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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះ េយងនឹងនិយយអំពីករេកតជំងឺផដ សយ បទ អញច ឹងករេកតជំងឺផដ សយ 
គឺជជំងឺមួយ ែដលែតងែតឆលងមកមនុសសតមរយៈវរុីស េហយវរុីសរបស់ជំងឺផដ សយ 
គឺែតងែតេកតមនេឡងេនកនុងរដូវរតជក់ ឬក៏រដូវរង េហយនិងរដូវេភលៀង 
អញច ឹងេពលណែដលរដូវេភលៀង េនេពលែដលេយងរតូវទឹកេភលៀង ឬក៏េនេពលែដលេយងរតូវទឹក 
ឬរតូវអកសធតុរតជក់យូរ វអចនឹងេធវឲយេយងេកតផដ សយ 
ដូចជេនេពលែដលេយងឈរេនខងេរកេពលយប់េរជ 
េនេពលយប់េរជែតងែតមនខយល់រតជក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងឈរេនខងេរកផទះ 
ឬក៏ខងេរកបនទប់េពលយប់េរជយូរ អញច ឹងវអចនឹងេធវឲយេយងផដ សយបន 
េដយសរែតេយងរតូវនឹងខយល់រតជក់នូវអកសធតុេនខងេរក ឬក៏មួយេទៀត 
របសិនេបេយងេនហលេភលៀង ក៏អចេធវឲយេយងមនជំងឺផដ សយបនែដរ 
េរពះថវរុីសទងំអស់េនះ គឺែតងែតចមលងមកមនុសស េនេពលែដលមនុសសេនេរកមទឹកេភលៀង 
ឬក៏េនកែនលងែដលមនអកសធតុរតជក់។ 
 
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន  ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ 
បទ េកមងរបុសេនះ គត់មនអយុរបែហលជ ១៨ ឆន  ំអញច ឹងគត់កំពុងែតរត់កត់េភលៀង 
ែដលេយងេឃញេកមងរបុសេនះ គត់ពក់អវពណ៌េលឿង ពក់អវយឺតពណ៌េលឿង 
អវយឺតរបស់គត់គឺមនកមូល េហយអវយឺតរបស់គត់គឺៃដខល ី
អញច ឹងគត់ពក់អវយតឺពណ៌េលឿងៃដខល ីេខេជងែវងពណ៌ស 
េហយគត់មនពក់ែសបកេជងប៉តផងែដរ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតរត់កត់េភលៀង អញច ឹងបនន័យថេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ 
គឺកំពុងែតមនេភលៀងធល ក់យ៉ងខល ងំ ែដលេភលៀងេនះ គឺេយងេឃញមន 
ជធមមតេភលៀងគឺែតងែតេកតេឡងេនេពលែដលមនពពកេខម េរចន 
អញច ឹងបនន័យថេនកនុងរូបភពេនះ គឺេភលៀងធល ក់មក េដយសរមនពពកេខម េរចន 
េហយេភលៀងគឺែតងែតមនលយឡំនឹងខយល់ េរពះថេនេពលែដលេយង 
េយងេឃញេភលៀងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេភលៀងកំពុងែតេរទត អញច ឹងបនន័យថតំណក់ទឹកេភលៀងគឺេរទត 
បនន័យថកំពុងែតមនខយល់ អញច ឹងខយល់អចេធវឲយទឹកេភលៀងផល ស់បដូរទិសេដ 
បនន័យថេភលៀងធល ក់ពីេលចុះេរកម ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបមនខយល់ខល ងំ របសិនេបេភលៀងេនះ 
លយឡំនឹងខយល់ េនះវេធវឲយខយល់ វេធវឲយេភលៀងផល ស់បដូរទិសេដរបស់វ 
បនន័យថវមិនធល ក់ចុះេរកមពីេលមកេរកមែតមដងេទ គឺវែតងែតធល ក់ពីេឆវងេទសដ  ំ
ឬក៏ពីសដ មំកេឆវងតមទិសេដៃនខយល់ អញច ឹងេភលៀងែតងែតផល ស់បដូរទិសេដតមកមល ងំៃនខយល់ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់កំពុងែតរត់កត់េភលៀង 
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អញច ឹងេយងេឃញៃដទងំពីររបស់គត់ េលកេឡងេល កន់េសៀវេភមួយ 
បនន័យថគត់កន់េសៀវេភេដមបីយកេទបងំេភលៀង អញច ឹងគត់អត់មនអវេភលៀងេទ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់អត់មនអវេភលៀង េហយក៏អត់មនឆរតែដរ 
ែដលអវេភលៀងគឺជអវមួយរបេភទែដលេធវអំពីេកសូ៊ ឬក៏េធវអំពីបល សទិក អញច ឹងេនេពលែដលេភលៀង 
េយងអចពក់អវេភលៀងបន េយងពក់អវេភលៀងពីេលខលួនេយង េដមបីកំុឲយវទទឹកសេមលៀកបំពក់ 
ឬក៏ឯកសណឋ នរបស់េយង អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់មនអវេភលៀងេទ េយងអចេរបឆរត 
ឆរតក៏អចេយងយកមកបងំេភលៀងបនែដរ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះគឺេកមងរបុសេនះ 
គត់អត់មនអវេភលៀង េហយក៏អត់មនឆរតែដរ បនន័យថរបែហលជគត់េភលចេនផទះ 
