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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេទេមលកុន 
អញច ឹងជទូេទពួកេយងែតងែតេទេមលកុនេនៃថងណែដលេយងឈប់សរមក 
ឬៃថងណែដលេយងទំេនរ ដូចជៃថងេសរ ៍ៃថងអទិតយ ែដលជៃថងែដលេយងមិនេធវករ 
ឬក៏េយងមិនេទសលេនះេទ អញច ឹងេពលខលះេយងអចបបួលមិតតភកតិរបស់េយងេទេមលកុន 
ឬក៏េមលភពយនតបន អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទេមលភពយនត ឬក៏េទេមលេរឿង 
េនកនុងេរងកុន េយងេហថេទេមលកុនក៏បន េទេមលភពយនតក៏បន 
 
ដូេចនះេយងរកេឡកមកេមលរូបភពទី ១ ទងំអស់គន  េដយេនកនុងរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមននរមីន ក់ បទ ែដលនរេីនះ គត់មនអយុរបែហលជ ២៥ ឆន  ំ
គត់កំពុងែតេនអងគុយេនេលេកអី អញច ឹងគត់អងគុយេនេលេកអីមួយ គត់ចងសក់បួងេទេរកយ 
គត់ចងសក់បួងេទេរកយ េហយគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េខៀវ េហយអវរបស់គត់េនះគឺេវៀលក 
បនន័យថអត់មនកេទ អញច ឹងអវរបស់គត់មនែតសម ែតបុ៉េណណ ះ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតអងគុយេលេកអី េហយគត់កំពុងែតអងគុយចុចកំុពយូទ័រ 
អញច ឹងេនខងមុខគត់គឺមនតុមួយ េហយគត់ដក់កំុពយូទ័រ ឬក៏កំុពយូទ័រយួរៃដ េនេលតុេនះ 
ែដលេយងេឃញថគត់កំពុងែតសរេសរសរេទមិតតភកតិរបស់គត់ 
ឬក៏គត់កំពុងែតឆតេទមិតតភកតិរបស់គត់ ែដលេយងេឃញេនកនុងេនះ 
គឺគត់បបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទេមលកុន ឬក៏េមលភពយនតេនេរងភពយនត 
អញច ឹងេយងអចេហបនពីរ េទេមលកុន ឬក៏េមលភពយនត ែដលកែនលងបញច ងំកុន 
ឬកែនលងបញច ងំភពយនតេនះ េយងេហថេរងកុន ឬក៏េរងភពយនត ែដលេនកនុងេនះ 
េយងេឃញថ គត់កំពុងែតឆតេទមិតតភកតិរបស់គត់ េដយេយងគត់សរេសរសរ 
ែដលជទូេទេនរបេទសកមពុជេយងចូលចិតតេលងសរតមរយៈេហវសបុ៊ក ឬក៏ឡញ 
ឬក៏មនកមមវធីិមួយចំនួនេទៀត ដូចជវឆីតជេដម 
អញច ឹងេយងអចេផញសរេទកន់មិតតភកតិរបស់េយង េទកន់មនុសសែដលេយងរសឡញ់ 
ឬក៏េទកន់រកុមរគួសររបស់េយងតមរយៈកមមវធីិទងំេនះ 
េហយជទូេទេនកមពុជេយងចូលចិតតេលងតមឡញ និងេលងតមេហវសបុ៊កជេដម 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេលងឆតេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ 
េដមបីបបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទេមលកុន។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់បនសរេសរសរ 
ឬក៏ឆតេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនជិះម៉ូតូ អញច ឹងគត់ក៏បនេចញពីផទះរបស់គត់ 
បនន័យថគត់ឈប់េលងកំុពយូទ័រេហយ េហយគត់ក៏បនេចញពីផទះ 
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េដយយកម៉ូតូរបស់គត់ជិះេទខងេរក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ម៉ូតូរបស់គត់ 
គឺមនពណ៌ផក ឈូក ម៉ូតូគឺមនពណ៌ផក ឈូក េហយកង់របស់វមនពីរ អញច ឹងម៉ូតូមនកង់ែតពីរេទ 
គឺកង់ខងមុខមួយ និងកង់ខងេរកយមួយ េហយម៉ូតូរបស់គត់េនខងមុខ 
គឺមនចេងកៀងសរមប់បំភលឺផលូវ អញច ឹងេនេពលយប់ ឬក៏េនេពល[ភលឺ] េនេពលេមឃេភលៀង 
គឺេយងអចេបកចេងកៀងេនះ េដមបីឲយអំពូលភលឺ េដមបីបំភលឺផលូវបន ឬក៏េនេពលេមឃេភលៀង 
គឺេនេពលែដលេយងេមលអវីមិនេឃញ េយងអចេបកេភលង េដមបីឲយអនកេនខងមុខដឹងថមនម៉ូតូ 
ឬក៏េយងេមលេដមបីឲយដឹងថ េនខងមុខមនរគលុក ឬក៏មនឧបសគគេផសងៗ 
អញច ឹងចេងកៀងម៉ូតូគឺមនពីរ មួយេនខងមុខ និងមួយេទៀតេនខងេរកយ 
ែដលចេងកៀងេនខងមុខគឺមនពណ៌រងេលឿងបនតិច 
ចំែណកចេងកៀងេនខងេរកយគឺមនពណ៌រកហម េយងេឃញថ 
ម៉ូតូរបស់គត់ដក់កញច ក់េមលេរកយផងែដរ 
អញច ឹងរគប់ម៉ូតូទងំអស់គឺរតូវែតដក់កញច ក់េមលេរកយ េរពះថេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ 
