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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវឲយែបកចនេគម

អញច ឹងចនគឺជសមភរៈមួយែដលេយងដក់េនផទះបយ គឺជសមភរៈផទះបយមួយ
ែដលេយងេរបរបស់សរមប់ដក់បយ ឬក៏ដក់មូ ហប

ឬក៏េរបរបស់សរមប់េធវករងរេនកនុងផទះបយេផសងៗ អញច ឹងចនគឺមនេរចនរបេភទ
គឺដូចជមនចនសំែប៉ត ចនេគម ឬក៏ចនែដលេធវអំពីែដក ចនេធវអំពីជ័រជេដម។

េហយចនខលះេទៀត គឺេធវអំពីដីឥដឋ ឬក៏ពរសឺែឡន អញច ឹងចនែដលេធវអំពីដី ឬក៏ចនេធវអំពីពរសឺែឡន
គឺងយរសួលនឹងែបកខលង
ំ ណស់ គឺងយរសួលនឹងែបក េនេពលែដលេយងមិនរបុងរបយ័តន។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់ ែដលបុរសមនក់េនះ
័
េយងេឃញគត់មនវយរបែហលជ
២៥ ឆន ំ អញច ឹងគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង
គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង េហយគត់កំពុងែតឈរេនកនុងផទះបយរបស់គត់

ែដលគត់ឈរេនខងមុខតុមួយ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតកន់កប
ំ ិត
អញច ឹងៃដេឆវងរបស់គត់កន់កប
ំ ិត េហយៃដសដគ
ំ ឺកន់បែនលែដលជករត
៉ុ
អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតចិតបែនលេនកនុងផទះបយរបស់គត់

ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតហន់ករត
៉ុ ជចំណិតតូចៗេដយេរបកប
ំ ិតរបស់គត់
អញច ឹងកំបិតរបស់គត់របែហលជមុត ដូេចនះគត់អចចិតបែនលជចំណិតតូចៗ
ដូចជចិតដុំករត
៉ុ ជចំណិតតូចៗបនយ៉ ងងយរសួល និងបនរហ័ ស

េហយគត់របែហលជកំពុងែតេធវសមល ឬក៏គត់កំពុងែតេធវសុប
៊ សរមប់អហរេនកនុងៃថងេនះ

ដូេចនះគត់យកកំបិតមកចិតបែនល េដយេយងេឃញេនែកបរៃដរបស់គត់ េនែកបរៃដេឆវងរបស់គត់
គឺមនចនេគមមួយែដលមនពណ៌ផកឈូក អញច ឹងគត់ដក់ចនេគមេនែកបរៃដរបស់គត់
ែដលេនែកងតុ ឬក៏េនរជុងតុ េហយគត់កំពុងែតបនតចិតបែនលរបស់គត់
េដយេយងេឃញេនេឆវងៃដរបស់គត់ េនខងេឆវងៃដរបស់គត់
េយងេឃញមនបែនលជេរចនេផសងេទៀត ែដលគត់ដក់េនេលតុសរមប់េធវករហន់
អញច ឹងបនទប់ពីគត់ចិតករត
៉ុ មួយេនះេហយ ឬក៏ហន់ករត
៉ុ ជដុំតូចៗេហយ

គត់នឹងចិតបនតចិតបែនលេផសងៗេទៀតែដលេនេលតុ ែដលេយងេឃញេនេលតុ
េយងេឃញមនេប៉ងេប៉ ះចំនួន ២ េយងេឃញមនខទឹមបរំង េយងេឃញមនេមមករត
៉ុ ១
និងេយងេឃញមនេមទសេបលកផងែដរ។ អញច ឹងគត់របែហលជកំពុងែតេធវមូ ហបសរមប់អហរៃថងេនះ
ឬក៏សរមប់អហរេពលរពឹក សរមប់អហរេពលលងច ឬក៏សរមប់អហរេពលៃថងរតង់
អញច ឹងគត់េធវមូ ហបេដយខលួនឯង គឺគត់អត់ទិញពីផសរមកេទ េហយគត់អត់េរបរបស់

ឬក៏គត់អត់មននរណមនក់េដមបីជួយចមអិនមហូបឲយគត់េទ អញច ឹងគត់េធវមូ ហបខលួនឯងេដមបីញុ។
ំ
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ បនទប់ពីគត់ចិតបនបនតិចេរកយមក
អញច ឹងគត់កំពុងែតចិត េរបរបស់កប
ំ ិតចិតដុំករត
៉ុ ជចំណិតតូចៗ

ហន់ជចំណិតតូចៗបនបនតិចេរកយមក េយងេឃញែកងៃដរបស់គត់ក៏បនប៉ះេទនឹងចនេគម
ែដលេនែកបរៃដេនះ អញច ឹងចនេគមែដលគត់ដក់េនែកបរនឹងែកងៃដរបស់គត់

ែដលដក់េននឹងរជុងតុ ឬក៏ដក់េននឹងជិតរជុងតុ អញច ឹងែកងៃដរបស់គត់បនប៉ះនឹងចនេគម
ដូេចនះេធវឲយចនេគមេនះធលក់ពីេលតុ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ

