
សញ្ញា ជាក់លាក់សម្រាប់យុវជន  
 
កុមារកំពុងស្ថ ិតកន ុងការលូតលាស់្ផ្នែកបញ្ញា  និង

ស្ងគម។ ខួរកាលកំពុងលូតលាស្់ និងត្តវូការ

ការជំរុញថ្មី និងជាត្បចំ។ អាចមានការរំខាននៅនទះ 

និងការបំផ្បកនចញពីសាលានរៀន ត្រួសារ និង

មិតតភកត ិ ផ្ែលអាចបនងក ើតឲ្យមានភាពតានតឹង 

និងការថ្ប់អារមមណ៍ខាល ំងស្ត្មាប់កុមារ។ 

នោយមានអារមមណ៍បាត់បង់ 

កុមារអាចចប់ននដើមផ្ស្ែ ងរកវញិ្ញា ណននការត្រប់ត្រង។ 

ពួកនរអាចជួបការលំបាកនោយ សារការខែះថាមពល 

ឬការនរចនវស្ បផ្នថមពីនលើស្ញ្ញា ននេងន ៀតផ្ែលមាន

នៅនលើមនុស្េនពញវយ័។ 

សញ្ញា ជាក់លាក់សម្រាប់មនុសសពេញវយ័ 

មនុស្េនពញវយ័អាយនុត្ចើន ជួបត្ប ះនឹងការ
ឯនការកាន់ផ្តខាល ងំជាងមុន នោយសារការ
បញ្ញា ឲ្យសាែ កន់ៅ-កន ុង-នទះ។  
ពិនិតយរកនមើលស្ញ្ញា ននការផ្លល ស្់បដ រូអាកបបកិរយិា 
ឥរយិាប  ឬការបំនពញមុខងារ។ ការតអ ញូផ្តែរ
ផ្នែករាងកាយ ការផ្លល ស្ប់ដ រូ ការឈឺ 
ការមនិមានផ្លស្ុកភាព។ ពួកនរអាចនឹងរតិមិន
ត្ស្ឡះ ឆាប់ខឹង “ន ើស្ទាល់ចតិត” ឬនភលចនត្ចើន
ជាងមនុ។  
ពិនិតយរកនមើលការមិនអាចបំនពញកិចចការបានងា
យត្សួ្ល ែូចជាការត្រប់ត្រងត្បាក ់ការ  ួលអាហារ 
ការនស្ល ៀកពាក់ ការងូត ឹក ការនៅនទះ អាចនកើត
នឡើងនោយសារការនកើននឡើងននអារមមណ៍តានតឹង។  
អាចនកើតមានរំនិតរិតនត្ចើនត្ជលុអំពីអតីតកាល 
ឬខាល ចអនារតអាចនងឹនកើតនឡើង។  

លកខណៈជាក់លាក់ផ្នែកវបបធម៌ 

ការ  ួលខុស្ត្តូវផ្នែកហិរញ្ា វតថ ុកាន់ផ្តនត្ចើននឡើងចំ

នពាះស្មាជិកត្រួសារ នៅនត្ៅនទះ អាចនាំឲ្យត្ពួយចិតត

ហួស្នហត ុនោយមានការបាត់បង់ការងារ និងភាព

លំបាកផ្នែកហិរញ្ា វតថ ុ។  

ជនអននាត ត្បនវស្ន៍ និងជនភាស្ឹក

អាចសាទ ក់នស្ទ ើរចិតតកន ុងការនត្បើត្បាស្់ធនធាន 

នោយសារខាល ចប ះពាល់ែល់សាថ នភាពអននាត ត្បនវស្ន៍។ 

( វាមិនប ះពាល់ន !) 

