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សួសដអីនកទងំអស់គន  បទ ជួបគន េទៀតេហយកនុងៃថងេនះ េហយៃថងេនះេយងមនរបធនបទមួយ 
េដមបីេលកយកមកនិយយ ែដលរបធនបទេយងែដលនឹងនិយយេនកនុងៃថងេនះ 
គឺករមុតៃដនឹងកបិំត បទ ករមុតៃដនឹងកបិំត 
អញច ឹងពួកេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន ែតមដង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថ មនបុរសមន ក់ 
មនអយុគត់ហនឹងរបែហលជ ២០ ឆន ។ំ បទ គត់ពក់អវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿង បទ 
គត់ពក់អវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿង គត់មនសក់េខម  េហយគត់កត់សក់ខល ី
គត់េមលេទកនុងរូបភពេនះគឺគត់េនកនុងផទះបយ បទ គត់េនកនុងផទះបយ 
េដយសរែតគត់កំពុងែតកន់បែនលនិងកំពុងែតចិតបែនលេដមបីេធវមហូប អញច ឹងេយងអចនិយយបនថ 
េពលេនះគឺជេពលែដលជិតញុបំយេហយ េរពះគត់កំពុងែតេធវមហូប េយងេឃញៃដេឆវងរបស់គត់ 
ៃដេឆវងរបស់គត់កំពុងែតកន់កបិំត រឯីៃដសដ កំំពុងែតកន់េមមករ ៉ុតមួយ 
គត់កំពុងែតចិតករ ៉ុតេនះជចំណិតតូចៗជេរចន អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរកបិំតេនះ 
គឺមនចំណិតករ ៉ុតតូចៗជេរចន ែដលគត់បនចិតរចួ េហយេនេលតុែកបរគត់ផងែដរ 
គឺេយងមនេឃញបែនលជេរចនេផសងេទៀត ែដលគត់ដក់េនែកបរេនះ មនដូចជេមមករ ៉ុតមួយ 
មនដូចជែផលេប៉ងេប៉ះពីរ ខទឹមបរងំ ក៏ដូចជែផលេមទសេបល កផងែដរ 
អញច ឹងគត់ដក់បែនលេផសងៗជេរចនេនេលតុែកបរៃដរបស់គត់ ងយរសួលកនុងករគត់យកមកចិត 
េដមបីេធវមហូប េដមបីញុជំមួយនឹងបយ អញច ឹងបុរសេនះ គត់កំពុងែតចិតបែនល 
េដមបីេធវមហូបកនុងករញុបំយ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថបុរសដែដល គត់កំពុងែតេនកនុងផទះបយ 
េហយចិតបែនលដូចមុនអញច ឹង អញច ឹងគត់ចិតករ ៉ុតមួយចំណិតេទមួយចំណិតតូចៗជេរចន 
ដក់េនេលតុ ក៏បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ េយងេឃញថបុរសេនះបនេបកែភនកធំៗ 
េហយេញញេធមញរបស់គត់េចញេធមញសសង ចែតមដង េរពះថគត់មនអរមមណ៍ថ 
ហក់ដូចជឈយ៉ឺងខល ងំ េរពះេនេពលែដលេយងឈ ឺេយងនឹងេបកែភនកធំៗ 
េហយេញញេធមញេដមបីសែមដងអំពីករឈចឺប់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសេនះ 
គត់បនចិតបែនល េហយគត់ពំុបនយកចិតតទុកដក់េទនឹងករងររបស់គត់ែដលកំពុងេធវេនះេទ 
បទ គត់ពំុបនយកចិតតទុកដក់េនះេទ អញច ឹងេហយេធវឲយៃដេឆវងរបស់គត់ែដលកន់កបិំតេនះ 
ចិតរតូវនឹងៃដរបស់គត់ អញច ឹងេធវឲយគត់មុតៃដ បទ អញច ឹងៃដសដ រំបស់គត់រតូវបនមុតនឹងកបិំត 
ដូេចនះេហយេធវឲយគត់មនករឈចឺប់យ៉ងខល ងំ អញច ឹងេនេពលែដលេយងកន់កបិំត 
ឬរបស់មុតរសួចេផសងៗ េយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនជប់ជនិចច បទ 
