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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីកររគុនផដ សយ។ 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ ែដលគត់ពក់អវពណ៌ទឹករកូចៃដខល ី
ជមួយនឹងេខសេជងែវង។ គត់េទបែតេចញមកពីេធវករ 
ដូេចនះេយងេឃញគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ េដមបីេទ េដមបីេទរកចំណតឡនរកុង 
និងជិះឡនរកុងរតលប់េទផទះវញិ បុ៉ែនតេនេពលែដលគត់េដរេនតមផលូវ 
េភលៀងក៏បនធល ក់ចុះមកយ៉ងខល ងំ េដយសរែតគត់មិនបនយកឆរត និងអវេភលៀងមកជមួយ 
ដូេចនះេយងេឃញខលួនរបស់គត់ទទឹក និងេនកនុងៃដរបស់គត់មនកន់េសៀវេភមួយ។ 
គត់ក៏បនេបកេសៀវេភេនះយកមកបងំេនេលកបលរបស់គត់កំុឲយ 
កំុឲយកបលរបស់គត់ទទឹកេភលៀង និងេពលខលះេនេពលែដលេភលៀងខល ងំ 
េយងេឃញតំណក់ទឹកេភលៀងធល ក់មកធំៗ ដូេចនះេធវឲយេយងពិបកេមលផលូវ 
េដយសរែតេនេពលែដលតំណក់ទឹកេភលៀងធល ក់ចុះមកប៉ះនឹងមុខេយង មនអរមមណ៍ថឈមុឺខ 
មនអរមមណ៍ថឈមុឺខ ដូចជរសេមចខ ំេដយសរែតតំណក់ទឹកេភលៀងេនះធំៗ ដូេចនះ 
ដូេចនះគត់ក៏បនយក គត់ក៏បនយកេសៀវេភយកមកបងំេនេលកបលគត់ 
េដមបីអចរត់យ៉ងេលឿនេទរកចំណតឡនរកុង និងេដមបីេចៀសវងកំុឲយទទឹកកបលផងែដរ។ 
េដយសរែតេនេពលែដលមនេភលៀង េដយសរែតេនេពលែដលមនេភលៀង 
និងេយងេដរកត់េភលៀងេដយមិនបន េដយមិនបនេរបឆរត ឬក៏មិនបនេរប មិនបនេរបអវេភលៀង 
វងយរសួលេធវឲយេយងឈ ឺនិងផដ សយ េដយសរែតរបព័នធេនកនុងខលួនរបស់េយង 
េនេពលប៉ះជមួយនឹងទឹកេភលៀង េធវឲយរបព័នធេនកនុងខលួនរបស់េយងេខសយជងមុន េខសយជងមុន 
ដូេចនះងយរសួលនឹងផដ សយណស់ អញច ឹងជពិេសសែខែដលមនុសសគត់ផដ សយ 
និងឈេឺរចនគឺេនែខ េនែខេភលៀង និងែខរតជក់។ អញច ឹងមនុសសងយរសួលផដ សយ និងេកដ ខលួន 
និងឈជំឺងឺេផសងៗ ជពិេសសគឺផដ សយែតមដង។ អញច ឹងបុរសេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ 
េដយសរែតគត់មិនបនយកអវេភលៀងនិងឆរតមកជមួយ គត់ក៏បនយកេសៀវេភ យក 
គត់ក៏បនេបកេសៀវេភេនកនុងៃដទងំពីររបស់គត់យកមកបងំកបលរបស់គត់េដមបីទទឹក 
និងេដមបី េដមបីអចេមលផលូវ និងេដមបីអចេមលផលូវេឃញផង 
េដយសរែតតំណក់ទឹកេភលៀងេនេពលធល ក់ប៉ះនឹងមុខគត់ េធវឲយមនអរមមណ៍ថឈមុឺខ 
ដូចជរសេមចខ ំនិងេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំេធវឲយេយងពិបកេមលផលូវផងែដរ។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកេសៀវេភេនះយកមកបងំេដមបីរត់ េដមបីរត់េទកន់ចំណតរថយនត 
