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ការព បាល
ប់ទីកន្លងក្នុងពិភព

ើនមាន

ក

ជាជនមានការ

សិទ្ធភាពល្អ ខ្លះក៍ពុំសូវមាន
ូវ

ើ

ើតឱសថបុរាណណាដលអ្នក

ះជំងឺជា

យ

ុង

តាំងពីរាប់រយឆាំមកម្លះ។

ះថាក់ផង

យត្ន័ជានិច្ច។

ះថាក់ ។

កដថា មានសុវត្ថិភាព និងដឹងវិធី

ទៀត និងមានតម្ល
តម្ល

ជំងឺក្អក និងជំងឺផាសាយ

ើវាច ស់លាស់ ប៉ុ

ះ។

ើន

យមាន

សិទ្ធភាពដូចថាំទំនើបដរ ឬអាចមាន

ក ហើយក្នុងករណីខ្លះក៍មានសុ
សុវត្ថិភាពជាងទៀតផង។
ង

ភទដលគ

ើស

ប់ព បាល

សិទ្ធភាពជាង និងបណា្ខលឲ្យមាន

តិចតួចជាងថាំក្អកទឹក និងថាំខាំងៗដលវជ្ជបណិតចញ

វជ្ជប

ឲ្យ

ើ

ទៀត។

ម ៉ងទៀត ទឹកបាយ ទឹកត ឬទឹកស្ករ ដលមាយជា

បានផ្តល់
មាន

សិទ្ធភាពជាងថាំទំនើបខ្លះដរ។ អ្វីដលសំខាន់បំផុត

ូវផ្តល់ជាតិទឹកដល់ទារកដលរាកឲ្យបាន

ំដននការព បាល

ើន។

យឱសថបុរាណ

ជំងឺមួយចំនួនអាចព បាលបាន

យ

ជំងឺមួយចំនួនទៀតអាចព បាលមាន

ើឱសថបុរាណ។

សិទ្ធភាពជាង

ើថាំទំនើប ។ នះគឺជាការពិត សំរាប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជា

ជំងឺទាំង
ុន

ើន

ឲ្យទារកដលរាក ក៏តងមានសុវត្ថិភាពនិង

(មើលទំ.១៥១)

ះ ដូចជា ជំងឺរលាកសួត តតាណូស

ះវៀន របង រលាកខ្នង

ឲ្យបានឆាប់ដលអាចធ្វើបាន។ ចំ
ឱសថបុរាណតម៉ ង

ះវៀន ជំងឺកាម

ះឡើយ។

ះ

យ

ឡើយ។ គ

ូវធ្វើការសិក យា៉ង

គ និងជំងឺ

ភទជំងឺទាំងនះ មិន

ជាទូ

ការព បាលជំងឺធ្ងន់ៗ

ះហតុផលនះ

ុង

យ

យ័ត្នជា

សំរាប់ការព បាលក្អក ផាសាយ និងរាកធម្មតា
ជារឿយៗស្លឹកតមានសុវត្ថិភាពជាង ល្អជាង

ើន។

មានពលខ្លះគមិនអាចដឹងច ស់ថា ឱសថបុរាណណាមាន

ចំ

តាមតំបន់ខ្លះ ការព បាល

សិទ្ធភាព ហើយខ្លះទៀតក៍អាចបង្កឲ្យមាន

ើន តាមរយៈការសាកល្បងកន្លងមក ឱសថបុរាណក៏មាន

ឧទាហរណ៍ៈ មានស្លឹកតជា

គឺ

ើន។

តាមផ្ទះដលអាចជួយបាន

សិទ្ធភាពជាងថា
ង ំទំនើប

ប

ស់ឱសថបុរាណជា

ូវធ្វើយា៉ងណាកុំឲ្យមាន

ការព បាល
ចំ

ើ

ូវបានបន្សល់ទុកពីឪពុកមាយដល់កូន

ដរ។ ឱសថបុរាណ ក៍ដូចជាថាំទំនើប គឺ

ូវ

១

តាមផ្ទះ និងជំនឿផ្សងៗ

តាមវិធីចាស់ៗ ឬតាមបបទំនៀមទមាប់់
ឱសថបុរាណជា

ជំពូកទី

និង

ុន

កជាងថាំសម័យទៀតផង។

ពលឆ្លងទន្ល គួរព បាល

យ

ូវចំណាយពលធ្វើការសាកល្បងព បាល

សិទ្ធភាព ឬឱសថបុរាណណាគាន

ើនបន្ថមទៀត អំពី

សិទ្ធភាពរបស់ឱសថនះ។

ើថាំទំនើប តាមការណនាំរបស់

ើថាំទំនើប

យ

ើ

សិទ្ធភាព

ះ

ូពទ្យ តងតមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
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វិធីព បាលតាមបបបូរាណ និងវិធីព បាលតាមបបទំនើប
មានវិធីព បាលតាមបបទំនើបមួយចំនួន បំពញត

ូវការសុខភាពបានល្អជាងវិធីព បាលតាមបបបុរាណ។ ប៉ុន្ត

មានពលខ្លះ ការព បាលតាមបបបុរាណ គឺជាមធ បាយដ៍ល្អបំផុត។ ឧទាហរណ៍ ៖ ជាញឹកញាប់ វិធីថទាំកុមារ ឬ
មនុស្សចាស់តាមបបបុរាណ តងតមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធ និងមាន

សិទ្ធភាពជាងវិធីព បាលតាមបបទំនើបមួយ

ចំនួន ដលមិនសូវមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺ។
ក្នុងរយៈពលប៉ុនានឆាំមុន គគិតថា ទឹក

ប៉ុន្តកយមក មានកុមហ៊ុនធំៗជា
ទារកថា ការបំ

កូន

យទឹក

មួយចំនួនបានជឿតាមការ

ះមាយជាអាហារដ៍ល្អបំផុតសំរាប់ទារក។ ការគិត

ើនបានផលិតទឹក

ះ

សនាទាំង

ទក
ឹ
ះហតុផលរបស់ទឹ

ះ ហើយបានចាប់ផ្តើមបំ

ះមាយគឺជាការ

រពទំនៀមទមាប់់របស់

ជំនឿដលអាចធ្វើឲ្យ
ឱសថបុរាណខ្លះមានឥទ្ធិពល

សិទ្ធភាពត

គាត់។

ក៏ជឿតាមសម្តី

្តីមាក់

ះ និងសាប់

កូនរបស់ពួកគ

យមិនចាំបាច់

យ

ើទឹក

យសារការបង្ក

សើរបំផុត សូមអានទំព័រ២៧១។

ជាជនអ្នក ហើយ

ើ

្តីជាមាយ

ះ

កំប៉ុងវិញ។

គ ឬការ

ក

ស់វាជាមូលដាន។

យផាល់

លើរាងកាយ។ ឱសថបុរាណមួយចំនួនទៀត ហាក់ដូចជាមាន
ះ។ ជំនឿ អាចមានឥទ្ធិពលព បាលយា៉ងខាំង។

ះ ខ្ញុំបានឃើញបុរសមាក់ឈឺក ល

យា៉ងខាំង។ ដើម្បីព បាលគាត់
ផ្អមមួយដុំតូច

ូវ!

