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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករចូលេគង។ អញច ឹងជទូេទមនុសសេយង 
េរកយពីេពលែដលេធវករ ឬក៏េរកយពីេពលែដលេយងមកពីខងេរកេនឿយហត់ 
អញច ឹងជទូេទេយងែតងែតចូលេគងេនេពលយប់។ ជធមមតគឺេយងចូលេគងេនេពលយប់ 
េហយេរកកេនេពលរពឹក េដមបីេទេធវករ ឬក៏បំេពញករងរ ឬក៏េទេរៀន 
ឬក៏េទេធវករសិកសនន។ 
 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ 
ែដលេកមងរបុសមន ក់ហនឹង េមលេទគត់េនេកមងែដរេទ របែហលជគត់មនអយុរបែហលជៃមភឆន  ំ
ែដលេយងេឃញគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េខៀវ 
ែដលអវរបស់គត់មនកូនេហេប៉តូចមួយេនខងេឆវង។ អញច ឹងេនេលរទូងខងេឆវង 
គឺមនកូនេហេប៉តូចមួយ ែដលកូនេហេប៉េនះគឺសរមប់ដក់លុយ ឬក៏ដក់សមភ រៈេផសងៗ 
ែដលគត់ចង់យកតមខលួន អញច ឹងរបស់តូចៗ ដូចជលុយ ដូចជបិ៊ច ឬក៏កូនេសៀវេភេផសងៗហនឹង 
គត់អចដក់តមខលួនបន េដយគត់ដក់ចូលេទកនុងកូនេហេប៉តូចែដលេនេលអវខងសដ  ំឬក៏ 
ឬក៏េហេប៉អវែដលេនខងសដ  ំេនេលរទូងខងសដ ។ំ អញច ឹងរូបភពទី ១ េនះ 
េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់ហនឹង គត់កំពុងែតសង ប េដយគត់សង បេដយហមត់ធំៗ និងបិទែភនក 
េហយេលកៃដមខ ងេឡងេទេល ៃដមខ ងេទៀតគត់យកមកខទប់មត់ គឺគត់កំពុងែតពត់ខលួននិងសង ប 
េរពះរបែហលជគត់េនឿយហត់ េដយសរែតគត់េទបែតមកពីេរក 
ឬក៏េដយសរែតគត់អស់កមល ងំ េដយសរែតគត់េធវករ ឬក៏គត់េដរេលងហត់ 
អញច ឹងគត់អស់កមល ងំ។ ដូេចនះេហយគត់ក៏បនពត់ខលួនេហយសង ប ែដលជកយវកិរមួយ 
បនន័យថេយងកំពុងែតងុយេគង។ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងងុយេគង ឬក៏អស់កមល ងំ 
េយងែតងែតសង ប េហយេនេពលែដលេយងសង ប គឺេយងពត់ខលួន េដមបីឲយេយងបនរសួលខលួនបនតិច 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងពត់ខលួន គឺេយងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន។ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញកនុងរូបភពេនះគឺេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនេលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡងេទេលរតង់ខពស់ េហយគត់កដ ប់ៃដរបស់គត់ 
អញច ឹងរមមៃដរបស់គត់កដ ប់ចូលគន  េហយៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់ ែដលជៃដខងសដ  ំ
គត់យកមកខទប់មត់ែដលគត់កំពុងែតសង ប។ អញច ឹងគត់កំពុងែតសង បេដយហមត់ធំៗ 
េហយយកៃដរបស់គត់មកខទប់មត់របស់គត់ េដយកយវកិរពត់ខលួន េរពះែតគត់អស់កមល ងំ 
និងងងុយេគងជខល ងំ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បន 
បនទ ប់ពីគត់ពត់ខលួនរចួរល់េហយ អញច ឹងគត់សង ប គត់អស់កមល ងំ 
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េដយសរែតគត់មកពីេរកេនឿយហត់ ឬក៏មកពីេធវករេនឿយហត់ ឬក៏មកពីេរៀនេនឿយហត់ 
អញច ឹងគត់ក៏បនអស់កមល ងំ េហយក៏បនគិតេទដល់ែរគេគងរបស់គត់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតេដរសំេដេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េដយេយងេឃញគត់េដរបេណដ រ 
គិតេទរកែរគេគងបេណដ រ។ អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសមន ក់េនះ ែដលេនកនុងរូបភពទី ២ 
គឺគត់កំពុងែតេដរសំេដេទបនទប់េគង េដមបីចូលេគងេនកនុងបនទប់របស់គត់ 
េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតគិតេទដល់ែរគេគងមួយ ែដលែរគេគងែដលគត់កំពុងែតគិតេនះ 
េយងេឃញមនពូកមួយែដលេនពីេលែរគ អញច ឹងែរគេគងគឺមនេជងបួន េហយមនរងរទែវង 
គឺខុសពីតុបនតិច េដយសរែតតុគឺមនខលះរងរជុង ខលះរងមូល េហយខលីជងែរគ បុ៉ែនតែរគគឺែវង 
េដយសរសរមប់េយងេគង។ អញច ឹងែរគមនេជងបួន េហយេនេលែរគគឺ ជទូេទគឺេយងដក់ពូក 
េហយនិងដក់េខនយ ក៏បុ៉ែនតេបសិនជេនកនុងែរស េនតមទីជនបទ ឬក៏រសុកែរសចំករ 