េដមបីរត់េទកន់ចំណតរថយនត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គត់ក៏បនរត់ គត់ក៏បនរត់មកដល់ចំណតរថយនត 
និងគត់ក៏បនេឡងេទេលឡនរកុង េដមបីជិះរតលប់េទផទះវញិ។ 
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េដយេយងេឃញខលួនរបស់គត់គឺទទឹក អញច ឹងេខអវរបស់គត់គឺទទឹកេជក 
េដយសរែតគត់បនរត់កត់េភលៀងេដយមិនបនេរបឆរត និងមិនបនេរបអវេភលៀង 
ដូេចនះេយងេឃញខលួនរបស់គត់ទទឹកេជក។ គត់ក៏បនេឡងេទេលឡនរកុង 
បុ៉ែនតេនេលឡនរកុងអត់មនេនសល់េកអី ដូេចនះគត់ក៏បនឈរ 
គត់ក៏បនឈរេនកនុងឡនរកុងេដយកន់ែដក ែដលមនេនកនុងឡនរកុងេនះ 
េដមបីកំុឲយដួលេនេពលែដលឡនរកុងឈប់ ឬក៏េនេពលែដលឡនរកុងចប់រហវ ងំ 
អញច ឹងេយងេឃញមនមនុសសជេរចនគត់អងគុយេនកនុងឡនរកុងេនះ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនឈរេន េនទល់មុខបុរសមន ក់េទៀត […] េនទល់មុខបុរសមន ក់េទៀត 
ែដលបុរសមន ក់េទៀតេនះ េយងេឃញគត់ពក់អវយឺតពណ៌ស េយងេឃញគត់ពក់អវយឺត 
[ពណ៌]យឺតៃដខលីពណ៌សជមួយនឹងេខ ជមួយនឹងេខេជង ជមួយនឹងេខពណ៌សេជងែវង 
បុរសមន ក់េនះៃដមខ ងកន់ែដកេនះ ៃដមខ ងេទៀតទប់ ៃដមខ ងេទៀតទប់មត់ េដយសរែតគត់កអក 
និងផដ សយយ៉ងខល ងំ េដយសរែតគត់កអក និងផដ សយ និងមនេហៀរសំេបរផងែដរ។ 
អញច ឹងគត់បនយកៃដមខ ងេទៀតទប់ បុ៉ែនតេដយសរែតគត់កអកនិងផដ សយេហៀរសំេបរខល ងំ 
ដូេចនះៃដរបស់គត់ទប់ ទប់ ៃដរបស់គត់គឺទប់មិន ទប់អត់ឈនះ េដយសរែត 
េដយសរែតមនករេហៀរសំេបរខល ងំ ដូេចនះេយងេឃញបុរសមន ក់េនះបនឈរេន 
េយងេឃញបុរសែដលគត់បនរត់កត់េភលៀងេនះបន បនឈរេនខងមុខគត់ 
និងបនឈរេនខងមុខគត់ អញច ឹងេរកយេពលែដល 
េរកយេពលែដលគត់េឃញបុរសមន ក់េនះកំពុងែតកអកផងផដ សយ និងេហៀរសំេបរផង គត់ក៏ឈរ 
និងសមលឹងេទបុរសមន ក់េនះ េដយមិនបនយកៃដខទប់ េដយមិនបនយកៃដខទប់រចមុះេទ 
គត់មិនបនដឹងថជំងឺផដ សយអចឆលងបនយ៉ងងយរសួល េដយឈរេនខងមុខ 
េដយឈរេនខងមុខអនកែដលមនជំងឺផដ សយេនះ អញច ឹងជំងឺផដ សយអចឆលងតមរយៈ 
តមរយៈវរុីស តមរយៈវរុីស ឬក៏បក់េតរែីដលេកតេចញពីករកអក និងផដ សយ 
និងេហៀរសំេបរេនះ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេនជិតអនកែដលមនជំងឺផដ សយ 
េយងរតូវពក់ម៉សករពរ ឬក៏េនេពលែដលអនកែដលមនជំងឺផដ សយេនះកអក ឬក៏ផដ សយ 
មនេហៀរសំេបរ េយងរតូវេចៀសវងេនឲយឆង យពីគត់ េយងរតូវេចៀសវងេនឲយឆង យពីគត់ 
ពីេរពះេនេពលែដលគត់កអក វរុីសេនះនឹងងយរសួលកនុងករមកប៉ះខលួនរបស់េយង 
និងងយរសួលចមលងមកកនុងខលួនរបស់េយងផងែដរ 
ជពិេសសេនេពលែដលខលួនរបស់េយងទទឹកេជក និងេនេពលែដលេយងេដរឆលងកត់េភលៀង 
អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គត់មិនបនយកៃដរបស់គត់យកមកបិទរចមុះ ឬងកេចញ 
ឬងក ឬងកមុខេចញ ឬក៏មិនបនពក់ម៉ស ដក់ ឬក៏មិនបនពក់ម៉សេទ 
អញច ឹងគត់មិនបនចប់អរមមណ៍ថគត់នឹងអចឆលងជំងឺផដ សយពីបុរសមន ក់េនះេទ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏បនជិះឡនរកុងមកដល់ផទះរបស់គត់ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនេបកទវ រចូលមកកនុងផទះរបស់គត់ េដយេយងេឃញ 
េដយេយងេឃញខលួនរបស់គត់ទទឹកេជក 
និងេយងេឃញេនខងេរកមនេភលៀងធល ក់កន់ែតខល ងំេឡងៗ និងតំណក់ទឹកេភលៀង 
េយងេឃញរគប់របស់វគឺធំៗ គឺធំៗ អញច ឹងេភលៀងធល ក់កន់ែតខល ងំេឡង 
គត់ក៏បនេបកទវ រចូលមកកនុងផទះ េដយខលួន េដយខលួនរបស់គត់ទទឹក 
គត់ក៏មនអរមមណ៍ថដូចជមិនសូវរសួលខលួន និងមនអរមមណ៍ថគត់របែហលជផដ សយ 
េដយសរែតគត់េដរឆលងកត់េភលៀង និងខលួនទទឹក 
និងេដយសរែតគត់ឈរេនខងមុខអនកែដលេកតជំងឺផដ សយ កអក និងេហៀរសំេបរេនះផងែដរ។ 
ដូេចនះគត់គិតថ គត់នឹង ដូេចនះគត់គិតថ គត់របែហលជមនជំងឺផដ សយ គត់របែហលជ 
គត់គិតថ គត់របែហលជមនជំងឺផដ សយ េដយសរែតខលួនរបស់គត់ទទឹក និងរតូវទឹកេភលៀង[...] 
គត់ឈរេនខងមុខអនកែដលមនជំងឺផដ សយេនះ េដយគត់មិនបនខទប់មុខ ឬក៏បិទម៉ស 
ឬក៏ងកមុខេចញ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ 
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួន គត់ក៏មិន 
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួន គត់ក៏បនេដរេទចូលបនទប់េគងរបស់គត់ 
និងគត់ក៏បន គត់ក៏បនេឡងេទេលែរគេគង ែដលគត់មិនបនបដូរេខអវែដលទទឹកេនះេទ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយង េនេពលែដលេយងេដរកត់េភលៀង 
ជពិេសសេនេពលែដលេខអវេយងទទឹក េយងរតូវេទងូតទឹក េយងរតូវេទងូតទឹក 
និងបដូរសេមលៀកបំពក់ទទឹកេនះេចញ េចៀសវងកំុឲយឈ ឺនិងផដ សយទន់ 
អញច ឹងេដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួនខល ងំ និងមនអរមមណ៍ថដូច 
និងមនអរមមណ៍ថចង់សរមក មនអរមមណ៍ថចង់សរមក ដូេចនះគត់មិនបនញុបំយេពលលង ច 
គត់មិនបនញុបំយេពលលង ច និងគត់ និងគត់ក៏មិនបនបដូរសេមលៀកបំពក់របស់គត់ែដរ។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ និងសរមកបនតិច របែហលជគត់គិតថ 
គត់ចង់សរមកបនតិច េដមបីឲយមនអរមមណ៍រសួលខលួន បនទ ប់មកគត់បដូរេខអវ និងញុបំយ 
បុ៉ែនតេដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួនខល ងំ គត់ក៏បនេគងលក់ 
