
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមស្វវ គមន៍អនកសម័រគចិត្តចូលរមួកនុងកមមវធីិសូរត្រពះត្រត្បិដកអនតរជាតិ្ ជារបចាំឆ្ន ាំ 

ដដលចប់ផផតើមពីត្ងងទី ០២ ដល់ត្ងងទី ១៣ ដែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ជាមហាករណុាទិគុណត្នអាយុកាលរាស់ដឹងរបស់រពះសម្មម សមពុទឋផៅឯពុទឋគយា 
របផទសឥណាា  

             

 
ទាំព័រ ១ 



 

 

 

កាលបរចិ្ឆេទកម្មវិធ ី

ថ្ងៃទី ០៣ ដលថ់្ងៃទី ១២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

៦:០០ - ៦: ៤៥ រពឹក ទទួលទានអហារពពលរពឹកពៅឯមហាពោងកាឡាចាក់រកា  

៧:០០ - ៩: ០០ រពឹក នមស្កា រពៅឯរពះមហាពេតិយ  

៩:០០ - ៩: ១៥ រពឹក សរាក់ឆាន់ពភសជ្ជពៅឯរពះមហាពេតិយ  

៩:១៥ - ១១: ០០ រពឹក នមស្កា រពៅឯរពះមហាពេតិយ  

១១:០០ - ១: ០០ ថ្ថៃរតង់ ឆាន់េង្ហា ន់ និង បរពិោគថ្ថៃរតង់  

១:៣០ - ៣: ៣០ រពសៀល នមស្កា រពៅឯរពះមហាពេតិយ  

៣:៣០ - ៣: ៤៥ រពសៀល សរាក់ឆាន់ពភសជ្ជពៅឯរពះមហាពេតិយ  

៣:៤៥ - ៥: ០០ ល្ងៃ េ នមស្កា រពៅឯរពះមហាពេតិយ  

៦:០០ - ៩: ០០ យប់ ធមមពទសនានូវពរកាមពដើមមហាពោធិរពឹកស  
       សូមពមើលកមមវធីិបន្នែមនូវកន្នលងផតល់ព័ត៌ាន  

             

 

ទាំព័រ ២ 



 

ធមមផទសនាផពលល្ងង ច គឺជាពិធីមួយ ដដលម្មនលកខណៈដ៍សាំខាន់ កនុងការរារពភ  

សូរត្រពះត្រត្បិដកផនះ។ រពះមហាផងរដដលម្មនផករ តផិ ម្ ះដ៍លបីលាញ  

មកពីរបផទសដដលកាន់ពុទឋស្វសនាផងរវាទកនុងពិភពផល្ងកនឹងសដមតងរពះធម៌ផទសនា  

ដល់ពុទឋបរស័ិទ ទាំងរពះសងឃ និង រគហសថ ផៅផរកាមមលប់រពះផោធិរពឹកសដ៍ស័កតិសិទឋ។  

ផយើងនឹងផរៀបចាំផទសនាដរគ៩ ជាផរៀងរាល់យប់ ចប់ពីត្ងងទី០៣ ដល់ត្ងងទី១១   

ដែធនូ ផៅផរកាមមលប់រពះផោធិរពឹកសដ៍ស័កតិសិទឋ ពីផម៉្មង  ៦:០០ - ៩: ០០ យប់។  

ការសដមតងធមមផទសនាទាំងផនាះ នឹងបកដរបផៅជាភាស្វអង់ផគលស និង  

ភាស្វហីនឌីផដើមបីឲ្យអនកស្វត ប់អាចយល់ទូលាំទូល្ងយាន។  

ការសដមតងធមមផទសនាទាំងផនាះនិងម្មនការទក់ទងផៅនឹងការអាន  ការសូរត្ 

រពះត្រត្បិដកកនុងកមមវធីិសូរត្រពះត្រត្បិដកអនតរជាតិ្ផនះ។  

            

ធមមផទសនា ត្ងងទី០៣ ដល់ត្ងងទី១១  ដែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ ផម៉្មង  ៦:០០ - ៩: ០០ យប់ 

 

ទាំព័រ ៣ 



រកុមការងារ សរម្មប់ជួយកិចចការ 

១-រកុមចង្រ្ងាា នាយ ឥណាា  ឬ អនតរជាតិ្រត្ូវម្មនបទពិផស្វធន៍កនុងការដាំសល ឬ 

ការផរៀបចាំមហូបអាហារ។ 

២-រកុមទទួលចុះផ ម្ ះ  រត្ូវម្មនបទពិផស្វធន៍កនុងការងារការយិាល័យ  ឬ កុាំពយួទ័រ 

ឬ វតឹ្របូផសសសឹញ  បកដរបជាភាស្វអង់ផគលស។ 

៣ - រកុមបាំផរ ើដត្ និង ផភសជជៈ  របផគន បាំផរ ើដត្ និង ផភសជជៈ។ 

៤ - រកុមផសពវផាយ  ម្មនបទពិផស្វធន៍ទាំនាក់ទាំនង និង ព័ត៌្ម្មន។  

៥ - រកុមតុ្បដត្ង ម្មនបទពិផស្វធន៍ ផរៀបចាំតុ្បដត្ងរចនាផ្កា ។  

៦ - រកុមផាសសាំអាត្ ផាសសាំអាត្ អនាម័យបងគន់ស្វធារណៈ។ 

ទាំព័រ ៤ 



ការតុ្បដត្ងរពះវហិារ ចប់ផផតើមពីត្ងង ៣០ ដែវចិឆិការ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ទាំព័រ ៥ 



