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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករចូលេគង។ ែដលរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
ែដលគត់ពក់អវពណ៌ៃផទេមឃៃដខល ីេនេលចំេហៀងអវខងសដ រំបស់គត់មនកូនេហេប៉តូចមួយ 
ែដលកូនេហេប៉តូចេនះគត់អចដក់លុយចូលេទខងកនុងបន។ អញច ឹងបុរសែដលមនវយ ១៨ 
ឆន េំនះ គត់ពក់អវពណ៌ៃផទេមឃៃដខលី។ េដយសរែតគត់េទបែតរតលប់មកពីេធវករ 
ឬក៏គត់រតលប់មក ឬក៏គត់េទបែតរតលប់មកពីខងេរក 
ដូេចនះេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ និងងងុយេគង មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ 
និងងងុយេគង។ េដយេយងេឃញគត់ េដយេយងេឃញគត់សង បេដយហមត់ធំៗ 
និងៃដខងសដ រំបស់គត់ គត់ គត់ល និងខទប់មត់របស់គត់េនេពលែដលគត់សង ប 
ៃដខងេឆវងគត់េលកេឡងេលេដមបីពត់ខលួន។ អញច ឹងមនន័យថគត់សង បបេណដ រពត់ខលួនបេណដ រ 
េដយសរែតមនអរមមណ៍អស់កមល ងំ និងងងុយេគង បនទ ប់ពីរតលប់មកពីេធវករ 
ឬក៏បនទ ប់ពីរតលប់មកពីខងេរក អញច ឹងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំ និងងងុយេគង។ 
េដយគត់សង បេដយហមត់ធំៗ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េដយគត់មនអរមមណ៍ថងងុយេគង 
គត់ក៏បនេដរចូលេទខងកនុង េដយគិតេទដល់បនទប់េគងរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញបនទប់េគងរបស់គត់មនែរគ មនែរគ មនពូក មនេខនយ និងមនភួយ។ 
ពូកេយងេរបសរមប់ដក់េនេលែរគ និងពូកគឺទន់ និងពូកគឺទន់។ 
មនន័យថេនេពលែដលេយងេគងេយងមនអរមមណ៍ថទន់ និងមិនេធវឲយខនងរបស់េយងឈ។ឺ 
និងភួយេយងេរបសរមប់ដណដ ប់េនេពលែដលរង 
និងេខនយេយងេរបសរមប់េកយេនេលកបលរបស់េយង។ អញច ឹងេនកនុង េនកនុងបនទប់េគងគត់ 
ែដលគត់កំពុងែតគិតេនះ េយងេឃញគត់មនេខនយ មនភួយ មនពូក 
និងមនែរគេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏េដរចូលេទកនុងបនទប់ទឹកមុនេពលចូលេទកនុងបនទប់េគង។ 
របែហលជគត់ចូលមកកនុងបនទប់ទឹក េដមបីលងៃដ ឬក៏េដមបីលងខលួន 
ឬក៏េដមបីដុសេធមញមុនេពលចូលេគង។ អញច ឹងគត់េដរចូលេទ 
គត់េដរចូលតមទវ របនទប់ទឹកចូលមកកនុងបនទប់ទឹក។ េដយេយងេឃញកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ 
េយងេឃញមនបងអួចែដលដក់ជប់េទនឹងជញជ ងំ េយងេឃញមនបងអួចេនជប់នឹងជញជ ងំ 
និងមនកញច ក់េរបសរមប់ឆលុះមុខជប់នឹងជញជ ងំដូចគន ែដរ និងមនឡបូេរបសរមប់លងៃដ។ 
អញច ឹងមនឡបូេរបសរមប់លងៃដ 
េដយេយងេឃញមនកបលម៉សីុនទឹកេនេលឡបូេនះផងែដរ។ 
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ពីេរពះេនេពលែដលេយងចង់លងៃដ ឬក៏ដុសេធមញ ឬក៏លុបមុខ េយងអចេបកទឹកេនះ និង 
