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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករពុលអហរ

ែដលជទូេទមនុសសេយងមនអហរចំនួនបីេពល គឺអហរេពលរពឹក អហរេពលៃថងរតង់
និងអហរេពលលងច េហយអហរទំងបីេពលេនះ គឺេយងរតូវែតមនកររបុងរបយ័តន
េនេពលែដលេយងញុ ំ េរពះថរបសិនេបេយងញុអ
ំ ហរេផដសផដស

ឬក៏ញុអ
ំ ហរណែដលគមនអនម័យ ឬក៏ញុអ
ំ ហរណែដលមិនសអត
េនះវនឹងអចេធវឲយេយងឈឺ ឬក៏វេធវឲយប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង
ិ
េហយមយ៉ ងវញេទៀតគឺ
េយងអចពុលនឹងអហរេនះបន

េរពះថេនេពលែដលមនអហរមិនសអត គឺវមនេមេរគ អញច ឹងេមេរគអចេធវឲយេយងឈឺ
និងប៉ះពល់ដល់សុខភពេយងបន
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទំងអស់គន េដយេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថ

មនមនុសសរបុសរសីពីរនក់កំពុងែតអងគុយទល់មុខគន ែដលមនបុរសមនក់ អយុគត់របែហលជ
២៥ ឆន ំ គត់ពក់អវេលឿងៃដខលី េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង គត់អងគុយេលេកអីមួយ

េដយដក់ៃដេនេលតុ េហយៃដមខងេទៀតរបស់គត់កំពុងែតចប់កន់ េយងេមលេទដូចជងវ
ឬក៏ដូចជរគំសមុរទ ែដលគត់ចប់កន់េនះគឺចប់កន់េដមបីញុ ំ

េហយេនទល់មុខគត់គឺមននរ ីមនក់ ែដលនរ ីមនក់េនះក៏មនអយុរបហក់របែហលគត់
គឺមនអយុរបែហល ២៥ ឆនដ
ំ ូចគន នរ ីេនះពក់អវពណ៌ទឹករកូចៃដខលី

េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម ែដលនរ ីេនះគត់ក៏អងគុយេនេលេកអីមួយ

េហយដក់ៃដេនេលតុផងែដរ េហយៃដមខងរបស់នរ ីេនះគឺកន់ងវឬក៏រគំដូចគនេដមបីញុ ំ

អញច ឹងពួកេគកំពុងែតញុេំ រគឿងសមុរទេនកនុងហងមួយ េដយេយងេឃញេនចំកណ
ដ លរបស់ពួកេគ
េនចំកណ
ដ ល បនន័យថ ចេនលះពីេកអីរបស់ពួកេគគឺេយងេឃញមនតុមួយ

ែដលតុេនះគឺដក់បយ ដក់មូ ហប មនដូចជស៊ុប មនដូចជេរគឿងសមុរទ ដូចជងវ ឬក៏រគំជេដម
ែដលដក់េនកនុងចនេនេលតុ េហយេនេលតុរបស់ពួកេគ គឺមនទឹកសុទធចំនួនពីរដបផងែដរ
េដមបីញុប
ំ នទប់ពីេគញុអ
ំ ហរឬក៏ញុេំ រគឿងសមុរទរួច

អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់កំពុងែតអងគុយញុេំ រគឿងសមុរទេនកនុងហងលក់េរគឿងសមុរទមួយកែនលង
ែដលេយងេឃញេនែកបរតុរបស់ពួកេគ គឺមនតុចំនួនពីរេផសងេទៀតផងែដរ ែដលតុេនះ

គឺេនខងេឆវង គឺមនបុរសមនក់ កំពុងែតអងគុយ ែដលគត់ពក់អវសៃដែវង គត់អងគុយេលេកអី

េហយដក់ៃដទំងពីររបស់គត់េនេលតុមួយផងែដរ ចំែណកឯេនមខងេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ

គឺមននរ ីមនក់ កំពុងែតអងគុយដក់ៃដេលតុ េហយអងគុយេនេលេកអីដូចគន អញច ឹងពួកេគទំងអស់គន
កំពុងែតអងគុយេនកនុងហងលក់េរគឿងសមុរទមួយកែនលង េដមបីញុេំ រគឿងសមុរទ។
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ចូលមកដល់រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គឺជរូបភពៃនេរគឿងសមុរទ ឬក៏អហរសមុរទ
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញថ មនរគំសមុរទ អញច ឹងរគំសមុរទគឺមនសំបក

និងមនសច់េនខងកនុង ែដលរគំសមុរទគឺែតងែតរស់េនេនកនុងសមុរទ េហយអនកេនសទ
អនកែដលចប់រគំសមុរទ េគេហថអនកេនសទរគំសមុរទ អញច ឹងពួកេគជិះទូក ឬក៏ជិះកប៉ ល់
េដមបីេទចប់[េរគឿង]រគំសមុរទេនកនុងសមុរទយកមកលក់ អញច ឹងជទូេទ
របសិនេបេយងេនតមមត់សមុរទ

េនតមមត់សមុរទេយងងយរសួលកនុងកររកទិញរគំសមុរទេនះណស់

េរពះថរគំសមុរទគឺវរស់េនកនុងសមុរទ អញច ឹងអនកែដលរស់េនសមុរទ គឺេនជិតនឹងអនកេនសទ
ដូេចនះេគអចទិញរគំសមុរទពីអនកេនសទមកបនយ៉ ងងយរសួល ចំែណកឯអនករស់េនទីរកុង
គឺពិបកកនុងករទិញបនតិច េរពះថគឺរតូវចំណយេពលដឹកជញជូ នពីសមុរទមកដល់ទីរកុង

