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សួសដអីនកទងំអស់គន  បទ ជួបគន មដងេទៀតេហយ េហយេនកនុងៃថងេនះ 
េយងនឹងនិយយអំពីករេរកកពីេគង េដមបីេទេធវករ។ បទ 
អញច ឹងេយងរកេឡកមកេមលរូបភពទងំអស់គន ែតមដង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១ បទ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថមននរមីន ក់ ឬក៏រសតីមន ក់ បទ 
គត់អយុរបែហលជ ២៥ ឆន  ំអញច ឹងគត់កំពុងែតេគងេនេលែរគមួយ បទ នរមីន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតេគង េដយេយងេឃញថគត់េគងេដយពក់អវៃដែវងពណ៌េលឿង បទ 
គត់ពក់អវៃដែវងពណ៌េលឿង គឺជឈុតេគងរបស់គត់ គត់េគងេនេលែរគមួយ 
ែដលេនេលែរគេនះគឺមនពូក មនេខនយ និងមនភួយ។ 
អញច ឹងគត់េគងេដយេកយេនេលេខនយរបស់គត់ េដយៃដរបស់គត់ដក់កន់េទេលេខនយែដរ 
គឺគត់េគងេផអៀងចំេហៀង អញច ឹងគត់េគងេផអៀង បទ េហយគត់ដណដ ប់ភួយ បទ 
អញច ឹងគត់េគងេផអៀងចំេហៀងេដយដណដ ប់ភួយេនេលែរគរបស់គត់ ែដលេនជិតែរគរបស់គត់ 
ឬក៏េនខងេរកយខនងគត់ េយងេឃញថ មនបងអួចមួយ 
អញច ឹងគត់េគងេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េដយបនទប់េគងរបស់គត់ គឺមនបងអួចមួយ 
ែដលបងអួចេនះគឺជបងអួចកញច ក់ បុ៉ែនតបងអួចេនះគឺរតូវបនបិទ 
េហយេនបងអួចេនះគឺមនវងំននចំនួន ២ អញច ឹងគត់េគងេដយបិទបងអួច 
េរពះថជទូេទេនេពលយប់ គឺេយងែតងែតេគងេដយបិទបងអួច បិទទវ រជនិចច 
េរពះេដមបីករពរខល ចមនមនុសសអរកក់ ឬក៏េចរ ចូលលួចរទពយសមបតតិរបស់េយង 
ដូេចនះេហយបងអួចកញច ក់ គឺរតូវែតបិទ េហយេដមបីឲយមនអកសធតុលអេនកនុងបនទប់ ឬក៏រតជក់ 
កំុឲយសអុះសអ ប់ េយងរតូវេរបរបស់ម៉សីុនរតជក់ ឬក៏កងហ រ 
ដូេចនះេយងមិនរតូវករខយល់អកសពីខងេរកេនះេទេនេពលយប់ 
េរពះរបសិនេបេយងេគងេបកបងអួច វអចនឹងមនេរគះថន ក់ ឬក៏បត់បង់រទពយសមបតតិរបស់េយង 
េដយសរមនមនុសសអរកក់ចូលេនកនុងបងអួចរបស់េយង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺនរមីន ក់េនះ េគងេដយបិទបងអួចកញច ក់។ អញច ឹងកញច ក់អចេធវឲយមនពនលឺឆលងកត់បន ដូេចនះ 
េបគត់បិទកញច ក់ េទះបីជគត់បិទកញច ក់ក៏េដយ 
ក៏ពនលឺេនែតអចឆលងកត់ចូលបនទប់របស់គត់បនដូេចនះែដរ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េបកបងអួច 
គត់បិទបងអួច េហយនិងគត់េបកវងំនន គឺបនន័យថេនេពលរពឹក គឺនឹងភលឺបនទប់គត់ 
េរពះ[រពះអទិតយ] ពនលឺរពះអទិតយនឹងចងំចូលបនទប់គត់ជក់ជមិនខន។ 
អញច ឹងគត់េគងេដយបិទបងអួចកញច ក់ បុ៉ែនតេបកវងំនន េហយេនែកបរែរគរបស់គត់េនះវញិ 
គឺមនតុចំនួនមួយ អញច ឹងកូនតុតូចមួយ បទ កូនតុេនះគឺមនថតចំនួនមួយផងែដរ 
អញច ឹងតុគត់េនះ គត់ តុតូច េហយមនថតតុមួយ ែដលថតតុេនះ 
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គឺេគេរបរបស់សរមប់ដក់របស់របរបនតិចបនតួច ដូចជទូរស័ពទៃដ ឬក៏ឆន ងំសកទូរស័ពទ 
ឬក៏កូនេសៀវេភនន អញច ឹងេគអចដក់េនកនុងថតតុេនះបន បទ េហយេនេលតុេនះ បទ 
េនេលតុេនះ គឺមននឡិកឌីជីថលមួយ អញច ឹងនឡិកឌីជីថលេនះ 
គឺជនឡិកមួយសរមប់ឲយគត់េមលេម៉ងបន 
អញច ឹងគត់ដក់នឡិកេនេលតុែកបរែរគេគងរបស់គត់ េដយនឡិកេនះ 
គត់ដក់ឲយកំណត់េម៉ងេរទ៍េទៀតផង បទ េនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
នឡិកកំពុងែតេរទ៍េនេម៉ង ៧ រពឹក។ អញច ឹងបនន័យថ នរមីន ក់េនះ 
