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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវឲយែបកចនេគម 
អញច ឹងចនគឺជសមភ រៈមួយែដលេយងដក់េនផទះបយ គឺជសមភ រៈផទះបយមួយ 
ែដលេយងេរបរបស់សរមប់ដក់បយ ឬក៏ដក់មហូប 
ឬក៏េរបរបស់សរមប់េធវករងរេនកនុងផទះបយេផសងៗ អញច ឹងចនគឺមនេរចនរបេភទ 
គឺដូចជមនចនសំែប៉ត ចនេគម ឬក៏ចនែដលេធវអំពីែដក ចនេធវអំពីជ័រជេដម។ 
េហយចនខលះេទៀត គឺេធវអំពីដីឥដឋ ឬក៏ពរសឺែឡន អញច ឹងចនែដលេធវអំពីដី ឬក៏ចនេធវអំពីពរសឺែឡន 
គឺងយរសួលនឹងែបកខល ងំណស់ គឺងយរសួលនឹងែបក េនេពលែដលេយងមិនរបុងរបយ័តន។ 
 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ ែដលបុរសមន ក់េនះ 
េយងេឃញគត់មនវយ័របែហលជ ២៥ ឆន  ំអញច ឹងគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង 
គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង េហយគត់កំពុងែតឈរេនកនុងផទះបយរបស់គត់ 
ែដលគត់ឈរេនខងមុខតុមួយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតកន់កបិំត 
អញច ឹងៃដេឆវងរបស់គត់កន់កបិំត េហយៃដសដ គឺំកន់បែនលែដលជករ ៉ុត 
អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតចិតបែនលេនកនុងផទះបយរបស់គត់ 
ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតហន់ករ ៉ុតជចំណិតតូចៗេដយេរបកបិំតរបស់គត់ 
អញច ឹងកបិំតរបស់គត់របែហលជមុត ដូេចនះគត់អចចិតបែនលជចំណិតតូចៗ 
ដូចជចិតដំុករ ៉ុតជចំណិតតូចៗបនយ៉ងងយរសួល និងបនរហ័ស 
េហយគត់របែហលជកំពុងែតេធវសមល ឬក៏គត់កំពុងែតេធវសុ៊បសរមប់អហរេនកនុងៃថងេនះ 
ដូេចនះគត់យកកបិំតមកចិតបែនល េដយេយងេឃញេនែកបរៃដរបស់គត់ េនែកបរៃដេឆវងរបស់គត់ 
គឺមនចនេគមមួយែដលមនពណ៌ផក ឈូក អញច ឹងគត់ដក់ចនេគមេនែកបរៃដរបស់គត់ 
ែដលេនែកងតុ ឬក៏េនរជុងតុ េហយគត់កំពុងែតបនតចិតបែនលរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញេនេឆវងៃដរបស់គត់ េនខងេឆវងៃដរបស់គត់ 
េយងេឃញមនបែនលជេរចនេផសងេទៀត ែដលគត់ដក់េនេលតុសរមប់េធវករហន់ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ចិតករ ៉ុតមួយេនះេហយ ឬក៏ហន់ករ ៉ុតជដំុតូចៗេហយ 
គត់នឹងចិតបនតចិតបែនលេផសងៗេទៀតែដលេនេលតុ ែដលេយងេឃញេនេលតុ 
េយងេឃញមនេប៉ងេប៉ះចំនួន ២ េយងេឃញមនខទឹមបរងំ េយងេឃញមនេមមករ ៉ុត ១ 
និងេយងេឃញមនេមទសេបល កផងែដរ។ អញច ឹងគត់របែហលជកំពុងែតេធវមហូបសរមប់អហរៃថងេនះ 
ឬក៏សរមប់អហរេពលរពឹក សរមប់អហរេពលលង ច ឬក៏សរមប់អហរេពលៃថងរតង់ 
អញច ឹងគត់េធវមហូបេដយខលួនឯង គឺគត់អត់ទិញពីផសរមកេទ េហយគត់អត់េរបរបស់ 
ឬក៏គត់អត់មននរណមន ក់េដមបីជួយចមអិនមហូបឲយគត់េទ អញច ឹងគត់េធវមហូបខលួនឯងេដមបីញុ។ំ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ បនទ ប់ពីគត់ចិតបនបនតិចេរកយមក 
អញច ឹងគត់កំពុងែតចិត េរបរបស់កបិំតចិតដំុករ ៉ុតជចំណិតតូចៗ 
ហន់ជចំណិតតូចៗបនបនតិចេរកយមក េយងេឃញែកងៃដរបស់គត់ក៏បនប៉ះេទនឹងចនេគម 
ែដលេនែកបរៃដេនះ អញច ឹងចនេគមែដលគត់ដក់េនែកបរនឹងែកងៃដរបស់គត់ 
