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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺនិយយអំពីករេធវឲយែបកចន។ េដយចនេយងេឃញមនចនបយ 
និងចនសមល ែដលអនកខលះគត់េហថចនេគម។ 
 
ែដលរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ែដលគត់មនវយ ឬក៏អយុរបែហលជ ១៨ ឆន ។ំ 
គត់ពក់អវយឺតពណ៌ស កមូល គត់េនកនុងចរងក នបយ កំពុងែតចិតបែនលេដមបីេធវមហូបៃថងេនះ។ 
អញច ឹងគត់េនកនុងចរងក នបយ គត់ឈរេនខងមុខតុ ែដលេយងេឃញេនេលតុ េយងេឃញ 
េនខងេលតុ េនែកបរៃដខងេឆវងរបស់គត់ េយងេឃញមនបែនលេរចនរបេភទ ដូចជខទឹមបរងំ 
េប៉ងេប៉ះ និងករ ៉ុត ែដលរបែហលជគត់ចង់េធវសុ៊ប ឬក៏សមលសរមប់អហរៃថងេនះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់កបិំតេនកនុងៃដ កបិំតតូចេនកនុងៃដខងសដ រំបស់គត់ 
និងគត់កន់កបិំតេនះេដមបី គត់េរបកបិំតេនះេដមបី េដមបីចិតបែនល េដមបីចិតបែនល។ 
ែដលគត់កំពុងែតចិត ចិតករ ៉ុតជដំុតូចៗ។ អញច ឹងគត់កំពុងែតចិតករ ៉ុតជដំុតូចៗ 
របែហលជគត់ចង់េធវ ចង់េធវសមល ឬក៏សុ៊បសរមប់អហរៃថងេនះ។ ែដលេន េនេលតុដែដល 
េនខងសដ ជិំតៃដរបស់គត់ េយងេឃញមនចនសមល េយងេឃញមនចនសមល ឬក៏ចនេគមមួយ 
ែដលគត់ដក់េនែកបរៃដរបស់គត់។ អញច ឹងចនេនះរបែហលជគត់ទុកេរបសរមប់ 
េនេពលែដលគត់ចិតបែនលជដំុ ឬក៏ជចំណិតតូចៗេហយ 
គត់ដក់បែនលទងំអស់េនះេនកនុងចនរបស់គត់ ឬក៏ចនេនះគត់ទុកេនេពលែដលគត់ចមអិនមហូប 
ឬក៏គត់េធវសមល ឬក៏សុ៊បរបស់គត់ឆអិនេហយ គត់អចដួសសុ៊ប ឬក៏សមលេនះ 
ដក់ចូលេទកនុងចនេគម ឬក៏ចនសមលេនះ។ អញច ឹងគត់ េនខង េនខងេឆវងៃដរបស់គត់ 
គត់ដក់ គត់ េនខងេឆវងៃដរបស់គត់មនបែនល ខទឹមបរងំ េប៉ងេប៉ះ ករ ៉ុត 
េនខងសដ ៃំដរបស់គត់គឺមនចនេគមមួយែដលដក់ ែដលគត់ដក់េនែកបរេនះ។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតហន់បែនលេនះជដំុតូចៗ ជដំុចំណិតតូចៗ េដយេរបកបិំត។ អញច ឹងគត់ 
េដយេរបកបិំត និងគត់េនកនុងផទះបយ គត់េនកនុងផទះបយ។ 
 
រូបភពទីពីរ េនេពលែដលគត់កំពុងែត េនេពលែដលគត់កំពុងែតចិតករ ៉ុតេនះជដំុតូចៗ 
ចិតករ ៉ុតេនះជដំុតូចៗ េដយសរែតគត់ េដយសរែតគត់មិនបន 
េដយសរែតគត់េភលចខលួនថគត់បនទុកចនសមល និងចន ចនសមលឬក៏ចន ចនសមល 
ឬក៏ចនេគម េនែកបរៃដខងសដ រំបស់គត់ គត់ក៏បនប៉ះៃដរបស់គត់េនេពលែដលចិត 
កំពុងែតចិតបែនលករ ៉ុតេនះ ែកងៃដរបស់គត់ក៏បនប៉ះ ក៏បនប៉ះចនេនះ 
