តួនាទីមនុស្ស
ដោយ ៖ ជាគរាភិ វងស
ក្ន ង
ុ ជីវត
ិ មនុស្សគ្គប់ គ្ស្ទាប់ វណ្ណៈ ដយើងគ្តូវយល់ ពី៖
១) នាទីរបស់ ខ្លន
ួ ដដលររូវធ្វឲ្
ើ យខ្លន
ួ ឯង បានដល់ ការយល់ ធេរុយល់ ផល
សិក្សាដសវងរក្សរបធោជន៍សុខ្ ដដលរបាសចាក្សធោសមក្សឲ្យខ្លន
ួ ឯង ធនេះគឺជារួនាទី
ដដលធយើ ងររូវធ្វើ

គឺរាប់ តាំងដររួនាទីថ្ននក្ស់ រច
ូ ថ្ននក្ស់ ោប

ដដលធយើ ងររូវធ្វឲ្
ើ យខ្លួនឯង

ធៅរេូ រដល់ ថ្ននក្ស់ ខ្ពស់

ជាពិ ធសសធៅក្សនង
ុ រសោប់ យុវវ័យ

ឬវ័យក្សណ្ដ
ា ល

រេូ រឈានធៅដល់ បចឆម
ិ វ័យ ធៅក្សនុងរវាងវ័យោាំងធនេះ ធយើ ងររូវធរៀបចាំជវី រ
ិ ធយើ ង
ោ៉ាងណ្ដខ្លេះ ធដើមបីឲ្យទទួលបាននូវធសចក្សាស
ី ុខ្

នាទីរបស់ ខ្លួនក្សនង
ុ មួយថ្ងៃៗ ររូវ

អនុវរតនវូ ធោលការណ៍ អវខ្
ី លេះ ររូវរបក្សប ររូវគិរ ររូវថ្ចនរបឌិរោ៉ាងណ្ដខ្លេះ ឬរោន់
ដររស់ ធៅឲ្យថ្ងៃយប់ ក្សនលងេួ សធៅធដើមបីដក្សដធងហម
ើ ធចញចូលប៉ាុណណឹងធទ

ឬរោន់

ដរធដើមបីដសវងរក្សការសបាយធភលរ
ើ ធភលន
ើ ដដលបានពី ការធសពធោយ ទទួលបាននូវ
របស់ ដដលខ្លួនចងៀបានមួយថ្ងៃៗ ប៉ាណ
ុ ណ ឹ ងធទ

ធយើ ងររូវចងចាាំទក្ស
ុ ថ្ន ការសធរមច

ចិរធត ្វអ
ើ ម
វី យ
ួ ក្ស៏ធោយ ផលដដលធក្សើររបាក្សដមក្ស េនឹ ងគឺជាជតក្សមម គឺជារពេម
លិខ្ិរ ថ្នជីវរ
ិ របស់ មនុសសម្ននក្ស់ ៗ ដដលររូវដរទទួល

ខ្លួនធយើ ងេនឹ ង គឺជាអនក្ស

ក្សាំណរ់ ជតក្សមមជវី រ
ិ ឲ្យខ្លន
ួ ធយើ ង ោាំងក្សនង
ុ បចចុបបធននេះ និងធៅអនាគរខាងមុខ្

ធយើ ង

ធ្វល
ើ ឡ ធយើ ងបរិសុទធ ធយើ ងធ្វអា
ើ រក្សក្ស់ ធយើ ងធៅេម ង ធរឿងលឡធរឿងអារក្សក្ស់ ោង
ាំ អស់
េនឹ ង វាជា្មមជារដដលបានមក្សពី កាយរពឹ រក្ស
ត មម វចីរពឹ រក្ស
ត មម និងមធនារពឹ រក្ស
ត មម ថ្ន
ធយើ ងផ្ទទល់ ម្ននក្ស់ ៗ េនឹ ងឯង

