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  វនខ្ញ ុំម្ត ងវនខ្ញ ុំម្ត ង

ព័ត៌មា នថ្ម ីៗ

 ក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ថ្ម ីនសៀវ   ទីណា គា  នវជ្ជ បណ ិតនះ យើងខ្ញ ុំបា នបន្ថ ម  ធា នបទថ្ម ីៗមួយចំនួនទៀត ដើម្ីប
ធ្វ ើឲ្យសៀវ  នះមា នព័ត៌មា នទា ន់សម័យ និងមា នលក្ខ ណៈកា ន់តពញលញ។  ធា នបទថ្ម ីមួយក្ន ុងចំ  ម 

 ធា នបទទា ំង  ះ គឺម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ដលជា ជំងឺឆ្ល ងមួយដលរា លដា លយ៉ា ងឆា ប់រហ័សស្ទ ើរត  ប់ កន្ល ង 
 លើពិភព  ក។ ដូចគា  នះដរ ផលវិបា កនកា ររំលូតកូន  យគា  នសុវត្ថ ិភា ព កា រ  ើថា  ំពុលសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត 

និងកា រ  ើ   ស់  ឿងញៀន គឺជា ប   ដលបា នប៉ះពា ល់ដល់  ជា ជនជា  ើន ក្ន ុងអំឡុងពលប៉ុនា  នឆា  ំចុងក  យ
នះ។ មា ន  ធា នបទផ្សងៗទៀតដល  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូលផងដរ  យសា រតយើងបា នទទួលសំណូមពរជា  ើន។ 
យើងបា នបន្ថ មរបៀបវា ស់សមា  ធឈា ម   ះសៀវ  នះ  ូវបា ន  ើ   ស់យា៉ ងទូលំទូលា យ  យបុគ្គ លិកសុខា  
ភិបា ល ដលក្ន ុងចំ  ម  ះ មា នបុគ្គ លិកជា  ើនមា នឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា មទៀតផង។ 

ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ (HIV/AIDS)
ម  គអដស៍ (វីរុសដលធ្វ ើឲ្យ  ព័ន្ធ កា រពា ររបស់មនុស្សចុះខ  យ) គឺជា ម  គមួយ  ភទ ដលមា នរូបរា ង 

យា៉ ងតូច ដលគ  ថា វីរុស។ យើងមិនអា ចមើលឃើញវីរុសនះ  យភ្ន កផា  ល់បា នទ។ ជំងឺអដស៍ គឺជា ជំងឺដ៏ 
  ះ ថា  ក់មួយដលឆ្ល ងរា លដា លពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់តា មរយៈម  គអដស៍។ សព្វ ថ្ង នះ ជំងឺអដស៍  ូវ 

បា នគ  ទះ ឃើញមា ន  ក្ន ុងតំបន់ជា  ើន  លើពិភព  ក ហើយ  ក្ន ុង  ទសជា  ើន វា គឺជា មូលហតុ នា ំមុខ 
គ នកា រសា  ប់។ 

ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ កា ត់បន្ថ យសមត្ថ ភា ពរបស់រា ងកា យក្ន ុងកា រ  ឆា ំងនឹងជំងឺផ្សងៗ។ អ្ន កដលមា នផ្ទ ុក 
ម  គ អដស៍/ ជំងឺអដស៍ អា ចកើតជំងឺផ្សងៗបា នយ៉ា ងងា យ ដូចជា  ជំងឺរា ក ជំងឺរលា កសួត ជំងឺរបង ឬមហា រីកស្បក 

 ភទធ្ង ន់ធ្ង រជា ដើម។ អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍  ើន សា  ប់  យសា រជំងឺផ្សងៗដលរា ង កា យរបស់ពួកគ 
មិនមា នកមា  ំង  ប់   ន់ក្ន ុងកា រ  ឆា ងំជា មួយជំងឺទា ំង  ះត  ទៀត។

ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍  ូវបា នឆ្ល ង  ពលដលឈា ម ទឹកកា ម ឬទឹករំអិលទា  រមា ស របស់អ្ន កដលមា នផ្ទ ុក 
ម  គអដស៍ ចូល  ក្ន ុងរា ងកា យរបស់មនុស្សមា  ក់ទៀត។ វា អា ចឆ្ល ងតា មរយៈ ៖

កា ររួមភទជា មួយអ្ន កមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍   កា ររួមភទជា មួយអ្ន កមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍   
កា រ  ើម្ជ ុលឬសុីរុា ំងរួមគា   កា រ  ើម្ជ ុលឬសុីរុា ំងរួមគា   

(ឬសមា  រៈផ្សងៗដលធ្វ ើឲ្យដា ច ់ ស្បក) (ឬសមា  រៈផ្សងៗដលធ្វ ើឲ្យដា ច ់ ស្បក) 
 យពុំបា នរមា  ប់ម  គ យពំុបា នរមា  ប់ម  គ

មា  យដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ មា  យដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ 
 ទា រកក្ន ុងផ្ទ  ទា រកក្ន ុងផ្ទ 

អ្ន កដលមា នដគូរួមភទ  ើន អ្ន កដលមា នដគូរួមភទ  ើន 
មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រឆ្ល ងម  គ/មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់នឹងកា រឆ្ល ងម  គ/

ជំងឺអដស៍។ជំងឺអដស៍។

អ្ន ក  ើ   ស់  ឿងញៀន និងមនុស្ស អ្ន ក  ើ   ស់  ឿងញៀន និងមនុស្ស 
ដទទៀតដល  ើម្ជ ុលរួមគា   មា នកា រ ដទទៀតដល  ើម្ជ ុលរួមគា   មា នកា រ 

 ឈមយ៉ា ងខ្ព ស់។ ឈមយ៉ា ងខ្ព ស់។

 ហល១/៣នទា រករបស់មា  យ  ហល១/៣នទា រករបស់មា  យ 
ដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ ដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ 

នឹងឆ្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍។នឹងឆ្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍។

សំខា ន់ ៖ សំខា ន់ ៖ អ្ន កអា ចឆ្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ពីមនុស្សមា  ក់ដលមើល  ហា ក់ដូចជា មា នសុខភា ពល្អ ។អ្ន កអា ចឆ្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ពីមនុស្សមា  ក់ដលមើល  ហា ក់ដូចជា មា នសុខភា ពល្អ ។ 
ជា ញឹកញា ប់ ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍  ើពលជា  ើនខ ឬ  ើនឆា  ំ មុននឹងចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញ  គស ្ញ  ដំបូង បនា  ប់ 
ពីវា បា នឆ្ល ងចូល  ក្ន ុងរា ងកា យរបស់មនុស្ស បុ៉ន្ត មនុស្ស  ះអា ចចម្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍  អ្ន កដទទៀត បុ៉ន្ត មនុស្ស  ះអា ចចម្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍  អ្ន កដទទៀត 
តា មរយៈកា ររួមភទ ឬកា រ  ើម្ជ ុលរួមគា  ។តា មរយៈកា ររួមភទ ឬកា រ  ើម្ជ ុលរួមគា  ។

ម  គអដស៍មិនឆ្ល ងតា មកា រប៉ះពា ល់  ចា ំថ្ង ទ ម  គអដស៍មិនឆ្ល ងតា មកា រប៉ះពា ល់  ចា ំថ្ង ទ ដូចជា កា រចា ប់ដគា   កា ររស់   កា រលង ឬកា របរិ  គអា ហា រ 
ជា មួយគា  ។ ម៉  ងទៀត វា ក៏មិនឆ្ល ងតា មចំណីអា ហា រ ទឹកផឹក សត្វ ល្អ ិត កា រ  ើ   ស់បង្គ ន់ ឬកា រ  ើកវទឹករួមគា  ដរ ។
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 គស ្ញ   ៖  គស ្ញ   ៖  គស ្ញ  នជំងឺអដស៍៍ មា នខុសៗគា  ពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់។ ភា គ  ើនវា គឺជា  គស ្ញ   
ជា ក់លា ក់នជំងឺផ្សងៗ បុ៉ន្ត វា មា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ និងអូសបនា  យយូរជា ង។

បើមា ន  គស ្ញ  ទា ងំ៣ខា ងក  មនះកើតឡើងរួមគា   ហើយមនុស្ស  ះមា នជំងឺផ្សងៗកា ន់តញឹកញា ប់  ះគា ត ់   
 ហលជា មា នជំងឺអដស៍ (បុ៉ន្ត អ្ន កមិនអា ច   កដបា នទ បើមិនទា ន់បា នធ្វ ើតស្ត ៍ឈា មរក ម  គ អដស៍  ះ)។

  កទម្ង ន់ជា បន្ត បនា  ប់។ អ្ន កជំងឺចា ប់ផ្ត ើមស្គ ម  ស្គ ម  ។

 រា កក្ន ុងរយៈពលយូរជា ងមួយខ។ 

  ុន   រយៈពលយូរជា ងមួយខ ជួនកា លមា នញា ក់ ឬបកញើសខា  ំងពលយប់។

អ្ន កជំងឺក៏អា ចមា ន  គស ្ញ  មួយឬ  ើនក្ន ុងចំ  ម  គស ្ញ  ទា ំងនះ ៖

 ក្អ កធ្ង ន់ធ្ង ររយៈពលលើសពីមួយខ។

 កា របង្ក  គ  ក្ន ុងមា ត់  យម  គផ្ិសត ("   ំង" មើលទំ.២៣២)។

 ហើមកូនកណ្ណ ុរ  កន្ល ងណា មួយនរា ងកា យ(មើលទំ.៨៨)។

 កន្ទ ួលក ហម ឬសា  មជា ំ   ដលមិនឈឺ  លើស្បក។

 ដំុសា ច់ ឬដំ  ដលចះតធំឡើងៗ ហើយដលគា  នកា រធូរ   ល  យកា រ 
ព  បា ល ជា ពិសស  ជំុវិញ  ដា ប់ភទ និងកំប៉ះគូថ។

 មា នអា រម្ម ណ៍អស់កមា  ំង  ប់ពល។

អ្ន កដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ងា យនឹងកើតជំងឺរបង(ទំ.១៧៩) ឬរីមធំ (shingles) (ទំ.២០៤)។

កា រព  បា ល

 មិនទា ន់មា នថា  ំព  បា លជំងឺអដស៍ឲ្យជា ជា សា  ពរ  ឡើយទ។ បុ៉ន្ត  យសា រអ្ន កមា នជំងឺអដស៍មា នកា រ 
ពិបា កក្ន ុង កា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងនឹងកា របង្ក  គផ្សងៗ ពួកគគួរទទួលកា រព  បា ល ៖

 ចំ  ះជំងឺរា ក ឲ្យទឹកអូរ៉ា លីត (មើលទំ.១៥២)។

 ចំ  ះ   ំងក្ន ុងមា ត់  ើទឺកថា  ំហ្សង់ទ  នវីយូឡ នីសា  ទីន ឬថា  ំមីកូណា ហ្សូល (មើលទំ.២៣២ និង៣៧៣)។

 ចំ  ះឬស  ើថា  ំបី៊ក្ល រូ៉អា សទិក អា សុីដ(Bichloroacetic acid) ឬ  ីក្ល រូ៉អា សទិក អា សុីដ(Trichloroacetic 
acid) ឬបូ៉ឌូហ្វ ៊ីលីន(Podophylin) (មើលទំ.២៧៤ និង៤០២)។

 ចំ  ះ  ុន    ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ថា  ំអា ស្ព រីន និងបញ្ច ុះកំ   យកា រជូតខ្ល ួនជា មួយទឹក  ជា ក់ 
(មើលទំ.៧៥និង៧៦)។

 ព  បា លក្អ ក និងជំងឺរលា កសួត  យ  ើពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិក(មើលទំ.១៧០ និង១៧១)។ បើក្អ ក និង  ុន    
មា នរយៈពលយូរ ពិនិត្យរកមើលជំងឺរបង។ ស្វ ងរកកា រពិ   ះ  បល់អំពីកា របងា្ក  រនិងព  បា លជំងឺរបង 
ស   ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍។

 ចំ  ះកា ររមា ស់ស្បក  ើថា  ំអង់ទីអី៊សា  មីន(ទំ.៣៨៦) និងព  បា លកា របង្ក  គផ្សងៗទៀត (ទំ.២០២)

 ព  យា មថទា ំសុខភា ពឲ្យបា នល្អ  ៖ បរិ  គ  ឹម  ូវ(មើលជំពូក១១) មិនផឹក    មិនជក់បា រី ឬទំពា រថា  ំជក់ 
ឬមិន  ើ  ឿងញៀន ស   កនិងដកឲ្យបា ន  ប់   ន់ និង  ើ   មអនា ម័យ  រា ល់ពលរួមភទ។

