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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីកររគុនផដសយ។

ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់ ែដលគត់ពក់អវពណ៌ទឹករកូចៃដខលី
 ែវង។ គត់េទបែតេចញមកពីេធវករ
ជមួយនឹងេខសេជង
ដូេចនះេយងេឃញគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ េដមបីេទ េដមបីេទរកចំណតឡនរកុង
ិ ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់េដរេនតមផលូវ
និងជិះឡនរកុងរតលប់េទផទះវញ

េភលៀងក៏បនធលក់ចុះមកយ៉ ងខលង
ំ េដយសរែតគត់មិនបនយកឆរត និងអវេភលៀងមកជមួយ
ដូេចនះេយងេឃញខលួនរបស់គត់ទទឹក និងេនកនុងៃដរបស់គត់មនកន់េសៀវេភមួយ។
គត់ក៏បនេបកេសៀវេភេនះយកមកបំងេនេលកបលរបស់គត់កុំឲយ
កុំឲយកបលរបស់គត់ទទឹកេភលៀង និងេពលខលះេនេពលែដលេភលៀងខលង
ំ
េយងេឃញតំណក់ទឹកេភលៀងធលក់មកធំៗ ដូេចនះេធវឲយេយងពិបកេមលផលូវ

េដយសរែតេនេពលែដលតំណក់ទឹកេភលៀងធលក់ចុះមកប៉ះនឹងមុខេយង មនអរមមណ៍ថឈឺមុខ
មនអរមមណ៍ថឈឺមុខ ដូចជរសេមចខំ េដយសរែតតំណក់ទឹកេភលៀងេនះធំៗ ដូេចនះ
ដូេចនះគត់ក៏បនយក គត់ក៏បនយកេសៀវេភយកមកបំងេនេលកបលគត់
េដមបីអចរត់យ៉ងេលឿនេទរកចំណតឡនរកុង និងេដមបីេចៀសវងកុំឲយទទឹកកបលផងែដរ។
េដយសរែតេនេពលែដលមនេភលៀង េដយសរែតេនេពលែដលមនេភលៀង
និងេយងេដរកត់េភលៀងេដយមិនបន េដយមិនបនេរបឆរត ឬក៏មិនបនេរប មិនបនេរបអវេភលៀង
វងយរសួលេធវឲយេយងឈឺ និងផដសយ េដយសរែតរបព័នធេនកនុងខលួនរបស់េយង

េនេពលប៉ះជមួយនឹងទឹកេភលៀង េធវឲយរបព័នធេនកនុងខលួនរបស់េយងេខសយជងមុន េខសយជងមុន
ដូេចនះងយរសួលនឹងផដសយណស់ អញច ឹងជពិេសសែខែដលមនុសសគត់ផដសយ

និងឈឺេរចនគឺេនែខ េនែខេភលៀង និងែខរតជក់។ អញច ឹងមនុសសងយរសួលផដសយ និងេកដខលួន
និងឈឺជំងឺេផសងៗ ជពិេសសគឺផដសយែតមដង។ អញច ឹងបុរសេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ

េដយសរែតគត់មិនបនយកអវេភលៀងនិងឆរតមកជមួយ គត់ក៏បនយកេសៀវេភ យក
គត់ក៏បនេបកេសៀវេភេនកនុងៃដទំងពីររបស់គត់យកមកបំងកបលរបស់គត់េដមបីទទឹក
និងេដមបី េដមបីអចេមលផលូវ និងេដមបីអចេមលផលូវេឃញផង

េដយសរែតតំណក់ទឹកេភលៀងេនេពលធលក់ប៉ះនឹងមុខគត់ េធវឲយមនអរមមណ៍ថឈឺមុខ
ដូចជរសេមចខំ និងេនេពលែដលមនេភលៀងខលង
ំ េធវឲយេយងពិបកេមលផលូវផងែដរ។