េធវឲយចនេនះដួលធល ក់ចុះេទខងេរកម។ អញច ឹងេធវឲយគត់មន េធវឲយគត់ភញ ក់ 
េដយសរែតគត់មិនចង់ េដយសរែតគត់មិនចង់ឲយចនេនះដួលធល ក់េទខងេរកមេទ។ 
បុ៉ែនតគត់េភលចខលួន បុ៉ែនតគត់េភលចខលួន េនេពលែដលគត់ 
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េនេពលែដលគត់កំពុងែតចិតករ ៉ុតជដំុតូចៗេនះ ែកងៃដរបស់គត់ក៏បនេទប៉ះចនេគម 
ែដលទុកេនែកបរៃដរបស់គត់េនះ។ អញច ឹងេធវឲយគត់ េធវឲយគត់មនភពភញ ក់េផអល 
មនភពភញ ក់េផអល េដយសរែត ចនរបសិនេបធល ក់ចុះេទខងេរកម នឹងែបក។ 
អញច ឹងចនរបសិនេបធល ក់ចុះេទខងេរកមនឹងអចែបកបន ពីេរពះេនខងេរកមគឺជឥដឋ គឺជឥដឋ 
និងចនគឺជចនថម ដូេចនះងយរសួលេនេពលែដលទងគិចគន  េនេពលែដលធល ក់មួយទំហឹង 
គឺនឹងេធវឲយចនេនះែបកយ៉ងងយរសួល។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េនកនុងផទះបយ ៃដ 
ៃដខងេឆវងរបស់គត់កន់ករ ៉ុត ៃដខងសដ កំន់កូនកបិំត េដយគត់កំពុងែតហន់ករ ៉ុតេនះ 
េដយគត់កំពុងែតហន់ករ ៉ុតេនះ ជដំុតូចៗ េដយគត់េភលចខលួន ក៏បនេធវឲយចនេគម 
ែដលដក់ែកបរ ែដលដក់េនែកបរៃដរបស់គត់ធល ក់ចុះេទខងេរកម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ ចនេនះក៏បនធល ក់ចុះមកខងេរកម 
ចនេនះក៏បនធល ក់ចុះមកេរកម ធល ក់េនេលឥដឋ។ 
 
រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េនេពលែដលចនេនះធល ក់មកដល់ឥដឋ ចនេនះក៏បនែបក 
ក៏បនែបកខច យ ែដលេធវឲយចនេនះ េយងេឃញែបកជចេរមៀកតូចៗ ជចេរមៀកតូចៗ។ 
េដយសរែតេនកនុង[...] េដយសរែតផទះរបស់គត់គឺរកលេដយឥដឋករ ៉ ូរកលេដយឥដឋ 
ឬក៏ឥដឋករ ៉ ូដូេចនះ ចនគឺេយងេធវ ចន ចនថម អញច ឹងងយរសួលេនេពលែដលធល ក់ចុះនិងប៉ះ 
េនេពលែដលធល ក់មួយទំហឹងេនេលឥដឋ ចនេនះនឹងែបក ចនេនះនឹងែបក 
និងមិនអចេរបរបស់បនេទៀតេទ។ អញច ឹងេដយសរែតេយង ជក់ែសដងេយងេឃញរូបភពទីបួន 
ចនេនះធល ក់ចុះមកខងេរកម ធល ក់ែបកជបំែណក ឬក៏ជចំណិត ឬក៏កេមទច កេមទចចនតូចៗ 
កេមទចតូចៗ អញច ឹងមិនអចេរបេទៀតេទ មិនអចេរបបនេទៀតេទ។ 
 
រូបភពទី ៥ េដយសរែត េដយសរែតគត់គឺជអនកេធវឲយែបកចនេនះ 
េដយគត់មិនបនរបុងរបយ័តន អញច ឹងេធវឲយគត់មនករ េធវឲយគត់មនករភញ ក់េផអល 
េធវឲយគត់មនករភញ ក់េផអលេដយសរែតគត់ គត់េភលចខលួន 
េដយគត់បនដក់ចនេនះេនែកបរៃដរបស់គត់ បុ៉ែនតគត់េភលចថមនចនេនែកបរៃដរបស់គត់។ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់មិនបនរបុងរបយ័តន គត់បនេធវឲយចនេនះធល ក់ែបក 