គត់ដក់កំណត់ឲយនឡិកេរទ៍េម៉ង ៧ រពឹក េដមបីដស់គត់ឲយភញ ក់ បទ 
ជទូេទេយងនឹងេរបរបស់នឡិកេរទ៍េដមបីកំណត់ដស់ឲយេយងភញ ក់ពីេគង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ នរមីន ក់េនះបនភញ ក់ពីេគង បទ បនភញ ក់ពីេគង 
េហយគត់ក៏អងគុយេនេលែរគេដយពត់ខលួន។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះបនេសលៀកឈុតេគងរបស់គត់ 
គឺមនអវៃដែវងពណ៌េលឿង េខេជងែវងពណ៌េលឿងែដរ េហយគត់បនេងបេចញពីែរគរបស់គត់ 
េដយអមបញ់មិញគត់េគងេនេលេខនយ ឥឡូវេនះគត់េងបអងគុយេនេលែរគ បទ 
េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េលឿង អវៃដែវងពណ៌េលឿង។ គត់បនអងគុយេឡង 
េហយេលកៃដមួយចំេហៀងេឡងេល បទ ៃដមួយខង ឬក៏មខ ង ឬក៏មួយចំេហៀង បទ 
គត់េលកេឡងេល ៃដមខ ងេទៀត គត់យកមកដក់រតឹមមត់របស់គត់ េហយសង ប 
េហយគត់េធវកយវកិរេដមបីពត់ខលួន អញច ឹងបនទ ប់ពីភញ ក់ពីេគង ជទូេទ េយងែតងែតអងគុយពត់ខលួន 
េដមបីឲយថមនអរមមណ៍រសស់រសយបនទ ប់ពីភញ ក់ពីេគង ដូេចនះេហយនរមីន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតពត់ខលួន េហយនឡិករបស់គត់គឺេរទ៍េនេម៉ង ៧ ដែដល។ 
អញច ឹងគត់េងបេដយសរែត […] សំេឡងៃននឡិកេរទ៍។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរេីនះពត់ខលួនេហយ បទ 
គត់អងគុយេនេលែរគដែដល ក៏បុ៉ែនតគត់បនបញច ប់ករពត់ខលួនរបស់គត់េហយ 
េហយគត់ឱនមកបិទនឡិកេរទ៍របស់គត់ អញច ឹងជធមមត នឡិកេរទ៍ 
របសិនេបេយងមិនបិទេទ គឺវនឹងេរទ៍រហូត បទ វនឹងេធវឲយមនសំេឡងរខំនេនកនុងផទះ 
េរពះថនឡិកេរទ៍គឺមនសំេឡងខល ងំ ែដលអចដស់េយងឲយភញ ក់ពីដំេណកបន 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងភញ ក់េហយ េយងរតូវបិទនឡិកេរទ៍វញិ េរពះថេបេយងមិនបិទ 
វនឹង[សំេឡងេរប] វនឹងឮសំេឡងរខំនេនកនុងផទះេយងែតមដង អញច ឹងវពិតជរខំនខល ងំណស់។ 
េនកនុងរបេទសកមពុជ ជទូេទ េយងេឃញថ មនភពខុសគន មួយចំនួន រវងអនករស់េនទីរកុង 
ជមួយនឹងអនករស់េនជនបទ បទ ចំេពះករេរកកពីេគង 
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េរពះថរបសិនេបេយងនិយយអំពីអនករស់េនជនបទ គឺគត់ែតងែតេរកកពីេគងពីរពលឹម 
ឬក៏ពីរពឹកជងអនកេនទីរកុង េរពះថអនកេនជនបទ គត់េងបពីេគង ឬក៏េរកកពីេគង េនេម៉ង ៥ 
រពឹក បទ គត់េរកកពីេគងេនេម៉ង ៥ រពឹក េហយឬក៏េម៉ង ៦ រពឹក បទ េរពះថគត់ជកសិករ 
ដូេចនះគត់រតូវេទ េរកកេទែរស ឬក៏េទចំកររបស់គត់ពីរពលឹមបនតិច េដមបីឲយេមឃរតជក់ 
ទន់េមឃរតជក់ បទ បុ៉ែនតចំែណកឯអនករស់េនទីរកុងវញិ គឺគត់េធវករងរ 
របកបករងរេនកនុងរកុមហុ៊ន ឬក៏របកបករងរេនកនុងសល ឬក៏សថ ប័នេផសងៗ 
អញច ឹងេម៉ងករងររបស់គត់ គឺអចចូលេម៉ង ៧ ឬេម៉ង ៨ ដូេចនះេហយ អនកែដលរស់េនទីរកុង 
គត់េគងយូរជងអនកេនតមជនបទ គឺគត់អចេគងដល់េម៉ង ៧ ឬេម៉ង ៨ បន។ 
ចំេពះករភញ ក់ពីេគងេទៀតេសតក៏ខុសគន ែដរ គឺអនករស់េនជនបទគត់េគង គត់ភញ ក់ពីេគង 
េដយសរែតករសដ ប់សំេឡងសតវ អញច ឹងអនកេនជនបទ 
គត់មិនសូវេរបរបស់នឡិកេរទ៍បុ៉នម នេនះេទ គឺគត់ 
េនេពលណែដលគត់ឮសូរសំេឡងសតវមន់រងវ គឺគត់នឹងភញ ក់ េរពះថមន់រងវ ជទូេទ 
េនេពលរពលឹមេម៉ង ៥ គឺមន់រងវ។ អញច ឹងគត់នឹងភញ ក់តមសំេឡងមន់រងវេនះឯង។ 
បុ៉ែនតអនករស់េនទីរកុង គឺមិនមនចិញច ឹមសតវេរចនេនះេទ ដូេចនះគត់រតូវករដក់នឡិកេរទ៍ 
