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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេបកេខអវ បទ

អញច ឹងជទូេទេរៀងរល់ៃថងចុងសបតហ៍ បនទប់ពីេយងមកពីេរៀន បនទប់ពីេយងសរមកពីករងរ
ឬក៏បនទប់ពីេយងសរមកពីករសិកស អញច ឹងេយងែតងែតមនេខអវេដមបីេបក

េរពះថេយងេសលៀកពក់មួយអទិតយ អញច ឹងេធវឲយេខអវេយងកខវក់ ដូេចនះេយងរតូវេបកេខអវ។
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់ បទ េកមងរបុសមនក់
អយុគត់របែហលជ ១៨ ឆន ំ េដយេកមងរបុសមនក់ហនឹង គត់មនសក់ខលីពណ៌េខម

គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស បទ េហយគត់េសលៀកេខពណ៌សផងែដរ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់ហនឹង
កំពុងែតឈររចត់ចេងកះ គត់ឈររចត់ចេងកះ
េដយែភនករបស់គត់គឺសមលឹងេទេមលេនកនុងទូេខអវរបស់គត់

អញច ឹងេយងេឃញេនពីមុខរបស់គត់ េនពីមុខគត់ េយងេឃញមនទូេខអវចំនួនមួយ បទ
ទូេខអវចំនួនមួយ េហយទូេខអវេនះគឺកំពុងែតេបកទវរ អញច ឹងគត់េបកទវរទូេខអវ
េដមបីរកេមលេខអវេនកនុងទូ ប៉ុែនតេយងេឃញថេនកនុងទូេខអវេនះ គឺអត់មនេខអវេនះេទ
អញច ឹងទូេខអវគឺអត់េឃញមនេខអវេទ គឺេយងេឃញែតមនសមអវ

អញច ឹងសមអវគឺេយងេរបសរមប់ពយរេខ
ឬក៏ពយរអវ
េដមបីដក់េនកនុងទូឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់
ួ
ួ
េពលខលះេខអវគឺ េនេពលែដលេយងដក់េនកនុងទូ គឺេយងបត់ េធវករបត់វ ឬក៏េធវករពយរវ
ួ
អញច ឹងរបសិនេបេយងមិនមនសមអវសរមប់ពយរេនះេទ
េយងអចបត់វ បទ ក៏បនែដរ
ួ
អញច ឹងេយងបត់វដក់កុ ងទូ
ន
េទបវមនសណ
ដ ប់ធនប់និងមិនរបឡក់ េរពះថេខអវថមីៗ
របសិនេបេយងដក់េនខងេរក វអចនឹងហុយដីរបឡក់ជក់ជពុំខន
អញច ឹងេយងយកវេទដក់កុ ងទូ
ន
េហយបិទទវរឲយជិត

អញច ឹងវអត់របឡក់េទេនេពលែដលេយងេបកេហយ េនកនុងរូបភពេនះគឺ
គត់អត់មនេខអវេនកនុងទូេទៀតេទ េរពះគត់េរបរបស់

ឬក៏គត់េសលៀកពក់េខអវរបស់គត់អស់មួយអទិតយ អញច ឹងគត់អត់ទន់បនេបក
ដូេចនះអត់មនេខអវេនកនុងទូេខអវរបស់គត់េទ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញបុរសដែដលេនះ
គត់បនេដរេទរកករនតកេខអវ បទ ករនតកេខអវ។

អញច ឹងគត់បនេដរេដយេទរកករនតកេខអវរបស់គត់ែដលគត់ដក់េខអវែដលរបឡក់
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់េដរមករកតុមួយ បទ តុមួយែដលេនខងមុខគត់

តុេនះកមពស់របែហលរតឹមចេងកះរបស់គត់ អញច ឹងតុរបែហលរតឹមចេងកះ េហយេនេលតុេនះ
គឺមនករនតកមួយ បទ ករនតកហនឹងគឺគត់ទុកនូវេខអវជេរចនេនកនុងេនះ
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ែដលជេខអវរបឡក់ៗ ែដលគត់បនេរបរបស់សរមប់រយៈេពលមួយអទិតយ អញច ឹងេខអវ
េយងេសលៀកពក់គឺេយងរតូវផលស់បូ ដរជេរៀងរល់ៃថង ដូចជេនេពលែដលេយងេទេធវករ