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េរពះថរបសិនេបេយងមិនបនរបុងរបយ័តនេនះេទ កបិំតឬរបស់មុតរសួចេផសងៗ 
អចនឹងមុតេយងជយថេហតុបន េរពះរបស់រសួចៗ និងកបិំត គឺងយនឹងមុតខល ងំណស់ បទ 
ងយនឹងមុតខល ងំណស់ ដូេចនះេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនខពស់បំផុត េដមបីឲយកំុឲយមនេរគះថន ក់ 
េរពះរបសិនេបមុត ឬមនេរគះថន ក់ េយងអចនឹងមនករឈចឺប់ មនឈមហូរ 
ក៏ដូចជខតេពលេវលេនកនុងករេទមនទីរេពទយជេដម េហយខតថវកិកនុងករពយបលវ 
ដូេចនះេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនេនេពលែដលកន់របស់រសួចឬមុត 
ដូចជកបិំតនិងអំែបងជេដម ដូចេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះ 
គត់ពំុបនរបយ័តនេនកនុងករចិតបែនលេនះេទ ដូេចនះេហយ 
បនេធវឲយកបិំតរបស់គត់មុតៃដសដ រំបស់គត់ ែដលេធវឲយគត់មនករឈចឺប់យ៉ងខល ងំ។  
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់បនចិតបែនល 
េហយកបិំតរបស់គត់មុតៃដសដ រំបស់គត់េហយ បុរសេនះបនសែមដងនូវករឈចឺប់ 
េដយទឹកមុខរបស់គត់គឺេញញេធមញ េហយែភនករបស់គត់សមលឹងេទៃដសដ រំបស់គត់ 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់ចប់ៃដសដ េំឡង បទ 
យកៃដេឆវងរបស់គត់ចប់ៃដសដ េំឡង េហយយកមកេមល អញច ឹងគត់ចប់ៃដសដ េំឡងែបបេនះ 
គឺេដមបីយកមកេមលមុខរបួស បទ គត់េមលមុខរបួសែដលមុតនឹងកបិំត អញច ឹងកែនលងែដលមុត 
ឬក៏កែនលងែដលមនេរគះថន ក់ ឬេយងេហថមុខរបួស ដូេចនះេហយមុខរបួសែដលមុតេដយកបិំត 
ឬមុតេដយរបស់រសួចេផសងៗ ែតងែតមនសភពមនហូរឈមេហយនិងឈចឺប់ 
អញច ឹងគត់បនេមលមុខរបួសគត់ េតមុខរបួសគត់ធងន់ធងរែដរឬេទ 
ដូេចនះេហយេទបគត់ចប់យកៃដេឆវង ចប់ៃដសដ េំឡងខពស់បនតិចេដមបីយកមកេមល 
េហយេនកនុងអករៈែបបេនះគឺគត់សែមដងេនករឈចឺប់ចំេពះៃដរបស់គត់ 
ែដលបនមុតកបិំតយ៉ងខល ងំ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីមុតៃដេហយ 
បុរសេនះបនទុកកបិំតចុះេនេលតុ អញច ឹងគត់បនទុកកបិំតចុះេនេលតុ 
េហយគត់បនេមលៃដរបស់គត់ េយងេឃញបែនលនិងកបិំតេនេលតុរយប៉យែតមដង 
បនន័យថបុរសេនះគត់សលន់េសល  ឬគឺគត់ភ័យ 
អញច ឹងេហយគត់ពំុបនេរៀបចំឲយមនសណដ ប់ធន ប់េនះេទ េដយសរែតគត់មុតៃដ បទ 
អញច ឹងេនកនុងករទុកដក់របស់រសួចៗឬក៏មុត េយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនផងែដរ 
េរពះរបសិនេបេយងទុកមិនមនសណដ ប់ធន ប់េនះេទ េយងអចប៉ះរបស់េនះេដយៃចដនយ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងប៉ះនូវរបស់េនះេដយៃចដនយ 
េយងអចនឹងមនេរគះថន ក់េដយសរែតរបស់េនះមដងេទៀត ដូេចនះដូចជេនកនុងរូបភពេនះ 
របសិនេបគត់ដក់ៃដេទេលតុវញិ េនះគត់នឹងមុតកបិំតមដងេទៀតជក់ជមិនខន 
