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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនិយយអំពីករេធវទឹកេរគឿង។ 
ករេធវទឹកេរគឿងេនកនុងរូបេនះជមួយនឹងករេធវទឹកេរគឿងែបបែខមរេរៀងខុសគន បនតិច។  
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមន ក់ គត់ចងសក់េឡងេទេល គត់ពក់អវសៃដខល ី
និងគត់ពក់នូវរកណត់ ែដលជរកណត់ចុងេភ ភគេរចនចុងេភពក់េនខងមុខ 
េដមបីករពរេនេពលែដលគត់កំពុងែតេធវមហូប អញច ឹងកំុឲយរបឡក់េខអវរបស់គត់ 
អញច ឹងេយងេឃញរសតីមន ក់េនះ គឺគត់ឈរេនកនុងចរងក នបយែកបរតុមួយ ែដលេនេលតុេនះ 
េយងេឃញមនខទឹមសនិងខទឹមបរងំជេរចនេមម និងេនកនុងៃដរបស់គត់ 
គឺគត់កំពុងែតបកខទឹមបរងំ ករបកខទឹមបរងំេពលខលះេរៀងពិបកបនតិច 
េដយសរែតខទឹមបរងំអចេធវឲយេយងរកហយែភនក និងអចេធវឲយេយងហូរទឹកែភនក 
ដូេចនះេយងេឃញគត់ េយងេឃញគត់ដក់ េយងេឃញគត់យកខទឹមបរងំេនះដក់េរៀងឆង យបនតិច 
ដក់េរៀងឆង យបនតិច េដមបីេនេពលែដលបកកំុឲយរកហយែភនក និងេដមបីកំុឲយហូរទឹកែភនកផងែដរ។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេរៀបចំេរគឿង េដមបីេធវ េដមបីេធវទឹកេរគឿង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយេពលែដលគត់បកខទឹមបរងំ 
និងខទឹមសជេរចនេមមេនេលតុេនះរចួរល់េហយ គត់ក៏បនដក់វេទមដុ ំ 
បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បន បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បនយកេមទស គត់ក៏បនយកេមទស 
និងគត់បនដកទងេមទសេនខងេលេនះេចញ ដកទងេមទសេនខងេលេចញ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកកបិំតមកហន់វជ ជ មកហន់វជដំុជ ហន់វជដំុតូចៗ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់កបិំតេនកនុងៃដរបស់គត់ និងៃដមខ ងេទៀត ៃដខង 
អញច ឹងៃដខងេឆវងគឺគត់កន់េមទស ៃដខងសដ គឺំគត់កន់កបិំតកំពុងែតហន់េមទសេនះជតូច 
កំពុងែតហន់េមទសេនះឲយតូចៗ កំពុងែតហន់េមទសេនះឲយតូចៗ 
អញច ឹងបុ៉ែនតករហន់េនះមិនជតូចបុ៉នម នេទ រគន់ែតកត់េមទសេនះពក់កណដ លៗ 
អញច ឹងេដមបីងយរសួល េដមបីងយរសួលលយេរគឿងេធវទឹកេរគឿង។ អញច ឹងទឹកេរគឿងគឺរតូវករេមទស 
រតូវករហឹរ របសិនេបអត់ហឹរេពលខលះរសជតិដូចជមិនសូវឆង ញ់ 
ដូេចនះេនេពលែដលេធវទឹកេរគឿងេយងរតូវករេមទស។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដលគត់ហន់ 
េរកយេពលែដលគត់បកខទឹមបរងំ និងហន់ខទឹមបរងំេនះ និងខទឹមសេនះរចួរល់េហយ 
