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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករមុតៃដ។ ែដលរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់
គត់ពក់អវយឺត អវយឺតរបស់គត់មនកមូលៃដខលី និងមនពណ៌ទឹករកូច។

អញច ឹងអវយឺតរបស់គត់មនពណ៌ទឹករកូច។ គត់េនកនុងផទះបយ ឬក៏ចរងកនបយរបស់គត់។

គត់ឈរេនខងមុខតុែដលតុេនះគឺដក់េនកនុងផទះបយរបស់គត់ គត់ឈរេនខងមុខតុេដមបី
េដមបីចិតបែនលែដលមនេនេលតុ។ ែដលេយងេឃញបែនលទង
ំ អស់េនះ េយងេឃញេនេលតុ
េនចំេហៀងៃដខងេឆវងរបស់គត់ែដលមនបែនលដូចជខទឹមបរំង េប៉ងេប៉ ះ ករត
៉ុ
អញច ឹងគត់យកករត
៉ុ មកកន់េនកនុងៃដខងេឆវងរបស់គត់ ៃដខងសដរំ បស់គត់គឺកន់កូនកំបិត។
អញច ឹងេយងេឃញកូនកំបិតរបស់គត់គឺមុត ដូេចនះេយងេឃញគត់ហន់ករត
៉ុ
េយងេឃញគត់ចិតករត
៉ុ េលឿនជដុំចំណិតតូចៗ េដមបីងយរសួលចមអិន

េដមបីងយរសួលដក់ចូលេទកនុងឆនង
ំ និងេដមបីងយរសួលេនេពលែដលេយងេធវជសមល
ឬក៏សុប
៊ គឺវឆប់ឆិន
អ ។ អញច ឹងគត់េរបបែនលទង
ំ អស់េនះសរមប់េធវជស៊ុប

ឬក៏េធវជសមលសរមប់អហរៃថងេនះ។ អញច ឹងគត់េធវមូ ហបេដយខលួនឯង គត់េន
គត់េនផទះនិងគត់េធវមូ ហបេដយខលួនឯង។

រូបភពទី ២ េនេពលែដលគត់កំពុងែត េនេពលែដលគត់កំពុងែតចិតករត
៉ុ េនះជដុំចំណិតតូចៗ
និងេដយសរែតកំបិតរបស់គត់មុតផង ដូេចនះគត់ចិតករត
៉ុ េនះគឺេលឿន េដយមិនបន
េដយមិនបនរបុងរបយ័តន ដូេចនះក៏បនេធវឲយមុតៃដរបស់គត់ េធវឲយបន
េធវឲយមុតៃដខងេឆវងរបស់គត់។ អញច ឹងេយងេឃញេនេពលែដលគត់
េនេពលែដលគត់កំពុងែតហន់ករត
៉ុ េនះ អញច ឹងកំបិតេនះក៏បនេធវឲយមុតៃដរបស់គត់។
អញច ឹងបនទប់មករូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣
េនេពលែដលគត់មុតៃដគត់ក៏បនទមលក់កូនកំបិតេនះចុះេទខងេរកម។ គត់មិនបនបនតហន់
គត់មិនបនបនតចិតករត
៉ុ េនះបនតេទៀតេទ េដយសរែតគត់
េដយសរែតគត់ឈរឺ មមៃដរបស់គត់ និងេដយសរែតេនេពលែដលគត់មុតកំបិតេនះភលមៗ
គត់រតូវេមលៃដរបស់គត់សិន ពីេរពះរបសិន ពីេរពះេពលខលះ េដយសរែតកំបិតរបស់គត់មុត
ៃដរបស់គត់អចមុតេរជ េនេពលែដលៃដរបស់គត់មុតេរជគត់រតូវេទមនទីរេពទយ េដមបីចក់ថន ំ
ឬក៏េដមបីលងរបួស ឬក៏េដមបីេដរវឲយជិត េដមបីេដររបួសេនះឲយជិត