គត់ក៏បនេគងលក់រហូតដល់េមឃភល ឺគត់ក៏បនេគងលក់រហូតដល់េមឃភល ឺ
េដយមិនបនបដូរសេមលៀកបំពក់ែដលទទឹកេនះេចញ និងគត់បន 
េដយសរែតមនអរមមណ៍ថរង គត់ េយងេឃញគត់េគងេនេល គត់េគងេនេលែរគរបស់គត់ 
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ែដលេយងេឃញគត់េកយេខនយ និងដណដ ប់ភួយ េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថរង 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ដណដ ប់ភួយរបស់គត់ អញច ឹងគត់េគងលក់យ៉ង គត់េគងលក់យ៉ងរសួល 
េដយមិនដឹង េដយមិនបន េដយមិនបនផល ស់េខអវេចញ 
េដយមិនបនផល ស់េខអវទទឹកេចញ អញច ឹងគត់េគងលក់រហូតដល់ រហូតដល់េមឃភលឺ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេមឃភល ឺរពះអទិតយរះ រពះអទិតយរះក៏ រពះអទិតយរះ 
និងមនពនលឺចងំចូលេទតមបងអួចរបស់គត់ គត់ក៏បនេរកក គត់ក៏បនេរកកេឡង 
គត់ក៏បនេរកកេឡង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់េរកកេឡង គត់ 
គត់ក៏បនេរកកេចញពីែរគ និងេដរេចញ និងេដរេចញមកខងេរក េចញមកខងេរក 
េដមបីរកអីញុ ំបុ៉ែនតេនេពលែដលគត់េដរេចញមកខងេរក គត់មនអរមមណ៍ថឈកឺ 
គត់មនអរមមណ៍ថឈកឺយ៉ងខល ងំ បនទ ប់មកគត់ក៏ផដ សយ និងេហៀរសំេបរផងែដរ។ 
អញច ឹងគត់ឈកឺ ផដ សយ និងេហៀរសំេបរផងែដរ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ 
េនេពលែដលគត់េហៀរសំេបរគត់ក៏បនយក[រកណត់] គត់ក៏បនយករកណត់ ឬក៏កែនសង 
ឬក៏រកដសជូតមត់មកេញសសំេបរ េដយសរែតគត់េហៀរសំេបរខល ងំ 
និងេដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថតឹងរចមុះពិបកដកដេងហម 
អញច ឹងគត់កំពុងែតមនជំងឺផដ សយ អញច ឹងគត់កំពុងែតមនជំងឺផដ សយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៦ គត់មនអរមមណ៍ថដូចជេកដ ខលួន 
គត់មនអរមមណ៍ថដូចជេកដ ខលួន បនទ ប់មកគត់ក៏យករបដប់វស់កេមដ  
មកវស់កេមដ ខលួនរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញកេមដ ខលួនរបស់គត់គឺ គឺ គឺ កេមដ ខលួនរបស់គត់គឺេកដ  
គឺេកដ  អញច ឹងគត់ គត់ក៏មនអរមមណ៍ថកន់ែតមិនរសួលខលួនកន់ែតខល ងំ េដយសរែតឈកឺ 
ផដ សយ េហៀរសំេបរ និងេកដ ខលួន អញច ឹងគត់កំពុងែតមនជំងឺរគុនផដ សយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ គត់ េនេពលែដលគត់ 
េនេពលែដលគត់វស់កេមដ ខលួនរចួរល់េហយ គត់ក៏បនថយមកអងគុយេនេលសឡុងរបស់គត់ 
េនេលសឡុងរបស់គត់ គត់មនអករមិនរសួលខលួនកន់ែតខល ងំ 
