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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះ េយងនឹងនិយយអំពីករេកតជំងឺផដសយ បទ អញច ឹងករេកតជំងឺផដសយ
គឺជជំងឺមួយ ែដលែតងែតឆលងមកមនុសសតមរយៈវរុី ស េហយវរុី សរបស់ជំងឺផដសយ
គឺែតងែតេកតមនេឡងេនកនុងរដូវរតជក់ ឬក៏រដូវរង េហយនិងរដូវេភលៀង

អញច ឹងេពលណែដលរដូវេភលៀង េនេពលែដលេយងរតូវទឹកេភលៀង ឬក៏េនេពលែដលេយងរតូវទឹក
ឬរតូវអកសធតុរតជក់យូរ វអចនឹងេធវឲយេយងេកតផដសយ
ដូចជេនេពលែដលេយងឈរេនខងេរកេពលយប់េរជ
េនេពលយប់េរជែតងែតមនខយល់រតជក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងឈរេនខងេរកផទះ
ឬក៏ខងេរកបនទប់េពលយប់េរជយូរ អញច ឹងវអចនឹងេធវឲយេយងផដសយបន
េដយសរែតេយងរតូវនឹងខយល់រតជក់នូវអកសធតុេនខងេរក ឬក៏មួយេទៀត
របសិនេបេយងេនហលេភលៀង ក៏អចេធវឲយេយងមនជំងឺផដសយបនែដរ

េរពះថវរុី សទំងអស់េនះ គឺែតងែតចមលងមកមនុសស េនេពលែដលមនុសសេនេរកមទឹកេភលៀង
ឬក៏េនកែនលងែដលមនអកសធតុរតជក់។
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទំងអស់គន ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់
បទ េកមងរបុសេនះ គត់មនអយុរបែហលជ ១៨ ឆន ំ អញច ឹងគត់កំពុងែតរត់កត់េភលៀង
ែដលេយងេឃញេកមងរបុសេនះ គត់ពក់អវពណ៌េលឿង ពក់អវយឺតពណ៌េលឿង
អវយឺតរបស់គត់គឺមនកមូល េហយអវយឺតរបស់គត់គឺៃដខលី
អញច ឹងគត់ពក់អវយឺតពណ៌េលឿងៃដខលី េខេជងែវងពណ៌ស

េហយគត់មនពក់ែសបកេជងប៉ តផងែដរ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតរត់កត់េភលៀង អញច ឹងបនន័យថេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ

គឺកំពុងែតមនេភលៀងធលក់យ៉ងខលង
ំ ែដលេភលៀងេនះ គឺេយងេឃញមន
ជធមមតេភលៀងគឺែតងែតេកតេឡងេនេពលែដលមនពពកេខមេរចន
អញច ឹងបនន័យថេនកនុងរូបភពេនះ គឺេភលៀងធលក់មក េដយសរមនពពកេខមេរចន
េហយេភលៀងគឺែតងែតមនលយឡំនឹងខយល់ េរពះថេនេពលែដលេយង

េយងេឃញេភលៀងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេភលៀងកំពុងែតេរទត អញច ឹងបនន័យថតំណក់ទឹកេភលៀងគឺេរទត
បនន័យថកំពុងែតមនខយល់ អញច ឹងខយល់អចេធវឲយទឹកេភលៀងផលស់បូ ដរទិសេដ

បនន័យថេភលៀងធលក់ពីេលចុះេរកម ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបមនខយល់ខលង
ំ របសិនេបេភលៀងេនះ
លយឡំនឹងខយល់ េនះវេធវឲយខយល់ វេធវឲ
 យេភលៀងផលស់បូ ដរទិសេដរបស់វ

បនន័យថវមិនធលក់ចុះេរកមពីេលមកេរកមែតមដងេទ គឺវែតងែតធលក់ពីេឆវងេទសដ ំ
ឬក៏ពីសដម
ំ កេឆវងតមទិសេដៃនខយល់ អញច ឹងេភលៀងែតងែតផលស់បូ ដរទិសេដតមកមលង
ំ ៃនខយល់
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ េកមងរបុសមនក់កំពុងែតរត់កត់េភលៀង
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អញច ឹងេយងេឃញៃដទំងពីររបស់គត់ េលកេឡងេល កន់េសៀវេភមួយ
បនន័យថគត់កន់េសៀវេភេដមបីយកេទបំងេភលៀង អញច ឹងគត់អត់មនអវេភលៀងេទ
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់អត់មនអវេភលៀង េហយក៏អត់មនឆរតែដរ
ែដលអវេភលៀងគឺជអវមួយរបេភទែដលេធវអំពីេកស៊ូ ឬក៏េធវអំពីបលសទិក អញច ឹងេនេពលែដលេភលៀង
េយងអចពក់អវេភលៀងបន េយងពក់អវេភលៀងពីេលខួ នេយ
ល
ង េដមបីកុំឲយវទទឹកសេមលៀកបំពក់
ឬក៏ឯកសណ
ឋ នរបស់េយង អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់មនអវេភលៀងេទ េយងអចេរបឆរត
ឆរតក៏អចេយងយកមកបំងេភលៀងបនែដរ ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះគឺេកមងរបុសេនះ

