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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីកត់សក់។ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមន ក់ 
ែដលគត់ពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខល ីេយងេមលសក់របស់គត់ែវង 
ដូេចនះគត់ក៏នឹកេឃញចង់កត់សក់របស់គត់ឲយខល ីេដមបីបដូរម៉ូត ឬក៏េដមបីឲយែបលកមុខ។ 
ពីេរពះេពលខលះ េនេពលែដលេយងកត់សក់ ឬក៏បដូរម៉ូតសក់របស់េយង 
េធវឲយមុខរបស់េយងែបលកខុសពី េធវឲយេយង មុខេយងែបលកខុសពី ពីមុនបនតិច 
េដយសរែតម៉ូតសក់របស់េយងថមី។ ដូេចនះរបែហលជ សក់របស់គត់ែវងយូរ 
ដូេចនះគត់ចង់កត់េដមបីបដូរ េដមបីបដូរម៉ូតសក់ និងេដមបីឲយែបលកផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ 
េរកយេពលែដលគត់នឹកចង់កត់សក់របស់គត់ឲយខលីរតឹមក េដមបីបដូរម៉ូតសក់ និងេដមបីឲយែបលកមុខ 
គត់ក៏បនេចញពីផទះ និងេដរតរមង់េទផសរទំេនបេដមបីរក េដមបីរកហងកត់សក់។ 
អញច ឹងហងកត់សក់េនកមពុជមនេរចន ហងខលះគឺពួកគត់េបកេនផទះរបស់គត់ 
ហងខលះគឺេបកេនតមផសរទំេនបធំៗ ឬក៏ហងខលះេបកជហងធំៗែដលមនករែតងលមអ 
េដយមនករតុបែតងលមអយ៉ងរសស់ យ៉ងរសស់សអ ត។ អញច ឹងេទតម េទតមហង ហង 
េទតមហង ហងខលះគឺមនតៃមលេថក ហងខលះគឺមនតៃមលៃថល អញច ឹងអរស័យេទេលហង 
អរស័យេទេលហង ឬក៏ទីតងំ ឬក៏កែនលងែដលេយងចូលេទកត់សក់ ឬក៏េធវសក់េនះ។ 
អញច ឹងគត់ េយងេឃញគត់េដរចូលេទកនុងផសរទំេនប េយងេឃញគត់េដរចូលេទកនុងផសរទំេនប 
េដមបីកត់សក់របស់គត់ឲយខលី។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងផសរទំេនប 
និងបនមកដល់មុខទវ រហងកត់សក់ បុ៉ែនតេយងរកេឡកេមលេទខងកនុងហងេនះ 
េយងេឃញមនេភញៀវជេរចនអងគុយ េយងេឃញមនេភញៀវជេរចនអងគុយេនេលេកអី 
កំពុងែតកត់សក់ កំពុងែតកត់សក់ អញច ឹងេយងេឃញមនជងមន ក់ 
េយងេឃញមនជងមន ក់ឈរកត់សក់ឲយេភញៀវ ឈរកត់សក់ឲយេភញៀវ ឬក៏េធវសក់ឲយេភញៀវ។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់េដរ[រតឹម] េដរចូលកនុងផសរទំេនបមកដល់េខល ងទវ រៃនហងកត់សក់េនះ 
គត់ក៏បន គត់ក៏បនេដរតរមង់ េទ គត់ក៏បនេដរតរមង់េទទវ រ េដមបីចូលេទខងកនុង 
អញច ឹងគត់េដរតរមង់េទទវ រេដមបី េដមបីចូលេទខងកនុង។ េបេទះបីជមនេភញៀវេរចន 
ក៏គត់អចអងគុយរង់ចបំន េដយសរែតគត់ចង់បដូរម៉ូតសក់របស់គត់ 
ឬក៏េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងឈប់សរមក ដូេចនះគត់អច គត់អច គត់អចកត់សក់របស់គត់ 
និងអចរង់ច ំេបេទះបីជចំណយេពលយូរ។ េយងរកេឡកេមលេទកនុងហង 
េយងេឃញមនកញច ក់ េយងេឃញមនកញច ក់ដក់សរមប់ឲយេភញៀវ ដក់សរមប់ឲយេភញៀវឆលុះេមល 