អាចមានការបំផ្បកនចញកាន់ផ្តនត្ចើននោយសារ

អនតរកមមថ្យចុះជាមួយសាច់ញាតិ។ អាចមាន

អារមមណ៍ថាពិបាកត្រប់ត្រង –ឧ. ៖ 

ការោក់ ណឌ កមមពីត្ពះនោយសារមិនយកចិតត ុកោ

ក់ចំនពាះជនជាតិអាស្ុី៖ 

កាន់ផ្តមានអារមមណ៍ថាលហ ិតនលហ នោយសារកាន់ផ្តភ័

យខាល ចរងនត្រះថាែ ក់នត្ពាះផ្តជំងឺភ័យខាល ច 

សញ្ញា ចំព ោះអ្ែកម្រសលាញ់ពេទដូចគ្នែ  ឬមិនស្គា ល់ពេទខ្ល នួ 

នៅនត្ៅនទះ អាចជាកផ្នលងផ្ែលអ្នកស្រលាញ់ភេទ
ដូចគ្នន  ឬមិនស្គា ល់ភេទខ្ល នួរកន ើញ អតតស្ញ្ញា ណ 
ពិតរបស្់ពួកនរ នហើយនៅនពលននះ វាមិនផ្មនជា
ជនត្មើស្នធែ ើបាន។  
នទះអាចជាកផ្នលងផ្ែលមិនមានសុ្វតថ ិភាពស្ត្មាប់
អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នន  ឬមិនស្គា ល់ភេទខ្ល នួ។ 
ពួកនរអាចកាន់ផ្តឯនការ។ ការឯនការនល វូកាយអាច
កាត់ផ្លដ ច់អនត រកមមស្ងគមវជិាមាន។ 
មនុស្េខល ះអាចរង់ចំនែើមបីចកនចញពីនទះមុននពល
ត្បាប់អែកែន ឲ្យែឹង ប ុផ្នតអនស្ថ រភាពហិរញ្ា វតថ ុថ្មីអាច
រំខានែល់ផ្ននការននាះ។ ភាពឯនការ ការថ្ប់អារមមណ៍ 
ការធាល ក់ ឹកចិតត និងការរិតអំពីការសាល ប់ និង
ការនធែ ើបាបខល នួឯង 
អាចនកើននឡើងនោយសារស្មាា ធឲ្យនៅសាា ត់នស្ា ៀម 
នត្ពាះផ្តការភ័យខាល ច។  
កងែល់អំពីការនរ ើស្នអើងនៅកន ុងត្បព័នធស្ុខាភិបាល
អាចបញ្ឈប់មនុស្េពីការផ្ស្ែ ងរកការពាបាល  

សុខ្េភាេ   នល ូវចិត្ត   101 
ការរាតតាតនោយជំងឺ COVID- 19 

បានបផ្នថមភាពតានតឹងអារមមណ៍ជានត្ចើនមកនលើជី វ តិរបស្់នយើង។ 

ការនោះត្សាយអារមមណ៍តានតឹងតាមវធិីស្ុខភាពលែ នឹងនធែ ើឲ្យអែក, 

មនុស្េផ្ែលអែកយកចិតត ុកោក់  និងស្ហរមន៍របស្់អែក កាន់ផ្តមានភាពរងឹមាំ។  

 

ស្ញ្ញា  ូនៅននការតានតឹងអារមមណ៍ 
 

អារមមណ៍ស្ា ឹក ការមិននជឿជាក់ ការថ្ប់អារមមណ៍  
ឬការខាល ច ការផ្លល ស្់បដ រូការឃ្លល នចំណី កត្មិតថាមពល និងស្កមមភាព  

ការពិបាកនផ្លដ តអារមមណ៍ 

ពិបាកនរង យល់ស្បត ិអាត្កក់ រំនិតនិងរបូភាពមួរន    
ត្បតិកមមរាងកាយ៖ ឈឺកាល ឈឺខល នួ ឈឺនពាះ នរាលផ្ស្បក  
អារមមណ៍ខឹង ឬកាល យជា-នេវឆាវ  

នកើនការនត្បើនត្រឿងត្ស្វងឹ ថាែ ជំក់ និងសារធាតុននេងន ៀត  
 

 

 



សុខ្ភាេនល ូវចិត្ត   101 
ការនុ្ះរាតតាតននវ ើរុស្កូរ ណូាបានបផ្នថមនូវភាពតានតឹងជានត្ចើនែល់ជីវតិរបស់្នយើង។ 

ការនោះត្សាយជាមួយភាពតានតឹងតាមវធីិផ្ែលលែស្ត្មាប់សុ្ខភាពនឹងនធែ ើឱ្យអែក 

មនុស្េផ្ែលអែកខែល់ខាែ យ និងស្ហរមន៍របស្់អែកកាន់ផ្តរងឹមាំ។ 

 

រនបៀបរំត្ ខល នួឯង 
 

ពិនិតយនមើលនហតុការណ៍ពិត ប ុផ្នតក៏ត្តវូែកឃ្លល ពីព័ត៌មាននងផ្ែរ។ ព័ត៌មានផ្ែលអែក  ួលពីត្រួសារ 

និងមិតតភ័កដ ិរបស្់អែកអាចនឹងបនងក ើតកដ ីបារមភ និងកងែល់កាន់ផ្តនត្ចើន។  

 

ផ្ថ្រកាខល នួត្បាណរបស្់អែក៖ ជានរឿយៗ អាហាររឺវធិីមួយនែើមបីឱ្យអែកនោះត្សាយនឹងនរឿងរា វនានា។ 

អាហារស្ត្មួលអារមមណ៍មួយចំនួនរបស្់អែកអាចនឹងលែស្ត្មាប់ស្ុខភាព 

នហើយខលះន ៀតអាចនឹងមិនលែស្ត្មាប់ស្ុខភាពន ។ វា' មិនអីន ! កុំ' 

មានអារមមណ៍ថាអែកត្តវូផ្តបងែត់ខល នួឯងមិន  ួលទានរាល់អាហារស្ត្មួលអារមមណ៍អី។ ពាយាម  ួលទានជាត្បចំ 

នហើយត្តូវ  ួលទានអាហារមានតុលយភាពនពញមួយស្បាដ ហ៍។ 

 

ចំណាយនពលនែើមបីភាា ប់ ំនាក់ ំនង៖ ភាា ប់ ំនាក់ ំនងតាមរយៈ ូរស្ពទ។ នៅ ូរស្ពទនៅមិតតចស្់ 

