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សួស!ដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះរុ ឺម៉កកង់បី បទ អញច ឹងមេធយបយេធវដំេណរ
គឺេយងមនេរចនរបេភទ មនដូចជឡន ម៉ូតូ កង់ រុ ឺម៉ក និងរុ ឺម៉កកង់បីជេដម

អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់មនមេធយបយេធវដំេណរផទល់ខួ ន
ល បនន័យថេយងអត់មនម៉ូតូផទល់ខួ ន
ល
ឬក៏អត់មនឡនផទល់ខួ នេទ
ល
េយងអចេរបរបស់មេធយបយសធរណៈ

ែដលមនដូចជឡនតក់សុី រុ ឺម៉កកង់បី និងម៉ូតូឌុបជេដម ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពមួយេនះ
គឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះរុ ឺម៉កកង់បី។

អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទី ១ ទំងអស់គនែតមដង េនកនុងរូបភពទី ១

េយងេឃញមនមនុសសរបុសរសីជេរចន អងគុយេនកនុងកែនលងមួយ អញច ឹងកែនលងេនះ

េមលេទដូចជកែនលងផឹកសុី ឬក៏កែនលងកលឹបររតីជេដម ែដលេយងេឃញថមនមនុសសជេរចន
កំពុងែតអងគុយញុរំ ស និងអងគុយសដប់េភលង េដយេនទីេនះគឺមនេភលងកំដរ
អញច ឹងបនន័យថពួកេគេចញមកេរក េដមបីសដប់េភលងកំដរនៃថងសរមក

ឬក៏បនទប់ពីករបំេពញករងរេនឿយហត់ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនតុចំនួនបី បទ
ែដលមនមនុសសជេរចនេនកនុងតុេនះ ែដលេយងេឃញតុេនកណ
ដ ល

គឺមនមនុសសរបុសរសីចំនួនបីនក់ អញច ឹងរបុសរសីចំនួនបីនក់េនះគឺជមិតតភកតិនង
ឹ គន
ែដលេយងេឃញបុរសទី ១ ែដលគត់អងគុយេនខងេឆវងៃដ បទ គត់អងគុយេនេលេកអីមួយ
ែដលេកអីេនះមនេជងេកអីចំនួនបួន េហយមនបែងអកមួយផងែដរ

អញច ឹងគត់អងគុយេលេកអីេដយដក់ៃដេនេលតុ េហយគត់ែផអកេទេលបែងអក
បុរសេនះពក់អវៃដខលីពណ៌ៃបតង េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស
ែដលគត់ពក់ែសបកេជងប៉ ត បុរសេនះមនអយុរបែហលជ ២០ ឆន ំ

ែដលគត់មនសក់បះេឡងេទេល បទ គត់េធវជម៉ូត អញច ឹងម៉ូតសក់របស់គត់គប
ឺ ះេឡងេទេល
គត់អងគុយជមួយនឹងនរ ីមនក់ែដលអងគុយេនកណ
ដ ល នរ ីមនក់េនះ គឺគត់ពក់អវេវៀលកពណ៌ស

ៃដែវង េហយគត់េសលៀកេខពណ៌េខមេជងែវង អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់បនចងសក់បួងេឡងេទេល
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចងសក់បួងេឡងេទេល សរមប់នរ ី េគេហថបួង
េនេពលែដលេយងចងសក់េឡងេទេល េគេហថបួងសក់ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់ពក់អវៃដែវង
េហយេវៀលក ចំែណកបុរសមនក់េទៀតែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ែដរេនះ គឺគត់ពក់អវពណ៌របេផះ
ៃដខលី េហយេសលៀកេខេជងែវង អនកទំងបីកំពុងែតអងគុយទល់មុខគន

ពួកេគកំពុងែតញុរំ សេបៀរមនក់មួយដបៗ េដមបីនិយយគនេលងអំពីករងរ ឬក៏អំពីករសិកស

បនទប់ពីេគសរមក ឬក៏េចញពីេធវករ បនន័យថេគមកទីេនះ េដមបីសដប់េភលងលំែហអរមមណ៍
អញច ឹងេគមកេដមបីសដប់េភលងនិងលំែហអរមមណ៍ េដយករញុ ំ ជួបជុំគនញុអ
ំ ហរជមួយគន

និងញុរំ សេបៀរបនតិចបនតួច ែដលេយងេឃញេនេលតុរបស់ពួកេគ គឺមនដបរស ក៏ដូចជែកវរស
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េហយនិងធុងដក់ទឹកកកផងែដរ។ អញច ឹងទឹកកកេគដក់េនកនុងធុងមួយ ទឹកកក េយងដក់េនកនុង
េយងយកមកដក់េនកនុងែកវ េហយចក់រសចូលេទកនុងែកវ េដមបីឲយវរតជក់

ដូេចនះេហយេទបេគដក់ទឹកកកេនកនុងធុងមួយ េនេពលែដលេយងរតូវករទឹកកក
េយងអចយកទឹកកកេនះមកដក់កុ ងែកវរសេយ
ន
ងបន។

ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ េនេលតុេនះ

េនេលតុរបស់ពួកេគអមបញ់ មិញ គឺមនរសចំនួនបីដប អញច ឹងពួកេគមកទីេនះ

គឺញុេំ ភសជជៈគឺជរស បទ ែដលថរសគឺមនេរចនរបេភទ មនដូចជប៊ីេយរ មនដូចជរសេបៀរ
ិ ីជេដម អញច ឹងរសគឺសុទធែតមនជតិអល់កុលទំងអស់
មនដូចជរសរកហម ឬក៏រសវសគ

ឹ
ឹ េយងមិនអចេបកបរ
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងរសវងបន
អញច ឹងេហយេនេពលែដលេយងរសវង
ឹ េយងមិនអចេបកបរបនេនះេទ
ឬក៏េធវដំេណរបនេនះេទ របសិនេបេយងរសវង

ិ
េរពះវខុសនឹងចបប់ េហយបងកឲយមនេរគះថនក់ផងែដរ។ មយ៉ ងវញេទៀត
ករញុរំ ស
គឺបណ
ដ លឲយប៉ះពល់សុខភព ដូេចនះេហយេយងមិនរតូវឲយញុេំ រចនេនះេទ

អញច ឹងេយងញុែំ តបនតិចបនតួចបនេហយ េរពះថេនេពលែដលេយងញុេំ រចន

វអចប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង វអចេធវឲយេយងឈឺ វអចេធវឲយេយងឈឺកបល
វអចេធវឲយេយងឈឺរកពះជេដម អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ

អនកទំងបីកំពុងែតញុរំ សមនក់មួយដប េហយេគបនយកទឹកកកែដលេនកនុងធុង បទ

មនធុងមួយែដលដក់ទឹកកក េគយកទឹកកកែដលេនកនុងធុងេនះដក់ចូលែកវរបស់េគ បទ
អញច ឹងេគទំងបីនក់បនយកទឹកកកដក់ចូលកនុងែកវ

បនទប់មកេគចក់រសចូលេទកនុងែកវរបស់េគេដមបីញុ ំ អញច ឹងពួកេគញុរំ សេដមបីកំដរអរមមណ៍
េហយអងគុយសដប់េភលងេនកនុងកលឹប ែដលេគេធវែបបេនះ គឺបនទប់ពីេចញពីេធវករ
េដមបីលំែហអរមមណ៍។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ

ពួកេគទំងបីនក់បនេហអនកបេរមមក ែដលេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ

ពួកេគទំងបីនក់ដែដលកំពុងែតអងគុយនឹងតុ េហយេនេលតុរបស់ពួកេគ គឺមនរសចំនួនបីដប

ជមួយនឹងែកវចំនួនបី េហយនិងធុងទឹកកកចំនួនមួយ ែដលធុងទឹកកកេនះសរមប់ដក់ទឹកកក
េហយនរ ីមនក់ែដលអងគុយកណ
ដ ល គត់បនេលកៃដមួយេឡងេដមបីជសញញេហេទដល់អនកបេរម
ឬក៏មចស់ហង អញច ឹងគត់េលកៃដជសញញេហអនកបេរមឬក៏មចស់ហងេដមបីឲយមកគិតលុយ
េពលេនះគត់ក៏បនរបប់េទមចស់ហងថ គត់ញុរំ សចំនួនអស់បីដប

អញច ឹងបនន័យថគត់ញុែំ តចំនួនបីដបែតប៉ុេណណះ គឺបនន័យថគត់ញុែំ តបនតិចេទ
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ឹ លង
េរពះរបសិនេបញុេំ រចន អចេធវឲយគត់រសវងខ
ំ ឬក៏បណ
ដ លឲយគត់មនេរគះថនក់

ឬក៏ប៉ះពល់ដល់សុខភពគត់ជេដម ដូេចនះេហយគត់ញុរំ សែតចំនួនបីដប សរមប់គនបីនក់
បនន័យថមនក់មួយដប អញច ឹងេនេពលែដលគត់ញុរំ ច
ួ េហយ េភលងក៏បញច ប់

បនទប់មកគត់ក៏េហអនកបេរម េដមបីឲយមកគិតលុយ េពលេនះអនកបេរមក៏មក
ែដលេយងេឃញអនកបេរមគឺគត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខលី េហយគត់រងចំណស់បនតិចេមលេទ
េដយកនុងៃដរបស់គត់គឺមនកន់កូនេសៀវេភមួយនិងប៊ិចមួយេដម

េដមបីកត់រតនូវអវីែដលេភញៀវចង់បន បនន័យថេនេពលែដលគត់កន់ែបបេនះ
េនេពលែដលេភញៀវេហគត់ គត់មក េហយេនេពលែដលេភញៀវកុមម៉ង់អីវេផសងញុ ំ
គត់អចកត់រតចូលេទកនុងកូនេសៀវេភេនះបនេដមបីកុំឲយេភលច។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីពួកេគេហអនកបេរម
េដមបីឲយមកគិតលុយេហយ ពួកេគក៏រង់ចម
ំ ួយសនទុះ អញច ឹងបនន័យថ