ការបាំផរ ើដត្ ផភសជជៈ រពះសងឃ និង ផធវើផ្កល កផ ម្ ះ 

ទាំព័រ ៦ 



ការរត្ួត្ពិនិត្យបនទប់ដក់សម្មភ រៈ និង ការផរៀបចាំផធវើមហូប 

ទាំព័រ ៧ 



ទាំនាក់ទាំនងស្វធារណៈ មណា លព័ត៌្ម្មន និង កដនលងចុះផ ម្ ះ 

ទាំព័រ ៨ 



ការតុ្បដត្ងផ្កា  និង រកុមផរៀបចាំផស្វភ័ណភាព 

ទាំព័រ ៩ 



h 
ព័ត៌ានទូពៅអំពីពុទឋគយា 

   ពុទឋគយាជាភូមិតូេមួយ បុ៉ន្នតកំពុងរកីធំទូល្ងយ សែិតពៅេាៃ យ ១២ គ.ម.ពីរកុង 
គយាថ្នរដឋបិ៊ហា។វតតមហាពោធិមហាវហិារគឺជាទីរបជំុ្ជ្នថ្នភូមិពុទឋគយា។សតូបមហា
ពោធិនិងពដើមពោធិរពឹកសសែិតពៅេំកណ្តត លទីរបជំុ្ជ្នរបកបពោយសំណង់សំខាន់ៗជា
ពរេើនពទៀតពៅព័ទឋជំុ្វញិពនាះន្ដលជាតឹកតាងបង្ហា ញអំពីការរតាស់ដឹងរបស់រពះពុទឋ។
ានរពះវហិារពលើសពី១២ខ្នងតំណ្តងឲ្យរគប់វបបធម៌អនកកាន់រពះពុទឋស្កសនាពៅទវីប

អាs Iuកំពុងឈរបងអួតខ្លួនពៅតាមដងវថីិនានាឆាៃ យពីផារធំ។ពៅកនុងរដូវពទសេរណ៍ រ ឺ

ធមមយារតាន្ដលចាប់ពផតើមពីន្ខ្ធនូដល់ន្ខ្កុមភៈ  ានពទសេរជាមធយម២០០០នាក់ 
េូលមកទសសនាទីរកុងពុទឋគយា ពរៀងោល់ថ្ថៃ។  

ចាប់ពីន្ខ្មីនាដល់ន្ខ្តុល្ង ានពទសេរជា មធយម ៥០០នាក់ពធវើដំពណើ រពៅទីរបជំុ្ជ្ន   

ោល់ថ្ថៃ។ដូពេនះោល់ឆាន ំានពទសេររបន្ែល៤ន្សននាក់េូលមកទសសនាពុទខគយា។  
តាមការប៉ន់ស្កម នានពទសេរ៣០ោគរយជាជ្នជាតិបរពទសនិង៧០ោគរយពទៀត  

ជាពភញៀវកនុងស្សុក។ (ពយាងតាមឯកស្ករឆាន ំ២០១២ របស់អងគការយូពណសាូសតីអំពីការ  

សំុេុះបញ្ជ ីពបតិកភណឌ ពិភពពល្ងក)  

ពទសេរពទើបេូលមកទសសនារបពទសឥណ្តឌ ជាពលើកដំបូងន្ដលពធវើដំពណើ រមកទី
របជំុ្ជ្នពុទឋគយានិងដកពិពស្កធពោយផ្ទា ល់ោល មៗនូវលកខណៈខុ្សន្បលកពីធមមតាថ្នរប

ពទសឥណ្តឌ ឧទាែរណ៍ការជ្ន្ជ្កតថ្ថលតាក់suI។ វថីិនានាន្ដលានធូលីែុយរទពល្ងម  

អនកលក់ដូរន្ដលពដើរលក់របស់របរកំbiukកំបុ៉កកនុងតថ្មលថ្ថលែួសធមមតានិងទិដឋោពថ្នោព

រកីរកពវទនារបស់របជាជ្ន។ ពិនិតយពមើលពីរជ្ុងពរជាយពសដឋកិេចរដឋបិ៊ហារ  
គឺជារដឋដ៏រកីរកមួយថ្នរបពទសឥណ្តឌ ។  

ទាំព័រ ១០ 



ពួកសមូមយាេកដ៏ពរេើនសនឋឹកសនាឋ ប់នំាគ្នន ពោក់ពពូនេូលមកសំុទានពៅភូមិពុទឋ
គយា ន្ដលានពទសេរកកកុញ ជាពិពសសពៅកនងរដូវបុណយទានពផសងៗ  

(ចាប់ពីន្ខ្វេិឆិការពៅដល់ន្ខ្កុមភៈ)។ជាទាល ប់លអគឺមិនគួរពអាយទានពៅបុគគលជា
សមូមយាេកទំាងពនាះពទ។ កាក់១រពីូន្ដលបងាជាសំពលងពៅកនុងរតពឡាកអាេ  

បណ្តត លពអាយសមូមយាេកមួយែវូងធំរត់របន្ជ្ងគ្នន តរមង់េូលពៅព័ទឋជំុ្វញិអនក
ោក់ទានពនាះ។បន្នែមពីពលើេំនួនសមូមយាេកទំាងឡាយន្ដលពធវើដំពណើ រមកពីតំ
បន់ជំុ្វញិពនាះោគពរេើនថ្នរបជាជ្នកនុងតំបន់មូលោឋ នថ្នទីរបជំុ្ជ្នពុទឋគយា  