របសិនេបេយងមិនដក់កញច ក់េមលេរកយេនះេទ គឺេយងនឹងពិបកជិះ 
េដយសរែតេយងរតូវងកេរកយេមលថេតមននរណេនពីេរកយឬអត់ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងដក់កញច ក់េមលេរកយ គឺេយងរគន់ែតរកេឡកេមលេទកញច ក់បនតិច 
េយងនឹងដឹងថមនអនកណេនខងេរកយេហយ មួយវញិេទៀតគឺ 
របសិនេបេយងមិនដក់កញច ក់េមលេរកយេទ គឺមិន មិនរតឹមរតូវេនះេទ 
េរពះគឺខុសនឹងចបប់ចរចរណ៍ អញច ឹងបូ៉លិសអចពិន័យេយងបន 
េរពះែតេយងមិនដក់កញច ក់េមលេរកយ េហយនរមីន ក់េនះ គត់ជិះម៉ូតូ 
គឺគត់ពក់មួកសុវតថិភពផងែដរ អញច ឹងគឺនរមីន ក់េនះ េយងេឃញថ 
គត់េគរពចបប់ចរចរណ៍ណស់ េដយគត់ដក់កញច ក់ម៉ូតូ េហយគត់ពក់មួកសុវតថិភពផងែដរ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ េយងរតូវែតពក់មួកសុវតថិភព 
េរពះថរបសិនេបេយងមិនពក់េនះេទ េនេពលែដលេយងដួល 
អញច ឹងេយងអចមនេរគះថន ក់េផសងៗ ែដលប៉ះពល់ដល់កបល ដូចជដួលែបកកបល 
ឬក៏ពកកបលជេដម អញច ឹងរបសិនេបេយងពក់មួកសុវតថិភព 
គឺេយងនឹងមិនមនបញហ កបលេកតេឡងេនះេទ មយ៉ងវញិេទៀត 
របសិនេបមិនពក់មួកសុវតថិភពេនេពលជិះម៉ូតូ គឺបូ៉លិសនឹងេធវករពិន័យេយងដូចគន  
ដូចែដលេយងជិះម៉ូតូមិនដក់កញច ក់ែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ បនទ ប់ពីគត់ជិះម៉ូតូបនបនតិចេរកយមក 
គឺមកដល់េរងភពយនត ឬក៏េរងកុន 
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ែដលគត់បនណត់គន ជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់តមរយៈឆត អញច ឹងករែដលេយងេផញសរ 
ឬក៏ខលេដមបីចង់ជួបនរណមន ក់ េយងេហថករណត់ជួប 
អញច ឹងអមបញ់មិញគឺគត់បនណត់ជួបជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់េនកនុងេរងភពយនត 
ដូេចនះេហយេទបគត់ជិះម៉ូតូមកកន់េរងភពយនត អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
គត់មកដល់េរងភពយនតមួយ េរងភពយនតមួយ េហយគត់បនជួបនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ 
េយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់គឺមនអយុរបហក់របែហលនឹងគត់ែដរ គឺមនអយុរបែហលជ ២៥ 
ឆន  ំបុ៉ែនតមិតតភកតិរបស់គត់គឺរងធត់ជងគត់បនតិច អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គឺមនរងសគម 
េហយមិតតភកតិរបស់គត់គឺមនរងធត់ អញច ឹងគត់មនរងធត់ 
េហយមិតតភកតិរបស់គត់គឺទមល ក់សក់ចុះេរកម បនន័យថសក់គត់អត់ចងេទ 
អញច ឹងសក់គត់េនរតឹមសម  េហយគត់ទមល ក់ចុះ ែដលនរមីន ក់េនះ គត់ពក់អវេលឿងៃដខល ី
េហយេសលៀកសំពត់ពណ៌េខម  អញច ឹងគត់េសលៀកសំពត់ពណ៌េខម ខល ីេហយនរមីន ក់េនះ 
គត់បនេលកៃដមួយចំេហៀងេឡងេល ឬក៏មខ ងេឡងេល េដមបីជសញញ េហមិតតភកតិរបស់គត់ 
អញច ឹងនរមីន ក់ែដលមនវយ ២៥ ឆន  ំែដលពក់អវពណ៌េខៀវេនះ 
គត់ក៏បនេលកៃដមខ ងេឡងេលែដរ េដមបីជសញញ ថពួកេគបនជួបគន  
ឬក៏ពួកេគបនេឃញគន េហយ អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ គឺបនមកដល់េរងកុន 
ឬេរងភពយនតទងំពីរនក់ែតមដង េដយេយងេឃញេនេលជញជ ងំ េយងេឃញមនបដផសពវផសយ 
អញច ឹងបនន័យថមនរកដសលិខិតផសពវផសយែដលបិទេនេលជញជ ងំ ែដលេគផសពវផសយអំពីេរឿង 
ឬក៏ែដលេគផសពវផសយអំពីសច់េរឿងែដលេគនឹងបញច ងំេនកនុងេរងកុន 
អញច ឹងេពលខលះេគបនបិទបដផសយពណិជជកមមេនេលជញជ ងំ េដមបីឲយអនក[េទ]េមលដឹងថ 
េតេគមនបញច ងំេរឿងអវីខលះ ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនបដពីរេនេលជញជ ងំ 
ែដលកំពុងែតផសយអំពីេរឿងែដលេគនឹងបញច ងំ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ 
ពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនមកទិញសំបុរតេដមបីេមលេរឿង 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេទេមលកុនេនកនុងេរងភពយនត ឬក៏េនកនុងេរងកុន 
