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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនិយយអំពីករេធវទឹកេរគឿង។

ករេធវទឹកេរគឿងេនកនុងរូបេនះជមួយនឹងករេធវទឹកេរគឿងែបបែខមរេរៀងខុសគនបនតិច។

ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមនក់ គត់ចងសក់េឡងេទេល គត់ពក់អវសៃដខលី
និងគត់ពក់នូវរកណត់ ែដលជរកណត់ចុងេភ ភគេរចនចុងេភពក់េនខងមុខ
េដមបីករពរេនេពលែដលគត់កំពុងែតេធវមូ ហប អញច ឹងកុំឲយរបឡក់េខអវរបស់គត់

អញច ឹងេយងេឃញរសតីមនក់េនះ គឺគត់ឈរេនកនុងចរងកនបយែកបរតុមួយ ែដលេនេលតុេនះ
េយងេឃញមនខទឹមសនិងខទឹមបរំងជេរចនេមម និងេនកនុងៃដរបស់គត់
គឺគត់កំពុងែតបកខទឹមបរំង ករបកខទឹមបរំងេពលខលះេរៀងពិបកបនតិច

េដយសរែតខទឹមបរំងអចេធវឲយេយងរកហយែភនក និងអចេធវឲយេយងហូរទឹកែភនក
ដូេចនះេយងេឃញគត់ េយងេឃញគត់ដក់ េយងេឃញគត់យកខទឹមបរំងេនះដក់េរៀងឆងយបនតិច
ដក់េរៀងឆងយបនតិច េដមបីេនេពលែដលបកកុំឲយរកហយែភនក និងេដមបីកុំឲយហូរទឹកែភនកផងែដរ។
អញច ឹងគត់កំពុងែតេរៀបចំេរគឿង េដមបីេធវ េដមបីេធវទឹកេរគឿង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយេពលែដលគត់បកខទឹមបរំង
និងខទឹមសជេរចនេមមេនេលតុេនះរួចរល់េហយ គត់ក៏បនដក់វេទមដុំ

បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បន បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនយកេមទស គត់ក៏បនយកេមទស
និងគត់បនដកទងេមទសេនខងេលេនះេចញ ដកទងេមទសេនខងេលេចញ

បនទប់មកគត់ក៏បនយកកំបិតមកហន់វជ ជ មកហន់វជដុំជ ហន់វជដុំតូចៗ
អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់កប
ំ ិតេនកនុងៃដរបស់គត់ និងៃដមខងេទៀត ៃដខង

អញច ឹងៃដខងេឆវងគឺគត់កន់េមទស ៃដខងសដគ
ំ ឺគត់កន់កប
ំ ិតកំពុងែតហន់េមទសេនះជតូច
កំពុងែតហន់េមទសេនះឲយតូចៗ កំពុងែតហន់េមទសេនះឲយតូចៗ
អញច ឹងប៉ុែនតករហន់េនះមិនជតូចប៉ុនមនេទ រគន់ែតកត់េមទសេនះពក់កណ
ដ លៗ
អញច ឹងេដមបីងយរសួល េដមបីងយរសួលលយេរគឿងេធវទឹកេរគឿង។ អញច ឹងទឹកេរគឿងគឺរតូវករេមទស
រតូវករហឹរ របសិនេបអត់ហឹរេពលខលះរសជតិដូចជមិនសូវឆងញ់
ដូេចនះេនេពលែដលេធវទឹកេរគឿងេយងរតូវករេមទស។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដលគត់ហន់
េរកយេពលែដលគត់បកខទឹមបរំង និងហន់ខទឹមបរំងេនះ និងខទឹមសេនះរួចរល់េហយ
ជមួយនឹងេមទសរួចរល់េហយ គត់ក៏បនេបកចរងកន គត់ក៏បនេបកចរងកនហគសរបស់គត់
បនទប់មកគត់ក៏បនដក់ខទះ គត់ក៏បនដក់ខទះ និងចក់នូវ និងចក់េមទស និងចក់េមទស
និងខទឹមសនិងខទឹមបរំងេនះ ែដលគត់បនចិតេនះ គត់ចក់ចូលេទកនុងខទះេនះ ចក់ចូលេទ
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េទកនុងខទះេនះ ប៉ុែនតគត់អត់ចក់េរបងឆេទ េដយសរែត ករេធវែបបេនះគឺេយងេហថរលីង រលីង
អញច ឹងមនន័យថេយងអត់ឆវេទ េយង េយងរលីងវ េដមបីឲយមន េដមបីឲយវមនកលិនឈងុយ
អញច ឹងេដមបីឲយវមនកលិនឈងុយេនេពលែដលេយងយកេទបុកជមួយនឹងទឹកេរគឿង