េនេពលែដលអនកបេរមមកដល់ េឃញេនេលតុរបស់ពួកេគបនកុមម៉ង់អីខ
វ លះេហយ
េគក៏កត់រតេដមបីយកេទគិតលុយ អញច ឹងអំឡុងេពលែដលេគគិតលុយ អនកទំងបីេនះ

រតូវរង់ចប
ំ នតិច េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺហងេនះគឺបនបិទេភលងេទេហយ

អញច ឹងបនន័យថេភលងបញច ប់ េគែលងចក់េភលងេទៀតេហយ េហយអនកែដលអងគុយេនតុែកបរេនះ
ិ
គឺេទផទះវញទំ
ងអស់គន អញច ឹងបនន័យថដល់េម៉ ងែដលេគរតូវបិទហងេហយ

ិ
ដូេចនះអនកែដលជេភញៀវទំងអស់រតូវរតលប់េទផទះវញេដ
មបីសរមក ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញថតុែដលេនែកបរៗពួកេគ េភញៀវែដលអងគុយេនតុែកបរពួកេគ

គឺេឡងរតលប់េទផទះទំងអស់គន ចំែណកឯពួកេគគឺេនអងគុយរង់ចប
ំ នតិច េដមបីឲយមចស់ហង
ឬក៏អនកបេរម គត់មកគិតលុយ។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទប់ពីពួកេគរង់ចម
ំ ួយសនទុះេរកយមក
ិ អញច ឹងអនកបេរមរតលប់មកវញ
ិ
អនកបេរមក៏បនរតលប់មកវញ

េនេពលេនះអនកបេរមបនរបប់អំពីតៃមល ែដលពួកេគរតូវបង់េទឲយហង េដយតៃមលអំពីមុខមហូប
ជមួយនឹងរសេបៀរែដលេគកំពុងញុ ំ អញច ឹងអនកបេរមបនរបប់អំពីតៃមលេទដល់អនកទំងបីថ
អស់ចំនួនប៉ុនមន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ របែហលជអស់ចំនួន ៣០ ដុលលរ

ែដលេនកនុងេនះេយងេឃញ បនទប់ពីអនកបេរមរបប់េទដល់អនកទំងបីថ អស់ចំនួន ៣០ ដុលលរ
េហយ នរ ីមនក់ែដលអងគុយេនកណ
ដ ល ក៏បនយកលុយចំនួន ៣០ ដុលលរ ហុចេទឲយមចស់ហង
ឬក៏អនកបេរម េដមបីបង់ៃថលមូ ហបេហយនិងរសែដលពួកេគបនញុ ំ

អញច ឹងពួកេគទំងបីនក់ញុរំ សមនក់មួយដបជមួយនឹងមហូបេផសងេទៀតែដលេនេលតុ
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ដូេចនះេហយេទបអស់តៃមល ៣០ ដុលលរ បនទប់មកពួកេគក៏បនចូលលុយគន
បនន័យថពួកេគេចញចំែណកមនក់ ១០ ដុលលរៗ េដមបីឲយេទៃថលមូ ហប[េនះ]េគេនះ

អញច ឹងបនន័យថ ពួកេគេចញេសមៗគន បនន័យថមនក់ ១០ ដុលលរ មនក់ ១០ ដុលលរ
ែដលសរុបេទចំនួន ៣០ ដុលលរ បនទប់មកនរ ីមនក់េនះក៏យកលុយេនះឲយេទអនកបេរម
ិ
េដមបីបង់ៃថលមូ ហបនិងរស បនទប់មក េដមបីពួកេគរតលប់េទផទះវញ។

បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគបនបង់លុយៃថលរស ឬក៏ៃថលមូ ហបរួចរល់េហយ ពួកេគក៏បនេដររតលប់េទផទះ

ឹ
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺពួកេគេរៀងរសវងបនត
ិច េដយសរែតេគញុរំ សមនក់មួយដប
ឹ អញច ឹងអករៈរសវងគឺ
ឹ េយងមនអរមមណ៍ថវលមុ
ិ
អញច ឹងបនេធវឲយពួកេគេរៀងរសវង
ខ

ឬក៏ឈក
ឺ បលបនតិចបនតួច េហយេពលខលះរបសិនេបេយងញុរំ សេបៀរេរចន ឬក៏ញុរំ សេរចន
វបណ
ដ លឲយេយងកអួតផងែដរ េរពះថេនេពលែដលជតិអល់កុលេនកនុងខលួនេយងេរចន
វនឹងបណ
ដ លឲយេយងកអួត ឬក៏ឲយេយងឈឺកបល ដូេចនះេហយេយងមិនរតូវញុរំ សេបៀរ