ជាជនជាសះស្បើយពីជំងឺបាន

យសារពួកគមានជំនឿប៉ុ

ឧទាហរណ៍ ៖ មានម្តង

ឹម

កំប៉ុង ហើយបនាប់មកក៍ចាប់ផ្តើមណនាំដល់មាយ

កំប៉ុងជាការល្អជាង។ នះមិនមនជាការពិតឡើយ ប៉ុន្តក៍មាន

ជាលទ្ធផល មានទារករាប់ពាន់នាក់បានទទួលរង
ឃាន។ ចំ

ះ

ះពិតជា

្តី

ថាំបំបាត់ការឈឺចាប់យា៉ងមាន

្តីមាក់បានឲ្យដំឡូងជា ឬដំឡូង

ះបាន

ប់គាត់ថា ដំឡូងនះ គឺជា

សិទ្ធភាព។ បនាប់មកបុរស

ះ

ះ ហើយការឈឺក លរបស់គាត់ក៍បានជា

សះស្បើយយា៉ងឆាប់រហ័សមន។
ះគឺ

ី្ត

យសារបុរស

ះ មិនមនដំឡង
ូ មួយដុំ
ឱសថបុរាណមួយជា

ឱសថបុរាណទាំង
មានជំនឿ

លើវា។

ះទ ដលបានធ្វឲ
ើ ្យគាត់ធរូ

ើនមាន

ល។

សិទ្ធភាពតាមវិធីនះ។

ះ បានជួយយា៉ងខាំង

ជំងឺ ដលមួយផ្នកនជំងឺ
ជំនឿ ការ

ះមានការជឿជាក់លើការព បាលរបស់

យសារ

ជាជន

យសារមូលហតុនះ បានជាឱសថបុរាណមានសារ
ះស្ថិត

ក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្ស ឬជាជំងឺដលមួយផ្នកនមូលហតុរបស់វាបណា្ខលមកពី

ួយបារម្មណ៌ ឬការភ័យខាចរបស់មនុស្ស។

ជំងឺដលស្ថិត

ក្នុងកុមជំងឺ

ះរួមមាន ៖ ជំងឺ

ូវអំពើ ឬ

ហតុផល ការឈឺចាប់មិនច ស់លាស់ (ជាពិសស ចំ

នារីជំទង់ ឬ

ូវបណា្ខសា ការភ័យខាច ឬការរំជួលចិត្ត

ះមនុស្សដលកំពុងជួប

្តីដលមានវ័យចំណាស់) និងជំងឺថប់អារម្មណ៍ ឬការ

កើតឬស។

ះប

តច ស់ទៀត

ទាំងអស់នះ អាកប្បកិរិយា ឬម

ស

លក្នុងអារម្មណ៍។

ទះភាពតានតឹងក្នុងចិត្តដូចជា
កពះ ជំងឺឈឺក ល

កាំង និង

្ចតនារបស់អ្នកព បាល អាចជាការសំខាន់បំផុត។ អ្វីដលកាន់

ះ គឹការបងាញឲ្យឃើញថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់

ជួយឲ្យគាត់មានការធូរ

យគាន

ួយចិត្តហួសហតុជាដើម។ ជំងឺដលរាប់បញ្ចូល

ក្នុងកុមនះដរ មានដូចជា ករណីខ្លះនជំងឺហឺត ត្អើក ការមិនរំលាយអាហារ ជំងឺដំ
ចំ

ជន៍យា៉ងពិសសក្នុងការព បាល

យជួយឲ្យអ្នកជំងឺជឿថា គាត់នឹងជាសះស្បើយ ឬ
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ជួនកាល ជំនឿរបស់មនុស្សមាក់

បណា្ខលមកពីមូលហតុផ្លូវកាយទាំង
ដូចខាងកម ៖

លើឱសថបុរាណណាមួយ អាចជួយដល់ប
ុង។ ឧទាហរណ៍ ៖

យកថាំជក់មកបិត

ជាជនដលរស់

តងតមាន

ឥទ្ធិពល

ើន

លើមុខរបួសដលពស់ចឹក

ភទផ្សងៗគា។ បើតាមយើងដឹង ក្នុងចំ

ះថាក់ដល់គាត់ទាល់ត

ះ

ះ

ហលជាគាត់

កាន់តតិច។

ប

សិនបើអ្នកដល

យ ក៏មានមនុស្សជា

ឬសត្វមានពិស ផ្សងៗទៀត

ះពស់ចឹក ការព បាល

ើវា

ះមានជំនឿលើវា។

ះជីពចររបស់គាត់នឹងដើរយឺត គាត់នឹងមិនសូវកំរីក និង

ក្នុងខ្លួនរបស់គាត់កាន់តយឺត។ ដូច្នះ គាត់នឹងមាន

ិត។ ថ្វីត្បិតតឱសថបុរាណ

ើនធាក់ខ្លួនឈឺយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ ឬសាប់។ បើតាមយើងដឹង ៖

គានឱសថបុរាណណាដលស

ះឡើយ) មាន

យ

សិន

ះថាក់

ូវបាន

ើ

ប់ព បាលជាតិពិស (មិនថាជា ពិសពស់ ខ ដំរី ពីងពាង
សិទ្ធភាពជាងឥទ្ធិពលព បាលនជំនឿ

ើថាំពទ្យទំនើប តងតជាការ

ូវមាន ថាំបន បជាតិពិស ឬ "សរ៉ូមបន បជាតិពិស" មុនពល
ពលដលអ្នក
ះទ។

ះ គានឱសថណាដលមាន

ូវពស់គានពិសចឹកហើយ។

ប៉ុន្ត គុណសម្បត្តិនឱសថបុរាណក្នុងការព បាលពស់ចឹក គឺមានក

ចំ

ប់ព បាលពស់ចឹកដរ ហើយជាទូ

មឱសថបុរាណទាំង

សិទ្ធភាពល្អខ្លះដរ

ះធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវមានការភ័យខាច

មិនសូវញ័រ ហើយជាលទ្ធផល ពិសនឹង

ជាទូ

ះ

ះអ្នកទាំងឡាយដលនិយាយថា ឱសថបុរាណអាចបន បពិសពស់មិនឲ្យមាន

ប៉ុន្ត ឱសថបុរាណមួយចំនួនក៏អាចមាន

ជាញឹកញាប់ក៏

ជាជនខ្មរមានវិធីព បាលផ្សងៗ

តាមតំបន់ផ្សងទៀត ក៏មានឱសថបុរាណរបស់គស

ឆាំងនឹងពិសពស់ទ។ ចំ

បើឱសថបុរាណ

ពលពស់ចឹក

ទាំងឡាយរបស់គាត់ ដល

សើរ។ សូម

ូវការវា។ មិន

ះឡើយ។

ៀមឲ្យហើយ ៖

ូវរង់ចាំរហូតដល់ហួសពល

4
ជំនឿដលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំងឺ
ឥទ្ធិពលនជំនឿអាចជួយព បាលមនុស្សបាន ប៉ុន្តវាក៍អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមាន

មានជំនឿយា៉ងខាំងថា នឹងមានអ្វីមួយធ្វើបាបគាត់

ះថាក់ដរ។

សិនបើនរណាមាក់

ះការភ័យខាចរបស់គាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ឈឺបាន។ ឧទាហរណ៍៖
មានម្តង

ះ គបាន

ខ្ញុំ

ដលទើបមានការរលូតកូន ហើយ
ឈាមតិចៗ។ មានដើមកូច

្តីមាក់

មើល

មានធាក់

ធិ៍សាត់មួយដើម

ក្បរផ្ទះគាត់។ ដូច្នះ ខ្ញុំបានសំណូមពរឲ្យគាត់

ផឹកទឹកកូច

បាច់មួយកវ (ពី

ះក្នុងទឹកកូច

មានជាតិវិតាមីនស ដលអាចជួយព
ឈាម)។

្តី

ខាចថាទឹកកូច
ក៏

ះក៏បានផឹកវា

យ។

ឹងសរស

ះបីជាគាត់

ះនឹងធ្វើឲ្យគាត់មាន

ការភ័យខាច

ះថាក់

ះពិតជាមានឥទ្ធិពលខាំងកា

រហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺភាមៗមន។ ខ្ញុំបាន

ពិនិត្យគាត់ ប៉ុន្តខ្ញុំរកមិនបានរកឃើញមានប
ផ្លូវចិត្តអ្វីឡើយ។ ខ្ញុំបានព យាមលួង
យ

ទីបំផុត ខ្ញុំបានចាក់ជាតិទឹក (ទឹកសុទ្ធ) មួយម្ជុលឲ្យគាត់។ ទឹកសុទ្ធ

មានជំនឿយា៉ងខាំង

លើការចាក់ថាំ គាត់ក៏បានធូរ

តាមពិត ទឹកកូចមិនបានធ្វើឲ្យគាត់មាន

ផ្សងៗទៀតជា

បានប

មានមនុស្សជា

ើន។ ជាលទ្ធផល ប

ះបីជាខ្ញុំបានជួយ

្តីនះក៏

ហើយ ខ្ញុំក៏បាន

ទឹកកូច

ឹម

ជា

ើនដលមិនគួរកើត

យ។ ប៉ុន្ត

បាច់ទ ដលធ្វើឲ្យគាត់ឈឹ

ការចាក់ទឹកសុទ្ធមួយម្ជុល

ជួយឲ្យគាត់ជាសះស្បើយ

ល

ះថាក់ដល់គាត់ គឺ ជំនឿរបស់គាត់

ះ គឺជំនឿរបស់គាត់

សគាត់ចំ

ពលដល

ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើខុសចំ

្តី

សើរ

ះ និងកុម

ះគាត់

ះបានជាសះស្បើយទាំង

ះខ្ញុំ

ុង

ះអ្វីដលខ្ញុំបានធ្វើ។ ខ្ញុំបានព យាមធ្វើឲ្យគាត់យល់ថា មិនមន

ះ ប៉ុន្ត គឺការភ័យខាចទ
ច ដលបណា្ខលឲ្យគាត់ឈឺ។ ម៉ ងទៀត ក៍មិនមន
ះដរ ប៉ុនកា
្ត រមិនភ័យខាចរបស់
ច
គាត់