េពលខលះគត់អត់មនពូកេទ អញច ឹងគត់េគងែរគេដយេរបកេនទល ឬក៏ករមល 
អញច ឹងគត់រគន់ែតរកលកេនទល ក៏គត់អចេគងបនែដរ បុ៉ែនតវអត់ទន់ដូចពូកេនះេទ 
អញច ឹងជទូេទេនទីរកុង គឺេយងេគងេដយដក់រកលេដយសរពូក 
អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងដក់ែរគេហយ គឺេយងដក់ពូកេនេលែរគ ចំែណកឯេនជនបទ 
គឺេយងដក់ែរគេហយ គឺេយងរកលកេនទលេនេលែរគ េហយេគងែតមដង អញច ឹងករេគងេលកេនទល 
គឺអត់សូវរសួលខលួនេទេដយសរវរងឹ អញច ឹងវអចេធវឲយេយងឈខឺលួន ក៏បុ៉ែនតេបេយងេគងេនេលពូក 
គឺវទន់រសួល អញច ឹងេយងអចេគងលក់រសួលបន។ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញែរគេគងរបស់េកមងរបុសមន ក់េនះ ែដលកំពុងែតគិត 
គឺេយងេឃញមនពូកមួយេនេលែរគ េហយមនេខនយេកយមួយេនេលែរគេនះផងែដរ។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរសំេដេទបនទប់េគងរបស់គត់ េដយេដរបេណដ រ 
គិតអំពីែរគេគងរបស់គត់បេណដ រ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់េដរមកដល់បនទប់េគងរបស់គត់េហយ គត់អត់បនចូលេទែរគេគងគត់ភល មេនះេទ 
អញច ឹងគត់អត់ទន់ចូលេគងភល មេនះេទ េដយគត់េដរសំេដមករកបនទប់ទឹករបស់គត់សិន។ 
អញច ឹងជធមមតេយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ គឺគត់ពក់អវេខៀវដែដល 
គឺគត់អត់ទន់ផល ស់េខអវេទ េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម  
បុ៉ែនតេយងអត់េឃញគត់ពក់ែសបកេជងេនះេទ។ អញច ឹងជទូេទ 
េនេពលែដលេយងចូលដល់កនុងផទះ េយងែតងែតេដះែសបកេជង ឬក៏រទនប់េជងេចញ 
េហយជពិេសសេនេពលែដលេយងមកដល់កនុងបនទប់េគង គឺេយងអត់ពក់ែសបកេជង 
ឬក៏រទនប់េជងេទ េរពះេពលខលះ ែសបកេជង ឬក៏រទនប់េជងែដលេយងពក់យកមកពីេរក 
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គឺមនធូលី ឬក៏មនដីរបឡក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងពក់ចូលកនុងផទះ 
គឺវអចេធវឲយរបឡក់ផទះេយងបន ែដលេយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺគត់អត់ពក់ែសបកេជងចូលកនុងបនទប់របស់គត់េនះេទ េដយសរែតខល ចរបឡក់។ 
អញច ឹងគត់បនេដរេដះែសបកេជង េហយសំេដមករកបនទប់ទឹករបស់គត់ 
េដយេយងេឃញគត់ចូលតមទវ របនទប់ទឹក ែដលេយងេឃញបនទប់ទឹករបស់គត់ េនេលជញជ ងំ 
ែកបរទវ រ គឺមនបងអួចកញច ក់មួយ អញច ឹងបងអួចកញច ក់ គឺសរមប់ឲយខយល់េចញចូលបន 
េរពះជទូេទបនទប់ទឹកគឺតូច េហយហប់ អត់សូវមនខយល់េចញចូលេទ ដូេចនះេយងរតូវេធវបងអួច 
េដមបីកំុឲយហប់។ អញច ឹងបងអួចេនះ គឺេយងអចេបកបិទបន។ េដយវេនខពស់ជងេយងបនតិច 
ដូេចនះេគអត់អចេមលេឃញពីបងអួចមកេទ អញច ឹងអនកែដលេនខងេរកបនទប់ទឹក 
គឺគត់អត់អចេមលេឃញេយងតមបងអួចេទ េដយសរែតបងអួចេនខពស់ អញច ឹងេនខពស់ជងេយង 
អញច ឹងេគអត់អចេមលេឃញេទ។ េហយេនែកបរបងអួចេនះ គឺមនទូកញច ក់មួយ 
កូនទូកញច ក់ចប់ជប់េទនឹងជញជ ងំ។ អញច ឹងេយងេរបរបស់កូនទូកញច ក់េនះគឺ 
េរបកញច ក់សរមប់ឆលុះមុខផង េហយេនកនុងទូកញច ក់េនះ គឺេយងអចដក់សមភ រៈេផសងៗផងែដរ 
ដូចជថន ដុំសេធមញ រចសដុសេធមញ សបូ៊ដុសខលួន ឬក៏សបូ៊កក់សក់ផងែដរ។ 
អញច ឹងជទូេទេយងេរបរបស់ទូកញច ក់ កូនទូកញច ក់តូចមួយ េហយដក់ភជ ប់េទនឹងជញជ ងំ 
ែដលេយងេឃញេនេរកមទូកញច ក់ គឺមនឡបូសរមប់លងៃដមួយ។ 
អញច ឹងជធមមតេនកនុងបនទប់ទឹកេនតមទីរកុង គឺេយងែតងែតដក់នូវឡបូសរមប់លងៃដ 
ែដលេយងេឃញឡបូ េនេលឡបូគឺមនកបលរ ៉ូបី៊េនទឹកមួយ អញច ឹងកបលរ ៉ូបី៊េនទឹក 
គឺមនកែនលងសរមប់េបកទឹកម៉សីុនឲយហូរេចញមក។ អញច ឹងេយងអត់ចបំច់េទដួសទឹក 
េដយេរបផតិល ឬក៏េដយេរបកទឹកេនះេទ គឺេយងរគន់ែតមួលកបលរ ៉ូបី៊េន 
គឺទឹកនឹងេចញតមបំពង់ទុេយហូរមកឲយេយងេរបរបស់ែតមដង។ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនកបលរ ៉ូបី៊េនទឹកមួយេនេលឡបូលងៃដ 
សរមប់ឲយគត់េបកទឹកលងៃដ ឬក៏ដុសេធមញ ឬក៏លុបមុខេទតមតរមូវកររបស់គត់ 
ែដលជទូេទេបតមេនរសុកែរសចំករ គឺគត់អត់មនទឹកម៉សីុនេរបរបស់ 