អញច ឹងេយងេឃញគត់យកខទះដក់េនេលចរងកនហគស បនទប់មកគត់ចក់េមទស គត់ចក់
គត់ចក់េមទស គត់ចក់ខទឹមសនិងខទឹមបរំងែដលគត់បនចិតេនះរួចរល់េនះ
អញច ឹងគត់ចក់ចូលេទកនុងខទះេដមបីរលីងវ េដមបីរលីងវឲយមនកលិនឈងុយ។

អញច ឹងេយងេឃញៃដគត់មខងកន់ៃដខទះ ៃដគត់មខងេទៀតគឺកន់ែវក គឺកន់ែវក
ឬក៏សលបរពដងែវងេដមបីរលីងរបស់េនកនុងខទះទំងអស់េនះ។
បនទប់មករូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េយងេឃញខទឹមបរំង ខទឹមស និង និង និង និងេមទស
េយងេឃញគត់រលីងេមលេទលមមេហយ អញច ឹងមនន័យថេនេពលរលីងេយងរតូវកូរវរហូត
របសិនេបេយងទុកវេចលអត់កូរេទនឹងអចេធវឲយ នឹងអចេធវឲយវេខលច េធវឲយវេខលច
ែរបពណ៌េទជេខម និងមិនអចញុប
ំ នេទ និងមិនអចញុប
ំ នេទ ដូេចនះេនេពលែដលេយងរលីង
េយងរតូវកូរវរហូត េយងរតូវកូរវរហូត និង និងេយងេបកេភលងលមម ឬក៏េបកេភលងតិចៗ

េដមបីករពរកុំឲយវេខលចរជុល េដមបីករពរកុំឲយវេខលចរជុល អញច ឹងេយងេបកេភលងលមម
េបកេភលងលមមនិងកូរវរហូត អញច ឹងេយងេឃញខទឹម ខទឹមបរំង ខទឹមស និងេមទសឈងុយ និងឈងុយ
និងលមមេហយ និងលមមេហយ។

បនទប់មកេទៀតេយងេឃញរូបភពទី រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គត់ក៏បន
គត់ក៏បនេលកខទះេចញពីចរងកនយក យកមកចក់ចូលេនកនុងតបល់

េយងេឃញគត់េលកខទះេចញពីចរងកនេដមបីចក់ េដមបីចក់នូវខទឹម នូវខទឹមស និងខទឹមបរំង
និងខទឹមស និងខទឹមបរំង និងេមទសែដលគត់បនរលីងេនះចក់ចូលេទកនុងតបល់
េយងេឃញតបល់របស់គត់គឺគត់េរបសរមប់បុកវឲយហមត់ េដមបី បុកវឲយហមត់

េដមបីឲយមនកលិនឈងុយ និងេដមបីឲយមនកលិនឈងុយ និងលយជមួយនឹងេរគឿងេផសងៗេទៀត

េដមបីេធវជទឹកេរគឿង។ អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលែដលគត់ចក់ចូលេទកនុងតបល់េហយ

គត់ក៏យកអែរង គត់ក៏យកអែរង គត់ក៏បនយកអែរងមកបុក មកបុកេរគឿងេនកនុងតបល់េនះ
េដមបីបុកវឲយហមត់ េដមបីបុកវឲយហមត់ អញច ឹងេយងេឃញៃដគត់ខងសដ1ំ កន់អែរង

ៃដខងេឆវង2គឺគត់ទប់កបលតបល់ េដមបីកុំឲយេនេពលែដលគត់បុក េនេពលែដល កុំឲយ
េនេពលែដលគត់បុកេរគឿងេនះ កុំឲយេរគឿងទំងអស់េនះខទតេចញមកខងេរក
1