សុទឋន្តជាមនុសសរកកសត់ពួកពកមងៗានលបិេយ៉ាងbuinរបសប់កនុងការ  

អនាងសំុលុយមាូបអាហារ ឬ សាភ រៈសិកាពីពទសេរពទើបេូលមកទីពនាះជាពលើក  

ដំបូង។វតែុអំពណ្តយោគពរេើនន្ដនពទសេរទិញពអាយពកមងទំាងពនាះនឹងរតូវនំា  

យកពៅលក់ពអាយាច ស់ហាងវញិពដើមបីដូរយកជាលុយសុទឋ។ ានអងគការ 

សបបុរសធម៌ជាពរេើនរតូវបនបពងាើតព ើងពដើមបីផតល់េំណីអាហារ និងថវកិា 

សរាប់ជួ្យកុារពៅកនុងសែគមន៍ពអាយេូលស្កល្ងពរៀនពែើយពទសេរ  

អាេទាក់ទងអងគការទំាងពនាះពដើមបីពរៀបេំផតល់របក់ជំ្នួយ។ 

ពទាះជាយ៉ាងណ្តក៍ពោយអនករតូវរបុងរបយ័តនជាមួយនឹងអងគការទំាងពនាះ  

ពដើមបីពធវើពអាយរបកដថា លុយជំ្នួយរបស់ពួកពគ ពៅដល់ទីតំាងន្ដលអនក  

ពធវើទានេង់បន។ 

ទាំព័រ ១១ 



 

ទាំព័រ ១២ 



របសខ់ដលគួរយក 

១ ដផនកខាងសាំផលៀកបាំោក់ 

រត្ូវផសលៀកសាំផលៀកបាំោក់ពណ៌សដដលជាការនិយមបាំផុត្ផដើមបីសាំគាល់ែលួនថាជា  

ឧាសកឧាសិកា។ដូផចនះគួរផរត្ៀមផវចែចប់យកសាំពត់្ឬផខាពណ៌សអាវពណ៌ស  

ជាផដើម។មយ៉ងវញិផទៀត្គួរយករទនាប់ផជើងឫដសបកផជើងណាដដលអាចោក់ផដើរាន  

ផដយមិនឈឺផជើងផហើយគួរពិនិត្យផអាយានម៉ដឋច៉ត់្នូវដសបកផជើងផនាះផងផដើមបី  

ផជៀសវាងការដច់រដហក។ គួរផរត្ៀមមួយគូរផទៀត្សាំរាប់ផរបើជាំនួសជាការរបផសើរ។  

មួយវញិផទៀត្ចប់ពីដែធនូផឡើងផៅអាកាសធាតុ្រត្ជាក់ណាស់ ជាពិផសសផៅ  

ផពលល្ងង ចទឹកសផនសើមខាល ាំង។ដូផចនះសូមកុាំផភលចយកអាវោក់បដនថមពីផរៅផដើមបី  

ទប់ទល់អាកាសធាតុ្រត្ជាក់។  

សាំគាល់៖  ផដើមបីផគារពរបត្ពណីត្នអនកម្មច ស់ស្សុក សូមផជៀសវាងផសលៀកោក់ណាមួយ  

មិនសមរមយដូចជា សាំផលៀកបាំោក់ផែើចែលី ឬ អាវវាលកធាំ ឬ ោក់ដសបកផជើង ផដើរចូល  

កនុងបរផិវណរពះមហាផចតិ្យ និង រពះមហាផោធិរពឹកស បុ៉ដនត អាចោក់ផស្ស្វមផជើងាន  

ផពលផដើរកាត់្កនុងទីមិនស្វា ត្។ 

២ ដផនកខាងវ៉ាលី 

ផដើមបីផជៀសវាងការាត់្របស់របរណាមួយជាយថាផហតុ្  វ៉ាលីរត្ូវម្មនផស្វរចក់។  

បដនថមពីផនះផៅផទៀត្ កនុងការផធវើដាំផណើ រអនតរជាតិ្ឆលងកាត់្ពីរបផទសណាមួយផនាះ  

ទាំព័រ ១៣ 



រកុមហុ៊នអាកាសចរណ៍អនុញាតិ្ផអាយយកាមែលួននូវកូនកាាបតូ្ច ឬ កាាបស្វព យ  

ែនងមួយចូលផៅកនុងយនតផហាះ។ 

៣ ដផនកខាងរបស់ផអឡិចរត្និច 

របស់ដដលម្មនត្ត្មលែពស់ដូចជា  ម៉្មsuInងត្របូ ឬ របដប់ផអឡិចរត្និចណាមួយ  

សូមបាំផពញបងាា ន់ត្ដដដលរកុមហុ៊នអាកាសចរណ៍ដចកឲ្យអនកដាំផណើ រ មុនផពល  

ចូលផៅដល់របផទសឥណាា ។  

៤ ដផនកខាងសម្មភ រៈដផសង  ៗ

សម្មភ រៈដផសងៗដដលគួរដក់យកមកផរបើដូចជាៈ  

១. ដវន៉ាសរម្មប់អាន ឬ ដវន៉ាដដលកាត់្ត្រមូវដភនកាមបញ្ជ របស់ផពទយ។  

គួរយកដវន៉ាមួយគូរផទៀត្សរម្មប់ផរបើជាំនួសការាត់្បង់។  

២. ពិលសរម្មប់ផរបើរាស់កនុងផពលដច់ផភលើងអគគិសនីដដលផកើត្ផឡើងជាញឹកញាប់។  

៣. កូនកាាំបិត្សរម្មប់ផរបើរាស់ចិត្សាំបកដផលផឈើ អាចដក់កនុងវ៉ាលីធាំ 
ហាមដក់ជាប់ាមែលួន។ 