អញច ឹងគត់េរបរបស់ទឹកែរក ឬអចគត់ដួស ដួសពីរសះ ឬក៏ដួសពីបឹង 
េហយេពលខលះគត់េរបរបស់ទឹកេភលៀង អញច ឹងគត់រតងទឹកេភលៀង បុ៉ែនតេនកនុងទីរកុង 
គឺេយងេរបរបស់ទឹកម៉សីុន េដយេយងេរបរបស់ េយងេបកែតកបលរ ៉ូបី៊េនទឹក 
េនះនឹងមនទឹកមកហូរមកឲយេយងេរបរបស់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនរចបច់ថន ដុំសេធមញដក់េលរចសដុសេធមញរបស់គត់ អញច ឹងជទូេទ មុនេពលចូលេគង 
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េយងរតូវដុសេធមញ ឬក៏ដុសសមអ តេធមញេយងជមុនសិន េដយ េយង មួយៃថង 
េយងរតូវដុសេធមញបីដង គឺេដមបីែថរកសេធមញេយងឲយបនសអ ត 
េហយេធមញរបស់េយងរតូវដុសេដយេរបថន ដុំសេធមញជមួយនឹងរចសដុសេធមញ។ 
ែដលរចសដុសេធមញគឺជរចសមួយែដលមនលមមេទនឹងដក់ចូលមត់របស់េយងេដមបីដុសេធមញ 
េហយសរៃសរចសគឺទន់ៗ គឺអត់រងឹដូចរចសេបកេខអវេនះេទ។ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺៃដមខ ងរបស់េកមងរបុសេនះកំពុងែតកន់បំពង់ថន ដុំសេធមញ 
េហយៃដមខ ងេទៀតកំពុងែតកន់ដងរចសដុសេធមញ 
ែដលរចសដុសេធមញរបស់គត់មនពណ៌ផក ឈូក េហយសរៃសរចសដុសេធមញគឺមនពណ៌ស។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតរចបច់ថន ដុំសេធមញេចញពីបំពង់ថន ដុំសេធមញ 
េហយដក់ថន ដុំសេធមញេនះមកេលរចសដុសេធមញ េដមបីយកេទដុសេធមញ។ អញច ឹងេយងេឃញ 
ជធមមតថន ដុំសេធមញគឺដក់កនុងបំពង់មួយែដលអចរចបច់បន 
េរពះេនេពលែដលេយងរតូវករដុសេធមញ គឺេយងរគន់ែតយកៃដរចបច់បំពង់ថន ដុំសេធមញេនះ 
េនះថន ដុំសេធមញនឹងេចញមកតមមត់បំពង់ េហយេយងយករចសដុសេធមញេទរតង 
េដមបីដក់ថន ដុំសេធមញយកមកដុសេធមញ។ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតរចបច់ថន ដុំសេធមញេចញពីបំពង់ថន ដុំសេធមញ 
េដមបីដក់មកេលរចសដុសេធមញ េដមបីដុសេធមញ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ដក់ថន ដុំសេធមញេទេលរចសដុសេធមញរបស់គត់េហយ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនយករចសដុសេធមញេនះមកដក់ចូលកនុងមត់ េដមបីដុសសមអ តេធមញរបស់គត់។ 
អញច ឹងជទូេទ គឺេយងេធវករដុសសមអ តេធមញមួយៃថងបីដង ឬក៏េរកយេពលែដលេយងញុអំហររចួ 
ែដលេយងជទូេទេយងដុសេធមញេនេពលរពឹក េរកយពីេយងេរកកពីេគង។ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងេរកកពីេគង េយងរតូវដុសេធមញមដង េនេពលែដលេយងញុអំហរៃថងរតង់រចួ 
េយងរតូវដុសេធមញមដង និងេនេពលែដលេយងមុនចូលេគង មុនេពលែដលេយងចូលេគង 
េយងរតូវដុសេធមញមដងេទៀត េដមបីឲយរបកដថេធមញរបស់េយងសអ ត 
និងមិនមនកកសំណល់ជប់នឹងេធមញេនះេទ េរពះរបសិនេបមនកកសំណល់ជប់េនេធមញ 
វេធវ[អចឲយ]អចេធវឲយេធមញពុក ឬក៏មនដងកូវសីុេធមញ អញច ឹងអចេធវឲយេធមញេយងខូច 
ឬក៏េយងឈេឺធមញបន។ ដូេចនះេយងរតូវដុសសមអ តេធមញរបស់េយងឲយបនសអ ត 
េហយេយងរតូវដុសសមអ តអណដ តផងែដរ េរពះេពលខលះគឺបក់េតរ ីឬក៏េមេរគ 
វេនេតងជប់នឹងអណដ ត ដូេចនះេយងរតូវដុសសមអ តអណដ ត ជមួយនឹងេធមញេយងឲយបនសអ ត 
មុននឹងេយងចូលេគង។ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
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គត់កំពុងែតយករចសដុសេធមញ ែដលមនថន ដុំសេធមញ ដុសេទេលេធមញរបស់គត់ 
េដយគត់យករចសដុសេធមញេនះ ដក់ចូលកនុងមត់ េហយដុសចុះេឡងៗ ពីេលចុះេរកម 
ពីេរកមេឡងេល េហយពីេឆវងេទសដ  ំនិងពីសដ េំទេឆវងផងែដរ 
េដយគត់ដុសេធមញរបស់គត់យ៉ងយកចិតតទុកដក់ េដមបីឲយរបកដថ េធមញរបស់គត់គឺសអ ត 
មិនមនជប់កកសំណល់េនះេទ។ 
អញច ឹងេយងេឃញមនពពុះថន ដុំសេធមញជេរចនេចញពីមត់របស់គត់ េដយេយងេឃញពពុះ 
ពពុះេនះគឺពពុះថន ដុំសេធមញ េរពះេនេពលែដលេយងដក់ថន ដុំសេធមញេនេលរចស 
េហយេយងយកមកដុសេធមញ គឺវនឹងមនពពុះេចញមក េហយេយងអត់រតូវញុពំពុះេនះេទ 
េដយសរែតពពុះេនះ គឺអចេធវឲយេយងឈបឺន អញច ឹងេនេពលែដលេយងដុសេហយ 
គឺេយងរតូវខជ ក់ពពុះេនះេចល េហយេរបរបស់ទឹកេដមបីខពុរមត់ អញច ឹងេយងយកទឹកមកខពុរមត់ 
