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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករពុលអហរ 
ែដលជទូេទមនុសសេយងមនអហរចំនួនបីេពល គឺអហរេពលរពឹក អហរេពលៃថងរតង់ 
និងអហរេពលលង ច េហយអហរទងំបីេពលេនះ គឺេយងរតូវែតមនកររបុងរបយ័តន 
េនេពលែដលេយងញុ ំេរពះថរបសិនេបេយងញុអំហរេផដសផដ ស 
ឬក៏ញុអំហរណែដលគម នអនម័យ ឬក៏ញុអំហរណែដលមិនសអ ត 
េនះវនឹងអចេធវឲយេយងឈ ឺឬក៏វេធវឲយប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង 
េហយមយ៉ងវញិេទៀតគឺេយងអចពុលនឹងអហរេនះបន 
េរពះថេនេពលែដលមនអហរមិនសអ ត គឺវមនេមេរគ អញច ឹងេមេរគអចេធវឲយេយងឈ ឺ
និងប៉ះពល់ដល់សុខភពេយងបន 
 
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន  េដយេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថ 
មនមនុសសរបុសរសីពីរនក់កំពុងែតអងគុយទល់មុខគន  ែដលមនបុរសមន ក់ អយុគត់របែហលជ 
២៥ ឆន  ំគត់ពក់អវេលឿងៃដខល ីេសលៀកេខពណ៌សេជងែវង គត់អងគុយេលេកអីមួយ 
េដយដក់ៃដេនេលតុ េហយៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់កំពុងែតចប់កន់ េយងេមលេទដូចជងវ 
ឬក៏ដូចជរគំសមុរទ ែដលគត់ចប់កន់េនះគឺចប់កន់េដមបីញុ ំ
េហយេនទល់មុខគត់គឺមននរមីន ក់ ែដលនរមីន ក់េនះក៏មនអយុរបហក់របែហលគត់ 
គឺមនអយុរបែហល ២៥ ឆន ដូំចគន  នរេីនះពក់អវពណ៌ទឹករកូចៃដខល ី
េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម  ែដលនរេីនះគត់ក៏អងគុយេនេលេកអីមួយ 
េហយដក់ៃដេនេលតុផងែដរ េហយៃដមខ ងរបស់នរេីនះគឺកន់ងវឬក៏រគំដូចគន េដមបីញុ ំ
អញច ឹងពួកេគកំពុងែតញុេំរគឿងសមុរទេនកនុងហងមួយ េដយេយងេឃញេនចំកណដ លរបស់ពួកេគ 
េនចំកណដ ល បនន័យថ ចេនល ះពីេកអីរបស់ពួកេគគឺេយងេឃញមនតុមួយ 
ែដលតុេនះគឺដក់បយ ដក់មហូប មនដូចជសុ៊ប មនដូចជេរគឿងសមុរទ ដូចជងវ ឬក៏រគំជេដម 
ែដលដក់េនកនុងចនេនេលតុ េហយេនេលតុរបស់ពួកេគ គឺមនទឹកសុទធចំនួនពីរដបផងែដរ 
េដមបីញុបំនទ ប់ពីេគញុអំហរឬក៏ញុេំរគឿងសមុរទរចួ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់កំពុងែតអងគុយញុេំរគឿងសមុរទេនកនុងហងលក់េរគឿងសមុរទមួយកែនលង 
ែដលេយងេឃញេនែកបរតុរបស់ពួកេគ គឺមនតុចំនួនពីរេផសងេទៀតផងែដរ ែដលតុេនះ 
គឺេនខងេឆវង គឺមនបុរសមន ក់ កំពុងែតអងគុយ ែដលគត់ពក់អវសៃដែវង គត់អងគុយេលេកអី 
េហយដក់ៃដទងំពីររបស់គត់េនេលតុមួយផងែដរ ចំែណកឯេនមខ ងេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ 
គឺមននរមីន ក់ កំពុងែតអងគុយដក់ៃដេលតុ េហយអងគុយេនេលេកអីដូចគន  អញច ឹងពួកេគទងំអស់គន  
កំពុងែតអងគុយេនកនុងហងលក់េរគឿងសមុរទមួយកែនលង េដមបីញុេំរគឿងសមុរទ។  
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ចូលមកដល់រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គឺជរូបភពៃនេរគឿងសមុរទ ឬក៏អហរសមុរទ 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញថ មនរគំសមុរទ អញច ឹងរគំសមុរទគឺមនសំបក 
និងមនសច់េនខងកនុង ែដលរគំសមុរទគឺែតងែតរស់េនេនកនុងសមុរទ េហយអនកេនសទ 
