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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករពុលអហរ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញរសតីមន ក់ 
និងបុរសមន ក់ ពួកគត់ទងំពីរគឺជអនកេធវករជមួយគន  ឬក៏ពួកគត់ទងំពីរគឺជមិតតភកតិនឹងគន  
ែដលេយងេឃញបុរសមន ក់េនះពក់អវពណ៌េលឿង ៃដខល ីជមួយនឹងេខសេជងែវង 
និងរសតីមន ក់េនះ េយងេឃញពក់អវពណ៌រកហម ៃដខល ីជមួយនឹងេខពណ៌េខម េជងែវង 
និងបួងសក់េឡងេទេល។ ពួកគត់ទងំពីរបនបបួលគន េចញមកខងេរក 
េដមបីញុេំរគឿងសមុរទជមួយគន ។ េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងឈប់សរមក 
អញច ឹងមនន័យថៃថងេនះពួកគត់អត់េធវករេទ 
ដូេចនះពួកគត់ទងំពីរក៏បនបបួលគន េចញេទខងេរកេដមបីញុេំរគឿងសមុរទ។ 
េយងេឃញពួកគត់អងគុយេនហងមួយ ែដល[េន]ហងេនះ គឺលក់េរគឿងសមុរទជេរចន 
លក់េរគឿងសមុរទជេរចន ែដលេយងេឃញពួកគត់ទងំពីរបនេហមហូប បនេហមហូបេរគឿងសមុរទ 
េនេល បនេហមហូបេរគឿងសមុរទ ែដលមនអយសទ័រ ែដលមនអយសទ័រមួយចន 
ែដលមនអយសទ័រមួយចន និងមហូបដៃទេទៀតែដលគត់ដក់េនេលតុ និងេយងេឃញមនដបទឹកពីរ 
េយងេឃញមនដបទឹកពីរដក់េនែកបរពួកគត់ ដក់េនែកបរពួកគត់ 
អញច ឹងពួកគត់ជែជកគន បេណដ រញុបំេណដ រ េដយេយងេឃញេនកនុងហងេនះ 
េយងេឃញមនេភញៀវជេរចនេទៀតែដលកំពុងែតអងគុយ កំពុងអងគុយញុេំរគឿងសមុរទេនះ 
និងអងគុយញុផំង ជែជក អងគុយញុបំេណដ រជែជកគន េលងបេណដ រ។ 
អញច ឹងេយងេឃញមនេភញៀវជេរចនេនកនុងហងេនះ 
ករលក់េរគឿងសមុរទមិនែមនលក់េនកនុងហងទំេនបៗ ឬក៏ៃថលៗេទ េនកមពុជករលក់េរគឿងសមុរទ 
េពលខលះេយងេឃញមនេរចន មនលក់េរចនេនតមចិេញច មផលូវ […] េនតមចិេញច មផលូវ ែដលអនកខលះ 
គត់មនផទះផទ ល់ខលួន អញច ឹងគត់េបកហងលក់េរគឿង គត់េបកហងលក់េរគឿងសមុរទតូច 
លក់េរគឿងសមុរទតូចមួយ និងដក់តេរមៀបតុនិងេកអីេនតមចិេញច មផលូវ អនកខលះគត់ជួលផទះ 
ឬក៏គត់ជួលហង បនទ ប់មកគត់ដក់តេរមៀបតុ ឬក៏េកអី េនតម េនតមផលូវ។ 
អញច ឹងករលក់េរគឿងសមុរទេនកមពុជមនហងជេរចនលក់ និងហងទងំអស់េនះភគេរចន 
គឺលក់េនតមចិេញច មផលូវ និងមនមនុសសជេរចនចូលចិតតេទញុ ំ
និងមនមនុសសជេរចនចូលចិតតេទញុ ំេដយសរែតេន េដយសរែតករលក់េនតមចិេញច មផលូវ 
គឺមនតៃមលេថកជងករលក់េនតមហងធំៗ ឬក៏ហងទំេនបៗ និង និងករលក់េនតម 
និងមហូបអហរែដលលក់េនតមចិេញច មផលូវខលះមនរសជតិឆង ញ់ មនរសជតិឆង ញ់ 
អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១ េនះ ពួកគត់ទងំពីរជែជកគន បេណដ រញុបំេណដ រ។ 
 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញេនេលតុគត់ េនកនុងចន 
េយងេឃញមនអយសទ័រជេរចន េយងមនអយសទ័រជេរចនេនកនុងចន 