េដយេយងេឃញជំងឺរគុនផដ សយជធមមតេនៃថងដំបូងគឺមនអករដូចជឈកឺ 
បនទ ប់មកេហៀរសំេបរ េហៀរសំេបរ និង និងេហៀរសំេបរ និងផដ សយ និងផដ សយ 
និងតឹងរចមុះផងែដរ តឹងរចមុះ និងពិបកដកដេងហមផងែដរ។ អញច ឹង និងរបសិនេប 
និងរបសិនេបមនជំងឺផដ សយធំ េពលខលះមនអករេកដ ខលួនខល ងំ និងមនអរមមណ៍ថឈេឺពញខលួន  
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មនអរមមណ៍ថឈេឺពញខលួន និងអស់កមល ងំ និងអស់កមល ងំ េដយសរែត េដយសរែតគត់ឈកឺ 
ផដ សយ េដយសរែតឈកឺខល ងំ ផដ សយ និងមនេហៀរសំេបរ និងតឹងរចមុះខល ងំពិបកដកដេងហម 
និងជពិេសសគឺេកដ ខលួន និងជពិេសសេកដ ខលួន ដូេចនះេធវឲយគត់ញុមំិនបន េគងក៏មិន ញុមំិនបន 
េគងក៏ េគងក៏ពិបកេគង េគងក៏ពិបកេគងេដយសរែតតឹងរចមុះ 
អញច ឹងេធវឲយកនុងខលួនរបស់គត់ហក់បីដូចជគម នកមល ងំ 
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួនកន់ែតខល ងំ េដយសរែតគត់មនជំងឺផដ សយធំ 
េដយសរែតមនជំងឺផដ សយធំ ែដលគត់េកដ ខលួនខល ងំ េដយគត់េកដ ខលួនខល ងំ 
អញច ឹងគត់ក៏បនដួសទឹកមួយែកវេកដ ៗ អុ៊ន ដួសទឹកមួយែកវេកដ អុ៊នៗ បនទ ប់មកគត់ក៏បន 
គត់ក៏បនចក់ ចក់ថន ចូំលេទកនុង ចក់ថន ជំ ជេមសចូលេទកនុងែកវទឹកែដលមនទឹក 
ែដលមនទឹកកនលះែកវេនះ អញច ឹងគត់ក៏បនចក់ថន េំនះចូលេទកនុងទឹក េដមបីលយបញចូ លគន  
បនទ ប់មកគត់ក៏ញុ ំគត់ក៏ញុ ំគត់ក៏ញុថំន េំនះ គត់ក៏ញុថំន េំនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េដយសរែតេនេពលែដលគត់ញុថំន  ំ
ញុថំន ែំដលចក់ចូលេទកនុងែកវលយជមួយទឹកេនះរចួរល់ របែហលជ របែហលជ ២ ៣ 
េម៉ងរចួមកគត់េនែតមនអករដូចជមិនសូវរសួលខលួន គត់េនែតមនអករមិនសូវរសួលខលួន 
និងមនអរមមណ៍ថឈកឺ និងឈកឺ និង និងផដ សយកន់ែតខល ងំេឡងៗ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកថន រំគប់ បីរគប់យកមកេលប អញច ឹងគត់ក៏បនយកថន រំគប់ចំនួនបីរគប់ 
ដក់េនេលៃដរបស់គត់េដមបី េដមបីយកមកេលប។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់ញុថំន េំហយ 
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់វញិ និងសរមក ចូលបនទប់គត់វញិ និងសរមក 
អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញេរកយេពលែដលគត់ញុថំន ផំដ សយេហយ 
គត់មនអរមមណ៍ថងងុយេគង។ ភគេរចនថន ផំដ សយេនេពលែដលេយងញុេំហយ 
គឺមនអរមមណ៍ថងងុយេគង ពីេរពះជទូេទេនេពលែដលេយងផដ សយ 
ទមទរឲយេយងេគងឲយបនរគប់រគន់ ឬក៏េគងឲយបនេរចន េគងឲយបនេរចន 
