន កជំងឺ  ូវសំឡឹងមើលគា ត់  យ  ុង  យ័ត្ន ។ សង្ក តមើលគា ត់ ថា តើគា ត់ឈឺឬខ  យ យា៉ ង 

ណា   គា ត់់ធ្វ ើចលនា យា៉ ងដូចម្ត ច គា ត់ដកដង្ហ ើមដូចម្ត ច និងថា តើសា  រតីរបស់គា ត់  ដឹងច  ស់បុ៉នណា ។  ូវរកមើល
 គស ្ញ  នកា រខ្វ ះជា តិទឹក(ទំ.១៥១) និងស្ហ ុក(ទំ.៧៧)។

ចូរសង្ក តមើលថា តើអ្ន កជំងឺមា នប   អា ហា រូបត្ថ ម្ភ ល្អ ឬទ។ តើគា ត់មា នកា រ  កទម្ង ន់ឬទ?  ពលដលមនុស្ស 
មា  ក់មា នកា រ  កទម្ង ន់បន្ត ិចម្ត ងៗក្ន ុងពលយូរ  ះគា ត់អា ចមា នជំងឺរុា ំរ៉ (ជំងឺដលកើតឡើងយូរមកហើយ)។

ជា មួយគា  នះដរ ចូរសង្ក តមើលពណ៌របស់ភ្ន កនិងស្បក។ ជួនកា លពណ៌នះអា ច    ួល  ពលមនុស្សយើង 
មា នជំងឺ។ (ស្បក   អា ចបិទបា ំងកា រ    ួលនពណ៌បា ន។ ដូច្ន ះ  ូវរកមើលផ្ន កណា មួយនរា ងកា យដល មា ន 
ភា ពស្ល កសា  ំង ដូចជា  បា តដ ឬបា តជើង ក ចកដ ឬផ្ន កខា ងក្ន ុងនបបូរមា ត់ និង  បកភ្ន ក)។

 ភា ពស្ល កសា  ំងជា ពិសស  បបូរមា ត់និងខា ងក្ន ុង  បកភ្ន ក គឺជា  គស ្ញ  នភា ពស្ល កសា  ំង (ទំ.១២៤)។ 
ស្បកក៏អា ចកា  យ  ជា មា នពណ៌   លជា ងមុន  យសា រកា រមា នជំងឺរបង(ទំ.១៧៩) ឬជំងឺកា  ស្យូក័រ 
(ទំ.១១៣)។
 កា រមា នស្បកពណ៌  ផះ អា ចជា  គស ្ញ  នកា រគា  នអា ហា របរិ  គ(ទំ.១១២)។
 ស្បកពណ៌ខៀវ ជា ពិសសបបូរមា ត់និងក ចកដមា នពណ៌ខៀវ ឬ  ផះ អា ចមា នន័យថា មា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រ ដល
ទា ក់ទងជា មួយកា រដកដង្ហ ើម(ទំ.៧៩. ១៦៧ និង៣១៣) ឬជា មួយបះដូង(ទំ.៣២៥)។ កុមា រដលសន្ល ប់ 
ហើយ  មា នស្បកពណ៌ខៀវ  ផះ  ះអា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺ  ុនចា ញ់  ខួរក  ល(ទំ.១៨៦)។
 ស្បកពណ៌ស  ផះ  ជា ក់ហើយសើម អា ចមា នន័យថា ជា  គស ្ញ  នស្ហ ុក(ទំ.៧៧)។
 ស្បកនិងភ្ន កពណ៌លឿង(ជំងឺលឿង) អា ចបណា្ខ  លមកពីកា រមា នជំងឺ  ក្ន ុងថ្ល ើម(ជំងឺរលា កថ្ល ើម ទំ.១៧២ 
ជំងឺក ិនថ្ល ើម ទំ.៣២៨ ជំងឺបូសថ្ល ើម ទំ.១៤៥) ឬមា នជំងឺ  ក្ន ុងថង់ទឹក  មា៉ ត់(ទំ.៣២៩)។ ជំងឺនះក៏អា ចកើត
លើទា រកដលទើបស   ល និងលើទា រកដលមា នជំងឺ   ប់ឈា មក ហមដរ(ទំ.២៧៤)។

ម៉  ងទៀត ចូរពិនិត្យមើលស្បក  ពលដលមា នពន្ល ឺចា ំងឆ្ល ុះពី  ុងមា្ខ  ងទៀតនស្បក  ះ។ កា រធ្វ ើនះអា ច 
បងា  ញ  ពី  គស ្ញ  ដំបូងបង្អ ស់ នកា រមា នកន្ទ ួលក ហមអុ៊ចៗនជំងឺក  ្ជ ឹល  លើមុខរបស់កុមា រដលមា ន  ុន   ។

សីតុណ ភា ព
កា រស្ទ ង់សីតុណ ភា ពរបស់អ្ន កជំងឺ តងតជា កា រសំខា ន់ណា ស់  ះបីជា គា ត់ហា ក់ដូចជា  

គា  ន  ុន   ក៏  យ។  សិនបើ មនុស្សមា  ក់មា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ គ  ូវស្ទ ង់សីតុណ ភា ពយ៉ា ងតិច 
៤ដងក្ន ុងមួយថ្ង  ហើយកត់   ទុកឲ្យបា នល្អ ។ 

 សិនបើគា  នសីតុណ មា  ទ អ្ន កអា ចស្ទ ង់សីតុណ ភា ពបា ន  យដា ក់ខ្ន ងដ
របស់អ្ន កមា្ខ  ង  លើថា  ស់របស់អ្ន ក ជំងឺ ហើយមា្ខ  ងទៀតដា ក់លើថា  ស់របស់អ្ន ក 
ឬនរណា មា  ក់ដលមា នសុខភា ពល្អ ។  សិនបើអ្ន កជំងឺ  ះមា ន  ុន     ះអ្ន ក
នឹងមា នអា រម្ម ណ៍ថា មា នសីតុណ ភា ពខុសគា  ជា មិនខា ន។