ថា  ំពទ្យថ្ម ីៗដល  ថា  "អង់ទីរ  ូវីរ៉ា ល់"(Anti-retrovirals)(ARVs) មា នដូចជា ថា  ំ ហ្សុីដូវុយឌីន(Zidovudine)
(AZT) ណវីរ៉ា ពីន(Nevirapine) និង "កា រព  បា ល  យ  ើថា  ំបីមុខបញ្ច ូលគា  "(Triple therapy) អា ចជួយអ្ន ក ផ្ទ ុក 
ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ឲ្យមា នសុខភា ពល្អ  និងអា ចរស់  បា នយូរអង្វ ង។ ថា  ំទា ំងនះមិនសមា  ប់ម  គអដស៍ ឬ 
ព  បា លជំងឺអដស៍ទ បុ៉ន្ត វា ធ្វ ើឲ្យអ្ន កជំងឺងា យរស់   យមា នជំងឺនះ។ ជា អកុសលថា  ំទា ំងនះភា គ  ើនមា នតម្ល  
ថ្ល ណា ស់ ហើយពិបា ករកទិញក្ន ុង  ទសក ីក ។ ពិ   ះ  បល់ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លជំនា ញខា ងម  គ 
អដស៍/ជំងឺអដស៍ ដើម្ីបឲ្យដឹងថា តើមា នថា  ំទា ំងនះ  ក្ន ុងសហគមន៍របស់អ្ន កឬទ។ មើលទំព័រ២៤៩ អំពីព័ត៌មា នន
កា រ  ើថា  ំណវីរ៉ា ពីន ដើម្ីបបងា្ក  រកា រចម្ល ងម  គអដស៍ពីមា  យ  ទា រក។
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អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ មិនចា ំបា ច់  ូវរស់  ឬដកតមា  ក់ឯង  ះទ។ ស្បកនិងកា រដកដង្ហ ើម របស់ 
ពួកគ មិនចម្ល ងម  គឡើយ។

 ក្ន ុងផ្ទ ះ ក ុម  ួសា រ និងមិត្ត ភក្ត ិអា ចផ្ត ល់ក្ត ី  ឡា ញ់ និងកា រគា ំ   ដើម្ីបជួយអ្ន កជំងឺឲ្យ  ៀមខ្ល ួនទទួលយក 
កា រសា  ប់ដលនឹងមកដល់ (មើលទំ.៣៣០)។

កា របងា្ក  រជំងឺអដស៍ ៖

 រួមភទជា មួយដគូ   ះ  ង់តមា  ក់បុ៉   ះ។

  ើ   មអនា ម័យ បើអ្ន ក ឬដគូរបស់អ្ន ក បា នរួមភទជា មួយដគូដទទៀត(មើលទំ.២៩០)។ កា រ  ើ   ម កា រ  ើ   ម 
អនា ម័យ កា ត់បន្ថ យកា រ  ឈមនឹងកា រឆ្ល ង ឬចម្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍។អនា ម័យ កា ត់បន្ថ យកា រ  ឈមនឹងកា រឆ្ល ង ឬចម្ល ងម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍។

 មិន  ូវរួមភទជា មួយអ្ន កមា នដគូរួមភទ  ើន  ះទ ដូចជា បុរសឬ  ្ត ីរកសីុផ្ល ូវភទ ឬជា មួយអ្ន កដល ចា ក់ 
 ឿងញៀន។

 ព  បា លជំងឺកា ម  គឲ្យបា នទា ន់ពល ជា ពិសសជំងឺដលបណា្ខ  លឲ្យមា នដំ  ។

 មិន  ូវចា ក់ថា  ំទ លុះ   តអ្ន កដឹង   កដថា សមា  រៈទា ំងអស់បា នរមា  ប់ម  គហើយ។ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លមិនបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លមិន
គួរ  ើសុឺរុា ំងឬម្ជ ុលឡើងវិញ  យមិនបា នរមា  ប់ម  គជា មុនទ(មើលទំ.៧៤)។គួរ  ើសុឺរុា ំងឬម្ជ ុលឡើងវិញ  យមិនបា នរមា  ប់ម  គជា មុនទ(មើលទំ.៧៤)។

 មិន  ូវចា ក់  ឿងញៀន។ បើអ្ន កចា ក់ មិន  ូវ  ើម្ជ ុលឬសុឺរុា ំងរួមគា  ឡើយ លើកលងតវា  ូវបា នរមា  ប់ម  គ
 យ  ើទឹកថា  ំ ឬ  យ   រឲ្យពុះរយៈពល២០នា ទី(មើលទំ.៧៤)។

  ូវ   កដថា សមា  រៈសំរា ប់កា ត់ស្បកលិង្គ បុរស  ះ  ចៀក ចា ក់ម្ជ ុលវិទ  សា  ្ត  និងសមា  រៈសំរា ប់កា រអនុវត្ត 
ន៍បបបុរា ណផ្សងទៀត ដូចជា កា រសា ក់  ូវបា ន   ររមា  ប់ម  គទា ំងអស់។

 បើអា ច កំុទទួលកា រចា ក់បញ្ច ូលឈា មដលមិនបា នធ្វ ើតស្ត ៍ជា មុន។ ជៀសវា ងកា រចា ក់បញ្ច ូលឈា ម លើកលង
តក្ន ុងករណីចា ំបា ច់បំផុតបុ៉   ះ។

 រិះរកវិធីដើម្ីបកា រពា រ និងអប់រំ "កុមា រអនា ថា " កម្ម ករដលផា  ស់ទីលំ   អ្ន ក  ើ   ស់  ឿងញៀន អ្ន ករកសីុ 

ផ្ល ូវភទ និងអ្ន កដទទៀតដល "មា នកា រ  ឈមខ្ព ស់" អំពីរបៀបជៀសវា ងកា រឆ្ល ង ឬចម្ល ងម  គអដស៍/
ជំងឺអដស៍។

 ពលខា ងមុខ ជំងឺអដស៍អា ច  ូវបា នបងា្ក  រយ៉ា ង  សើរ តា មរយៈ 
កា រតស ៊ូដើម្ីបឲ្យមា នសា  នភា ពសង្គ មនិងសដ្ឋ កិច្ច  សើរជា ងមុន ដូច្ន ះ 
ក ុម  ួសា រជា  ើន មិនចា ំបា ច់  ូវរស់  បកគា  ដើម្ីបរកកា រងា រធ្វ ើ  និង 
មនុស្សមិនចា ំបា ច់លក់ខ្ល ួនដើម្ីប បំរីរផ្ល ូវភទឡើយ។ អ្ន កផ្ទ ុកជំងឺអដស៍ 
ដលមា ន  ុន    រា ក ឬមា នកា រឈឺចា ប់  ូវកា រកា រថ ទា ំពិសស។ 
កា រថទា ំនះ តងតអា ចធ្វ ើបា ន  យគា  ន   ះថា  ក់អ្វ ីឡើយ។ បុ៉ន្ត  
ដើម្ីបបងា្ក  រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ គួរចងចា ំចំណុចមួយចំនួន ៖

 ឈា ម ដំ  បើកមុខ រា កមា នឈា ម ឬក្អ ួតមា នឈា ម អា ចចម្ល ង 
ម  គបា ន។ ដើម្ីបបងា្ក  រកា រប៉ះពា ល់សា រធា តុទា ំងនះ បើអា ច 
ពា ក់   មដបា  ស្ទ ិក ឬជរ័។ លា ងសមា  តដឲ្យបា នញឹកញា ប់។

 សំលៀកបំពា ក់ដល  ឡា ក់ឈា ម ក   លពូក ភួយ ឬកន្សង 
គួរប៉ះពា ល់  យ  យ  ុង  យ័ត្ន ។ លា ងសមា  តវត្ថ ុទា ំងនះ 
ជា មួយទឹក   និងសា បូ៊ ឬបន្ថ មក្ល ររីនផង។  ូវមា នសនា  នចិត្ត ល្អ ជា មួយអ្ន កផ្ទ ុកជំងឺអដស៍ ូវមា នសនា  នចិត្ត ល្អ ជា មួយអ្ន កផ្ទ ុកជំងឺអដស៍
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ដំ   លើ  ដា ប់ភទ

កា រមា នដំ  តមួយ  លើ  ដា ប់ភទ ដលគា  នកា រឈឺចា ប់ អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺសា  យ(មើលទំ.២៣៧)។ 

បុ៉ន្ត  បើមា នដំ  ជា  ើន វា អា ចជា  គស ្ញ  នជំងឺកា ម  គផ្សងទៀត ៖ ជំងឺសិរមា ន់ ជំងឺអ៊ប៉សលើ  ដា ប់ភទ 

ឬទា មឡា ។

ជំងឺសិរមា ន់ជំងឺសិរមា ន់
ជំងឺសិរមា ន់បណា្ខ  លមកពីម  គដលឆ្ល ងតា មរយៈកា ររួមភទ។ 

វា មើល   ដូចជា ឫសដលកើត  កន្ល ងផ្សងទៀតនរា ងកា យ 

(មើលទំ.២១០) បុ៉ន្ត វា តងតមា នចំនួន  ើនជា ង។

 គស ្ញ  

ដំុសា ច់តូចៗ រឹង ពណ៌ស ឬពណ៌   ត ដលមា នផ្ទ  ើម។ 

ចំ  ះបុរស វា កើតឡើង  លើលិង្គ  បុ៉ន្ត ក៏អា ចកើត  តា ម 

រន្ធ គូថផងដរ។ ចំ  ះ  ្ត ី វា កើត  តា មគមទា  រមា ស 

ខា ងក្ន ុងទា  រមា ស  លើមា ត់ស្បូន ឬ  ជំុវិញរន្ធ គូថ។

កា រព  បា ល

លា បអា សុីដ  ីក្ល រូ៉អា សទិក ឬបូ៉ដូហ្វ ីលីន(មើលទំ.៣៧៤)បន្ត ិច  លើដំុនីមួយៗ។ (បើអា ច  ូវលា បវ៉ា សឺលីន 

ឬក មួនជា តិ   ង  លើស្បកជំុវិញដុំ ដើម្ីបកា រពា រស្បក ដល ល្អ   ះ)។  ូវលា ងសមា  តបូ៉ដូហ្វ ីលីន ចញវិញ 

បនា  ប់ពីបា ន៦ ៉ ង។ ជា ទូ   គ  ូវកា រកា រព  បា លជា  ើនទៀត។ ដំុតូចៗទា ំង  ះនឹងរួញបន្ត ិចម្ត ងៗ ហើយ 

បា ត់អស់ បុ៉ន្ត វា  ើនតកើតឡើងវិញ។

កា របងា្ក  រ

បុរសគួរ  ើ   មអនា ម័យ(មើលទំ.២៩០)ក្ន ុងពលរួមភទ បើគា ត់ឬដគូរបស់គា ត់មា នជំងឺសិរមា ន់។

អ៊ប៉ស  ដា ប់ភទអ៊ប៉ស  ដា ប់ភទ
អ៊ប៉ស  ដា ប់ភទ គឺជា កា របង្ក  គ  លើស្បក ដលមា នកា រឈឺចា ប់ និងបង្ក  យវីរុស។ មា នពងបកតូចៗ

លចឡើង  លើផ្ន កផ្សងៗន  ដា ប់ភទ។ អ៊ប៉ស  ដា ប់ភទ ឆ្ល ងពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀតក្ន ុងពលរួម

ភទ។ ក្ន ុងករណីក   អ៊ប៉ស  ដា ប់ភទលចឡើង  លើមា ត់  យសា រកា ររួមភទតា មមា ត់។ បុ៉ន្ត វា ខុសពី  ភទ

អ៊ប៉សដលកើតជា ញឹកញា ប់  មា ត់ ដលមិនមនឆ្ល ងតា មរយៈកា ររួមភទ(មើលដំ   ទំ.២៣២)។

កា រ  ើ   មអនា ម័យរា ល់ពលដលអ្ន ករួមភទ ជួយបងា្ក  រកា រឆ្ល ងជំងឺសិរមា ន់ កា រ  ើ   មអនា ម័យរា ល់ពលដលអ្ន ករួមភទ ជួយបងា្ក  រកា រឆ្ល ងជំងឺសិរមា ន់ 
អ៊ប៉ស  ដា ប់ភទ ទា មឡា  ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងជំងឺកា ម  គផ្សងៗទៀត។អ៊ប៉ស  ដា ប់ភទ ទា មឡា  ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ និងជំងឺកា ម  គផ្សងៗទៀត។