ឬក៏រសេរចនេនះេទ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ អនកទំងបីគឺញុរំ សែតមនក់មួយដបៗ
ឹ
ែតប៉ុេណណះ ក៏ប៉ុែនតវបនេធវឲយេគរសវងបនត
ិច ែដលេធវឲយពួកេគពិបកកនុងករេដរ
ិ
េហយពួកេគមនអករៈវលមុ
ខនិងឈឺកបល េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

គឺបុរសែដលពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខលី គត់បនយកៃដមខងរបស់គត់េទរចត់កបល

ិ
ឹ ពិបកេដរ េដយគត់វលមុ
ិ
បនន័យថគត់កំពុងែតវលមុ
ខ អញច ឹងគត់មនអករៈរសវង
ខ
េហយនរ ីនិងបុរសមនក់េទៀត គត់កំពុងែតេដរបេណដរ និយយគនបេណដរ េដយគត់និយយគនេលង
ឬក៏គត់និយយគនអំពីករងរ ឬក៏ករសិកសេផសងៗ
អញច ឹងបនន័យថពួកេគបនញុរំ សមនក់មួយដបេហយ បនទប់មកពួកេគរតលប់េទផទះ
ឹ
ឹ លង
េដយមនអករៈរសវងបនត
ិចបនតួច ប៉ុែនតពួកេគមិនរសវងខ
ំ េនះេទ
េដយពួកេគអចទប់សមរតីរបស់ពួកេគបន។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក

ពួកេគបនេដរមកដល់កែនលងរុ ឺម៉កមួយ ែដលជទូេទ ជនបរេទស េគេហថទុកទុក
ប៉ុែនតកុ ងភសែខម
ន
រេយងេហថរុ ឺម៉ក អញច ឹងរុ ឺម៉កគឺមនេរចន មនរុ ឺម៉កកង់បួន និងរុ ឺម៉កកង់បីផងែដរ
ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ពួកេគបនសមលឹងេទេមលរុ ឺម៉កកង់បីចំនួនមួយ
ែដលរុ ឺម៉កេនះគឺមនពណ៌ផកឈូក បទ រុ ឺម៉កគឺមនពណ៌ផកឈូក េហយមនដំបូល
អញច ឹងរុ ឺម៉កគឺមនដំបូលផងែដរ គឺរសេដៀងេទនឹងឡន ក៏ប៉ុែនតវអត់មនកញច ក់
និងអត់មនម៉ សុីនរតជក់េនះេទ របសិនេបឡន ឬក៏តក់សុីគឺមនកញច ក់សរមប់បិទ

Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — TUK TUK (SAKANAN)

និងមនម៉ សុីនរតជក់ ប៉ុែនតសរមប់រុ ឺម៉កគឺអត់មនម៉ សុីនរតជក់េនះេទ គឺវរគន់ែតមនដំបូល
េដមបីបង
ំ កុំឲយេយងេកដេនេពលែដលជិះហលៃថងែតប៉ុេណណះ ប៉ុែនតេពលេនះគឺជេពលយប់
េយងេឃញថរល់កលឹបររតី ឬក៏ហងរសេបៀរជេរចន គឺេគែតងែតេបកេនេពលយប់
អញច ឹងេហយបនទប់ពីគត់បញច ប់ករផឹកសុី បនន័យថជេពលយប់

អញច ឹងគត់េដរមកដល់េឃញរុ ឺម៉កមួយ គត់ ពួកគត់មនបំណងចង់ជិះរុ ឺម៉កេនះេទផទះ
េដយេយងេឃញមចស់រុ ឺម៉កកំពុងែតអងគុយជក់បរ ីេនកនុងរុ ឺម៉ក អញច ឹងបនន័យថមចស់រុ ឺម៉ក
គត់កំពុងែតអងគុយេនខងេរកយ េហយគត់អងគុយេដយយកេជងមួយជន់េលកង់

េជងមួយេទៀតសំយុងចុះេរកម េដយគត់យកៃដទំងពីរដក់េលជងគង់ េហយអងគុយជក់បរ ី
ែដលេយងេឃញថជក់បរ ី គឺបណ
ដ លឲយប៉ះពល់ដល់សុខភព និងមនកលិនមិនលអេនះេទ
េរពះថែផសងបរ ីគឺមនធុំកលិនសអុយ ដូេចនះេហយវមិនលអេនះេទសរមប់ករជក់បរ ី
េហយេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ ៧ េនះ គឺេនខងេរកយរុ ឺម៉កេនះ

េយងេឃញមនកែនលងលក់អហរមួយកែនលង ដូចជមីឆ បនន័យថ េទះបីជេពលយប់ក៏េដយ
េនេពលែដលេយងេនតមផលូវ គឺមនកែនលងលក់មីឆជេរចន េនកនុងរបេទសកមពុជ េទះបីជយប់
េសមណក៏េដយ េទះបីជយប់េរជ ពក់កណ
ដ លអរធរត

ក៏េយងអចរកអហរញុប
ំ នែដរេនតមផលូវ េរពះថេនរបេទសកមពុជ អហរេនតមផលូវ គឺេគលក់
២៤ េម៉ ង បនន័យថេគេបកជប់ជនិចចរហូតែតមដង អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញថ េទះបីជពួកេគេចញពីកលឹបេនកនុងេពលយប់េរជក៏េដយ