វា គឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវស្វ ងយល់ថា តើ  ុន   ចា ប់ផ្ត ើម  ពលណា  ចា ប់ផ្ត ើមយ៉ា ងដូចម្ត ច មា ន រយៈ 
ពលប៉ុនា  ន ហើយវា បា ត់  វិញយា៉ ងដូចម្ត ច។ ព័ត៌មា នទា ំងនះអា ចជួយឲ្យអ្ន កកំណត់នូវ  ភទជំងឺបា ន។ បុ៉ន្ត  
មិនមន   ប់ករណីន  ុន   ទា ំងអស់សុទ្ធ តជា ជំងឺ  ុនចា ញ់ទ  ះបីជា ក្ន ុង  ទសខ្ល ះគតងតធ្វ ើកា រព  បា លជំងឺ
នះតម្ត ងក៏  យ។  ូវចងចា ំអំពីមូលហតុផ្សងៗទៀតរបស់វា ។ ឧទា ហរណ៍ ៖

 ជំងឺផា  សា យធម្ម តា  និងកា របង្ក  គ  យវីរុសផ្សងៗទៀត (ទំ.១៦៣)។ ជា ទូ   មា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច។
 ជំងឺ  ុន  ះវៀនបណា្ខ  លឲ្យមា ន  ុន    ដលបន្ត ឡើងក្ន ុងរយៈពល៥ថ្ង ។ ថា  ំ  ុនចា ញ់មិនអា ចជួយបា នទ។
 ជំងឺរបងជួនកា លបណា្ខ  លឲ្យមា ន  ុន   បន្ត ិចបន្ត ួច  ពលលា  ច។ ចំណក  ពលយប់ អ្ន កជំងឺ  ើនត 
បកញើស ហើយ  ុន   ក៏ថយចុះដរ។
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របៀប  ើសីតុណ មា  របៀប  ើសីតុណ មា  
 ួសា រនីមួយៗគប្ីបមា នសីតុណ មា  មួយ។ វា ស់សីតុណ ភា ពរបស់អ្ន កជំងឺបួនដងក្ន ុងមួយថ្ង  ហើយកត់ទុកជា និច្ច ។

របៀបមើលសីតុណ មា   របៀបមើលសីតុណ មា   (  ើសីតុណ មា  ដលមា នក  ិតអង  សង់ទីក  ត គឺអង  ស)៖(  ើសីតុណ មា  ដលមា នក  ិតអង  សង់ទីក  ត គឺអង  ស)៖

របៀបវា ស់សីតុណ ភា ពរបៀបវា ស់សីតុណ ភា ព

១. លា ងសីតុណ មា  ជា មួយនឹងសា បូ៊និងទឹក ឬជា មួយអា ល់កុល។ 
រួចរលា ស់វា ឲ្យខា  ំងៗ រហូតដល់ខ្សពណ៌ទឹក   ក់ចុះ មក   
ក  ម៣៦អង  ។

២. ដា ក់សីតុណ មា  នះ......

    

៣. ទុកសីតុណ មា   កន្ល ងដលដា ក់វា ស់  ះរយៈពល ៣ឬ៤នា ទី។

៤. យកសីតុណ មា  មកមើល។ (សីតុណ ភា ព  ក្ល ៀក អា ចទា បជា ងសីតុណ ភា ព  ក្ន ុងមា ត់បន្ត ិច ឯសីតុណ ភា ព 
ក្ន ុងរន្ធ គូទ អា ចខ្ព ស់បន្ត ិច)។

៥. លា ងសីតុណ មា  ជា មួយសា បូ៊និងទឹក។

ចំណា ំ ៖ ចំណា ំ ៖ ចំ  ះទា រកដលទើបស   ល កា រមា នសីតុណ ភា ពខ្ព ស់ ឬទា បខុសពីធម្ម តា ឬទា បខុសពីធម្ម តា  (ក  ម៣៦អង  ) អា ចមា ន 
ន័យថា  មា នកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ (ទំ.២៧៥)។

 ដើម្ីបសិក  អំពីលក្ខ ណៈន  ុន    សូមមើលទំ.២៦  ២៧។

 ដើម្ីបសិក  អំពី តើ  ូវយា៉ ងដូចម្ត ច  ពលមា ន  ុន    សូមមើលទំ.៧៥។

ចូរបង្វ ិលសីតុណ មា   រហូតដល់ពលដល ចូរបង្វ ិលសីតុណ មា   រហូតដល់ពលដល 

អ្ន កអា ចមើលឃើញខ្សពណ៌ទឹក   ក់អ្ន កអា ចមើលឃើញខ្សពណ៌ទឹក   ក់

ចំនុចដលខ្សពណ៌ទឹក   ក់ឈប់ដើរ ចំនុចដលខ្សពណ៌ទឹក   ក់ឈប់ដើរ 

គឺជា ក  ិតសីតុណ ភា ពមួយ គឺជា ក  ិតសីតុណ ភា ពមួយ 

ធម្ម តា ធម្ម តា 
មា ន  ុន   មា ន  ុន   

មា ន  ុន   ខា  ំងមា ន  ុន   ខា  ំង

សីតុណ មា  នះចង្អ ុល ៤០អង  សសីតុណ មា  នះចង្អ ុល ៤០អង  ស

ឬ  ក្ល ៀក បើខា  ចអ្ន កជំងឺឬ  ក្ល ៀក បើខា  ចអ្ន កជំងឺ

ខា ំសីតុណ មា    ខា ំសីតុណ មា    

ក  មអណា្ខ  ត (បិទមា ត់) ក  មអណា្ខ  ត (បិទមា ត់) ឬ ដា ក់ចូលក្ន ុងរន្ធ គូថ ប៉ុន្ត  ូវ  យ័ត្ន  ចំ  ះទា រក ឬ ដា ក់ចូលក្ន ុងរន្ធ គូថ ប៉ុន្ត  ូវ  យ័ត្ន  ចំ  ះទា រក 