េដមបីខពុរពពុះេនះេចញឲយអស់ េហយឲយអស់ជមួយនឹងកកសំណល់ 
អញច ឹងេយងខជ ក់កកសំណល់ជមួយនឹងពពុះេនះេចល េរពះពពុះេនះគឺអត់សអ តេនះេទ 
េនេពលែដលេយងដុសេធមញេហយ។ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតពយយមដុសសមអ តេធមញរបស់គត់ឲយបនសអ តមុននឹងចូលេគង 
េរពះគត់ខល ចដងកូវសីុេធមញ ឬក៏គត់ខល ចមនកលិនមត់មិនលអ េនេពលែដលេយងេភលចដុសេធមញ 
វអចេធវឲយេយងមនកលិនមិនលអេនកនុងមត់ េហយមយ៉ងវញិេទៀតេធវឲយេធមញេយងពុកនិងឆប់បក់ 
ដូេចនះគត់រតូវដុសេធមញគត់ឲយបនសអ ត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពគឺទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីគត់ដុសេធមញគត់សអ តេហយ 
អញច ឹងគត់បនដុសសមអ តេធមញរបស់គត់បនយ៉ងសអ ត បនទ ប់មកគត់ក៏បនេចញពីបនទប់ទឹក 
អញច ឹងគត់េដរសំេដចូលមកកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េដយេដរសំេដមករកែរគេគង។ 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ េយងេឃញគត់កំពុងែតេដរចូលតមមត់ទវ រ 
អញច ឹងគត់ឈនេជងចូលកនុងបនទប់េគងរបស់គត់តមមត់ទវ រ 
េហយេដរសំេដមករកែរគេគងរបស់គត់។ េដយេយងេឃញេនែកបរគត់គឺមនែរគេគងមួយ។ 
អញច ឹងែរគេគងេនះ េយងេឃញេនេលែរគេគងគឺមនពូកមួយ និងមនភួយមួយ 
េហយមនេខនយេកយចំនួនមួយផងែដរេនេលែរគ ែដលពូកេយងេរបសរមប់េគងទីេលេនះ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេគង គឺេយងេគងេនេលពូក សរមប់អនកទីរកុងគឺេយងេគងេនេលពូក 
ចំែណកឯអនកអត់មនពូកេគងគឺេគងេនេលកេនទល។ អញច ឹងគត់េគងេនេលពូក 
េហយដណដ ប់ភួយ។ ភួយែដលដក់េនេលែរគ គឺគត់ដណដ ប់ភួយ 
េដយយកភួយដណដ ប់េលខលួនរបស់គត់។ េហយគត់នឹងេកយេនេលេខនយ 
េនេពលែដលគត់េគង។ អញច ឹងែរគេនះគឺេយងេឃញមនេជងបួន ែរគេជងបួន 
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បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពទី ៦ គឺមនេជងែតបីេទ េដយសរែតបងំមួយ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងេមលជំុវញិែរគ គឺេយងេឃញ នឹងេឃញមនេជងបួនជក់ជមិនខន 
េដយសរែតែរគែតងែតមនេជងបួន។ េហយេនែកបរែរគេនជប់ជញជ ងំ 
េយងេឃញមនបងអួចមួយ ែដលបងអួចេនះគឺជបងអួចកញច ក់ អញច ឹងបងអួចកញច ក់ 
គឺជបងអួចែដលអចឲយេយងេមលេឃញេទខងេរកបន អញច ឹងេយងអត់ចបំច់េបកបងអួចេទ 
ក៏េយងអចេមលេឃញេទខងេរកែដរ េដយសរែតវជកញច ក់ 
អញច ឹងេយងអចេមលេឃញឆលងកញច ក់បន បនន័យថេយងអចេមលេឃញពីមខ ងេទមខ ងបន 
េដយមិនចបំច់េបកកញច ក់េនះេទ។ ក៏បុ៉ែនតបងអួចរបស់គត់េយងេឃញមនវងំននពីរ។ 
អញច ឹងវងំននបងអួចគឺេរបរបស់សរមប់បិទឬក៏េបកេនេពលែដលេយងមិនចង់ឲយមនពនលឺចូល។ 
អញច ឹងេពលខលះរបសិនេបេយងខល ចចងំៃថងឬក៏កំុចង់ឲយមនពនលឺរពះចនទចូលេនេពលែដលេយងេគង 
េយងអចទញវងំននបិទបងអួចបន បុ៉ែនតរបសិនេបេយងគិតថចង់េមលរពះចនទ 
ឬក៏ចង់ឲយមនពនលឺេចញចូលកនុងបនទប់របស់េយង 
េយងរគន់ែតទញវងំននេចញពីបងអួចេនះជករេរសច គឺអចេធវឲយមនពនលឺេចញចូលបន។ 
អញច ឹងវងំននគឺដក់សរមប់េដមបីបងំកំុឲយមនពនលឺចូល ចូលេទកនុងបងអួច 
ឬក៏កំុឲយមននរណមន ក់េមលេឃញេយងពីេរកតមរយៈបងអួចេនះបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនេដរេទេបកកងហ ររបស់គត់ឲយវលិ។ អញច ឹងជធមមត េដមបីឲយរតជក់េនកនុងបនទប់ 
របែហលជបនទប់របស់គត់គឺជបនទប់បិទជិត ដូេចនះវអចនឹងេកដ  វអចេធវឲយេយង ឲយគត់េកដ  
េកដ សអុះ អញច ឹងេដមបីឲយមនភពរតជក់ គឺគត់រតូវេរបកងហ រ អញច ឹងអនកខលះេនេពលែដលគត់ជ មន 
មនលុយ គត់អចទិញជម៉សីុនរតជក់ េដមបីដក់េនកនុងបនទប់របស់គត់ 
អញច ឹងគត់អត់ចបំច់េរបកងហ រេទ គត់អចេរបជម៉សីុនរតជក់ 
េហយគត់រគន់ែតេបកម៉សីុនរតជក់ គឺបនទប់របស់គត់នឹងរតជក់។ 
ក៏បុ៉ែនតរបែហលជេកមងរបុសមន ក់េនះគត់អត់មនម៉សីុនរតជក់េទ 
េនកនុងបនទប់របស់គត់អត់មនម៉សីុនរតជក់េទ ដូេចនះគត់េរបរបស់កងហ រ ែដលេយង[កងហ រ] 
េឃញកងហ ររបស់គត់គឺមនពណ៌ផក ឈូក េហយសល បកងហ រគឺមនចំនួនបីមុ ំ