ែកងៃដរបស់គត់បនប៉ះនឹងចនេគម េហយចនេគមបនធលក់ពីេលតុចុះមកេរកម
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញគត់បនហមត់ អញច ឹងគត់ហមត់ធំៗ

និងេបកែភនកធំៗសមលឹងេមលចនេគម បនន័យថគត់ភញក់េផអល េដយសរែតគត់េធវសរបែហស
េធវឲយែកងៃដរបស់គត់ប៉ះចនេគម េធវឲយចនេគមធលក់ពីេលតុ

អញច ឹងគត់មនករភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ ែដលេយង េនកនុងរូបភពេនះ

គឺេយងេឃញៃដរបស់គត់កំពុងែតកន់កប
ំ ិតមខង េហយៃដមខងេទៀតកំពុងែតកន់ករត
៉ុ
ចំែណកឯែភនករបស់គត់និងមត់របស់គត់គឺហមត់និងេបកែភនកធំៗសមលឹងេមលចនេគម
េដយសរែតគត់ភញក់េផអល េរពះែតគត់េធវសរបែហស
េធវឲ
 យែកងៃដរបស់គត់ប៉ះចនេគមធលក់ពីេលតុ។
អញច ឹងបនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ ចនេគមបនធលក់
បងវិលខលួនធលក់ អញច ឹងបនន័យថវបងវិលខលួនធលក់ពីេលតុចុះមកដល់េរកម
ឬក៏ចុះមកដល់ករមលឥដឋ អញច ឹងេយងេឃញចនេគមេនះបនធលក់ផកប់

អញច ឹងេយងេឃញមត់ចនេគមបនធលក់មកដល់ករមលឥដឋមុន េហយគូទចនេគមគឺេនខងេល
អញច ឹងបនន័យថវបងវិលផកប់ អញច ឹងេនេពលែដលវធលក់គឺវបងវិលខលួន េហយផកប់ចុះេរកម

អញច ឹងចនេគមេនះេនកនុងរូបភពទី ៣ បនធលក់ពីេលតុ ធលក់មកដល់ករមលឥដឋេនខងេរកម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីចនេគមែដលធលក់ពីេលចុះមកេរកម ែដលធលក់ពីេលតុចុះមកេរកមេនះ
េនេពលែដលធលក់ប៉ះនឹងករមលឥដឋ ឬរបស់រ ឹងេផសងៗ វនឹងេធវឲយចនេគមេនះែបក
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ ចនេគមក៏បនែបកបនទប់ពីវធលក់មកដល់ករមលឥដឋ
េដយសរែតចនេគមេនះេធវអំពីពរសឺែឡន ដូេចនះចនែដលេធវអំពីពរសឺែឡន

គឺងយរសួលនឹងែបកណស់ េនេពលែដលវប៉ះទងគិចេទនឹងរបស់រ ឹងេផសងៗ
ឬក៏េនេពលែដលវធលក់ ែដលជក់ែសដងដូចជចនេគមអមបញ់ មិញ
េនេពលែដលវធលក់ប៉ះនឹងករមលឥដឋេធវឲយវែបក អញច ឹងេនេពលែដលវែបក
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ជធមមតចនែតងែតមនអំែបង អញច ឹងបំែណកតូចៗៃនចនែដលបនែបក េយងេហថអំែបង
អញច ឹងអំែបងគឺវមុត អញច ឹងេនេពលែដលេយងប៉ះអំែបងេដយមិនរបុងរបយ័តន ឬក៏េដរជន់អំែបង
គឺវអចេធវឲយេយងមុតេជងបន ឬក៏មុតៃដបន និងេធវឲយេយងមនេរគះថនក់បន

អញច ឹងេនេពលែដលចនេគមេនះធលក់មកដល់េរកម គឺវបនែបកេទជបំែណកតូចៗ
េទជអំែបងចនេគម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បុរសមនក់េនះគត់ក៏បនេលកៃដេឡងទំងពីរ