និងទឹកេនះ នឹងហូរចូលេទកនុងឡបូ និងឡបូនឹងហូរចូលេទកនុងទុេយេនខងេរកម 
ែដលមនេនខងេរកម។ អញច ឹងបនទប់ទឹករបស់គត់មន មនបងអួច មនបងអួច មនទវ រ 
មនកញច ក់េរបសរមប់ឆលុះមុខ មនឡបូេរបសរមប់លងៃដ លុបមុខ ឬក៏ដុសេធមញ 
និងមនកបលម៉សីុនទឹកេរបសរមប់េបកទឹកម៉សីុន។ អញច ឹងគត់ 
េយងេឃញបុរសមន ក់េនះគឺគត់េដរចូលេទកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ 
េដយគត់ពក់អវពណ៌ៃផទេមឃៃដខល ី
និងេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម ជមួយនឹងែសបកេជងពណ៌ស។ អញច ឹងគត់េដរតរមង់េទឡបូ 
ឡបូលងៃដ េនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ គត់ក៏បនយករចសដុសេធមញ 
គត់យករចសដុសេធមញ អញច ឹងគត់កន់ដង ដងរចសដុសេធមញ បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បន 
គត់ក៏បនយកថន ដុំសេធមញរចបច់ដក់េនេលរចសដុសេធមញរបស់គត់។ 
អញច ឹងជទូេទមុនេពលចូលេគងេយងរតូវដុសេធមញជមុនសិន េដយសរែត 
េដយសរែតេនេពលែដលេយងញុអំហរ ជតិអហរ នឹងជប់េនកនុងេធមញរបស់េយង 
និងអចបំផល ញេធមញរបស់េយង េធវឲយេធមញរបស់េយងខូច ឬក៏េធវឲយេយងឈេឺធមញ។ 
ដូេចនះមុនេពលេគងេយងរតូវដុសសមអ តវឲយបនសអ ត ជក់ែសដងដូចជបុរសមន ក់េនះ 
គត់មុនេពលេគងគត់បនចូលមកកនុងបនទប់ទឹក និងបនយករចសដុសេធមញ 
និងរចបច់ថន ដុំសេធមញដក់េនេលរចសរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គត់ក៏បន េរកយេពលែដលគត់ដក់ថន  ំ
េរកយេពលែដលគត់រចបច់ថន ដុំសេធមញដក់េលរចសរបស់គត់ 
គត់ក៏បនយករចសរបស់គត់យកមកដុសេធមញរបស់គត់។ 
េដយសរែតរចសរបស់គត់បនដក់នូវថន ដុំសេធមញ 
ដូេចនះេយងេឃញេនេពលែដលគត់ដុសេធមញ េយងេឃញមនពពុះ 
េយងេឃញមនពពុះជេរចនេនកនុងមត់របស់គត់។ អញច ឹងគត់ចប់េផដមដុស 
ដុសសមអ តេធមញរបស់គត់េនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់។ អញច ឹងគត់ដុសេធមញរបស់គត់ខងេល 
ខងេរកម ចំេហៀង និងដុសអណដ តរបស់គត់ផងែដរ 
ពីេរពះេពលខលះចំណីអហរក៏ជប់នឹងអណដ តផងែដរ។ អញច ឹងេដមបី 
េដមបីឲយមត់េយងមនសុខភពលអ ឬក៏កំុឲយមនកលិន ឬក៏េដមបីឲយេធមញរបស់េយងសអ ត 
េយងរតូវដុសសមអ តេធមញរមួជមួយនឹងអណដ តរបស់េយងផងែដរ។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
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គត់កំពុងែតដុសេធមញេដយេរបរចសដុសេធមញរបស់គត់ និងដក់ថន ដុំសេធមញ េដយេឃញ 
េដយេយងេឃញេនេពលែដលគត់ដុសេធមញេយងេឃញមនពពុះជេរចនេនកនុងមត់របស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលគត់ដុសេធមញរចួរល់េហយ 
និងមនអរមមណ៍ថរសស់រសយ េរកយេពលបនដុសេធមញជមួយនឹងថន ដុំសេធមញ 