ជមួយនឹងេមទសរចួរល់េហយ គត់ក៏បនេបកចរងក ន គត់ក៏បនេបកចរងក នហគ សរបស់គត់ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនដក់ខទះ គត់ក៏បនដក់ខទះ និងចក់នូវ និងចក់េមទស និងចក់េមទស 
និងខទឹមសនិងខទឹមបរងំេនះ ែដលគត់បនចិតេនះ គត់ចក់ចូលេទកនុងខទះេនះ ចក់ចូលេទ 
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េទកនុងខទះេនះ បុ៉ែនតគត់អត់ចក់េរបងឆេទ េដយសរែត ករេធវែបបេនះគឺេយងេហថរលីង រលីង 
អញច ឹងមនន័យថេយងអត់ឆវេទ េយង េយងរលីងវ េដមបីឲយមន េដមបីឲយវមនកលិនឈងុយ 
អញច ឹងេដមបីឲយវមនកលិនឈងុយេនេពលែដលេយងយកេទបុកជមួយនឹងទឹកេរគឿង 
អញច ឹងេយងេឃញគត់យកខទះដក់េនេលចរងក នហគ ស បនទ ប់មកគត់ចក់េមទស គត់ចក់ 
គត់ចក់េមទស គត់ចក់ខទឹមសនិងខទឹមបរងំែដលគត់បនចិតេនះរចួរល់េនះ 
អញច ឹងគត់ចក់ចូលេទកនុងខទះេដមបីរលីងវ េដមបីរលីងវឲយមនកលិនឈងុយ។ 
អញច ឹងេយងេឃញៃដគត់មខ ងកន់ៃដខទះ ៃដគត់មខ ងេទៀតគឺកន់ែវក គឺកន់ែវក 
ឬក៏សល បរពដងែវងេដមបីរលីងរបស់េនកនុងខទះទងំអស់េនះ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េយងេឃញខទឹមបរងំ ខទឹមស និង និង និង និងេមទស 
េយងេឃញគត់រលីងេមលេទលមមេហយ អញច ឹងមនន័យថេនេពលរលីងេយងរតូវកូរវរហូត 
របសិនេបេយងទុកវេចលអត់កូរេទនឹងអចេធវឲយ នឹងអចេធវឲយវេខល ច េធវឲយវេខល ច 
ែរបពណ៌េទជេខម  និងមិនអចញុបំនេទ និងមិនអចញុបំនេទ ដូេចនះេនេពលែដលេយងរលីង 
េយងរតូវកូរវរហូត េយងរតូវកូរវរហូត និង និងេយងេបកេភលងលមម ឬក៏េបកេភលងតិចៗ 
េដមបីករពរកំុឲយវេខល ចរជុល េដមបីករពរកំុឲយវេខល ចរជុល អញច ឹងេយងេបកេភលងលមម 
េបកេភលងលមមនិងកូរវរហូត អញច ឹងេយងេឃញខទឹម ខទឹមបរងំ ខទឹមស និងេមទសឈងុយ និងឈងុយ 
និងលមមេហយ និងលមមេហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេយងេឃញរូបភពទី រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គត់ក៏បន 
គត់ក៏បនេលកខទះេចញពីចរងក នយក យកមកចក់ចូលេនកនុងតបល់ 
េយងេឃញគត់េលកខទះេចញពីចរងក នេដមបីចក់ េដមបីចក់នូវខទឹម នូវខទឹមស និងខទឹមបរងំ 
និងខទឹមស និងខទឹមបរងំ និងេមទសែដលគត់បនរលីងេនះចក់ចូលេទកនុងតបល់ 
េយងេឃញតបល់របស់គត់គឺគត់េរបសរមប់បុកវឲយហមត់ េដមបី បុកវឲយហមត់ 
េដមបីឲយមនកលិនឈងុយ និងេដមបីឲយមនកលិនឈងុយ និងលយជមួយនឹងេរគឿងេផសងៗេទៀត 
េដមបីេធវជទឹកេរគឿង។ អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលែដលគត់ចក់ចូលេទកនុងតបល់េហយ 
គត់ក៏យកអែរង គត់ក៏យកអែរង គត់ក៏បនយកអែរងមកបុក មកបុកេរគឿងេនកនុងតបល់េនះ 