ិ េយងរតូវផលស់េខអវេធវករ េដយេសលៀកពក់សេមលៀកបំពក់េនផទះ
េយងមកពីេធវករវញ
បនទប់មកេនេពលែដលេយងចូលេគង េយងផលស់សេមលៀកបំពក់េនះ
េហយេយងេសលៀកពក់េខអវេគងមដង អញច ឹងេពលខលះេយងអចបដូរបីកំេបលកុ ងមួ
ន យៃថង
ឬក៏ពីរកំេបលកុ ងមួ
ន យៃថង េរពះថេនេពលែដលេយងេសលៀកេខអវមួយកំេបលៗយូរេពក

គឺវេធវឲយរបឡក់ និងមនករកខវក់ េខអវេនះនឹងកខវក់ ដូេចនះវអចនឹងមនេមេរគេតង
អញច ឹងេយងរតូវផលស់បូ ដរឲយបនញឹកញប់ េដមបីរកសអនម័យេនកនុងខលួន ជក់ែសដងបុរសមនក់េនះ
គត់បនេសលៀកពក់ចំនួនមួយអទិតយ ដូេចនះគត់េរបរបស់េខអវយ៉ ងេរចន

េយងេឃញេខអវគត់[...]េពញករនតកែតមដង េយងេឃញេនកនុងេនះមនដូចជេខ មនដូចជអវ
មនេរសមេជង បទ េដយេយងេឃញេរសមេជងេនខងេលេគ គឺេរសមេជងពណ៌ៃបតង
អញច ឹងគត់ទុកេខអវរបឡក់របស់គត់េនកនុងករនតកមួយ េដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់

េរពះរបសិនេបគត់មិនទុកេនកនុងករនតកេទ េខអវរបស់គត់នង
ឹ រយប៉ យ អញច ឹងរយប៉ យ
អចរយប៉ យេពញផទះ ឬក៏រយប៉ យេពញបនទប់របស់គត់ េធវឲយគមនសណ
ដ ប់ធនប់

ែដលេធវឲយបនទប់របស់គត់រេញ៉រៃញ៉ អញច ឹងគត់រតូវដក់មួយកែនលង ឬក៏ដក់េនកនុងករនតកមួយ
េដមបីឲយេខអវរបស់គត់មនសណ
ដ ប់ធនប់។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បុរសមនក់េនះបនយកករនតកេខអវែដលរបឡក់
េហយេដរេទដល់កែនលងេបកេខអវ អញច ឹងគត់បនយួរករនតកេនះ

េដយេយងេឃញករនតកេនះមនកែនលងចប់សរមប់កន់ពីរ បទ មនកែនលងសរមប់កន់ពីរ
គឺេនខងេឆវងមួយ និងេនខងសដម
ំ ួយ េដយកែនលងសរមប់កន់េនះគឺវេចះជរបេឡះ
េដមបីឲយេយងងយរសួលដក់រមមៃដេដមបីកន់េលកនូវករនតកេខអវេនះេឡង
អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់េលកករនតកេខអវរបស់គត់េដរេទរកកែនលងេបកេខអវ
េដយេយងេឃញេនខងមុខរបស់គត់ គឺេយងេឃញមនម៉ សុីនេបកេខអវចំនួនមួយ បទ
ម៉ សុីនេបកេខអវ េហយេនេលេធនរ េនេលម៉សុីនេបកេខអវេនះេយងេឃញមនេធនរ មួយ
អញច ឹងេធនរ េនះ េយងេឃញមនដូចជដក់សប៊ូ កំប៉ុងសប៊ូ ឬក៏កំប៉ុងទឹករកអូប
ឬក៏កញច ប់សប៊ូេមសជេដម។ អញច ឹងេយងេរបរបស់សប៊ូេដមបីេបកជមួយនឹងេខអវ
េហយជទូេទេនរបេទសកមពុជ គឺភគេរចនគឺេយងអត់សូវេរបម៉សុីនេបកេខអវេនះេទ
ជពិេសសេនតមទីជនបទ េរពះថេនតមទីជនបទ

គឺេយងអត់ទន់មនអគគិសនីេរបរបស់រគប់រគន់ អញច ឹងគត់េបកេខអវេដយេរបៃដរបស់គត់
អញច ឹងគត់េបកេខអវនឹងៃដ េដយគត់យកៃដរបស់គត់ញីេខអវែដលរបឡក់ ឬក៏េរបរចស
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េដមបីដុសសមអតៃនសនមរបឡក់នន េដយគត់ពុំមនម៉ សុីនេបកេខអវេដមបីេរបរបស់េនះេទ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថបុរសមនក់េនះ របែហលជគត់រស់េនទីរកុង