េដមបីឲយឆប់ជផដ សយេនះ អញច ឹងេយងេឃញគត់ េរកយេពលែដលញុថំន  ំ
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់វញិ េយងេឃញគត់ 
េយងេឃញគត់េគងេនេលែរគរបស់គត់េដយេកយេខនយ និងដណដ ប់ភួយេដយសរែតគត់រង 
អញច ឹងេដយសរែតគត់រង អញច ឹងេយងេឃញគត់េគងេនេពលៃថង អញច ឹងដំបូងគឺគត់េគង 
គត់េគងេពលយប់រហូតដល់ភល ឺបនទ ប់មកគត់មនអករដូចជេកដ ខលួន និងផដ សយកន់ែតខល ងំ 
អញច ឹងគត់ញុថំន  ំបនទ ប់ពីញុថំន គឺំគត់ចូលេទេគងមដងេទៀតេនេពលៃថង។ 
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អញច ឹងគត់មិនបនេទេធវករេទ េដយសរែតគត់ េដយសរែតគត់ឈ ឺអញច ឹងគត់ 
គត់ចង់េគងសរមកេនផទះរបស់គត់ េដមបីឲយមន េដមបីឲយរសួលខលួនេឡងវញិ ពីេរពះករ 
ពីេរពះរបសិនេបគត់េទេធវករ គត់នឹងអចចមលងជំងឺផដ សយេនះ េទ 
េទអនកែដលេធវករជមួយគត់ េទមិតតរមួករងរជមួយនឹងគត់ អញច ឹងេយងេឃញគត់ញុថំន េំហយ 
គត់ក៏បនេគងសរមកេនកនុងបនទប់គត់ េដយេយងេឃញែរគ ែរគេគងរបស់គត់គឺេនជិតបងអួច 
េយងេឃញរកេឡកេមលេនខងេរក េយងេឃញរពះអទិតយរះ េរកយេពលេមឃ 
េរកយេពលេភលៀង គឺេមឃរសឡះ និងរពះអទិតយរះមនពនលឺចងំែចង រពះអទិតយរះ 
មនពនលឺចងំែចង និងេយងេឃញមន មនភន ំមនផទះរបស់ 
ផទះរបស់របជជនេផសងៗេទៀតេនជិតេនះផងែដរ បនទ ប់មកេទៀតគត់ 
េយងេឃញគត់េគងរហូតដល់រពះអទិតយលិច អញច ឹងគត់េគងរហូតដល់េពលលង ច 
អញច ឹងមនន័យថគត់េគងេពញមួយៃថងេនកនុងបនទប់របស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់ភញ ក់ដឹងខលួន 
គត់ក៏បនេរកកេឡង គត់ក៏បនេរកកេឡង គត់ក៏ចប់េផដមកអក គត់ក៏ចប់េផដមកអក 
អញច ឹងជទូេទអករៃនជំងឺរគុនផដ សយដំបូងគឺេហៀរសំេបរ តឹងរចមុះ េកដ ខលួន េហៀរសំេបរ 
តឹងរចមុះ េកដ ខលួន និងឈកឺ អញច ឹងបនទ ប់ពីៃថងេនះគត់ បនទ ប់ពីៃថងេនះនិង និង និងកអក 
បនទ ប់ពីៃថងេនះ មនន័យថបនទ ប់ពីគត់ឈកឺផដ សយេហយ េរកយពីគត់សរមក 
គត់សរមកេពញមួយៃថង េរកយេពលេរកកដឹងខលួនគត់ក៏ចប់េផដមកអក គត់ក៏ចប់េផដមកអក 
បនទ ប់មកគត់ក៏មនអរមមណ៍ថឈកឺបល ឈកឺបល កន់ែតខល ងំេឡងៗ 
អញច ឹងអករៃនជំងឺផដ សយក៏មនករឈកឺបលខល ងំផងែដរ 
និងមនអរមមណ៍ថមុខរបស់េយងសពឹកេដយសរែតេយងផដ សយ តឹងរចមុះ និងេហៀរសំេបរ 
និងេហៀរសំេបរ និងកអក និងកអកផង េធវឲយមុខរបស់េយងមនអរមមណ៍ថសពឹក 
និងគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ កន់ែតអស់កមល ងំ េដយសរែតគត់ 
េដយសរែតគត់ផដ សយធំ េដយសរែតគត់ផដ សយធំ និង េដយសរែតគត់ផដ សយធំ 