អញច ឹងគត់ក៏បនយកេសៀវេភេនះយកមកបំងេដមបីរត់ េដមបីរត់េទកន់ចំណតរថយនត
េដមបីរត់េទកន់ចំណតរថយនត។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គត់ក៏បនរត់ គត់ក៏បនរត់មកដល់ចំណតរថយនត
ិ
និងគត់ក៏បនេឡងេទេលឡនរកុង េដមបីជិះរតលប់េទផទះវញ។
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េដយេយងេឃញខលួនរបស់គត់គឺទទឹក អញច ឹងេខអវរបស់គត់គទ
ឺ ទឹកេជក

េដយសរែតគត់បនរត់កត់េភលៀងេដយមិនបនេរបឆរត និងមិនបនេរបអវេភលៀង
ដូេចនះេយងេឃញខលួនរបស់គត់ទទឹកេជក។ គត់ក៏បនេឡងេទេលឡនរកុង
ប៉ុែនតេនេលឡនរកុងអត់មនេនសល់េកអី ដូេចនះគត់ក៏បនឈរ

គត់ក៏បនឈរេនកនុងឡនរកុងេដយកន់ែដក ែដលមនេនកនុងឡនរកុងេនះ

េដមបីកុំឲយដួលេនេពលែដលឡនរកុងឈប់ ឬក៏េនេពលែដលឡនរកុងចប់រហវង
ំ
អញច ឹងេយងេឃញមនមនុសសជេរចនគត់អងគុយេនកនុងឡនរកុងេនះ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ
គត់បនឈរេន េនទល់មុខបុរសមនក់េទៀត […] េនទល់មុខបុរសមនក់េទៀត

ែដលបុរសមនក់េទៀតេនះ េយងេឃញគត់ពក់អវយឺតពណ៌ស េយងេឃញគត់ពក់អវយឺត
[ពណ៌]យឺតៃដខលីពណ៌សជមួយនឹងេខ ជមួយនឹងេខេជង ជមួយនឹងេខពណ៌សេជងែវង

បុរសមនក់េនះៃដមខងកន់ែដកេនះ ៃដមខងេទៀតទប់ ៃដមខងេទៀតទប់មត់ េដយសរែតគត់កអក
និងផដសយយ៉ ងខលង
ំ េដយសរែតគត់កអក និងផដសយ និងមនេហៀរសំេបរផងែដរ។
អញច ឹងគត់បនយកៃដមខងេទៀតទប់ ប៉ុែនតេដយសរែតគត់កអកនិងផដសយេហៀរសំេបរខលង
ំ
ដូេចនះៃដរបស់គត់ទប់ ទប់ ៃដរបស់គត់គឺទប់មិន ទប់អត់ឈះន េដយសរែត
េដយសរែតមនករេហៀរសំេបរខលង
ំ ដូេចនះេយងេឃញបុរសមនក់េនះបនឈរេន
េយងេឃញបុរសែដលគត់បនរត់កត់េភលៀងេនះបន បនឈរេនខងមុខគត់
និងបនឈរេនខងមុខគត់ អញច ឹងេរកយេពលែដល
េរកយេពលែដលគត់េឃញបុរសមនក់េនះកំពុងែតកអកផងផដសយ និងេហៀរសំេបរផង គត់ក៏ឈរ
និងសមលឹងេទបុរសមនក់េនះ េដយមិនបនយកៃដខទប់ េដយមិនបនយកៃដខទប់រចមុះេទ
គត់មិនបនដឹងថជំងឺផដសយអចឆលងបនយ៉ ងងយរសួល េដយឈរេនខងមុខ

េដយឈរេនខងមុខអនកែដលមនជំងឺផដសយេនះ អញច ឹងជំងឺផដសយអចឆលងតមរយៈ
តមរយៈវរុី ស តមរយៈវរុី ស ឬក៏បក់េតរ ីែដលេកតេចញពីករកអក និងផដសយ

និងេហៀរសំេបរេនះ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេនជិតអនកែដលមនជំងឺផដសយ

