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សួសដ!ី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករញុកំេហវ។ អញច ឹងភគេរចន របជជនកមពុជ 
គត់ចូលចិតតញុកំេហវ េហយកេហវែដលគត់ចូលចិតតញុហំនឹង ភគេរចនគឺញុេំនតមហង 
េរពះគត់អត់សូវមនេពលឆុងខលួនឯងេទ។ បុ៉ែនតមនអនកខលះគត់ចូលចិតតទិញកេហវ រគប់កេហវមក 
េដមបីឆុងខលួនឯងញុេំនផទះ។ ែតេយងភគេរចនគឺញុេំនហង អចជហងតូចៗ ឬក៏ជហងធំៗ 
េហយអនកខលះេទៀតគត់ចូលចិតតញុតំមរេទះ បនន័យថេនកមពុជ 
ក៏មនករលក់កេហវតមរេទះផងែដរ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ចង់េទហង 
េយងអចទិញតមរេទះបន េនេពលែដលេគមកលក់ែកបរផទះេយង ឬក៏េយងេឃញេនតមផលូវ 
េយងអចឈប់ទិញបន េដយមនតៃមលេថកផងែដរ េយង[…] ឬេហថមនតៃមលសមរមយ។  
 
អញច ឹងជក់ែសដងេយងមកេមលរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
កំពុងែតេដរជមួយនឹងេកមងរសីមន ក់េទៀត ែដលេកមងរសីមន ក់េនះ 
េយងេឃញគត់មនអយុរបែហលជ ៥ ឆន  ំអញច ឹងគត់ជេកមងរសីតូច ែដលេកមងរសីមន ក់េនះ 
គត់ពក់អវសៃដែវង េខេជងែវងពណ៌េខម  អញច ឹងគត់េដរ េហយគត់ចងសក់ទីទុយ 
េដយេនែកបរេកមងរសីមន ក់ហនឹង គឺគត់ មនបុរសមន ក់េទៀត អញច ឹងេកមងរសីហនឹង គត់ចងសក់ទីទុយ 
បនន័យថចងសក់េឆវងមួយ សដ មំួយ បះេឡងេទេល ែដលសក់ែបបេនះ 
គឺេគេរបរបស់សរមប់េកមងៗ បនន័យថេកមងរសីគឺចូលចិតតេធវសក់ែបបេនះណស់ 
េរពះេធវសក់ែបបេនះ េមលេទគឺគួរឲយរសឡញ់។ អញច ឹងេកមងរសីេនះគឺមនសក់ចងសក់ទីទុយ។ 
េហយេនែកបរេកមងរសីមន ក់ហនឹងគឺមនបុរសមន ក់ ែដលគត់អយុរបែហលជ ៣០ ឆន  ំ
អញច ឹងបុរសេនះអចជឪពុករបស់េកមងរសីមន ក់េនះ។ េដយបុរសមន ក់ហនឹង 
គត់ពក់អវពណ៌េលឿងៃដខល ីេហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរកំពុងែតេដរេនតមផលូវ ែដលេយងេឃញខងេរកយខនងរបស់ពួកគត់ទងំពីរ 
គឺជរសេមលៃនទីរកុង។ អញច ឹងបនន័យថពួកគត់អចជមនុសសែដលរស់េនកនុងទីរកុង 
ែដលជមនុសសរស់េនកនុងទីរកុង េហយពួកគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ 
េដមបីេដរកមសនតេនៃថងសរមក ឬក៏េនៃថងអទិតយ េរពះថេកមងរសីេនះគឺជកូនេកមង 
ដូេចនះរបសិនេបៃថងធមមតគឺគត់រតូវេទេរៀន អញច ឹងេនេពលែដលសរមក 
គឺឪពុកគត់នគំត់មកេដរេលង។ អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរជមួយនឹងឪពុកគត់ េដយបុរសមន ក់េនះ 
គត់េដរដឹកៃដេកមងរសីេនះយ៉ងជប់ បនន័យថគត់េដរកន់ៃដកូនរសីគត់យ៉ងជប់ ខល ចវេងវង។ 
អញច ឹងេពលេយងេដរេលងជមួយេកមង េយងរតូវកន់ៃដេកមងឲយជប់ 
េរពះរបសិនេបេយងកន់អត់ជប់េទ េយងអចនឹងវេងវងគន  អញច ឹងេធវឲយេយងបត់មនុសសបន។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ បនន័យថគត់េដរជំុវញិទីរកុង ឬក៏គត់េដរែកបរៗទីរកុង 
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ឬក៏េចញឆង យពីទីរកុងបនតិច េដរេលងេនៃថងអទិតយ ជមួយនឹងកូនរសីរបស់គត់។ េដយគត់ 
បុរសមន ក់ហនឹង គត់េដរកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់យ៉ងជប់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េនេពលែដលពួកេគេដរបនបនតិចេរកយមក 
ពួកេគក៏បនេដរមកដល់ហងកេហវមួយ។ អញច ឹងបនន័យថពួកេគេនៃថងអទិតយ 
ឬក៏ៃថងឈប់សរមកេនះ បុរសមន ក់េនះ គត់បនដឹកៃដកូនរសីរបស់គត់មកហងកេហវ 
េដមបីញុកំេហវ។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២ គឺបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនចងអុលបងហ ញេទកន់កូនរសីរបស់គត់នូវហងកេហវមួយ ែដលេយងេឃញ 
បុរសែដលពក់អវេលឿង ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿងនិងេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស 
គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់ចងអុលេទហងកេហវមួយកែនលង 
េហយៃដសដ រំបស់គត់កំពុងែតកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់ 
េហយគត់បនងកមកនិយយជមួយនឹងកូនរសីរបស់គត់ 
េដយគត់របែហលជបបួលកូនរសីរបស់គត់េដមបីចូលេទកនុងហង 
ឬក៏គត់សួរេទកូនរសីរបស់គត់ថចង់ចូលេទញុកំេហវ 
ឬក៏ចង់ចូលេទញុេំភសជជៈអវីែដរឬេទេនកនុងហង? 