អនកែដលចប់រគំសមុរទ េគេហថអនកេនសទរគំសមុរទ អញច ឹងពួកេគជិះទូក ឬក៏ជិះកប៉ល់ 
េដមបីេទចប់[េរគឿង]រគំសមុរទេនកនុងសមុរទយកមកលក់ អញច ឹងជទូេទ 
របសិនេបេយងេនតមមត់សមុរទ 
េនតមមត់សមុរទេយងងយរសួលកនុងកររកទិញរគំសមុរទេនះណស់ 
េរពះថរគំសមុរទគឺវរស់េនកនុងសមុរទ អញច ឹងអនកែដលរស់េនសមុរទ គឺេនជិតនឹងអនកេនសទ 
ដូេចនះេគអចទិញរគំសមុរទពីអនកេនសទមកបនយ៉ងងយរសួល ចំែណកឯអនករស់េនទីរកុង 
គឺពិបកកនុងករទិញបនតិច េរពះថគឺរតូវចំណយេពលដឹកជញជូ នពីសមុរទមកដល់ទីរកុង 
ដូចជេនកនុងរបេទសកមពុជគឺ ទីរកុងភនំេពញគឺេនឆង យពីសមុរទ ដូេចនះេយងរតូវចំណយេពលយូរ 
និងចំណយថវកិេរចនកនុងករដឹកជញជូ នពីសមុរទមកទីរកុងភនំេពញ េហយមយ៉ងេទៀត 
រគំសមុរទគឺេយងេឃញថមនសំបករងឹ អញច ឹងមនសំបកពីរ េយងេហថសនទះ 
អញច ឹងេយងអចេបកសនទះសំបក ឬក៏សំបករគំសមុរទេនះេដមបីេឃញសច់វ 
សច់រគំសមុរទគឺេនកនុងសំបកទងំពីរ គឺសំបកខងេលនិងសំបកខងេរកម 
អញច ឹងសំបកគឺករពរសច់របស់រគំកំុឲយមនេរគះថន ក់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ញុរំគំសមុរទ 
េយងរតូវែតបកសំបកេចញ េដមបីញុសំច់ខងកនុង េហយសច់រគំសមុរទគឺមនរសជតិសប 
អញច ឹងេនកនុងករញុឲំយបនឆង ញ់ គឺេយងរតូវេរបទឹករជលក់ បទ ទឹករជលក់ ដូចជមនរសជតិជូរ 
មនរសជតិហឹរ មនរសជតិៃរបជេដម អញច ឹងទឹករជលក់រគំសមុរទគឺមនេរចនរសជតិ មនហឹរ 
មនជូរ មនៃរប ែដលេយងញុជំមួយបែនលបនតិចបនតួចផងែដរ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់លយបែនល ដក់លយជមួយទឹករជលក់ 
េធវឲយរគំសមុរទេនះគឺមនរសជតិឆង ញ់ បុ៉ែនតរបសិនេបេយងញុេំដយមិនរជលក់ទឹករជលក់េនះេទ 
គឺវមនរសជតិមិនសូវឆង ញ់េនះេទ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ េនខងេឆវងៃដ គឺបុរសែដលមនវយ 
២៥ ឆន េំនះ គត់បនយករគំសមុរទមួយមកហិត អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថ 
រគំេនះគឺមនកលិនចែមលក បនន័យថ របែហលជរគំេនះជិតខូចគុណភព 
េដយរគំសមុរទមួយេនះគឺមនកលិនមិនលអ ឬក៏េយងេហថកលិនសអុយ ែដលបនន័យថ កលិនេនះគឺ 
របសិនេបេយងញុ ំគឺអចនឹងប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង បនន័យថ វខូចគុណភពេហយ 
េយងមិនអចញុបំនេទ អញច ឹងមុននឹងគត់ញុ ំគត់យកមកហិត េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថ 
រគំមួយេនះគឺមនកលិនចែមលក ឬក៏មនកលិនមិនលអ គត់សងស័យថរគំមួយេនះខូច 
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អញច ឹងគត់យកមកហិតសិន េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់យករគំមកបកសំបក បទ 
គត់បកសំបករគំរចួេហយ គត់ដក់មករតឹមរចមុះរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់យករគំមកដក់រតឹមរចមុះរបស់គត់េដមបីហិតកលិន េហយគត់េបកែភនកធំៗ 
សមលឹងេឡងេទេល េដមបីគិតថេតរគំេនះខូចេហយឬេន អញច ឹងគត់ហិតបេណដ រ គត់គិតបេណដ រ 
ថេតរគំេនះខូចេហយឬេន បនទ ប់មកេទៀត េនកនុងរូបភពទី ៣ ដែដល េនកនុងរូបភពទី ៣ 