ពីេរពះេនេពលែដលមុតេរជេយងមិនអចរគន់ េយងមិនអចរគន់ែតបិទបង់ ឬក៏ដក់ បិទបង់

ឬក៏លបថនេំ នផទះបនេទ ពីេរពះេនេពលែដលមុតេរជនឹងមនេហៀរ នឹងមនឈមហូរមកេរចន
និងរបួសេនះគឺវ គឺវ គឺវយូរកនុងករជសះេសបយ ដូេចនះេយងរតូវេទមនទីរេពទយេដមបីលងរបួស
ឬក៏ ឬក៏េដរមុខ ឬក៏េដរមុខរបស់វ។ អញច ឹងេយង េនេពលែដលគត់មុតៃដភលម
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គត់ក៏បនទមលក់កូនកំបិតចុះ និងគត់ក៏បនយកៃដខងសដរំ បស់គត់កន់ៃដខងេឆវង
ែដលរមមៃដរបស់គត់បនមុតេដយសរកំបិតេនះ េដមបីយកមកេមលថេតៃដរបស់គត់មុតេរជ
ឬក៏ៃដរបស់គត់មុត រគន់ែតមុតបនតិចបនតួច។
បនទប់មករូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤
េយងេឃញមនឈមហូរេចញមកខងេរកៃដែដលគត់បនមុតនឹងកំបិតេនះ។
អញច ឹងេយងេឃញេនេពលែដលមនឈមហូរេចញមកខងេរក
េយងេឃញទឹកមុខរបស់គត់ហក់បីដូចជ ហក់បីដូចជឈឺៃដ ឈឺរមមៃដរបស់គត់យ៉ងខលង
ំ
េដយសរែតមុតកំបិត និងេដយសរែតមនឈមហូរេចញមកខងេរក
អញច ឹងគត់ឈរឺ មមៃដគត់យ៉ងខលង
ំ និងមិនអចបនត និងមិនអចបនតហន់បែនលរបស់គត់េទៀតេទ។
គត់រតូវ គត់រតូវេមលៃដរបស់គត់សិន េដយសរែតគត់ឈឺ ឈឺរមមៃដរបស់គត់ខលង
ំ េពក
និងេដយសរែតគត់េឃញមនឈមហូរេចញមកខងេរកផងែដរ។
បនទប់មករូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េនេពលែដលមនឈមហូរេចញមកខងេរក
គត់ក៏បនរបញប់របញល់រត់េចញពី រត់េចញពី រត់េចញពីផទះបយ ឬក៏ចរងកនបយ
គត់រត់មកចូលកនុងបនទប់ទឹកេដមបី េដមបីលង េដមបីលងឈមេចញពីរមមៃដរបស់គត់។

េនេពលែដលគត់កំពុងែតរត់ េយងេឃញមនឈមហូររសក់ចុះេទ ហូររសក់ចុះេទខងេរកម។
អញច ឹងេយងេឃញេដយសរែតរបែហលជគត់មុតេរជលមមែដរ ដូេចនះេយងេឃញមនឈម
មនឈមរសក់ចុះេទខងេរកម។

អញច ឹងគត់របញប់របញល់េដមបីមកលងសមអតៃដរបស់គត់ឲយសអត និងអចយកថន ំ
ឬក៏យកបង់មកបិទេនេលៃដរបស់គត់។ អញច ឹងគត់ឈរឺ មមៃដរបស់គត់យ៉ងខលង
ំ
េយងេឃញគត់រត់ចូលមកកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ ែដលេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់េយងេឃញមន
េយងេឃញមន េយងេឃញមនបងអួច បងអួច និងមនកញច ក់េនជប់នឹងជញជង
ំ

និងេយងេឃញមនឡបូេរបសរមប់លងៃដ និងមនកបលម៉ សុីនទឹកេរបសរមប់មួលទឹក
េដមបីឲយ េដមបីឲយទឹកេចញមកខងេរក េដមបីងយរសួលលងៃដ ឬក៏សមអតៃដ។ អញច ឹងគត់រត់
គត់រត់េចញពីផទះបយ ឬក៏ចរងកនបយយ៉ ងរបញប់របញល់ ែដលៃដខងសដរំ បស់គត់គឺ
គឺកន់ៃដខងេឆវងរបស់គត់យ៉ងជប់។ [កន់]
អញច ឹងៃដខងសដរំ បស់គត់កន់កៃដខងេឆវងរបស់គត់ េដយ
េដយសរែតមនឈមហូរេចញមកខងេរក។
អញច ឹងគត់មិនអចកេរមកៃដខងេឆវងរបស់គត់បនេទ។ អញច ឹងេដយសរែតមនឈមមក
ហូរេចញមកខងេរកខលង
ំ េពក អញច ឹងគត់រតូវេរបៃដខងសដេំ ដមបីកន់
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េដមបីកន់កៃដខងេឆវងរបស់គត់ េដមបីកុំឲយៃដរបស់គត់

