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សួសដ!ី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះរុមឺ៉កកង់បី បទ អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណ រ 
គឺេយងមនេរចនរបេភទ មនដូចជឡន ម៉ូតូ កង់ រុមឺ៉ក និងរុមឺ៉កកង់បីជេដម 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់មនមេធយបយេធវដំេណ រផទ ល់ខលួន បនន័យថេយងអត់មនម៉ូតូផទ ល់ខលួន 
ឬក៏អត់មនឡនផទ ល់ខលួនេទ េយងអចេរបរបស់មេធយបយសធរណៈ 
ែដលមនដូចជឡនតក់សីុ រុមឺ៉កកង់បី និងម៉ូតូឌុបជេដម ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពមួយេនះ 
គឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះរុមឺ៉កកង់បី។ 
 
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទី ១ ទងំអស់គន ែតមដង េនកនុងរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមនមនុសសរបុសរសីជេរចន អងគុយេនកនុងកែនលងមួយ អញច ឹងកែនលងេនះ 
េមលេទដូចជកែនលងផឹកសីុ ឬក៏កែនលងកលឹបររតីជេដម ែដលេយងេឃញថមនមនុសសជេរចន 
កំពុងែតអងគុយញុរំស និងអងគុយសដ ប់េភលង េដយេនទីេនះគឺមនេភលងកំដរ 
អញច ឹងបនន័យថពួកេគេចញមកេរក េដមបីសដ ប់េភលងកំដរនៃថងសរមក 
ឬក៏បនទ ប់ពីករបំេពញករងរេនឿយហត់ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនតុចំនួនបី បទ 
ែដលមនមនុសសជេរចនេនកនុងតុេនះ ែដលេយងេឃញតុេនកណដ ល 
គឺមនមនុសសរបុសរសីចំនួនបីនក់ អញច ឹងរបុសរសីចំនួនបីនក់េនះគឺជមិតតភកតិនឹងគន  
ែដលេយងេឃញបុរសទី ១ ែដលគត់អងគុយេនខងេឆវងៃដ បទ គត់អងគុយេនេលេកអីមួយ 
ែដលេកអីេនះមនេជងេកអីចំនួនបួន េហយមនបែងអកមួយផងែដរ 
អញច ឹងគត់អងគុយេលេកអីេដយដក់ៃដេនេលតុ េហយគត់ែផអកេទេលបែងអក 
បុរសេនះពក់អវៃដខលីពណ៌ៃបតង េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស 
ែដលគត់ពក់ែសបកេជងប៉ត បុរសេនះមនអយុរបែហលជ ២០ ឆន  ំ
ែដលគត់មនសក់បះេឡងេទេល បទ គត់េធវជម៉ូត អញច ឹងម៉ូតសក់របស់គត់គឺបះេឡងេទេល 
គត់អងគុយជមួយនឹងនរមីន ក់ែដលអងគុយេនកណដ ល នរមីន ក់េនះ គឺគត់ពក់អវេវៀលកពណ៌ស 
ៃដែវង េហយគត់េសលៀកេខពណ៌េខម េជងែវង អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់បនចងសក់បួងេឡងេទេល 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចងសក់បួងេឡងេទេល សរមប់នរ ីេគេហថបួង 
េនេពលែដលេយងចងសក់េឡងេទេល េគេហថបួងសក់ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់ពក់អវៃដែវង 
េហយេវៀលក ចំែណកបុរសមន ក់េទៀតែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ែដរេនះ គឺគត់ពក់អវពណ៌របេផះ 
ៃដខល ីេហយេសលៀកេខេជងែវង អនកទងំបីកំពុងែតអងគុយទល់មុខគន  
ពួកេគកំពុងែតញុរំសេបៀរមន ក់មួយដបៗ េដមបីនិយយគន េលងអំពីករងរ ឬក៏អំពីករសិកស 
បនទ ប់ពីេគសរមក ឬក៏េចញពីេធវករ បនន័យថេគមកទីេនះ េដមបីសដ ប់េភលងលំែហអរមមណ៍ 
អញច ឹងេគមកេដមបីសដ ប់េភលងនិងលំែហអរមមណ៍ េដយករញុ ំជួបជំុគន ញុអំហរជមួយគន  