េធវឲយចនេនះធល ក់ែបក។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទីរបេំនះ 
េយងេឃញទឹកមុខរបស់គត់ហក់មន ហក់ដូចជមនករេសកសដ យ និងភញ ក់េផអល 
េដយសរែតេនះគឺជអវីែដលគត់មិន េនះគឺជករមិនរបុងរបយ័តន គឺជករមិនរបុងរបយ័តន 
េដយេធវឲយចនេនះធល ក់ចុះមកខងេរកម។ 
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អញច ឹងរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលគត់េធវឲយចនេនះធល ក់ែបក 
េធវឲយចនេនះធល ក់ែបកជកេមទច ជកេមទចតូចៗ គត់ក៏បនេដរមកបនទប់សរមប់ដក់អីវ៉ន់ 
បនទប់ដក់អីវ៉ន់េដមបីសមអ តផទះ េដយេយងេឃញេនកនុងបនទប់េនះេយងេឃញមន 
េយងេឃញមន កនុងបនទប់េនះេយងេឃញមនចំនួនបីថន ក់ ចំនួនបីថន ក់ 
េដយថន ក់នីមួយៗគឺដក់សរមប់ គឺដក់សបូ៊ ឬក៏ដក់ ដក់សបូ៊ ឬក៏ទឹក ទឹកលងកញច ក់ 
ទឹកលងកញច ក់ ែដលេរបសរមប់សមអ តេនកនុងផទះរបស់គត់។ េដយេយងេឃញែផនកខងេល 
េនថន ក់ខងេល េនថន ក់ខងេលេគបងអស់ េយងេឃញដូចជមន មន មនដប មនដប 
របែហលជដបសបូ៊ របែហលជដបសបូ៊ និងដូចជមនកែនសងេពះេគេនកែនលងេនះផងែដរ 
និងថន ក់ទីពីរេយងេឃញមនដបជេរចន របែហលជដបសបូ៊ ដបលងចន ឬក៏ទឹកសរមប់ជូតឥដឋ 
ឬក៏ទឹកសរមប់ជូតកញច ក់េនថន ក់ទីពីរ និងមនដូចជ មនអំេបស មនអំេបស មនអំេបសដង 
មន មនអំេបសដងខល ីមនអំេបស មនអំេបសដងខល ី
និងមនរបដប់សរមប់ចូកសំរមដក់ែផអកជប់នឹងជញជ ងំេនះផងែដរ។ 
េនថន ក់ខងេរកមេយងេឃញមនដប ដប និងមនធុងទឹកចំនួនពីរ ធុងទឹកចំនួនពីរ 
ែដលេនថន ក់ខងេរកមេនះ េនែកបរេនះ េនែកបរេនះេយងេឃញមនម៉សីុនសរមប់បូមធូលី 
ឬក៏សរមប់បូមកេមទចតូចៗ និងមន និងមនដូចជ និងមនដូចជរបដប់ជូតឥដឋ របដប់ជូតឥដឋ 
និង និងរបដប់សរមប់ជូតកញច ក់ ឬក៏អំេបសដងែវងែដលដក់ែផអកេនែកបរេនះផងែដរ។ 
អញច ឹងរបែហលជ េនះគឺ[ជ] របែហលជេនជិតរបដប់ េនជិតរបដប់ជូតឥដឋេនះ 
របែហលជអំេបសដងែវង ឬក៏របែហលជរបដប់សរមប់ជូតកញច ក់ របដប់សរមប់ជូតកញច ក់ 
ែដលដក់ែផអកេនជប់េទនឹងជញជ ងំេនកនុងបនទប់ដក់អីវ៉ន់េនះ។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់ 
េរកយេពលែដលគត់េធវឲយែបកចនេនកនុង េនកនុងផទះបយ ឬក៏ចរងក នបយរបស់គត់។ 
គត់ក៏បនចូលមកកនុងបនទប់ដក់អីវ៉ន់ េដមបីយកឧបករណ៍ េដមបីសមអ ត សមអ តកេមទច 
ឬក៏អំែបងចនែដលបនធល ក់ែបកេនេលឥដឋកនុងបនទប់ កនុងផទះបយ ឬក៏ចរងក នបយរបស់គត់។ 
 
រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ គត់ក៏បនយក គត់ក៏បនយកអំេបសដងខល ី
អំេបសដងខលីជមួយនឹងរបដប់ចូកសំរម អញច ឹងគត់យករបស់ទងំពីរេដមបី េដមបី 
េដមបីយកេទេបសកេមទច េដមបីយកេទេបសកេមទច និងរបមូលកេមទចេនះ 
េបះេចលេទខងេរក។ ពីេរពះកេមទចចន របសិនេបេយងមិនបនរបមូលឲយសអ តេទ 
េនេពលែដលេយងេដរអចេធវឲយេយងមុតេជង អចេធវឲយេយងមុតេជង 
និងអចេធវឲយេយងមនរបួសបន។ េដយសរែតកេមទចចនគឺវមុត វមុតដូចជកបិំតអញច ឹង។ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងេដរេដយមិនបន មិនបនពក់ែសបកេជង និងមិនបនរបុងរបយ័តនេទ 
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េយងអចមុតេជងនឹងកេមទចចនេនះបនយ៉ងងយរសួល។ អញច ឹងគត់រតូវយក 
គត់រតូវយកអំេបស និងរបដប់ចូកសំរមេនះ េដមបីេទរបមូលកេមទចេនះឲយ ឲយសអ ត 
ឬក៏េដមបីរបមូលឲយអស់ [...] េដមបីរបមូលឲយអស់ពីេលឥដឋ េនកនុងបនទប់ េនកនុងចរងក នបយ 
ឬក៏ផទះបយរបស់គត់។ េដយេយងេឃញេន េនខងមុខគត់ េយងេឃញ 
េនេលថន ក់នីមួយៗេយងេឃញដូចជមនសបូ៊ និងមនធុងទឹកេនថន ក់ខងេរកម។ 
 
រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងបនទប់ដក់អីវ៉ន់ េដមបីយកអំេបសដងខល ី
និងជមួយនឹងរបដប់ចូកសំរម អញច ឹងគត់ក៏បនយករបស់ទងំពីរេនះ េដររតលប់មកផទះបយវញិ 
េដមបីរបមូលកេមទចចន ែដលគត់បនេធវឲយែបកេដយៃចដនយ។ អញច ឹងគត់ គត់បនឱន 
គត់បនឱនេបសកេមទចេនះ គត់េរបអំេបសេបសកេមទចែដលមនេនេលឥដឋេនះ 
ដក់ចូលេទកនុងរបដប់ចូកសំរម េដមបី េដមបីយកវចក់េចលេទកនុងធុងសំរម។ អញច ឹងគត់ 
គត់របមូលកេមទចេនះយ៉ងរបុងរបយ័តន ពីេរពះរបសិនេបមិនបនរបមូលរបុងរបយ័តនេទ 
េនេពលែដលេយងេដរមិនបនពក់ែសបកេជង េយងអចមុតេជងបនេដយកេមទច 
េដយកេមទចចនេនះេដយងយ យ៉ងងយរសួល េដយសរែតកេមទចចនេនេពលែដលែបក 
គឺវមុតដូចជកបិំតអញច ឹងែដរ។ អញច ឹងគត់បនេបសរបមូល គត់បនេបសរបមូល េដយេរប 
េដយេរបអំេបសដងខល ីរបមូលចូលេទកនុងរបដប់ចូកសំរម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់េបសរបមូលសអ តេហយ 
គត់ក៏បនយកកេមទចេនះចក់ចូលេទកនុងធុងសំរម ចក់ចូលេទកនុងធុងសំរម។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងបនទប់ដក់អីវ៉ន់វញិ េដមបីយកអំេបស និង 
េដមបីយកអំេបស និងរបដប់ចូកសំរមេនះដក់េទកែនលងេដមវញិ ដក់េទកែនលងេដមវញិ។ 
េដយេយងេឃញេនកនុងបនទប់េនះ គឺេយងដក់ គឺេយងដក់ឧបករណ៍សរមប់េបសសមអ តផទះ 