៤.កាំផសៀវអគគិសនីដាំទឹកផៅត អាចរកទិញានផៅទីផារពុទឋគយាដដលម្មនត្ាំត្ល  

សមរមយ។ 

 ចរនតអគគិសនីផរបើកនុងរបផទសឥណាា គឺ ២២០ V/ ៥០ Hz ដូផចនះ ផបើផល្ងកអនក 

រស់ផៅកនុងរបផទសដដលផរបើចរនតអគគិសនីែុសពីផនះ ផល្ងកអនក និងរត្ូវការរបដប់  

ផដត្ផតូរផភលើងត្រមូវផៅ២២០ V/ ៥០ Hz ។ 

ទាំព័រ ១៤ 



 ផដើមបីផជៀសវាងការលួចឆក់ដដលអាចផកើត្ផឡើងានផៅទីរបជុាំ  

កុះករ ជាការរបផសើរនូវការផរបើផហាា៉វកនុង  ឬផហាា៉វសម្មង ត់្សាំរាប់ដក់លុយ  ឬ  

លិែិត្ឆលងដដនឬ កាត្លុយជាផដើម។ 

 មយ៉ងវញិផទៀត្គួរដត្ផតិត្ចាំលងលិែិត្ឆលងដដនរត្ង់ទាំព័រទី១និងទាំព័រទី២  

រពមទាំងទាំព័រដដលម្មន វសី្វរឥណាា ជាផដើម។ 

 ផរៅពីផនះ ផល្ងកអនកគួរផវចែចប់មហូបចាំណីដក់ាមែលួន ជាពិផសសរបស់ណា  

ដដលអាចទុកានផរចើនត្ងងមិនែូច។ មួយវញិផទៀត្ ផល្ងកអនករត្ូវផរៀបចាំថាន ាំ  

សរម្មប់ល្ងភែលួនផដើមបីការោរមូសខាាំ។ជាទូផៅសណាឋ គារ  រផឺទះសាំណាក់ 

ដត្ងផតល់នូវមុង   ឬ បនទប់ម្មនសាំណាញ់។ អនកក៍អាចទិញមុងដែសររតួ្  

ពីផារពុទឋគយាកនុងត្ាំត្លរបដហល ៣០០ រពីូ។ 

សរបុផសចកតីផៅ ផដើមបីការោរសុែភាពផល្ងកអនករត្ូវរបុងរបយត្ន័រាល់ផពល 
មុនផចញដាំផណើ រផៅកាន់កដនលងណាមួយផៅកនុងស្សុកឥណាា  គបបីម្មនដូចជាៈ  

ទឹកស្វបូ៊ល្ងងត្ដ ថាន ាំបូ៉វកាំល្ងាំង មួក កដនសង ម៉្មស់ ជាផដើម។  បដនថមពីផនះផទៀត្ 

អនករត្ូវការរកណាត់្សាំរាប់រកាលអងគុយផៅទីកដនលងសាំរាប់បូជា។ អនកែលះរត្ូវការ  

ភួយដែសរតួ្ (Sleeping bag) សរម្មប់ផរបើរាស់កនុងផពលផធវើសម្មធិផពញមួយយប់។  

 សូមកុាំផភលចថាន ាំរគប់យ៉ាងដដលផល្ងកអនកផរបើរាស់របចាំត្ងងដូចជាៈថាន ាំ  

ាមបញ្ជជ ផពទយនិងថាន ាំវាីមីនជួយកម្មល ាំងផផសងៗ។  

សូមពិនិត្យដផនកសម្មភ រៈផពទយនូវទាំព័រ ផលែ ១៦។ 

ទាំព័រ ១៥ 



សម្មភ រៈផពទយ 

សូមយករបស់ផពទយខាងផរកាមផនះ ផៅជាមួយៈ បនទះសាំរាប់បិទដាំផៅ ឬ របួស  

បនតិចបនតួច (Band aid). រកណាត់្ផសតើងសសាំរាប់រុ ាំរបួស (Gauze). ដរកមសាំល្ងប់ផមផរាគ  

(Antiseptic cream); សាំឡីជូត្របួស របដប់សទង់កាំផៅ ដផងគៀប កត្ង្រ្នត ដរកមផសះដាំផៅ  

ថាន ាំបាំាត់្ការឈឺចប់ស្ស្វលៗ ដូចជាអាសព៊រនិ (Aspirin) ឬ ថាន ាំដងលឺណុស(Tylenol) 

ជាផដើម។ ថាន ាំការោរសត្វលាិត្ខាាំ និង ថាន ាំវាីមីនទូផៅ។ សាំរាប់បនថយការរាគរសូ 

ផយើងសូមជូនផយាបល់ថា យកថាន ាំ GuIមូ៉លផឌៀម (Immodium) ឬ ភិពតូ្បិ៊សមុល  

(Pepto Bismal) (Maalax) ម៉្មឡាស ។ អនកដាំផណើ រជាផរចើនានយកថាន ាំជាំនួយ  

កនុងការរ ាំល្ងយអាហារ (Acidolhilus) ថាន ាំែទឹមសរ ថាន ាំសុែភាពទូផៅថាន ាំការោរជមងឺឆលង 

