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សួសដី ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករញុរំ តីអង
ំ ។ អញច ឹងករញុរំ តីអង
ំ

ែដលជទូេទ រតីគឺមនេរចនរបេភទ េហយរតីគឺេយងអចេធវជមុខមហូបបនយ៉ ងេរចនផងែដរ
ែដលេនកនុងរបេទសកមពុជ េយងអចយករតីមក ជទូេទេយងយករតីមកអំង ឬក៏មកេចៀន
េទតមចំណង់ចំណូលចិតត និងេទតមអវីែដលេយងចង់ញុ។
ំ

ែដលជក់ែសដង េនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់
កំពុងែតេដរេទផទះ អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេដរមកពីកែនលងេធវករ

ិ
ឬក៏េដរមកពីករេដរកមសនតជមួយនឹងមិតតភកតិ ឬក៏គត់េទបែតរតលប់មកពីករហត់របណវញ
អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរតមផលូវសំេដេទផទះ ែដលគត់េដរបេណដរ គិតេទដល់ផទះរបស់គត់បេណដរ

ថគត់ជិតេដរ ជិតដល់ផទះេហយ ែដលេយងេឃញបុរសមនក់ហនឹង គត់មនអយុរបែហលជ ២៣
ឆន។
ំ អញច ឹងគត់អយុរបែហលជ ២៣ ឆន ំ ែដលគត់ពក់អវេលឿង ៃដខលី េខេជងែវងពណ៌ស
េហយគត់ពក់ែសបកេជងប៉ តពណ៌ទឹករកូច អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់េដរ

អចរតលប់មកពីកែនលងហត់របណ ឬក៏គត់អចនឹងេទបែតរតលប់មកពី[ករ]
កែនលងេធវកររបស់គត់។ ដូេចនះគត់េដររតលប់េទផទះ ែដលេយងេឃញេនខងេរកយគត់
គឺមនរសេមលៃនទីរកុង បនន័យថគត់ក៏ជមនុសសែដលរស់េនទីរកុងែដរ
អញច ឹងគត់អចនឹងេដរេទទីរកុង ឬក៏េទបផទះរបស់គត់ែដលេនទីរកុង
េដមបីេទសរមកេនផទះរបស់គត់ ទទួលទនអហរ ជមួយនឹងមិតតរសីរបស់គត់
ឬក៏ជមួយនឹងរគួសររបស់គត់បន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េដរបនបនតិចេរកយមក អញច ឹងេនេពលែដលបុរសមនក់េនះ
គត់បនេដរបនតិចេរកយមក េយងេឃញគត់េដរមកដល់កែនលងលក់រតីអង
ំ មួយកែនលង
អញច ឹងេយងេឃញបុរសមនក់េនះ គត់បនឈរសមលឹងេទេលកែនលងលក់រតីអង
ំ ែដលេនចិេញច មផលូវ
អញច ឹងជទូេទេនកមពុជគឺេយងមនករលក់រតីអង
ំ េនតមចិេញច មផលូវជេរចនកែនលងផងែដរ

ែដលេយងេឃញេគអំងមនរតីេរចនរបេភទ ែដលមនអនកខលះអំងរតីេដៀប អនកខលះអំងរតីរ ៉ស់
អនកខលះេទៀតអំងរតីរកហម អនកខលះេទៀតអំងរតីអែណដងជេដម
អញច ឹងរតីមនេរចនរបេភទែដលរបជជនកមពុជចូលចិតតអង
ំ ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២
េនះ គឺមនចេងអររតីមួយ ែដលេគកំពុងែតអំងេនេរកមឆរត អញច ឹងគឺេគមនចរងកន

ករអំងរតីគឺរតូវមនចរងកន ែដលចរងកនេនះគឺេយងេរបធយូងេដមបីឲយមនរេងកេភលង។
អញច ឹងជទូេទករអំងរតីគឺេយងអត់េរបអុសេនះេទ េរពះអុសគឺជេឈ អញច ឹងេឈ

េនេពលែដលរតូវេភលង គឺេឆះ មនអណ
ដ តេភលង អញច ឹងវេធវឲយរតីអត់អចអំងបនេនះេទ
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វអចេខលច ដូេចនះេយងរតូវេរបធយូង អញច ឹងធយូង េនេពលែដលរតូវេភលងគឺវអត់មនអណ
ដ តេភលងេទ
គឺវមនែតរេងកេភលង អញច ឹងវមនរេងកេភលង ដូេចនះវអត់អចេធវឲយរតីេខលចបនេទ
អញច ឹងេយងអចអំងរតីបនឆអិនលអ ែដលេនកនុងេនះេយងេឃញមនចេងអរមួយធំ
េនេលចរងកនអំងរតី អញច ឹងេគអំងរតីេនេលចរងកន

េហយដក់ចេងអរេនេលចរងកនេនះឲយខពស់ផុតពីេភលងបនតិច

េហយបនទប់មកេគដក់រតីេនេលចេងអរេនះ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញេគកំពុងែតអំងរតីចំនួនបីេនេលចេងអរែដលធំមួយ េហយមនបុរសមនក់
គត់កំពុងែតអងគុយេនែកបរចរងកនអំងរតីេនះ ែដលគត់ជអនកលក់