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េដយសរែតគត់ទុករបស់ឬក៏ទុកកបិំតរបស់គត់ មិនមនសណដ ប់ធន ប់ 
ឬក៏មិនបនទុកេដយមនកររបុងរបយ័តន េនេពលែដលគត់មុតៃដមដងេហយ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បុរសេនះ 
គត់េនែតសែមដងភពឈចឺប់របស់គត់ េដយគត់បនេបកែភនកធំៗ េមលេទេលៃដសដ រំបស់គត់ 
េហយគត់េនែតេញញេធមញដែដល េរពះថករមុតនឹងកបិំតគឺមនករឈចឺប់ខល ងំណស់ 
េដយេយងេឃញថ េន ៃដសដ រំបស់គត់ ែដលដក់េនចំពីមុខគត់ 
គត់បនេលកៃដសដ ដំក់េនចំពីមុខគត់ េហយគត់សមលឹងេមល 
េយងេឃញថៃដសដ រំបស់គត់គឺមនហូរឈមេចញមកយ៉ងេរចន អញច ឹងេនេពលែដលេយងមុត 
ឬមនេរគះថន ក់េដយសរករប៉ះពល់របស់រសួចៗ ឬក៏របស់មុតដូចជកបិំត 
េនះឈមនឹងហូរេចញមកេរកយ៉ងេរចន ដូេចនះេហយេធវឲយេយងមនករឈចឺប់និងមនរបួស 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់ចប់កន់ៃដសដ  ំបទ ចប់កន់កៃដៃដសដ  ំ
េហយេលកៃដេនះេឡង េលកៃដសដ េំឡង េហយគត់េមល 
េយងេឃញមនឈមេចញពីរមមៃដនង អញច ឹងរមមៃដរបស់េយងគឺមនរមមរប ំបទ 
មនរមមេមៃដ រមមចងអុលៃដ រមមៃដកណដ ល រមមៃដនង និងរមមកូនៃដ អញច ឹងគត់មុត 
រមមែដលគត់មុតេនះ េយងេឃញថឈមបនហូរេចញពីរមមៃដនងែដលេនែកបរកូនៃដ 
អញច ឹងរមមៃដនងឈមហូរេចញមក គឺហូរមករបឡក់នឹងរមមៃដនង 
ក៏ដូចជរមមកូនៃដផងែដរ េរពះរមមៃដនងនិងរមមកូនៃដគឺេនជិតគន  បទ 
រមមទងំពីរេនះគឺេនជិតគន  ដូេចនះេហយ េនេពលែដលរមមៃដនងមនឈម 
វនឹងហូរមករបឡក់រមមៃដកូនដូចគន ។ 
 
មកដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីបុរសេនះបនមុតៃដ 
េហយគត់បនសមលឹងេមលមុខរបួសគត់អស់េពលយ៉ងយូររចួ េហយេនះ រេំពចេនះ 
គត់ក៏បនរត់េចញពីផទះបយ អញច ឹងអមបញ់មិញគត់េធវមហូបេនកនុងផទះបយ បនទ ប់ពីគត់មុតៃដ 
គត់បនេចញពីកនុងផទះបយ េហយគត់ចូលមកបនទប់ទឹក 
អញច ឹងគត់រត់ចូលបនទប់ទឹកតមទវ របនទប់ទឹក បទ បនទប់ទឹករបស់គត់គឺមនទវ រមួយ 
េហយេនកនុងបនទប់ទឹកេនះគឺមនបងអួចមួយ បទ បងអួចកញច ក់ 
អញច ឹងេយងេឃញថកញច ក់កំពុងែតេបក េដមបីឲយមនខយល់េចញចូលនិងពនលឺេចញចូល 
េហយេនែកបរកញច ក់េនះេយងេឃញថមនទូមួយ ែដលកូនទូមួយេនះ គឺជទូសរមប់ដក់សមភ រៈ 
ដូចជថន ដុំសេធមញ ថន ដុំសេធមញ សបូ៊កក់សក់ សបូ៊ដុសខលួន ថន  ំនិងបង់បិទដំេបេផសងៗ 
សរមប់េធវករសេរងគ ះបឋម អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនរបួសបនតិចបនតួច 
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េយងរតូវេធវករសេរងគ ះបឋមមុននឹងេទមនទរីេពទយ ឬក៏មុននឹងេទកែនលងពយបល 
េរពះករសេរងគ ះបឋមអចេធវឲយេយងផុតេរគះថន ក់បន ដូេចនះបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនរត់ចូលមកកនុងបនទប់ទឹក េហយេនកនុងបនទប់ទឹក េនេរកមរបអប់សេរងគ ះបឋមេនះ 
