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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីកត់សក់។ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមនក់
ែដលគត់ពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខលី េយងេមលសក់របស់គត់ែវង

ដូេចនះគត់ក៏នឹកេឃញចង់កត់សក់របស់គត់ឲយខលី េដមបីបូ ដរម៉ូត ឬក៏េដមបីឲយែបលកមុខ។
ពីេរពះេពលខលះ េនេពលែដលេយងកត់សក់ ឬក៏បូ ដរម៉ូតសក់របស់េយង

េធវឲយមុខរបស់េយងែបលកខុសពី េធវឲយេយង មុខេយងែបលកខុសពី ពីមុនបនតិច

េដយសរែតម៉ូតសក់របស់េយងថមី។ ដូេចនះរបែហលជ សក់របស់គត់ែវងយូរ
ដូេចនះគត់ចង់កត់េដមបីបូ ដរ េដមបីបូ ដរម៉ូតសក់ និងេដមបីឲយែបលកផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២
េរកយេពលែដលគត់នឹកចង់កត់សក់របស់គត់ឲយខលីរតឹមក េដមបីបូ ដរម៉ូតសក់ និងេដមបីឲយែបលកមុខ
គត់ក៏បនេចញពីផទះ និងេដរតរមង់េទផសរទំេនបេដមបីរក េដមបីរកហងកត់សក់។
អញច ឹងហងកត់សក់េនកមពុជមនេរចន ហងខលះគឺពួកគត់េបកេនផទះរបស់គត់

ហងខលះគឺេបកេនតមផសរទំេនបធំៗ ឬក៏ហងខលះេបកជហងធំៗែដលមនករែតងលមអ
េដយមនករតុបែតងលមអយ៉ងរសស់ យ៉ ងរសស់សអត។ អញច ឹងេទតម េទតមហង ហង
េទតមហង ហងខលះគឺមនតៃមលេថក ហងខលះគឺមនតៃមលៃថល អញច ឹងអរស័យេទេលហង
អរស័យេទេលហង ឬក៏ទីតង
ំ ឬក៏កែនលងែដលេយងចូលេទកត់សក់ ឬក៏េធវសក់េនះ។
អញច ឹងគត់ េយងេឃញគត់េដរចូលេទកនុងផសរទំេនប េយងេឃញគត់េដរចូលេទកនុងផសរទំេនប
េដមបីកត់សក់របស់គត់ឲយខលី។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងផសរទំេនប

និងបនមកដល់មុខទវរហងកត់សក់ ប៉ុែនតេយងរកេឡកេមលេទខងកនុងហងេនះ

េយងេឃញមនេភញៀវជេរចនអងគុយ េយងេឃញមនេភញៀវជេរចនអងគុយេនេលេកអី
កំពុងែតកត់សក់ កំពុងែតកត់សក់ អញច ឹងេយងេឃញមនជងមនក់

េយងេឃញមនជងមនក់ឈរកត់សក់ឲយេភញៀវ ឈរកត់សក់ឲយេភញៀវ ឬក៏េធវស
 ក់ឲយេភញៀវ។
អញច ឹងេយងេឃញគត់េដរ[រតឹម] េដរចូលកនុងផសរទំេនបមកដល់េខលងទវរៃនហងកត់សក់េនះ
គត់ក៏បន គត់ក៏បនេដរតរមង់ េទ គត់ក៏បនេដរតរមង់េទទវរ េដមបីចូលេទខងកនុង
អញច ឹងគត់េដរតរមង់េទទវរេដមបី េដមបីចូលេទខងកនុង។ េបេទះបីជមនេភញៀវេរចន
ក៏គត់អចអងគុយរង់ចប
ំ ន េដយសរែតគត់ចង់បូ ដរម៉ូតសក់របស់គត់

ឬក៏េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងឈប់សរមក ដូេចនះគត់អច គត់អច គត់អចកត់សក់របស់គត់
និងអចរង់ច ំ េបេទះបីជចំណយេពលយូរ។ េយងរកេឡកេមលេទកនុងហង