ចំ  ះបុរសចំ  ះបុរស

ចំ  ះ ្ត  ីចំ  ះ ្ត  ី



403

 គស ្ញ  

 ពងទឹកតូចៗ ដលមា នកា រឈឺចា ប់ មួយឬ  ើន ដូចជា  

ដំណក់ទឹក  លើស្បក  ដា ប់ភទ រន្ធ គូថ 

កំប៉ះគូថឬ   ។

 ពងទឹក  ះក៏បក ហើយកា  យជា ដំ  បើកមុខតូចៗ 

ដលមា នកា រឈឺចា ប់ជា ខា  ំង។

 ដំ   ះក៏ស្ង ួត ហើយកា  យជា ក មរ។

ដំ  អ៊ប៉ស អា ចមា នរយៈពល៣សបា  ហ៍ ឬយូរជា ងនះ  យមា ន  ុន    ឈឺ ញា ក់ និងឡើងកូនកណ្ណ ុរ 

 តា ម  ក លៀន។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យឈឺចា ប់  ពល  ម ចំ  ះ  ្ត ី។

វីរុសជំងឺនះស្ថ ិត  ក្ន ុងរា ងកា យ បនា  ប់ពី  គស ្ញ  ទា ំងអស់បា នបា ត់  វិញ។ ពងបកថ្ម ីៗអា ចលច ឡើង 

 ប់ពល ក្ន ុងអំឡុងពលជា  ើនសបា  ហ៍ ឬ  ើនឆា  ំក  យមក។ តា មធម្ម តា  ដំ  បើកមុខនះលចឡើង  កន្ល ង 

ដដល បុ៉ន្ត វា តិចជា ងមុន មិនសូវឈឺចា ប់ និងជា សះលឿនជា ងមុន។

កា រព  បា ល

គា  នថា  ំពទ្យព  បា លជំងឺអ៊ប៉សនះទ។ រក  អនា ម័យ  កន្ល ងដលមា នជំងឺ។ មិន  ូវរួមភទ រហូតទា ល់ត 

ដំ  បា នជា សះស្បើយ សូម្ីបត  ើ   មអនា ម័យក៏  យ។

 ូវលា ងសមា  តដជា មួយសា បូ៊និងទឹកជា និច្ច  បនា  ប់ពីបា នប៉ះពា ល់ដំ  ។  ូវ  យត្ន ័ កំុយកដ  ប៉ះភ្ន ក។ 

ដំ  អ៊ប៉សក្ន ុងភ្ន ក អា ចបណា្ខ  លឲ្យខា  ក់។

 យត្ន ័ ៖ យត្ន ័ ៖ បើ  ្ត ីកើតដំ  អ៊ប៉ស  ពលស   លកូន  ះកូនរបស់គា ត់ក៏អា ចកើតជំងឺអ៊ប៉សនះដរ។ ប    

នះ មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។  ូវ   ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬឆ្ម បរបស់អ្ន កឲ្យដឹង បើអ្ន កធា  ប់កើតជំងឺអ៊ប៉សលើ 

 ដា ប់ភទ។ 

ជំងឺទា មឡា ជំងឺទា មឡា 

 គស ្ញ  

 ដំ  ទន់ៗ និងមា នកា រឈឺចា ប់ឈឺចា ប់  លើ  ដា ប់ភទ 

ឬរន្ធ គូថ។

 អា ចមា នហើមកូនកណ្ណ ុរ  ក លៀន

កា រព  បា ល

 ឲ្យអា ហ្សុី  ូមីសុីន ១ក  ម លបតា មមា ត់ តម្ត ង ឬអរី  ូមីសុីន៥០០មីលីក  ម លបតា មមា ត់ ៤ដងក្ន ុងមួយថ្ង  

រយៈពល៧ថ្ង  ឬថា  ំសុី  ូហ្វ  ុកសា សុីន ៥០០មីលីក  ម តា មមា ត់ ២ដងក្ន ុងមួយថ្ង  រយៈពល៣ថ្ង ។ អ្ន កអា ច  ើ

ថា  ំសហ្វ  ីយា៉ ហ្សូន ២៥០មីលីក  ម ចា ក់សា ច់ដំុ តម្ត ង។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ និងកុមា រ មិន  ូវ  ើ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ និងកុមា រ មិន  ូវ  ើ 

សុី  ូហ្វ  ុកសា សុីនទ។សុី  ូហ្វ  ុកសា សុីនទ។

 ជា ទូ   វា ជា កា រ  សើរ បើព  បា លជំងឺសា  យក្ន ុងពលដំណា លគា  នះ(មើលទំ.២៣៧)។

ចំ  ះបុរសចំ  ះបុរស ចំ  ះ ្ត  ីចំ  ះ ្ត  ី

ចំ  ះបុរសចំ  ះបុរស ចំ  ះ ្ត  ីចំ  ះ ្ត  ី
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កា រកា ត់ស្បកចុងលិង្គ 
 ក្ន ុងសហគមន៍ជា  ើន ក្ម ង  ុស  ូវធ្វ ើកា រកា ត់ស្បកលិង្គ ចញ រីឯក្ន ុងតំបន់ខ្ល ះទៀតនពិភព  ក កា រអនុវត្ត  

តា ម  ពណីឬទំនៀមទំលា ប់ ក៏ត  ូវឲ្យធ្វ ើកា រកា ត់ស្បក  ដា ប់ភទរបស់ក្ម ង  ីដរ។ ស   ប់ហតុផលសុខភា ព 

កា រកា ត់ស្បក  ដា ប់ភទនះ គឺមិនចា ំបា ច់ទ។ ចំ  ះក្ម ង  ុស ជា ធម្ម តា ពំុមា នផលអា ក ក់អ្វ ីទ។ បុ៉ន្ត ចំ  ះ បុ៉ន្ត ចំ  ះ 

ក្ម ង  ីវិញ កា រអនុវត្ត បបនះ មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង ហើយគួរត  ូវបា នជៀសវា ង។ក្ម ង  ីវិញ កា រអនុវត្ត បបនះ មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង ហើយគួរត  ូវបា នជៀសវា ង។

ក្ម ង  ុសក្ម ង  ុស
ក្ម ង  ុសកើតមកមា នស្បករំុពទ្ធ ័លិង្គ   បពីលើ "ក  ល" លិង្គ របស់វា ។  ពលមា នទឹក  មចញតា មរន្ធ  ខា ង

ចុងលិង្គ  វា នឹងគា  នប   អ្វ ីទ។ តា មធម្ម តា  ស្បក  ចុងលិង្គ  នឹងមិនទា ញមកក  យតា មក  លលិង្គ ទ រហូតដល់ពល

កុមា រមា នអា យុ  ហល៤ឆា  ំ។ នះគឺជា កា រធម្ម តា  ហើយកា រកា ត់ស្បកចុងលិង្គ  គឺមិនចា ំបា ច់ឡើយកា ត់ស្បកចុងលិង្គ  គឺមិនចា ំបា ច់ឡើយ។ មិន  ូវទា ញ 

ស្បក ចុងលិង្គ  យបង្ខ ំទ។

 ះជា យា៉ ងនះក្ត ី បើស្បកចុងលិង្គ  មា នពណ៌ក ហម ហើម និងតឹងខា  ំងរហូតដល់កុមា រមិនអា ច  មចញបា ន 

 យ  ួល នះទើបជា ប   ។ នា ំកុមា រនះ  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ដើម្ីបធ្វ ើកា រកា ត់ស្បកចុងលិង្គ ចញជា  

បនា  ន់។

តា មពិធី  ចា ំ  ួសា រ កា រកា ត់ស្បកចុងលិង្គ របស់ក្ម ង  ុស អា ចធ្វ ើឡើង  យឆ្ម ប ឬអ្ន កមា នបទពិ  ធន៍។ 

ជា មួយឡា មថ្ម ី ឆ្ម បអា ចកា ត់ស្បកចុងលិង្គ បន្ត ិចដល  ផុតពីក  លលិង្គ ។ ក  យពលកា ត់ហើយ នឹងមា នកា រ ហូរ 

ឈា មបន្ត ិចបន្ត ួច។ កា ន់ទប់លិង្គ ឲ្យជា ប់  យ  ើក ណា ត់សា  ត ឬស្បសា  ត រយៈពល៥នា ទី រហូតទា ល់តឈា ម 

ឈប់ហូរ។  ូបុរា ណខ្ល ះ  ើទឹករុក្ខ ជា តិម ៉ ង ដើម្ីបជួយបញ្ឈប់កា រហូរឈា ម(មើលទំ.១៣)។

 

                       

 សិនបើឈា មមិនឈប់ហូរទ លា ងកំណកឈា មចញ  យទឹកសា  ត ហើយ  ើ   មដនិងក ណា ត់សា  ត 
 បា ច់ចុងស្បកដលកា ត់  ះ រហូតដល់ឈា មឈប់ហូរ។ មិនចា ំបា ច់  ើថា  ំពទ្យទ។

ក្ម ង  ីក្ម ង  ី
 ក្ន ុងកា រកា ត់ស្បក  ដា ប់ភទក្ម ង  ី ដំុសា ច់មួយ ដលទន់ (សិរ)  ខា ងមុខទា  រមា ស  ូវបា នកា ត់ចញ។ 

ជួនកា ល ផ្ន កខ្ល ះនគមទា  រមា សក៏  ូវបា នកា ត់ចញផងដរ។ កា រកា ត់សិរចញ គឺជា កា រអនុវត្ត ន៍មួយដលអា ក ក់ កា រកា ត់សិរចញ គឺជា កា រអនុវត្ត ន៍មួយដលអា ក ក់ 

ដូចជា  កា រកា ត់ក  លលិង្គ របស់ក្ម ង  ុសដរ។ ដូចជា  កា រកា ត់ក  លលិង្គ របស់ក្ម ង  ុសដរ។ គមិនគួរកា ត់យកផ្ន កណា មួយន  ដា ប់ភទចញទ។ ក្ម ង  ីដល

បា នកា ត់យកផ្ន កណា មួយន  ដា ប់ភទចញ អា ចមា នកា របង្ក  គយ៉ា ងញឹកញា ប់   ព័ន្ធ ទឹក  ម និង  ទា  រមា ស 

និងអា ចមា នកា រពិបា កក្ន ុងពលស   លកូនទៀតផង។

ម៉  ងទៀត ក៏អា ចមា ន   ះថា  ក់នកា រហូរឈា មយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ ក្ន ុងពលកា ត់ផ្ន កណា មួយន  ដា ប់ភទនះ។ កុមា រ កុមា រ 

អា ចសា  ប់ អា ចសា  ប់ ក្ន ុងរយៈពលយា៉ ងខ្ល ី។ ចា ត់វិធា នកា រឲ្យបា នរហ័ស។ចា ត់វិធា នកា រឲ្យបា នរហ័ស។ លា ងកំណកឈា មចញ ដើម្ីបរកមើលកន្ល ងហូរឈា ម

ឲ្យច  ស់ ហើយសង្ក ត់ឲ្យជា ប់ រយៈពល  ហល៥នា ទី។ បើឈា ម  តហូរ  ូវសង្ក ត់កន្ល ងដលឈា មហូរឲ្យជា ប់ 

ដដល ហើយនា ំកុមា រ  ះ  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬ  ូពទ្យ ដើម្ីបជួយ។

លិង្គ របស់ទា រក                        លិង្គ របស់ទា រក                        

កន្ល ងដល  ូវកា ត់                                 កន្ល ងដល  ូវកា ត់                                 

ទា ញស្បកចុងលិង្គ  ទា ញស្បកចុងលិង្គ  

ឡើង  មុខឡើង  មុខ

   ក  លលិង្គ              ក  លលិង្គ           

(មិន  ូវកា ត់វា ទ)(មិន  ូវកា ត់វា ទ)

ឥឡូវនះចុង ក  ល ឥឡូវនះចុង ក  ល 

លិង្គ   ូវបា ន លិង្គ   ូវបា ន 

មើលឃើញមើលឃើញ
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កា រថទា ំពិសសចំ  ះទា រកមា នរូបរា ងតូច កើតមិន  ប់ខ 
និងកើតមិន  ប់ទម្ង ន់ - កា រថទា ំបបមា  យកង់ហា្ក  រូ

ទា រកដលកើតមកមា នរូបរា ងតូច(ទម្ង ន់តិចជា ងពីរគីឡូក  មកន្ល ះ)  ូវកា រកា រថទា ំពិសស។ បើអា ច សូមយក 
ទា រក  មណ លសុខភា ព ឬមន្ទ ីរពទ្យ។  មន្ទ ីរពទ្យ ទា រកទា ំងនះ  ូវបា នផ្ត ល់កំ   និងកា រកា រពា រក្ន ុងសីតុណ ភា ព
សម  ប ក្ន ុងឧបករណ៍ពិសសមួយ។  ះជា យា ៉ងនះក្ត ី ចំ  ះទា រកដលមា នសុខភា ពល្អ  មា  យរបស់គអា ច ផ្ត ល់ 
កំ   និងកា រកា រពា រ  ហា ក់  ហលគា  នះ តា មរយៈកា រថទា ំទា រកតា មបបមា  យកង់ហា្ក  រូ។