ដូចជេនកនុងរបេទសកមពុជគឺ ទីរកុងភនំេពញគឺេនឆងយពីសមុរទ ដូេចនះេយងរតូវចំណយេពលយូរ
ិ
និងចំណយថវកេរច
នកនុងករដឹកជញជូ នពីសមុរទមកទីរកុងភនំេពញ េហយមយ៉ ងេទៀត
រគំសមុរទគឺេយងេឃញថមនសំបករ ឹង អញច ឹងមនសំបកពីរ េយងេហថសនទះ
អញច ឹងេយងអចេបកសនទះសំបក ឬក៏សំបករគំសមុរទេនះេដមបីេឃញសច់វ
សច់រគំសមុរទគឺេនកនុងសំបកទំងពីរ គឺសំបកខងេលនិងសំបកខងេរកម

អញច ឹងសំបកគឺករពរសច់របស់រគំកុំឲយមនេរគះថនក់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ញុរំ គំសមុរទ
េយងរតូវែតបកសំបកេចញ េដមបីញុស
ំ ច់ខងកនុង េហយសច់រគំសមុរទគឺមនរសជតិសប

អញច ឹងេនកនុងករញុឲ
ំ យបនឆងញ់ គឺេយងរតូវេរបទឹករជលក់ បទ ទឹករជលក់ ដូចជមនរសជតិជូរ
មនរសជតិហឹរ មនរសជតិៃរបជេដម អញច ឹងទឹករជលក់រគំសមុរទគឺមនេរចនរសជតិ មនហឹរ
មនជូរ មនៃរប ែដលេយងញុជ
ំ មួយបែនលបនតិចបនតួចផងែដរ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់លយបែនល ដក់លយជមួយទឹករជលក់
េធវឲយរគំសមុរទេនះគឺមនរសជតិឆងញ់ ប៉ុែនតរបសិនេបេយងញុេំ ដយមិនរជលក់ទឹករជលក់េនះេទ
គឺវមនរសជតិមិនសូវឆងញ់ េនះេទ។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ េនខងេឆវងៃដ គឺបុរសែដលមនវយ
២៥ ឆនេំ នះ គត់បនយករគំសមុរទមួយមកហិត អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថ
រគំេនះគឺមនកលិនចែមលក បនន័យថ របែហលជរគំេនះជិតខូចគុណភព

េដយរគំសមុរទមួយេនះគឺមនកលិនមិនលអ ឬក៏េយងេហថកលិនសអុយ ែដលបនន័យថ កលិនេនះគឺ
របសិនេបេយងញុ ំ គឺអចនឹងប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង បនន័យថ វខូចគុណភពេហយ

េយងមិនអចញុប
ំ នេទ អញច ឹងមុននឹងគត់ញុ ំ គត់យកមកហិត េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថ
រគំមួយេនះគឺមនកលិនចែមលក ឬក៏មនកលិនមិនលអ គត់សងស័យថរគំមួយេនះខូច
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អញច ឹងគត់យកមកហិតសិន េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់យករគំមកបកសំបក បទ
គត់បកសំបករគំរច
ួ េហយ គត់ដក់មករតឹមរចមុះរបស់គត់

អញច ឹងគត់យករគំមកដក់រតឹមរចមុះរបស់គត់េដមបីហិតកលិន េហយគត់េបកែភនកធំៗ
សមលឹងេឡងេទេល េដមបីគិតថេតរគំេនះខូចេហយឬេន អញច ឹងគត់ហិតបេណដរ គត់គិតបេណដរ
ថេតរគំេនះខូចេហយឬេន បនទប់មកេទៀត េនកនុងរូបភពទី ៣ ដែដល េនកនុងរូបភពទី ៣

ដែដល ប៉ុែនតេនខងសដៃំ ដ បនទប់ពីបុរសេនះគត់ហិតរួចេហយ គត់ក៏បនញុរំ គំសមុរទេនះ
អញច ឹងេទះបីជវមនកលិនមិនលអបនតិច ក៏ប៉ុែនតបុរសេនះេនែតញុរំ គំសមុរទដែដល
េដយគត់គិតថវមិនអីេនះេទ េរពះវមិនទន់ខូចគុណភពខលង
ំ េនះេទ

េដយវេទបែតមនកលិនបនតិចបនតួចែតប៉ុេណណះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
គត់ក៏បនញុរំ គំសមុរទេនះចូលេទកនុងមត់ េហយគត់ទំពយ៉ ងឆងញ់
គឺគត់ញុរំ គំសមុរទែដលមនកលិនមិនសូវលអេនះែតមដង។
បនទប់មករូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤

បនទប់ពីពួកេគញុេំ រគឿងសមុរទេនកនុងហងលក់េរគឿងសមុរទរួចេហយ ពួកេគទំងពីរនក់

ែដលបុរសពក់អវេលឿង មនវយរបែហល ២៥ ឆន ំ និងនរ ីមនក់ែដលពក់អវពណ៌ទឹករកូចេនះ
ិ អញច ឹងពួកេគេនផទះេផសងពីគន
ក៏បនេចញពីហង េហយលគនេទផទះវញ