ែដលដក់េននឹងរជុងតុ ឬក៏ដក់េននឹងជិតរជុងតុ អញច ឹងែកងៃដរបស់គត់បនប៉ះនឹងចនេគម 
ដូេចនះេធវឲយចនេគមេនះធល ក់ពីេលតុ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ 
ែកងៃដរបស់គត់បនប៉ះនឹងចនេគម េហយចនេគមបនធល ក់ពីេលតុចុះមកេរកម 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញគត់បនហមត់ អញច ឹងគត់ហមត់ធំៗ 
និងេបកែភនកធំៗសមលឹងេមលចនេគម បនន័យថគត់ភញ ក់េផអល េដយសរែតគត់េធវសរបែហស 
េធវឲយែកងៃដរបស់គត់ប៉ះចនេគម េធវឲយចនេគមធល ក់ពីេលតុ 
អញច ឹងគត់មនករភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ ែដលេយង េនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងេឃញៃដរបស់គត់កំពុងែតកន់កបិំតមខ ង េហយៃដមខ ងេទៀតកំពុងែតកន់ករ ៉ុត 
ចំែណកឯែភនករបស់គត់និងមត់របស់គត់គឺហមត់និងេបកែភនកធំៗសមលឹងេមលចនេគម 
េដយសរែតគត់ភញ ក់េផអល េរពះែតគត់េធវសរបែហស 
េធវឲយែកងៃដរបស់គត់ប៉ះចនេគមធល ក់ពីេលតុ។ 
 
អញច ឹងបនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ ចនេគមបនធល ក់ 
បងវិលខលួនធល ក់ អញច ឹងបនន័យថវបងវិលខលួនធល ក់ពីេលតុចុះមកដល់េរកម 
ឬក៏ចុះមកដល់ករមលឥដឋ អញច ឹងេយងេឃញចនេគមេនះបនធល ក់ផក ប់ 
អញច ឹងេយងេឃញមត់ចនេគមបនធល ក់មកដល់ករមលឥដឋមុន េហយគូទចនេគមគឺេនខងេល 
អញច ឹងបនន័យថវបងវិលផក ប់ អញច ឹងេនេពលែដលវធល ក់គឺវបងវិលខលួន េហយផក ប់ចុះេរកម 
អញច ឹងចនេគមេនះេនកនុងរូបភពទី ៣ បនធល ក់ពីេលតុ ធល ក់មកដល់ករមលឥដឋេនខងេរកម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីចនេគមែដលធល ក់ពីេលចុះមកេរកម ែដលធល ក់ពីេលតុចុះមកេរកមេនះ 
េនេពលែដលធល ក់ប៉ះនឹងករមលឥដឋ ឬរបស់រងឹេផសងៗ វនឹងេធវឲយចនេគមេនះែបក 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ ចនេគមក៏បនែបកបនទ ប់ពីវធល ក់មកដល់ករមលឥដឋ 
េដយសរែតចនេគមេនះេធវអំពីពរសឺែឡន ដូេចនះចនែដលេធវអំពីពរសឺែឡន 
គឺងយរសួលនឹងែបកណស់ េនេពលែដលវប៉ះទងគិចេទនឹងរបស់រងឹេផសងៗ 
ឬក៏េនេពលែដលវធល ក់ ែដលជក់ែសដងដូចជចនេគមអមបញ់មិញ 
េនេពលែដលវធល ក់ប៉ះនឹងករមលឥដឋេធវឲយវែបក អញច ឹងេនេពលែដលវែបក 
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ជធមមតចនែតងែតមនអំែបង អញច ឹងបំែណកតូចៗៃនចនែដលបនែបក េយងេហថអំែបង 
អញច ឹងអំែបងគឺវមុត អញច ឹងេនេពលែដលេយងប៉ះអំែបងេដយមិនរបុងរបយ័តន ឬក៏េដរជន់អំែបង 
គឺវអចេធវឲយេយងមុតេជងបន ឬក៏មុតៃដបន និងេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន 
អញច ឹងេនេពលែដលចនេគមេនះធល ក់មកដល់េរកម គឺវបនែបកេទជបំែណកតូចៗ 
េទជអំែបងចនេគម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បុរសមន ក់េនះគត់ក៏បនេលកៃដេឡងទងំពីរ 
េហយហមត់និងេបកែភនកធំៗែដលគត់ភញ ក់េផអលខល ងំ េរពះែតគត់បនេធវឲយែបកចនេគម 
អញច ឹងគត់បនភញ ក់េផអល េដយសរែតគត់បនេធវឲយែបកចនេគមរបស់គត់ 
េដយសរែតគត់េធវសរបែហស ដូេចនះេធវឲយគត់េបកែភនកធំៗ និងហមត់ធំៗ 
េលកៃដទងំពីរេឡងេល េហយគត់មនអករៈភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ 