  ះសំលៀកបំពា ក់របស់ទា រកចញ  យ  ើ ឬមិន  ើ  ទឹក  ម 
រួចដា ក់ទា រកបញ្ឈរ  ក្ន ុងអា វរបស់អ្ន ក ឲ្យប៉ះនឹងស្បករបស់អ្ន កផា  ល់ 

 ច   ះ  ះរបស់អ្ន ក។ (វា នឹងមា នកា រងា យ  ួល បើអ្ន កពា ក់អា វធំៗ 
រលុងៗ)។

 ឲ្យទា រក   ះរបស់អ្ន កឲ្យបា នញឹកញា ប់ តា មដលវា  ូវកា រ បុ៉ន្ត  
យា៉ ង  ចណា ស់ជា រៀងរា ល់២ ៉ ងម្ត ង។

 ដា ក់កំណល់មួយពីក  យខ្ន ង  ពលអ្ន កដក ដើម្ីបឲ្យទា រកស្ថ ិត   
ទីតា ំងបញ្ឈរដដល។

 លុបលា ងមុខ និងគូថរបស់ទា រករា ល់ថ្ង ។

  ូវ   កដថា ទា រកមា នភា ពកក់    ប់ពល។ ូវ   កដថា ទា រកមា នភា ពកក់    ប់ពល។ បើអា កា សធា តុ  ជា ក់ 
ស្ល ៀកពា ក់ ឲ្យទា រកបន្ថ ម ហើយ  បក  លរបស់វា ។

 ពលអ្ន កងូតទឹក ឬស   ក សុំឲ្យប្ត ី ឬសមា ជិក  ួសា រណា មា  ក់ផ្ត ល់កា រថទា ំបបមា  យកង់ហា្ក  រូ ជំនួសអ្ន ក។

 យកទា រក  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លឲ្យបា នទៀងទា ត់។  ូវ   កដថា ទា រកបា នទទួលរា ល់ថា  ំបងា្ក  ររបស់វា  
(មើលទំ.១៤៧)។

 ផ្ត ល់ឲ្យទា រកនូវជា តិដកនិងវីតា មីនបន្ថ ម ជា ពិសសវីតា មីនដ(មើលទំ.៣៩២)។

អា ចម៍  ចៀក
កា រមា នអា ចម៍  ចៀកបន្ត ិចបន្ត ួច  ក្ន ុង  ចៀកគឺជា កា រធម្ម តា ទ។ បុ៉ន្ត មនុស្សខ្ល ះមា នអា ចម៍  ចៀក  ើនពក 

ឬវា ស្ង ួតកា  យជា ដំុរឹង  ក្បរក ដា ស់  ចៀក។ នះអា ចបិទរន្ធ  ចៀក ដលធ្វ ើឲ្យគា ត់មិនអា ចសា  ប់បា នល្អ ឡើយ។

កា រព  បា ល

ដើម្ីបយកអា ចម៍  ចៀកចញ ដំបូង  ូវបន្ទ ន់វា សិន  យបន្ត ក់   ងបន្ល   ឧណ ៗ  ក្ន ុង  ចៀក។ បនា  ប់មក 
ឲ្យគា ត់ដកផ្អ ៀង  យឲ្យ  ចៀកមា្ខ  ង  ះស្ថ ិត  ខា ងលើ រយៈពល១៥នា ទី។ បនា  ប់មក លា ង  ចៀកចញ 
ឲ្យបា នល្អ   យចា ក់ទឹក   ឧណ ៗ ពីរបីពង  ក្ន ុង  ចៀក។

បើកា រធ្វ ើរបៀបនះមិនបា នកា រទ យកម្ជ ុលចញពីសុឺរុា ំង ហើយ 
បូមទឹក   ឧណ ៗ បំពញសុឺរុា ំង រួចបា ញ់វា ចូល  ក្ន ុងរន្ធ  ចៀក។ 
បា ញ់ជា  ើនដង ឬរហូតទា ល់តអា ចម៍  ចៀកចញមកក  ។ 
ឈប់បា ញ់ភា  ម បើគា ត់មា នអា ម្ម ណ៍វិលមុខ។ បើអា ចម៍  ចៀក 

 តមិនចញទៀត ពិ   ះជា មួយ  ូពទ្យ។

អត្ថ បទ  ទំព័រ406 និង407 មិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រនះទ។អត្ថ បទ  ទំព័រ406 និង407 មិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រនះទ។

សុឺរុា ំងគា  នម្ជ ុលសុឺរុា ំងគា  នម្ជ ុល
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ប   បនា  ន់ដលបណា្ខ  លមកពីភា ព  ជា ក់

សីតុណ ភា ពខ្ល ួនទា ប (កា រខ្វ ះកំ  )សីតុណ ភា ពខ្ល ួនទា ប (កា រខ្វ ះកំ  )
ក្ន ុងពលមា នអា កា សធា តុ  ជា ក់ សើម ឬរដូវធា  ក់ ខ្យល់ អ្ន កដលមិនបា នស្ល ៀកពា ក់ឲ្យមា នកំ   ប់   ន់ទ 

អា ចបា ត់បង់កំ  ពីក្ន ុងខ្ល ួន។ ប   នះមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។  ប   នះមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ ជា ញឹកញា ប់មនុស្ស  ះមិន បា នដឹងថា មា នប   អ្វ ី

កំពុងកើតឡើងចំ  ះគា ត់ទ។ គា ត់អា ចកា  យជា 

ភា ពមិនសុខ  ួលក្ន ុងខ្ល ួន ដលគា ត់ពិបា ក 

សុំជំនួយពី  ូពទ្យ ហើយអា ចសា  ប់បា ន។

 គស ្ញ  

 ញា ក់ញ័រដលមិនអា ច  ប់  ងបា ន

 និយា យមួយៗ ឬមិនច  ស់

 រកកល់នឹងដួល  ពលដើរ

 មិនអា ចគិតបា នច  ស់លា ស់

 មា នអា រម្ម ណ៍អស់កមា  ំងខា  ំង

កា រព  បា ល

 នា ំគា ត់  កន្ល ងស្ង ួតដលបា ំងខ្យល់ ឲ្យបា នរហ័ស។

 បើសំលៀកបំពា ក់គា ត់សើម  ះវា ចញ ហើយដណ្ណ ប់ក ណា ត់ស្ង ួតឲ្យគា ត់។ រំុគា ត់  យ  ើភួយស្ង ួត។

  ូវ   កដថា  ក  ល ជើង និងដរបស់គា ត់  ូវបា នដណ្ណ ប់។

 កំ  ថ្ម ក្ន ុងភ្ល ើង ហើយខ្ច ប់វា ក្ន ុងក ណា ត់។ ដា ក់ថ្ម    ះ  ក្បរ  ូង ខ្ន ង និងក លៀនរបស់គា ត់។

 ព  យា មធ្វ ើអ្វ ី  ប់បបយា៉ ងដើម្ីបផ្ត ល់កំ  ដល់គា ត់។ 

បើជា កុមា រ រំុវា ក្ន ុងអា វរបស់អ្ន ក ផ្អ ិបនឹងស្បករបស់អ្ន ក 

(មើល "កា រថទា ំទា រកបបមា  យកង់ហា្ក  រូ" ទំ.៤០៥)។ 

ឬឲ្យវា ដកលើដ របស់អ្ន ក។ បើអា ច រកមនុស្សមា  ក់ទៀត 

ឲ្យដក  មា្ខ  ងទៀត។ ឬដុតធ្ូយងក្ន ុងចា នដក ឬដា ក់ 

ចង្ក ៀង   ងកា តពីរបី  ពី ក  ម   ។ (បុ៉ន្ត  ូវ 

 យត្ន ័កំុឲ្យរលា ក ឬកំុវា ឲ្យ   ពក)។

 ផ្ត ល់ចំណីផ្អ មៗ  គា ត់ ដូចជា ស្ក រស ស្ក រ   ប់ ទឹកឃ្ម ុំ ផ្ល ឈើទំុផ្អ ម ឬទឹកផ្ល ឈើ។ បើអ្ន កគា  នរបស់ទា ំងនះទ 

ឲ្យគា ត់បរិ  គអា ហា រម  ដូចជា  បា យ នំប័ុង ចក ឬដំឡូង។

បើគា ត់ឈប់ញា ក់ បុ៉ន្ត  មា ន  គស ្ញ  ណា មួយដូចខា ងលើ ឬបើគា ត់សន្ល ប់  ះសា  នភា ពរបស់គា ត់ធ្ង ន់ធ្ង រ 

ណា ស់។ បន្ត ផ្ត ល់កំ  ឲ្យគា ត់ បុ៉ន្ត បើគា ត់មិនដឹងខ្ល ួនទ  ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នរហ័ស។ ូវរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា នរហ័ស។

បំរា ម ៖  មិន  ូវកំ  មនុស្ស  ះ លឿនពកទ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នប   បះដូង និងសា  ប់។មិន  ូវកំ  មនុស្ស  ះ លឿនពកទ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នប   បះដូង និងសា  ប់។

ដុតធ្ូយងក្ន ុងចា នដកដុតធ្យូងក្ន ុងចា នដក
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ទា រក និងអ្ន កជំងឺដលមា នសីតុណ ភា ពខ្ល ួនទា ប ទា រក និងអ្ន កជំងឺដលមា នសីតុណ ភា ពខ្ល ួនទា ប 
ជួនកា ល ជា ពិសសក្ន ុងពលមា នអា កា សធា តុ  ជា ក់ ទា រក កុមា រដលមា នជំងឺ ឬមនុស្សចា ស់ជរា  អ្ន កជំងឺ 

អ្ន កដល  មា នកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ឬខ  យ អា ចបា ត់បង់កំ  ក្ន ុងខ្ល ួនយ៉ា ង  ើន ដលសីតុណ ភា ពខ្ល ួនរបស់ពួកគ 
ធា  ក់ចុះ ទា បជា ងធម្ម តា ។  គស ្ញ  ដលមា នបងា  ញ  ទំព័រមុន អា ចលចឡើង ហើយអ្ន ក  ះអា ចសា  ប់បា ន។ 
ព  យា ម បង្ក ើនសីតុណ ភា ពក្ន ុងខ្ល ួន  យផ្ត ល់កំ  ដល់គា ត់ ដូចបា នរៀបរា ប់  ទំព័រ៤០៨។

កា ររលា ក  យសា រភា ព  ជា ក់ខា  ំងកា ររលា ក  យសា រភា ព  ជា ក់ខា  ំង
 ក្ន ុងអា កា សធា តុ  ជា ក់ខា  ំង បើមិនបា នស្ល ៀកពា ក់ឲ្យមា នក    ប់   ន់ទ  ះដ ជើង ស្ល ឹក  ចៀក ហើយ 

ជួនកា លថមទា ំងមុខផង អា ចចា ប់ផ្ត ើមកក។ កា ររលា ក  យសា រភា ព  ជា ក់ខា  ំង មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។កា ររលា ក  យសា រភា ព  ជា ក់ខា  ំង មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។ 
បើមា នកា រកកទា ំង  ុង ស្បកនឹងងា ប់ ហើយក  យមកក៏   ជា ពណ៌   (ទំ.២១៣)។ ផ្ន កនរា ងកា យ ដល 
ងា ប់  ះ អា ចនឹង  ូវកា ត់  ល។

 គស ្ញ  នកា ររលា ក  យសា រភា ព  ជា ក់ខា  ំង
 ដំបូង មា នភា ពស្ព ឹក និងឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង  ផ្ន កណា មួយនរា ងកា យ។

 បនា  ប់មកនឹងមា នកា របា ត់បង់ញា ណដឹង  យសា រផ្ន កនរា ងកា យ  ះមា នកា រកកកា ន់តខា  ំង។

 ផ្ន កនរា ងកា យ  ះនឹងមា នពណ៌ស្ល ក ហើយរឹង  ពលយើងសា  បវា ។

កា រព  បា លកា ររលា កក  ិត   ល

បើស្បក  មា នសភា ពទន់  ពល 
យើងសា  បវា   ះអ្ន កជំងឺ  ហលជា មា ន 
កា ររលា កក  ិត   ល។ រំុផ្ន កនរា ងកា យ

 ះ  យក ណា ត់ស្ង ួត ហើយកំ  វា  
 យ ដា ក់វា ឲ្យប៉ះ  យផា  ល់ជា មួយផ្ន ក 

ដទទៀតនរា ងកា យ របស់គា ត់ ឬ រា ងកា យ 
របស់អ្ន កដទ។ ព  យា ម ធ្វ ើចលនា  និង 
ចញពីកន្ល ង  ជា ក់ឲ្យបា នឆា ប់។ 