េហយហមត់និងេបកែភនកធំៗែដលគត់ភញក់េផអលខលង
ំ េរពះែតគត់បនេធវឲយែបកចនេគម
អញច ឹងគត់បនភញក់េផអល េដយសរែតគត់បនេធវឲយែបកចនេគមរបស់គត់
េដយសរែតគត់េធវសរបែហស ដូេចនះេធវឲយគត់េបកែភនកធំៗ និងហមត់ធំៗ
េលកៃដទំងពីរេឡងេល េហយគត់មនអករៈភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ
េដយសរែតគត់េធវសរបែហសរបស់គត់ អញច ឹងគត់េសកសដយ
េដយសរែតគត់មិនបនរបុងរបយ័តនឲយបនខពស់ េដយសរែតគត់រវល់ែតចិតបែនល
េភលចេមលេនែកបរៃដ េធវឲយែកងៃដរបស់គត់ប៉ះេទនឹងចនេគម និងេធវឲយចនេគមធលក់ែបក។
អញច ឹងចនេគមរបស់គត់ក៏បនធលក់ែបក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េឃញចនេគមរបស់គត់ែបកេហយ បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនរត់មកកនុងបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់ អញច ឹងគត់ក៏បនេចញពីផទះបយរបស់គត់
ែដលគត់េចញពីផទះបយរត់មករកបនទប់ដក់សមភរៈ េដយសរែតគត់រតូវករយកអំេបស
ឬក៏យករបដប់េកបសំរម េដមបីេទរបមូលអំែបងេចញពីេលករមលឥដឋ
ែដលេយងេឃញេនកនុងបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់ គឺមនសមភរៈជេរចន ដូចជ
េយងេឃញេនខងេរកម េយងេឃញេនខងេរកមជប់េនជញជង
ំ
េយងេឃញមនម៉ សុីនបូមធូលីចំនួន ១ ែដលម៉ សុីនបូមធូលីេនះ
គឺជឧបករណ៍សរមប់បូមកេមទចធូលី ឬក៏បូមសំរមេផសងៗ ែដលេរបរបស់ខយល់
អញច ឹងវេរបខយល់បឺតសំរម ឬក៏ធូលីេផសងៗេចញពីករមលឥដឋ
ឬក៏េចញពីកែនលងណមួយែដលេយងចង់សមអត អញច ឹងគឺជម៉ សុីនបូមធូលី
េហយេនែកបរម៉ សុីនបូមធូលីគឺមនេឈអំេបសែវង អញច ឹងគត់មនអំេបសែវងមួយ
សរមប់េបសផទះ ឬក៏សរមប់េបសទីធលផទះរបស់គត់ ែដលេនែកបរេឈអំេបសែវង

គឺេយងេឃញមនដងសរមប់ជូតកញច ក់ អញច ឹងបនន័យថផលិតទឹក ជវជផលិតទឹកសរមប់ជូតកញច ក់
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ជូតសមអតកញច ក់របស់េយង េយងេរបរបស់ផិត
ល ទឹកេដមបីជូតសមអត
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េហយេយងេឃញេនេលជញជង
ំ គឺមនែបងែចកេចញជថនក់េផសងៗផងែដរ ែដលមន ៣ ថនក់
ែដលេយងេឃញថនក់េនខងេរកម ឬក៏ថនក់ទី ១ េយងេឃញមនធុងចំនួន ២
ែដលជធុងសរមប់ដក់ទឹក ឬក៏ជធុងសរមប់ដក់វតថុេផសងៗផងែដរ អញច ឹងមនធុងចំនួន ២
ំ បផទះ ឬក៏អចជេរបងម៉ សុីន ឬក៏អចជេរបងេផសងៗ
េហយមនដបថន ំ អចជថនល

ែដលគត់ទុកេរបរបស់េនកនុងផទះរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងថនក់ទី ១ ៃនបនទប់ដក់សមភរៈ
ំ ចំែណកឯថនក់ទី ២ េយងេឃញមនអំេបសខលី ១
េយងេឃញមនធុងនិងមនដបថន។
សរមប់េបសផទះ និងមនរបដប់េកបសំរម ១ ផងែដរពណ៌េខៀវ

េហយេយងេឃញេនែកបររបដប់េកបសំរមគឺមនដបថន ំ ឬក៏បំពង់េផសងៗសរមប់េរបរបស់ផងែដរ
ចំែណកឯថនក់ទី ៣ េនកនុងថនក់ទី ៣ េយងេឃញមនដបថន ំ និងកូនចនតូចៗជេរចន
សរមប់េរបរបស់ អញច ឹងេនះគឺជបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់

ដូេចនះេនេពលែដលគត់រតូវករេរបរបស់សមភរៈេផសងៗ ែដលគត់េរបរបស់េនកនុងផទះ
គត់អចមកបនទប់ដក់សមភរៈ េដមបីយកសមភរៈទំងេនះេទេរបរបស់បន។
ែដលបនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧

បនទប់ពីគត់ចូលមកដល់បនទប់ដក់សមភរៈេហយ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏បនយកេឈអំេបស ឬក៏អំេបសខលី គត់បនយកអំេបសខលីមួយ
ជមួយនឹងរបដប់េកបសំរម អញច ឹងគត់កំពុងែតកន់អំេបសខលីនិងរបដប់េកបសំរម
េនកនុងបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់ េដយៃដេឆវងរបស់គត់គឺកន់របដប់េកបសំរម
រ ីឯៃដសដគ
ំ ត់កន់អំេបសខលី

អញច ឹងគត់កំពុងែតយកអំេបសខលីនិងរបដប់េកបសំរមេចញពីបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់យកចូលបនទប់ដក់សមភរៈយកអំេបសនិងរបដប់េកបសំរមរួចរល់េហយ
អញច ឹងគត់ក៏បនយកអំេបសនិងរបដប់េកបសំរមេនះចូលេទកនុងផទះបយរបស់គត់
អញច ឹងគត់ចូលេទកនុងផទះបយ េដមបីេបសកេមទចកមទី ក៏ដូចជេបសអំែបងចន