ិ
េដមបីកុំឲយៃដរបស់គត់េធវចលនេទវញេទមក
េធវចលន
អញច ឹងរបសិនេបៃដរបស់គត់ែដលមុតេនះេធវចលន
អញច ឹងនឹងអចេធវឲយឈមហូរេចញមកខងេរកកន់ែតខលង
ំ ។
អញច ឹងគត់របញប់របញល់រត់េទេដមបីលង េដមបីលងឈមេចញពីៃដ
ឬក៏េដមបីសមអតៃដរបស់គត់។
រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ គត់ក៏េដរមកដល់ឡបូសរមប់លងៃដ បនទប់មកគត់ក៏បនេបកទឹក
គត់ក៏បនេបកទឹក បនទប់មកគត់ក៏បនលងៃដ គត់ក៏បនលងសមអតៃដរបស់គត់
ប៉ុែនតគត់េនែដលមនអរមមណ៍ថឈឺយ៉ងខលង
ំ េដយសរែតគត់
េដយសរែតរបែហលជគត់មិនែដលមុតកំបិតពី ពីមុនមក។ ដូេចនះរបែហលជេលកទី ១
ែដលគត់មុតកំបិត ដូេចនះគត់មនអរមមណ៍ថឈឺរមមៃដរបស់គត់យ៉ងខលង
ំ ។
បនទប់មករូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េនេពលែដលគត់លងៃដរបស់គត់សអត សអតេហយ
េនេពលែដលគត់លងៃដរបស់គត់សអតេហយ ែដលៃដរបស់គត់គឺរបឡក់ឈម ែដល
ែដលឈមហូរេចញពីរបួសរបស់គត់
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់លងសមអតៃដរបស់គត់សអតេហយ គត់ក៏យកសំឡី។
សំឡីគឺេរបសរមប់ជូតសមអត ជូតសមអតៃដមុនេពលេយងបិទ មុនេពលេយង […]
េយងបិទបង់បិទរបួស េយងបិទបង់រុ ំរបួស េយងរតូវយកសំឡី ែដលសំឡីគឺមនពណ៌ស
សំឡីគឺមនពណ៌ស និងសច់របស់វគឺទន់ៗ េយងេរបសំឡី ភគេរចនេយងេរបសំឡីេរបសរមប់ជូត
េរបសរមប់ជូតរបួស ឬក៏េរបសរមប់ជូតឈមេចញពីមុខរបួសេយង

អញច ឹងេនេពលែដលគត់លងៃដសមអតសអតេហយ គត់ក៏បនយកសំឡម
ី ួយដុំតូច
យកមកជូតសមអតៃដរបស់គត់ ែដលរមមៃដរបស់គត់េនះ ែដល
ែដលរមមៃដរបស់គត់េនះគឺមុតនឹងកំបិត

ែដលគត់កំពុងែតហន់ករត
៉ុ ជដុំចំណិតតូចៗេដមបីេធវជសមល ឬក៏សុប
៊ ។
អញច ឹងគត់លងៃដសមអតសអតេហយ គត់ក៏យកសំឡីេនះយកមកជូតសមអតេដមបីឲយៃដ
េដមបីឲយរមមៃដរបស់គត់សួ ត
ង និងេដមបីជូតឈមេចញពីរមមៃដរបស់គត់ផងែដរ។