គត់ក៏បនេចញពីបនទប់ទឹក និងេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ 
េយងេឃញមនែរគមួយែដលដក់ជប់នឹងជញជ ងំជិតនឹងបងអួច 
េដយេយងេឃញបងអួចជប់នឹងជញជ ងំ គឺជបងអួចកញច ក់ និង និងបងអួចេនះគឺបិទ 
និងមនវងំននបងអួច និងមនវងំននបងអួចេនសងខងបងអួចេនះ។ អញច ឹងវងំននបងអួចគឺ 
េយងេពលខលះគឺេយងេបក ពីេរពះេដមបីចង់ឲយមនពនលឺជះចូលមកខងកនុង 
និងេនេពលែដលេយងចូលេគង េនេពលែដលេយងចូលេគង 
និងមិនចង់ឲយមនពនលឺជះចូលមកខងកនុងេទ េយងអចេរបវងំននបងអួចេនះបិទបងអួចបន 
ពីេរពះេដយសរេនេពលយប់គឺមនរពះចនទ គឺមនរពះចនទ និងពនលឺរពះចនទភល ឺ
[អញច ឹង]អចជះចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់េយង 
និងេពលខលះអចេធវឲយេយងេគងអត់លក់េដយសរែតពនលឺពីរពះចនទផងែដរ។ 
ដូេចនះគត់រតូវបិទវងំនន គត់រតូវបិទវងំននកំុឲយមនពនលឺចូលមកខងកនុង។ 
អញច ឹងេយងេឃញបនទប់េគងរបស់គត់មនែរគែដលជប់នឹងជញជ ងំ 
មនភួយេរបសរមប់ដណដ ប់េនេពលែដលមនអរមមណ៍ថរង 
ឬក៏េនេពលែដលអកសធតុរតជក់ និងមនេខនយសរមប់េកយេនេលកបល 
និងមនពូកដក់េនេលែរគែដលេរបសរមប់េនេពលែដលគត់េគងមនអរមមណ៍ថទន់ 
និងមិនេធវឲយខនងរបស់គត់ឈ។ឺ អញច ឹងគត់មនែរគ មនពូក មនភួយ មនេខនយ។ 
អញច ឹងេដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំនិងងងុយេគង 
គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងបនទប់េគងរបស់គត់េដមបីសរមក េដមបីសរមក 
និងេដយសរេពលេនះគឺជេពលយប់ផង ដូេចនះគឺជេពលែដលគត់រតូវសរមក។ 
 
បនទ ប់មក រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ 
គត់ក៏បនេដរេទេបកកងហ ររបស់គត់េនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ 
េដយកងហ រេនះគឺគត់ដក់េនេលេកអី កងហ រេនះគត់ដក់េនេលេកអី ែបរចំនឹង 
ែបរចំែរគរបស់គត់ របែហលជេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់អត់មនម៉សីុនរតជក់េទ 
ដូេចនះគត់រតូវេរបកងហ រសរមប់េធវឲយ េធវឲយបនទប់របស់គត់រតជក់ ពីេរពះរបសិនេបអត់េរបកងហ រេទ 
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គត់នឹងមនអរមមណ៍ថេកដ សអុះ និងមិនអចេគង មួយ 
និងមិនអចេគងលក់រសួលេពញមួយយប់បនេទ េដយសរែត េដយសរែតេនេពលយប់គឺេកដ  
េពលយប់េពលខលះគឺេកដ  អញច ឹងគត់រតូវេរបកងហ រេដមបីឲយខយល់ េដមបីឲយខយល់េចញពីកងហ រេនះ 
អចេធវឲយគត់េគងលក់រសួលបន េធវឲយគត់េគងលក់រសួលបន។ អញច ឹងគត់េដរមកេបកកងហ រ 
ែដលកងហ រេនះដក់េនេលេកអីេនជប់នឹងចុងេជង េនជប់នឹងចុងេជង 
ឬក៏ដក់េនជប់នឹងចុងែរគរបស់គត់ និងែបរកងហ រេនះឲយចំគត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ មុនេពលចូលេគងគត់រតូវបដូរេខអវសិន។ 