ឬក៏េដយសរែតរដូវេនះមិនែមនជរដូវេភលៀង ក៏បុ៉ែនតវជេភលៀងកក់ែខ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
បនន័យថេកមងរបុសេនះ គត់េភលចយកអវេភលៀង ឬក៏េភលចយកឆរតពីផទះេទ 
ដូេចនះេហយគត់អត់មនឆរតេទេនេពលែដលេភលៀង អញច ឹងគត់ក៏បនយកេសៀវេភរបស់គត់ 
េដមបីបងំេភលៀង កំុឲយទទឹកកបលរបស់គត់ េរពះថេនេពលែដលេភលៀងទទឹកកបលេរចន 
អចេធវឲយេយងមនជំងឺផដ សយបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីរត់មួយសនទុះមក 
េកមងរបុសេនះក៏បនេទដល់ចំណតសថ នីយរថយនតរកុង ឬក៏ចំណតឡនរកុង េហយេយងេឃញថ 
េកមងរបុសេនះក៏បនចូលេទកនុងឡនរកុង ឬក៏ចូលេទកនុងរថយនតរកុងេនះ 
េដមបីបនតដំេណ រេទផទះរបស់េគ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរថយនតរកុងេនះ គឺមនមនុសសជេរចន 
មនមនុសសរបុស មនមនុសសរសីជេរចន ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនអនកខលះអងគុយ 
និងមនអនកខលះឈរ េដយសរែតេនកនុងឡនរកុង គឺេយងេឃញថមនេកអីេរចន 
គឺេកអីេគអចេរៀបចំជពីរជួរ ឬក៏បួនជួរ សរមប់មនុសសអងគុយ 
េហយេនមនចេនល ះកណដ លមួយេទៀតសរមប់មនុសសឈរ ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតមនេភញៀវេរចនេពក 
េដយសរែតមនេភញៀវជិះ ជិះរថយនតរកុងេរចនេពក ដូេចនះេហយេទបេធវឲយមនអនកខលះឈរ 
អនកខលះអងគុយ អនកណែដលេឡងមកដល់រថយនតរកុងមុន ឬក៏េឡងមកដល់ឡនរកុងមុន េគអងគុយ 
ចំែណកឯអនកេឡងមកេរកយ គឺេគឈរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមននរមីន ក់ 
គត់កំពុងែតអងគុយេលេកអីឡនរកុងែកបរបងអួច អញច ឹងជទូេទឡនរកុងែតងែតមនបងអួច 
េហយេនខងេរកយនរេីនះ គឺមនបុរសមន ក់េទៀត ែដលកំពុងែតអងគុយែដរ េហយេយងេឃញថ 
េកមងរបុសែដលពក់អវេលឿងេនះ គត់កំពុងែតឈរ េដយសរែតគត់េឡងឡនរកុងយឺតជងេគ 
ដូេចនះេហយគត់ក៏រតូវែតឈរ េដយឈរេតងរបរែដកមួយ អញច ឹងេនកនុងឡនរកុង 
េនេពលែដលអនកឈរ េគឲយេតងរបរែដកមួយ គឺេគមនរបរែដក េដមបីឲយឈរេតង 
េដមបីទប់លំនឹងខលួន េរពះថេនេពលែដលឡនេធវដំេណ រេទមុខ គឺេយងអចនឹងបត់បង់លំនឹង 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — HAVING A COLD (SAKANAN)  

    

	 	 	
Copyright © 2017 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are 
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

អចេធវឲយេយងដួល ឬមនេរគះថន ក់បន ដូេចនះេយងរតូវែតេតងរបរែដកេនកនុងឡនរកុង 
េដមបីទប់លំនឹង ែដលេយងេឃញេនទល់មុខេកមងរបុសែដលពក់អវេលឿងេនះ 
េយងេឃញមនបុរសមន ក់េទៀត គឺគត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខលីដូចគន  
េហយគត់កំពុងែតឈរេតងរបរែដកដូចគន  គឺឈរទល់មុខនឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
ក៏បុ៉ែនតបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតកណដ ស់ បនន័យថគត់ផដ សយ គត់មនជំងឺផដ សយ 
ដូេចនះគត់ក៏កណដ ស់ អញច ឹងជទូេទជំងឺផដ សយ គឺអចចមលងេទអនកដៃទេផសងេទៀតបន 
េដយសរែតតមរយៈករកណដ ស់ ឬក៏ករេនជិតនឹងអនកមនជំងឺផដ សយ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលមនជំងឺផដ សយេនះ គត់អត់បនពក់ម៉ស 
ឬក៏អត់បនករពរេទ អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលគត់កណដ ស់ 
គឺគត់កណដ ស់េនកនុងឡនរកុងទល់មុខេកមងរបុសមន ក់េនះ អញច ឹងេនកនុងេនះេយងេឃញថ 
បុរសមន ក់េនះ គត់បនយកៃដរបស់គត់ដក់េនែកបរមត់េដមបីកណដ ស់ 
បនន័យថគត់ខទប់មត់ែដរ ក៏បុ៉ែនតជំងឺេមេរគផដ សយេនះ គឺេនេពលែដលេយងកណដ ស់ 
គឺេមេរគនឹងេចញតមទឹកមត់ អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលេយងកណដ ស់ 
វអចនឹងចូលមកកនុងបរយិកស េហយឆលងេទអនកដៃទបន អញច ឹងជំងឺផដ សយគឺជជំងឺឆលង 