េយងរតូវពក់ម៉សករពរ ឬក៏េនេពលែដលអនកែដលមនជំងឺផដសយេនះកអក ឬក៏ផដសយ
មនេហៀរសំេបរ េយងរតូវេចៀសវងេនឲយឆងយពីគត់ េយងរតូវេចៀសវងេនឲយឆងយពីគត់
ពីេរពះេនេពលែដលគត់កអក វរុី សេនះនឹងងយរសួលកនុងករមកប៉ះខលួនរបស់េយង
និងងយរសួលចមលងមកកនុងខលួនរបស់េយងផងែដរ

ជពិេសសេនេពលែដលខលួនរបស់េយងទទឹកេជក និងេនេពលែដលេយងេដរឆលងកត់េភលៀង

អញច ឹងេយងេឃញបុរសមនក់េនះ គត់មិនបនយកៃដរបស់គត់យកមកបិទរចមុះ ឬងកេចញ
ឬងក ឬងកមុខេចញ ឬក៏មិនបនពក់ម៉ស ដក់ ឬក៏មិនបនពក់ម៉សេទ

អញច ឹងគត់មិនបនចប់អរមមណ៍ថគត់នឹងអចឆលងជំងឺផដសយពីបុរសមនក់េនះេទ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏បនជិះឡនរកុងមកដល់ផទះរបស់គត់
បនទប់មកគត់ក៏បនេបកទវរចូលមកកនុងផទះរបស់គត់ េដយេយងេឃញ
េដយេយងេឃញខលួនរបស់គត់ទទឹកេជក

និងេយងេឃញេនខងេរកមនេភលៀងធលក់កន់ែតខលង
ំ េឡងៗ និងតំណក់ទឹកេភលៀង
េយងេឃញរគប់របស់វគឺធំៗ គឺធំៗ អញច ឹងេភលៀងធលក់កន់ែតខលង
ំ េឡង
គត់ក៏បនេបកទវរចូលមកកនុងផទះ េដយខលួន េដយខលួនរបស់គត់ទទឹក

គត់ក៏មនអរមមណ៍ថដូចជមិនសូវរសួលខលួន និងមនអរមមណ៍ថគត់របែហលជផដសយ
េដយសរែតគត់េដរឆលងកត់េភលៀង និងខលួនទទឹក

និងេដយសរែតគត់ឈរេនខងមុខអនកែដលេកតជំងឺផដសយ កអក និងេហៀរសំេបរេនះផងែដរ។
ដូេចនះគត់គិតថ គត់នឹង ដូេចនះគត់គិតថ គត់របែហលជមនជំងឺផដសយ គត់របែហលជ

គត់គិតថ គត់របែហលជមនជំងឺផដសយ េដយសរែតខលួនរបស់គត់ទទឹក និងរតូវទឹកេភលៀង[...]
គត់ឈរេនខងមុខអនកែដលមនជំងឺផដសយេនះ េដយគត់មិនបនខទប់មុខ ឬក៏បិទម៉ ស
ឬក៏ងកមុខេចញ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួន គត់ក៏មិន

េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួន គត់ក៏បនេដរេទចូលបនទប់េគងរបស់គត់

និងគត់ក៏បន គត់ក៏បនេឡងេទេលែរគេគង ែដលគត់មិនបនបដូរេខអវែដលទទឹកេនះេទ។
អញច ឹងេនេពលែដលេយង េនេពលែដលេយងេដរកត់េភលៀង

ជពិេសសេនេពលែដលេខអវេយងទទឹក េយងរតូវេទងូតទឹក េយងរតូវេទងូតទឹក
និងបដូរសេមលៀកបំពក់ទទឹកេនះេចញ េចៀសវងកុំឲយឈឺ និងផដសយទន់

អញច ឹងេដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួនខលង
ំ និងមនអរមមណ៍ថដូច