េដមបីបុកវឲយហមត់ េដមបីបុកវឲយហមត់ អញច ឹងេយងេឃញៃដគត់ខងសដ 1ំកន់អែរង 
ៃដខងេឆវង2គឺគត់ទប់កបលតបល់ េដមបីកំុឲយេនេពលែដលគត់បុក េនេពលែដល កំុឲយ 
េនេពលែដលគត់បុកេរគឿងេនះ កំុឲយេរគឿងទងំអស់េនះខទ តេចញមកខងេរក 

																																																													
1	This	should	rather	be	ខងេឆវង	
2	And	this	should	rather	be	ខងសដ 	ំ
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កំុឲយវខទ តេចញមកខងេរក ដូេចនះគត់រតូវទប់ ទប់វខងេល ទប់ ទប់មត់ខងេល 
េដមបីកំុឲយវខទ តេចញមកខងេរក អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតបុកវឲយហមត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេយងេឃញរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ 
េរកយេពលែដលគត់បុកេរគឿងេនះហមត់េហយ គត់ក៏បនយកខទះ 
គត់ក៏បនយកខទះដក់េនេលចរងក នហគ សមដងេទៀត ដក់េនេលចរងក នហគ សមដងេទៀត 
បនទ ប់មកគត់ បនទ ប់មកគត់ចក់េរបងបនតិច និងគត់បនដក់រតីេទកនុងខទះ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេចៀនរតី គត់កំពុងែតេចៀនរតីេដមបីយករតីេនះបុកលយជមួយនឹងេរគឿង 
េដមបីេធវជទឹកេរគឿង េដមបីេធវ េធវជទឹកេរគឿង អញច ឹងករេចៀនរតី 
េពលខលះក៏េយងអត់េបកេភលងខល ងំែដរ 
ពីេរពះេនេពលែដលេយងេបកេភលងខល ងំអចេធវឲយរតីេនះគឺេខល ច ឬក៏េពលខលះអចេធវឲយរតីេនះេឆ 
េដយសរែតេយងេឃញ េដយសរែត េដយសរែតេយងេឃញេនែផនកខងេរក 
េនែផនកខងេរកឆអិន អញច ឹងេយងគិតថរបែហលជែផនកខងកនុងក៏ឆអិនែដរ 
បុ៉ែនតេពលខលះេនខងេរកឆអិន បុ៉ែនតែផនកខងកនុងអត់ទន់ឆអិនេទ ដូេចនះេយងករពរកំុឲយរតីេនះេឆ 
ឬក៏ករពរកំុឲយរតីេនះេខល ចរជុល េយងរតូវេបកេភលងលមម េយងរតូវេបកេភលងលមម 
អញច ឹងេយងេឃញខទះេនះេមលេទ េយងេឃញខទះែដលដក់េនេលចរងក នេនះ េមលេទដូចជេកដ  
ដូចជេកដ  និងគត់បនដក់រតីេនះេដមបីេចៀន េដមបីេចៀន ឬក៏បំពងបុកជមួយនឹង 
បុកជមួយនឹងេរគឿងែដលគត់បនរលីងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់េចៀនរតីេនះឆអិនេហយ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់េចៀនរតីេនះឆអិនេហយ គត់ក៏បក គត់ក៏បនេបះសច់រតី 
គត់ក៏បនេបះសច់រតីជ ជដំុតូចៗយកមកដក់កនុងេរគឿងែដលគត់ដក់េនកនុងតបល់េនះ 
ែដលគត់ដក់េនកនុងតបល់េនះ អញច ឹងេយង រតីេរកយេពលែដលេចៀន ឬក៏បំពងឆអិនេហយ 
អញច ឹងេយងអត់ េយងអត់ដក់វទងំមូលេនកនុងតបល់េនះេទ េដយសរែតរតីគឺវមនឆអឹង 
េដយសរែតរតីមនឆអឹង អញច ឹងេយងេបះយកែតសច់របស់វ 
េយងេបះយកែតសច់របស់វជដំុតូចៗដក់េនកនុងតបល់េនះ ដក់េនកនុងតបល់េនះែដល 