បនន័យថពួកេគជមិតតភកតិនង
ឹ គន ដូេចនះេហយពួកេគក៏រតលប់េទផទះេរៀងៗខលួន

េដយបុរសពក់អវេលឿង គត់េដរមកខងសដ ំ ចំែណកឯនរ ីពក់អវពណ៌ទឹករកូច

ិ
ី ង
គត់េដរមកខងេឆវងៃដ េដយអនកទំងពីរេលកៃដលគនេទវញេទមក
អញច ឹងគត់េលកៃដរគវេឡ
ី ង
បនន័យថ ជសញញលគន ជទូេទេនេពលែដលេយងលគន េយងែតងែតេលកៃដរគវេឡ
េដមបីរបប់អនកដៃទថ េយងេទមុន ឬក៏លសិនេហយ អញច ឹងរូបភពេនះ

ី ង េដមបីលគនេទផទះេរៀងៗខលួន
ពួកេគេដរបេណដរងកេរកយបេណដរ េហយេលកៃដរគវេឡ
េរពះថពួកេគទំងពីរនក់មិនែមនេនផទះជមួយគនេនះេទ
េដយសរែតពួកេគរគន់ែតជមិតតភកតិនង
ឹ គនែតប៉ុេណណះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទប់ពីេចញពីហងេនះេហយ បុរសែដលមនវយ
២៥ ឆនេំ នះ គត់ក៏បនរតលប់មកផទះរបស់គត់ េដយគត់មកដល់ផទះគត់

គត់អងគុយេនេលសឡុង អញច ឹងបុរសេនះ គត់មកដល់ផទះ គត់មិនបនេគងភលមេនះេទ
េដយសរែតគត់មិនទន់ងងុយេគង ដូេចនះេហយគត់អងគុយេលសឡុងេដយចុចទូរស័ពទ
អញច ឹងគត់អចេលងទូរស័ពទរបស់គត់ េដយគត់ចុចេផញសរេលងេទមិតតភកតិ

ឬក៏គត់េលងេហវសប៊ុក ែឆកេមលព័ត៌មន ឬក៏ែឆកេមលចេរមៀងេនកនុងយូធូបជេដម
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អញច ឹងគត់អងគុយចុចទូរស័ពទបេណដរញញឹមបេណដរ

េដយគត់កំពុងែតេលងឆតជមួយមិតតភកតិជេដម េដយេយងេឃញេនកនុងផទះរបស់គត់
គឺមនរូបថតចំនួនពីរ អញច ឹងបនន័យថគត់តង
ំ រូបថតចំនួនពីរេននឹងជញជង
ំ របស់គត់

េដយរូបថតទី ១ េនះ គឺធំ មួយេទៀតគឺតូច េហយរូបថតទំង ២ គឺដក់េនកនុងស៊ុមរូបថតេរៀងៗខលួន
អញច ឹងរូបថតរបស់គត់គឺដក់េនកនុងស៊ុមរូបថត អញច ឹងរបអប់សរមប់ដក់រូបថត គឺេយងេហថស៊ុម
េយងដក់សុម
៊ រូបថត េយងដក់រូបថតេនកនុងស៊ុមរូបថត េដមបីពយរនឹ
ំ
ួ ងជញជង

េនែកបរស៊ុមរូបថតទំងពីរគឺេយងេឃញមននឡិកេប៉ លមួយ ឬក៏នឡិកពយរជញ
ជ ង
ំ មួយ
ួ
អញច ឹងនឡិកេនះ គឺគត់ដក់សរមប់េមលេម៉ ងេនកនុងផទះរបស់គត់ អញច ឹងនឡិកេនះ
េគេហថនឡិកពយរជញ
ជ ង
ំ អញច ឹងនឡិកមនពីររបេភទ មួយនឡិកៃដ
ួ

និងមួយេទៀតនឡិកពយរជញ
ជ ង
ំ េដយនឡិកៃដ គឺេយងពក់េននឹងកៃដរបស់េយង
ួ
ចំែណកឯនឡិកពយរជញ
ជ ង
ំ គឺជនឡិកធំៗ ែដលេយងយកដក់េទពយរនឹ
ំ
ួ
ួ ងជញជង

អញច ឹងនឡិកទំងពីរគឺអចេមលេម៉ ងបនដូចគន េនកនុងរូបភពេនះគឺបុរសមនក់េនះ

គត់កំពុងែតអងគុយសរមកេនកនុងផទះ េដយអងគុយេនេលសឡុង េហយចុចទូរស័ពទេលង

បនទប់មកេទៀតរបែហលជ ១៥ នទី េនកនុងរូបភពទី ៥ ដែដល របែហលជ ១៥ នទីេរកយមក
បុរសមនក់េនះ គឺមនអករមិនរសួលេនកនុងេពះ អញច ឹងបនន័យថគត់មនអរមមណ៍ថឈឺេពះ
បនទប់ពីគត់ញុេំ រគឿងសមុរទេនះេហយ អញច ឹងអមបញ់ មិញគត់បនញុេំ រគឿងសមុរទមួយ
ែដលរគំសមុរទ គឺជសតវរគំសមុរទ ែដលគត់ញុទ
ំ ង
ំ រគំសមុរទេនះគឺមនកលិនមិនសូវលអ
ដូេចនះេហយ បនទប់ពីគត់ញុប
ំ នរបែហល ១៥ នទី គឺកុ ងេពះរបស់
ន
គត់គឺមិនរសួល
បនន័យថគត់មនអករមិនរសួលេនកនុងេពះ ែដលគត់អចឈឺេពះ
ឬក៏គត់អចរមួលេពះជេដម អញច ឹងគត់បនដក់ទូរស័ពទចុះ