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អញច ឹងពួកគត់បនេហអយសទ័រញុ ំេដយអយសទ័រេន អយសទ័រេនកមពុជេយងេហ េន អយសទ័រធំៗ 
េយងេហថ េយងេហវអយសទ័រ បុ៉ែនតខលះេយងេហវថេលៀស អញច ឹងអយសទ័រមនពីររបេភទ 
មួយេយងេហថេលៀស មួយេទៀតេយងេហថអយសទ័រ េលៀសគឺវេនកនុងទឹកទេនល 
េយងអចរកវបនេនកនុងទឹកទេនល និងេលៀសគឺសំបករបស់ និងេលៀស រូបរងរបស់វគឺតូច 
និងរូបរងរបស់វតូច និងសំបករបស់វេនខងេលមិនសូវេរគមដូចជថមខល ងំេទ វ វ វមនគនល ក់ៗ 
បុ៉ែនតវអត់សូវេរគមដូចជអយសទ័រេទ អយសទ័រសំបករបស់វេរគម ដូច េនេពលែដលេយងប៉ះវ 
េនេពលែដលេយងប៉ះសំបកវ មនអរមមណ៍ថដូចជដំុថម ដូចជដំុថម។ អញច ឹងេលៀសគឺេយង 
រូបរងរបស់វតូច និងេយងអចយកវ និងេយងអចរកវបនេនតមទេនល េនកនុងទេនល 
និងេលៀសេនេពលែដលេយងរកវបន េយងយកេលៀសេនះមករបឡក់ជមួយអំបិល និងេមទស 
បនទ ប់មកេយងដក់ហលៃថង េដមបីឲយពនលឺៃថង េដមបីឲយពនលឺៃថងេធវឲយេលៀសេនះឆអិន។ 
េនេពលែដលេលៀសេនះឆអិន េយងអចញុបំន និងេពលខលះរបសិនេបេយង របសិនេបេពលខលះ 
អត់សូវមនពនលឺៃថង េយងអចរសុសេលៀសេនះបនតិចសិន 
េយងអចរសុសេលៀសេនះឲយវឆអិនបនតិច។ បនទ ប់មកេយងអចដក់វេនេរកមពនលឺៃថង 
េដមបីឲយវឆអិន អញច ឹងេលៀសខុសពីអយសទ័រ េដយសរែតអយសទ័រេយងមិនចបំច់ េយងមិនបច់ 
េយងមិនចបំច់ចមអិនវ ឬក៏ដក់វេនហលៃថងេទ អយសទ័រគឺវធំជងេលៀស 
និងសំបករបស់វរងេរគមៗដូចជថម និងអយសទ័រភគេរចនេយងញុេំឆ 
មនន័យថេយងយកអយសទ័រេនះេទដក់កល េសជមួយនឹងទឹកកក 
េដមបីេនេពលែដលេយងញុកំុំឲយមនកលិនឆអ ប អញច ឹងេយងដក់កល េសជមួយនឹងទឹកកក 
អយសទ័រខលះេយងអចយកវេទអងំ អញច ឹងេយងអចញុអំយសទ័រអងំ ឬក៏ញុអំយសទ័ររសស់ 
ែដលរគន់ែតដក់កល េសជមួយនឹងទឹកកក 
េរគឿងផសំែដលេយងដក់ជមួយនឹងអយសទ័រេនេពលែដលញុភំគេរចនេនកមពុជ 
េយងេឃញពួកគត់េរបសលឹកកនឋំេថត [កទមពេទស] សលឹកកនឋំេថត និងគត់េរបខទឹមលីង គត់េរបខទឹមលីង 
និងទឹករជលក់របស់ ទឹករជលក់របស់េរគឿងសមុរទ។ អញច ឹងគត់អចដក់ខទឹមលីងេនេល 
េនកនុងអយសទ័រេនះ បនទ ប់មកគត់យកសលឹកកនឋំេថតេបះដក់េនេលអយសទ័រេនះ 
និងគត់ដក់ទឹករជលក់ខលះេនេល េដមបី […] េដមបី េដមបីឲយអយសទ័រេនះចូលជមួយនឹងបែនល។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងញុមំនរសជតិឆង ញ់។ អញច ឹងេយងែថមទឹករជលក់បនតិច 
និងអយសទ័រវអត់រស់េនកនុងទឹកទេនលេទ អយសទ័រគឺរស់េនកនុងទឹកសមុរទ។ អញច ឹងអយសទ័រ 
និងេលៀសខុសគន  េលៀសគឺេនកនុងទេនល និងេលៀសមនរូបរងតូច មនរូបរងតូច 
និងេយងដក់ហលវេនេរកមពនលៃឺថង អយសទ័រវធំជងេលៀស និងសំបករបស់វ សំបក[របស់វ] 
សំបករបស់វេរគមៗ ប៉ះេទដូចជផក ថម ឬក៏ថម អញច ឹងេយងញុវំេដយ េយងញុ ំេយងញុវំេដយ 