ែដលអចចមលងេទអនកដៃទេនេពលែដលេយងមិនរបយ័តន អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតកណដ ស់េនទល់មុខនឹងេកមងរបុសែដលពក់អវេលឿង 
អញច ឹងវអចេធវឲយេកមងរបុសែដលពក់អវេលឿង ឆលងជំងឺផដ សយពីបុរសេនះបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីជិះរថយនតរកុងមួយសនទុះេរកយមក េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេដរមកដល់ផទះរបស់គត់ អញច ឹងគត់ក៏បនចូលេទកនុងផទះ គត់បនចូលេទកនុងផទះ 
េដយេយងេឃញខលួនរបស់គត់គឺទទឹកេជក អញច ឹងខលួនរបស់គត់គឺទទឹកេទេដយទឹកេភលៀង 
េដយសរែតគត់អមបញ់មិញរត់កត់េភលៀង េហយគត់េឡងជិះឡនរកុង 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់រត់កត់េភលៀង េធវឲយេខអវរបស់គត់ ឬក៏សេមលៀកបំពក់របស់គត់ទទឹក 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេបកទវ រចូលផទះ អញច ឹងេយងេឃញថ 
មនទឹកេនេលខលួនរបស់គត់ ខលួនរបណរបស់គត់ បនន័យថគត់កំពុងែតេសម េហយគត់ក៏បន 
េខអវរបស់គត់គឺេសម ែដលេយងេឃញេនខងេរកទវ រ េយងេឃញេនខងេរក 
គឺេមឃកំពុងែតេភលៀង អញច ឹងបនន័យថេភលៀងអត់ទន់រងំេទ េភលៀងអត់ទន់រងំេទ 
បុ៉ែនតបុរសមន ក់េនះ គត់បនមកដល់ផទះរចួេហយ 
េហយគត់ក៏បនេដរចូលកនុងផទះរបស់គត់ទងំខលួនទទឹក។ 
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បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ គឺជេពលយប់ អញច ឹងរូបភពទី ៤ 
េនខងេឆវងៃដ គឺជេពលយប់ អញច ឹងេពលយប់គឺេយងរតូវេគង 
អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសមន ក់េនះ បនទ ប់ពីគត់មកដល់ផទះ គឺេនេពលយប់ 
អញច ឹងេនេពលយប់គឺមនសភពរតជក់ ដូេចនះរបសិនេបមនេភលៀង 
គឺងយនឹងេធវឲយេយងផដ សយណស់ អញច ឹងរបសិនេបេយងរតូវទឹកេភលៀងេនេពលយប់ 
គឺអចេធវឲយេយងផដ សយបនយ៉ងងយ េហយេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់រតូវទឹកេភលៀងេពលយប់ 
េហយេឡងជិះឡនរកុងគឺគត់រតូវមន រតូវបនបុរសមន ក់ គត់កណដ ស់េនេលឡនរកុង 
ែដលេធវឲយទឹកមត់របស់គត់ខទ តរតូវនឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ អចេធវឲយគត់ឆលងជំងឺផដ សយបន 
ឥឡូវេនះមកដល់េពលយប់ េនេពលែដលគត់ដល់ផទះេនេពលយប់ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
ក៏បនចូលេគង អញច ឹងគត់បនេដរសំេដេទបនទប់េគងរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ 
េកមងរបុសមន ក់េនះក៏បនេដរសំេដេទបនទប់េគងរបស់គត់ េហយេឡងេគងេនេលែរគ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ គឺមនែរគមួយ គឺមនែរគ 
េហយេនេលែរគេនះគឺមនេខនយ ែដលេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេកយេនេលេខនយ 
េហយដណដ ប់ភួយ បនន័យថរតជក់ អកសធតុេនខងេរកគឺរតជក់ អញច ឹងេហយគឺ 
គឺគត់រតូវដណដ ប់ភួយ េរពះថេនេពលែដលរតជក់ គឺេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថរង 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងរង េយងរតូវដណដ ប់ភួយ េដមបីឲយបត់រង ឬក៏េដមបីឲយមនភពកក់េកដ  
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ ែរគេគងរបស់គត់ គឺេនជិតនឹងបងអួចមួយ ែដលេយងេឃញបងអួចេនះគឺចំហ 
ឬក៏ជបងអួចកញច ក់ អញច ឹងបនន័យថេមល អចេមលេឃញេទខងេរកបន 
ក៏បុ៉ែនតគត់អត់េបកបងអួចេទ អញច ឹងបនន័យថបងអួចរបស់គត់គឺកញច ក់ថល  អចេមលខងេរកបន 
េដយមិនចបំច់េបកបងអួច ែដលេយងេឃញេនេរកបងអួច គឺមនផទះអនកជិតខងរបស់គត់ 
អញច ឹងអនកែដលេនជិតផទះគន  េយងេហថអនកជិតខង អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ 