េដមបីឲយគត់ដឹងថេម៉ងបុ៉នម ន ឬក៏េដមបីឲយគត់ភញ ក់ពីដំេណក។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺនរមីន ក់េនះ គឺគត់រស់េនទីរកុង បទ គត់រស់េនទីរកុង េដយសរែតគត់េរបរបស់នឡិកេរទ៍ 
េដមបីដស់ឲយគត់ភញ ក់ពីដំេណក។ 
 
បទ ចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់បិទនឡិកេរទ៍គត់េហយ បទ អញច ឹងគត់បិទនឡិកេរទ៍ 
េដមបីកំុឲយមនសំេឡងរខំនេនកនុងផទះគត់ បនទ ប់ពីគត់បិទនឡិកេរទ៍េហយ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនេដរេចញពីកែនលងែរគេគងរបស់គត់ អញច ឹងជទូេទ បនទ ប់ពីេយងភញ ក់ពីេគង 
េយងរតូវេរៀបចំកែនលងេគងរបស់េយងឲយមនសណដ ប់ធន ប់ បទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
នរមីន ក់េនះ បទ បនទ ប់ពីគត់ភញ ក់ពីេគងេហយ គត់រតូវេរៀបចំកែនលងេគងរបស់គត់ 
េដយេរៀបចំេខនយនិងភួយឲយមនសណដ ប់ធន ប់ បនទ ប់មកគត់ក៏បនេដរេចញពីែរគេគងរបស់គត់ 
បទ េរពះថេនេពលែដលេយងភញ ក់ពីេគង េយងមិនរតូវអងគុយេនេលែរគយូរេពកេនះេទ 
វនឲំយេយងខតេពលេវល េរពះថេយងរតូវរបញប់េរៀបចំខលួនេដមបីេទសល 
ឬក៏េទេធវករេទៀត។ អញច ឹងភល មៗ បនទ ប់ពីភញ ក់ពីេគង េយងរតូវេរកកេចញ 
េហយេរៀបចំកែនលងេគងរបស់េយងឲយមនសណដ ប់ធន ប់ បនទ ប់មកេយងរតូវេទបនទប់ទឹក 
េដមបីងូតទឹក។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ នរមីន ក់េនះ គត់បនេដរេចញពីែរគេគងរបស់គត់ 
េហយេដរសំេដេទបនទប់ទឹក។ 
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ចូលដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ នរដីែដលេនះ គត់បនេដរចូលកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ 
បទ គត់ភញ ក់ពីេគង េហយគត់េដរចូលកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ េដយបនទប់ទឹករបស់គត់ គត់ 
េយងេឃញថ មនដូចជឡបូលងៃដ បទ ឡបូលងៃដមួយ មនកបលរ ៉ូបី៊េន 
ឬក៏កបលម៉សីុនទឹកមួយ ែដលមនពណ៌េខៀវ េនេលឡបូលងៃដេនះ 
េហយេនពីេលកបលម៉សីុនទឹកេនះ គឺេយងេឃញមនកូនទូតូចមួយ បទ កូនទូតូចេនះ 
គឺជទូសរមប់ដក់សមភ រៈបនទប់ទឹក ដូចជរចសដុសេធមញ សបូ៊ដុសខលួន សបូ៊កក់សក់ជេដម។ 
អញច ឹងេយងេរបរបស់កូនទូតូចមួយ េដមបីដក់សមភ រៈទងំេនះេរបរបស់េនកនុងបនទប់ទឹក។ 
បនទប់ទឹករបស់គត់គឺមនកញច ក់មួយ បុ៉ែនតកញច ក់ កញច ក់បងអួចេនះ គឺេនខពស់ 
បនន័យថខពស់ផុតកបលរបស់គត់ អញច ឹង េយង េបេយងដក់កញច ក់ទបេពក 
គឺេគអចេមលេឃញេយងេនេពលែដលេយងងូតទឹក ដូេចនះេយងរតូវដក់ឲយខពស់ពីខលួន 
េដមបីករពរកំុឲយេគេមលេឃញ។ េនកនុងរូបភពេនះ គឺនរមីន ក់េនះ 
គត់បនេដរចូលកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ េដយេដរសំេដេទរកឡបូលងៃដ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់េដរចូលកនុងបនទប់ទឹកគត់រចួរល់េហយ គត់បនេបកទូកញច ក់ឬក៏កូនទូរបស់គត់ 
េដមបីយកថន ដុំសេធមញនិងរចសដុសេធមញេចញមក។ អញច ឹងេនេពលែដលភញ ក់ពីេគងេហយ 
េយងរតូវករដុសេធមញ ដុសសមអ តេធមញរបស់េយង េដមបីយកកេមទចកមទីេចញពីេធមញរបស់េយង 
េរពះថេពលលង ច គឺេយងញុអំហរេពលលង ចជេរចន 
អញច ឹងកេមទចកមទីនឹងេនជប់េធមញរបស់េយងជក់ជពំុខន។ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនរចបច់ថន ដុំសេធមញដក់េនេលរចសដុសេធមញរបស់គត់ អញច ឹងថន ដុំសេធមញ 