េយងរតូវែតទិញសំបុរតជមុនសិន េដយសំបុរតគឺេយងអចេរជសេរ សបន 
ថេយងចង់អងគុយេកអីណ ដូចជេនកនុងេរងកុនគឺមនេកអីេរចន 
េហយេកអីជេរចនជួរពីជិតផទ ងំបញច ងំរហូតេទដល់ខងេរកយ 
អញច ឹងជទូេទអនកែដលេទេមលកុនទងំអស់គឺគត់ចូលចិតតទិញេកអីេនកណដ ល 
េរពះថេកអីេនកណដ លគឺងយរសួលេមល បនន័យថគត់េមលបនរសួល េដយមិនពិបក 
មិនឆង យេពក ឬក៏មិនជិតេពក ចំែណកឯេកអីខងមុខគឺរងពិបកេមលបនតិច 
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េដយសរែតវេកៀកេទនឹងផទ ងំបញច ងំកុនេពក អញច ឹងេធវឲយេយងេងយេឡងេល 
ពិបក[េហយ]រងេរយកបនតិច មយ៉ងវញិេទៀតគឺរូបភពេនកនុងកុនគឺធំៗ 
ដូេចនះរបសិនេបេយងអងគុយេមលជិតេពក គឺអចេធវឲយេយងវលិមុខបន 
អញច ឹងេហយេទបេគចូលចិតតេមលេកអីកណដ ល េហយមយ៉ងវញិេទៀត 
របសិនេបេយងអងគុយេនេកអីខងេរកយ គឺមនករពិបកេមលបនតិច 
េដយសរែតេកអីខងេរកយគឺឆង យ អញច ឹងវេធវឲយេយងពិបកេមល 
របសិនេបេយងអងគុយេនេកអីខងេរកយ ដូេចនះេហយនរពីីរនក់េនះ 
គត់របែហលជទិញេកអីណមួយែដលគត់ចង់អងគុយ ែដលជេកអីខងមុខ េកអីកណដ ល 
ឬក៏េកអីខងេរកយជេដម េហយចំេពះសំបុរតកុន គឺេយងមិនចបំច់េទទិញផទ ល់ក៏បនែដរ 
េរពះឥឡូវេនះគឺេយងអចទិញតមរយៈអីុនធឺណិត ឬក៏[េយង]អចខលេទកក់បន 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់េទេមលកុន េយងរគន់ែតចូលេទកន់េវបសយ 
ឬក៏េទកន់េគហទំព័ររបស់េរងកុនេនះ េយងអចទិញសំបុរតតមរយៈអីុនធឺណិតបន 
អញច ឹងេយងរគន់ែតចូលេទេធវតមករែណនរំបស់េវបសយេនះ 
អញច ឹងេយងអចទិញសំបុរតបនេដយងយរសួល 
េដយេយងមិនចបំច់េទទិញេនកនុងេរងកុនេនះេទ អញច ឹងបុ៉ែនតនរពីីរនក់េនះ 
គឺគត់ពំុបនទិញតមអីុនធឺណិតេទ អញច ឹងគត់បនមកដល់េរងកុន េដមបីទិញសំបុរតកុនែតមដង 
អញច ឹងេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់ទិញសំបុរតកុនចំនួនពីរសនលឹក គឺសរមប់គត់មួយ 
និងសរមប់មិតតភកតិរបស់គត់មួយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីពួកេគទិញសំបុរតកុនរចួេហយ 
ពួកេគក៏បនមកកន់កែនលងលក់ចំណីមដង ែដលជទូេទេនកនុងេរងកុនគឺែតងែតមនកែនលងលក់ចំណី 
ែដលលក់ចំណីមនដូចជេពតលីង មនដូចជសូកូឡ មនដូចជនំៃរប មនដូចជនំកញច ប់ជេដម 
អញច ឹងពួកេគេនកនុងរូបភពេនះ េគបនទិញជេពតលីង 
េដមបីអងគុយញុេំនេពលែដលពួកេគេមលេរឿង ឬក៏េមលភពយនត 
អញច ឹងេពតលីងែដលលក់េនកនុងេរងភពយនត ឬក៏េនកនុងេរងកុន េគែតងែតខចប់ 
ឬក៏រចកចូលេទកនុងរបអប់រកដសៗមួយ អញច ឹងដូចជេនកនុងរូបភពេនះជេដម 
គឺេគបនរចកេពតលីងេនះចូលេទកនុងរបអប់រកដស 
េដយេយងេឃញអនកលក់េពតលីងគឺេនខងកនុង អនកលក់េពតលីងេនខងកនុង 
ឬក៏េនខងេរកយតុមួយ អញច ឹងគត់បនពក់អវពណ៌េលឿង ឬក៏ពណ៌ទឹករកូច 
អញច ឹងគត់បនពក់អវពណ៌ទឹករកូច េហយមនពក់មួកមួយផងែដរ អញច ឹងមួកគត់គឺជមួកចុងេភ 
បនន័យថេគពក់េដមបីករពរអនម័យ កំុឲយមនសក់ ឬក៏កំុឲយមនធូលីែដលេនេលកបល 
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រជុះចូលេទកនុងចំណីអហរ 
អញច ឹងេគពក់មួកមួយេដមបីករពរកំុឲយមនសក់របស់េគរជុះេទចូលេទកនុងចំណី 
េហយេគបនពក់េអៀមផងែដរ អញច ឹងេអៀមរកណត់មួយេនះ 
គឺេគពក់េដមបីកំុឲយរបឡក់សេមលៀកបំពក់ ឬក៏ឯកសណឋ នរបស់េគ េនេពលែដលេគដួសចំណី 
ឬក៏ដួសនំេនះេចញមកខងេរក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺអនកលក់គត់បនរបគល់នំមួយកញច ប់ 
ឬក៏របគល់េពតលីងមួយកញច ប់េទឲយនរពីីរនក់េនះ ែដលតមករកុមម៉ង់ទិញរបស់នរពីីរនក់េនះ 
សរមប់យកេទញុេំនេពលែដលពួកេគេមលេរឿង ឬក៏េមលភពយនតេនកនុងេរងកុន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីពួកេគទិញេពតលីង ឬក៏េពត 
ពួកេគទិញេពតលីងមួយកញច ប់រចួរល់េហយ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ទិញេពតលីងែតមួយកញច ប់េនះេទ េរពះពួកេគទិញេពតលីងមួយកញច ប់ធំ 
