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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីមុខមហូប

អញច ឹងមុខមហូបែដលេយងយកមកនិយយេនកនុងៃថងេនះ គឺេយងនិយយអំពីបុករតីេឆអរ

ឬក៏បុករតីេចៀន អញច ឹងមុខមហូបគឺែបលកៗេទតមតំបន់នីមួយៗ ក៏ដូចជេទតមរបេទសនីមួយៗ
េហយេដយែឡកមុខមហូបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីេចៀនេនះ

គឺជមុខមហូបមួយែដលរបជជនកមពុជចូលចិតតេធវផងែដរ េដយសរវងយេធវ និងមនរសជតិឆងញ់
អញច ឹងេយងរកេឡកមកេមលរូបភពទំងអស់គនែតមដង

េនកនុងរូបភពទី ១ រូបភពទី ១ េយងេឃញមននរ ីមនក់ ឬក៏រសតីមនក់

ែដលគត់េមលេទមនអយុរបែហលជ ៤៥ ឆន ំ អញច ឹងគត់មនវយរងចំណស់បនតិច
េយងេឃញគត់កំពុងែតឈរេនកនុងផទះបយ បទ េយងេឃញគត់ឈរេនកនុងផទះបយ

េដយសរែតេយងេឃញគត់កំពុងែតកន់ខទឹម េហយបកខទឹម អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់មនសក់េខម
សក់គត់បួងេឡងេទេល អញច ឹងបនន័យថេពលេធវមូ ហប គត់មិនទមលក់សក់េនះេទ
េរពះថរបសិនេបគត់ទមលក់សក់អចរេញ៉រៃញ៉ សក់គត់អចរេញ៉រៃញ៉
េហយអចធលក់ចូលនឹងមុខមហូបបន អញច ឹងវេធវឲយគមនអនម័យ

ដូេចនះេហយគត់រតូវែតចងសក់គត់ឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
េនេពលែដលគត់កំពុងេធវមូ ហប គត់បនចងសក់គត់បួងេឡងេទេល

េហយគត់បនពក់េអៀមមួយពណ៌េខៀវ និងពក់អវសៃដខលី អញច ឹងគត់
េដយសរែតគត់ពក់អវស េហយេធវមូ ហប ដូេចនះគត់រតូវែតពក់េអៀម

េរពះថរបសិនេបមិនពក់េអៀមេនះេទ អចនឹងមហូបខទតរបឡក់អវសរបស់គត់បន
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ពក់េអៀមេទ គឺេនេពលែដលរបឡក់ គឺរបឡក់េអៀម

ំ ែដលេយងចងេនខងមុខ
អញច ឹងមិនរបឡក់ដល់អវេនះេទ េអៀមគឺជរកណត់មួយផទង
េដមបីករពរកុំឲយេយងរបឡក់េនេពលែដលេយងជូតផទះ េបសផទះ ឬក៏េធវមូ ហបជេដម
អញច ឹងរូបភពេនះ រសតីមនក់េនះ គត់កំពុងែតេធវមូ ហប គឺេធវមូ ហបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីអង
ំ

អញច ឹងគត់កំពុងែតេនកនុងផទះបយ េហយៃដរបស់គត់កំពុងែតបកខទឹម អញច ឹងេនកនុងមុខមហូបេនះ
គឺេយងេឃញថមនេរគឿងផសំ ដូចជខទឹម មនដូចជេមទសជេដម អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញមនខទឹមជេរចនេលតុ ែដលមនដូចជខទឹមស និងខទឹមរកហម ខទឹមគឺមនេរចនរបេភទ
មនដូចជខទឹមស ខទឹមរកហម ខទឹមបរំងជេដម អញច ឹង ប៉ុែនតេនកនុងមុខមហូបបុករតីេឆអរ
គឺេយងមិនេរបរបស់ខទឹមបរំងេនះេទ គឺេយងេរបរបស់ែតខទឹមសនិងខទឹមរកហម

ដូចជេនកនុងរូបភពេនះគឺខទឹមសគឺមនែកលបៗ ឬក៏េយងេហថកំពឹស អញច ឹងមួយែផល មួយេមម

ខទឹមគឺេយងេហថេមម េមមវមនេរចនែកលប អញច ឹងខទឹមមួយេមមគឺមនេរចនែកលប ឬេរចនកំពឹស
អញច ឹងេហយេយងរតូវបកសំបកវេចញ េដយយកែតសច់ខងកនុងប៉ុេណណះ
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េដយសរែតខទឹមេយងមិនញុទ
ំ ង
ំ សំបកេនះេទ គឺេយងញុែំ តសច់

