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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនិយយអំពីបយឆ។ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមនរសតីមន ក់ ែដលគត់ចងសក់េឡងេទេល គត់ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី។ 
គត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ របែហលជគត់េទបែតេចញមកពីកែនលងេធវករ 
ឬក៏របែហលជគត់េទបែតេដរេចញពីផទះរបស់គត់េដមបី 
េដមបីរកកែនលងញុអីំសរមប់អហរៃថងេនះ។ េនេពលែដលគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ 
គត់ក៏បនេឃញតូបមួយ គត់ក៏បនេឃញតូបលក់បយឆមួយកែនលង។ ែដលតូបេនះគឺអត់ធំេទ 
េដយសរែតតូបេនះ គឺជតូបលក់អហរេនតមផលូវ។ អញច ឹងេយងេឃញតូបេនះមនដំបូល 
ែដលដំបូលគឺេរបសរមប់បងំពនលឺៃថង កំុឲយេកដ  និងេពលខលះអចករពរកំុឲយ 
អចករពរេនេពលែដលមនេភលៀងផងែដរ។ អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់ គឺឈរេនកនុងតូបរបស់គត់ 
ែកបរនឹងចរងក ន េដយសរែតអនកលក់ គឺគត់កំពុងែតឈរចេំភញៀវចូលមកញុ ំ
ញុបំយឆេនកែនលងរបស់គត់។ េយងេឃញអនកលក់ សក់របស់គត់គឺសក់ខលីរតឹមក គត់មនពក់ 
គត់ពក់អវចុងេភ ែដលអវចុងេភេនះ េយងេមលេទដូចជរកណត់ែដលបងំេនខងមុខ។ 
ជទូេទេនេពលែដលេយងេធវមហូប េយងែតងែតពក់វ េដយសរែតេពលខលះ 
េនេពលែដលេយងេធវមហូប អចេធវឲយមហូប ឬក៏េធវឲយេរគឿងផសំេផសងៗ ខទ តរតូវអវរបស់េយង។ ដូេចនះ 
េនេពលែដលេយងពក់វ អញច ឹងេរគឿងផសំ ឬក៏មហូប េនេពលែដលខទ ត 
គឺមិនបនេធវឲយរបឡក់េខអវរបស់េយងេទ។ អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់ឈរេនែកបរខទះឆ 
ខទះឆរបស់គត់ ែដលេនែកបរខទះឆេនេលតូបេនះ េយងេឃញមនេរគឿងផសំេផសងៗេទៀត 
ែដលេរបសរមប់ឆបយឲយេភញៀវ។ េនែកបរតូបរបស់គត់ េយងេឃញមនតុ េយងេឃញមនតុមួយ 
ែដលមនេរគឿងផសំេផសងេទៀត ដក់េនេលតុេនះ សរមប់េភញៀវបែនថមេនេពលែដលគត់ឆបយ 
េនេពលែដលគត់ឆបយេហយ ពីេរពះេពលខលះចំណង់ចំណូលចិតតខុសគន  
អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតៃរប អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតសប ឬក៏អនកខលះេទៀត គឺគត់ចូលចិតតហឹរ។ ដូេចនះ 
របសិនេប បយឆែដលគត់េធវ គឺមិនរតូវនឹងចិតតរបស់េភញៀវ។ អញច ឹងេភញៀវគត់អចបែនថមនូវេរគឿងផសំ 
ែដលមនេនេលតុេនះជេរសច។ និងេយងេឃញមនេកអីដក់េនជំុវញិតុេនះ 
េដមបីទុកឲយេភញៀវអងគុយ។ អញច ឹងេបេទះបីជគត់លក់អហរេនតមចិេញច មផលូវក៏េដយ 
បុ៉ែនតគត់មនតុ មនេកអី សរមប់ឲយេភញៀវអងគុយ។ េនកនុងរបេទសកមពុជេយងមន 
មនកែនលងលក់អហរេនតមផលូវជេរចនកែនលង ជេរចនកែនលង ជពិេសសេនតមជិតរបងសល 
េនតមជិតកែនលងេធវករ ឬក៏េនទីរបជំុជនេផសងៗ ែដលមនមនុសសជេរចន 
ែដលភគេរចនគឺគត់លក់បយឆ មីឆ គុយទវ និងមនលក់នូវសច់េគអងំ 