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េនេពលែដលេភញៀវតុបែតងមុខ ឬក៏េធវសក់ ឬក៏កត់សក់រចួរល់េហយ េភញៀវអចេមលែដល 
េភញៀវអចេមលកញច ក់េនះ របសិនេបរតង់ណមិនេពញចិតត អចរបប់ជង ជងនឹងែកតរមូវ។ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងហងកត់សក់មួយៗ ែតងែតមនកញច ក់ មនេកអីវលិ 
េដមបីងយរសួលបងវិល េដមបីងយរសួលបងវិល េទេឆវង េទសដ  ំេនេពលែដលេធវសក់ ឬក៏កត់សក់ 
និងេយងេឃញជងេនទីេនះ គឺជមនុសសរបុស គឺជមនុសសរបុស អញច ឹងគត់បនកត់ឲយេភញៀវ។ 
អញច ឹងជងកត់សក់ខលះគឺជជងរសី បុ៉ែនតជងកត់សក់ខលះ គឺជជងរបុស គឺជជងរបុស 
បុ៉ែនតពួកគត់ទងំពីរគឺកត់សអ តដូចគន  គឺកត់សអ តដូចគន ។ របែហលជហងេនកនុងរូបភពទី ៣ 
េនះ គឺជហងកត់សក់ែដលកត់សអ ត ឬក៏េធវសក់សអ ត 
ដូេចនះេយងេឃញមនេភញៀវជេរចនេនខងកនុង េភញៀវជេរចនេនខងកនុង និងកំពុងេធវករកត់សក់ 
និងកំពុងេធវករកត់សក់ ឬក៏េធវសក់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ គត់ក៏េដរចូលេទកនុងហង បុ៉ែនតគត់ 
េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងហង គត់មិនទន់កត់សក់េនេឡយេទ េដយ 
េដយជងេនកនុងហងេនះ គត់តរមូវ េដយជងេនកនុងហងេនះគត់បនកក់សក់ 
ឲយរសតីមន ក់េនះជមុនសិន មុនេពលកក់សក់។ អញច ឹងរបែហលជ េដយសរែតគត់ចង់កក់សក់ផង 
ពីេរពះេពលខលះកក់សក់េដយខលួនឯង គឺ កក់សក់េដយខលួនឯងគឺ េពលខលះគឺខជិល 
េដយសរែតេពលខលះេយងរតូវេអះ េយងរតូវេអះេដមបីឲយសបូ៊ចូល 
រជបចូលេទកនុងសច់កបលរបស់េយង ឬក៏េយងរតូវញី េយងរតូវញី 
អញច ឹងអនកខលះេនេពលែដលកក់សក់ គត់ខជិល កនុងករញី ឬក៏កនុងករេអះសក់របស់គត់ 
េដមបីឲយសបូ៊ចូលេទកនុងសច់កបល ឬក៏េពលខលះករកក់សក់េដយខលួនឯងគឺ 
េយងអត់មនករម៉សសេទ បុ៉ែនតករកក់សក់េនខងេរកគឺមនករម៉សសកបល ែដលេធវឲយេយង 
េធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន និងេបេយងឈកឺបល មនអរមមណ៍ថ 
ហក់បីដូចជរសលកបល និងរសស់រសយ។ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៤ េនះ គត់បន 
គត់បនេទ គត់បនេឡងេទេលេកអី បនេឡងេទេលេកអី និងទេរមតខលួនេនេលេកអីេនះ 
បនទ ប់មកជងេន ជងកត់សក់ េនកនុងេនះក៏បនកក់សក់ឲយគត់។ 
េដយេយងេឃញៃដមខ ងរបស់ជង ៃដខង េយងេឃញៃដខងេឆវង 
កន់ទឹកផក ឈូកបញ់មកេលសក់របស់គត់ ៃដខងេឆវងគឺកន់សក់របស់គត់ េដមបីឲយទឹកនិងសក់ 
ឆប់ ឆប់ចូលគន ។ អញច ឹងេដមបីឲយសក់ងយរសួល[ទទឹក] េដមបីឲយសក់ទទឹក ទទឹក 
និងអចដក់សបូ៊កក់សក់បន។ អញច ឹងេយងេឃញរសតីមន ក់េនះ េយងេឃញគត់ដក់កែនសង 
ដក់កែនសងេនេល ក របស់គត់ េដយសរកែនសងេនះ េយងទុកេនេពលែដលគត់កក់សក់េហយ 