នាទីរបស់ ខ្លន
ួ ដដលររូវធ្វឲ្
ើ យខ្លន
ួ ឯងធនេះ ធៅថ្ន៖
១.១) អតត តថចរិយា ដរបថ្ន ការរបរពឹ ររត បធោជន៍ឲ្យខ្លួនឯង ក្ស៏បាន
១.២) ការធ្វនា
ើ ទីរបស់ ខ្លួនឲ្យបរិបរូ ណ៍ ក្ស៏បាន
បុគល
គ ៤ ពួ ក្សក្សនង
ុ សងគមមនុសសគឺ៖
១) ពួ ក្សោងរបធោជន៍សខ្
ុ ឲ្យដរខ្លន
ួ ឯង មិនោងរបធោជន៍សខ្
ុ ឲ្យ ដល់ អក្ស
ន
ដថ្ទ បានដល់
ក្ស) ពួ ក្សក្សាំណ្ដញ់សវិរ គិរដរពី បាន មិនម្ននបងៀ ខាងដផនក្សរទពយសមបរតិ )
ខ្) ពួ ក្សភជួរដរសធលើខ្នងអនក្សរក្ស
គ) ពួ ក្សេុ រទឹក្សសមលង
ឹ កាក្ស
ឃ) ពួ ក្សថ្វឿដអបសុីអប
ង) ពួ ក្សធសេះម្នរ់ ពីរ ឬពួ ក្សឆឡិនក្សាលសុីក្សាល ឆឡន
ិ ក្សនទុយ សុីក្សនទុយ
ពិ រណ្ដស់ ធេើ យដដលថ្ន

រក្សពេះធ

េះធវៀនមនុសសធយើ ងម្ននក្ស់ ៗ

ររូវការ

អាហារបាយទឹក្ស ធបើមិនឲ្យសុី ម្ននដរងាប់ ធេើ យការដដលររូវបានសុី វាោល់ ដរ
សុីឲ្យខ្លួនឯងដឆឡរជាមុនសិន

ធទើបដបងរាំដលក្សឲ្យអនក្សដថ្ទតមធរកាយបាន

ដរអវី

ដដលធយើ ងគួរគិរធនាេះគឺ ្មមជារិមនុសស ចិរស
ត នាតនមនុសស មនុសសមិនដមនដូចជា
សរវធារុធនាេះធទ អនក្សខ្លេះចិញ្ចឹមសរវដឆែទក្ស
ុ ធពលឲ្យបាយវាសុីមាងៗ ររូវឲ្យវារងៀចាាំ
ោល់ ដរខ្លួនបរិធោគដឆឡរជាមុនសិន

ធេើ យធទើបឆែេះិ ធក្សៀរក្សធមទចក្សមទីដដលធសសសល់ ោក្ស់

ឲ្យោនសុី ដរមនុសសវិញមិនដមនដូធចនេះធទ ររមូវការថ្នមនុសសរគប់ ោន ដដលម្នន
ដូចៗ ោនធនាេះគឺ ចងៀបានសុខ្ សឡប់ទក្ស
ុ ខ ដរដដលមនុសសមិនបានផាល់ឲ្យធសចក្សាស
ី ុខ្
ដល់ ោននឹងោនធនាេះ ធរ

េះដរ្ម៌ ៣ ោ៉ាងរគប់ សងែរ់សនាតនចិរត ធ្វឲ្
ើ យជាមនុសស

ខាវក្ស់ ោាំងភលឺ ធមើលមិនធឃើញោាំងថ្ងៃធបើក្ស គឺ៖
១) រណ្ដ
ហ ធសចក្សារី បាថ្ននមិនម្ននក្សាំណរ់ រេូ រដល់ ម្ននធេើ យ ក្ស៏ដច
ូ ជាអរ់
ខ្សរ់ ោង
ាំ ខ្លន
ួ ធដក្សនធនៀលធលើគន
ាំ រម្នសរបាក្ស់ ជារិជាោមញ្ញ មនុសស មិនម្ននអនក្ស
ម្ននក្ស់ ដដលមិនម្ននធសចក្សារី បាថ្ននចងៀបានធនាេះធទ ដរធសចក្សារី បថ្ននររូវការធនាេះ៖
១.១) ររូវក្សុឲ្
ាំ យធបៀរធបៀនអនក្សដថ្ទ
១.២) ររូវម្ននក្សរមិររពាំ ដដនក្សនុងជីវរ
ិ ឬររូវោគល់ របម្នណ ក្សនង
ុ ការដសវងរក្ស
បានមក្ស
១.៣) ររូវរបក្សបធោយសុចរិរក្សមម ឬបានមក្សធោយទធងវរើ លឡបរិសុទធ
២)