និងញុរំសេបៀរបនតិចបនតួច ែដលេយងេឃញេនេលតុរបស់ពួកេគ គឺមនដបរស ក៏ដូចជែកវរស 
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េហយនិងធុងដក់ទឹកកកផងែដរ។ អញច ឹងទឹកកកេគដក់េនកនុងធុងមួយ ទឹកកក េយងដក់េនកនុង 
េយងយកមកដក់េនកនុងែកវ េហយចក់រសចូលេទកនុងែកវ េដមបីឲយវរតជក់ 
ដូេចនះេហយេទបេគដក់ទឹកកកេនកនុងធុងមួយ េនេពលែដលេយងរតូវករទឹកកក 
េយងអចយកទឹកកកេនះមកដក់កនុងែកវរសេយងបន។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ េនេលតុេនះ 
េនេលតុរបស់ពួកេគអមបញ់មិញ គឺមនរសចំនួនបីដប អញច ឹងពួកេគមកទីេនះ 
គឺញុេំភសជជៈគឺជរស បទ ែដលថរសគឺមនេរចនរបេភទ មនដូចជបី៊េយរ មនដូចជរសេបៀរ 
មនដូចជរសរកហម ឬក៏រសវសិគីជេដម អញច ឹងរសគឺសុទធែតមនជតិអល់កុលទងំអស់ 
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងរសវងឹបន អញច ឹងេហយេនេពលែដលេយងរសវងឹ េយងមិនអចេបកបរ 
ឬក៏េធវដំេណ របនេនះេទ របសិនេបេយងរសវងឹ េយងមិនអចេបកបរបនេនះេទ 
េរពះវខុសនឹងចបប់ េហយបងកឲយមនេរគះថន ក់ផងែដរ។ មយ៉ងវញិេទៀត ករញុរំស 
គឺបណដ លឲយប៉ះពល់សុខភព ដូេចនះេហយេយងមិនរតូវឲយញុេំរចនេនះេទ 
អញច ឹងេយងញុែំតបនតិចបនតួចបនេហយ េរពះថេនេពលែដលេយងញុេំរចន 
វអចប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង វអចេធវឲយេយងឈ ឺវអចេធវឲយេយងឈកឺបល 
វអចេធវឲយេយងឈរឺកពះជេដម អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ 
អនកទងំបីកំពុងែតញុរំសមន ក់មួយដប េហយេគបនយកទឹកកកែដលេនកនុងធុង បទ 
មនធុងមួយែដលដក់ទឹកកក េគយកទឹកកកែដលេនកនុងធុងេនះដក់ចូលែកវរបស់េគ បទ 
អញច ឹងេគទងំបីនក់បនយកទឹកកកដក់ចូលកនុងែកវ 
បនទ ប់មកេគចក់រសចូលេទកនុងែកវរបស់េគេដមបីញុ ំអញច ឹងពួកេគញុរំសេដមបីកំដរអរមមណ៍ 
េហយអងគុយសដ ប់េភលងេនកនុងកលឹប ែដលេគេធវែបបេនះ គឺបនទ ប់ពីេចញពីេធវករ 
េដមបីលំែហអរមមណ៍។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ 
ពួកេគទងំបីនក់បនេហអនកបេរមមក ែដលេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ 
ពួកេគទងំបីនក់ដែដលកំពុងែតអងគុយនឹងតុ េហយេនេលតុរបស់ពួកេគ គឺមនរសចំនួនបីដប 
ជមួយនឹងែកវចំនួនបី េហយនិងធុងទឹកកកចំនួនមួយ ែដលធុងទឹកកកេនះសរមប់ដក់ទឹកកក 
េហយនរមីន ក់ែដលអងគុយកណដ ល គត់បនេលកៃដមួយេឡងេដមបីជសញញ េហេទដល់អនកបេរម 
ឬក៏មច ស់ហង អញច ឹងគត់េលកៃដជសញញ េហអនកបេរមឬក៏មច ស់ហងេដមបីឲយមកគិតលុយ 
េពលេនះគត់ក៏បនរបប់េទមច ស់ហងថ គត់ញុរំសចំនួនអស់បីដប 
អញច ឹងបនន័យថគត់ញុែំតចំនួនបីដបែតបុ៉េណណ ះ គឺបនន័យថគត់ញុែំតបនតិចេទ 
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េរពះរបសិនេបញុេំរចន អចេធវឲយគត់រសវងឹខល ងំ ឬក៏បណដ លឲយគត់មនេរគះថន ក់ 
ឬក៏ប៉ះពល់ដល់សុខភពគត់ជេដម ដូេចនះេហយគត់ញុរំសែតចំនួនបីដប សរមប់គន បីនក់ 
បនន័យថមន ក់មួយដប អញច ឹងេនេពលែដលគត់ញុរំចួេហយ េភលងក៏បញច ប់ 
បនទ ប់មកគត់ក៏េហអនកបេរម េដមបីឲយមកគិតលុយ េពលេនះអនកបេរមក៏មក 