េបេទះបីជគត់លងសមអតៃដនឹងទឹកក៏េដយ ប៉ុែនតេពលខលះ េនេពលែដលេយងេលកៃដ
េនេពលែដលេយងលងសមអតេហយ ឈមេនែតបនតហូរេចញមកខងេរក
ប៉ុែនតេយងរគន់ែតចង់សមអតវមុនេពលែដលេយងបិទបង់រុ ំរបួសែតប៉ុេណណះ។ អញច ឹងគត់េរប
គត់លងៃដរបស់គត់សអតេហយ គត់េរបសំឡីជូតៃដរបស់គត់ ជូតសមអតឈមេនះជមុនសិន
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េយងេឃញទឹកមុខរបស់គត់ គឺគត់ឈរឺ មមៃដគត់យ៉ងខលង
ំ និងមន[េញស]
និងមនេញសហូរេចញ និងមនេញសហូរធលក់មកតមមុខរបស់គត់ផងែដរ។
រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨
េរកយេពលែដលគត់េរបសឡ
ំ ីជូតសមអតរមមៃដរបស់គត់ែដលមុតនឹងកំបិតរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនេមលៃដ[របស់] េមលរមមៃដរបស់គត់មដងេទៀត េដមបីចង់ដឹងថ
េតៃដរបស់គត់មុតនឹងកំបិតេរជឬអត់
ឬក៏េដមបីេមលថេតឈមឈប់ហូរមកខងេរកេហយឬេន។ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់ខង
ខងសដក
ំ ន់សំឡី កន់សំឡី កន់សំឡីេនកនុងៃដរបស់គត់

ែដលសំឡីេនះគឺគត់េរបជូតរមមៃដរបស់គត់ឲយសងួត ឬក៏គត់េរបជូតឲយ
ជូតឈមែដលមនេនេលរមមៃដរបស់គត់[ែដល] ែដលហូរធលក់េន

ែដលហូរេចញមកពីរមមៃដរបស់គត់។ អញច ឹងគត់េរបសំឡីេដមបីជូតសមអត និងេដមបីជូតវឲយសងួត
អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញគត់េមលបេណដរ និងទឹកមុខរបស់គត់េន
និងទឹកមុខរបស់គត់បងហញអំពី បងហញថ
និងទឹកមុខរបស់គត់គឺបងហញថគត់ឈរឺ មមៃដគត់យ៉ងខលង
ំ
េដយសរែតរបែហលជគត់មិនែដលមុតកំបិតពីមុនមក របែហលជេលកដំបូងរបស់គត់
និងេដយសរែតមនឈមហូរមកខងេរកផង អញច ឹងមនន័យថគត់ គត់មុតកំបិតេនះខលង
ំ ែដរ
គត់មុតកំបិតេនះេរជលមមែដរ ដូេចនះគឺគត់ឈរឺ មមៃដគត់យ៉ងខលង
ំ ។
រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់ជូតសមអតរមមៃដរបស់គត់សួ ត
ង និងសអតេហយេដយេរបសំឡី
បនទប់មកគត់ក៏បន គត់ក៏បនេបក េបកទូរបស់គត់ែដលទូរបស់គត់គឺខងមុខគឺកញច ក់
េរបសរមប់សរមប់ឆុ លះមុខ និងគត់េបក េបកទូកញច ក់េនះេដមបី

ំ រមប់រុ ំរបួស មនដក់ថនស
ំ រមប់ សរមប់ដក់េនេលរបួស
េយងេឃញេនខងកនុងមនដក់ថនស

និងមនបង់ និងមនរបអប់មួយ និងមនកូនរបអប់មួយែដលដក់បង់រុ ំរបួសេនកនុងេនះផងែដរ។
អញច ឹងគត់រតូវ គត់រតូវយកបង់រុ ំរបួសេនះេចញពីរបអប់េនះ េដមបីបិទរមមៃដរបស់គត់

ពីេរពះរបសិនេបគត់មិនបនបិទរមមៃដរបស់គត់េទ និងៃដរបស់គត់គឺងយរសួលឆលងេមេរគ
ិ
ឬក៏េនេពលែដលគត់េទ េនេពលែដលគត់រតលប់េទកនុងផទះបយវញេដ
មបីេធវមូ ហប
អញច ឹងអចេធវឲយឈម េធវឲយឈមហូរេចញមកខងេរក និងអចេធវឲយមហូប[អហរ]
និងអចេធវឲយបែនលទង
ំ អស់េនះរបឡក់ឈមរបស់គត់ផងែដរ។ ដូេចនះគត់រតូវរុ ំ