ដូេចនះេហយេទបគត់មនម៉ សុីនេបកេខអវ េរពះម៉ សុន
ី េបកេខអវគឺរតូវករទឹក ទឹកម៉ សុីន
ជមួយនឹងេភលងអគគិសនី េទបអចេធវឲយវដំេណរករបន អញច ឹងេនរបេទសកមពុជ
េនទីជនបទគឺេយងអត់សូវមនទឹកម៉ សុីនឬក៏អគគិសនីេទ

ដូេចនះេយងពុំសូវមនម៉ សុីនេបកេខអវសរមប់េរបរបស់េនះេទ។
បនទប់មកេទៀតចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតរ ំែលកេខអវេចញជពីរ បទ គត់កំពុងែតរ ំែលកេខអវ

េដយគត់ែបងែចកេខអវេនះ េដយគត់យកអវសដក់មួយែឡក និងអវពណ៌ដក់មួយែឡក
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតដក់ករនតកេខអវេនេលតុមួយ

ែដលមនកមពស់រតឹមចេងកះរបស់គត់ បនទប់មកគត់យកៃដរបស់គត់ចប់រ ំែលកេខអវ
េដយគត់េរ សយកពណ៌សដក់មខងនិងេខអវពណ៌ដក់មខង អញច ឹងេយងេឃញរូបេនះ
គឺគត់យកេខអវសដក់េទខងេឆវងៃដរបស់គត់ ចំែណកឯខងេខអវពណ៌
គឺេនខងសដៃំ ដរបស់គត់
គត់េធវែបបេនះគឺេដមបីកុំឲយមនកររចឡូករចឡំគនរវងអវសនិងអវពណ៌

េរពះថរបសិនេបេយងេបកេខអវអវពណ៌ជមួយនឹងអវសរចបូករចបល់គន
វអចនឹងរបឡក់អវស េរពះេពលខលះអវពណ៌វអចនឹងេចញពណ៌
ដូចជេយងពក់េខអវពណ៌េខៀវ េពល[ែដល]េយងេបក គឺវអចេចញពណ៌ែដលេគរជលក់
ំ ត់ល អ គឺវេចញពណ៌េនេពលែដលេយងេបក
េនេពលែដលរជលក់ថនអ

អញច ឹងរបសិនេបេយងេបកជមួយអវស ពណ៌េនះអចនឹងេចញមករបឡក់អវសជក់ជមិនខន
ដូេចនះេហយបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនរ ំែលកេខអវេចញជពីរចំែណក េដយយកអវសេបកេផសង
និងេខអវពណ៌េបកេផសង។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញមនរូបចំនួនពីរ េដយេនកនុងរូបភពទី ៥
េនះ គឺេនរូបេនខងេឆវងៃដ គឺេយងេឃញបុរសមនក់េនះ

គត់កំពុងែតេបកគរមបម៉ សុីនេបកេខអវ អញច ឹងជទូេទម៉ សុីនេបកេខអវគឺមនគរមបមួយ
េដមបីទុកបិទេបកេនេពលែដលេយងដំេណរករម៉ សុីន េរពះថរបសិនេបអត់មនគរមបេនះេទ
វអចខទតទឹកេចញមកេរក ឬក៏ខទតេខអវេចញមកេរក
េហយមួយេទៀតរបសិនេបេយងអត់បិទគរមប អត់មនគរមប េនេពលែដលម៉ សុីនកំពុងដំេណរករ
វអចនឹងមនេរគះថនក់ដល់េយង របសិនេបេយងរចឡំលូកៃដចូលេទកនុងេនះ
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ដូេចនះម៉ សុីនេបកេខអវែតងែតមនគរមបមួយ េដមបីទុកេបកនិងបិទ
េនេពលែដលម៉ សុីនដំេណរករ ឬក៏បនទប់ពីេយងេរបរបស់រច
ួ អញច ឹងេហយេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់កំពុងែតចង់េរបម៉សុីនេបកេខអវ ដូេចនះគត់រតូវេបកគរមបម៉ សុីនេបកេខអវសិន

មុននឹងដក់េខអវចូល បនទប់មកេយងេឃញេនរូបភពទីខងសដ ំ េនកនុងរូបភពខងសដៃំ ដ

េនកនុងរូបភពទី ៥ ដែដលេនះ េយងេឃញ បនទប់ពីគត់េបកគរមបម៉ សុីនេបកេខអវរួចេហយ
បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនយកេខអវពណ៌របស់គត់ ែដលបនរ ំែលកអមបញ់ មិញ