េយងេឃញមនកញច ក់ េយងេឃញមនកញច ក់ដក់សរមប់ឲយេភញៀវ ដក់សរមប់ឲយេភញៀវឆលុះេមល
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េនេពលែដលេភញៀវតុបែតងមុខ ឬក៏េធវសក់ ឬក៏កត់សក់រច
ួ រល់េហយ េភញៀវអចេមលែដល
េភញៀវអចេមលកញច ក់េនះ របសិនេបរតង់ណមិនេពញចិតត អចរបប់ជង ជងនឹងែកតរមូវ។
ិ
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងហងកត់សក់មួយៗ ែតងែតមនកញច ក់ មនេកអីវល

េដមបីងយរសួលបងវិល េដមបីងយរសួលបងវិល េទេឆវង េទសដ ំ េនេពលែដលេធវសក់ ឬក៏កត់សក់
និងេយងេឃញជងេនទីេនះ គឺជមនុសសរបុស គឺជមនុសសរបុស អញច ឹងគត់បនកត់ឲយេភញៀវ។
អញច ឹងជងកត់សក់ខលះគឺជជងរសី ប៉ុែនតជងកត់សក់ខលះ គឺជជងរបុស គឺជជងរបុស
ប៉ុែនតពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺកត់សអតដូចគន គឺកត់សអតដូចគន។ របែហលជហងេនកនុងរូបភពទី ៣
េនះ គឺជហងកត់សក់ែដលកត់សអត ឬក៏េធវសក់សអត

ដូេចនះេយងេឃញមនេភញៀវជេរចនេនខងកនុង េភញៀវជេរចនេនខងកនុង និងកំពុងេធវករកត់សក់
និងកំពុងេធវករកត់សក់ ឬក៏េធវសក់។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ គត់ក៏េដរចូលេទកនុងហង ប៉ុែនតគត់

េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងហង គត់មិនទន់កត់សក់េនេឡយេទ េដយ

េដយជងេនកនុងហងេនះ គត់តរមូវ េដយជងេនកនុងហងេនះគត់បនកក់សក់

ឲយរសតីមនក់េនះជមុនសិន មុនេពលកក់សក់។ អញច ឹងរបែហលជ េដយសរែតគត់ចង់កក់សក់ផង
ពីេរពះេពលខលះកក់សក់េដយខលួនឯង គឺ កក់សក់េដយខលួនឯងគឺ េពលខលះគឺខជិល
េដយសរែតេពលខលះេយងរតូវេអះ េយងរតូវេអះេដមបីឲយសប៊ូចូល

រជបចូលេទកនុងសច់កបលរបស់េយង ឬក៏េយងរតូវញី េយងរតូវញី

អញច ឹងអនកខលះេនេពលែដលកក់សក់ គត់ខជិល កនុងករញី ឬក៏កុ ងករេអះសក់
ន
របស់គត់
េដមបីឲយសប៊ូចូលេទកនុងសច់កបល ឬក៏េពលខលះករកក់សក់េដយខលួនឯងគឺ

េយងអត់មនករម៉ សសេទ ប៉ុែនតករកក់សក់េនខងេរកគឺមនករម៉ សសកបល ែដលេធវឲយេយង
េធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន និងេបេយងឈឺកបល មនអរមមណ៍ថ

ហក់បីដូចជរសលកបល និងរសស់រសយ។ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៤ េនះ គត់បន
គត់បនេទ គត់បនេឡងេទេលេកអី បនេឡងេទេលេកអី និងទេរមតខលួនេនេលេកអីេនះ
បនទប់មកជងេន ជងកត់សក់ េនកនុងេនះក៏បនកក់សក់ឲយគត់។
េដយេយងេឃញៃដមខងរបស់ជង ៃដខង េយងេឃញៃដខងេឆវង