ទិដឋិ

ការធជឿម្នាំដរធលើខ្លួនឯងម្ននក្ស់ ឬការរបកាន់ ម្នថ្ន
ាំ
ម្ននដរខ្លួនឯង

ដដលគិរររូវ ធទើបជាធេរុមយ
ួ ធ្វឲ្
ើ យមនុសសគិរធឃើញដរពី បានសរម្នប់ ខ្លួន ធរ

េះ

យល់ ធឃើញថ្ន ម្ននដរទសសនៈគាំនិរខ្លួនឯងប៉ាធុ ណ្ដ
ណ េះ របធសើរររឹមររូវជាងអនក្សដថ្ទ
ធេើ យក្ស៏របកាន់ ម្នាំ ក្សនុងគាំនិរខ្លន
ួ ឯង មិនរពមធបើក្សធោរោវរទទួលដឹងសាំធេងអនក្ស
ដថ្ទៗ ធទៀរ រេូ រកាលយធៅជាធក្សើរបញ្ហហឲ្យដល់ សងគម ធបៀរធបៀនោន មិនយល់
សុខ្ ទុក្សថ្ខ នោននឹងោនជាធដើម ។

៣) ម្ននេះ ោពរឹងរឡង
ឹ ធឆមង
ើ ថ្ឆម ថ្វឿឫក្ស ធោយនឹក្សថ្នខ្លន
ួ េនឹ ងឯង រោន់ ជាងអនក្ស
ោាំងពួ ង ធពលធយើ ងធដើរតមផារ ឬងនល់ោធារណៈ ធយើ ងនឹងធឃើញស្រសតីមយ
ួ ចាំនន
ួ
ក្ស់ ដសបក្សធជើងដក្សងធចារធដើរលាន់ សូរដររក្សិបរក្សប់ ៗ សួរថ្ន

ក្ស់ ធដើមបីអវី គឺធដើមបី

ឲ្យវាលូរក្សមពស់ធេើ យធមើលមក្សរាំធលចរទងៀរោយោឡរ ដល់ រក្សដសដភនក្សអនក្សផង ដរ
តមសោពពិ រមនុសសក្សមពស់ ១ ៥០ ម៉ា ក្ស៏បរិម្នណធដើមធៅដរ ១,៥០ ម៉ា េនឹ ងឯង ដរ
ដដលខ្ពស់ធៅដល់ ១,៦០ ម៉ា ធនាេះ ធរ

េះដក្សងធចារវាជួយធលើក្ស ជួយសទយ
ួ
ោ៉ាង

ណ្ដមិញ មនុសសធយើ ងម្ននក្ស់ បរិម្នណថ្នគាំនិរ គុណោពថ្នធសចក្សាល
ី ឡ មិនម្ននអនក្ស
ណ្ដដូចោន ធសមើោនធនាេះធទ ដរអវីដដលមនុសស ធយើ ងចូលចិរធត នាេះ គឺធលើក្សក្សមពស់ខ្លន
ួ
ឯង ចងៀឲ្យខ្លួនឯងរបធសើរ ខ្ពងខ្
ៀ ពស់ ជាងអនក្សដថ្ទ ោាំងដដលដឹងថ្ន ោពខ្ពងខ្
ៀ ពស់ ឬ
ធក្សរធតិ៍ ឈាមេះដដលររូវបានមក្សធនាេះ វាមិនស័ក្សស
តិ ម មិនម្ននរុលយោពជាមួយខ្លួនក្ស៏
ធោយ ក្ស៏ធៅដរចងៀបាន ធរ

េះធនេះគឺជាសនាតនមនុសស ការថ្វឿឫក្ស

រខ្ពស់ោបធនេះ

ឯង គឺជាធេរុជាបចចយ
័ ោងបញ្ហហឲ្យដល់ ខ្លួនធយើ ងផ្ទទល់ ផង ដល់ សងគមោាំងមួល
ផង ។ មនុសសដដលធរចើនធៅធោយោពរឹងរឡង
ឹ ថ្វឿឫក្សធឆមង
ើ ថ្ឆមធរ

េះ៖

ក្ស) ជារិររក្សូល ( ធក្សើរក្សនុងររក្សូលធសដឋម
ី ល
ូ ្ន )
ខ្) រទពយសមបរតិ
គ) ឋានៈយសស័ក្សិ៍ត
ឃ) ការសិក្សា
ង) រ ូបសមបរតិ ( ម្ននរ ូបរាងសណ្ដ
ឋ នរទងៀរោយ លឡសមសួន )