េហយខទឹមគឺមនរសជតិេយងេហថហងៗ ឬក៏រកពុលបនតិចេនេពលែដលវេឆ
អញច ឹងេយងពិបកញុខ
ំ ទឹមបនតិចេនេពលែដលខទឹមេនេឆគឺេយងញុព
ំ ិបកញុ ំ ប៉ុែនតមនអនកខលះ
គត់ចូលចិតញ
ត ុ ខ
ំ ទឹមេឆផងែដរ គឺមន គឺវមនរសជតិរងរកពុល និងហឹរៗបនតិច ទំងខទឹមស
ទំងខទឹមរកហម េហយេពលខលះរបសិនេបេយងបកខទឹម គឺអចេធវឲយេយងហូរទឹកែភនកបន
េដយសរែតជតិេនកនុងខទឹមេនះ គឺហូរ គឺហុយ ឬក៏ែផសងេចញមកប៉ះែភនករបស់េយង

អចេធវឲយេយងយំ ឬក៏ហូរទឹកែភនកបន េនេពលែដលេយងបកខទឹម អញច ឹងកនុងរូបភពេនះ

គឺរសតីមនក់េនះ គត់បនបកខទឹម គត់កំពុងែតបកខទឹមរកហម ែដលខទឹមេនះគឺមនជេរចនេនេលតុ
េហយគត់កំពុងែតបកមដងមួយៗេដមបីេធវមូ ហប។
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បកខទឹមរួចេហយ
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតហន់បកេមទសេទៀត អញច ឹងរូបភពទី ២
គឺមនែចកេចញជពីរ គឺរូបភពេនខងេឆវងៃដ គឺគត់កំពុងែតដកទងេមទសេចញ

អញច ឹងជទូេទែផលេមទសេនេពលែដលេយងទិញមកពីផសរ ឬក៏េយងេបះមកពីេដម
គឺវែតងែតជប់ទងេមទសជក់ជពុំខន ដូេចនះេហយេដមបីេធវមូ ហប េយងរតូវែត ឬក៏ដក់កុ ងទឹ
ន ករតី
េយងរតូវែតដកទងេមទសេចញ អញច ឹងជទូេទេមទសគឺមនពណ៌រកហម េមទសទុំ

េមទសទុំគឺមនពណ៌រកហម រ ីឯេមទសខចីគឺមនពណ៌ៃបតង េហយេនេពលែដលេយងេបះ
គឺេយងែតងែតេឃញទងពណ៌ៃបតងមួយេនជប់នង
ឹ គល់េមទស និងគល់ែផលេមទស
ដូចជេមទសរកហមេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនទងពណ៌ៃបតង ែដលេនជប់គល់េមទស

អញច ឹងមុននឹងេពលែដលេយងអចយកេទេធវមូ ហបបន េយងរតូវែតដកទងពណ៌ៃបតងេចញ
េរពះថេមទសេយងអត់ញុទ
ំ ង
ំ ទងពណ៌ៃបតងេនះេទ គឺេយងញុែំ តែផលែតប៉ុេណណះ

ែដលេមទសគឺមនរសជតិហឹរ អញច ឹងសរមប់អនកែដលចូលចិតតហឹរេទបគត់ញុេំ មទស
ចំែណកឯអនកែដលមិនចូលចិតតរសជតិហឹរេនះេទ គឺមិន េគមិនញុេំ នះេទ
េរពះថេនេពលែដលហឹរ អចេធវឲ
 យេគពិបកញុអ
ំ ហរេផសងេទៀត

េហយអចេធវឲយេគែបកេញសបន អញច ឹងរបសិនេបេគអត់ចូលចិតតេមទស េគអត់ញុេំ មទសេទ

េនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតដកទងេមទសេចញពីេមទស េដមបីយកេទេធវមូ ហប ចំែណកឯរូបភពទី
២ ដែដល េហយេនខងសដៃំ ដ េយងេឃញថសុទធែតជេមទសេនេលតុ ប៉ុែនតេមទសទំងេនះ

គឺគត់បនដកទងេចញអស់េហយ បនន័យថេមទសេនកនុងរូបភពេនះគឺអត់មនទងេទៀតេទ
គឺគត់បនដកេចញរួចេហយ អញច ឹងគត់ក៏ហន់េមទសេនះជពីរ អញច ឹងេនកនុងករេធវមូ ហប
គឺេយងហន់េមទសជតូច ជដុំតូចៗក៏បន ជហន់ជពីរក៏បនតមចំណង់ចំណូលចិតត
របសិនេបេយងហន់ជដុំតូចៗេនះវអចនឹងហឹរខលង
ំ
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ប៉ុែនតរបសិនេបេយងហន់ធំៗគឺវមិនសូវហឹរេនះេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់ហន់េមទសជដុំជពីរៗ អញច ឹងេមទសមួយក៏កត់ជពីរកំណត់ បីកំណត់ គឺេនសល់ែវងៗែដរ
អញច ឹងេមទសគឺេយងមិនែមនេរបសរមប់ែតេធវមូ ហបេនះេទ េពលខលះេយងអចដក់លយជមួយទឹករតី
េដមបីឲយមនរសជតិហឹរ ក៏េយងអចញុឆ
ំ ង ញ់ ែដរ អញច ឹងេមទសគឺ