េដយដក់កនុង េយងញុវំេដយមិនចបំច់ចមអិន េដយរគន់ែតដក់វកល េស 
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និងញុជំមួយនឹងសលឹកកនឋំេថត បនទ ប់មកដក់ជមួយនឹងខទឹមលីង និងទឹករជលក់របស់វជករេរសច 
និងេពលខលះេយងអច យកអយសទ័រេនះេទអងំបន អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតញុអំយសទ័រអងំ 
អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតញុអំយសទ័ររសស់ មនន័យថរគន់ែតដក់េនកនុងធុងកល េស 
បនទ ប់មកេយងអចញុវំបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ បុរសមន ក់េនះបនកន់ បនយកអយសទ័រមួយេចញ 
េចញពីកនុងចនេដមបីយកមកញុ ំបុ៉ែនតមុនេពលញុគំត់បនេលកអយសទ័រេនះយកមកហិត 
េដយសរែតគត់មនធំុកលិនចំែឡក េដយសរែតគត់មនធំុកលិនចំែឡក 
ឬក៏ធំុកលិនសអុយេចញពីអយសទ័រេនះ អញច ឹងគត់យកវមកហិតសិន 
បុ៉ែនតេនេពលែដលគត់ហិតេហយ គត់មិនបនេបះេចលអយសទ័រេនះេទ 
េដយេទះបីជមនកលិនចំែឡក ឬក៏កលិនសអុយ គត់េនែតបនតញុអំយសទ័រេនះរហូតដល់អស់ 
េដយគត់មិនបនចប់អរមមណ៍ថរបសិនេបញុេំរគឿងសមុរទែដល 
ែដលមនកលិនសអុយដូេចនះអចេធវឲយពុល អចេធវឲយពុល ឬក៏អចេធវឲយឈបឺន អចេធវឲយឈបឺន 
េដយសរែតអយសទ័រទងំេនះគឺ េនេពលែដលមនកលិនសអុយ គឺេយងអត់ញុវំេទ 
អយសទ័រែដលមនកលិនសអុយរបែហលជេដយសរែត េដយសរែតេយងទុកយូរៃថង េយងទុកយូរៃថង 
មនន័យថរបែហលជអត់មនេភញៀវ អត់មនេភញៀវេហអយសទ័រេនះញុ ំដូេចនះអនកលក់ទុកយូរៃថង 
ដូេចនះេធវឲយអយសទ័រេនះមនកលិនសអុយ និងអយសទ័រេនះ 
េនេពលែដលេយងញុអំចប៉ះពល់ដល់សុខភព និងអចេធវឲយេយងឈបឺន។ 
អញច ឹងករញុេំរគឿងសមុរទ គឺេយងរបយ័តនណស់ 
ពីេរពះេរគឿងសមុរទគឺងយរសួលកនុងករេធវឲយេយងពុលអហរ។ េដយសរែត េដយសរែត 
េដយសរែតមហូបេរគឿងសមុរទខលះមន មនជតិពុល ដូចជសតវកដ ម ដូចជកដ មសមុរទ 
េនេពលែដលេយងញុ ំេយងរតូវសមអ តវឲយសអ ត និងបកសនទះ ឬក៏បកកែនលងែដលវ 
ែដលេយងគិតថវមនជតិពុល ពីេរពះកដ មវមន េនេពលែដលេយងបកសំបកវ 
េយងមនរពុយរបស់វេនខងេល េនេពលែដលេយងបកយក េយង េយងបកយក 
បកយកសនូករបស់វេចញ េយងចប់េផដមយករពុយែដលេនខងេលកដ មេនះ េយងេបះវេចញ 
េដមបីករពរកំុឲយពុល។ ពីេរពះរបសិនេបេយងញុទំងំរពុយរបស់វេនខងេលេនះ 
អចេធវឲយេយងពុល និងអចប៉ះពល់ដល់អយុជីវតិបន និង និង និងមួយ 
និងេរគឿងសមុរទមួយចំនួនេទៀតក៏មនជតិពុលផងែដរ អញច ឹងករញុេំរគឿងសមុរទេយងរតូវ 
ករញុេំរគឿងសមុរទគឺេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តន និងឲយរបកដថមហូបេរគឿងសមុរទេនះគឺរសស់ 
គឺរសស់ របសិនេបមហូបេរគឿងសមុរទេនះសល់យូរៃថងក៏អចេធវឲយប៉ះពល់ដល់សុខភពផងែដរ។ 
អញច ឹងជក់ែសដងដូចជអយសទ័រេនះគឺសល់យូរៃថង ដូេចនះេធវឲយគត់ 