អញច ឹងេយងេឃញគត់អង
ំ បេណដរ េហយមនែផសងហុយេចញពីចរងកនគត់បេណដរ
បនន័យថរតីេនះគឺេនេកដ េហយមនហុយកលិនឈងុយ មកតមបរ ិយកស ឬក៏េនកនុងខយល់
អញច ឹងេធវឲយមនអនកដំេណរគឺគត់ចង់ញុេំ ដយសរែតកលិនឈងុយៃនរតី
ែដលេយងេឃញេនេលចរងកន គឺេយងេឃញមនឆរតមួយផងែដរ

អញច ឹងឆរតេនះគឺជឆរតមួយេដមបីករពរទឹកេភលៀង ឬក៏ទឹកសេនសមេផសងៗ កុំឲយធលក់េទេលរតី
េរពះរបសិនេបរតីអង
ំ រតូវទឹកេភលៀង គឺេធវឲយសច់របស់វខូច វអចេធវឲយទន់េពក ឬក៏មិនឆងញ់
ិ
ដូេចនះអនកលក់គត់រតូវបំងៃថងបង
ំ េភលៀង កុំឲយទទឹក េទទទឹកនឹងរតីអង
ំ មយ៉ ងវញេទៀត

របសិនេបចរងកនអំងរតីរតូវទឹក វអចេធវឲយរលត់េភលង អញច ឹងេធវឲយរតីអង
ំ របស់គត់អត់ឆិន
អ េនះេទ
័ ២៣ ឆនហ
ដូេចនះគត់រតូវករពរ។ អញច ឹងបុរសែដលពក់អវេលឿង ែដលមនវយ
ំ នឹង

គត់បនេដរមកដល់កែនលងលក់រតីអង
ំ មួយកែនលង ែដលអនកលក់ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌សវយ
េខេជងែវងពណ៌ស េហយគត់ពក់ែសបកេជងប៊ូពណ៌េខម
អងគុយលក់េនែកបរចរងកនអំងរតីេនះផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េឃញកែនលងលក់រតីអង
ំ បុរសែដលពក់អវេលឿងៃដខលេី នះ

គត់ក៏បនចូលេទដល់កែនលងលក់រតីអង
ំ បនន័យថគត់ចូលេទជិតនឹងចរងកនលក់រតីអង
ំ
េហយសួរតៃមលេទអនកលក់អំពីតៃមលៃនរតីអង
ំ េនះ អញច ឹងេដយសរែតរតីអង
ំ គឺ
េយងអំងមនេរចនរបេភទ េយងមនរតីេរចនរបេភទខុសៗគន
អញច ឹងតៃមលៃនរតីអង
ំ គឺវខុសគនេទតមរបេភទរតីផងែដរ េដយរតីខលះ ដូចជរតីេដៀប
និងរតីរ ៉ស់ជេដម ជរតីធំៗ ដូេចនះគឺវមនតៃមលៃថល ចំែណកឯរតីេផសងេទៀតដូចជរតីអែណដង
ឬក៏រតីរកហម អញច ឹងគឺវមនតៃមលេថកជងរតីេដៀបរតីរ ៉ស់បនតិច
អញច ឹងេពលខលះគឺគត់អចចង់បនរតីែដលេថក េពលខលះគត់ចង់បនរតីែដលៃថល
េរពះរតីែដលៃថលគម
ឺ នរសជតិឆងញ់ ដូេចនះេដមបីឲយដឹងថតៃមលប៉ុនមន បុរសមនក់េនះ
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គត់ក៏បនចូលមកសួរអនកលក់ េដយគត់ចងអុលេទេលរតីមួយ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៣ េនះ
គឺបុរសមនក់េនះ គត់បនេលកៃដចងអុល ចងអុលេទរូបរតីមួយ េទេលរតីមួយ
េហយសួរេទអនកលក់ថតៃមលប៉ុនមន អញច ឹងអនកលក់

គត់ក៏បនេឆលយរបប់តៃមលេទដល់បុរសមនក់េនះយ៉ ងយកចិតតទុកដក់
េដយគត់េមលពិនិតយេមលរតី េមលទំហរំ តី
េហយគត់បនេឆលយរបប់តៃមលេទដល់បុរសមនក់េនះភលម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់បនទិញរតីចំនួនមួយកបលេហយ បនទប់មកបុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនរបប់េទអនកលក់ គត់បនេលកៃដជសញញេឡងពីរ
បនន័យថគត់េលកៃដរមមពីរេឡង ៃដសដរំ បស់គត់គឺេលករមមពីរ េដមបីរបប់េទអនកលក់ថ
គត់រតូវករបយពីរកញច ប់ អញច ឹងេដយសរែតេនផទះគត់មនគនចំនួនពីរនក់
របែហលជគត់មនគនចំនួនពីរនក់ ដូេចនះគត់ទិញបយដំេណបចំនួនពីរកញច ប់
ប៉ុែនតេនកនុងរបេទសកមពុជជទូេទេយងញុប
ំ យធមមត គឺេយងអត់ញុប
ំ យដំេណបេទ