អញច ឹងេពតលីងមួយកញច ប់ធំ គឺពួកេគអចញុបំនទងំពីរនក់ែតមដង 
េហយបនទ ប់មកពួកេគក៏បនទិញេភសជជៈ អញច ឹងពួកេគបនេហេភសជជៈពីរដប 
ែដលេភសជជៈមនដូចជកូកកូឡ មនដូចជ Sprite ដូចជ Fanta 
ឬក៏មនេភសជជៈជេរចនេផសងេទៀតែដលលក់េនកនុងេរងកុន 
អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់ញុេំភសជជៈអវី េយងរគន់ែតរបប់េទដល់អនកលក់ 
េនះអនកលក់នឹងយកេភសជជៈេនះមកឲយេយងជក់ជពំុខន ដូចេនកនុងរូបភពេនះ នរពីីរនក់េនះ 
គត់បនកុមម៉ង់ដូចជកូកកូឡចំនួនពីរដប អញច ឹងគត់របប់េទអនកលក់ថ 
គត់រតូវករកូកកូឡចំនួនពីរដបេទៀត 
ដូេចនះេហយេទបអនកលក់គត់របគល់កូកកូឡពីរដប់េទឲយនរទីងំពីរនក់ 
េដយកូកកូឡទងំពីរដបេនះ គឺមនដក់បំពង់បឺត ឬក៏ទុេយ ចូលេទកនុងដបេនះផងែដរ 
េដមបីឲយពួកេគទងំពីរនក់ងយរសួលបឺតទឹកកូកេចញពីដបេនះ 
អញច ឹងពួកេគមិនញុផំទ ល់ដបេនះេទ ពួកេគេរបបំពង់បឺត ឬក៏ទុេយ េដមបីបឺតកូកេចញពីដប។ 
 
បនទ ប់មកចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគទិញចំណីរចួរល់េហយ អញច ឹងមុនេពលែដលេគចូលេទកនុងេរងកុន 
េគរតូវទិញចំណីញុជំមុនសិន េដមបីញុេំនេពលែដលេគកំពុងេមលេរឿង 
អញច ឹងបនទ ប់ពីេគទិញចំណីរចួរល់េហយ ពួកេគក៏បនេដរចូលមកកនុងកែនលងបញច ងំេរឿង 
អញច ឹងមុននឹងេគអចចូលបន េគរតូវយកសំបុរតេទឲយអនករតួតពិនិតយសំបុរតសិន 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនអនករតួតសំបុរត 
រតួតពិនិតយសំបុរតកំពុងែតឈរេនខងមុខទវ រ េដមបីចូលេទេមលទវ រចូលេទកែនលងបញច ងំេរឿង 
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អញច ឹងអនកពិនិតយសំបុរត គត់ឈរេនខងមុខទវ រ េហយគត់ក៏កន់យកសំបុរតពីនរពីីរនក់េនះ 
េដយនរពីីរនក់េនះ គត់បនរបគល់សំបុរតចំនួនពីរសនលឹកេទឲយអនកពិនិតយសំបុរត 
េហយអនកពិនិតយសំបុរត គត់ក៏បនរតួតពិនិតយសំបុរតេនះថរតឹមរតូវែដរឬេទ 
អញច ឹងេយងេឃញអនករតួតពិនិតយសំបុរតេនះ គឺគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស អវពណ៌ស 
េហយមនពក់មួកមួយផងែដរ អញច ឹងគត់មនពក់មួកមួយដូចគន  ដូចអនកលក់ែដរ 
ក៏បុ៉ែនតមួកេនះគឺជមួកសញញ េនះសមគ ល់ថ គត់ជអនករតួតពិនិតយសំបុរត 
េហយេនៃដរបស់គត់មខ ង គឺមនកន់ពិលចំនួនមួយ អញច ឹងគត់កន់ពិល 
េដមបីបំភលឺេនេពលែដលេភញៀវចូលេទកនុងកែនលងបញច ងំកុនគឺងងឹត 
ដូេចនះគត់រតូវកន់ពិលេដមបីបញច ងំឲយេភញៀវេដរេទរតូវកែនលងរបស់េគែដលរតូវអងគុយ 
អញច ឹងេនកនុងៃដរបស់អនករតួតពិនិតយសំបុរត គឺមនពិលចំនួនមួយេដមបីបញច ងំ 
េហយេយងេឃញេនកនុងៃដរបស់នរពីីរនក់េនះ គឺកំពុងែតកន់ទឹករកូចកូកមន ក់មួយដបៗ 
េហយេនកនុងៃដនរែីដលពក់អវេលឿង គឺមនេពតលីងចំនួនមួយកញច ប់ផងែដរ 
ែដលេគបនទិញអមបញ់មិញ អញច ឹងពួកេគយកកូកនិងេពតលីង 
េដមបីចូលេទញុេំនកនុងេពលែដលេគេមលេរឿងកុន េហយមុនេពលែដលេគចូល 
គឺេគហុចសំបុរតេទឲយអនកពិនិតយសំបុរត េដមបីរតួតពិនិតយថរតឹមរតូវែដរឬេទ 
េហយេគរតូវអងគុយេនេកអីេលខបុ៉នម ន។ 
 
បនទ ប់មកមកដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីរតួតពិនិតយសំបុរតរចួរល់េហយ បនទ ប់ពីរតួតពិនិតយសំបុរតរចួរល់េហយ ពួកេគទងំពីរនក់ 
ក៏បនេដរចូលមកកនុងកែនលងអងគុយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ 
មនមនុសសជេរចនកំពុងែតអងគុយេមលកុន អញច ឹងបនន័យថនរពីីរនក់េនះ 
គត់បនមកេរកយេគ អញច ឹងបនន័យថមនអនកចូលេមលជេរចនរចួរល់មកេហយ 
ែដលបនចូលមកមុននរមីន ក់េនះ េដយេយងេឃញមនេកអីចំនួនបីជួរ 
េនកនុងេនះគឺជួរទីមួយគឺមននរមីន ក់និងមនបុរសពីរនក់ 
េដយមនបុរសែដលអងគុយេនខងេគបំផុត គឺគត់សក់ទំែពក 
អញច ឹងគត់អត់មនសក់េនេលកបលេនះេទ េហយបុរសែដលអងគុយកណដ ល 