អញច ឹងបនទ ប់ពីពួកគត់េដរមកដល់ហងកេហវមួយកែនលងេនះេហយ បុរសមន ក់ហនឹង 
គត់ក៏បនចងអុលេទហងកេហវ។ ែដលេយងេឃញហងកេហវេនះ គឺេនខងេល 
គឺមនផល កសញញ  ែដលផល កសញញ គឺសរេសរថ ហងកេហវ។ អញច ឹងអកសរអង់េគលស 
េនខងេលេខល ងទវ រគឺជអកសរអង់េគលស ឬក៏អកសរអង់េគលស អញច ឹងែដលមនន័យជភសែខមរថ 
ហងកេហវ។ អញច ឹងេយងេឃញេនខងមត់ទវ រគឺមនរកណត់ជូតេជងមួយ 
អញច ឹងរកណត់ជូតេជងេនះទុកសរមប់េនេពលែដលេភញៀវចូល គត់អចជូតេជងគត់បន 
េរពះថេពលខលះែសបកេជងេភញៀវខលះ គត់មនដីេរចន អញច ឹងហងកេហវគឺជកែនលងញុ ំ
ឬក៏ជកែនលងញុកំេហវ អញច ឹងរបសិនេបមនដីចូលេរចនគឺអត់លអេទ បនន័យថគរគិចហង 
ឬក៏បនន័យថេធវឲយេភញៀវេផសងៗគត់អត់េពញចិតត។ អញច ឹងេភញៀវទងំអស់ េនេពលែដលចូល 
គត់អចជន់េលរកណត់ជូតេជងែដលេនមត់ទវ រេនះ 
េដមបីសមអ តែសបកេជងរបស់គត់ជមុនសិន េដមបីកំុឲយរបឡក់ហង ឬក៏េដមបីកំុឲយខវះអនម័យ។ 
េហយេនែកបរទវ រេយងេឃញមនបងអួចមួយផងែដរ អញច ឹងជទូេទហងកេហវែតងែតមនបងអួច 
េដមបីឲយេភញៀវេនខងកនុងេមលេឃញេទសភពេនខងេរក។ ែដលេយងេឃញ បុរសមន ក់ហនឹង 
គត់កំពុងែតចងអុលរបប់កូនរសីរបស់គត់អំពីហងកេហវ 
េហយគត់បនបបួលកូនរសីរបស់គត់ចូលេទញុកំេហវេនកនុងហងកេហវេនះ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះ 
គត់បនដឹកៃដកូនរសីរបស់គត់ចូលមកដល់ហងកេហវ 
អញច ឹងគត់បនចូលមកកនុងហងកេហវតមេខល ងទវ រ េហយគត់េនែតកន់ៃដកូនរសីយ៉ងជប់ 
េរពះបុរសមន ក់េនះគត់ខល ចកូនរសីរបស់គត់វេងវង គត់បត់ ឬក៏គត់បត់កូនរសីគត់ 
េហយមយ៉ងវញិេទៀត េដយសរែតនងេនេកមង អញច ឹងរបសិនេបគត់ែលងៃដ 
នងអចរត់េលងេផដសផដ ស ឬក៏អចរត់េទតមផលូវ អញច ឹងរបសិនេបគត់រត់េទតមផលូវ 
អចេធវឲយមនឡន ឬក៏ម៉ូតូប៉ះ ឬក៏បុកគត់ អញច ឹងអចេធវឲយគត់មនេរគះថន ក់បន ដូេចនះ 
េដមបីរកសសុវតថិភពកូនរសីរបស់គត់ផង និងេដមបីកំុឲយវេងវងផង 
គត់រតូវកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់ឲយជប់ េទះបីជចូលដល់កនុងហងកេហវក៏េដយ 
េរពះេពលខលះេនកនុងហងកេហវគឺមនមនុសសេរចន អញច ឹងេកមងរសីអចវេងវង 
េដយសរែតនងេនតូចេពក អញច ឹងនងអចវេងវងបន អញច ឹងេយងរតូវែតកន់ៃដរបស់នង 
េដមបីកំុឲយនងវេងវង។ ែដលេនកនុងហងកេហវ េនែកបរទវ រ េយងេឃញមនេគតងំរូបថតជេរចន 
អញច ឹងេដមបីលមអេនកនុងហង មច ស់ហងបនដក់តងំរូបថតជេរចនេនែកបរទវ រនិងែកបរបងអួច។ 
េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះដែដល គឺមនតុជេរចន 
កំពុងែតដក់េនកនុងហងកេហវេនះ ែដលេយងេឃញេនខងសដ ៃំដ េនខងេឆវងៃដ 
គឺមនមនុសសពីរនក់ មនុសសរបុសរសីពីរនក់ កំពុងែតអងគុយញុកំេហវេនកនុងហងេនះផងែដរ 
ែដលពួកេគកំពុងែតអងគុយេនេលេកអី េហយេនខងមុខរបស់ពួកេគ គឺមនតុចំនួនមួយ 
ែដលេនេលតុេនះគឺមនែកវកេហវចំនួនពីរ េហយពួកេគញុកំេហវបេណដ រ និយយគន បេណដ រ 
អំពីករងរ ឬក៏អំពីករសិកស។ អញច ឹងេយងេឃញេភញៀវេនកនុងហងកេហវេនះេរចន 