េនកនុងតបល់េនះគឺមន គឺមន គឺមនខទឹមស ខទឹមបរងំ និងេមទសែដលគត់បនរលីង 
និងបុកវយ៉ងហមត់ អញច ឹងគត់បនលយជមួយនឹងសច់រតីេនះ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកអែរងបុកវមដងេទៀត េដមបីរចបល់សច់ េដមបីរចបល់សច់រតី 
និងេរគឿងទងំអស់េនះ[ចូល]ឲយចូលគន  អញច ឹងេយងេឃញៃដខងសដ 3ំរបស់គត់កន់អែរងដែដល 
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ៃដខងេឆវង4គឺគត់ដក់េនេលមត់តបល់ េដមបីបងំកំុឲយេនេពលែដលគត់បុក 
េនេពលែដលគត់បុកេរគឿងផសំ និងរតីេនះចូលគន  កំុឲយវខទ ត ខទ តេចញមកខងេរក 
ឬកំុឲយវខទ តធល ក់េចញមកខងេរក អញច ឹង[...]ករពរកំុឲយវខទ តធល ក់េចញមកខងេរក។ 
បនទ ប់មកេទៀតេយងេឃញេនេពលែដលគត់បុកវលយបញចូ លគន េហយ គត់ក៏យកទឹករតីេដមបី 
គត់ក៏បនយកទឹករតីចក់ចូលេទកនុងេនះបនតិច េដមបីឲយវមនរសជតិ មនរសជតិៃរបបនតិច 
បុ៉ែនតអត់ៃរបខល ងំេទ អត់ៃរបខល ងំេទ រគន់ែតៃរបបនតិច ឬក៏លមមនឹងរសជតិែដលគត់ចង់បន 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ចក់ទឹករតីចូលេទកនុងតបល់េនះេដយរបុងរបយ័តន 
ពីេរពះេពលខលះរបសិនេបគត់ចក់រជុលអចេធវឲយទឹកេរគឿងរបស់គត់េទជៃរបរជុល 
និងអត់អចញុេំកត េទជៃរបរជុល និងពិបកញុ ំឬក៏ញុអំត់េកត។ 
បនទ ប់មកេទៀតេរកយពីគត់ចក់ទឹករតីេហយ គត់ក៏បនយករកូចឆម រយកមករចបច់ 
េដមបីឲយវមនរសជតិៃរបបនតិច និងមនរសជតិជូរបនតិច ហឹរបនតិច ដូេចនះគឺវមនរសជតិឆង ញ់ 
អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់រចបច់រកូចឆម រ េយងរចបច់យកែតទឹករបស់វេទ 
េយងអត់ដក់វចូលកនុងទងំអស់េទ អញច ឹងេយងរគន់ែតចិតរកូចឆម រេនះជចំណិតៗ 
បនទ ប់មកជចំណិតតូចៗ ឬក៏ជចំណិតលមមមិនតូចេពក 
អញច ឹងេដមបីងយរសួលកនុងកររចបច់យកទឹករបស់វ េដមបីរចបច់យកទឹករបស់វ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី រូបភពទី ៨ េយងេឃញ េរកយេពលែដលគត់ដក់ទឹករតី 
ដក់[រកូច] រចបច់រកូចឆម រ ចូលេទកនុងទឹកេរគឿងគត់េហយ គត់ក៏បនដក់សករបនតិច 
េដមបីឲយវមនរសជតិែផអមបនតិច េដមបីឲយមនរសជតិែផអមបនតិច បនទ ប់មកេរកយពីគត់ដក់សករ 
បុ៉ែនតគត់អត់ដក់សករេរចនេពកេទ ពីេរពះគត់ខល ចែផអមរជុល ឬក៏ែផអមេពក អញច ឹងគត់ដក់លមម 
បនទ ប់មកេទៀតេរកយេពលែដលគត់ដក់សករេហយ គត់ក៏បនយកសល បរពេនះ 
យកកូនសល បរពេនះ កូរ កូរវ េដមបីឲយវចូលជតិគន  េដមបីឲយវចូលជតិគន  
ពីេរពះរបសិនេបេយងអត់កូរេទអច កែនលងខលះគឺមនរសជតិៃរប កែនលងខលះមនរសជតិជូរ 
និងកែនលងខលះគឺមនរសជតិែផអម ដូេចនះេធវឲយទឹកេរគឿងរបស់េយងអត់ឆង ញ់ 