គឺមនឡបូសរមប់លងៃដមួយ េហយេនេលឡបូេនះគឺមនកបលរ ៉ូបី៊េនសរមប់បងហូរទឹកផងែដរ 
អញច ឹងេយងេឃញថ គត់រត់បេណដ រ ៃដេឆវងរបស់គត់ចប់កន់ៃដសដ បំេណដ រ 
អញច ឹងគត់ចប់កន់ៃដសដ ែំដលមុតបេណដ រ េហយរត់ចូលកនុងបនទប់ទឹក 
េយងេឃញថឈមកំពុងែតរសក់េចញពីរមមៃដរបស់គត់ 
ឈមកំពុងែតរសក់េចញពីរមមៃដរបស់គត់ផងែដរ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីបុរសេនះបនចូលមកដល់បនទប់ទឹកេហយ គត់បនរត់សំេដមករកឡបូលងៃដ 
អញច ឹងគត់រត់មករកឡបូលងៃដ េដយេនកនុងឡបូលងៃដេនះ េយងេឃញថេនខងេលឡបូ 
គឺមនកបលរ ៉ូបី៊េនទឹកមួយ គត់បនេបករ ៉ូបី៊េនទឹកេនះ េដមបីឲយទឹកហូរេចញមក បទ 
គត់េបកទឹកេដមបីឲយទឹកហូរេចញ េហយគត់ដក់ៃដេទេរកមទឹកេនះេដមបីលងសមអ តៃដ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនរបួស េហយេធវឲយមនករហូរឈម ឬក៏ដច់រលត់ែសបកេផសងៗ 
េយងរតូវេធវករលងសមអ តមុខរបួសេនះឲយបនសអ ត របសិនេបេយងមិនលងសមអ តេនះេទ 
េមេរគនឹងអចរជបចូលកនុងខលួនរបស់េយងតមរយៈមុខរបួសេនះជក់ជមិនខន ដូេចនះបុរសេនះ 
គត់រតូវលងៃដរបស់គត់ែដលមនមុខរបួសឲយបនសអ តជមុនសិន មុននឹងេធវករពយបល 
េធវ[យ៉ង]េនះគឺេមេរគមិនអចចូលមកកនុងខលួនតមរយៈមុខរបួសបនេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គត់លងៃដរបស់គត់ េដយគត់លងឈម 
ក៏ដូចជេមេរគេនែកបរៃដរបស់គត់ឲយបនសអ តសិន។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីលងៃដរចួេហយ បុរសមន ក់េនះ 
គត់បនយកសំឡីមួយដំុ បទ សំឡីមួយដំុ សំឡីគឺមនពណ៌ស អញច ឹងគត់បនយកសំឡីមក 
េហយគត់បនយកខទប់ ខទប់េទនឹងមុខរបួសរបស់គត់ ឬក៏ខទប់េទនឹងៃដសដ ែំដលមនរបួស 
អញច ឹងគត់យកសំឡីមក េដមបីខទប់េទមុខរបួសកំុឲយហូរឈម េហយគត់ជូតឈមេនះេចញ 
េយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ គត់បនេធវមុខជូរ បទ បុរសេនះគត់េធវមុខជូរ 
េដយេបកែភនកតូចៗ េហយមត់គត់រសួច អញច ឹងគត់េធវមុខែបបេនះគឺបនន័យថមុខជូរ 
គឺបនន័យថគត់កំពុងែតឈ ឺអញច ឹងេហយគត់បនយកសំឡីមកជូតឈមេចញ 
េដមបីកំុឲយរបឡក់ៃដគត់េទៀត េហយគត់យកសំឡីេនះេទខទប់េលមុខរបួសេដមបីឃត់ឈម 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមុតៃដ កំុ េយងមិនរតូវេរបរបស់របស់ែដលកខវក់េនះេទ 
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េយងរតូវេរបសំឡ ីឬរកណត់ែដលសអ ត េដមបីជូតឈមេចញ 
េរពះថេនេពលែដលេយងេរបរបស់របស់កខវក់ េមេរគែដលេនរបស់កខវក់េនះ 
អចនឹងរជបចូលកនុងខលួនរបស់េយងតមរយៈមុខរបួស ដូេចនះេហយេយងរតូវេធវតមបុរសមន ក់េនះ 
បទ បុរសមន ក់េនះ គត់បនយកសំឡីមកខទប់មុខរបួស េហយនិងឃត់ឈម េដមបីកំុឲយឈមហូរ 
េធវែបបេនះគឺកររកសអនម័យខលួនរបណរបស់គត់កំុឲយមនេមេរគ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េយងេឃញថបុរសមន ក់េនះកន់សំឡីេនៃដេឆវងរបស់គត់ 