េហយេនខងសដ ៃំដវញិ េយងេឃញមនតុទំេនរចំនួនមួយ េហយមនេកអីចំនួនពីរ 
ែដលេយងេឃញមនអនកបេរម ឬអនករត់តុេនែកបរតុេនះផងែដរ។ អញច ឹងអនកបេរម 
ឬអនករត់តុបនេហឪពុកនិងកូន បុរសែដលអចជឪពុក និងេកមងរសីេនះ ឲយចូលេទអងគុយតុ។ 
េដយសរែតគត់េឃញអតិថិជនចូលកនុងហង 
ដូេចនះអនកបេរមរតូវែតមនកររសួរយរក់ទក់េទរកអតិថិជន 
អញច ឹងគត់រតូវែតរសួរយរក់ទក់េទរកអតិថិជន េហយេហអតិថិជនចូលឲយ 
ឲយចូលមកអងគុយេនេលតុ ឲយចូលមកអងគុយេនេលតុ។ ែដលជក់ែសដង 
េយងេឃញអនកបេរមេនកនុងរូបភពេនះកំពុងែតរបប់េទដល់ឪពុកនិងកូនេនះ 
គត់របប់អំពីេកអីែដលេនទំេនរ និងតុែដលេនទំេនរ។ េយងេឃញបុរសែដលជអនកបេរម 
គឺគត់ពក់អវស ៃដខល ីនិងេខសេជងែវង េហយគត់ពក់េអៀមមួយ រកណត់េអៀមពណ៌េខៀវមួយ 
ែដលរកណត់េអៀមពណ៌េខៀវេនះ គឺករពរកំុឲយសេមលៀកបំពក់គត់របឡក់ 
េនេពលែដលគត់េលកកេហវ ឬក៏េនេពលែដលគត់ជូតតុ។ េដយសរែតគត់ជអនកបេរម 
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ដូេចនះវងយរសួលនឹងេធវឲយរបឡក់េខអវគត់ ដូេចនះគត់រតូវែតពក់េអៀមរកណត់មួយ 
េដមបីករពរកំុឲយរបឡក់។ េហយេយងេឃញេនេលៃដខងេឆវងរបស់គត់ 
គឺគត់កំពុងែតកន់រកណត់មួយពណ៌េលឿង អញច ឹងរកណត់េនេលៃដរបស់គត់ 
គឺគត់ទុកសរមប់ជូតតុ េនេពលែដលមនេភញៀវេចញពីតុ គត់របមូលែកវេហយ 
គត់យករកណត់េនះមកជូតតុ សមអ តតុ េដមបីឲយមនេភញៀវេរកយចូលមកអងគុយបនរសួល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ បនទ ប់ពីេភញៀវ េហេភញៀវចូលតុេហយ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីអនកបេរមមន ក់េនះ គត់េហេភញៀវរបស់គត់ចូលតុទងំពីរនក់រចួេហយ 
គត់ក៏បនឲយេភញៀវអងគុយេនេលេកអី អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៤ 
គឺេកមងរសីេនះកំពុងែតអងគុយេលេកអីមួយ េហយបុរសែដលជឪពុកកំពុងែតអងគុយេលេកអីមួយ 
េដយពួកេគអងគុយទល់មុខគន េដយមនតុេនកណដ ល។ អញច ឹងពួកេគអងគុយទល់មុខគន  
េហយមនតុេនកណដ ល េដយអនកបេរមកំពុងែតកន់បិ៊ចនិងេសៀវេភេដមបីកត់រត។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ គឺអនកបេរមកំពុងែតសួរេទកន់បុរសែដលជឪពុកថ 
េតគត់រតូវករពិសអវី អញច ឹងគត់សួរបេណដ រ គឺៃដេឆវងរបស់[គត់] ៃដេឆវងរបស់គត់គឺកន់បិ៊ច 
េហយៃដសដ រំបស់គត់គឺកំពុងែតកន់េសៀវេភកំណត់រត។ អញច ឹងគត់កន់េធវែបបេនះ 
េដមបីឲយចបស់ថេភញៀវរតូវករអវី គត់នឹងសរេសរទុក អញច ឹងគត់អចេទេធវឬក៏េទកុមម៉ង់ពីចុងេភ 
ឲយេគេធវកេហវឬក៏េធវអវីបនតមតរមូវកររបស់េភញៀវ េរពះរបសិនេបគត់អត់កត់េទ 
គត់អចនឹងេភលចបន គត់អចនឹងេភលចបន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ គឺបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនេហកេហវេខម ។ ែដលជទូេទគឺេយង េនកមពុជគឺេយងចូលចិតតមនកេហវពីររបេភទ 
គឺកេហវេខម និងកេហវលយទឹកេដះេគ។ អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតលវីង 