(លា បទឹកឬលា ប   ងរំអិលជា មុនសិន)(លា បទឹកឬលា ប   ងរំអិលជា មុនសិន)
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កា រដកដង្ហ ើម
 ូវ   តកា រយកចិត្ត ទុកពិសស  លើកា រដកដង្ហ ើមរបស់អ្ន កជំងឺ គឺអំពីជ   ដង្ហ ើម(   ៗ  ឬសើៗ) ចងា  ក់ដង្ហ ើម 

(ដកដង្ហ ើមញា ប់ឬយឺត) និងកា រពិបា កក្ន ុងកា រដកដង្ហ ើម។ សង្ក តមើលថា តើ  អប់  ូងទា ំងសងខា ងរបស់គា ត់ មា ន 
ចលនា  ស្ម ើគា  ទ  ពលដលគា ត់ដកដង្ហ ើម។ 

បើអ្ន កមា ននា ឡិកា  ឬ  ដា ប់វា ស់ពលវលា ងា យៗ ចូររា ប់ចងា  ក់ដង្ហ ើមក្ន ុងមួយនា ទី(ក្ន ុងពលដលអ្ន កជំងឺ   
ស្ង ៀម)។ កា រដកដង្ហ ើមពី១២  ២០ដងក្ន ុងមួយនា ទី គឺជា ចងា  ក់ដង្ហ ើមធម្ម តា របស់មនុស្សពញវ័យ និងកុមា រធំៗ។ 
កា រដកដង្ហ ើម រហូតដល់៣០ដងក្ន ុងមួយនា ទី គឺជា ចងា  ក់ដង្ហ ើមធម្ម តា របស់កុមា រ ហើយ៤០ដង គឺធម្ម តា សំរា ប់ទា រក។ 
អ្ន កដលមា ន  ុន   ខា  ំង ឬជំងឺ  ព័ន្ធ ដង្ហ ើមធ្ង ន់ធ្ង រ(ដូចជា ជំងឺរលា កសួត) ដកដង្ហ ើមញា ប់ជា ងធម្ម តា ។ កា រដកដង្ហ ើម 
សើៗ លើសពី៤០ដងក្ន ុងមួយនា ទី ចំ  ះមនុស្សពញវ័យ ឬ៦០ដង ចំ  ះកុមា រតូចៗ ជា ទូ  មា នន័យថា  មា នជំងឺ 
រលា កសួត។

សា  ប់សំឡងដកដង្ហ ើម  យ  ុង  យ័ត្ន ។ ឧទា ហណ៍ ៖

 សំឡងដូចហួច ឬផ្ល ុំខ្យល់ និងកា រពិបា កដកដង្ហ ើមចញ អា ចមា នន័យថា ជា ជំងឺហឺត(ទំ.១៦៧)។

 សំឡង  ូកក កៗ ឬសូរ  មុក និងកា រពិបា កដកដង្ហ ើមលើមនុស្សសន្ល ប់ អា ចមា នន័យថា អណា្ខ  ត ស្ល ស 
(ទឹករំអិល ឬខ្ទ ុះ) ឬអ្វ ីផ្សងៗបា នជា ប់ស្ទ ះក្ន ុងបំពង់ខ្យល់ ហើយរា រា ំងខ្យល់មិនឲ្យចញចូល  ប់   ន់។

រកមើលកន្ល ងដលផតចូលក្ន ុង  តា មច   ះឆ្អ ឹងជំនីរ និង   ង់មំុរបស់ក  ពលដលគា ត់ដកដង្ហ ើមចូល។ 
ប   នះ មា នន័យថា ខ្យល់ពិបា កឆ្ល ងចូល។ សូមគិតអំពីកា រដលអា ចមា នវត្ថ ុអ្វ ីជា ប់  ក្ន ុងបំពង់ក(ទំ.៧៩) មា នជំងឺ 
រលា កសួត(ទំ.១៧១) ជំងឺហឺត(ទំ.១៦៧) ឬមា នជំងឺរលា កទងសួត(ទំ.១៧០)។

បើអ្ន កជំងឺមា នក្អ ក សូមសួរថា តើវា រំខា នដំណករបស់គា ត់ទ។   វ   វមើលថា តើគា ត់ក្អ កមា នស្ល សទ 
មា នបុ៉នា  ន ពណ៌អ្វ ី ហើយមា នលា យឈា មឬទ។

ជីពចរ (ចងា  ក់បះដូង)
   

យកចិត្ត ទុកដា ក់លើកមា  ំង ចងា  ក់ និងភា ពទៀងទា ត់របស់ជីពចរ។ បើអ្ន កមា ននា ឡិកា  រា ប់ចំនួនជីពចរក្ន ុង 
មួយនា ទី។

ចំនួនជីពចរធម្ម តា របស់មនុស្ស  ពលស   កចំនួនជីពចរធម្ម តា របស់មនុស្ស  ពលស   ក

   មនុស្សពញវ័យ..........................ពី៦០  ៨០ក្ន ុងមួយនា ទី

   កុមា រ.........................................ពី៨០  ១០០ក្ន ុងមួយនា ទី

   ទា រក.........................................ពី១០០  ១៤០ក្ន ុងមួយនា ទី

ដើម្ីបរា ប់ជីពចរមនុស្សមា  ក់ គដា ក់   ម ដើម្ីបរា ប់ជីពចរមនុស្សមា  ក់ គដា ក់   ម 

ដ  លើ កដ ដូចបងា  ញខា ងក  ម ដ  លើ កដ ដូចបងា  ញខា ងក  ម 

(មិន  ូវយកមដ  សា  បជីពចរទ)(មិន  ូវយកមដ  សា  បជីពចរទ)