ែដលេយងេឃញអនកបេរមគឺគត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខល ីេហយគត់រងចំណស់បនតិចេមលេទ 
េដយកនុងៃដរបស់គត់គឺមនកន់កូនេសៀវេភមួយនិងបិ៊ចមួយេដម 
េដមបីកត់រតនូវអវីែដលេភញៀវចង់បន បនន័យថេនេពលែដលគត់កន់ែបបេនះ 
េនេពលែដលេភញៀវេហគត់ គត់មក េហយេនេពលែដលេភញៀវកុមម៉ង់អវីេផសងញុ ំ
គត់អចកត់រតចូលេទកនុងកូនេសៀវេភេនះបនេដមបីកំុឲយេភលច។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីពួកេគេហអនកបេរម 
េដមបីឲយមកគិតលុយេហយ ពួកេគក៏រង់ចមំួយសនទុះ អញច ឹងបនន័យថ 
េនេពលែដលអនកបេរមមកដល់ េឃញេនេលតុរបស់ពួកេគបនកុមម៉ង់អវីខលះេហយ 
េគក៏កត់រតេដមបីយកេទគិតលុយ អញច ឹងអំឡុងេពលែដលេគគិតលុយ អនកទងំបីេនះ 
រតូវរង់ចបំនតិច េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺហងេនះគឺបនបិទេភលងេទេហយ 
អញច ឹងបនន័យថេភលងបញច ប់ េគែលងចក់េភលងេទៀតេហយ េហយអនកែដលអងគុយេនតុែកបរេនះ 
គឺេទផទះវញិទងំអស់គន  អញច ឹងបនន័យថដល់េម៉ងែដលេគរតូវបិទហងេហយ 
ដូេចនះអនកែដលជេភញៀវទងំអស់រតូវរតលប់េទផទះវញិេដមបីសរមក ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថតុែដលេនែកបរៗពួកេគ េភញៀវែដលអងគុយេនតុែកបរពួកេគ 
គឺេឡងរតលប់េទផទះទងំអស់គន  ចំែណកឯពួកេគគឺេនអងគុយរង់ចបំនតិច េដមបីឲយមច ស់ហង 
ឬក៏អនកបេរម គត់មកគិតលុយ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីពួកេគរង់ចមំួយសនទុះេរកយមក 
អនកបេរមក៏បនរតលប់មកវញិ អញច ឹងអនកបេរមរតលប់មកវញិ 
េនេពលេនះអនកបេរមបនរបប់អំពីតៃមល ែដលពួកេគរតូវបង់េទឲយហង េដយតៃមលអំពីមុខមហូប 
ជមួយនឹងរសេបៀរែដលេគកំពុងញុ ំអញច ឹងអនកបេរមបនរបប់អំពីតៃមលេទដល់អនកទងំបីថ 
អស់ចំនួនបុ៉នម ន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ របែហលជអស់ចំនួន ៣០ ដុលល រ 
ែដលេនកនុងេនះេយងេឃញ បនទ ប់ពីអនកបេរមរបប់េទដល់អនកទងំបីថ អស់ចំនួន ៣០ ដុលល រ 
េហយ នរមីន ក់ែដលអងគុយេនកណដ ល ក៏បនយកលុយចំនួន ៣០ ដុលល រ ហុចេទឲយមច ស់ហង 
ឬក៏អនកបេរម េដមបីបង់ៃថលមហូបេហយនិងរសែដលពួកេគបនញុ ំ
អញច ឹងពួកេគទងំបីនក់ញុរំសមន ក់មួយដបជមួយនឹងមហូបេផសងេទៀតែដលេនេលតុ 
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ដូេចនះេហយេទបអស់តៃមល ៣០ ដុលល រ បនទ ប់មកពួកេគក៏បនចូលលុយគន  
បនន័យថពួកេគេចញចំែណកមន ក់ ១០ ដុលល រៗ េដមបីឲយេទៃថលមហូប[េនះ]េគេនះ 
អញច ឹងបនន័យថ ពួកេគេចញេសមៗគន  បនន័យថមន ក់ ១០ ដុលល រ មន ក ់១០ ដុលល រ 
ែដលសរុបេទចំនួន ៣០ ដុលល រ បនទ ប់មកនរមីន ក់េនះក៏យកលុយេនះឲយេទអនកបេរម 
េដមបីបង់ៃថលមហូបនិងរស បនទ ប់មក េដមបីពួកេគរតលប់េទផទះវញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគបនបង់លុយៃថលរស ឬក៏ៃថលមហូបរចួរល់េហយ ពួកេគក៏បនេដររតលប់េទផទះ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺពួកេគេរៀងរសវងឹបនតិច េដយសរែតេគញុរំសមន ក់មួយដប 
អញច ឹងបនេធវឲយពួកេគេរៀងរសវងឹ អញច ឹងអករៈរសវងឹគឺេយងមនអរមមណ៍ថវលិមុខ 
