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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីមុខមហូប 
អញច ឹងមុខមហូបែដលេយងយកមកនិយយេនកនុងៃថងេនះ គឺេយងនិយយអំពីបុករតីេឆអរ 
ឬក៏បុករតីេចៀន អញច ឹងមុខមហូបគឺែបលកៗេទតមតំបន់នីមួយៗ ក៏ដូចជេទតមរបេទសនីមួយៗ 
េហយេដយែឡកមុខមហូបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីេចៀនេនះ 
គឺជមុខមហូបមួយែដលរបជជនកមពុជចូលចិតតេធវផងែដរ េដយសរវងយេធវ និងមនរសជតិឆង ញ់ 
អញច ឹងេយងរកេឡកមកេមលរូបភពទងំអស់គន ែតមដង 
 
េនកនុងរូបភពទី ១ រូបភពទី ១ េយងេឃញមននរមីន ក់ ឬក៏រសតីមន ក់ 
ែដលគត់េមលេទមនអយុរបែហលជ ៤៥ ឆន  ំអញច ឹងគត់មនវយរងចំណស់បនតិច 
េយងេឃញគត់កំពុងែតឈរេនកនុងផទះបយ បទ េយងេឃញគត់ឈរេនកនុងផទះបយ 
េដយសរែតេយងេឃញគត់កំពុងែតកន់ខទឹម េហយបកខទឹម អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់មនសក់េខម  
សក់គត់បួងេឡងេទេល អញច ឹងបនន័យថេពលេធវមហូប គត់មិនទមល ក់សក់េនះេទ 
េរពះថរបសិនេបគត់ទមល ក់សក់អចរេញ៉រៃញ៉ សក់គត់អចរេញ៉រៃញ៉ 
េហយអចធល ក់ចូលនឹងមុខមហូបបន អញច ឹងវេធវឲយគម នអនម័យ 
ដូេចនះេហយគត់រតូវែតចងសក់គត់ឲយមនសណដ ប់ធន ប់ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
េនេពលែដលគត់កំពុងេធវមហូប គត់បនចងសក់គត់បួងេឡងេទេល 
េហយគត់បនពក់េអៀមមួយពណ៌េខៀវ និងពក់អវសៃដខល ីអញច ឹងគត់ 
េដយសរែតគត់ពក់អវស េហយេធវមហូប ដូេចនះគត់រតូវែតពក់េអៀម 
េរពះថរបសិនេបមិនពក់េអៀមេនះេទ អចនឹងមហូបខទ តរបឡក់អវសរបស់គត់បន 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ពក់េអៀមេទ គឺេនេពលែដលរបឡក់ គឺរបឡក់េអៀម 
អញច ឹងមិនរបឡក់ដល់អវេនះេទ េអៀមគឺជរកណត់មួយផទ ងំ ែដលេយងចងេនខងមុខ 
េដមបីករពរកំុឲយេយងរបឡក់េនេពលែដលេយងជូតផទះ េបសផទះ ឬក៏េធវមហូបជេដម 
អញច ឹងរូបភពេនះ រសតីមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេធវមហូប គឺេធវមហូបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីអងំ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេនកនុងផទះបយ េហយៃដរបស់គត់កំពុងែតបកខទឹម អញច ឹងេនកនុងមុខមហូបេនះ 
គឺេយងេឃញថមនេរគឿងផសំ ដូចជខទឹម មនដូចជេមទសជេដម អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញមនខទឹមជេរចនេលតុ ែដលមនដូចជខទឹមស និងខទឹមរកហម ខទឹមគឺមនេរចនរបេភទ 
មនដូចជខទឹមស ខទឹមរកហម ខទឹមបរងំជេដម អញច ឹង បុ៉ែនតេនកនុងមុខមហូបបុករតីេឆអរ 
គឺេយងមិនេរបរបស់ខទឹមបរងំេនះេទ គឺេយងេរបរបស់ែតខទឹមសនិងខទឹមរកហម 
ដូចជេនកនុងរូបភពេនះគឺខទឹមសគឺមនែកលបៗ ឬក៏េយងេហថកំពឹស អញច ឹងមួយែផល មួយេមម 
ខទឹមគឺេយងេហថេមម េមមវមនេរចនែកលប អញច ឹងខទឹមមួយេមមគឺមនេរចនែកលប ឬេរចនកំពឹស 
អញច ឹងេហយេយងរតូវបកសំបកវេចញ េដយយកែតសច់ខងកនុងបុ៉េណណ ះ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — CHILI FISH DIP (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. 

