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សួសអ
ដី នកទំងអស់គន បទ ជួបគនេទៀតេហយកនុងៃថងេនះ េហយៃថងេនះេយងមនរបធនបទមួយ
េដមបីេលកយកមកនិយយ ែដលរបធនបទេយងែដលនឹងនិយយេនកនុងៃថងេនះ
គឺករមុតៃដនឹងកំបិត បទ ករមុតៃដនឹងកំបិត

អញច ឹងពួកេយងមកេមលរូបភពទំងអស់គនែតមដង។
េនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថ មនបុរសមនក់

មនអយុគត់ហនឹងរបែហលជ ២០ ឆន។
ំ បទ គត់ពក់អវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿង បទ
គត់ពក់អវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿង គត់មនសក់េខម េហយគត់កត់សក់ខលី
គត់េមលេទកនុងរូបភពេនះគឺគត់េនកនុងផទះបយ បទ គត់េនកនុងផទះបយ

េដយសរែតគត់កំពុងែតកន់បែនលនិងកំពុងែតចិតបែនលេដមបីេធវមូ ហប អញច ឹងេយងអចនិយយបនថ
េពលេនះគឺជេពលែដលជិតញុប
ំ យេហយ េរពះគត់កំពុងែតេធវមូ ហប េយងេឃញៃដេឆវងរបស់គត់
ៃដេឆវងរបស់គត់កំពុងែតកន់កប
ំ ិត រ ីឯៃដសដក
ំ ំពុងែតកន់េមមករត
៉ុ មួយ

គត់កំពុងែតចិតករត
៉ុ េនះជចំណិតតូចៗជេរចន អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរកំបិតេនះ
គឺមនចំណិតករត
៉ុ តូចៗជេរចន ែដលគត់បនចិតរួច េហយេនេលតុែកបរគត់ផងែដរ
គឺេយងមនេឃញបែនលជេរចនេផសងេទៀត ែដលគត់ដក់េនែកបរេនះ មនដូចជេមមករត
៉ុ មួយ
មនដូចជែផលេប៉ងេប៉ ះពីរ ខទឹមបរំង ក៏ដូចជែផលេមទសេបលកផងែដរ

អញច ឹងគត់ដក់បែនលេផសងៗជេរចនេនេលតុែកបរៃដរបស់គត់ ងយរសួលកនុងករគត់យកមកចិត
េដមបីេធវមូ ហប េដមបីញុជ
ំ មួយនឹងបយ អញច ឹងបុរសេនះ គត់កំពុងែតចិតបែនល
េដមបីេធវមូ ហបកនុងករញុប
ំ យ។

ចូលដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថបុរសដែដល គត់កំពុងែតេនកនុងផទះបយ
េហយចិតបែនលដូចមុនអញច ឹង អញច ឹងគត់ចិតករត
៉ុ មួយចំណិតេទមួយចំណិតតូចៗជេរចន
ដក់េនេលតុ ក៏ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ េយងេឃញថបុរសេនះបនេបកែភនកធំៗ
េហយេញញេធមញរបស់គត់េចញេធមញសសងចែតមដង េរពះថគត់មនអរមមណ៍ថ
ហក់ដូចជឈឺយ៉ងខលង
ំ េរពះេនេពលែដលេយងឈឺ េយងនឹងេបកែភនកធំៗ
េហយេញញេធមញេដមបីសែមដងអំពីករឈឺចប់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសេនះ

គត់បនចិតបែនល េហយគត់ពុំបនយកចិតតទុកដក់េទនឹងករងររបស់គត់ែដលកំពុងេធវេនះេទ
បទ គត់ពុំបនយកចិតតទុកដក់េនះេទ អញច ឹងេហយេធវឲយៃដេឆវងរបស់គត់ែដលកន់កប
ំ ិតេនះ
ចិតរតូវនឹងៃដរបស់គត់ អញច ឹងេធវឲយគត់មុតៃដ បទ អញច ឹងៃដសដរំ បស់គត់រតូវបនមុតនឹងកំបិត
ដូេចនះេហយេធវឲយគត់មនករឈឺចប់យ៉ងខលង
ំ អញច ឹងេនេពលែដលេយងកន់កប
ំ ិត
ឬរបស់មុតរសួចេផសងៗ េយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនជប់ជនិចច បទ
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េរពះថរបសិនេបេយងមិនបនរបុងរបយ័តនេនះេទ កំបិតឬរបស់មុតរសួចេផសងៗ
អចនឹងមុតេយងជយថេហតុបន េរពះរបស់រសួចៗ និងកំបិត គឺងយនឹងមុតខលង
ំ ណស់ បទ
ងយនឹងមុតខលង
ំ ណស់ ដូេចនះេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនខពស់បំផុត េដមបីឲយកុំឲយមនេរគះថនក់
េរពះរបសិនេបមុត ឬមនេរគះថនក់ េយងអចនឹងមនករឈឺចប់ មនឈមហូរ