ឬក៏ឈកឺបលបនតិចបនតួច េហយេពលខលះរបសិនេបេយងញុរំសេបៀរេរចន ឬក៏ញុរំសេរចន 
វបណដ លឲយេយងកអួតផងែដរ េរពះថេនេពលែដលជតិអល់កុលេនកនុងខលួនេយងេរចន 
វនឹងបណដ លឲយេយងកអួត ឬក៏ឲយេយងឈកឺបល ដូេចនះេហយេយងមិនរតូវញុរំសេបៀរ 
ឬក៏រសេរចនេនះេទ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ អនកទងំបីគឺញុរំសែតមន ក់មួយដបៗ 
ែតបុ៉េណណ ះ ក៏បុ៉ែនតវបនេធវឲយេគរសវងឹបនតិច ែដលេធវឲយពួកេគពិបកកនុងករេដរ 
េហយពួកេគមនអករៈវលិមុខនិងឈកឺបល េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺបុរសែដលពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខល ីគត់បនយកៃដមខ ងរបស់គត់េទរចត់កបល 
បនន័យថគត់កំពុងែតវលិមុខ អញច ឹងគត់មនអករៈរសវងឹ ពិបកេដរ េដយគត់វលិមុខ 
េហយនរនិីងបុរសមន ក់េទៀត គត់កំពុងែតេដរបេណដ រ និយយគន បេណដ រ េដយគត់និយយគន េលង 
ឬក៏គត់និយយគន អំពីករងរ ឬក៏ករសិកសេផសងៗ 
អញច ឹងបនន័យថពួកេគបនញុរំសមន ក់មួយដបេហយ បនទ ប់មកពួកេគរតលប់េទផទះ 
េដយមនអករៈរសវងឹបនតិចបនតួច បុ៉ែនតពួកេគមិនរសវងឹខល ងំេនះេទ 
េដយពួកេគអចទប់សម រតីរបស់ពួកេគបន។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក 
ពួកេគបនេដរមកដល់កែនលងរុមឺ៉កមួយ ែដលជទូេទ ជនបរេទស េគេហថទុកទុក 
បុ៉ែនតកនុងភសែខមរេយងេហថរុមឺ៉ក អញច ឹងរុមឺ៉កគឺមនេរចន មនរុមឺ៉កកង់បួន និងរុមឺ៉កកង់បីផងែដរ 
ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ពួកេគបនសមលឹងេទេមលរុមឺ៉កកង់បីចំនួនមួយ 
ែដលរុមឺ៉កេនះគឺមនពណ៌ផក ឈូក បទ រុមឺ៉កគឺមនពណ៌ផក ឈូក េហយមនដំបូល 
អញច ឹងរុមឺ៉កគឺមនដំបូលផងែដរ គឺរសេដៀងេទនឹងឡន ក៏បុ៉ែនតវអត់មនកញច ក់ 
និងអត់មនម៉សីុនរតជក់េនះេទ របសិនេបឡន ឬក៏តក់សីុគឺមនកញច ក់សរមប់បិទ 
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និងមនម៉សីុនរតជក់ បុ៉ែនតសរមប់រុមឺ៉កគឺអត់មនម៉សីុនរតជក់េនះេទ គឺវរគន់ែតមនដំបូល 
េដមបីបងំកំុឲយេយងេកដ េនេពលែដលជិះហលៃថងែតបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនតេពលេនះគឺជេពលយប់ 
េយងេឃញថរល់កលឹបររតី ឬក៏ហងរសេបៀរជេរចន គឺេគែតងែតេបកេនេពលយប់ 
អញច ឹងេហយបនទ ប់ពីគត់បញច ប់ករផឹកសីុ បនន័យថជេពលយប់ 
អញច ឹងគត់េដរមកដល់េឃញរុមឺ៉កមួយ គត់ ពួកគត់មនបំណងចង់ជិះរុមឺ៉កេនះេទផទះ 
េដយេយងេឃញមច ស់រុមឺ៉កកំពុងែតអងគុយជក់បរេីនកនុងរុមឺ៉ក អញច ឹងបនន័យថមច ស់រុមឺ៉ក 
គត់កំពុងែតអងគុយេនខងេរកយ េហយគត់អងគុយេដយយកេជងមួយជន់េលកង់ 
េជងមួយេទៀតសំយុងចុះេរកម េដយគត់យកៃដទងំពីរដក់េលជងគង់ េហយអងគុយជក់បរ ី
ែដលេយងេឃញថជក់បរ ីគឺបណដ លឲយប៉ះពល់ដល់សុខភព និងមនកលិនមិនលអេនះេទ 
េរពះថែផសងបរគឺីមនធំុកលិនសអុយ ដូេចនះេហយវមិនលអេនះេទសរមប់ករជក់បរ ី
េហយេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ ៧ េនះ គឺេនខងេរកយរុមឺ៉កេនះ 
េយងេឃញមនកែនលងលក់អហរមួយកែនលង ដូចជមីឆ បនន័យថ េទះបីជេពលយប់ក៏េដយ 
េនេពលែដលេយងេនតមផលូវ គឺមនកែនលងលក់មីឆជេរចន េនកនុងរបេទសកមពុជ េទះបីជយប់ 