របអប់ថន ដុំសេធមញរបស់គត់គឺមនពណ៌ស ចំែណកឯថន ដុំសេធមញគឺមនពណ៌ៃបតងនិងលយស 
េហយរចសដុសេធមញរបស់គត់គឺមនពណ៌រកហម។ អញច ឹងគត់បនរចបច់ថន ដុំសេធមញមួយចំនួន 
ដក់េទេលរចសដុសេធមញរបស់គត់ បទ គត់រចបច់[រចសដុសេធមញ]ថន ដុំសេធមញ 
េទេលរចសដុសេធមញ េដមបី សរមប់េធវករដុសេធមញគត់ 
អញច ឹងគត់ដុសេធមញជេរៀងរល់រពឹកែតមដង េរពះថករដុសេធមញ គឺេធវឲយេយងបំបត់កលិនមត់។ 
អញច ឹងេពលែដលេយងេរកកពីេគង គឺកេមទចកមទីកកសំណល់ 
ែដលេយងញុអំហរពីេពលលង ចេនះេនេតងសអិតជប់េធមញរបស់េយង 
ដូេចនះវនឹងេធវឲយមនដងកូវសីុេធមញ ឬក៏មនកលិនមត់ របសិនេបេយងមិនបនដុសេធមញេនះេទ។ 
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េនកនុងរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់រចបច់ថន ដុំសេធមញដក់េលរចសដុសេធមញរបស់គត់េហយ 
នរមីន ក់េនះបនយករចសដុសេធមញមកដុសេធមញរបស់គត់ អញច ឹងគត់ដុសេធមញ 
ដុសសមអ តេធមញរបស់គត់យ៉ងយកចិតតទុកដក់ គឺ គឺេធវតមកបួនដុសេធមញ ែដលគត់ធល ប់បនេរៀន 
គឺករដុសពីេលចុះេរកម ពីេរកមេឡងេល ពីេឆវងេទសដ  ំអញច ឹងគត់ដុសមដងមួយៗ 
បនន័យថេធមញរបស់គត់ គត់ដុសចុះេឡងៗ េហយេយងេឃញថថន ដុំសេធមញែតងែតមនពពុះ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដុស គឺមនពពុះេចញពីកនុងមត់គត់យ៉ងេរចន 
ដូេចនះពពុះេនះវមិនែមនជពពុះេរគះថន ក់េនះេទ គឺជពពុះៃនថន ដុំសេធមញ 
េរពះថថន ដុំសេធមញែដលេយងេរបរបស់ គឺផសំពីសរធតុជេរចន ែដលមនកលិនរបេហរ 
ឬក៏ករពរដងកូវសីុេធមញ អញច ឹងវនឹងេធវ[...] េធវករសមអ តនូវកកសំណល់េផសងៗ 
ែដលេនជប់េធមញនិងេនកនុងមត់របស់េយង ដូេចនះេហយ គត់ដុសេធមញេដមបីសមអ ត 
េហយបំបត់កលិនមត់របស់គត់េរកយពីេរកកពីេគង បទ។ អញច ឹងមិនរតឹមែតដុសេធមញេនះេទ 
នរមីន ក់េនះ គត់ដុសអណដ តគត់ផងែដរ ដូេចនះករដុសសមអ តេធមញ មត់េធមញ 
គឺេយងរតូវករដុសទងំអណដ ត ទងំេធមញ េដមបីកមច ត់កលិនមត់និងកកសំណល់េផសងៗ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៨ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៨ បនទ ប់ពីគត់ដុសេធមញរចួ បទ 
អញច ឹងគត់ដករចសដុសេធមញេចញពីកនុងមត់របស់គត់េហយ េហយគត់មនកន់ែកវទឹកមួយ បទ 
គត់មនកន់ែកវទឹកមួយ ែដល េយងេឃញថ គត់កំពុងែតេងយមុខេឡងេលបនតិច 
េហយមនទឹកេនកនុងមត់របស់គត់ អញច ឹងគត់រតូវខពុរមត់េចញ បទ 
អញច ឹងបនន័យថគត់ដក់ទឹកកនុងែកវ េហយគត់ខពុរមត់េចញ បនន័យថ 
េនេពលែដលដុសេធមញរចួ េយងរតូវែតខពុរមត់េចញនូវថន ដុំសេធមញ ែដលេនកនុងមត់របស់េយង 
ឬក៏ខពុរពពុះថន ដុំសេធមញេចញ។ េរពះថថន ដុំសេធមញែដលេនកនុងមត់ បនទ ប់ពីេយងដុសេធមញរចួ 
គឺជកកសំណល់ េហយនិងជវតថុកខវក់ ដូេចនះេយងរតូវខជ ក់េចញឲយអស់ េចញពីមត់របស់េយង 
េហយខពុរវឬក៏លងសមអ តមត់េយងេដយទឹកសអ ត េធវដូចនរមីន ក់េនះែដលេនកនុងរូបភព 
គឺគត់ដក់ទឹកចូលកនុងមត់ បនទ ប់មកគឺគត់ខពុរ។ អញច ឹងគត់ករលងសមអ តមត់ បនទ ប់ពីដុសេធមញ 
េយងេហថករខពុរមត់។ បទ គត់ខពុរមត់ 
េដយគត់យកទឹកេទខពុរមត់ទងំេឆវងទងំសដ េំនកនុងមត់របស់គត់ទងំអស់ 
េហយទឹកែដលគត់ខពុរេនះ គត់រតូវខជ ក់េចញមកេរកទងំអស់ 
គឺគត់មិនរតូវេលបចូលកនុងេពះេនះេទ េរពះករេលបទឹកកខវក់ចូលកនុងេពះែបបេនះ 
អចេធវឲយេយងមនជំងឺបន។ បទ េហយបនទ ប់ពីគត់ខពុរមត់េហយ 
គត់ក៏បនលងរចសដុសេធមញរបស់គត់ផងែដរ។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងដុសេធមញេហយ 