ិ ុ ងករពយបលវ
ក៏ដូចជខតេពលេវលេនកនុងករេទមនទីរេពទយជេដម េហយខតថវកកន
ដូេចនះេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនេនេពលែដលកន់របស់រសួចឬមុត
ដូចជកំបិតនិងអំែបងជេដម ដូចេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះ
គត់ពុំបនរបយ័តេន នកនុងករចិតបែនលេនះេទ ដូេចនះេហយ

បនេធវឲយកំបិតរបស់គត់មុតៃដសដរំ បស់គត់ ែដលេធវឲយគត់មនករឈឺចប់យ៉ងខលង
ំ ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បនចិតបែនល
េហយកំបិតរបស់គត់មុតៃដសដរំ បស់គត់េហយ បុរសេនះបនសែមដងនូវករឈឺចប់
េដយទឹកមុខរបស់គត់គឺេញញេធមញ េហយែភនករបស់គត់សមលឹងេទៃដសដរំ បស់គត់
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់ចប់ៃដសដេំ ឡង បទ

យកៃដេឆវងរបស់គត់ចប់ៃដសដេំ ឡង េហយយកមកេមល អញច ឹងគត់ចប់ៃដសដេំ ឡងែបបេនះ
គឺេដមបីយកមកេមលមុខរបួស បទ គត់េមលមុខរបួសែដលមុតនឹងកំបិត អញច ឹងកែនលងែដលមុត
ឬក៏កែនលងែដលមនេរគះថនក់ ឬេយងេហថមុខរបួស ដូេចនះេហយមុខរបួសែដលមុតេដយកំបិត
ឬមុតេដយរបស់រសួចេផសងៗ ែតងែតមនសភពមនហូរឈមេហយនិងឈឺចប់
អញច ឹងគត់បនេមលមុខរបួសគត់ េតមុខរបួសគត់ធងន់ធងរែដរឬេទ
ដូេចនះេហយេទបគត់ចប់យកៃដេឆវង ចប់ៃដសដេំ ឡងខពស់បនតិចេដមបីយកមកេមល
េហយេនកនុងអករៈែបបេនះគឺគត់សែមដងេនករឈឺចប់ចំេពះៃដរបស់គត់
ែដលបនមុតកំបិតយ៉ ងខលង
ំ េយងេឃញថ បនទប់ពីមុតៃដេហយ

បុរសេនះបនទុកកំបិតចុះេនេលតុ អញច ឹងគត់បនទុកកំបិតចុះេនេលតុ
េហយគត់បនេមលៃដរបស់គត់ េយងេឃញបែនលនិងកំបិតេនេលតុរយប៉ យែតមដង
បនន័យថបុរសេនះគត់សលន់េសល ឬគឺគត់ភ័យ
អញច ឹងេហយគត់ពុំបនេរៀបចំឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់េនះេទ េដយសរែតគត់មុតៃដ បទ
អញច ឹងេនកនុងករទុកដក់របស់រសួចៗឬក៏មុត េយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនផងែដរ

េរពះរបសិនេបេយងទុកមិនមនសណ
ដ ប់ធនប់េនះេទ េយងអចប៉ះរបស់េនះេដយៃចដនយ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងប៉ះនូវរបស់េនះេដយៃចដនយ
េយងអចនឹងមនេរគះថនក់េដយសរែតរបស់េនះមដងេទៀត ដូេចនះដូចជេនកនុងរូបភពេនះ
ិ េនះគត់នង
របសិនេបគត់ដក់ៃដេទេលតុវញ
ឹ មុតកំបិតមដងេទៀតជក់ជមិនខន
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េដយសរែតគត់ទុករបស់ឬក៏ទុកកំបិតរបស់គត់ មិនមនសណ
ដ ប់ធនប់
ឬក៏មិនបនទុកេដយមនកររបុងរបយ័តន េនេពលែដលគត់មុតៃដមដងេហយ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បុរសេនះ