ែដលបនធលក់ែបកអមបញ់ មិញ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ គឺេយងេឃញេកមងបុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនយកអំេបសមកេបសអំែបងរបមូល អញច ឹងគត់បនរបមូលអំែបងឲយេនមួយដុំ។
អញច ឹងេនេពលែដលចនេគមធលក់ែបក គឺអំែបងរបស់វគឺេនរយប៉ យ
អញច ឹងវេនរយប៉ យេលេពញឥដឋ ឬក៏េពញៃផទករមលឥដឋ

ដូេចនះគត់រតូវយកអំេបសមករបមូលវឲយេនមួយដុំ គឺេយងអត់េរបរបស់ៃដេដមបីរបមូលេនះេទ
េរពះរបសិនេបេយងេរបរបស់ៃដ គឺអំែបងចន ឬក៏អំែបងកេមទចកមទីចនេនះ
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វអចេធវឲយេយងមុតៃដបន អញច ឹងវអចេធវឲយៃដេយងមុត និងមនរបួស
ឬក៏អចេធវឲយេយងហូរឈម ដូេចនះេយងអត់រតូវេរបរបស់ៃដេដមបីរបមូលកេមទចកមទីអំែបង
ឬក៏កេមទចកមទីែកវ ឬក៏អំែបងចនេនះេទ េរពះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់
ដូេចនះេយងរតូវេរបរបស់អំេបស េដមបីេបសរបមូលវឲយេនមួយដុំ

បនទប់មកេយងយករបដប់េកបសំរមេដមបីេកបកេមទចកមទី ឬក៏អំែបងេនះយកេទេបះេចល
េដយជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ បុរសមនក់េនះ គត់បនយកអំេបស
មកេបសរបមូលអំែបងចន និងកេមទចកមទីចន ឲយេនមួយដុំ

បនទប់មកគត់យករបដប់េកបសំរមរបស់គត់ យកមកេកបនូវកេមទចកមទីចន
េដយគត់យកអំេបសេបសកេមទចកមទីចន ឬក៏អំែបងចន ចូលមកកនុងរបដប់េកបសំរមេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េបសសមអតនូវកេមទចកមទីនិងអំែបងចនរួចរល់េហយ
គត់េកបកេមទចកមទីចនរបស់គត់ដក់ចូលេទកនុងរបដប់េកបសំរមរួចរល់េហយ

អញច ឹងគត់ក៏បនយកកេមទចកមទី ឬក៏អំែបងចនេនះ យកមកចក់ចូលេទកនុងធុងសំរម
អញច ឹងអំែបងចន ឬក៏អំែបងែកវ ឬក៏កេមទចកមទីែដលបនែបក
គឺេយងអត់រតូវេបះេចលេផដសផដសេនះេទ
េរពះរបសិនេបេយងេបះេចលេផដសផដសពសវលពសកល អញច ឹងអចេធវឲយអំែបងេនះ
េនេលផូ លវ ឬក៏េនេលទីធលេផសងៗ អញច ឹងរបសិនេបមននរណមនក់មិនបនរបុងរបយ័តន

របសិនេបគត់អត់បនរបុងរបយ័តន គត់េដរជន់អំែបង អញច ឹងរបសិនេបគត់េដរជន់អំែបង
អចេធវឲយគត់មុតេជង ឬក៏េនេពលែដល[េយង]គត់មិនរបយ័តន ប៉ះចំអំែបង
អចេធវឲយគត់មុតៃដបន អញច ឹងអចេធវឲយនរណមនក់មនេរគះថនក់បន
េនេពលែដលេគប៉ះពល់េទអំែបងេនះ។ អញច ឹងេនេពលែដលមនករែបកចន ឬក៏ែបកែកវ
េយងអត់រតូវយកអំែបងចនឬក៏អំែបងែកវេនះេទេបះេចលេផដសផដសេនះេទ
គឺេយងរតូវដក់កុ ងធុ
ន ងសំរមឲយបនរតឹមរតូវ គឺេយងរតូវដក់កុ ងថង់
ន

និងចងឲយបនរតឹមរតូវេនកនុងធុងសំរម ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ

បនទប់ពីគត់េបសរបមូលកេមទចកមទីអំែបងចនរួចរល់េហយ គត់ក៏បនយកអំែបងចនទំងេនះ
មកចក់ចូលេទកនុងធុងសំរម េដមបីឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់

គឺគត់អត់យកចក់េចលពសវលពសកលេនកែនលងេផសងៗេនះេទ
វអចេធវឲយមនេរគះថនក់បន។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់ចក់អំែបងចនចូលេទកនុងធុងសំរមេហយ