និងមនអរមមណ៍ថចង់សរមក មនអរមមណ៍ថចង់សរមក ដូេចនះគត់មិនបនញុប
ំ យេពលលងច
គត់មិនបនញុប
ំ យេពលលងច និងគត់ និងគត់ក៏មិនបនបដូរសេមលៀកបំពក់របស់គត់ែដរ។

អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ និងសរមកបនតិច របែហលជគត់គិតថ
គត់ចង់សរមកបនតិច េដមបីឲយមនអរមមណ៍រសួលខលួន បនទប់មកគត់បូ ដរេខអវ និងញុប
ំ យ
ប៉ុែនតេដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួនខលង
ំ គត់ក៏បនេគងលក់
គត់ក៏បនេគងលក់រហូតដល់េមឃភលឺ គត់ក៏បនេគងលក់រហូតដល់េមឃភលឺ
េដយមិនបនបដូរសេមលៀកបំពក់ែដលទទឹកេនះេចញ និងគត់បន

េដយសរែតមនអរមមណ៍ថរង គត់ េយងេឃញគត់េគងេនេល គត់េគងេនេលែរគរបស់គត់
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ែដលេយងេឃញគត់េកយេខនយ និងដណដប់ភួយ េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថរង
អញច ឹងេយងេឃញគត់ដណដប់ភួយរបស់គត់ អញច ឹងគត់េគងលក់យ៉ង គត់េគងលក់យ៉ងរសួល
េដយមិនដឹង េដយមិនបន េដយមិនបនផលស់េខអវេចញ
េដយមិនបនផលស់េខអវទទឹកេចញ អញច ឹងគត់េគងលក់រហូតដល់ រហូតដល់េមឃភលឺ។
អញច ឹងេនេពលែដលេមឃភលឺ រពះអទិតយរះ រពះអទិតយរះក៏ រពះអទិតយរះ
និងមនពនលឺចង
ំ ចូលេទតមបងអួចរបស់គត់ គត់ក៏បនេរកក គត់ក៏បនេរកកេឡង
គត់ក៏បនេរកកេឡង។

បនទប់មកេទៀត បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់េរកកេឡង គត់
គត់ក៏បនេរកកេចញពីែរគ និងេដរេចញ និងេដរេចញមកខងេរក េចញមកខងេរក
េដមបីរកអីញុ ំ ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់េដរេចញមកខងេរក គត់មនអរមមណ៍ថឈឺក

គត់មនអរមមណ៍ថឈឺកយ៉ ងខលង
ំ បនទប់មកគត់ក៏ផដសយ និងេហៀរសំេបរផងែដរ។
អញច ឹងគត់ឈក
ឺ ផដសយ និងេហៀរសំេបរផងែដរ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់
េនេពលែដលគត់េហៀរសំេបរគត់ក៏បនយក[រកណត់] គត់ក៏បនយករកណត់ ឬក៏កែនសង
ឬក៏រកដសជូតមត់មកេញសសំេបរ េដយសរែតគត់េហៀរសំេបរខលង
ំ
និងេដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថតឹងរចមុះពិបកដកដេងហម

អញច ឹងគត់កំពុងែតមនជំងឺផដសយ អញច ឹងគត់កំពុងែតមនជំងឺផដសយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៦ គត់មនអរមមណ៍ថដូចជេកដខលួន

គត់មនអរមមណ៍ថដូចជេកដខលួន បនទប់មកគត់ក៏យករបដប់វស់កេមដ

មកវស់កេមដខលួនរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញកេមដខលួនរបស់គត់គឺ គឺ គឺ កេមដខលួនរបស់គត់គឺេកដ
គឺេកដ អញច ឹងគត់ គត់ក៏មនអរមមណ៍ថកន់ែតមិនរសួលខលួនកន់ែតខលង
ំ េដយសរែតឈឺក
ផដសយ េហៀរសំេបរ និងេកដខលួន អញច ឹងគត់កំពុងែតមនជំងឺរគុនផដសយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ គត់ េនេពលែដលគត់
េនេពលែដលគត់វស់កេមដខលួនរួចរល់េហយ គត់ក៏បនថយមកអងគុយេនេលសឡុងរបស់គត់
េនេលសឡុងរបស់គត់ គត់មនអករមិនរសួលខលួនកន់ែតខលង
ំ