(Golden seal) និង ថាន ាំវាីមីនរបផភទc ។ ជួយដល់ផជើងផល្ងកអនក(កព័កឃាត្ 
=fungicide) ។ សាររគាប់បាំាត់្កាក និង ថាន ាំជាំនួយរ ាំល្ងយអាហារម្មនលក់ផៅទីផារ 
ពុទឋគយា  

( koflet Lactobac)។  

 ផរគឿងសាំអិត្សាំអាងផ្កទ ល់ែលួនដូចជា ទឹកថាន ាំដភនក ដរកមការោរកាំផៅត្ងង  

រកមួនម្មត់្ រកដស់សាំផណើ ម ដែសហាលសាំផលៀកបាំាក់ សាំឡីអនាម័យ  

សាំរាប់ស្រសតីជាការចាំាច់។  

 រទនាប់អងគុយ ដពងដដក ធូប ថាន ាំកក់សក់ រ ឺស្វបូ៊ រកដសបងគន់ ទឹក  

ផអឡិចរត្ូត្ឡ(Electrolytes)ស្វបូ៊ផាកសាំផលៀកបាំោក់រកទិញាននូវផារពុទឋគយា។  

ទាំព័រ ១៦ 



 ថាន ាំបាំាត់្ផ្កត ស្វយ តឹ្ងរចមុះ ថាន ាំាញ់រចមុះ និង សាររគាប់បាំាត់្កាក។  

រត្ូវម្មនកដនសងបង់កផសតើងមួយ ផដើមបីែទប់កុាំឲ្យធូលីហុយចូលរចមុះ ឬ ដភនក។  

ដផនករាក់ 

អនករត្ូវរាយការណ៍ ផបើយកលុយផលើសពី ៥០០០ដុល្ងល រ សូមផមើលផគហទាំព័រ  

Http: //www. Cbec.gov.in / travelers. Htm ផបើចង់រជាបពីបញ្ជហ ផនះ។  

ATM Machineម្មនផៅធនគាររដឋត្នរបផទសឥណាា ាមដងផលូវធាំត្នទីរកុងពុទឋគយា។  

សូមផល្ងកអនកយក Trvaller’s cheques បាំដបកជាត្ត្មលតូ្ចៗឲ្យានផរចើនរបសិនផបើ  

មិនចង់ានរាក់រពីូយ៉ាងផរចើន  ផៅផពលដដលបតូររាក់មតងៗ។រត្ូវរាប់រាក់ឲ្យាន  

ចាស់ល្ងស់ជានិចច  មុនផពលផចញពីកដនលងបតូររាក់។ដច់ខាត្កុាំទទួករាក់រដហក  

ឲ្យផស្វះពីផរោះគាម ននរណាទទួលផទ។  

 ឲ្យម្មនរាក់ត្ត្មលតូ្ចៗសាំរាប់ផរបើជារាក់ទឹកដត្ធមមាចាំនួន២ រ ឺ៣រពីូបុ៉ផណាណ ះ។  

 រត្ូវផចះត្ត្ងលរបស់រគប់យ៉ាង ពីផរោះត្ត្មលមិនពិត្រាកដ  ទបជាងត្ត្មលកាត់្ត្ងល  

ោក់កណាត ល ឬ ផរចើនជាងផនះ ផៅផទៀត្។  

 

ដផនកទឹក 

កុាំផឹកទឹកពីកាលម៉្មsIunផអាយផស្វះ ( ទូទាំងរបផទសឥណាា )។ សូមផរបើទឹកដប  

រគប់ផពលផវល្ង សូមបីដត្ដុះផធមញក៏ផដយ។ ផពលទិញទឹកដបរត្ូវពិនិត្យកាលដប  

ឲ្យម្មនាល សទិកបិទជិត្ និង ពិនិត្យត្ងង ដែ ឆ្ន ាំ មិនឲ្យហួសកាំណត់្។ទឹករចស់ និង  

ទាំព័រ ១៧ 



ទឹកពុះសាំរាប់ដក់កនុងកាំបុ៉ងទឹក អាចទិញាននូវកាឡាចក់រកា  (Kalachakra Market)  

 

ព័ត៌្ម្មនដផនកចក់ថាន ាំបងាា រផរាគផផសងៗ  

(Vacinations) ព័ត៌្ម្មនត្នការចក់ថាន ាំបងាា រផរាគ សូមអផញ្ជ ើញទក់ទងផៅមណា ល  

ទប់ទល់ផរាគឆលងតាមគគហទំពរ័  vuibសាយ។ មុននឹងផៅរបផទសឥណាា  ផល្ងកអនក 

រត្ូវណាត់្ជួបផវជជបណាិ ត្ខាងផធវើដាំផណើ រ ចាំនួនពី៤-៦ អាទិត្យមុនផពលផធវើដាំផណើ រ។  

ផដើមបីឲ្យថាន ាំម្មនរបសិទឋិភាព ផល្ងកអនករត្ូវជួបពិផរគាះនឹងផពទយ យ៉ាងផហាចណាស់  

៤-៦ អាទិត្យមុនផពលផធវើដាំផណើ រ។ ពីផរោះថាន ាំែលះដូចជាថាន ាំការោរជមងឺរគុនចញ់រត្ូវ  

ផលបមុនផពលផចញដាំផណើ រផៅកាន់របផទសឥណាា ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទាំព័រ ១៨ 



 