និងរបស់ជេរចនេទៀត ែដលសរមប់ ភគេរចន គឺគត់លក់េនេពលលង ច 
ពីេរពះេរកយពីេចញពីេរៀន េរកយពីេចញពីេធវករ ភគេរចនមនុសស គឺគត់ឃល ន គឺគត់ឃល ន 
គត់ែតងែតញុអីំេនខងេរកសិន េទបគត់រតលប់េទផទះវញិ។  
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អញច ឹងបនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយេពលែដលរសតីមន ក់េនះ 
គត់េឃញតូបលក់បយឆេនតមផលូវ គត់ក៏បនចូលេទអងគុយ គត់ក៏បនចូលេទអងគុយ ែដល 
ែដល េយងេឃញេនេលតុេនះ េយងេឃញមនេរគឿងផសំ េយងេឃញមន 
េយងេឃញមនេរគឿងផសំជេរចន ែដលដក់េនេលតុទុកសរមប់ឲយេភញៀវ។ អញច ឹងបនទ ប់ពីរសត ី
ែដលគត់ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខល ីជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌េខម  គត់េដរចូលេទអងគុយ 
អងគុយេនេលេកអីេនះ អញច ឹងអនកលក់ក៏បនេដរមក អនកលក់ក៏បនេដរមកតុរបស់រសតីមន ក់េនះ 
េដមបីសួរគត់ ថេតគត់ចង់ញុអំវី? អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដរមកសួររសតីមន ក់េនះ 
គត់ក៏មនកន់ គត់ក៏មនកន់ែកវទឹកមកជមួយផងែដរ េដមបីយកមកឲយេភញៀវ។ អញច ឹងជទូេទ 
េនកែនលងញុអីំ ភគេរចនគឺេយងែតងែតឲយ េយងែតងែតយកែកវទឹក ជមួយនឹងទឹកកក 
េដមបីេលកមកឲយេភញៀវមុនេពលេភញៀវកុមម៉ង់ ឬក៏មុនេពលេភញៀវគត់េហរបស់អីញុ ំ
និងេយងេឃញេនេលតុេនះ ក៏មនដបទឹក ក៏មនដបទឹកមួយដក់េនេលតុ។ ដបទឹកេនះ គឺ 
គឺអត់គិតលុយេទ មនន័យថ េយងអចញុទឹំកេនះេយងអចញុទឹំកេនះ 
អញច ឹងគត់អចញុទឹំកេនះ េដយឥតគិតៃថល។ េពលខលះ ទឹកែដលដក់េនេលតុ គឺមនទឹកែត 
ខលះេទៀតគឺរគន់ែតទឹកសធមមត។ អញច ឹងគត់បនយកែកវទឹក គត់បនយកែកវទឹកេលកមកឲយ 
េលកមកឲយរសតីមន ក់េនះ។  
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏បនដក់ែកវទឹកេនខងមុខរសតីមន ក់េនះ។ 
ែដលេយងេឃញែកវទឹក គឺមនទឹកកក គឺមនទឹកកក និងមនទុេយេរបសរមប់បឺតទឹក 
េរបសរមប់បឺតទឹក។ ដូេចនះគត់អច គត់អចចក់ទឹកពីកនុង ពីកនុងដបេនេលតុេនះ 
ចក់ចូលេទកនុងែកវញុបំន។  
 
រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលែដលគត់បនែកវទឹក បនែកវទឹកកក និងទុេយេហយ 
គត់ក៏បនេហបយឆ គត់ក៏បនេហបយឆមួយចន។ ែដលគត់ចង់បនបយឆ 
បយឆសច់រជូកជមួយនឹងពងទ បយឆសច់រជូកជមួយនឹងពងទ។ ពងទគឺេចៀនអត់ឆអិនេទ 
គឺេនេឆ អញច ឹងដក់េនខងេល ដក់េនខងេលបយឆេនះ។ 
អញច ឹងគត់បនេហបយឆមួយចន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់បនេហបយឆរចួេហយ 
អនកលក់ក៏បនេដរេទតូបរបស់គត់ េដមបីឆបយឲយេភញៀវ។ បនទ ប់មករសតីមន ក់េនះ 
េដយសរែតគត់េរសកទឹក ដូេចនះគត់ក៏បនយកទឹក ែដលេន យកទឹកេនកនុងដប 
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ដក់េនេលតុេនះ គត់ក៏បនេបកគរមប គរមបដបទឹកេនះ េដមបីចក់ចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់ 