េនេពលែដលអនកណែដលចង់ញុរំ បស់ហឹរ គឺេគអចលយេមទសេទរគប់មុខមហូប េមទសគឺលយ
អចលយបនរគប់មុខមហូប េហយេធវឲយរសជតិមូ ហបកន់ែតហឹរ និងមនរសជតិឆងញ់
របសិនេបេយងចូលចិតតេមទស។

ចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទប់ពីគត់ហន់េមទសនិងបកខទឹមរួចរល់េហយ
គត់ក៏យកខទឹមនិងេមទសទំងេនះមកលីងេនេលខទះ អញច ឹងេរគឿងេរគ េនេពលែដលេយង
មុននឹងេយងេធវមូ ហបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីអង
ំ េនះ េយងរតូវែតលីងេរគឿងផសំ ដូចជេមទស
និងខទឹមជមុនសិន េហយករលីងេនះ គឺេយងមិនរតូវេរបខលញ់ េនះេទ

េយងមិនេរបខលញ់ ឬេរបងឆេនះេទ អញច ឹងេយងរគន់ែតដក់ខទឹមនិងេមទសចូលេទកនុងខទះឆ
េហយដក់េទេលេភលង េនះេយងអចលីងបនែតមដង េដយមិនេរបខលញ់ ឬេរបងឆេនះេទ

េនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ រសតីចំណស់មនក់េនះ គត់បនដក់ខទឹម ខទឹមស ខទឹមរកហម

និងេមទសែដលហន់រច
ួ ចូលេទកនុងខទះទំងអស់ បនទប់មកគត់យកខទះេនះេទដំេនេលចរងកន
េហយគត់េបកេភលងចរងកនបនតិច គឺបនទប់មកគត់យកែវកឆមួយេដមបីរចបល់ េដមបីឲយខទឹមស

ខទឹមរកហម និងេមទសេនះ គឺទទួលបនកេមដេកដសពវ និងបនលីងបនឈងុយ អញច ឹងខទឹមលីងគឺមន
មនកលិនឈងុយ ប៉ុែនតកុ ងករលី
ន
ងេយងអត់េរបេភលងខលង
ំ េនះេទ គឺេយងេរបេភលងតិចៗលមម

េរពះថេយងលីងអត់េរបខលញ់ ឬក៏អត់េរបេរបងឆ អញច ឹងរបសិនេបេយងេរបេភលងខលង
ំ េពក
វអចនឹងេខលច វអចនឹងខូចខទះ េហយនឹងអច នឹងេខលចខទឹម អចេខលចេមទសបន
ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់លីងេដយេរបេភលងលមមៗតិចៗែតប៉ុេណណះ។
បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក ខទឹម ខទឹមស
ខទឹមរកហម និងេមទសេនះ ក៏បនឆអិន ឬក៏មនកលិនឈងុយ េទតមអវីែដលគត់ចង់បន

អញច ឹងខទឹមសនិងខទឹមរកហម គឺមិនបច់ឆិន
អ េពកេនះេទ ទំងេមទសក៏េដយ គឺគត់លីង
គឺគត់រគន់ែតចង់បនកលិនវែតប៉ុេណណះ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់លីងេទ គឺខទឹមស ខទឹមរកហម
និងេមទសេនះ គឺមិនមនកលិនអវីេនះេទ អញច ឹងគត់រតូវែតលីង េដមបីឲយវមនកលិនឈងុយ

ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ បនទប់ពីលីងរួច គឺខទឹមនិងេមទសេនះ គឺហុយែផសងេចញ
ែដលេយងេឃញថ ែផសងេនះគឺជកលិនរបស់វ អញច ឹងកលិនវគឺឈុយ
ង េហយេធវឲយេយងចង់ញុ ំ
ិ
មយ៉ ងវញេទៀតេនេពលែដលេយ
ងលីងេហយ គឺខទឹមគឺអច េយងអចញុប
ំ នេដយរសួល
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មិនមនកលិនរកពុលេទៀតេទ អញច ឹងមុនេពលែដលេយងលីង ខទឹមគឺមនកលិនរកពុល
ក៏ប៉ុែនតបនទប់ពីេយងលីងរួច គឺវែលងមនកលិនរកពុលេហយ ប៉ុែនតគឺវឈងុយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺេយងេឃញមនរូបភពពីរ េនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ
ែដលរូបភពេនខងេឆវងៃដ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់លីងខទឹមស ខទឹមរកហម