កន់ទឹកផកឈូកបញ់ មកេលសក់របស់គត់ ៃដខងេឆវងគឺកន់សក់របស់គត់ េដមបីឲយទឹកនិងសក់
ឆប់ ឆប់ចូលគន។ អញច ឹងេដមបីឲយសក់ងយរសួល[ទទឹក] េដមបីឲយសក់ទទឹក ទទឹក
និងអចដក់សប៊ូកក់សក់បន។ អញច ឹងេយងេឃញរសតីមនក់េនះ េយងេឃញគត់ដក់កែនសង
ដក់កែនសងេនេល ក របស់គត់ េដយសរកែនសងេនះ េយងទុកេនេពលែដលគត់កក់សក់េហយ
េយងនឹងយកកែនសងេនះមករុ ំសក់របស់គត់េដមបីកុំឲយទទឹក។
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ពីេរពះេនេពលែដលេយងកក់សក់េហយេពលខលះមនទឹករសក់ និងេធវឲយេយង
និងអចេធវឲយទទឹកេខអវ។ ដូេចនះគត់ដក់កែនសងេនេលសមរបស់គត់
េដមបីេនេពលែដលកក់សក់េហយ គត់អចេរបកែនសងេនះ
េដមបីេរបកែនសងេនះរុ ំសក់របស់គត់ែដលទទឹកេនះ អញច ឹងេយងេឃញជងកំពុងែតបញ់
បញ់ សក់របស់គត់េដយេរបទឹកផកឈូក េដមបីឲយសក់របស់គត់ទទឹក ដូេចនះគត់អច
ដូេចនះជងអចេរបសប៊ូកក់សក់ េដមបីកក់សក់ េដមបីកក់សក់ ឬក៏សមអតសក់របស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់បញ់
េរកយេពលែដលគត់េរបទឹកផកឈូកបញ់ សក់របស់រសតីមនក់េនះឲយទទឹកលមមនិង ឲយទទឹកលមម
និងអចដក់សប៊ូបន អញច ឹងបនទប់មកជងក៏បន ជងក៏បនយកសប៊ូកក់សក់មក មកដក់
មករចបច់េលកបលរបស់រសតីមនក់េនះ េដមបីេធវករកក់សក់ឲយគត់។
អញច ឹងេយងេឃញជងកំពុងែតញី ញីកបលរបស់គត់
ឬកំពុងែតេអះកបលរបស់គត់េដមបីឲយពពុះសប៊ូ រជបចូលេទកនុងសច់កបលេដមបី

េដមបីកមចត់េមេរគែដលមនជប់េនសច់កបលេនះ។ អញច ឹង កបលក៏ េពលខលះក៏មនេមេរគ
និងធូលីដីែដរ មនន័យថេនេពលែដលេយងេដរ េដរេនតមផលូវ េពលខលះធូលីដីែដលេហរ គឺ