េដយសរែតខទឹមេយងមិនញុទំងំសំបកេនះេទ គឺេយងញុែំតសច់ 
េហយខទឹមគឺមនរសជតិេយងេហថហងៗ ឬក៏រកពុលបនតិចេនេពលែដលវេឆ 
អញច ឹងេយងពិបកញុខំទឹមបនតិចេនេពលែដលខទឹមេនេឆគឺេយងញុពិំបកញុ ំបុ៉ែនតមនអនកខលះ 
គត់ចូលចិតតញុខំទឹមេឆផងែដរ គឺមន គឺវមនរសជតិរងរកពុល និងហឹរៗបនតិច ទងំខទឹមស 
ទងំខទឹមរកហម េហយេពលខលះរបសិនេបេយងបកខទឹម គឺអចេធវឲយេយងហូរទឹកែភនកបន 
េដយសរែតជតិេនកនុងខទឹមេនះ គឺហូរ គឺហុយ ឬក៏ែផសងេចញមកប៉ះែភនករបស់េយង 
អចេធវឲយេយងយ ំឬក៏ហូរទឹកែភនកបន េនេពលែដលេយងបកខទឹម អញច ឹងកនុងរូបភពេនះ 
គឺរសតីមន ក់េនះ គត់បនបកខទឹម គត់កំពុងែតបកខទឹមរកហម ែដលខទឹមេនះគឺមនជេរចនេនេលតុ 
េហយគត់កំពុងែតបកមដងមួយៗេដមបីេធវមហូប។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់បកខទឹមរចួេហយ 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតហន់បកេមទសេទៀត អញច ឹងរូបភពទី ២ 
គឺមនែចកេចញជពីរ គឺរូបភពេនខងេឆវងៃដ គឺគត់កំពុងែតដកទងេមទសេចញ 
អញច ឹងជទូេទែផលេមទសេនេពលែដលេយងទិញមកពីផសរ ឬក៏េយងេបះមកពីេដម 
គឺវែតងែតជប់ទងេមទសជក់ជពំុខន ដូេចនះេហយេដមបីេធវមហូប េយងរតូវែត ឬក៏ដក់កនុងទឹករតី 
េយងរតូវែតដកទងេមទសេចញ អញច ឹងជទូេទេមទសគឺមនពណ៌រកហម េមទសទំុ 
េមទសទំុគឺមនពណ៌រកហម រឯីេមទសខចីគឺមនពណ៌ៃបតង េហយេនេពលែដលេយងេបះ 
គឺេយងែតងែតេឃញទងពណ៌ៃបតងមួយេនជប់នឹងគល់េមទស និងគល់ែផលេមទស 
ដូចជេមទសរកហមេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនទងពណ៌ៃបតង ែដលេនជប់គល់េមទស 
អញច ឹងមុននឹងេពលែដលេយងអចយកេទេធវមហូបបន េយងរតូវែតដកទងពណ៌ៃបតងេចញ 
េរពះថេមទសេយងអត់ញុទំងំទងពណ៌ៃបតងេនះេទ គឺេយងញុែំតែផលែតបុ៉េណណ ះ 
ែដលេមទសគឺមនរសជតិហឹរ អញច ឹងសរមប់អនកែដលចូលចិតតហឹរេទបគត់ញុេំមទស 
ចំែណកឯអនកែដលមិនចូលចិតតរសជតិហឹរេនះេទ គឺមិន េគមិនញុេំនះេទ 
េរពះថេនេពលែដលហឹរ អចេធវឲយេគពិបកញុអំហរេផសងេទៀត 
េហយអចេធវឲយេគែបកេញសបន អញច ឹងរបសិនេបេគអត់ចូលចិតតេមទស េគអត់ញុេំមទសេទ 
េនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតដកទងេមទសេចញពីេមទស េដមបីយកេទេធវមហូប ចំែណកឯរូបភពទី 
២ ដែដល េហយេនខងសដ ៃំដ េយងេឃញថសុទធែតជេមទសេនេលតុ បុ៉ែនតេមទសទងំេនះ 
គឺគត់បនដកទងេចញអស់េហយ បនន័យថេមទសេនកនុងរូបភពេនះគឺអត់មនទងេទៀតេទ 
គឺគត់បនដកេចញរចួេហយ អញច ឹងគត់ក៏ហន់េមទសេនះជពីរ អញច ឹងេនកនុងករេធវមហូប 
គឺេយងហន់េមទសជតូច ជដំុតូចៗក៏បន ជហន់ជពីរក៏បនតមចំណង់ចំណូលចិតត 
របសិនេបេយងហន់ជដំុតូចៗេនះវអចនឹងហរឹខល ងំ 
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បុ៉ែនតរបសិនេបេយងហន់ធំៗគឺវមិនសូវហឹរេនះេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់ហន់េមទសជដំុជពីរៗ អញច ឹងេមទសមួយក៏កត់ជពីរកំណត់ បីកំណត់ គឺេនសល់ែវងៗែដរ 