ដក់ចូលេទកនុងម៉ សុីន អញច ឹងគត់យកេខអវពណ៌ េដមបីរ ំែលកេនះ ែដលបនរ ំែលកេនះ
ដក់ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវរបស់គត់េដមបីេបក។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦

បនទប់ពីគត់ដក់េខអវពណ៌របស់គត់ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវរួចេហយ បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនចក់ទឹកសប៊ូ បទ គត់ចក់ទឹកសប៊ូចូលេទកនុងែកវមួយ

អញច ឹងេយងេបកេខអវជមួយនឹងទឹកសប៊ូឬក៏សប៊ូេមស េដយជទូេទសប៊ូេមស
េនកនុងរបេទសកមពុជេគចូលចិតតេរបសរមប់េបកេខអវជង េរពះវមនតៃមលសមរមយ
ែដលេយងអចេរបរបស់បនរគប់គន អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ

េយងេបកេខអវជមួយនឹងសប៊ូេមស ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់េរបរបស់សប៊ូទឹក
អញច ឹងសប៊ូទឹកឬក៏សប៊ូរវហនឹងគឺមនគុណភពដូចគនជមួយនឹងសប៊ូេមស

ប៉ុែនតរគន់ែតថសប៊ូទឹកគឺ គឺឆប់រលយេនកនុងទឹកជង េដយសរែតវជទឹករសប់
អញច ឹងេហយេនកនុងរូបភពេនះ េនេពលែដលេយងេបកេខអវជមួយនឹងម៉ សុីន
េយងរតូវេរបសប៊ូទឹក េដមបីេបកជមួយនឹងេខអវ

េដមបីលងជរមះសនមរបឡក់េចញពីេខអវរបស់េយង។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ចក់ទឹកសប៊ូចូលេទកនុងែកវមួយេហយ គត់ក៏បនយកែកវេនះ

េដមបីចក់ទឹកសប៊ូចូលេទកនុងម៉ សុីនែដលគត់បនដក់េខអវចូល អញច ឹងម៉ សុីនេបកេខអវ
បនទប់ពីគត់ដក់េខអវែដលរបឡក់ចូលេទកនុងម៉ សុីនេហយ

គត់ក៏បនបែនថមសប៊ូចូលេទកនុងម៉ សុីនេនះេទៀត េដមបីឲយវលងជរមះេខអវឲយបនសអត
េរពះរបសិនេបេយងេបកមិនេរបរបស់សប៊ូេនះេទ គឺេយងេបកអត់សអតេនះេទ

េរពះសនមរបឡក់គឺេនកន់ជប់នង
ឹ សច់រកណត់ែតមដង ដូេចនះេយងរតូវែតេរបរបស់សប៊ូ
េដមបីឲយសប៊ូេទលងជរមះេខអវរបស់េយងឲយបនកន់ែតសអត េនកនុងរូបភពទី ៧ ដែដលេនះ
េនខងសដៃំ ដ គឺេយងេឃញរូបភពេនខងសដៃំ ដេនះ គឺបុរសមនក់េនះ បនទប់ពីគត់ដក់េខអវ
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ិ
គត់ដក់សប៊ូចូលរួចេហយ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនបិទគរមបម៉ សុីនមកវញ
អញច ឹងបនទប់ពីេយងដក់េខអវចូលរួចេហយ េហយនិងដក់សប៊ូចូល

េយងរតូវែតបិទគរមបម៉ សុីនេដមបីដំេណរករម៉ សុីន របសិនេបេយងមិនបិទគរមបេនះេទ
ម៉ សុីនេបកេខអវក៏មិនអចដំេណរករបនែដរ ដូេចនះគត់រតូវែតបិទគរមប
េដមបីឲយម៉ សុីនដំេណរករបន។
បនទប់ពីគត់បិទគរមបម៉ សុីនេហយ គត់ក៏បនចុចនូវរគប់ចុចេនេលម៉សុីន បទ
ឬក៏ចុចប៊ូតុងេនេលម៉សុីន េដមបីឲយម៉ សុីនដំេណរករ អញច ឹងកនុងករេបកេខអវ