េសមណក៏េដយ េទះបីជយប់េរជ ពក់កណដ លអរធរត 
ក៏េយងអចរកអហរញុបំនែដរេនតមផលូវ េរពះថេនរបេទសកមពុជ អហរេនតមផលូវ គឺេគលក់ 
២៤ េម៉ង បនន័យថេគេបកជប់ជនិចចរហូតែតមដង អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថ េទះបីជពួកេគេចញពីកលឹបេនកនុងេពលយប់េរជក៏េដយ 
ក៏េយងេឃញថមនរេទះអហរ ឬក៏រេទះមីឆ ឬក៏រេទះបបរ កំពុងែតលក់េនតមផលូវផងែដរ 
េដយគត់មិនទន់បិទតូបេនះេទ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថពួកេគទងំបីនក់ 
បនេដរមករករុមឺ៉កកង់បីេនះ េដយេពលេនះ េគបនចូលេទេកៀកេននឹងរុមឺ៉កកង់បី 
េដយេយងេឃញរុមឺ៉កកង់បីេនះ គឺមនពណ៌ផក ឈូក េហយកង់រុមឺ៉កគឺមនពណ៌េខម  
រុមឺ៉កេនះគឺមនកង់ចំនួនបី ែដលកង់េនខងេរកយចំនួនពីរ ឯកង់េនខងមុខចំនួនមួយ 
េហយកង់េនខងមុខ[គឺ]ជចងកូត អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលរតូវករបត់ គឺេយងកច់ចងកូត 
ែដលចងកូតបញជ កង់េនខងមុខចំនួនមួយេនះផងែដរ។ េដយរុមឺ៉កេនះ គឺមនចេងកៀងចំនួនពីរ 
សរមប់បំភលឺផលូវ អញច ឹងបនន័យថចេងកៀងរុមឺ៉កេនះ គឺមនចំនួនពីរ ែដល ចំនួនពីរ 
េហយមនចេងកៀងបំភលឺផលូវចំនួនមួយ អញច ឹងបនន័យថេភលងសីុញូ៉ ឬក៏ចេងកៀងសីុញូ៉ចំនួនពីរ 
េភលងបំភលឺផលូវចំនួនមួយ អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតូវករបត់េឆវងឬក៏បត់សដ  ំ
គត់អចេរបរបស់េភលងសីុញូ៉ដូចជម៉ូតូ ដូចជឡនែដរ អញច ឹងរុមឺ៉ករបស់គត់ គឺមនខងមុខ 
គឺមនចេងកៀងសីុញូ៉ចំនួនពីរ និងចេងកៀងបំភលឺផលូវចំនួនមួយ ចំែណកខងេរកយក៏មនអំពូល 
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និងមនចេងកៀងដូចគន  ពួកេគបនេដរមកដល់រុមឺ៉កេនះ េហយក៏បននិយយេទកន់បុរស 
ែដលជមច ស់រុមឺ៉ក ែដលកំពុងែតជក់បរ ីេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
ពួកេគមិនចូលេទជិតមច ស់រុមឺ៉កេនះេទ េរពះមច ស់រុមឺ៉កគត់ជក់បរ ីដូេចនះែផសងបរគឺីមនកលិនមិនលអ 
េហយអនកជក់បរែីតងែតមនកលិនមិនលអែដរ បនន័យថគត់មនធំុកលិនសអុយមត់ 
ឬក៏គត់មនធំុកលិនសអុយែផសងបរ ីេហយែផសងបរេីធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ 
េរពះថេនេពលែដលេយងជក់បរ ីែផសងបរេីធវឲយខូចសួតរបស់េយង 
ឬក៏ឲយេយងមនបញហ ផលូវដេងហមជេដម អញច ឹងេហយជទូេទរបជជន មនុសស 
ភគេរចនមិនចូលចិតតអនកជក់បរេីនះេទ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទ ប់ពីពួកេគចូលេទកន់រុមឺ៉កកង់បីហនឹងេហយ 
ពួកេគក៏បននិយយៃថល តៃថលេទដល់រុមឺ៉កកង់បី ថពីកែនលងកលឹបេនះេទផទះរបស់េគយកចំនួនបុ៉នម ន 
េពលេនះមច ស់រុមឺ៉កកង់បីេនះក៏បនេឆលយថ ១០ ដុលល រ អញច ឹងពួកេគក៏បនភញ ក់េផអល 
េរពះថតៃមលេនះគឺៃថលខល ងំេពក េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺអនកទងំបីេនះ 
គត់បនបេញចញអករៈភញ ក់េផអល េដយគត់បនហមត់ធំៗ េហយេបកែភនកធំៗ 
េដយភញ ក់េផអលថេហតុអវីក៏ៃថលយ៉ងេនះ េរពះផទះរបស់េគេនជិតនឹងកែនលងែដលេគផឹកសីុេនះេទ 
បុ៉ែនតរុមឺ៉កកង់បីេនះយកៃថលតៃមលខល ងំណស់ បុ៉ែនតេទះជយ៉ងណក៏េដយ 