ផទះបីជាអនកផៅសល់ផពលមិនដល់៤ សាត ហ៍មុនផពលផចញដាំផណើ រក៍ផដយ  

អនកគបបីផៅជួបពិផរគាះនឹងផពទយ អាំពីត្រមូវការបងាា រផរាគ ថាន ាំការោរជាំងឺរគុញចញ់  

រពមទាំងការពយាលផផសងៗ នឹងព័ត៌្ម្មនទាំងឡាយអាំពីរផបៀបការោសុែភាព  

ែលួនរាណ ផជៀសវាងជមងឺ និងផជៀសវាងការរងរបួសដដលអាចផកើត្ម្មនផឡើងកនុង  

ផពលផធវើដាំផណើ រ។ មជឈមណា លរគប់រគង់ជមងឺ  ានជូនដាំបូនាម ន ផដយសូមឲ្យអនក  

ផៅពិផរគាះជាមួយផពទយជាំនាញដងទាំផវជជស្វស្រសតផធវើដាំផណើ រ។ ដសវងរកគលីនិកដបប  

ផនាះផៅជិត្កដនលងដដលអនករស់ផៅដដលម្មនផតល់ជាំនាញដងទាំផវជជស្វស្រសត  

ខាងផធវើដាំផណើ រ។ របសិនផបើអនកធាល ប់ម្មនបញ្ជហ រសុែភាព អនករត្ូវផតល់ព័ត៌្ម្មនអាំពី  

គផរម្មងផធវើដាំផណើ រធមមយារារបស់អនកផៅផវជជបណាិ ត្ដដលកាំពុងពយាលអនកផដើមបី  

ឲ្យានយល់អាំពីផហតុ្ផលដ៏ត្ទផទៀត្។ របសិនផបើគផរម្មងផធវើដាំផណើ រធមមយារា  

របស់អនករត្ូវផៅកាន់របផទសជាផរចើនផលើសពីមួយកនុងផពលជាមួយគាន  អនកចាំាច់  

រត្ូវឲ្យផពទយដឹង ផដើមបីានទទួលនូវថាន ាំបងាា រផរាគ និង ព័ត៌្ម្មនសមស្សបទាំងឡាយ  

សាំរាប់ទីកដនលងដដលអនកបាំរងុផៅ។ ចាំផោះអនកផធវើដាំផណើ ររយៈផពលដវង ដូចជា  

អនករត្ូវផៅផធវើការ ឬ ផៅផរៀនផៅបរផទស និផយាជក ឬ ស្វល្ង 
អាចត្រមូវឲ្យម្មនការចក់វ៉ាក់ស្វាំងការោរ។  

ផទះជាជមងឺរគុនផលឿងមិនដមនជាជមងឺរបឈមផៅកនងរបផទសឥណាា ក៏ផដយ  

រដឋ ភិាលទមទរឲ្យម្មនការចក់វ៉ាក់ស្វាំងការោរជមងឺផនះ ចាំផោះអនកដាំផណើ រ  

ទាំព័រ ១៩ 



ដដលមកពីរបផទសដដលម្មនផកើត្ជមងឺផនះ ផហើយរត្ូវម្មនលិែិត្បញ្ជជ ក់អាំពី  

ការចក់វ៉ាក់ស្វាំងជមងឺរគុនផលឿងផៅផពលផៅដល់របផទសឥណាា ។  

របសិនផបើអនកឆលងកាត់្របផទសដដលរដមងផកើត្ជមងឺផនះ មុននឹងផៅដល់របផទសឥណាា  

ត្រមូវឲ្យម្មនការចក់វ៉ាក់ស្វាំងការោរ នឹងរត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យយ៉ាងហមត់្ចត់្។ សូមអាន  

អាំពីវ៉ាក់ស្វាំងការោរជមងឺរគុនផលឿង និង ព័ត៌្ម្មនបដនថមអាំពីការរបឈមនឹងជមងឺ  

រគុនចញ់ និងវធីិការោរផៅាមរបផទសនីមួយៗ។  

សូមរាកដចាស់ថា វ៉ាក់ស្វាំងទាំងអស់ដដលរត្ូវចក់ ឲ្យម្មនសុពលភាព។  

សូមរត្ួត្ពិនិត្យាមរយៈvuibសាយខាងគរោមដដលទក់ទងនឹងវ៉ាក់ស្វាំងការោរសាំរាប់ 

មនុសសផពញវយ័នឹងកុម្មររត្ូវទទួល។ ជាមូលដឋ នដដលផគដត្ងផៅថាវ៉ាក់ស្វាំង  

ផ្កត សស្វយ វ៉ាក់ស្វាំងជមងឺអុត្ វ៉ាក់ស្វាំងជមងឺរគុនសវិត្ត្ដផជើង ជមងឺករញិល ជមងឺស្សឡដទន 
នឹងសាូចជាផដើម។ វ៉ាក់ស្វាំងដដលរត្ូវចក់ដូចជា ខាន់ស្វល ក កាកម្មន់ និង ផត្ាណូស  

សាំរាប់រគប់ដាំណាក់ការត្នជីវតិ្។  

 

វ៉ាក់ស្វាំងនឹងជមងឺដដលអាចការោរាន  

គបបីផធវើរបសិនផបើអនកមិនានចក់រតឹ្មរត្ូវ ាមការកាំណត់្នូវវ៉ាក់ស្វាំង ដូចជា  

ករញិល ស្សឡដទន សាូច នឹង ខាន់ស្វល ក កាកម្មន់ ផត្ាណូស និង រគុនសវិត្  

ត្ដផជើង។ល។ 

 

 

ទាំព័រ ២០ 



 

 