ិ ជេរចនសរមប់េបកេខអវេផសងៗគន ដូចជសរមប់េបកភួយ
ម៉ សុីនេបកេខអវមនកមមវធី
សរមប់េបកេខអវកីឡ សរមប់េបកេខអវធមមត សរមប់េបកសរៃសសូរតជេដម
អញច ឹងរបសិនេបេយងជេខអវធមមតេទ េយងចុចេលរគប់ចុច
ឬក៏ចុចេលប៊ូតុងសរមប់េបកេខអវធមមត
ដូេចនះម៉ សុីននឹងដំេណរករេបកបេញច ញកមលង
ំ ម៉ សុីនធមមតែដរ េដយវមិនរបឹងខលង
ំ េពក
ឬក៏វមិនរបឹងេខសយេពក អញច ឹងេធវឲយម៉ សុីនរបស់េយងមិនងយខូច

ិ ឲយវដំេណរករេលករេបកភួយ
ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេបកេខអវធមមត េហយេយងចុចកមមវធី
អញច ឹងម៉ សុីនរបស់េយងេធវករខលង
ំ ដូេចនះវអចេធវឲយឆប់ខូច

ិ ឲយម៉ សុីនដំេណរករេទតមរបេភទេខអវែដលេយងចង់េបក
អញច ឹងេយងរតូវកំណត់កមមវធី
េដមបីឲយម៉ សុីនមិនងយខូចនិងេរបរបស់បនយូរ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមនក់េនះ
គត់បនេបកេខអវធមមត ដូេចនះេហយបុរសមនក់េនះ

ិ ឲយម៉ សុីនេបកេខអវធមមត េហយក៏គត់ចុចប៊ូតុង start ឬក៏ប៊ូតុងចប់េផដម
ក៏គត់េរជសេរ សកមមវធី
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចុចប៊ូតុងចប់េផដមេនះេហយ

ម៉ សុីននឹងចប់េផដមដំេណរករេបកេខអវរបស់គត់ែតមដង។
បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់ចុចប៊ូតុងឲយ[េទ]ម៉ សុីនដំេណរកររួចេហយ

ម៉ សុីនក៏បនេលតជសញញមួយមករបប់គត់ េដមបីឲយគត់រង់ចរំ យៈេពល ៤៥ នទី
អញច ឹងេដយសរែតេខអវគត់េរចន បទ េដយសរែតេខអវគត់េរចន
អញច ឹងគត់រតូវកររង់ចរំ យៈេពលយូរែដរ គឺរយៈេពល ៤៥ នទី កនុងកររង់ចេំ នះ

គឺអរស័យេទេលេខអវរបស់េយង អញច ឹងរបសិនេបេខអវតិច សេមលៀកបំពក់របស់េយងតិច
េនះេយងរង់ចរំ យៈេពលខលី ដូចជ ២០ នទី ឬក៏ ៣០ នទីជេដម
ប៉ុែនតរបសិនេបេយងមនេខអវេរចន អញច ឹងេយងរតូវរង់ចរំ យៈេពលយូរ
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េរពះថម៉ សុីននឹងេធវករយូរែដរ េដមបីសមអតេខអវេយងឲយបនសអត ដូេចនះេហយ គត់
េនកនុងរូបភពេនះ គត់រតូវរង់ចរំ យៈេពល ៤៥ នទីេដមបីេបកេខអវរបស់គត់។
េនកនុងរូបភពទី ១០ ចូលេនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បុរសមនក់េនះ
ិ អញច ឹងបនន័យថ
គត់ក៏បនកំពុងែតយកេខអវេចញពីម៉សុីនវញ
ម៉ សុីនេនះបនដំេណរករេបកេខអវរួចរល់េហយ បនន័យថកនលងេទ ៤៥ នទីេហយ
អញច ឹងបនទប់ពីគត់រង់ចរំ យៈេពល ៤៥ នទី
គត់ក៏បនមករបមូលេខអវេចញពីម៉សុីនេបកេខអវគត់ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ
គត់បនេបកគរមបម៉ សុីនេឡង បទ គត់បនេបកគរមបម៉ សុីនេឡង
រួចេហយរបមូលេខអវពណ៌របស់គត់ដក់ចូលេទកនុងករនតកមួយ

ិ
អញច ឹងគត់យកករនតកែដលគត់ដក់សេមលៀកបំពក់របឡក់េនះ គឺគត់យកមកវញ
រួចេហយគត់របមូលសេមលៀកបំពក់ែដលគត់េបកេនកនុងម៉ សុីនរួចរល់េនះ
ដក់េទកនុងករនតកេនះ េដមបីយកេទហល។