ដែដល បុ៉ែនតេនខងសដ ៃំដ បនទ ប់ពីបុរសេនះគត់ហិតរចួេហយ គត់ក៏បនញុរំគំសមុរទេនះ 
អញច ឹងេទះបីជវមនកលិនមិនលអបនតិច ក៏បុ៉ែនតបុរសេនះេនែតញុរំគំសមុរទដែដល 
េដយគត់គិតថវមិនអីេនះេទ េរពះវមិនទន់ខូចគុណភពខល ងំេនះេទ 
េដយវេទបែតមនកលិនបនតិចបនតួចែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
គត់ក៏បនញុរំគំសមុរទេនះចូលេទកនុងមត់ េហយគត់ទំពយ៉ងឆង ញ់ 
គឺគត់ញុរំគំសមុរទែដលមនកលិនមិនសូវលអេនះែតមដង។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ 
បនទ ប់ពីពួកេគញុេំរគឿងសមុរទេនកនុងហងលក់េរគឿងសមុរទរចួេហយ ពួកេគទងំពីរនក់ 
ែដលបុរសពក់អវេលឿង មនវយរបែហល ២៥ ឆន  ំនិងនរមីន ក់ែដលពក់អវពណ៌ទឹករកូចេនះ 
ក៏បនេចញពីហង េហយលគន េទផទះវញិ អញច ឹងពួកេគេនផទះេផសងពីគន  
បនន័យថពួកេគជមិតតភកតិនឹងគន  ដូេចនះេហយពួកេគក៏រតលប់េទផទះេរៀងៗខលួន 
េដយបុរសពក់អវេលឿង គត់េដរមកខងសដ  ំចំែណកឯនរពីក់អវពណ៌ទឹករកូច 
គត់េដរមកខងេឆវងៃដ េដយអនកទងំពីរេលកៃដលគន េទវញិេទមក អញច ឹងគត់េលកៃដរគវេីឡង 
បនន័យថ ជសញញ លគន  ជទូេទេនេពលែដលេយងលគន  េយងែតងែតេលកៃដរគវេីឡង 
េដមបីរបប់អនកដៃទថ េយងេទមុន ឬក៏លសិនេហយ អញច ឹងរូបភពេនះ 
ពួកេគេដរបេណដ រងកេរកយបេណដ រ េហយេលកៃដរគវេីឡង េដមបីលគន េទផទះេរៀងៗខលួន 
េរពះថពួកេគទងំពីរនក់មិនែមនេនផទះជមួយគន េនះេទ 
េដយសរែតពួកេគរគន់ែតជមិតតភកតិនឹងគន ែតបុ៉េណណ ះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីេចញពីហងេនះេហយ បុរសែដលមនវយ 
២៥ ឆន េំនះ គត់ក៏បនរតលប់មកផទះរបស់គត់ េដយគត់មកដល់ផទះគត់ 
គត់អងគុយេនេលសឡុង អញច ឹងបុរសេនះ គត់មកដល់ផទះ គត់មិនបនេគងភល មេនះេទ 
េដយសរែតគត់មិនទន់ងងុយេគង ដូេចនះេហយគត់អងគុយេលសឡុងេដយចុចទូរស័ពទ 
អញច ឹងគត់អចេលងទូរស័ពទរបស់គត់ េដយគត់ចុចេផញសរេលងេទមិតតភកត ិ
ឬក៏គត់េលងេហវសបុ៊ក ែឆកេមលព័ត៌មន ឬក៏ែឆកេមលចេរមៀងេនកនុងយូធូបជេដម 
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អញច ឹងគត់អងគុយចុចទូរស័ពទបេណដ រញញឹមបេណដ រ 
េដយគត់កំពុងែតេលងឆតជមួយមិតតភកតិជេដម េដយេយងេឃញេនកនុងផទះរបស់គត់ 
គឺមនរូបថតចំនួនពីរ អញច ឹងបនន័យថគត់តងំរូបថតចំនួនពីរេននឹងជញជ ងំរបស់គត់ 
េដយរូបថតទី ១ េនះ គឺធំ មួយេទៀតគឺតូច េហយរូបថតទងំ ២ គឺដក់េនកនុងសុ៊មរូបថតេរៀងៗខលួន 
អញច ឹងរូបថតរបស់គត់គឺដក់េនកនុងសុ៊មរូបថត អញច ឹងរបអប់សរមប់ដក់រូបថត គឺេយងេហថសុ៊ម 
េយងដក់សុ៊មរូបថត េយងដក់រូបថតេនកនុងសុ៊មរូបថត េដមបីពយួរនឹងជញជ ងំ 
េនែកបរសុ៊មរូបថតទងំពីរគឺេយងេឃញមននឡិកេប៉លមួយ ឬក៏នឡិកពយួរជញជ ងំមួយ 
អញច ឹងនឡិកេនះ គឺគត់ដក់សរមប់េមលេម៉ងេនកនុងផទះរបស់គត់ អញច ឹងនឡិកេនះ 
េគេហថនឡិកពយួរជញជ ងំ អញច ឹងនឡិកមនពីររបេភទ មួយនឡិកៃដ 
និងមួយេទៀតនឡិកពយួរជញជ ងំ េដយនឡិកៃដ គឺេយងពក់េននឹងកៃដរបស់េយង 
ចំែណកឯនឡិកពយួរជញជ ងំ គឺជនឡិកធំៗ ែដលេយងយកដក់េទពយួរនឹងជញជ ងំ 
អញច ឹងនឡិកទងំពីរគឺអចេមលេម៉ងបនដូចគន  េនកនុងរូបភពេនះគឺបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតអងគុយសរមកេនកនុងផទះ េដយអងគុយេនេលសឡុង េហយចុចទូរស័ពទេលង 