អញច ឹងេខអវែដលគត់ពក់េចញេទខងេរក មិនអចពក់សរមប់េគងយប់បនេទ។ 
ពីេរពះេខអវែដលពក់េចញខងេរក េពលខលះគឺមនេញស 
និងេខអវែដលពក់េចញេទខងេរកគឺេពលខលះេយងពក់េខេជងែវង ឬក៏អវរងរកស់បនតិច 
ដូេចនះេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថពិបកេគងនិងេកដ សអុះ។ 
អញច ឹងគត់រតូវេដះសេមលៀកបំពក់ែដលគត់ពក់េចញេទខងេរកេនះេចញ និងពក់េខអវ 
េគងយប់ សរមប់េគងយប់។ អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេដះ អញច ឹងេយងេឃញគត់េដះេខ 
េខេជងែវងពណ៌េខម របស់គត់មុន េដយគត់ េនេពលែដលគត់េដះេខេនះេចញ 
គត់បនដក់េខេនះេនេលែរគរបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់បនដក់េខេជងែវងពណ៌េខម េនះេនេលែរគរបស់គត់ 
េនេពលែដលគត់េដះេខេនះេចញ។ បនទ ប់មកគត់ក៏ចប់េផដម 
គត់ក៏ចប់េផដមេដះអវខងេរករបស់គត់េចញ គត់ចប់េផដមេដះអវរបស់គត់េចញ 
េដយអវគត់  េដយអវេនេពលែដលគត់ពក់េទខងេរក គឺគត់ពក់អវពណ៌ៃផទេមឃៃដខលី។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលគត់េដះេខគត់ដក់េនេលែរគគឺគត់េសលៀក 
គត់េសលៀកែតេខកនុង ឬក៏េខលីអូ។ អញច ឹងេយងអចេហបនពីរ េយងអចេហបនថេខកនុង 
ឬក៏េខលីអូ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដះេខេជងែវងពណ៌េខម ដក់េនេលែរគរបស់គត់េចញ 
គត់េសលៀកែតេខ គត់េសលៀកែតេខលីអូ ឬក៏េខកនុងពណ៌ ពណ៌ស។ និងគត់ 
បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បនេដះអវ េដះអវពណ៌ៃផទេមឃៃដខលីរបស់គត់េចញ 
េដមបីពក់អវេគងយប់ចូល េដមបីឲយមនអរមមណ៍រសួលខលួន និងេគងលក់រសួល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់បនេដះេខ 
និងេដះអវរបស់គត់េចញរចួេហយ រចួេហយ 
គត់ក៏បនយកេខនិងអវរបស់គត់េនះដក់េនេលែរគរបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់បនយកេខអវរបស់គត់ដក់េនេលែរគរបស់គត់ បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកអវេដក 
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អវ អវេគង អវេគងយប់របស់គត់ េដយេយងេឃញអវេនះមនពណ៌ មនពណ៌ពងមន់ៃដខលី។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនពក់អវេនះចូលេទកនុងខលួនរបស់គត់។ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកេខខលីមួយេទៀតពក់េនេលេខលីអូរបស់គត់។ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលយប់េយង េយងែតងែតបដូរេខអវពក់េគងយប់ និងេយង  
ជទូេទេយងពក់អវខល ីឬក៏េខខល ីេដមបី េដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន 
និងេដមបីមនអរមមណ៍ថមិន[េកដ ] មនអរមមណ៍ថរតជក់ ឬក៏មិនេកដ សអុះ។ 