េយងនឹងយកកែនសងេនះមករុសំក់របស់គត់េដមបីកំុឲយទទឹក។ 
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ពីេរពះេនេពលែដលេយងកក់សក់េហយេពលខលះមនទឹករសក់ និងេធវឲយេយង 
និងអចេធវឲយទទឹកេខអវ។ ដូេចនះគត់ដក់កែនសងេនេលសម របស់គត់ 
េដមបីេនេពលែដលកក់សក់េហយ គត់អចេរបកែនសងេនះ 
េដមបីេរបកែនសងេនះរុសំក់របស់គត់ែដលទទឹកេនះ អញច ឹងេយងេឃញជងកំពុងែតបញ់ 
បញ់សក់របស់គត់េដយេរបទឹកផក ឈូក េដមបីឲយសក់របស់គត់ទទឹក ដូេចនះគត់អច 
ដូេចនះជងអចេរបសបូ៊កក់សក់ េដមបីកក់សក់ េដមបីកក់សក់ ឬក៏សមអ តសក់របស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់បញ់ 
េរកយេពលែដលគត់េរបទឹកផក ឈូកបញ់សក់របស់រសតីមន ក់េនះឲយទទឹកលមមនិង ឲយទទឹកលមម 
និងអចដក់សបូ៊បន អញច ឹងបនទ ប់មកជងក៏បន ជងក៏បនយកសបូ៊កក់សក់មក មកដក់ 
មករចបច់េលកបលរបស់រសតីមន ក់េនះ េដមបីេធវករកក់សក់ឲយគត់។ 
អញច ឹងេយងេឃញជងកំពុងែតញី ញីកបលរបស់គត់ 
ឬកំពុងែតេអះកបលរបស់គត់េដមបីឲយពពុះសបូ៊ រជបចូលេទកនុងសច់កបលេដមបី 
េដមបីកមច ត់េមេរគែដលមនជប់េនសច់កបលេនះ។  អញច ឹង កបលក៏ េពលខលះក៏មនេមេរគ 
និងធូលីដីែដរ មនន័យថេនេពលែដលេយងេដរ េដរេនតមផលូវ េពលខលះធូលីដីែដលេហរ គឺ 
េពលខលះធូលីដីែដលេហរ េពលខលះអចប៉ះនឹងសក់របស់េយង និងរបសិនេបេយងអត់បនកក់សក់ 
និងសមអ តសក់របស់េយងឲយសអ តេទ ែសបកកបលនឹងអចមនបញហ  ដូចជមនបញហ រមស់ 
មនបញហ រមស់ 
ឬក៏េពលខលះអចមនបញហ ដំេបេនេលសច់កបលរបស់េយងេដយសរែតមនៃច។ 
អញច ឹងអនកខលះែដល អនកខលះែដលអត់បនកក់សក់ អនកខលះែដលអត់បនកក់សក់ ជក់ែសដងដូចជ 
អនកែដលរស់េនតមជនបទ េពលខលះេនតំបន់មួយចំនួនគត់អត់មនទឹកេទ 
និងេពលខលះេនតំបន់គត់គឺរកីរក មនន័យថពួកគត់មិនសូវមនលុយ 
ដូេចនះពួកគត់មិនមនសបូ៊កក់សក់ និងក៏មិនសូវមនទឹកែដរ 
ដូេចនះពួកគត់េនេពលែដលមុជទឹករតូវសនសំសំៃច។ ដូេចនះកបលរបស់គត់គឺមនៃច។ 
ៃចគឺជសតវលអិតមយ៉ងែដលទំេនេលែសបកកបលរបស់េយង ែដលេកតេចញពីែកអល ឬក៏ែសបក 
េកតេចញពីេមេរគ ែដលេតងជប់េទនឹងែសបកកបលរបស់េយង។ អញច ឹងេនេពលែដលមនៃច 
ៃចេនះនឹងខកំបលរបស់េយង បេងកតឲយមនដំេប។ អញច ឹងករសមអ តកបល ករកក់សក់ 
គឺសំខន់។ អញច ឹងគត់បនចូលមកហង គត់ចូលបន គត់ចូលមកហងកត់សក់ 
មុនេពលកត់សក់គត់រតូវកក់សមអ ត កក់សមអ តសក់របស់គត់ និងសមអ តសច់ សច់កបល 
ែសបកនូវ និងសមអ ត និងសមអ តែសបកកបលរបស់គត់ជមុនសិន េដមបី 
េដមបីឲយមនអរមមណ៍រសស់រសយ េដមបីឲយមនអរមមណ៍រសស់រសយ និងកំុឲយរមស់ផងែដរ។ 