គត់េនែតសែមដងភពឈឺចប់របស់គត់ េដយគត់បនេបកែភនកធំៗ េមលេទេលៃដសដរំ បស់គត់
េហយគត់េនែតេញញេធមញដែដល េរពះថករមុតនឹងកំបិតគឺមនករឈឺចប់ខលង
ំ ណស់
េដយេយងេឃញថ េន ៃដសដរំ បស់គត់ ែដលដក់េនចំពីមុខគត់
គត់បនេលកៃដសដដ
ំ ក់េនចំពីមុខគត់ េហយគត់សមលឹងេមល
េយងេឃញថៃដសដរំ បស់គត់គឺមនហូរឈមេចញមកយ៉ ងេរចន អញច ឹងេនេពលែដលេយងមុត
ឬមនេរគះថនក់េដយសរករប៉ះពល់របស់រសួចៗ ឬក៏របស់មុតដូចជកំបិត
េនះឈមនឹងហូរេចញមកេរកយ៉ ងេរចន ដូេចនះេហយេធវឲយេយងមនករឈឺចប់និងមនរបួស
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់ចប់កន់ៃដសដ ំ បទ ចប់កន់កៃដៃដសដ ំ
េហយេលកៃដេនះេឡង េលកៃដសដេំ ឡង េហយគត់េមល

េយងេឃញមនឈមេចញពីរមមៃដនង អញច ឹងរមមៃដរបស់េយងគឺមនរមមរបំ បទ
មនរមមេមៃដ រមមចងអុលៃដ រមមៃដកណ
ដ ល រមមៃដនង និងរមមកូនៃដ អញច ឹងគត់មុត
រមមែដលគត់មុតេនះ េយងេឃញថឈមបនហូរេចញពីរមមៃដនងែដលេនែកបរកូនៃដ
អញច ឹងរមមៃដនងឈមហូរេចញមក គឺហូរមករបឡក់នង
ឹ រមមៃដនង

ក៏ដូចជរមមកូនៃដផងែដរ េរពះរមមៃដនងនិងរមមកូនៃដគឺេនជិតគន បទ

រមមទំងពីរេនះគឺេនជិតគន ដូេចនះេហយ េនេពលែដលរមមៃដនងមនឈម
វនឹងហូរមករបឡក់រមមៃដកូនដូចគន។
មកដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីបុរសេនះបនមុតៃដ

េហយគត់បនសមលឹងេមលមុខរបួសគត់អស់េពលយ៉ ងយូររួច េហយេនះ រ ំេពចេនះ
គត់ក៏បនរត់េចញពីផទះបយ អញច ឹងអមបញ់ មិញគត់េធវមូ ហបេនកនុងផទះបយ បនទប់ពីគត់មុតៃដ
គត់បនេចញពីកុ ងផទ
ន ះបយ េហយគត់ចូលមកបនទប់ទឹក

អញច ឹងគត់រត់ចូលបនទប់ទឹកតមទវរបនទប់ទឹក បទ បនទប់ទឹករបស់គត់គឺមនទវរមួយ
េហយេនកនុងបនទប់ទឹកេនះគឺមនបងអួចមួយ បទ បងអួចកញច ក់

អញច ឹងេយងេឃញថកញច ក់កំពុងែតេបក េដមបីឲយមនខយល់េចញចូលនិងពនលឺេចញចូល
េហយេនែកបរកញច ក់េនះេយងេឃញថមនទូមួយ ែដលកូនទូមួយេនះ គឺជទូសរមប់ដក់សមភរៈ
ំ ុសេធមញ ថនដ
ំ ុសេធមញ សប៊ូកក់សក់ សប៊ូដុសខលួន ថន ំ និងបង់បិទដំេបេផសងៗ
ដូចជថនដ
សរមប់េធវករសេរងគះបឋម អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនរបួសបនតិចបនតួច
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េយងរតូវេធវករសេរងគះបឋមមុននឹងេទមនទរី េពទយ ឬក៏មុននឹងេទកែនលងពយបល
េរពះករសេរងគះបឋមអចេធវឲយេយងផុតេរគះថនក់បន ដូេចនះបុរសមនក់េនះ
គត់បនរត់ចូលមកកនុងបនទប់ទឹក េហយេនកនុងបនទប់ទឹក េនេរកមរបអប់សេរងគះបឋមេនះ

គឺមនឡបូសរមប់លងៃដមួយ េហយេនេលឡបូេនះគឺមនកបលរប
៉ូ ី៊េនសរមប់បងហូរទឹកផងែដរ
អញច ឹងេយងេឃញថ គត់រត់បេណដរ ៃដេឆវងរបស់គត់ចប់កន់ៃដសដប
ំ េណដរ
អញច ឹងគត់ចប់កន់ៃដសដែំ ដលមុតបេណដរ េហយរត់ចូលកនុងបនទប់ទឹក
េយងេឃញថឈមកំពុងែតរសក់េចញពីរមមៃដរបស់គត់
ឈមកំពុងែតរសក់េចញពីរមមៃដរបស់គត់ផងែដរ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ

បនទប់ពីបុរសេនះបនចូលមកដល់បនទប់ទឹកេហយ គត់បនរត់សំេដមករកឡបូលងៃដ
អញច ឹងគត់រត់មករកឡបូលងៃដ េដយេនកនុងឡបូលងៃដេនះ េយងេឃញថេនខងេលឡបូ
គឺមនកបលរប
៉ូ ី៊េនទឹកមួយ គត់បនេបករប
៉ូ ី៊េនទឹកេនះ េដមបីឲយទឹកហូរេចញមក បទ

គត់េបកទឹកេដមបីឲយទឹកហូរេចញ េហយគត់ដក់ៃដេទេរកមទឹកេនះេដមបីលងសមអតៃដ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនរបួស េហយេធវឲយមនករហូរឈម ឬក៏ដច់រលត់ែសបកេផសងៗ
េយងរតូវេធវករលងសមអតមុខរបួសេនះឲយបនសអត របសិនេបេយងមិនលងសមអតេនះេទ
េមេរគនឹងអចរជបចូលកនុងខលួនរបស់េយងតមរយៈមុខរបួសេនះជក់ជមិនខន ដូេចនះបុរសេនះ
គត់រតូវលងៃដរបស់គត់ែដលមនមុខរបួសឲយបនសអតជមុនសិន មុននឹងេធវករពយបល

េធវ[ យ៉ ង]េនះគឺេមេរគមិនអចចូលមកកនុងខលួនតមរយៈមុខរបួសបនេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
គត់លងៃដរបស់គត់ េដយគត់លងឈម

ក៏ដូចជេមេរគេនែកបរៃដរបស់គត់ឲយបនសអតសិន។
េនកនុងរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីលងៃដរួចេហយ បុរសមនក់េនះ
គត់បនយកសំឡីមួយដុំ បទ សំឡីមួយដុំ សំឡីគឺមនពណ៌ស អញច ឹងគត់បនយកសំឡីមក
េហយគត់បនយកខទប់ ខទប់េទនឹងមុខរបួសរបស់គត់ ឬក៏ខទប់េទនឹងៃដសដែំ ដលមនរបួស
អញច ឹងគត់យកសំឡីមក េដមបីខទប់េទមុខរបួសកុំឲយហូរឈម េហយគត់ជូតឈមេនះេចញ
េយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ គត់បនេធវមុខជូរ បទ បុរសេនះគត់េធវមុខជូរ

េដយេបកែភនកតូចៗ េហយមត់គត់រសួច អញច ឹងគត់េធវមុខែបបេនះគឺបនន័យថមុខជូរ
គឺបនន័យថគត់កំពុងែតឈឺ អញច ឹងេហយគត់បនយកសំឡីមកជូតឈមេចញ
េដមបីកុំឲយរបឡក់ៃដគត់េទៀត េហយគត់យកសំឡីេនះេទខទប់េលមុខរបួសេដមបីឃត់ឈម
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមុតៃដ កុំ េយងមិនរតូវេរបរបស់របស់ែដលកខវក់េនះេទ
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េយងរតូវេរបសំឡី ឬរកណត់ែដលសអត េដមបីជូតឈមេចញ
េរពះថេនេពលែដលេយងេរបរបស់របស់កខវក់ េមេរគែដលេនរបស់កខវក់េនះ
អចនឹងរជបចូលកនុងខលួនរបស់េយងតមរយៈមុខរបួស ដូេចនះេហយេយងរតូវេធវតមបុរសមនក់េនះ