គត់រតូវរុ ំបង់រុ ំរបួសជមុនសិន។ អញច ឹងគត់បន អញច ឹងេយងេឃញគត់បនយកដក់
គត់បនយកបំពង់ ឬក៏យករបអប់ របអប់តូចែដលមនដក់នូវបង់រុ ំរបួសេនះេនខងកនុង
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គត់យកមកនិងចក់បង់រុ ំេនះេចញមកខងេរក។ អញច ឹងៃដខងសដរំ បស់គត់កន់ កន់បំពង់
ឬក៏របអប់ែដលមននូវបង់រុ ំរបួសេនះ ៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺគត់ល និងរតង់
និងគត់លេដមបីរទ[បង់] េដមបីរទបង់របួសេនេពលែដលគត់ចក់េចញមកពីរបអប់
ឬក៏ចក់េចញមកពីបំពង់ែដលដក់ ែដលដក់វេនខងកនុងេនះ [រូប] និងេយងេឃញ

និងេយងេឃញេនកនុងទូេនះមនថនរំ ុ ំរបួស មនថនេំ របសរមប់ មនថនេំ របសរមប់ដក់េនេលរបួស
ដក់េនេលរបួស ឬក៏ថនេំ នេពលែដលគត់មិនរសួលខលួន

គត់អចយកថនេំ ចញពីកុ ងទូ
ន កញច ក់ែដលមនេនកនុងបនទប់ទឹកេនះ។
អញច ឹងគត់អចេរបថនេំ នះេនេពលែដលគត់មនរបួស

ឬក៏គត់អចេរបថនេំ នះេនេពលែដលគត់មន េនេពលែដលគត់មនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន
មនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន ដូចជេកដខលួន

ឬក៏ផដសយគត់អចេរបថនែំ ដលដក់េនកនុងទូកុ ងបនទ
ន
ប់ទឹកេនះ។
រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េយងេឃញ េនេពលែដលគត់ចក់
េនេពលែដលគត់ចក់េចញមកខងេរក េយងេឃញមនបង់រុ ំរបួសចំនួនមួយ។
បនទប់មកេដយសរែតគត់ឆងល់ថេហតុអីវ
េនេពលែដលគត់ចក់េចញមកខងេរកមនែតបង់រុ ំរបួសមួយ បនទប់មកគត់ក៏បន
គត់ក៏បនេលកបង់ គត់ក៏បនេលករបអប់ ឬក៏បំពង់ែដលដក់នូវបង់រុ ំរបួសេនះ
េដមបីយកមកេមលថេតមនេនខងកនុងេទៀតែដរឬេទ។

អញច ឹងេយងេឃញៃដខងសដគ
ំ ត់បនេលកនូវបំពង់ ឬក៏របអប់ែដលដក់នូវ
ែដលដក់នូវរបដប់រុ ំរបួសេនះ។ អញច ឹងគត់ អញច ឹងគត់ខំរបឹងសមលឹងេមលេទខងកនុង
េដយេយងេឃញគត់បិទែភនកមខង ែភនកមខងេទៀត គត់បិទែភនកមខង េដមបី

េដមបីងយរសួលេរបែភនកមខងេទៀតឲយកន់ែតចបស់ េដមបីអចងយរសួលេមលេទខងកនុងបន។
អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់មិនទន់បិទនូវបង់េនះេនេឡយេទ។
អញច ឹងគត់រតូវពិនិតយេមលេនខងកនុងេនមនេទៀតែដរឬអត់។
រូបភពទី ១១ េនេពលែដលគត់បនេមលេនខងកនុងបំពង់ែដលដក់នូវរបដប់រុ ំរបួស
ឬក៏របអប់ែដលដក់នូវ ដក់នូវរបដប់រុ ំរបួសេនះ បនទប់មកេដយសរែតេនខងកនុង

េដយសរែតេនខងកនុងគឺរបដប់រុ ំរបួសេនះគឺអស់ ដូេចនះគត់ក៏បនដក់បំពង់េនះចុះ
គត់ក៏បនដក់បំពង់ ឬក៏របអប់េនះចុះ បនទប់មកគត់ក៏បនយក