អញច ឹងេយងមនសល បកងហ រចំនួនបីមុ ំេដមបីបក់ឲយមនខយល់េចញពីកងហ រេនះ េដមបីឲយេយងរតជក់។ 
េហយកងហ ររបស់គត់គឺជកូនកងហ រតូច ែដលដក់េនេលេកអីមួយ 
អញច ឹងគត់មនកូនេកអីតូចមួយេដមបីដក់កងហ រ ែដលេកអី កូនេកអីេនះ ក៏មនេជងបួនផងែដរ 
េដមបីរទ េហយេយងេឃញមនកងហ រ គឺមនបូ៊តុងសរមប់ចុច។ អញច ឹងបូ៊តុងសរមប់ចុច 
គឺជបូ៊តុងសរមប់កំណត់េលបឿនកងហ រឲយវលិខល ងំឬក៏ឲយវលិេខសយ តមតរមូវកររបស់េយង។ 
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អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់បនខយល់ខល ងំ គឺេយងចុចបូ៊តុងែដលេធវឲយកងហ រវលិខល ងំ 
អញច ឹងសល បកងហ រនឹងវលិខល ងំ េហយខយល់នឹងបេញចញមកខល ងំ។ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងអត់ចូលចិតតខយល់ខល ងំេទ េយងអចបនថយេលបឿនកងហ រ 
េដយចុចបូ៊តុងេផសងេទៀត េដមបីឲយវដំេណ រករវលិយឺតៗ េធវឲយខយល់េចញតិចៗ។ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ បនទ ប់ពីគត់ចូលេទកនុងបនទប់េហយ គត់ក៏បនមកេដរ 
េបកកងហ រឲយវលិ េដមបីឲយមនខយល់រតជក់េនកនុងបនទប់របស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េបកកងហ រេហយ 
េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមផល ស់សេមលៀកបំពក់របស់គត់េចញ េរពះេពលខលះ 
េនេពលែដលេយងមកពីេរក សេមលៀកបំពក់ែដលេយងពក់មកពីេរក គឺេធវឲយមនកររបឡក់ 
បនន័យថេនេពលែដលេយងេដរេលងេនខងេរក ឬក៏េធវករអចមនដីហុយេនតមផលូវ 
ឬក៏អចមនរបឡក់នូវធូលីតមផលូវបន ដូេចនះេយងអត់រតូវពក់េខអវ 
ែដលេយងពក់មកពីេរកេគងេនះេទ។ េរពះវអចេធវឲយេយងមិនរសួលខលួន ឬក៏សអុះសអ ប់ 
ឬក៏េសកៀប េដយសរែតមនរបឡក់េន េនជប់នឹងេខអវ។ មយ៉ងវញិេទៀត 
េខអវែដលេយងពក់េនតមផលូវ េនេចញេទេរក វអចជេខអវែដលមនៃដែវង េជងែវង 
ឬក៏រកស់ៗ អញច ឹងេយងពក់េទអត់រសួលខលួនេទេនេពលែដលេយងេគង។ 
េរពះេខអវរកស់ៗគឺេយងពក់េទេរកេដមបីករពរកេមដ ៃថង 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចូលដល់បនទប់េគង របសិនេបេយងពក់េខអវរកស់ៗ 
គឺវអចេធវឲយេយងេគងមិនរសួល បនន័យថេគងលក់អត់រសួល អញច ឹងេយងរតូវផល ស់េខអវ 
ែដលេយងពក់េចញេទេរកេចញ េដយេយងផល ស់ជំនួសមកវញិនូវេខអវែដលេគងយប់។ 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនរសតេខគត់េចញ 
អញច ឹងគត់រសតេខេខម េជងែវងរបស់គត់េចញ េដយេយងេឃញេខេខម េជងែវងរបស់គត់ 
គត់រសតេហយ គត់ដក់េនេលែរគេគងរបស់គត់។ អញច ឹងគត់រសតេខេចញ 
គត់េសលៀកែតេខលីអូែតបុ៉េណណ ះ។ អញច ឹងជទូេទ េយងេសលៀកេខេជងែវងផង 
េយងេសលៀកេខលីអូផង ឬក៏េខរទនប់ ឬក៏េខកនុង េយងអចេហបនបី េយងអចេហថេខលីអូ 
េយងេហថេខកនុង ឬក៏េហថេខរទនប់បន។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េសលៀកេខលីអូពណ៌ស 
េហយគត់កំពុងែតេដះអវរបស់គត់េចញផងែដរ បនន័យថគត់កំពុងែតផល ស់េខអវ។ 
អញច ឹងគត់េលកៃដេឡង េហយចប់ទញកអវរបស់គត់េឡងឲយផុតពីមុខ អញច ឹងគត់េដះអវេរក 
េដះអវរបស់គត់េចញ ែដលគត់ពក់េទខងេរក អញច ឹងគត់េដះអវរបស់គត់េចញ 
េដយផល ស់សេមលៀកបំពក់េគងយប់។ អញច ឹងគត់នឹងផល ស់សេមលៀកបំពក់េគងយប់ េដយ 
េដយបដូរពីេខអវពក់េទខងេរក មកជសេមលៀកបំពក់េគងយប់វញិ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េដះេខអវ 
ែដលគត់ពក់េចញេទេរករចួរល់េហយ គត់ក៏បនពក់េខអវេគងយប់ចូល 
ឬក៏គត់ពក់េខអវេផសងេទៀត ែដលមនលកខណៈរលុង េហយនិងទន់ រសួល ងយរសួល េធវ 
កនុងករ េធវឲយគត់េគងលក់រសួល។ ែដលេនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញេខេជងែវងពណ៌េខម  
ជមួយនឹងអវៃដខលីពណ៌េខៀវែដលគត់ពក់េទខងេរកអមបញ់មិញ គឺគត់បនទុកេនេលែរគ 
គត់អត់ទន់បត់យកេទណេទ អញច ឹងគត់កំពុងែតទុកេខអវទងំពីរេនេលែរគ 
េហយគត់កំពុងែតពក់េខេជងខលីពណ៌សវញិ អញច ឹងគត់េសលៀកេខេជងខលីពណ៌ស 
ជំនួសឲយេខេជងែវងពណ៌េខម  េដមបីេគង បនទ ប់មកគត់ក៏បនពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង 