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េយងមិនរតឹមែតលងមត់របស់េយងេនះេទ 
រចសដុសេធមញរបស់េយងក៏រតូវេតលងសមអ តផងែដរ េបមិនដូេចនះេទ 
សរធតុកខវក់ែដលេនជមួយនឹងថន ដុំសេធមញ ឬក៏េនជមួយនឹងេធមញរបស់េយង 
ែដលជប់នឹងរចសដុសេធមញ វនឹងកេកតជបក់េតរ ីឬក៏ជេមេរគ េធវឲយេយងមនជំងឺេផសងៗ 
េនេពលែដលេយងយករចសេនះមកដុសមដងេទៀត។ 
អញច ឹងេយងរតូវសមអ តរចសដុសេធមញឲយបនសអ តមុននឹងយកេទទុក។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីដុសេធមញរចួ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនងូតទឹក បទ អញច ឹងករងូតទឹករបស់គត់ គឺងូតេដយទឹកផក ឈូក បទ ជទូេទ 
េនកនុងទីរកុង គឺេយងេរបរបស់ទឹកផក ឈូកេនកនុងបនទប់ទឹករបស់េយង 
ក៏បុ៉ែនតេបសិនជេនតមទីជនបទវញិ ករងូតទឹក 
គឺគត់មិនមនទឹកម៉សីុនេរបរបស់រគប់រគន់េនះេទ េដយេនកនុងរបេទសកមពុជ 
ករេរបរបស់ទឹកម៉សីុន ភគេរចនគឺសមបូរែតេនកនុងទីរកុងែតបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនតសរមប់េនទីជនបទ 
គឺេយងេរបរបស់ទឹកពងឬក៏ទឹកអង េដយបនទទួលមកពីទឹកេភលៀង អញច ឹងអនកេនជនបទ 
គត់េរបរបស់ទឹកេភលៀង េនេពលែដលេភលៀងមក គត់រតងេភលៀងទុកដក់កនុងពងឬក៏កនុងអង 
បនទ ប់មកគត់យកទឹកេភលៀងេនះឲយមកេរបរបស់ េដយគត់មនផតិលមួយ 
គត់យកផតិលចក់េលខលួនរបស់គត់េដមបីងូតទឹក ក៏បុ៉ែនតសរមប់អនកេនទីរកុង 
គឺេគេរបរបស់ទឹកម៉សីុន ដូេចនះេគរគន់ែតេបកកបលរ ៉ូបី៊េនទឹក ទឹកនឹងេចញមកភល មែតមដង 
ដូចេនកនុងរូបភពេនះ នរមីន ក់េនះ គត់បនងូតទឹកេដយេរបរបស់កបលទឹកម៉សីុន 
គឺជទឹកផក ឈូក។ គត់ងូតទឹកបេណដ រ ដុសសបូ៊បេណដ រ និងកក់សក់បេណដ រ។ 
អញច ឹងកនុងករសមអ តខលួន ករងូតទឹក េយងរតូវេរបរបស់សបូ៊េដមបីដុសខលួនផងែដរ 
េរពះថេពញមួយៃថងែដលេយងេធវករេហយ េមេរគនឹងេតងជប់ខលួនេយង ដូេចនះ 
េនេពលែដលេយងេគង េយងងូតទឹកសមអ តខលួនបនមួយស 
ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលេយងេរកកពីេគង គឺនឹងមនេញស បនន័យថេពលែដលេយងេគង 
ក៏េយងែបកេញសែដរ អញច ឹងេធវឲយខលួនេយងរបឡក់ ឬក៏សអិតខលួន 
ឬក៏មនេមេរគេតងេនជប់ខលួនេយងជក់ជមិនខន អញច ឹងេនេពលែដលេយងងូតទឹក 
េយងរតូវសមអ តខលួនេយងឲយបនសអ ត េដយដុសខលួនេយងជមួយនឹងសបូ៊ បទ 
េហយកក់សក់េយងផងែដរ េរពះថសក់របស់េយងរតូវសមអ តយ៉ងតិចមួយសបត ហ៍ 
ឬក៏មួយអទិតយបីដង អញច ឹងមួយសបត ហ៍មនរយៈេពល ៧ ៃថង 
ដូេចនះេយងរតូវអនុវតតតមកបួនអនម័យ គឺមួយសបត ហ៍េយងរតូវកក់សក់យ៉ងតិចក៏បីដងែដរ 
េដមបីកមច ត់ធតុកខវក់េចញពីសក់កបលរបស់េយង េដមបីឲយេយងមនអរមមណ៍ថរសស់ថល  
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និងករពរកររមស់កបល។ អញច ឹងរូបភពទី ៩ េនះ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនកក់សក់របស់គត់នឹងសបូ៊ េហយគត់កំពុងដុសខលួនរបស់គត់ផងែដរ 
េនេពលែដលគត់ងូតទឹក។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ នរមីន ក់េនះ បនទ ប់ពីងូតទឹកេហយ 
បទ បនទ ប់ពីងូតទឹករចួ គត់បនយកកែនសងមួយមកជូតខលួន អញច ឹងជទូេទបនទ ប់ពីេយងងូតទឹករចួ 
េយងរតូវជូតខលួនេយងឲយបនសងួតជមុនសិន មុននឹង[គត់]េយងេសលៀកពក់េខអវ។ 
អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់ពំុទន់េសលៀកពក់េខអវេនះេទ 