េពលខលះធូលីដីែដលេហរ េពលខលះអចប៉ះនឹងសក់របស់េយង និងរបសិនេបេយងអត់បនកក់សក់
និងសមអតសក់របស់េយងឲយសអតេទ ែសបកកបលនឹងអចមនបញហ ដូចជមនបញហរមស់
មនបញហរមស់
ឬក៏េពលខលះអចមនបញហដំេបេនេលសច់កបលរបស់េយងេដយសរែតមនៃច។
អញច ឹងអនកខលះែដល អនកខលះែដលអត់បនកក់សក់ អនកខលះែដលអត់បនកក់សក់ ជក់ែសដងដូចជ
អនកែដលរស់េនតមជនបទ េពលខលះេនតំបន់មួយចំនួនគត់អត់មនទឹកេទ
និងេពលខលះេនតំបន់គត់គឺរកីរក មនន័យថពួកគត់មិនសូវមនលុយ
ដូេចនះពួកគត់មិនមនសប៊ូកក់សក់ និងក៏មិនសូវមនទឹកែដរ
ដូេចនះពួកគត់េនេពលែដលមុជទឹករតូវសនសំសំៃច។ ដូេចនះកបលរបស់គត់គឺមនៃច។
ៃចគឺជសតវលិត
អ មយ៉ ងែដលទំេនេលែសបកកបលរបស់េយង ែដលេកតេចញពីែកអល ឬក៏ែសបក
េកតេចញពីេមេរគ ែដលេតងជប់េទនឹងែសបកកបលរបស់េយង។ អញច ឹងេនេពលែដលមនៃច
ៃចេនះនឹងខំកបលរបស់េយង បេងកតឲយមនដំេប។ អញច ឹងករសមអតកបល ករកក់សក់
គឺសំខន់។ អញច ឹងគត់បនចូលមកហង គត់ចូលបន គត់ចូលមកហងកត់សក់
មុនេពលកត់សក់គត់រតូវកក់សមអត កក់សមអតសក់របស់គត់ និងសមអតសច់ សច់កបល
ែសបកនូវ និងសមអត និងសមអតែសបកកបលរបស់គត់ជមុនសិន េដមបី
េដមបីឲយមនអរមមណ៍រសស់រសយ េដមបីឲយមនអរមមណ៍រសស់រសយ និងកុំឲយរមស់ផងែដរ។
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អញច ឹងេយងេឃញជងកត់សក់កំពុងែតេអះកបលរបស់គត់
េដយេយងេឃញមនពពុះសប៊ូជេរចន េយងេឃញមនពពុះសប៊ូជេរចន។
េនែកបរេនះេយងេឃញមនដបសប៊ូពីរ េរបសរមប់កក់ឲយេភញៀវ។
អញច ឹងេនហងកត់សក់មនសប៊ូេរចនរបេភទ

េយងអចេរជសេរ សេទតមសប៊ូណែដលេយងេពញចិតត។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦
េរកយេពលកក់សមអតសក់របស់រសតីមនក់េនះបនសអតេហយ ជងក៏បន
ជងក៏បនេលកយកទឹកផកឈូកមកបញ់ េដមបីសមអតសប៊ូេនះ[េចញ]
េដមបីសមអតសប៊ូេនះឲយសអត។ អញច ឹងេយងេឃញជងេធវេដយយកចិតតទុកដក់
ពីេរពះមិនចង់ឲយទឹកចូលេទកនុងែភនក ឬក៏មិនចង់ឲយសប៊ូចូលេទកនុងែភនករបស់េភញៀវ។
ដូេចនះពួកគត់រតូវកក់សមអតសក់ េដយយកចិតតទុកដក់ េដមបីឲយេភញៀវេពញចិតត។

អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេរបទឹកផកឈូក បញ់ លងសមអតសប៊ូឲយរសតីមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់កក់សក់ និងសមអតសក់សអតេហយ
ិ
រសតីមនក់េនះគត់ក៏េដរមកអងគុយេនេលេកអី មកេលេកអីវលេដ
មបីេធវករកត់សក់។
អញច ឹងេដយសរែតដំបូងសក់របស់គត់ទទឹក អញច ឹងគត់ជូតសមអតសក់របស់គត់
និងផលុំសក់របស់គត់សួ តេហ
ង
យ គត់ក៏ គត់ក៏េដរមក គត់ក៏

ិ
គត់ក៏របប់ជងអំពីមូត
៉ សក់ែដលគត់ចង់កត់។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយេនេលេកអីវល
និងគត់កន់កែនសង គត់កន់កែនសងែដលដក់ជប់េនេលសមរបស់គត់យ៉ងជប់

និងេនខងមុខគត់េយងេឃញមនកញច ក់ េយងេឃញមនកញច ក់េរបសរមប់ឆុ លះមុខ
និងរបដប់របដេផសងៗេទៀត ែដលមនដូចជរកសសិតសក់ ឬក៏តេងកៀប

ឬក៏ជេកស៊ូែដលដក់េនខងមុខេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញជង ជងកត់សក់ែដលជមនុសសរបុស
ែដលជជងរបុស េយងេឃញជងកត់សក់ គឺពក់ឯកសណ
ឋ ន
ពក់ឯកសណ
ឋ នជជងកត់សក់េនកនុងហង េដយេយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌សៃដ
គត់ពក់អវសៃដែវង ប៉ុែនតគត់មូរៃដរបស់គត់ មូរៃដអវរបស់គត់េឡងេទេល
និងគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស។ េនកនុងៃដរបស់គត់មនេសៀវេភម៉ូតសក់
ពីេរពះេពលខលះគត់មិនអចកត់សក់តរមូវចិតតរបស់