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អញច ឹងេយងេឃញជងកត់សក់កំពុងែតេអះកបលរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញមនពពុះសបូ៊ជេរចន េយងេឃញមនពពុះសបូ៊ជេរចន។ 
េនែកបរេនះេយងេឃញមនដបសបូ៊ពីរ េរបសរមប់កក់ឲយេភញៀវ។ 
អញច ឹងេនហងកត់សក់មនសបូ៊េរចនរបេភទ 
េយងអចេរជសេរ សេទតមសបូ៊ណែដលេយងេពញចិតត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ 
េរកយេពលកក់សមអ តសក់របស់រសតីមន ក់េនះបនសអ តេហយ ជងក៏បន 
ជងក៏បនេលកយកទឹកផក ឈូកមកបញ់េដមបីសមអ តសបូ៊េនះ[េចញ] 
េដមបីសមអ តសបូ៊េនះឲយសអ ត។ អញច ឹងេយងេឃញជងេធវេដយយកចិតតទុកដក់ 
ពីេរពះមិនចង់ឲយទឹកចូលេទកនុងែភនក ឬក៏មិនចង់ឲយសបូ៊ចូលេទកនុងែភនករបស់េភញៀវ។ 
ដូេចនះពួកគត់រតូវកក់សមអ តសក់ េដយយកចិតតទុកដក់ េដមបីឲយេភញៀវេពញចិតត។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេរបទឹកផក ឈូក បញ់លងសមអ តសបូ៊ឲយរសតីមន ក់េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់កក់សក់ និងសមអ តសក់សអ តេហយ 
រសតីមន ក់េនះគត់ក៏េដរមកអងគុយេនេលេកអី មកេលេកអីវលិេដមបីេធវករកត់សក់។ 
អញច ឹងេដយសរែតដំបូងសក់របស់គត់ទទឹក អញច ឹងគត់ជូតសមអ តសក់របស់គត់ 
និងផលុ ំសក់របស់គត់សងួតេហយ គត់ក៏ គត់ក៏េដរមក គត់ក៏ 
គត់ក៏របប់ជងអំពីម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់កត់។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយេនេលេកអីវលិ 
និងគត់កន់កែនសង គត់កន់កែនសងែដលដក់ជប់េនេលសម របស់គត់យ៉ងជប់ 
និងេនខងមុខគត់េយងេឃញមនកញច ក់ េយងេឃញមនកញច ក់េរបសរមប់ឆលុះមុខ 
និងរបដប់របដេផសងៗេទៀត ែដលមនដូចជរកសសិតសក់ ឬក៏តេងកៀប 
ឬក៏ជេកសូ៊ែដលដក់េនខងមុខេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញជង ជងកត់សក់ែដលជមនុសសរបុស 
ែដលជជងរបុស េយងេឃញជងកត់សក់ គឺពក់ឯកសណឋ ន 
ពក់ឯកសណឋ នជជងកត់សក់េនកនុងហង េដយេយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌សៃដ 
គត់ពក់អវសៃដែវង បុ៉ែនតគត់មូរៃដរបស់គត់ មូរៃដអវរបស់គត់េឡងេទេល 
និងគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស។ េនកនុងៃដរបស់គត់មនេសៀវេភម៉ូតសក់ 
ពីេរពះេពលខលះគត់មិនអចកត់សក់តរមូវចិតតរបស់ 
គត់មិនអចកត់សក់េដយគម នករកុមម៉ង់ពីេភញៀវបនេទ ពីេរពះេពលខលះគត់ចូលចិតតម៉ូតេនះ 
បុ៉ែនតេភញៀវគត់ចូលចិតតម៉ូតេនះ។ ដូេចនះគត់រតូវមនេសៀវេភមួយកបល 
សរមប់ឲយេភញៀវេរជសេរ សនូវម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់កត់ ដូេចនះជងអច 
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ដូេចនះជងកត់សក់អចកត់េទតមេនះ និងអច និង និងេភញៀវក៏េពញចិតតផងែដរ 