អញច ឹងេមទសគឺេយងមិនែមនេរបសរមប់ែតេធវមហូបេនះេទ េពលខលះេយងអចដក់លយជមួយទឹករតី 
េដមបីឲយមនរសជតិហឹរ ក៏េយងអចញុឆំង ញ់ែដរ អញច ឹងេមទសគឺ 
េនេពលែដលអនកណែដលចង់ញុរំបស់ហឹរ គឺេគអចលយេមទសេទរគប់មុខមហូប េមទសគឺលយ 
អចលយបនរគប់មុខមហូប េហយេធវឲយរសជតិមហូបកន់ែតហឹរ និងមនរសជតិឆង ញ់ 
របសិនេបេយងចូលចិតតេមទស។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទ ប់ពីគត់ហន់េមទសនិងបកខទឹមរចួរល់េហយ 
គត់ក៏យកខទឹមនិងេមទសទងំេនះមកលីងេនេលខទះ អញច ឹងេរគឿងេរគ េនេពលែដលេយង 
មុននឹងេយងេធវមហូបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីអងំេនះ េយងរតូវែតលីងេរគឿងផសំ ដូចជេមទស 
និងខទឹមជមុនសិន េហយករលីងេនះ គឺេយងមិនរតូវេរបខល ញ់េនះេទ 
េយងមនិេរបខល ញ់ឬេរបងឆេនះេទ អញច ឹងេយងរគន់ែតដក់ខទឹមនិងេមទសចូលេទកនុងខទះឆ 
េហយដក់េទេលេភលង េនះេយងអចលីងបនែតមដង េដយមិនេរបខល ញ់ឬេរបងឆេនះេទ 
េនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ រសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់បនដក់ខទឹម ខទឹមស ខទឹមរកហម 
និងេមទសែដលហន់រចួ ចូលេទកនុងខទះទងំអស់ បនទ ប់មកគត់យកខទះេនះេទដេំនេលចរងក ន 
េហយគត់េបកេភលងចរងក នបនតិច គឺបនទ ប់មកគត់យកែវកឆមួយេដមបីរចបល់ េដមបីឲយខទឹមស 
ខទឹមរកហម និងេមទសេនះ គឺទទួលបនកេមដ េកដ សពវ និងបនលីងបនឈងុយ អញច ឹងខទឹមលីងគឺមន 
មនកលិនឈងុយ បុ៉ែនតកនុងករលីងេយងអត់េរបេភលងខល ងំេនះេទ គឺេយងេរបេភលងតិចៗលមម 
េរពះថេយងលីងអត់េរបខល ញ់ ឬក៏អត់េរបេរបងឆ អញច ឹងរបសិនេបេយងេរបេភលងខល ងំេពក 
វអចនឹងេខល ច វអចនឹងខូចខទះ េហយនឹងអច នឹងេខល ចខទឹម អចេខល ចេមទសបន 
ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់លីងេដយេរបេភលងលមមៗតិចៗែតបុ៉េណណ ះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក ខទឹម ខទឹមស 
ខទឹមរកហម និងេមទសេនះ ក៏បនឆអិន ឬក៏មនកលិនឈងុយ េទតមអវីែដលគត់ចង់បន 
អញច ឹងខទឹមសនិងខទឹមរកហម គឺមិនបច់ឆអិនេពកេនះេទ ទងំេមទសក៏េដយ គឺគត់លីង 
គឺគត់រគន់ែតចង់បនកលិនវែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់លីងេទ គឺខទឹមស ខទឹមរកហម 
និងេមទសេនះ គឺមិនមនកលិនអវីេនះេទ អញច ឹងគត់រតូវែតលីង េដមបីឲយវមនកលិនឈងុយ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីលីងរចួ គឺខទឹមនិងេមទសេនះ គឺហុយែផសងេចញ 
ែដលេយងេឃញថ ែផសងេនះគឺជកលិនរបស់វ អញច ឹងកលិនវគឺឈងុយ េហយេធវឲយេយងចង់ញុ ំ
មយ៉ងវញិេទៀតេនេពលែដលេយងលីងេហយ គឺខទឹមគឺអច េយងអចញុបំនេដយរសួល 
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មិនមនកលិនរកពុលេទៀតេទ អញច ឹងមុនេពលែដលេយងលីង ខទឹមគឺមនកលិនរកពុល 