ែដលគត់បនយកកែនសងមួយមករុខំលួនរបស់គត់ 
បនទ ប់មកគត់បនយកកែនសងេនះមកជូតនឹងខលួនរបស់គត់ េដយជូតខលួនមុន 
បនទ ប់មកគត់ជូតៃដតមេរកយ អញច ឹងគត់យកជូតកែនលងណែដលេសម គឺដូចជសក់ ដូចជខលួន 
និងៃដេជងផងែដរ េរពះថេនេពលែដលេយងេចញពីបនទប់ទឹក េបេយងមិនជូតខលួនេទ 
ទឹកនឹងរសក់តមខលួនរបស់េយង។ អញច ឹងទឹករសក់េធវឲយរបឡក់ផទះ ឬក៏េសមេនកនុងផទះ 
េហយអចមនេរគះថន ក់េនេពលែដលេយងេដរជន់ទឹកេនះ 
េរពះវអចមិនេដរឲយេយងរអិលដួលបន។ ដូេចនះេយងរតូវជូតខលួនឲយសងួតជមុនសិន 
មុននឹងេចញពីបនទប់ទឹក េដមបីកំុឲយមនទឹករសក់ ឬក៏រអិលដួល 
េនេពលែដលេយងេចញពីបនទប់ទឹក។ េហយក៏វជករសមអ តខលួនមួយែដរ 
េរពះថេនេពលែដលេយងងូតទឹករចួ េយងរតូវជូតសមអ តខលួនឲយបនសងួត េដមបីកំុឲយេសម 
ឬក៏ទទឹកនូវេខអវរបស់េយង។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ គត់បនជូតខលួនរចួេហយ 
គត់ក៏បនចូលកនុងបនទប់េគងរបស់គត់វញិ។ បទ គត់ចូលកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ 
ក៏បុ៉ែនតគត់មិនែមនចូលេទេគងវញិេនះេទ េដយគត់បនផល ស់សេមលៀកបំពក់ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតផល ស់សេមលៀកបំពក់របស់គត់ េដយគត់យកេខអវេគង ឈុតេគងរបស់គត់ 
ែដលគត់េគងយប់េនះ គឺមនឈុតេខេជងែវងពណ៌េលឿង និងអវៃដែវងពណ៌េលឿង 
ដក់េនេលែរគ បនន័យថគត់េដះសេមលៀកបំពក់ឈុតេគងរបស់គត់េចញ 
ែដលដក់េនេលែរគទងំពីរ បនទ ប់មកគត់បនផល ស់សេមលៀកបំពក់េធវករងររបស់គត់។ 
េដយគត់យកអវៃដែវងពណ៌ទឹកសមុរទ ឬក៏ពណ៌េខៀវ មកពក់េនេលខលួនរបស់គត់ 
េដយនរមីន ក់េនះ គត់បនេសលៀកសំពត់ជមុន សំពត់របស់គត់គឺមនពណ៌ស 
េហយសំពត់េនះគឺរតឹមជងគង់។ អញច ឹងរបែវងសំពត់គឺរតឹមជងគង់ េហយមនពណ៌ស 
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េហយគត់ពក់អវៃដែវងពណ៌េខៀវ េដយគត់ពក់អវបេណដ រ គត់េលកៃដបេណដ រ 
េដមបីស៊កៃដបញចូ ល បនទ ប់មកគត់ទញខលួនអវទមល ក់ចុះេរកម េដមបីពក់អវ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១២ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១២ បនទ ប់ពីគត់ផល ស់សេមលៀកបំពក់រចួ 
បនន័យថគត់េសលៀកពក់េខអវេធវកររចួរល់េហយ គត់បនេចញពីបនទប់េគងរបស់គត់ 
េដយគត់េដរសំេដមកតុមួយេនកនុងផទះ បទ អញច ឹងតុេនះគឺមនកបូបរបស់គត់ បទ 
អញច ឹងកបូបសព យេធវកររបស់គត់គឺមនពណ៌ទឹករកូច បទ េហយេនេលតុេនះគឺមនអំពូលមួយ 
េគេហថអំពូលចន អញច ឹងអំពូលមួយេនះ គឺដក់បំភលឺេនេលតុរបស់គត់ 
េដយគត់បនដក់កបូបេនេលេនះ។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះគឺជមនុសសែដលមនសណដ ប់ធន ប់មន ក់ 
បនន័យថ សមភ រៈរបស់គត់ែដលគត់រតូវករេដមបីេទេធវករ គឺគត់េរៀបចំរចួរល់អស់េហយ 
េនកនុងកបូបសព យរបស់គត់ ដូេចនះេនេពលែដលគត់ផល ស់េខអវរចួ គត់ពំុចបំច់េដររកសមភ រៈ 
េដមបីេទេធវករេនះេទ គត់រគន់ែតមកសព យនូវកបូប ឬក៏យកកបូបគត់ គឺជករេរសចែតមដង 
េរពះអវីៗែដលគត់រតូវករ គឺគត់េរៀបចំេនកនុងកបូបេនះរចួជេរសចេទេហយ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១៣ បទ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ គត់យកកបូបគត់េហយ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនេដរមកេដរេបកទវ រ អញច ឹងគត់េដរមកេបកទវ ររបស់គត់េដមបីេចញេទេរក។ 