បទ បុរសមនក់េនះ គត់បនយកសំឡីមកខទប់មុខរបួស េហយនិងឃត់ឈម េដមបីកុំឲយឈមហូរ
េធវែ បបេនះគឺកររកសអនម័យខលួនរបណរបស់គត់កុំឲយមនេមេរគ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េយងេឃញថបុរសមនក់េនះកន់សំឡីេនៃដេឆវងរបស់គត់
បទ ៃដេឆវងរបស់គត់កន់សំឡី រ ីឯៃដសដរំ បស់គត់េលកេឡង
បនន័យថគត់បនជូតឈមេចញពីៃដសដរំ បស់គត់អស់េហយ អញច ឹងេយងេឃញថ
ៃដសដរំ បស់គត់គឺមនសនមមុខរបួសេននឹងរមមៃដនង បទ
េននឹងរមមៃដនងរបស់គត់គឺមនសនមមុខរបួស ប៉ុែនតពុំមនឈមហូរេទៀតេទ បទ
ពុំមនឈមហូរេទ អញច ឹងឈមឈប់ហូរេហយេដយសរែតគត់ជូតឈមេនះេចញ
េហយគត់បនយកសំឡីខទប់េទេលមុខរបួសេដមបីឃត់ឈម បនទប់ពីឃត់ឈម
ឈមក៏ឈប់ហូរ េពលេនះ បុរសេនះ គត់បនែរបរបួលទឹកមុខរបស់គត់ េដយគត់
មុខគត់េរៀងញញឹមបនតិច បទ ពីមុនគត់មនមុខជូរ េដយសរគត់ឈឺ េហយមនឈមហូរ

ិ េរពះថគត់សបបយចិតត
ក៏ប៉ុែនតបនទប់ពីគត់ឃត់ឈមេហយ គត់ក៏ែរបទឹកមុខមកជញញឹមវញ
េដយសរែតមុខរបួសរបស់គត់ែលងមនឈមហូរេទៀតេហយ
ដូេចនះវមិនមនេរគះថនក់ខលង
ំ េនះេទេទដល់គត់ េរពះគត់បនឃត់ឈមបនសេរមច។
េនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បុរសមនក់េនះ

បនទប់ពគ
ី ត់ឃត់ឈមេហយ បទ គត់ឃត់ឈមរួចេហយ គត់ក៏បនេបកទូ

ំ ុសេធមញ
ែដលេនេលឡបូលងៃដេនះ បទ កូនទូេនះគឺមនដូចជរចសដុសេធមញ ថនដ
សប៊ូលងៃដ សប៊ូកក់សក់ សប៊ូដុសខលួនជេដម េហយេនកនុងេនះេយងេឃញថ

គត់បនទញយកនូវរបអប់មួយ បទ ទញរបអប់មួយេចញពីទូេនះ េដយរបអប់េនះ
គឺជរបអប់ៃនបង់បិទដំេប បទ គត់យករបអប់ៃនបង់បិទដំេបេចញមក
អញច ឹងគត់បនយកបង់បិទដំេបេនះមកចក់េលបតៃដ
េយងេឃញថបង់បិទដំេបេចញពីរបអប់េនះមនចំនួនមួយ អញច ឹងបនន័យថ[របអប់]
បង់បិទដំេបរបស់គត់េនសល់ែតមួយេនះេទ បទ បង់បិទដំេបគឺេយងយកមក
េដមបីរុ ំេលមុខរបួស េដមបីកុំឲយមនេមេរគចូល េរពះថ

េទះបីជេយងជូតមុខរបួសសអតេហយក៏េដយ ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងមិនរុ ំវឲយបនជិតលអេនះេទ
េមេរគនឹងរជបចូលជក់ជមិនខន េរពះថេមេរគេនកនុងបរ ិយកស
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ដូេចនះរបសិនេបេយងមិនបនរុ ំរបួស េមេរគនឹងចូលកនុងខលួនេយងតមរយៈរបួសេនះមិនខន

អញច ឹងកនុងកររុ ំរបួស េយងរតូវែតេរបរបស់េនរបស់សអត ដូចជបង់បិទដំេប ឬក៏រកណត់សអត
េរពះថរបស់ទង
ំ ពីរេនះ គឺអចករពរេមេរគបន ប៉ុែនតរបសិនេបេយងយករបស់មិនសអត

មកេធវកររុ ំរបួស េនះេមេរគនឹងចូលមកខលួនេយងតមរយៈមុខរបួសេនះ េនកនុងរូបភពេនះ
បុរសេនះ គត់បនយកបង់បិទដំេប េដមបីយកមករុ ំរបួសគត់
អញច ឹងេយងេឃញគត់ចក់បង់បិទដំេបេចញពីកុ ងរបអប់
ន
។
េនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ចក់បង់បិទដំេបេចញពីកុ ងរបអប់
ន
មក គឺបង់បិទដំេបេនះេនសល់ែតមួយែតប៉ុេណណះ