េដយសរែតបយដំេណបគឺវេរៀងសអិត អញច ឹងវពិបកញុ ំ ដូេចនះគឺេយងញុប
ំ យអងករខសយ
េគេហថអងករខសយ អញច ឹងជបយមួយែដលមនពណ៌ស េហយអត់សូវសអិតេនះេទ

ដូេចនះេនកមពុជគឺេយងញុប
ំ យអងករខសយ គឺេយងអត់ញុប
ំ យដំេណបេទ។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់បនរបប់េទអនកលក់េដមបីទិញបយចំនួនពីរកញច ប់បែនថមេទៀត បនទប់ពីគត់ទិញរតីេហយ
ដូេចនះគត់បនេលកៃដចំនួនពីរេឡង
េដមបីរបប់េទអនកលក់ឲយអនកលក់ខចប់បយចំនួនពីរកញច ប់យកមកឲយគត់ ែដលរូបភពទី ៤ េនះ
េយងេឃញអនកលក់ គត់បនកន់បយចំនួនពីរកញច ប់យកមកឲយបុរសមនក់េនះ
ែដលគត់េលកបយចំនួនពីរកញច ប់េឡង េហយគត់បនចងអុលេទកន់កញច ប់បយទំងេនះ
េដមបីរបប់េទដល់បុរសមនក់េនះេទតមតរមូវកររបស់គត់ អញច ឹងគត់កន់បយពីរកញច ប់
ែដលបយទំងពីរកញច ប់គឺដក់េនកនុងកញច ប់មួយៗ គឺ មួយកញច ប់មួយ មួយកញច ប់មួយ
សរមប់មនុសសពីរនក់ អញច ឹងបយពីរកញច ប់សរមប់មនុសសពីរនក់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីអនកលក់ អនកទិញ

គត់បនទិញរតីចំនួនមួយេហយ អញច ឹងអនកលក់ គត់បនរបញប់រស
ួ រន់ខចប់រតីេនះឲយេភញៀវ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញអនកលក់បនយករតីែដលអំងឆអិនរួច អញច ឹងរតីអង
ំ ឆអិន
គត់បនយកខចប់នឹងរកដសកែសត អញច ឹងេដយសរែតគត់ចង់ករពរបរ ិសថនផង

អញច ឹងគត់អត់េរបថង់បលសទិកេនះេទ េរពះថេរបថង់បលសទិក េពលខលះវអចប៉ះពល់ដល់បរ ិសថន
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េដយសរែតវជសរធតុគីមី ដូេចនះេនេពលែដលេយងេបះេចលថង់បលសទិកេផដសផដស

វអចហូរេទកនុងលូ ឬក៏ហូរេទកប់េទកនុងដី វអចេធវឲយប៉ះពល់ដល់បរ ិសថនដូចជសទះលូ
ឬក៏ដីខវះជីវៈជតិជេដម។ អញច ឹងេដមបីឲយបរ ិសថនសអត េដមបីឲយបរ ិសថនសអត

ិ អញច ឹងជក់ែសដងបុរសេនះ ែដលជអនកលក់
េយងរតូវេរបរបស់រកដសកែសតវញ
គត់បនេរបរបស់រកដសកែសត េដមបីខចប់រតីរបស់គត់ឲយេទេភញៀវ
ែដលគត់អត់េរបរបស់ថង់បលសទិកេនះេទ មយ៉ ងរកដសកែសតគឺមនតៃមលេថក

ដូេចនះគត់អចចំេណញបនេរចន របសិនេបគត់េរបរបស់រកដសកែសតេដមបីខចប់រតី
អញច ឹងគត់អចចំេណញេរចនផងែដរ
េដយេយងេឃញគត់បនរុ ំរតីចូលេទកនុងរកដសកែសតមួយសនលឹក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់បនទិញរតីនិងបយចំនួនពីរកញច ប់រច
ួ រល់េហយ

គត់ក៏បនយកបយនិងរតីដក់ចូលេទកនុងថង់ធំមួយ អញច ឹងគត់ខចប់រតីេនកនុងរកដសកែសត
េហយបយខចប់េនកនុងកញច ប់តូចៗ អញច ឹងេដមបីយួរេទផទះឲយមនភពងយរសួល

គត់ក៏បនមនថង់រកណត់តូចមួយ ឬក៏ថង់រកដស េយងេហថថង់បរ ិសថនមួយ
ែដលេយងេហថថង់រកណត់ អញច ឹងគត់អចយកថង់រកណត់ធំមួយ
មកដក់រតីនិងបយរបស់គត់ចូលេទកនុងេនះ ែដលេយងេឃញេនកនុងថង់រកណត់េនះ
គឺេយងេឃញមនរកដសកែសតែដលរុ ំរតីអមបញ់ មិញចំនួនមួយ និងមនបែនលផងែដរ
បែនលរបែហលជបែនលទុកញុជ
ំ មួយនឹងរតីអង
ំ ឬក៏មនមហូបេផសងេទៀតផងែដរ