េហយយកៃដមខងរបស់គត់េទខទប់េពះ េហយគត់េធវមុខមិនសូវសបបយចិតតេនះេទ
េរពះថគត់កំពុងែតឈឺេនកនុងេពះ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់បិទមត់

េហយេពបមត់ បនន័យថគត់កំពុងឈឺេពះខលង
ំ ណស់ េហយគត់យកៃដមខងរបស់គត់
េទខទប់េពះរបស់គត់ែដលកំពុងែតឈឺ។
បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីគត់ឈេឺ ពះខលង
ំ េពក
អញច ឹងគត់ឈេឺ ពះខលង
ំ េដតេពះរបស់គត់កូរផងនិងចុកផង

ដូេចនះេហយគត់ក៏បនរត់េទរកបនទប់ទឹក អញច ឹងជធមមតេនេពលែដលេយងពុលអហរ
ឬក៏ពុលចំណី េយងែតងែតមនអករមិនសូវរសួលេនកនុងេពះ បនន័យថេយងឈឺេពះ

េយងចុកេពះ ឬក៏េយងឆអល់េពះ អញច ឹងអករទំងេនះេធវឲយេយងឈឺចុកចប់េនកនុងេពះជខលង
ំ
ដូេចនះេហយេពលខលះវអចេធវឲយេយងរករូស បទ អញច ឹងវឲយមនជំងឺរក
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ដូេចនះេយងរតូវែតរត់េទរកបនទប់ទឹក ជទូេទអនកែដលរស់េនទីរកុង
គឺគត់មនបនទប់ទឹកេនកនុងផទះគត់នីមួយៗែតមដង ប៉ុែនតសរមប់អនកេនជនបទ
គឺរបសិនេបេយងេនជនបទឆងយៗ

េនកនុងរបេទសកមពុជគឺគត់ពុំទន់មនបនទប់ទឹកសរមប់េរបរបស់រគប់រគន់េនេឡយេទ
អញច ឹងេពលខលះគត់អចរត់េទកែនលងេផសង កែនលងៃរព ឬក៏កែនលងវលេផសងៗ

ប៉ុែនតករបេនទបង់េនកែនលងវល ឬៃរពេរកបនទប់ទឹកគឺមិនលអេនះេទ គឺអចេធវឲយមនេមេរគ
និងប៉ះពល់ដល់បរ ិសថនផងែដរ ដូេចនះេនេពលែដលេយងឈឺេពះ េយងចង់បត់េជង
េយងរតូវរត់រកបនទប់ទឹកេដមបីរកសអនម័យ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះ
គត់បនឈឺេពះបនទប់ពីគត់ញុេំ រគឿងសមុរទែដលមនកលិនមិនលអរច
ួ រល់េហយ

អញច ឹងគត់បនរត់េទរកបនទប់ទឹក េរពះថគត់ឈេឺ ពះ របែហលជគត់ចង់បត់េជងធំ
ឬក៏គត់ចង់បេនទបង់។
បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បុរសេនះឈឺេពះខលង
ំ េពក
ដូេចនះគត់មកចូលកនុងបនទប់ទឹក ចូលកនុងបងគន់ េដមបីបេនទបង់ អញច ឹងពកយថបេនទបង់
គឺបនន័យថេយងបត់េជងធំ អញច ឹងេនេពលែដលេយងឈឺេពះ

េយងរតូវករចូលបនទប់ទឹកេដមបីបេនទបង់ អញច ឹងេហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសេនះ
គត់បនរសតេខេចញ បនទប់មកគត់អងគុយេទេលចនបងគន់ េដមបីបេនទបង់ ឬក៏បត់េជងធំ
អញច ឹងពកយបេនទបង់ គឺជពកយសមរមយ សរមប់េយងេរបរបស់េនកនុង
ជមួយនឹងមនុសសែដលមនឋនៈខពង់ខពស់ ដូេចនះ

ដូេចនះេនេពលែដលេយងនិយយជមួយនឹងអនកដៃទ ឬក៏និយយគួរសមេទកន់អនកដៃទ
េយងមិនគួរេរបរបស់ពកយបត់េជងធំេនះេទ េយងគួរេរបរបស់ពកយបេនទបង់

អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ បនទប់ទឹករបស់បុរសេនះ គឺជបនទប់ទឹកមួយ
មនលកខណៈទំេនប ែដលេយងេឃញមនម៉ សុីន មនទឹកម៉ សុីន

និងមនកបលសរមប់លងសមអតបនទប់ពីគត់បេនទបង់រច
ួ អញច ឹងេនខងេរកយគត់
គឺជធុងទឹកសរមប់ចក់េនេពលែដលគត់បេនទបង់រច
ួ គឺគត់ចក់េដមបីសមអតបងគន់
េហយៃដមខងរបស់គត់កំពុងែតកន់កបលទុេយ េដមបីលងសមអតេនេពលែដលគត់បេនទបង់រច
ួ ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតេដរេចញពីបនទប់ទឹក អញច ឹងគត់េដរេចញពីបនទប់ទឹក