សរមប់ជូតផទះ និងសបូ៊ជេរចន និងធុងទឹកគឺេយងដក់េនកនុងបនទប់េនះ 
អញច ឹងេយងេហថបនទប់ដក់អីវ៉ន់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េដយសរែតកេមទចអំែបងរបស់ចនេនះ វតូចៗ 
វតូចៗ និងេពលខលះគត់ខល ចគត់របមូលមិនអស់ នឹងអចេធវឲយគត់មុតេជង  
ឬមនរបួស អញច ឹងគត់រតូវ គត់រតូវ គត់រតូវេរបម៉សីុនបូម ម៉សីុនបូមធូលី 
េដមបីបូមកេមទចទងំអស់េនះ េដមបីករពរកំុឲយគត់េដរមុតេជង ឬក៏ករពរកំុឲយគត់េដរមន[របួស] 
កំុឲយគត់ េនេពលែដលគត់េដរកេមទចេនះអចេធវឲយគត់ អចេធវឲយគត់មនរបួសបន។ 
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អញច ឹងគត់បនេដត អញច ឹងគត់បនេដត គត់បនេដតឌូយ គត់បនេដតឌូយ គត់បនេដត 
គត់បនេដតឌូយម៉សីុនបូមធូលីេនះេទនឹង េទនឹងរនធេភលងេនជប់នឹងជញជ ងំ 
បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បនអូសរបដប់ របដប់បូមធូលីេនះេចញមកខងេរក 
េចញចូលេទកនុងផទះបយ េដមបីបូមកេមទចេនះ។ េដយសរែតម៉សីុនបូមធូលីេនះមនែខសេភលង 
មនែខសេភលងែវង ដូេចនះគត់អចទញម៉សីុនេនះេទឆង យ េទឆង យបនតិចបន េទឆង យបនតិចបន 
េដយសរែតែខសេភលងរបស់ម៉សីុនេនះគឺែវង។ អញច ឹងគត់បនកន់ គត់បនកន់កបលសរមប់បូម 
បូមកេមទចេនះ និងបនអូសម៉សីុនេនះតរមង់េទកន់បនទប់ តរមង់េទកន់ផទះបយរបស់គត់ 
េដមបីបូមយកកេមទចចនែដលបនែបកេនះ។ 
  
រូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េនេពលែដលគត់េដតឌូយេភលងជប់េទនឹងរនធេភលង 
េនជប់នឹងជញជ ងំ ម៉សីុនេនះក៏អចដំេណ រករបូមយកកេមទច 
កេមទចចនែដលបនែបកជកេមទចតូចៗ ែដលេពលខលះេយងពិបកនឹងេមលេឃញ 
េដយសរែតវជកេមទចតូចៗ និងេពលខលះពណ៌របស់វរសេដៀងេទនឹងឥដឋ រសេដៀងេទនឹងឥដឋ 
អញច ឹងេធវឲយេយងពិបក ពិបកេមលេដយេរប េដយករេរបែភនក និងអញច ឹងេយងរតូវ 
េដមបីឲយរបកដថ មិនមនអំែបងេនេលឥដឋេទៀតេទ អញច ឹងេយងរតូវេរបម៉សីុនបូមធូលី 
េដមបីបូមយកអំែបងេនះចូលេទខងកនុង និងេដមបីឲយ និងេដមបីឲយរបកដថេនេលឥដឋគឺសអ ត 
មិនមនអំែបងេទៀតេទ។ ម៉សីុនបូមធូលី គឺវមនខយល់ខល ងំ េនេពលែដលេយងេបកម៉សីុន 
វនឹងបូមយកកេមទច និងរបស់លអិតៗតូចៗបនយ៉ងងយរសួល េដយសរែតខយល់របស់វខល ងំ 
និងវអចបូមយកធូលីដី ធូលីដី កេមទចតូចៗជេរចនបនយ៉ងងយរសួល។ 
 
រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលគត់បនេរបម៉សីុនបូមធូលីេនះបូមយកកេមទចចន 