េយងេឃញអនករត់រុមឺ៉កកង់បីេនះ គត់ពំុបនចុះៃថលេនះេទ េដយគត់េនែតអងគុយេនេលរុមឺ៉កកង់បី 
េហយនិយយេទកន់បុរសទងំបីនក់េនះ ករអងគុយេហយនិយយេទកន់អតិថិជនែបបេនះ 
គឺជករមិនសមរមយេនះេទ េរពះថេនេពលែដលេគមកនិយយជមួយេយង ជសុជីវធម៌ 
េយងរតូវេរកកឈរនិយយេទកន់េគវញិ េរពះថអនកែដលមកនិយយជមួយេយងគឺឈរ 
អញច ឹងេយងគួរែតឈរេដមបីនិយយជមួយេគវញិ េដមបីជករគួរសម និងរកសសុជីវធម៌ 
អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងកំពុងែតអងគុយ េហយមននរណមន ក់េដរមកសួរេយង 
េយងគួរែតេងបឈរ េដមបីនិយយេទកន់េគវញិ េធវែបបេនះ 
គឺេគេហថេយងមនសីលធម៌និងមនសុជីវធម៌លអជមួយនឹងអនកដៃទ 
បុ៉ែនតេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ បុរសែដលជមច ស់រុមឺ៉កកង់បី គត់ពំុបនេរកកឈរេនះេទ 
េដយគត់េនែតអងគុយេនេលរុមឺ៉ករបស់គត់និយយេទកន់អតិថិជនរបស់គត់ 
េហយគត់បនយកតៃមលខពស់ខល ងំេទកន់អតិថិជនរបស់គត់ េធវឲយអតិថិជនរបស់គត់ 
ែដលជមិតតភកតិទងំបីនក់េនះ គឺមនករភញ ក់េផអលនឹងតៃមលេនះយ៉ងខល ងំ។ 
 
បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទ ប់ពីដឹងតៃមលថអនករត់រុមឺ៉កកង់បីេនះ 
គត់យកតៃមល ១០ ដុលល រ អនកទងំបីក៏គិតថតៃមលេនះគឺៃថលខល ងំេពក 
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ដូេចនះគត់ពំុអចទទួលយកបនេនះេទ អញច ឹងបនន័យថផទះរបស់គត់េនជិតកែនលងផឹកសីុ 
ក៏បុ៉ែនតមច ស់រុមឺ៉កកង់បី គត់បនយកតៃមលខពស់ ឬក៏ៃថលខល ងំេពក 
អញច ឹងេហយេទបអនកទងំបីមិនអចទទួលយកបន 
ដូេចនះអនកទងំបីក៏មិនសេរមចចិតតមិនជិះរុមឺ៉កកង់បីរបស់បុរសមន ក់េនះេទ 
អញច ឹងពួកេគក៏បនេឆលយេទកន់មច ស់រុមឺ៉កកង់បីថ ពួកេគមិនជិះរុមឺ៉កកង់បីេនះេទ 
េរពះតៃមលេនះគឺៃថលខល ងំេពក ដូេចនះេហយពួកេគនឹងរករុមឺ៉កកង់បីេផសងេទៀត។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគបដិេសធេទេលរុមឺ៉កកង់បីេនះេហយ ពួកេគក៏បនបនតេដរមកខងមុខេទៀត 
អញច ឹងេយងេឃញថអនកទងំបីគត់បនេដរ េដយបុរសពក់អវរបេផះៃដខល ី
េសលៀកេខសេជងែវងេនះ គត់េដរេនខងមុខ បនទ ប់មកមននរែីដលពក់អវៃដខលេីវៀលក េខេខម  
គត់េដរេនកណដ ល េហយបុរសែដលពក់អវៃបតងៃដខលីេហយេខេជងែវងពណ៌សេនះ 
គត់េដរេនខងេរកយេគ ពួកេគទងំបីនក់េដរេនកនុងអករៈរសវងឹបនតិច 
េដយេដរេទខងមុខេទៀត េរពះពួកេគមិនបនជិះរុមឺ៉កកង់បីេនះេទ េដយសរែតមច ស់រុមឺ៉កកង់បី 
គត់ទរៃថលខល ងំេពក េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលជមច ស់រុមឺ៉កកង់បីេនះ 
គត់បនអងគុយេនេលកង់បីរបស់គត់ េដយបេញចញទឹកមុខសអុយ បនន័យថេយងេហថមុខសអុយ 
ែដលទឹកមុខមិនសបបយចិតត អញច ឹងេនេពលែដលេយងមិនសបបយចិតត 
ឬក៏េយងេធវមុខមិនសបបយចិតត េគេហថមុខសអុយ បនន័យថេយងមិនសបបយចិតតេនះេទ 
េដយបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតមិនសបបយចិតត េដយសរអតិថិជនរបស់គត់ 
មិនជិះរុមឺ៉កកង់បីរបស់គត់ េរពះថគត់បនកត់តៃមលខល ងំេពក អញច ឹងអតិថិជនគត់មិនជិះ 