និងេមទសរួចរល់េហយ គត់ក៏បនយកខទះេនះមកចក់ខទឹមនិងេមទសទំងេនះចូលេទកនុងតបល់មួយ
អញច ឹងឆនង
ំ ែដលសរមប់ឆ សរមប់លីង េយងេហថឆនង
ំ ខទះ េហយចំែណកឯតបល់

គឺេយងេរបសរមប់បុកេរគឿង អញច ឹងគត់យកេរគឿង េរគឿងផសំ េយងអចេហថខទឹមនិងេមទសេនះ
េយងអចេហថេរគឿងផសំក៏បន អញច ឹងគត់យកេរគឿងផសំទង
ំ អស់ចក់ចូលេទកនុងតបល់មួយ

ែដលតបល់គឺេយងេរបរបស់សរមប់បុកេរគឿងេផសងៗ េដយេរបតបល់ េយងេរបជមួយនឹងអែរង
អញច ឹងតបល់គឺមនរងមូល មនរងមូល េហយមនរបេហងកណ
ដ ល

េហយពុំមនមត់េលបិទជិតេនះេទ គឺចំហមត់េល េហយមនរបេហងមួយ

សរមប់ដក់េរគឿងចូលេទកនុង េហយអែរងគឺជដុំេឈ ឬក៏ដុំថមមួយ ែដលមនរងមូលរទែវង
អញច ឹងអែរងគឺមនរងែវងបនតិច េហយតូចជងតបល់ អញច ឹងេគយកអែរងេដមបីបុកេរគឿង
ែដលេនកនុងតបល់ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនតបល់មួយ

ែដលតបល់េនះពណ៌រងរបេផះ េហយមនអែរងមួយ ែដលេផដកេនែកបរតបល់េនះ
អញច ឹងគត់ចក់េរគឿងចូលេទកនុងតបល់ េហយយកអែរងេដមបីបុកេរគឿង

បនទប់មកេយងេមលរូបភពេនខងសដៃំ ដ េនកនុងរូបភពទី ៥ ដែដល េនកនុងរូបភពខងសដៃំ ដ
គឺេយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ចក់េរគឿងេរគ ឬក៏េរគឿងផសំចូលេទកនុងតបល់រច
ួ េហយ
គត់ក៏យកអែរងមកបុកេរគឿងទំងេនះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ

ៃដមខងរបស់គត់កំពុងែតកន់អែរងេដមបីបុកេរគឿង េហយៃដមខងេទៀតគត់ខទប់មត់តបល់
អញច ឹងគត់បុកបេណដរ ខទប់មត់តបល់បេណដរ េរពះថេនេពលែដលគត់បុកបេណដរ
មិនបនខទប់មត់តបល់េនះេទ េរគឿងអចខទតេចញពីតបល់ េហយខចយេចញេរក
ដូេចនះគត់រតូវខទប់មត់តបល់ េដមបីកុំឲយេរគឿងខទតេចញេរក
ជធមមតេនេពលែដលេយងបុកេរគឿងេនកនុងតបល់ េរគឿងែតងែតេលត ឬក៏ខទតេចញ
អញច ឹងរបសិនេបេយងមិនខទប់ៃដ វអចខទតេចញេរចន ដូេចនះេរគឿងែដលខទតេចញ

ិ
េយងមិនរបមូលដក់កុ ងតបល់
ន
វញេទេរពះថវរបឡក់
ធូលី ឬក៏របឡក់ដី អញច ឹងវមិនសអតេនះេទ
ដូេចនះេយងរតូវែតខទប់វកុំឲយវខទតេចញេរចនេពក ដូេចនះេហយរបសិនេបេយងខទប់ គឺវមិនខទតេចញ
អញច ឹងេយងអចេរបរបស់េរគឿងេនះបនេរចន អញច ឹងរូបភពហនឹង
គឺគត់កំពុងែតបុកេរគឿងេនកនុងតបល់ េដមបីយកេទេធវមូ ហប េហយេរគឿងែដលបុកចូលគន

គឺេនេពលែដលបុកគឺវម៉ដឋ អញច ឹងបនន័យថេមទស ខទឹម ែដលគត់បុកចូលគនអមបញ់ មិញ
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ែដលគត់លីងអមបញ់ មិញ គឺគត់យកេទបុកទំងអស់ អញច ឹងេរគឿងផសំទង
ំ េនះគឺែលង
េយងែលងសគល់ជរូបរងអវីេទៀតេហយ េនេពលែដលគត់បុករួច
គឺេរគឿងេរគទំងេនះម៉ដឋចូលគនទំងអស់ អញច ឹងេយងមិនអចែបងែចកថ អវីជេមទស អវីជខទឹម
េនះេទ េរពះថទំងពណ៌ ទំងសច់របស់វ គឺលយចូលគនទំងអស់ បនន័យថវម៉ដឋ
េហយចូលគនទំងអស់ែតមដង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បុកេរគឿងរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនយករតីមកដក់កុ ងខទ
ន ះ េហយេចៀនរតីមដងេទៀត អញច ឹងខទះដែដល
គត់បនយករតីមកេចៀន ប៉ុែនតគត់េចៀនរតីគឺគត់េរបខលញ់ បនតិច