ឬក៏អំែបងចន ែដលបនរជុះធល ក់ចុះេទេល រជុះធល ក់េទេលឥដឋ េដយគត់មិនបន 
េដយគត់មិនបនរបុងរបយ័តនេនះ អញច ឹងបន អញច ឹងគត់ក៏បនបូមយក 
អញច ឹងគត់ក៏បនបូមយកកេមទចេនះ កេមទចេនះ ចូលេទកនុងម៉សីុនបូមធូលី។ 
អញច ឹងេនេលឥដឋរបស់គត់គឺមិនមនកេមទច គឺមិនមនកេមទចចនែដលែបកេនះេទៀតេទ។ 
អញច ឹងគត់អច េបសិនេបគត់េដរេដះែសបកេជង អញច ឹងវមិនអចមុតេជងរបស់គត់េទ 
េដយសរែតគត់បនេរបអំេបស េបសវជេលកទីមួយ 
បនទ ប់មកគត់េរបម៉សីុនបូមធូលីជេលកទីពីរ េដមបីឲយចបស់ថ មិនមនកេមទច 
មិនមនកេមទចេនេលឥដឋេទៀតេទ។ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់បូមរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនយកម៉សីុនេនះដក់ចូលេទកនុងបនទប់ ដក់េទកែនលងេដមវញិ 
ដក់េនកនុងបនទប់សរមប់ដក់អីវ៉ន់វញិ អញច ឹងគត់បនអូសម៉សីុនេនះ 
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ម៉សីុនេនះចូលមកកនុងបនទប់ អញច ឹងគត់បនេរៀបចំម៉សីុនេនះដក់េទតមកែនលងវញិ 
និងបនេដះឌូយេនះេចញពីរបេហងេភលងែដលដក់ជប់នឹងជញជ ងំ ែដលដក់ជប់នឹងជញជ ងំ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បនេដរេទទូចន េដរេទទូចន ែដលទូចនេយង ទូចនគឺ 
គឺទូចនរបស់គត់គឺដក់េនជប់នឹងជញជ ងំ ែដលទូចនគឺេយងេរបសរមប់ដក់ចន ដក់សល បរព 
ដក់កបិំតេនកនុងេនះ េដមបីកំុឲយមនធូលីដី ឬក៏េដមបី េដមបីករពរ 
េនេពលែដលេយងយកចនមកេរបេរចនេពក អញច ឹងវអចេធវឲយចនេនះងយរសួលែបក 
ងយរសួលែបក អញច ឹងេយងរតូវដក់ របសិនេបេយងដក់េនេលទូឆង យពីៃដ គឺអចមនសុវតថិភព 
មិន មិនែបកេទ របសិនេបេយង របសិនេបេយងរតូវករេរប េយងរគន់ែតេបកទូេនះ 
និងយកចនេនះមកជករេរសច អញច ឹងងយរសួល អញច ឹងរបសិនេបេយង 
របសិនេបេយងដក់វេនខងេរកម េនេពលែដលេយងេធវមហូប 
េយងអចេធវឲយែបកចនេនះបនយ៉ងងយរសួល។ អញច ឹង អញច ឹងជទូេទ 
េនេពលែដលេយងលងសមអ តចនេហយ ឬក៏ចនខលះែដលេយងមិនសូវេរបរបស់ 
មិនសូវេរបរបស់ គឺេយងភគេរចនគឺេយងយកេទទុកេនកនុង េនកនុងទូចន 
េដយេយងេឃញទូចនរបស់គត់មនពីរថន ក់។ េនខង េនខងេលដក់ចនសមល 
ឬក៏ចនេគមពណ៌ស េនខងេរកមគឺដក់ចនសមល និងចនេគមដូចគន បុ៉ែនតមនពណ៌ៃបតង 
មនពណ៌ៃបតង។ េដយេនខងេរកមេនះ េយងេឃញមនឡបូសរមប់លងៃដ 
ឬក៏ជកែនលងសរមប់លងចន មនន័យថ េនេពលែដលេយងេធវមហូប 
េនេពលែដលេយងញុបំយេហយ ចនរបស់េយងនឹងរបឡក់ 
ដូេចនះេយងអចយកចនរបស់េយងមកលងេនកែនលងេនះ ែដលេយងមនថសសរមប់ 