ដូេចនះគត់េហកេហវេខម េដមបីញុ ំបុ៉ែនតអនកខលះគត់អត់សូវចូលចិតតលវីង 
ដូេចនះគត់េហកេហវលយទឹកេដះេគ ែដលមនរសជតិទឹកេដះេគផងកេហវផង។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺ បុរសែដលជឪពុក គត់បនេលកៃដេឡង គត់បនេលកៃដេឡង 
េហយរបប់េទអនកបេរមថគត់រតូវករកេហវេខម មួយែកវ។ 
ែដលេយងេឃញគត់បនគិតេទដល់កេហវេខម  ែដលមនកំពុងែផសងហុយ ហុយេនេលែកវ 
ែដលេមលេទគឺគួរឲយចង់ញុ ំបនន័យថេមលេទគឺឈងុយកេហវ [ែដលកេហវ] 
ែកវកេហវគឺរទេដយចនកេហវ។ អញច ឹងជធមមត ែកវកេហវ គឺេយងរតូវែតមនចនមួយ 
េដមបីរទផងែដរ េដមបីកំុឲយវខច យ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលជឪពុក 
បុរសែដលជឪពុក គត់បនេហកេហវេខម មួយែកវ េហយគត់បនរបប់េទ អនកទិញ ឬក៏អនក 
គត់បនរបប់េទអនកបេរម។ អញច ឹងគត់បនរបប់េទអនកបេរម េដមបីេហកេហវេខម មួយែកវ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ 
បនទ ប់ពីអនកបេរមបនសួរេទកន់បុរសែដលជឪពុករចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់បនងកមកសួរេកមងរសីេនះមដង ថេតេកមងរសីេនះចង់ញុអំវី អញច ឹងេកមងរសីេនះ 
គត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកបេរមថ គត់របែហលជចង់ញុកូំកកូឡ ឬក៏ទឹករកូចេផសងៗ។ 
អញច ឹងេដយសរែតគត់ជេកមង អញច ឹងេនេពលែដលេកមងគឺគត់អត់ចូលចិតតញុកំេហវេនះេទ 
េរពះកេហវ គឺសរមប់ែតមនុសសធំែតបុ៉េណណ ះ របសិនេបេកមងញុ ំគឺអចប៉ះពល់ដល់សុខភពបន។ 
អញច ឹងគត់ចង់ញុជំទឹករកូចវញិ គត់អត់ចង់ញុកំេហវដូចប៉របស់គត់េទ។ 
ែដលេយងេឃញគត់កុមម៉ង់ដូចជកូកកូឡ ឬក៏ Fanta ឬក៏ Sprite ជេដម េដមបីញុ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីទទួលករកុមម៉ង់ពីអតិថិជនេហយ 
បុរសែដលជមច ស់ហង ឬក៏បុរសែដលជអនកបេរមេនះ 
គត់បនេដរេទយកអវីែដលេភញៀវគត់បនកុមម៉ង់ អញច ឹងេយងេឃញគត់េដររតលប់មកវញិ 
េដយៃដរបស់គត់ទងំពីរ គឺរទនូវថសមួយ។ អញច ឹងេដយសរែតេភញៀវបនកុមម៉ង់េរចន 
ែដលមនដូចជកេហវ មនដូចជទឹករកូច មនដូចជែកវទឹកកកផងែដរ ដូេចនះ គត់កន់អត់អស់េទ 
ៃដគត់ែតពីរ គត់មនៃដែតពីរ អញច ឹងគត់កន់ទងំអស់អត់អស់េទ ដូេចនះគត់េរបរបស់ថស។ 
ែដលេយងេឃញគត់កន់ថស ថសគឺជបនទះធំមួយ ែដលេធវអំពីែដក ឬក៏េធវអំពីជ័រ 
ែដលអចេធវឲយេយងដក់បនរបស់របរេរចន ែដលវមនរងសំែប៉ត េហយធំ អចមនរងរជុង 
ឬក៏មនរងមូល េទតមរបេភទរបស់វ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញអនកបេរមមន ក់េនះ 
គត់កន់ថសមូលមួយ េហយគត់ដក់កេហវ ដក់ែកវទឹកកក និងដក់ទឹករកូចមួយកំបុ៉ង 
េទេលថសេនះ និងកន់យកមកឲយអតិថិជនរបស់គត់។ អញច ឹងេដយសរែតគត់កន់អត់អស់ 
គត់កន់អត់អស់ គត់េរបរបស់ថសជំនួស។ អញច ឹងគត់យកថសមកដក់ទឹករកូច និងកេហវេនះ 
ជំនួសឲយករកន់េដយៃដវញិ េរពះេដមបីឲយកន់បនមដងទងំអស់ែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីពួកគត់ទទួលបនទឹករកូច 