ឬស្មាជិកត្រួសារសាច់ឆាា យផ្ែលអែកផ្តងផ្តមានបំណងចង់និយាយជាមួយ ប ុផ្នតជាប់រវល់មិនបានទាក់ ងនៅ។  

 

នចញនៅនត្ៅ៖ នៅឧ ាន ឬនែើរលំផ្ហជាមួយអែកែន ន ៀត។ ត្តូវត្បាកែថាពាក់មា ស្់ និងរការមាល តស្ងគម 

ត្បស្ិននបើអែក មិនរស្់នៅកន ុងត្រួសារផ្តមួយន ។ 

 

ជួនកាលឯកជនភាពអាចនឹងពិបាក។ កំណត់នពល 

ផ្ែលអែករាល់រែ កន ុងត្រួសាររបស្់អែកអាចចូលរមួកន ុងស្កមមភាពផ្លទ ល់ខល នួរបស្់ពួកនរបាន។  

 

នធែ ើនរឿងផ្ែលលែស្ត្មាប់ស្ុខភាពផ្ែលអែកចូលចិតត ឬសាកលបងស្កមមភាពថ្មីៗផ្ែលអែក ផ្តងផ្តចង់សាកលបង។ 

ឧទាហរណ៖៍ ការរូររំនូរ ការផ្លត់ពណ៌ ការហាត់យ ូហាក  ការនឡើងភែ ំ ការជិះកង់។  

 

បនងក ើត មាល ប់ ឬតារាងនពលផ្ែលែំនណើរការចំនពាះអែក និងត្រួសាររបស្់អែក។ រនត្មាង 

និង មាល ប់អាចនាំមកនូវការមានអារមមណ៍មានស្ុវតថ ិភាព និងស្នត ិស្ុខបាន។ 

សូ្មចំថាបនតនធែ ើឱ្យខល នួឯងស្បាយចិតត ែូនចែះនលង និងនធែ ើការឱ្យឆាល ស្់រែ ។ 

 

អនុវតតនស្ចកដ ីនមតាត  និងភាពអត់ធមត់ចំនពាះខល នួឯង និងត្រួសាររបស្់អែក។ 

អែ ីៗរឺពិតជាពិបាកណាស្់ស្ត្មាប់នយើងទាងំអស្់រែ ឥឡូវននះ។រកាភាពវជិាមាន និងការអភ័យនទាស្ឲ្យរែ នៅវញិនៅមក។ 

មនុស្េនរៀនពីឧទាហរណ៍។ 

 

កំណត់នរលនៅតូចៗ នែើមបីស្នត្មចរាល់នថ្ា និងអបអរចំនពាះស្មិ ធនលតូចៗទាងំននាះ! ឧទាហរណ៍៖ ងូត ឹក 

និងនត្តៀមខល នួរចួរាល់នៅនពលត្ពឹក ជូតស្មាែ តតុ នៅ  ួលស្ំបុត្ត នៅ ូរស្័ពទជាមួយមិតតភកត ិ ឬស្មាជិកត្រួសារ។ ល។ 

 

កុំ នភលចនស្ើច– ជួយឲ្យមានលំហាត់ែកែនងហ ើមផ្ែលមានសារៈស្ំខាន់ែល់ស្ុខភាពរបស្់ អែក, វាងាយត្សួ្ល 

នហើយអាចនធែ ើផ្តមាែ ក់ឯង ឬជាមួយអែកែន  និងមានស្ុវតថ ិភាពនោយមិនរិតពីស្មតថភាពរាងកាយ។ 

 

ពិចរណាកន ុងការ  ួលយកនែរូចិញ្ច ឹមស្តែ នែើមបីនធែ ើឱ្យអែកកាល យត្រួសារផ្តមួយ និងនតល់ឱ្យអែកនូវការលួងនលាម 
និងនស្ចកដ ីត្ស្ឡាញ់! 

 

ភាា ប់ជាមួយត្ចកនចញខាងវញិ្ញា ណ នហើយពិចរណាកន ុងការចូលរមួជាមួយនស្វាកមមសាស្នារបស្់អែកតាមអុីនធឺណិត 

ត្បស្ិននបើននាះជាចំផ្ណកនន មាល ប់ធមមតារបស្់អែក។ 

 

នត្បើត្បាស្់ថាែ តំាមនវជាបញ្ញា  និងពិនិតយជាមួយត្រូនព យរបស្់អែកឲ្យបានន ៀតទាត់។ការមានស្ុខភាពលែ ផ្នែកររាងកាយ 

និងនល វូចិតតរឺពិតជាមានសារៈស្ំខាន់ណាស្់។ 

 

ស្ត្មាប់ព័ត៌មានបផ្នថមស្ដ ីពីនស្វាកមមស្ុខភាពនល ូវចិតត របស្់ស្ហរមន៍បា 

នអាស្ុីបសូ្មចូលនមើលនយើងតាមរយៈនរហ ំព័រ www. upacsd. com។ 


