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ទស្សនវិជ្ជា អំពីស្តស្រី ៖ ការរម្លូតកូន 
 

ដោយ ម ៉ិល វាសនា 
មន្ត្រីស្រាវស្រាវន្វ ៉ិទ្យាាា ្វប្បធម៌ ៉្ិងវ ៉ិច៉ិស្ររស៉ិលបៈ រាជប្ណ្ឌ៉ិ រយសភាកមព ា 

 
សស្ចករីស្រើម្ 

« ការរមលូរកូ្ » ាប្ញ្ហា សងគមមួយដែលស្ររូវបា្ដេដលើកយកមកជដជកដវកដែកយ៉ា ង
លអ៉ិរលអ្ ។់ វាាប្ញ្ហា ែស៏ខំា្់ខាងផ្លូវចាប្់ ៉្ិង្ដយបាយដៅកន ងប្ណ្តរ ស្រប្ដទ្យសឧសាហកមម។ 
ស្រប្ដទ្យសខ្លះមា្ការអ  ្ញ្ហា រខាងផ្លូវចាប្់ឱ្យមា្ការរមលូរកូ្ ស្រប្ដទ្យសខ្លះមា្ការហាមឃារ់ខាង
ផ្លូវចាប្់ចដំ ះការរមលូរកូ្ ស្រប្ដទ្យសខ្លះមា្្ដយបាយកស្រម៉ិរចំ្ ួ្កូ្ដៅតាមស្រេាួរ ដហើយ
ស្រប្ដទ្យសខ្លះដទ្យៀរមា្្ដយបាយដលើកទឹ្យកច៉ិររឱ្យស្រប្ាពលរែឋប្ដងកើរកូ្។   

ាទូ្យដៅ ប្ញ្ហា ដែលបា្ដតរ រសខំា្់ដៅកន ងការជដជកដវកដែកដ្ះេលឺកខខ្ណ្ឌ សីលធម៌
អពីំេភ៌ ៉្ិងស៉ិទ្យធ៉ិរប្ស់ន្តសរីាអនកមា្នផ្ៃដ ះ។ ការជដជកដវកដែកដ្ះក៏ទាក់ទ្យង្ឹងវ ៉ិាលភាព
ដែលដេេួរព៉ិចារណ្តដែរ ដនាះេឺភាពស្រកីស្រក ៉្ិងចំ្ ួ្ស្រប្ាជ្ដស្រចើ្ ។ 

ប្ញ្ហា ន្ការប្្រពូជាប្ ់ក់ព័្ធដៅ្ឹងម  ្សសទាងំពីរដភទ្យ។ ដទាះយ៉ា ងណ្ត ន្តសរីដរងដរ
ាអនកដរកព្់្ូវប្្ៃ កន្ការប្្រពូជធង្ ់ាងប្ រស។ ប្ដ្ាមដលើការឈចឺាប្ខ់ាងផ្លូវកាយ ៉្ិងភាព
លបំាកន្ការពដ ះ ៉្ិងការឆ្លងទ្យដ្ល ាធមមតា ន្តសរីស្ររូវប្ដំពែ្ូវរួនាទី្យាដស្រចើ្ដទ្យៀរ មា្ាអាទ្យិ៍ 
ការច៉ិញ្ចឹ មប្បីាច់ដែរកា ការប្ញ្ច កអាហារ ការដសលៀក ក់ ៉្ិង ការអប្់រកូំ្ ាដែើម ។ ែូដចនះ ផ្ល
វ ៉ិបាកន្ការព ំបា្ព្ាកដំណ្ើ រ ការរួមដភទ្យម ្អា ហ៍ព៉ិ ហ៍ ៉្ិងប្ញ្ហា ដផ្សងៗដទ្យៀរស្រសដែៀង
គ្នន ដ្ះ បា្ទ្យមាល កប់្្ៃ កកា្់ដរធង្ ់ធងរប្ដ្ាមដទ្យៀរដៅដលើន្តសរីដស្រចើ្ ាងប្ រស។  

សស្រមាប្់ដកមងស្រសី ការមា្កូ្ដោយនចែ្យដៅវយ័ជទំ្យងអ់ាចមា្ផ្លវ ៉ិបាកដពែមួយ
ជីវ ៉ិរ ដហើយស្រប្ឈម្ឹងការម៉ិ្ទ្យទួ្យលាគ ល់កន ងសងគម ឬ ការប្ញ្ឈប្ក់ារស៉ិកា ប្ដ្ាមដៅដលើភាព
ដស្រគ្នះថ្នន ក់ដផ្នកស ខ្ភាព ៉្ិងប្្ៃ កន្ការពដ ះ។ ដហរ ដ្ះ ស្រប្ធា្ប្ទ្យសរីពី ការរមលូ រកូ្ េដឺៅដរ
ាប្ញ្ហា េួរឱ្យស្រពួយបារមភាខាល ងំសស្រមាប្ន់្តសរី ដហើយប្ញ្ហា ដ្ះស្ររូវបា្ដេដលើកយកមកជដជក
ព៉ិភាកាាដស្រចើ្ ដោយផ្រល់្ូវទ្យសស្ទា្ដោយដែកៗគ្នន ។ អរាប្ទ្យដ្ះ្ឹងដលើកដែើងពីទ្យសស្ៈ
នានាទាកទ់្យងជ វំ ៉ិែប្ញ្ហា ន្ការរមលូរកូ្ព៉ិដសសដតរ រដៅដលើទ្យ៉ិែឋភាពន្ការជដជកដែែដោលគ្នន
ខាងផ្លូវចាប្់ ៉្ិងខាងសីលធម៌ ាដែើម ។ 
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១- ទស្សនៈស្រពីីការរម្លតូកនូ 

 ការរមលូរកូ្ាការសមាល ប្េ់ភ៌ឬស  រប្ងកកដំណ្ើ រដោយដចរនាតាមរយៈការយកេភ៌ដចែ
ពីសបូ្រប្ស់មារ យម ្ដពលេភ៌ដនាះស្រប្សូស្ររដចែពីនផ្ៃមារ យ។ 1 

ការរមលូរកូ្ាប្ញ្ហា ទូ្យដៅដែលម  ្សសាដស្រចើ្ រួមទាងំេ៉ិលា  ្ប្បោឋ កផ្ង មា្ការចាប្ ់
អារមមណ៍្យ៉ា ងខាល ងំ ដហើយប្ញ្ហា ដ្ះដៅដរមា្ការព៉ិភាកាដវកដែកាប្្រប្នាៃ ប្់អពីំស្រកមសីល
ធម៌រកាការ រជីវ ៉ិរ ៉្ិងស្រកមសីលធម៌សវ័យភាព ស្រពមទាងំស៉ិទ្យធ៉ិន្តសរីកន ងការស្រេប្់ស្រេងរាងកាយតៃ ល់
ខ្លួ្។ ែដំណ្តះស្រាយចដំ ះប្ញ្ហា ដ្ះដៅដរដចាទ្យដែើង ៉្ិងម៉ិ្ទា្ស់្របាកែស្រប្ាដៅដែើយ។  ដេ
ម៉ិ្ទា្ម់ា្ការឯកភាពគ្នន ាទូ្យដៅដនាះដទ្យ ដហើយចាប្់ដៅតាមប្ណ្តរ រែឋ្ ៉ិងប្ណ្តរ ស្រប្ដទ្យសនានា
បា្ដលើកដែើង្ូវកតារ ខ្ សៗគ្នន  ដោយកន ងដនាះមា្ខ្លះដលើកដែើងស្រប្កប្ដោយម្ស៉ិការដោយ
រស្រមូវឱ្យស្រេូដពទ្យយ ៉្ិងេ៉ិលា  ្ប្បោឋ កមាន ក់ៗ  ស្រពមទាងំាា ប្្ដផ្សងៗ ប្ែ៉ិដសធកន ងការជួយរមលូរកូ្ 
ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើការរមលូរកូ្ដនាះប្ ំ្ដលើជដំ្ឿាសនា ឬ ស្រកមសីលធមរ៌ប្ស់ដេ ឬខ្ សពីចាប្់រប្ស់
ដេដែលបា្ដចង។ ប្៉ា ដ្រ េ៉ិលា  ្ប្បោឋ កម៉ិ្មា្ស៉ិទ្យធ៉ិឱ្យអនកជងំឺដធវើតាមេំ្ ៉ិររប្ស់ខ្លួ្ដនាះដែើយ។ 
តាមស្រកមសីលធមន៌្រដំហទា ំ េគឺ្នសំ្រទ្យស៉ិទ្យធ៉ិរប្ស់អនកជងំឺកន ងការទ្យទួ្យលបា្ព័រម៌ា្ ៉្ិងការព៉ិដស្រគ្នះ
ដយប្ល់អពីំការរមលូរកូ្។  