គត់អត់មនអវេភលៀង េហយក៏អត់មនឆរតែដរ បនន័យថរបែហលជគត់េភលចេនផទះ
ឬក៏េដយសរែតរដូវេនះមិនែមនជរដូវេភលៀង ក៏ប៉ុែនតវជេភលៀងកក់ែខ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
បនន័យថេកមងរបុសេនះ គត់េភលចយកអវេភលៀង ឬក៏េភលចយកឆរតពីផទះេទ

ដូេចនះេហយគត់អត់មនឆរតេទេនេពលែដលេភលៀង អញច ឹងគត់ក៏បនយកេសៀវេភរបស់គត់
េដមបីបង
ំ េភលៀង កុំឲយទទឹកកបលរបស់គត់ េរពះថេនេពលែដលេភលៀងទទឹកកបលេរចន
ឺ ដ សយបន។
អចេធវឲយេយងមនជំងផ

បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទប់ពីរត់មួយសនទុះមក

េកមងរបុសេនះក៏បនេទដល់ចំណតសថនីយរថយនតរកុង ឬក៏ចំណតឡនរកុង េហយេយងេឃញថ
េកមងរបុសេនះក៏បនចូលេទកនុងឡនរកុង ឬក៏ចូលេទកនុងរថយនតរកុងេនះ

េដមបីបនតដំេណរេទផទះរបស់េគ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរថយនតរកុងេនះ គឺមនមនុសសជេរចន
មនមនុសសរបុស មនមនុសសរសីជេរចន ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនអនកខលះអងគុយ
និងមនអនកខលះឈរ េដយសរែតេនកនុងឡនរកុង គឺេយងេឃញថមនេកអីេរចន
គឺេកអីេគអចេរៀបចំជពីរជួរ ឬក៏បួនជួរ សរមប់មនុសសអងគុយ

េហយេនមនចេនលះកណ
ដ លមួយេទៀតសរមប់មនុសសឈរ ក៏ប៉ុែនតេដយសរែតមនេភញៀវេរចនេពក
េដយសរែតមនេភញៀវជិះ ជិះរថយនតរកុងេរចនេពក ដូេចនះេហយេទបេធវឲយមនអនកខលះឈរ

អនកខលះអងគុយ អនកណែដលេឡងមកដល់រថយនតរកុងមុន ឬក៏េឡងមកដល់ឡនរកុងមុន េគអងគុយ
ចំែណកឯអនកេឡងមកេរកយ គឺេគឈរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមននរ ីមនក់

គត់កំពុងែតអងគុយេលេកអីឡនរកុងែកបរបងអួច អញច ឹងជទូេទឡនរកុងែតងែតមនបងអួច

េហយេនខងេរកយនរ ីេនះ គឺមនបុរសមនក់េទៀត ែដលកំពុងែតអងគុយែដរ េហយេយងេឃញថ
េកមងរបុសែដលពក់អវេលឿងេនះ គត់កំពុងែតឈរ េដយសរែតគត់េឡងឡនរកុងយឺតជងេគ
ដូេចនះេហយគត់ក៏រតូវែតឈរ េដយឈរេតងរបរែដកមួយ អញច ឹងេនកនុងឡនរកុង

េនេពលែដលអនកឈរ េគឲយេតងរបរែដកមួយ គឺេគមនរបរែដក េដមបីឲយឈរេតង

េដមបីទប់លំនឹងខលួន េរពះថេនេពលែដលឡនេធវដំេណរេទមុខ គឺេយងអចនឹងបត់បង់លំនឹង
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អចេធវឲយេយងដួល ឬមនេរគះថនក់បន ដូេចនះេយងរតូវែតេតងរបរែដកេនកនុងឡនរកុង
េដមបីទប់លំនឹង ែដលេយងេឃញេនទល់មុខេកមងរបុសែដលពក់អវេលឿងេនះ
េយងេឃញមនបុរសមនក់េទៀត គឺគត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខលីដូចគន
េហយគត់កំពុងែតឈរេតងរបរែដកដូចគន គឺឈរទល់មុខនឹងេកមងរបុសមនក់េនះ

ឺ ដ សយ
ក៏ប៉ុែនតបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតកណ
ដ ស់ បនន័យថគត់ផដសយ គត់មនជំងផ
ឺ ដ សយ គឺអចចមលងេទអនកដៃទេផសងេទៀតបន
ដូេចនះគត់កក
៏ ណ
ដ ស់ អញច ឹងជទូេទជំងផ
ឺ ដ សយ
េដយសរែតតមរយៈករកណ
ដ ស់ ឬក៏ករេនជិតនឹងអនកមនជំងផ

ឺ ដ សយេនះ គត់អត់បនពក់ម៉ស
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលមនជំងផ
ឬក៏អត់បនករពរេទ អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលគត់កណ
ដ ស់

គឺគត់កណ
ដ ស់េនកនុងឡនរកុងទល់មុខេកមងរបុសមនក់េនះ អញច ឹងេនកនុងេនះេយងេឃញថ
បុរសមនក់េនះ គត់បនយកៃដរបស់គត់ដក់េនែកបរមត់េដមបីកណ
ដ ស់

បនន័យថគត់ខទប់មត់ែដរ ក៏ប៉ុែនតជំងឺេមេរគផដសយេនះ គឺេនេពលែដលេយងកណ
ដ ស់
គឺេមេរគនឹងេចញតមទឹកមត់ អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលេយងកណ
ដ ស់