េមលេទគត់មនអករដូចជអស់កមលង
ំ ជខលង
ំ េដយសរែតគត់រក អញច ឹងគត់រករូស
គត់មនជំងឺរករូស េដយសរែតគត់ញុេំ រគឿងសមុរទែដលមនកលិនមិនលអ
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ដូេចនះេហយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ េរពះេនេពលែដលេយងមនជំងឺរករូស
គឺេយងបេនទបង់ េនេពលែដលេយងបេនទបង់ គឺចំណីអហរែដលេយងញុទ
ំ ង
ំ ប៉ុនមន
គឺេចញមកទំងអស់ ដូេចនះេហយេធវឲយេយងមិនមនកមលង
ំ េនះេទ

អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញថ បុរសេនះ គត់

ិ
បនទប់ពប
ី េនទបង់េនកនុងបនទប់ទឹករួច គត់េដរេចញមកវញេដយយកៃដខទ
ប់េពះ
បនន័យថគត់េនឈឺេពះដែដល ក៏ប៉ុែនតគត់មិនចង់បេនទបង់េទៀតេទ

អញច ឹងគត់េដរបេណដរខទប់េពះរបស់គត់បេណដរ េហយេធវអករដូចជអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ
ឺ ករូស
េដយសរែតគត់មិនមនកមលង
ំ េរពះថគត់មនជំងរ

បនទប់ពីគត់ញុេំ រគឿងសមុរទែដលមនកលិនមិនលអ ឬក៏ខូចគុណភព
ដូេចនះេហយេធវឲយគត់អស់កមលង
ំ ជខលង
ំ ។

បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទប់ពីបុរសេនះចូលបនទប់ទឹកេហយ
មនន័យថគត់េនែតមិនទន់មនអករធូរេសបយេនេឡយេទ

អញច ឹងគត់មិនបនធូរេសបយេនេឡយេទ េដយគត់េនែតមនអរមមណ៍ថមិនរសួលេនកនុងខលួន
ឬក៏គត់េនមនអរមមណ៍ថពុលអហរ អញច ឹងេនេពលែដលេយងពុលអហរ
ិ
គឺវេធវឲយេយងឈឺេពះ វេធវឲយេយងវលមុ
ខ វេធវឲយេយងឈឺកបលជេដម

ដូេចនះេហយេទបបុរសមនក់េនះ គត់ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បុរសមនក់េនះកំពុងែតកអួត
អញច ឹងគត់ បុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតអងគុយេនេលេកអី ៃដរបស់គត់កន់ធុងចំនួនមួយ
ិ
េហយគត់ក៏កួ តដក់
អ
ធុងេនះ អញច ឹងកអួត បនន័យថេយងមនអរមមណ៍ថវលមុ
ខ
ិ
េហយចំែណកអហរែដលេយងញុ ំ គឺេចញមកវញេនតមមត់

េហយេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន អញច ឹងេគេហថកអួត

អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះកំពុងែតកអួតដក់េនកនុងធុងមួយ
របសិនេបេយងកអួតមិនដក់េនកនុងធុងេទ គឺវអចេធវឲ
 យរបឡក់េនកនុងផទះ

ែដលេធវឲយមិនមនភពមិនសអត ឬក៏គរគិចេនកនុងផទះ ដូេចនះេយងរតូវកអួតដក់េនកនុងធុង

ឬក៏ដក់េនកនុងបងគន់ ឬក៏កុ ងចនបងគ
ន
ន់មួយ េដមបីកុំឲយវរបឡក់េនេពញផទះ េដយរូបភពេនះ
គឺបុរសមនក់េនះ គត់កួ តដក់
អ
េនកនុងធុង េរពះថគត់ពុលអហរ ដូេចនះគឺអករពុលអហរ
ិ
គឺរកផង កអួតផង េហយេពលខលះគឺេធវឲយេយងវលមុ
ខ គឺេធវឲយេយងឈឺកបលជេដម
អញច ឹងេហយវពិបកេនកនុងខលួនេនេពលែដលេយងពុលអហរ

ដូេចនះេយងរតូវែតញុអ
ំ ហរណែដលមនសុវតថិភព និងមនអនម័យ េដមបីកុំឲយពុល។
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បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះ
គត់កួ តេហ
អ
យ អញច ឹងគត់រកផង គត់កួ តផង
អ
េរពះែតគត់ពុលអហរ

អញច ឹងបនទប់ពីគត់កួ តេហ
អ
យ គត់ក៏បនេទបនទប់ទឹកមដងេទៀត អញច ឹងគត់ចូលបនទប់ទឹកមដងេទៀត
ក៏ប៉ុែនតេពលេនះគត់មិនែមនចូលេទេដមបីបេនទបង់េនះេទ

អញច ឹងបនន័យថគត់ឈប់បេនទបង់េហយ ក៏ប៉ុែនតគត់ចូលេទេដមបីខុ រមត់
ព

អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងកអួត ឬក៏េពលែដលេយងកអួតរួចរល់េហយ េយងរតូវខពុរមត់
េដមបីលងសមអតមត់របស់េយង េរពះថកមអួត េនេពលែដលេយងកអួតេហយ