បទ ៃដេឆវងរបស់គត់កន់សំឡ ីរឯីៃដសដ រំបស់គត់េលកេឡង 
បនន័យថគត់បនជូតឈមេចញពីៃដសដ រំបស់គត់អស់េហយ អញច ឹងេយងេឃញថ 
ៃដសដ រំបស់គត់គឺមនសន មមុខរបួសេននឹងរមមៃដនង បទ 
េននឹងរមមៃដនងរបស់គត់គឺមនសន មមុខរបួស បុ៉ែនតពំុមនឈមហូរេទៀតេទ បទ 
ពំុមនឈមហូរេទ អញច ឹងឈមឈប់ហូរេហយេដយសរែតគត់ជូតឈមេនះេចញ 
េហយគត់បនយកសំឡីខទប់េទេលមុខរបួសេដមបីឃត់ឈម បនទ ប់ពីឃត់ឈម 
ឈមក៏ឈប់ហូរ េពលេនះ បុរសេនះ គត់បនែរបរបួលទឹកមុខរបស់គត់ េដយគត់ 
មុខគត់េរៀងញញឹមបនតិច បទ ពីមុនគត់មនមុខជូរ េដយសរគត់ឈ ឺេហយមនឈមហូរ 
ក៏បុ៉ែនតបនទ ប់ពីគត់ឃត់ឈមេហយ គត់ក៏ែរបទឹកមុខមកជញញឹមវញិ េរពះថគត់សបបយចិតត 
េដយសរែតមុខរបួសរបស់គត់ែលងមនឈមហូរេទៀតេហយ 
ដូេចនះវមិនមនេរគះថន ក់ខល ងំេនះេទេទដល់គត់ េរពះគត់បនឃត់ឈមបនសេរមច។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះ 
បនទ ប់ពីគត់ឃត់ឈមេហយ បទ គត់ឃត់ឈមរចួេហយ គត់ក៏បនេបកទូ 
ែដលេនេលឡបូលងៃដេនះ បទ កូនទូេនះគឺមនដូចជរចសដុសេធមញ ថន ដុំសេធមញ 
សបូ៊លងៃដ សបូ៊កក់សក់ សបូ៊ដុសខលួនជេដម េហយេនកនុងេនះេយងេឃញថ 
គត់បនទញយកនូវរបអប់មួយ បទ ទញរបអប់មួយេចញពីទូេនះ េដយរបអប់េនះ 
គឺជរបអប់ៃនបង់បិទដំេប បទ គត់យករបអប់ៃនបង់បិទដំេបេចញមក 
អញច ឹងគត់បនយកបង់បិទដំេបេនះមកចក់េលបតៃដ 
េយងេឃញថបង់បិទដំេបេចញពីរបអប់េនះមនចំនួនមួយ អញច ឹងបនន័យថ[របអប់] 
បង់បិទដំេបរបស់គត់េនសល់ែតមួយេនះេទ បទ បង់បិទដំេបគឺេយងយកមក 
េដមបីរុេំលមុខរបួស េដមបីកំុឲយមនេមេរគចូល េរពះថ 
េទះបីជេយងជូតមុខរបួសសអ តេហយក៏េដយ ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងមិនរុវំឲយបនជិតលអេនះេទ 
េមេរគនឹងរជបចូលជក់ជមិនខន េរពះថេមេរគេនកនុងបរយិកស 
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ដូេចនះរបសិនេបេយងមិនបនរុរំបួស េមេរគនឹងចូលកនុងខលួនេយងតមរយៈរបួសេនះមិនខន 
អញច ឹងកនុងកររុរំបួស េយងរតូវែតេរបរបស់េនរបស់សអ ត ដូចជបង់បិទដំេប ឬក៏រកណត់សអ ត 
េរពះថរបស់ទងំពីរេនះ គឺអចករពរេមេរគបន បុ៉ែនតរបសិនេបេយងយករបស់មិនសអ ត 
មកេធវកររុរំបួស េនះេមេរគនឹងចូលមកខលួនេយងតមរយៈមុខរបួសេនះ េនកនុងរូបភពេនះ 
បុរសេនះ គត់បនយកបង់បិទដំេប េដមបីយកមករុរំបួសគត់ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ចក់បង់បិទដំេបេចញពីកនុងរបអប់។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ចក់បង់បិទដំេបេចញពីកនុងរបអប់មក គឺបង់បិទដំេបេនះេនសល់ែតមួយែតបុ៉េណណ ះ 
េដយគត់បនេលករបអប់េឡង េដមបីេបកែភនកេមលេទកនុងរបអប់េនះ េយងេឃញកនុងរូបភពេនះ 
ៃដេឆវងរបស់គត់កន់របអប់បង់បិទដំេបេឡងកមពស់នឹងែភនក េហយគត់បិទែភនកមខ ង 