េដយសរែតគត់េធវសរបែហសរបស់គត់ អញច ឹងគត់េសកសដ យ 
េដយសរែតគត់មិនបនរបុងរបយ័តនឲយបនខពស់ េដយសរែតគត់រវល់ែតចិតបែនល 
េភលចេមលេនែកបរៃដ េធវឲយែកងៃដរបស់គត់ប៉ះេទនឹងចនេគម និងេធវឲយចនេគមធល ក់ែបក។ 
អញច ឹងចនេគមរបស់គត់ក៏បនធល ក់ែបក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់េឃញចនេគមរបស់គត់ែបកេហយ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនរត់មកកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់ អញច ឹងគត់ក៏បនេចញពីផទះបយរបស់គត់ 
ែដលគត់េចញពីផទះបយរត់មករកបនទប់ដក់សមភ រៈ េដយសរែតគត់រតូវករយកអំេបស 
ឬក៏យករបដប់េកបសំរម េដមបីេទរបមូលអំែបងេចញពីេលករមលឥដឋ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់ គឺមនសមភ រៈជេរចន ដូចជ 
េយងេឃញេនខងេរកម េយងេឃញេនខងេរកមជប់េនជញជ ងំ 
េយងេឃញមនម៉សីុនបូមធូលីចំនួន ១ ែដលម៉សីុនបូមធូលីេនះ 
គឺជឧបករណ៍សរមប់បូមកេមទចធូលី ឬក៏បូមសំរមេផសងៗ ែដលេរបរបស់ខយល់ 
អញច ឹងវេរបខយល់បឺតសំរម ឬក៏ធូលីេផសងៗេចញពីករមលឥដឋ 
ឬក៏េចញពីកែនលងណមួយែដលេយងចង់សមអ ត អញច ឹងគឺជម៉សីុនបូមធូលី 
េហយេនែកបរម៉សីុនបូមធូលីគឺមនេឈអំេបសែវង អញច ឹងគត់មនអំេបសែវងមួយ 
សរមប់េបសផទះ ឬក៏សរមប់េបសទីធល ផទះរបស់គត់ ែដលេនែកបរេឈអំេបសែវង 
គឺេយងេឃញមនដងសរមប់ជូតកញច ក់ អញច ឹងបនន័យថផលិតទឹក ជវជផលិតទឹកសរមប់ជូតកញច ក់ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ជូតសមអ តកញច ក់របស់េយង េយងេរបរបស់ផលិតទឹកេដមបីជូតសមអ ត 
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េហយេយងេឃញេនេលជញជ ងំគឺមនែបងែចកេចញជថន ក់េផសងៗផងែដរ ែដលមន ៣ ថន ក់ 
ែដលេយងេឃញថន ក់េនខងេរកម ឬក៏ថន ក់ទី ១ េយងេឃញមនធុងចំនួន ២ 
ែដលជធុងសរមប់ដក់ទឹក ឬក៏ជធុងសរមប់ដក់វតថុេផសងៗផងែដរ អញច ឹងមនធុងចំនួន ២ 
េហយមនដបថន  ំអចជថន លំបផទះ ឬក៏អចជេរបងម៉សីុន ឬក៏អចជេរបងេផសងៗ 
ែដលគត់ទុកេរបរបស់េនកនុងផទះរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងថន ក់ទី ១ ៃនបនទប់ដក់សមភ រៈ 
េយងេឃញមនធុងនិងមនដបថន ។ំ ចំែណកឯថន ក់ទី ២ េយងេឃញមនអំេបសខល ី១ 
សរមប់េបសផទះ និងមនរបដប់េកបសំរម ១ ផងែដរពណ៌េខៀវ 
េហយេយងេឃញេនែកបររបដប់េកបសំរមគឺមនដបថន  ំឬក៏បំពង់េផសងៗសរមប់េរបរបស់ផងែដរ 
ចំែណកឯថន ក់ទី ៣ េនកនុងថន ក់ទី ៣ េយងេឃញមនដបថន  ំនិងកូនចនតូចៗជេរចន 
សរមប់េរបរបស់ អញច ឹងេនះគឺជបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់ 
ដូេចនះេនេពលែដលគត់រតូវករេរបរបស់សមភ រៈេផសងៗ ែដលគត់េរបរបស់េនកនុងផទះ 
គត់អចមកបនទប់ដក់សមភ រៈ េដមបីយកសមភ រៈទងំេនះេទេរបរបស់បន។ 
 
ែដលបនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ 
បនទ ប់ពីគត់ចូលមកដល់បនទប់ដក់សមភ រៈេហយ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនយកេឈអំេបស ឬក៏អំេបសខល ីគត់បនយកអំេបសខលីមួយ 
ជមួយនឹងរបដប់េកបសំរម អញច ឹងគត់កំពុងែតកន់អំេបសខលីនិងរបដប់េកបសំរម 
េនកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់ េដយៃដេឆវងរបស់គត់គឺកន់របដប់េកបសំរម 
រឯីៃដសដ គំត់កន់អំេបសខល ី
អញច ឹងគត់កំពុងែតយកអំេបសខលីនិងរបដប់េកបសំរមេចញពីបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់យកចូលបនទប់ដក់សមភ រៈយកអំេបសនិងរបដប់េកបសំរមរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកអំេបសនិងរបដប់េកបសំរមេនះចូលេទកនុងផទះបយរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់ចូលេទកនុងផទះបយ េដមបីេបសកេមទចកមទី ក៏ដូចជេបសអំែបងចន 
ែដលបនធល ក់ែបកអមបញ់មិញ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ គឺេយងេឃញេកមងបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនយកអំេបសមកេបសអំែបងរបមូល អញច ឹងគត់បនរបមូលអំែបងឲយេនមួយដំុ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលចនេគមធល ក់ែបក គឺអំែបងរបស់វគឺេនរយប៉យ 
អញច ឹងវេនរយប៉យេលេពញឥដឋ ឬក៏េពញៃផទករមលឥដឋ 
ដូេចនះគត់រតូវយកអំេបសមករបមូលវឲយេនមួយដំុ គឺេយងអត់េរបរបស់ៃដេដមបីរបមូលេនះេទ 
េរពះរបសិនេបេយងេរបរបស់ៃដ គឺអំែបងចន ឬក៏អំែបងកេមទចកមទីចនេនះ 
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វអចេធវឲយេយងមុតៃដបន អញច ឹងវអចេធវឲយៃដេយងមុត និងមនរបួស 
ឬក៏អចេធវឲយេយងហូរឈម ដូេចនះេយងអត់រតូវេរបរបស់ៃដេដមបីរបមូលកេមទចកមទីអំែបង 
ឬក៏កេមទចកមទីែកវ ឬក៏អំែបងចនេនះេទ េរពះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ 
ដូេចនះេយងរតូវេរបរបស់អំេបស េដមបីេបសរបមូលវឲយេនមួយដំុ 
បនទ ប់មកេយងយករបដប់េកបសំរមេដមបីេកបកេមទចកមទី ឬក៏អំែបងេនះយកេទេបះេចល 
េដយជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ បុរសមន ក់េនះ គត់បនយកអំេបស 
មកេបសរបមូលអំែបងចន និងកេមទចកមទីចន ឲយេនមួយដំុ 
បនទ ប់មកគត់យករបដប់េកបសំរមរបស់គត់ យកមកេកបនូវកេមទចកមទីចន 
េដយគត់យកអំេបសេបសកេមទចកមទីចន ឬក៏អំែបងចន ចូលមកកនុងរបដប់េកបសំរមេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់េបសសមអ តនូវកេមទចកមទីនិងអំែបងចនរចួរល់េហយ 
គត់េកបកេមទចកមទីចនរបស់គត់ដក់ចូលេទកនុងរបដប់េកបសំរមរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកកេមទចកមទ ីឬក៏អំែបងចនេនះ យកមកចក់ចូលេទកនុងធុងសំរម 
អញច ឹងអំែបងចន ឬក៏អំែបងែកវ ឬក៏កេមទចកមទីែដលបនែបក 
គឺេយងអត់រតូវេបះេចលេផដសផដ សេនះេទ 
េរពះរបសិនេបេយងេបះេចលេផដសផដ សពសវលពសកល អញច ឹងអចេធវឲយអំែបងេនះ 
េនេលផលូវ ឬក៏េនេលទីធល េផសងៗ អញច ឹងរបសិនេបមននរណមន ក់មិនបនរបុងរបយ័តន 
របសិនេបគត់អត់បនរបុងរបយ័តន គត់េដរជន់អំែបង អញច ឹងរបសិនេបគត់េដរជន់អំែបង 
អចេធវឲយគត់មុតេជង ឬក៏េនេពលែដល[េយង]គត់មិនរបយ័តន ប៉ះចំអំែបង 
អចេធវឲយគត់មុតៃដបន អញច ឹងអចេធវឲយនរណមន ក់មនេរគះថន ក់បន 
េនេពលែដលេគប៉ះពល់េទអំែបងេនះ។ អញច ឹងេនេពលែដលមនករែបកចន ឬក៏ែបកែកវ 
េយងអត់រតូវយកអំែបងចនឬក៏អំែបងែកវេនះេទេបះេចលេផដសផដ សេនះេទ 