េដមបីចក់ចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់ េដយសរែតគត់េរសកទឹកេពក។  
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ 
េយងេឃញេនេពលែដលគត់េបកគរមបដបរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនចក់ទឹកេនះចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់។ ែដលេនកនុងែកវទឹករបស់គត់ 
េយងេឃញមនទឹកកក និងេយងេឃញមនទុេយមួយដក់េនទីេនះ េដមបីទុកឲយគត់បឺតទឹក 
េដមបីទុកឲយគត់បឺតទឹក។ អញច ឹងគត់បនចក់ទឹកេចញពីកនុងដប ចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់។  
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េយងងកមកេមល ខងចុងេភ ឬខងអនកលក់វញិ 
អញច ឹងេនេពលែដលេភញៀវបនកុមម៉ង់ ឬក៏បនេហបយឆសច់រជូកជមួយនឹងពងទេហយ។ 
គត់ក៏បនេដរមកកែនលងរបស់គត់។ បនទ ប់មកគត់ក៏បនេរបេឈគូស 
គត់ក៏បនេរបេឈគូសេដមបី េដមបីឲយចរងក នមនេភលង។ ដូេចនះេនេពលែដលចរងក ន 
េនេពលែដលចរងក នមនេភលងេហយ គត់ក៏បនដក់ខទះឆ េដមបី េដមបីឆបយឲយេភញៀវ។ 
អញច ឹងេយងេឃញៃដមខ ង គឺគត់ គឺគត់ ៃដមខ ងគឺគត់កន់េឈគូស ៃដមខ ងេទៀតគឺគត់ដក់ខទះឆ 
េនេពលែដលចរងក នេនះមនេភលងេហយ។ បនទ ប់មកេទៀត េនេពលែដលគត់ដក់ គត់ដក់ 
គត់ដក់ខទះេនេលចរងក នេនះ អញច ឹងេយងេឃញខទះេនះេកដ េហយ គត់ក៏បនយកេរបងឆ 
យកមកចក់ យកមកចក់េនកនុងខទះេនះ។ បនទ ប់មកេទៀត គត់ក៏បនយកខទឹម ខទឹមស 
គត់យកេទ[ចិរញច ]ំ គត់យកេទចិរញច  ំចិរញច តូំចៗ េដមបីដក់ចូលេទកនុងេរបងឆ 
េដមបីឲយវមនកលិនឈងុយ។ ជទូេទឆ េយងែតងែតេរបខទឹម េយងែតងែតេរបេមមខទឹមស 
េយងចិរញច វំជចំណិតតូចៗ ចិរញច វំជចំណិតតូចៗ និងដក់ចូលេទកនុងខទះ 
េនេពលែដលេរបងឆេកដ  េដមបីឲយមនកលិនឈងុយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលដក់ខទឹមរចួ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកសច់រជូកដក់ចូលេទខងកនុង។ េដយសរែតខទឹមេនះ 
េនេពលែដលគត់រលីង គឺមនកលិនឈងុយេហយ។ បនទ ប់មក គត់ក៏បនយកសច់រជូក 
ែដលសច់រជូករបស់គត់ គឺគត់ហន់ជចំណិតតូចៗ គឺគត់ហន់ជចំណិតតូចៗ។ 
អញច ឹងគត់បនយកសច់រជូកេនះដក់ចូលេទកនុងខទះ ដក់ចូលេទកនុងខទះ។ បនទ ប់មកេទៀត 
គត់ក៏បនដក់បែនល គត់បនដក់បែនល ែដលបែនលេនះមនដូចជ ករ ៉ុត មនេប៉ងេប៉ះ។ 
គត់ក៏បនចិតករ ៉ុត និងេប៉ងេប៉ះ ជចំណិតតូចៗដូចគន ែដរ។ អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ដក់សច់រជូក 
គឺគត់ដក់បែនលទងំអស់េនះចូលេទកនុងខទះ ចូលេទកនុងខទះ។ បនទ ប់មកេទៀតគត់បនដក់ទឹករតី 
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គត់បនដក់ទឹករតី េដយសរែតគត់ចង់ឲយបយឆេនះមនរសជតិរងៃរបបនតិច 
មនរសជតិរងៃរបបនតិច ឬក៏េពលខលះ ករដក់ទឹករតីអចេធវឲយបយឆេនះ 