និងេកដ ខលួនខល ងំ ដូេចនះេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថឈកឺបលខល ងំ និង និងឈកឺបលខល ងំ 
និងអស់កមល ងំខល ងំេឡងៗ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ គត់ក៏បនថយមកេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ 
េដយសរែតគត់មនអករកន់ែត េដយសរែតគត់មនអករ 
េដយសរែតគត់មនអករេនកនុងខលួនរបស់គត់ មនអរមមណ៍ថកន់ែតមិនរសួលខលួនខល ងំ 
េដយសរែតេកដ ខលួនផង កអកផង ឈកឺផង និងផដ សយ និងពិបកដកដេងហមេដយសរតឹងរចមុះ 
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អញច ឹងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ អញច ឹងគត់ក៏បនថយមក 
ថយមកេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ េដយគត់បនេបកទូរទសសន៍េចល អញច ឹងគត់ គត់េបក 
គត់បនេបកទូរទសសន៍េចល និងេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ 
េដយសរែតគត់អស់កមល ងំខល ងំេពក អស់កមល ងំខល ងំ និងេដយសរែតគត់ញុថំន ងំងុយេគង 
ញុថំន ផំដ សយផងែដរ អញច ឹងេដយសរែតថន ផំដ សយ គឺមនជតិងងុយេគង អញច ឹងេន និង 
េដយសរែត[ផដ សយ] េនេពលែដល េដយសរែតេនេពលែដលេយងឈរឺគុនផដ សយ 
មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ និងងងុយេគង និងរតូវករេគងឲយបនេរចន េដមបីឲយឆប់ជ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ក៏បនថយមកេគងេនេលសឡុងរបស់គត់មដងេទៀត។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ កនលងេទរបែហលជ ៣ ៃថង គត់ក៏មនអរមមណ៍ថធូររសល 
គត់ក៏មនអរមមណ៍ថធូររសល និងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញិ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី 
១៤ គឺជរូបភពបងហ ញអំពីរបតិទិន ែដលបងហ ញអំពីៃថង អញច ឹងេនកនុងរបតិទិនគឺបងហ ញអំពី  
គឺបងហ ញ ១២ ែខកនុងមួយឆន  ំែដលមនែខមករ ែខកុមភៈ ែខមីន ែខេមស ែខឧសភ ែខមិថុន 
ែខកកកដ ែខកកកដ ែខសីហ ែខកញញ  ែខតុល ែខវចិឆិក និងែខធនូ។ និងេនកនុងមួយែខៗ ែខខលះគឺមន 
គឺមន ៣០ ៃថង ែខខលះមន ៣១ ៃថង និងេនែខខុស ខុស ខុសែតែខ ២ ខុសែតែខ ២ េពលខលះមន 
២៨ ៃថង ែខ ២ គឺមន ២៨ ៃថង និងែខខលះគឺមន ២៩ ៃថង អញច ឹងេនកនុងរបតិទិនេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺៃថងទី ១២ ១៣ និង ១៤ េរកយេពលកនលងេទរយៈេពល ៣ ៃថងេនះ 
គឺេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញិ មនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលគត់រសួលខលួនេឡងវញិ 