បនទ ប់មកេទៀតរបែហលជ ១៥ នទី េនកនុងរូបភពទី ៥ ដែដល របែហលជ ១៥ នទីេរកយមក 
បុរសមន ក់េនះ គឺមនអករមិនរសួលេនកនុងេពះ អញច ឹងបនន័យថគត់មនអរមមណ៍ថឈេឺពះ 
បនទ ប់ពីគត់ញុេំរគឿងសមុរទេនះេហយ អញច ឹងអមបញ់មិញគត់បនញុេំរគឿងសមុរទមួយ 
ែដលរគំសមុរទ គឺជសតវរគំសមុរទ ែដលគត់ញុទំងំរគំសមុរទេនះគឺមនកលិនមិនសូវលអ 
ដូេចនះេហយ បនទ ប់ពីគត់ញុបំនរបែហល ១៥ នទី គឺកនុងេពះរបស់គត់គឺមិនរសួល 
បនន័យថគត់មនអករមិនរសួលេនកនុងេពះ ែដលគត់អចឈេឺពះ 
ឬក៏គត់អចរមួលេពះជេដម អញច ឹងគត់បនដក់ទូរស័ពទចុះ 
េហយយកៃដមខ ងរបស់គត់េទខទប់េពះ េហយគត់េធវមុខមិនសូវសបបយចិតតេនះេទ 
េរពះថគត់កំពុងែតឈេឺនកនុងេពះ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់បិទមត់ 
េហយេពបមត់ បនន័យថគត់កំពុងឈេឺពះខល ងំណស់ េហយគត់យកៃដមខ ងរបស់គត់ 
េទខទប់េពះរបស់គត់ែដលកំពុងែតឈ។ឺ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីគត់ឈេឺពះខល ងំេពក 
អញច ឹងគត់ឈេឺពះខល ងំ េដតេពះរបស់គត់កូរផងនិងចុកផង 
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនរត់េទរកបនទប់ទឹក អញច ឹងជធមមតេនេពលែដលេយងពុលអហរ 
ឬក៏ពុលចំណី េយងែតងែតមនអករមិនសូវរសួលេនកនុងេពះ បនន័យថេយងឈេឺពះ 
េយងចុកេពះ ឬក៏េយងឆអល់េពះ អញច ឹងអករទងំេនះេធវឲយេយងឈចុឺកចប់េនកនុងេពះជខល ងំ 
ដូេចនះេហយេពលខលះវអចេធវឲយេយងរករូស បទ អញច ឹងវឲយមនជំងឺរក 
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ដូេចនះេយងរតូវែតរត់េទរកបនទប់ទឹក ជទូេទអនកែដលរស់េនទីរកុង 
គឺគត់មនបនទប់ទឹកេនកនុងផទះគត់នីមួយៗែតមដង បុ៉ែនតសរមប់អនកេនជនបទ 
គឺរបសិនេបេយងេនជនបទឆង យៗ 
េនកនុងរបេទសកមពុជគឺគត់ពំុទន់មនបនទប់ទឹកសរមប់េរបរបស់រគប់រគន់េនេឡយេទ 
អញច ឹងេពលខលះគត់អចរត់េទកែនលងេផសង កែនលងៃរព ឬក៏កែនលងវលេផសងៗ 
បុ៉ែនតករបេនទ បង់េនកែនលងវល ឬៃរពេរកបនទប់ទឹកគឺមិនលអេនះេទ គឺអចេធវឲយមនេមេរគ 
និងប៉ះពល់ដល់បរសិថ នផងែដរ ដូេចនះេនេពលែដលេយងឈេឺពះ េយងចង់បត់េជង 
េយងរតូវរត់រកបនទប់ទឹកេដមបីរកសអនម័យ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះ 
គត់បនឈេឺពះបនទ ប់ពីគត់ញុេំរគឿងសមុរទែដលមនកលិនមិនលអរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់បនរត់េទរកបនទប់ទឹក េរពះថគត់ឈេឺពះ របែហលជគត់ចង់បត់េជងធំ 
ឬក៏គត់ចង់បេនទ បង់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បុរសេនះឈេឺពះខល ងំេពក 
ដូេចនះគត់មកចូលកនុងបនទប់ទឹក ចូលកនុងបងគន់ េដមបីបេនទ បង់ អញច ឹងពកយថបេនទ បង់ 
គឺបនន័យថេយងបត់េជងធំ អញច ឹងេនេពលែដលេយងឈេឺពះ 
េយងរតូវករចូលបនទប់ទឹកេដមបីបេនទ បង់ អញច ឹងេហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសេនះ 
គត់បនរសតេខេចញ បនទ ប់មកគត់អងគុយេទេលចនបងគន់ េដមបីបេនទ បង់ ឬក៏បត់េជងធំ 
អញច ឹងពកយបេនទ បង់ គឺជពកយសមរមយ សរមប់េយងេរបរបស់េនកនុង 