េហយនិងេបកេភលងលមមៗដូចករគត់លីងេរគឿងផសំែដរ េរពះថរបសិនេបេយងមិនេរបខលញ់
ឬេរបងឆ េដមបីេចៀនរតីេនះេទ រតីអចនឹងេខលច េរពះថេយងមិនអចេចៀនរតី
ែដលមិនេរបេរបងឆេនះេទ េរពះសច់រតីអចសអិត ជប់េទនឹងឆនង
ំ ខទះបន
ដូេចនះេយងរតូវេរបរបស់េរបងឆ ឬក៏ខលញ់ េដមបីឲយវមនសភពរអិល
អញច ឹងេយងេរបេរបងឆេដមបីេចៀនរតីគឺេធវឲយវរអិល េដមបីកុំឲយជប់ខទះ
េនកនុងរូបភពេនះគឺគត់េចៀនរតី េដយេរបេភលងលមម តិចៗលមមៗ េដមបីកុំឲយេខលច

អញច ឹងគត់េរបរបស់ខទះដែដលេដមបីេចៀនរតី ែដលេរបេរបងឆ ឬក៏ខលញ់ បនតិចបនតួច។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ

មនរូបភពចំនួនបួនេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េដយរូបភពេនខងេឆវងេគបងអស់
គឺេយងេឃញរតីែដលឆអិន អញច ឹងេនេពលែដលគត់េចៀនរតី ឬក៏េឆអររតីរច
ួ េហយ

គត់យករតីែដលឆអិនេនះមកេបះសច់រតីេចញ អញច ឹងគត់អត់យក[...]ទំងឆអឹងេនះេទ
គត់េបះែតសច់រតីែតប៉ុេណណះ េដយសច់រតីែដលគត់េបះេហយ គឺគត់ដក់កុ ងតបល់
ន

ែដលមនេរគឿងផសំរច
ួ ជេរសចេនះ អញច ឹងគត់បនេបះសច់រតីេចញពីខួ នរតី
ល
េចញពីកបលរតី
និងេចញពីកនទុយរតី ប៉ុែនតគត់មិនយកឆអឹងេនះេទ េដយគត់េបះយកឆអឹងេចញ

េរពះថេនេពលែដលេយងបុក របសិនេបេយងយកទំងឆអឹង គឺអចេធវឲយេយងសលក់ឆឹង
អ បន
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដក់ទង
ំ ឆអឹង គឺអចេធវឲយគត់សលក់ឆឹង
អ េនេពលែដលញុ ំ

ដូេចនះេហយេយងមិនរតូវដក់ទង
ំ ឆអឹងេនះេទ គឺរគន់ែតេយងេបះសច់រតីេចញពីឆឹង
អ
េហយេយងដក់កុ ងតបល់
ន
វជករេរសច អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គត់បនេបះសច់រតីេចញពីខួ នរបស់
ល
រតី េដយមិនឲយជប់ឆឹង
អ េនះេទ

បនទប់មកគត់យកសច់រតីែដលេបះរួច ដក់ចូលេទកនុងខទះ ដក់ចូលេទកនុងតបល់
ែដលគត់មនដក់េរគឿងផសំ ដូចជខទឹម ដូចជេមទស ែដលបុករួចរល់េនះ
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គត់ដក់ចូលសច់រតីេទបែនថមេទៀត អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់េបះសច់រតី
ដក់ចូលេទកនុងតបល់ែដលមនេរគឿងផសំ បនទប់មកេទៀត រូបភពេនបនទប់

រូបភពេនខងសដៃំ ដបនទប់ គឺេយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េបះសច់រតីដក់ចូលកនុងតបល់េហយ
គត់ក៏បនយកអែរងមកបុកសច់រតីេនះបញចូ លគនជមួយេរគឿង

អញច ឹងគត់យកអែរងមកបុកមដងេទៀត េដយមដងេនះ គឺគត់បុកទំងសច់រតី
បុកទំងេរគឿងបញចូ លគនែតមដង អញច ឹងគត់េធវដ
 ូចពីមុនែដរ េដយគត់យកៃដមខងកន់អែរងបុក