 សិនបើអ្ន កសា  បរកជីពចរ  កដ  សិនបើអ្ន កសា  បរកជីពចរ  កដ 

មិនឃើញទ សា  ប  កញ្ច ឹងក មិនឃើញទ សា  ប  កញ្ច ឹងក 

 ពីចំហៀងបំពង់សំឡង   ពីចំហៀងបំពង់សំឡង  

ឬដា ក់  ចៀកលើ  ូងផា  ល់ ហើយ ឬដា ក់  ចៀកលើ  ូងផា  ល់ ហើយ 

សា  ប់ចងា  ក់បះដូង (ឬ  ើ ស្ត តូស្ក ូប សា  ប់ចងា  ក់បះដូង (ឬ  ើ ស្ត តូស្ក ូប 

 សិនបើមា ន)                  សិនបើមា ន)                 
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ជីពចរតងតដើរញា ប់  ពលគធ្វ ើលំហា ត់   ណ និង  ពលដលគមា នអា រម្ម ណ៍រសា ប់រសល់ ភ័យខា  ច ឬ 
មា ន  ុន   ។ ជា ទូ   ជីពចរកើន២០ដងក្ន ុងមួយនា ទី  ពល  ុន   ឡើង១អង  ស ។

 ពលមនុស្សមា  ក់ឈឺធ្ង ន់  ូវរា ប់ជីពចរឲ្យបា នញឹកញា ប់ ហើយកត់ទុកជា មួយនឹងសីតុណ ភា ព និងចងា  ក់ 
ដង្ហ ើម។

វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវសង្ក តអំពីកា រ    ួលនចងា  ក់ជីពចរ។ ឧទា ហរណ៌ ៖

 ជីពចរខ  យហើយញា ប់ អា ចមា នន័យថា  អ្ន កជំងឺស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពស្ហ ុក(ទំ.៧៧)។

 ជីពចរដើរយា៉ ងលឿន យា៉ ងយឺត ឬមិនទៀងទា ត់ អា ចមា នន័យថា  មា នប   បះដូង(ទំ.៣២៥)។

 អ្ន កដលមា ន  ុន    ហើយជីពចរដើរយឺត  ះអា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺ  ុន  ះវៀន(ទំ.១៨៨)។

ភ្ន ក
ពិនិត្យមើលពណ៌របស់ផ្ន កសនភ្ន ក។ តើវា មា នពណ៌ធម្ម តា  ពណ៌ក ហម(ទំ.២១៩) ឬលឿង? ម៉  ងទៀត 

 ូវពិនិត្យមើល ពីកា រ    ួលនគំហើញរបស់អ្ន កជំងឺ។

ឲ្យអ្ន កជំងឺធ្វ ើចលនា   ប់ភ្ន កយឺតៗ ឡើងលើ ចុះក  ម និង  ខា ងៗ មា្ខ  ងម្ត ងៗ។ កា រមា នចលនា ក    ក់ៗ 
ឬមិនស្ម ើ អា ចជា  គស ្ញ  នកា រខូចខួរក  ល។

សង្ក តមើលទំហំនិងពណ៌របស់កូនក មំុភ្ន ក(ផ្ន ក    កណា្ខ  លភ្ន ក)។  សិនបើវា រីកធំខា  ំង វា អា ចមា នន័យថា 
អ្ន កជំងឺកំពុងស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពស្ហ ុក(ទំ.៧៧)។  សិនជា វា រីកធំខា  ំងឬរួមតូចខា  ំង  ះវា អា ចជា កា រពុល ឬជា ឥទ្ធ ិពល 
របស់ថា  ំអ្វ ីមួយ។  សិនបើមា ន  ទា ប់សៗ វា អា ចមា នន័យថា ជា ភ្ន កឡើងបា យ(ទំ.២២៥) ឬជា មហា រីក។

ពិនិត្យមើលភ្ន កទា ំងពីរ ហើយរកមើលបើមា នភា ពខុសគា   ជា ពិសសមើលទំហំនកូនក មំុភ្ន ក។

                       

ភា ពខុសគា  យា៉ ងខា  ំងនទំហំរបស់កូនក មំុភ្ន កទា ំងពីរ តងតជា សា  នភា ពដល  ូវកា រកា រស ្គ   ះបនា  ន់។

 បើភ្ន កដលមា នកូនក មំុភ្ន ករីកធំ  ះ មា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំងរហូតដល់ធ្វ ើឲ្យក្អ ួត  ះអ្ន កជំងឺ  ហលជា  
មា នជំងឺក្ល ូកូម(ទំ.២២២)។

 បើភ្ន កដលមា នកូនក មំុភ្ន ករួមតូច  ះ មា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ះអ្ន កជំងឺ  ហលជា មា នជំងឺរលា ក 
  ីភ្ន ក (ទំ.២២១) ដលជា ជំងឺដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រមួយ។

 បើមនុស្សដលសន្ល ប់ ឬមនុស្សដលទើបមា នរបួសក  ល មា នទំហំកូនក មំុភ្ន កខុសគា    ះអា ចមា នន័យថា  
មា នកា រខូចខួរក  ល។ វា ក៏អា ចមា នន័យថា ជា ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  លដរ(ទំ.៣២៧)។

 ូវ  ៀបធៀបទំហំកូនក មំុភ្ន កទា ំងពីររបស់អ្ន កដលសន្ល ប់ ឬអ្ន កដលមា នរបួសក  ល ជា និច្ច ។ ូវ  ៀបធៀបទំហំកូនក មំុភ្ន កទា ំងពីររបស់អ្ន កដលសន្ល ប់ ឬអ្ន កដលមា នរបួសក  ល ជា និច្ច ។
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 ចៀក បំពង់ក និង  មុះ
 ចៀក ៖  ចៀក ៖ ពិនិត្យរកមើលស ្ញ  នកា រឈឺចា ប់ និងកា របង្ក  គ  ក្ន ុង 