ពីេរពះេពលខលះេនកនុងបនទប់អត់មនម៉សីុនរតជក់ េពលខលះមនែតកងហ រ មនអរមមណ៍ថេកដ សអុះ 
មនអរមមណ៍ថេកដ សអុះបនតិចបនតួច និងេនេពលែដលេយងពក់េខេជងែវងឬក៏អវរកស់ៗ 
មនអរមមណ៍ថពិបកេគង អញច ឹងេធវឲយេយងេគងលក់អត់រសួល។ 
អញច ឹងគត់រតូវបដូរេខអវេចញនិងពក់អវេគងយប់។ េដយេខអវេគងយប់គឺភគេរចនគឺេសដង 
គឺេសដង និងអវៃដខលីឬក៏េខេជងខលី និងេខេជងខលី ឬក៏អវរលុង ឬក៏េខរលុង េខេជងខលីរលុងតិចៗ 
ដូេចនះមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេនេពលែដលេយងេគងជមួយនឹងេខអវេគងយប់េនះ។ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ េនេពលែដលគត់បនេដះេខអវគត់េចញ 
គត់ក៏បនពក់អវចូលេទកនុងខលួនរបស់គត់។ អញច ឹង[...]គត់ ដំបូងគឺគត់ 
គត់ស៊កៃដមខ ងរបស់គត់ចូលេហយ បនទ ប់មកេទៀតគត់ចប់េផដមស៊កកបល 
និងស៊កៃដមខ ងេទៀតចូល ចូលកនុងអវេនះ េដមបីពក់វេគងយប់ និងបនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បន 
គត់ក៏បនេសលៀកេខខលីមួយេទៀតេនេលេខកនុងឬក៏េខលីអូរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់បនបដូរេខអវរចួរល់េហយ 
គត់បនបដូរេខអវែដលគត់េសលៀកេចញេទខងេរកមកជេខអវេគងយប់ 
រចួរល់េហយគត់ក៏បនេឡងេទេល គត់ក៏បនេឡងអងគុយេទេលែរគរបស់គត់។ 
បុ៉ែនតគត់រគន់ែតអងគុយនិងែផអកខលួនេនេលេខនយរបស់គត់ គត់មិនទន់េគងេនេឡយេទ។ 
េដយសរែតគត់ចង់េមលទូរទសសន៍សិនមុនេពលេគង និងកងហ រែដលដក់េន 
និងកងហ រែដលដក់េនចុងេជងឬក៏ចុងែរគរបស់គត់ គឺេបក គឺេបកជនិចច 
េដយសរកនុងបនទប់របស់គត់ របសិនេបអត់េបកកងហ រេទនឹងហប់ និងអចេធវឲយគត់ែបកេញស 
និងមនអរមមណ៍ថេកដ  េកដ សអុះ របសិនេបអត់េបកកងហ រេទ។ 
ដូេចនះគត់រតូវេបកកងហ រេនះមួយយប់ទល់ភល ឺអញច ឹងគត់រតូវេបកកងហ រេនះមួយយប់ទល់ភលឺ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់េឡងេទអងគុយេនេលែរគរបស់គត់ និងគត់ែផអកេន 
ែផអកខនងរបស់គត់េនេលេខនយជប់នឹងកបលែរគរបស់គត់ គត់ក៏បនអងគុយសណដូ កេជងមខ ង 
និងគត់បនអងគុយសណដូ កេជងមខ ង និង និងបញឈរជងគង់មខ ង។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់បដូរេខអវ និងដុសេធមញ 
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និងចូលមកសរមកេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ គត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួន 
ជមួយនឹងខយល់េចញមកពីកងហ រ និងគត់េសលៀកអវ និងគត់េសលៀកពក់អវៃដខល ី
អវេគងយប់ជមួយនឹងេខេជងខលី ដូេចនះេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថរតជក់និងរសួលខលួន។ 
អញច ឹងេយងេឃញេនខងមុខកបលែរគរបស់គត់ េនជប់នឹងកងហ រ េយងេឃញមនទូ 