េដយេយងេឃញជំងឺរគុនផដសយជធមមតេនៃថងដំបូងគឺមនអករដូចជឈឺក
បនទប់មកេហៀរសំេបរ េហៀរសំេបរ និង និងេហៀរសំេបរ និងផដសយ និងផដសយ
និងតឹងរចមុះផងែដរ តឹងរចមុះ និងពិបកដកដេងហមផងែដរ។ អញច ឹង និងរបសិនេប

និងរបសិនេបមនជំងឺផដសយធំ េពលខលះមនអករេកដខលួនខលង
ំ និងមនអរមមណ៍ថឈឺេពញខលួន
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មនអរមមណ៍ថឈឺេពញខលួន និងអស់កមលង
ំ និងអស់កមលង
ំ េដយសរែត េដយសរែតគត់ឈក
ឺ

ផដសយ េដយសរែតឈឺកខលង
ំ ផដសយ និងមនេហៀរសំេបរ និងតឹងរចមុះខលង
ំ ពិបកដកដេងហម
និងជពិេសសគឺេកដខលួន និងជពិេសសេកដខលួន ដូេចនះេធវឲយគត់ញុម
ំ ិនបន េគងក៏មិន ញុម
ំ ិនបន
េគងក៏ េគងក៏ពិបកេគង េគងក៏ពិបកេគងេដយសរែតតឹងរចមុះ
អញច ឹងេធវឲយកនុងខលួនរបស់គត់ហក់បីដូចជគមនកមលង
ំ

េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួនកន់ែតខលង
ំ េដយសរែតគត់មនជំងឺផដសយធំ
េដយសរែតមនជំងឺផដសយធំ ែដលគត់េកដខលួនខលង
ំ េដយគត់េកដខលួនខលង
ំ

អញច ឹងគត់ក៏បនដួសទឹកមួយែកវេកដៗ អ៊ុន ដួសទឹកមួយែកវេកដអ៊ុនៗ បនទប់មកគត់ក៏បន
ំ ូលេទកនុង ចក់ថនជ
ំ ជេមសចូលេទកនុងែកវទឹកែដលមនទឹក
គត់ក៏បនចក់ ចក់ថនច

ែដលមនទឹកកនលះែកវេនះ អញច ឹងគត់ក៏បនចក់ថនេំ នះចូលេទកនុងទឹក េដមបីលយបញចូ លគន
បនទប់មកគត់ក៏ញុ ំ គត់ក៏ញុ ំ គត់ក៏ញុថ
ំ ន េំ នះ គត់ក៏ញុថ
ំ ន េំ នះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េដយសរែតេនេពលែដលគត់ញុថ
ំ នំ

ញុថ
ំ ន ែំ ដលចក់ចូលេទកនុងែកវលយជមួយទឹកេនះរួចរល់ របែហលជ របែហលជ ២ ៣

េម៉ ងរួចមកគត់េនែតមនអករដូចជមិនសូវរសួលខលួន គត់េនែតមនអករមិនសូវរសួលខលួន
និងមនអរមមណ៍ថឈឺក និងឈឺក និង និងផដសយកន់ែតខលង
ំ េឡងៗ

អញច ឹងគត់ក៏បនយកថនរំ គប់ បីរគប់យកមកេលប អញច ឹងគត់ក៏បនយកថនរំ គប់ចំនួនបីរគប់
ដក់េនេលៃដរបស់គត់េដមបី េដមបីយកមកេលប។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់ញុថ
ំ ន េំ ហយ

ិ និងសរមក ចូលបនទប់គត់វញ
ិ និងសរមក
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់វញ
ំ ដ សយេហយ
អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញេរកយេពលែដលគត់ញុថ
ំ នផ