 ចៀក ជា ពិសសចំ  ះកុមា រដលមា ន  ុន    ឬមា នជំងឺផា  សា យ។ 
ទា រកដលយំ  ើន ហើយទា ញ  ចៀករបស់វា ជា ញឹកញា ប់ ភា គ  ើនមា ន 
កា របង្ក  គ  ក្ន ុង  ចៀក (ទំ.៣០៩)។

ទា ញ  ចៀក  យថ្ន មៗ បើវា ធើ្វ ឲ្យមា នកា រឈឺចា ប់កា ន់តខា  ំងឡើង 
 ះកា របង្ក  គ  ហលជា ស្ថ ិត  ក្ន ុង រន្ធ  ចៀក។ ម៉  ងទៀត រកមើល 

សា  មក ហម ឬខ្ទ ុះ  ក្ន ុង  ចៀក។ គអា ច  ើភ្ល ើងឆ្ល ុះ ឬពិលតូចមួយ 
ជា ជំនួយ។ បុ៉ន្ត  មិន  ូវយកឈើ លួស ឬវត្ថ ុរឹងផ្សងៗ  ឆ្ក ឹះ ផ្ន កខា ងក្ន ុង  ចៀកទ។

ពិនិត្យមើលថា តើអ្ន កជំងឺសា  ប់ឮច  ស់ទ ឬ  ចៀកមា្ខ  ងឮតិចជា ងមា្ខ  ងទៀត។  ដុសមដនិង   មដរបស់អ្ន ក  
ជិត  ចៀករបស់គា ត់ ដើម្ីបមើលថា តើគា ត់អា ចសា  ប់ឮឬទ។ ចំ  ះកា រថ្ល ង់ និងកា រហុឹង  ចៀក អា នទំព័រទី៣២៧។

បំពង់ក និងមា ត់ ៖ បំពង់ក និងមា ត់ ៖ អ្ន កអា ច  ើពិល ឬពន្ល ឺថ្ង  ដើម្ីបពិនិត្យមា ត់និងបំពង់ក។ ដើម្ីបពិនិត្យ អ្ន កអា ចយកដងសា  ប    
សង្ក ត់អណា្ខ  ត ឬឲ្យអ្ន កជំងឺនិយា យថា  "អា ៎..."។ ពិនិត្យមើលថា តើបំពង់កក ហមឬទ តើកន្ល ើត (សា ច់ពីរដំុក្ន ុងបំពង់ ក 
នះ) ហើមឬទ ឬមា នដំុខ្ល ុះឬទ(ទំ.៣០៩)។ ម៉  ងទៀត ពិនិត្យមា ត់រកមើលដំ   កា ររលា កអ   ញធ្ម ញ ដំ   
អណា្ខ  ត ធ្ម ញពុក ឬមា នបូស និងប   ផ្សងៗទៀត (ជំពូកទី១៧)។

 មុះ ៖ មុះ ៖ តើ  មុះមា នហៀរសំ  រ ឬតឹងទ? (សង្ក តមើលកា រដកដង្ហ ើមរបស់ទា រកតា ម  មុះ)។ ប   ំងភ្ល ើង ចូល 
ក្ន ុង  មុះ ហើយរកមើលសំ  រ ខ្ទ ុះ ឬឈា ម និងរកមើលសា  មក ហម ហើម ឬក្ល ិនស្អ ុយ។ រកមើល  គស ្ញ  នជំងឺក្ន ុង 

 មុះ ឬជំងឺតឹង  មុះ(ទំ.១៦៥)។

ស្បក 
វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវពិនិត្យមើលរា ងកា យទា ំងមូលរបស់អ្ន កជំងឺ  ះបីជា សា  នភា ពរបស់ជំងឺ  ះ ហា ក់ 

ដូចជា   លក៏  យ។ ចំ  ះទា រក និងកុមា រ គួរ  ះសំលៀកបំពា ក់ចញឲ្យអស់។ ពិនិត្យមើល  យយកចិត្ត  ទុកដា ក់ 
ល ើ  ប់ភា ពមិន  ក តីទា ំងអស់ ដលរួមមា ន ៖

 ដំ   របួស ឬសា  មមុតផ្សងៗ

 កន្ទ ួល ឬសា  មជា ំ

 សា  មអុ៊ចៗ សា  មរលា ត់ 
ឬសា  កសា  មផ្សងៗខុសពីធម្ម តា 

 រលា ក (  គស ្ញ  នកា របង្ក  គ ដូចជា  ក ហម 
   ឈឺចា ប់ និងហើម)

 កា រហើម ឬ ៉ ង

 កា រហើមកូនកណ្ណ ុរ(ដំុតូចៗ  ក ក្ល ៀក 
ឬក លៀន សូមមើលទំ.៨៨) 

 ភា ពមិនធម្ម តា នកូនកណ្ណ ុរ

 សក់ស្ត ើងមិន  ក តី ឬ  ុះសក់ ឬបា ត់បង់ពណ៌ 
ឬ  អា ប់(ទំ.១១២)

  ុះ  មចិ ្ច ើម (ជំងឺឃ្ល ង់? ទំ.១៩១)

ចំ  ះកុមា រតូចៗ  ូវពិនិត្យមើល  ច   ះកំប៉ះគូទ ម្ត ុំ  ដា ប់ 
បន្ត ពូជ ច   ះ   មដ   មជើង ខា ងក  យ  ចៀក និង 
សក់ក  ល (រកមើលច កមរមា ស់   ង កន្ទ ួល និងដំ  )។

ដើម្ីបសំគា ល់អំពីប   ផ្សងៗនស្បក អា នទំព័រ១៩៦-១៩៨។
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 ះ
 សិនបើមនុស្សមា  ក់ឈឺ  ះ  ូវព  យា មរកកន្ល ងពិត   កដនកា រឈឺចា ប់  ះ។