គឺេយងរតូវដក់កនុងធុងសំរមឲយបនរតឹមរតូវ គឺេយងរតូវដក់កនុងថង់ 
និងចងឲយបនរតឹមរតូវេនកនុងធុងសំរម ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ 
បនទ ប់ពីគត់េបសរបមូលកេមទចកមទីអំែបងចនរចួរល់េហយ គត់ក៏បនយកអំែបងចនទងំេនះ 
មកចក់ចូលេទកនុងធុងសំរម េដមបីឲយមនសណដ ប់ធន ប់ 
គឺគត់អត់យកចក់េចលពសវលពសកលេនកែនលងេផសងៗេនះេទ 
វអចេធវឲយមនេរគះថន ក់បន។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ចក់អំែបងចនចូលេទកនុងធុងសំរមេហយ 
គត់ក៏បនកន់របដប់េកបសំរមជមួយនឹងអំេបសេដរចូលមកកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់វញិ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់េរបរបស់រចួ គត់ែតងែតយកឧបករណ៍ែដលគត់បនេរបរបស់ 
មកដក់េនកែនលងេដមវញិ ែដលជក់ែសដង អមបញ់មិញ បុរសមន ក់េនះ 
គត់បនយកអំេបសនិងរបដប់េកបសំរមេចញពីបនទប់ដក់សមភ រៈ េហយេចញពីថន ក់ទី ២ 
ៃនបនទប់ដក់សមភ រៈ ដូេចនះគត់ក៏បនកន់អំេបសនិងរបដប់េកបសំរមេនះ 
ចូលមកកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់វញិ េដមបីដក់អំេបស និងរបដប់េកបសំរមេនះ 
េទទីកែនលងេដមរបស់វវញិ េរពះរបសិនេបេយងអត់ដក់េនកែនលងេដមេទ 
េនេពលែដលេយងរតូវេរបរបស់េលកេរកយ គឺវអចេធវឲយេយងពិបកនឹងរកវ 
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងវេងវងវ ែដលេធវឲយេយងពិបករក 
និងចំណយេពលយូរេនកនុងករ[យក]រករបស់េនះមកេរបរបស់វញិ 
ដូេចនះេយងរតូវយកពីកែនលងណដក់េនកែនលងេដមវវញិ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងរតូវករេរបរបស់េលកេរកយ គឺេយងអត់ពិបករកេនះេទ 
គឺរគន់ែតេយងមករកេនកែនលងរបស់វ គឺេយងេឃញែតមដង អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតយកអំេបស និងរបដប់េកបសំរមរបស់គត់មកដក់េនកែនលងេដមវញិ 
េនកនុងបនទប់ដក់សំរម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីគត់ដក់របដប់េកបសំរម 
ជមួយនឹងអំេបស មកកែនលងេដមេនកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់វញិេហយ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់យកមកដក់ទុកវញិេហយ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនអូសបំពង់បឺតធូលី 
េចញពីកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់មដងេទៀត អញច ឹងេនេពលែដលគត់អូសបំពង់បឺតធូលី 
បនន័យថគត់កំពុងែតយកេទបឺតកេមទចកមទីែដលេនសល់ អញច ឹងវអចនឹងគត់េបសអត់សអ ត 
គត់គិតថគត់េបសអត់ទន់សអ ត ដូេចនះគត់រតូវេរបរបស់ម៉សីុនបូមធូលី 
េដមបីបូមកេមទចកមទីែដលគត់េមលអត់េឃញបែនថមេទៀត អញច ឹងម៉សីុនបូមធូលីគឺធំ គឺមនធងន់ 
អញច ឹងគឺេយងេលក អត់រតូវេលកេនះេទ គឺេយងពិបកកនុងករេលក 
ដូេចនះម៉សីុនបូមធូលីគឺមនែតងែតមនកង់រុញ អញច ឹងេយងអចអូសម៉សីុនបូមធូលីេនះ 
េដយសរែតវមនកង់ អញច ឹងវ[...]រអិល ងយរសួលកនុងករអូស 
អញច ឹងេយងអត់ចបំច់េលកេនះេទ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ គឺបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនកន់បំពង់ ឬក៏ទុេយម៉សីុនបូមធូលី េហយអូសវេចញេទេរក 