ំ ដ សយេនេពលែដលេយងញុេំ ហយ
គត់មនអរមមណ៍ថងងុយេគង។ ភគេរចនថនផ
គឺមនអរមមណ៍ថងងុយេគង ពីេរពះជទូេទេនេពលែដលេយងផដសយ

ទមទរឲយេយងេគងឲយបនរគប់រគន់ ឬក៏េគងឲយបនេរចន េគងឲយបនេរចន
េដមបីឲយឆប់ជផដសយេនះ អញច ឹងេយងេឃញគត់ េរកយេពលែដលញុថ
ំ នំ
ិ េយងេឃញគត់
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់វញ

េយងេឃញគត់េគងេនេលែរគរបស់គត់េដយេកយេខនយ និងដណដប់ភួយេដយសរែតគត់រង
អញច ឹងេដយសរែតគត់រង អញច ឹងេយងេឃញគត់េគងេនេពលៃថង អញច ឹងដំបូងគឺគត់េគង
គត់េគងេពលយប់រហូតដល់ភលឺ បនទប់មកគត់មនអករដូចជេកដខលួន និងផដសយកន់ែតខលង
ំ
ំ ឺគត់ចូលេទេគងមដងេទៀតេនេពលៃថង។
អញច ឹងគត់ញុថ
ំ ន ំ បនទប់ពីញុថ
ំ នគ
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អញច ឹងគត់មិនបនេទេធវករេទ េដយសរែតគត់ េដយសរែតគត់ឈឺ អញច ឹងគត់

ិ ពីេរពះករ
គត់ចង់េគងសរមកេនផទះរបស់គត់ េដមបីឲយមន េដមបីឲយរសួលខលួនេឡងវញ
ពីេរពះរបសិនេបគត់េទេធវករ គត់នឹងអចចមលងជំងឺផដសយេនះ េទ

េទអនកែដលេធវករជមួយគត់ េទមិតតរម
ួ ករងរជមួយនឹងគត់ អញច ឹងេយងេឃញគត់ញុថ
ំ ន េំ ហយ
គត់ក៏បនេគងសរមកេនកនុងបនទប់គត់ េដយេយងេឃញែរគ ែរគេគងរបស់គត់គឺេនជិតបងអួច
េយងេឃញរកេឡកេមលេនខងេរក េយងេឃញរពះអទិតយរះ េរកយេពលេមឃ

េរកយេពលេភលៀង គឺេមឃរសឡះ និងរពះអទិតយរះមនពនលឺចង
ំ ែចង រពះអទិតយរះ
មនពនលឺចង
ំ ែចង និងេយងេឃញមន មនភនំ មនផទះរបស់

ផទះរបស់របជជនេផសងៗេទៀតេនជិតេនះផងែដរ បនទប់មកេទៀតគត់
េយងេឃញគត់េគងរហូតដល់រពះអទិតយលិច អញច ឹងគត់េគងរហូតដល់េពលលងច
អញច ឹងមនន័យថគត់េគងេពញមួយៃថងេនកនុងបនទប់របស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់ភញក់ដឹងខលួន

គត់ក៏បនេរកកេឡង គត់ក៏បនេរកកេឡង គត់ក៏ចប់េផដមកអក គត់ក៏ចប់េផដមកអក

អញច ឹងជទូេទអករៃនជំងឺរគុនផដសយដំបូងគឺេហៀរសំេបរ តឹងរចមុះ េកដខលួន េហៀរសំេបរ
តឹងរចមុះ េកដខលួន និងឈឺក អញច ឹងបនទប់ពីៃថងេនះគត់ បនទប់ពីៃថងេនះនិង និង និងកអក
បនទប់ពីៃថងេនះ មនន័យថបនទប់ពីគត់ឈក
ឺ ផដសយេហយ េរកយពីគត់សរមក