គឺមនរងវយេកមងបនតិច ចំែណកឯេនខងេគមខ ងេទៀតគឺមននរមីន ក់ែដលអងគុយេមលែដរ 
អញច ឹងបនន័យថពួកេគទងំអស់គន កំពុងែតមកេមលកុនដូចគន  ចំែណកឯជួរទី ២ 
គឺេយងេឃញមនសុទធែតនរពីីរនក់ គឺ[មន]នរចំីនួនពីរនក់កំពុងែតអងគុយេមលកុន 
េហយមនបុរសចំនួនមន ក់ អញច ឹងនរពីីរនក់េនះគឺេកអីគត់េនជួរទី ៣ 
អញច ឹងគត់េដរសំេដេទកន់ជួរទី ៣ េដមបីអងគុយេនកែនលងរបស់គត់ែដលគត់បនទិញសំបុរត 
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អញច ឹងបនន័យថគត់ទិញសំបុរតេដមបីអងគុយេនជួរទី ៣ ដូេចនះេហយេទបជួរទី ៣ 
ពំុមននរណអងគុយ អញច ឹងគត់បនកន់ទឹករកូច និងកន់ popcorn ឬក៏កន់េពតលីងរបស់គត់ 
មកកន់េកអីជួរទីបីេដមបីអងគុយេមលកុន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគេដរមកដល់េកអីអងគុយេហយ ពួកេគក៏បនចូលេទកន់កែនលងរបស់េគេដមបីអងគុយ 
អញច ឹងេគេមលេទេលសំបុរតរបស់េគថេគ[កន់]អងគុយេនកនុងេកអីេលខបុ៉នម ន 
អញច ឹងជទូេទេកអីេនកនុងេរងកុនគឺែតងែតមនដក់េលខ ដក់េលខសមគ ល់ 
ឬក៏ដក់អកសរសមគ ល់េដមបីឲយដឹងថ េតអនកេមលមួយៗ គឺេគរតូវអងគុយេនេកអីេលខបុ៉នម ន 
េដមបីកំុឲយមនករដេណដ មគន  អញច ឹងេគែតងែតកំណត់េលខ េដមបី 
េនកនុងសំបុរតផងនិងេនេលេកអីផង េដមបីឲយអនកេមល 
ឬក៏ទសសនិកជនងយរសួលកនុងករែសវងរកេកអីេដមបីអងគុយ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់េនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺបនរកេឃញេកអីេដមបីអងគុយរចួរល់េហយ 
អញច ឹងពួកេគក៏បនចូលមកកន់េកអីអងគុយរបស់េគ េហយេគបនដក់ដបកូក 
ឬក៏ដបទឹករកូចរបស់េគេទកន់កែនលងសរមប់ដក់ដបទឹករកូច អញច ឹងជទូេទេនកនុងេរងភពយនត 
ឬក៏កនុងេរងកុន េកអីរបស់វែតងែតមនកែនលងសរមប់ដក់ចំណី 
អញច ឹងេគមនកែនលងសរមប់ដក់ទឹករកូច េគមនកែនលងសរមប់ដក់េភសជជៈេផសងៗផងែដរ 
ដូចជជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ គឺពួកេគទងំពីរនក់បនដក់ដបទឹករកូចេទកន់បងក ន់ៃដេកអី 
ែដលជកែនលងសរមប់ដក់ដបទឹករកូច 
អញច ឹងពួកេគបនដក់ដបទឹករកូចចូលេទកនុងកែនលងដក់ដបទឹករកូចែដលេនេលបងក ន់ៃដ 
ចំែណកឯេពតលីងគឺពំុមនកែនលងដក់េនះេទ អញច ឹងេគក៏បនអងគុយឱបេពតលីង 
អញច ឹងនរពីក់អវេលឿង ែដលពក់អវេលឿងៃដខល ីសំពត់ពណ៌េខម េជងខលីេនះ 
គឺគត់កំពុងែតអងគុយឱបេពតលីង បុ៉ែនតដបទឹករកូចរបស់គត់គឺដក់េនេលបងក ន់ៃដេកអី 
េហយពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនអងគុយេមលកុន។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគចូលេទកនុងេរងកុនបនបនតិចេរកយមក េគក៏ចប់េផដមបញច ងំវេីដអូមួយចំនួន 
េទេលផទ ងំបញច ងំរូបភព អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ មុននឹងសច់េរឿងចប់េផដម 
គឺមនករផសយពណិជជកមមជមុនសិន អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេទេមលកុន 
មុននឹងចប់េផដមេលងេរឿង គឺេគែតងែតផសយពណិជជកមម ែដលេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងេមលេទគឺ គឺជរូបភពឡន គឺេគកំពុងែតបញច ងំរូបភពឡន 
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អញច ឹងបនន័យថេគកំពុងែតផសយពណិជជកមមអំពីឡន ឬក៏ផសយពណិជជកមមអំពីករលក់ឡន 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនឡនពណ៌ទឹករកូចចំនួនមួយ កំពុងែតេបកេនតមផលូវ 
អញច ឹងឡនពណ៌ទឹករកូចកំពុងែតេបកេនតមផលូវ េដយមន 
េនែកបរេនះេយងេឃញមនរូបសញញ ដុលល រ អញច ឹងបនន័យថឡនេនះគឺេគកំពុងែតលក់ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺ[ជ]ករនិយយអំពីករផសយពណិជជកមមលក់ឡនេទដល់ទសសនិកជន 
េរពះថេនកនុងេរងកុនគឺមនទសសនិកជនេរចន 
អញច ឹងរបសិនេបេគផសយពណិជជកមមេនកនុងេរងកុន គឺអចេធវឲយទសសនិកជនជេរចន 