ជមួយនឹងមនុសសែដលមនឋនៈខពង់ខពស់ ដូេចនះ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងនិយយជមួយនឹងអនកដៃទ ឬក៏និយយគួរសមេទកន់អនកដៃទ 
េយងមិនគួរេរបរបស់ពកយបត់េជងធំេនះេទ េយងគួរេរបរបស់ពកយបេនទ បង់ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ បនទប់ទឹករបស់បុរសេនះ គឺជបនទប់ទឹកមួយ 
មនលកខណៈទំេនប ែដលេយងេឃញមនម៉សីុន មនទឹកម៉សីុន 
និងមនកបលសរមប់លងសមអ តបនទ ប់ពីគត់បេនទ បង់រចួ អញច ឹងេនខងេរកយគត់ 
គឺជធុងទឹកសរមប់ចក់េនេពលែដលគត់បេនទ បង់រចួ គឺគត់ចក់េដមបីសមអ តបងគន់ 
េហយៃដមខ ងរបស់គត់កំពុងែតកន់កបលទុេយ េដមបីលងសមអ តេនេពលែដលគត់បេនទ បង់រចួ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតេដរេចញពីបនទប់ទឹក អញច ឹងគត់េដរេចញពីបនទប់ទឹក 
េមលេទគត់មនអករដូចជអស់កមល ងំជខល ងំ េដយសរែតគត់រក អញច ឹងគត់រករូស 
គត់មនជំងឺរករូស េដយសរែតគត់ញុេំរគឿងសមុរទែដលមនកលិនមិនលអ 
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ដូេចនះេហយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ េរពះេនេពលែដលេយងមនជំងឺរករូស 
គឺេយងបេនទ បង់ េនេពលែដលេយងបេនទ បង់ គឺចំណីអហរែដលេយងញុទំងំបុ៉នម ន 
គឺេចញមកទងំអស់ ដូេចនះេហយេធវឲយេយងមិនមនកមល ងំេនះេទ 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញថ បុរសេនះ គត់ 
បនទ ប់ពីបេនទ បង់េនកនុងបនទប់ទឹករចួ គត់េដរេចញមកវញិេដយយកៃដខទប់េពះ 
បនន័យថគត់េនឈេឺពះដែដល ក៏បុ៉ែនតគត់មិនចង់បេនទ បង់េទៀតេទ 
អញច ឹងគត់េដរបេណដ រខទប់េពះរបស់គត់បេណដ រ េហយេធវអករដូចជអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ 
េដយសរែតគត់មិនមនកមល ងំ េរពះថគត់មនជំងឺរករូស 
បនទ ប់ពីគត់ញុេំរគឿងសមុរទែដលមនកលិនមិនលអ ឬក៏ខូចគុណភព 
ដូេចនះេហយេធវឲយគត់អស់កមល ងំជខល ងំ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទ ប់ពីបុរសេនះចូលបនទប់ទឹកេហយ 
មនន័យថគត់េនែតមិនទន់មនអករធូរេសបយេនេឡយេទ 
អញច ឹងគត់មិនបនធូរេសបយេនេឡយេទ េដយគត់េនែតមនអរមមណ៍ថមិនរសួលេនកនុងខលួន 
ឬក៏គត់េនមនអរមមណ៍ថពុលអហរ អញច ឹងេនេពលែដលេយងពុលអហរ 
គឺវេធវឲយេយងឈេឺពះ វេធវឲយេយងវលិមុខ វេធវឲយេយងឈកឺបលជេដម 
ដូេចនះេហយេទបបុរសមន ក់េនះ គត់ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះកំពុងែតកអួត 
អញច ឹងគត់ បុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតអងគុយេនេលេកអី ៃដរបស់គត់កន់ធុងចំនួនមួយ 
េហយគត់ក៏កអួតដក់ធុងេនះ អញច ឹងកអួត បនន័យថេយងមនអរមមណ៍ថវលិមុខ 
េហយចំែណកអហរែដលេយងញុ ំគឺេចញមកវញិេនតមមត់ 
េហយេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន អញច ឹងេគេហថកអួត 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះកំពុងែតកអួតដក់េនកនុងធុងមួយ 
របសិនេបេយងកអួតមិនដក់េនកនុងធុងេទ គឺវអចេធវឲយរបឡក់េនកនុងផទះ 
ែដលេធវឲយមិនមនភពមិនសអ ត ឬក៏គរគិចេនកនុងផទះ ដូេចនះេយងរតូវកអួតដក់េនកនុងធុង 
ឬក៏ដក់េនកនុងបងគន់ ឬក៏កនុងចនបងគន់មួយ េដមបីកំុឲយវរបឡក់េនេពញផទះ េដយរូបភពេនះ 