រហូរមកែល់ប្ចច ប្ប្ន ការព្ាកដំណ្ើ រស្ររូវបា្ដេទ្យទួ្យលាគ ល់យ៉ា ងទូ្យលទូំ្យលាយ។ ប្៉ា ដ្រ
មា្ទ្យនំាស់ដកើរដែើងាដស្រចើ្កន ងប្ណ្តរ ទ្យសស្វ ៉ិទូ្យទាក់ទ្យង្ឹងការព៉ិភាកាសរីពីការរមលូរកូ្ដ្ះ។  
ពួកដេមា្ការស្រពួយបារមភាចមបងដលើសណួំ្រដផ្នកផ្លូវច៉ិររថ្ន « ដរើការរមលូរកូ្េាឺទ្យដងវើខ្ សឆ្គង
ដែរឬដទ្យ? ដហើយគ្នសំ្រទ្យ្ូវសណួំ្រទាកទ់្យង្ឹងផ្លូវចាប្់ថ្ន ដរើការរមលូរកូ្ស្ររូវបា្ហាមឃារ់ដោយ
ចាប្់ដែរឬដទ្យ? » ។ ដផ្អកដលើសណួំ្រដផ្នកផ្លូវច៉ិររដ្ះ ទ្យសស្វ ៉ិទូ្យបា្ព៉ិ ៉្ិរយដលើជហំរដែលមា្
ស្រប្ាស្រប្៉ិយភាពប្ផំ្ រពីរ ដហើយបា្រកដ ើែថ្ន ជហំរទាងំពីរដ្ះមា្ប្ញ្ហា យ៉ា ងធង្ ធ់ងរ។ ប្នាៃ ប្់
មកពួកដេប្្រដកលមអ ៉្ិងការ រជហំរប្នាៃ ប្់ដទ្យៀររវាងទ្យសស្ៈអនកដសរ ី្ ៉ិយម ៉្ិងទ្យសស្ៈអនក
អភ៉ិរកស ៉្ិយម។  

 
 
 

 
1
 NICHOLAS BUNNIN AND JIYUAN YU , The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, First published 
2004 by Blackwell Publishing Ltd 
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ទ្យសស្ៈអនកអភ៉ិរកស ៉្ិយម 
 ទ្យសស្ៈអនកអភ៉ិរកស ៉្ិយមយល់ថ្ន ការរមលូរកូ្េាឺទ្យដងវើខ្ សឆ្គង ដស្រ ះវាទាកទ់្យង្ឹងការ
សមាល ប្អ់ាយ ជីវ ៉ិរម  ្សសដែលចាប្់បា្ដចងថ្ន «ម  ្សសមា្ស៉ិទ្យធ៉ិរស់រា្មា្ជីវ ៉ិរ»។ អនកអភ៉ិរកស
៉្ិយមបា្ទាែដហរ ផ្លែូចខាងដស្រកាម៖ 

 េភ៌ េាឺម  ្សស (A fetus is a human being) 
 ម  ្សសទាងំអស់មា្ស៉ិទ្យធ៉ិរស់រា្មា្ជីវ ៉ិរ (All human beings have a right to life) 
 វាម៉ិ្ស្ររឹមស្ររូវដទ្យកន ងការសមាល ប្់អនកដែលដេមា្ស៉ិទ្យ៉ិ ធរស់រា្មា្ជីវ ៉ិរ (It is wrong to kill 

anything with a right to life)។ 
ែូដចនះ  ការរមលូរកូ្េឺាកហំ សឆ្គង (Therefore, abortion is wrong) 

 ចដំ ះទ្យសស្ៈខាងដលើដ្ះ មា្ទ្យសស្ៈដលើកដែើងជទំាស់ដលើពីរចណំ្ ចាចមបង។ ទី្យ១ 
ដេយល់ស្រសប្ថ្ន ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើការពដ ះដៅដរប្្រ ដនាះេភ៌្ឹងកាល យាម  ្សស។ ស្ររង់ចណំ្ ចដ្ះ វា
ម៉ិ្ទា្ស់្របាកែដទ្យថ្ន េភអ៌ាចមា្េ ណ្សមបររ៉ិស្រគ្នប្់ស្រគ្ន្ា់ម  ្សស។ ទី្យ២ ដទាះប្េីភា៌ម  ្សសករ ី
ក៏ការសមាល ប្់ម  ្សសទាងំអស់ម៉ិ្ដម្ស ទ្យធដរាកហំ សឆ្គងដនាះដែរ។ ឧទាហរណ៍្ ករណី្សមាល ប្់
ម  ្សសដែើមបកីារ រខ្លួ្ ការសមាល ប្ម់  ្សសដៅកន ងសន្តគគ ម ការសមាល ប្ម់  ្សសដែើមបសីដន្តគគ ះ
ម  ្សសដស្រចើ្គ្នន  េឺស ទ្យធសឹងអាចស្ររូវដេអ  ្ញ្ហា រតាមស្រកមសីលធម៌។ 2 
 ដឆ្លើយរប្ដៅ្ឹងការជទំាស់ដ្ះ អនកេ៉ិរមួយចំ្ ួ្ដៅកន ងស្រប្នពណី្ការូល៉ិក បា្ដធវើការ
ដកលមអ្ ូវទ្យសស្ៈអនកអភ៉ិរកស ៉្ិយមដោយដធវើការប្គា ែពីការសមាល ប្់ណ្តដែលាកហំ សឆ្គង ៉្ិង
ការសមាល ប្ស់្រប្ដភទ្យណ្តដែលេួរស្ររូវបា្អ  ្ញ្ហា រ។ មា្ទ្យសស្ៈមួយបា្ដលើកដែើងថ្ន ខ្ណ្ៈ
ដែលទ្យដងវើដែលនាដំៅែល់ការាល ប្ជ់ីវ ៉ិរេាឺកហំ សឆ្គង ដនាះវាម៉ិ្ដម្ាកហំ សឆ្គងដទ្យកន ងការ
រារាងំ្ូវសកមមភាពណ្តមួយដែលាសកមមភាពការ រអាយ ជីវ ៉ិរ។    ដៅកន ងាា ្ភាពរមលូរកូ្ 
ខ្ណ្ៈអាយ ជីវ ៉ិរន្តសរីកពំ ងទ្យទួ្យលរងការេរំាមកដំហង េឺដេអ  ្ញ្ហា រឱ្យន្តសរីាល ប្់ាាងការសមាល ប្់
េភ៌ដែើមបសីដន្តគគ ះជីវ ៉ិររប្ស់នាង។ 
 េំ្ ៉ិរចមបងមួយដទ្យៀរដៅកន ងស្រប្នពណី្ការូល៉ិក ការសមាល ប្ដ់ោយតៃ ល់េាឺកហំ សឆ្គង រ ី
ឯការសមាល ប្់ដោយស្រប្ដយលេអឺាចមា្លកខណ្ៈសមស្រសប្។ ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើការសមាល ប្េ់ភ ៌ក់ព័្ធ
្ឹងការវះការយ់កសបូ្ដចែ ឬ ្ីរ៉ិវ ៉ិធីដពទ្យយដផ្សងដទ្យៀរដែលដធវើចដំ ះន្តសរីដែលម៉ិ្អាចពដ ះ
បា្ ដនាះដេេ៉ិរថ្នការសមាល ប្់ដនាះាការស្ររឹមស្ររូវ ដស្រ ះវាាលទ្យធផ្លដោយស្រប្ដយលន្្ីរ៉ិវ ៉ិធី

 
2 Mary Vetterling-Bragging, Frederick A. Elliston & Jane English,  Feminism and philosophy, 1981, P.378 
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ដែលដេដធវើដែើងសស្រមាប្់ដហរ ផ្លដផ្សងដទ្យៀរ។ ដទាះយ៉ា ងណ្ត ទ្យសស្ៈដ្ះម៉ិ្ដម្គ្នសំ្រទ្យឱ្យ
ម  ្សសោច់ខារស្ររូវដធវើការរមលូរកូ្ដនាះដទ្យ។ ដេអាចអ  ្ញ្ហា រឱ្យសមាល ប្់េភ ៌ ដែើមបសីដន្តគគ ះជីវ ៉ិរ
ន្តសរីពីជងំមឺហារកីសបូ្ ប្៉ា ដ្រដេហាមស្របាមការសមាល ប្េ់ភ៌ដែើមបសីដន្តគគ ះន្តសរីពីជងំឺដប្ះែូង ដែលេភ៌
ឬការសស្រមាលប្ ស្ររអាចប្ងកដស្រគ្នះថ្នន កែ់ល់ន្តសរី។ 