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ដូេចនះេធវឲយអយសទ័រេនះមនកលិនសអុយ និង ឬក៏មនកលិនចំែឡក 
បុ៉ែនតបុរសមន ក់េនះគត់អត់បនខវល់ថ គត់អត់បនខវល់ថអយសទ័រេនះនឹងេធវឲយគត់ឈ ឺ
ឬក៏នឹងេធវឲយគត់អត់រសួលខលួនេទ អញច ឹងគត់េនែតបនតញុអំយសទ័រេនះរហូតដល់អស់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលពួកគត់ញុអំស់េហយ 
និងពួកគត់ជែជកគន េលងយ៉ងសបបយរកីរយចប់េហយ ពួកគត់ទងំពីរក៏បន ក៏បនគិតលុយ 
និងេដរេចញមកខងេរក េដមបីរតលប់េទផទះវញិ។ អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទងំពីរបនេលកៃដ 
បនេលកៃដេដមបីលគន រតលប់េទផទះវញិ។ អញច ឹងផទះរបស់រសតីមន ក់ រសតីមន ក់េនះ 
េនផលូវខុសពីផទះរបស់បុរសមន ក់េនះ អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរគឺេដរផលូវខុសគន  ឬក៏ពួកគត់ទងំពីរជិះ 
ជិះម៉ូតូ ឬក៏ជិះទុកទុករតលប់េទផទះវញិខុសគន ។ 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរក៏បនលគន េដមបីរតលប់េទផទះវញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បុរសមន ក់េនះក៏បនមកដល់ផទះ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនចូលេទកនុងផទះ និងអងគុយេនេលេកអី ឬក៏សឡុង ឬក៏េកអីសឡុង ែដល 
បនទ ប់ ែដលេយងេឃញគត់អងគុយសរមកបនតិច បនទ ប់មកគត់ក៏យកទូរស័ពទយកមកចុច 
របែហលជគត់កំពុងែត របែហលជគត់េលង េលងឆត ឬក៏គត់កំពុងែត គត់កំពុងែតេផញសរ 
ឬក៏េផញអីុែម៉លេទពួកម៉ករបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់ទូរស័ពទេនកនុងៃដរបស់គត់ 
ែដលេយងេឃញេនេលជញជ ងំកនុងផទះរបស់គត់មនរូបថតពយួរេនទីេនះ និងមននឡិកផងែដរ 
អញច ឹងេយងេឃញមននឡិកមួយពយួរេនជប់ជញជ ងំែកបរនឹង ែកបរនឹងរូបថតរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតចុចទូរស័ពទេលងជមួយ ចុចទូរស័ពទេលង េដយគត់េលងឆត ឬក៏គត់េផញអីុែម៉ល 
ឬក៏គត់េផញសរេទកន់ពួកម៉ករបស់គត់ ឬក៏គត់កំពុងែតែឆកេហវសបុ៊ក 
បនទ ប់ពីមួយេម៉ងេរកយមក បនទ ប់ពីមួយេម៉ងេរកយមក គត់ក៏មនអរមមណ៍ថឈេឺពះ 
គត់ក៏មនអរមមណ៍ថឈេឺពះ បនទ ប់មកគត់ក៏ទមល ក់ៃដែដលកន់ទូរស័ពទេនះចុះមកខងេរកម 
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថឈេឺពះខល ងំេពក និងមនអរមមណ៍ថកូរេនកនុងេពះរបស់គត់ 
អញច ឹងកនុងេពះរបស់គត់មនអរមមណ៍ថកូរ និងឈេឺពះខល ងំ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េដយសរែតគត់ឈេឺពះេពក របែហលជគត់រក 
របែហលជគត់រក ដូេចនះគត់ក៏បនរត់យ៉ងេលឿនចូលេទកនុងបនទប់ទឹក េដមបីចូលបងគន់បត់េជង 