គឺបុរសមន ក់េនះ គត់កអួតដក់េនកនុងធុង េរពះថគត់ពុលអហរ ដូេចនះគឺអករពុលអហរ 
គឺរកផង កអួតផង េហយេពលខលះគឺេធវឲយេយងវលិមុខ គឺេធវឲយេយងឈកឺបលជេដម 
អញច ឹងេហយវពិបកេនកនុងខលួនេនេពលែដលេយងពុលអហរ 
ដូេចនះេយងរតូវែតញុអំហរណែដលមនសុវតថិភព និងមនអនម័យ េដមបីកំុឲយពុល។ 
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បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីបុរសមន ក់េនះ 
គត់កអួតេហយ អញច ឹងគត់រកផង គត់កអួតផង េរពះែតគត់ពុលអហរ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់កអួតេហយ គត់ក៏បនេទបនទប់ទឹកមដងេទៀត អញច ឹងគត់ចូលបនទប់ទឹកមដងេទៀត 
ក៏បុ៉ែនតេពលេនះគត់មិនែមនចូលេទេដមបីបេនទ បង់េនះេទ 
អញច ឹងបនន័យថគត់ឈប់បេនទ បង់េហយ ក៏បុ៉ែនតគត់ចូលេទេដមបីខពុរមត់ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងកអួត ឬក៏េពលែដលេយងកអួតរចួរល់េហយ េយងរតូវខពុរមត់ 
េដមបីលងសមអ តមត់របស់េយង េរពះថកមអួត េនេពលែដលេយងកអួតេហយ 
គឺកមអួតរបឡក់េពញមត់ ដូេចនះវមន េធវឲយេយងពិបកេនកនុងកររទ ំេរពះថកមអួតគឺមនជូរ 
គឺមនរសជតិជូរ អញច ឹងវេធវឲយេយងជូរេនេពញមត់ ែដលេធវឲយេយងពិបក 
ដូេចនះេយងរតូវលងសមអ តមត់របស់េយង េដយេយងខពុរមត់េចញ 
ករខពុរមត់គឺជករែដលយកទឹកដក់េនកនុងមត់ 
រចួេហយេយងរកឡុកទឹកេនកនុងមត់េនះរចួខជ ក់ទឹកេចញ គឺេយងមិនេលបទឹកេនះេទ 
េរពះទឹកេនះគឺជទឹកមិនសអ ត ដូេចនះេយងយកទឹកេទរកឡុកេនកនុងមត់ 
បនទ ប់មកេយងខជ ក់េចញ េដយេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនេបកទឹកដក់េនកនុងែកវ េនកនុងែកវមួយ េហយបនទ ប់មកគត់យកទឹកេនះ 
ដក់ចូលេទកនុងមត់ េហយបនគត់រកឡុកទឹកេនកនុងមត់របស់គត់ គឺេហថខពុរ 
អញច ឹងគត់ខពុរមត់លងសមអ តមត់ឲយសអ ត អញច ឹងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
េនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ គឺមនកញច ក់មួយែដលេនជប់ជញជ ងំ កញច ក់េនះគឺសរមប់ឆលុះមុខ 
េហយេនខងេរកយកញច ក់ គឺមនកបលរ ៉ូបី៊េនចំនួនមួយសរមប់េបកទឹក េយងេហថកបលរ ៉ូបី៊េន 
ឬក៏កបលម៉សីុនទឹក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់េនកនុងបនទប់ទឹក 
គឺកំពុងែតខពុរមត់បនទ ប់ពីគត់កអួតរចួរល់េហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីបុរសមន ក់េនះគត់រក 
គត់ចូលបនទប់ទឹក េហយគត់កអួតេហយ េឃញថគត់អស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ 
េរពះគត់បនញុអំហរែដលមនកលនិមិនលអ ឬក៏អហរែដលខូចគុណភព 
ឬក៏គត់ញុេំរគឿងសមុរទែដលខូចគុណភព ដូេចនះេហយេធវឲយគត់ពុល រកផង និងកអួតផង 
អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ ដូេចនះគត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ េដយដក់ៃដខទប់េពះរបស់គត់ ដក់ៃដមខ ងខទប់េពះ 
ដក់ៃដមខ ងេទៀតគត់ទមល ក់ចុះដក់េនេលសឡុង េហយកបលរបស់គត់េកយេទនឹងេខនយមួយ 
កបលរបស់គត់េកយេទនឹងេខនយ េហយគត់េដកសណដូ កេជងមខ ង ឬក៏គត់េគងសណដូ កេជងមខ ង 