ផរាគផងលើមរបផភទ A 

ផរាគផងលើមរបផភទផនះ ឆលងមកាមអាហារ និងទឹក ។ ដូផចនះ ផបើអនករត្ូវផធវើដាំផណើ រ  

ផៅរបផទសដដលម្មនផរាគផនះ រាត្ត្ាត្ រត្ូវចក់ថាន ាំការោរជាចាំាច់។  

ការចក់ថាន ាំការោរផរាគ រត្ូវផរបើផពល៦ដែ ផទើបរគប់ចាំនួន (ចក់ផលើកទី១  

 ចក់ផលើកទី២ ចាំនួន៦ដែ បនាទ ប់) ផទើបម្មនរបសិទឋភាព។ សរបុទាំងអស់ម្មនពីរវគគ។  

 

ផរាគផងលើមរបផភទ B 

ត្រមូវឲ្យផល្ងកអនកដដលផធវើដាំផណើ រផៅរបផទសណាដដលម្មនផរាគផនះរាត្ត្ាត្ ឬ  

កាំពុងដត្ម្មនការរបឈមមុែផៅនឹងផរាគផនះែពស់បាំផុត្។ ជមងឺផនះឆលងាម្ម  

មនុសសនិងជាតិ្រាវទាំងឡាយដដលផចញពីែលួនមនុសស។ សូមផល្ងកអនក កុាំឲ្យម្មន  

ការរមួផភទ(ផសពសនថវៈ)ជាមួយអនកនូវកនុងត្ាំបន់ផនាះឲ្យផស្វះ និងជួនការឆលងាម  

ការពយាលវទិយស្វស្រសតជាផដើម។ ការចក់ថាន ាំបងាា ផរាគផងលើម  B រត្ូវផរបើផពល៦ដែ។  

ចក់ថាន ាំការោរផលើកទី២ បនាទ ប់ពីចក់ផលើកទី១ ចាំនួន១ដែ ឬ ៤ អាទិត្យ។  

ចាំដណកចក់ផលើកទី៣ ផៅរយៈផពល៥ដែ បនាទ ប់ពីផលើកទី២ ឬ ៦ដែ  

បនាទ ប់ពីផលើកទី១។សរបុទាំងអស់ម្មនបីវគគ។  

 

 

 

ទាំព័រ ២១ 



 

ជមងឺរគុនផោះផវៀន 

ត្រមូវដល់អនកផធវើដាំផណើ រផៅផធវើការឬ ផៅសួរសុែទុកខផៅរបផទសដផនកខាងអា su I 

ដផនកខាងត្បូងជាពិផសសផៅទីរបជុាំជនតូ្ចៗ និង ជនបទ។ ជមងឺផនះឆលងមកពី  

មហូបអាហារ និង ទឹកមិនស្វា ត្ជាផដើម។  

ជមងឺដឆាឆាួត្ខាាំ 

ត្រមូវដល់ផល្ងកអនកដដលចូលចិត្តផធវើសកមមភាពផរៅរកុងកនុងទីរបជុាំជនបទត្រពភនាំដូចជាៈ  

ជិះកង់ ផាះត្ង់ ឬ ផឡើងភនាំជាផដើម។ ម៉យងផទៀត្ផបើផល្ងកអនករត្ូវផធវើការ ទក់ទងផៅ  

នឹងសត្វរបផចៀវ សត្វsuIស្វច់ជាអាហារ នឹងសត្វជាផរចើនផទៀត្។ កនុងជាំពូកងនិកសត្វ  

រត្ូវរបឈមមុែ និងជាំងឺដឆាឆាួត្ផនះយ៉ាងែពស់។ អនកដាំផណើ ររបផភទផនះភាគ  

ផរចើនជាផពទយសត្វ។  

ផរាគរល្ងសែួរកាលជបុ៉ន 

ថាន ាំការោររបផភទផនះសាំរាប់អនកដាំផណើ រណាដដលរត្ូវផៅផធវើការ ផៅត្ាំបន់ដស្សចាំការ ឬ 
ទីជនបទ និងផៅកដនលងដដលម្មនផរាគផនះរាត្ត្ាត្ផហើយ។  

ជមងឺរគុនសវិត្ត្ដផជើង 

អនកដាំផណើ រម្មន ក់ៗគួរដត្ានទទួលការចក់ថាន ាំការោរ ឬ ផឹកការោរផរាគផនះជា  

បឋមរចួផៅផហើយ ។ ដូផចនះ ផគគួរដត្ានចក់ថាន ាំបងាា រមតងផទៀត្ មុននឹងផធវើដាំផណើ រ។  

ាមទិននន័យដដលបញ្ជជ ក់ថាៈ មនុសសផពញវយ័រត្ូវការចក់ថាន ាំបដនថមដត្មតងគត់្កនុង  

ទាំព័រ ២២ 



មួយជីវតិ្របស់ពួកផគ។ 

ជមងឺរគុនចញ់ 

ជមងឺរបផភទផនះម្មនផៅរគប់ទីកដនលងត្នរបផទសឥណាា  ផលើកដលងដត្កដនលង  

ដដលម្មនកាំពស់ជាង ២០០០ ដម៉រត្ផឡើងផៅ ឬ ពី ៦៥៦១ហវីត្ (ft) ផឡើងផៅ 

ម្មនផៅរដឋhuIមម៉្មឆ្រាផដស រដឋចមុកាសផសមៀរ និង រដឋsIuគីម។ 

ម្មនផកើត្ផៅទីរកុងញ្ញូវផដលលី និង ទីរកុងបុ៉មត្ប ផងដដរ។  

រត្ូវពិភាកា និង ផវជជបណាិ ត្អាំពីវធីិផជៀសវាងត្នជមងឺឲ្យានែពស់បាំផុត្ដូចជាៈ  

 រត្ូវផលបថាន ាំការោរមុនផពលផធវើដាំផណើ រ  

 ផរបើថាន ាំការោរកុាំឲ្យមូសខាាំ  
 រត្ូវផសលៀកោក់ផខា និង ោក់អាវត្ដដវងការោរមូសខាាំ  
 សរម្មនតកនុងបនទប់ដដលម្មនម៉្មsIuនរត្ជាក់ និង បនទប់ម្មនសាំណាញ់  