ិ
គត់ក៏បនកន់របដប់េកបសំរមជមួយនឹងអំេបសេដរចូលមកកនុងបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់វញ
អញច ឹងេនេពលែដលគត់េរបរបស់រច
ួ គត់ែតងែតយកឧបករណ៍ែដលគត់បនេរបរបស់
ិ ែដលជក់ែសដង អមបញ់ មិញ បុរសមនក់េនះ
មកដក់េនកែនលងេដមវញ

គត់បនយកអំេបសនិងរបដប់េកបសំរមេចញពីបនទប់ដក់សមភរៈ េហយេចញពីថនក់ទី ២
ៃនបនទប់ដក់សមភរៈ ដូេចនះគត់ក៏បនកន់អំេបសនិងរបដប់េកបសំរមេនះ

ិ េដមបីដក់អំេបស និងរបដប់េកបសំរមេនះ
ចូលមកកនុងបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់វញ
ិ េរពះរបសិនេបេយងអត់ដក់េនកែនលងេដមេទ
េទទីកែនលងេដមរបស់វវញ

េនេពលែដលេយងរតូវេរបរបស់េលកេរកយ គឺវអចេធវឲយេយងពិបកនឹងរកវ
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងវេងវងវ ែដលេធវឲយេយងពិបករក

ិ
និងចំណយេពលយូរេនកនុងករ[យក]រករបស់េនះមកេរបរបស់វញ
ិ
ដូេចនះេយងរតូវយកពីកែនលងណដក់េនកែនលងេដមវវញ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងរតូវករេរបរបស់េលកេរកយ គឺេយងអត់ពិបករកេនះេទ
គឺរគន់ែតេយងមករកេនកែនលងរបស់វ គឺេយងេឃញែតមដង អញច ឹងបុរសមនក់េនះ

ិ
គត់កំពុងែតយកអំេបស និងរបដប់េកបសំរមរបស់គត់មកដក់េនកែនលងេដមវញ
េនកនុងបនទប់ដក់សំរម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទប់ពីគត់ដក់របដប់េកបសំរម
ិ
ជមួយនឹងអំេបស មកកែនលងេដមេនកនុងបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់វញេហ
យ

ិ
អញច ឹងេនេពលែដលគត់យកមកដក់ទុកវញេហ
យ បុរសមនក់េនះ គត់កប
៏ នអូសបំពង់បឺតធូលី
េចញពីកុ ងបនទ
ន
ប់ដក់សមភរៈរបស់គត់មដងេទៀត អញច ឹងេនេពលែដលគត់អូសបំពង់បឺតធូលី

បនន័យថគត់កំពុងែតយកេទបឺតកេមទចកមទីែដលេនសល់ អញច ឹងវអចនឹងគត់េបសអត់សអត
គត់គិតថគត់េបសអត់ទន់សអត ដូេចនះគត់រតូវេរបរបស់ម៉សុីនបូមធូលី
េដមបីបូមកេមទចកមទីែដលគត់េមលអត់េឃញបែនថមេទៀត អញច ឹងម៉ សុីនបូមធូលីគឺធំ គឺមនធងន់
អញច ឹងគឺេយងេលក អត់រតូវេលកេនះេទ គឺេយងពិបកកនុងករេលក

ដូេចនះម៉ សុីនបូមធូលីគឺមនែតងែតមនកង់រុញ អញច ឹងេយងអចអូសម៉ សុីនបូមធូលីេនះ
េដយសរែតវមនកង់ អញច ឹងវ[...]រអិល ងយរសួលកនុងករអូស

អញច ឹងេយងអត់ចប
ំ ច់េលកេនះេទ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ គឺបុរសមនក់េនះ
គត់បនកន់បំពង់ ឬក៏ទុេយម៉ សុីនបូមធូលី េហយអូសវេចញេទេរក

ែដលេយងេឃញម៉ សុីនបូមធូលីេនះគឺមនពណ៌េខៀវ េហយមនកង់ចំនួន ២
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ប៉ុែនតេដយសរែតេយងេមលពីចំេហៀង អញច ឹងេយងេឃញកង់ែត ១ ែតប៉ុេណណះ
ប៉ុែនតជក់ែសដងគឺម៉សុីនបូមធូលីគឺមនកង់ចំនួន ២ ែដលម៉ សុីនបូមធូលីគឺេរបរបស់អគគិសនី
ដូេចនះេយងេឃញេនគូទម៉ សុីនបូមធូលីេនះ ឬេនខងេរកម គឺេយងេឃញមនែខសេភលងមួយ
ែខសេភលងមួយែខស អញច ឹងែខសេភលងេនះគឺចុងមខងគឺជប់នឹងម៉ សុីនបូមធូលី រ ីឯចុងមខងេទៀត
គឺជប់េទនឹងជញជង
ំ ឬក៏ឌូយេដត អញច ឹងវជប់េទនឹងរពីេភលងែដលេនជប់ជញជង
ំ

េដយសរែតម៉ សុីនបូមធូលីគឺេរបរបស់អគគិសនី ដូេចនះគឺេយងរតូវេដតែខសេភលងជប់េទនឹងរពីេភលង
ឬក៏របភពអគគិសនីេផសងៗ េដមបីឲយម៉ សុីនបូមធូលីដំេណរករបន អញច ឹងបុរសមនក់េនះ