អនកជិតខងរបស់គត់ គឺេនែកបរគត់ េហយមនរូបភពរពះចនទមួយផងែដរ 
អញច ឹងេពលយប់គឺមនរពះចនទ េពលៃថងគឺមនរពះអទិតយ ែដលេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតេគងលក់េនេពលយប់ ចំែណកឯេនកនុងរូបភពទី ៤ ដែដល បុ៉ែនតេនខងសដ  ំ
បនន័យថរូបភពទី ៤ ែដលេនខងសដ េំនះ គឺបនន័យថេពលរពឹក 
អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកយបងអួច គឺមនរពះអទិតយរះ អញច ឹងេពលយប់គឺមនរពះចនទ 
ចំែណកឯរពឹកេឡងគឺមនរពះអទិតយរះ ែដលេយងេឃញេនេពលេនះ គឺគត់ភញ ក់ពីេគងេហយ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ ឬក៏បុរសមន ក់េនះ គត់បនភញ ក់ពីេគង 
ែដលេយងេឃញគត់េងបកបលេឡងេចញពីេខនយ ក៏បុ៉ែនតគត់អត់ទន់េងបអងគុយេនះេទ 
បនន័យថគត់រគន់ែតដឹងខលួន គត់ឈប់េគងេហយ ក៏បុ៉ែនតគត់អត់េងបអងគុយេនះេទ 
គត់រគន់ែតេងបកបលេឡងេចញពីេខនយ េដមបីេមលេទៃថង ឬក៏េមលេទនឡិកថេម៉ងបុ៉នម ន 
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ឬក៏គត់ចង់ដឹងថេពលរពឹកឬក៏េពលៃថង ដូេចនះគត់រគន់ែតេងបកបលបនតិចេចញពីេខនយែតបុ៉េណណ ះ 
បុ៉ែនតគត់អត់ទន់េងបអងគុយេចញពីែរគេគងគត់េនេឡយេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ចប់េផដមឈកឺ អញច ឹងបនន័យថគត់ចប់េផដមឈកឺរបស់គត់ 
ែដលបំពង់ករបស់គត់គឺចប់េផដមឈ ឺអញច ឹងេធវឲយគត់ពិបកកនុងករនិយយ 
ពិបកកនុងករេលបទឹកមត់ េហយក៏ពិបកកនុងករញុចំំណីអហរផងែដរ 
េរពះថេនេពលែដលេយងឈកឺ េយងពិបកេនកនុងករនិយយខល ងំណស់ 
េរពះេនេពលែដលេយងនិយយគឺរតូវេរបសំេឡងេចញពីបំពង់ក អញច ឹងរបសិនេបេយងឈបំឺពង់ក 
គឺេយងនឹងពិបកកនុងករបេញចញសំេឡង មយ៉ងវញិេទៀតេយងពិបកកនុងេលបទឹកមត់ 
ក៏ដូចជញុចំំណីេផសងៗ េដយសរែតេនេពលែដលេយងញុចំំណី គឺេយងញុតំមមត់ 
េហយេនេពលែដលេយងេលបចំណីចូលេទកនុងេពះ គឺឆលងកត់តមបំពង់ក 
អញច ឹងរបសិនេបេយងឈកឺ គឺវេធវឲយេយងពិបកកនុងករេលបចំណីចូលេទកនុងេពះ 
អញច ឹងឈកឺគឺជេរគសញញ មួយ ែដលចប់េផដមនូវជំងឺផដ សយ អញច ឹងរបសិនេបេយងឈកឺ 
បនន័យថេយងជិតេកតជំងឺផដ សយេហយ ដូេចនះេយងគួរែតរបុងរបយ័តន េយងគួរែតមនករញុថំន  ំ
ឬក៏េទជួបជមួយនឹងរគូេពទយ េដមបីពិភកស េដមបីកំុឲយេកតជំងឺផដ សយបន 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមឈកឺ 
េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតយកៃដេទខទប់ករបស់គត់ បនន័យថគត់ឈកឺខល ងំ 
េហយេយងេឃញមុខគត់េធវមុខជូរ គត់េធវមុខជូរ បនន័យថគត់ឈ ឺ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងឈ ឺេយងេធវមុខជូរ។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ ដែដល រូបភពទី ៥ ដែដល បុ៉ែនតេនកណដ ល រូបភពកណដ ល 
ែដលរូបភពទី ៥ គឺមន ៣ គឺខងេឆវង កណដ ល និងខងសដ  ំអញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ បុ៉ែនត 
ចំណុចកណដ ល គឺេយង េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមកណដ ស់ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនជំងឺផដ សយ គឺេយងនឹងកណដ ស់ 
បនន័យថេយងកណដ ស់ជញឹកញប់ បនន័យថជញឹកញប់េយងែតងែតកណដ ស់ 
េរពះថេយងមនជំងឺផដ សយ េដយសរែតេយងរមស់ចុងរចមុះ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងរមស់ចុងរចមុះ វអចេធវឲយេយងកណដ ស់ េហយកណដ ស់ 
េយងអចេធវឲយខទ តទឹកមត់ ឬក៏អចេធវឲយេយងខទ តទឹកមត់េចញមកេរក 
ែដលទឹកមត់របស់េយងេនះ ផទុកនូវវរុីសផងែដរ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ករពរេទ 
េនេពលែដលទឹកមត់របស់េយងខទ តេទប៉ះអនកដៃទ វអចេធវឲយអនកដៃទឆលងជំងឺផដ សយពីេយង 