ទ្យសស្ៈអនកដសរ ី្ ៉ិយម 
អនកដសរ ី្ ៉ិយមយល់ថ្ន ការរមលូរកូ្ម៉ិ្ដម្ាកហំ សឆ្គងដទ្យ ដោយដេសមាអ ងថ្ន េភ៌ម៉្ិ

ទា្ម់ា្លកខណ្ៈឬេ ណ្ភាពាម  ្សសដៅដែើយ។ អនកដសរ ី្ ៉ិយមយល់ថ្ន េភ៌ស្រគ្ន្ដ់រាដផ្នក
មួយន្រាងកាយម  ្សសប្៉ា ដណ្តណ ះ។ អនកដសរ ី្ ៉ិយមបា្ដលើកដែើង្ូវទ្យែាីករណ៍្ែូចខាងដស្រកាម៖ 

 េភ៌ម៉្ិ ទា្ម់ា្លកខណ្ៈាម  ្សសដៅដែើយដទ្យ ដរស្រគ្ន្់ដរាដផ្នកន្រាងកាយរប្ស់ន្តសរី
ប្៉ា ដណ្តណ ះ។ (A fetus is not a person but merely part of the women’s body) 
អនកមា្ស៉ិទ្យធ៉ិដធវើអវីដែលអនកចង់ដធវើដៅកន ងរាងកាយ ៉្ិងដលើរាងកាយតៃ ល់រប្ស់អនក (You 
have a right to do whatever you want in and to your own body) 
ែូចដ្ះអនកមា្ស៉ិទ្យធ៉ិដធវើការរមលូរកូ្។ 3 (Therefore, you have a right to have an abortion) 
ដទាះប្ីយ៉ា ងណ្ត ទ្យសស្ៈដ្ះកម៏ា្ប្ញ្ហា មួយចំ្ ួ្ផ្ងដែរ។ ប្ញ្ហា ទី្យ១ វាព ំស្ររឹមស្ររូវដទ្យ

ដែលថ្ន អនកអាចដធវើអវីដែលអនកចង់ដធវើចដំ ះរាងកាយតៃ ល់រប្ស់អនក។ អនកម៉្ិ អាចសមាល ប្់ខ្លួ្ឯង
ដោយការប្ផំ្ៃ ះស្រគ្នប្់ដៅ្ឹងខ្លួ្កន ងចដំណ្តមហវូងម  ្សសមាន ែ៏ដស្រចើ្ដៅដកបរខ្លូ្អនកដនាះដទ្យ ដស្រ ះ
ទ្យដងវើដប្ប្ដ្ះដធវើឱ្យប្៉ាះ ល់ែល់អនកែនទ្យ ដទាះប្វីាេឺារាងកាយរប្ស់អនកក៏ដោយ។ ប្ញ្ហា ទី្យ២ 
ដទាះប្ដីយើង ៉្ិយយថ្ន េភ៌ម៉ិ្ទា្ម់ា្លកខណ្ៈាម  ្សសករ ីក៏ម៉្ិ ដម្មា្្័យថ្ន អនកអាចដធវើ
អវីដស្រសចច៉ិររដនាះដែរ។ អនកម៉ិ្អាចសមាល ប្់ហវូងប្កសដីោយគ្នម ្មូលដហរ ដនាះដទ្យ ដទាះប្ីពួកវាម៉្ិ
ដម្ាម  ្សសករី។ លកខណ្ៈស្រសដែៀងគ្នន ដ្ះដែរេថឺ្ន ដទាះប្ាីេភដ៌ស្រប្ៀប្ែូចាសរវ្ ៉ិងម៉ិ្មា្   
លកខណ្ៈាម  ្សសក៏ដោយ ក៏វាអាចមា្ស៉ិទ្យធ៉ិខ្លះៗដែរ។ វាាកហំ សមួយែ៏ធង្ ធ់ងរដែលដយើងដធវើ
ទារ ណ្កមមសរវដឆ្កដែើមបសី្រគ្ន្់ដរាដលបងកមា្រ ឬ យកដឆ្កមកដធវើព៉ិដាធ្ ៍ ដធវើការស្រាវស្រាវ
សស្រមាប្់ផ្លស្រប្ដយជ្៍រប្ស់ម  ្សស។ ម  ្សសភាេដស្រចើ្ េ៉ិរថ្ន វាាការស្ររឹមស្ររូវកន ងការសមាល ប្់
ប្កសដីធវើាអាហារឬការ រផ្លែណំ្តរំប្ស់ដយើង។ ាការព៉ិរ ស៉ិទ្យធ៉ិម  ្សសេខឺ្ សពីស៉ិទ្យធ៉ិរប្ស់សរវ 

 
3 Mary Vetterling-Bragging, Frederick A. Elliston & Jane English,  Feminism and philosophy, 1981, P.379 
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ដហើយវាាកហំ សកន ងការដធវើព៉ិដាធរប្ស់ម  ្សស ដទាះប្ាីវាផ្រល់ផ្លស្រប្ដយជ្យ៍៉ា ងដស្រចើ្ពី
លទ្យធផ្លន្ការលះប្ង់រប្ស់សរវទាងំដនាះក៏ដោយ។  

មា្សណួំ្រដចាទ្យសួរថ្ន ដរើដយើងេួរដធវើែូចដមរចចដំ ះភាវៈម៉ិ្ដម្ាម  ្សស? ដយើងម៉្ិ
ចង់ ៉្ិយយថ្ន ការដធវើទារ ណ្កមមដៅដលើសរវដឆ្កេមឺ៉ិ្ដចាទ្យាប្ញ្ហា ដនាះដទ្យ។ ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើដយើងដធវើ
ទារ ណ្កមម ឬសមាល ប្់សរវដឆ្កាលកខណ្ៈប្ េគល ឬ ក៏ករណី្ដែលដយើងរស់ដៅដលើវាលខ្ាចោ់ច់
ស្រសយលឬសា៉ិរកន ងាា ្ភាពមួយលបំាកអាច្ឹងាល ប្់ ដនាះការស្រប្ស្រពឹររទាងំដនាះ្ឹងម៉្ិ ប្៉ាះ
 ល់ែល់ម  ្សសដនាះដទ្យ ដស្រ ះដយើងដធវើដែើមបកីារ រជវី ៉ិររប្ស់ដយើង។ 

ដៅឆ្ន ១ំ៩៧១ ដលាក Judith Jarvis Thomson (ទ្យសស្វ ៉ិទូ្យខាងសីលធម៌) បា្ដលើកដែើង
ដៅកន ងាន នែសរីពី « A Defense of Abortion » ថ្ន ការរមលូ រកូ្េួរស្ររូវបា្អ  ្ញ្ហា រខាងសីលធម ៌
ដទាះបី្េភប៌ា្កាល យាម  ្សសដហើយករី  ពីដស្រ ះស៉ិទ្យធ៉ិ រស់រា្មា្ជីវ ៉ិរម៉ិ្រាប្ប់្ញ្ចូ លដៅកន ងស៉ិទ្យធ៉ិ
ម៉ិ្ស្ររូវបា្សមាល ប្ដ់នាះដទ្យ ប្៉ា ដ្ររាប្ប់្ញ្ចូ លដៅកន ងស៉ិទ្យធ៉ិ ដែលម៉ិ្ស្ររូវសមាល ប្ដ់ោយអយ ររ៉ិធម។៌ 
ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើន្តសរីប្ញ្ចប្ជី់វ ៉ិរេភរ៌ប្ស់នាងដៅកន ងវ ៉ិធីដែលស្ររូវបា្ដេព៉ិចារណ្តថ្នស្ររឹមស្ររូវ ដនាះម៉ិ្
មា្ស៉ិទ្យធ៉ិ រស់រា្មា្ជីវ ៉ិររប្ស់្រណ្តមាន កស់្ររូវបា្ប្ ំ្ដនាះដទ្យ ។ 4 