គត់កំពុងែតអូសម៉ សុន
ី បូមធូលី ែដលេដតជប់េភលងេហយ អញច ឹងគត់េដតែខសេភលងឲយេហយ
េហយគត់អូសម៉ សុីនបូមធូលី េដយកន់នូវបំពង់ៃនម៉ សុីន បនទប់មកគត់អូសេចញេទេរក
គត់អូសេចញេទេរក េរកបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់ េដមបីេទបូមធូលីេនកនុងផទះបយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទប់ពីគត់យកម៉ សុីនបូមធូលីរបស់គត់
េចញមកខងេរកេហយ គត់ក៏បនេដរសំេដ ឬក៏អូសម៉ សុីនេនះ សំេដេទកន់ផទះបយ
េទកែនលងែដលមនចនែបកអមបញ់ មិញ អញច ឹងរបែហលជគត់េបសអត់សអត
ឬក៏គត់គិតថេបសអត់សអត េដយសរែត េពលខលះអំែបងចនគឺតូចៗ
អញច ឹងេយងអត់អចេមលេឃញេនះេទ េដយេពលខលះអំេបសគឺេបសរបមូលបនែតអំែបងណធំៗ
អំែបងធំៗ អញច ឹងគត់េបសរបមូលែតអំែបងធំៗែតប៉ុេណណះ ចំែណកឯអំែបងតូចៗ
ឬក៏កេមទចកមទីតូចៗ ែដលេយងអត់អចេមលេឃញ គឺេយងអត់អចេបសរបមូលបនេនះេទ
ដូេចនះកេមទចកមទីតូចៗក៏អចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់ែដរ របសិនេបេយងជន់េទេលវ
អញច ឹងេដមបីករពរ ឬក៏េដមបីបងករកុំឲយមនេរគះថនក់
េនេពលែដលេយងប៉ះពល់េទដល់អំែបងតូចៗទំងេនះ
គត់ក៏បនយកម៉ សុីនបូមធូលីេទបូមកេមទចកមទីតូចៗ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២
េយងេឃញគត់កំពុងែតេរបរបស់ម៉សុីនបូមធូលីអមបញ់ មិញ

េហយយកមកបូមកេមទចកមទីអំែបងចនែដលេនេលករមលឥដឋបែនថមេទៀត
ែដលេយងេឃញកេមទចកមទីអំែបងចនេនេលករមលឥដឋ កំពុងែតរសូបចូលេទកនុងម៉ សុីនបូមធូលី
តមរយៈបំពង់ម៉សុីន អញច ឹងបំពង់ម៉សុីនបូមធូលីគឺេរបរបស់ខយល់បឺតចូល
េដយសរែតវេរបរបស់អគគិសនី អញច ឹងវមនម៉ សុីនេនះ

និងដំេណរករបឺតខយល់ចូលេទខងកនុងម៉ សុីន អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់ជិតកេមទចកមទី
ឬក៏ដក់េនជិតសំរមេផសងៗ សំរម ឬក៏ធូលី ឬក៏កេមទចកមទីេនះ

នឹងបឺតចូលេទកនុងម៉ សុីនខលួនឯងតមខយល់ អញច ឹងេដយសរែតម៉ សុីនគឺមនខយល់ខលង
ំ បឺតចូលកនុង
ដូេចនះវអចបឺតចូលនូវកេមទចកមទី ក៏ដូចជធូលីនិងអំែបងតូចៗែដលេយងេមលអត់េឃញ
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ែដលេយងេបសអត់សអត ចូលេទកនុងម៉ សុីនបនយ៉ ងសអត អញច ឹងេយង
េនេពលែដលេយងេរបរបស់ម៉សុីនបូមធូលី

គឺេយងអត់ចប
ំ ច់ភ័យរពួយថេយងេនសល់កេមទចកមទី ឬក៏អំែបងចនេទៀតេនះេទ
េដយសរែតម៉ សុីនបូមធូលីមនខយល់ខលង
ំ ដូេចនះវអចបូមកេមទចកមទខ
ី យល់

ឬក៏បូមកេមទចកមទីអំែបងចនចូលេទកនុងម៉ សុីនបន េដយេយងមិនចំបច់បរមភអំពីករមុតេជង
ឬក៏មុតៃដេទៀតេនះេទ េរពះវអចសមអតបនសអតជងករេបសសមអតេដយេរបអំេបស។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣
បនទប់ពីគត់េរបរបស់ម៉សុីនបូមធូលីេនះរួចរល់េហយ អញច ឹងបនន័យថគត់
របកដថគត់បនសមអតេនកនុងផទះបយរបស់គត់បនសអតេហយ
បនទប់ពីគត់េធវឲយែបកចនអមបញ់ មិញ