គត់មិនអចកត់សក់េដយគមនករកុមម៉ង់ពីេភញៀវបនេទ ពីេរពះេពលខលះគត់ចូលចិតតមូត
៉ េនះ
ប៉ុែនតេភញៀវគត់ចូលចិតតមូត
៉ េនះ។ ដូេចនះគត់រតូវមនេសៀវេភមួយកបល
សរមប់ឲយេភញៀវេរជសេរ សនូវម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់កត់ ដូេចនះជងអច
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ដូេចនះជងកត់សក់អចកត់េទតមេនះ និងអច និង និងេភញៀវក៏េពញចិតតផងែដរ
និងមិនចំណយេពលយូរ។ អញច ឹងជងកត់សក់ក៏បនយកេសៀវេភេដមបីហុចឲយរសតីមនក់េនះ
េធវករេរជសេរ ស។ េនែកបរេជងរបស់រសតីមនក់េនះ េនខងេរកមទូ

ែដលមនកញច ក់េនជប់នឹងជញជង
ំ េនខងេរកមេនះេយងេឃញមនធុងសំរមមួយ
ែដលធុងសំរមេនះេយងទុកេនទីេនះ សរមប់េនេពលែដលគត់មន េនេពលែដលគត់
េនេពលែដលគត់មនសំរម មនសំរម េនេពលែដលគត់មនសំរម
គត់អចេបះចូលេទកនុងេនះ។ េនេពលខលះគត់អចេរបរកដសជូតមត់ ឬក៏េពលខលះគត់អចញុ ំ
ញុអ
ំ ីេនអំឡុងេពលកត់សក់ ដូចជេពលខលះគត់អចញុស
ំ កររគប់េដមបីកុំឲយអផសុក
អញច ឹងគត់អចេបះសំបកេនះចូលេទកនុងធុងសំរមេនះបន។
ឬក៏េពលខលះេនេពលែដលជងកត់សក់ឲយេភញៀវេហយ

ជងនឹងរបមូលសក់របស់េភញៀវដក់ចូលេទកនុងធុងសំរមេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ ជងក៏បន ជងក៏បនហុចេសៀវេភ
ហុចេសៀវេភម៉ូតសក់េនះឲយេទរសតីមនក់េនះ។ រសតីមនក់េនះគត់ចង់កត់សក់របស់គត់ឲយខលី
ដូេចនះគត់ក៏បនេឃញម៉ូតសក់េនកនុង េនកនុងេសៀវេភដូចអវីែដលគត់ចង់េធវ ដូេចនះគត់ក៏
ដូេចនះគត់ក៏ចងអុលបងហញ េទកន់រូបភពែដលមនសក់ខលីរតឹមក េដមបីរបប់ជង
ឲយជងកត់សក់មូត
៉ េនះឲយគត់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩
េរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះរបប់អំពីមូត
៉ សក់របស់គត់េទជង ជងក៏បន
ជងក៏បនយករកណត់ ជងក៏បនយករកណត់ មករុ ំ មករុ ំេនេល ក របស់គត់
េដមបីបង
ំ ខលួនរបស់គត់ កុំឲយេនេពលែដលគត់ កុំឲយេនេពលែដលជងកត់សក់

កេមទចសក់េនះអចចូលេទកនុង អចចូលេទប៉ះនឹងខលួន ដូេចនះអចេធវឲយគត់េសកៀបបន។

ិ
អញច ឹងមុនេពលកត់សក់ ជងរតូវេរបរកណត់េដមបីរុ ំរគប េដមបី េដមបីរគបខលួន ឬក៏ រគបេនជុំវញ
ិ
ិ ួ ន េដមបីកុំឲយកេមទចរបស់សក់តូចៗែដលបនកត់េនះ ប៉ះេទនឹងក
ជុំវញក
ជុំវញខល
ឬក៏ប៉ះេទនឹងខលួន ពីេរពះអចេធវឲយេសកៀប និងរមស់បន។