េហយេនកនុងេនះគឺេយងេឃញមនបយចំនួនពីរកញច ប់ អញច ឹងបនទប់ពីគត់ទិញរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនដក់ទឹករជលក់ចូលេទកនុងេនះផងែដរ េដយសរែតរតីអង
ំ ភគេរចនគឺជរតីសប
គឺវមនរសជតិសប ដូេចនះេយងអត់អចញុទ
ំ េទបនេទ គឺអត់ឆងញ់

អញច ឹងេដមបីឲយវមនរសជតិឆងញ់ េយងរតូវញុជ
ំ មួយនឹងទឹករជលក់

ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ គឺគត់បនទិញទឹករជលក់មួយកញច ប់ផងែដរ
ប៉ុែនតជទូេទទឹករជលក់រតីគឺេយងអត់ចប
ំ ច់ទិញេទ គឺេន[កនុង]កមពុជគឺេយង

េនេពលែដលេយងទិញរតី គឺអនកលក់ែតងែតឲយទឹករជលក់មកជមួយែតមដង េដមបីរជលក់ជមួយរតី
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញគត់ដក់ទឹករជលក់រតីចូល[េទ]មួយកញច ប់
ចូលេទកនុងថង់ធំរបស់គត់េដមបីយួរេទផទះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បនកុមម៉ង់ទិញបយ
និងរតី ជមួយនឹងបែនល និងទឹករជលក់រច
ួ រល់េហយ គត់បនខចប់ចំណីអហរទំងេនះ
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ចូលេទកនុងថង់ធំមួយរួចេហយ អញច ឹងគត់ក៏បនរបគល់លុយេទឲយអនកលក់
អញច ឹងជទូេទគឺអនកលក់រតូវឲយលុយ រតូវឲយរបស់េទដល់អនកទិញ
ចំែណកឯអនកទិញរតូវរបគល់លុយេទឲយអនកលក់ៃថលរបស់។
ែដលជក់ែសដងគឺបុរសែដលពក់អវេលឿង គត់បនទិញរតី ទិញបយ ជមួយនឹងទឹករជលក់
ជមួយនឹងបែនលេផសងៗ ពីបុរសែដលជអនកលក់ ែដលពក់អវពណ៌សវយ
អញច ឹងបុរសែដលពក់អវេលឿងគឺជអនកទិញ ឬក៏ជអតិថិជន

ដូេចនះគត់រតូវរបគល់លុយេទឲយបុរសែដលជអនកលក់ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺ

បុរសែដលពក់អវេលឿងកំពុងែតរបគល់លុយ ឬក៏សច់របក់េទឲយបុរសែដលពក់អវពណ៌សវយ
េហយបុរសែដលពក់អវពណ៌សវយែដលជអនកលក់
ក៏បនលូកៃដទទួលយករបក់ៃថលរតីរបស់គត់ផងែដរ
ដូេចនះពួកគត់គឺទូទត់គនេដយេរបសច់របក់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទប់ពីគត់ចកេចញពីកែនលងលក់រតីមក
អញច ឹងគត់បនបនតដំេណរមកមុខេទៀត

អញច ឹងគត់េដររហូតេឆពះមកមុខលុះគត់េដរបនមួយសនទុះេរកយមក

គត់បនេដរមកដល់ផទះរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេដរមកដល់ផទះរបស់គត់
ែដលមនមត់ទវរនិងមនជេណដរផងែដរ ក៏ប៉ុែនតផទះរបស់គត់គឺទបេទ អញច ឹងគត់
ផទះរបស់គត់គឺអត់ខពស់េទ ដូេចនះជេណដររបស់គត់គឺមនែតពីរកំែតប៉ុេណណះ

អញច ឹងគឺងយរសួលេឡង អញច ឹងរូបភពទី ៨ គឺបុរសមនក់េនះ គត់បនយួរថង់អីវ៉ន់ ឬក៏ថង់មូ ហប
ែដលគត់ទិញមកតមផលូវអមបញ់ មិញ មកផទះរបស់គត់ េដយេនកនុងថង់ែដលគត់យួរេនះ

គឺមនរតី មនបយ មនបែនល និងមនទឹករជលក់ជេដម េហយគត់យួរេនៃដេឆវងរបស់គត់
ែដលគត់េដរបេណដរ ញញឹមបេណដរ មកផទះរបស់គត់ ែដលេយងេឃញេនមុខផទះរបស់គត់
គឺមនថូផកចំនួនមួយ េហយមនេដមេឈេនកនុងថូេនះផងែដរ
អញច ឹងបនន័យថគត់របែហលជរសឡញ់ េដមេឈ