  វ   វមើលថា តើវា ជា កា រឈឺជា ប់រហូត ឬវា កើតឡើងភា  មៗ ហើយក៏បា ត់  វិញ ដូចជា  កា រឈឺចុក ឬកា រ 
ចុក  ះ។ 

 ពលអ្ន កពិនិត្យ  ះ ដំបូង  ូវរកមើលក  ងមា នកន្ល ងហើម ឬមា នដំុពកខុសធម្ម តា ។ 

ទីកន្ល ងពិត   កដនកា រឈឺចា ប់ តងតជា ស ្ញ  ដលអា ច   ប់ពីមូលហតុរបស់វា  (សូមអា នទំព័របនា  ប់)។

ដំបូងឲ្យអ្ន កជំងឺយក   មដមួយ ចង្អ ុល  កន្ល ងឈឺ ដំបូងឲ្យអ្ន កជំងឺយក   មដមួយ ចង្អ ុល  កន្ល ងឈឺ បនា  ប់មក ចា ប់ផ្ត ើម  លើផ្ន កមា្ខ  ងទៀតនកន្ល ងដលគា ត់ បនា  ប់មក ចា ប់ផ្ត ើម  លើផ្ន កមា្ខ  ងទៀតនកន្ល ងដលគា ត់ 

បា នចង្អ ុល រួចសង្ក ត់ថ្ន មៗ   ប់ផ្ន កន  ះ ដើម្ីបរកកន្ល ងបា នចង្អ ុល រួចសង្ក ត់ថ្ន មៗ   ប់ផ្ន កន  ះ ដើម្ីបរកកន្ល ង

ដលមា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំងជា ងគបំផុត។ដលមា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំងជា ងគបំផុត។

ពិនិត្យមើលថា  តើ  ះទន់ឬរឹង និងមើលថា  តើអ្ន កជំងឺអា ចបន្ធ ូរសា ច់ដំុ  ះរបស់គា ត់បា នឬទ។  ះដលរឹងខា  ំង 
អា ចមា នន័យថា មា នប    ចួ   ល់ក្ន ងុ  ះ ដលអា ចជា ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ឬជំងឺរលា ក   ម  ះ (ទំ.៩៤)។

 សិនបើអ្ន កសង្័សយថា មា នជំងឺរលា ក   ម  ះ ឬជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន សូមធ្វ ើតស្ត ិ៍ មើលកា រឈឺចា ប់ ដូច 
ដលបា  នរៀបរា ប់  ទំព័រទី៩៥។ 

សា  បរកដំុមិនធម្ម តា  និងកន្ល ងដលរឹង  ក្ន ុង  ះ។

 សិនបើអ្ន កជំងឺមា នកា រឈឺចា ប់ជា ប់ជា និច្ច  ក ពះ  យមា នក្អ ួតច   រ ហើយមិនអា ចប   របង់លា មកបា ន 
ចូរដា ក់  ចៀកអ្ន ក (ឬស្ត តូស្ក ូប)  លើ  ះ ដូចរូបភា ពនះ ៖

សា  ប់សំឡងកូរ  ក្ន ុង  ះវៀន ។  ក្ន ុងរយៈពល ពីរនា ទី សា  ប់សំឡងកូរ  ក្ន ុង  ះវៀន ។  ក្ន ុងរយៈពល ពីរនា ទី 

បើពុំមា នលឺអ្វ ីទ  ះជា ស ្ញ    ះថា  ក់ហើយ ។   បើពុំមា នលឺអ្វ ីទ  ះជា ស ្ញ    ះថា  ក់ហើយ ។   

(មើលកា រស  ្គ ោះបនា  ន់សំរា ប់ករណីមា នប    ះវៀន ទំ.៩៣)(មើលកា រស  ្គ ោះបនា  ន់សំរា ប់ករណីមា នប    ះវៀន ទំ.៩៣)

 ះដលសា  ត់គឺ  ៀបដូចជា ឆ្ក ដលមិន  ូស!! ចូរ  យ័ត្ន !! ះដលសា  ត់គឺ  ៀបដូចជា ឆ្ក ដលមិន  ូស!! ចូរ  យ័ត្ន !!
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សំគា ល់ ៖ សំគា ល់ ៖ ចំ  ះមូលហតុផ្សងៗនកា រឈឺចា ប់  ខ្ន ង សូមមើលទំព័រ១៧៣។

ដំ  ក ពះ (ទំ.១២៨)ដំ  ក ពះ (ទំ.១២៨)

        ឈឺ  ចុងដង្ហ ើម        ឈឺ  ចុងដង្ហ ើម

ថង់ទឹក  មា ត់  (ទំ.៣២៩)ថង់ទឹក  មា ត់  (ទំ.៣២៩)

 

         កា រឈឺចា ប់          កា រឈឺចា ប់ 

         ចា ក់  ខ្ន ង         ចា ក់  ខ្ន ង

 ព័ន្ធ ទឹក  ម (ទំ.២៣៤)  ព័ន្ធ ទឹក  ម (ទំ.២៣៤) 

ឈឺ   ផ្ន កកណា្ខ  ល ឬ ឈឺ   ផ្ន កកណា្ខ  ល ឬ 

ក  ម  នខ្ន ង ហើយតងត ក  ម  នខ្ន ង ហើយតងត 

រា លដា ល  ជុំវិ ញ ចង្ក ះ រា លដា ល  ជុំវិ ញ ចង្ក ះ 

រហូតដល់ផ្ន ក ខា ង  ក  ម រហូតដល់ផ្ន ក ខា ង  ក  ម 

ន  ះន  ះ

     បំពង់ទឹក  ម     បំពង់ទឹក  ម

                                  ក  ម  ក  ម

រលា កខ្ន ង  ះវៀន រលា កខ្ន ង  ះវៀន 

(ទំ.៩៤)(ទំ.៩៤)
 