យការយល់ច ស់អំពីការពិតរបស់ទឹកកូច ការចាក់ទឹកសុទ្ធ និងអារម្មណ៍ដលមាន

្តីមាក់

លើការចាក់ថាំ។

តបន្តកើតឡើង។

ពលដលខ្ញុំគិតយូរៗ

ះធ្វើឲ្យគាត់បានជាសះស្បើយ
ះ។

យសារគាត់

ើនបន្តជឿលើគំនិតមិនពិតអំពីការធ្វើអំពើ ការចាក់ថាំ ការតមអាហារ និងប

ូវវិញ។ ដូច្នះ ពីរបីថ្ងកយមក

ផ្ទះគាត់ ហើយសុំ

ូវសាប់។

ះពុំមានឥទ្ធិពលថាំទ។ ប៉ុន្ត

ះថាក់ទ។ អ្វីដលអាចធ្វើឲ្យមាន

្ខយឲ្យគាត់ជឿលើរឿងដលមិនពិត។

ខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងនះឲ្យ

ប៉ុន្តគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹង

ះថាក់អ្វីឡើយ។

លយា៉ងឆាប់រហ័ស។

ដលថា ទឹកកូចអាចធ្វើឲ្យគាត់ឈឺ។ ចំណកឯអ្វីដលធ្វើឲ្យគាត់ធូ
ដូចគានះដរ ក៏

ប់គាត់ថា គាត់គាន

មគាត់

វិញទ ដលបាន

ក្នុងចិត្តគាត់

ហលជា

ួសារនឹងលងមានអារម្មណ៍ភ័យខាច ហើយនឹងអាចថទាំសុខភាពរបស់ពួកគបានកាន់ត

ពលអនាគត។ ប

សុខភាព មានទំនាក់ទំនងនឹងការយល់ដឹង និងការមិនភ័យខាចផ្តសផាស។

5
ការធ្វើអំពើ មន្តអាគម និងវិ

្ញណអាកក់

សិនបើមនុស្សមាក់មានជំនឿយា៉ងខាំងថា មាននរណាមាក់មានអំណាចអាចធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺ

ជាអាចឈឺជាមិនខាន។ អ្នកដលជឿថាខ្លួន

ូវអំពើគ ឬ

របស់ខ្លួនគផាល់។ (សូមមើលទំព័រទី២៤)

ូវវិ

្ញណអាកក់ធ្វើបាប

ះគាត់

កដ

ះបណា្ខលមកពីការភ័យខាច

ូមន្តអាគម" គានឥទ្ធិពលលើអ្នកណា

"

មាក់ទ លើកលងតគាត់មានសមត្ថភាព
ធ្វើឲ្យគជឿថា គាត់មានមហិទ្ធិរិទ្ធមន។

ចំ

ះហតុផលនះ ៖

គមិនអាចធ្វើមន្តអាគម

លើអ្នក

ដលមិនជឿលើការធ្វើអំពើ
ះឡើយ។

មនុស្សមួយចំនួនគិតថា ពួកគ "

ការមានដុំសាច់ ឬជំងឺ

ូវមន្តអាគម"

ពលពួកគមានជំងឺចំឡក ឬជំងឺគួរឲ្យភ័យខាច (ដូចជា

ដាប់ភទ ឬជំងឺកិនថ្លើម)។ ជំងឺទាំងនះ មិនទាក់ទងនឹងការធ្វើអំពើ ឬមន្តអាគមអ្វីឡើយ។

ជំងឺទាំងនះ គឺកើតឡើងពីធម្មជាតិ។
កុំចំណាយ

ក់

លើមន្តអាគម ដលអះអាងថាអាចព បាលការធ្វើអំពើឲ្យ

ការសងសឹកជាមួយនឹងអ្នកធ្វើអំពើ
ជំនួយពី

ូពទ្យ។

ះឡើយ

សិនបើអ្នកមានជំងឺអ្វីប្លក សូមកុំប

ជាមួយ

ូពទ្យវិញ។

ស

ះវានឹងមិនមនជាដំ

ះ

ូមន្តអាគម ហើយក៍កុំ

រក

ូ

ះ។ ម៉ ងទៀត ក៏មិន

យទ។

ូវស្វងរក

សិនបើអ្នកឈឺធ្ងន់

ះមន្តអាគមដរ ប៉ុន្ត

ូវ

រក

ពិភាក

សិនបើអ្នកមាន ជំងឺចំលក

កុំប

ស

ូមន្តអាគម

កុំ

រក

ូ

ះមន្តអាគម

សូម

ទទួលដំបូនានពី

ូពទ្យ

6
សំនួរនិងចម្លើយអំពីជំនឿតាម
ឧទាហរណ៍ទាំងនះគឺមាន

លក្ខណៈ

ក្នុង

ពណី និងការ

ទសកម្ពុជា ជាតំបន់ដលខ្ញុំសា្គល់ច ស់។

ដៀងគា។ គិតរកមធ បាយដើម្បីស្វងយល់ថា តើ

សុខភាល្អ និងជំនឿណាមិននាំឲ្យមានសុខភាពល្អ។

សិនបើទារកមាក់មានជំងឺរាកហើយឈឺធ្ងន់

តើមាយគួរឈប់បំ

ើឱសថបុរាណ

ះកូនឬ?

ហលជាមានជំនឿខ្លះមាន

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក មានជំនឿណានាំឲ្យអ្នកមាន

ទ! ទឹក

ះមាយមិនមនជាមូលហតុ

ះ

ះមាយបានកាន់ត

នាំឲ្យទារកមានជំងឺរាក
ទឹក

ពលដលរាក

ះទ ប៉ុន្តបើទារក

ើន ក្នុង

ះគនឹងឆាប់ជាសះស្បើយ

ពីជំងរា
ឺ ក និងជំងឺផ្សងៗជាមិនខាន។

ធ្វើអំពើ

ពលដលមានមនុស្សមាក់
លើមនុស្សមាក់ទៀត

យធ្វើឲ្យមានវត្ថុអ្វីមួយ ដូចជា

ដក

ល ឬម្ជុល ចូល

មិនពិតទ។

ក្នុងស្បក

ធ្វើឲ្យវត្ថុផ្សងៗ ចូល

ះក៏

គួរស្វងរកដំបូនានពី

របស់គ និងបណា្ខលឲ្យមានការឈឺ
ចាប់ ហើយបនាប់មក អ្នក
ការ

ូខ្មរ ដើម្បីដកវត្ថុ

ះចញ

ឡើយ ហើយ

ូវ

ះគានមនុស្សណាអាច

ក្នុងខ្លួនមនុស្សបាន

សិនបើនរណាមាក់ឈឺ គាត់
ូពទ្យ។

ពីកុង
្ន ខ្លួនវិញ។ តើរឿងនះពិតឬ?

ពលដលទារកមាន "បង្ហើយ" ផត

មានន័យថា ទារក
សារជំងឺរាក

ះ និង

ូវសាប់

យ

សិនបើពួកគមិនបានទទួល

ការព បាលពិសស។ តើនះពិតឬ?