េបកែភនកមខ ង អញច ឹងបនគត់បិទែភនកមខ ង េបកែភនកមខ ង េហយែភនកែដលេបកេនះ 
គឺសមលឹងចូលេទេមលកនុងរបអប់ គឺេធវែបបេនះេដមបីគត់ពិនិតយេមលថ 
េតបង់បិទដំេបអស់េហយឬេន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
បង់បិទដំេបេនសល់ែតមួយ េដយគត់ េនសល់ែតមួយ េដយគត់កន់េននឹងៃដសដ  ំ
េហយេនកនុងរបអប់គឺពំុមនបង់បិទដំេបសល់េទៀតេនះេទ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះ 
បនទ ប់ពីយកបង់បិទដំេបបនេហយ គត់ក៏ចប់េផដមបក អញច ឹងបង់បិទដំេបគឺមនសភពសអិត បទ 
បង់បិទដំេបគឺមនសភពសអិត េដមបីឲយរុជំប់ជមួយនឹងៃដ ដូេចនះេដមបីករពរសភពសអិតេនះ 
កំុឲយសអិតេទនឹងវតថុេផសងៗ បង់បិទដំេបគឺេគរគបេទេដយបល សទិកមួយ 
អញច ឹងេគរគបេទេដយបល សទិក អញច ឹងមុននឹងេយងអចេរបរបស់បង់បិទដំេបេនះបន 
ឬក៏យកមកបិទេលមុខរបួសបន េយងរតូវបកបល សទិកេនះេចញ េនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ 
េយងេឃញថ បង់បិទដំេបគឺមនពណ៌របេផះ បទ បង់បិទដំេបគឺមនពណ៌របេផះ 
េហយបល សទិកែដលរគបពីេលបង់បិទដំេបេនកែនលងសអិតេនះគឺមនពណ៌ស 
អញច ឹងេគយកបល សទិកពណ៌ស រគបបិទពីេលកែនលងែដលសអិតៃនបង់បិទដំេប បទ 
េដមបីកំុឲយបង់បិទដំេបសអិតេទកែនលងេផសងេទៀត អញច ឹងេដមបីេរបរបស់បន បុរសេនះ 
គត់បនយកៃដរបស់គត់បកនូវបល សទិកពណ៌សេនះេចញ បទ េនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតបកបល សទិកពណ៌សេចញពីកែនលងសអិតៃនបង់បិទដំេប។ 
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ចូលដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទ ប់ពីបុរសេនះ 
គត់បនបកបល សទិកេចញពីកែនលងសអិតៃនបង់បិទដំេបេហយ គត់បនយកបង់បិទដំេបេនះ 
មករុេំលៃដ រមមៃដនងរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញថ េនកនុងរូបភពេនះគឺមនៃដចំនួនពីរ 
ៃដេឆវងមួយនិងៃដសដ មំួយ េហយៃដែដលមនរបួសគឺៃដសដ  ំរមមនងៃដ 
អញច ឹងរមមនងៃដរបស់គត់គឺមនមុខរបួសេដយសរមុតកបិំត ដូេចនះគត់យកបង់បិទដំេប 
ែដលគត់េទបែតបករចួេនះ មក គត់យកបង់បិទដំេបែដលេទបែតបករចួេនះ 
មកបិទពីេលៃដនងរបស់គត់ គឺបិទពីេលមុខរបួសែតមដង បទ េធវែបបេនះ 
េដមបីករពរកំុឲយមុខរបួសរបស់គត់មនេមេរគចូល បទ 
េធវកំុឲយមនេមេរគចូលកនុងមុខរបួសរបស់គត់។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បុរសេនះ 
គត់បនែរបរបួលទឹកមុខរបស់គត់េទជសបបយចិតតវញិ បទ េយងេឃញថ គត់ហមត់ញញឹម 
គត់ញញឹម េមលេទេលៃដសដ រំបស់គត់ អញច ឹងៃដសដ រំបស់គត់គឺមនរបួស 
ក៏បុ៉ែនតរបួសរបស់គត់បនរុនឹំងបង់បិទដំេបរចួេហយ ដូេចនះបនន័យថគត់បនករពរៃដរបស់គត់ 
កំុឲយមនេមេរគចូលរចួេហយ េហយឈមរបស់គត់ក៏ឈប់ហូរេទៀតែដរ 