ក៏បុ៉ែនតបនទ ប់ពីេយងលីងរចួ គឺវែលងមនកលិនរកពុលេហយ បុ៉ែនតគឺវឈងុយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺេយងេឃញមនរូបភពពីរ េនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ 
ែដលរូបភពេនខងេឆវងៃដ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់លីងខទឹមស ខទឹមរកហម 
និងេមទសរចួរល់េហយ គត់ក៏បនយកខទះេនះមកចក់ខទឹមនិងេមទសទងំេនះចូលេទកនុងតបល់មួយ 
អញច ឹងឆន ងំែដលសរមប់ឆ សរមប់លីង េយងេហថឆន ងំខទះ េហយចំែណកឯតបល់ 
គឺេយងេរបសរមប់បុកេរគឿង អញច ឹងគត់យកេរគឿង េរគឿងផសំ េយងអចេហថខទឹមនិងេមទសេនះ 
េយងអចេហថេរគឿងផសំក៏បន អញច ឹងគត់យកេរគឿងផសំទងំអស់ចក់ចូលេទកនុងតបល់មួយ 
ែដលតបល់គឺេយងេរបរបស់សរមប់បុកេរគឿងេផសងៗ េដយេរបតបល់ េយងេរបជមួយនឹងអែរង 
អញច ឹងតបល់គឺមនរងមូល មនរងមូល េហយមនរបេហងកណដ ល 
េហយពំុមនមត់េលបិទជិតេនះេទ គឺចំហមត់េល េហយមនរបេហងមួយ 
សរមប់ដក់េរគឿងចូលេទកនុង េហយអែរងគឺជដំុេឈ ឬក៏ដំុថមមួយ ែដលមនរងមូលរទែវង 
អញច ឹងអែរងគឺមនរងែវងបនតិច េហយតូចជងតបល់ អញច ឹងេគយកអែរងេដមបីបុកេរគឿង 
ែដលេនកនុងតបល់ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនតបល់មួយ 
ែដលតបល់េនះពណ៌រងរបេផះ េហយមនអែរងមួយ ែដលេផដកេនែកបរតបល់េនះ 
អញច ឹងគត់ចក់េរគឿងចូលេទកនុងតបល់ េហយយកអែរងេដមបីបុកេរគឿង 
បនទ ប់មកេយងេមលរូបភពេនខងសដ ៃំដ េនកនុងរូបភពទី ៥ ដែដល េនកនុងរូបភពខងសដ ៃំដ 
គឺេយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់ចក់េរគឿងេរគ ឬក៏េរគឿងផសំចូលេទកនុងតបល់រចួេហយ 
គត់ក៏យកអែរងមកបុកេរគឿងទងំេនះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
ៃដមខ ងរបស់គត់កំពុងែតកន់អែរងេដមបីបុកេរគឿង េហយៃដមខ ងេទៀតគត់ខទប់មត់តបល់ 
អញច ឹងគត់បុកបេណដ រ ខទប់មត់តបល់បេណដ រ េរពះថេនេពលែដលគត់បុកបេណដ រ 
មិនបនខទប់មត់តបល់េនះេទ េរគឿងអចខទ តេចញពីតបល់ េហយខច យេចញេរក 
ដូេចនះគត់រតូវខទប់មត់តបល់ េដមបីកំុឲយេរគឿងខទ តេចញេរក 
ជធមមតេនេពលែដលេយងបុកេរគឿងេនកនុងតបល់ េរគឿងែតងែតេលត ឬក៏ខទ តេចញ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងមិនខទប់ៃដ វអចខទ តេចញេរចន ដូេចនះេរគឿងែដលខទ តេចញ 
េយងមិនរបមូលដក់កនុងតបល់វញិេទេរពះថវរបឡក់ធូលី ឬក៏របឡក់ដី អញច ឹងវមិនសអ តេនះេទ 
ដូេចនះេយងរតូវែតខទប់វកំុឲយវខទ តេចញេរចនេពក ដូេចនះេហយរបសិនេបេយងខទប់ គឺវមិនខទ តេចញ 
អញច ឹងេយងអចេរបរបស់េរគឿងេនះបនេរចន អញច ឹងរូបភពហនឹង 
គឺគត់កំពុងែតបុកេរគឿងេនកនុងតបល់ េដមបីយកេទេធវមហូប េហយេរគឿងែដលបុកចូលគន  
គឺេនេពលែដលបុកគឺវម៉ដឋ អញច ឹងបនន័យថេមទស ខទឹម ែដលគត់បុកចូលគន អមបញ់មិញ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — CHILI FISH DIP (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. 