កា រព  បា លកា ររលា កក  ិតធ្ង ន់ ៖  យ័ត្ន  ៈ មិន  ូវចា ប់ផ្ត ើមព  បា លកា ររលា កក  ិតធ្ង ន់ទ បើអ្ន កមិនទា ន់មា ន 
កន្ល ង ដលអា ចផ្ត ល់កំ  ដល់រា ងកា យទា ំងមូលរបស់អ្ន កជំងឺ ទា ំងក្ន ុងពល និងក  យពលព  បា ល  ះ។ កា រទុកឲ្យ
ដឬជើងរបស់អ្ន កជំងឺ  កករយៈពលជា  ើន ៉ ងទៀត គឺជា កា រ  សើរជា ងកា រផ្ត ល់កំ   ហើយបនា  ប់មក ក៏កកវិញ 
ម្ត ងទៀត។  ពលអ្ន កមកដល់កន្ល ងដលមា នក    និងមា នសុវត្ថ ិភា ពហើយ  ូវ ៖ 

 ចា ក់ទឹក   ល្ម ម ចូលក្ន ុងចា នដកធំមួយ ។

   ំផ្ន កនរា ងកា យដលកករបស់អ្ន កជំងឺ  ក្ន ុងទឹក  ះ រហូតដល់មា នក   ឡើងវិញ។

 បើទឹកចុះ  ជា ក់  ូវបន្ថ មទឹក   ។ បុ៉ន្ត  ូវដកដ ឬជើងរបស់អ្ន កជំងឺចញ  ពលបន្ថ មទឹក   ។  ូវចា ំថា  
គា ត់មិនអា ចដឺងថា ទឹក  ះ   ដល់ក  ិតណា  ះទ ដូច្ន ះអ្ន កអា ចនឹងធ្វ ើឲ្យគា ត់រលា កបា ន។

  ពលដលវា ចា ប់ផ្ត ើមមា នក    ផ្ន កនរា ងកា យដលបា នកក  ះ នឹងមា នកា រឈឺចា ប់យា៉ ងខា  ំង។ ឲ្យថា  ំ 
អា ស្ព រីន ឬកូដអីុន(ទំ.៣៧៩ និង៣៨៤)។

  ពលដលឈប់កកហើយ អ្ន កជំងឺ  ូវស្ថ ិត  កន្ល ងមា នក    និងស   ក។

  ូវប៉ះពា ល់  យថ្ន មៗ  កន្ល ងដលបា នកក  ះ។ ព  បា លដូចកា រព  បា លដំ   ឬរលា កធ្ង ន់ធ្ង រ(ទំ.៩៦)។ 
រកជំនួយពី  ូពទ្យ។ ជួនកា លផ្ន កដលងា ប់  ះ  ូវវះកា ត់ចញ។

ព  យា មរំុមុខ និងស្ល ឹក  ចៀកព  យា មរំុមុខ និងស្ល ឹក  ចៀក

ក   ដ និងជើង  យដា ក់វា ឲ្យប៉ះនឹងរា ងកា យក   ដ និងជើង  យដា ក់វា ឲ្យប៉ះនឹងរា ងកា យ
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របៀបវា ស់សមា  ធឈា ម
កា រវា ស់សមា  ធឈា មអា ចជា ជំនា ញដ៏សំខា ន់ស   ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល និងឆ្ម ប។ វា មា ន   ជន៍យា៉ ងខា  ំង 

ក្ន ុងកា រពិនិត្យ ៖ 

  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ(មើលទំ.២៤៩ ២៥១ និង២៥៣)។

  ្ត ីមុនពលស   លកូន និងអំឡុងពលស   លកូន(មើលទំ.២៦៥)។

 អ្ន កដលមា នកា របា ត់បង់ឈា មយ៉ា ង  ើន ពីផ្ន កណា មួយនរា ងកា យ  ខា ងក្ន ុង ឬចញមកក  រា ងកា យ 
(មើលទំ.៧៧)។

 អ្ន កដលស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពស្ហ ុក(មើលទំ.៧៧) រួមទា ំងស្ហ ុក  យ  តិកម្ម ទំនា ស់(មើលទំ.៧០)ផងដរ។

 អ្ន កដលមា នអា យុលើសពី៤០ឆា  ំ។

 អ្ន កដលធា ត់(មើលទំ.១២៦)។

 អ្ន កដលមា ន  គស ្ញ  នជំងឺបះដូង(ទំ.៣២៥) ដា ច់សរសឈា មខួរក  ល(ទំ.៣២៧) ពិបា កដកដង្ហ ើម 
ឈឺក  លញឹកញា ប់ ហើម ទឹក  មផ្អ ម(ទំ.១២៧) ប   ត  ង  មរុា ំរ៉(ទំ.២៣៤) ឬប   រីកសរសវ៉ន 
(ទំ.១៧៥)។

 អ្ន កដលដឹងថា មា នសមា  ធឈា មខ្ព ស់(មើលទំ.១២៥)។

  ្ត ីដលលបថា  ំ(ឬមា នគ   ងនឹងលប)   ប់ពន  រកំណើត(មើលទំ.២៨៨)។

ឧបករណ៍ស   ប់វា ស់សមា  ធឈា ម មា នពីរ  ភទ ៖

ដើម្ីបវា ស់សមា  ធឈា ម ៖

  ូវ   កដថា គា ត់ស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពស្ង ប់សា  ត់។ ូវ   កដថា គា ត់ស្ថ ិតក្ន ុងសភា ពស្ង ប់សា  ត់។ កា រហា ត់   ណក្ន ុងពលថ្ម ីៗ កា រខឹង ឬកា រភ័យ  ួយ អា ចធ្វ ើឲ្យ 
សមា  ធឈា មឡើងខ្ព ស់ និងផ្ត ល់លទ្ធ ផលមិន  ឹម  ូវ។ ពន្យល់គា ត់ពីអ្វ ីដលអ្ន កនឹងធ្វ ើ ទើបគា ត់មិនភា  ក់ផ្អ ើល 
ឬភ័យខា  ច។

 រំុថង់ខ្យល់រំុថង់ខ្យល់នឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម  ជំុវិញដើមដរបស់អ្ន កជំងឺ។

 បិទវ៉ា ល់ថង់ខ្យល់បិទវ៉ា ល់ថង់ខ្យល់  យមួលបង្វ ិលតា មទិស   និចនា ឡិកា ។

 សប់ខ្យល់សប់ខ្យល់រហូតដល់ក  ិត លើសពី២០០មីលីម៉  បា រត។

 ដា ក់ស្ត តូស្ក ូប ដា ក់ស្ត តូស្ក ូប  ផ្ន កខា ងមុខនកងដ។

 សា  ប់ចងា  ក់ជីពចរ  យយកចិត្ត ទុកដា ក់ សា  ប់ចងា  ក់ជីពចរ  យយកចិត្ត ទុកដា ក់  ពលបន្ធ ូរខ្យល់យឺតៗចញពីឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម។ 
 ពលដល  និចនា ឡិកា  (ឬក  ិតបា រត)កំពុងធា  ក់ចុះយឺតៗ  ូវកត់ចំណា ំតួលខពីរចំណុច ៖

និង ឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម និង ឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម 

ដលមា ន បងា  ញក  ិតកំពស់បា រតដលមា ន បងា  ញក  ិតកំពស់បា រត

ឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម ឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម 

ដលមា ននា ឡិកា ក ិតដលមា ននា ឡិកា ក ិត



411

១.  កត់ចំណា ំតួលខទី១  ពលអ្ន កចា ប់ផ្ត ើមឮសំឡងជីពចរ  ត។ កត់ចំណា ំតួលខទី១  ពលអ្ន កចា ប់ផ្ត ើមឮសំឡងជីពចរ  ត។ សំឡងនះកើតឡើង  ពលដលសមា  ធ

ក្ន ុងថង់ខ្យល់នឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម ធា  ក់ចុះដល់ក  ិតសមា  ធខ្ព ស់បំផុត  ក្ន ុងសរសអា ទ(សមា  ធ 

សុីស្ត ូលិក ឬ "តួលខខា ងលើ")។ តួលខខា ងលើនះកើតឡើង  រា ល់ពលដលបះដូងក    ក់ ហើយបញ្ជ ូន 

ឈា មតា មសរសអា ទ។ ចំ  ះមនុស្សធម្ម តា  តួលខខា ងលើនះ គឺពី១១០  ១២០មីលីម៉  ។

២.  បន្ត បន្ថ ូរខ្យល់យឺតៗ ខណៈពលសា  ប់  យយកចិត្ត ទុកដា ក់។ កត់ចំណា ំតួលខទី២  ពលដលសំឡង កត់ចំណា ំតួលខទី២  ពលដលសំឡង 

ជីពចរចា ប់ផ្ត ើមថយចុះ ឬឈប់ឮ។ ជីពចរចា ប់ផ្ត ើមថយចុះ ឬឈប់ឮ។ សំឡងនះកើតឡើង  ពលដលសមា  ធ  ក្ន ុងថង់ខ្យល់ ធា  ក់ចុះរហូត  ល់

ក  ិតសមា  ធទា បបំផុត  ក្ន ុងសរសអា ទ (សមា  ធដ  ស្ត ូលិក ឬ "តួលខខា ងក  ម")។ តួលខខា ងក  មនះ

កើតឡើង  ពលបះដូងស   ក  ច   ះជីពចរនីមួយៗ។ តា មធម្ម តា វា មា នពី៦០  ៨០មីលីម៉  ។

 ពលអ្ន កកត់   ក  ិតសមា  ធឈា មរបស់នរណា មា  ក់  ូវសរសរទា ំងតួលខខា ងលើ និងតួលខខា ងក  ម។ 

យើងនិយា យថា  សមា  ធឈា មធម្ម តា របស់មនុស្សធំ គឺ "១២០ លើ ៨០" ហើយសរសរវា របៀបនះ ៖

១២០ គឺជា តួលខខា ងលើ (សមា  ធសុីស្ត ូលិក)  

៨០ គឺជា តួលខខា ងក  ម(សមា  ធដ  ស្ត ូលិក)

បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  ហលជា មា នកា រងា យ  ួលក្ន ុងកា រនិយា យថា  "តួលខខា ងលើ" និង "តួលខខា ងក  ម" 

ជា ងកា រ  ើពា ក្យដលពិបា កថា  ដូចជា ពា ក្យថា  សមា  ធសុីស្ត ូលិក និងសមា  ធដ  ស្ត ូលិក។

តួលខខា ងក  ម គឺជា តួលខដលតងត   ប់យើងអំពីសុខភា ពរបស់មនុស្សមា  ក់។ 

ឧទា ហរណ៍៖ បើសមា  ធឈា មរបស់គា ត់គឺ ១៤០/៨៥  ះមិនចា ំបា ច់បា រម្ភ  ើនទ។ 

បុ៉ន្ត បើ វា គឺ ១៣៥/១១០  ះគា ត់មា នសមា  ធឈា មខ្ព ស់យា៉ ងខា  ំង ហើយគួរត 

បញ្ច ុះទម្ង ន់(បើធា ត់) ឬទទួលកា រព  បា ល។ តួលខខា ងក  មដលលើសពី ១០០ 

មា នន័យថា សមា  ធឈា មបា នឡើងខ្ព ស់ ដល់ក  ិតដល  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ហើយ 

(របបអា ហា រ និងជួនកា ល  ូវ  ើថា  ំពទ្យ)។

សមា  ធឈា មធម្ម តា  ស   ប់មនុស្សពញវ័យ គឺ  ហល ១២០/៨០ បុ៉ន្ត  បើពី 

១០០/៦០   ១៤០/៩០ ក៏អា ចចា ត់ទុកថា ធម្ម តា បា នដរ។

បើមនុស្សមា  ក់មា នសមា  ធឈា មទា បជា  ចា ំ  ះក៏មិនចា ំបា ច់ភ័យ  ួយអ្វ ីដរ។ 

តា មពិត សមា  ធឈា មទា បក្ន ុងក  ិតធម្ម តា ពី ៩០/៦០   ១១០/៧០ មា នន័យថា  

គា ត់ទំនងជា មា នអា ចរស់  បា នយូរ និងហា ក់ដូចជា មិនសូវមា នប   បះដូង 

ឬដា ច់សរសឈា មខួរក  ល។

កា រធា  ក់ចុះភា  មៗនសមា  ធឈា ម គឺជា ស ្ញ    ះថា  ក់មួយ ជា ពិសសបើវា ធា  ក់ 

ចុះក  ម ៦០/៤០។ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លគួរ  ុង  យ័ត្ន ចំ  ះកា រធា  ក់ចុះភា  មៗន 

សមា  ធឈា ម លើមនុស្សដលកំពុងមា នកា របា ត់បង់ឈា ម ឬមា នកា រ  ឈមនឹង 

សភា ពស្ហ ុក(មើលទំ.៧៧)។

ឬ
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កា រពុល  យសា រថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត 
ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត គឺជា ជា តិគីមីពុលដលគ  ើស   ប់សមា  ប់រុក្ខ ជា តិមួយចំនួន (ថា  ំបំពុលរុក្ខ ជា តិ) ពពួកផ្ិសត 