អញច ឹងគត់បនរបមូលដក់េទកនុងករនតកមួយ បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១១

េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះ គត់បនរបមូលេខអវ េរសមេជង
ជមួយនឹងេខអវពណ៌េផសងៗ ដូចជអវយឺត អវេនផទះនិងអវេគងយប់របស់គត់េនះ

ដក់ចូលកនុងករនតកេហយ បុរសមនក់េនះក៏បនេលកករនតកទំងេនះ េលកករនតកេខអវទំងេនះ
មកដក់េនខងេរកេដមបីហល អញច ឹងេយង េនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញថគត់កំពុងែតេលកករនតក េហយេដរមកកន់សួ នហលេខអវមួយ អញច ឹងរបដប់
ឬក៏ឧបករណ៍សរមប់ហលេខអវ េយងេហថសនួ អញច ឹងសនួហលេខអវ

គឺេធវេឡងសរមប់ឲយេយងហលេខអវបនទប់ពីេយងេបករួច េហយេយងហលេខអវ
គឺរតូវហលេនេរកមពនលឺរពះអទិតយ េដមបីឲយវឆប់សួ ត
ង ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ

បុរសមនក់េនះគត់បនយួរេខអវរបស់គត់េដមបីេចញេរកផទះ អញច ឹងជធមមតេយងហលេខអវ
គឺេយងហលេនខងេរកផទះ េនខងមុខផទះ ឬក៏េនកនុងដីែដលេនខងេរកផទះរបស់េយង
េរពះថេនខងេរកេទបមនពនលឺរពះអទិតយរគប់រគន់ េដមបីេធវឲយេខអវឆប់សួ ត
ង

និងមនខយល់អកស េរពះថេខអវនឹងសងួតេនេពលែដលវរតូវខយល់និងរតូវពនលឺរពះអទិតយ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតយកេខអវមកេដមបីហល

េរពះថេខអវែដលេបកេចញពីម៉សុីនេហយ គឺវេនេសមេនេឡយ គឺមន គឺេនមនទទឹក
គឺបនន័យថេខអវេនទទឹក ឬក៏េនេសម ដូេចនះគត់រតូវហលេខអវសិន
មុននឹងគត់អចេរបរបស់េខអវេនះបន។
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បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១២ ចូលមកដល់រូបភពទី ១២ េយងេឃញថ

គត់បនយកេខអវែដលគត់េបករួចេនះ មកហលេនេលសួ នទំងអស់ អញច ឹងេយងេឃញសនួេនះ
គឺជសនួែដក បទ ជសនួែដក េហយ[បន] គត់បនយកេខអវរបស់គត់មកពយរពី
ួ េលសួ នេនះ
មដងមួយៗរហូតដល់ែតអស់ អញច ឹងេពលខលះគឺេនទីរកុង ឬក៏េនកែនលងែដលទីរបជុំជននន
គឺេយងេរបរបស់សួ នែដកមួយែដលេយងទិញ ែដលសនួេនះគឺបងកលកខណៈងយរសួល
េដមបីឲយេយងហលេខអវ ប៉ុែនតរបសិនេបេយងមិនមនសនួែដកេទ

េនកនុងរបេទសកមពុជជទូេទគឺេយងចងែខស អញច ឹងេយងអចចងែខសពីរបងផទះមកដល់សសរផទះ

ឬក៏ចងែខសពីរបងមខងេទរបងមខងេទៀត បទ េដមបីចងែខសេហយេដមបីហលេខអវេនេលែខសេនះ
អញច ឹងេទះបីជចងែខស ក៏េយងេហថសនួហលេខអវែដរ

ដូចគននឹងសនួហលេខអវែដកែដលេយងទិញពីផសរផងែដរ អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ
គឺេយងេរបរបស់សួ នហលេខអវែដលជែខស ែដលេយងចងេទេលរបង
េរចនជងករហលេខអវេទេលសួ នែដក។

បនទប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៣ ចូលដល់រូបភពទី ១៣ បនទប់ពីគត់ហលេខអវេហយ
ិ បទ
បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនចូលមកកនុងផទះរបស់គត់វញ
េរពះថគត់ហលេខអវេនខងេរកផទះ [េន]ហលេកដ