េហយបញឈរជងគង់មខ ង អញច ឹងបនន័យថគត់េគង បញឈរជងគង់មខ ង និងសណដូ កេជងមខ ង 
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េហយដក់ៃដខទប់េពះរបស់គត់ េដយគត់មនអករចុកេពះ ឬក៏ឈេឺពះ 
េហយគត់េនមនអករវលិមុខ ចង់កអួតបនតេទៀតេទបគត់សរមកបនតិច 
េហយគត់កំពុងែតអស់កមល ងំផង េដយសរែតគត់ពុលអហរ អញច ឹងេយងេឃញថ 
េនកនុងរូបភពេនះគឺគត់អស់កមល ងំែមនែទន េរពះថគត់ពំុបនេរ សេខនយែដលរជុះេនះេទ 
អញច ឹងគត់បនេធវឲយរជុះេខនយមួយេនេលឥដឋ ក៏បុ៉ែនតគត់មិនបនេរ សេនះេទ 
េដយសរែតគត់អស់កមល ងំខល ងំេពក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទ ប់ពីគត់េគងបនមួយសនទុះ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេរកកេឡង េដមបីែហកកញច ប់អំបិល ឬក៏កញច ប់វតីមីន កញច ប់អំបិល ឬក៏កញច ប់វតីមីន 
ឬក៏កញច ប់ែរ ៉អញច ឹងសរជតិែរម៉ួយចំនួនេធវឲយេយងមនកមល ងំេឡងវញិ 
អញច ឹងេពលខលះេនេពលែដលេយងពុលអហរ េនេពលែដលេយងអស់កមល ងំ 
េយងអចដក់អំបិលបនតិចចូលេទកនុងទឹក ឬក៏ដក់េមសវតីមីន ឬក៏េមសជតិែរម៉ួយចំនួន 
េយងដក់បនតិចចូលេទកនុងទឹក េដមបីេធវឲយេយងញុេំទមនកមល ងំេឡងវញិ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមន ក់េនះ គត់បនែហកកញច ប់វតីមីន 
ឬក៏កញច ប់សរជតិែរេ៉ដមបីញុ ំេដយេយងេឃញៃដរបស់គត់មួយចំេហៀងកន់កញច ប់ែរេ៉នះ 
ឬក៏កន់កញច ប់វតីមីនេនះ េហយមួយចំេហៀងេទៀតគឺែហកសំបកេល ឬក៏ែហកគរមបេលេចញ 
េដមបីឲយកញច ប់េនះគឺចំហមត់បន អញច ឹងគត់ចប់ែហកពីេឆវងេទសដ  ំេដមបីឲយកញច ប់ែរ ៉
អចចំហមត់បន។ 
 
បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ែហកកញច ប់ែរេ៉នះេហយ គត់បនយកសរជតិែរ ៉ែដលេនកនុងកញច ប់េនះ 
ដួសមួយសល បរពយកមកចក់េនកនុងទឹកមួយែកវ អញច ឹងគត់បនយកទឹកមួយែកវមក 
េហយដក់កញច ប់ែរ ៉ឬក៏ដក់សរជតិែរចូ៉លេទកនុងទឹកេនះ េហយកូរឲយសពវ 
អញច ឹងបនន័យថគត់ញុសំរជតិែរ ៉េដមបីឲយមនកមល ងំ ឬក៏េដមបីបនសបជតិពុលេនកនុងខលួន 
េដយសរែតគត់ពុលអហរ ដូេចនះេហយគត់រតូវករជតិែរ ៉េដមបីេធវឲយគត់មនកមល ងំេឡងវញិ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់បនចក់សរធតុែរចូ៉លេទកនុងែកវទឹករបស់គត់ េដមបីញុ ំ
េហយគត់ក៏បនចក់មួយសល បរពេនះ សរជតិែរម៉ួយសល បរពចូលេទកនុងែកវ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ដក់សរជតិែរចូ៉លេទកនុងែកវរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនយកទឹកេនះមកញុ ំ
អញច ឹងគត់អស់កមល ងំជខល ងំ ដូេចនះេហយគត់រតូវករវតីមីន េដមបីបូ៉វខលួនេឡងវញិ 
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េដមបីឲយមនកមល ងំេនកនុងខលួន េហយនឹងបនសបជតិពុលេនកនុងខលួន 
ែដលគត់ពុលអហរអមបញ់មិញ ដូេចនះេហយគត់ក៏បនយកែកវទឹក ែដលដក់សរជតិែរេ៉នះ 
ចូលមកញុ ំេដយគត់យកែកវេនះ យកមកញុេំនកនុងមត់េដយមិនេរបទុេយេនះេទ 
អញច ឹងគត់អត់េរបទុេយ ឬក៏បំពង់បឺតេនះេទ េដយគត់ញុផំទ ល់េទនឹងែកវែតមដង 
េរពះថគត់អស់កមល ងំខល ងំេពក មយ៉ងគឺែកវេនះគឺជែកវទឹករបស់គត់ ែកវទឹកេនកនុងផទះរបស់គត់ 