និងទទួលបនកេហវរចួរល់េហយ េយងេឃញបុរសែដលជឪពុក 
ក៏បនគស់ទឹករកូចឲយកូនរសីរបស់គត់ េហយចក់ចូលេទកនុងែកវទឹកកក។ 
អញច ឹងេដយសរែតកូនរសីរបស់គត់គឺតូច នងេនតូចេពក េដយសរែតនងេទបែតអយុរបឆំន  ំ
ដូេចនះនងអត់េចះគស់ទឹករកូចេទ េហយេពលខលះ របសិនេបេកមងៗគត់គស់ទឹករកូច 
គឺអចមនេរគះថន ក់បន េដយសរែតកំបុ៉ងទឹករកូច គឺេធវអំពីអលុយមីញូ៉ម 
ដូេចនះរបសិនេបេកមងគស់ វអចនឹងមុតៃដ គត់អចនឹងមុតៃដនឹងកំបុ៉ងបន 
អញច ឹងេយងជមនុសសចស់ មនុសសចស់រតូវេធវឲយេកមង បនន័យថ គត់រតូវគស់ឲយេកមង។ 
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ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៧ គឺឪពុកមន ក់េនះ 
គត់បនគស់ទឹករកូចឲយកូនរសីរបស់គត់ រចួចក់ទឹករកូចេនះចូលេទកនុងែកវទឹកកកមួយ។ 
អញច ឹងេដយសរែតទឹករកូច គឺជ មិនែមនជទឹករកូចែដលរតជក់រសប់ 
ដូេចនះគត់រតូវករចក់ចូលេទកនុងែកវទឹកកក េដមបីឲយវរតជក់។ 
េដយេយងេឃញែកវមួយេនទីេនះគឺមនដក់ទឹកកកេនកនុងេនះផងែដរ 
និងមនបំពង់បឺតចំនួនមួយ។ អញច ឹងេគអចញុទឹំករកូចេនះេដយសរបំពង់បឺត [...] បឺត [...] 
បំពង់បឺត េដយេគមិនចបំច់យកមត់របស់េគមកញុផំទ ល់នឹងែកវេនះេទ។ អញច ឹងេគបឺតបំពង់បឺត 
េហយេគអត់ចបំច់ញុផំទ ល់េទនឹងែកវេនះេទ។ អញច ឹងរូបភពទី ៧ 
គឺគត់កំពុងែតចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវ េដមបីឲយមន ឲយវរតជក់ជមួយនឹងទឹកកក។ 
អញច ឹងគត់ចក់ទឹករកូចចូលកនុងែកវឲយរតជក់ជមួយនឹងទឹកកក េដមបីឲយកូនរសីរបស់គត់ញុ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវរចួរល់េហយ 
េយងេឃញកូនរសីរបស់គត់បនយកៃដទងំពីរ េកមងរសីមន ក់េនះ គត់បនយកៃដទងំពីរ 
ឬក៏ទងំសងខង កន់ែកវេឡង អញច ឹងេដយសរែតគត់តូច អញច ឹងៃដរបស់គត់គឺអត់ធំេទ 
ដូេចនះេដមបីឲយជប់ កន់ែកវឲយជប់ គត់រតូវេរបរបស់ៃដពីរេដមបីកន់។ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតកន់ែកវេដយៃដទងំពីរ េហយមត់របស់គត់ 
គឺបឺតនឹងបំពង់បឺត។ បនន័យថកនុងែកវមនបំពង់បឺតមួយ សរមប់ឲយគត់បឺតទឹករកូច។ 
េដយសរែតទឹករកូចរតជក់ ដូេចនះេយងអចបឺតតមបំពង់បឺតបន។ អញច ឹងទឹករកូច 
េនេពលែដលដក់ជមួយនឹងទឹកកក គឺទឹករកូចេនះគឺរតជក់ គឺងយរសួលញុ ំបនន័យថឆង ញ់ 
េយងអចញុបំនឆង ញ់ របសិនេបេយងអត់ញុេំដយដក់ទឹកកកេទ គឺមនជតិហគ សខល ងំ 
បនន័យថជតិហគ សខល ងំ អញច ឹងេយងញុេំទអត់សូវឆង ញ់េទ។ បុ៉ែនតរបសិនេបវរតជក់ 
ឬក៏េយងញុជំមួយទឹកកកគឺឆង ញ់។ ែដលជក់ែសដងេកមងរសីមន ក់េនះ គត់កំពុងែតញុទឹំករកូច 
ែដលដក់េនកនុងទឹកកក ែដលចក់ចូលេទកនុងទឹកកក េហយគត់បនញុទឹំករកូចេនះ 
េដយបឺតេដយបំពង់បឺត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីគត់ចក់ទឹករកូចឲយកូនរសីរបស់គត់េហយ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនយកសករសមកលយជមួយនឹងកេហវរបស់គត់មដង។ អញច ឹងេដយសរែតកេហវេខម  