ទារកដលទើបស

លថ្មីៗ មិនអាច

ងូតទឹកបាន រហូតទាល់តទងផ្ចិត
តើនះពិតឬ?

ុះ។

នះតងតជាការពិត។ បង្ហើយដលផត

នះ គឺ

ពក។

យសារទារកបាត់បង់ជាតិទឹក

សិនបើទារក

ជាតិទឹកឲ្យបាន

ប់

នឹងអាចសាប់បាន។

្តីឆ្លងទន្លបានប៉ុនានថ្ង

ទើបអាចងូតទឹកបាន?

ះ មិនបានទទួល

ន់ឆាប់ៗ

នះជាការពិត! ជាទូ

រក ឲ្យស្ងួតរហូតទាល់តវា
អាចជូតសំអាតទារកថ្នមៗ

ះទ គ

ទងផ្ចិតគួរត

ុះ។ ប៉ុន្ត យើង
យ

ើ

កណាត់សើមដលសាត ហើយទន់។

្តីអាចងូតទឹក

តើ

ើន

ឆ្លងទន្លរួច ក្នុងថ្ង

ឧណៗបាន បនាប់ពី

ះ។ ទំនៀមទមាប់់ដល

មិនឲ្យងូតទឹករយៈពលជា
បនាប់ពីស
ជំងឺ។

ើនសបាហ៍

លកូន អាចបណា្ខលឲ្យមាន
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ជំងឺខាក់មាន់ បណា្ខលមកពីការ

លងជាមួយសត្វមាន់ ឬជាការ
ចម្លងពីមាយ

ការបំ

ល្អជាងការបំ

កូន។ តើនះពិតឬ?

កូន

កូន

យទឹក

យទឹក

កំប៉ុង។ តើនះពិតឬ?

ះមាយ
ះ

បរិ

លកូន

ការខ្វះវីតាមីនអា។ ជំងឺនះអាចព បាលបាន
យការលបថាំវីតាមីនអា និងបរិ

្តីគួរជៀសវាង

គចំណីអាហារអ្វីខ្លះ?

អាហារដលសំបរូ វីតាមីនអា ដូចជា ៖ សាយ

ល្ហុង

និងដំឡូង ជាដើម។

នះជាការពិត! ទឹក

ជាង ទឹក

ះ

ះថាក់ មនទ?

សិនបើមានអ្នកណាមាក់មាន

ុន

គាត់គួរតដណ្ណប់ខ្លួនឲ្យ

ជិត ដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់មកធ្វើទុក្ខគាត់។

តើគំនិតនះ

ឹម

ស

ក្នុងអំឡុងពល២-៣ សបាហ៍បនាប់ពី
លកូននះ

អាហារបំប៉ន

តបរិ

ូវឬទ?

ះដំបូងទ គឺ

ូវឲ្យកូន

ទឹកស្ករជំនួសវិញ។ តើនះគឺជាការ

ឹម

ូវឬទ?

ះទ។ ផ្ទុយ

ប់

វិញ គាត់គួរ

ើន ដូចជា

ះ

ស៊ុត

ប់

ភទ និងពពួកសណ្ណក។

នះជាគំនិតល្អ។ អ្នកជំងឺគួរងូតទឹក

ឧណៗ ជារៀងរាល់ថ្ង។

មិន

ឹម

មាក់មានជំងឺ

ូវទ!
ុន

សិនបើមាននរណា

គ

ូវ

ះសំលៀក

បំពាក់ឬកណាត់ដណ្ណប់ផ្សងៗចញ។

ទុកខ្លួនគាត់ឲ្យ

នឹងជួយធ្វើឲ្យកំ

្តីដលទើបសំរាលកូនរួច មិនគួរ
ទឹក

្តីជាមាយ មិនគួរតម

គអាហារឲ្យបាន

មិន

ឲ្យកូន

កំប៉ុង ហើយវាក៍អាចជួយ

ផ្លឈើ បន្ល សាច់ ទឹក

តើការងូតទឹកឲ្យអ្នកជំងឺ គឺជាការល្អទ

ជំងឺ

ះមាយពិតជាល្អ

ការពារទារក មិនឲ្យមានជំងឺផ្សងៗថម

ធុញ្ញជាតិ

ឬតើវាអាចបណា្ខលឲ្យមាន

គ

ទៀតផង។

តើក្នុងរយៈពល២-៣ សបាហ៍ដំបូង

បនាប់ពីស

មិនពិតទ! ជំងឺខាក់មាន់បណា្ខលមកពី

ឹម

ូវខ្យល់។ ការធ្វើបបនះ
ថយចុះ។

ូវទ! ទឹក

ះដំបូងមានសារ

សំខាន់ខាំងណាស់

ះវាមានវីតាមីន

ម

អាចជួយទារកក្នុងការ

យុទ្ធនឹងការបង្ក

គ

ទាំងមានអាហារូបត្ថម្ភជា

ើនទៀត ដល

ផ្សងៗ។ ទារកដលទើបស
ទឹក

លរួច

ះដំបូងជាចាំបាច់ ហើយមិន

ទឹកទ។

ូវការ

ូវការ
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ដើម្បីព បាលជំងឺខាក់មាន់ គយក

ស្លឹកឈូក

ខ្ចប់ទឹក ហើយគប់ឲ្យចំភ្នក

អ្នកជំងឺខាក់មាន់
ឹម

ះ។ តើនះគឺជាការ

ូវឬ?

ឹម

ូវទ! អ្នកដលមានជំងឺ

ខាក់មាន់ គឺបណា្ខលមកពីការខ្វះវីតាមីនអា
ហើយគួរព បាល

និងបងា្ករបាន

យ

ើថាំ វីតាមីនអា

យការបរិ

គអាហារដល

សំបូរ វីតាមីនអា ដូចជាៈ ដំឡូង

និង

សាយ ជាដើម។

ទឹកតដលបានពីស្លឹក

បក

អាចជួយព បាលជំងឺរាកបាន។
តើនះគឺជាការពិតឬ?

ជាការពិត! ស្លឹក

មន។ ស្លឹក

ដលអាច
មកពីម

សំនួរ និងចំលើយស្តីអំពីថាំពទ្យទំនើប និងការយល់

ការថត

មិន

យកាំរស្មីអ៊ិច អាចសុីផ្នក

ខាងក្នុងនរាងកាយ។ តើនះគឺជាការពិត
ឬទ?

បកពិតជាអាចជួយ

បកមានជាតិថាំពីធម្មជាតិ

ឆាំងនឹងជំងឺរាកដលបណា្ខល

គបាក់តរី ឬអាមីប។

ឡំជាញឹកញាប់មួយចំនួន

មិនពិតទ! កាំរស្មីអ៊ិច មិនសុីផ្នកខាង

ក្នុងនរាងកាយទ ហើយ
បាន

ឹម

លញ។

សិនបើ

ើ

ូវ វាមានសុវត្ថិភាពយា៉ងពញ

ស់

មិនពិតទ! ថាំសណ្ណំនិងថាំផ្សងៗទៀត

ការវះកាត់ អាចធ្វើឲ្យចរិតរបស់មនុស្ស

ផាស់ប្តូរ និងធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់ខឹង។ តើនះ
គឺជាការពិតឬទ?

ដល
ប

ើក្នុងពលវះកាត់ មានឥទ្ធិពលជា

លក់ប៉ុ

្ខះអាសន្ន ក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដក

ះ ប៉ុន្តគានការផាស់ប្តូរអត្តចរិត

យូរអង្វងរបស់អ្នកជំងឺទ បនាប់ពីការ
វះកាត់។

្តីដល

ើថាំជា

មុនពលនិងកយពល
ស

មិន

ើន

ល្អ និងគានប

លកូន នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់

និងកូន កាន់តមានសុខភាព
ល្អ។ តើនះគឺជាការ
ឬទ?

តើការពាក់

ឹម

ូវ

មអនាម័យ បណា្ខលឲ្យ

ូវទ!