គត់ក៏បនយករបដប់រុ ំរបួសេនះ េដមបីបកសកុតខងេរកេចញ េដមបីអចបិទបន។

របសិនេបេយងមិនបនបកនូវសកុតពណ៌សេនះេចញេទ គឺេយងបិទៃដរបស់េយងអត់ជប់េទ
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ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងបកសកុតពណ៌សេនះេចញ អញច ឹងវសអិត

និងេយងអចបិទៃដរបស់េយងជប់បន។ េនេពលែដលគត់កំពុង
េនេពលែដលគត់បនបកនូវសកុត ឬក៏បក េនេពលែដលគត់បនបកនូវបង់ពណ៌ស
ឬក៏សុ តពណ
ក
៌ សេនះេចញ អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញបង់រុ ំរបួសេនះគឺសអិត។

បនទប់មកគត់ក៏បនយក បនទប់មករូបភពទី ១៤ រូបភព បនទប់មករូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២
គត់ក៏បនយកបង់រុ ំរបួសេនះមកបិទេនេលៃដែដលមុតកំបិតេនះ។
េយងេឃញគត់មុតកំបិតេននងៃដរបស់គត់។ អញច ឹងៃដែដលគត់មុតកំបិតេយងេហថ នងៃដ
នងៃដ។ អញច ឹងនងៃដរបស់គត់គឺមុតកំបិត អញច ឹងគត់បន បន គត់បន
អញច ឹងគត់បនយកបង់រុ ំរបួសែដលគត់បនបកសកុត ឬក៏បង់ែដលមនពណ៌សេនះេចញ
េដមបីឲយវសអិត េនេពលែដលេយងបិទជប់េនកនុងៃដ

គត់ក៏បនយកបង់េនះយកមករុ ំបិទេនេលៃដែដលមុតនឹងកំបិតេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលគត់បិទរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនពិនិតយេមលមដងេទៀត គត់ក៏មនអរមមណ៍ថរងអន់ឈជ
ឺ ងមុនបនតិច
េនេពលែដលឈមឈប់ហូរ និងេនេពលែដលគត់បនសមអតៃដរបស់គត់សអត
និងបនេរបបង់បិទរបួសរុ ំេនេលៃដែដលគត់មុតនឹងកំបិតេនះ។
អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថរងបត់ឈប
ឺ នតិច អញច ឹងគត់េលករមមៃដរបស់គត់េមល
េដមបីចង់ដឹងថេតមនឈមេនហូរេចញមកខងេរកេទៀតែដរឬេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤
េរកយេពលែដលគត់បនរុ ំបង់រុ ំរបួសេនះេនេលៃដែដល[ែដល] េនេលនងៃដរបស់គត់
ែដលគត់បនមុតេននឹងកំបិត េនេពលែដលគត់រុ ំ
និងពិនិតយេមលអត់មនឈមហូរេចញមកខងេរកេទៀតេទ គត់ក៏បនេដររតលប់េទចរងកនបយ
ិ េដមបីបនត េដមបីបនតចិតករត
ឬក៏ផទះបយរបស់គត់វញ
៉ុ របស់គត់ និងបែនលេផសងៗេទៀត
េដមបីេធវមូ ហបសរមប់ៃថងេនះ។ អញច ឹងៃថងេនះគត់អត់ទិញមហូបពីខងេរក

គឺគត់េធវមូ ហបេនកនុងផទះបយរបស់គត់េដយខលួនឯង។ អញច ឹងគត់ គត់ េនេពលែដលគត់មុត
េនេពលែដលគត់សមអតៃដរបស់គត់ និងបិទបង់រុ ំរបួសគត់រច
ួ រល់េហយ

និងគត់មនអរមមណ៍ថរងអន់ឈប
ឺ នតិច រងអន់ឈប
ឺ នតិច បនទប់មកគត់ក៏បនេដររតលប់មក
មកកនុងផទះបយ ឬក៏ចរងកនបយេដមបីេធវមូ ហប ឬក៏ចិតបែនលមដងេទៀត។
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រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់កំពុងែតហន់ករត
៉ុ
េនេពលែដលគត់កំពុងែតចិតករត
៉ុ េនះជដុំចំណិតតូចៗ េដយេរបកប
ំ ិតដែដល