គត់អចចប់អរមមណ៍េទេលពណិជជកមមរបស់គត់ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ផសយពណិជជកមមលក់ឡនេនកនុងេរងកុន 
គឺអចេធវឲយមនមនុសសជេរចនដឹងថឡនមួយេនះកំពុងែតលក់ េហយអចដឹងថ 
េតឡនេនះមនលកខណៈពិេសសអវីខលះ ែដលទសសនិកជនជេរចនគត់អចដឹង 
ដូេចនះេហយេទបេគេធវករផសយពណិជជកមមេនកនុងេរងភពយនត 
មុននឹងេគចប់េផដមបញច ងំេរឿងែដលេយងចង់េមល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីសច់េរឿង ឬក៏ពណិជជកមមបនបញច ប់ 
អញច ឹងមុននឹងចូលសច់េរឿង េគផសយពណិជជកមមមួយេទពីរជមុនសិន 
អញច ឹងេគផសយពណិជជកមមមួយេទពីរ ពណិជជកមម បនទ ប់មកក៏េគចូលសច់េរឿង 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១១ គឺសច់េរឿងបនចប់េផដម ដូេចនះេហយទសសនិកជនទងំអស់ 
ក៏ចប់េផដមបិទសំេឡងទូរស័ពទ េហយក៏បិទសំេឡងេរទ៍ 
អញច ឹងេនកនុងេរងកុនគឺេគពំុអនុញញ តឲយេយងេបកសំេឡងេរទ៍ទូរស័ពទេនះេទ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងមនទូរស័ពទ េយងរតូវែតដក់ញ័រ គឺេយងបិទសំេឡង មិនឲយឮសំេឡងេនះេទ 
គឺេយងរតូវែតដក់ញ័រ េដមបីកំុឲយរខំនដល់អនកដៃទ េរពះថេគេទេមលេរឿង គឺេគរតូវករសងប់សង ត់ 
អញច ឹងរបសិនេបទូរស័ពទរបស់េយងេរទ៍ ឬក៏ទូរស័ពទរបស់េយងមនសំេឡងរខំន 
វនឹងេធវឲយមនកររខំនេទដល់ទសសនិកជន ឬក៏អនកេមលដៃទេទៀត 
ដូេចនះេហយេនកនុងេរងភពយនត គឺេគមិនអនុញញ តឲយេយងដក់សំេឡងេរទ៍ទូរស័ពទេនះេទ 
របសិនេបមនទូរស័ពទេយងរតូវែតដក់ញ័រ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺសច់េរឿងបនចប់េផដម 
អញច ឹងគឺចប់េផដមបញច ងំេរឿងេហយ ដូេចនះេហយទសសនិកជនទងំអស់ក៏បនបិទទូរស័ពទ 
ឬក៏បិទសំេឡងទូរស័ពទទងំអស់គន េដមបីេមលេរឿង េហយេដមបីកំុឲយរខំនដល់អនកដៃទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ េរឿងែដលេគកំពុងែតេមល 
គឺជេរឿងមេនសេញចតន អញច ឹងេរឿងេសនហ ឬេយងអចេហថេរឿងមេនសេញចតន ែដលេរឿងេនះ 
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គឺមិនមនករៃវវយគន  ឬក៏វយតប់េនះេទ អញច ឹងឈុតឆកេនកនុងេរឿងេនះ គឺពំុមនឈុតវយគន  
ឬក៏បញ់របហរេនះេទ គឺជេរឿងមេនសេញចតន អញច ឹងបនន័យថ 
េគនិយយអំពីេសនហរវងមនុសសរបុសនិងមនុសសរសី ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ 
េយងេឃញថ មនបុរសមន ក់ គត់កំពុងែតឈរនិយយជមួយនឹងមិតតរសីរបស់គត់ 
ែដលបុរសមន ក់េនះ គត់ពក់អវពណ៌សវ យ សក់ខល ីេហយគត់ជបុរសមនវយេកមង 
អយុគត់របែហល ២០ ឆន  ំែដលគត់កំពុងែតឈរជមួយនឹងមិតតរសីរបស់គត់និយយគន  
ែដលមិតតរសីរបស់គត់មនសក់ែវងចងេទេរកយ េហយពក់អវពណ៌ទឹករកូច 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់កំពុងែតសែមតងេរឿង ឬក៏បនន័យថពួកេគទងំពីរនក់ កំពុងែតេលងេរឿង 
េហយពួកេគគឺេលងេរឿងេសនហ អញច ឹងអនកសែមតងេរឿងែដលេនកនុងកុន េយងេហថតួកុន 
ឬក៏តរភពយនត អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់គឺជតរភពយនត ឬក៏តួកុន 
ែដលពួកេគបនសែមតងភពយនត ឬក៏សែមតងេរឿង េដមបីបញច ងំេនកនុងកុន 
ដូេចនះេហយេទបេយងេហថតួកុន ឬក៏តរភពយនត អញច ឹងពកយថតរគឺបនន័យថអនកសែមតង 
អញច ឹងេយងអចេហបនពីរ តរ គឺផក យេនេលេមឃ អញច ឹងេពលខលះេយងេហផក យក៏ថតរែដរ 
េហយចំេពះអនកសែមតងភពយនត ឬក៏សែមតងេរឿង ឬក៏សែមតងកុន ក៏េយងេហថតរែដរ 
អញច ឹងេយងអចេហថ ពួកេគគឺជតរភពយនត ឬក៏តួកុន ែដលពួកេគកំពុងែតសែមតងេរឿង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីេលងេរឿងបនបនតិចេរកយមក គឺមួយសនទុះេរកយមក គឺេរឿងក៏បនចប់ 
អញច ឹងជទូេទេរឿងែដលបញច ងំេនកនុងកុន គឺជធមមតគឺមនរយៈេពលរបែហលជ ៦០ នទីេទ 
៩០ នទី អញច ឹង ៦០ នទីេយងេហថ ១ េម៉ង ចំែណកឯ ៩០ នទី េយងអចនិយយបនថ ១ 