និងៃដមខងេទៀតខទប់េលមត់តបល់ េដមបីកុំឲយខទតសច់រតីនិងេរគឿងផសំេចញ ដូេចនះគត់បុកបេណដរ
ខទប់តបល់បេណដរ េដមបីកុំឲយខទតសច់េចញ បនទប់មកេទៀត រូបេនសដៃំ ដបនទប់ រូបេនសដៃំ ដបនទប់
គឺគត់កំពុងែតដក់ទឹករតីចូល អញច ឹងជធមមតរតីេចៀន ឬក៏រតីអង
ំ ឬក៏រតីេឆអរ
ែដលយកមកេធវមុខមហូបមួយេនះ គឺមិនមនរសជតិេនះេទ គឺវសប

ដូេចនះេហយគត់រតូវបែនថមទឹករតីបនតិច េដមបីឲយវមនរសជតិៃរប អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់បែនថមទឹករតី ចូលេទកនុងតបល់ ែដលគត់កំពុងែតបុកេរគឿង លយជមួយនឹងសច់រតី
េដមបីឲយវមនរសជតិៃរបបនតិច អញច ឹងរបសិនេបេយងចូលចិតតរសជតិៃរបខលង
ំ

េយងអចដក់ទឹករតីេរចន ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងមិនសូវចូលចិតតរសជតិៃរបខលង
ំ េទ
េយងដក់ទឹករតីែតលមមែតប៉ុេណណះ លមមនូវអវីែដលេយងចង់បន អញច ឹងរូបភពេនះ
គឺគត់ចក់ទឹករតីចូលេទកនុងតបល់ តមអវីែដលគត់ចង់បន។

បនទប់មករូបភពចុងេរកយេគបងអសេ់ នកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺគត់បែនថមរកូចឆមរ

អញច ឹងមុខមហូបបុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីេចៀន ឬក៏បុករតីអង
ំ េនះ គឺេយងរតូវែតបែនថមរកូចឆមរបនតិច
េដមបីឲយវមនរសជតិជូរៗ អញច ឹងបនទប់ពីគត់ដក់រកូចឆមររួចេហយ រតីបុក

ឬក៏បុករតីេឆអររបស់គត់ គឺនឹងមនរសជតិជូរៃរបៗ េទតមរសជតិែដលមុខមហូបេនះតរមូវ

អញច ឹងមុខមហូបេនះ គឺរតូវមនរសជតិជូរៃរបៗអញច ឹង អញច ឹងគត់រតូវបែនថមទឹករតី េហយនិងរកូចឆមរ
ចូលេទកនុងតបល់របស់គត់។

បនទប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់រចបច់រកូចឆមរេហយ
រូបភពទី ៨ ខងេឆវងៃដ គឺគត់បែនថមសករសេទកនុងេនះបនតិច អញច ឹងេដមបីកុំឲយ

េដមបីឲយមនរសជតិកន់ែតឆងញ់ េយងរតូវបែនថមេរគឿងផសំេផសងៗ ចូលេទកនុងមុខមហូបរបស់េយង

ជទូេទេរគឿងផសំគឺេយងែតងែតមនគឺសករស និងទឹករតី េហយមុខមហូបខលះ គឺេយងែថមប៊ីេចងផងែដរ
ក៏ប៉ុែនតរូបភពេនះ គឺគត់អត់ដក់បី៊េចងេទ គឺគត់ដក់សករស អញច ឹងបនទប់ពីគត់ដក់ទឹករតីេហយ
គត់ែថមសករសបនតិច េដមបីកុំឲយទឹករតីេនះៃរបេពក អញច ឹងមុខមហូបរបស់គត់នង
ឹ កន់ែតឆងញ់

ែដលេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ េយងេឃញថ គត់កព
ំ ុងែតែថមសករសចូលេទកនុងតបល់បនតិច
គឺគត់យកដួសសលបរព ដួសសករសបនតិច ដក់ចូលេទកនុងតបល់
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ែដលមនរតីនិងេរគឿងផសំរច
ួ រល់េហយ បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៨ ដែដល ក៏ប៉ុែនតេនខងេឆវង
េនខងសដៃំ ដបងអស់ រូបភពទី ៨ ែដលេនខងសដៃំ ដ គឺេយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់ដក់េរគឿងផសំចូលេទរួចរល់អស់េហយ អញច ឹងគត់ដក់េរគឿងផសំ
ចូលេទកនុងតបល់េនះរួចរល់អស់េហយ បនទប់មកគត់ក៏យកសលបរពមួយ េដមបីយកមកកូរ
អញច ឹងគត់មកកូរ េដមបីរចបល់វ ឲយេរគឿងផសំចូលសពវេទកនុងមុខមហូប អញច ឹងទឹករតី ទឹករតី