This should rather be ខងេឆវង

2

And this should rather be ខងសដ ំ
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កុំឲយវខទតេចញមកខងេរក ដូេចនះគត់រតូវទប់ ទប់វខងេល ទប់ ទប់មត់ខងេល
េដមបីកុំឲយវខទតេចញមកខងេរក អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតបុកវឲយហមត់។
បនទប់មកេទៀតេយងេឃញរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦
េរកយេពលែដលគត់បុកេរគឿងេនះហមត់េហយ គត់ក៏បនយកខទះ
គត់ក៏បនយកខទះដក់េនេលចរងកនហគសមដងេទៀត ដក់េនេលចរងកនហគសមដងេទៀត
បនទប់មកគត់ បនទប់មកគត់ចក់េរបងបនតិច និងគត់បនដក់រតីេទកនុងខទះ

អញច ឹងគត់កំពុងែតេចៀនរតី គត់កំពុងែតេចៀនរតីេដមបីយករតីេនះបុកលយជមួយនឹងេរគឿង
េដមបីេធវជទឹកេរគឿង េដមបីេធវ េធវជទឹកេរគឿង អញច ឹងករេចៀនរតី
េពលខលះក៏េយងអត់េបកេភលងខលង
ំ ែដរ
ពីេរពះេនេពលែដលេយងេបកេភលងខលង
ំ អចេធវឲយរតីេនះគឺេខលច ឬក៏េពលខលះអចេធវឲយរតីេនះេឆ
េដយសរែតេយងេឃញ េដយសរែត េដយសរែតេយងេឃញេនែផនកខងេរក
េនែផនកខងេរកឆអិន អញច ឹងេយងគិតថរបែហលជែផនកខងកនុងក៏ឆិអនែដរ

ប៉ុែនតេពលខលះេនខងេរកឆអិន ប៉ុែនតែផនកខងកនុងអត់ទន់ឆិអនេទ ដូេចនះេយងករពរកុំឲយរតីេនះេឆ
ឬក៏ករពរកុំឲយរតីេនះេខលចរជុល េយងរតូវេបកេភលងលមម េយងរតូវេបកេភលងលមម

អញច ឹងេយងេឃញខទះេនះេមលេទ េយងេឃញខទះែដលដក់េនេលចរងកនេនះ េមលេទដូចជេកដ
ដូចជេកដ និងគត់បនដក់រតីេនះេដមបីេចៀន េដមបីេចៀន ឬក៏បំពងបុកជមួយនឹង
បុកជមួយនឹងេរគឿងែដលគត់បនរលីងេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់េចៀនរតីេនះឆអិនេហយ
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់េចៀនរតីេនះឆអិនេហយ គត់ក៏បក គត់ក៏បនេបះសច់រតី

គត់ក៏បនេបះសច់រតីជ ជដុំតូចៗយកមកដក់កុ ងេរគឿងែដលគត់
ន
ដក់េនកនុងតបល់េនះ

ែដលគត់ដក់េនកនុងតបល់េនះ អញច ឹងេយង រតីេរកយេពលែដលេចៀន ឬក៏បំពងឆអិនេហយ
អញច ឹងេយងអត់ េយងអត់ដក់វទំងមូលេនកនុងតបល់េនះេទ េដយសរែតរតីគឺវមនឆអឹង
េដយសរែតរតីមនឆអឹង អញច ឹងេយងេបះយកែតសច់របស់វ

េយងេបះយកែតសច់របស់វជដុំតូចៗដក់េនកនុងតបល់េនះ ដក់េនកនុងតបល់េនះែដល
េនកនុងតបល់េនះគឺមន គឺមន គឺមនខទឹមស ខទឹមបរំង និងេមទសែដលគត់បនរលីង
និងបុកវយ៉ ងហមត់ អញច ឹងគត់បនលយជមួយនឹងសច់រតីេនះ