ដូេចនះគត់បនដំេដមេឈលមអេនខងមុខផទះរបស់គត់
អញច ឹងគត់ដេំ ដមេឈេដមបីលមអេនខងមុខផទះរបស់គត់ ែដលបុរសមនក់េនះ
គត់បនមកដល់ផទះរបស់គត់ បនទប់ពគ
ី ត់ទិញរតីអង
ំ និងមហូបេផសងៗេនតមផលូវរួចមក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញ បនទប់ពីគត់េដរមកដល់ផទះេហយ
បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនេរៀបចំកែនលងញុប
ំ យជមួយនឹងមិតតរសីរបស់គត់
ែដលេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ ពីរនក់គឺអត់ពក់ែសបកេជងេទ
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អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលពួកគត់េនកនុងផទះ គឺគត់អត់ពក់ែសបកេជងេទ

េដយសរែតគត់មិនចង់ឲយរបឡក់ផទះរបស់គត់ មយ៉ ងេនកនុង[…]េនរបេទសកមពុជ
គឺេយងអត់េដរពក់ែសបកេជងចូលកនុងផទះេទ បនន័យថេយងទុកែសបកេជង
ែសបកេជងរបស់េយងរតូវេទទុកេនខងេរកជនិចច

អញច ឹងេយងអត់រតូវពក់ែសបកេជងចូលកនុងផទះេទ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញរូបភពេនះ

គឺេគទំងពីរនក់ ែដលបុរសមនក់េនះ និងមិតរត សីរបស់គត់ គឺគត់អត់ពក់ែសបកេជងេទ
័ ២៣ ឆនេំ នះ គត់បនរកលនូវករមលមួយ
េហយបុរសែដលជមនវយ

អញច ឹងគត់រកលករមលេដមបីអងគុយញុប
ំ យ េហយនរ ីែដលជមិតតរសីរបស់គត់

េយងេឃញគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស េខេជងែវងពណ៌េខម េហយគត់ចងសក់បួងេទេរកយ
េដយៃដទំងពីររបស់គត់គឺកន់ចនចំនួនមួយចំនួន អញច ឹងបនន័យថគត់កន់ចន
េដមបីយកមកដួសបយ យកមកដក់មូ ហប េដមបីញុ[ំ ...] សរមប់អហរេពលលងចេនៃថងេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់រកលនូវករមលរួចរល់េហយ

មិតតរសីរបស់គត់ក៏បនយកចនមកដក់េនេលករមលេនះ អញច ឹងគត់បនទុកថង់មូ ហប
ែដលគត់បនទិញអមបញ់ មិញេនមខង េហយគត់េរៀបចនសិន

អញច ឹងេយងេឃញនរ ីែដលជមិតតរសីេនះ គត់កំពុង ៃដទំងពីររបស់គត់
អញច ឹងៃដទំងពីររបស់គត់គឺគត់កំពុងែត គត់កំពុងែតកន់ចនមួយចំនួន េដយេរៀបេនេលករមល
័ ២៣ ឆនេំ នះ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតកន់ចនផង
ចំែណកឯបុរសែដលមនវយ
និងសមផង អញច ឹងជទូេទេយងញុប
ំ យគឺេយងេរបរបស់សលបរពជមួយនឹងសម

េដយជក់ែសដងេយងេឃញបុរសមនក់េនះ ៃដសដរំ បស់គត់ គឺគត់កំពុងែតកន់ចន
រ ីឯៃដេឆវងកំពុងែតកន់សលបរពនិងសម េដមបីញុជ
ំ មួយនឹងបយ

េដយពួកេគទំងពីរនក់កំពុងែតេរៀបចនេនេលករមល េដយេយងេឃញេនេលករមល
គឺមនចន មនសលបរព មនសមផងែដរ អញច ឹងសមគឺវអត់ជិតដូចសលបរពេទ
បនន័យថសលបរពគឺវជិត អត់មនរបេឡះេនះេទ េដមបីហុតទឹកសមលបន

ចំែណកឯសមគឺវមនេធមញរសួចៗ អញច ឹងវអត់ជិតេទ អញច ឹងវអត់អចដួសសមលបនេទ
ែតសមគឺេយងេរបរបស់េដមបីជួយចក់ជសច់ ឬក៏ជួយកយបយចូលកនុងសលបរពបន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ
បនទប់ពីពួកគត់បនេរៀបចនេហយ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ

គត់ក៏បនយករតីែដលគត់បនទិញអមបញ់ មិញមកដក់កុ ងចនផងែដរ
ន
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អញច ឹងេដយសរែតរតីគឺមនរូបរងែវង ដូេចនះគត់រតូវេរបរបស់ចនរងពងរកេព
ចនរងពងរកេពេដមបីដក់រតីេនះ អញច ឹងេយងេឃញគត់ដក់រតីេនេលចនរងពងរកេព
រួចេហយគត់កន់មកដក់េនេលករមល េដយសរែតរតីេនះ គឺជរតីអង
ំ េហយេកដ
ដូេចនះេយងេឃញមនែផសងហុយេចញពីសច់រតី ែដលបងកឲយមនកលិនឈងុយ