េដយគត់បនេលករបអប់េឡង េដមបីេបកែភនកេមលេទកនុងរបអប់េនះ េយងេឃញកនុងរូបភពេនះ
ៃដេឆវងរបស់គត់កន់របអប់បង់បិទដំេបេឡងកមពស់នឹងែភនក េហយគត់បិទែភនកមខង
េបកែភនកមខង អញច ឹងបនគត់បិទែភនកមខង េបកែភនកមខង េហយែភនកែដលេបកេនះ
គឺសមលឹងចូលេទេមលកនុងរបអប់ គឺេធវែបបេនះេដមបីគត់ពិនិតយេមលថ

េតបង់បិទដំេបអស់េហយឬេន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ

បង់បិទដំេបេនសល់ែតមួយ េដយគត់ េនសល់ែតមួយ េដយគត់កន់េននឹងៃដសដ ំ
េហយេនកនុងរបអប់គឺពុំមនបង់បិទដំេបសល់េទៀតេនះេទ។
ចូលដល់រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បុរសមនក់េនះ

បនទប់ពីយកបង់បិទដំេបបនេហយ គត់ក៏ចប់េផដមបក អញច ឹងបង់បិទដំេបគឺមនសភពសអិត បទ
បង់បិទដំេបគឺមនសភពសអិត េដមបីឲយរុ ំជប់ជមួយនឹងៃដ ដូេចនះេដមបីករពរសភពសអិតេនះ
កុំឲយសអិតេទនឹងវតថុេផសងៗ បង់បិទដំេបគឺេគរគបេទេដយបលសទិកមួយ

អញច ឹងេគរគបេទេដយបលសទិក អញច ឹងមុននឹងេយងអចេរបរបស់បង់បិទដំេបេនះបន

ឬក៏យកមកបិទេលមុខរបួសបន េយងរតូវបកបលសទិកេនះេចញ េនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ
េយងេឃញថ បង់បិទដំេបគឺមនពណ៌របេផះ បទ បង់បិទដំេបគឺមនពណ៌របេផះ
េហយបលសទិកែដលរគបពីេលបង់បិទដំេបេនកែនលងសអិតេនះគឺមនពណ៌ស

អញច ឹងេគយកបលសទិកពណ៌ស រគបបិទពីេលកែនលងែដលសអិតៃនបង់បិទដំេប បទ

េដមបីកុំឲយបង់បិទដំេបសអិតេទកែនលងេផសងេទៀត អញច ឹងេដមបីេរបរបស់បន បុរសេនះ
គត់បនយកៃដរបស់គត់បកនូវបលសទិកពណ៌សេនះេចញ បទ េនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់កំពុងែតបកបលសទិកពណ៌សេចញពីកែនលងសអិតៃនបង់បិទដំេប។
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ចូលដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទប់ពីបុរសេនះ

គត់បនបកបលសទិកេចញពីកែនលងសអិតៃនបង់បិទដំេបេហយ គត់បនយកបង់បិទដំេបេនះ

មករុ ំេលៃដ រមមៃដនងរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញថ េនកនុងរូបភពេនះគឺមនៃដចំនួនពីរ
ៃដេឆវងមួយនិងៃដសដម
ំ ួយ េហយៃដែដលមនរបួសគឺៃដសដ ំ រមមនងៃដ

អញច ឹងរមមនងៃដរបស់គត់គឺមនមុខរបួសេដយសរមុតកំបិត ដូេចនះគត់យកបង់បិទដំេប
ែដលគត់េទបែតបករួចេនះ មក គត់យកបង់បិទដំេបែដលេទបែតបករួចេនះ
មកបិទពីេលៃដនងរបស់គត់ គឺបិទពីេលមុខរបួសែតមដង បទ េធវែបបេនះ
េដមបីករពរកុំឲយមុខរបួសរបស់គត់មនេមេរគចូល បទ
េធវកុំឲយមនេមេរគចូលកនុងមុខរបួសរបស់គត់។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បុរសេនះ

ិ បទ េយងេឃញថ គត់ហមត់ញញឹម
គត់បនែរបរបួលទឹកមុខរបស់គត់េទជសបបយចិតតវញ
គត់ញញឹម េមលេទេលៃដសដរំ បស់គត់ អញច ឹងៃដសដរំ បស់គត់គឺមនរបួស
ក៏ប៉ុែនតរបួសរបស់គត់បនរុ ំនឹងបង់បិទដំេបរួចេហយ ដូេចនះបនន័យថគត់បនករពរៃដរបស់គត់
កុំឲយមនេមេរគចូលរួចេហយ េហយឈមរបស់គត់ក៏ឈប់ហូរេទៀតែដរ
អញច ឹងគត់នឹងែលងមនេរគះថនក់េទៀតេហយ ដូេចនះគត់បនេមលៃដរបស់គត់
េហយគត់សបបយចិតតយ៉ងខលង
ំ េដយគត់គិតថ
គត់មិនមនេរគះថនក់អីធ
វ ងន់ធងរេនះេទបនទប់ពីករមុតកំបិតេនះ