េដមបីចូលបងគន់បត់េជង េដយសរែតេពះរបស់គត់ 
េរកយេពលែដលគត់រតលប់មកពីញុេំរគឿងសមុរទវញិេដយគត់ញុ ំ
េដយគត់បនញុអំយសទ័រែដលមនកលិនសអុយ ឬក៏អយសទ័រែដលមនកលិនចំែឡកេនះ េធវឲយេពះគត់ 
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េធវឲយេពះគត់ឈ ឺនិងកូរេនខងកនុងេពះរបស់គត់ និងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថ 
ដូចជចង់បត់េជងធំ ដូចជចង់បត់េជងធំ បនទ ប់មកគត់ក៏រត់យ៉ងេលឿនតរមង់ចូលេទ 
តរមង់េទបនទប់ទឹកេដមបីចូលបងគន់ ែដលេយងេឃញៃដខង ៃដខងេឆវងរបស់គត់ 
គឺកន់េពះេដយសរែតគត់ឈខឺល ងំេពក ៃដខងេឆវងគឺគត់េឈងេទេបកទវ របងគន់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ [េនគត់] េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុង[បងគន់] 
េនេពលែដលគត់រត់ចូលេទកនុងបងគន់ គត់ក៏បនរសតេខរបស់គត់េដមបី េដមបីបត់េជងធំ 
អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញគត់កំពុងែតបត់េជងធំ និងៃដខង និងៃដខងសដ  ំនិងៃដខង 
ៃដខងសដ រំបស់គត់គឺកន់ទឹក ទឹកសរមប់បញ់សមអ តគូទ 
េនេពលែដលគត់បត់េជងធំរចួរល់េហយ អញច ឹងៃដខងសដ កំន់ទឹកសរមប់បញ់គូទ 
េនេពលែដលបញ់ទឹកសរមប់បញ់គូទ ឬក៏បញ់ទឹកសរមប់ កន់ទឹកសរមប់បញ់គូទ 
ឬក៏កន់ទឹក កន់ទឹកសរមប់លងសមអ តគូទរបស់គត់ េនេពលែដលគត់បត់េជងធំេហយ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយបត់េជងធំ េដយៃដរបស់គត់ខង ៃដរបស់គត់ខងេឆវងដក់ ដក់ 
ដក់េនេលេពះរបស់គត់េដយសរែតគត់ឈេឺពះខល ងំេពក អញច ឹងរបែហលជគត់រក 
ឬក៏គត់ពុលអហរ គត់រក គត់រកេដយសរែតគត់ពុល 
ពុលេរគឿងសមុរទេនេពលែដលគត់ញុអំយសទ័រេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់បត់េជងធំេហយ 
គត់មនអរមមណ៍ថធូរបនតិច បុ៉ែនតេនកនុងេពះរបស់គត់េនែតកូរ និងមនអរមមណ៍ថឈខឺល ងំ 
អញច ឹងមនអរមមណ៍ថឈខឺល ងំ អញច ឹងគត់ក៏បនេដរ េដរេចញពីកនុងបនទប់ទឹកេដយអស់ 
េដយេយងេមលរូបរងរបស់គត់គឺមនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ អស់កមល ងំេដយសរែតគត់ 
េដយសរែតគត់រក េដយសរែតគត់រក អញច ឹងេយងេឃញគត់អស់កមល ងំ 
េរកយេពលែដលេដរេចញពីបនទប់ទឹក េដយៃដខងសដ រំបស់គត់កន់េពះជប់ 
ឬក៏ឱបេពះរបស់គត់[ជប់] យ៉ងជប់ េដយសរែតគត់ឈេឺពះខល ងំេពក។ 
  
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់រក េរកយេពលែដលគត់រក 
និងេរកយេពលែដលគត់រក និងគត់រតលប់ និងគត់េចញពីបនទប់ទឹកវញិ 
គត់ក៏អងគុយេនេលេកអី បនទ ប់មកេពះរបស់គត់េនែតមនអរមមណ៍ថកូរ 
អញច ឹងមនអរមមណ៍ថកូរ និងមនអរមមណ៍ថចង់កអួត បនទ ប់មកគត់ក៏យកធុង គត់ក៏យកធុង 