េយងេឃញថេនកនុងផទះរបស់គត់គឺមនករមលរពំមួយ បទ េនេរកយនរេីនះ 
គឺមនករមលរពំមួយ ករមលរពំជទូេទេយងដក់េនកនុងផទះ េដមបីឲយេយងេដរជន់ 
ឬក៏ដក់តងំលមអ។ អញច ឹងេយងរកលករមលរពំគឺជេសភ័ណភពមួយ េដមបី េនកនុងផទះផងែដរ។ 
បទ េហយផទះរបស់គត់គឺតងំលមអេដយផទ ងំគំនូរមួយផទ ងំ។ 
អញច ឹងគត់ជអនកែដលរសឡញ់គំនូរផងែដរ 
េរពះថគត់បនតងំលមអផទ ងំគំនូរេនកនុងផទះរបស់គត់។ ផទះគត់ក៏មនដូចជដេំដមេឈ 
គឺមនដេំដមេឈេនកនុងថូផក របស់គត់ អញច ឹងេដមេឈឬក៏ផក  គត់ដេំនកនុងថូ 
េហយដក់េនេលេជងពនមួយ បទ េនេលេជងពន ឬេលេជងទរម ែដលផក របស់គត់េនះ 
គត់ដេំនមត់ទវ រផទះ បទ គត់ដលំមអេនមត់ទវ រផទះ។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់បនេបកទវ រផទះ 
េដមបីេចញេទេរក បទ គត់បនេបកទវ រផទះ ទវ ររបស់គត់គឺេបកចូលកនុង 
េហយគត់េដរេចញេរកេទតមទវ រេនះ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនេចញពីផទះរបស់គត់េហយ េហយគត់បនេដរសំេដេទកែនលងេធវកររបស់គត់ 
េដយគត់េដរបេណដ រ យកៃដមខ ងខទប់េទេលកបូបសព យរបស់គត់េដមបីកំុឲយេយល។ 
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អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរ េហយេយងសព យកបូប ជទូេទ េយងែតងែតខទប់ 
ឬក៏ទប់កបូបេយង កំុឲយវេយលេយក េរពះថេនេពលែដលកបូបេយល 
គឺេយងពិបកេនកនុងករេធវដំេណ រ េដយសរែតវេយលចុះេយលេឡង អញច ឹងេទ គឺ 
េយងនឹងពិបកេដយសរេយងឃលីងេឃល ងេទតមកបូបរបស់េយង។ ដូេចនះគត់យកកបូប 
គត់យកៃដរបស់គត់ទប់កបូបេដមបីកំុឲយេយល េធវឲយគត់ងយរសួលកនុងករេដរេទមុខ។ 
អញច ឹងេយងេឃញថ គត់ពំុបនជិះម៉ូតូ ឬក៏ជិះសីុកលូ ឬក៏ជិះឡនអីេទ 
េដយសរែតគត់មិនមនកររបញប់របញល់ខល ងំេនះេទ េហយកែនលងេធវកររបស់គត់ 
ក៏េនជិតនឹងផទះរបស់គត់ផងែដរ ដូេចនះគត់េដរ គឺមនអតថរបេយជន៍ផងែដរ េរពះថ 
គត់អចសនសំសំៃចេទេលករចំណយេផសងៗ ដូចជករចំណយេលម៉ូតូឌុប 
ឬក៏ករចំណយេលៃថលសងំជេដម។ េហយគត់េដរេនះ 
គឺបនរបេយជន៍ដល់សុខភពរបស់គត់ផងែដរ គឺេរបៀបដូចជករហត់របណអញច ឹង 
េរពះគត់ពំុមនេពលហត់របណេរចនេនះេទ ដូេចនះេហយគត់េដរ 
គឺេរបៀបដូចជគត់ហត់របណ េដមបីសុខភពគត់ផងែដរ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េដរបនបនតិច 
គត់បនមកដល់កែនលងលក់បយមួយ អញច ឹងគត់បនជួបនឹងនរ ីអនកលក់បយមន ក់ បទ 
មច ស់តូបលក់បយ បុ៉ែនតហងបយេនះគឺជកែនលងលក់បយែដលេនតមចិេញច មផលូវេនះេទ 
េរពះថគត់េនតមផលូវេទេធវកររបស់គត់ គត់បនចូលមកកែនលងលក់បយេនះ 
េដយគត់បនទិញបយ បនន័យថគឺជអហរេពលរពឹករបស់គត់ 
អញច ឹងេយងមនអហរេពលរពឹក េនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនេរចនរបេភទផងែដរ 
មនដូចជបយរសូប មនដូចជបបរ មនដូចជនំបញចុ ក និងមនដូចជគុយទវជេដម 
ដូេចនះជទូេទពួកេយងញុបំយរសូប បទ មុននឹងេទេធវករ 
ឬក៏េយងេទដល់កែនលងេធវករេហយេទបេយងញុ។ំ េនកនុងរូបភពេនះ 
គឺនរមីន ក់េនះបនទិញបយរសូបមួយរបអប់។ អញច ឹងបនន័យថគត់ខចប់ 
គត់ឲយអនកលក់ខចប់បយរសូបរបស់គត់មួយរបអប់ េដមបីជអហរេពលរពឹករបស់គត់។ 
គត់ពំុបនញុេំននឹងកែនលងេនះេទ េដយសរែតគត់រតូវេទេធវករឲយទន់េម៉ង 
ឲយទន់េពលេវល។ អញច ឹងអនកលក់បនយកបយមួយរបអប់ ែដលគត់ខចប់រចួ មកឲយនរមីន ក់េនះ 
តមករកុមម៉ង់របស់នរមីន ក់េនះ េហយនរមីន ក់េនះ គត់បនហុចលុយេទឲយអនកលក់ផងែដរ 