ែដលេយងេឃញម៉សីុនបូមធូលីេនះគឺមនពណ៌េខៀវ េហយមនកង់ចំនួន ២ 
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បុ៉ែនតេដយសរែតេយងេមលពីចំេហៀង អញច ឹងេយងេឃញកង់ែត ១ ែតបុ៉េណណ ះ 
បុ៉ែនតជក់ែសដងគឺម៉សីុនបូមធូលីគឺមនកង់ចំនួន ២ ែដលម៉សីុនបូមធូលីគឺេរបរបស់អគគិសនី 
ដូេចនះេយងេឃញេនគូទម៉សីុនបូមធូលីេនះ ឬេនខងេរកម គឺេយងេឃញមនែខសេភលងមួយ 
ែខសេភលងមួយែខស អញច ឹងែខសេភលងេនះគឺចុងមខ ងគឺជប់នឹងម៉សីុនបូមធូលី រឯីចុងមខ ងេទៀត 
គឺជប់េទនឹងជញជ ងំ ឬក៏ឌូយេដត អញច ឹងវជប់េទនឹងរពីេភលងែដលេនជប់ជញជ ងំ 
េដយសរែតម៉សីុនបូមធូលីគឺេរបរបស់អគគិសនី ដូេចនះគឺេយងរតូវេដតែខសេភលងជប់េទនឹងរពីេភលង 
ឬក៏របភពអគគិសនីេផសងៗ េដមបីឲយម៉សីុនបូមធូលីដំេណ រករបន អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតអូសម៉សីុនបូមធូលី ែដលេដតជប់េភលងេហយ អញច ឹងគត់េដតែខសេភលងឲយេហយ 
េហយគត់អូសម៉សីុនបូមធូលី េដយកន់នូវបំពង់ៃនម៉សីុន បនទ ប់មកគត់អូសេចញេទេរក 
គត់អូសេចញេទេរក េរកបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់ េដមបីេទបូមធូលីេនកនុងផទះបយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទ ប់ពីគត់យកម៉សីុនបូមធូលីរបស់គត់ 
េចញមកខងេរកេហយ គត់ក៏បនេដរសំេដ ឬក៏អូសម៉សីុនេនះ សំេដេទកន់ផទះបយ 
េទកែនលងែដលមនចនែបកអមបញ់មិញ អញច ឹងរបែហលជគត់េបសអត់សអ ត 
ឬក៏គត់គិតថេបសអត់សអ ត េដយសរែត េពលខលះអំែបងចនគឺតូចៗ 
អញច ឹងេយងអត់អចេមលេឃញេនះេទ េដយេពលខលះអំេបសគឺេបសរបមូលបនែតអំែបងណធំៗ 
អំែបងធំៗ អញច ឹងគត់េបសរបមូលែតអំែបងធំៗែតបុ៉េណណ ះ ចំែណកឯអំែបងតូចៗ 
ឬក៏កេមទចកមទីតូចៗ ែដលេយងអត់អចេមលេឃញ គឺេយងអត់អចេបសរបមូលបនេនះេទ 
ដូេចនះកេមទចកមទីតូចៗក៏អចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ែដរ របសិនេបេយងជន់េទេលវ 
អញច ឹងេដមបីករពរ ឬក៏េដមបីបងក រកំុឲយមនេរគះថន ក់ 
េនេពលែដលេយងប៉ះពល់េទដល់អំែបងតូចៗទងំេនះ 
គត់ក៏បនយកម៉សីុនបូមធូលីេទបូមកេមទចកមទីតូចៗ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ 
េយងេឃញគត់កំពុងែតេរបរបស់ម៉សីុនបូមធូលីអមបញ់មិញ 
េហយយកមកបូមកេមទចកមទីអំែបងចនែដលេនេលករមលឥដឋបែនថមេទៀត 
ែដលេយងេឃញកេមទចកមទីអំែបងចនេនេលករមលឥដឋ កំពុងែតរសូបចូលេទកនុងម៉សីុនបូមធូលី 
តមរយៈបំពង់ម៉សីុន អញច ឹងបំពង់ម៉សីុនបូមធូលីគឺេរបរបស់ខយល់បឺតចូល 
េដយសរែតវេរបរបស់អគគិសនី អញច ឹងវមនម៉សីុនេនះ 
និងដំេណ រករបឺតខយល់ចូលេទខងកនុងម៉សីុន អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់ជិតកេមទចកមទី 
ឬក៏ដក់េនជិតសំរមេផសងៗ សំរម ឬក៏ធូលី ឬក៏កេមទចកមទីេនះ 
នឹងបឺតចូលេទកនុងម៉សីុនខលួនឯងតមខយល់ អញច ឹងេដយសរែតម៉សីុនគឺមនខយល់ខល ងំបឺតចូលកនុង 
ដូេចនះវអចបឺតចូលនូវកេមទចកមទ ីក៏ដូចជធូលីនិងអំែបងតូចៗែដលេយងេមលអត់េឃញ 
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ែដលេយងេបសអត់សអ ត ចូលេទកនុងម៉សីុនបនយ៉ងសអ ត អញច ឹងេយង 