មនរសជតិកន់ែតឆង ញ់ មនកន់ែតឆង ញ់ ពីេរពះទឹករតីក៏ជេរគឿងផសំមួយរបេភទផងែដរ។ 
អញច ឹងគត់បនចក់ទឹករតី អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចក់ទឹករតី គត់រតូវចក់េដយរបុងរបយ័តន 
ពីេរពះេពលខលះ របសិនេបគត់ចក់ទឹករតីរជុល អចេធវឲយបយឆរបស់គត់េនះៃរប។ 
អញច ឹងេនេពលែដលៃរប គឺពិបកញុ ំឬក៏េពលខលះញុអំត់េកត។ អញច ឹងញុអំត់េកត 
អញច ឹងេនេពលែដលញុអំត់េកត េភញៀវមនអរមមណ៍ថ កែនលងរបស់គត់ គឺេធវ គឺេធវមហូបអត់ឆង ញ់។ 
ដូេចនះេភញៀវទងំអស់នឹងឈប់មកញុមំដងេទៀត។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ឆ 
គឺេយងេឃញគត់ឆេដយយកចិតតទុកដក់។ េដយសរែតគត់ចង់ឲយបយឆរបស់គត់ 
មនរសជតិឆង ញ់។ េនេពលែដលមនរសជតិឆង ញ់ េភញៀវចូលចិតត េនេពលែដលមនរសជតិឆង ញ់ 
េភញៀវចូលចិតត បនទ ប់មក េភញៀវមកញុេំនទីេនះរល់ៃថង។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ចក់ទឹករតីរចួរល់េហយ បនទ ប់មកេទៀត គត់ក៏ដក់បយ 
គត់ក៏ដក់បយចូលេទកនុងខទះ េទកនុងខទះរបស់គត់ េដមបីរចបល់ចូលគន ជមួយនឹងេរគឿងផសំ 
ជមួយនឹងបែនល និងសច់រជូក ែដលគត់បនដក់ ែដលគត់បនដក់រចួរល់េហយ។ អញច ឹងគត់ 
េយងេឃញៃដរបស់គត់ គឺកន់ែវកបយ អញច ឹងគត់បនដួសែវកបយ គត់បនដួសបយេនះ 
ដក់ចូលេទកនុងខទះេដមបីឆ រតលប់ជមួយនឹង ឆរតលប់ជមួយនឹងសច់រជូក បែនល 
និងេរគឿងផសំេផសងៗេទៀត។  
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ 
េរកយេពលែដលគត់ឆរចបល់ចូលគន រចួរល់េហយ បយឆេនះក៏ បយឆេនះក៏ឆអិន 
បយឆេនះក៏ឆអិនលមមញុ។ំ អញច ឹងគត់ក៏បនយកចន គត់ក៏បនយកចនដក់ 
គត់ក៏បនយកចនដក់បយឆេនះ បនយកចនដក់បយឆេនះ។ 
េរកយេពលែដលគត់ចក់បយឆេចញពីកនុងខទះ ដក់ចូលកនុងចនរចួរល់េហយ រចួរល់េហយ 
គត់ក៏បន គត់ក៏បនយកពងមន់ អញច ឹងភគេរចនេនកមពុជេយងញុពំងទេរចនជងពងមន់ 
េយងញុពំងទេរចនជងពងមន់។ អញច ឹងរូបភពេនះ របែហលជគត់េរបពងទ។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកពងទេគះ េគះដក់ចូលេទកនុងខទះ េគះដក់ចូលេទកនុងខទះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញខទះរបស់គត់គឺេកដ  មនែផសងហុយេចញ មនែផសងហុយមកខងេល។ 
អញច ឹងខទះរបស់គត់េកដ  អញច ឹងគត់បនេគះពងទដក់ចូលកនុងខទះ។  
 
បនទ ប់មក េរកយេពលែដល បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពទី េនកនុងរូបភពទី ១១ 
េរកយេពលែដលគត់េចៀនពងទរចួរល់េហយ គត់ក៏បនយកពងទេនះដក់ចូល 
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គត់ក៏បនយកពងទេនះ ដក់េលបយ ដក់េលបយឆែដលគត់បនចក់ 
ែដលគត់បនចក់បយេនះចូល [...] ចក់បយេនះេនេលចន េនកនុងចន។ 
អញច ឹងបនទ ប់មកគត់ក៏បន គត់ក៏បនចក់ពងទែដលគត់បនេចៀន ែដលគត់បនេចៀនេនះ 
អញច ឹងេយងេឃញពងទេនះ គឺេនជ័រេពន ។ ជ័រេពន មនន័យថពងទេនះគឺេនេឆ េនេឆ 