្តីដលមានសុខភាព

អ្វី

ះ មិន

ក្នុងពល ឬកយពលស

ូវការថាំទ

ល។ ថាំពទ្យ

ដលបានផ្តល់ អាចបង្កឲ្យមាន

ដល់ទារកដលទើបស
ដលល្អបំផុតសំរាប់
ស

កើតជំងឺមហារីកឬទ?

ឹម

្តី

ះថាក់

ល។ ថាំពទ្យ

មុន និងកយ

លកូន គឺថាំវីតាមីន។

ទ! ការ

ើ

មអនាម័យ គឺជាវិធីដ៏

សើរបំផុត ដើម្បីបងា្ករការឆ្លងជំងឺកាម

ដូចជា ជំងឺអដស៍ ជាដើម ហើយវាមិន
បណា្ខលឲ្យកើតជំងឺមហារីកទ។

គ
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បង្ហើយផត
ស

ពាក្យថា "បង្ហើយ" គឺជាផ្នកទន់មួយ

លើកំពូលនក លរបស់ទារកដលទើប

ល។ វាគឺជាកន្លងដលឆ្អឹងក លមិនទាន់ដុះពញលញ។ ជាធម្មតា ផ្នកទន់

នះអាចបិទជិតទាំង

ុងក្នុងរយៈពល ពី១ឆាំ

្តីជាមាយដលរស់

ផត ទារក

ជំនឿជា

១ឆាំកន្លះ។

តាមតំបន់ផ្សងៗគា យល់ថា

ះកំពុងស្ថិតក្នុងភាព

ើនផ្សងៗគា។

ក្នុង

ពលដលបង្ហើយទារក

ះថាក់។ ពួកគាត់បានពន្យល់អំពីប

ទស អាមរិចឡាទីន

្តីជាមាយគិតថា

ខួរក លរបស់ទារក បានរអិលចុះកម។ ពួកគព យាមកត
ះ

យរុញផ្ទខាងលើនមាត់ ឬ

យលើកទារកប

ះមានការខ ះជាតិទឹកយា៉ងខាំង ដលជាទូ

យបឺតបង្ហើយ

ះបង្ហើយផត គឺបណា្ខល

មកពីការខ ះជាតិទឹក។

កុមារ

ូវ

សជើងឡើងលើ ហើយ

ទះបាតជើង។ ការធ្វើរបៀបនះ មិនបានជួយអ្វីឡើយ

នះមានន័យថា កុមារមានការបាត់បង់ជាតិទឹក

នះតាម

ើនជាងទឹកដលគផឹក។

វាបណា្ខលមកពីទារក

ះមានជំងឺរាក ឬរាកលាយក្អួត។

ការព បាល ៖
១.

ផ្តល់ទឹកដល់កុមារឲ្យបាន

២.

បើចាំបាច់ ព បាលមូលហតុនជំងឺរាក និងក្អួត

អាចបណា្ខលឲ្យមាន

ើន ៖ ដូចជា ទឹកអូរា៉លីត ទឹក

ះថាក់ជាងជួយកុមារ។

ះមាយ ឬទឹកដាំឆ្អិន។

ះ។ ជំងឺរាកភាគ

ើន មិន

ូវការថាំទ ហើយការ

ើថាំ

ដើម្បីព បាលបង្ហើយផត
ូវធ្វើបបនះ

កុំធ្វើបបនះ

ឬធ្វើបបនះ

កំណត់សំគាល់ ៖

ជាបនាន់ និងរកជំនួយ។

សិនបើបង្ហើយហើម ឬ

៉ង

ះអាចជាស

្ញនជំងឺរលាក

មខួរ។ ចាប់ផ្តើមព បាល
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វិធីដើម្បីប

ក់ថាការព បាល

ការដលមានមនុស្សជា

ឬមានសុវត្ថិភាព

ើន

ះទ។ ជាទូ

តាមផ្ទះណាអាចមាន

ើ

ស់ការព បាល

សិទ្ធភាព។ ដើម្បីឲ្យ

កដ គ

តាមផ្ទះណាមាន

១. ការបឺតជញ្ជក់បូសចញ

សិទ្ធភាព និងវិធីព បាល

ជន៍ទ ហើយតងតមាន

ះថាក់ទៀតផង។

២. ការអុជភ្លើង

៣. ការទំពារស្លឹកម្លូ

លើស្បក

ហើយ

អ្នកដលមានកើតរីម

ះលើដំ

វិធីបុរាណទាំងបីយា៉ងនះ មិនអាចជួយអ្វីបានទាំងអស់។ វិធីទី១អាចបង្កឲ្យមានជំងឺដលមាន

ការមានជំនឿលើវធ
ិ ីបុរាណទាំងនះ អាចធ្វើឲ្យយឺតពលក្នុងការព បាលដ៏
២. វិធីព បាលដល
កុំ

ើវិធីនះឲ្យ

ូវ

២. ការយកអាចម៍មាន់មកលាបលើស្បក

្ជិល អាចធ្វើឲ្យគឈឺធ្ងន់បាន ។

ដូច្នះ កុំធ្វើបបនះឲ្យ

ះ!

ដលមានកន្ទួល អាចធ្វើឲ្យមានការបង្ក
គធ្ងន់ធ្ងរផ្សងៗ។ ដូច្នះ កុំ
ឲ្យ

ះ!

ើវិធីនះ

ះថាក់យា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ ការកាន់អាចម៍

លាមកមនុស្ស

ក្នុងដ មិន

ចជួយបន្ថយការ

ះថាក់។ ជួនកាល

គដ៏

៣. ការផឹកទឹក

ះថាក់ទៀតផង។

មមិនអាចព បាលអ្វី

ទាំងអស់ ហើយអាចបណា្ខលឲ្យមានការ
បង្ក

គ ផ្សងៗ ដូចជា ការឆ្លង

ជាដើម។ ដូច្នះ កុំធ្វើបបនះឲ្យ

ម៉ ងទៀត អាចម៍មាន់ ឬអាចម៍សត្វផ្សងៗ មិនអាចជួយព បាលការរលាកបានទ។ ការ

មាន

រលួយ

យថាំពទ្យទំនើប។

ះ។ ឧទាហរណ៍ ៖

ជាមួយទឹកដូង ដើម្បីព បាលកុមារដល

ចញក

ឹម

ើលាមកសត្វ ឬមនុស្ស គឺមិនល្អទ ហើយអាចបង្កឲ្យមានការបង្ក

១. ការផឹកទឹកផ្សំពីលាមកស្ងួតរបស់មនុស្ស

សិទ្ធភាព

សិទ្ធភាពតិចតួចបំផុត ឬអាចបង្កឲ្យមាន

តាមផ្ទះដលគួរឲ្យខ្ពើម និងដលអន្តរាយ ហាក់ដូចជាគាន

ឧទាហរណ៍ ៖

ះមាន

ូវសិក ឲ្យបានច ស់។ ខាងកមនះ មានក្បួន៤យា៉ងដល

តាមផ្ទះណាទំនងជាមាន

ះថាក់។

សិទ្ធភាពឬគាន

តាមផ្ទះ ពុំមានន័យថា ការព បាល

គពិបាកនឹងដឹងថា វិធីព បាល

អាចជួយក្នុងការសំគាល់ថា តើវិធីព បាល

១. វិធព
ី បាល

តាមផ្ទះមាន

ូន

ះ!