វអចនឹងចូលមកកនុងបរ ិយកស េហយឆលងេទអនកដៃទបន អញច ឹងជំងឺផដសយគឺជជំងឺឆលង
ែដលអចចមលងេទអនកដៃទេនេពលែដលេយងមិនរបយ័តន អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតកណ
ដ ស់េនទល់មុខនឹងេកមងរបុសែដលពក់អវេលឿង

អញច ឹងវអចេធវឲ
 យេកមងរបុសែដលពក់អវេលឿង ឆលងជំងឺផដសយពីបុរសេនះបន។
បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ
បនទប់ពីជិះរថយនតរកុងមួយសនទុះេរកយមក េកមងរបុសមនក់េនះ

គត់ក៏បនេដរមកដល់ផទះរបស់គត់ អញច ឹងគត់ក៏បនចូលេទកនុងផទះ គត់បនចូលេទកនុងផទះ
េដយេយងេឃញខលួនរបស់គត់គឺទទឹកេជក អញច ឹងខលួនរបស់គត់គឺទទឹកេទេដយទឹកេភលៀង
េដយសរែតគត់អមបញ់ មិញរត់កត់េភលៀង េហយគត់េឡងជិះឡនរកុង

អញច ឹងេនេពលែដលគត់រត់កត់េភលៀង េធវឲយេខអវរបស់គត់ ឬក៏សេមលៀកបំពក់របស់គត់ទទឹក
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេបកទវរចូលផទះ អញច ឹងេយងេឃញថ

មនទឹកេនេលខួ នរបស់
ល
គត់ ខលួនរបណរបស់គត់ បនន័យថគត់កំពុងែតេសម េហយគត់ក៏បន
េខអវរបស់គត់គឺេសម ែដលេយងេឃញេនខងេរកទវរ េយងេឃញេនខងេរក
គឺេមឃកំពុងែតេភលៀង អញច ឹងបនន័យថេភលៀងអត់ទន់រង
ំ េទ េភលៀងអត់ទន់រង
ំ េទ
ប៉ុែនតបុរសមនក់េនះ គត់បនមកដល់ផទះរួចេហយ
េហយគត់ក៏បនេដរចូលកនុងផទះរបស់គត់ទង
ំ ខលួនទទឹក។
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បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ គឺជេពលយប់ អញច ឹងរូបភពទី ៤
េនខងេឆវងៃដ គឺជេពលយប់ អញច ឹងេពលយប់គឺេយងរតូវេគង

អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសមនក់េនះ បនទប់ពីគត់មកដល់ផទះ គឺេនេពលយប់
អញច ឹងេនេពលយប់គឺមនសភពរតជក់ ដូេចនះរបសិនេបមនេភលៀង
គឺងយនឹងេធវឲយេយងផដសយណស់ អញច ឹងរបសិនេបេយងរតូវទឹកេភលៀងេនេពលយប់
គឺអចេធវឲយេយងផដសយបនយ៉ ងងយ េហយេកមងរបុសមនក់េនះ គត់រតូវទឹកេភលៀងេពលយប់
េហយេឡងជិះឡនរកុងគឺគត់រតូវមន រតូវបនបុរសមនក់ គត់កណ
ដ ស់េនេលឡនរកុង

ែដលេធវឲ
 យទឹកមត់របស់គត់ខទតរតូវនឹងេកមងរបុសមនក់េនះ អចេធវឲយគត់ឆលងជំងឺផដសយបន
ឥឡូវេនះមកដល់េពលយប់ េនេពលែដលគត់ដល់ផទះេនេពលយប់ េកមងរបុសមនក់េនះ

ក៏បនចូលេគង អញច ឹងគត់បនេដរសំេដេទបនទប់េគងរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ
េកមងរបុសមនក់េនះក៏បនេដរសំេដេទបនទប់េគងរបស់គត់ េហយេឡងេគងេនេលែរគ
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ គឺមនែរគមួយ គឺមនែរគ

េហយេនេលែរគេនះគឺមនេខនយ ែដលេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតេកយេនេលេខនយ
េហយដណដប់ភួយ បនន័យថរតជក់ អកសធតុេនខងេរកគឺរតជក់ អញច ឹងេហយគឺ
គឺគត់រតូវដណដប់ភួយ េរពះថេនេពលែដលរតជក់ គឺេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថរង
អញច ឹងេនេពលែដលេយងរង េយងរតូវដណដប់ភួយ េដមបីឲយបត់រង ឬក៏េដមបីឲយមនភពកក់េកដ

អញច ឹងបុរសមនក់េនះ ែរគេគងរបស់គត់ គឺេនជិតនឹងបងអួចមួយ ែដលេយងេឃញបងអួចេនះគឺចហ
ំ
ឬក៏ជបងអួចកញច ក់ អញច ឹងបនន័យថេមល អចេមលេឃញេទខងេរកបន

ក៏ប៉ុែនតគត់អត់េបកបងអួចេទ អញច ឹងបនន័យថបងអួចរបស់គត់គឺកញច ក់ថល អចេមលខងេរកបន
េដយមិនចំបច់េបកបងអួច ែដលេយងេឃញេនេរកបងអួច គឺមនផទះអនកជិតខងរបស់គត់