ិ សេរងគះបឋម បទ គត់េចះវធី
ិ សេរងគះបឋម
េរពះគត់បនេធវេចះវធី
េដមបីកុំឲយមនេរគះថនក់ធងន់ធងរ។
បនទប់ពីបនរុ ំៃដេហយ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤

ិ បទ
បនទប់ពីគត់រុ ំៃដគត់នឹងបង់បិទដំេបរួចេហយ បុរសេនះ គត់ក៏បនចូលមកកនុងផទះបយវញ
ិ គត់ចូលមកេដមបីបនតករចិតបែនលេធវមូ ហបរបស់គត់បនតេទៀត បទ
គត់ចូលមកកនុងផទះបយវញ
អញច ឹងបុរសេនះ គត់កន់ករត
៉ុ ដែដល បទ គត់កន់ករត
៉ុ

េហយចិតចំណិតករត
៉ុ េនះជចំណិតតូចៗជេរចនដក់េនេលតុ បទ
មដងេនះគឺគត់មនកររបុងរបយ័តនខពស់ជងមុន បទ េរពះថេយងេឃញថ
ៃដរបស់គត់កន់កប
ំ ិតេដយរបុងរបយ័តន េហយៃដមខងេទៀតរបស់គត់ែដលកន់ករត
៉ុ
ក៏មនកររបុងរបយ័តនែដរ េរពះថគត់មិនេធវឲយមនករមុតៃដជេលកទីពីរេទៀតេនះេទ
េរពះករមុតៃដគឺវេធវឲយឈឺ េហយមនេរគះថនក់ អញច ឹងគត់េធវកររបុងរបយ័តនខពស់ជងមុន។
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េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ

បនទប់ពីបុរសេនះបនេធវមូ ហបរួចរល់េហយ បទ បុរសមនក់េនះ គត់េធវមូ ហបរួចរល់េហយ
គត់ក៏បននឹកេឃញេទដល់បង់បិទដំេបែដលអស់ បទ

អញច ឹងេហយគត់ក៏បនយករបអប់បង់បិទដំេបមកចក់េមលមដងេទៀតថេតវអស់េហយឬេន បទ
េនកនុងរូបភពេនះ គត់យកៃដេឆវងរបស់គត់កន់បង់បិទដំេប កន់របអប់បង់បិទដំេប
េលកេឡងេល េហយចក់ចុះេរកម អញច ឹងមត់បង់បិទដំេបគឺចក់ចុះេរកម
េដមបីឲយបង់បិទដំេបធលក់ ក៏ប៉ុែនតពុំមនបង់បិទដំេបធលក់េនះេទ
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនគិតេទដល់បង់បិទដំេបថេតវអស់េហយឬេន
អញច ឹងគត់បនសួរខលួនឯងថ បង់បិទដំេបេនះអស់េហយឬេន

េយងេឃញបង់បិទដំេបែដលគត់កំពុងែតគិត េហយមនសញញសួរេនែកបរេនះ អញច ឹងបនន័យថ
េនេពលែដលគត់ចក់បង់បិទដំេបេចញពីរបអប់[...] មិនមនេចញេនះេទ
បនន័យថបង់បិទដំេបរបស់គត់អស់េហយ។
េនកនុងរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ បនទប់ពីបង់បិទដំេបរបស់គត់អស់

បុរសេនះក៏គត់បនេដរេទហវម៉ សុី បទ ឬក៏ឱសថសថន អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ
កែនលងែដលមនលក់បង់បិទដំេបគឺមនដូចជឱសថសថន ឬក៏មនទីរេពទយ

ឬក៏តូបលក់ចប់ហួយេផសងៗ អញច ឹងេនកនុងតូបលក់ចប់ហួយក៏មនលក់បង់បិទដំេបែដរ

ំ ួយ បទ កែនលងលក់ថន ំ
េហយេនកនុងរូបភពេនះ គឺេឃញថគត់បនេដរេទដល់កែនលងលក់ថនម

េយងេហថឱសថសថន េយងអចេហបនពីរ ហវម៉ សុី ឬក៏ឱសថសថន បទ កែនលងទំងពីរេនះ

គឺជកែនលងែដលលក់ថនេំ ពទយ និងលក់សមភរៈេវជជសរសត ឬក៏សមភរៈេពទយ អញច ឹងគត់េដរេទទីេនះ
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេន េនមត់ទវររបស់ឱសថសថនេនះ គឺមនផលកសញញបូកមួយ