ែដលេយងមនថសសរមប់ សរមប់ដក់ទឹក សរមប់ដក់ទឹកចូលេដមបីលង 
និងមនទុេយបងហូរទឹកចូលេទខងេរកម និងមនកបលម៉សីុនសរមប់េបកឲយទឹក 
សរមប់េបកេដមបីេរបរបស់ទឹកេនះបន។ និងេនសងខងេនះេយងេឃញដូចជមន មនែកវទឹក 
ឬក៏ជមន ដូចជមនដបែដលដក់េនសងខងកបលម៉សីុនទឹកេនះ។ អញច ឹងគត់ េនេពលែដល 
េនេរកយេពលែដលគត់េធវឲយែបកចន ែបកចនេគម ឬក៏ចនសមលែដលមនពណ៌រកហមេនះ 
អញច ឹងគត់ក៏បនេដរមកេបកទូចន េដមបីយកចនមួយេទៀត េដមបីយកចនមួយេទៀត 
េទជំនួសចនែដលគត់បនេធវែបកេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលគត់េបកទូ និងយកចនេគម 
ឬក៏ចនសមលពណ៌ៃបតងេនះ េចញពីកនុងទូ គត់ក៏បន 
គត់ក៏បនលងសមអ តចនេនះឲយសអ តមដងេទៀត បនទ ប់មក គត់ក៏បនដក់ចនេនះេនេលតុ 
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ែកបរនឹង ែកបរនឹងបែនល ែកបរនឹងបែនលរបស់គត់ បុ៉ែនតេលកេនះគឺគត់ដក់ឆង យពីៃដរបស់គត់ 
ពីេរពះកំុឲយមនេរឿងេកតេឡងដូចជេពលមុនេទៀត។ អញច ឹងគត់ដក់ 
គត់ដក់ចនេនះេនខងសដ ៃំដរបស់[គត់] េនខងេឆវងៃដរបស់គត់ែកបរបែនល ែដលមនដូចជ 
ខទឹមបរងំ េប៉ងេប៉ះ ខទឹមបរងំេប៉ងេប៉ះ និងករ ៉ុត និងេយងេឃញ និងេយងេឃញមនកបិំត 
និងមនដំុករ ៉ុតតូចៗ ែដលគត់េរបកបិំតេនះចិតវ េដមបីេធវជសមល ឬក៏សុ៊ប។ 
អញច ឹងគត់បនដក់ចនេនះេនែកបរនឹងបែនលទងំអស់េនះ។ បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បនបនត 
គត់ក៏បនបនត គត់ក៏បនបនតហន់ គត់ក៏បនបនតចិតបែនលរបស់គត់បនតេទៀត 
េរកយេពលែដលគត់េធវឲយែបកចន 
និងេរកយេពលែដលគត់សមអ តនូវកេមទចចនែដលគត់េធវឲយែបកេនះរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនចូលមកកនុងចរងក នបយនិងេធវ និងេធវមហូបបនតេទៀត។ 
េនេពលេនះគឺគត់ដក់ចនេគមថមីេនឆង យពីៃដរបស់គត់ 
អញច ឹងេលកេនះគឺចនេគមេនះមិនែបកេទៀតេទ អញច ឹងេបេទះបីជគត់ហន់បែនលខល ងំៗ 
ចនេនះក៏មិនធល ក់ែបកែដរ េដយសរែតគត់ដក់េនឆង យពីៃដរបស់គត់ 
េដយគត់ដក់េនែកបរបែនល ដក់េនែកបរបែនលខងសដ  ំខងេឆវងៃដរបស់គត់។ 
អញច ឹងេលកេនះគត់អច គត់អចបនតេធវសមលឬក៏សុ៊បសរមប់អហរ 
សរមប់អហររបស់គត់េនៃថងេនះ េដយេយងេឃញគត់ហន់ករ ៉ុតជដំុតូចៗ 
េនេពលែដលគត់ចមអិនមហូបរចួេហយ គត់នឹងដួសមហូបេនះដក់ចូលេទកនុងចនេគម 
ដក់ចូលេទកនុងចនេគម ឬក៏ចនសមល  ែដលគត់េទបនឹងយកេចញពីកនុង 
ពីកនុងទូចនរបស់គត់េនកនុង េនកនុងចរងក នបយ។ 