គត់សរមកេពញមួយៃថង េរកយេពលេរកកដឹងខលួនគត់ក៏ចប់េផដមកអក គត់ក៏ចប់េផដមកអក
បនទប់មកគត់ក៏មនអរមមណ៍ថឈឺកបល ឈឺកបល កន់ែតខលង
ំ េឡងៗ
អញច ឹងអករៃនជំងឺផដសយក៏មនករឈឺកបលខលង
ំ ផងែដរ

និងមនអរមមណ៍ថមុខរបស់េយងសពឹកេដយសរែតេយងផដសយ តឹងរចមុះ និងេហៀរសំេបរ
និងេហៀរសំេបរ និងកអក និងកអកផង េធវឲយមុខរបស់េយងមនអរមមណ៍ថសពឹក
និងគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ កន់ែតអស់កមលង
ំ េដយសរែតគត់
េដយសរែតគត់ផដសយធំ េដយសរែតគត់ផដសយធំ និង េដយសរែតគត់ផដសយធំ
និងេកដខលួនខលង
ំ ដូេចនះេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថឈឺកបលខលង
ំ និង និងឈឺកបលខលង
ំ
និងអស់កមលង
ំ ខលង
ំ េឡងៗ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ គត់ក៏បនថយមកេគងេនេលសឡុងរបស់គត់
េដយសរែតគត់មនអករកន់ែត េដយសរែតគត់មនអករ

េដយសរែតគត់មនអករេនកនុងខលួនរបស់គត់ មនអរមមណ៍ថកន់ែតមិនរសួលខលួនខលង
ំ

េដយសរែតេកដខលួនផង កអកផង ឈឺកផង និងផដសយ និងពិបកដកដេងហមេដយសរតឹងរចមុះ
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អញច ឹងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ អញច ឹងគត់ក៏បនថយមក
ថយមកេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ េដយគត់បនេបកទូរទសសន៍េចល អញច ឹងគត់ គត់េបក
គត់បនេបកទូរទសសន៍េចល និងេគងេនេលសឡុងរបស់គត់

ំ ងុយេគង
េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ េពក អស់កមលង
ំ ខលង
ំ និងេដយសរែតគត់ញុថ
ំ នង
ំ ដ សយផងែដរ អញច ឹងេដយសរែតថនផ
ំ ដ សយ គឺមនជតិងងុយេគង អញច ឹងេន និង
ញុថ
ំ នផ
េដយសរែត[ផដសយ] េនេពលែដល េដយសរែតេនេពលែដលេយងឈឺរគុនផដសយ
មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ និងងងុយេគង និងរតូវករេគងឲយបនេរចន េដមបីឲយឆប់ជ
អញច ឹងេយងេឃញគត់ក៏បនថយមកេគងេនេលសឡុងរបស់គត់មដងេទៀត។
បនទប់មករូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ កនលងេទរបែហលជ ៣ ៃថង គត់ក៏មនអរមមណ៍ថធូររសល
ិ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី
គត់ក៏មនអរមមណ៍ថធូររសល និងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញ
១៤ គឺជរូបភពបងហញអំពីរបតិទិន ែដលបងហញអំពីៃថង អញច ឹងេនកនុងរបតិទិនគឺបងហញអំពី

គឺបងហញ ១២ ែខកនុងមួយឆន ំ ែដលមនែខមករ ែខកុមភៈ ែខមីន ែខេមស ែខឧសភ ែខមិថុន

ិ ិក និងែខធនូ។ និងេនកនុងមួយែខៗ ែខខលះគឺមន
ែខកកកដ ែខកកកដ ែខសីហ ែខកញញ ែខតុល ែខវចឆ
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

ិ មនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញ។
ិ
គឺេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញ
ិ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលគត់រសួលខលួនេឡងវញ

គត់ក៏បនេដរេចញមកខងេរក គត់ក៏បនេដរេចញមកខងេរក េដមបី
េដមបីរសូបយកខយល់អកស េដមបីរសូបយកអកស រសូបយកខយល់អកស
េដមបីឲយជំងឺផដសយរបស់គត់ឆប់ជ និងេដមបីកុំឲយគត់េរសតស
មនន័យថេនេពលែដលគត់ឈផ
ឺ ដ សយ និងេនែតកនុងផទះ