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េរពះជំងឺផដ សយគឺឆលងតមរយៈបរយិកស បនន័យថឆលងតមរយៈដេងហម 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ករពរ ឬេយងអត់ពក់ម៉ស គឺអចេធវឲយេយងកណដ ស់ 
េហយចមលងេទអនកដៃទបន ជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គឺគត់បនឆលងពីបុរសមន ក់ 
ែដលកណដ ស់េនេលឡនរកុង ែដលគត់អត់បនករពរ អត់បនពក់ម៉ស 
អញច ឹងេធវឲយេកមងរបុសមន កេ់នះ គត់ឆលងផដ សយែដរ េហយគត់កណដ ស់ដូចគន ។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពេនខងសដ ៃំដ រូបភពទី ៥ េនខងសដ ៃំដ គឺេយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីកណដ ស់េហយ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមេហៀរសំេបរេទៀត 
អញច ឹងគត់េហៀរសំេបរ ជទូេទជំងឺផដ សយេធវឲយេយងកណដ ស់ 
េធវឲយេយងេហៀរសំេបរជញឹកញប់ េធវឲយេយងពិបកដកដេងហម 
អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលេយងេហៀរសំេបរ សំេបរគឺជទឹកមួយខប់ៗ 
ែដលខប់េចញពីរចមុះរបស់េយង េនេពលែដលេយងមនជំងឺផដ សយ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនជំងឺផដ សយ េយងនឹងមនហូរទឹកខប់ៗេចញពីរចមុះរបស់េយង 
ែដលេយងេហថសំេបរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេញសសំេបរ 
បនន័យថេនេពលែដលវេហៀរសំេបរ េយងរតូវេញសវេចញ ឲយសអ តរចមុះ 
េរពះថេនេពលែដលវេហៀរសំេបរ គឺវរបឡក់រចមុះរបស់េយង ដូេចនះេហយេយងរតូវេញសវ 
េហយជូតវឲយសអ ត េដយេយងេរបរបស់កែនសង ឬក៏រកដសជូតមត់ 
េដមបីជូតសមអ តរចមុះរបស់េយង អញច ឹងេយងរតូវែតសមអ តរចមុះរបស់េយងជរបច ំ
េនេពលែដលេយងមនជំងឺផដ សយ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនយករកណត់មួយ យករកណត់មកខទប់រចមុះរបស់គត់ េដមបីេញសសំេបរេចញ 
អញច ឹងេយងេឃញមនទឹកខទ តេចញពីរចមុះរបស់គត់ធល ក់ចុះេទេរកម 
ែដលេយងេឃញថេនះគត់កំពុងែតេញសសំេបរេចញ 
ែដលេញសយកទឹកខប់ៗេចញពីរចមុះរបស់គត់ េហយសំេបរេនះគឺផទុកេទេដយេមេរគផងែដរ 
អញច ឹងេយងអត់រតូវញុ ំឬក៏អត់រតូវេលបវេទ របសិនេបេយងេលបវ អចេធវឲយេយងឆលងេមេរគបន 
អញច ឹងេយងរតូវេញសវេចល េញសវេចញ េហយេយងរតូវេញសដក់េនកនុងបនទប់ទឹក 
ឬក៏េញសដក់េនរកដសជូតមត់ េហយយកេបះេចលេទកនុងធុងសំរម 
ែដលេយងមិនរតូវេញសសំេបរពសវលពសកលេនះេទ វអចេធវឲយឆលងជំងឺេទអនកដៃទបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏ចប់េផដមមនអរមមណ៍ថេកដ ខលួន អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនែទម៉ូែម៉រតមួយ 
គឺគត់កំពុងែតគិតអំពីែទម៉ូែម៉រតែដលគត់កំពុងែតេឡងកេមដ  អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសមន ក់េនះ 
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គត់េកដ ខលួនខល ងំ េហយកបលរបស់គត់ក៏ឈតិឺចៗផងែដរ 
អញច ឹងគត់យកៃដរបស់គត់សទ បកបលរបស់គត់ ែដលកបលរបស់គត់កំពុងែតេឡងកេមដ  
អញច ឹងជទូេទជំងឺផដ សយ េនេពលែដលេយងឆលងជំងឺផដ សយ វេធវឲយេយងេកដ ខលួន ឈកឺបល 
េហៀរសំេបរ និងកណដ ស់ ែដលេធវឲយេយងពិបកេនកនុងខលួនែមនែទន គឺពិបកេនកនុងកររស់េន 
េដយសរែតជំងឺផដ សយវេធវឲយេយងេកដ ខលួនខល ងំ េហយឈកឺបលនិងមនអរមមណ៍ថេហៀរសំេបរ 
មនអរមមណ៍ថកណដ ស់ផងែដរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេកដ ខលួន 
អញច ឹងគត់រតូវែតញុថំន ឬំក៏េទជួបនឹងរគូេពទយ េដមបីេធវឲយខលួនរបស់គត់ចុះកេមដ វញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏ចប់េផដមអស់កមល ងំ បនន័យថលហិតៃលហ អស់កមល ងំលហិតៃលហ អញច ឹងេនេពលែដលេយងឈ ឺ
ជទូេទមនុសសឈ ឺគឺែតងែតអស់កមល ងំលហិតៃលហ េដយមិនថជំងឺផដ សយ ឬក៏ជំងឺេផសងៗេនះេទ 