េនេពលែដលេយងេរបរបស់ម៉សីុនបូមធូលី 
គឺេយងអត់ចបំច់ភ័យរពួយថេយងេនសល់កេមទចកមទ ីឬក៏អំែបងចនេទៀតេនះេទ 
េដយសរែតម៉សីុនបូមធូលីមនខយល់ខល ងំ ដូេចនះវអចបូមកេមទចកមទខីយល់ 
ឬក៏បូមកេមទចកមទីអំែបងចនចូលេទកនុងម៉សីុនបន េដយេយងមិនចបំច់បរមភអំពីករមុតេជង 
ឬក៏មុតៃដេទៀតេនះេទ េរពះវអចសមអ តបនសអ តជងករេបសសមអ តេដយេរបអំេបស។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ 
បនទ ប់ពីគត់េរបរបស់ម៉សីុនបូមធូលីេនះរចួរល់េហយ អញច ឹងបនន័យថគត់ 
របកដថគត់បនសមអ តេនកនុងផទះបយរបស់គត់បនសអ តេហយ 
បនទ ប់ពីគត់េធវឲយែបកចនអមបញ់មិញ 
េហយគត់យកម៉សីុនបូមធូលីេទបូមអំែបងចនឲយអស់េចញពីករមលឥដឋ 
បនទ ប់ពីគត់សមអ តរចួរល់េហយ គត់ក៏បនចប់បំពង់ម៉សីុនបូមធូលីេដយៃដទងំពីររបស់គត់ 
េហយគត់បនអូសម៉សីុនបូមធូលីេនះយកមកទុកេនកែនលងេដមវញិ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់េរបរបស់ម៉សីុនបូមធូលី គឺគត់អត់ចបំច់េលកម៉សីុនេនះេឡងេលេទ 
អញច ឹងគត់អត់ចបំច់េលក ឬក៏យួរម៉សីុនបូមធូលីេនះេទ េដយសរែតម៉សីុនបូមធូលីគឺធងន់ 
អញច ឹងគឺវមនកង់សរមប់រុញ ដូេចនះេដមបីេរបរបស់វ គឺេយងរគន់ែតរុញ ឬក៏អូសវ 
គឺវអចេទមុខបនយ៉ងរសួលេដយសរវមនកង់ អញច ឹងេយងអត់ចបំច់េលកវេនះេទ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតអូសម៉សីុនបូមធូលី 
គត់កំពុងែតអូសម៉សីុនបូមធូលីចូលមកកនុងផទះ ឬក៏ចូលមកកនុងបនទប់ដក់សមភ រៈរបស់គត់វញិ 
េដយគត់ដក់ម៉សីុនបូមធូលីេទកន់កែនលងេដមរបស់វ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គឺជមនុសសែដលមនសណដ ប់ធន ប់ ដូេចនះគត់េរបរបស់របស់ 
េនេពលែដលគត់េរបរបស់របស់រចួេហយ គត់ែតងែតដក់របស់េនះចូលេទកនុងកែនលងេដមវវញិ 
េដមបីកំុឲយពិបករកេនេពលែដលគត់ចង់េរបរបស់េពលេរកយេទៀត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េបសសមអ ត 
និងជូតសមអ តបូមធូលីេចញពីផទះបយរបស់គត់េហយ គត់របកដកនុងចិតតថ 
ផទះបយរបស់គត់សអ ត មិនមនអំែបងចន ឬក៏កេមទចកមទីចនតូចៗេននឹងេលករមលឥដឋេនះេទ 
េរពះែតគត់េធវែបកចនអមបញ់មិញ អញច ឹងគត់បន របកដថគត់បនសមអ តសអ តេហយ 
ែលងមនអំែបងចនេហយ បុរសមន ក់េនះគត់ក៏បនេដរចូលេទផទះបយមដងេទៀត 
អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលេទផទះបយ េហយគត់ក៏េបកទូចនេដមបីយកចនេផសងមកេរបរបស់ 
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អញច ឹងេយងេឃញផទះបយរបស់គត់ គឺមនទូដក់ចន គឺមនទូដក់ចន 
ឬក៏ដក់សមភ រៈផទះបយេផសងៗ ដូចជចនេគម និងចនសំែប៉តជេដម 
អញច ឹងចនគឺេយងរតូវដក់កនុងទូេដមបីកំុឲយដីហុយរបឡក់ ឬក៏ធូលីហុយរបឡក់ 
ដូេចនះរបសិនេបេយងដក់េនខងេរកធូលីអចហុយរបឡក់ចនរបស់េយង 
អញច ឹងមុននឹងេយងេរបរបស់េយងរតូវលងសិន បុ៉ែនតរបសិនេបេយងដក់េនកនុងទូ 
េពលខលះគឺអត់មនធូលីហុយរបឡក់េនះេទេដយសរែតទូបិទជិត អញច ឹងចនរបស់េយងគឺសអ ត។ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះ គត់បនេលកៃដទងំពីររបស់គត់ 
េទេបកទវ រទូទងំសងខង អញច ឹងទូចនរបស់គត់គឺមនទវ រសងខង 