អញច ឹងបនន័យថែផសងែដលេចញពីសច់រតីគឺេធវឲយមនកលិនឈងុយ បនន័យថគួរឲយចង់ញុ ំ

អញច ឹងេយងេឃញរសតែី ដលជមិតតរសីរបស់បុរសមនក់េនះ គត់អងគុយលុតជងគង់េនេលករមល

័ ២៣ ឆនេំ នះ គត់ក៏បនយករតីមកដក់េនេលករមលេដមបីញុផ
េហយបុរសែដលជវយ
ំ ងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ បនទប់ពីគត់េរៀបចំរតីេហយ បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនយកទឹករជលក់រតី បនន័យថទឹករជលក់ យកមកចក់ចូលេទកនុងចន
េដយសរែតទឹករជលក់គឺេគខចប់េនកនុងថង់បលសទិក ដូេចនះវនឹងពិបកញុ ំ

របសិនេបេយងអត់ចក់ចូលកនុងចន អញច ឹងេដមបីឲយវមនរូបរងសអត េមលេទលអេមលផង
និងរសួលញុផ
ំ ង េយងរតូវចក់ទឹករជលក់ចូលេទកនុងចន។

ជធមមតទឹករជលក់គឺមនេរចនរសជតិ បនន័យថអនកខលះគត់ចូលចិតតទឹករជលក់រសជតិៃរប
អនកខលះចូលចិតតទឹករជលក់រសជតិែផអម រ ីឯអនកខលះេទៀតចូលចិតតទឹករជលក់រសជតិជូរ
ដូេចនះគត់អចកុមម៉ង់េទអនកលក់បនថគត់ចូលចិតតរសជតិអីវ

េហយេពលខលះទឹករជលក់គឺមនរសជតិហឹរផងែដរ េរពះរបសិនេបអតិថិជនចូលចិតតហឹរ
អនកលក់នឹងេធវទឹករជលក់ែដលមនរសជតិហឹរសរមប់គត់
ែដលេយងអចេធវទឹករជលក់េទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់េយង របសិនេបេយងចង់បនជូរ
េយងរគន់ែតរចបច់រកូចឆមរចូលេទកនុងទឹករជលក់

គឺវអចេធវឲយទឹករជលក់របស់េយងមនរសជតិជូរបនជករេរសច អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១២
គឺគត់បនចក់ទឹករជលក់របស់គត់ចូលេទកនុងចនមួយ គឺកូនចន ជកូនចនមួយ

េដមបីងយរសួលរជលក់រតី រជលក់សច់រតី េដមបីញុ ំ អញច ឹងរបសិនេបគត់ទុកេនកនុងថង់បលសទិក
គឺវពិបកេនកនុងកររជលក់ជមួយនឹងសច់រតីខលង
ំ ណស់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ បនទប់ពីពួកេគេរៀបចំចនមហូប
និងចនទឹករជលក់រច
ួ រល់េហយ ពួកេគក៏បនអងគុយទល់មុខគន

អញច ឹងេយងេឃញពួកេគកំពុងែតអងគុយទល់មុខគន េដយរសតីែដលជមិតតរសីេនះ
គត់អងគុយលុតជងគង់ ឬក៏អងគុយបត់េជង េដយៃដទំងពីរគឺដក់េនេលេភល

័ ២៣ ឆនេំ នះ គត់អងគុយែពនែភនន អញច ឹងជធមមត
ចំែណកឯបុរសែដលមនវយ

មនុសសរសីគឺគត់ែតងែតអងគុយលុតជងគង់ឬក៏អងគុយបត់េជង ចំែណកឯមនុសសរបុស
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គត់ចូលចិតតអងគុយែពនែភនន េហយេនចំខងមុខរបស់ពួកេគ ឬក៏េនកណ
ដ លពួកេគ

គឺមនរតីចំនួនមួយ ែដលកំពុងែតហុយ និងមនកលិនឈងុយ េហយមនចនបែនលពីរចនផងែដរ
ែដលេនែកបរេនះ អញច ឹងពួកេគក៏ញុរំ តីជមួយនឹងបែនល ផទប់ជមួយនឹងបែនល
េដយេយងេឃញគត់ទង
ំ ពីរនក់ គឺអងគុយេនេលករមល

េហយមនកញច ប់មូ ហបេនែកបរខលួនរបស់ពួកេគផងែដរ។ អញច ឹងជទូេទ គឺេនកមពុជ

គឺេយងភគេរចនគឺេយងញុប
ំ យេដយេរបរបស់កេនទល គឺេយងអត់េរបរបស់តុេទ អញច ឹងេពលខលះ
អនកខលះ រកុមរគួសរខលះ គត់ញុប
ំ យេនេលតុ បនន័យថគត់េរៀបចំតុ

េហយគត់ដក់បយេនេលតុ រួចក៏អងគុយេលេកអីេដមបីញុ ំ ប៉ុែនតភគេរចន ភគេរចនេនកមពុជ
គឺេយងអត់េរបរបស់តុេទ បនន័យថេយងអត់េរបរបស់តុេទ គឺេយងរកលកេនទល

ឬក៏កររកលករមល អញច ឹងេយងរកលកេនទលេនេលឥដឋ ឬក៏េនេលរនបផទះរបស់េយង
បនទប់មកេយងញុប
ំ យេនេលកេនទល អញច ឹងវជវបបធម៌មួយរបស់កមពុជ
គឺេយងញុប
ំ យេនេលកេនទល។