ក៏េយងេឃញថមនរេទះអហរ ឬក៏រេទះមីឆ ឬក៏រេទះបបរ កំពុងែតលក់េនតមផលូវផងែដរ
េដយគត់មិនទន់បិទតូបេនះេទ។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថពួកេគទំងបីនក់

បនេដរមករករុ ឺម៉កកង់បីេនះ េដយេពលេនះ េគបនចូលេទេកៀកេននឹងរុ ឺម៉កកង់បី
េដយេយងេឃញរុ ឺម៉កកង់បីេនះ គឺមនពណ៌ផកឈូក េហយកង់រុ ឺម៉កគឺមនពណ៌េខម
រុ ឺម៉កេនះគឺមនកង់ចំនួនបី ែដលកង់េនខងេរកយចំនួនពីរ ឯកង់េនខងមុខចំនួនមួយ
េហយកង់េនខងមុខ[គឺ]ជចងកូត អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលរតូវករបត់ គឺេយងកច់ចងកូត
ែដលចងកូតបញជកង់េនខងមុខចំនួនមួយេនះផងែដរ។ េដយរុ ឺម៉កេនះ គឺមនចេងកៀងចំនួនពីរ
សរមប់បំភលឺផូ វល អញច ឹងបនន័យថចេងកៀងរុ ឺម៉កេនះ គឺមនចំនួនពីរ ែដល ចំនួនពីរ

េហយមនចេងកៀងបំភលឺផូ វចំ
ល នួនមួយ អញច ឹងបនន័យថេភលងសុីញូ ៉ ឬក៏ចេងកៀងសុីញូ ៉ចំនួនពីរ
េភលងបំភលឺផូ វចំ
ល នួនមួយ អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតូវករបត់េឆវងឬក៏បត់សដ ំ

គត់អចេរបរបស់េភលងសុីញូ ៉ដូចជម៉ូតូ ដូចជឡនែដរ អញច ឹងរុ ឺម៉ករបស់គត់ គឺមនខងមុខ
គឺមនចេងកៀងសុីញូ ៉ចំនួនពីរ និងចេងកៀងបំភលឺផូ វចំ
ល នួនមួយ ចំែណកខងេរកយក៏មនអំពូល
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និងមនចេងកៀងដូចគន ពួកេគបនេដរមកដល់រុ ឺម៉កេនះ េហយក៏បននិយយេទកន់បុរស
ែដលជមចស់រុ ឺម៉ក ែដលកំពុងែតជក់បរ ី េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

ិ មចស់រុ ឺម៉កេនះេទ េរពះមចស់រុ ឺម៉កគត់ជក់បរ ី ដូេចនះែផសងបរ ីគឺមនកលិនមិនលអ
ពួកេគមិនចូលេទជត
េហយអនកជក់បរ ីែតងែតមនកលិនមិនលអែដរ បនន័យថគត់មនធុំកលិនសអុយមត់
ឬក៏គត់មនធុំកលិនសអុយែផសងបរ ី េហយែផសងបរ ីេធវឲយេយងមនេរគះថនក់
េរពះថេនេពលែដលេយងជក់បរ ី ែផសងបរ ីេធវឲយខូចសួតរបស់េយង

ឬក៏ឲយេយងមនបញហផលូវដេងហមជេដម អញច ឹងេហយជទូេទរបជជន មនុសស
ភគេរចនមិនចូលចិតតអនកជក់បរ ីេនះេទ។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទប់ពីពួកេគចូលេទកន់រុ ឺម៉កកង់បីហនឹងេហយ

ពួកេគក៏បននិយយៃថល តៃថលេទដល់រុ ឺម៉កកង់បី ថពីកែនលងកលឹបេនះេទផទះរបស់េគយកចំនួនប៉ុនមន
េពលេនះមចស់រុ ឺម៉កកង់បីេនះក៏បនេឆលយថ ១០ ដុលលរ អញច ឹងពួកេគក៏បនភញក់េផអល
េរពះថតៃមលេនះគឺៃថលខលង
ំ េពក េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺអនកទំងបីេនះ
គត់បនបេញច ញអករៈភញក់េផអល េដយគត់បនហមត់ធំៗ េហយេបកែភនកធំៗ

េដយភញក់េផអលថេហតុអីវក៏ៃថលយ៉ងេនះ េរពះផទះរបស់េគេនជិតនឹងកែនលងែដលេគផឹកសុីេនះេទ
ប៉ុែនតរុ ឺម៉កកង់បីេនះយកៃថលតៃមលខលង
ំ ណស់ ប៉ុែនតេទះជយ៉ ងណក៏េដយ
េយងេឃញអនករត់រុ ឺម៉កកង់បីេនះ គត់ពុំបនចុះៃថលេនះេទ េដយគត់េនែតអងគុយេនេលរុ ឺម៉កកង់បី
េហយនិយយេទកន់បុរសទំងបីនក់េនះ ករអងគុយេហយនិយយេទកន់អតិថិជនែបបេនះ
គឺជករមិនសមរមយេនះេទ េរពះថេនេពលែដលេគមកនិយយជមួយេយង ជសុជីវធម៌