េម៉ងកនលះ េរពះថមួយេម៉ងមន ៦០ នទី ចំែណកឯ ៩០ នទី គឺមន ៦០ នទីបូកនឹង ៣០ នទី 
ដូេចនះេហយេយងអចេហថមួយេម៉ងកនលះ អញច ឹងជទូេទេនេរងភពយនតេគបញច ងំេរឿងពី ៦០ 
នទីេទ ៩០ នទី បនទ ប់មក បនទ ប់ពីពួកេគេមលអស់រយៈេពល ៩០ នទីមក 
ភពយនតក៏បនបញច ប់ អញច ឹងេរឿងេនះគឺជេរឿងេសនហ ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញថ 
េនេពលែដលបញច ប់គឺមនេលតអកសរេចញមកេរក គឺមនអកសររត់េឡងេល 
ែដលផសយអំពីតួសែមតង ែដលផសយអំពីអនកដឹកនេំរឿង ែដលផសយអំពីអនកនិពនធជេដម 
អញច ឹងេនេពលែដលបញច ប់ េគែតងែតបញជ ក់អំពីអនកនិពនធ អនកសែមតង េតជនរណ េហយអនកកត់ត 
និងអនកបេចចកេទសេផសងៗេនកនុង[រូប]ភពយនតេនះែដលជនរណខលះ 
អញច ឹងេគែតងែតដក់េនកនុងេពលែដលចប់សច់េរឿង គឺេគដក់េនកនុងអកសរេដមបីរត់េឡងេល 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនេឆនរសមុរទ អញច ឹងបនន័យថរូបភព 
ភពយនតេនះេគបញច ងំេនះគឺ បញច ប់េនកនុងេឆនរសមុរទ ែដលេយងេឃញមនេឆនរសមុរទ 
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និងមនទឹកសមុរទពណ៌េខៀវ េហយមនទូកមួយកំពុងែតអែណត តេនេលទឹកសមុរទេនះ 
អញច ឹងទូកេនះគឺជទូកេកដ ង ែដលអែណត តេនេលសមុរទ េហយេយងេឃញថ 
ៃផទេមឃគឺថរសឡះលអណស់ គឺេយងេឃញថមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ 
េហយមនពពកពណ៌សជេរចនកំពុងែតរសត់េនេលអកស អញច ឹងេរឿងេនះជេរឿងេសនហ 
ដូេចនះេហយេគរតូវែតរករូបភពណ ឬក៏វេីដអូណ romantic 
ឬក៏វេីដអូណែដលេធវឲយេយងមនអរមមណ៍មនមេនសេញចតន េដមបីយកមកបញច ងំ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ គឺភពយនតរតូវបនបញច ប់ 
ដូេចនះអនកេមលទងំអស់រតូវែតេរកកពីេកអីេដមបីេចញេរក។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីភពយនតចប់ 
គឺអនកេមលទងំអស់ ឬក៏េយងេហថទសសនិកជន អញច ឹងអនកេមលភពយនត ឬក៏អនកេមលទូរទសសន៍ 
អនកេមលេរឿងេផសងៗ េយងេហថទសសនិកជន អញច ឹងបនទ ប់ពីសច់េរឿងចប់េហយ 
េយងេឃញថទសសនិកជនទងំអស់ក៏បនេរកកេចញពីេកអី េដមបីេដរេចញេទេរកេរងកុនវញិ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថអនកេមល 
ឬក៏ទសសនិកជនែដលអងគុយខងមុខនរពីីរនក់េនះ គឺបនេចញខងេរកអស់េហយ 
អញច ឹងនរពីីរនក់េនះ ក៏បនេចញខងេរកេរងភពយនតែដរ គឺេចញខងេរកដូចគន  
ដូេចនះេហយពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនេដរបេណដ រនិយយគន បេណដ រ 
េដយពួកេគនិយយគន អំពីសច់េរឿងែដលេគបនេមលអមបញ់មិញថពិតជលអេមលណស់ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ក៏េដរបេណដ រនិយយបេណដ រ េដយនរពីក់អវេខៀវគត់េដរខងមុខ 
េហយនរែីដលពក់អវេលឿងគត់េដរខងេរកយ 
េហយនរពីក់អវេខៀវគត់េដរបេណដ រងកេរកយបេណដ រ 
េដមបីនិយយជមួយមិតតភកតិរបស់គត់អំពីសច់េរឿងែដលេគបនេមលអមបញ់មិញ 
េរពះ[...]សច់េរឿងបនចប់េហយ ដូេចនះពួកេគេដរេចញពីកនុងេរងកុន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេគេដរបនតិចមក 
ពួកេគបនេចញមកេរកេរងកុន េហយេគបនមកយកម៉ូតូេនកែនលងចតម៉ូតូរបស់ពួកេគ 
អញច ឹងេយងេឃញថ ពួកេគបនេដរមកដល់ម៉ូតូរបស់ពួកេគែដលកំពុងែតចត 
េហយពួកេគបនលគន េទផទះេទវញិេទមក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
នរែីដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់បនពក់មួកសុវតថិភពរចួរល់េហយេដមបីជិះម៉ូតូ 
ែដលម៉ូតូរបស់គត់គឺមនពណ៌េខៀវ ឬក៏ពណ៌ទឹកសមុរទ អញច ឹងម៉ូតូរបស់គត់គឺមនកង់ពីរដូចគន  
េហយមនដក់កញច ក់ដូចគន  អញច ឹងម៉ូតូរបស់គត់គឺកំពុងែតដក់ចនទល់ 
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បនន័យថគត់ពំុទន់បនយកម៉ូតូរបស់គត់េនះេទ គឺគត់រគន់ែតពក់មួកសុវតថិភពជមុនសិន 