និងកអួតេចញមកខងេរក េដមបីឲយរសួលខលួន េដមបីឲយបនរសួលខលួន អញច ឹងករពុលអហរ គឺពិបក 
ករពុលអហរ គឺេរគសញញ ៃនករពុលអហរជទូេទ គឺេយងកអួត និងរក គឺេយងកអួត និងរក។ 
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អញច ឹងេពលខលះេនេពលែដលេយងពុលអហរ ឬក៏ញុអំហរែដល ញុអំហរខុសេធវឲយេយងកអួត 
និងរក និងឈេឺពះយ៉ងខល ងំ។ អញច ឹងជក់ែសដងដូចជបុរសមន ក់េនះ គត់ញុអំយសទ័រែដល 
ែដលអត់រសស់ អយសទ័រែដលសល់យូរៃថង ដូេចនះេធវឲយគត់កអួតផងរកផង េធវឲយគត់កអួតផងរកផង។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតពុលអហរ គត់កំពុងែតពុលអហរ។ 
អញច ឹងគត់កន់ធុងរបស់គត់េនកនុងៃដទងំពីរ អញច ឹងគត់កអួត គត់កអួតដក់ធុងេនះ 
គត់កអួតដក់ធុងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់កអួត កអួតអស់េហយ 
គត់មនអរមមណ៍ថរងធូរបនតិច រងធូរបនតិច បុ៉ែនតេពះរបស់គត់េនែតកូរ និងឈយ៉ឺងខល ងំ 
និងមនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួន។ បនទ ប់មកេទៀត េរកយេពលែដលគត់កអួត 
គត់ក៏បនយកែកវមកដក់ទឹក បនទ ប់មកគត់ក៏បនខពុរមត់របស់គត់ 
េដមបីអស់នូវជតិកមអួតេនះេនកនុងមត់របស់គត់ 
ពីេរពះរបសិនេបអត់ខពុរេទមនអរមមណ៍ថឆអ បេនកនុងមត់ ឬក៏មនអរមមណ៍ថអត់ 
មនអរមមណ៍ថចង់ មនអរមមណ៍ថេនកនុងមត់របស់េយងដូចជមនកលិនអវីែដល ពីេរពះ 
ដូចជមនកលិនអវីែដលសអុយ េដយសរែតេនេពលែដលកអួតអហរែដលេចញពីកនុង[មត់] កនុងេពះ 
គឺេចញមកតមមត់ អញច ឹងអហរខលះែដលមនកលិនសអុយ គឺេនជប់េនកនុងមត់របស់េយង 
អញច ឹងេយងរតូវខពុរវេដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសឡះកនុងខលួនបនតិច 
អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់ទឹកមួយែកវ និងខពុរមត់ េនកនុងបនទប់ទឹក ែដលបនទប់ទឹករបស់គត់ 
េយងេឃញមនកញច ក់េរបសរមប់ឆលុះមុខដក់េនជប់នឹងជញជ ងំ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតខពុរមត់េនែកបរកញច ក់េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់កអួត និងខពុរមត់េហយ 
គត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ និងឈេឺពះ និងេនែតឈេឺពះ និងេនែតឈេឺនកនុងេពះ 
អញច ឹងបនទ ប់មកគត់ក៏េដររតលប់មកសឡុង ឬក៏គត់ េដររតលប់មកសឡុងែវង េដមបី េដមបីេគង 
ឬក៏សរមកបនតិច េដមបីេគង ឬក៏សរមកបនតិច េយងេឃញគត់ េជងមខ ងគត់សណដូ ក 
គត់េដក[សណដូ ក] គត់េគងសណដូ កេជងមខ ង និងេជងមខ ងេទៀតគត់ដក់ 
គត់ដក់បញឈរែផអកេទនឹងសឡុងេនះ ែផអកេទនឹងសឡុងេនះ អញច ឹងគត់ 
និងៃដរបស់គត់ខងសដ េំនែតកន់ ឬក៏ឱបេពះរបស់គត់ 