បនទប់មកគត់ក៏បនយកអែរងបុកវមដងេទៀត េដមបីរចបល់សច់ េដមបីរចបល់សច់រតី

និងេរគឿងទំងអស់េនះ[ចូល]ឲយចូលគន អញច ឹងេយងេឃញៃដខងសដ3ំ របស់គត់កន់អែរងដែដល
3
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ៃដខងេឆវង4គឺគត់ដក់េនេលមត់តបល់ េដមបីបង
ំ កុំឲយេនេពលែដលគត់បុក
េនេពលែដលគត់បុកេរគឿងផសំ និងរតីេនះចូលគន កុំឲយវខទត ខទតេចញមកខងេរក
ឬកុំឲយវខទតធលក់េចញមកខងេរក អញច ឹង[...]ករពរកុំឲយវខទតធលក់េចញមកខងេរក។
បនទប់មកេទៀតេយងេឃញេនេពលែដលគត់បុកវលយបញចូ លគនេហយ គត់ក៏យកទឹករតីេដមបី
គត់ក៏បនយកទឹករតីចក់ចូលេទកនុងេនះបនតិច េដមបីឲយវមនរសជតិ មនរសជតិៃរបបនតិច
ប៉ុែនតអត់ៃរបខលង
ំ េទ អត់ៃរបខលង
ំ េទ រគន់ែតៃរបបនតិច ឬក៏លម
ម នឹងរសជតិែដលគត់ចង់បន
អញច ឹងេយងេឃញគត់ចក់ទឹករតីចូលេទកនុងតបល់េនះេដយរបុងរបយ័តន

ពីេរពះេពលខលះរបសិនេបគត់ចក់រជុលអចេធវឲយទឹកេរគឿងរបស់គត់េទជៃរបរជុល
និងអត់អចញុេំ កត េទជៃរបរជុល និងពិបកញុ ំ ឬក៏ញុអ
ំ ត់េកត។

បនទប់មកេទៀតេរកយពីគត់ចក់ទឹករតីេហយ គត់ក៏បនយករកូចឆមរយកមករចបច់
េដមបីឲយវមនរសជតិៃរបបនតិច និងមនរសជតិជូរបនតិច ហឹរបនតិច ដូេចនះគឺវមនរសជតិឆងញ់
អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់រចបច់រកូចឆមរ េយងរចបច់យកែតទឹករបស់វេទ
េយងអត់ដក់វចូលកនុងទំងអស់េទ អញច ឹងេយងរគន់ែតចិតរកូចឆមរេនះជចំណិតៗ
បនទប់មកជចំណិតតូចៗ ឬក៏ជចំណិតលមមមិនតូចេពក

អញច ឹងេដមបីងយរសួលកនុងកររចបច់យកទឹករបស់វ េដមបីរចបច់យកទឹករបស់វ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី រូបភពទី ៨ េយងេឃញ េរកយេពលែដលគត់ដក់ទឹករតី
ដក់[រកូច] រចបច់រកូចឆមរ ចូលេទកនុងទឹកេរគឿងគត់េហយ គត់ក៏បនដក់សករបនតិច