េហយគត់យកម៉ សុីនបូមធូលីេទបូមអំែបងចនឲយអស់េចញពីករមលឥដឋ
បនទប់ពីគត់សមអតរួចរល់េហយ គត់ក៏បនចប់បំពង់ម៉សុីនបូមធូលីេដយៃដទំងពីររបស់គត់
ិ
េហយគត់បនអូសម៉ សុីនបូមធូលីេនះយកមកទុកេនកែនលងេដមវញ។

អញច ឹងេនេពលែដលគត់េរបរបស់ម៉សុីនបូមធូលី គឺគត់អត់ចប
ំ ច់េលកម៉ សុីនេនះេឡងេលេទ
អញច ឹងគត់អត់ចប
ំ ច់េលក ឬក៏យួរម៉ សុីនបូមធូលីេនះេទ េដយសរែតម៉ សុីនបូមធូលីគឺធងន់
អញច ឹងគឺវមនកង់សរមប់រុញ ដូេចនះេដមបីេរបរបស់វ គឺេយងរគន់ែតរុញ ឬក៏អូសវ
គឺវអចេទមុខបនយ៉ ងរសួលេដយសរវមនកង់ អញច ឹងេយងអត់ចប
ំ ច់េលកវេនះេទ
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតអូសម៉ សុីនបូមធូលី

ិ
គត់កំពុងែតអូសម៉ សុីនបូមធូលីចូលមកកនុងផទះ ឬក៏ចូលមកកនុងបនទប់ដក់សមភរៈរបស់គត់វញ
េដយគត់ដក់ម៉សុីនបូមធូលីេទកន់កែនលងេដមរបស់វ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គឺជមនុសសែដលមនសណ
ដ ប់ធនប់ ដូេចនះគត់េរបរបស់របស់

ិ
េនេពលែដលគត់េរបរបស់របស់រច
ួ េហយ គត់ែតងែតដក់របស់េនះចូលេទកនុងកែនលងេដមវវញ
េដមបីកុំឲយពិបករកេនេពលែដលគត់ចង់េរបរបស់េពលេរកយេទៀត។

បនទប់មកេទៀត ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េបសសមអត
និងជូតសមអតបូមធូលីេចញពីផទះបយរបស់គត់េហយ គត់របកដកនុងចិតតថ

ផទះបយរបស់គត់សអត មិនមនអំែបងចន ឬក៏កេមទចកមទីចនតូចៗេននឹងេលករមលឥដឋេនះេទ
េរពះែតគត់េធវែបកចនអមបញ់ មិញ អញច ឹងគត់បន របកដថគត់បនសមអតសអតេហយ
ែលងមនអំែបងចនេហយ បុរសមនក់េនះគត់ក៏បនេដរចូលេទផទះបយមដងេទៀត
អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលេទផទះបយ េហយគត់ក៏េបកទូចនេដមបីយកចនេផសងមកេរបរបស់
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អញច ឹងេយងេឃញផទះបយរបស់គត់ គឺមនទូដក់ចន គឺមនទូដក់ចន
ឬក៏ដក់សមភរៈផទះបយេផសងៗ ដូចជចនេគម និងចនសំែប៉តជេដម
អញច ឹងចនគឺេយងរតូវដក់កុ ងទូ
ន េដមបីកុំឲយដីហុយរបឡក់ ឬក៏ធូលីហុយរបឡក់
ដូេចនះរបសិនេបេយងដក់េនខងេរកធូលីអចហុយរបឡក់ចនរបស់េយង

អញច ឹងមុននឹងេយងេរបរបស់េយងរតូវលងសិន ប៉ុែនតរបសិនេបេយងដក់េនកនុងទូ

េពលខលះគឺអត់មនធូលីហុយរបឡក់េនះេទេដយសរែតទូបិទជិត អញច ឹងចនរបស់េយងគឺសអត។
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសេនះ គត់បនេលកៃដទំងពីររបស់គត់
េទេបកទវរទូទង
ំ សងខង អញច ឹងទូចនរបស់គត់គឺមនទវរសងខង

េហយេនកនុងទូចនេយងេឃញមនចនេគមជេរចន អញច ឹងមនចំនួន ២ ថនក់

ទូចនរបស់គត់មនចំនួន ២ ថនក់ ែដលថនក់ៃនទូចនទំង ២ គឺគត់សុទធែតដក់ចនេគមទំងអស់
េដយេយងេឃញេនេរកមទូចន គឺមនឡបូមួយសរមប់លងៃដ ឬក៏លងចន
អញច ឹងជទូេទេនកនុងផទះបយគឺេយងែតងែតមនឡបូមួយសរមប់េធវករលង ទុកសរមប់លងៃដ
ឬក៏ទុកសរមប់លងចនរបស់េយងេនេពលែដលេយងេរបរបស់រច
ួ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរបរបស់ចនរួច េយងរតូវលងចន លងសមអតចន

េហយយកេទទុកេនកនុងទូ អញច ឹងេនកនុង េនេលឡបូេនះ េយងេឃញមនកបលរប
៉ូ ី៊េនទឹកមួយ
សរមប់បងហូរទឹកេចញ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរបរបស់ទឹកេយងរគន់ែតមួលកបលរប
៉ូ ៊ីេន