ិ េរពះថអនកែដលមកនិយយជមួយេយងគឺឈរ
េយងរតូវេរកកឈរនិយយេទកន់េគវញ
ិ េដមបីជករគួរសម និងរកសសុជីវធម៌
អញច ឹងេយងគួរែតឈរេដមបីនិយយជមួយេគវញ
អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងកំពុងែតអងគុយ េហយមននរណមនក់េដរមកសួរេយង
ិ េធវែបបេនះ
េយងគួរែតេងបឈរ េដមបីនិយយេទកន់េគវញ

គឺេគេហថេយងមនសីលធម៌និងមនសុជីវធម៌លជ
អ មួយនឹងអនកដៃទ
ប៉ុែនតេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ បុរសែដលជមចស់រុ ឺម៉កកង់បី គត់ពុំបនេរកកឈរេនះេទ
េដយគត់េនែតអងគុយេនេលរុ ឺម៉ករបស់គត់និយយេទកន់អតិថិជនរបស់គត់

េហយគត់បនយកតៃមលខពស់ខលង
ំ េទកន់អតិថិជនរបស់គត់ េធវឲយអតិថិជនរបស់គត់
 នឹងតៃមលេនះយ៉ ងខលង
ែដលជមិតតភកតិទង
ំ បីនក់េនះ គឺមនករភញក់េផអល
ំ ។

បនទប់មកេនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទប់ពីដឹងតៃមលថអនករត់រុ ឺម៉កកង់បីេនះ
គត់យកតៃមល ១០ ដុលលរ អនកទំងបីក៏គិតថតៃមលេនះគឺៃថលខលង
ំ េពក
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ដូេចនះគត់ពុំអចទទួលយកបនេនះេទ អញច ឹងបនន័យថផទះរបស់គត់េនជិតកែនលងផឹកសុី
ក៏ប៉ុែនតមចស់រុ ឺម៉កកង់បី គត់បនយកតៃមលខពស់ ឬក៏ៃថលខលង
ំ េពក
អញច ឹងេហយេទបអនកទំងបីមិនអចទទួលយកបន

ដូេចនះអនកទំងបីក៏មិនសេរមចចិតតមិនជិះរុ ឺម៉កកង់បីរបស់បុរសមនក់េនះេទ

អញច ឹងពួកេគក៏បនេឆលយេទកន់មចស់រុ ឺម៉កកង់បីថ ពួកេគមិនជិះរុ ឺម៉កកង់បីេនះេទ
េរពះតៃមលេនះគឺៃថលខលង
ំ េពក ដូេចនះេហយពួកេគនឹងរករុ ឺម៉កកង់បីេផសងេទៀត។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគបដិេសធេទេលរុ ឺម៉កកង់បីេនះេហយ ពួកេគក៏បនបនតេដរមកខងមុខេទៀត
អញច ឹងេយងេឃញថអនកទំងបីគត់បនេដរ េដយបុរសពក់អវរបេផះៃដខលី

េសលៀកេខសេជងែវងេនះ គត់េដរេនខងមុខ បនទប់មកមននរ ីែដលពក់អវៃដខលេី វៀលក េខេខម
គត់េដរេនកណ
ដ ល េហយបុរសែដលពក់អវៃបតងៃដខលីេហយេខេជងែវងពណ៌សេនះ
ឹ
គត់េដរេនខងេរកយេគ ពួកេគទំងបីនក់េដរេនកនុងអករៈរសវងបនត
ិច

េដយេដរេទខងមុខេទៀត េរពះពួកេគមិនបនជិះរុ ឺម៉កកង់បីេនះេទ េដយសរែតមចស់រុ ឺម៉កកង់បី
គត់ទរៃថលខលង
ំ េពក េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលជមចស់រុ ឺម៉កកង់បីេនះ

គត់បនអងគុយេនេលកង់បីរបស់គត់ េដយបេញច ញទឹកមុខសអុយ បនន័យថេយងេហថមុខសអុយ
ែដលទឹកមុខមិនសបបយចិតត អញច ឹងេនេពលែដលេយងមិនសបបយចិតត

ឬក៏េយងេធវមុខមិនសបបយចិតត េគេហថមុខសអុយ បនន័យថេយងមិនសបបយចិតតេនះេទ
េដយបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតមិនសបបយចិតត េដយសរអតិថិជនរបស់គត់