ិ េដមបីរង់ចឲ
អញច ឹងគត់រតូវចូលមកកនុងផទះរបស់គត់វញ
ំ យេខអវគត់សួ ត
ង

ដូេចនះរបសិនេបគត់រង់ចេំ នខងេរក គឺមនរយៈេពលយូរេហយេកដ អញច ឹងគត់អចនឹងេកដ
ឬក៏អចេធវឲយគត់មិនរសួលេនកនុងខលួន េរពះថគត់ឈរហលេកដ ដូេចនះគត់រតូវចូលមកកនុងផទះ
ិ
េដមបីរកមលប់ េហយអងគុយេលងចុចទូរស័ពទ េដមបីរង់ចរំ ហូតដល់េខអវរបស់គត់សួ តវ
ង ញ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ គត់កំពុងែតអងគុយេនេលសឡុងមួយ បទ
អញច ឹងគត់អងគុយេនេលសឡុង េដយៃដរបស់គត់ដក់េនេលបងកន់ៃដសឡុង

េហយខនងរបស់គត់ែផអកេទេលបែងអករបស់សឡុងេនះ បទ េហយៃដមខងេទៀត
គត់កព
ំ ុងែតចុចទូរស័ពទ េដយែភនករបស់គត់េមលេទកនុងទូរស័ពទ

េនកនុងេនះគត់អចជេលងេហវសប៊ុក ឬក៏គត់អចឆតជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់
 រេទេលងមិតតភកតិរបស់គត់ជេដម ឬក៏គត់កំពុងែតេលងេហគមទូរស័ពទជេដម
ឬគត់អចេផញស
ដូេចនះគត់អងគុយេលងេហគមទូរស័ពទ ឬក៏គត់េលងទូរស័ពទរបស់គត់េដយអងគុយេលសឡុង
េដមបីរង់ចឲ
ំ យេខអវរបស់គត់សួ ត។
ង
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បនទប់មករូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់រង់ចរំ យៈេពលយូរមកេហយ េខអវគត់ក៏ចប់េផដមសងួត

ិ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពេនះ
អញច ឹងគត់ក៏បនេទសេខអវយកមកវញ

ិ េដយេយងេឃញថ សនួេខអវរបស់គត់គឺេកដ
គឺគត់េដរេទរកសនួេខអវរបស់គត់វញ

េដយេយងេឃញកនុងរូបភពេនះគឺមនែផសង គឺេគេធវដូចជែផសង បទ ហុយេចញពីសួ ហលេខអវ
ន
ប៉ុែនតវមិនែមនជែផសងេនះេទ គឺរូបភពេនះគឺជរលកកេមដ អញច ឹងេយងេហថរលកកេមដ

ែដលេចញពីែដក អញច ឹងែដក េនេពលែដលដក់ហលៃថង គឺវេកដ ដូេចនះវនឹងមនរលកកេមដ
េដមបីភយេចញមកខងេរក អញច ឹងេខអវែដលេយងហលៃថងគឺឆប់សួ ត
ង

ិ
ដូេចនះគត់ក៏េទសេខអវរបស់គត់ែដលហលរួចេហយ េហយរបមូលយកមកទុកវញ
េនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ េយងេឃញៃដរបស់គត់មួយចំេហៀង ឬក៏មួយខង

ៃដរបស់គត់មខងកំពុងែតកងេខអវ បទ អញច ឹងេយងយកេខអវមកដក់េលេដមៃដរបស់េយង
េហយដក់ភជប់េទនឹងខលួន េដយដក់េខអវេនេលៃដ ដូេចនះេយងេហថកង
អញច ឹងគត់កំពុងែតកងេខអវរបស់គត់

េហយៃដមខងេទៀតកំពុងែតរបមូលេខអវយកពីសួ នហលអវ េដមបីយកេទទុក។
បនទប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់សេខអវរបស់គត់ែដលហលរួចេនះរួចេហយ គត់ក៏យកេខអវេនះមកកនុងផទះ

រួចេហយដក់េនេលតុមួយ បនទប់មកគត់ក៏បនបត់េខអវ អញច ឹងបនទប់ពីគត់េបកេខអវេហយ
គត់ហល បនទប់ពីគត់ហលេហយ គត់សេខអវេនះ េដមបីយកមកបត់ទុក
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់បត់េខអវទុកេទ េខអវរបស់េយងនឹងមិនមនសណ
ដ ប់ធនប់
េហយវអចេធវឲយរបឡក់េខអវេយងផងែដរ ដូេចនះេដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់េខអវរបស់េយង
េយងរតូវបត់េខអវេនះឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់ល អ េហយយកេទទុកេនកនុងទូ