អញច ឹងគត់នឹងែលងមនេរគះថន ក់េទៀតេហយ ដូេចនះគត់បនេមលៃដរបស់គត់ 
េហយគត់សបបយចិតតយ៉ងខល ងំ េដយគត់គិតថ 
គត់មិនមនេរគះថន ក់អវីធងន់ធងរេនះេទបនទ ប់ពីករមុតកបិំតេនះ 
េរពះគត់បនេធវេចះវធីិសេរងគ ះបឋម បទ គត់េចះវធីិសេរងគ ះបឋម 
េដមបីកំុឲយមនេរគះថន ក់ធងន់ធងរ។ 
 
បនទ ប់ពីបនរុៃំដេហយ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ 
បនទ ប់ពីគត់រុៃំដគត់នឹងបង់បិទដំេបរចួេហយ បុរសេនះ គត់ក៏បនចូលមកកនុងផទះបយវញិ បទ 
គត់ចូលមកកនុងផទះបយវញិ គត់ចូលមកេដមបីបនតករចិតបែនលេធវមហូបរបស់គត់បនតេទៀត បទ 
អញច ឹងបុរសេនះ គត់កន់ករ ៉ុតដែដល បទ គត់កន់ករ ៉ុត 
េហយចិតចំណិតករ ៉ុតេនះជចំណិតតូចៗជេរចនដក់េនេលតុ បទ 
មដងេនះគឺគត់មនកររបុងរបយ័តនខពស់ជងមុន បទ េរពះថេយងេឃញថ 
ៃដរបស់គត់កន់កបិំតេដយរបុងរបយ័តន េហយៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់ែដលកន់ករ ៉ុត 
ក៏មនកររបុងរបយ័តនែដរ េរពះថគត់មិនេធវឲយមនករមុតៃដជេលកទីពីរេទៀតេនះេទ 
េរពះករមុតៃដគឺវេធវឲយឈ ឺេហយមនេរគះថន ក់ អញច ឹងគត់េធវកររបុងរបយ័តនខពស់ជងមុន។ 
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េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីបុរសេនះបនេធវមហូបរចួរល់េហយ បទ បុរសមន ក់េនះ គត់េធវមហូបរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បននឹកេឃញេទដល់បង់បិទដំេបែដលអស់ បទ 
អញច ឹងេហយគត់ក៏បនយករបអប់បង់បិទដំេបមកចក់េមលមដងេទៀតថេតវអស់េហយឬេន បទ 
េនកនុងរូបភពេនះ គត់យកៃដេឆវងរបស់គត់កន់បង់បិទដំេប កន់របអប់បង់បិទដំេប 
េលកេឡងេល េហយចក់ចុះេរកម អញច ឹងមត់បង់បិទដំេបគឺចក់ចុះេរកម 
េដមបីឲយបង់បិទដំេបធល ក់ ក៏បុ៉ែនតពំុមនបង់បិទដំេបធល ក់េនះេទ 
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនគិតេទដល់បង់បិទដំេបថេតវអស់េហយឬេន 
អញច ឹងគត់បនសួរខលួនឯងថ បង់បិទដំេបេនះអស់េហយឬេន 
េយងេឃញបង់បិទដំេបែដលគត់កំពុងែតគិត េហយមនសញញ សួរេនែកបរេនះ អញច ឹងបនន័យថ 
េនេពលែដលគត់ចក់បង់បិទដំេបេចញពីរបអប់[...] មិនមនេចញេនះេទ 
បនន័យថបង់បិទដំេបរបស់គត់អស់េហយ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ បនទ ប់ពីបង់បិទដំេបរបស់គត់អស់ 
បុរសេនះក៏គត់បនេដរេទហវ ម៉សីុ បទ ឬក៏ឱសថសថ ន អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ 
កែនលងែដលមនលក់បង់បិទដំេបគឺមនដូចជឱសថសថ ន ឬក៏មនទីរេពទយ 
ឬក៏តូបលក់ចប់ហួយេផសងៗ អញច ឹងេនកនុងតូបលក់ចប់ហួយក៏មនលក់បង់បិទដំេបែដរ 
េហយេនកនុងរូបភពេនះ គឺេឃញថគត់បនេដរេទដល់កែនលងលក់ថន មំួយ បទ កែនលងលក់ថន  ំ
េយងេហថឱសថសថ ន េយងអចេហបនពីរ ហវ ម៉សីុ ឬក៏ឱសថសថ ន បទ កែនលងទងំពីរេនះ 