េហយគត់េដរេទមុខ ែដលេធវឲយគត់ខកចិតតនិងេធវមុខសអុយ អងគុយេធវមុខសអុយ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគេចញពីរុមឺ៉កកង់បីទីមួយ បនទ ប់មកពួកេគេដរបនបនតិច 
ក៏ជួបនឹងរុមឺ៉កកង់បីទីពីរមួយេទៀត អញច ឹងេយងេឃញថ រុមឺ៉កកង់បីេនះ មច ស់រុមឺ៉កកង់បី 
គឺពំុបនជក់បរេីនះេទ េដយមច ស់រុមឺ៉កកង់បី គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស 
េសលៀកេខេជងែវងពណ៌របេផះ អញច ឹងអនកទងំបីបននិយយេទកន់រុមឺ៉កកង់បីេនះ 
េដយសួរតៃមលពីកែនលងែដលគត់ផឹកសីុ ឬក៏កែនលងែដលគត់កំពុងែតឈរ េទដល់ផទះរបស់គត់ 
េតេគយកចំនួនបុ៉នម ន? បនទ ប់មកមច ស់រុមឺ៉កកង់បី គត់ក៏បនលូកៃដ 
ឬក៏យកៃដមួយចំេហៀងែរជងេហេប៉ េដយករ គត់យកៃដេទលូកកនុងេហេប៉ 
េដយកយវកិរែបបេនះ េយងេហថករែរជងេហេប៉ 
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េហយៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់េលកេឡងជសញញ  េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់ចូលេទកនុងរុមឺ៉ក 
េដយគត់របប់ថ ពីទីេនះេទផទះរបស់ពួកគត់ គឺគត់យកតៃមល ៥ ដុលល រ 
អញច ឹងអនកទងំបីឮដូេចនះេហយក៏សបបយចិតត ដូេចនះពួកេគនិយយថ 
យល់រពមេទជមួយនឹងរុមឺ៉កកង់បីមួយេនះ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគតៃថលរុមឺ៉កកង់បីេហយ ពួកេគក៏បនយល់រពមជមួយនឹងតៃមល ៥ ដុលល រ 
េដមបីជិះរតលប់េទផទះ េយងេឃញរុមឺ៉កកង់បីមួយេនះ គឺជរុមឺ៉កកង់បីែដលមនពណ៌ទឹករកូច 
អញច ឹងរសេដៀងគន នឹងរុមឺ៉កកង់បីទីមួយែដរ បុ៉ែនតរុមឺ៉កកង់បីទីមួយគឺមនពណ៌ផក ឈូក 
ចំែណករុមឺ៉កកង់បីទីពីរគឺមនពណ៌ទឹករកូច េហយមច ស់រុមឺ៉កកង់បីគឺជមនុសសមនសុជីវធម៌ 
េដយគត់បនេរកកឈរនិយយជមួយអតិថិជន េហយគត់ពំុបនជក់បរេីនះេទ 
េរពះថគត់ដឹងថករជក់បរេីធវឲយខូចសុខភព េហយេធវឲយមនកលិនមិនលអ 
ែដលបណដ លឲយអតិថិជនរបស់គត់មិនចូលចិតត ដូេចនះគត់មិនជក់បរេីនះេទ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺអនកទងំបីក៏បនយល់រពមជិះរុមឺ៉កកង់បីរបស់បុរសមន ក់េនះ េដយេនជិះ 
យល់រពមជិះេនកនុងតៃមល ៥ ដុលល រ េដមបីរតលប់េទផទះវញិ។ 
 
បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បនទ ប់ពីពួកេគយល់រពមនូវតៃមល ៥ ដុលល រ 
ែដលសរមប់ជិះរុមឺ៉កកង់បីេនះេហយ មច ស់រុមឺ៉កកង់បីក៏បនចូលេទកនុងរុមឺ៉កេដមបីបេញឆ ះរុមឺ៉ក 
េហយបនទ ប់មកពួកេគទងំបីនក់ក៏បនេឡងេទេលរុមឺ៉ក អញច ឹងេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ 
បុរសែដលពក់អវពណ៌របេផះជមួយនឹងនរែីដលពក់អវេវៀលកេនះ បនេឡងេទមុន បទ 
េដយបុរសពក់អវពណ៌របេផះ គត់បនជិះនូវចំេហៀង ឬក៏ជិះេនខង េហយនរេីនះ 
គត់ជិះេនកណដ ល េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលពក់អវស 
គត់បនយកៃដេតងបងក ន់ៃដរុមឺ៉ក អញច ឹងបនន័យថគត់ជិះេនខង ដូេចនះ 
េដមបីកំុឲយមនេរគះថន ក់ គត់រតូវេតងបងក ន់ៃដរបស់រុមឺ៉ក ែដលេនខងេល 
េរពះថរុមឺ៉កកង់បីគឺអត់មនទវ រេនះេទ អញច ឹងេហយរបសិនេបេយងមិនេតងេនះេទ វអច 