និងមិនចំណយេពលយូរ។ អញច ឹងជងកត់សក់ក៏បនយកេសៀវេភេដមបីហុចឲយរសតីមន ក់េនះ 
េធវករេរជសេរ ស។ េនែកបរេជងរបស់រសតីមន ក់េនះ េនខងេរកមទូ 
ែដលមនកញច ក់េនជប់នឹងជញជ ងំ េនខងេរកមេនះេយងេឃញមនធុងសំរមមួយ 
ែដលធុងសំរមេនះេយងទុកេនទីេនះ សរមប់េនេពលែដលគត់មន េនេពលែដលគត់ 
េនេពលែដលគត់មនសំរម មនសំរម េនេពលែដលគត់មនសំរម 
គត់អចេបះចូលេទកនុងេនះ។ េនេពលខលះគត់អចេរបរកដសជូតមត់ ឬក៏េពលខលះគត់អចញុ ំ
ញុអីំេនអំឡុងេពលកត់សក់ ដូចជេពលខលះគត់អចញុសំកររគប់េដមបីកំុឲយអផសុក 
អញច ឹងគត់អចេបះសំបកេនះចូលេទកនុងធុងសំរមេនះបន។ 
ឬក៏េពលខលះេនេពលែដលជងកត់សក់ឲយេភញៀវេហយ 
ជងនឹងរបមូលសក់របស់េភញៀវដក់ចូលេទកនុងធុងសំរមេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ ជងក៏បន ជងក៏បនហុចេសៀវេភ 
ហុចេសៀវេភម៉ូតសក់េនះឲយេទរសតីមន ក់េនះ។ រសតីមន ក់េនះគត់ចង់កត់សក់របស់គត់ឲយខល ី
ដូេចនះគត់ក៏បនេឃញម៉ូតសក់េនកនុង េនកនុងេសៀវេភដូចអវីែដលគត់ចង់េធវ ដូេចនះគត់ក៏ 
ដូេចនះគត់ក៏ចងអុលបងហ ញ េទកន់រូបភពែដលមនសក់ខលីរតឹមក េដមបីរបប់ជង 
ឲយជងកត់សក់ម៉ូតេនះឲយគត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ 
េរកយេពលែដលរសតីមន ក់េនះរបប់អំពីម៉ូតសក់របស់គត់េទជង ជងក៏បន 
ជងក៏បនយករកណត់ ជងក៏បនយករកណត់ មករុ ំមករុេំនេល ក របស់គត់ 
េដមបីបងំខលួនរបស់គត់ កំុឲយេនេពលែដលគត់ កំុឲយេនេពលែដលជងកត់សក់ 
កេមទចសក់េនះអចចូលេទកនុង អចចូលេទប៉ះនឹងខលួន ដូេចនះអចេធវឲយគត់េសកៀបបន។ 
អញច ឹងមុនេពលកត់សក់ ជងរតូវេរបរកណត់េដមបីរុរំគប េដមបី េដមបីរគបខលួន ឬក៏ រគបេនជំុវញិ 
ជំុវញិក ជំុវញិខលួន េដមបីកំុឲយកេមទចរបស់សក់តូចៗែដលបនកត់េនះ ប៉ះេទនឹងក 
ឬក៏ប៉ះេទនឹងខលួន ពីេរពះអចេធវឲយេសកៀប និងរមស់បន។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនយកមកពក់េនជំុវញិករបស់រសតីមន ក់េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ ជងក៏បនយកកៃរនតនិងរកសសិតសក់ 
យកមកកត់សក់រសតីមន ក់េនះឲយខលីេទតមម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់បន។ អញច ឹងេយងេឃញជង 
ៃដមខ ងកន់កៃរនត ៃដខងសដ កំន់កៃរនត ៃដខងេឆវងគឺកន់រកសសិតសក់។ អញច ឹងគត់កត់បេណដ រ 
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គត់សិតបេណដ រ េដមបីឲយចបស់ថសក់ែដលគត់កត់េនះ គឺេសមលអ 
ពីេរពះេពលខលះរបសិនេបេយងមិនបនសិតេមលេទ េពលខលះេយងអច 
េនេពលែដលកត់សក់មខ ងែវងមខ ងខល ីអញច ឹងគត់រតូវកត់បេណដ រ សិតបេណដ រ 