សត្វ ល្អ ិត ឬសត្វ ផ្សងៗទៀត (ឧទា ហរណ៍ ថា  ំបំពុលកណ្ណ ុរ)។  ក្ន ុងឆា  ំថ្ម ីៗនះ កា រកើនឡើងនកា រ  ើមិន  ឹម  ូវនូវ
ថា  ំពុលទា ំងនះ បា នកា  យ  ជា ប   ដ៏ធំក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា  ើន។ សា រធា តុគីមីដ៏   ះថា  ក់ទា ំងនះ អា ច 
បណា្ខ  ល ឲ្យមា នប   សុខភា ពយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ។ វា ក៏អា ចបំផា  ញលំនឹងធម្ម ជា តិផងដរ ដល  ពលណា មួយ វា នឹងធ្វ ើ ឲ្យ 
ផលដំណា ំធា  ក់ចុះ។

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតជា  ើន មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតជា  ើន មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ អ្ន កភូមិ  ើនត  ើវា  យមិនដឹងពី 
ក  ិត   ះថា  ក់ ឬពីរបៀបកា រពា រខ្ល ួនគផា  ល់ក្ន ុងពល  ើ   ស់វា ។ ជា លទ្ធ ផល មា នមនុស្ស 
ជា  ើនបា ន កា  យជា មា នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ខា  ក់ភ្ន កខា  ក់ភ្ន ក មិនអា ចមា នកូន ពិកា រមិនអា ចមា នកូន ពិកា រ ឬទា រករបស់ពួកគអា ច កើត 
មកមិន  ប់លក្ខ ណៈមិន  ប់លក្ខ ណៈ។ ម៉  ងទៀត កា រ  ើ   ស់សា រធា តុគីមី ទា ំងនះ ឬកា របរិ  គអា ហា រដល
បា នបា ញ់សា រធា តុគីមី អា ចបណា្ខ  លឲ្យកើតជំងឺមហា រីកជំងឺមហា រីកផងដរ។

 ពលដំបូង សា រធា តុគីមីដល  ើស   ប់សមា  ប់សត្វ ល្អ ិត និងរុក្ខ ជា តិតូចៗ 
ធ្វ ើឲ្យកសិករ ដលមា នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ថា  ំទា ំងនះ ទទួលបា នផលដំណា ំ  ើន 
ជា ងមុន។ បុ៉ន្ត សព្វ ថ្ង នះ ដំណា ំដល  ើថា  ំ ភា គ  ើនផ្ត ល់ផលតិចជា ងដំណា ំដល
មិនបា ន  ើថា  ំ  វិញ។ នះមកពីថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ក៏សមា  ប់សត្វ សា  បនិងសត្វ ល្អ ិត 
"មា ន   ជន៍" ដល  ប់  ងលើសត្វ ច   តា មលក្ខ ណៈធម្ម ជា តិ និងផ្ត ល់ផល 

  ជន៍ដល់ដី។ ម ៉ ងទៀត  ពលដលសត្វ ល្អ ិតនិងរុក្ខ ជា តិតូចៗបា នសុា ំនឹង 
ថា  ំ កសិករនឹង  ូវកា របង្ក ើនបរិមា ណថា  ំពុលថមទៀត។ ដូច្ន ះហើយ  ពល ដល 
កសកិរ ចា ប់ផ្ត ើម  ើថា  ំបំពុលទា ំងនះ ពួកគា ត់នឹងពឹងផ្អ កលើថា  ំទា ំងនះរហូត។

 ពលដលកសិករ  ូវពឹងផ្អ កលើសា រធា តុគីមី  ះពួកគនឹង  ូវកា រថា  ំសមា  ប់
សត្វ ល្អ ិតនិងជីគីមីកា ន់ត  ើន ហើយក៏  ូវបង្ក ើនកា រចំណា យផងដរ។  ពលដលកសិករក ីក មិនមា នលទ្ធ ភា ព

 ើ   ស់សា រធា តុគីមីនះត  ទៀត ពួកគ  ូវបង្ខ ំចិត្ត លក់ដី   ចមា្ក  រ។  ពលដលដី   ចមា្ក  របា នកា  យជា  
កម្ម សិទ្ធ ិរបស់កសិករ "ធំៗ" មួយចំនួនតូច ហើយមា នមនុស្សកា ន់ត  ើន បា នបា ត់បង់ធី   ចមា្ក  រ  ះចំនួនមនុស្ស 

អត់ឃា  ននិងខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  នឹងកើនឡើងជា លំដា ប់។

កា រ  ឈម   ះថា  ក់នថា  ំបំពុលសត្វ ល្អ ិត មា នក  ិតខ្ព ស់ស   ប់  ួសា រកសិករដលគា  នដី   ចមា្ក  រ និងដល 
រកកំរបា នតិចតួច។ មា ន  ជា ជនជា  ើនរស់  ក្ន ុងផ្ទ ះខ្ទ មតូចៗ ក្បរ   ចមា្ក  រដលគបា ញ់ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត។ 
ជា តិពុលអា ចហើរចូល  ក្ន ុងផ្ទ ះ និង  ព័ន្ធ ទឹករបស់ពួកគបា នយ៉ា ងងា យ។ សា  នភា ពនះពិតជា មា ន   ះថា  ក់ខា  ំង
ណា ស់ ជា ពិសសកុមា រតូចៗ   ះបរិមា ណបន្ត ិចបន្ត ួចនជា តិពុលក៏អា ចធ្វ ើឲ្យពួកគមា ន   ះថា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង របា នដរ។ 

កសិករដលសា  យធុងបា ញ់ថា  ំ ដល  ើន 
តមា នកា រធា  យ ក៏មា នកា រ  ឈមនឹង

  ះថា  ក់យា៉ ងខ្ព ស់ដរ។

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ក៏សមា  ប់សត្វ  ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ក៏សមា  ប់សត្វ  

ដលមា ន   ជន៍ ដូចជា  ឃ្ម ុំ ដលមា ន   ជន៍ ដូចជា  ឃ្ម ុំ 

និងជន្ល នផងដរ។និងជន្ល នផងដរ។

កសិករដលគា  នដី   ចមា្ក  រ និង  ួសា រ កសិករដលគា  នដី   ចមា្ក  រ និង  ួសា រ 

របស់គ ដលរស់  ផ្ទ ះខ្ទ មតូចៗ ក្បរ របស់គ ដលរស់  ផ្ទ ះខ្ទ មតូចៗ ក្បរ 

កសិដា  នធំៗ  ើនតទទួលរង   ះពី កសិដា  នធំៗ  ើនតទទួលរង   ះពី 

ថា  ំបំពុលសត្វ ល្អ ិត។ថា  ំបំពុលសត្វ ល្អ ិត។
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គ  ូវកា រច  ប់ដើម្ីបហា មឃា ត់និងដា ក់បំរា មចំ  ះថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតដលមា ន   ះថា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រ។ តជា អកុសល 
បនា  ប់ពីរដា  ភិបា លក្ន ុង  ទសឧស  ហ៍កម្ម បា នក  ិតកា រ  ើ   ស់ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតជា  ើន  ភទ  ងចក  ផលិត 
សា រធា តុគីមី បា នចា ប់ផ្ត ើមលក់ផលិតផលដ៏មា ន   ះថា  ក់របស់គ   ទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដលមិនទា ន់មា ន ច  ប់ 
តឹងរឹង  ឡើយ។

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតដលមា ន   ះថា  ក់ខា  ំង មា នដូចជា  អា ល់្រ ឌីន(aldrin) ដា យអ៊ល្រ ឌីន(dieldrin) អិន ្រ ឌីន 
(endrin) ក្ល រដា ន(chlordane) ហុើបតា ក្ល រ(heptachlor) DDT, DBCP, HCH, BHC, អទីលឌី  ូមីដ (ethylene 
dibromide) (EDB), បា៉ រ៉ា ខ្វ ដ(paraquat), បា៉ រ៉ា សិន(parathion) អឹហ្ជ នអរ័រ៉ង(agent orange) (2-4 ជា មួយ 
2-4-5T) ខមហ្វ ក្ល រ(camphechlor)(toxaphene), ផូអ៊នតា ក្ល រហ្វ នីល(poentachlorphenyl)(PCP), ក្ល រឌីមហ្វ ម 
(chlordimeform)។ ហតុនះហើយជា កា រសំខា ន់  ូវអា នព័ត៌មា នដលបិទលើធុងថា  ំ ឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។  ូវ   កដថា 
បា នអា នព័ត៌មា នលម្អ ិតផងដរ   ះ   ះថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតអា ចមិនមនជា ផ្ន កមួយន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ឡើយ។

បំរា ម ៖ បំរា ម ៖  សិនបើអ្ន ក  ើថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត  ូវអនុវត្ត តា មកា រ  ុង  យ័ត្ន ដូចខា ងក  ម ៖

 លា យសា រធា តុគីមី និង  កទឹកថា  ំ  ក្ន ុងធុង  យ  ុង  យត្ន ័។        
 ឈរ  ខា ងលើខ្យល់ ដើម្ីបកំុឲ្យទឹកថា  ំបា ញ់  ះ ជះមកលើអ្ន ក។
 ស្ល ៀកពា ក់សំលៀកបំពា ក់កា រពា រពញ 
រា ងកា យទា ំងមូល ។                                          

 លា ងដមុនពលបរិ  គអា ហា រ។                                                          
 លុបលា ងខ្ល ួន   ណ ហើយផា  ស់ប្ត ូរសំលៀកបំពា ក់ 
ភា  មៗ   ក  យពលបា ញ់ថា  ំរួច។    
  ក  អា វ ក  យពលបា ញ់ថា  ំ។
 មិន  ូវឲ្យទឹក  កគក់  ះហូរចូល  ក្ន ុងទឹកផឹក
ឡើយ។
  ូវ   កដថា ធុងបា ញ់ថា  ំមា នបិទសា  កច  ស់លា ស់ 
ហើយទុកឲ្យផុតពីដក្ម ង។ មិន  ូវ  ើធុងបា ញ់ថា  ំធ្វ ើជា   ដា ប់ដា ក់អា ហា រ ឬទឹកផឹកឡើយ។

កា រព  បា លកា រពុល  យថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ៖

 បើគា ត់មិនដកដង្ហ ើម ផ្ល ុំខ្យល់តា មមា ត់ភា  មៗ(មើលទំ.៨០)។

 ធ្វ ើតា មសចក្ត ីណនា ំ  ទំ.១០៣ ដើម្ីបធ្វ ើឲ្យគា ត់ក្អ ួតចញមក ហើយឲ្យម  ធ្ូយង(ឬស៊ុតស) ដើម្ីបបន  ប 
ជា តិពុល  ក្ន ុង  ះវៀន។ បុ៉ន្ត មិន  ូវធ្វ ើឲ្យគា ត់ក្អ ួតទ បើអ្ន កមិនដឹងថា ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត  ភទណា ដល 
គា ត់បា ន  ើ ឬបើគា ត់លបថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតជា មួយសា ំង   ងកា ត ឬវត្ថ ុរា វមា នជា តិ   ងផ្សងៗ។

  ះសំលៀកបំពា ក់ដល  ឡា ក់ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតចញ ហើយដុះលា ងស្បក ដលប៉ះពា ល់នឹងថា  ំឲ្យសា  ត។

ជំហា នខា ងលើនះអា ចជួយព  បា លប   ពុលថា  ំសមា  ប់ល្អ ិតដលកើតភា  មៗ។ 
បុ៉ន្ត ដើម្ីប  ះ   យមូលហតុ របស់វា  យើងនឹង  ូវកា រ ៖
១.  កា រអប់រំដើម្ីបជៀសវា ងកា រ  ើថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតដលមា ន   ះថា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រ 

និងច  ប់រឹតបន្ត ឹង កា រ  ើ   ស់ថា  ំ ទា ំងនះ។
២.  កា រពា រកសិករដលទា មទា រសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ និងកត  ូវ   ះថា  ក់ផ្សងៗ 

ចំ  ះសុវត្ថ ិភា ពរបស់ពួកគ។
៣. កា របងចកដីធ្ល ី  កប  យយុត្ត ិធម៌។

 យត្ន ័ ៖  ូវ   កដថា កុមា រ និង  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬ  ្ត ីបំ   ះកូន  យត្ន ័ ៖  ូវ   កដថា កុមា រ និង  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬ  ្ត ីបំ   ះកូន 
ស្ថ ិត  ឆា  យ ពីថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត  ប់  ភទ។ស្ថ ិត  ឆា  យ ពីថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត  ប់  ភទ។