ិ
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនយកមកពក់េនជុំវញករបស់
រសតីមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ ជងក៏បនយកកៃរនតនិងរកសសិតសក់
យកមកកត់សក់រសតីមនក់េនះឲយខលីេទតមម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់បន។ អញច ឹងេយងេឃញជង
ៃដមខងកន់កៃរនត ៃដខងសដក
ំ ន់កៃរនត ៃដខងេឆវងគឺកន់រកសសិតសក់។ អញច ឹងគត់កត់បេណដរ
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គត់សិតបេណដរ េដមបីឲយចបស់ថសក់ែដលគត់កត់េនះ គឺេសមល អ
ពីេរពះេពលខលះរបសិនេបេយងមិនបនសិតេមលេទ េពលខលះេយងអច
េនេពលែដលកត់សក់មខងែវងមខងខលី អញច ឹងគត់រតូវកត់បេណដរ សិតបេណដរ

េដមបីឲយចបស់ថសក់របស់គត់គឺេសម គឺេសមនិងសអត។ អញច ឹងជងគត់មនជំនញខងកត់សក់
អញច ឹងេយងេឃញជងគត់មនជំនញខងកត់សក់ គឺេយងេឃញគត់កត់សក់េលឿន
េយងេឃញគត់កន់ កត់ កត់សក់េលឿន និងកន់កៃរនតកត់សក់របស់រសតីមនក់េនះ
េដយមិនមនកររពួយបរមភ េដយមិនមនកររពួយបរមភខលចខូចម៉ូតសក់
ឬក៏មិនមនកររពួយបរមភខលចកត់សក់ខុស េដយសរែតគត់គឺជជងកត់សក់យូរឆនម
ំ កេហយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដល
េរកយេពលែដលជងកត់សក់ឲយរសតីមនក់េនះរួចរល់េហយ ជងក៏បនយក

ជងក៏បនយករបដប់ផុ ំស
ល ក់មកផលុំសក់ឲយគត់ ពីេរពះេនេពលែដលគត់កក់សក់

គឺសក់របស់គត់មិនទន់សួ តេនេឡ
ង
យេទ េបេទះបីមនករជូតសមអត ឬក៏ផុ ំេល លកដំបូងក៏េដយ
ប៉ុែនតមិនទន់សួ ត
ង មិនទន់សួ ត
ង មិនទន់សួ តលអ
ង
េនេឡយេទ។ ដូេចនះេនេពលែដល

េនេពលជងកត់សក់ឲយរសតីមនក់េនះរួចរល់េហយ ជងក៏បនយកម៉ូតសក់មកផលុំ យករបដប់ផុ ំស
ល ក់
យករបដប់ផុ ំស
ល ក់មកផលុំសក់ឲយរសតីមនក់េនះ េដមបីឲយសក់របស់គត់
េដមបីឲយសក់របស់គត់េមលេទេឃញសអត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី១២ េរកយេពលផលុំសក់រច
ួ រល់េហយ ជងក៏បនយក
ជងក៏បនយកែរលបយ៍បញ់ សក់ េដមបីបញ់ េនេលសក់របស់រសតីមនក់េនះ

េដមបីឲយសក់េមលេទសអត េមលេទសអត និងទន់រេលង និងចង់ឲយសក់រប របេសម
េដមបីេមលេទឲយេឃញសអត របេសមេដមបីឲយសក់េមលេទេឃញសអត
អញច ឹងជងកន់ែរលបយ៍បញ់ សក់េនកនុងៃដរបស់គត់ គត់កន់បេណដរ គត់ គត់កន់បេណដរ
គត់ៃដមខងេទៀត គឺគត់ផចិតផចង់ ៃដមខងេទៀតេរៀបចំ