ែដលកំបិតេនះបនេធវឲយមុតៃដរបស់គត់ គត់ក៏បននឹកេឃញអំពី គត់ក៏បននឹកេឃញេនកនុង
េនកនុងបំពង់

ឬក៏េនកនុងរបអប់ែដលដក់នូវបង់រុ ំរបួសេនកនុងទូកុ ងបនទ
ន
ប់ទឹករបស់គត់េនះអស់េហយ
ដូេចនះគត់ក៏បន ដូេចនះគត់ ដូេចនះគត់ក៏បនេដរេទពិនិតយេនកនុង េនកនុងបំពង់

ឬក៏របអប់េនះមដងេទៀត េដមបីឲយចបស់ថេនកនុងរបអប់េនះគឺអស់បង់រុ ំរបួសេនះេហយ
អញច ឹងគត់អចេចញេទខងេរកេដមបីទិញវេទៀត។

អញច ឹងគត់បនេដរេទមកបនទប់ទឹករបស់គត់មដងេទៀត េដមបីពិនិតយមដងេទៀត។
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ទញយកបំពង់ ឬក៏របអប់ែដលដក់នូវ
ែដលដក់នូវបង់រុ ំរបួសេនះគត់ពយយមចក់េចញមកខងេរក
ប៉ុែនតអត់មនបង់រុ ំរបួសេនះេទៀតេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១១ គត់ក៏បនេចញ េចញេទខងេរក

គត់ក៏បនេចញេទខងេរក េដមបីរកកែនលងលក់ថនេំ ពទយ េដមបីរកកែនលងលក់ថនេំ ពទយ
េដមបីទិញបង់េនះទុក ទុកេនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់មនរបួសគត់អចេរបបង់េនះ។
អញច ឹងគត់មិនចំបច់ េនេពលែដល គត់មិនចំបច់
េនេពលែដលគត់រគន់ែតមនរបួសតិចតួចគត់មិនចំបច់
គត់មិនចំបច់េនេពលែដលគត់មនរបួសតិចតួចមកមនទីរេពទយ អញច ឹងគត់អចេរប
គត់អចេរបបង់រុ ំរបួសេនះបន
គត់អចេរបបង់រុ ំរបួសេនះរុ ំៃដរបស់គត់បនេនេពលែដលគត់មនរបួស
អញច ឹងមិនចំបច់មកមនទីរេពទយេទ អញច ឹងេដយសរែតបង់រុ ំរបួសេនផទះរបស់គត់អស់
គត់ក៏សេរមចចិតតេដរមក េដរេចញមកខងេរកេដមបីរកកែនលងលក់ថនេំ ពទយ

េដមបីទិញបង់រុ ំរបួសេនះ។ អញច ឹងគត់ក៏បនេដរមកដល់កែនលងលក់ថនេំ ពទយមួយកែនលង
ែដលកែនលងលក់ថនេំ ពទយេនះមនសញញសមគល់ េយងេឃញសញញបូកពណ៌រកហម

សញញបូកពណ៌រកហមគឺជសញញសមគល់មួយែដលរបប់ថកែនលងេនះគឺជមនទីរេពទយ

ឬក៏ជកែនលងលក់ថន ំ ែដលេយងេឃញមនផលកបិទេនខងមុខទវរ គឺមនន័យថ គឺមនន័យថ
េនកែនលងេនះេយង មនន័យថ េនកែនលងេនះគឺេបកលក់ថនេំ ពទយ េបកលក់ថនេំ ពទយ
និងេយងេឃញេន េន េយងេឃញេនខងមុខ េយងេឃញេនខងមុខេខលងទវរ
េនខងមុខទវរេនះក៏មនករមលសរមប់ជូតេជង

េនេពលែដលេយងចូលេទខងកនុងេយងអចជូតេជងជមុនសិន
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ពីេរពះេពលខលះរបសិនេបមនេភលៀង ឬក៏េពលខលះេនេពលែដលេយងេដរេនតមផលូវ
េយងមនជប់នូវដី ឬក៏ធូលីេនបតែសបកេជងរបស់េយង

អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរចូលេទខងកនុងអចេធវឲយមនេមេរគ អចេធវឲយមនេមេរគ និង
ជពិេសសកែនលងេនះគឺជកែនលងែដលលក់ថនេំ ពទយ ដូេចនះេយងរតូវែតមនអនម័យ