េដមបីឲយវមនរសជតិែផអមបនតិច េដមបីឲយមនរសជតិែផអមបនតិច បនទប់មកេរកយពីគត់ដក់សករ
ប៉ុែនតគត់អត់ដក់សករេរចនេពកេទ ពីេរពះគត់ខលចែផអមរជុល ឬក៏ែផអមេពក អញច ឹងគត់ដក់លម
ម
បនទប់មកេទៀតេរកយេពលែដលគត់ដក់សករេហយ គត់ក៏បនយកសលបរពេនះ
យកកូនសលបរពេនះ កូរ កូរវ េដមបីឲយវចូលជតិគន េដមបីឲយវចូលជតិគន
ពីេរពះរបសិនេបេយងអត់កូរេទអច កែនលងខលះគឺមនរសជតិៃរប កែនលងខលះមនរសជតិជូរ
និងកែនលងខលះគឺមនរសជតិែផអម ដូេចនះេធវឲយទឹកេរគឿងរបស់េយងអត់ឆងញ់
អញច ឹងដូេចនះេយងេឃញគត់ េយងេឃញគត់ េនេពលែដលដក់េរគឿងទំងេនះអស់េហយ
ក៏គត់បនយកសលបរពមកកូរ េដមបីឲយចូលជតិគន េដមបីឲយទឹកេរគឿងេនះមនរសជតិ
មនរសជតិឆងញ់ មនរសជតិឆងញ់ ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់យកសលបរពេនះកូរេដមបីឲយ
េដមបីឲយេរគឿងផសំែដលគត់ដក់[...] េដមបីឲយេរគឿងផសំែដលគត់[...] ែដលគត់បនដក់បញចូ លេនះ
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ឲយមនរសជតិ ឲយមនរសជតិចូលគន ឲយមនរសជតិចូលគន ដូេចនះេយងេឃញគត់ ដូេចនះេយង
េនេពលែដលគត់ដក់ ដក់េរគឿងទំងអស់េនះ និងកូរវរួចរល់េហយ គត់ក៏បនដួសមកភលក់
គត់ក៏បនដួសមកភលក់េដមបីឲយដឹងថ េតទឹកេរគឿងរបស់គត់េសទរអវី
ឬទឹកេរគឿងរបស់គត់រតូវករែថមេរគឿងផសំអីេទៀតអត់ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ភលក់
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ភលក់េយងេឃញទឹកមុខរបស់គត់បងហញថទឹកេរគឿងរបស់គត់
គឺមនរសជតិលម
ម និងឆងញ់ មនរសជតិលម
ម និងឆងញ់ ដូេចនះមិនចំបច់
ដូេចនះមិនចំបច់ដក់េរគឿងអវីេទៀតបែនថម បែនថមេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់ភលក់
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ភលក់ និងទទួលយករសជតិេនះេហយ ទទួលយករសជតិេនះេហយ
អញច ឹងគត់ក៏បន គត់ក៏បនយកចន គត់ក៏បនយកចននិង
និងយកសលបរពដួសទឹកេរគឿងេនកនុងតបល់េនះចូល ដក់ចូលេទកនុងចន

ដក់ចូលេទកនុងចនេដមបីេរៀបចំសរមប់ញុ ំ សរមប់េរៀប េដមបីេរៀបចំដក់េនេលតុសរមប់ញុ ំ
អញច ឹងេយងេឃញៃដមខងគឺគត់កន់តបល់ ៃដមខងេទៀត គឺ គឺគត់កន់សលបរព

អញច ឹងគត់េរបសលបរពដួស ដួសទឹកេរគឿងែដលគត់បនេធវេនះដក់ចូលេទកនុងចន
ដក់ចូលេទកនុងចន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ អញច ឹងគត់បនេលកទឹកេរគឿងេនះដក់េនេលតុជមួយនឹងបែនល
ជមួយនឹងបែនល គត់ដក់េនកនុងចនមួយេទៀត និងគត់ដួសបយមួយចន ដួសបយមួយចន
ែដលេយងេឃញ េយងេឃញមនែផសងហុយេចញមកខងេល

អញច ឹងមនន័យថទឹកេរគឿងរបស់គត់េមលេទគឺ េមលេទគួរឲយចង់ញុជ
ំ មួយនឹងបយេកដៗ
និងបែនលរសស់ៗ ែដលដក់េនែកបរទឹកេរគឿងេនះ។ អញច ឹងអហរៃថងេនះរបស់គត់

អហរសរមប់ញុេំ នៃថងេនះរបស់គត់គឺករ គឺករបុកទឹកេរគឿង គឺករបុកទឹកេរគឿង

ែដលមនរសជតិ ែដលមនរសជតិហឹរ ជមួយនឹងបែនលរសស់ៗ និងបយេកដមួយចន
ែដលដក់េនេលតុ ែដលគត់េរៀបចំសរមប់ សរមប់ញុ ំ ែដលគត់េរៀបចំសរមប់ញុ ំ អញច ឹងករ[...]
ករេធវទឹកេរគឿងេនកមពុជ េយងខុសគនេដយសរែត ករេធវទឹកេរគឿងេនកមពុជ េយង េយង
េយងអត់េចៀន ឬក៏េយងអត់បំពងរតីេទ គឺេយងយករតីេនះេទយកេទេសងរ

យករតីេនះយកេទេសងរ បនទប់មកេនេពលែដលរតីេនះឆអិនេហយ េយងេបះសច់រតី េបះសច់រតី
យកមកដក់េនកនុងចនេដមបី េយងយកែតសច់េទ គឺេយងអត់ឲយវេដយឆអឹងេទ