េនេពលែដលេយងមនជំងឺ គឺែតងែតអស់កមល ងំ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះគត់ឈ ឺ
ដូេចនះេហយវេធវឲយគត់អស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់អងគុយេលសឡុងមួយ េហយអងគុយេដយអករអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ ែដលគត់កំពុងែតឈ។ឺ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់អស់កមល ងំ 
េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនយកថន មំកញុ ំអញច ឹងបនន័យថេនផទះគត់ក៏មនថន ែំដរ 
គឺគត់មនថន សំរមប់បរមុង បរមុងទុកថន េំដមបីញុ ំេនេពលែដលគត់មនជំងឺេផសងៗ 
អញច ឹងរូបភពេនះ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនចក់ថន េំមស អញច ឹងគត់មនថន េំមស 
េយងេឃញគត់ចក់កញច ប់េមស េមសថន  ំចូលេទកនុងទឹក េនកនុងែកវទឹកមួយ េដមបីញុថំន  ំ
េនេពលែដលគត់មនជំងឺផដ សយ េយងេឃញថទឹកេនះគឺជទឹកេកដ អុ៊នៗ 
អញច ឹងជទូេទេយងញុទឹំក េយងញុថំន ជំមួយនឹងទឹកេកដ  
េយងអត់ញុទឹំកថន ជំមួយនឹងទឹកកកេនះេទ េរពះវេធវឲយបត់បង់របសិទធិភពថន  ំ
អញច ឹងេយងញុទឹំក[ជមួយ] េយងញុថំន ជំមួយនឹងទឹកេកដ  ែដលគត់ញុថំន េំនះ 
គឺជញុថំន រំបេភទេមស ថន គឺំមនពីររបេភទ គឺរបេភទេមសនិងរបេភទរគប់ ែដលជទូេទមនុសសធំ 
គឺេយងញុរំបេភទរគប់ េហយទរកឬក៏កុមរ េយងញុជំរបេភទេមស ក៏បុ៉ែនតេពលខលះ 
មនុសសធំក៏អចញុជំថន រំបេភទេមសបនែដរ េរពះថអរស័យេទេលសថ នភពជំងឺ 
របសិនេបជំងឺធងន់ធងរ េយងអចឲយញុជំរបេភទេមស េដមបីឲយអនកជំងឺងយរសួលញុ ំ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ចង់ញុជំរបេភទេមស។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីញុថំន ជំរបេភទេមសរចួរល់េហយ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនញុថំន េំនះ 
ជរបេភទរគប់មដងេទៀត អញច ឹងបនន័យថគត់ញុទំងំពីរ គឺគត់ញុទំងំេមស គត់ញុទំងំរគប់ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ គត់ដក់ថន ចំំនួនបីរគប់េនេលបតៃដរបស់គត់ 
ជទូេទថន រំគប់គឺេរៀងពិបកេលបជងថន េំមសបនតិច េរពះថវរងឹ 
អញច ឹងេយងរតូវដក់ចូលកនុងមត់េហយេយងេលបចូលេទកនុងេពះរបស់េយងេដយេរបទឹក 
អញច ឹងថន ជំទូេទគឺមនរសជតិលវីង ដូេចនះេយងអត់ងយរសួលកនុងករញុេំនះេទ 
គឺវមនរសជតិលវីងខល ងំ េហយបុ៉ែនតថន លំវីងគឺអចេធវឲយេយងឆប់ជសះេសបយ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងឈ ឺេទះបីជេយងឈបឺនតិចបនតួច ក៏េយងរតូវែតញុថំន ផំងែដរ 
េដមបីឲយឆប់ជ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
េនេពលែដលគត់េកតជំងឺផដ សយ គឺវេធវឲយគត់អស់កមល ងំ អញច ឹងគត់ក៏បនេគង 
អញច ឹងគត់អស់កមល ងំ េហយគត់ងងុយេគងេនកនុងេពលៃថង អញច ឹងគត់េគងទងំៃថងែតមដង 
េនកនុងរូបភពទី ១០ េនះ េនកនុងរូបភពខងេឆវង រូបភពទី ១០ ខងេឆវង 
គឺេយងេឃញគត់កំពុងែតេគង ែដលេយងេឃញេនខងេរកបងអួចរបស់គត់ 
គឺរពះអទិតយកំពុងែតរះ អញច ឹងបនន័យថជេពលៃថង អញច ឹងគត់េគងេពលៃថង គត់េគងេពលៃថង 
អញច ឹងគត់េគងេនេពលៃថងេដយគត់េគងដណដ ប់ភួយ និងេគងេលេខនយេកយរបស់គត់ 
ែដលេនេលែរគរបស់គត់ែកបរបងអួច េទះជេពលៃថងក៏េដយក៏គត់ដណដ ប់ភួយែដរ 
េរពះថផដ សយេធវឲយេយងេកដ ខលួន និងេពលខលះេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថរង េយងេហថរគុន 
អញច ឹងជំងឺផដ សយ េយងអច េនេពលែដលេយងរង េនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថរង 
េយងេហថរគុនផដ សយ អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់រគុនផដ សយេដយគត់រង 