េនែតកនុងផទះេពលខលះគត់មនអរមមណ៍ថេរសតស និងេធវឲយគត់កន់ែតឈឺ

អញច ឹងេនេពលែដលគត់រសួលខលួនគត់ក៏បនេចញមកខងេរក េដមបីរសូបយកខយល់អកស
ឬក៏េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះគត់ក៏បនេចញមកេរក េដមបីេដរេទេធវករ

េដមបីេដររតលប់េទេធវករេរកយពីគត់ឈប់សរមករយៈេពល ៣ ៃថង ឈប់សរមករយៈេពល ៣
ៃថង េដយេគងេនផទះ េដយេគងេនផទះ េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់រគុន[ផដសយ]
េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់រគុនផដសយខលង
ំ និងទទឹកេភលៀង និងគត់បន[ចមលង]

គត់បនឆលងជំងឺ គត់បនឆលងជំងឺផដសយពីបុរសមនក់ែដលជិះឡនជមួយគត់ អញច ឹងេធវឲយគត់
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អញច ឹងេធវឲយគត់អត់រសួលខលួន និងបនឈប់សរមកេនផទះរយៈេពល ៣ ៃថង រយៈេពលបីៃថង
េដយមិនបនេទេធវករ េដយគត់រគន់ែត េដយគត់គឺេគងរហូតេនកនុងផទះ និងញុថ
ំ នំ
អញច ឹងរូបភពទី ១៥ គត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួន បនទប់មក

បនទប់មកគត់ក៏េចញេទខងេរករសូប[…] រសូបយកខយល់អកសេដមបីឲយ
េដមបីឲយគត់មនអរមមណ៍ថរសស់រសយ ឬក៏គត់េដរេចញេទ គត់េដរេទេធវករេនេពលរពឹក
េរកយេពលគត់រសួលខលួន និងេរកយេពលគត់ឈប់សរមករយៈេពល ៣ ៃថងេហយ
អញច ឹងជំងឺផដសយងយរសួលឆលង េដយឆលងតមវរុី ស

ែដលឆលងតមវរុី សេនេពលែដលេយងឈរេនជិតអនក េនេពលែដលេយងឈរ

ឬក៏អងគុយេនែកបរអនកែដលមនជំងឺផដសយ អញច ឹងងយរសួលឆលងេដយេយងមិនបនពក់ម៉ស
ឬក៏ងកមុខេចញ ប៉ុែនតជំងឺផដសយក៏ឆប់ជែដរេដយរគន់ែតេយងេគងសរមក និងញុថ
ំ នំ

និងញុទ
ំ ឹកេកដៗ ញុទ
ំ ឹកេកដៗ និងេគងសរមកឲយបនេរចនេយងនឹងឆប់ជពីជំងឺផដសយេនះ
និងជពិេសសករហត់របណ ករហត់របណក៏អច ក៏ជួយេយងមួយែផនកឲយេយង
ក៏ជួយេយងមួយែផនក ក៏ជួយេយងមួយែផនក
មនន័យថករហត់របណេធវឲយរបព័នធេនកនុងខលួនរបស់េយងរ ឹងមំ និងមិន[ងយរសួល] រ ឹងមំនិង
និងមិនងយរសួលឆលងជំងឺផដសយ េបេទះបីជមនេមឃេភលៀង
ឬក៏េបេទះបីជេនជិតអនកែដលមនជំងឺផដសយក៏េដយ

េនេពលែដលរបព័នធកុ ងខល
ន ួ នរបស់េយងរ ឹងមំ អញច ឹងេយងមនអរមមណ៍ថ េយងមនអរមមណ៍ថ គឺ
មិនឆប់[ងយរសួល] មិនឆប់ឆលងជំងឺេផសងៗពីអនកដៃទ។
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