ច) បរិវារសមបរតិ ( ម្ននបក្សសពួ ក្សដខ្សរសឡាយអនក្ស្ាំអនក្សរូចធរចើន ) ជាធដើម
២) ពួ ក្សោងរបធោជន៍សខ្
ុ ឲ្យដល់ អក្ស
ន ដថ្ទ ដរមិនោងរបធោជន៍សខ្
ុ ឲ្យ
ខ្លន
ួ ឯង បានដល់
ក្ស) អនក្សជួយរបាប់ ជួយពនយល់ ជួយដណនាាំអក្ស
ន ដថ្ទ ដរមិនជួយខ្លួនឯង បុគល
គ
របធភទធនេះទុក្សដូចជាោពន ដដលរោន់ ដរសរម្នប់ ចមលងអនក្សដថ្ទ ឬទុក្សដូចដវក្សក្សនុង
ឆ្នាំងសមលដដលរោន់ ដរសរម្នប់ ផសាំធរគឿង

និងក្សូរសមល

ដរមិនបានោគល់ រសជារិ

សមលធេើយ
ខ្) អនក្សលេះបងៀធសចក្សាស
ី ុខ្ផ្ទទល់ ខ្លន
ួ ធដើមបីោងធសចក្សាស
ី ុខ្ ឲ្យដល់ មនុសស
ក្សនុងសងគម គឺអនក្សម្ននឧរតមគរិខ្ពស់ យក្សធសចក្សាទ
ី ក្ស
ុ រខ បស់ មនុសសសរវក្សង
ុន ធលាក្សមក្ស
ជាជើហានទីមួយក្សនង
ុ ការធោេះរោយដើធណើ រជីវរ
ិ រាល់ រពឹ រក្ស
ត មម ដដលមនុសសរបធភទ
ធនេះធ្វធើ ៅសុទស
ធ ឹងដរម្ននសុខ្ទុក្សរខ បស់ សពវ សរវមក្សជាអារមមណ៍

បុគល
គ របធភទ

ធនេះ បានដល់
ក្ស) រពេះសម្នមសមពទ
ុ ជា
ធ ម្នចស់
ខ្) អនក្សដឹក្សនាាំរបធទស អងគការ ោថប័ន ដដលរបក្សបធោយគរិ្ម៌ យុ រ្
តិ ម៌
គ) បណឌិរអនក្សរបាជញ ដដលឧទទិសខ្លួនធដើមបីជារិ ោសនា
៣) ពួ ក្សដដលោងរបធោជន៍សខ្
ុ ឲ្យដល់ ខ្លន
ួ ឯងផង ដល់ អក្ស
ន ដថ្ទផង បាន
ដល់ អនក្សដដលម្ននោន សីល របរពឹ រធត សចក្សាល
ី ឡទធូ ៅ អនក្សរស់ ធៅក្សនុងសងគម និង
បានជួយសងគម បុគល
គ របធភទធនេះ ធឈាមេះថ្ន

១) រស់ ធៅមិនចធងឡៀរ មិន្ៃន់ ដផនដី
២) ធក្សើរមក្សបានោងរបធោជន៍ ោលប់ ធៅបានទុក្សធក្សរធតិ៍ ឈាមេះ
៣) មក្សោាំងធគទទួលោវគមន៍ ធៅោាំងឲ្យធគអាល័យ
៤) ពួ ក្សដដលមិនោងរបធោជន៍សខ្
ុ ឲ្យដល់ ខ្លន
ួ ឯង និងមិនោង របធោជន៍
សុខ្ឲ្យដល់ អក្ស
ន ដថ្ទ បានដល់
១) ចធងឡៀរដផនដី
២) ោងោរៈបញ្ហហឲ្យដល់ សងគម
៣) ទុក្សដូចជាធឈលើងសងគម ឬបធញ្ញើ ដក្សឡក្សក្សនង
ុ សងគម
២) នាទីរបស់ ខ្លន
ួ ដដលររូវធ្វឲ្
ើ យពពួ ក្សញារិវងានុវងស បានដល់ ការបាំធពញ
របធោជន៍សុខ្ឲ្យដល់ ញារិវងានុវងសក្សនង
ុ ររក្សូល ធោយការជួយសធស្រងាគេះ ធរជាម
ដរជងក្សនង
ុ ដផនក្សថ្នធសចក្សាល
ី ឡដដលអាចធ្វធើ ៅបាន និងដដលររូវដរតាំងចិរធត ្វើ គឺ៖
២.១) ម្ននការឲ្យោនដចក្សរាំដលក្សជួយយឹ រធោង សធនាាងវងសររក្សូល
២.២) ម្នន