ែដលគត់លីងអមបញ់មិញ គឺគត់យកេទបុកទងំអស់ អញច ឹងេរគឿងផសំទងំេនះគឺែលង 
េយងែលងសគ ល់ជរូបរងអវីេទៀតេហយ េនេពលែដលគត់បុករចួ 
គឺេរគឿងេរគទងំេនះម៉ដឋចូលគន ទងំអស់ អញច ឹងេយងមិនអចែបងែចកថ អវីជេមទស អវីជខទឹម 
េនះេទ េរពះថទងំពណ៌ ទងំសច់របស់វ គឺលយចូលគន ទងំអស់ បនន័យថវម៉ដឋ 
េហយចូលគន ទងំអស់ែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់បុកេរគឿងរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនយករតីមកដក់កនុងខទះ េហយេចៀនរតីមដងេទៀត អញច ឹងខទះដែដល 
គត់បនយករតីមកេចៀន បុ៉ែនតគត់េចៀនរតីគឺគត់េរបខល ញ់បនតិច 
េហយនិងេបកេភលងលមមៗដូចករគត់លីងេរគឿងផសំែដរ េរពះថរបសិនេបេយងមិនេរបខល ញ់ 
ឬេរបងឆ េដមបីេចៀនរតីេនះេទ រតីអចនឹងេខល ច េរពះថេយងមិនអចេចៀនរតី 
ែដលមិនេរបេរបងឆេនះេទ េរពះសច់រតីអចសអិត ជប់េទនឹងឆន ងំខទះបន 
ដូេចនះេយងរតូវេរបរបស់េរបងឆ ឬក៏ខល ញ់េដមបីឲយវមនសភពរអិល 
អញច ឹងេយងេរបេរបងឆេដមបីេចៀនរតីគឺេធវឲយវរអិល េដមបីកំុឲយជប់ខទះ 
េនកនុងរូបភពេនះគឺគត់េចៀនរតី េដយេរបេភលងលមម តិចៗលមមៗ េដមបីកំុឲយេខល ច 
អញច ឹងគត់េរបរបស់ខទះដែដលេដមបីេចៀនរតី ែដលេរបេរបងឆ ឬក៏ខល ញ់បនតិចបនតួច។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ 
មនរូបភពចំនួនបួនេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េដយរូបភពេនខងេឆវងេគបងអស់ 
គឺេយងេឃញរតីែដលឆអិន អញច ឹងេនេពលែដលគត់េចៀនរតី ឬក៏េឆអររតីរចួេហយ 
គត់យករតីែដលឆអិនេនះមកេបះសច់រតីេចញ អញច ឹងគត់អត់យក[...]ទងំឆអឹងេនះេទ 
គត់េបះែតសច់រតីែតបុ៉េណណ ះ េដយសច់រតីែដលគត់េបះេហយ គឺគត់ដក់កនុងតបល់ 
ែដលមនេរគឿងផសំរចួជេរសចេនះ អញច ឹងគត់បនេបះសច់រតីេចញពីខលួនរតី េចញពីកបលរតី 
និងេចញពីកនទុយរតី បុ៉ែនតគត់មិនយកឆអឹងេនះេទ េដយគត់េបះយកឆអឹងេចញ 
េរពះថេនេពលែដលេយងបុក របសិនេបេយងយកទងំឆអឹង គឺអចេធវឲយេយងសល ក់ឆអឹងបន 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដក់ទងំឆអឹង គឺអចេធវឲយគត់សល ក់ឆអឹងេនេពលែដលញុ ំ
ដូេចនះេហយេយងមិនរតូវដក់ទងំឆអឹងេនះេទ គឺរគន់ែតេយងេបះសច់រតីេចញពីឆអឹង 
េហយេយងដក់កនុងតបល់វជករេរសច អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គត់បនេបះសច់រតីេចញពីខលួនរបស់រតី េដយមិនឲយជប់ឆអឹងេនះេទ 
បនទ ប់មកគត់យកសច់រតីែដលេបះរចួ ដក់ចូលេទកនុងខទះ ដក់ចូលេទកនុងតបល់ 
ែដលគត់មនដក់េរគឿងផសំ ដូចជខទឹម ដូចជេមទស ែដលបុករចួរល់េនះ 
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គត់ដក់ចូលសច់រតីេទបែនថមេទៀត អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់េបះសច់រតី 
ដក់ចូលេទកនុងតបល់ែដលមនេរគឿងផសំ បនទ ប់មកេទៀត រូបភពេនបនទ ប់ 
រូបភពេនខងសដ ៃំដបនទ ប់ គឺេយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េបះសច់រតីដក់ចូលកនុងតបល់េហយ 
គត់ក៏បនយកអែរងមកបុកសច់រតីេនះបញចូ លគន ជមួយេរគឿង 
អញច ឹងគត់យកអែរងមកបុកមដងេទៀត េដយមដងេនះ គឺគត់បុកទងំសច់រតី 