បនទប់មកេទៀតគឺរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ គឺេយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកគត់េរៀបចំមូ ហបរួចរល់អស់េហយ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏ចប់េផដមេបកកញច ប់បយ

អញច ឹងេដយសរែតគត់អត់ដប
ំ យេទេនៃថងេនះ េហយគត់ក៏អត់េធវមូ ហបែដរ អញច ឹងគត់ទិញបយ
និងមហូបមកពីខងេរក អញច ឹងេដយសរែតបចចុបបននមនុសសេយងរវល់េរចន

ដូេចនះេយងអត់មនេពលេរៀបចំបយមហូបខលួនឯងេទ បនន័យថមនក់ៗគឺេធវករនិងេរៀន

េហយចូលមកដល់ផទះយប់ៗេរជេពក ដូេចនះេយងអត់មនេពលេធវមូ ហបនិងដំបយញុខ
ំ ួ នឯងេទ
ល
ិ ែដលលអមួយគឺករទិញមកទីខងេរកេដមបីញុ ំ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៤
អញច ឹងវធី
គឺបុរសមនក់េនះ គត់បនទិញរតីនិងទិញបយមកពីហងែដលលក់េនតមផលូវ

លក់េនតមចិេញច មផលូវ េដមបីយកមកញុ ំ េដយសរែតគត់អត់មនេពលដំបយ
និងអត់មនេពលេធវមូ ហបេដយខលួនឯង េហយរូបភពទី ១៤ េនះ រូបភពទី ១៤

គឺគត់កំពុងែតែហកកញច ប់បយ អញច ឹងជទូេទ កញច ប់បយគឺែតងែតមនសំបក
េហយនិងមនមត់កញច ប់ អញច ឹងេដមបីឲយចក់បយេចញពីកញច ប់េនះបន
េយងរតូវែតែហកមត់កញច ប់បយេចញ អញច ឹងេយងេឃញគត់បនទញកញច ប់បយេឡងេល
ទញេដមបីបកមត់គរមបកញច ប់បយេឡង េដមបីចក់បយចូលេទកនុងចន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកគត់េរៀបចំរច
ួ រល់អស់េហយ អញច ឹងគត់េរៀបចំរច
ួ រល់ទង
ំ េរៀបចំបយ េរៀបចំមូ ហប
ក៏ដូចជេរៀបចំទឹករជលក់និងបែនលសរមប់ផទប់ ឬក៏េយងេហថអនលក់រច
ួ រល់េហយ
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អញច ឹងគត់កច
៏ ប់េផដមករញុអ
ំ ហរេពលលងចរបស់គត់ែតមដង េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី
១៥ េនះ គត់បនយកសមនិងសលបរពមកចប់សច់រតីញុ ំ អញច ឹងគត់យកសមមកឆកឹះសច់រតី

រួចេហយយកសច់រតីេនះមកដក់េលសលបរព អញច ឹងគត់យកសមេដមបីចក់សច់រតី េបះសច់រតី
េដមបីយកមកដក់េលសលបរពេដមបីញុ ំ អញច ឹងជទូេទគឺរតីគឺមនឆអឹងតូចៗ

ដូេចនះេយងញុគ
ំ ឺរតូវែតរបុងរបយ័តនបនតិចជមួយនឹងឆអឹង េរពះថឆអឹងរបស់វអចនឹងមុត ឆអឹងវគឺមុត

ដូេចនះរបសិនេបេយងអត់របយ័តនេទ េយងអចសលក់ឆឹង
អ បន អញច ឹងេយងអចសលក់ឆឹអងេនកនុងបំពង់ក
ឬក៏ឆឹង
អ អចមុតអណ
ដ ត ឬក៏មុតអញចញេធមញរបស់េយងេនេពលែដលេយងញុម
ំ ិនបនរបុងរបយ័តន
េដយសរែតឆអឹងរបស់វតូចៗ ដូេចនះមុនេពលែដលេយងញុរំ តីគឺេយងរតូវេបះឆអឹងវេចញសិន
ឬក៏េយងញុែំ តសច់វេទ គឺេយងអត់រតូវទំពទំងឆអឹងេនះេទ េដយសរែតេយងអចនឹងមុត
ឬក៏អចេយងឲយសលក់បន។ អញច ឹងេយងេមលរូបភពទី ១៥ េនះ គឺគត់អត់ញុទ
ំ ង
ំ ឆអឹងេទ

បនន័យថគត់យកសមមកេកសយកសច់រតីេចញពីឆឹង
អ របស់រតី េហយគត់យកសមេនះ
ែដលជប់សច់រតី យកមកដក់េនេលសលបរព អញច ឹងេដមបីញុជ
ំ មួយនឹងសលបរព
អញច ឹងជទូេទកមពុជ ឬក៏របជជនែខមរ គឺគត់ញុប
ំ យនឹងសលបរពជមួយនឹងសម