ដំបូង ឈឺ  ង់នះ ដំបូង ឈឺ  ង់នះ 

បនា  ប់មកឈឺ  ង់ បនា  ប់មកឈឺ  ង់ 

នះវិញ នះវិញ 

ថ្ល ើម  (ទំ.១៧២, ១៤៤ ថ្ល ើម  (ទំ.១៧២, ១៤៤ 

និង១២៨) និង១២៨) 

ឈឺ  ង់កន្ល ងនះ  ឈឺ  ង់កន្ល ងនះ  

ពលខ្ល ះឈឺ  ពលខ្ល ះឈឺ  

រា លដា លដល់  ូងរា លដា លដល់  ូង

កា របង្ក កា ររលា កកា របង្ក កា ររលា ក

ឬកា រមា នដុំ  អូវ ឬកា រមា នដុំ  អូវ 

ឬមា នគភ៌ក  ស្ូបន        ឬមា នគភ៌ក  ស្ូបន        

(ទំ.២៨០)(ទំ.២៨០)

ឈឺ  ផ្ន កមា្ខ  ង ឈឺ  ផ្ន កមា្ខ  ង 

ឬទា ំងសងខា ងន  ះ  ឬទា ំងសងខា ងន  ះ  

ជួនកា លរា លដា ល ជួនកា លរា លដា ល 

 ខ្ន ង ខ្ន ង

រូបភា ពទា ំងនះបងា  ញអំពីផ្ន កផ្សងៗន  ះ ដលតងតមា នកា រឈឺចា ប់  ពលមនុស្សមា  ក់មា នប   ដូចខា ង 
ក  មនះ
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សា ច់ដំុ និងសរស  សា ទ 
 សិនបើមា ននរណា មា  ក់ត្អ ូញត្អ រអំពីកា រស្ព ឹក ខ  យ ឬបា ត់បង់កា រ  ប់  ងលើផ្ន កណា មួយនរា ងកា យ ឬ 

 សិនបើអ្ន កចង់ពិនិត្យមើល ៖ ចូរសង្ក តមើលកា រដើរ និងកា រធ្វ ើចលនា ផ្សងៗរបស់គា ត់។ ឲ្យគា ត់ឈរ អង្គ ុយ ឬដក 
ឲ្យ  ង់ខ្ល ួន រួច  ៀបធៀបខ្ល ួនគា ត់ទា ំងសងខា ង  យយកចិត្ត ទុកដា ក់។

មុខ ៖ មុខ ៖ ឲ្យគា ត់សើច ចងចិ ្ច ើម បើកភ្ន កឲ្យធំ ហើយបិទឲ្យជិត។ ចូរសង្ក តមើលថា តើមុខមា្ខ  ងមា នធា  ក់ ឬមា ន 
សភា ព ខ  យឬទ? 

 សិនបើប   នះកើតឡើងយឺតៗឬភា  មៗ ចូរគិត  ដល់កា រមា នរបួសក  ល(ទំ.៩១) 
កា រដា ច់សរសឈា មខួរក  ល(ទំ.៣២៧) ឬកា រខូចសា ច់ដំុមុខ(ទំ.៣២៧)។

 សិនបើប   នះកើតឡើងយឺតៗ  ះ  ហលជា មា នដំុក្ន ុងខួរក  ល។ ចូររកជំនួយ 
ពី  ូពទ្យ។ 

ជា មួយគា  នះដរ  ូវពិនិត្យអំពីចលនា ធម្ម តា របស់ភ្ន ក ទំហំកូនក មំុភ្ន ក (ទំ.២១៧) 
និងគំហើញនភ្ន ករបស់គា ត់។

ដនិងជើង ៖ដនិងជើង ៖ រកមើលបើមា នកា រ  កសា ច់ដំុ។ សំគា ល់ ឬវា ស់ភា ពខុសគា  នទំហំរបស់ដ និងជើង។

ពិនិត្យមើលលក្ខ ណៈនកា រដើរ និងកា រធ្វ ើចលនា របស់គា ត់។  សិនបើកា រ  កសា ច់ដំុ ឬភា ពទន់ខ  យ មា ន   
លើរា ងកា យទា ំងមូល សូមគិត  ដល់ប   កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ (ទំ.១១២) ឬមា នជំងឺរុា ំរ៉ ដូចជា ជំងឺរបង ជា ដើម។

 សិនបើកា រ  កសា ច់ដំុ ឬភា ពទន់ខ  យ មា ន  កន្ល ងផ្សងៗគា   ឬមា នខា  ំង  តមា្ខ  ង ចំ  ះកុមា រ សូមគិតជា 
ដំបូង  ដល់ជំងឺស្វ ិតដជើង (ទំ.៣១៤) ចំ  ះមនុស្សពញវ័យ សូមគិត  ដលប់   ឆ្អ ឹងខ្ន ង របួសឆ្អ ឹងខ្ន ងឬក  ល  
ឬកា រដា ច់សរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល។

ចំ  ះព័ត៌មា នបន្ថ មអំពីកា រធ្វ ើតស្ត ៍សា ច់ដំុនិងកា រពិនិត្យរា ងកា យនមនុស្សពិកា រ សូមមើល កុមា រពិកា រកុមា រពិកា រ 
 ជំពូកទី៤។