បុកទងំេរគឿងបញចូ លគន ែតមដង អញច ឹងគត់េធវដូចពីមុនែដរ េដយគត់យកៃដមខ ងកន់អែរងបុក 
និងៃដមខ ងេទៀតខទប់េលមត់តបល់ េដមបីកំុឲយខទ តសច់រតីនិងេរគឿងផសំេចញ ដូេចនះគត់បុកបេណដ រ 
ខទប់តបល់បេណដ រ េដមបីកំុឲយខទ តសច់េចញ បនទ ប់មកេទៀត រូបេនសដ ៃំដបនទ ប់ រូបេនសដ ៃំដបនទ ប់ 
គឺគត់កំពុងែតដក់ទឹករតីចូល អញច ឹងជធមមតរតីេចៀន ឬក៏រតីអងំ ឬក៏រតីេឆអរ 
ែដលយកមកេធវមុខមហូបមួយេនះ គឺមិនមនរសជតិេនះេទ គឺវសប 
ដូេចនះេហយគត់រតូវបែនថមទឹករតីបនតិច េដមបីឲយវមនរសជតិៃរប អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់បែនថមទឹករតី ចូលេទកនុងតបល់ ែដលគត់កំពុងែតបុកេរគឿង លយជមួយនឹងសច់រតី 
េដមបីឲយវមនរសជតិៃរបបនតិច អញច ឹងរបសិនេបេយងចូលចិតតរសជតិៃរបខល ងំ 
េយងអចដក់ទឹករតីេរចន ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងមិនសូវចូលចិតតរសជតិៃរបខល ងំេទ 
េយងដក់ទឹករតីែតលមមែតបុ៉េណណ ះ លមមនូវអវីែដលេយងចង់បន អញច ឹងរូបភពេនះ 
គឺគត់ចក់ទឹករតីចូលេទកនុងតបល់ តមអវីែដលគត់ចង់បន។ 
បនទ ប់មករូបភពចុងេរកយេគបងអស់េនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺគត់បែនថមរកូចឆម រ 
អញច ឹងមុខមហូបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីេចៀន ឬក៏បុករតីអងំេនះ គឺេយងរតូវែតបែនថមរកូចឆម របនតិច 
េដមបីឲយវមនរសជតិជូរៗ អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ដក់រកូចឆម ររចួេហយ រតីបុក 
ឬក៏បុករតីេឆអររបស់គត់ គឺនឹងមនរសជតិជូរៃរបៗ េទតមរសជតិែដលមុខមហូបេនះតរមូវ 
អញច ឹងមុខមហូបេនះ គឺរតូវមនរសជតិជូរៃរបៗអញច ឹង អញច ឹងគត់រតូវបែនថមទឹករតី េហយនិងរកូចឆម រ 
ចូលេទកនុងតបល់របស់គត់។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់រចបច់រកូចឆម រេហយ 
រូបភពទី ៨ ខងេឆវងៃដ គឺគត់បែនថមសករសេទកនុងេនះបនតិច អញច ឹងេដមបីកំុឲយ 
េដមបីឲយមនរសជតិកន់ែតឆង ញ់ េយងរតូវបែនថមេរគឿងផសំេផសងៗ ចូលេទកនុងមុខមហូបរបស់េយង 
ជទូេទេរគឿងផសំគឺេយងែតងែតមនគឺសករស និងទឹករតី េហយមុខមហូបខលះ គឺេយងែថមបី៊េចងផងែដរ 
ក៏បុ៉ែនតរូបភពេនះ គឺគត់អត់ដក់បី៊េចងេទ គឺគត់ដក់សករស អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ដក់ទឹករតីេហយ 
គត់ែថមសករសបនតិច េដមបីកំុឲយទឹករតីេនះៃរបេពក អញច ឹងមុខមហូបរបស់គត់នឹងកន់ែតឆង ញ់ 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ េយងេឃញថ គត់កំពុងែតែថមសករសចូលេទកនុងតបល់បនតិច 
គឺគត់យកដួសសល បរព ដួសសករសបនតិច ដក់ចូលេទកនុងតបល់ 
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ែដលមនរតីនិងេរគឿងផសំរចួរល់េហយ បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៨ ដែដល ក៏បុ៉ែនតេនខងេឆវង 
េនខងសដ ៃំដបងអស់ រូបភពទី ៨ ែដលេនខងសដ ៃំដ គឺេយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ដក់េរគឿងផសំចូលេទរចួរល់អស់េហយ អញច ឹងគត់ដក់េរគឿងផសំ 
ចូលេទកនុងតបល់េនះរចួរល់អស់េហយ បនទ ប់មកគត់ក៏យកសល បរពមួយ េដមបីយកមកកូរ 