ឬក៏ទុកេនកនុងកែនលងណមួយែដលសអត ដូេចនះេខអវរបស់េយងនឹងមិនរបឡក់េទៀតេនះេទ
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ េនខងសដៃំ ដរបស់បុរសេនះ
គឺមនេខអវជេរចនែដលមិនទន់បត់

ែដលជេខអវែដលគត់េទបែតសមកពីសួ ហលេខអវរបស់
ន
គត់អមបញ់ មិញ

អញច ឹងគត់សេហយគត់យកមកទុកេលតុមួយ បនទប់មកគត់កំពុងែតបត់េខអវ ែដលគត់
គត់កំពុងែតបត់អវែដលមនពណ៌ ពណ៌សវយ បទ គត់កំពុងែតបត់េខអវែដលមនពណ៌សវយ
េហយេនជិតគត់ែដលេនខងេឆវងៃដរបស់គត់េនះ

េយងេឃញមនេខអវែដលគត់បត់េហយជេរចន ែដលមនពណ៌រកហម ពណ៌េខៀវ
ពណ៌េលឿងជេដម អញច ឹងគត់ហលេខអវេហយគត់សយកមកេដមបីបត់ទុក ែដលេខអវខលះ
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េពលខលះ ដូចជអវយឺត ឬក៏េខេខវប៊យជេដម េយងមិនចំបច់ពយរេនះេទ
ួ
អញច ឹងេយងរគន់ែតបត់វជករេរសចេដមបីឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់

េរពះេខអវទំងេនះគឺេនេពលែដលេយងយកមកពក់ គឺវមិនេខទចេនះេទ
េដយសរែតវជអវយឺត េហយនឹងជេខេខវប៊យ ដូេចនះគឺេយងអចពក់វភលមៗែតមដង
ែដលេយងមិនរតូវករអ៊ុតេនះេទ។
បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់បត់េខអវរួចរល់េហយ បទ េខអវយឺតរបស់គត់ អវយឺតេខេខវប៊យ េយងរតូវបត់
បនទប់ពីគត់បត់អវយឺតរួចរល់េហយ អវេផសងេទៀត ដូចជអវឯកសណ
ឋ នេទេរៀន
ឯកសណ
ឋ នេទសល ឬក៏ឯកសណ
ឋ នែដលគត់ពក់េទេធវករជេដម អញច ឹងេខអវទំងេនះ
េយងមិនអចបត់បនេទ េរពះថេនេពលែដលេយងបត់ វអចឲយេខទចសច់រកណត់
អញច ឹងេយងពិបកេនកនុងករពក់េដមបីេទេធវករ ដូេចនះេហយេខអវឯកសណ
ឋ នសល

ឬក៏ឯកសណ
ឋ នេដមបីេទេធវករ េយងរតូវពយរវឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់ គឺេយងមិនបត់េនះេទ
ួ

អញច ឹងេយងរតូវពយរួ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសេនះ គត់បនយកេខអវមួយចំនួន
ិ េដយេយងេឃញគត់េបកទវរទូមដងេទៀត
ែដលជអវេធវកររបស់គត់ េទពយរេនកន
ួ
ុ ងទូវញ
េហយយកសមអវរបស់គត់ សមអវែដលេនកនុងទូេនះ មកពយរជមួ
យនឹងអវ
ួ

ដូេចនះគត់យកអវរបស់គត់េទពយរនឹ
ួ ងសមអវ រួចេហយយកេខអវែដលពយររួ
ួ ចេនះ
េទដក់េនកនុងទូ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ

មនអវចំនួនពីរេនកនុងទូរបស់គត់ ែដលគត់បនពយររួ
ួ ចេហយ ដូចជអវេនះ ពណ៌ ដូចជសវយ
េហយនិងអវពណ៌េខៀវ អញច ឹងេនកនុងៃដរបស់គត់ គឺមនអវពណ៌េលឿងមួយេទៀត

ែដលជអវៃដែវង អញច ឹងគត់កំពុងែតយកអវៃដែវងពណ៌េលឿងេនះ េទពយរេនកន
ួ
ុ ងទូមួយេទៀត
េដមបីទុកឲយវមនសណ
ដ ប់ធនប់ និងេចៀសផុតពីកររបឡក់

េហយគត់េរតៀមសរមប់ករេសលៀកពក់េទេធវករេនៃថងែសអកេទៀត។
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