េដមបីឲយចបស់ថសក់របស់គត់គឺេសម គឺេសមនិងសអ ត។ អញច ឹងជងគត់មនជំនញខងកត់សក់ 
អញច ឹងេយងេឃញជងគត់មនជំនញខងកត់សក់ គឺេយងេឃញគត់កត់សក់េលឿន 
េយងេឃញគត់កន់ កត់ កត់សក់េលឿន និងកន់កៃរនតកត់សក់របស់រសតីមន ក់េនះ 
េដយមិនមនកររពួយបរមភ េដយមិនមនកររពួយបរមភខល ចខូចម៉ូតសក់ 
ឬក៏មិនមនកររពួយបរមភខល ចកត់សក់ខុស េដយសរែតគត់គឺជជងកត់សក់យូរឆន មំកេហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដល 
េរកយេពលែដលជងកត់សក់ឲយរសតីមន ក់េនះរចួរល់េហយ ជងក៏បនយក 
ជងក៏បនយករបដប់ផលុ ំសក់មកផលុ ំសក់ឲយគត់ ពីេរពះេនេពលែដលគត់កក់សក់ 
គឺសក់របស់គត់មិនទន់សងួតេនេឡយេទ េបេទះបីមនករជូតសមអ ត ឬក៏ផលុ ំេលកដំបូងក៏េដយ 
បុ៉ែនតមិនទន់សងួត មិនទន់សងួត មិនទន់សងួតលអេនេឡយេទ។ ដូេចនះេនេពលែដល 
េនេពលជងកត់សក់ឲយរសតីមន ក់េនះរចួរល់េហយ ជងក៏បនយកម៉ូតសក់មកផលុ ំ យករបដប់ផលុ ំសក់ 
យករបដប់ផលុ ំសក់មកផលុ ំសក់ឲយរសតីមន ក់េនះ េដមបីឲយសក់របស់គត់ 
េដមបីឲយសក់របស់គត់េមលេទេឃញសអ ត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី១២ េរកយេពលផលុ ំសក់រចួរល់េហយ ជងក៏បនយក 
ជងក៏បនយកែរលបយ៍បញ់សក់ េដមបីបញ់េនេលសក់របស់រសតីមន ក់េនះ 
េដមបីឲយសក់េមលេទសអ ត េមលេទសអ ត និងទន់រេលង និងចង់ឲយសក់រប របេសម 
េដមបីេមលេទឲយេឃញសអ ត របេសមេដមបីឲយសក់េមលេទេឃញសអ ត 
អញច ឹងជងកន់ែរលបយ៍បញ់សក់េនកនុងៃដរបស់គត់ គត់កន់បេណដ រ គត់ គត់កន់បេណដ រ 
គត់ៃដមខ ងេទៀត គឺគត់ផចិតផចង់ ៃដមខ ងេទៀតេរៀបចំ 
ឬក៏តុបែតងម៉ូតសក់របស់គត់េដមបីឲយេមលេទសអ ត 
េរកយេពលែដលគត់បញ់ែរលបយ៍បញ់សក់េនះេហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៣ 
េរកយេពលែដលជងបញ់ែរលបយ៍បញ់សក់េទេលសក់របស់រសតីមន ក់េនះរចួរល់េហយ 
ជងក៏បនយកកញច ក់មួយេទៀតេដមបី េដមបីដក់ពីេរកយរសតីមន ក់េនះ 
េដមបីឲយគត់បនេមលេឃញសក់របស់គត់ខងេរកយ។ ពីេរពះេពលខលះ េពលខលះ 
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េបេទះបីជមនកញច ក់េនខងមុខ េនេពលែដលគត់េមល 
េពលខលះគត់េមលបនេឃញេទរតឹមខងមុខ អញច ឹងខងេរកយគត់អត់ដឹងថសអ ត ឬក៏មិនសអ ត 
ឬក៏េពញចិតតគត់ែដរឬេទ ដូេចនះេនេពលែដល េនេពលែដលជងកត់សក់េហយ 
ជងែតងែតយកកញច ក់មួយេទៀត យកមកដក់េនខងេរកយ 
េដមបីងយរសួលឲយេភញៀវគត់បនេមលនូវសក់ខងេរកយរបស់គត់ 
ពីេរពះរបសិនេបេពលខលះេភញៀវអត់េពញចិតត ជងនឹងអចសេរ[៉ែកតរមូវ]សក់េនះ េដមបីឲយសអ ត 
េដមបីឲយសអ ត និងេដមបីឲយេភញៀវេពញចិតត។ អញច ឹងរបសិនេប  របសិនេបេភញៀវេមលេទេពញចិតតេហយ 
ដូេចនះជងមិនបច់ មិនចបំច់ សេរស៉ក់េនះបែនថមេទៀតេទ។ អញច ឹងេយងេឃញ អញច ឹងេយងេឃញ 