មិនជិះរុ ឺម៉កកង់បីរបស់គត់ េរពះថគត់បនកត់តៃមលខលង
ំ េពក អញច ឹងអតិថិជនគត់មិនជិះ
េហយគត់េដរេទមុខ ែដលេធវឲយគត់ខកចិតន
ត ិងេធវមុខសអុយ អងគុយេធវមុខសអុយ។
ចូលមកដល់រប
ូ ភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគេចញពីរុ ឺម៉កកង់បីទីមួយ បនទប់មកពួកេគេដរបនបនតិច
ក៏ជួបនឹងរុ ឺម៉កកង់បីទីពីរមួយេទៀត អញច ឹងេយងេឃញថ រុ ឺម៉កកង់បីេនះ មចស់រុ ឺម៉កកង់បី
គឺពុំបនជក់បរ ីេនះេទ េដយមចស់រុ ឺម៉កកង់បី គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស

េសលៀកេខេជងែវងពណ៌របេផះ អញច ឹងអនកទំងបីបននិយយេទកន់រុ ឺម៉កកង់បីេនះ

េដយសួរតៃមលពីកែនលងែដលគត់ផឹកសុី ឬក៏កែនលងែដលគត់កំពុងែតឈរ េទដល់ផទះរបស់គត់
េតេគយកចំនួនប៉ុនមន? បនទប់មកមចស់រុ ឺម៉កកង់បី គត់កប
៏ នលូកៃដ
ឬក៏យកៃដមួយចំេហៀងែរជងេហេប៉ េដយករ គត់យកៃដេទលូកកនុងេហេប៉
ិ
េដយកយវករែបបេនះ
េយងេហថករែរជងេហេប៉
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េហយៃដមខងេទៀតរបស់គត់េលកេឡងជសញញ េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់ចូលេទកនុងរុ ឺម៉ក
េដយគត់របប់ថ ពីទីេនះេទផទះរបស់ពួកគត់ គឺគត់យកតៃមល ៥ ដុលលរ
អញច ឹងអនកទំងបីឮដូេចនះេហយក៏សបបយចិតត ដូេចនះពួកេគនិយយថ
យល់រពមេទជមួយនឹងរុ ឺម៉កកង់បីមួយេនះ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគតៃថលរុ ឺម៉កកង់បីេហយ ពួកេគក៏បនយល់រពមជមួយនឹងតៃមល ៥ ដុលលរ

េដមបីជិះរតលប់េទផទះ េយងេឃញរុ ឺម៉កកង់បីមួយេនះ គឺជរុ ឺម៉កកង់បីែដលមនពណ៌ទឹករកូច
អញច ឹងរសេដៀងគននឹងរុ ឺម៉កកង់បីទីមួយែដរ ប៉ុែនតរុ ឺម៉កកង់បីទីមួយគឺមនពណ៌ផកឈូក

ចំែណករុ ឺម៉កកង់បីទីពីរគឺមនពណ៌ទឹករកូច េហយមចស់រុ ឺម៉កកង់បីគឺជមនុសសមនសុជីវធម៌
េដយគត់បនេរកកឈរនិយយជមួយអតិថិជន េហយគត់ពុំបនជក់បរ ីេនះេទ
េរពះថគត់ដឹងថករជក់បរ ីេធវឲយខូចសុខភព េហយេធវឲយមនកលិនមិនលអ

ែដលបណ
ដ លឲយអតិថិជនរបស់គត់មិនចូលចិតត ដូេចនះគត់មិនជក់បរ ីេនះេទ

អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺអនកទំងបីក៏បនយល់រពមជិះរុ ឺម៉កកង់បីរបស់បុរសមនក់េនះ េដយេនជិះ
ិ
យល់រពមជិះេនកនុងតៃមល ៥ ដុលលរ េដមបីរតលប់េទផទះវញ។

បនទប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បនទប់ពីពួកេគយល់រពមនូវតៃមល ៥ ដុលលរ
ែដលសរមប់ជិះរុ ឺម៉កកង់បីេនះេហយ មចស់រុ ឺម៉កកង់បីក៏បនចូលេទកនុងរុ ឺម៉កេដមបីបេញឆ ះរុ ឺម៉ក

េហយបនទប់មកពួកេគទំងបីនក់ក៏បនេឡងេទេលរុ ឺម៉ក អញច ឹងេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ
បុរសែដលពក់អវពណ៌របេផះជមួយនឹងនរ ីែដលពក់អវេវៀលកេនះ បនេឡងេទមុន បទ
េដយបុរសពក់អវពណ៌របេផះ គត់បនជិះនូវចំេហៀង ឬក៏ជិះេនខង េហយនរ ីេនះ
គត់ជិះេនកណ
ដ ល េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលពក់អវស
គត់បនយកៃដេតងបងកន់ៃដរុ ឺម៉ក អញច ឹងបនន័យថគត់ជិះេនខង ដូេចនះ
េដមបីកុំឲយមនេរគះថនក់ គត់រតូវេតងបងកន់ៃដរបស់រុ ឺម៉ក ែដលេនខងេល
េរពះថរុ ឺម៉កកង់បីគឺអត់មនទវរេនះេទ អញច ឹងេហយរបសិនេបេយងមិនេតងេនះេទ វអច
វអចនឹងេធវឲយេយងធលក់បន អញច ឹងេដមបីសុវតថិភពេយងរតូវែតេតង េហយេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញថបុរសពក់អវៃបតង បទ គត់េឡងេលរុ ឺម៉កេរកយេគ បនទប់ពីរុ ឺម៉កេឆះេហយ
អញច ឹងបនន័យថគត់បេញឆ ះម៉ សុីន មចស់រុ ឺម៉កគត់បនបេញឆ ះម៉ សុីន
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺរុ ឺម៉កកំពុងែត ម៉ សុីនរុ ឺម៉កកំពុងែតបេញឆ ះ