អញច ឹងអនកែដលេនជិតផទះគន េយងេហថអនកជិតខង អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ
អនកជិតខងរបស់គត់ គឺេនែកបរគត់ េហយមនរូបភពរពះចនទមួយផងែដរ

អញច ឹងេពលយប់គឺមនរពះចនទ េពលៃថងគឺមនរពះអទិតយ ែដលេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់កំពុងែតេគងលក់េនេពលយប់ ចំែណកឯេនកនុងរូបភពទី ៤ ដែដល ប៉ុែនតេនខងសដ ំ
បនន័យថរូបភពទី ៤ ែដលេនខងសដេំ នះ គឺបនន័យថេពលរពឹក

អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកយបងអួច គឺមនរពះអទិតយរះ អញច ឹងេពលយប់គឺមនរពះចនទ

ចំែណកឯរពឹកេឡងគឺមនរពះអទិតយរះ ែដលេយងេឃញេនេពលេនះ គឺគត់ភញក់ពីេគងេហយ
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ ឬក៏បុរសមនក់េនះ គត់បនភញក់ពីេគង

ែដលេយងេឃញគត់េងបកបលេឡងេចញពីេខនយ ក៏ប៉ុែនតគត់អត់ទន់េងបអងគុយេនះេទ
បនន័យថគត់រគន់ែតដឹងខលួន គត់ឈប់េគងេហយ ក៏ប៉ុែនតគត់អត់េងបអងគុយេនះេទ

គត់រគន់ែតេងបកបលេឡងេចញពីេខនយ េដមបីេមលេទៃថង ឬក៏េមលេទនឡិកថេម៉ ងប៉ុនមន
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ឬក៏គត់ចង់ដឹងថេពលរពឹកឬក៏េពលៃថង ដូេចនះគត់រគន់ែតេងបកបលបនតិចេចញពីេខនយែតប៉ុេណណះ
ប៉ុែនតគត់អត់ទន់េងបអងគុយេចញពីែរគេគងគត់េនេឡយេទ។

បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ េកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ចប់េផដមឈឺក អញច ឹងបនន័យថគត់ចប់េផដមឈឺករបស់គត់

ែដលបំពង់ករបស់គត់គឺចប់េផដមឈឺ អញច ឹងេធវឲយគត់ពិបកកនុងករនិយយ
ពិបកកនុងករេលបទឹកមត់ េហយក៏ពិបកកនុងករញុច
ំ ំណីអហរផងែដរ

េរពះថេនេពលែដលេយងឈឺក េយងពិបកេនកនុងករនិយយខលង
ំ ណស់

េរពះេនេពលែដលេយងនិយយគឺរតូវេរបសំេឡងេចញពីបំពង់ក អញច ឹងរបសិនេបេយងឈឺបំពង់ក
ិ
គឺេយងនឹងពិបកកនុងករបេញច ញសំេឡង មយ៉ ងវញេទៀតេយ
ងពិបកកនុងេលបទឹកមត់

ក៏ដូចជញុច
ំ ំណីេផសងៗ េដយសរែតេនេពលែដលេយងញុច
ំ ំណី គឺេយងញុត
ំ មមត់
េហយេនេពលែដលេយងេលបចំណីចូលេទកនុងេពះ គឺឆលងកត់តមបំពង់ក

អញច ឹងរបសិនេបេយងឈឺក គឺវេធវឲយេយងពិបកកនុងករេលបចំណីចូលេទកនុងេពះ

ឺ ដ សយ អញច ឹងរបសិនេបេយងឈឺក
អញច ឹងឈឺកគឺជេរគសញញមួយ ែដលចប់េផដមនូវជំងផ

ឺ ដ សយេហយ ដូេចនះេយងគួរែតរបុងរបយ័តន េយងគួរែតមនករញុថ
បនន័យថេយងជិតេកតជំងផ
ំ នំ
ឺ ដ សយបន
ឬក៏េទជួបជមួយនឹងរគូេពទយ េដមបីពិភកស េដមបីកុំឲយេកតជំងផ
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមឈឺក

េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតយកៃដេទខទប់ករបស់គត់ បនន័យថគត់ឈក
ឺ ខលង
ំ
េហយេយងេឃញមុខគត់េធវមុខជូរ គត់េធវមុខជូរ បនន័យថគត់ឈឺ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងឈឺ េយងេធវមុខជូរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ ដែដល រូបភពទី ៥ ដែដល ប៉ុែនតេនកណ
ដ ល រូបភពកណ
ដ ល
ែដលរូបភពទី ៥ គឺមន ៣ គឺខងេឆវង កណ
ដ ល និងខងសដ ំ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ ប៉ុែនត
ចំណុចកណ
ដ ល គឺេយង េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមកណ
ដ ស់
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនជំងឺផដសយ គឺេយងនឹងកណ
ដ ស់

បនន័យថេយងកណ
ដ ស់ជញឹកញប់ បនន័យថជញឹកញប់េយងែតងែតកណ
ដ ស់
េរពះថេយងមនជំងឺផដសយ េដយសរែតេយងរមស់ចុងរចមុះ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងរមស់ចុងរចមុះ វអចេធវឲយេយងកណ
ដ ស់ េហយកណ
ដ ស់
េយងអចេធវឲយខទតទឹកមត់ ឬក៏អចេធវឲយេយងខទតទឹកមត់េចញមកេរក