ែដលមនថតតុចំនួនបីេទៀត។ អញច ឹងេយងេឃញមនទូនិងមនថត និងមនថតចំនួនបី 
និងេនខងេលទូេនះគឺមនទូរទសសន៍ គឺមនទូរទសសន៍។ អញច ឹងមុនេពលែដលគត់ចូលេគង 
គត់ជទូេទគត់ចូលចិតតេមលទូរទសសន៍ជមុនសិន។ របែហលជគត់ចូលចិតតតមដនព័ត៌មន 
ឬក៏របែហលជគត់ របែហលជគត់ចង់េមលទូរទសសន៍េដមបីលំែហអរមមណ៍មុនេពលចូលេគង។ 
អញច ឹងទូរទសសន៍របស់គត់ដក់េនេល ដក់េនេលទូ ែដលទូេនះមនបីថត មនបីថត 
និងជិតទូេនះមនកងហ រ ែដលកងហ រ ែដលកងហ រេនះកំពុងែតវលិ 
ពីេរពះបុរសមន ក់េនះគត់បនេបកកងហ រេនះ េដមបី េដមបីឲយខយល់េចញពីកងហ រ 
និងអចេធវឲយគត់េគងលក់រសួល និងអច និងអចអងគុយេនកនុងបនទប់េគង 
ឬក៏និងអចេគងេនកនុងបនទប់េគងេនះបនលក់រសួល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គត់ក៏បនយកេតេឡទូរទសសន៍េដមបីេបកទូរទសសន៍ 
េដមបីេបកទូរទសសន៍េនះេមលមុនេពលចូលេគង។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់េតេឡទូរទសសន៍េនកនុងៃដ បនទ ប់មកគត់ក៏បនចុច 
គត់ក៏បនចុចនិងបដូរបុ៉សតិ៍េដមបីតមដនព័ត៌មន េដយេយងេឃញគត់  
េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតតមដនព័ត៌មន ែដលមនេភលៀងធល ក់េនៃថងេនះ និងមនទឹកលិច 
និងមនទឹកលិចេនតមផលូវផងែដរ។ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍គឺជព័ត៌មនែដលរបប់អំពីេភលៀងៃថងេនះ ែដលរបប់អំពីៃថងេនះ 
មនេភលៀងខល ងំ និង និងេភលៀងេនះបនេធវឲយផលូវមួយចំនួនលិចផងែដរ និងមនមនុសស 
និងមនមនុសសនិងសតវ និងមនមនុសសនិងសតវេធវដំេណ រេនតមផលូវពិបក 
េដយេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍េយងេឃញមនរសតីមន ក់ គត់េដរកត់ទឹក គត់េដរកត់ទឹក 
និងកន់ឆរតេនកនុងៃដេដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ 
និងរសតីមន ក់េទៀតគត់េដរយួរករនតកឬក៏កបូបរបស់គត់ 
េដយគត់យួរេនៃដទងំពីររបស់គត់និងេលកេឡងេល 
េដយសរមិនចង់ឲយករនតកឬក៏កបូបរបស់គត់ កបូបរបស់គត់ប៉ះនឹងទឹក 
ដូេចនះអចេធវឲយទទឹកបន។ និងេយងេឃញែឆកមួយកបលេទៀតកំពុងែតពយយមេដរឆលងទឹក 
េដរឆលងទឹកេទកន់កែនលងែដលគម នទឹក។ អញច ឹងមនន័យថៃថងេនះអកសធតុ 
ៃថងេនះអកសធតុរតជក់និងមនេមឃេភលៀងខល ងំ ែដលេធវឲយផលូវមួយចំនួនពិបកេធវដំេណ រ 
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និងផលូវមួយចំនួនរតូវបនលិច។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតតមដនអំពីេហតុករណ៍ែដលេកតេឡងេនេពលៃថង េនេពល េនេពលៃថងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ គត់ក៏បនអងគុយេមលព័ត៌មនៃថងេនះែដលមន 
ែដលមនទឹកលិច រគប់ រគប់េសទរែតរគប់ផលូវ 