អញច ឹងមុនេពលែដលេយងេដរចូលកនុង េយងរតូវជូត ជូត ជូតេជង ជូតបតេជងរបស់េយង ជូត
ជូតែសបកេជងរបស់េយង បតែសបកេជងែដលេយងេដរេនះឲយសអតជមុនសិន
អញច ឹងេយងមិនចំបច់េដះែសបកេជងេចញេទ េយងរគន់ែតឈរេនេល

េយងរគន់ែតឈរេនេលករមលសរមប់ជូតេជងេនះ បនទប់មកេយងរគន់ែត េយងរគន់ែតជូត
ជូតបតែសបកេជងេយងឲយ ឲយដី ឬក៏ភក់ែដលមនជប់េនេលបតែសបកេជងេនះេចញ
អញច ឹងេយងអចចូលេទខងកនុងបន។
រូបភពទី ១២ េនេពលែដលគត់ជូតសមអតេជងរបស់គត់េនេលករមល
េនេលករមលែដលដក់រកលេនខងមុខទវរ
េនខងមុខទវរែដលមនសញញបូកែដលជសញញេពទយេនខងេលេនះ េរកយេពលែដលគត់
េរកយេពលែដលគត់ជូតសមអតសអតេហយគត់ក៏បនេបកទវរចូលេទខងកនុង

បនទប់មកគត់ក៏បនជួបជមួយអនកលក់ គត់ក៏បនរបប់អនកលក់ឲយយកបង់បិទ បង់រុ ំរបួស
ឬក៏បង់បិទរបួសមួយដុំ មួយដុំ ឬក៏មួយរបអប់ ឬក៏មួយបំពង់តូច

ែដលេនកនុងេនះរបែហលជមនចំនួន ចំនួន ២០ ឬក៏ ៣០ ែដលមនេនកនុងរបអប់េនះ
ឬក៏មនេនកនុងបំពង់េនះ។ បនទប់មកគត់ក៏សួរតៃមលេទកន់អនកលក់

អញច ឹងមួយបំពង់េនះគឺតៃមលរបែហលជរបំពន់េរៀល របែហលតៃមលរបំពន់េរៀល បនទប់មកគត់ក៏
គត់ក៏ឲយលុយ គត់ក៏ឲយលុយរបំពន់េរៀលេទកន់អនកលក់
ប៉ុែនតេដយសរែតគត់អត់មនលុយរយគត់ក៏បនហុចលុយរកដសមួយមុឺនេរៀលឲយេទអនកលក់
ិ
បនទប់មកអនកលក់ក៏បនអប់លុយឲយគត់របំពន់វញ។
អញច ឹងមនន័យថ
មនន័យថរបដប់សរមប់រុ ំរបួសេនះគឺមនតៃមលែតរបំពន់េរៀលេទ
ប៉ុែនតេដយសរែតបុរសមនក់េនះគត់អត់មនលុយរយ គត់បនហុចលុយឲយេទអនកលក់ចំនួន

ិ
ចំនួនមួយមុឺនេរៀល បនទប់មកអនកលក់ក៏បនអប់លុយឲយេទបុរសមនក់េនះវញចំ
នួនរបំពន់េរៀល។

អញច ឹងេយងេឃញេន េយងេឃញេនកនុងកែនលងលក់ថនេំ នះ េយងេឃញមន មន មនថនក់ចំនួន[បី]
មន េយងេឃញមនចំនួនបីថនក់ ែដលថនក់នីមួយៗេយងេឃញមនដក់នូវថនេំ ពទយ

ឬក៏មនដក់នូវទឹកសរមប់លងរបួស អញច ឹងកែនលងេនះគឺជកែនលងសរមប់លក់ថនេំ ពទយ
ឬក៏ទឹកលងរបួស ឬក៏ ឬក៏លក់របដប់របដែដលទក់ទងនឹង ែដលទក់ទងនឹងេពទយ
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ែដលទក់ទងនឹងេពទយ។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់បនហុចលុយឲយេទអនកលក់
ិ
និងបនទប់មកក៏បនយកបង់រុ ំរបួសេនះ និងរតលប់េទផទះវញ។
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