អញច ឹងេយងេបះសច់រតីេនះដក់េនកនុងចន បនទប់មកេទៀតេយងចំហុយរបហុក
េយងចំហុយរបហុក េយងយករបហុកេនះដក់ចូលជមួយ លយជមួយនឹងរតី
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ដក់ចូលលយជមួយនឹងរតី និងេយងមនសែណដកដី មនសែណដកដី និងមនរកូចឆមរ ឬក៏អំពិលទុំ
េដមបីបែនថមរសជតិទឹកេរគឿងេនះឲយមនរសជតិជូរបនតិច និងេយងដក់ទឹករតី ដក់សករ
ដក់សែណដកដី េដយសែណដកដីេនះេយងលីងវសិនេដមបីឲយសែណដកដីេនះមនកលិនឈងុយ

មនកលិនឈងុយ។ អញច ឹងបនទប់ពីេយងលីងសែណដកដីេហយ េយងបុកសែណដកដីេនះឲយហមត់លម
ម
បនទប់មកេយងលយបញចូ លជមួយនឹងទឹកេរគឿងែដលេយងបនេធវេនះ

អញច ឹងេយងអត់េរបតបល់បុកេទ េយងរគន់ែតយកសច់រតីដក់េនកនុងចន

ដក់របហុកែដលេយងចំហុយេនះ [េយងដក់]របហុកែដលេយងចំហុយេនះ
ប៉ុែនតេយងយកែតទឹករបស់វ មនន័យថេយងលយរបហុកេនះ េយង េយងរចបល់របហុកេនះ
េយងយកែតទឹករបស់វកុំឲយេដយឆអឹងរតី កុំឲយេដយឆអឹងរតី កុំឲយេដយឆអឹងរតីរបហុកេនះ
បនទប់មកេយងដក់សករ េយងដក់ េយងដក់សករ េយងដក់ េយងអចេរបអំបិល ឬក៏េរបរកូចឆមរ

និងេយងអច េយងដក់ េយងដក់ជីបនតិច ឬក៏េយងដក់ ដក់សែណដកដីែដលេយងបនលីងេនះ
េដមបីឲយវមនកលិន កលិនឈងុយ និងេយងញុជ
ំ មួយនឹងបែនលរសស់ៗជេរចនមុខ
អញច ឹងេយងញុជ
ំ មួយនឹងបែនលរសស់ជេរចនមុខ

អញច ឹងេយងេឃញករបុកទឹកេរគឿងកនុងរូបភពេនះខុសពីែបបែខមរ េដយសរែតែបបែខមរ

គឺេយងេសងររតី និង េនកនុងរូបភពេនះគឺ គឺេយងេចៀន គឺេយងេចៀន ឬក៏បំពង េចៀន ឬក៏បំពង
និងេនកនុងរូបភពេនះេយងេរបខទឹមស ខទឹមបរំង ខទឹមស ខទឹមបរំង និងេមទស ប៉ុែនតេយង

េយងអត់េរបខទឹមស និងខទឹមបរំងដក់ចូលរលីងវ និងដក់ចូលេទកនុងេនះេទ េយងអត់េរបវេទ
ប៉ុែនតេយងរគន់ែតដក់េមទស អញច ឹងករបុកទឹកេរគឿងេនកនុងរូបភពេនះ និងបុកទឹកេរគឿង
និងករេធវទឹកេរគឿងែបបែខមរេយងខុសគន ប៉ុែនត ប៉ុែនតខុ ំគ
ញ ិត ប៉ុែនតខុ ំគ
ញ ិតថ រសជតិគឺ

ខញុំគិតថរសជតិគឺឆងញ់ ដូចគន រសជតិគឺឆងញ់ ដូចគន គឺេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អនកញុ ំ

អនកខលះគត់ចូលចិតតញុែំ បបេនះ អនកខលះគត់ចូលចិតតញុែំ បបេនះ អញច ឹងសរុប សរុបមកគឺ អញច ឹង
េនៃថងេនះមហូបរបស់គត់គឺ គត់បនេធវករ គត់បនេធវទឹកេរគឿងបុកជមួយនឹងទឹក
គត់បនេធវទឹកេរគឿងបុកជមួយនឹងបែនលរសស់ៗជេរចនមុខ
និងបយេកដែដលគត់បនេរៀបចំដក់េនេលតុ។
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