គត់ក៏បនេដរេចញមកខងេរក គត់ក៏បនេដរេចញមកខងេរក េដមបី 
េដមបីរសូបយកខយល់អកស េដមបីរសូបយកអកស រសូបយកខយល់អកស 
េដមបីឲយជំងឺផដ សយរបស់គត់ឆប់ជ និងេដមបីកំុឲយគត់េរសតស 
មនន័យថេនេពលែដលគត់ឈផឺដ សយ និងេនែតកនុងផទះ 
េនែតកនុងផទះេពលខលះគត់មនអរមមណ៍ថេរសតស និងេធវឲយគត់កន់ែតឈ ឺ
អញច ឹងេនេពលែដលគត់រសួលខលួនគត់ក៏បនេចញមកខងេរក េដមបីរសូបយកខយល់អកស 
ឬក៏េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះគត់ក៏បនេចញមកេរក េដមបីេដរេទេធវករ 
េដមបីេដររតលប់េទេធវករេរកយពីគត់ឈប់សរមករយៈេពល ៣ ៃថង ឈប់សរមករយៈេពល ៣ 
ៃថង េដយេគងេនផទះ េដយេគងេនផទះ េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់រគុន[ផដ សយ] 
េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់រគុនផដ សយខល ងំ និងទទឹកេភលៀង និងគត់បន[ចមលង] 
គត់បនឆលងជំងឺ គត់បនឆលងជំងឺផដ សយពីបុរសមន ក់ែដលជិះឡនជមួយគត់ អញច ឹងេធវឲយគត់ 
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អញច ឹងេធវឲយគត់អត់រសួលខលួន និងបនឈប់សរមកេនផទះរយៈេពល ៣ ៃថង រយៈេពលបីៃថង 
េដយមិនបនេទេធវករ េដយគត់រគន់ែត េដយគត់គឺេគងរហូតេនកនុងផទះ និងញុថំន  ំ
អញច ឹងរូបភពទី ១៥ គត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួន បនទ ប់មក 
បនទ ប់មកគត់ក៏េចញេទខងេរករសូប[…] រសូបយកខយល់អកសេដមបីឲយ 
េដមបីឲយគត់មនអរមមណ៍ថរសស់រសយ ឬក៏គត់េដរេចញេទ គត់េដរេទេធវករេនេពលរពឹក 
េរកយេពលគត់រសួលខលួន និងេរកយេពលគត់ឈប់សរមករយៈេពល ៣ ៃថងេហយ 
អញច ឹងជំងឺផដ សយងយរសួលឆលង េដយឆលងតមវរុីស 
ែដលឆលងតមវរុីសេនេពលែដលេយងឈរេនជិតអនក េនេពលែដលេយងឈរ 
ឬក៏អងគុយេនែកបរអនកែដលមនជំងឺផដ សយ អញច ឹងងយរសួលឆលងេដយេយងមិនបនពក់ម៉ស 
ឬក៏ងកមុខេចញ បុ៉ែនតជំងឺផដ សយក៏ឆប់ជែដរេដយរគន់ែតេយងេគងសរមក និងញុថំន  ំ
និងញុទឹំកេកដ ៗ ញុទឹំកេកដ ៗ និងេគងសរមកឲយបនេរចនេយងនឹងឆប់ជពីជំងឺផដ សយេនះ 
និងជពិេសសករហត់របណ ករហត់របណក៏អច ក៏ជួយេយងមួយែផនកឲយេយង 
ក៏ជួយេយងមួយែផនក ក៏ជួយេយងមួយែផនក 
មនន័យថករហត់របណេធវឲយរបព័នធេនកនុងខលួនរបស់េយងរងឹម ំនិងមិន[ងយរសួល] រងឹមនិំង 
និងមិនងយរសួលឆលងជំងឺផដ សយ េបេទះបីជមនេមឃេភលៀង 
ឬក៏េបេទះបីជេនជិតអនកែដលមនជំងឺផដ សយក៏េដយ 
េនេពលែដលរបព័នធកនុងខលួនរបស់េយងរងឹម ំអញច ឹងេយងមនអរមមណ៍ថ េយងមនអរមមណ៍ថ គឺ 
មិនឆប់[ងយរសួល] មិនឆប់ឆលងជំងឺេផសងៗពីអនកដៃទ។ 