 ថាន ាំការោរផរាគរគុនចញ់ម្មនផរចើនរបផភទផរបើផៅាមរបផទសនីមួយៗ។  

 ផៅរបផទសឥណាា  Chloroquine ពុាំម្មនរបសិទឋិភាពផទ ដូផចនះ សូមកុាំផរបើថាន ាំ  

ផនះសាំរាប់ការោរឲ្យផស្វះ។ ថាន ាំដដលអាចផរបើផៅរបផទសឥណាា ានគឺៈ  

 

 

 

 

 

ទាំព័រ ២៣ 



 

Atovaquone / Proquani Doxyeyeline ឬ Mefloquine. ចង់ានព័ត៌្ម្មន 

ឲ្យានជាក់ល្ងក់ សូមផមាត ពិផរគាះ និង ផវជជបណិា ត្អាំពីថាន ាំរបផភទណាដដល  

រត្ូវាមត្ាំបន់ភូមិស្វស្រសតរបផទសនីមួយៗ។  

មនទីរផពទយផៅពុទឋគយា (Bodhgaya)  

ផវជជបណាិ ត្កដនលងផនាះ អាចផធវើការវនិិចឆ័យផរាគ។ ផបើរត្ូវការចាំាច់យក្ម  

ផៅពិនិត្យក៏ម្មនកដនលងពិផស្វធន៏្មផងដដរ ។  

របសិនផបើផល្ងកអនករត្ូវការទិញថាន ាំផៅាមសាំបុរត្បញ្ជជ ររគូផពទយផនាះ 
អនកអាចរកទិញថាន ាំានផៅាមឱសងស្វថ ន (Pharmacy) ។ 

មនទីរផពទយធាំផៅទីរកុងពុទឋគយា(Gaya Hospital) ចាំងាយ១២ គីឡូដម៉រត្ 

សាំរាប់អនកម្មនជាំងឺធងន់។ 

ចាំដណក Shakyamuni Buddha Community Health Care Centre. Root Institute  

ផបើកទវ ររាល់សាត ហ៍សាំរាប់អនកដាំផណើ រ។  

 

 

 

 

 

 

ទាំព័រ ២៤ 



 

 

សូមអគ ជ្ ើញគោកអនកច ុះគ ម្ ុះនូវតាមគគហទំពរ័  vuibសាយដូចខាងគរោម៖ 

www.tipitakachantingcouncil.org 

 

គយើងខ្ ំសូមថ្លលងអំណរគ ណដរ៏ាលគរៅទ កាម ន នូវោរសម័រគចិត្តចូលរមួ  

ជួយ កិចចោរដូចខាងគរោមគនុះ  

 អងគោរគនុះគកើត្គឡើងពីោរជួយ ឧបត្ថមភគរំទអំពីសំណាកអ់នកសម័រគចិត្ត 

ថ្ដលរាថ្នន នឹងបំគរ ើរពុះសងឃ និង រពុះព ទឋសាសនា។  

 សូមគមតាត បំគពញបណ័ណ សម័រគចិត្ត គហើយបញ្ជជ កអ់ំពីោរគរជើសគរ ើស នូវម ខោរងារណា  

មយួដូចខាងគរោមគនុះ  

 អនកសម័រគចិត្តនឹងានទួលអាហារគពលរពឹក និង ថ្លងរត្ង ់កន ងរយៈកមមវធិីប ណយគនុះ។  

អនកសម័រគចិត្តរគបគ់ន នឹងានទទួលបណ័ណ សម័រគចិត្ត។ ដូគចនុះ សូមយករូបលត្ ២ សនលឹក  

ខាន ត្រូបលត្បណ័ណ លិខិត្ឆលងថ្ដន (Passport size) ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ទាំព័រ ២៥ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tipitakachantingcouncil.org%2F&h=WAQHkRj1m&enc=AZPoApCHK_z7b4ElfzXyI2DL_G63og__haJGfcxgQCbWrMEUc0ffiyfq1aUkwlaUqoOACIWHttd6kKqimFoqQXVwYy98zWK68R-yLgos8c581poSEPRnBjI1NcALBwcODYN32CHgkX8AWMHSBRojvCoO7SA_6l-CPEKWgEfb1ez_wFPrDBKGVtwnCLRwe2ixzYCthdG75Rg4a-rMmbneNJb7&s=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពិធីបុណយសូរត្រពះត្រត្បិដកអនតរជាតិ្ ជារបចាំឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់នូវពុទឋគយា 

របផទសឥណាា  ចប់ពីត្ងងទី ០២ ដល់ត្ងងទី ១២ ដែធនូ ជាផរៀងរាល់ឆ្ន ាំ 

 

 

 

 

 

សូមឲ្យផយើងានបុណយកុសលដ៏ត្រកងដលងានជួបគាន ផទៀត្ផៅផរកាមមលប់ 

រពះមហាផោធិរពឹកសដដលជាទីកដនលងដ៏បរសុិទឋបាំផុត្។ 

 

 

               

 

ទាំព័រ ២៦ 