េហយនិងេរគឿងផសំ េនេពលែដលេយងបុក គឺវមនសភពរងខប់បនតិច អញច ឹងវរងខប់
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចក់ទឹករតី រចបច់រកូចឆមរ និងដក់សករស គឺវអត់ចូលសពវេទ
អញច ឹងវអត់ចូលសពវេទរគប់សច់ សច់េនកនុងតបល់េនះេទ

អញច ឹងេដមបីឲយវចូលរសជតិសពវរគប់ទង
ំ អស់េសមសច់គន េយងរតូវែតយកសលបរពមករចបល់
ឬក៏មកកូរវ េដមបីឲយវចូលេរគឿងសពវ និងមនរសជតិេសមៗគន េនកនុងតបល់ទង
ំ មូល
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់កូរ េធវឲយមុខមហូបរបស់េយងកែនលងខលះៃរប កែនលងខលះែផអម
េហយកែនលងខលះេទៀតជូរ អញច ឹងគឺវអត់េសមគនេទ ប៉ុែនតរបសិនេបេយងកូរវ

វនឹងេធវឲយមុខមហូបរបស់េយងមនរសជតិដូចៗគនរគប់កែនលង គឺបនន័យថឆងញ់ ទង
ំ អស់ែតមដង
គឺមិនមនកែនលងខលះៃរប កែនលងខលះជូរ និងកែនលងខលះែផអមេនះេទ
គឺវនឹងមនរសជតិេសមគនរគប់កែនលងៃនតបល់ែតមដង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទប់ពីគត់លយេរគឿងផសំរច
ួ រល់េហយ
អញច ឹងអមបញ់ មិញគត់លយេរគឿងផសំ បនទប់មក បនទប់ពីគត់លយេរគឿងផសំេហយ

រសតីចំណស់មនក់េនះ គត់ក៏បនយកសលបរព េដមបីមកភលក់មុខមហូបរបស់គត់ អញច ឹងជទូេទេយង
េនេពលែដលេយងេធវមូ ហបនីមួយៗ េយងែតងែតភលក់េមលថេតរសជតិវរតូវចិតតេយងេហយឬេន
របសិនេបេយងមិនទន់បនរតូវចិតតេទ េយងអចបែនថមេរគឿងេផសងៗែថមេទៀតបន

ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ េរកយពីបែនថមេរគឿងផសំេហយ គឺគត់យកសលបរព

េដមបីភលក់េមលថេតវរសជតិឆងញ់ េហយឬេន អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងផសំេរគឿងផសំ
គឺេយងមិនដក់េរគឿងផសំចូលេរចនេនះេទ គឺជក់ែសដងគឺេយងរតូវដក់[...]ថ ទឹករតីបនតិច សករបនតិច
រចបច់រកូចឆមរបនតិចជមុនសិន បនទប់មកេយងភលក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់េរចនេពក
វអចេធវឲយៃរបខលង
ំ ឬក៏ែផអមខលង
ំ អញច ឹងេយងមិនអចែកៃចនមូ ហបេនះឲយមនរសជតិឆងញ់ េទ
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងដក់តិចៗសិន អញច ឹងរបសិនេបេយងមនអរមមណ៍ថ

េនសបជងអវីែដលេយងចង់បន េយងអចដក់េរគឿងផសំបែនថមេទៀតចូលបន
អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់មដងេរចនែតមដង ដក់េរគឿងផសំេរចនចូលេទ
វអចេធវឲយវមនរសជតិេលសពីអីែវ ដលេយងចង់បន ដូេចនះវអចេធវឲយមិនឆងញ់ អញច ឹងេយង
ដំបូងេយងដក់តិចៗ បនទប់មកេយងភលក់ របសិនេបេយងអត់ទន់េពញចិតតនឹងរសជតិមូ ហបេនះេទ
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េយងអចបែនថមេរគឿងផសំែថមេទេទៀតបន ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺរសតីមនក់េនះ

គត់ែថមេរគឿងផសំមដងបនតិចៗ េហយគត់ភលក់េមលថេតឆងញ់ េហយឬេន អញច ឹងគត់បនដួសរតីបុក
ឬក៏បុករតីេនះ េចញពីតបល់បនតិច បនទប់មកគត់យកមកភលក់ថេតរសជតិេនះ
គត់េពញចិតតេហយឬេន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េពញចិតតនង
ឹ រសជតិែដលគត់បនេធវេនះេហយ េយងេឃញថរសតីមនក់េនះ
គត់ក៏បនេលកតបល់េឡង តបល់ែដលគត់បុកេរគឿងអមបញ់ មិញ គត់ក៏បនេលកតបល់េឡង
េហយកយសច់រតីនិងេរគឿងផសំទង
ំ អស់ចូលេទកនុងចនមួយ បនន័យថេនេពលេនះ