ែដលទឹកមត់របស់េយងេនះ ផទុកនូវវរុី សផងែដរ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ករពរេទ

េនេពលែដលទឹកមត់របស់េយងខទតេទប៉ះអនកដៃទ វអចេធវឲយអនកដៃទឆលងជំងឺផដសយពីេយង
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េរពះជំងឺផដសយគឺឆលងតមរយៈបរ ិយកស បនន័យថឆលងតមរយៈដេងហម
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ករពរ ឬេយងអត់ពក់ម៉ស គឺអចេធវឲយេយងកណ
ដ ស់
េហយចមលងេទអនកដៃទបន ជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់បនឆលងពីបុរសមនក់
ែដលកណ
ដ ស់េនេលឡនរកុង ែដលគត់អត់បនករពរ អត់បនពក់ម៉ស
អញច ឹងេធវឲយេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ឆលងផដសយែដរ េហយគត់កណ
ដ ស់ដូចគន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពេនខងសដៃំ ដ រូបភពទី ៥ េនខងសដៃំ ដ គឺេយងេឃញថ
បនទប់ពក
ី ណ
ដ ស់េហយ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមេហៀរសំេបរេទៀត
អញច ឹងគត់េហៀរសំេបរ ជទូេទជំងឺផដសយេធវឲយេយងកណ
ដ ស់
េធវឲយេយងេហៀរសំេបរជញឹកញប់ េធវឲយេយងពិបកដកដេងហម

អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលេយងេហៀរសំេបរ សំេបរគឺជទឹកមួយខប់ៗ
ែដលខប់េចញពីរចមុះរបស់េយង េនេពលែដលេយងមនជំងឺផដសយ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនជំងឺផដសយ េយងនឹងមនហូរទឹកខប់ៗេចញពីរចមុះរបស់េយង
ែដលេយងេហថសំេបរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតេញសសំេបរ
បនន័យថេនេពលែដលវេហៀរសំេបរ េយងរតូវេញសវេចញ ឲយសអតរចមុះ

េរពះថេនេពលែដលវេហៀរសំេបរ គឺវរបឡក់រចមុះរបស់េយង ដូេចនះេហយេយងរតូវេញសវ
េហយជូតវឲយសអត េដយេយងេរបរបស់កែនសង ឬក៏រកដសជូតមត់
េដមបីជូតសមអតរចមុះរបស់េយង អញច ឹងេយងរតូវែតសមអតរចមុះរបស់េយងជរបចំ
េនេពលែដលេយងមនជំងឺផដសយ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់បនយករកណត់មួយ យករកណត់មកខទប់រចមុះរបស់គត់ េដមបីេញសសំេបរេចញ
អញច ឹងេយងេឃញមនទឹកខទតេចញពីរចមុះរបស់គត់ធលក់ចុះេទេរកម
ែដលេយងេឃញថេនះគត់កំពុងែតេញសសំេបរេចញ
ែដលេញសយកទឹកខប់ៗេចញពីរចមុះរបស់គត់ េហយសំេបរេនះគឺផុ កេទេដយេមេរគផងែដរ
ទ

អញច ឹងេយងអត់រតូវញុ ំ ឬក៏អត់រតូវេលបវេទ របសិនេបេយងេលបវ អចេធវឲយេយងឆលងេមេរគបន
អញច ឹងេយងរតូវេញសវេចល េញសវេចញ េហយេយងរតូវេញសដក់េនកនុងបនទប់ទឹក
ឬក៏េញសដក់េនរកដសជូតមត់ េហយយកេបះេចលេទកនុងធុងសំរម

ែដលេយងមិនរតូវេញសសំេបរពសវលពសកលេនះេទ វអចេធវឲយឆលងជំងឺេទអនកដៃទបន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េកមងរបុសមនក់េនះ

គត់ក៏ចប់េផដមមនអរមមណ៍ថេកដខលួន អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនែទម៉ូែម៉រតមួយ
គឺគត់កំពុងែតគិតអំពីែទម៉ូែម៉រតែដលគត់កំពុងែតេឡងកេមដ អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសមនក់េនះ
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គត់េកដខលួនខលង
ំ េហយកបលរបស់គត់ក៏ឈត
ឺ ិចៗផងែដរ

អញច ឹងគត់យកៃដរបស់គត់សទបកបលរបស់គត់ ែដលកបលរបស់គត់កំពុងែតេឡងកេមដ

អញច ឹងជទូេទជំងឺផដសយ េនេពលែដលេយងឆលងជំងឺផដសយ វេធវឲយេយងេកដខលួន ឈឺកបល

េហៀរសំេបរ និងកណ
ដ ស់ ែដលេធវឲយេយងពិបកេនកនុងខលួនែមនែទន គឺពិបកេនកនុងកររស់េន

េដយសរែតជំងឺផដសយវេធវឲយេយងេកដខលួនខលង
ំ េហយឈឺកបលនិងមនអរមមណ៍ថេហៀរសំេបរ

មនអរមមណ៍ថកណ
ដ ស់ផងែដរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតេកដខលួន
ិ
ំ ក៏េទជួបនឹងរគូេពទយ េដមបីេធវឲយខលួនរបស់គត់ចុះកេមដវញ។
អញច ឹងគត់រតូវែតញុថ
ំ នឬ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ េកមងរបុសមនក់េនះ