ក្សយសមាីពីធរាេះពិ ោ ទន់ ភន
ល ់ ធេើ យរបក្សបធោយរបធោជន៍ ឬ

ធៅថ្ន៖
ក្ស) ស្មដី ទឹក្ឃ្ ុុំ ធរ

េះជា

ក្សយដផឡមដលហម

ខ្) ស្មដី ផ្កា ធរ
ការធ

ល

េះជា

ក្សយម្ននរបធោជន៍រក្សអូបឈៃយ
ុ ឈៃ ប់ ធោយធជៀសវាង

ក្សយដដលធ្វឲ្
ើ យដបក្សបាក្ស់ ដល់ សងគមញារិរបស់ ខ្លួន ឬរគួោររបស់ ខ្លួន

គឺ៖
ក្ស)

ក្សយផ្ទាោធជររបធទច រទធោេះធបាេះធបាក្ស ឬធៅថ្ន សមាីធរក្សៀមធរកាេះ

អរ់ រសជារិ សមាទ
ី ឹក្សធៅា សមាីទឹក្សអមបិល សមាម
ី ុខ្ក្សាំបិរ ក្ស៏បាន
ខ្)

ក្សយចាក្ស់ រ ុក្ស ញុេះញងៀ បាំដបក្សបាំបាក្ស់ ពរងារ់ បរងាស ឬធៅថ្ន សមាីផ្ទាច់

ោមគគី សមាីផ្ទាច់ សុខ្ សមាម
ី នុសសរចដណនសុខ្ ក្ស៏បាន
គ) សមាីអរ់ ម្ននន័យខ្លឹមោរ រារ់ រាយ ប៉ាបាច់ ប៉ាធបា៉ាច ឬធៅថ្ន សមាោ
ី រ់ សី
សមាោ
ី រ់ បាល់ សមាម
ី នុសសមនុសសឆែួរ សមាីអរ់ បាយ ក្ស៏បាន
សមាោ
ី ាំង ៣ ធនេះ ក្សនុងនាមធយើ ងជាសម្នជិក្សមួយក្សនង
ុ រគួោរ ក្សនុងវងសររក្សូល
ធយើ ងររូវធជៀសវាងនិោយ ការធ្វបា
ើ នោ៉ាងធនេះ ធឈាមេះថ្ន បានធ្វរើ បធោជន៍
សុខ្ឲ្យដល់ ពួក្សញារិវងសរបស់ ខ្លួន។ តមពិ រធៅ ្មមជារិមនុសសធយើ ង ហាមឃារ់
មិនឲ្យនិោយ មិនបានជាោច់ ខារ និោយឲ្យខ្លីមក្សគឺ អរ់ និោយ មិនបាន គឺ
ររូវដរនិោយចរចាឆលងធឆលយ
ើ
អស់ ពីធរឿងមួយធៅធរឿងមួយ ធដើមបីការ់ បនថយោព
រឹងដណនអួរអាប់ ក្សុង
ន ចិរធត ចញមក្សឲ្យអនក្សដថ្ទ បានទទួលដឹងផង ធេើ យក្ស៏សបាយ
ចិរត ដរមិនររូវធភលចថ្ន ទនទឹមនឹងបាននិោយពី ធរឿងអវម
ី ួយក្សនង
ុ ចិរធត យើ ងធចញមក្ស
ធនាេះ
ធេើ យ

វាបានឆលងការ់ រក្សោសររធចៀក្សអនក្សដថ្ទ
ក្សយរបស់ ធយើ ងធនាេះធោរ

ដូធចនេះ ររូវរបយ័ រន

ក្សយសមាី ធរ

េះ៖

ចូលធៅដល់ ធបេះដូងធគផងដដរ

អាចធ្វឲ្
ើ យធបេះដូងធគសុខ្ក្ស៏បាន

ទុក្សក្ស
ខ ៏បាន

ក្ស) សមាី គឺជាអាវ ុ្មុខ្ពី រ ធរសចធេើ យដរអនក្សយក្សធៅធរបើ
ខ្) សមាល
ី ឡ គឺជាថ្ននស
ាំ ័ក្សិ៍ស
ត ិទម
ិ៍ធ ួយសរម្នប់ មនុសសឈឺ
គ) សស្រងាគម