ប្ចច ប្ប្នដ្ះមា្ការដលើកដែើងថ្ន ដៅែណំ្តកក់ាលែបូំ្ងន្ការមា្េភ ៌ ការរមលូរកូ្ឬ
ការសមាល ប្េ់ភ៌ម៉្ិ ដម្ាប្ញ្ហា ដនាះដទ្យ ដហើយដេេួរដរអ  ្ញ្ហា រ ាព៉ិដសសចដំ ះេភ៌ដែលម៉ិ្
មា្លកខណ្ៈស្រប្ស្រករ ីដទាះប្ីវាស្ររូវវ ៉ិវររដៅម ខ្ដទ្យៀរក៏ដោយ។ ពីម ្ វ ៉ិទ្យាាន្តសរព ំទា្ម់ា្ការរកី
ចដស្រមើ្  ម  ្សសដៅព ទំា្ដ់សវងយល់បា្ពីេភ ៌ថ្នដរើវាមា្លកខណ្ៈឬេ ណ្ភាពាម  ្សសឬអរ់
ដនាះឬដៅែណំ្តកក់ាលណ្តដែលដេ្ឹងកាល យារូប្រាងដពែាម  ្សស ដនាះពួកដេព ំែឹងថ្ន ការ
រមលូរកូ្ាកហំ សឆ្គងដនាះដទ្យ។ ដហរ ដ្ះ ពួកដេេ៉ិរថ្ន ចាប្់ម៉ិ្េួរហាមស្របាមដេពីការរមលូរកូ្
ដនាះដទ្យ។ ពួកដេេ៉ិរថ្ន ដេមា្ដសរភីាពកន ងការដធវើដប្ប្ដ្ះ ដហើយការហាមឃារ់ពួកដេេាឺការ
ប្បំ្៉ិទ្យស៉ិទ្យធ៉ិដសរភីាពរប្ស់ដេ ៉្ិងដស្រជៀរដស្រជកែល់ស ខ្ទ្យ កខតៃ ល់ខ្លួ្រប្ស់ដេ។ ដពលដ្ះម  ្សសេ៉ិរ
ថ្ន ការរមលូរកូ្ាការខ្ សឆ្គង ដហើយស្រប្ស៉ិ្ដប្ើវាាអដំពើបាប្ធង្ ់ធងរ ៉្ិង ខាល ងំាងការរារាងំស៉ិទ្យធ៉ិ
ន្តសរីកន ងការស្រេប្ស់្រេងដលើខ្លូ្រប្ស់ដេតៃ ល់ ដនាះវាាការស្ររមឹស្ររូវដែលចាប្ដ់ធវើការហាមស្របាមម៉ិ្
ឱ្យន្តសរីរមលូរកូ្ដស្រសចដរច៉ិររ។ 

ដយើងដ ើែថ្ន ការជដជកគ្នន ាលកខណ្ៈស្រប្នពណី្ដៅដលើការស្រប្ឆ្ងំដៅ្ឹងការរមលូរកូ្ឬ
យកកូ្ដចែ េសឺ្ររូវបា្ដតរ រដៅដលើលកខណ្ៈមួយចំ្ ួ្ដែលថ្ន េភម៌ា្លកខណ្ៈស្រប្ហាក់
ស្រប្ដហល្ឹងទារកដៅដហើយ។ ពួកដេបា្ប្ញ្ហា ក់្ ូវការវ ៉ិវឌ្ឍរប្ស់វាដោយម៉ិ្ដតរ រដៅដលើភាព
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ដែលគ្នម ្លកខណ្ៈស្រសដែៀងគ្នន ដៅ្ឹងម  ្សសដពែវយ័ដនាះដទ្យ។ ពួកដេបា្ពាយមប្គា ែ្ូវ
សមា្ច៉ិររដែលាដផ្នកមួយដធវើឱ្យដយើងមា្អារមមណ៍្ចដំ ះម  ្សសដផ្សងដទ្យៀរ។ លកខណ្ៈទាងំ
អស់ដ្ះេឺដែើមបដីធវើការប្ញ្ច ះប្ញ្ចូ លដយើងថ្ន េភស៌្ររូវដរសមលកខណ្ៈាម  ្សស។ កណំ្រ់សមាគ ល់
មួយដទ្យៀរដៅដលើេភ៌ដែលជ៉ិរចាប្់កដំណ្ើ រ(ចាស់ដខ្) េឺវាស្ររូវការប្ដំពែ ៉្ិងប្បំ្៉្ា  ្ ៉ិងកតារ ដផ្សងៗ
ដទ្យៀរាដស្រចើ្ាាងេភ៌ដែលដទ្យើប្្ឹងមា្អាយ ខ្ចី ៉្ិងដទ្យើប្ដរវ ៉ិវឌ្ឍ។ ដហរ ផ្លដែលថ្ន ន្តសរីស្ររូវដេ
ចាប្់រដំលាភដហើយកន ងករណី្មា្កូ្ េួរដសវងរកការរមលូរកូ្ដចាលេមឺ៉ិ្សមរមយដនាះដទ្យ។ 

ទ្យសស្ៈខាងអភ៉ិរកស ៉្ិយមខ្ សពីទ្យសស្ៈខាងដសរ ី្ ៉ិយម។ អនកខាងអភ៉ិរកស ៉្ិយមយល់ថ្ន 
ការរមលូរកូ្េឺាកហំ សឆ្គង ដស្រ ះវាាការសមាល ប្ម់  ្សសដស្រប្ៀប្ែូចាឃារករ។ ប្៉ា ដ្រដេអះអាង
ថ្ន ម៉្ិ ដម្ការសមាល ប្់ទាងំអស់ស ទ្យធដរាឃារករដនាះដទ្យ ែូចា ការសមាល ប្់ដែើមបកីារ រខ្លួ្ា
ដែើម េគឺ្នម ្កហំ សឆ្គងដទ្យ។ ផ្ៃ យដៅវ ៉ិែអនកខាងដសរ ី្ ៉ិយមហាក់ែូចាមា្កហំ សឆ្គងកន ងអណំ្ះ
អណំ្តងរប្ស់ដេ។ អនកដសរ ី្ ៉ិយមយល់ថ្ន  េភម៌៉្ិ ទា្ម់ា្លកខណ្ៈាម  ្សសដៅដែើយដទ្យរហូរ
ែល់វាដកើរ ដហរ ដ្ះន្តសរីមា្ស៉ិទ្យធ៉ិដធវើអវីៗបា្ទាកទ់្យង្ឹងរាងកាយរប្ស់ដេ។ ប្៉ា ដ្រ ពួកដេបា្
ដលើកដែើង្ូវដហរ ផ្លពីរ។ ដហរ ផ្លទី្យ១ ន្តសរីម៉្ិ អាចដធវើអវីដែលខ្លួ្ចងប់ា្ដទ្យទាក់ទ្យង្ឹងរាង
កាយរប្ស់ដេ ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើវាប្៉ាះ ល់ែល់អនកែនទ្យ។ ដហរ ផ្លទី្យ២ ដទាះប្េីភម៌៉្ិ ទា្ក់ាល យា
ម  ្សស ប្៉ា ដ្រដយើងគ្នម ្ស៉ិទ្យធ៉ិដធវើអវីៗ ដស្រសចដរច៉ិររដែលដយើងចង់ដនាះដែរ។ អនកដសរ ី្ ៉ិយមអះអាង
ដោយផ្រល់ឧទាហរណ៍្ថ្ន សរវម៉ិ្ដម្ាម  ្សសដទ្យ ប្៉ា ដ្រការសមាល ប្ឬ់ដធវើទារ ណ្កមមណ្តមួយដលើ
សរវ េាឺកហំ សឆ្គង។ ៉្ិយយរួម ទ្យសស្ៈទាងំពីរមា្ដហរ ផ្លស្ររឹមស្ររូវដរៀងៗខ្លួ្។ ដយើងដ ើែ
ថ្ន ដទាះប្េីភា៌ម  ្សសករី កក៏ាររមលូរកូ្អាចស្ររមឹស្ររូវកន ងករណី្មួយចំ្ ួ្ដែរ ដហើយដទាះប្ីេភ៌
ម៉ិ្ទា្ម់ា្លកខណ្ៈាម  ្សសករ ីក៏ករណី្មួយចំ្ ួ្ការសមាល ប្់វាាកហំ សឆ្គងដែរ។  
២- ការរម្លូតកនូនិងការការពារខ្លួន 

ចាប្់ដៅប្ណ្តរ ស្រប្ដទ្យសអឺរ ៉ា ប្ ចាប្់ពីសរវរសទី្យ ១៧ មក ការរមលូរកូ្េឺដស្រប្ៀប្បា្ដៅ្ឹង
ការសមាល ប្ជ់ីវ ៉ិរម  ្សស។ ដយើងម៉្ិ អាចេ៉ិរពីដពលដវលាាកល់ាកណ់្តមួយដៅដពលដែលម  ្សស
ដលចដចែារូប្រាងដនាះដទ្យ។ ដទាះយ៉ា ងណ្ត ដៅមា្ការព៉ិភាកាគ្នន រវាងប្ញ្ហា ដែលដលើកដែើង
ថ្ន េភក៌ន ងនផ្ៃេាឺម  ្សសគ្នម ្កហំ ស ដហើយថ្នការសមាល ប្ដ់រងដរាកហំ ស។ ប្៉ា ដ្រ ដពលខ្លះការ
សមាល ប្ម់  ្សសដែលគ្នម ្កហំ ស េឺស្ររូវបា្ដេអ  ្ញ្ហា រដៅកន ងករណី្ការ រខ្លួ្។  