េហយរុ ឺម៉កកំពុងែតរេងគ បនន័យថេនេពលែដលម៉ សុីនបេញឆ ះរួចរល់េហយ គឺរុ ឺម៉ក ឬក៏ឡន

ឬក៏មូត
៉ ូ នឹងមនកររេងគបនតិច េរពះកមលង
ំ ម៉ សុីនេធវឲយរុ ឺម៉កេនះរេងគ អញច ឹងបុរសែដលពក់អវៃបតង
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គត់កំពុងែតយកេជងមខងជន់េលរុ ឺម៉ក េជងមខងេទៀតេនេលដី

គត់េធវែបបេនះេដមបីេឡងេទេលរុ ឺម៉ក េហយៃដរបស់គត់គឺេតងបងកន់ៃដរុ ឺម៉កែដលេនេលដំបូល
េដមបីកុំឲយធលក់ អញច ឹងគត់េតងេដមបីេឡងេលរុ ឺម៉ក េហយអងគុយ
ិ
េដមបីជិះរតលប់េទផទះរបស់គត់វញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយគឺរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥

បនទប់ពីគត់បនេឡងេលរុ ឺម៉កទំងបីនក់រច
ួ រល់េហយ មចស់រុ ឺម៉កក៏បនបញជរុ ឺម៉កឲយេទមុខ
អញច ឹងមចស់រុ ឺម៉កគត់ក៏បនមូលែហគរ ឬក៏គត់មូលែហគរេដមបីបញជឲយរុ ឺម៉កគត់េទមុខ

ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺមចស់រុ ឺម៉កគត់ជិះេលឿន បទ អញច ឹងមចស់រុ ឺម៉កកង់បីេនះ
គត់ជិះេលឿន េដយេយងេឃញរុ ឺម៉ករបស់គត់េហបកង់មុខ បនន័យថគត់បេងហះកង់មុខ
បនន័យថេលឿន អញច ឹងគត់ជិះេលឿន េរពះថេនេពលយប់គឺជផលូវសងត់

អញច ឹងពុំសូវមនមនុសសេធវចរចរណ៍េនតមផលូវេនះេទ ដូេចនះេហយគត់អចជិះេលឿនបន

ក៏ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ ឬក៏ជិះឡន ឬក៏ជិះរុ ឺម៉ក េយងមិនរតូវជិះេលឿនេពកេនះេទ
េរពះវអចេធវឲ
 យេយងមនេរគះថនក់បន េយងេហថេរគះថនក់ចរចរណ៍
គឺរបសិនេបមននរណមនក់រត់ឆលងកត់ផូ វល ឬក៏មនឡនម៉ូតូេផសងេទៀតែដលឆលងកត់ផូ វល

វអចេធវឲយេយងប៉ះគនឬក៏បុកគន ែដលេធវឲយេយងមនេរគះថនក់បន អញច ឹង េទះបីជេពលយប់
ឬក៏េទះបីជផលូវសងត់យ៉ងណក៏េដយ េយងរតូវេបកបរេដយេគរពចបប់ចរចរណ៍

េដមបីរកសសុវតថិភពរបស់េយង េយងមិនរតូវជិះេលឿនេពកេនះេទ េរពះវេធវឲយេយងមនេរគះថនក់
េយងេឃញថរុ ឺម៉កកង់បីែដលមនបុរស[ទំង] បុរសនិងមិតតភកតិរបស់គត់ទង
ំ បីនក់ជិះេនះ
បនបនតដំេណរេទខងមុខ គឺសំេដេទផទះរបស់ពួកគត់ េដយេយងេឃញមនរុ ឺម៉កទីមួយ

មចស់រុ ឺម៉កទីមួយ គត់កំពុងែតអងគុយជក់បរ ីេនេលរុ ឺម៉កគត់ដែដល ក៏ប៉ុែនតពួកគត់ បុរសមនក់េនះ
គត់េធវមុខសអុយ េដយអតិថិជនរបស់គត់មិនជិះរុ ឺម៉ករបស់គត់ ប៉ុែនតែបរជជិះរុ ឺម៉ករបស់អនកដៃទ
េដយសរែតគត់យកតៃមលៃថលេពក េហយរុ ឺម៉ករបស់អនកដៃទគឺយកតៃមលេថក

ិ
ដូេចនះអតិថិជនរបស់គត់ក៏បនជិះេទ េទ េទជិះរុ ឺម៉កែដលមនតៃមលេថកវញ។
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