គឺជកែនលងែដលលក់ថន េំពទយ និងលក់សមភ រៈេវជជសរសត ឬក៏សមភ រៈេពទយ អញច ឹងគត់េដរេទទីេនះ 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេន េនមត់ទវ ររបស់ឱសថសថ នេនះ គឺមនផល កសញញ បូកមួយ 
បទ ផល កសញញ បូក អញច ឹងសញញ េពទយ ឬក៏សញញ សេរងគ ះ គឺមនសញញ បូកពណ៌រកហម ៃផទពណ៌ស 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថទវ រ េន េនខងេលទវ រចូល 
គឺេយងេឃញមនសញញ បូកពណ៌រកហមេនេលៃផទពណ៌ស ដូេចនះបនន័យថសញញ េនះ 
គឺជសញញ េពទយ បទ បុរសេនះ គត់បនេដរេទដល់ឱសថសថ ន ឬក៏េទដល់េពទយេនះ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១៧ បទ ចូលដល់េនកនុងរូបភពទី ១៧ វញិ 
បុរសមន កេ់នះបនជួបជមួយនឹងអនកលក់ បទ ជួបជមួយនឹងអនកលក់ ឬក៏រគូេពទយ 
ឬក៏មច ស់ឱសថសថ ន អញច ឹងគត់ជួបេហយ គត់បននិយយេទកន់មច ស់ឱសថសថ នេនះថ 
គត់រតូវករបង់បិទដំេបមួយរបអប់ បទ អញច ឹងេយងេឃញេន េនពីេលបុរសេនះ 
គឺមនបង់បិទដំេបជេរចន អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតនិយយេទកន់មច ស់ឱសថសថ ន 
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ឬក៏រគូេពទយថគត់ចង់ទិញបង់បិទដំេប បទ ចំែណកមច ស់ឱសថសថ នវញិ េយងេឃញថ 
គត់ពក់អវសៃដខល ីេហយមនចងេអៀមពណ៌ទឹកសមុរទ អញច ឹងគត់ពក់អវសៃដខល ី
ចងេអៀមពណ៌ទឹកសមុរទ ចំែណកសក់របស់គត់គឺទំែពក អញច ឹងគត់ទំែពកកបល 
គត់មនសក់ែតខងេរកយែតបុ៉េណណ ះ េយងេឃញេនកនុងៃដរបស់មច ស់ឱសថសថ ន 
ឬក៏រគូេពទយេនះ គឺមនកន់បង់បិទដំេបមួយរបអប់ អញច ឹងបុរសេនះ គត់ទិញបង់បិទដំេប 
ដូេចនះេហយ េទបមច ស់ឱសថសថ ន គត់យកបង់បិទដំេបឲយេទបុរសេនះ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់គឺ គឺកំពុងែតេធវករទិញ ទិញលក់គន នូវបង់បិទដំេប 
ដូេចនះមច ស់ឱសថសថ នរតូវរបគល់បង់បិទដំេបេទឲយបុរសេនះ ចំែណកបុរសេនះ 
គត់រតូវរបគល់លុយៃថលបង់បិទដំេបេទឲយមច ស់ឱសថសថ នវញិ អញច ឹងរល់ករទិញលក់ 
េយងរតូវរបគល់ទំនិញនិងរបគល់លុយេទឲយគន េទវញិេទមក 
ដូចជករទិញេនកនុងឱសថសថ នេនះអញច ឹង 
េហយឱសថសថ នគឺេយងមិនែមនលក់ែតបង់បិទដំេបែតមួយមុខេនះេទ ក៏បុ៉ែនតេយងលក់ជេរចន 
ដូចជថន  ំដូចជបង់បិទដំេប ដូចជេសរ ៉ូម ដូចជមជុលចក់ថន ជំេដម។ អញច ឹងសមភ រៈរបស់េពទយ 
ឬក៏សមភ រៈេវជជសរសតមនលក់េនកនុងឱសថសថ ន បទ អញច ឹងេពលេយង េពល 
េនេពលែដលេយងចង់ទិញថន  ំឬក៏ចង់ទិញបង់បិទដំេបេផសងៗ េយងរតូវេទរកឱសថសថ ន 
េដមបីឲយេគផសំថន ឲំយ បទ ចំេពះករផសំថន  ំេទៀតេសត គឺេយងមិនរតូវផសំេផដសផដ សេនះេទ 
គឺេយងរតូវផសំតមេវជជបញជ របស់េពទយ អញច ឹងករែណនរំបស់េពទយេគេហថេវជជបញជ  
ដូេចនះេនេពលែដលេយងឈ ឺេយងរតូវេទេពទយ បនទ ប់មកយកេវជជបញជ  
េដមបីមកផសំថន េំនតមឱសថសថ នែដលរសបចបប់នន 
េដមបីពយបលជំងឺេយងឲយបនជសះេសបយ។ 