អញច ឹងគត់ពក់អវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿង េដមបីេគង េរពះរបែហលជអវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿងេនះ 
គឺធំជងខលួនគត់ និងមនលកខណៈរលុង និងរតជក់ ដូេចនះេធវឲយគត់ 
អចេធវឲយគត់េគងលក់រសួលបន អញច ឹងគត់ផល ស់េខអវ ពក់េខអវេទខងេរកេចញ 
េហយគត់ពក់ ឬក៏េសលៀកពក់េខអវេគងយប់ចូលេដមបីេគងេនកនុងយប់េនះ 
េរពះវអចេធវឲយគត់េគងលក់រសួលបន និងវមិនេធវឲយគត់េសកៀប ឬក៏រមស់ 
ឬក៏មិនេធវឲយគត់មនេមេរគេទជប់ខលួនេនះេទ េដយគត់ែតផល ស់េខអវែដលរបឡក់េចញ 
និងពក់េខអវថមីចូល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េសលៀកពក់េខអវេហយ 
អញច ឹងគត់ផល ស់េខអវរចួរល់េហយ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេឡងមកអងគុយេនេលែរគ 
អញច ឹងគត់អត់ទន់េគងភល មេទ គឺគត់មកអងគុយេដយែផអកខនងគត់េទនឹងកបលែរគ 
េហយគត់ដក់េខនយេដមបីែផអកេទនឹងខនងរបស់គត់ បនទ ប់មកគត់អងគុយសណដូ កេជង 
េដយេជងមខ ងរបស់គត់សណដូ កេនេលែរគ េជងមខ ងេទៀត គឺគត់បញឈរជងគង់េឡង។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតអងគុយសណដូ កេជងនិងបញឈរជងគង់េនេលែរគ េដយេជងសដ  ំ
េយងេឃញគត់សណដូ កេនេលែរគ េដយេជងេឆវង គត់េឃញ េយងេឃញគត់បញឈរជងគង់េឡង 
េហយគត់អងគុយេនេលភួយ េដយដក់ៃដេនេលេជងរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់ដក់ៃដសដ េំនេលេជងសដ រំបស់គត់ េហយៃដេឆវងគឺគត់ទមល ក់េនេលែរគ។ 
អញច ឹងេយងេឃញែកបរែរគរបស់គត់ គឺមនកូនេកអីតូចមួយសរមប់ដក់កងហ រ 
ែដលកងហ រកំពុងែតវលិបេញចញខយល់េចញមកេរក អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់អត់េរបម៉សីុនរតជក់េទ គឺគត់េរបកងហ រ អញច ឹងគត់េបកកងហ រឲយមនខយល់ 
េដមបីឲយខលួនគត់រតជក់ ែដលេយងេឃញេនែកបរេកអីកងហ រេនះ គឺេយងេឃញមនកូនតុមួយ 
ឬក៏កូនទូមួយ ែដលកូនទូេនះេយងេឃញមនចំនួនបីថត 
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អញច ឹងកូនទូេនះគឺេរបសរមប់ដក់រទទូរទសសន៍ េដយេយងេឃញេនេលកូនទូេនះ 
គឺមនទូរទសសន៍មួយ ែដលទូរទសសន៍េនះកំពុងែតបិទ។ 
អញច ឹងគត់មនទូរទសសន៍មួយដក់េនេលកូនទូ ែដលកូនទូេនះគឺមនចំនួនបីថតែដលេយង  
ថតទងំបីេនះ គឺេយងអចដក់សមភ រៈេផសងៗ ដូចជេតេឡទូរទសសន៍ ឬក៏េសៀវេភ 
ឬក៏េខអវននបន អញច ឹងថតទូគឺេរបរបស់សរមប់ដក់សមភ រៈេផសងៗចូលេទកនុងទូ 
េហយទូរទសសន៍ គឺជេរគឿងេអឡិចរតូនិច ឬក៏ជឧបករណ៍េអឡិចរតូនិច 
ែដលអចេធវឲយេយងេមលជេរឿង ឬក៏េមលជវេីដអូ ឬក៏េមលព័ត៌មនបន។ អញច ឹងេយងេមលវេីដអូ 
េមលេរឿង េមលព័ត៌មន េដយេរបរបស់ទូរទសសន៍។ ែដលេយងេឃញទូរទសសន៍របស់គត់ 
គឺេនេលកូនទូតូចមួយ ែដលមនចំនួនបីថត។ េហយេនេលជញជ ងំរបស់គត់គឺមនបងអួច 
ែដលបងអួចគត់េគងអត់បិទវងំននេនះេទ។ អញច ឹងបនន័យថគត់ចូលចិតតភល ឺ
គត់ចង់បនពនលឺរពះចនទ ដូេចនះគត់អត់បិទវងំននបងអួចរបស់គត់េនះេទ 
េដយគត់េបកចំហវងំននរបស់គត់។ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
បនទ ប់ពីគត់ផល ស់សេមលៀកបំពក់រចួេហយ គត់អត់ទន់ចូលេគងភល មេទ 
គឺគត់អងគុយសណដូ កេជងេនេលែរគរបស់គត់ េដយអងគុយបញឈរជងគង់មខ ង 
និងសណដូ កេជងមខ ងេនេលែរគ េនខងមុខទូរទសសន៍។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េយងេឃញ បនទ ប់ពីគត់អងគុយបនបនតិចេរកយមក 
គត់នឹកចង់េមលទូរទសសន៍ ដូេចនះគត់ក៏យកេតេឡមកបញជ  អញច ឹងេយងេហថេតេឡ 
ឬក៏ឧបករណ៍បញជ  េយងេឃញគត់ចុចបូ៊តុងេតេឡ េដមបីេបកទូរទសសន៍ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេមលព័ត៌មន េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតចុចេតេឡេដមបីេបកទូរទសសន៍ 
េពលេនះទូរទសសន៍ក៏បនេបក េហយទូរទសសន៍កំពុងែតផសយព័ត៌មនអំពីទឹកលិច 
ឬក៏ទឹកជំនន់េនកនុងៃថងេនះ ែដលរបែហលជៃថងេនះមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ 
ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍ គឺេគផសយព័ត៌មនអំពីទឹកលិច។ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍េនះ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ គត់េសលៀកេខេជងខល ី
ពក់អវៃដខលីកន់ឆរត េហយគត់កំពុងែតេដរេនកនុងទឹក ឬក៏េដរលុយទឹក 
បនន័យថគត់កំពុងែតេដរេនកនុងទឹកជំនន់ ែដលរបែហលជមនេភលៀងខល ងំេនកនុងៃថងេនះ 
ដូេចនះេធវឲយទីរកុងគឺមនទឹកលិច។ េដយេយងេឃញេនែកបរបុរសមន ក់េនះគឺមនែឆកមួយ 
កំពុងែតែហលទឹកផងែដរ អញច ឹងែឆកកំពុងែតែហលទឹកេដយសរែតមនទឹកជំនន់ មនទឹកលិចខល ងំ 
ដូេចនះេហយេធវឲយពិបកេនកនុងកររស់េន ែដលមនុសសនិងសតវ ពិបកកនុងកររស់េន 
េដយរតូវឆលងទឹក ឬក៏ែហលទឹក ឬក៏េដរកត់ទឹក។ អញច ឹងេនកនុងេនះ េនកនុងទូរទសសន៍េនះ 
េយងេឃញមនរសតីមន ក់ផងែដរ ែដលគត់កំពុងែតយួរកបូប ឬក៏យួរថង់អីវ៉ន់របស់គត់ 
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េលកឲយផុតពីទឹក អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរ េហយគត់មិនចង់ឲយអីវ៉ន់របស់គត់េសម ឬក៏ទទឹក 
ដូេចនះគត់ពយយមេលកឲយផុតទឹក។ អញច ឹងរបែហលជៃថងេនះគឺជៃថងែដលមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ 
ឬក៏ៃថងែដលមនទឹកជំនន់ ដូេចនះេហយេទបមនព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់េកតេឡងេនកនុងៃថងេនះ 
ែដលផសយេនកនុងទូរទសសន៍។ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេបកទូរទសសន៍ 
េមលព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់េនកនុងៃថងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថបនទ ប់ពីេបកទូរទសសន៍រចួ 
េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនអងគុយសណដូ កេជងទងំពីររបស់គត់េនេលែរគ 
េហយអងគុយេមលទូរទសសន៍អំពីទឹកជំនន់ ែដលេយងេឃញទូរទសសន៍ែដលេនេលកូនទូ 
ែដលមនបីថតេនះ គឺកំពុងែតផសយព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់ ែដលេយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
កំពុងែតជិះម៉ូតូកត់ទឹក។ អញច ឹងេនេពលែដលមនទឹកជំនន់ គឺេធវឲយេយងពិបកេធវដំេណ រ 
េដយសរែត[ទីកែនលង] រគប់ទីកែនលង គឺមនទឹកដក់ ឬក៏មនទឹកលិច។ 
អញច ឹងរល់ករេធវដំេណ រេដយេថមរេជង ឬក៏ករេដរ ឬក៏ករជិះម៉ូតូ ឬក៏ករជិះឡន 
គឺនឹងមនករលំបក េដយសរែតេយងរតូវជិះកត់ទឹក ដូេចនះវអចេធវឲយេយងមិនរបុងរបយ័តន 
របសិនេបេយងមិនរបុងរបយ័តន វអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន 
េនេពលែដលេយងេធវដំេណ រេនកនុងទឹក។ អញច ឹងរូបភពទី ១២ េនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតេមលព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់េនកនុងៃថងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ របែហលជព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់េនះចប់ 
ឬក៏េដយសរែតគត់ងងុយេគងខល ងំ ដូេចនះគត់ក៏បនយកេតេឡមកបិទទូរទសសន៍ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកេតេឡមកចុចេលបូ៊តុង ឬក៏ចុចេលរគប់ចុចេតេឡ េដមបីបញជ ឲយបិទទូរទសសន៍ 
ដូេចនះគត់អត់ចបំច់េដរេទបិទទូរទសសន៍ផទ ល់េនះេទ គឺគត់រគន់ែតអងគុយេនេលែរគ 
េហយេរបរបស់របដប់បញជ  ឬក៏េតេឡចុចេទេលទូរទសសន៍ េនះទូរទសសន៍នឹងបិទ។ 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ េយងេឃញគត់កំពុងែតេរបរបស់េមៃដរបស់គត់ 
េដមបីចុចបូ៊តុងរបស់ទូរទសសន៍ គត់កំពុងែតចុចបូ៊តុងរបស់េតេឡ 
បនទ ប់មកេយងេឃញទូរទសសន៍ក៏ចប់េផដមបិទ។ អញច ឹងេនេពលែដលទូរទសសន៍បិទ 
េយងេឃញកញច ក់ទូរទសសន៍គឺមនពណ៌េខម  អញច ឹងអត់មនរូបភពអីផសយេទៀតេទ 
េដយសរែតគត់បិទទូរទសសន៍េនះេហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េដយសរែតគត់ងងុយេគងខល ងំ 