គត់ក៏ចប់េផដមអស់កមលង
ំ បនន័យថលហិតៃលហ អស់កមលង
ំ លហិតៃលហ អញច ឹងេនេពលែដលេយងឈឺ
ជទូេទមនុសសឈឺ គឺែតងែតអស់កមលង
ំ លហិតៃលហ េដយមិនថជំងឺផដសយ ឬក៏ជំងឺេផសងៗេនះេទ
េនេពលែដលេយងមនជំងឺ គឺែតងែតអស់កមលង
ំ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះគត់ឈឺ
ដូេចនះេហយវេធវឲយគត់អស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់អងគុយេលសឡុងមួយ េហយអងគុយេដយអករអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ ែដលគត់កំពុងែតឈឺ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់អស់កមលង
ំ

ំ កញុ ំ អញច ឹងបនន័យថេនផទះគត់ក៏មនថនែំ ដរ
េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនយកថនម
ំ រមប់បរមុង បរមុងទុកថនេំ ដមបីញុ ំ េនេពលែដលគត់មនជំងឺេផសងៗ
គឺគត់មនថនស
អញច ឹងរូបភពេនះ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនចក់ថនេំ មស អញច ឹងគត់មនថនេំ មស

េយងេឃញគត់ចក់កញច ប់េមស េមសថន ំ ចូលេទកនុងទឹក េនកនុងែកវទឹកមួយ េដមបីញុថ
ំ នំ
េនេពលែដលគត់មនជំងឺផដសយ េយងេឃញថទឹកេនះគឺជទឹកេកដអ៊ុនៗ
ំ មួយនឹងទឹកេកដ
អញច ឹងជទូេទេយងញុទ
ំ ឹក េយងញុថ
ំ នជ

ំ មួយនឹងទឹកកកេនះេទ េរពះវេធវឲយបត់បង់របសិទធិភពថន ំ
េយងអត់ញុទ
ំ ឹកថនជ
ំ មួយនឹងទឹកេកដ ែដលគត់ញុថ
អញច ឹងេយងញុទ
ំ ឹក[ជមួយ] េយងញុថ
ំ នជ
ំ ន េំ នះ

ំ ឺមនពីររបេភទ គឺរបេភទេមសនិងរបេភទរគប់ ែដលជទូេទមនុសសធំ
គឺជញុថ
ំ ន រំ បេភទេមស ថនគ
គឺេយងញុរំ បេភទរគប់ េហយទរកឬក៏កុមរ េយងញុជ
ំ របេភទេមស ក៏ប៉ុែនតេពលខលះ
មនុសសធំក៏អចញុជ
ំ ថនរំ បេភទេមសបនែដរ េរពះថអរស័យេទេលសថនភពជំងឺ

របសិនេបជំងឺធងន់ធងរ េយងអចឲយញុជ
ំ របេភទេមស េដមបីឲយអនកជំងឺងយរសួលញុ ំ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ចង់ញុជ
ំ របេភទេមស។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ

ំ របេភទេមសរួចរល់េហយ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនញុថ
បនទប់ពញ
ី ុ ថ
ំ នជ
ំ ន េំ នះ

ជរបេភទរគប់មដងេទៀត អញច ឹងបនន័យថគត់ញុទ
ំ ង
ំ ពីរ គឺគត់ញុទ
ំ ង
ំ េមស គត់ញុទ
ំ ង
ំ រគប់
ំ ំនួនបីរគប់េនេលបតៃដរបស់គត់
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ គត់ដក់ថនច
ជទូេទថនរំ គប់គឺេរៀងពិបកេលបជងថនេំ មសបនតិច េរពះថវរ ឹង

អញច ឹងេយងរតូវដក់ចូលកនុងមត់េហយេយងេលបចូលេទកនុងេពះរបស់េយងេដយេរបទឹក
ំ ទូេទគឺមនរសជតិលីង
អញច ឹងថនជ
វ ដូេចនះេយងអត់ងយរសួលកនុងករញុេំ នះេទ
ំ ីង
គឺវមនរសជតិលីង
វ ខលង
ំ េហយប៉ុែនតថនល
វ គឺអចេធវឲយេយងឆប់ជសះេសបយ

ំ ងែដរ
ដូេចនះេនេពលែដលេយងឈឺ េទះបីជេយងឈឺបនតិចបនតួច ក៏េយងរតូវែតញុថ
ំ នផ
េដមបីឲយឆប់ជ។

បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ

ឺ ដ សយ គឺវេធវឲយគត់អស់កមលង
េនេពលែដលគត់េកតជំងផ
ំ អញច ឹងគត់ក៏បនេគង
អញច ឹងគត់អស់កមលង
ំ េហយគត់ងងុយេគងេនកនុងេពលៃថង អញច ឹងគត់េគងទំងៃថងែតមដង
េនកនុងរូបភពទី ១០ េនះ េនកនុងរូបភពខងេឆវង រូបភពទី ១០ ខងេឆវង

គឺេយងេឃញគត់កំពុងែតេគង ែដលេយងេឃញេនខងេរកបងអួចរបស់គត់

គឺរពះអទិតយកំពុងែតរះ អញច ឹងបនន័យថជេពលៃថង អញច ឹងគត់េគងេពលៃថង គត់េគងេពលៃថង
អញច ឹងគត់េគងេនេពលៃថងេដយគត់េគងដណដប់ភួយ និងេគងេលេខនយេកយរបស់គត់
ែដលេនេលែរគរបស់គត់ែកបរបងអួច េទះជេពលៃថងក៏េដយក៏គត់ដណដប់ភួយែដរ