គឺវមនរសជតិលវីងខល ងំ េរពះវអត់មនទន់លយសករេទ អញច ឹងអនកែដលឆុងកេហវ 
គត់អត់ទន់លយសករឲយេទ េរពះគត់អត់ដឹងថអតិថិជនរបស់គត់រតូវកររសជតិអវី។ រតូវករលវីង 
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ឬក៏ែផអម អញច ឹងគត់ឆុងេហយគត់អត់ដក់សករេទ គឺចឲំយអតិថិជនរបស់គត់លយខលួនឯង។ 
អញច ឹងេដយសរែតអតិថិជនខលះ គឺគត់ចូលចិតតញុកំេហវលវីងខល ងំ ដូេចនះគត់អត់លយសករេទ 
គឺគត់ឆុងេហយគត់ញុែំតមដង។ ចំែណកអនកខលះេទៀតគឺគត់ចូលចិតតញុកំេហវែដលលវីងតិចៗ 
ឬក៏លវីងលមម អញច ឹងគត់អចលយសករបែនថមមួយសល បរព ឬក៏ពីរសល បរព រចួកូរឲយសពវ 
េដមបីឲយសកររលយ េហយញុេំទមនរសជតិឆង ញ់តមអវីែដលគត់រតូវករ។ ចំែណកអនកខលះេទៀត 
គត់អត់ចូលចិតតលវីងខល ងំ អញច ឹងគត់អចលយនឹងទឹកេដះេគ ែដលេយងេហថ 
កេហវទឹកេដះេគ។ អញច ឹងេយងអចលយបនេរចន ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ 
េដយសរែតបុរសមន ក់េនះ គត់អត់សូវចូលចិតតលវីង ដូេចនះគត់ក៏បនយកសករសមួយសល បរព 
មកចក់ចូលេទកនុងែកវកេហវរបស់គត់ ឬក៏ចក់ចូលេទកនុងែពងកេហវ េយងេហថែពងកេហវ។ 
អញច ឹងគត់យកសករសចក់ចូល េដយសរែតគត់អត់សូវចូលចិតតលវីង ដូេចនះគត់រតូវករែផអមតិចៗ 
អញច ឹងគត់លយសករសេដមបីឲយមនរសជតិែផអមេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីគត់លយសករសមួយសល បរពចូលេទកនុងែពងកេហវរបស់គត់េហយ 
គត់ក៏បនយកសល បរពេនះមកកូរជមួយនឹងែពងកេហវរបស់គត់ អញច ឹងគត់កូរចុះកូរេឡង 
គត់េធវែបបេនះ េដមបីឲយសកររលយេទកនុងែពងកេហវ។ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងរគន់ែតចក់សករសចូលេទកនុងទឹកកេហវ ឬក៏ែកវកេហវ 
គឺវអត់រលយភល មេនះេទ បនន័យថវនឹងរលយ ក៏បុ៉ែនតវនឹងរលយរយៈេពលយូរ 
វនឹងេរបរបស់េពលយូរេដមបីរលយ ដូេចនះេដមបីឲយវឆប់រលយេនកនុងកេហវ 
េយងរតូវយកសល បរព េយងរតូវយកសល បរពមកកូរេនកនុងទឹកកេហវេនះ អញច ឹងេយងកូរវ 
េយងកូរវពីេឆវងេទសដ  ំឬក៏ពីសដ េំទេឆវង េដមបីឲយសករសឆប់រលយ។ មយ៉ងវញិេទៀត 
េដយសរែតកេហវេនះជកេហវេកដ  ដូេចនះេនេពលែដលសករសចូលេទកនុងែកវកេហវ 
គឺវឆប់នឹងរលយណស់ េដយសរែតសករសគឺវងយនឹងរលយេនេពលែដលរតូវទឹកេកដ ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីគត់កូរែកវកេហវ 
ឬក៏កូរែពងកេហវឲយសកររលយរចួរល់េហយ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេលកែពងកេហវរបស់គត់េដមបីញុ។ំ អញច ឹងេដយសរែតកេហវរបស់គត់ជកេហវេកដ  
ដូេចនះគត់អត់អចេរបរបស់ទុេយ ឬក៏បំពង់បឺត េដមបីបឺតកេហវេនះចូលេទកនុងមត់បនេទ។ 
េរពះរបសិនេបគត់េរបរបស់បំពង់បឺត វអចេធវឲយរលកមត់គត់បន។ 
េដយសរែតករញុកំេហវេកដ  ឬក៏ញុទឹំកេកដ  គឺេយងរតូវញុផំទ ល់ជមួយនឹងែកវ 
េដយសរែតេយងងយរសួលផលុ ំ និងេយងអចយកអណដ តរបស់េយង េដមបីសទង់េមល 