អញច ឹងគត់ក៏បនបិទេភលង េហយក៏គត់ក៏បនបិទទូរទសសន៍ េហយគត់ក៏បនេគងេនេលែរគ 
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អញច ឹងគត់ក៏បនេគងេដយដណដ ប់ភួយ េដយគត់េកយេនេលេខនយ។ 
អញច ឹងកបលរបស់គត់េកយេនេលេខនយ េហយគត់យកភួយមកដណដ ប់ 
ែដលអមបញ់មិញគត់អងគុយសណដូ កេជងេនេលភួយ បុ៉ែនតេនេពលែដលគត់េគង 
គឺគត់ចូលេទេរកមភួយ បនន័យថគត់ដណដ ប់ភួយ របែហលជអកសធតុេនៃថងេនះ 
គឺេរៀងរតជក់បនតិច។ អញច ឹងេដយសរែតមនេមឃេភលៀង េហយមនទឹកជំនន់ 
ដូេចនះអកសធតុរបែហលជរតជក់បនតិច ដូេចនះេធវឲយគត់រង មនអរមមណ៍ថរតជក់ 
អញច ឹងគត់រតូវដណដ ប់ភួយេដមបីឲយមនភពកក់េកដ  អញច ឹងគត់ របសិនេបគត់អត់េបកកងហ រេទ 
គឺអចេធវឲយគត់ហប់េនកនុងបនទប់ េដយសរែតបនទប់របស់គត់គឺហប់ 
អញច ឹងគត់រតូវេបកកងហ រឲយមនខយល់េចញចូល ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតអកសធតុរតជក់ 
អញច ឹងគត់រតូវករដណដ ប់ភួយ េគងដណដ ប់ភួយ េដមបីឲយគត់មនភពកក់េកដ បន។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញគត់កំពុងែតរបស់ខលួនេគង 
គឺគត់កំពុងែតរបស់ខលួនេគងេនេលពូក េហយេកយេនេលេខនយ 
េដយគត់េគងដណដ ប់ភួយផងែដរ។ អញច ឹងគត់េគងេផអៀងមកសដ  ំបនន័យថគត់េផអៀងមកសដ  ំ
េដមបីងយរសួលេគង។ អញច ឹងអនកខលះគត់ទមល ប់េគងេផអៀងេទេឆវង 
អនកខលះគត់ទមល ប់េគងេផអៀងមកសដ  ំរឯីអនកខលះេទៀតគត់ទមល ប់េគងផង រេឡងេល។ 
អញច ឹងេទតមទមល ប់នីមួយៗ អនកខលះគត់គិតថេគងេផអៀងគឺងយរសួលេគង 
អនកខលះេគងផង រគឺងយរសួលេគង។ អញច ឹងេគ គត់ បុរសមន ក់េនះ គត់េគងេទតមទមល ប់របស់គត់ 
េដមបីឲយងយរសួលេគងនិងឆប់េគងលក់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េរកយពីគត់របស់ខលួនេគងបនតិចមក 
របែហលជគត់េដយសរែតគត់អស់កមល ងំ អញច ឹងរបែហលជគត់េដយសរអស់កមល ងំេពក 
េដយគត់មកពីេរក ឬក៏គត់េធវករអស់កមល ងំេពក គត់េគងបនតិច េរកយមកគត់ក៏េគងលក់ 
អញច ឹងគត់ក៏បនេគងលក់ េដយេយងេឃញខយល់កងហ រកំពុងែតបក់។ អញច ឹងគត់េបកកងហ រ 
េហយគត់េគងេនេលែរគ អញច ឹងេយងេឃញខយល់កងហ រកំពុងែតបក់មកេលគត់ 
េហយបុរសមន ក់េនះគត់ក៏បនេគងលក់ ែដលគត់េគងឆប់លក់េដយសរែតគត់អស់កមល ងំ។ 
អញច ឹងអនកខលះគត់ពិបកកនុងករេគងលក់ េដយសរែតគត់រតូវគិតេរចន 
អញច ឹងគត់អចេរបរបស់េពលយូរ េដមបីសមងំេគង េដយអនកខលះគត់អចសមងំេគងមួយេម៉ង 
ឬក៏កនលះេម៉ង មុននឹងគត់អចេគងលក់បន េដយសរែតគត់នឹកគិតេរឿងេផសងៗ 
ែដលគត់បនេធវពីៃថង ឬក៏គត់គិតថេតៃថងែសអកគត់នឹងរតូវេធវអវីេទៀត។ 
ចំែណកឯេកមងរបុសមន ក់េនះ េដយសរែតគត់អស់កមល ងំខល ងំេពក 
និងេដយសរែតគត់ងងុយេគងផង ដូេចនះេនេពលែដលគត់េគងបនបនតិច គឺគត់បនេគងលក់ 
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គឺគត់អត់េរបរបស់េពលយូរ េដមបីសមងំេគងដូចេគដៃទេទៀតេនះេទ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៥ 
គឺេកមងរបុសមន ក់េនះគត់ក៏បនេគងលក់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េនេពលែដលគត់េគង អញច ឹងជទូេទ 
េនេពលែដលេយងេគង គឺេយងេគងលក់ គឺេយងអត់ដឹងខលួនេទ ក៏បុ៉ែនតេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់របែហលជគិតេរឿងេផសងៗេរចនេពកពីៃថង ឬក៏គត់បនេមលអវីេផសងៗ 
ដូេចនះវេធវឲយគត់យល់សបតិេឃញយកស។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់កំពុងែតេគងលក់េនះ 
គឺេធវឲយគត់យល់សបតិេឃញយកស ែដលយកសេនះគឺ េយងេឃញេនកនុងេនះ រូបភពទី ១៦ 
គឺមនមុខមត់អរកក់ ែដលយកសេនះគឺមនមុខពណ៌ៃបតង េហយមនចងកូមពីរែវងៗ 
េលៀនេចញតមមត់មក អញច ឹងយកសគឺមនរតេចៀកខុសពីមនុសសេយង គឺមនមុខមត់គួរឲយខល ច 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺវមនមុខពណ៌ៃបតង មនរតេចៀករសួច 
េហយែភនករបស់វគឺធំៗ ចងកូមែវងៗ េហយចងកូមវគឺេលៀនេចញតមែភនក តមមត់។ 
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