គឺេយងអត់ចូលចិតតេរបចងកឹះេនះេទ ែដលេយងេឃញរតីអង
ំ េនកនុងេនះគឺមនកលិនឈងុយ
គឺមនកលិនឈងុយ េដយមនែផសងហុយេចញពីចន ែដលវេនេកដៗផងែដរ
េដយសរែតគត់ទិញគឺរតីែដលេទបនឹងអំង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ញុរំ តីអង
ំ េហយ
គត់ក៏បនញុជ
ំ មួយនឹងបែនលផងែដរ អញច ឹងជទូេទរតីអង
ំ គឺេយងែតងែតញុជ
ំ មួយនឹងបែនល
ឬក៏េយងេហថអនលក់ េដមបីបែនថមរសជតិវឲយកន់ែតឆងញ់ េរពះរតីអង
ំ គឺមនទឹករជលក់
ដូេចនះទឹករជលក់គឺេយងញុជ
ំ មួយបែនលផងែដរ េដមបីឲយឆងញ់ ឲយកន់ែតឆងញ់

អញច ឹងបែនលែដលេយងញុជ
ំ មួយផទប់ េយងេហថផទប់ជមួយនឹងរតីអង
ំ ជមួយនឹងទឹករជលក់
េយងេហបែនលេនះថអនលក់ អញច ឹងអនលក់ជទូេទគឺជបែនលខចីៗ មនដូចជរតសក់ មនដូចជៃសព
មនដូចជីរជេដម អញច ឹងេយងអចញុជ
ំ មួយនឹងសច់រតី ផទប់ជមួយនឹងសច់រតី
ផទប់ជមួយនឹងទឹករជលក់ េហយេយងយកមកញុ ំ ែដលេយងេហថវជអនលក់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ

ពួកេគទំងពីរនក់បនញុប
ំ យរួចរល់េហយ េហយចំេពះសច់រតីមួយែដលេគទិញមកេនះ
គឺមនរសជតិឆងញ់ យ៉ងខលង
ំ ដូេចនះេគញុប
ំ យអស់េរចន អញច ឹងេគញុប
ំ យអស់េរចន
អស់ទង
ំ ពីរកញច ប់ែតមដង េហយអនលក់ែដលេនេលករមលគឺអត់មនេទៀតេទ

បនន័យថពួកេគញុអ
ំ ស់ទង
ំ អស់ គឺអស់ទង
ំ អនលក់ អស់ទង
ំ ទឹករជលក់ជមួយនឹងសច់រតីផងែដរ
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េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៧ េនះ គឺសច់រតីគឺេនសល់ែតឆអឹងេនះេទ
អញច ឹងអត់មនសច់េទៀតេទ បនន័យថពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺញុស
ំ ច់ទង
ំ អស់
អញច ឹងពួកគត់ទុកែតឆអឹងែតប៉ុេណណះេនកនុងរូបភពទី ១៧ េនះ

េដយពួកគត់ទង
ំ ពីរនក់ែឆអតទំងពីរនក់ែតមដង េដយេយងេឃញនរ ី
ែដលជមិតតរសីរបស់បុរសមនក់ហនឹង គត់អងគុយបត់េជងេនេលករមល
េហយយកៃដមខងរចត់េទេលឥដឋ ៃដមខងេទៀតខទប់េពះរបស់គត់

ែដលបញជក់ថគត់កំពុងែតែឆអតយ៉ ងតឹងេពះ។ អញច ឹងគត់អងគុយសរមក

គត់អត់ទន់េធវករងរអវីេផសងេទ េដមបីឲយរសកេពះសិន អញច ឹងេយងេហថឲយរសកេពះ

័
បនន័យថឲយេពះរបស់គត់ធូរ ែលងសូវតឹងសិន េទបគត់េធវករបនត ចំែណកឯបុរសែដលមនវយ
២៣ ឆនេំ នះ គត់កែ៏ ឆអតដូចគន អញច ឹងគត់ក៏ញុប
ំ យបនែឆអតដូចគន

ដូេចនះគត់ក៏បនយកៃដរបស់គត់អែងអលេពះរបស់គត់ េហយគត់អងគុយបញឈរជងគង់េឡង
េដមបីសរមួលខលួន ឲយរកពះរបស់គត់រ ំលយអហរបនលអ។ អញច ឹងគត់អងគុយបញឈរជងគង់

េហយទេរមតខលួនេទខងេរកយបនតិច េដយយកៃដរចត់េទេលករមល េដមបីទប់ខួ នឲយបននឹ
ល
ង
អញច ឹងេដមបីរកសលំនឹងេលខួ នគត់
ល
គត់យកៃដរចត់េទេលករមល េដមបីអងគុយសរមក
ដូេចនះគត់សរមកសិន បនទប់ពីគត់ញុប
ំ យរួចរល់េហយ

េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថែឆអតខលង
ំ េពក អញច ឹងមុននឹងេធវករបនត គត់រតូវែតសរមកបនតិច
េដមបីឲយធូរេពះងយរសួលកនុងករេធវករេផសងេទៀត បនទប់ពីគត់ញុប
ំ យរួច។
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