ែដលមនទឹកលិចេសទរែតរគប់ផលូវែដលេធវឲយអនកេធវដំេណ រ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍ 
េយងេឃញមនបុរសមន ក់គត់កំពុងែតេបកម៉ូតូរបស់គត់កត់ផលូវ កត់ផលូវែដលលិចទឹក និងគត់ 
និងគត់មនករពិបក មនករពិបកេដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ និងផលូវលិចទឹកផង 
ដូេចនះគត់រតូវេបកបរេដយមនកររបុងរបយ័តន ពីេរពះផលូវមួយចំនួនគឺមនរកឡុកឬក៏របេហង 
របសិនេបេយងមិនបនរបុងរបយ័តនេទ គត់អចធល ក់រកឡុកេនះ និងេធវឲយមនេរគះថន ក់ 
និងអចមនេរគះថន ក់ដល់ជីវតិផងែដរ។ អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀង េភលៀងេរចន 
េនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំ និងផលូវមួយចំនួនទឹកលិច ករេធវដំេណ រគឺពិបកណស់។ 
អញច ឹងេនះគឺជព័ត៌មនសំខន់មួយែដលបន 
ែដលរតូវបនផសពវផសយជូនរបជជនអំពីអកសធតុេនៃថងេនះ។ អញច ឹងបុរសមន ក់ បុរសមន ក់េនះ 
គត់អត់ទន់េគងេទ គត់អងគុយសណដូ កេជងទងំពីរដក់េនេលែរគរបស់គត់ និងៃដរបស់គត់កន់ 
កន់េតេឡសរមប់បញជ ទូរទសសន៍ 
និងគត់ែផអកខនងរបស់គត់េនេលេខនយជប់េទនឹងកបលែរគរបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតតមដនព័ត៌មនអំពីអកសធតុែដលេកតេឡងេនៃថងេនះ។ 
ែដលេយងេឃញទូរទសសន៍របស់គត់គឺដក់េនេល គឺដក់េនេលតុ ែដលតុេនះមនចំនួនបីថន ក់ 
និងេន និងេនែកបរតុេនះមនកូនេកអីទបមួយ និងដក់ និងមនដក់កងហ រេនខងេល 
ដក់កងហ រេនខងេលេកអីទបេនះ និងកងហ រកំពុងែតវលិ កំពុងែតវលិ។ អញច ឹងគត់កំពុងែត 
អញច ឹងបុរសែដលគត់អងគុយេនេល េនេលែរគរបស់គត់េនះ កនុងបនទប់េគងរបស់គត់េនះ 
គត់កំពុងែតតមដនព័ត៌មនអំពីអកសធតុែដលមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ 
និងផលូវមួយចំនួនរតូវបនលិចែដលេកតេឡងេនៃថងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ របែហលជព័ត៌មនេនះចប់ 
ឬក៏របែហលជគត់មនអរមមណ៍ថងងុយេគងខល ងំ ឬក៏របែហលជគត់ដល់េម៉ងរតូវេគង 
រតូវចូលេគង ដូេចនះគត់ក៏បនយកេតេឡេដមបី េដមបីបិទទូរទសសន៍ 
េដមបីបញជ ទូរទសសន៍េនះឲយបិទ។ អញច ឹងគត់េរបេតេឡ គត់មិនចបំច់េដរេទបិទទូរទសសន៍េទ។ 
គត់អចេរបេតេឡជំនួសបន។ 
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អញច ឹងគត់រគន់ែតអងគុយេនេលែរគនិងេរបេតេឡចុចបិទទូរទសសន៍េនះនឹងបិទ។ 
អញច ឹងគត់របែហល អញច ឹងគត់របែហលជងងុយេគង ឬក៏របែហលជកមមវធីិព័ត៌មនេនះចប់ 
ដូេចនះគត់រតូវ ដូេចនះគត់ គត់រតូវបិទទូរទសសន៍និងចូលេគង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េរកយេពលែដលគត់ 
េរកយេពលែដលគត់បិទទូរទសសន៍េហយ គត់ក៏បន គត់ក៏បន គត់ក៏បនចូលេគង េដយគត់ 