ើអាចម៍សត្វ អាចបង្កឲ្យ

កាច់បានឡើយ។ ទឹកតដលដាំពី

ូក ឬសត្វផ្សងៗ មិនអាចព បាលជំងឺអ្វីឡើយ ប៉ុន្ត វារិតតធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តឈឺធ្ងន់។

មិន វូ យកលាមកផ្សងៗមកដាក់លទ
ើ ងផ្ចត
ិ របស់ទារកដលទើបស

លទ

ះវាអាចធ្វឲ
ើ ្យកើតជំងត
ឺ តាណូស។
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៣. ការដលគថាវិធីបុរាណអាចព បាលជំងឺបានជាសះស្បើយកាន់ត
ដូចជាបានមកពីឥទ្ធិពលនជំនឿតប៉ុ
ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងកម

វិធព
ី បាលរបស់វា ៖
១. ការ

ះរន្ធ

ក្នុង

ះ។

២. ការ

ដលមានពងសាសមិនធាក់ចុះ

បាច់ និងការទាញក ល

របស់ទារកដលមានក ល

ះធាក់ចុះវិញ។

ក្នុង ដើម្បីធ្វើឲ្យក ល

លានចញមកកវិញ។

៣. ការបឺតពងសាសរបស់កុមារ

៤. ការពាក់ខ្សដ

ធំស្មើគា ។

ថយចុះ។

ដើម្បីធ្វើឲ្យពងសាស

ះគុណសម្បត្តិរបស់វាកាន់តហាក់

ទសកម្ពុជា បានបងាញអំពីទំនាក់ទំនងយា៉ងច ស់រវាងជំងឺនីមួយៗ និង

ចៀកឲ្យកុមារា

ដើម្បីឲ្យពងសាស

ើន

ះឡើង

ះ

ះលឹបចូល

ះទារក

ះ

កដ

ដើម្បីធ្វើឲ្យសំពាធឈាម

ឧទាហរណ៍ទាំងនះ សុទ្ធតធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ និងមិនចាំបាច់។
៤.

ការសមាប់សត្វដើម្បីធ្វើជាថាំសំរាប់ព បាល គឺជាការមិនចាំបាច់ឡើយ ឧទាហរណ៍ ៖
១. មិន

ូវយកសត្វ

ចៀវ ដលងាប់មកដាក់

លើមុខរបួសដលរលួយ

២. ការយកសត្វ

ះឡើយ។

ចកហម

៣. ការយកសត្វក្អប ឬខ ដំរី មកលាបលើ

មកបុកលាយជាមួយអំបិល
ដើម្បីលាប

ស្បកដលមានកន្ទួលរមាស់។

កន្លងដលមាន

ដុំមហារីក គឹមិនអាចធ្វើឲ្យមាន
ការជាសះស្បើយឡើយ។

៤. ការបរិ
បន្ថយ

ុន

គសត្វឆារ ឬសត្វកណ្ណុរ ដើម្បី

៥-ការផឹកទឹកដូងលាយជាមួយជន្លន

ក្នុងខ្លួន។

ដើម្បីព បាលជំងឺអុតសាយ។

ការយកសត្វមកធ្វើជាឱសថព បាលដូចខាងលើ ពុំមាន

ផ្សងៗ

ពលដលយកវា

លាប

លើដំ

។

សិទ្ធភាពឡើយ ហើយវាអាចបណា្ខលឲ្យមានការបង្ក

គ
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រុក្ខជាតិឱសថ
រុក្ខជាតិជា

ើន មានឥទ្ធិពលក្នុងការព បាលជំងឺ។ ថាំពទ្យទំនើបដលល្អបំផុតខ្លះ ក៏

ូវបានផលិតពីរុក្ខជាតិ

ភ្នំ

ដរ។
ះជាយា៉ងណាក៏

យ មិនមន

ប់រុក្ខជាតិព បាលទាំងអស់ ដលគ

ះទ ហើយមានពលខ្លះ រុក្ខជាតិដលមាន

អស់
រុក្ខជាតិ

សិទ្ធភាព

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងស្វងយល់ថា តើរុក្ខជាតិ

ូវបាន

ើសំរាប់ព បាលមាន

ើ

ស់មិន

ភទណាមាន

ក

ិត

ើ

ច (ឱសថបំបក

ង

ើថាំពទ្យទំនើប

ើ

ជន៍

ើដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជំងឺប

ម។ ទឹកថាំនះជួយបង្កើនបរិមាណទឹក

សិនបើ

ើ

ស់បាន

្ចញ

ួស

ម និងអាចបញ្ចុះសំពាធ

ឈាមទៀតផង។

វិធីផ្សំ ៖ យកដើមឥសីផ្សំ

ចមួយកាប់ដធំមកដាំជាមួយទឹកកន្លះលី

ផឹកទឹកថាំនះឲ្យបានមួយថ្ង៣ដង រហូតទាល់ត
ហាម

សក់

ើថាំរុក្ខជាតិនះ

ពលមានផ្ទ

ះ

ប់

។

ួសធាក់ចញ។

ះវាអាចបណា្ខលឲ្យរលូតកូន។

ត

ទឹកដលដាំពីសក់

តនះ អាចជួយឲ្យអ្នកជំងឺជុះ

កាត់បន្ថយការហើមជើង ជាពិសសចំ

ះ

ម

្តីមានផ្ទ

ើន។ ទឹកថាំនះ ជួយ

ះ(សូមមើលទំព័រ

១៧៦និង ២៤៨)។

វិធីផ្សំ ៖ យកសក់
២កវ។ ថាំនះគាន

តមួយកាប់ដធំមកដាំជាមួយទឹកឲ្យពុះ ហើយផឹក ១ ឬ
ះថាក់អ្វីឡើយ។

ខ្ទឹមស
ទឹកដលលាយជាមួយខ្ទឹមស តងតអាចកំចាត់

វិធីធ្វើ ៖ យកខ្ទឹមសចំនួន ៤កំពឹស មកចិ
ក ិត

ូនចង្កឹះបាន។

ំ ឬបុក លាយជាមួយ ទឹកឆ្អិនមួយកវ។

ើ ៖ ផឹកមួយថ្ងមួយកវ រយៈពល៣អាទិត្យ។

ដើម្បីព បាលការបង្ក

ស់ហួសក

ះយើងងាយ

ួស)

ទឹកដលដាំពីរុក្ខជាតិនះ អាចយក
ពីត

សិនបើ

ិតដូស។
ួល

ស់របស់វា។

ខាងកមនះ គឺជាឧទាហរណ៍រុក្ខជាតិខ្លះៗ ដលអាចមាន

ដើមឥសីផ្សំ

ូវទៀតផង។ ចូរសិក អំពី

ជន៍។

ការ ុង យ័ត្ន! រុក្ខជាតិឱសថខ្លះ មានជាតិពុលយា៉ងខាំង
សំរាប់ហតុផលនះ ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាព យើងគួរ

ឹម

សិទ្ធភាពទាំង

គ

ទារមាស

យ

ើខ្ទឹមស សូមមើលទំព័ ២៤១ និង ២៤២។

ឹម

ូវ ៖

ប់

ង
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ទាលកន្ទុយកពើ
គអាច

ើ

ទាលកន្ទុយកពើ ដើម្បីព បាលការរលាកនិងដំ

លៗ។ ជាតិរំអិល

ដើមរុក្ខជាតិនះ អាចបន្ថយការឈឺចាប់ និងការរមាស់ អាចជួយឲ្យដំ
បង្ក

ខាងក្នុង

ជាសះស្បើយ និងបងា្ករការ

គផ្សងៗ។

វិធីធ្វើ ៖ កាត់ដើម ទាលនះមួយកំណាត់ បកសំបក

ខាងកចញ ហើយយកសាច់
របស់វាមកបិត

ដំ

ស់នដើម ឬទឹករំអិល

លើកន្លងរលាក ឬដំ

ម ៉ងទៀត

ះ។

ទាលកន្ទុយកពើក៏អាចជួយព បាលជំងឺ

កពះ ឬរលាកកពះផងដរ។ ចិ

របស់វា ជាចំណិតតូចៗ ហើយ

ហើយផឹកទឹកដលអនាយៗ ល្វីង

ំស្លឹក

ំក្នុងទឹកមួយយប់

តៗ

ះ ម្តងមួយកវរៀងរាល់ ២

៉ងម្តង។

ដើមសាវមា៉វ
នះគឺជា

នះ

ូវបានគ

ភទរុក្ខជាតិវល្លិមួយ ដលអាចរកបាន
ើ

ស់សំរាប់ព បាលការស

មុនពលចូលសំរាន្ត។

ទសកម្ពុជា។ រុក្ខជាតិ

ន្តមិនលក់។ វាមានឥទ្ធិពល

រំងាប់អារម្មណ៍ ដលជួយឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ធូរ
យកដើមសាវមា៉វ