វអចនឹងេធវឲយេយងធល ក់បន អញច ឹងេដមបីសុវតថិភពេយងរតូវែតេតង េហយេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថបុរសពក់អវៃបតង បទ គត់េឡងេលរុមឺ៉កេរកយេគ បនទ ប់ពីរុមឺ៉កេឆះេហយ 
អញច ឹងបនន័យថគត់បេញឆ ះម៉សីុន មច ស់រុមឺ៉កគត់បនបេញឆ ះម៉សីុន 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺរុមឺ៉កកំពុងែត ម៉សីុនរុមឺ៉កកំពុងែតបេញឆ ះ 
េហយរុមឺ៉កកំពុងែតរេងគ បនន័យថេនេពលែដលម៉សីុនបេញឆ ះរចួរល់េហយ គឺរុមឺ៉ក ឬក៏ឡន 
ឬក៏ម៉ូតូ នឹងមនកររេងគបនតិច េរពះកមល ងំម៉សីុនេធវឲយរុមឺ៉កេនះរេងគ អញច ឹងបុរសែដលពក់អវៃបតង 
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គត់កំពុងែតយកេជងមខ ងជន់េលរុមឺ៉ក េជងមខ ងេទៀតេនេលដី 
គត់េធវែបបេនះេដមបីេឡងេទេលរុមឺ៉ក េហយៃដរបស់គត់គឺេតងបងក ន់ៃដរុមឺ៉កែដលេនេលដំបូល 
េដមបីកំុឲយធល ក់ អញច ឹងគត់េតងេដមបីេឡងេលរុមឺ៉ក េហយអងគុយ 
េដមបីជិះរតលប់េទផទះរបស់គត់វញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយគឺរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ 
បនទ ប់ពីគត់បនេឡងេលរុមឺ៉កទងំបីនក់រចួរល់េហយ មច ស់រុមឺ៉កក៏បនបញជ រុមឺ៉កឲយេទមុខ 
អញច ឹងមច ស់រុមឺ៉កគត់ក៏បនមូលែហគរ ឬក៏គត់មូលែហគរេដមបីបញជ ឲយរុមឺ៉កគត់េទមុខ 
ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺមច ស់រុមឺ៉កគត់ជិះេលឿន បទ អញច ឹងមច ស់រុមឺ៉កកង់បីេនះ 
គត់ជិះេលឿន េដយេយងេឃញរុមឺ៉ករបស់គត់េហបកង់មុខ បនន័យថគត់បេងហ ះកង់មុខ 
បនន័យថេលឿន អញច ឹងគត់ជិះេលឿន េរពះថេនេពលយប់គឺជផលូវសង ត់ 
អញច ឹងពំុសូវមនមនុសសេធវចរចរណ៍េនតមផលូវេនះេទ ដូេចនះេហយគត់អចជិះេលឿនបន 
ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ ឬក៏ជិះឡន ឬក៏ជិះរុមឺ៉ក េយងមិនរតូវជិះេលឿនេពកេនះេទ 
េរពះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន េយងេហថេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
គឺរបសិនេបមននរណមន ក់រត់ឆលងកត់ផលូវ ឬក៏មនឡនម៉ូតូេផសងេទៀតែដលឆលងកត់ផលូវ 
វអចេធវឲយេយងប៉ះគន ឬក៏បុកគន  ែដលេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន អញច ឹង េទះបីជេពលយប់ 
ឬក៏េទះបីជផលូវសង ត់យ៉ងណក៏េដយ េយងរតូវេបកបរេដយេគរពចបប់ចរចរណ៍ 
េដមបីរកសសុវតថិភពរបស់េយង េយងមិនរតូវជិះេលឿនេពកេនះេទ េរពះវេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ 
េយងេឃញថរុមឺ៉កកង់បីែដលមនបុរស[ទងំ] បុរសនិងមិតតភកតិរបស់គត់ទងំបីនក់ជិះេនះ 
បនបនតដំេណ រេទខងមុខ គឺសំេដេទផទះរបស់ពួកគត់ េដយេយងេឃញមនរុមឺ៉កទីមួយ 
មច ស់រុមឺ៉កទីមួយ គត់កំពុងែតអងគុយជក់បរេីនេលរុមឺ៉កគត់ដែដល ក៏បុ៉ែនតពួកគត់ បុរសមន ក់េនះ 
គត់េធវមុខសអុយ េដយអតិថិជនរបស់គត់មិនជិះរុមឺ៉ករបស់គត់ បុ៉ែនតែបរជជិះរុមឺ៉ករបស់អនកដៃទ 
េដយសរែតគត់យកតៃមលៃថលេពក េហយរុមឺ៉ករបស់អនកដៃទគឺយកតៃមលេថក 
ដូេចនះអតិថិជនរបស់គត់ក៏បនជិះេទ េទ េទជិះរុមឺ៉កែដលមនតៃមលេថកវញិ។ 