អញច ឹងដូេចនះេយងេឃញគត់ េយងេឃញគត់ េនេពលែដលដក់េរគឿងទងំេនះអស់េហយ 
ក៏គត់បនយកសល បរពមកកូរ េដមបីឲយចូលជតិគន  េដមបីឲយទឹកេរគឿងេនះមនរសជតិ 
មនរសជតិឆង ញ់ មនរសជតិឆង ញ់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់យកសល បរពេនះកូរេដមបីឲយ 
េដមបីឲយេរគឿងផសំែដលគត់ដក់[...] េដមបីឲយេរគឿងផសំែដលគត់[...] ែដលគត់បនដក់បញចូ លេនះ 
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ឲយមនរសជតិ ឲយមនរសជតិចូលគន  ឲយមនរសជតិចូលគន  ដូេចនះេយងេឃញគត់ ដូេចនះេយង 
េនេពលែដលគត់ដក់ ដក់េរគឿងទងំអស់េនះ និងកូរវរចួរល់េហយ គត់ក៏បនដួសមកភលក់ 
គត់ក៏បនដួសមកភលក់េដមបីឲយដឹងថ េតទឹកេរគឿងរបស់គត់េសទរអវី 
ឬទឹកេរគឿងរបស់គត់រតូវករែថមេរគឿងផសំអីេទៀតអត់ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ភលក់ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ភលក់េយងេឃញទឹកមុខរបស់គត់បងហ ញថទឹកេរគឿងរបស់គត់ 
គឺមនរសជតិលមមនិងឆង ញ់ មនរសជតិលមមនិងឆង ញ់ ដូេចនះមិនចបំច់ 
ដូេចនះមិនចបំច់ដក់េរគឿងអវីេទៀតបែនថម បែនថមេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់ភលក់ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ភលក់ និងទទួលយករសជតិេនះេហយ ទទួលយករសជតិេនះេហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បន គត់ក៏បនយកចន គត់ក៏បនយកចននិង 
និងយកសល បរពដួសទឹកេរគឿងេនកនុងតបល់េនះចូល ដក់ចូលេទកនុងចន 
ដក់ចូលេទកនុងចនេដមបីេរៀបចំសរមប់ញុ ំសរមប់េរៀប េដមបីេរៀបចំដក់េនេលតុសរមប់ញុ ំ
អញច ឹងេយងេឃញៃដមខ ងគឺគត់កន់តបល់ ៃដមខ ងេទៀត គឺ គឺគត់កន់សល បរព 
អញច ឹងគត់េរបសល បរពដួស ដួសទឹកេរគឿងែដលគត់បនេធវេនះដក់ចូលេទកនុងចន 
ដក់ចូលេទកនុងចន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ អញច ឹងគត់បនេលកទឹកេរគឿងេនះដក់េនេលតុជមួយនឹងបែនល 
ជមួយនឹងបែនល គត់ដក់េនកនុងចនមួយេទៀត និងគត់ដួសបយមួយចន ដួសបយមួយចន 
ែដលេយងេឃញ េយងេឃញមនែផសងហុយេចញមកខងេល 
អញច ឹងមនន័យថទឹកេរគឿងរបស់គត់េមលេទគឺ េមលេទគួរឲយចង់ញុជំមួយនឹងបយេកដ ៗ 
និងបែនលរសស់ៗ ែដលដក់េនែកបរទឹកេរគឿងេនះ។ អញច ឹងអហរៃថងេនះរបស់គត់ 
អហរសរមប់ញុេំនៃថងេនះរបស់គត់គឺករ គឺករបុកទឹកេរគឿង គឺករបុកទឹកេរគឿង 
ែដលមនរសជតិ ែដលមនរសជតិហឹរ ជមួយនឹងបែនលរសស់ៗ និងបយេកដ មួយចន 
ែដលដក់េនេលតុ ែដលគត់េរៀបចំសរមប់ សរមប់ញុ ំែដលគត់េរៀបចំសរមប់ញុ ំអញច ឹងករ[...] 