េនះទឹកម៉ សុីននឹងហូរេចញតមបំពង់បងហូរទឹក េហយហូរជមកចូលេទកនុងឡបូសរមប់លងៃដ
ឬក៏លងចន អញច ឹងេយងអចេរបរបស់ទឹកេនះសរមប់លងៃដ លងចន

ឬក៏លងបែនលរបស់េយងបន។ អញច ឹងរូបភពទី ១៤ បុរសមនក់េនះ គត់បនេដរមកេបកទូចន
េនកនុងផទះបយ េដមបីយកចនេគមមួយេផសងេទៀតេទេរបរបស់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់យកចនថមីមកេហយ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនយកចនថមីមកេរបរបស់
េដយចនថមីរបស់គត់គឺមនពណ៌ៃបតង អញច ឹងេពលមុនគត់េរបរបស់ចនពណ៌ផកឈូក
ែដលគត់េធវឲយែបក អញច ឹងេនេពលែដលគត់េបសសមអតផទះបយរបស់គត់
េបសសមអតអំែបងចនរួចរល់េហយ គត់បនេបសសមអតអំែបងចនរួចរល់េហយ

អញច ឹងគត់ក៏បនយកចនថមីមកេរបរបស់មដងេទៀត េដយចនេនះគឺគត់េរបរបស់ចន
គត់េរបរបស់ចនេគមពណ៌ៃបតង អញច ឹងមដងេនះគឺគត់របុងរបយ័តនជងមុន
េដយគត់យកចនេគមរបស់គត់ េដយគត់កន់ៃដទំងពីររបស់គត់

ិ
កន់ចនេគមេដយៃដទំងពីរ េហយយកមកដក់េនេលតុេនកនុងផទះបយ ែកបរបែនលរបស់គត់វញ
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អញច ឹងគត់បនយកចនថមីមកដក់ងយរសួលកនុងករេនេពលែដលគត់ចិតបែនលេហយ
គត់អចយកបែនលទង
ំ េនះដក់េទកនុងចនេគម។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ បនទប់ពីគត់សមអតផទះបយរបស់គត់

និងគត់យកចនថមីមកេហយ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនបនតករចិតបែនលរបស់គត់បនតេទៀត
អញច ឹងេយងេឃញគត់េនឈរេនខងមុខតុរបស់គត់ ឈរេនែកបរតុ េហយៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរ
ក៏ចប់េផដមកន់កប
ំ ិត និងកន់បែនលេដមបីចិតបែនលបនតេទៀត
ប៉ុែនតេលកេនះគត់មនកររបុងរបយ័តនជងមុន

េដយគត់អត់ដក់ចនេគមថមីរបស់គត់េនែកបរៃដរបស់គត់េទ
េរពះគត់ខលចេនេពលែដលគត់ចិតបែនល ៃដរបស់គត់េធវឲយចនេគម ប៉ះចនេគម
េធវឲយចនេគមធលក់ែបកមដងេទៀត។ អញច ឹងគត់បនដក់ចនេគមរបស់គត់េនឆងយពីៃដរបស់គត់
ិ េហយគត់បនតករចិតបែនលរបស់គត់
េដយគត់ដក់េនែកបរបែនលរបស់គត់វញ

េដយគត់ហន់ករត
៉ុ ជចំណិតតូចៗ េដយៃដមខងគត់កន់កប
ំ ិត ៃដមខងគត់កន់េដមេមមករត
៉ុ
អញច ឹងគត់ហន់ករត
៉ុ ជចំណិតតូចៗសរមប់េធវមូ ហប ែដលេនែកបរៃដរបស់គត់មខងេទៀត
គឺេយងេឃញមនបែនលជេរចនេនេលតុ ដូចជេប៉ងេប៉ ះ ដូចជករត
៉ុ ដូចជខទឹមបរំង
និងដូចជេមទសេបលកជេដម។ អញច ឹងគត់កំពុងែតេធវមូ ហបេនកនុងផទះបយរបស់គត់

សរមប់អហរៃថងេនះ សរមប់ជអហរេពលៃថងរតង់ ឬក៏សរមប់ជអហរេពលលងច
េដយគត់ចិតបែនលែដលមនកររបុងរបយ័តនជងមុន េរពះគត់ខលចេធវឲយែបកចនេគមមដងេទៀត
េដយសរែតេពលមុន េដយសរែតគត់េធវសរបែហស ដូេចនះេធវឲយគត់
េធវឲយែបកចនេគមរបស់គត់។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េធវឲយែបកចនេគម
គត់រតូវែតេបសសមអតចនេគម ឬក៏អំែបងចនេគមេចញពីផទះបយឲយសអត ដូេចនះេលកេនះ
គត់មនកររបុងរបយ័តនជងមុន េដយគត់ចិតបែនលេដយមនកររបុងរបយ័តន
និងមិនេធវឲយែបកចនេគមមដងេទៀតេនះេទ។
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