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ឬក៏េដមបីវស់កេមដ េមល។ អញច ឹងរបសិនេបេយងញុផំទ ល់មត់ជមួយនឹងែកវ 
េយងអចយកអណដ តរបស់េយងមកវស់កេមដ  ថេតវេកដ លមមនឹងញុែំដរឬេទ។ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេរបបំពង់បឺតេដមបីបឺតទឹកេកដ  គឺវអចេធវឲយេយងរលកមត់បន 
វអចេធវឲយមត់េយងរលក េរពះេយងអត់ដឹងថទឹកេនះេកដ បុ៉ណណ  េយងអត់បនវស់មុន 
ដូេចនះវនឹងេធវឲយេយងរលកបន។ អញច ឹងេយងអចេរបរបស់បំពង់បឺត បឺតែតទឹកកក 
និងទឹកធមមតែតបុ៉េណណ ះ របសិនេបទឹកេកដ គឺេយងអត់រតូវេរបរបស់បំពង់បឺតេនះេទ។ 
េដយេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គត់បនចប់ៃដែកវ អញច ឹងែពងកេហវរបស់គត់ 
គឺមនៃដសរមប់កន់មួយ ដូេចនះគត់កន់ៃដៃនែពងកេហវរបស់គត់ េហយគត់េលកែពងកេហវ 
េដមបីញុកំេហវេនកនុងែពងេនះ េដយេរបរបស់ គត់ គត់ញុផំទ ល់ែកវែតមដង 
គឺគត់អត់េរបរបស់បំពង់បឺតេនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់បនបញច ប់ករញុកំេហវ បនន័យថគត់ញុកំេហវអស់េហយ 
េហយកូនរសីរបស់គត់ក៏បនញុទឹំករកូចអស់ពីកនុងែកវផងែដរ 
អញច ឹងកូនរសីរបស់គត់គឺញុទឹំករកូចអស់មួយកំបុ៉ង វអចជទឹករកូចកូកកូឡ ឬក៏ទឹករកូច Fanta 
ឬក៏ Sprite ជេដម។ អញច ឹងកូនរសីគត់គឺញុអំស់មួយកំបុ៉ង រឯីគត់គឺញុកំេហវចំនួនមួយែកវ 
ឬក៏មួយែពង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១២ គឺពួកគត់ទងំពីរគឺញុកំេហវ និងញុទឹំករកូចអស់េហយ 
ដូេចនះបុរសែដលជឪពុក គត់ក៏បនេលកៃដេឡង េដមបីជសញញ េហអនកបេរម ឬក៏អនករត់តុមក 
អញច ឹងេយងេឃញ បនទ ប់ពីគត់េលកៃដេឡងជសញញ  អនករត់តុក៏បនមក េដយ 
េយងេឃញអនករត់តុេនះ គត់មកេដយមនពក់េអៀមរកណត់េនជមួយផងែដរ 
េហយគត់កន់កែនសងេនកនុងៃដរបស់គត់ េដយគត់សួរេទកន់បុរសេនះ ថេតមនករអវី 
េរពះជទូេទ េនេពលែដលេភញៀវេលកៃដេឡង គឺអនកបេរមែតងែតមកសួរបញជ ក់ជមួយេភញៀវថ 
េតេហគត់មនករអវី េដយសរែតេនកនុងហង េនេពលែដលេយងេលកៃដ គឺជសញញ  
វគឺជសញញ សរមប់េហអនកបេរម ឬក៏អនករត់តុ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេលកៃដេនកនុងហង 
គឺអនកបេរមនឹងមកសួរេយងមិនខន េហយេគសួរថេយងចង់បនអវី អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
បនទ ប់ពីេឃញអនកបេរមគត់មកដល់តុរបស់គត់ គត់ក៏បនរបប់អនកបេរមថឲយគិតលុយ 
អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលគត់ចប់ញុេំហយ គត់ឈប់ញុ ំ
គត់ញុកំេហវនិងទឹករកូចអស់េហយ គត់េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយរបស់គត់ថអស់បុ៉នម ន 
េដមបីគត់បនតដំេណ រេទកែនលងេផសងេទៀត។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ 
បនទ ប់ពីគត់េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយេនតុរបស់គត់េហយ អញច ឹងរូបភពទី ១៣ េនះ 
គឺអនកបេរមគត់បនរបប់តៃមលកេហវរបស់គត់េទដល់បុរសមន ក់េនះ។ 