េទេលៃថលបយ ែដលគត់បនទិញ។ អញច ឹងជទូេទករលក់បយេនតមផលូវេនះ 
គឺេយងមនជេរមសពីរ គឺេយងអចអងគុយញុេំនកែនលងហងេនះែតមដងក៏បន េយងឲយេគខចប់ក៏បន 
េរពះថេនេពលែដលេគខចប់ េគនឹងមនរបអប់េសន មួយ េដមបីខចប់បយឲយេយង 
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យ៉ងមនសណដ ប់ធន ប់េទៀតផង េហយេគមនសល បរពដក់េនកនុងេនះផងែដរ 
េដមបីឲយេយងងយរសួលញុ ំដូចនរមីន ក់េនះ គត់បនខចប់បយ 
េដមបីសរមប់អហរេពលរពឹករបស់គត់អញច ឹង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េដយសរែតគត់ពំុមនេពលេរចនកនុងករញុបំយ 
េនកែនលងហងេគេនះេទ ដូេចនះគត់ក៏បនយួររបអប់បយេនះមកកែនលងេធវកររបស់គត់ 
េដយគត់បនយួររបអប់បយេនកនុងថង់មួយ បទ ៃដមខ ងរបស់គត់គឺសព យកបូប 
ៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់គឺយួរថង់បយ។ អញច ឹងគត់យួរថង់បយ ឬក៏អហរេពលរពឹករបស់គត់ 
េដរតមផលូវេទកែនលងេធវករ េដយបនតដំេណ រេទមុខេទៀត បទ។ នរមីន ក់េនះ ៃថងេនះ 
គត់មិនសូវជរបញប់េដមបីេទេធវករេនះេទ េដយសរែតគត់សល់េម៉ងេរចនែដរ 
អញច ឹងគត់េដរជធមមត េដរមិនរបញប់របញល់ ឬក៏មិនរត់េនះេទ បទ េរពះថរបសិនេបេយងរត់ 
វអចនឹងែបកេញស ែបកេញសរបឡក់េខអវ អញច ឹងវេធវឲយេយងមនធំុកលិនខលួន 
េនេពលែដលចូលកនុងកែនលងេធវករ ដូេចនះ េយងគួរែតេដរតមសរមួល របសិនេបេយងេដរេទេធវករ 
េយងគួរែតេដរតមសរមួល េដមបីកំុឲយវែបកេញសនិងមនធំុកលិនេទេលអនកដៃទ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៧ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៧ បនទ ប់ពីគត់េដរបនបនតិចមក េយងេឃញថ 
គត់ក៏បនចូលេទដល់កែនលងេធវកររបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់បនេដរមកដល់មុខកែនលងេធវកររបស់គត់េហយ េដយកែនលងេធវកររបស់គត់ 
គឺមនេរបរបស់ទវ រកញច ក់។ បទ បុ៉ែនតទវ រេនះមិនេបកេនះេទ មិនែមនបនន័យថ 
មិនទន់ដល់េម៉ងេធវករេនះេទ ក៏បុ៉ែនតជទូេទទវ ររកុមហុ៊នឬក៏ទវ រកែនលងេធវករ 
គឺេគែតងែតបិទជនិចច បុ៉ែនតេគមិនចក់េសេនះេទ េដយសរែតេគរតូវេបកេចញចូលជរបច ំ
ដូេចនះេគរគន់ែតបិទ េដមបីកំុឲយមនដីហុយចូល ឬក៏មនខយល់ចូលខល ងំ អញច ឹងទវ រកញច ក់ 
គឺអចេមលេឃញេនខងកនុង ដូេចនះ េពលែដលនរេីនះេទដល់ គត់រតូវេបកទវ រកញច ក់ 
េដមបីចូលេទកនុងករយិល័យឬក៏កែនលងេធវកររបស់គត់។ ជមួយនឹងបយ 
ែដលគត់យួរមកអមបញ់មិញ េយងេឃញថគត់នឹងញុបំយេពលរពឹកេនះ 
េនកនុងកែនលងេធវកររបស់គត់ឬក៏េនកនុងករយិល័យរបស់គត់ែតមដង បទ 
េរពះថគត់រតូវមកឲយដល់កែនលងេធវករឲយទន់េម៉ង បនទ ប់មក 
គត់រតូវរសស់រសូបអហរេពលរពឹកមុននឹងគត់េធវករ 
េរពះរបសិនេបេយងមិនបនរសស់រសូបអហរេពលរពឹកេនះេទ េយងនឹងពំុមនកមល ងំរគប់រគន់ 
េដមបីេធវករេនះេទ េរពះថរពឹកេឡងគឺេយងនឹងេហវ ឬក៏េយងនឹងឃល ន 
ដូេចនះេយងរតូវញុឲំយបនែឆអតមុននឹងេធវករ ដូចនរមីន ក់េនះ េទះបីជគត់មិនមនេពលេរចន 
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សរមប់ញុអំហរេពលរពឹកេនកែនលងលក់អហរេពលរពឹកក៏េដយ 
ក៏បុ៉ែនតគត់ក៏បនខចប់អហរេពលរពឹក េដមបីមកញុេំនកែនលងេធវករផងែដរ។ អញច ឹងបនន័យថ 
ឥឡូវេនះ គត់មកដល់កែនលងេធវកររបស់គត់េហយ 
េហយគត់ក៏កំពុងែតេដរសំេដចូលេទកនុងករយិល័យរបស់គត់ផងែដរ េដមបីេធវកររបស់គត់ 
ដូចសពវមួយដង ឬក៏ជដូចរល់ៃថងអញច ឹងែដរ បទ។ 