គឺកមអួតរបឡក់េពញមត់ ដូេចនះវមន េធវឲយេយងពិបកេនកនុងកររទំ េរពះថកមអួតគឺមនជូរ
គឺមនរសជតិជូរ អញច ឹងវេធវឲយេយងជូរេនេពញមត់ ែដលេធវឲយេយងពិបក
ដូេចនះេយងរតូវលងសមអតមត់របស់េយង េដយេយងខពុរមត់េចញ
ករខពុរមត់គឺជករែដលយកទឹកដក់េនកនុងមត់

រួចេហយេយងរកឡុកទឹកេនកនុងមត់េនះរួចខជក់ទឹកេចញ គឺេយងមិនេលបទឹកេនះេទ
េរពះទឹកេនះគឺជទឹកមិនសអត ដូេចនះេយងយកទឹកេទរកឡុកេនកនុងមត់
បនទប់មកេយងខជក់េចញ េដយេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមនក់េនះ

គត់បនេបកទឹកដក់េនកនុងែកវ េនកនុងែកវមួយ េហយបនទប់មកគត់យកទឹកេនះ
ដក់ចូលេទកនុងមត់ េហយបនគត់រកឡុកទឹកេនកនុងមត់របស់គត់ គឺេហថខពុរ
អញច ឹងគត់ខុ រមត់
ព
លងសមអតមត់ឲយសអត អញច ឹងរូបភពេនះ េយងេឃញថ

េនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ គឺមនកញច ក់មួយែដលេនជប់ជញជង
ំ កញច ក់េនះគឺសរមប់ឆុ លះមុខ
េហយេនខងេរកយកញច ក់ គឺមនកបលរប
៉ូ ី៊េនចំនួនមួយសរមប់េបកទឹក េយងេហថកបលរប
៉ូ ី៊េន
ឬក៏កបលម៉ សុីនទឹក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់េនកនុងបនទប់ទឹក
គឺកំពុងែតខពុរមត់បនទប់ពីគត់កួ តរួ
អ ចរល់េហយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះគត់រក
គត់ចូលបនទប់ទឹក េហយគត់កួ តេហ
អ
យ េឃញថគត់អស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ

េរពះគត់បនញុអ
ំ ហរែដលមនកលន
ិ មិនលអ ឬក៏អហរែដលខូចគុណភព

ឬក៏គត់ញុេំ រគឿងសមុរទែដលខូចគុណភព ដូេចនះេហយេធវឲយគត់ពុល រកផង និងកអួតផង

អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ ដូេចនះគត់ក៏បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់

អញច ឹងគត់បនេគងេនេលសឡុងរបស់គត់ េដយដក់ៃដខទប់េពះរបស់គត់ ដក់ៃដមខងខទប់េពះ
ដក់ៃដមខងេទៀតគត់ទមលក់ចុះដក់េនេលសឡុង េហយកបលរបស់គត់េកយេទនឹងេខនយមួយ

កបលរបស់គត់េកយេទនឹងេខនយ េហយគត់េដកសណូ ដ កេជងមខង ឬក៏គត់េគងសណូ ដ កេជងមខង
េហយបញឈរជងគង់មខង អញច ឹងបនន័យថគត់េគង បញឈរជងគង់មខង និងសណូ ដ កេជងមខង
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េហយដក់ៃដខទប់េពះរបស់គត់ េដយគត់មនអករចុកេពះ ឬក៏ឈេឺ ពះ
ិ
េហយគត់េនមនអករវលមុ
ខ ចង់កួ តបនត
អ
េទៀតេទបគត់សរមកបនតិច

េហយគត់កំពុងែតអស់កមលង
ំ ផង េដយសរែតគត់ពុលអហរ អញច ឹងេយងេឃញថ
េនកនុងរូបភពេនះគឺគត់អស់កមលង
ំ ែមនែទន េរពះថគត់ពុំបនេរ សេខនយែដលរជុះេនះេទ
អញច ឹងគត់បនេធវឲយរជុះេខនយមួយេនេលឥដឋ ក៏ប៉ុែនតគត់មិនបនេរ សេនះេទ
េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ េពក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទប់ពីគត់េគងបនមួយសនទុះ បុរសមនក់េនះ
ី
ី
គត់ក៏បនេរកកេឡង េដមបីែហកកញច ប់អំបិល ឬក៏កញច ប់វតមី
ន កញច ប់អំបិល ឬក៏កញច ប់វតមី
ន
ិ
ឬក៏កញច ប់ែរ ៉ អញច ឹងសរជតិែរ ៉មួយចំនួនេធវឲយេយងមនកមលង
ំ េឡងវញ

អញច ឹងេពលខលះេនេពលែដលេយងពុលអហរ េនេពលែដលេយងអស់កមលង
ំ

ី
េយងអចដក់អំបិលបនតិចចូលេទកនុងទឹក ឬក៏ដក់េមសវតមី
ន ឬក៏េមសជតិែរ ៉មួយចំនួន
ិ
េយងដក់បនតិចចូលេទកនុងទឹក េដមបីេធវឲយេយងញុេំ ទមនកមលង
ំ េឡងវញ
ី
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមនក់េនះ គត់បនែហកកញច ប់វតមី
ន