ករេធវទឹកេរគឿងេនកមពុជ េយងខុសគន េដយសរែត ករេធវទឹកេរគឿងេនកមពុជ េយង េយង 
េយងអត់េចៀន ឬក៏េយងអត់បំពងរតីេទ គឺេយងយករតីេនះេទយកេទេសង រ 
យករតីេនះយកេទេសង រ បនទ ប់មកេនេពលែដលរតីេនះឆអិនេហយ េយងេបះសច់រតី េបះសច់រតី 
យកមកដក់េនកនុងចនេដមបី េយងយកែតសច់េទ គឺេយងអត់ឲយវេដយឆអឹងេទ 
អញច ឹងេយងេបះសច់រតីេនះដក់េនកនុងចន បនទ ប់មកេទៀតេយងចំហុយរបហុក 
េយងចំហុយរបហុក េយងយករបហុកេនះដក់ចូលជមួយ លយជមួយនឹងរតី 
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ដក់ចូលលយជមួយនឹងរតី និងេយងមនសែណដ កដី មនសែណដ កដី និងមនរកូចឆម រ ឬក៏អំពិលទំុ 
េដមបីបែនថមរសជតិទឹកេរគឿងេនះឲយមនរសជតិជូរបនតិច និងេយងដក់ទឹករតី ដក់សករ 
ដក់សែណដ កដី េដយសែណដ កដីេនះេយងលីងវសិនេដមបីឲយសែណដ កដីេនះមនកលិនឈងុយ 
មនកលិនឈងុយ។ អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងលីងសែណដ កដីេហយ េយងបុកសែណដ កដីេនះឲយហមត់លមម 
បនទ ប់មកេយងលយបញចូ លជមួយនឹងទឹកេរគឿងែដលេយងបនេធវេនះ 
អញច ឹងេយងអត់េរបតបល់បុកេទ េយងរគន់ែតយកសច់រតីដក់េនកនុងចន 
ដក់របហុកែដលេយងចំហុយេនះ [េយងដក់]របហុកែដលេយងចំហុយេនះ 
បុ៉ែនតេយងយកែតទឹករបស់វ មនន័យថេយងលយរបហុកេនះ េយង េយងរចបល់របហុកេនះ 
េយងយកែតទឹករបស់វកំុឲយេដយឆអឹងរតី កំុឲយេដយឆអឹងរតី កំុឲយេដយឆអឹងរតីរបហុកេនះ 
បនទ ប់មកេយងដក់សករ េយងដក់ េយងដក់សករ េយងដក់ េយងអចេរបអំបិល ឬក៏េរបរកូចឆម រ 
និងេយងអច េយងដក់ េយងដក់ជីបនតិច ឬក៏េយងដក់ ដក់សែណដ កដីែដលេយងបនលីងេនះ 
េដមបីឲយវមនកលិន កលិនឈងុយ និងេយងញុជំមួយនឹងបែនលរសស់ៗជេរចនមុខ 
អញច ឹងេយងញុជំមួយនឹងបែនលរសស់ជេរចនមុខ 
អញច ឹងេយងេឃញករបុកទឹកេរគឿងកនុងរូបភពេនះខុសពីែបបែខមរ េដយសរែតែបបែខមរ 
គឺេយងេសង ររតី និង េនកនុងរូបភពេនះគឺ គឺេយងេចៀន គឺេយងេចៀន ឬក៏បំពង េចៀន ឬក៏បំពង 
និងេនកនុងរូបភពេនះេយងេរបខទឹមស ខទឹមបរងំ ខទឹមស ខទឹមបរងំ និងេមទស បុ៉ែនតេយង 
េយងអត់េរបខទឹមស និងខទឹមបរងំដក់ចូលរលីងវ និងដក់ចូលេទកនុងេនះេទ េយងអត់េរបវេទ 
បុ៉ែនតេយងរគន់ែតដក់េមទស អញច ឹងករបុកទឹកេរគឿងេនកនុងរូបភពេនះ និងបុកទឹកេរគឿង 
និងករេធវទឹកេរគឿងែបបែខមរេយងខុសគន  បុ៉ែនត បុ៉ែនតខញុ ំគិត បុ៉ែនតខញុ ំគិតថ រសជតិគឺ 
ខញុ ំគិតថរសជតិគឺឆង ញ់ដូចគន  រសជតិគឺឆង ញ់ដូចគន  គឺេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អនកញុ ំ
អនកខលះគត់ចូលចិតតញុែំបបេនះ អនកខលះគត់ចូលចិតតញុែំបបេនះ អញច ឹងសរុប សរុបមកគឺ អញច ឹង 
េនៃថងេនះមហូបរបស់គត់គឺ គត់បនេធវករ គត់បនេធវទឹកេរគឿងបុកជមួយនឹងទឹក 
គត់បនេធវទឹកេរគឿងបុកជមួយនឹងបែនលរសស់ៗជេរចនមុខ 
និងបយេកដ ែដលគត់បនេរៀបចំដក់េនេលតុ។ 