ក្សយសមាី ធឆេះរិច ដរងុយ
ើ ូ រ ធេើ យលាំបាក្សនឹងពនលរ់

ឃ) មនុសសក្សនុងសងគមសពវ ថ្ងៃ
ធរ

េះសមាី ធេើងោថនសួគ៌ ក្ស៏ធរ

រស់ ធរ

េះសមាី សឡុយធរ

េះសមាី ធាលក្ស់ នរក្ស

េះសមាី ការបាំធពញរួនាទីរបស់ ខ្លួន ឲ្យដល់ ពពួ ក្ស

ញារិវងសធនេះ ធៅថ្ន៖
១) ញាតតថ ចរិយា ការបាំធពញរបធោជន៍ឲ្យដល់ ពួក្សញារិ
២) នាទីដដលររូវធ្វរ
ើ បសនងឲ្យដល់ អនក្សម្ននឧបការគុណ
៣) ការធោេះនូវបាំណុលចាស់ ដដលញារិវងសបានធ្វម
ើ ក្សឲ្យខ្លួន
៣) នាទីរបស់ ខ្លន
ួ ដដលររូវធ្វឲ្
ើ យសងគមជារិ សងគមធលាក្ស គឺជានាទីចមបងនិង
ចាាំបាច់ ររូវធ្វក្ស
ើ ង
ុន នាមជាមនុសសម្ននក្ស់ រស់ ធៅក្សនង
ុ សងគម ក្សុធាំ ភលចថ្ន ខ្លន
ួ ធយើ ងេនឹ ងមិន
ថ្ន្មមជារិបានតក្ស់ ដរងមក្ស ឲ្យធផសងៗ ោនធោយការោប ខ្ពស់ ធមម ស អារក្សក្ស់ លឡ
ោ៉ាងណ្ដ ក្ស៏ធោយ ក្ស៏សុទស
ធ ឹងដរជាដផនក្សមួយថ្នសងគមដូចៗ ោន ធយើ ងម្ននសិទិ ធ ម្នន
នាទីក្សុង
ន ការជួយោថបនាឲ្យសងគមជារិ សងគមធលាក្សចធរមើន លូរលាស់ ទធងវដើ ដល
ធយើ ងរបរពឹ រធត ្វក្ស
ើ ង
ុន មួយថ្ងៃៗ សុទស
ធ ឹងដរបានផារ
ិ ក្សប់ ទក្ស
ុ ឲ្យដល់ សងគម រពឹ រក្ស
ត មម
ោាំងឡាយធនាេះ អាចកាលយធៅជាបញ្ហហឲ្យដល់ សងគម ក្សនុងដផនក្សអវិជម្ន
ជ នក្ស៏បាន កាលយ
ធៅជាទសសនគរិ គាំនិរធោបល់ ជាធមដបប ជាធដើមក្សនង
ុ ដផនក្សវិជម្ន
ជ នឲ្យដល់ សងគម
ក្ស៏បាន ដូធចនេះ មិនថ្នអនក្សម្នន អនក្សរក្ស រសោប់ វណណៈខ្ុសោនោ៉ាងណ្ដក្ស៏ធោយ ក្ស៏

ចាាំបាច់ ររូវពឹ ងអារស័យោនធៅវិញធៅមក្ស ក្សនុងដផនក្សណ្ដនីមួយជាមិនខាន ធេើ យបូក្ស
ផសាំរ ួមោនថ្នគាំនិរធោបល់

ថ្នរាល់ រពឹ រក្ស
ត មមដផនក្សវិជម្ន
ជ នោាំងឡាយោាំងពួ ង

របស់

ធយើ ងម្ននក្ស់ ៗ ធទើបកាលយបានធៅជាគាំនិររ ួម រពឹ រក្ស
ត មមរ ួម ធសចក្សាស
ី ុខ្រ ួម សងគមរ ួមោន
ោ៉ាងសនតិសុខ្ … … …។