េដយសរែតគត់ឈេឺនកនុងេពះខល ងំេពក និងមនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន 
និងមនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េដយសរែតគត់រកផងកអួតផង 
បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏េដរេទយកេមសជតិែរ ៉ែដលអចជួយឲយ 
ែដលេមសជតិែរេ៉នះអចជួយឲយេពះរបស់គត់ឈប់ឈ ឺនិងឈប់កអួត និងឈប់កអួត និងឈប់រក។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកេមសែរេ៉នះមួយកញច ប់ បនទ ប់មកេយងេឃញគត់ែហក ែហកេមសេនះ 
េដមបីដក់ចូលេទកនុងែកវ េដមបី េដមបីដក់ចូលេទកនុងែកវញុ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ គត់ក៏យកែកវដក់ទឹក 
គត់ក៏យកែកវដក់ទឹកេនខងកនុងែកវេនះ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកសល បរពដួសយកេមសែដលមនជតិែរេ៉ចញពីកញច ប់េមសេនះ 
ដក់ចូលេទកនុងែកវលយជមួយនឹងទឹកេដមបីញុ ំេដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន 
ឲយមនអរមមណ៍ េដមបីឲយមនកមល ងំវញិ េរកយេពលែដលគត់រកផងកអួតផង។ 
អញច ឹងគត់រតូវញុទឹំកឲយបនេរចន និងញុេំមសែដលមនជតិែរេ៉នះេដមបីឲយជតិពុល 
ឬក៏េដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន េដមបីឲយរសួលខលួន និងេដមបីឲយជតិពុលទងំអស់េនះ 
េដមបីឲយជតិពុលទងំអស់េនះេចញ េចញមកខងេរកឲយអស់ 
និងេមសជតិែរេ៉នះជួយឲយេយងកំុឲយឈេឺពះ ឬក៏កអួត ឈេឺពះ ឬក៏កអួត 
និងជួយឲយេយងមនកមល ងំផងែដរ េដយសរែតេនេពលែដលេយងរក 
រកផងកអួតផងេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថអស់ជតិទឹក និងអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ 
ដូេចនះេយងរតូវញុេំមសជតិែរេ៉នះ និងញុទឹំកឲយបនេរចន។ 
អញច ឹងគត់បនយកសល បរពដួសេមសជតិែរ ៉ដួសេមសែដលមនជតិែរេ៉នះដក់ចូលេទកនុងែកវទឹក 
លយជមួយទឹកេដមបីយកមកញុ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េរកយេពលែដលគត់លយេមសេនះជមួយនឹងទឹកេនះេសមគន េហយ 
គត់ក៏បន គត់ក៏បនេលកែកវេនះយកមកញុ ំអញច ឹងៃដខងសដ រំបស់គត់កន់ែកវេនះ 
និងគត់ដក់ែកវេនះ េដមបីញុទឹំក និងញុេំមសែដលមនជតិែរ ៉ែដលគត់បនលយេនកនុងទឹកេនះ 
េដមបីេធវឲយគត់មនកមល ងំេឡងវញិ អញច ឹងគត់កំពុងែតញុ ំ
កំពុងែតញុេំមសជតិែរែ៉ដលលយជមួយទឹកេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលគត់ញុ ំញុេំមសជតិែរ ៉
ែដលលយជមួយនឹងទឹកដក់ចូលេទកនុងែកវេនះញុេំហយ គត់ក៏បនេដររតលប់មកសឡុងវញិ 
គត់េដររតលប់មកសឡុងែវងវញិ បនទ ប់មកគត់ក៏បនេគងសរមកមដងេទៀត 
េរកយេពលែដលញុថំន  ំជទូេទេយង េយងេគងសរមកេដមបីឲយជតិថន េំនះចូលេទ 