ឧប្មាថ្ន អនកវ ៉ិទ្យាាន្តសរែប្់សរ៉ិមាន កប់ា្សណ្រំ ម  ្សសមាន កគ់្នម ្កហំ ស ដហើយបា្ចាក់
ម  ្សសដនាះ្ឹងកាបំ្៉ិរ។ កន ងករណី្ដ្ះ ដយើងមា្ស៉ិទ្យធ៉ិសមាល ប្់អនកវ ៉ិទ្យាាន្តសរ ដែលពាយម
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សមាល ប្ជ់ីវ ៉ិរដយើងបា្ដោយយកដហរ ផ្លថ្ន ការ រខ្លួ្ ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើដ្ះាវ ៉ិធីដរមួយេរ់កន ងការ
សដន្តគគ ះជីវ ៉ិរដយើងឱ្យផ្ រពីរបួ្សធង្ ធ់ងរដែលអាចប្៉ាះ ល់ែល់អាយ ជីវ ៉ិរ។ វាម៉ិ្មា្ប្ញ្ហា អវីដទ្យ  
ដទាះប្ីអនកពាយមដធវើបាប្ដយើងាម  ្សសគ្នម ្កហំ សក៏ដោយ េដឺយើងដធវើដប្ប្ដ្ះដែើមបកីារ រ
ខ្លួ្ដយើង។ 
 កន ងទ្យ៉ិែឋភាពផ្លូវចាប្់្ ៉ិងស្រប្នពណី្រប្ស់ដយើង េមឺ៉ិ្ចង់ឱ្យដយើងប្ងករបួ្សាន មដទ្យ សូមបដីរ
ប្្រ៉ិចប្្រួចក៏ដោយ។ មា្្័យថ្ន ដប្ើដយើងអាចដជៀសវាងពីទ្យដងវើដ្ះបា្េដឺយើងេួរដរដជៀសវាង
ឱ្យផ្ រឱ្យអស់ពីលទ្យធភាពរប្ស់ដយើង។ ដយើងស្ររូវការ់ប្្ាយឱ្យបា្ទាប្ប្ផំ្ រ្ូវដស្រគ្នះថ្នន ក ់ ដទាះ
ដយើងែឹងថ្ន ដេពាយមចង់សមាល ប្់ដយើងក៏ដោយ ដហើយដយើងអាចរកមដធាបាយដផ្សងៗដទ្យៀរ
ដោយដេចដចែពីជដមាល ះាការស្រប្ដសើរ។ ការការ រខ្លួ្ េដឺធវើដែើងកន ងដគ្នលប្ណំ្ងប្ដញ្ច ៀស
ដស្រគ្នះថ្នន ក់។ កន ងករណី្ខ្លះ ការមា្នផ្ៃដ ះប្គា ែពីាា ្ភាពស្រសប្គ្នន ។ ដទាះប្ាីេភ៌កន ងនផ្ៃា
ម  ្សសគ្នម ្កហំ ស ដរដប្ើវាមា្ផ្លប្៉ាះ ល់ែល់ជវី ៉ិរមារ យ ៉្ិងស ខ្ភាពមារ យ ដនាះការការ រ
ខ្លួ្េឺអាចដធវើដៅបា្ដោយវ ៉ិធយីកកូ្ដចែដែើមបសីដន្តគគ ះមារ យ។ ប្៉ា ដ្រដប្ើវាប្ងកដស្រគ្នះថ្នន ក់រ៉ិចរួច 
េភ៌េួរស្ររូវបា្ដែរកា ៉្ិងគ្ន ៌ំ។  
 ន្តសរីមា្ស៉ិទ្យធ៉ិរួចផ្ រពីការមា្េភ៌ ម៉្ិ ដម្ាស៉ិទ្យធ៉ិទាមទារការសមាល ប្ដ់នាះដទ្យ។ រដប្ៀប្ន្
ការការ រខ្លួ្ េមឺា្ស្រប្ដយជ្៍ប្ផំ្ រដៅដពលដយើងេ៉ិរពីទ្យសស្ៈរប្ស់ន្តសរីមា្នផ្ៃដ ះ។ កន ង
នាមាដវជាប្ណ្ឌ៉ិ រេសឺ្ររូវេ៉ិរថ្ន ដរើខ្លួ្មា្ស៉ិទ្យធ៉ិដធវើការដស្រជើសដរ ើសរវាងជីវ ៉ិរមារ យ ៉្ិងេភ៌ឬ? ដយើង
គ្នម ្ស៉ិទ្យធ៉ិ ៉្ិងដហរ ផ្លសមាល ប្់អនកណ្តមាន ក ់ ដែើមបដីហរ ផ្លឬការការ រអនកណ្តមួយដទ្យៀរដនាះ
ដទ្យ។ រដប្ៀប្ន្ការការ រខ្លួ្ប្ញ្ហា កថ់្ន ន្តសរីអាចមា្ប្ណំ្ងរមលូរកូ្ ដរដវជាប្ណ្ឌ៉ិ រម៉្ិ េួរជួយ
ដទ្យ។  

រួនាទី្យរប្ស់ភាេទីី្យប្ីេមឺា្លកខណ្ៈសម េាម ែប្្រ៉ិច។ ដយើងចងជួ់យជ្រងដស្រគ្នះ ប្៉ា ដ្រដប្ើ
ភាេទីាងំពីរគ្នម ្ដទាស េឺដយើងស្ររូវដធវើការព៉ិចារណ្ត។ ឧទាហរណ៍្ថ្ន អនកាស្រប្ារាន្តសរទ្យ្់ដខ្ាយ
ដែលចង់ដជៀសវាងពីដស្រគ្នះថ្នន ក់ណ្តមួយ ែូដចនះអនកស្ររូវជួលអងគរកសដែើមបកីារ រខ្លួ្។ ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើ
អនកស្ររូវដេដធវើបាប្ ដយើងដជឿាកថ់្ន អងគរកសរប្ស់អនកមា្ស៉ិទ្យធ៉ិកន ងការសមាល ប្់អនកដធវើបាប្ដនាះ 
ដែើមបសីដន្តគគ ះអនកឱ្យរួចផ្ រពីការវាយស្រប្ហារស្រប្កប្ដោយដស្រគ្នះថ្នន កដ់នាះ។ ែូចដ្ះ ស៉ិទ្យធ៉ិរប្ស់អនក
កន ងការការ រខ្លួ្ស្ររូវបា្ដផ្ៃរដៅឱ្យភាន កគ់ររប្ស់អនក។  

ដវជាប្ណ្ឌ៉ិ រក៏ែូចគ្នន  េឺស្ររវូបា្ចារទ់្យ កាភាន កគ់ររប្ស់ន្តសរីមា្នផ្ៃដ ះកន ងការអ  ្វររការ
ការ រ ដៅដពលន្តសរីម៉ិ្អាចសដស្រមចការគរដោយខ្លួ្ឯងបា្តាមលកខណ្ៈរូប្ាន្តសរ។ ាភ័ពវ
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សណំ្តង ដោយារប្ដចចកវ ៉ិទ្យារកីចដស្រមើ្ខ្ពស់ ម៉ិ្សូវមា្ប្ញ្ហា ដចាទ្យចដំ ះន្តសរីមា្នផ្ៃដ ះដលើ
ការេរំាមកដំហងខាងស ខ្ភាពរាងកាយន្តសរីដែើយ។ 
 តាងំពីដពលមា្េភ៌រហូរស្រេប្អ់ាយ ន្េភ ៌ ន្តសរីម៉ិ្រស្រមូវឱ្យដធវើការធង្ ឬ់ដធវើពល៉ិកមមធង្ ធ់ងរ
ដែើយ េដឺែើមបសី ខ្ភាពមារ យ ៉្ិងេភ៌។ មា្ការអប្់រថំ្ន កន ងករណី្ន្តសរីមា្នផ្ៃដ ះទ្យទួ្យលរងការ
រដំលាភផ្លូវដភទ្យ ន្តសរីស្ររូវប្ដណ្តរ យខ្លួ្ដៅតាមចណំ្ង់រប្ស់ដេដោយសស្រមលួ។ ដ្ះម៉ិ្ដម្មា្
្័យថ្ន ជ្ដនាះមា្ស៉ិទ្យធ៉ិដធវើែូចដ្ះដទ្យ  ប្៉ា ដ្រការដធវើស្រពដងើយកដ្រើយរប្ស់ន្តសរី េឺដែើមបរីកាកូ្ដៅ
កន ងនផ្ៃម៉ិ្ឱ្យរលូរ។ ដទាះការមា្េភ៌ាប្្ៃ កមួយែល៏បំាក ប្៉ា ដ្រេួរមា្ចាប្់ហាមឃារក់ន ង
កស្រម៉ិរណ្តមួយទាក់ទ្យង្ឹងការរមលូរកូ្ដ្ះ។ 
 មា្វ ៉ិធីាដស្រចើ្ដែើមបកីារ រខ្លួ្ន្តសរីពីការមា្នផ្ៃដ ះ ែូចា ស្ររណ្មការរួមដភទ្យ ការដស្រប្ើ
វ ៉ិធីដប្ប្ធមមារ៉ិ ឬ ដស្រប្ើថ្នន ពំ្ាកដំណ្ើ រ។ វ ៉ិធីទាងំអស់ដ្ះម៉ិ្ដចាទ្យាប្ញ្ហា អវដីនាះដទ្យ។ ប្៉ា ដ្រការ
រមលូរកូ្េឺាទ្យដងវើខ្ សឆ្គងដទាះថ្នមា្ប្រាជ័យកន ងការដស្រប្ើវ ៉ិធីព្ាកដំណ្ើ រកដ៏ោយ។ ដយើងអាច
សមាល ប្ជ់្ខ្៉ិលខូ្ចដៅដពលដែលប្ េគលដនាះព៉ិរាចង់សមាល ប្់ដយើង ប្៉ា ដ្រដប្ើប្ េគលណ្តមាន កម់ា្
ប្ណំ្ងស្ររឹមដរដធវើឱ្យអនកស្ររឹមដរមា្របួ្សាន ម ដនាះអនកម៉ិ្ស្ររូវសមាល ប្ប់្ េគលដនាះដែើយ។ ដ្ះ
ដស្រប្ៀប្ែូចាាា ្ភាពន្ការរមលូរកូ្ស្ររូវបា្អ  ្ញ្ហា រ ដប្ើមា្ការសដន្តគគ ះជីវ ៉ិរន្តសរី។ 