េហយេនកនុងទូចនេយងេឃញមនចនេគមជេរចន អញច ឹងមនចំនួន ២ ថន ក់ 
ទូចនរបស់គត់មនចំនួន ២ ថន ក់ ែដលថន ក់ៃនទូចនទងំ ២ គឺគត់សុទធែតដក់ចនេគមទងំអស់ 
េដយេយងេឃញេនេរកមទូចន គឺមនឡបូមួយសរមប់លងៃដ ឬក៏លងចន 
អញច ឹងជទូេទេនកនុងផទះបយគឺេយងែតងែតមនឡបូមួយសរមប់េធវករលង ទុកសរមប់លងៃដ 
ឬក៏ទុកសរមប់លងចនរបស់េយងេនេពលែដលេយងេរបរបស់រចួ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរបរបស់ចនរចួ េយងរតូវលងចន លងសមអ តចន 
េហយយកេទទុកេនកនុងទូ អញច ឹងេនកនុង េនេលឡបូេនះ េយងេឃញមនកបលរ ៉ូបី៊េនទឹកមួយ 
សរមប់បងហូរទឹកេចញ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរបរបស់ទឹកេយងរគន់ែតមួលកបលរ ៉ូបី៊េន 
េនះទឹកម៉សីុននឹងហូរេចញតមបំពង់បងហូរទឹក េហយហូរជមកចូលេទកនុងឡបូសរមប់លងៃដ 
ឬក៏លងចន អញច ឹងេយងអចេរបរបស់ទឹកេនះសរមប់លងៃដ លងចន 
ឬក៏លងបែនលរបស់េយងបន។ អញច ឹងរូបភពទី ១៤ បុរសមន ក់េនះ គត់បនេដរមកេបកទូចន 
េនកនុងផទះបយ េដមបីយកចនេគមមួយេផសងេទៀតេទេរបរបស់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់យកចនថមីមកេហយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនយកចនថមីមកេរបរបស់ 
េដយចនថមីរបស់គត់គឺមនពណ៌ៃបតង អញច ឹងេពលមុនគត់េរបរបស់ចនពណ៌ផក ឈូក 
ែដលគត់េធវឲយែបក អញច ឹងេនេពលែដលគត់េបសសមអ តផទះបយរបស់គត់ 
េបសសមអ តអំែបងចនរចួរល់េហយ គត់បនេបសសមអ តអំែបងចនរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកចនថមីមកេរបរបស់មដងេទៀត េដយចនេនះគឺគត់េរបរបស់ចន 
គត់េរបរបស់ចនេគមពណ៌ៃបតង អញច ឹងមដងេនះគឺគត់របុងរបយ័តនជងមុន 
េដយគត់យកចនេគមរបស់គត់ េដយគត់កន់ៃដទងំពីររបស់គត់ 
កន់ចនេគមេដយៃដទងំពីរ េហយយកមកដក់េនេលតុេនកនុងផទះបយ ែកបរបែនលរបស់គត់វញិ 
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អញច ឹងគត់បនយកចនថមីមកដក់ងយរសួលកនុងករេនេពលែដលគត់ចិតបែនលេហយ 
គត់អចយកបែនលទងំេនះដក់េទកនុងចនេគម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ បនទ ប់ពីគត់សមអ តផទះបយរបស់គត់ 
និងគត់យកចនថមីមកេហយ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនបនតករចិតបែនលរបស់គត់បនតេទៀត 
អញច ឹងេយងេឃញគត់េនឈរេនខងមុខតុរបស់គត់ ឈរេនែកបរតុ េហយៃដរបស់គត់ទងំពីរ 
ក៏ចប់េផដមកន់កបិំត និងកន់បែនលេដមបីចិតបែនលបនតេទៀត 
បុ៉ែនតេលកេនះគត់មនកររបុងរបយ័តនជងមុន 
េដយគត់អត់ដក់ចនេគមថមីរបស់គត់េនែកបរៃដរបស់គត់េទ 
េរពះគត់ខល ចេនេពលែដលគត់ចិតបែនល ៃដរបស់គត់េធវឲយចនេគម ប៉ះចនេគម 
េធវឲយចនេគមធល ក់ែបកមដងេទៀត។ អញច ឹងគត់បនដក់ចនេគមរបស់គត់េនឆង យពីៃដរបស់គត់ 
េដយគត់ដក់េនែកបរបែនលរបស់គត់វញិ េហយគត់បនតករចិតបែនលរបស់គត់ 
េដយគត់ហន់ករ ៉ុតជចំណិតតូចៗ េដយៃដមខ ងគត់កន់កបិំត ៃដមខ ងគត់កន់េដមេមមករ ៉ុត 
អញច ឹងគត់ហន់ករ ៉ុតជចំណិតតូចៗសរមប់េធវមហូប ែដលេនែកបរៃដរបស់គត់មខ ងេទៀត 
គឺេយងេឃញមនបែនលជេរចនេនេលតុ ដូចជេប៉ងេប៉ះ ដូចជករ ៉ុត ដូចជខទឹមបរងំ 
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