អញច ឹងគត់មកកូរ េដមបីរចបល់វ ឲយេរគឿងផសំចូលសពវេទកនុងមុខមហូប អញច ឹងទឹករតី ទឹករតី 
េហយនិងេរគឿងផសំ េនេពលែដលេយងបុក គឺវមនសភពរងខប់បនតិច អញច ឹងវរងខប់ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចក់ទឹករតី រចបច់រកូចឆម រ និងដក់សករស គឺវអត់ចូលសពវេទ 
អញច ឹងវអត់ចូលសពវេទរគប់សច់ សច់េនកនុងតបល់េនះេទ 
អញច ឹងេដមបីឲយវចូលរសជតិសពវរគប់ទងំអស់េសមសច់គន  េយងរតូវែតយកសល បរពមករចបល់ 
ឬក៏មកកូរវ េដមបីឲយវចូលេរគឿងសពវ និងមនរសជតិេសមៗគន  េនកនុងតបល់ទងំមូល 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់កូរ េធវឲយមុខមហូបរបស់េយងកែនលងខលះៃរប កែនលងខលះែផអម 
េហយកែនលងខលះេទៀតជូរ អញច ឹងគឺវអត់េសមគន េទ បុ៉ែនតរបសិនេបេយងកូរវ 
វនឹងេធវឲយមុខមហូបរបស់េយងមនរសជតិដូចៗគន រគប់កែនលង គឺបនន័យថឆង ញ់ទងំអស់ែតមដង 
គឺមិនមនកែនលងខលះៃរប កែនលងខលះជូរ និងកែនលងខលះែផអមេនះេទ 
គឺវនឹងមនរសជតិេសមគន រគប់កែនលងៃនតបល់ែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទ ប់ពីគត់លយេរគឿងផសំរចួរល់េហយ 
អញច ឹងអមបញ់មិញគត់លយេរគឿងផសំ បនទ ប់មក បនទ ប់ពីគត់លយេរគឿងផសំេហយ 
រសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់ក៏បនយកសល បរព េដមបីមកភលក់មុខមហូបរបស់គត់ អញច ឹងជទូេទេយង 
េនេពលែដលេយងេធវមហូបនីមួយៗ េយងែតងែតភលក់េមលថេតរសជតិវរតូវចិតតេយងេហយឬេន 
របសិនេបេយងមិនទន់បនរតូវចិតតេទ េយងអចបែនថមេរគឿងេផសងៗែថមេទៀតបន 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ េរកយពីបែនថមេរគឿងផសំេហយ គឺគត់យកសល បរព 
េដមបីភលក់េមលថេតវរសជតិឆង ញ់េហយឬេន អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងផសំេរគឿងផសំ 
គឺេយងមិនដក់េរគឿងផសំចូលេរចនេនះេទ គឺជក់ែសដងគឺេយងរតូវដក់[...]ថ ទឹករតីបនតិច សករបនតិច 
រចបច់រកូចឆម របនតិចជមុនសិន បនទ ប់មកេយងភលក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់េរចនេពក 
វអចេធវឲយៃរបខល ងំឬក៏ែផអមខល ងំ អញច ឹងេយងមិនអចែកៃចនមហូបេនះឲយមនរសជតិឆង ញ់េទ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងដក់តិចៗសិន អញច ឹងរបសិនេបេយងមនអរមមណ៍ថ 
េនសបជងអវីែដលេយងចង់បន េយងអចដក់េរគឿងផសំបែនថមេទៀតចូលបន 
អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់មដងេរចនែតមដង ដក់េរគឿងផសំេរចនចូលេទ 
វអចេធវឲយវមនរសជតិេលសពីអវីែដលេយងចង់បន ដូេចនះវអចេធវឲយមិនឆង ញ់ អញច ឹងេយង 
ដំបូងេយងដក់តិចៗ បនទ ប់មកេយងភលក់ របសិនេបេយងអត់ទន់េពញចិតតនឹងរសជតិមហូបេនះេទ 
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េយងអចបែនថមេរគឿងផសំែថមេទេទៀតបន ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺរសតីមន ក់េនះ 
គត់ែថមេរគឿងផសំមដងបនតិចៗ េហយគត់ភលក់េមលថេតឆង ញ់េហយឬេន អញច ឹងគត់បនដួសរតីបុក 
ឬក៏បុករតីេនះ េចញពីតបល់បនតិច បនទ ប់មកគត់យកមកភលក់ថេតរសជតិេនះ 