េយងេឃញជងកត់សក់កន់កញច ក់េនកនុងៃដរបស់គត់ទងំពីរ 
រសតីមន ក់េនះេរកយេពលែដលជងកត់សក់ និងផលុ ំសក់ 
និងបញ់ែរលបយ៍េនេលសក់របស់គត់េមលេទសអ តេហយ េយងេឃញេមលេទសអ តេហយ 
គត់ក៏បនសមលឹងេមលេទខងេរកយេទៀត េដមបីឲយ ឲយចបស់ថេនខងេរកយ 
ក៏គត់េពញចិតតែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េរកយេពលែដលគត់េមលខងមុខ 
េមលខងេរកយេហយ គត់េពញចិតតនឹងម៉ូតសក់ថមីេនះណស់ 
េយងេឃញម៉ូតសក់របស់គត់គឺកត់ខលីរតឹមក អញច ឹងេយងេឃញេមលេទគត់សអ ត និងែបលក 
គត់សអ ត និងេមលេទែបលកមុខ និងេមលេទែបលកមុខ 
េដយសរែតពីមុនេយងេឃញសក់របស់គត់គឺែវង បុ៉ែនតឥឡូវេនះគត់កត់សក់ខលី 
េយងេមលេទេឃញែបលក។ អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតសក់ែដលជងកត់ឲយ 
គឺេធវឲយគត់េពញចិតតខល ងំណស់ ពីេរពះម៉ូតសក់េនះគឺជ គឺជម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់បន 
គឺជម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់បន។ អញច ឹងជងក៏សបបយចិតតែដរ 
េនេពលែដលេភញៀវេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលេភញៀវេពញចិតតេហយ 
ែដលរសតីមន ក់េនះេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់របស់គត់េហយ 
ជងកត់សក់ក៏បនយករចសមកេបសសមអ ត 
យករចសមកេបសសមអ តេនេលកែនសងែដលរុេំនេល ក របស់គត់ េដមបីឲយកេមទចសក់លអិតៗ 
េចញេទ ធល ក់ចុះេទដី ពីេរពះរបសិនេបកេមទចសក់េនះេតងជប់នឹងែសបករបស់គត់ 
េពលខលះអចេធវឲយគត់រមស់ និងេសកៀប េពលខលះអចេធវឲយគត់រមស់ និងេសកៀប ដូេចនះ 
េនេពលែដលកត់សក់េហយ ជងែតងែតេបសសមអ ត េបសសមអ ត 
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េដមបីកំុឲយកេមទចសក់េនះជប់នឹងែសបក ឬក៏ជប់នឹងខលួនរបស់េភញៀវ។ 
អញច ឹងេយងេឃញជងកត់សក់ ៃដមខ ងគឺកន់រចស ៃដមខ ង ៃដមខ ងកន់រចស 
ៃដមខ ងេទៀតកន់េកអី េដមបីងយរសួលបងវិលេកអីេទេឆវងេទសដ  ំពីេរពះ 
ពីេរពះេកអីេនះគឺជេកអីវលិ ដូេចនះ េនេពលែដលគត់ចង់ងកេឆវង ងក 
ពីេរពះេនេពលែដលគត់ចង់បងវិលេឆវង បងវិលសដ  ំគត់មិនចបំច់របប់ឲយរសតីមន ក់េនះងកខលួនេទ 
េដយគត់រគន់ែតបងវិលេកអីេនះ។ អញច ឹងៃដមខ ងគត់កន់េកអីេដមបីបងវិល 
ៃដមខ ងេទៀតគឺគត់កន់រចស េដមបីេបសកេមទចសក់េនះេទេលដី ឲយធល ក់េទេលដី។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦  រូបភពទី ១៦ ជងក៏បនយករកណត់ែដលរុេំនេល ក 
របស់គត់េនះេចញ រុេំនេល ក របស់ របស់គត់េនះេចញ េដយគត់ែបរេកអី េនេពលែដលគត់ 
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