ឬក៏តុបែតងម៉ូតសក់របស់គត់េដមបីឲយេមលេទសអត
េរកយេពលែដលគត់បញ់ ែរលបយ៍បញ់ សក់េនះេហយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៣
េរកយេពលែដលជងបញ់ ែរលបយ៍បញ់ សក់េទេលសក់របស់រសតីមនក់េនះរួចរល់េហយ
ជងក៏បនយកកញច ក់មួយេទៀតេដមបី េដមបីដក់ពីេរកយរសតីមនក់េនះ
េដមបីឲយគត់បនេមលេឃញសក់របស់គត់ខងេរកយ។ ពីេរពះេពលខលះ េពលខលះ
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េបេទះបីជមនកញច ក់េនខងមុខ េនេពលែដលគត់េមល

េពលខលះគត់េមលបនេឃញេទរតឹមខងមុខ អញច ឹងខងេរកយគត់អត់ដឹងថសអត ឬក៏មិនសអត
ឬក៏េពញចិតតគត់ែដរឬេទ ដូេចនះេនេពលែដល េនេពលែដលជងកត់សក់េហយ
ជងែតងែតយកកញច ក់មួយេទៀត យកមកដក់េនខងេរកយ
េដមបីងយរសួលឲយេភញៀវគត់បនេមលនូវសក់ខងេរកយរបស់គត់
ពីេរពះរបសិនេបេពលខលះេភញៀវអត់េពញចិតត ជងនឹងអចសេរ ៉[ែកតរមូវ]សក់េនះ េដមបីឲយសអត
េដមបីឲយសអត និងេដមបីឲយេភញៀវេពញចិតត។ អញច ឹងរបសិនេប របសិនេបេភញៀវេមលេទេពញចិតតេហយ
ដូេចនះជងមិនបច់ មិនចំបច់ សេរ ៉សក់េនះបែនថមេទៀតេទ។ អញច ឹងេយងេឃញ អញច ឹងេយងេឃញ
េយងេឃញជងកត់សក់កន់កញច ក់េនកនុងៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរ
រសតីមនក់េនះេរកយេពលែដលជងកត់សក់ និងផលុំសក់

និងបញ់ ែរលបយ៍េនេលសក់របស់គត់េមលេទសអតេហយ េយងេឃញេមលេទសអតេហយ
គត់ក៏បនសមលឹងេមលេទខងេរកយេទៀត េដមបីឲយ ឲយចបស់ថេនខងេរកយ
ក៏គត់េពញចិតតែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េរកយេពលែដលគត់េមលខងមុខ
េមលខងេរកយេហយ គត់េពញចិតតនឹងម៉ូតសក់ថមីេនះណស់

េយងេឃញម៉ូតសក់របស់គត់គឺកត់ខលីរតឹមក អញច ឹងេយងេឃញេមលេទគត់សអត និងែបលក
គត់សអត និងេមលេទែបលកមុខ និងេមលេទែបលកមុខ
េដយសរែតពីមុនេយងេឃញសក់របស់គត់គឺែវង ប៉ុែនតឥឡូវេនះគត់កត់សក់ខលី
េយងេមលេទេឃញែបលក។ អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតសក់ែដលជងកត់ឲយ

គឺេធវឲយគត់េពញចិតតខលង
ំ ណស់ ពីេរពះម៉ូតសក់េនះគឺជ គឺជម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់បន
គឺជម៉ូតសក់ែដលគត់ចង់បន។ អញច ឹងជងក៏សបបយចិតតែដរ
េនេពលែដលេភញៀវេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលេភញៀវេពញចិតតេហយ
ែដលរសតីមនក់េនះេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់របស់គត់េហយ
ជងកត់សក់ក៏បនយករចសមកេបសសមអត
យករចសមកេបសសមអតេនេលកែនសងែដលរុ ំេនេល ក របស់គត់ េដមបីឲយកេមទចសក់លិត
អ ៗ
េចញេទ ធលក់ចុះេទដី ពីេរពះរបសិនេបកេមទចសក់េនះេតងជប់នឹងែសបករបស់គត់
េពលខលះអចេធវឲយគត់រមស់ និងេសកៀប េពលខលះអចេធវឲយគត់រមស់ និងេសកៀប ដូេចនះ
េនេពលែដលកត់សក់េហយ ជងែតងែតេបសសមអត េបសសមអត
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េដមបីកុំឲយកេមទចសក់េនះជប់នឹងែសបក ឬក៏ជប់នឹងខលួនរបស់េភញៀវ។