គត់េពញចិតតេហយឬេន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់េពញចិតតនឹងរសជតិែដលគត់បនេធវេនះេហយ េយងេឃញថរសតីមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេលកតបល់េឡង តបល់ែដលគត់បុកេរគឿងអមបញ់មិញ គត់ក៏បនេលកតបល់េឡង 
េហយកយសច់រតីនិងេរគឿងផសំទងំអស់ចូលេទកនុងចនមួយ បនន័យថេនេពលេនះ 
គឺគត់មហូបរបស់គត់គឺរចួរល់េហយ គឺអចញុបំនេហយ អញច ឹងគឺេយងអត់ញុទំងំតបល់េនះេទ 
អញច ឹងេយងរតូវដួសេចញពីតបល់ដក់ចូលេទកនុងចន េដមបីយកេទញុសំរមប់អហរៃថងេនះ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់េលកតបល់េឡង េហយេផអៀងតបល់បនតិច 
បនទ ប់មកគត់ក៏យកសល បរពដួសរតីបុកេនះេចញពីតបល់ េហយចក់ចូលេទកនុងចន 
អញច ឹងគត់ចក់ចូលេទកនុងចនេគមមួយ ែដលចនេគមមនពណ៌ទឹករកូច 
េហយគត់យកសល បរពដួសសច់រតី និងេរគឿងផសំទងំអស់េចញពីតបល់ ែដលគត់េលកេឡង 
េហយេផអៀងបនតិចេនះ េហយយកសច់រតីទងំេនះកយឬក៏ចក់ចូលេទកនុងចនទងំអស់ែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ េនេពលេនះ រតីមុខមហូបរតីបុក 
ឬក៏បុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីេចៀន ឬក៏បុករតីអងំេនះ គឺបនរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់យកមុខមហូបេនះមកញុជំមួយនឹងបយ េហយផទ ប់ជមួយនឹងអនលក់ 
អញច ឹងអនលក់គឺជបែនលេផសងៗ ែដលអចញុជំមួយនឹងមុខមហូបេនះបន 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងយកបែនលេឆ យកមកញុជំមួយមុខមហូបេផសងៗ ដូចជបុករតីេឆអរជេដម 
អញច ឹងេយងេហបែនលេនះថអនលក់ អញច ឹងមុខមហូបេនះគឺរតូវករអនលក់មួយេទៀតេទបឆង ញ់ 
េពលខលះមហូបរតូវករអនលក់ របសិនេបអត់មនអនលក់េទ គឺអត់ឆង ញ់េទ អញច ឹងេយងអចយកបែនលខចីៗ 
ដូចជរតសក់ ដូចជរតកួនខច ីឬក៏ដូចជសលដជេដម េយងរគន់ែតយកមក 
េដមបីញុផំទ ប់ជមួយនឹងមុខមហូបរបស់េយង គឺវេធវឲយេយងមនរសជតិកន់ែតឆង ញ់ 
ជក់ែសដងមុខមហូបមួយេនះ េយងញុជំមួយនឹងរតសក់ ឬក៏ជមួយនឹងសលដ 
េហយេយងយកសលដ េយងយកមុខមហូបមួយេនះដួសបនតិចដក់េទេលសលដ 
ឬក៏ដក់េនេលរតសក់ បនទ ប់មកេយងញុ ំគឺមនរសជតិកន់ែតឆង ញ់ 
េហយេយងញុមុំខមហូប[ជ]មួយេនះ គឺញុជំមួយនឹងបយ េដយសរមប់អហរេពលលង ច 
ឬក៏អហរេពលៃថងរតង់ េយងអចេធវមហូបេនះញុបំនយ៉ងឆង ញ់ េដយមុខមហូបមួយេនះ 
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េយងអចេធវជមួយនឹងរតីេឆអរ េយងអចេធវជមួយនឹងរតីេចៀន ឬក៏អច 
េយងេធវជមួយនឹងរតីអងំផងែដរ េទតមតំបន់នីមួយៗែដលេគចូលចិតត 
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងចូលចិតតេធវជមួយនឹងរតីេឆអរ េរពះរតីេឆអរគឺវមនេរកៀម 
អញច ឹងវេរកៀមជងរតីេចៀន ឬក៏រតីអងំ េហយវងយរសួលេធវ េហយវរសួយ 
េយងមិនចបំច់េបះឆអឹងេចញេនះេទ អញច ឹងរតីេឆអរគឺេយងេធវទងំឆអឹងែតមដង េរពះឆអឹងរតីេឆអរ 
គឺវរសួយ វផុយ អញច ឹងវអត់សល ក់េទ ដូេចនះេនរបេទសកមពុជគឺេយងចូលចិតតេធវជមួយនឹងរតីេឆអរ 
អញច ឹងៃថងេនះគឺជមុខមហូបបុករតីេឆអរ ែដលេយងនឹងញុជំមួយអនលក់ ជមួយនឹងបយ 
សរមប់អហរេនកនុងៃថងេនះ។ 