គឺអត់ទន់ឆអិនេទ។ បុ៉ែនតអនកខលះគឺគត់ចូលចិតតរេបៀប ពងទរេបៀបេនះ។ 
អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតពងទែបបជ័រេពន  អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតពងទែបបឆអិន។ 
អញច ឹងេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់េភញៀវ។ អញច ឹងេយងេឃញបយឆរបស់គត់ គឺគត់ដក់ 
គឺគត់ដក់េនេល គត់ដក់េនកនុងចន។ បនទ ប់មកគឺគត់ចក់ គត់ចក់ពងទ 
ែដលគត់បនេចៀនេនកនុងខទះរបស់គត់េនះ អញច ឹងបនចក់ បនចក់ដក់េទេលបយឆេនះ។  
 
បនទ ប់មកេទៀត េរកយ បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលគត់ឆបយ 
េចៀនពងទរចួរល់េហយ គត់ក៏បនេលកបយេនះ ឲយេទរសតីមន ក់េនះ។ 
េដយេយងេឃញមនែផសងហុយមកខងេលជមួយនឹងកលិន ជមួយនឹងកលិនឈងុយ 
ជមួយនឹងកលិនឈងុយេចញពីបយឆេនះ។ អញច ឹងេធវឲយរសតីមន ក់េនះ 
មនអរមមណ៍ថឃល នយ៉ងខល ងំ េដយសរែតបយឆរបស់រសតីមន ក់េនះ គឺ 
បយឆរបស់រសតមីន ក់េនះេមលេទទំនង េមលេទទំនង និងមន េមលេទទំនង 
េដយសរែតមនកលិនឈងុយ និងេមលេទគត់ និងេមលេទដូចជទំនង គត់គិតថ 
គត់គិតថបយឆេនះរបែហលជឆង ញ់ណស់ របែហលជឆង ញ់ណស់។ 
អញច ឹងអនកលក់ក៏បនេលកបយឆេនះឲយេទរសតីមន ក់េនះ។  
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលអនកលក់ដក់បយឆ 
េលកបយឆយកមកឲយគត់េហយ គត់ក៏បនយកសម គត់ក៏បនយកសម និងសល បរព 
េដមបីញុបំយឆេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញេនេល េយងេឃញេនេលតុ 
េនេលតុែកបរបយឆរបស់គត់ េយងេឃញមនេរគឿងផសំេផសងៗេទៀត។ ែដលេរគឿងផសំ 
េពលខលះសរមប់បយឆ េយងមនដូចជ ទឹកសីុអីុវ ទឹករតី េមទស 
និងេពលខលះក៏មនទឹកេមទសផងែដរ។ ដូេចនះគត់អចបែនថមេរគឿងផសំទងំអស់េនះ 
ចូលេទកនុងបយរបស់គត់ របសិនេបបយរបស់គត់ គត់អត់ចូលចិតតរសជតិេនះ។ 
អញច ឹងេពលខលះអនកលក់មិនអចតរមូវចំណង់ចំណូលចិតតេភញៀវទងំអស់បនេទ។ 
អនកខលះគត់ចូលចិតតសប អនកខលះគត់ចូលចិតតៃរប អនកខលះគត់ចូលចិតតហឹរ។ 
អញច ឹងគត់អចបែនថមេរគឿងផសំែដលមនេនេលតុេនះេដយខលួនគត់។ អញច ឹងគត់អច គត់អច 
គត់អចញុមំហូប ែដលមនរសជតិរតូវនឹងចំណង់ចំណូលចិតតរបស់គត់។ 
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អញច ឹងេយងេឃញរសតីមន ក់េនះ ញុេំដយទឹកមុខសបបយរកីរយ េដយសរែតគត់ 
េដយសរែតគត់ឃល ន និងបយឆែដលអនកលក់បនេធវឲយគត់េនះ មនរសជតិឆង ញ់ផងែដរ។ 
ដូេចនះគឺេយងេឃញគត់កំពុងែត គត់ េយងេឃញគត់ញុបំេណដ រ េយងេឃញគត់ញុបំេណដ រ  
និងញុទឹំកបេណដ រ ពីេរពះរបែហលជគត់ដក់េមទសរជុល ដក់េមទសរជុល 
អញច ឹងរបែហលជហឹរេពក អញច ឹងគត់ញុបំយឆបេណដ រ គត់ញុទឹំកបេណដ រ និងបយឆរបស់គត់ 
គឺមនកលិនឈងុយ និងមនរសជតិឆង ញ់។ អញច ឹងបយឆេនតមផលូវគឺអត់ៃថលេទ។ 
បយឆខលះមួយចនតៃមលរតឹមែត ៥០០០ េរៀល តៃមលរតឹមែត ៥០០០ េរៀល 
និងបយឆេនះគឺមនរសជតិឆង ញ់។ 