េយងេឃញថម៉ូតូរបស់គត់គឺដក់ចនទល់ ជធមមតេនេពលែដលេយងចតម៉ូតូ េយងរតូវដក់ចនទល់ 
េរពះថេនេពលែដលេយងមិនដក់ចនទល់េនះេទ ម៉ូតូេយងអចដួល េធវឲយខូចខតម៉ូតូ 
អញច ឹងេហយេយងរតូវដក់ចនទល់ ចនទល់ម៉ូតូ ចនទល់ម៉ូតូគឺជែដកសរមប់ទប់ម៉ូតូកំុឲយដួល 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺនរមីន ក់េនះ គត់ពំុទន់បនយកម៉ូតូគត់េនះេទ 
េរពះថម៉ូតូគត់េនដក់ចនទល់េនេឡយ ចំែណកឯនរពីក់អវេខៀវវញិ 
គឺបនន័យថគត់កំពុងែតបេណដ រម៉ូតូ អញច ឹងបនន័យថម៉ូតូរបស់គត់ែលងដក់ចនទល់េហយ 
គឺគត់េលកចនទល់េឡង េហយគត់កំពុងែតបេណដ រ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចប់កន់ម៉ូតូ 
េហយេយងពំុទន់ជិះ េយងេហថបេណដ រម៉ូតូ អញច ឹងេយងេដរបេណដ រ អូសម៉ូតូេទខងមុខបេណដ រ 
ឬក៏រុញម៉ូតូេទខងមុខបេណដ រ អញច ឹងេយងេហថបេណដ រម៉ូតូ 
អញច ឹងគត់ទងំពីរនក់ពំុទន់បនជិះម៉ូតូេនះេទ ែដលពួកគត់កំពុងែតលគន សិន 
េដយនរែីដលពក់អវេលឿង គត់បនេលកៃដជសញញ លេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ 
េហយនរែីដលពក់អវេខៀវ គត់ក៏បនងកមកេរកយ 
េហយគត់ក៏លនិយយលគន េទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ែដរ បុ៉ែនតគត់ពំុបនេលកៃដេនះេទ 
េដយសរែតៃដរបស់គត់ជប់កន់ម៉ូតូ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ១៦ អញច ឹងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់បនលមិតតភកតិរបស់គត់េចញពីេរងកុនេហយ នរែីដលពក់អវពណ៌េខៀវេនះ 
គត់ក៏បនេឡងជិះម៉ូតូរបស់គត់ អញច ឹងគត់បនជិះម៉ូតូរបស់គត់េដយពក់មួកសុវតថិភព 
េហយគត់បនជិះសំេដេទផទះរបស់គត់វញិ អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេចញពីេរងកុន 
េដមបីសំេដេទផទះវញិបនទ ប់ពីគត់េមលេរឿងចប់េហយ ៃថងេនះគត់ពិតជសបបយរកីរយ 
េដយសរែតគត់បនេមលេរឿងជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ 
េហយេរឿងគឺជេរឿងែដលគត់កំពុងែតចង់េមល អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់េមលេរឿងចប់េនកនុងេរងេហយ 
គត់ក៏បនេឡងជិះម៉ូតូវញិេដមបីសំេដេទផទះរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ជិះម៉ូតូបនបនតិចេរកយមក មួយសនទុះេរកយមក គត់ក៏បនមកដល់ផទះ 
អញច ឹងគត់មកដល់ផទះ គត់ក៏បនអងគុយេនេលេកអីដែដល 
អញច ឹងគត់បនអងគុយេនេលេកអីរបស់គត់ េដយេកអីរបស់គត់ដក់េនខងមុខតុមួយ 
េនេលតុេនះគឺមនកំុពយូទ័រមួយ អញច ឹងគត់កំពុងែតេផញសរេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ 
ែដលេនកនុងេនះ គត់បនរបែហលជនិយយថ គត់បនមកដល់ផទះេហយ 
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េហយគត់ក៏កំពុងែតចង់េគង អញច ឹងគត់ក៏បនេលងសរេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ 
េដមបីបញជ ក់របប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ គត់មកដល់ផទះ 
េហយគត់ក៏បនរបប់េទមិតតភកតិរបស់គត់ថគត់ចង់ចូលេគង 
អញច ឹងគត់ក៏បនសួរេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ថេតមិតតភកតិរបស់គត់ហនឹងេទដល់ផទះេហយឬេន 
េរពះរបែហលជគត់េមលេរឿងេពលយប់ ដូេចនះេហយគឺរតូវសួរគន េទវញិេទមក 
េដមបីចង់ដឹងថេតមិតតភកតិរបស់គត់មនសុវតថិភពែដរឬេទ 
េនេពលែដលេធវដំេណ រតមផលូវមកផទះវញិ េហយមយ៉ងវញិេទៀត េដយសរែតវជេពលយប់ 
ដូេចនះគត់អស់កមល ងំជខល ងំ បនទ ប់ពីគត់មកពីេមលកុន 
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនេផញសរេទកន់របប់ េទរបប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ 
គត់នឹងចូលេគងបនតិចេទៀតេនះ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់និយយអំពីែរគេគងេផញសរេទមិតតភកតិរបស់គត់។ 