អញច ឹងេទះបីជេពលៃថង ក៏គត់េគងដណដ ប់ភួយផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១០ ែដលេនខងសដ  ំរូបភពទី ១០ ែដលេនខងសដ គឺំជេពលលង ច 
អញច ឹងបនន័យថគត់េគងតងំពីៃថងរហូតដល់លង ច េរពះេនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
រពះអទិតយចប់េផដមលិចេនខងេរកយភនំ អញច ឹងេពលៃថងគឺមនរពះអទិតយរះ 
ដល់េពលេពលលង ចគឺរពះអទិតយលិច អញច ឹងេនេពលែដលរពះអទិតយចប់េផដមលិច 
នឹងមនរពះចនទរះេចញមកមដង បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺអត់ទន់យប់េនេឡយេទ 
គឺបនន័យថេពលរេសៀលឬក៏េពលលង ច របែហលជេម៉ង ៤ ឬេម៉ង ៥ លង ច 
ែដលរពះអទិតយេទបែតចប់េផដមលិច អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
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េយងេឃញរពះអទិតយក៏កំពុងែតលិចចុះេទខងេរកម េហយេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏អត់ទន់ភញ ក់ពីេគងេនះេទ េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ 
គត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ េរពះែតគត់េកតជំងឺផដ សយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមកអក 
អញច ឹងជំងឺផដ សយ ជទូេទរបសិនេបេយងេកតជំងឺផដ សយ គឺវេធវឲយេយងកអក 
វេធវឲយេយងកណដ ស់ជេដម អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ឈរឺបែហលជធងន់ធងរែដរ 
របែហលជធងន់ធងរ េរពះថគត់ទងំកណដ ស់ ទងំផដ សយ ទងំកអក ទងំេកដ ខលួន 
គឺគត់មនទងំអស់ អញច ឹងបនន័យថ[ជំងឺ] េរគ សញញ ៃនជំងឺផដ សយ គឺេចញមកទងំអស់ 
បនន័យថគត់ឈេឺនះធងន់ធងរែដរ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតកអក 
អញច ឹងកអកគឺេយងរមស់ក េនេពលែដលេយងរមស់ក វេធវឲយេយងកអក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតបិទែភនកេដមបីកអក 
េហយយកៃដរបស់គត់ខទប់មត់របស់គត់ ឬៃដរបស់គត់កដ ប់ អញច ឹងគត់កដ ប់ៃដរបស់គត់ 
េដមបីយកមកខទប់មត់របស់គត់េដមបីកអក អញច ឹងេនេពលែដលេយងផដ សយ េយងគួរែតពក់ម៉ស 
ឬក៏យកអវីមកបងំមត់របស់េយង ឬក៏រកណត់ េនេពលែដលេយងកអក 
ឬក៏េពលែដលេយងកណដ ស់ េរពះថរបសិនេបេយងអត់យករកណត់ 
ឬក៏អត់យកម៉សមកបងំមត់របស់េយងេទ េនេពលែដលេយងកណដ ស់ 
ឬក៏េនេពលែដលេយងកអក វអចេធវឲយេយងចមលងជំងឺផដ សយេទដល់អនកដៃទបន 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនជំងឺផដ សយ េយងរតូវែតករពរអនកដៃទផងែដរ 
េដយេយងរតូវែតយករកណត់ឬក៏ពក់ម៉ស េដមបីកំុឲយឆលងេទអនកដៃទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏មនអករឈកឺបលេទៀត 
អញច ឹងបនន័យថគត់ឈ ឺឈជំឺងឺផដ សយ គឺេធវឲយគត់ពិបកេនកនុងកររស់េនណស់ 
េដយសរែតេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ គឺគត់េធវមុខជូរ 
េដយសរែតគត់ឈកឺបល េយងេឃញគត់មនមត់ េធវមត់រសួច 
េហយយកៃដខទប់កបលរបស់គត់ ឬក៏អែងអលកបលរបស់គត់ 
េដយសរែតគត់កំពុងែតមនអរមមណ៍ឈកឺបលយ៉ងខល ងំ េរពះថគត់មនជំងឺផដ សយ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់េធវែភនក េធវែភនកតូចៗ េបកែភនកតូចៗ គឺេរពះែតគត់ឈកឺបលរបស់គត់ខល ងំ 
អញច ឹងេហយគត់េបកែភនកតូចៗ េហយយកៃដអែងអលកបលរបស់គត់ 
អញច ឹងជំងឺផដ សយក៏អចេធវឲយេយងឈកឺបលផងែដរ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេគងមដងេទៀត េដយសរែតគត់អស់កមល ងំេនេពលែដលគត់មនជំងឺផដ សយ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេកតជំងឺផដ សយ វេធវឲយេយងឈកឺបលនិងងងុយេគង 
េហយេពលខលះ េនេពលែដលេយងញុថំន ផំដ សយ ឬក៏េនេពលែដលេយងេលបថន ផំដ សយ 
ថន ផំដ សយគឺមនសរជតិេធវឲយេយងងងុយេគង ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងផដ សយ 