េដយគត់េកយេនេលេខនយ េនេលេខនយរបស់គត់ អញច ឹងមនន័យថគត់ដក់ គត់ 
គត់ដក់កបលរបស់គត់េកយេនេលេខនយេលែរគរបស់គត់ បនទ ប់មកគត់ដណដ ប់ភួយ 
របែហលជអកសធតុៃថងេនះរតជក់េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ 
និងរបែហលជេដយសរែតខយល់កងហ រេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ខល ងំ 
ដូេចនះគត់រតូវដណដ ប់ភួយេដមបីកំុឲយផដ សយ។ អញច ឹងគត់បន 
អញច ឹងគត់ក៏បនចូលេគងេរកយេពលបិទទូរទសសន៍។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េយងេឃញគត់េរកយេពលែដលសមងំេគងមួយែភលត 
គត់ក៏បនេគងលក់។ អញច ឹងអនកខលះគឺគត់ មុនេពល អនកខលះគឺគត់រតូវសមងំេគងសិន 
ពីេរពះេពលខលះរគន់ែតដក់ខនងេទនឹងែរគគឺគត់េគងអត់លក់េទ។ អញច ឹងគត់រតូវសមងំេគង 
ឬក៏គត់រតូវរបប់ខួរកបលរបស់គត់កំុឲយគិតេរឿងអី 
ដូេចនះគត់អចេគងលក់េលឿនឬក៏អចេគងលក់រសួល។ អនកខលះគឺគត់ 
េនេពលែដលគត់េគងគឺគត់គិតេរចន ដូេចនះេធវឲយគត់ពិបកេគងលក់ េធវឲយគត់ពិបកេគងលក់។ 
អញច ឹងមុនេពលេគងគត់រតូវចំណយេពលយូរ គត់រតូវចំណយ អនកខលះចំណយេពល ១ េម៉ង 
អនកខលះចំណយេពលកនលះេម៉ងេដមបីសមងំេគង។ បុ៉ែនតេដយសរែតបុរសមន ក់េនះ 
គត់េធវករអស់កមល ងំ ឬក៏គត់េចញេទខងេរកមកវញិអស់កមល ងំ ដូេចនះេនេពលែដលគត់ 
េនេពលែដលគត់ទមល ក់ខលួនចុះ 
េនេពលែដលគត់ទមល ក់ខលួនចុះេគងេនេលែរគឬក៏េនេលពូករបស់គត់ គត់ក៏បនេគងលក់ 
គត់ក៏បនេគងលក់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី [១៥] រូបភពទី ១៦ េនេពលែដលគត់កំពុងែតេគងលង់លក់ 
គត់ក៏បនយល់សបតិ េដយេយងេឃញគត់យល់សបតិេឃញយកខ េឃញយកខែដលមន 
ែដលមនរូបរងចំែឡក។ េដយេយងេឃញយកខេនះ យកខេនះមនចងកូម មនចងកូមពីរ 
និងមនមុខមត់គួរឲយខល ច ជមួយនឹងរតេចៀកែវងៗ និងពក់ និងពក់មកុដេនេលកបល 
ឬក៏ពក់មួកេនេលកបលែដលមនរងចំែឡក។ អញច ឹងរបែហលជសុបិនមួយែដលេធវឲយគត់ខល ច 
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េដយសរែតគត់បនសុបិនេឃញយកខ ែដលមនរូប ែដលមនមុខមត់ចំែឡក 
មនមុខមត់ចំែឡក។ បុ៉ែនតមិនបនេធវ បុ៉ែនតសុបិនេនះមិនបនេធវឲយគត់ភញ ក់ដឹងខលួនេទ 
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំនិងងងុយេគងខល ងំ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ទេរមតឬក៏ទមល ក់ខលួន ទមល ក់ខលួនេទនឹង 
េនេពលគត់ទមល ក់ខលួនដល់េខនយ ឬក៏ទមល ក់ខលួនដល់េលែរគគត់ភល មនិងដណដ ប់ភួយភល ម គត់ 
គត់ក៏បនេគងលង់លក់យ៉ងរសួល និងយល់សបតិេឃញ និងបនយល់សបតិេឃញ និង 
និងបនយល់សបតិេឃញយកខមួយែដលមនមុខមត់យ៉ងចំែឡក។ អញច ឹងគត់ អញច ឹងគត់ក៏បន 
អញច ឹងគត់ក៏បនេគងលក់ 
គត់បនេគងលក់យ៉ងសកប់សកល់និងមិនបនភញ ក់ដឹងខលួនេដយសរសុបិនេនះេទ។ 