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រជបចូលេទខងកនុង េដមបីេធវឲយេយងមនអរមមណ៍រសួលខលួនវញិ។ 
េយងេឃញេខនយធល ក់ចុះេទខងេរកម អញច ឹងេយងេឃញេខនយមួយគត់ដក់េកយ 
េខនយមួយេទៀតគឺគត់ទមល ក់ចុះេទខងេរកម ឬក៏ធល ក់ចុះេទខងេរកម ខងេរកមេដយខលួនវ។ 
េដយសរែតគត់ឈេឺពះេពក 
ដូេចនះគត់មិនបនចប់អរមមណ៍ថមនេខនយធល ក់ចុះេទខងេរកមេទ។ េយងេឃញគត់ 
គត់េគងបនតិច និងៃដរបស់គត់េនែតឱបេពះរបស់គត់េដយសរែតមនអរមមណ៍ថកូរ 
េពះរបស់គត់កូរខល ងំ និងឈេឺពះចង់កអួត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ េរកយេពលគត់សរមកមួយសនទុះ 
និងេមសែដលមនជតិ និង និងេមសែដលមនជតិែរេ៉នះ េរកយេពលែដលគត់ញុ ំ
និងសរមកមួយសនទុះ គត់ក៏េរកកេឡងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនបនតិច 
គត់ក៏មនអរមមណ៍រសួលខលួនបនតិច។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េរកកអងគុយ មន គត់េរកកអងគុយ 
េមលេទគត់មនកមល ងំ គត់មនកមល ងំបនតិច និង[រសួល] គត់មនកមល ងំ គត់មនកមល ងំជងមុន 
េនេពលែដលគត់ញុ ំេនេពលែដលគត់ញុថំន េំហយ បនទ ប់មកគត់េគងមួយសនទុះ 
ឬក៏សរមកមួយសនទុះ  
 
បនទ ប់មកេទៀតេនេពលែដលគត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញិ រូបភពទី ១៥ 
គត់ក៏បនយកទូរស័ពទេតេទរបប់ពួកម៉ករបស់គត់ 
េដមបីចង់ដឹងថេតពួកម៉ករបស់គត់មនអករដូចជគត់ែដរឬេទ 
ឬក៏ពួកម៉ករបស់គត់ពុលេរគឿងសមុរទដូចជគត់ែដរឬេទ អញច ឹងគត់ក៏បនរបប់េរឿងរ៉វ 
ែដលគត់បនញុអំយសទ័រែដលមនកលិនសអុយ បនទ ប់មកគត់ េពល 
េនេពលែដលគត់រតលប់មកផទះវញិគត់ឈេឺពះ និងឈេឺពះរក និងឈេឺពះផង រកផង កអួត 
ឈេឺពះផង កអួតផង និងរកផង។ អញច ឹងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំយ៉ងខល ងំ 
និងមិនរសួលខលួន និងមនិរសួលខលួន។ 
អញច ឹងគត់បនេរៀបរប់នូវអករពុលអហររបស់គត់េទរបប់ពួកម៉ករបស់គត់ និងគត់េតទូរស័ពទ 
ឬក៏គត់ខលទូរស័ពទេទពួកម៉ករបស់គត់ េដមបីចង់ដឹងថេតពួកម៉ករបស់គត់មនអករ 
ឬក៏ពួកម៉ករបស់គត់មិនរសួលខលួនដូចជគត់ែដរឬេទ 
េដយសរែតពួកគត់ទងំពីរញុេំរគឿងសមុរទជមួយគន  និងេនកនុងចនែតមួយ បុ៉ែនតេពលខលះ 
ចនខលះគឺគត់បនដក់អយសទ័រលយបញចូ លគន  អយសទ័រខលះរសស់ អយសទ័រខលះគឺ 
គឺសអុយែដលសល់រយៈេពលយូរ អញច ឹងេពលខលះអចពួកម៉កគត់ របស់គត់យក 
អចពួកម៉ករបស់គត់សំណងលអ ពួកម៉ករបស់គត់ញុែំតអយសទ័រែដលរសស់ បុ៉ែនតេដយសរ 
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របែហលជៃថងេនះគឺជៃថងែដលមិនលអសរមប់ គឺជៃថងែដល គឺជៃថងអត់លអរបស់គត់ 
ដូេចនះេធវឲយគត់េនេពល ដូេចនះេធវឲយគត់ពុលេរគឿងសមុរទ េធវឲយគត់ពុលសមុរទ និងកអួតផង 
រកផង។ 