ក្នុង

ល។

មួយកាប់តូច មកដាំជាមួយទឹកមួយកវឲ្យពុះ។ ផឹកទឹកនះ

ការ ុង យ័ត្ន! ថាំនះបណា្ខលឲ្យមានការងងុយគង ហើយគួរ

ឬម៉ូតូទ បនាប់ពីបាន

ើថាំនះ។

ើតមុនពលចូលសំរាន្ត។ មិនគួរបើកបររថយន្ត

ផ្លល្ហុង
ផ្លល្ហុងទុំ សំបូរ

ការបរិ

យវីតាមីន និងជួយក្នុងការរំលាយអាហារ។

គផ្លល្ហុងទុំ គឺអាចជួយយា៉ងពិសសដល់អ្នកខ យ ឬមនុស្សចាស់

ដលមានប

កពះ

ពលដលពួកគបរិ

ផ្លល្ហុងធ្វើឲ្យអាហារទាំងនះងាយរលាយ។

ក៏

ផ្លល្ហុងទុំក៏អាចជួយកំចាត់ពពួក

ូន

គសាច់ មាន់ ឬស៊ុត

ះវៀនដរ បើ

ះបីជាថាំពទ្យទំនើបតងតមាន

យ។ យកជ័រល្ហុងពីផ្លល្ហុងខ្ចី ឬពីដើមរបស់វា ពី៣-៤សាប

ឬទឹកឃ្មុំ ក្នុងបរិមាណស្មើគា ហើយកូរជាមួយទឹក

លាមក។

ឬក៍យក

មួយពង។

បាយ (១៥-២០មីលីលី
សិនបើអាចធ្វើ

ប់ល្ហុងដលហាលស្ងួតមកបុកឲ្យម៉ត់ ។ យកម

ឬមានលាយជាមួយទឹកឃ្មុំបន្តិច ផឹកមួយថ្ង៣ដង រយៈពល៧ថ្ង។
ផ្លល្ហុងក៏អាច

ូវបាន

ជួយធ្វើឲ្យសាច់ដលរលួយ

ើសំរាប់ព បាលដំ

ជាទន់។ ជាដំបូង

យកកណាត់ស្បដលបានរំងាប់ម
៣ដង។

ើន។

ប់ល្ហុង ៣សាប

សិទ្ឋិភាពល្អជាង

) ហើយលាយជាមួយស្ករ

បាន ផឹកវាជាមួយថាំបញ្ចុះ

កាហ្វមកលាយជាមួយទឹក១កវ

យសារការដកសង្កត់យូរ។ ផ្លល្ហុងមានសារធាតុគីមី ដលអាច

ូវលាងសំងាតដំ

ដលមានសាច់ងាប់

គរួច មកផ្តិតជ័រល្ហុងហើយបិទពីលើដំ

ះចញសិន។ បនាប់មក

ះ។ ធ្វើបបនះឲ្យបានមួយថ្ង
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វិធីអបឆ្អឹងដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងដលបាក់ ចូលកន្លងដើមវិញ
ក្នុង