ឬក៏កញច ប់សរជតិែរ ៉េដមបីញុ ំ េដយេយងេឃញៃដរបស់គត់មួយចំេហៀងកន់កញច ប់ែរ ៉េនះ

ី
ឬក៏កន់កញច ប់វតមី
នេនះ េហយមួយចំេហៀងេទៀតគឺែហកសំបកេល ឬក៏ែហកគរមបេលេចញ
េដមបីឲយកញច ប់េនះគឺចំហមត់បន អញច ឹងគត់ចប់ែហកពីេឆវងេទសដ ំ េដមបីឲយកញច ប់ែរ ៉
អចចំហមត់បន។
បនទប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ែហកកញច ប់ែរ ៉េនះេហយ គត់បនយកសរជតិែរ ៉ ែដលេនកនុងកញច ប់េនះ
ដួសមួយសលបរពយកមកចក់េនកនុងទឹកមួយែកវ អញច ឹងគត់បនយកទឹកមួយែកវមក
េហយដក់កញច ប់ែរ ៉ ឬក៏ដក់សរជតិែរ ៉ចូលេទកនុងទឹកេនះ េហយកូរឲយសពវ

អញច ឹងបនន័យថគត់ញុស
ំ រជតិែរ ៉ េដមបីឲយមនកមលង
ំ ឬក៏េដមបីបនសបជតិពុលេនកនុងខលួន

ិ
េដយសរែតគត់ពុលអហរ ដូេចនះេហយគត់រតូវករជតិែរ ៉ េដមបីេធវឲយគត់មនកមលង
ំ េឡងវញ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់បនចក់សរធតុែរ ៉ចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់ េដមបីញុ ំ
េហយគត់ក៏បនចក់មួយសលបរពេនះ សរជតិែរ ៉មួយសលបរពចូលេទកនុងែកវ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ដក់សរជតិែរ ៉ចូលេទកនុងែកវរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនយកទឹកេនះមកញុ ំ
ី
ិ
អញច ឹងគត់អស់កមលង
ំ ជខលង
ំ ដូេចនះេហយគត់រតូវករវតមី
ន េដមបីប៉ូវខលួនេឡងវញ
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េដមបីឲយមនកមលង
ំ េនកនុងខលួន េហយនឹងបនសបជតិពុលេនកនុងខលួន

ែដលគត់ពុលអហរអមបញ់ មិញ ដូេចនះេហយគត់ក៏បនយកែកវទឹក ែដលដក់សរជតិែរ ៉េនះ
ចូលមកញុ ំ េដយគត់យកែកវេនះ យកមកញុេំ នកនុងមត់េដយមិនេរបទុេយេនះេទ
អញច ឹងគត់អត់េរបទុេយ ឬក៏បំពង់បឺតេនះេទ េដយគត់ញុផ
ំ ទ ល់េទនឹងែកវែតមដង

េរពះថគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ េពក មយ៉ ងគឺែកវេនះគឺជែកវទឹករបស់គត់ ែកវទឹកេនកនុងផទះរបស់គត់
ដូេចនះមិនមននរណេរបរបស់ែកវពីគត់េនះេទ អញច ឹងគត់មិនចំបច់េរបបំពង់បឺត

ឬក៏ទុេយេនះេទ ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងញុអ
ំ ហរេនខងេរក គឺេយងរតូវេរបបំពង់បឺត ឬក៏ទុេយ
េរពះថែកវេរបរបស់េរចនគន អញច ឹងេយងមិនដឹងថនរណមនក់មនជំងឺអីវេនះេទ

អញច ឹងេពលខលះរបសិនេបេយងេរបរបស់ែកវរួមគន វអចេធវឲយេយងឆលងជំងឺេផសងៗបន
ដូេចនះេហយរបសិនេបេយងញុអ
ំ ហរេនខងេរក េយងរតូវេរបរបស់បំពង់បឺត
េដមបីបឺតទឹកពីកុ ងែកវ
ន
េដយេយងមិនេរបរបស់ញុទ
ំ ឹកផទល់ពីកុ ងែកវេនះេទ
ន
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេនផទះ គឺេយងអចញុេំ របរបស់ែកវផទល់បន

េរពះថេយងញុខ
ំ ួ នឯងែកវរបស់
ល
េយង អញច ឹងមិនមនអនកណេរបរបស់េរកពីេយងេនះេទ
ជក់ែសដងដូចបុរសមនក់េនះ គត់បនញុទ
ំ ឹក ែដលមនសរជតិែរ ៉ចូលកនុងខលួន
ិ
េដយេរបរបស់ែកវរបស់គត់ េដមបីឲយគត់មនកមលង
ំ េឡងវញ។

បនទប់មករូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ បនទប់ពីគត់ញុទ
ំ ឹកែរ ៉េហយ

គត់ញុទ
ំ ឹកែដលមនសរជតិែរ ៉េហយ បុរសេនះគត់ក៏បនេគងមដងេទៀត អញច ឹងអមបញ់ មិញ
គត់បនេគងមួយសេហយ ប៉ុែនតេដមបីសរមក បនទប់មកគត់បនញុទ
ំ ឹកែរ ៉

អញច ឹងបនទប់ពីគត់ញុទ
ំ ឹកែរ ៉េហយ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ គត់ក៏បនេគងមដងេទៀត
េហយគត់េគងយ៉ ងេនះ គឺេគងលក់ អញច ឹងបនន័យថគត់េគងលក់រសួល

ិ
េរពះថគត់មនអករវលមុ
ខនិងអស់កមលង
ំ ដូេចនះេនេពលែដលគត់សមងំេគង
គឺគត់អចេគងលក់រសួលបន េដយគត់េគងេនេលេខនយ េហយដក់ៃដមួយចំេហៀង
ឬក៏មខងេទេលេពះរបស់គត់ េរពះថគត់មនអករឈឺេពះបនតិចបនតួច