សំលៀកបំពា ក់ដល  បដ និងជើងសំលៀកបំពា ក់ដល  បដ និងជើង

ពា ក់ស្បកជើងឃ្ល ុប (មិនមនស្បកជើងធម្ម តា ទ)ពា ក់ស្បកជើងឃ្ល ុប (មិនមនស្បកជើងធម្ម តា ទ)
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ផលវិបា កនកា ររំលូតកូន

 ពលដល  ្ត ីមា  ក់ធ្វ ើសកម្ម ភា ពបញ្ច ប់គភ៌របស់គា ត់ មុនពលដលទា រកក្ន ុងផ្ទ មា នជីវិតពញលញ  ថា  

កា ររំលូតកូនកា ររំលូតកូន ។ (  ក្ន ុងសៀវ  នះ យើង  ើពា ក្យ "កា ររំលូតកូន" ចំ  ះកា របញ្ច ប់គភ៌ដលបា ន   ងទុកជា មុន 

បុ៉   ះ។ ចំណកឯកា របា ត់បង់ទា រកក្ន ុងផ្ទ  យធម្ម ជា តិ  យមិនបា ន   ងទុក យើង  ថា  "កា ររលូតកូន"។

កា រស   ចចិត្ត ថា រំលូតកូនឬមិនរំលូត អា ចជា កា រពិបា កមួយ។ ដើម្ីបធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត   ្ត ីភា គ  ើន  ូវកា រភា ព 

កក់    ដំបូនា  នដ៏គួរឲ្យ  រព និងកា រគា ំ  យា៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ ។  ពលដលកា ររំលូតកូន  ូវបា នធ្វ ើឡើងជា មួយឧបករណ៍

ស្ទ រីល  ឹម  ូវ  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ្យ ឬគ្ល ីនិក  យអ្ន កបុគ្គ លិកពទ្យដលបា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ជា ធម្ម តា ្ត  ី នឹង 

មា នសុវត្ថ ិភា ព។ កា ររំលូតកូន នឹងមា នសុវត្ថ ិភា ពបំផុត បើធ្វ ើក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូងនគភ៌។

បុ៉ន្ត  ពលដលកា ររំលូតកូន  ូវបា នធ្វ ើ  តា មផ្ទ ះ  យអ្ន កដលគា  នជំនា ញ ឬក្ន ុងសា  នភា ពមិនសា  ត  ះវា បុ៉ន្ត  ពលដលកា ររំលូតកូន  ូវបា នធ្វ ើ  តា មផ្ទ ះ  យអ្ន កដលគា  នជំនា ញ ឬក្ន ុងសា  នភា ពមិនសា  ត  ះវា 

អា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។ អា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។  ទីណា ដលកា ររំលូតកូន ជា អំពីខុសច  ប់ ឬពិបា ករកកន្ល ងធ្វ ើបា ន កា ររំលូតកូន 

 ផ្ទ ះ  ើនតជា មូលហតុចម្បងនកា រសា  ប់របស់  ្ត ី ដលមា នអា យុច   ះពី១២ និង៥០ឆា  ំ។

វិធីសា  ្ត ស   ប់បញ្ច ប់គភ៌ ដូចជា កា រដា ក់ឈើ ឬវត្ថ ុរឹង  ខា ងក្ន ុងទា  រមា ស ឬស្ូបន កា រសង្ក ត់ស្បូន ឬកា រ  ើ 

ថា  ំពទ្យ ឬថា  ំរុក្ខ ជា តិ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រធា  ក់ឈា មយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ កា របង្ក  គ និងកា រសា  ប់។

 គស ្ញ    ះថា  ក់បនា  ប់ពីរំលូតកូន ៖

  ុន   

 ឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះ

 ធា  ក់ឈា មយ៉ា ង  ើន

បើអ្ន កឃើញ  គស ្ញ  ទា ំងនះលើ  ្ត ីដល  ហលជា មា នផ្ទ  ះ  ះអា ចជា លទ្ធ ផលនកា ររំលូតកូន។ បុ៉ន្ត វា 

ក៏អា ចជា  គស ្ញ  នកា ររលូតកូន (ទំ.២៨១) កា រមា នគភ៌ក  ស្បូន(ទំ.២៨០) ឬជំងឺរលា កអា ង  គា ក ផងដរ 

(ទំ.២៤៣)។

  

 

ខ្ញ ុំមិនចង់រំលូតកូនទ.... ខ្ញ ុំមិនចង់រំលូតកូនទ.... 

ប៉ុន្ត ឲ្យខ្ញ ុំសា  ប់ល្អ ជា ង  ប៉ុន្ត ឲ្យខ្ញ ុំសា  ប់ល្អ ជា ង  

បើខ្ញ ុំ  ូវមា នកូនមា  ក់ទៀត  ះ!បើខ្ញ ុំ  ូវមា នកូនមា  ក់ទៀត  ះ!

  ម៉! ខ្ញ ុំឃា  ន!ម៉! ខ្ញ ុំឃា  ន!  ខ្ញ ុំយល់ពីចិត្ត ឯង។ ខ្ញ ុំជា មិត្ត  ខ្ញ ុំយល់ពីចិត្ត ឯង។ ខ្ញ ុំជា មិត្ត  

របស់ឯងជា និច្ច   ះជា ឯង របស់ឯងជា និច្ច   ះជា ឯង 

ស   ចចិត្ត បបណា ក៏  យ។ស   ចចិត្ត បបណា ក៏  យ។
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 ្ត ីមួយចំនួនដលមា នប   ក  យពលរំលូតកូន  រក  ូពទ្យឲ្យជួយ បុ៉ន្ត មា នកា រភ័យខា  ច និងខា  ស់អៀន ក្ន ុង

កា រ   ប់អំពីប   ដលបា នកើតឡើង។ អ្ន កខ្ល ះទៀតអា ចមា នកា រភ័យខា  ចឬខា  ស់អៀន រហូតមិនហ៊ា ន  ជួប  ូពទ្យ 

ជា ពិសសបើកា ររំលូតកូន  ះគឺជា កា រសមា  ត់ ឬខុសច  ប់។ ពួកគអា ចរងចា ំរហូតទា ល់តមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រយា៉ ង 

ខា  ំង។ កា រពន  រពលនះ អា ចនា ំឲ្យសា  ប់។ កា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ(  ើនជា ងកា រធា  ក់ឈា មរដូវធម្ម តា ) ឬកា រ បង្ក  គ កា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រ(  ើនជា ងកា រធា  ក់ឈា មរដូវធម្ម តា ) ឬកា រ បង្ក  គ 

បនា  ប់ពីរំលូតកូន មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់! បនា  ប់ពីរំលូតកូន មា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង។ រកជំនួយពី  ូពទ្យជា បនា  ន់! ក្ន ុងពលជា មួយគា  នះ ធ្វ ើតា មកា រ ណនា ំ 

ខា ងក  ម ៖

 ព  យា មឃា ត់ឈា ម។ ធ្វ ើតា មកា រណនា ំ  ទំ.២៨១ ចំ  ះកា រធា  ក់ឈា មក  យពលរលូតកូន។ ឲ្យថា  ំ 

អ៊រហ្គ ូណូវីន(មើលទំ.៣៩១)។

 ព  បា លសភា ពស្ហ ុក(មើលទំ.៧៧)។

 បើមា ន  គស ្ញ  នកា របង្ក រ  គ ឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដូចកា រមា ន  ុន   ពលស   លកូន (មើលទំ.២៧៦)។

ដើម្ីបបងា្ក  រកា រមា នជំងឺ និងកា រសា  ប់  យសា រកា ររំលូតកូន

 ឲ្យថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិក(អំពីសុីលីន ទំ.៣៥៣ ឬត   សុីគ្ល ីន ទំ.៣៥៦) ក  យពលរំលូតកូន  ះជា ធ្វ ើ  តា មផ្ទ ះ

ឬ  មណ លសុខភា ពក៏  យ វា ជួយកា ត់បន្ថ យកា រ  ឈមនឹងកា របង្ក  គ និងផលវិបា កដ៏   ះថា  ក់ផ្សងៗ។

 ជៀសវា ងកា រមា នផ្ទ  ះមិនតា មបំណង។ជៀសវា ងកា រមា នផ្ទ  ះមិនតា មបំណង។ វិធីសា  ្ត ពន  រកំណើតគួរតមា នស   ប់ទា ំងបុរសនិង  ្ត ី 

(មើលជំពូក២០)។

   កា  យសហគមន៍របស់អ្ន កឲ្យជា កន្ល ងល្អ  សើរមួយ ជា ពិសសស   ប់  ្ត ីនិងកុមា រ។  ពលដលសង្គ ម

ធា នា ថា ត  ូវកា ររបស់មនុស្ស  ប់គា   ូវតបា នបំពញ   ះចំនួន  ្ត ីដល  ូវកា ររំលូតកូន ក៏នឹងថយចុះដរ។

 ្ត  ីគួរទទួលបា នសវា រំលូតកូន ដលមា នភា ពសា  ត និងមា នសុវត្ថ ិភា ព ហើយធ្វ ើឡើង  យបុគ្គ លិក 

សុខា ភិបា លជំនា ញ  យឥតបង់ថ្ល  ឬមា នតម្ល ទា ប។ តា មវិធីនះ ្ត  ីនឹងមិន  ូវកា រកា ររំលូតកូន  យ 

  ះថា  ក់ និងខុសច  ប់ទៀតទ។ 

  ្ត ីដលមា ន  គស ្ញ  ណា មួយនប   ទា ំងឡា យដលកើតឡើងបនា  ប់ពីរំលូតកូន  ះបីជា ធ្វ ើ  តា មផ្ទ ះ 

ឬ  មន្ទ ីរពទ្យក្ត ី គួរបា នទទួលកា រថទា ំភា  មៗ។ ដើម្ីបលើកទឹកចិត្ត ឲ្យធ្វ ើយា៉ ងដូច្ន ះបា ន  ូពទ្យ និងបុគ្គ លិក 

សុខា ភិបា ល មិនគួរធ្វ ើឲ្យ  ្ត ីដលបា នរំលូតកូន មា នអា រម្ម ណ៍ខា  សអៀនទ។មិនគួរធ្វ ើឲ្យ  ្ត ីដលបា នរំលូតកូន មា នអា រម្ម ណ៍ខា  សអៀនទ។

  ខ្ញ ុំមិន  មន្ទ ីរពទ្យទ។  ខ្ញ ុំមិន  មន្ទ ីរពទ្យទ។  

គនឹងដឹងថា ខ្ញ ុំបា នធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះ ។                             គនឹងដឹងថា ខ្ញ ុំបា នធ្វ ើអ្វ ីខ្ល ះ ។                             

 ឯង  ូវត  ! ឯងមា ន  ុន    ឯង  ូវត  ! ឯងមា ន  ុន    

និងឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះ។ ជីវិតរបស់ឯង និងឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះ។ ជីវិតរបស់ឯង 

ស្ថ ិតក្ន ុងភា ព   ះថា  ក់ហើយ!ស្ថ ិតក្ន ុងភា ព   ះថា  ក់ហើយ!

  ម៉ៗ? ម៉ៗ? 