សរ ប្មក ការសមាល ប្់េភ៌ដែើមបសីដន្តគគ ះជីវ ៉ិរមារ យ ្ ៉ិងការ រខ្លួ្មារ យ េាឺដហរ ផ្លមួយ
សមស្រសប្ ប្៉ា ដ្រការសមាល ប្់កន ងដហរ ផ្លដផ្សងដទ្យៀរេឺម៉្ិ សមស្រសប្ដនាះដទ្យ។ វាដៅមា្ករណី្ា
ដស្រចើ្ដទ្យៀរទាក់ទ្យង្ឹងការសមាល ប្េ់ភ៌ ដែលស្ររូវដធវើយ ររ៉ិកមមកន ងដពលប្ចច ប្ប្ន។  ទ្យសស្ៈមួយចំ្ ួ្
យល់ថ្ន ន្តសរីមា្េភ៌ដោយារស្ររូវដេរដំលាភ ន្តសរីវយ័ដកមងមា្េភដ៌ោយារខ្លួ្ដភលើរដភលើ្ឬលងង់
ដលល  ន្តសរីមា្េភដ៌ែលប្រសី្ររូវាល ប្់ដោយយថ្នដហរ អវីមួយ ឬ ការដស្រប្ស្រប្ួលន្ាា ្ភាពស្រេាួរ
ដែលដធវើឱ្យន្តសរីមា្ការលបំាក េនឺ្តសរីទាងំអស់ដ្ះមា្ស៉ិទ្យធ៉ិកន ងការសដស្រមចច៉ិររថ្ន ស្ររូវទ្យ កេភ៌ដ្ះ
ប្្រដទ្យៀរ ឬ ស្ររូវរមលូរដចាល។ ដយើងដ ើែថ្ន ប្ញ្ហា ដ្ះទាកទ់្យង្ឹងការសដស្រមចច៉ិររស្រប្កប្ដោយ 
ទ្យំ្ ួលខ្ សស្ររូវ ដប្ើដយើងចង់រកាទ្យ កេភប៌្្រដទ្យៀរ ដនាះដយើងស្ររូវមា្ទ្យំ្ ួលខ្ សស្ររូវកន ងការដែរកា
៉្ិងច៉ិែឹមប្បីាច់អប្់របំ្នាៃ ប្់ពីដយើងបា្ផ្រល់កដំណ្ើ ររួច។ ទាកទ់្យងប្ញ្ហា ដ្ះ មា្សណួំ្រដចាទ្យ

សួរថ្ន ដរើន្តសរីទាងំដនាះអាចប្ដំពែការពវក៉ិចចដ្ះបា្ដែរឬដទ្យ? 
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៣- ការរម្លតូកនូនិងគណុភាពននជីវតិ 

 សម័យប្ចច ប្ប្ន មា្ទ្យសស្ៈរ៉ិចរួចណ្តស់ដែលបា្ប្គា ែ្ូវការស្រពួយបារមភចដំ ះន្តសរី
ដែលស្ររូវសដស្រមចច៉ិររថ្ន ស្ររូវរកាេភឬ៌ស្ររូវរមលូរកូ្ដចែ(យកកូ្ដចែ)។ ទ្យសស្វ ៉ិទូ្យទាងំឡាយព ំ
បា្ដធវើការាកលបង ករ់សមាគ ល់ វ ៉ិភាេ អពីំស្រប្ដភទ្យន្ដហរ ផ្លដែលគ្នសំ្រទ្យែល់ការសដស្រមចច៉ិររ
ដនាះដទ្យ។ ផ្ៃ យដៅវ ៉ិែ ពួកដេដប្រាដតរ រដៅដលើចដំណ្តទ្យសួរ ថ្នដរើេភា៌ម  ្សសឬដទ្យ? ដហើយដេ
មា្ស៉ិទ្យធ៉ិរស់រា្មា្ជីវ ៉ិរឬដទ្យ? ដោយារគ្នម ្ក៉ិចចព៉ិភាកាស ីជដស្រៅអពីំការរមលូរកូ្ ដនាះក៏ម៉ិ្
ទា្ម់ា្ែដំណ្តះស្រាយសមស្រសប្មួយខាងមេគ ដទ្យស្៍ទ្យសស្វ ៉ិាា សីលធម៌ដែរ។ អនកជទំាស់្ឹង
ការរមលូរកូ្បា្ពាយមប្គា ែថ្ន ដទាះប្ីសា៉ិរកន ងកាលៈដទ្យសៈដប្ប្ណ្តកដ៏ោយ កម៏៉ិ្េួរមា្
ចាប្់អ  ្ញ្ហា រឱ្យមា្ការរមលូរកូ្ដនាះដែរ។ ប្៉ា ដ្រចដំ ះអនកគ្នសំ្រទ្យឱ្យមា្ការរមលូរកូ្េឺផ្រល់អាទ្យ៉ិ
ភាពដៅដលើន្តសរីាធកំន ងការសដស្រមចច៉ិររថ្ន ដរើេួររកាេភ៌ឬអរ ់ ទាកទ់្យង្ឹងាា ្ភាពតៃ ល់រប្ស់
ន្តសរី ាព៉ិដសសការរមលូរកូ្ដែើមបកីារ រខ្លូ្ន្តសរីតៃ ល់ឬក៏េភម៌ា្លកខណ្ៈម៉្ិ ស្រប្ស្រករី។  