បទ ផលកសញញបូក អញច ឹងសញញេពទយ ឬក៏សញញសេរងគះ គឺមនសញញបូកពណ៌រកហម ៃផទពណ៌ស
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថទវរ េន េនខងេលទវរចូល

គឺេយងេឃញមនសញញបូកពណ៌រកហមេនេលៃផទពណ៌ស ដូេចនះបនន័យថសញញេនះ
គឺជសញញេពទយ បទ បុរសេនះ គត់បនេដរេទដល់ឱសថសថន ឬក៏េទដល់េពទយេនះ។
ិ
េនកនុងរូបភពទី ១៧ បទ ចូលដល់េនកនុងរូបភពទី ១៧ វញ

បុរសមនក់េនះបនជួបជមួយនឹងអនកលក់ បទ ជួបជមួយនឹងអនកលក់ ឬក៏រគូេពទយ
ឬក៏មចស់ឱសថសថន អញច ឹងគត់ជួបេហយ គត់បននិយយេទកន់មចស់ឱសថសថនេនះថ
គត់រតូវករបង់បិទដំេបមួយរបអប់ បទ អញច ឹងេយងេឃញេន េនពីេលបុរសេនះ
គឺមនបង់បិទដំេបជេរចន អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតនិយយេទកន់មចស់ឱសថសថន
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ិ េយងេឃញថ
ឬក៏រគូេពទយថគត់ចង់ទិញបង់បិទដំេប បទ ចំែណកមចស់ឱសថសថនវញ
គត់ពក់អវសៃដខលី េហយមនចងេអៀមពណ៌ទឹកសមុរទ អញច ឹងគត់ពក់អវសៃដខលី
ចងេអៀមពណ៌ទឹកសមុរទ ចំែណកសក់របស់គត់គឺទំែពក អញច ឹងគត់ទំែពកកបល
គត់មនសក់ែតខងេរកយែតប៉ុេណណះ េយងេឃញេនកនុងៃដរបស់មចស់ឱសថសថន

ឬក៏រគូេពទយេនះ គឺមនកន់បង់បិទដំេបមួយរបអប់ អញច ឹងបុរសេនះ គត់ទិញបង់បិទដំេប
ដូេចនះេហយ េទបមចស់ឱសថសថន គត់យកបង់បិទដំេបឲយេទបុរសេនះ
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់គឺ គឺកំពុងែតេធវករទិញ ទិញលក់គននូវបង់បិទដំេប
ដូេចនះមចស់ឱសថសថនរតូវរបគល់បង់បិទដំេបេទឲយបុរសេនះ ចំែណកបុរសេនះ

ិ អញច ឹងរល់ករទិញលក់
គត់រតូវរបគល់លុយៃថលបង់បិទដំេបេទឲយមចស់ឱសថសថនវញ
ិ
េយងរតូវរបគល់ទន
ំ ិញនិងរបគល់លុយេទឲយគនេទវញេទមក
ដូចជករទិញេនកនុងឱសថសថនេនះអញច ឹង

េហយឱសថសថនគឺេយងមិនែមនលក់ែតបង់បិទដំេបែតមួយមុខេនះេទ ក៏ប៉ុែនតេយងលក់ជេរចន
ំ េដម។ អញច ឹងសមភរៈរបស់េពទយ
ដូចជថន ំ ដូចជបង់បិទដំេប ដូចជេសរម
៉ូ ដូចជមជុលចក់ថនជ
ឬក៏សមភរៈេវជជសរសតមនលក់េនកនុងឱសថសថន បទ អញច ឹងេពលេយង េពល

េនេពលែដលេយងចង់ទិញថន ំ ឬក៏ចង់ទិញបង់បិទដំេបេផសងៗ េយងរតូវេទរកឱសថសថន
ំ យ បទ ចំេពះករផសំថន ំ េទៀតេសត គឺេយងមិនរតូវផសំេផដសផដសេនះេទ
េដមបីឲយេគផសំថនឲ
គឺេយងរតូវផសំតមេវជជបញជរបស់េពទយ អញច ឹងករែណនំរបស់េពទយេគេហថេវជជបញជ
ដូេចនះេនេពលែដលេយងឈឺ េយងរតូវេទេពទយ បនទប់មកយកេវជជបញជ
េដមបីមកផសំថនេំ នតមឱសថសថនែដលរសបចបប់នន
េដមបីពយបលជំងេឺ យងឲយបនជសះេសបយ។

Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