ដូេចនះមិនមននរណេរបរបស់ែកវពីគត់េនះេទ អញច ឹងគត់មិនចបំច់េរបបំពង់បឺត 
ឬក៏ទុេយេនះេទ ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងញុអំហរេនខងេរក គឺេយងរតូវេរបបំពង់បឺត ឬក៏ទុេយ 
េរពះថែកវេរបរបស់េរចនគន  អញច ឹងេយងមិនដឹងថនរណមន ក់មនជំងឺអវីេនះេទ 
អញច ឹងេពលខលះរបសិនេបេយងេរបរបស់ែកវរមួគន  វអចេធវឲយេយងឆលងជំងឺេផសងៗបន 
ដូេចនះេហយរបសិនេបេយងញុអំហរេនខងេរក េយងរតូវេរបរបស់បំពង់បឺត 
េដមបីបឺតទឹកពីកនុងែកវ េដយេយងមិនេរបរបស់ញុទឹំកផទ ល់ពីកនុងែកវេនះេទ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេនផទះ គឺេយងអចញុេំរបរបស់ែកវផទ ល់បន 
េរពះថេយងញុខំលួនឯងែកវរបស់េយង អញច ឹងមិនមនអនកណេរបរបស់េរកពីេយងេនះេទ 
ជក់ែសដងដូចបុរសមន ក់េនះ គត់បនញុទឹំក ែដលមនសរជតិែរចូ៉លកនុងខលួន 
េដយេរបរបស់ែកវរបស់គត់ េដមបីឲយគត់មនកមល ងំេឡងវញិ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ បនទ ប់ពីគត់ញុទឹំកែរេ៉ហយ 
គត់ញុទឹំកែដលមនសរជតិែរេ៉ហយ បុរសេនះគត់ក៏បនេគងមដងេទៀត អញច ឹងអមបញ់មិញ 
គត់បនេគងមួយសេហយ បុ៉ែនតេដមបីសរមក បនទ ប់មកគត់បនញុទឹំកែរ ៉
អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ញុទឹំកែរេ៉ហយ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ គត់ក៏បនេគងមដងេទៀត 
េហយគត់េគងយ៉ងេនះ គឺេគងលក់ អញច ឹងបនន័យថគត់េគងលក់រសួល 
េរពះថគត់មនអករវលិមុខនិងអស់កមល ងំ ដូេចនះេនេពលែដលគត់សមងំេគង 
គឺគត់អចេគងលក់រសួលបន េដយគត់េគងេនេលេខនយ េហយដក់ៃដមួយចំេហៀង 
ឬក៏មខ ងេទេលេពះរបស់គត់ េរពះថគត់មនអករឈេឺពះបនតិចបនតួច 
េហយគត់េគងសណដូ កេជងមួយចំេហៀង អញច ឹងគត់េគងសណដូ កេជងមួយចំេហៀង 
េហយនឹងេលកេជងបញឈរេឡងមួយចំេហៀង េយងេហថេគងបញឈរជងគង់ 
អញច ឹងគត់បញឈរជងគង់េឡង េហយេគងលក់េទេលសឡុងរបស់គត់ 
គត់មិនបនចូលេទេគងកនុងបនទប់គត់េនះេទ េរពះថគត់អស់កមល ងំខល ងំេពក និងមយ៉ងវញិេទៀត 
គត់ខល ចគត់កអួត ឬក៏គត់ខល ចគត់រកមដងេទៀត ដូេចនះគត់ពិបកនឹងេចញពីបនទប់េគង 
អញច ឹងគត់េគងេនេលសឡុង េដមបីងយរសួលេទបនទប់ទឹក អញច ឹងរូបភពេនះ គឺគត់ 
បនទ ប់ពីគត់ញុទឹំកែរេ៉ហយ គត់បនេគងសមងំេគង េដមបីឲយមនអករធូរេសបយ 
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អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថពុលអហរ ឬក៏មនអរមមណ៍ថវលិមុខ 
មនអរមមណ៍ថឈកឺបល េយងគួរែតសមងំេគង េរពះថេពលខលះ េនេពលែដលេយងេគង 
វអចេធវឲយេយងធូររសលបន វអចេធវឲយេយងមិនសូវឈបឺន ឬក៏វអចេធវឲយេយងជវញិ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនអករមិនរសួលខលួន េយងគួរែតសមងំេគង 
េចៀសវងករេធវករងរេរចន ែដលេធវឲយេយងឈកឺន់ែតធងន់ធងរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ បនទ ប់ពីគត់េគងបនមួយសនទុះ 
េរកយមកគត់ក៏បនដឹងខលួនេឡងវញិ េហយគត់េឡងអងគុយ 
េនេពលេនះគត់មនអករធូររសលជងមុនេហយ អញច ឹងបនន័យថ គត់បនញុជំតិែរេ៉ហយ 
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