េហយគត់េគងសណូ ដ កេជងមួយចំេហៀង អញច ឹងគត់េគងសណូ ដ កេជងមួយចំេហៀង
េហយនឹងេលកេជងបញឈរេឡងមួយចំេហៀង េយងេហថេគងបញឈរជងគង់
អញច ឹងគត់បញឈរជងគង់េឡង េហយេគងលក់េទេលសឡុងរបស់គត់

ិ
គត់មិនបនចូលេទេគងកនុងបនទប់គត់េនះេទ េរពះថគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ េពក និងមយ៉ ងវញេទៀត
គត់ខលចគត់កួ ត
អ ឬក៏គត់ខលចគត់រកមដងេទៀត ដូេចនះគត់ពិបកនឹងេចញពីបនទប់េគង

អញច ឹងគត់េគងេនេលសឡុង េដមបីងយរសួលេទបនទប់ទឹក អញច ឹងរូបភពេនះ គឺគត់
បនទប់ពីគត់ញុទ
ំ ឹកែរ ៉េហយ គត់បនេគងសមងំេគង េដមបីឲយមនអករធូរេសបយ
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ិ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថពុលអហរ ឬក៏មនអរមមណ៍ថវលមុ
ខ
មនអរមមណ៍ថឈឺកបល េយងគួរែតសមងំេគង េរពះថេពលខលះ េនេពលែដលេយងេគង

ិ
វអចេធវឲយេយងធូររសលបន វអចេធវឲយេយងមិនសូវឈឺបន ឬក៏វអចេធវឲយេយងជវញ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនអករមិនរសួលខលួន េយងគួរែតសមងំេគង
េចៀសវងករេធវករងរេរចន ែដលេធវឲយេយងឈឺកន់ែតធងន់ធងរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ បនទប់ពីគត់េគងបនមួយសនទុះ
ិ េហយគត់េឡងអងគុយ
េរកយមកគត់ក៏បនដឹងខលួនេឡងវញ

េនេពលេនះគត់មនអករធូររសលជងមុនេហយ អញច ឹងបនន័យថ គត់បនញុជ
ំ តិែរ ៉េហយ
ិ េហយគត់ែលងមនអករពុលចំណីេទៀតេហយ
េនេពលេនះគត់មនកមលង
ំ [...]េឡងវញ
អញច ឹងេដយសរែតគត់ញុង
ំ វឬក៏រគំែដលខូចគុណភពតិច

ដូេចនះេហយេធវឲយគត់មិនមនអករពុលធងន់ធងរេនះេទ អញច ឹងគត់រគន់ែតញុជ
ំ តិែរ ៉បនតិច
ជមួយនឹងេគងបនតិច គឺគត់មនអករធូរេសបយជមិនខន ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺបុរសេនះ គត់បនញុជ
ំ តិែរ ៉ េហយគត់បនេគង ដូេចនះេធវឲ
 យគត់មនអរមមណ៍ថ

ិ គឺគត់ែលងវលមុ
ិ
មនអករធូរេសបយេឡងវញ
ខ េហយក៏គត់ែលងចុកេពះេទៀតផងែដរ
ិ
គឺគត់មនអកររសួលខលួន េហយធូរេសបយេចញពីអករវលមុ
ខទំងេនះេហយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះ
គត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួនឬក៏ធូរេសបយេហយ

គត់ក៏បនយកទូរស័ពទរបស់គត់ខលេទមិតតភកតិរបស់គត់ ែដលញុអ
ំ ហរជមួយគនអមបញ់ មិញ
អញច ឹងអមបញ់ មិញគត់ញុអ
ំ ហរជមួយមិតតភកតិរបស់គត់េនកនុងហង
េហយបនទប់មកគត់មនអករពុលអហរ ឬក៏ពុលេរគឿងសមុរទ

ដូេចនះេហយបនទប់ពីគត់បនធូរេសបយ គត់ក៏បនខលេទរកមិតតភកតិរបស់គត់ េដមបីសកសួរថ
េតនងមនអករដូចគត់ែដរឬេទ អញច ឹងគត់បនរ៉ យរ៉ ប់ ឬក៏េរៀបរប់អំពីសថនភពគត់
ែដលគត់ពុលអហរអមបញ់ មិញេទដល់មិតតភកតិរបស់គត់ េដយគត់របប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ
េពលែដលគត់ញុង
ំ វឬក៏ញុរំ គំសមុរទ ែដលមនកលិនមិនសូវលអេនះេហយ គត់ក៏មនអកររក

ិ
េហយគត់កម
៏ នអករកអួតចេងអរផងែដរ េហយនិងវលមុ
ខ ឈឺេពះ ដូេចនះវជអករពុលអហរ
អញច ឹងគត់ក៏បនសួរេទមិតតភកតិរបស់គត់ថ េតនងមនអករដូចគត់ែដរឬេទ

េរពះថគត់ចង់ដឹងថ េតមកពីគត់មិនរសួលខលួន ឬក៏មកពីករពុលអហររបស់គត់

ដូេចនះគត់ចង់ែឆក ឬក៏គត់ចង់សួរេទមិតតភកតិគត់ឲយចបស់ថ បនទប់ពីញុអ
ំ ហរេនះ
េតមត
ិ តភកតគ
ិ ត់មនអករយ៉ ងេម៉ចែដរ។
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