អញច ឹងេដយសរែតកេហវេនទីេនះគឺជកេហវហង បនន័យថគត់ញុកំេហវេនកនុងហង 
អញច ឹងេយងេឃញថតៃមលកេហវែដលេនកនុងហង គឺមនតៃមលៃថលជងកេហវែដលេនខងេរក។ 
បនន័យថេពលខលះ កេហវែដលេនខងេរកគឺមនតៃមលរតឹមែតពីរពន់ 
ឬក៏មួយពន់របរំយកនុងមួយែកវែតបុ៉េណណ ះ ចំែណកឯកេហវែដលលក់តមរេទះ 
គឺមនតៃមលែតមួយពន់ ឬក៏មួយពន់របរំយ[...]កនុងមួយែកវ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងញុកំេហវេនកនុងហងធំៗ ែដលជហងលកខណៈសរមប់ជនបរេទស គឺ 
គឺមនតៃមលៃថល ែដលកេហវខលះគឺអចមនតៃមលដល់របដុំលល រ ឬក៏បីដុលល រ ឬក៏បួនដុលល រជេដម។ 
អញច ឹងរបែហលជកេហវេនកនុងទីេនះគឺៃថល េដយសរែតវជកេហវហង 
និងមនអនករត់តុរតឹមរតូវផងែដរ 
ដូេចនះបនទ ប់ពីគត់េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយៃថលកេហវរបស់គត់េននឹងតុេហយ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនដកលុយ គត់ក៏បនដកលុយេចញពីេហេប៉េខរបស់គត់ អញច ឹងគត់ក៏បនដកលុយ 
េហយហុចលុយេនះេទឲយអនកបេរមេដយទឹកមុខញញឹម។ 
អញច ឹងបនន័យថគត់បញច ប់ករញុកំេហវរបស់គត់េនកនុងហងេនះេហយ 
េហយគត់រតូវបនតដំេណ រេទមុខេទៀត។ អញច ឹងេដមបីេទេដរេលងជមួយកូនរសីរបស់គត់ 
គត់ក៏េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គត់ក៏បនហុចលុយៃថលកេហវេទឲយអនកបេរម រឯីអនកបេរម គត់ក៏បនញញឹមមកដក់បុរសេនះ 
ែដលជបុរសេនះជអតិថិជនរបស់គត់ េហយគត់ក៏បនេលកៃដទទួលលុយៃថលកេហវ។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញមន ក់របគល់លុយ និងមន ក់ទទួលលុយៃថលកេហវ 
េហយពួកេគទងំពីរអនកគឺមនទឹកមុខញញឹមដូចគន  េរពះបុរសមន ក់េនះ 
គត់បននកូំនរសីរបស់គត់មកញុកំេហវេនកនុងហង រឯីអនកបេរមេនះ 
គត់មនអតិថិជនចូលកនុងហងរបស់គត់ ដូេចនះពួកេគទងំពីរអនកគឺសបបយរកីរយ។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកគត់ញុកំេហវរចួរល់េហយ អញច ឹងបនន័យថពួកគត់បញច ប់ករញុកំេហវរបស់ពួកគត់ 
េដយបុរសមន ក់េនះ គត់ញុកំេហវេខម េហយេកដ  អញច ឹងគត់ញុកំេហវេខម  
េហយេកមងរសីែដលជកូនរសីរបស់គត់ គឺញុទឹំករកូច អចជទឹករកូចកូកកូឡ ឬក៏ទឹករកូច Fanta 
ឬក៏ Sprite ជេដមហនឹង។ អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ញុេំហយ ពួកគត់ទងំពីរអនកក៏បនេចញពីហង 
េរកយពីគត់គិតលុយរចួ។ អញច ឹងមុនេពលែដលេយងេចញពីហង 
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េយងរតូវេហអនកបេរមមកគិតលុយជមុនសិន េដមបីទូទត់ថេតេយងញុអំស់បុ៉នម ន។ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ទូទត់លុយ និងគិតលុយរចួរល់េហយ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនដឹកៃដកូនរសីរបស់គត់េចញពីហង និងបនតដំេណ រេទខងមុខេទៀត 
ែដលគត់មិនបនែលងៃដកូនរសីរបស់គត់េទ េទះបីជគត់េចញពី ចូលេទកនុងហង 
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