ម៉ឈឺហ្អ ះ?ម៉ឈឺហ្អ ះ?
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 ឿងញៀន

សព្វ ថ្ង នះ កា រ  ើ   ស់  ឿងញៀន កា រ  ើ   ស់  ឿងញៀន គឺជា ប   មួយដលកំពុងតរីករា លដា ល  ទូទា ំងពិភព  ក។

 ះបីជា    និងបា រី គឺជា ផលិតផល  បច  ប់  ក្ន ុង  ទសជា  ើនក៏  យ វា ក៏ជា  ឿងញៀនដរ។ វា បា ន 

ចូលរួមក្ន ុងកា រ ធ្វ ើឲ្យមនុស្សជា  ើនលា ននា ក់ខូចសុខភា ព និងសា  ប់ ជា រៀងរា ល់ឆា  ំ។  ក្ន ុងពិភព  ក កា រផឹក 

 ឿង  វឹង ឿង  វឹងដ៏លើសលុប បណា្ខ  លឲ្យខូចសុខភា ពយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ មា នប   ក្ន ុង  ួសា រ និងសង្គ ម។ ក្ន ុងរយៈពល 

ជា  ើនឆា   ំមកហើយ កា រជក់បា រីជក់បា រីបា នកា  យជា មូលហតុចម្បងនកា រសា  ប់  ក្ន ុង  ទសរីកច  ើន ហើយឥឡូវនះ 

វា ក៏បា នកា  យជា មូលហតុកា ន់តធំ នកា រសា  ប់  ក្ន ុង  ទសក ីក ថមទៀត។  ពលដលមនុស្សជា  ើន 

 ក្ន ុង  ទសរីកចំរីន បា នឈប់ជក់បា រី ក ុមហ៊ុនថា  ំជក់បា នងា ក  យក  ទសក ីក ធ្វ ើជា ទីផ  រថ្ម ី និងយ៉ា ង 

ងា យ  ួលរបស់គវិញ។

ប   សុខភា ពដលទា ក់ទងនឹងកា រ  ើ   ស់    និងបា រី  ូវបា នពិភា ក   ទំព័រ១៤៨ និង១៤៩។

បន្ថ ម  លើ    និងបា រី  មា នមនុស្សជា  ើនដលរស់  តា មតំបន់ផ្សងៗនពិភព  ក បា នកំពុង  ើ   ស់ 

 ឿងញៀន "ខុសច  ប់"  ឿងញៀន "ខុសច  ប់" ។  ឿងញៀនទា ំងនះមា ន  ភទខុសៗគា  ពីកន្ល ងមួយ  កន្ល ងមួយ  យរា ប់បញ្ច ូល 

ទា ំងកក   (weed, pot, grass, sin semilla, mota, hashish, ganja) អា ភៀនអា ភៀន(heroin, morphine, smack) 

និងកូកា អុីនកូកា អុីន(crack, snow, rock)។

ប   ដលកំពុងកើនឡើងក្ន ុងចំ  មកុមា រក ីក ក្ន ុង 

ទីក ុង គឺកា រហិតសា រធា តុគីមី ជា ពិសសកា វកា វ បុ៉ន្ត ជួនកា ល 

ក៏មា នកា រហិតថា  ំលា បពណ៌ ថា  ំខា ត់ស្បកជើង សា ំង និង 

ទឹកថា  ំសមា  តផ្សងទៀត។ ម៉  ងទៀត អ្ន កខ្ល ះ  ើ   ស់ 

ថា  ំពទ្យ  យរំ  ភ ជា ពិសសថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ 

ដលមា នឥទ្ធ ិពលខា  ំងៗ ថា  ំផ្ត ល់កមា  ំង និង 

"ថា  ំមិនឲ្យឃា  នអា ហា រ"។

 ឿងញៀនអា ច  ើតា មកា រលប ចា ក់ ជក់ ទំពា រ ឬហឺត។  ឿងញៀននីមួយៗមា នផលប៉ះពា ល់ផ្សងៗគា    លើ 

រា ងកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត ។ កូកា អុីន អា ចធ្វ ើឲ្យមនុស្សមា នកមា  ំងខា  ំងកា   និងមា នអា រម្ម ណ៍សប  យរីករា យ បុ៉ន្ត ពល ក  យ 

មក មនុស្ស  ះក៏មា នអា រម្ម ណ៍អសក់មា  ំង ឆា ប់ខឹង និងធា  ក់ទឹកចិត្ត ។  ឿងញៀនខ្ល ះទៀត ដូចជា    អា ភៀន ម័រហ្វ ៊ីន 

និងហរូ៉អុីន អា ចធ្វ ើឲ្យមនុស្សមា នអា រម្ម ណ៍ស្ង ប់សា  ត់ និងបន្ថ យភា ពតា នតឹង  ពលដំបូង បុ៉ន្ត ក  យមកថា  ំទា ំង  ះ

ធ្វ ើឲ្យមនុស្ស  ះបា ត់បង់កា រ  ប់  ងខ្ល ួនឯង ឬរហូតដល់សន្ល ប់បា ត់សា  រតី។  ឿងញៀនផ្សងទៀត ដូចជា ក    

PCP, LSD និងប៉យ៉ូត អា ចធ្វ ើឲ្យមនុស្ស  មើ  មឃើញវត្ថ ុផ្សងៗដលមិនមា ន ឬបង្ក ើតកា រសុបិន្ត រវីរវា យ។

បំរា ម ៖  ្ត ីមា នផ្ទ  ះដលជក់បា រី ផឹក    ឬ  ើ  ឿងញៀនផ្សងៗ អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់    បំរា ម ៖  ្ត ីមា នផ្ទ  ះដលជក់បា រី ផឹក    ឬ  ើ  ឿងញៀនផ្សងៗ អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់    

ដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ   ។ ម ៉ ងទៀត កា រចា ក់  ឿងញៀន  យ  ើម្ជ ុលរួមគា  ជា មួយមនុស្សផ្សងទៀត ធ្វ ើឲ្យមា ន ដល់ទា រកក្ន ុងផ្ទ   ។ ម ៉ ងទៀត កា រចា ក់  ឿងញៀន  យ  ើម្ជ ុលរួមគា  ជា មួយមនុស្សផ្សងទៀត ធ្វ ើឲ្យមា ន 

កា រឆ្ល ងរា ល ដា លឆ្ល ងជំងឺដ៏មា ន   ះថា  ក់ផ្សងៗ។ មើល ជំងឺរលា កថ្ល ើម(ទំ.១៧២) និងជំងឺអដស៍ (ទំ.៣៩៩)។កា រឆ្ល ងរា ល ដា លឆ្ល ងជំងឺដ៏មា ន   ះថា  ក់ផ្សងៗ។ មើល ជំងឺរលា កថ្ល ើម(ទំ.១៧២) និងជំងឺអដស៍ (ទំ.៣៩៩)។
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មនុស្ស  ើនតចា ប់ផ្ត ើម  ើ  ឿងញៀនដើម្ីបបំភ្ល ច 

កា រលំបា ក កា រ   កឃា  ន ឬរំងា ប់កា រឈឺចា ប់ ក្ន ុងជីវិត 

រស់   ចា ំថ្ង របស់គ។ បុ៉ន្ត  ពលដលគបា ន 

ចា ប់ផ្ត ើមហើយ គតងតកា  យ  ជា ញៀន។ បើគ 

ព  យា ម ឈប់ ពួកគនឹងកា  យជា មា នកា ររសា ប់រសល់ 

មិន  ួលខ្ល ួន ឬមា នកា រកា ចសា ហា វ។ ដើម្ីបឲ្យបា ន 

 ឿងញៀនត  ទៀត ពួកគនឹងអា ច   ឹត្ត អំពើ ឃា តកម្ម  

បង្អ ត់អា ហា រ ឬធ្វ ើបា បក ុម  ួសា ររបស់គ។ ដូច្ន ះកា រ 

 ើ   ស់  ឿង ញៀនបា នកា  យជា ប   ដល់  ួសា រ និង 

សហគមន ៍ទា ំងមូល។                                 

 ឿងញៀនមួយចំនួន ដូចជា កូកា អុីន និងហរូ៉អុីន មា នឥទ្ធ ិពលញៀនយ៉ា ងខា  ំង។ មនុស្សមា  ក់អា ច   ន់តសា ក 

ល្បង  ើថា  ំនះតម្ត ងបុ៉   ះ ហើយក៏មា នអា រម្ម ណ៍ថា  គា ត់  ូវកា រវា ត  ទៀត។  ឿងញៀនផ្សងទៀត កា  យជា  

ញៀន បនា  ប់ពីបា ន  ើវា រយៈពលយា៉ ងយូរ។ កា រញៀន  ឿងញៀន គឺជា អនា  ក់ដ៏   ះថា  ក់មួយ ដលអា ចបណា្ខ  ល 

ឲ្យខូចសុខភា ព ឬអា ចសា  ប់ទៀតផង។ បុ៉ន្ត  ជា មួយកា រតា ំងចិត្ត  កា រខំ  ឹង   ង និងកា រគា ំ   អ្ន កញៀន  ឿងញៀន ជា មួយកា រតា ំងចិត្ត  កា រខំ  ឹង   ង និងកា រគា ំ   អ្ន កញៀន  ឿងញៀន 

អា ចយកឈ្ន ះលើកា រញៀនបា ន។អា ចយកឈ្ន ះលើកា រញៀនបា ន។

 ពលដលអ្ន កញៀនមា  ក់ ទើបតលះបង់  ឿងញៀនថ្ម ីៗ គា ត់នឹងមា នអា រម្ម ណ៍រសា ប់រសល់ក្ន ុងខ្ល ួន និងប ្ច ញ 

សកម្ម ភា ពប្ល កៗ។ នះ  ថា  "  គស ្ញ  នកា រផា  ច់  ឿងញៀន" ។ មនុស្ស  ះអា ចកា រពិបា កក្ន ុងខ្ល ួនយ៉ា ងខា  ំង 

មា នកា រធា  ក់ទឹកចិត្ត  ឬមា នកា រខឹង។ គា ត់អា ចមា នអា រម្ម ណ៍ថា គា ត់មិនអា ចរស់   យគា  ន  ឿងញៀនបា នទ។

ចំ  ះ  ឿងញៀនខ្ល ះ ដូចជា ហរ៉ូអុីន ឬកូកា អុីន  គស ្ញ  នកា រផា  ច់  ឿងញៀនអា ចមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ដលអ្ន ក

ញៀនអា ចកា  យ  ជា មា នអា កា រៈ  រ   និងអា ចបង្ក ឲ្យមា នរបួសដល់ខ្ល ួនឯង ឬអ្ន កដទ។ គា ត់អា ច  ូវកា រជំនួយពី

គ្ល ីនិកពិសស។ ចំ  ះ  ឿងញៀនដទទៀត ដូចជា    ក    បា រី និងសា រធា តុគីមីហឺត តា មធម្ម តា គមិនចា ំបា ច់  ូវ

កា រកា រថទា ំពី  ូពទ្យទ បុ៉ន្ត កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ពីសំណា ក់មិត្ត ភក្ត ិនិង  ួសា រ គឺជា កា រសំខា ន់ណា ស់។

ទា ំងនះគឺជា កា រណនា ំដើម្ីបជួយ  ះ   យប   កា រ  ើ   ស់  ឿងញៀននិងកា រញៀន ៖

  ូវជួយគា ំ  និងទំនុកបំរុងតា មដលអា ចធ្វ ើ  បា ន ចំ  ះអ្ន កដលព  យា មបញ្ឈប់  ឿងញៀន។ ចងចា ំថា  

កា រ   ឺត្ត មិនសមរម្យរបស់គ គឺបណា្ខ  លមកពីកា រញៀន  ឿងញៀន មិនមន  យសា រអ្ន ក  ះទ។

 សមា ជិកនសហគមន៍ដលបា នញៀន  ឿងញៀន តបា នផា  ច់រួចហើយ អា ចបង្ក ើតជា  "ក ុមជួយគា ំ  " ដើម្ីប 

ជួយដល់អ្ន ក ដទដលកំពុងព  យា មផា  ច់    ឬ  ឿងញៀន។ 

 ក ុម  ួសា រ សា លា រៀន និងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល អា ច   ប់ដល់កុមា រអំពី   ះថា  ក់នកា រជក់បា រី កា រផឹក    

និងកា រ  ើ  ឿងញៀន។ ជួយប  ៀនកុមា រឲ្យដឹងថា មា នវិធីជា  ើន ដលអា ចធ្វ ើបា នដើម្ីបឲ្យមា ន 

"អា រម្ម ណ៍ល្អ " ហើយ  សើរជា ងកា រ  ើ  ឿងញៀន។

 ធ្វ ើកា រកលម្អ ប    ក្ន ុងសហគមន៍ ដលអា ចនា ំឲ្យ  ជា ជន  ើ  ឿងញៀន ដូចជា ៖ ភា ពអត់ឃា  ន លក្ខ ខណ  

កា រងា រដលគៀបសង្ក ត់ និងកា រខ្វ ះឱកា សក្ន ុងកា រមា នជីវភា ពល្អ ។ ជួយមនុស្សទន់ខ  យឲ្យ  មូលផ្ត ុំ និងក  ក

ឡើងទា មទា រសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ។

សកម្ម ភា ពនកា រគា ំ   និងទឹកចិត្ត សប្ុបរស មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ង សកម្ម ភា ពនកា រគា ំ   និងទឹកចិត្ត សប្ុបរស មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ង 
កា រដា ក់ទណ កម្ម  និងអំពើកា ចសា ហា វ។កា រដា ក់ទណ កម្ម  និងអំពើកា ចសា ហា វ។

កា រញៀន  ឿងញៀន អា ចបណា្ខ  លឲ្យ ៖កា រញៀន  ឿងញៀន អា ចបណា្ខ  លឲ្យ ៖

មិនឲ្យតម្ល ខ្ល ួនឯងមិនឲ្យតម្ល ខ្ល ួនឯង

និងមា នប   ក្ន ុង  ួសា រ  និងមា នប   ក្ន ុង  ួសា រ  

កា ចសា ហា វ និង កា ចសា ហា វ និង 

មា នអំពើហឹង  ។មា នអំពើហឹង  ។
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អត្ថ បទពីទំព័រ419 ដល់428 មិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រនះទ។អត្ថ បទពីទំព័រ419 ដល់428 មិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ជា ភា សា ខ្ម រនះទ។