គឺេយងញុថំន ផំដ សយ វអចេធវឲយេយងងងុយេគងខល ងំ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ 
េដយគត់អត់បនចូលេទកនុងបនទប់េគងេទ អញច ឹងគត់អស់កមល ងំខល ងំ 
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ ែដលគត់កំពុងែតអងគុយេមលទូរទសសន៍ 
អញច ឹងេនខងមុខសឡុង គឺេយងេឃញមនទូរទសសន៍មួយ ែដលកំពុង គត់អងគុយេមលទូរទសសន៍ 
េហយអស់កមល ងំ គត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងេនះ 
ែដលសឡុងរបស់គត់គឺេយងេឃញមនពណ៌េខៀវ អញច ឹងគត់េគងេលសឡុង 
េដយេគងបញឈរជងគង់ ែតៃដរបស់គត់ទងំពីរ គឺដក់េនេលសឡុង េហយកបលរបស់គត់ 
គឺេកយេទេលបងក ន់ៃដសឡុង អញច ឹងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេគងេនេលសឡុង 
េដយសរែតគត់អស់កមល ងំខល ងំេពក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ឈអឺស់ជេរចនៃថង េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺជរូបភពរបតិទិន 
អញច ឹងរបតិទិនបងហ ញៃថង ជេរចនៃថង បនន័យថ ១២ ១៣ ១៤ ឬក៏ៃថងទី ១២ ៃថងទី ១៣ ៃថងទី ១៤ 
អញច ឹងេពលេវលគឺេចះែតកនលងផុត អញច ឹងបនន័យថេពលេវលកនលងផុតេទជេរចនៃថង 
ែដលេយងេឃញថ េនកនុងមួយែខ គឺមន េនកនុងមួយឆន  ំគឺមន ១២ ែខ េហយែខនីមួយៗ 
មនដូចជែខទី ១ គឺែខមករ ទី ២ ែខកុមភៈ ទី ៣ ែខមីន ទី ៤ ែខេមស ទី ៥ ែខមិថុន ែខឧសភ ទី 
៦ ែខមិថុន ទី ៧ ែខកកកដ ទី ៨ ែខសីហ ែខទី ៩ គឺែខកញញ  ែខ ១០ គឺែខតុល ែខ ១១ ែខវចិឆិក 
និងែខ ១២ គឺែខធនូ អញច ឹងមួយឆន មំន ១២ ែខ ក៏បុ៉ែនតេនកនុងករមនជំងឺផដ សយ គឺអត់យូរេទ 
បនន័យថរតឹមែតមួយសបត ហ៍ ឬក៏មួយអទិតយែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងរតឹមែតមួយអទិតយ 
គឺេយងអចជពីជំងឺផដ សយេហយ ដូេចនះេហយេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេពលេវលរលំងេទរបែហលជមួយសបត ហ៍ ែដលមួយសបត ហ៍គឺមន ៧ ៃថង 
ែដលេយងេឃញថៃថងេនកនុងមួយសបត ហ៍គឺមន ៧ មនដូចជៃថងចនទ ៃថងអងគ រ ៃថងពុធ ៃថងរពហសបតិ៍ 
ៃថងសុរក ៃថងេសរ ៍និងៃថងអទិតយ អញច ឹងមនចំនួន ៧ ៃថង េហយជំងឺផដ សយ 
គឺជទូេទគឺែតងែតេកតមនចំនួនែត ៧ ៃថងបុ៉េណណ ះ េយងនឹងអចជសះេសបយបន 
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនះ បនន័យថកនលងេទជេរចនៃថង កនលងេទេរចនៃថង 
បនន័យថេកមងរបុសេនះ គត់ឈេឺរចនៃថង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ អញច ឹងបនទ ប់ពីកនលងេទេរចនៃថងមក េកមងរបុសមន កេ់នះ 
គត់ក៏បនជសះេសបយពីជំងឺផដ សយ អញច ឹងៃថងេនះគឺគត់មនសុខភពលអេឡងវញិេហយ 
បនន័យថគត់ជពីជំងឺផដ សយ ដូេចនះគត់ក៏បនេដរេលងេនខងេរក អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេចញមកខងេរក ែដលេយងេឃញថេកមងរបុសមន ក់េនះ គឺគត់ជអនករស់េនជនបទ 
អញច ឹងបនន័យថគឺគត់ េនខងេរកយគឺេយងេឃញមនផទះតូចៗជេរចន 
េហយមនេដមេឈពណ៌ៃបតងដុះេនតមជិតផទះជេរចន អញច ឹងបនន័យថេនទីជនបទ 
េរពះថេនជនបទសមបូរេដមេឈ ចំែណកេនទីរកុងគឺអត់សូវសមបូរេដមេឈេទ 
ក៏បុ៉ែនតេនទីរកុងគឺគត់សមបូរអគរខពស់ៗជេរចន អគរពណិជជកមម បុ៉ែនតេនតមទីជនបទ 
ឬក៏តមរសុកែរសនន គឺសមបូរេទេដយេដមេឈ បុ៉ែនតអត់សូវមនអគរខពស់ៗេទ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏រស់េនជនបទ 
េហយេនេពលែដលគត់ឈផឺដ សយបនចំនួនរបែហលមួយសបត ហ៍ គត់ក៏បនជសះេសបយ 
អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថរកីរយ េដយសរែតគត់ជសះេសបយពីជំងឺផដ សយ 
ដូេចនះគត់ក៏បនេចញមកេដរេលងខងេរក េដមបីរសូបយកខយល់អកស េហយនិងហត់របណ 
េដមបីឲយគត់មនសុខភពលអ ែលងមនជំងឺផដ សយេទៀត។ 