ការប្គា ែដហរ ផ្លស្រេប្ស់្រគ្ន្ខ់ាងដសែឋក៉ិចច សងគម ៉្ិងខាងច៉ិររវ ៉ិទ្យា ដហើយសដស្រមចច៉ិររ
ដធវើការរមលូរកូ្ដចែ េឺព សំ្ររឹមស្ររូវទាងំស្រស ងដៅដែើយដទ្យ។ ន្តសរីាដស្រចើ្ ដធវើការរមលូរកូ្ដោយដផ្អក
ដលើដហរ ផ្លទាងំដ្ះ កន ងដនាះរួមមា្ការដលើកដែើង្ូវដហរ ផ្លថ្ន ខ្លួ្មា្កូ្ដស្រចើ្ ៉្ិងគ្នម ្
លទ្យធភាពច៉ិញ្ចឹ មប្បីាច់ដែរកាឬអប្់រដំេឱ្យបា្លអដនាះដទ្យ ខ្ណ្ៈមា្ម  ្សសមួយចំ្ ួ្ដលើកដែើង
អពីំដហរ ផ្លខាងហ៉ិរ ៉ិញ្ាវរា  ៉្ិងអនកខ្លះដទ្យៀរដលើកដែើងថ្ន ដោយារពួកដេម៉ិ្បា្ឆ្លងការ ់   
អា ហ៍ព៉ិ ហ៍។ ដស្រៅពីដ្ះ មា្ដហរ ផ្លដផ្សងដទ្យៀរដលើកដែើងអពីំការាល ប្់រប្ស់ាវ ម ី ដោយ
ារដេរដំលាភ មកពីភាពលងង់ដលល  ការផ្ឹកស្រាស្រសវងឹ ៉្ិងការស្រជលុស្រជសួ្ឹងគ្នន ដោយម៉្ិ បា្
ព៉ិចារណ្ត ាដែើម។ មា្ការអះអាងថ្ន វាហាកែូ់ចាដធវើបាប្ន្តសរីដពកចដំ ះការឱ្យន្តសរីដធវើការ
លះប្ង់ខ្ពស់ ដោយស ខ្ច៉ិររស្រទា ំ្ ូវការលបំាកពដ ះ សស្រមាលកូ្ ្ ៉ិង ច៉ិញ្ចឹ មដែរកាកូ្ ទាងំគ្នម ្
ដគ្នលដៅដប្ប្ដ្ះ។ ដេេួរដមើលដ ើែថ្ន ដោយារការលបំាកទាងំឡាយដែលន្តសរីស្ររូវស្រប្ឈម
ម ខ្ទាងំដ្ះដហើយដទ្យើប្ជរំ ែឱ្យន្តសរីស្ររូវសដស្រមចច៉ិររថ្ន្ឹងរមលូរកូ្ដចែ។  ដហរ ផ្លដ្ះ េឺទាក់
ទ្យង្ឹងេ ណ្ភាពន្ជីវ ៉ិរ។  
 ការព៉ិចារណ្តអពីំេ ណ្ភាពន្ជីវ ៉ិរ ស្ររូវបា្ដេទ្យទួ្យលាគ ល់កន ងការដធវើការសដស្រមចច៉ិររអពីំ
សមាសភាពស្រេាួរ ៉្ិង ការដស្រប្ើស្របាស់វ ៉ិធីាន្តសរស្រេប្់ស្រេងកដំណ្ើ រ។ ន្តសរីដធវើការព៉ិចារណ្តថ្ន ការ
រកាេភ៌ េសឺ្ររូវេ៉ិរអពីំទ្យំ្ ួលខ្ សស្ររូវតៃ ល់រប្ស់ដេចដំ ះទារក ក៏ែូចាការច៉ិញ្ចឹ មប្ីបាចដ់ែរកា
ជីវ ៉ិរទារកដ្ះាប្្រប្នាៃ ប្់ដែរ។ ដយើងដ ើែថ្ន ទ្យដំ្ៀមទ្យមាល ប្់អាចរាលោលយ៉ា ងដលើសលប្់ដៅ
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ដលើដផ្្ការស្រេួារប្ េគលតៃ ល់តាងំពីដែើមដរៀងមក។ ដគ្នលការណ៍្សខំា្ន់្ដផ្្ការស្រេាួរេឺ
ដែើមបពីស្រងឹងេ ណ្ភាពជីវ ៉ិរប្ េគលមាន ក់ៗ  ដហើយកស៏ស្រមាប្់សងគមទាងំមូលផ្ងដែរ។ ការយល់ែងឹ  
អពីំជីវវ ៉ិទ្យាន្ការប្ដងកើរកូ្ដៅរប្ស់ម  ្សស ៉្ិងការរកីចដស្រមើ្ខាងប្ដចចកវ ៉ិទ្យាន្ការម៉្ិ ឱ្យមា្
កូ្ បា្ផ្រល់្ូវអរាស្រប្ដយជ្៏ែល់ស្រប្ាជ្ ដែើមបបី្ដងកើ្ កស្រម៉ិរន្ការស្រររួព៉ិ ៉្ិរយរប្ស់ពួកដេ។ 
លកខខ្ណ្ឌ មួយដែលលអសស្រមាប្់ស្រប្ាជ្ទូ្យដៅេចឺំ្ ួ្សមាជ៉ិកកន ងស្រកុមស្រេាួរដែលមា្លកខណ្ៈ
សមស្រសប្ដៅតាមលទ្យធភាពន្ការរកស្របាកច់ណូំ្ល ឬ ការដចះដចករដំលកស្រទ្យពយសមបររ៉្ិ ៉ិងការគរ
ឱ្យគ្នន ។ ប្ចច ប្ប្ន ភាពកស្រមន្ធ្ធា្ ការដកើ្ ដែើងន្ចំ្ ួ្ស្រប្ាជ្ ការដប្ងដចកស្រទ្យពយសមបររ៉ិ
ម៉ិ្ស្ររឹមស្ររូវ ៉្ិងការដធវើដផ្្ការស្រេាួរដោយអាស្រស័យដលើច៉ិររម  ្សស ាា ្ភាពដសែឋក៉ិចច្ ៉ិងរស្រមូវ
ការសងគម បា្ដធវើឱ្យប្៉ាះ ល់ែល់ទ្យំ្ ួលខ្ សស្ររូវ ៉្ិងអស្រតារស់ដៅ។ 
 ន្តសរីមាន ក់ដែលរូប្នាងម៉ិ្មា្េដស្រមាងមា្កូ្ដនាះ នាងក៏សដស្រមចច៉ិររដធវើដផ្្ការស្រេាួរ 
ដែើមបដីជៀសវាង្ូវការមា្កូ្ដោយនចែ្យ។ ាមួយគ្នន ដ្ះដែរ ការព៉ិចារណ្តរប្ស់អនកច៉ិររវ ៉ិទ្យា
មួយរូប្ បា្ឱ្យែងឹថ្ន ការសដស្រមចច៉ិរររប្ស់នាងេឺាែដំណ្តះស្រាយែល៏អមួយ។ ម  ្សសមាន ក់ៗ
មា្ស៉ិទ្យធ៉ិសដស្រមចច៉ិររដែើមបដីធវើឱ្យស្រេួារមា្ស ខ្ មាលភាព។ ដោយដផ្អកដលើដហរ ផ្លដ្ះ ការ
រមលូរកូ្ វាាប្ញ្ហា មួយដែលដកើរដែើងចដំ ះម  ្សសទូ្យដៅដៅដពលដែលពួកដេម៉្ិ ចងម់ា្នផ្ៃ
ដ ះ។ ាដរឿយៗ មា្េរូំខ្លះេឺម៉្ិ សមស្រសប្ ដហើយម៉ិ្មា្ស វរា៉ិភាពដទ្យកន ងការរមលូរកូ្។ ប្៉ា ដ្រវា
មា្ស្រប្ស៉ិទ្យធភាពខ្ពស់កន ងការការ រម៉្ិ ឱ្យមា្កូ្ទាក់ទ្យង្ឹងការដស្រប្ើសមាភ រៈ ៉្ិងការដគ្នរពតាម
ដវជាប្ញ្ហា រប្ស់ស្រេូដពទ្យយជនំាែ។  