េរពះថផដសយេធវឲយេយងេកដខលួន និងេពលខលះេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថរង េយងេហថរគុន
អញច ឹងជំងឺផដសយ េយងអច េនេពលែដលេយងរង េនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថរង
េយងេហថរគុនផដសយ អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់រគុនផដសយេដយគត់រង
អញច ឹងេទះបីជេពលៃថង ក៏គត់េគងដណដប់ភួយផងែដរ។
បនទប់មករូបភពទី ១០ ែដលេនខងសដ ំ រូបភពទី ១០ ែដលេនខងសដគ
ំ ឺជេពលលងច
អញច ឹងបនន័យថគត់េគងតំងពីៃថងរហូតដល់លងច េរពះេនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ
រពះអទិតយចប់េផដមលិចេនខងេរកយភនំ អញច ឹងេពលៃថងគឺមនរពះអទិតយរះ

ដល់េពលេពលលងចគឺរពះអទិតយលិច អញច ឹងេនេពលែដលរពះអទិតយចប់េផដមលិច
នឹងមនរពះចនទរះេចញមកមដង ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺអត់ទន់យប់េនេឡយេទ
គឺបនន័យថេពលរេសៀលឬក៏េពលលងច របែហលជេម៉ ង ៤ ឬេម៉ ង ៥ លងច
ែដលរពះអទិតយេទបែតចប់េផដមលិច អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
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េយងេឃញរពះអទិតយក៏កំពុងែតលិចចុះេទខងេរកម េហយេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏អត់ទន់ភញក់ពីេគងេនះេទ េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ
ឺ ដ សយ។
គត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ េរពះែតគត់េកតជំងផ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កច
៏ ប់េផដមកអក
ឺ ដ សយ គឺវេធវឲយេយងកអក
អញច ឹងជំងឺផដសយ ជទូេទរបសិនេបេយងេកតជំងផ

វេធវឲយេយងកណ
ដ ស់ជេដម អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ឈរឺ បែហលជធងន់ធងរែដរ
របែហលជធងន់ធងរ េរពះថគត់ទង
ំ កណ
ដ ស់ ទំងផដសយ ទំងកអក ទំងេកដខលួន

គឺគត់មនទំងអស់ អញច ឹងបនន័យថ[ជំង]ឺ េរគ សញញៃនជំងឺផដសយ គឺេចញមកទំងអស់
បនន័យថគត់ឈេឺ នះធងន់ធងរែដរ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតកអក

អញច ឹងកអកគឺេយងរមស់ក េនេពលែដលេយងរមស់ក វេធវឲយេយងកអក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញថ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតបិទែភនកេដមបីកអក

េហយយកៃដរបស់គត់ខទប់មត់របស់គត់ ឬៃដរបស់គត់កដប់ អញច ឹងគត់កដប់ៃដរបស់គត់
េដមបីយកមកខទប់មត់របស់គត់េដមបីកអក អញច ឹងេនេពលែដលេយងផដសយ េយងគួរែតពក់ម៉ស
ឬក៏យកអវីមកបំងមត់របស់េយង ឬក៏រកណត់ េនេពលែដលេយងកអក
ឬក៏េពលែដលេយងកណ
ដ ស់ េរពះថរបសិនេបេយងអត់យករកណត់
ឬក៏អត់យកម៉ សមកបំងមត់របស់េយងេទ េនេពលែដលេយងកណ
ដ ស់

ឺ ដ សយេទដល់អនកដៃទបន
ឬក៏េនេពលែដលេយងកអក វអចេធវឲយេយងចមលងជំងផ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនជំងឺផដសយ េយងរតូវែតករពរអនកដៃទផងែដរ
េដយេយងរតូវែតយករកណត់ឬក៏ពក់ម៉ស េដមបីកុំឲយឆលងេទអនកដៃទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏មនអករឈឺកបលេទៀត
អញច ឹងបនន័យថគត់ឈឺ ឈឺជំងឺផដសយ គឺេធវឲយគត់ពិបកេនកនុងកររស់េនណស់
េដយសរែតេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់េធវមុខជូរ
េដយសរែតគត់ឈក
ឺ បល េយងេឃញគត់មនមត់ េធវមត់រសួច
េហយយកៃដខទប់កបលរបស់គត់ ឬក៏អែងអលកបលរបស់គត់

េដយសរែតគត់កំពុងែតមនអរមមណ៍ឈឺកបលយ៉ ងខលង
ំ េរពះថគត់មនជំងឺផដសយ
អញច ឹងេយងេឃញគត់េធវែ ភនក េធវែភនកតូចៗ េបកែភនកតូចៗ គឺេរពះែតគត់ឈក
ឺ បលរបស់គត់ខលង
ំ
អញច ឹងេហយគត់េបកែភនកតូចៗ េហយយកៃដអែងអលកបលរបស់គត់
អញច ឹងជំងឺផដសយក៏អចេធវឲយេយងឈឺកបលផងែដរ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ េកមងរបុសមនក់េនះ