ទសមុិចសុិកូ មានដើមរុក្ខជាតិជា

ូវបានគយកមក

ើដើម្បីធ្វើជា

បើជាតិទឹករបស់ដើមឈើ
ទសឥណា អ្នកធ្វើ

ការ

ដាប់អបផ្អឹង។

ះ អាចរឹងមាុំ

ើន

ភទ ដូចជាដើមមីម៉ូសា និងដើមឈើម ៉ងមានផា្កពណ៌សកអូប

ះជាយា៉ងនះក៏

ដាប់អបឆ្អឹងតាមបបបុរាណ បានធ្វើរណបឆ្អឹង

ើដើមឈើផ្សងៗដលមាន

ចំ

ះរណបឆ្អឹងដល

ហើយដាំវាឲ្យពុះរហូត
កណាត់វងចូល

ក្នុង

ឹម

ដាំខាងលើ

ក្នុងទឹក

ងវាហើយដាំរហូតទាល់តខាប់។

ើវា

យ

ុង

យត្ន័ដូចខាងកមនះ។

ូវ (សូមមើលទំ.៩៨)។ កុំដាក់

យបន្ទះកណាត់វងៗដលសើម

ដៀងគា។ អ្នកអាចសាក

ំលី

លក់បន្ទះ

ដាប់អបឆ្អឹងនះ

យសំឡី

យទឹកដល

ះ ដើម្បីបង្កើតបានជារណបអបឆ្អឹងមួយ ដលរឹងមាំ

ប៉ុន្តមិនតឹងពកទ។
វជ្ចបណិតជា

ើនបានណនាំឲ្យដាក់រណបអបឆ្អឹងនះ

ខាងកមឆ្អឹងដលបាក់ ដើម្បីជួយទប់ឆ្អឹងដលបាក់
នះមានន័យថា

សិនបើបាក់ឆ្អឹងកដ

អប់ដ រហូតដល់កំភួនដទាំងមូល

ខាងក ដើម្បីងាយ

យ

បដណ្ណប់ដល់សនាក់ខាងលើនិង

ះកុំឲ្យមានចលនា។

ះយើង

ូវទុកចុង

ូវតអបឆ្អឹងពី

មដឲ្យចញមក

ួលក្នុងការមើលឃើញថា វាមានពណ៌សម្បុរល្អធម្មតា។

ះជាយា៉ងណាក៏

យ អ្នកធ្វើ

ដាប់អបឆ្អឹងតាមបបបុរាណ

ទសចិន និងអាមរិកឡាទីន បាន

អបឆ្អឹងដដលបាក់ធម្មតា

ើ

ស់

ដាប់អបខ្លីមួយ ដើម្បី

យនិយាយថា ការមានចលនាបន្តិចបន្តួច

កន្លងចុងឆ្អឹងដលបាក់ បង្កើនល្បឿននការជាសះស្បើយ។ ការសិក បប
វិទ សា

ឬស្លឹក

្តនាពលថ្មីៗនះ បានប

ក់ថា នះគឺជាការពិត។

តដលស្ងួត។

យើងដាក់អបវា

ះក៏

ះបីជា

របស់គាត់ឡើង

ូវយក

ដាប់អប

ះមិនសូវតឹង

ូវដាក់

ះតឹងពក ឬ

មដ ឬ

ះអ្នក

ូវ

មជើង

ដាប់អបថ្មីមួយ ដលធូរជាងមុនវិញ។

ដាប់អបឆ្អឹងលើកន្លងដលមានមុខរបួស ឬដំ

ះវាអាចធ្វើឲ្យមានការបង្ក

ពលដល

ះអាចហើមឡើងជាមិនខាន។

ជាក់ ឬស្លកសាំង ឬឡើងពណ៌ខៀវ

ះចញ ហើយ

មិន

ដាប់អបឆ្អឹង

យ អវយវដលបាក់

សិនបើអ្នកជំងឺត្អូញត្អរថា

អប

ង់

នាប់អបជើងឬដ អាចធ្វើពីកដាសកាតុង កដាសកសៗ ឬស្លឹកចក

ការ ុង យ័ត្ន ៖

គ។

ះ

ក្នុង

សិន

ើស៊ុតស លាយជាមួយរុក្ខជាតិ ជំនួសឲ្យ

ះ គឺមានលក្ខណៈ

យកណាត់ទន់ៗ។ បនាប់មក រុំ

ទាប់ទៀត។

ទីបញ្ចប់នះ រុំ

។

ះ ហើយ

លើស្បក។ រុំដឬជើង

មួយ

យ

ើមីម៉ូសា ៖ ដាក់សំបកមីម៉ូសាមួយគីឡូកម

ឆ្អឹងដលបាក់ស្ថិតក្នុងទីតាង
ំ

ផាល់

្តក្នុងការធ្វើ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

សល់ត២លី

ើដើមឈើណាក៏បានដរ

ពលដលវាស្ងួត និងមិនបណា្ខលឲ្យរលាកកហាយស្បក។

ើជាតិទឹកដលបានមកពីរុក្ខជាតិ។ ប៉ុន្ត វិធីសា

ល្បង

យ គអាច

ដាប់

ផ្សងៗឡើយ

15
ជំងឺទូ

មួយចំនួនដលកើតមាន

ក្នុង

និងការព បាលតាមបបបុរាណដលមាន

ទសកម្ពុជា
សិទ្ធភាព

ជំងឺខ យ
មូលហតុ ៖ មូលហតុភាគ

ើនជំងឺខ យ ឬការអស់កលាំងដល

នឹងរបបអាហារ។ មានមនុស្សជា

ើនមិនបានផឹកទឹកសាតឲ្យបាន

ភសជ្ជៈផ្សងៗទៀតវិញ។ មនុស្សមាក់ៗ
គអាចទទួលបានទឹកសាត

ូវការផឹកទឹកយា៉ង

យការ

ើនកើតមាន
ប់

ក្នុង

ទសកម្ពុជា គឺទាក់ទង

ន់ទ ប៉ុន្តគបរជាចូលចិត្តផឹកទឹកត ឬ

ចណាស់៨កវ ឬ២លី

ក្នុងមួយថ្ង។

ះ ការបន្សុទ្ធ ឬការទឹកដាំឲ្យពុះ ឬការទិញទឹកដបជាដើម។

របបអាហារដលមានតុល្យភាព ក៏មានសារសំខាន់សំរាប់ថាមពលផងដរ។ ជាតិដក និងត មីន (វីតាមីន ប) គឺជា
សារធាតុចិញឹម
្ច ទាំងពីរ

ភទ ដលតងតមានការខ្វះខាត

ក្នុងរបបអាហាររបស់

ជាជនជា

ើន

ក្នុង

ទស

កម្ពុជា (សូមអានជំពូកទី ៧)។
ការព បាលតាមបបបុរាណ ៖

ុំ គឺជារុក្ខជាតិម ៉ងដលមានដុះ

យសារធាតុចិញ្ចឹម។ មានម្ហូបខ្មរជា
ជីវជាតិជា

ើន ហើយគអាចបន្ថមវា

ើន ផ្សំ

ជា

ើនកន្លងក្នុង

ទសកម្ពុជា ហើយវាសំបូរ

យស្លឹករុក្ខជាតិនះ និងមានជីវជាតិល្អណាស់។ ស្លឹក

លើអាហារ

ចាំថ្ង ដើម្បីធ្វើឲ្យអាហារ

ុំ មាន

ះផ្តល់នូវសុខភាពល្អនិងថាមពល

ទៀតផង។
របៀប

ើ ៖ យកមក

ត ល់បុកវាឲ្យម៉ត់។

ុំមកហាលថ្ងឲ្យស្ងួត។

ពលស្ងួតហើយ បូតស្លឹកចញពីមកឲ្យអស់ ហើយកិន ឬ

ពលធ្វើម្ហូប យើងអាចដាក់ម ស្លឹក

គានប៉ះពាល់ដល់រស់ជាតិរបស់ម្ហូបអាហារ
សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថមពីស្លឹក

ះឡើយ។ ដូច្នះ

ុំដលបានដាក់ចូល

ុំនះមួយសាប

បាយចូលក្នុងម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ង

ើ
យ

ួសារទាង
ំ មូលនឹងអាចទទួលបាននូវវិតាមីន និង

ក្នុងម្ហូបជាមិនខាន។

ការក្អក
មូលហតុ ៖ ការក្អក មាន ២

ភទ គឺ ក្អកមានកំហាក និងក្អកគានកំហាក។

ជាទូ

ការក្អកគានកំហាក អាចបណា្ខលមកពីអាល់ឡសុី ឬលំអងធូលីដល

មាន

ក្នុងខ្យល់ (សំរាប់ព័តិមានលំអិត សូមអានទំព័រទី....)។ ការព បាល

ខាងកមនះ អាចជួយដល់ការក្អកទាំងពីរ
ក៏ទាមទារឲ្យមានការព បាល

យ

ភទ ប៉ុន្ត ការក្អកដលមានកំហាក

ើថាំពទ្យ និងការព បាលបន្ថមពី

ូពទ្យផងដរ។
ការព បាលតាមបបបុរាណ ៖ ដើម
ក្នុងបណា្ខ

ងខ្យល់ គឺជារុក្ខជាតិម ៉ងដលមាន

ទសក្នុងទ្វីបអាសុី។ ស្លឹករបស់វា មានជាតិម៉ង់តុល ដលអាចជួយ

បើកផ្លូវដង្ហើម និងកាត់បន្ថយការក្អកនិងការតឹង
របៀប
ហើយយក

ើ ៖ យកស្លឹក

មុះ។

ងខ្យល់មួយកាប់ដមកលាងឲ្យសាតហើយហកជាចំណកតូចៗ ដាក់ទឹកកន្លះលី

ដាំឲ្យពុះ។ ផឹកម្តងមួយពង មួយថ្ង៣ដង។

ការ ុង យត្ន័ ៖ ហាម

ើចំ

ះ

្តីមានផ្ទ

ះ និងកុមារអាយុកម៥ឆាំ។

ចូល

16
កន្ទួលរមាស់
មូលហតុ ៖ មានមូលហតុជា

ជំងឺកមរមាស់ និងការបង្ក

គ

ើនដលបណា្ខលឲ្យមានកន្ទួលកហមរមាស់ ប៉ុន្ត មានមូលហតុជាញឹកញាប់២គឺ

យម

គផ្សិត (

(សូមអានព័ត៌មានបន្ថមអំពី កន្ទួលរមាស់
ការព បាលតាមបបបុរាណ ៖ ស្លឹក

ថាំសមាប់សត្វល្អិត។ ល្មៀតផ្សំជាមួយស្លឹក
ឆាំងម

គរបស់វាដរ។

របៀប

ើ ៖ យកស្លឹក

ង ទឹកសុីជើង ភ្លឺ)។ ការបង្ក

ជំពូក...)

និងល្មៀត។
ផ្តល់

ប់និងស្លឹក

គទាំងនះ គឺជាជំងឺឆ្លង។

មានជាតិ

ឆាំងម

គផ្សិត និងអាច

សិទ្ធភាពល្អ ក្នុងជំរុញឲ្យស្បកជាសះស្បើយ ដូចឥទ្ធិពល

ស់ឬកៀមមួយកាប់ដកាត់ជាចំណកតូចៗ ហើយបុកលាយជាមួយល្មៀត ២ដុំ រហូត

ដល់ឡើងស្អិត។ យកថាំដលបុកនះមកលាបលើស្បក មួយថ្ង២ដង បនាប់ពីងូតទឹករួច ហើយមិន
រហូតដល់

ជំងឺ

ប់ ១២

៉ង។ ធ្វើបបនះរហូតដល់កន្ទួលរមាស់បានជាសះស្បើយ។

ូវលាងវាចញទ

ុនផាសាយ

មូលហតុ ៖ ជំងឺ

ុនផាសាយបណា្ខលមកពីវីរុស។ វីរុសនះ ធ្វើឲ្យមាន

ឈឺបំពង់ក និងឈឺក ល។

ជា

ើជា

ការព បាលតាមបបបុរាណ ៖

មនុស្ស មានរសជាតិល្វីងយា៉ងខាំង។
ើ ៖ យកស្លឹក

ក្នុង១ថ្ង រហូតដល់

គស

្ញផ្សងៗ ដូចជា

មា៉ត់មនុស្ស (មានរសជាតិល្វីង) គឺរុក្ខជាតិ

ើនសតវត្សមកហើយ ដើម្បីព បាលជំងឺដលបង្ក

របៀប

គស

យពពួកវីរុស និងដើម្បីបង្កើន

ស់ឬកៀម១កាប់ដ ហើយលាយជាមួយទឹកកន្លះលី

ុន

តឹង

ម ៉ងដលគនិយម

ព័ន្ធការពារខ្លួន។

។ យក

ើ

មុះ

មាត់

ដាំឲ្យពុះ ផឹក៣ពង

្ញនជំងឺផាសាយទាំងអស់បានបាត់។ បន្ថមទឹកឃ្មុំដើម្បីកាត់ជួយបន្ថយជាតិល្វីង និងដើម្បី

ជួយបង្កើនការជាសះស្បើយផ្សងៗទៀតដល់រាងកាយ។