អញច ឹងេយងេឃញជងកត់សក់ ៃដមខងគឺកន់រចស ៃដមខង ៃដមខងកន់រចស
ៃដមខងេទៀតកន់េកអី េដមបីងយរសួលបងវិលេកអីេទេឆវងេទសដ ំ ពីេរពះ
ិ ដូេចនះ េនេពលែដលគត់ចង់ងកេឆវង ងក
ពីេរពះេកអីេនះគឺជេកអីវល

ពីេរពះេនេពលែដលគត់ចង់បងវិលេឆវង បងវិលសដ ំ គត់មិនចំបច់របប់ឲយរសតីមនក់េនះងកខលួនេទ
េដយគត់រគន់ែតបងវិលេកអីេនះ។ អញច ឹងៃដមខងគត់កន់េកអីេដមបីបងវិល

ៃដមខងេទៀតគឺគត់កន់រចស េដមបីេបសកេមទចសក់េនះេទេលដី ឲយធលក់េទេលដី។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ ជងក៏បនយករកណត់ែដលរុ ំេនេល ក
របស់គត់េនះេចញ រុ ំេនេល ក របស់ របស់គត់េនះេចញ េដយគត់ែបរេកអី េនេពលែដលគត់
េនេពលែដលជងបនយករកណត់ រកណត់រុ ំកេនេល ក របស់រសតីមនក់េនះយកេចញ
រសតីមនក់េនះក៏បនែបរ ែបរមកនិយយជមួយជង េដមបីសួរតៃមល ពីេរពះៃថងេនះគត់បនកក់
គត់បនកត់សក់ផង គត់កក់សក់ផង ដូេចនះគត់ចង់ដឹងអំពីតៃមលេតអស់ប៉ុនមន ដូេចនះ
មុនេពលែដលគត់េទផទះ គត់រតូវឲយលុយេទជងសិន។ អញច ឹងេនេពលែដល
េនេពលែដលគត់សួរតៃមល ជងក៏បនរបប់តៃមល េទរសតីមនក់េនះថអស់របំដុលលរ
ដូេចនះរសតីមនក់េនះក៏បនហុចលុយឲយជង បនទប់មកគត់ក៏បនេដររតលប់េទផទះ។
អញច ឹងេនហងេនះ គឺករកក់សក់ និងកត់សក់ គឺអត់ៃថលេទ អស់រតឹមែតរបំដុលលរែតប៉ុេណណះ
គត់អចកត់សក់ផង គត់អចកក់សក់ផង។ អញច ឹងតៃមលៃថលឬេថកគឺអរស័យេទេលហង។
ហងខលះតូចគឺតៃមលេថក ហងខលះធំមនករតុបែតងលមអេមលេទសអត គឺមនតៃមលៃថល។
អញច ឹងតៃមលេថកឬៃថលគឺអរស័យេទេលហង។ ដូេចនះរសតីមនក់េនះ
េរកយេពលែដលកត់សក់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនឲយលុយេទជង គត់ក៏បនឲយលុយ[ឲយ]េទជង
ិ េដយសបបយចិតត
របំដុលលរ បនទប់មកគត់ក៏បនេដររតលប់េទផទះវញ

ជមួយនឹងទឹកមុខយ៉ ងសបបយចិតត េដយសរែតគត់បន េដយសរែតគត់ៃថងេនះ
បនកត់សក់ឲយខលីេទតមអវីែដលគត់ចង់ េទតមអវីែដលគត់ ែដលគត់ចង់បន។
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