គត់ក៏បនេគងមដងេទៀត េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ េនេពលែដលគត់មនជំងឺផដសយ
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេកតជំងឺផដសយ វេធវឲយេយងឈឺកបលនិងងងុយេគង

ំ ដ សយ ឬក៏េនេពលែដលេយងេលបថនផ
ំ ដ សយ
េហយេពលខលះ េនេពលែដលេយងញុថ
ំ នផ
ំ ដ សយគឺមនសរជតិេធវឲយេយងងងុយេគង ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងផដសយ
ថនផ
ំ ដ សយ វអចេធវឲយេយងងងុយេគងខលង
គឺេយងញុថ
ំ នផ
ំ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់

េដយគត់អត់បនចូលេទកនុងបនទប់េគងេទ អញច ឹងគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ

ដូេចនះេហយគត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ ែដលគត់កំពុងែតអងគុយេមលទូរទសសន៍

អញច ឹងេនខងមុខសឡុង គឺេយងេឃញមនទូរទសសន៍មួយ ែដលកំពុង គត់អងគុយេមលទូរទសសន៍
េហយអស់កមលង
ំ គត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងេនះ

ែដលសឡុងរបស់គត់គឺេយងេឃញមនពណ៌េខៀវ អញច ឹងគត់េគងេលសឡុង

េដយេគងបញឈរជងគង់ ែតៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរ គឺដក់េនេលសឡុង េហយកបលរបស់គត់
គឺេកយេទេលបងកន់ៃដសឡុង អញច ឹងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេគងេនេលសឡុង
េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ េពក។

បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ឈអ
ឺ ស់ជេរចនៃថង េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺជរូបភពរបតិទិន

អញច ឹងរបតិទិនបងហញៃថង 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
ិ ិក
៦ ែខមិថុន ទី ៧ ែខកកកដ ទី ៨ ែខសីហ ែខទី ៩ គឺែខកញញ ែខ ១០ គឺែខតុល ែខ ១១ ែខវចឆ
ឺ ដ សយ គឺអត់យូរេទ
និងែខ ១២ គឺែខធនូ អញច ឹងមួយឆនម
ំ ន ១២ ែខ ក៏ប៉ុែនតេនកនុងករមនជំងផ
បនន័យថរតឹមែតមួយសបតហ៍ ឬក៏មួយអទិតយែតប៉ុេណណះ អញច ឹងរតឹមែតមួយអទិតយ
គឺេយងអចជពីជំងឺផដសយេហយ ដូេចនះេហយេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេពលេវលរ ំលងេទរបែហលជមួយសបតហ៍ ែដលមួយសបតហ៍ គឺមន ៧ ៃថង

ែដលេយងេឃញថៃថងេនកនុងមួយសបតហ៍ គឺមន ៧ មនដូចជៃថងចនទ ៃថងអងគរ ៃថងពុធ ៃថងរពហសបតិ៍
ៃថងសុរក ៃថងេសរ ៍ និងៃថងអទិតយ អញច ឹងមនចំនួន ៧ ៃថង េហយជំងឺផដសយ

គឺជទូេទគឺែតងែតេកតមនចំនួនែត ៧ ៃថងប៉ុេណណះ េយងនឹងអចជសះេសបយបន
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនះ បនន័យថកនលងេទជេរចនៃថង កនលងេទេរចនៃថង
បនន័យថេកមងរបុសេនះ គត់ឈេឺ រចនៃថង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ អញច ឹងបនទប់ពក
ី នលងេទេរចនៃថងមក េកមងរបុសមនក់េនះ

ិ
គត់ក៏បនជសះេសបយពីជំងឺផដសយ អញច ឹងៃថងេនះគឺគត់មនសុខភពលអេឡងវញេហ
យ

បនន័យថគត់ជពីជំងឺផដសយ ដូេចនះគត់ក៏បនេដរេលងេនខងេរក អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏បនេចញមកខងេរក ែដលេយងេឃញថេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់ជអនករស់េនជនបទ
អញច ឹងបនន័យថគឺគត់ េនខងេរកយគឺេយងេឃញមនផទះតូចៗជេរចន

េហយមនេដមេឈពណ៌ៃបតងដុះេនតមជិតផទះជេរចន អញច ឹងបនន័យថេនទីជនបទ
េរពះថេនជនបទសមបូរេដមេឈ ចំែណកេនទីរកុងគឺអត់សូវសមបូរេដមេឈេទ

ក៏ប៉ុែនតេនទីរកុងគឺគត់សមបូរអគរខពស់ៗជេរចន អគរពណិជជកមម ប៉ុែនតេនតមទីជនបទ
ឬក៏តមរសុកែរសនន គឺសមបូរេទេដយេដមេឈ ប៉ុែនតអត់សូវមនអគរខពសៗ
់ េទ
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏រស់េនជនបទ

េហយេនេពលែដលគត់ឈផ
ឺ ដ សយបនចំនួនរបែហលមួយសបតហ៍ គត់ក៏បនជសះេសបយ
អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថរ ីករយ េដយសរែតគត់ជសះេសបយពីជំងឺផដសយ

ដូេចនះគត់ក៏បនេចញមកេដរេលងខងេរក េដមបីរសូបយកខយល់អកស េហយនិងហត់របណ
ឺ ដ សយេទៀត។
េដមបីឲយគត់មនសុខភពលអ ែលងមនជំងផ
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