ដៅមា្កតារ ដផ្សងៗដទ្យៀរដែលម  ្សសមួយចំ្ ួ្ម៉ិ្បា្ដស្ររៀម ៉្ិងដធវើការព៉ិចារណ្តដៅ
ដពលពួកដេស្ររូវសស្រមាលប្ ស្ររ។ ដហរ ដ្ះ ន្តសរីទាងំដ្ះេួរដធវើការសដស្រមចច៉ិររឱ្យបា្ចាស់លាស់ 
ម៉ិ្ដម្ដចះដរដភលចខ្លួ្ដហើយប្ដណ្តរ យដៅតាមដពលដវលាដនាះដទ្យ។ ការមា្នផ្ៃដ ះ ាការ
ប្ដំពែប្ណំ្ងរប្ស់ម  ្សសទូ្យដៅ ប្៉ា ដ្រដៅដពលាា ្ភាពណ្តមួយដស្រប្ស្រប្លួ វាកអ៏ាចដធវើឱ្យពួកដេ
មា្ការលបំាកផ្ងដែរ។ ឧទាហរណ៍្ ដៅដពលាវ មីទ្យទួ្យលមរណ្ភាពឬការមា្ប្ញ្ហា ែវ ៉ិកាកន ង
ស្រេាួរកអ៏ាចាផ្លម៉ិ្លអមួយផ្ងដែរ។ ដៅកន ងកាលៈដទ្យសៈទាងំដ្ះ វាេឺាឧប្សេគដែលដកើរ
ដែើងដៅដលើជីវ ៉ិររប្ស់ពួកដេដៅដពលពួកដេដធវើដផ្្ការម៉ិ្ចាស់លាស់។ ផ្ៃ យដៅវ ៉ិែ ការរមលូរ
កូ្អាចាការពាបាលែស៏មរមយមួយ ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើដយើងដសវងយល់ែងឹបា្ចាស់ចដំ ះាា ្ភាព
ទាងំដនាះ។ ដហរ ដ្ះ វាេឺាស៉ិទ្យធ៉ិែ៏សមដហរ ផ្លមួយកន ងការសស្រមចច៉ិររ ដៅដពលដែលពួកដេ
ម៉ិ្ចងម់ា្កូ្ ពីដស្រ ះមា្ម  ្សសាដស្រចើ្េ៉ិរថ្ន ពួកដេម៉្ិ ទា្ម់ា្សមរាភាពស្រេប្់ស្រគ្ន្់ដែើមប ី
ប្ីបាច់ដែរកាកូ្ដៅដែើយ។ ែូចដ្ះ ចដំ ះប្ញ្ហា ទាងំដ្ះ ស្រប្ស៉ិ្ដប្ើដយើងដធវើការសស្រមចច៉ិររស្ររមឹ
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ស្ររូវ ដនាះដយើងមា្ស៉ិទ្យធ៉ិស្រេប្់ស្រគ្ន្ក់ន ងការដធវើវា។ ដៅកន ងជដស្រមើសន្ការរមលូរកូ្ឱ្យបា្សមរមយ េឺ
រួមផ្សផំ្ងដែរដៅ្ឹងរស្រមូវការន្ការរស់ដៅរប្ស់ម  ្សស។  
 ឆ្លងការព៉ិភាកាដវកដែក ការដធវើដផ្្ការស្រេាួរពីប្ រាណ្ ម៉ិ្ដម្ាវ ៉ិធាីន្តសរលអដនាះ
ដទ្យ។ ដទាះយ៉ា ងណ្ត ដៅដពលខ្លះ ប្ញ្ហា ជីវភាពស្រេួារ ៉្ិងប្ញ្ហា ការាល ប្់រប្ស់ាវ មី វាកអ៏ាច
ឈា្ដៅរកការតល ស់ប្រូ រមួយែមីដទ្យៀរដៅកន ងការទ្យទួ្យលយកកូ្។ ម  ្សសមួយចំ្ ួ្បា្េ៉ិរលអ៉ិរ
លអ្ ច់ដំ ះការសស្រមចច៉ិររដធវើអវីមួយ ដរម  ្សសខ្លះដទ្យៀរព ំសូវេ៉ិរដវងឆ្ង យដនាះដទ្យ។ ែូដចនះចដំ ះ
ាា ្ភាពន្ការតល ស់ប្រូ រេឺមា្លកខណ្ៈស្រេប្់ស្រគ្ន្ដ់ែើមបដីឆ្លើយរប្្ឹងែដំណ្ើ រការែមមួីយយ៉ា ងសម
ស្រសប្។ ាទូ្យដៅ ដយើងម៉្ិ ចង់ដធវើអវីដែលាការសស្រមចច៉ិររភាល មៗ ដែលម៉្ិ មា្ដហរ ផ្លចាស់
លាស់ដែើមបដីធវើការដលើកដលងដៅកន ងប្ញ្ហា រមលូរកូ្ដនាះដទ្យ។ 
 
សស្ចករសី្ននដិ្ឋា ន 

 ប្ចច ប្ប្នព ំមា្មូលោឋ ្ទូ្យដៅមួយសស្រមាប្់ដោះស្រាយ្ូវេំ្ ៉ិរជទំាស់គ្នន ដែលបា្ដលើក
ដែើងខាងដលើដៅដែើយដទ្យ។ ប្៉ា ដ្រពួកដេស្ររូវដសវងយល់ពីដគ្នល្ដយបាយរប្ស់ស្រប្ដទ្យសខ្លួ្ថ្នដរើ
កន ងកាលៈដទ្យសៈដប្ប្ណ្តឬដហរ ផ្លដប្ប្ណ្តដែលការរមលូរកូ្េួរស្ររូវបា្អ  ្ញ្ហា រ? ដរើដេពឹង
ដផ្អកដលើសីលធម៌ឬពឹងដផ្អកដលើអណំ្ះអណំ្តងខាងវប្បធម(៌ជដំ្ឿ ស្រប្នពណី្ ាសនា ... )ទាក់ទឹ្យង
្ឹងប្ញ្ហា អពីំការរមលូរកូ្ដ្ះ។  

ដយងតាមមាស្រតាទី្យ៨ ន្ចាប្់សរីពីការរមលូរកូ្ដៅស្រប្ដទ្យសកមព ា ការរមលូរកូ្អាចដធវើដៅ
បា្ចដំ ះដរេភណ៌្តដែលមា្អាយ រ៉ិចាង១២សបារ ហ៍។ ដលើសពី១២សបារ ហ៍ន្អាយ េភ ៌ការ
រមលូរកូ្អាចទ្យទួ្យលការ  ្ញ្ហា របា្ ល ះស្រតាដរកន ងដពលដធវើដរាេវ ៉្ិ ៉ិចឆ័យដ ើែថ្ន៖  

- េភដ៌នាះមា្ភវ្ីយភាពម៉ិ្លូរលាស់ែូចស្រប្ស្រករីឬប្ងកដស្រគ្នះថ្នន ក់ែល់ជីវ ៉ិរមារ យ 
- កូ្ដែល្ឹងដកើរមកអាចមា្ជងំធឺង្ ់ធងរពាបាលព ំា 
- កន ងករណី្ដែលស្ររូវបា្ដេរដំលាភប្ណ្តរ លឱ្យមា្េភ៌ ការរមលូរកូ្អាចស្រប្ស្រពឹររដៅបា្
ដោយម៉ិ្េ៉ិរពីលកខខ្ណ្ឌ ដែលមា្ដចងខាងដលើ ដរស្ររូវមា្ការដសនើស ពីំាមីខ្លួ្ ដប្ើ
ន្តសរីដនាះមា្។ 5 

ដៅកន ងអរាប្ទ្យមា្ចណំ្ងដជើងថ្ន « ការរមលូរកូ្ដៅដខ្មរស្រសប្ចាប្ា់ង២០ឆ្ន ដំហើយ ដរ
ពលរែឋមួយចំ្ ួ្ដៅមា្ម្ៃ៉ិល » ច ះផ្ាយនែងច្ៃ ទី្យ ១ ដខ្រ លា ឆ្ន ២ំ០១៨ ដែលដលើកដែើង

 
5 ែកស្រសង់អរាប្ទ្យ « ចាប្់សរីពីការរមលូរកូ្ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ » ច ះផ្ាយនែងទី្យ៣០ ដខ្កកកោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
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ដោយដលាកស្រសី Amy Williamson នាយ៉ិកាអងគការមា៉ា រសីរូប្អ្ររារ៉ិស្រប្ចាដំៅកមព ាមា្ខ្លឹមារ
ថ្ន ន្តសរីកមព ាាដស្រចើ្នាកម់ា្អារមមណ៍្ភយ័ខាល ច ៉្ិងឯកាដៅដពលដែលពួកដេែឹងថ្នខ្លួ ្មា្នផ្ៃ
ដ ះដោយឥរស្រ ងទ្យ ក។ ប្ទ្យព៉ិដាធ្ន៍្ការឈឺចាប្ដ់្ះអាចប្ងកាដស្រគ្នះថ្នន កែ់ធ៏ង្ ធ់ងរ។ កងវះ
ការយល់ែឹងអពីំស៉ិទ្យធ៉ិ ស្រសប្ចាប្ន់្ការទ្យទួ្យលដសវារមលូ រកូ្អាចនាឱំ្យន្តសរីយឺរយ៉ា វកន ងការដសវងរក
ដសវាដែទាសំ ខ្ភាព ៉្ិងអាចឈា្ដៅែល់ដសវារមលូ រកូ្ដែលគ្នម ្ស វរា៉ិភាព។ អនកស្រសីបា្ប្្រថ្ន 
ពីមួយឆ្ន ដំៅមួយឆ្ន  ំ ន្តសរីកមព ាាដស្រចើ្ ព៉ិ ដសសដៅតាមជ្ប្ទ្យ មា្ស ខ្ភាពច ះអ្ដ់ខ្ាយ
ដោយារមា្កូ្ែឹកដពក។ យ វរីមួយចំ្ ួ្ស្ររូវរងដស្រគ្នះដោយារភាពខាម សដអៀ្ រួមាមួយ
ករីភា្ស់្រចែថំ្ន ការរមលូ រកូ្េឺាដរឿងម៉ិ្ស្រសប្ចាប្ ់ រហូរពួកដេដធវើការសដស្រមចច៉ិររម៉ិ្ស្ររឹមស្ររូវ
ដហើយគកដៅដធវើការរមលូ រកូ្ដោយខ្លួ ្ឯង ៉្ិងដៅរកដសវាសមាង រ ់ ឬវ ៉ិធីរមលូ រដប្ប្ប្ រាណ្ដែល
គ្នម ្អនាមយ័ ៉្ិងស វរា៉ិភាពដៅវ ៉ិែ ។ 6 
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