គឺគត់មូ ហបរបស់គត់គរឺ ច
ួ រល់េហយ គឺអចញុប
ំ នេហយ អញច ឹងគឺេយងអត់ញុទ
ំ ង
ំ តបល់េនះេទ
អញច ឹងេយងរតូវដួសេចញពីតបល់ដក់ចូលេទកនុងចន េដមបីយកេទញុស
ំ រមប់អហរៃថងេនះ
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់េលកតបល់េឡង េហយេផអៀងតបល់បនតិច

បនទប់មកគត់ក៏យកសលបរពដួសរតីបុកេនះេចញពីតបល់ េហយចក់ចូលេទកនុងចន
អញច ឹងគត់ចក់ចូលេទកនុងចនេគមមួយ ែដលចនេគមមនពណ៌ទឹករកូច

េហយគត់យកសលបរពដួសសច់រតី និងេរគឿងផសំទង
ំ អស់េចញពីតបល់ ែដលគត់េលកេឡង
េហយេផអៀងបនតិចេនះ េហយយកសច់រតីទង
ំ េនះកយឬក៏ចក់ចូលេទកនុងចនទំងអស់ែតមដង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ េនេពលេនះ រតីមុខមហូបរតីបុក
ឬក៏បុករតីេឆអរ ឬក៏បុករតីេចៀន ឬក៏បុករតីអង
ំ េនះ គឺបនរួចរល់េហយ

អញច ឹងគត់យកមុខមហូបេនះមកញុជ
ំ មួយនឹងបយ េហយផទប់ជមួយនឹងអនលក់
អញច ឹងអនលក់គឺជបែនលេផសងៗ ែដលអចញុជ
ំ មួយនឹងមុខមហូបេនះបន

អញច ឹងេនេពលែដលេយងយកបែនលេឆ យកមកញុជ
ំ មួយមុខមហូបេផសងៗ ដូចជបុករតីេឆអរជេដម
អញច ឹងេយងេហបែនលេនះថអនលក់ អញច ឹងមុខមហូបេនះគឺរតូវករអនលក់មួយេទៀតេទបឆងញ់

េពលខលះមហូបរតូវករអនលក់ របសិនេបអត់មនអនលក់េទ គឺអត់ឆងញ់ េទ អញច ឹងេយងអចយកបែនលខចីៗ
ដូចជរតសក់ ដូចជរតកួនខចី ឬក៏ដូចជសលដជេដម េយងរគន់ែតយកមក

េដមបីញុផ
ំ ទ ប់ជមួយនឹងមុខមហូបរបស់េយង គឺវេធវឲយេយងមនរសជតិកន់ែតឆងញ់
ជក់ែសដងមុខមហូបមួយេនះ េយងញុជ
ំ មួយនឹងរតសក់ ឬក៏ជមួយនឹងសលដ

េហយេយងយកសលដ េយងយកមុខមហូបមួយេនះដួសបនតិចដក់េទេលសលដ
ឬក៏ដក់េនេលរតសក់ បនទប់មកេយងញុ ំ គឺមនរសជតិកន់ែតឆងញ់

េហយេយងញុម
ំ ុខមហូប[ជ]មួយេនះ គឺញុជ
ំ មួយនឹងបយ េដយសរមប់អហរេពលលងច
ឬក៏អហរេពលៃថងរតង់ េយងអចេធវមូ ហបេនះញុប
ំ នយ៉ ងឆងញ់ េដយមុខមហូបមួយេនះ
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េយងអចេធវជមួយនឹងរតីេឆអរ េយងអចេធវជមួយនឹងរតីេចៀន ឬក៏អច
េយងេធវជមួយនឹងរតីអង
ំ ផងែដរ េទតមតំបន់នីមួយៗែដលេគចូលចិតត
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងចូលចិតតេធវជ
 មួយនឹងរតីេឆអរ េរពះរតីេឆអរគឺវមនេរកៀម
អញច ឹងវេរកៀមជងរតីេចៀន ឬក៏រតីអង
ំ េហយវងយរសួលេធវ េហយវរសួយ

េយងមិនចំបច់េបះឆអឹងេចញេនះេទ អញច ឹងរតីេឆអរគឺេយងេធវទង
ំ ឆអឹងែតមដង េរពះឆអឹងរតីេឆអរ
គឺវរសួយ វផុយ អញច ឹងវអត់សលក់េទ ដូេចនះេនរបេទសកមពុជគឺេយងចូលចិតតេធវជមួយនឹងរតីេឆអរ
អញច ឹងៃថងេនះគឺជមុខមហូបបុករតីេឆអរ ែដលេយងនឹងញុជ
ំ មួយអនលក់ ជមួយនឹងបយ
សរមប់អហរេនកនុងៃថងេនះ។
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