ឲ្យគា ត់  បា ច់   មដអ្ន កទា ំងសងខា ង ឲ្យគា ត់  បា ច់   មដអ្ន កទា ំងសងខា ង 

ដើម្ីប  ៀប ធៀបកមា  ំងនដរបស់គា ត់។ដើម្ីប  ៀប ធៀបកមា  ំងនដរបស់គា ត់។

ឲ្យគា ត់សណ្ណ ូកដឲ្យ  ង់ ឲ្យគា ត់សណ្ណ ូកដឲ្យ  ង់ 

ហើយបង្វ ិលឡើងលើ និងចុះក  មហើយបង្វ ិលឡើងលើ និងចុះក  ម

សង្ក តមើលក  ងមា ន សង្ក តមើលក  ងមា ន 

ភា ពទន់ខ  យ ឬញ័រភា ពទន់ខ  យ ឬញ័រ

ឲ្យគា ត់ដកសណ្ណ ូកជើង ឲ្យគា ត់ដកសណ្ណ ូកជើង 

ហើយលើកជើងគា ត់មា្ខ  ង  ហើយលើកជើងគា ត់មា្ខ  ង  

បនា  ប់មកមា្ខ  ងទៀតបនា  ប់មកមា្ខ  ងទៀត

រុញនិងទា ញជើងរបស់គា ត់ រុញនិងទា ញជើងរបស់គា ត់ 

ទល់នឹងដរបស់អ្ន ក។          ទល់នឹងដរបស់អ្ន ក។          

អ្ន កអា ច  ើខ្សដើម្ីបវា ស់ អ្ន កអា ច  ើខ្សដើម្ីបវា ស់ 

ទំហំរង្វ ង់ដ និងជើង មើលថា  ទំហំរង្វ ង់ដ និងជើង មើលថា  

តើមា នភា ពខុសគា  ឬទ។តើមា នភា ពខុសគា  ឬទ។
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កា រពិនិត្យរកមើលភា ពរឹង ឬភា ពតឹងនសា ច់ដំុនា នា កា រពិនិត្យរកមើលភា ពរឹង ឬភា ពតឹងនសា ច់ដំុនា នា 
 បើថា្គ  មរឹង ឬហា មិនបា ន សូមសង្័សយ  លើជំងឺតតា ណូស(ទំ.១៨២) 

ឬមា នកា របង្ក  គ ធ្ង ន់ធ្ង រ  ក្ន ុងបំពង់ក(ទំ.៣០៩) ឬ  ធ្ម ញ(ទំ.២៣១)។ 

 សិនបើប   របស់គា ត់ចា ប់ ផ្ត ើមឡើងបនា  ប់ពីគា ត់សា  ប ឬបនា  ប់ពីមា នកា រប៉ះទង្គ ិច

 ង់ថា្គ  ម  ះគា ត់  ហលជា ភា  ត់ថា្គ  ម។

 ចំ  ះកុមា រដលឈឺធ្ង ន់ បើរឹងកឬរឹងឆ្អ ឹងខ្ន ង ហើយ  ង 

 ក  យ សូមសង្័សយ  លើជំងឺរលា ក   មខួរ។ 

បើក  លមិនអា ចបត់  មុខបា ន ឬមិនអា ចដា ក់ច   ះ 

ក  លជង្គ ង់បា ន  ះអា ចជា ជំងឹរលា ក   មខួរ 

មនទនហើយ(ទំ.១៨៥)។

 បើកុមា រមា នកា ររឹងសា ច់ដំុខ្ល ះជា ញឹកញា ប់ ហើយមា នចលនា ចំលកៗ ឬក  ្ត ាក់ៗ  ះគា ត់  ហលជា មា ន 

ប   ក  ្ត ាក់របស់សា ច់ដំុ (ទំ.៣២០)។

 បើចលនា ប្ល កៗ ឬក  ្ត ាក់ៗ  ះកើតឡើង 

ភា  មៗ  យមា នកា របា ត់បង់សា  រតីផង 

 ះគា ត់  ហលជា មា នកា រ  កា ច់ 

(ទំ.១៧៨)។ បើកា រ  កា ច់កើតឡើង 

ជា ញឹកញា ប់ សូមគិតដល់ជំងឺឆ្ក ួត  ូក។ 

បើវា កើតឡើង  ពលគា ត់មា នជំងឺ  ះ  ហលបណា្ខ  លមកពីកា រមា ន  ុន   ខា  ំង(ទំ.៧៦) ឬកា រខ  ះ ជា តិ 

ទឹក(ទំ.១៥១) ឬជំងឺតតា ណូស(ទំ.១៨២) ឬជំងឺរលា ក   មខួរ(ទំ.១៨៥)។

ដើម្ីបធ្វ ើតស្ត ៍មើលរ៉ផ្ល ចរបស់អ្ន កជំងឺ  ពលដលអ្ន កសង្័សយថា មា នជំងឺតតា ណូស សូមមើលទំព័រ១៨៣។

ដើម្បីពិនិត្យមើលកា របា ត់បង់ញា ណដឹង  ដ ជើង ឬផ្ន កដទទៀតនរា ងកា យដើម្បីពិនិត្យមើលកា របា ត់បង់ញា ណដឹង  ដ ជើង ឬផ្ន កដទទៀតនរា ងកា យ
សូមឲ្យអ្ន កជំងឺយកដបា ំងភ្ន ក។ ប៉ះឬច្ិបចលើស្បក ថ្ន មៗ 

ជា  ើនកន្ល ងផ្សងៗគា  ។ ឲ្យគា ត់ឆ្ល ើយ "បា ទ ឬចា ស៎" 

 ពលដលគា ត់ដឹងថា មា នគប៉ះគា ត់។

 កា របា ត់បង់ញា ណដឹង  ចំណុច ឬជិតចំណុច សា  ម 

សនា  ក  លើរា ងកា យ អា ចជា ជំងឺឃ្ល ង់(ទំ.១៩១)។

 កា របា ត់បង់ញា ណដឹង  ដទា ំងពីរ ឬជើងទា ំងពីរ អា ច 

បណា្ខ  ល មកពីជំងឺទឹក  មផ្អ ម(ទំ.១២៧) ឬជំងឺឃ្ល ង់។

 កា របា ត់បង់ញា ណដឹងតមា្ខ  ង អា ចបណា្ខ  លមកពីប    

ឆ្អ ឹងខ្ន ង(ទំ.១៧៤) ឬមា នរបួសឆ្អ ឹងខ្ន ង។


