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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីេរងកុន ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមន ក់ 
ែដលគត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខល ីជមួយនឹងេខសេជងែវង សក់របស់គត់ចងបួងេឡងេទេល 
គត់អងគុយេនេលេកអីកនុងផទះរបស់គត់។ េនខងមុខគត់េយងេឃញមនតុមួយ 
េនខងេលតុេយងេឃញមនកំុពយូទ័រ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេរបកំុពយូទ័ររបស់គត់ឆតេលងជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់។ 
ជទូេទេនកមពុជភគេរចនេយងជែជកេលងជមួយមិតតភកតិេដយករ 
េដយករេលងឆតេហវសបុ៊ក េដយករេលងឆតតមេហវសបុ៊ក ឬក៏តមឡញ ឬក៏តមឡញ 
អញច ឹងេហវសបុ៊កនិងឡញគឺេពញនិយមេនកមពុជ។ អញច ឹងេយងែបរមកេមលរសតីមន ក់េនះវញិ គត់ 
គត់កំពុងែតេលងេហវសបុ៊ក និងគត់កំពុងែតេលងេហវសបុ៊ក 
េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងឈប់សរមកផង ដូេចនះគត់ក៏បនបបួលពួកម៉ករបស់គត់តមរយៈ 
តមរយៈករេលងឆតតមេហវសបុ៊ក េដមបីេទេមលកុនជមួយគន  េដមបីេទេមលកុនជមួយគន  
ពីេរពះករេមលកុន របសិនេបេយងេទែតមន ក់ឯង េពលខលះអត់សបបយ 
និងេពលខលះេមលកុនដូចជអត់លអេមល បុ៉ែនតរបសិនបនេទជមួយនឹងពួកម៉ក ជមួយនឹងសងសរ 
ឬក៏មិតត ជមួយនឹងសងសរ ឬក៏មិតតរបុស ឬក៏មិតតរសី ឬក៏ជមួយរគួសរ មនអរមមណ៍ថសបបយ 
និងកុនេនះលអេមល។ អញច ឹងគត់ឆតបបួលពួកម៉ករបស់គត់ េដមបីេទេមលកុនជមួយគន  
េនៃថងឈប់សរមកេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយពីគត់បបួល បបួល 
េរកយពីគត់បបួលពួកម៉ករបស់គត់េទេមលកុន េទេមលកុនជមួយគន  
បនទ ប់មកពួកម៉កគត់បនយល់រពម 
គត់ក៏បនេចញេទយកម៉ូតូរបស់គត់ែដលដក់េនខងេរកផទះ និងជិះេទ 
និងជិះេទផសរទំេនបេដមបីេទេមលកុន េដមបីេទេមលកុន។ 
ជទូេទេរងកុនេនកមពុជភគេរចនេនតមផសរទំេនប េនតមផសរទំេនប 
អញច ឹងមនែតេរងកុនមួយែដលេនខងេរកពីផសរទំេនប េរកពីេនះភគេរចនគឺេនកនុងផសរទំេនប។ 
អញច ឹងគត់បនណត់ពួកម៉កគត់េនផសរ ផសរទំេនបជួបគន េនខងមុខផសរទំេនប 
បនទ ប់មកពួកគត់ចូលេទខងកនុងជមួយគន  បុ៉ែនត បុ៉ែនតដំបូងគត់ជិះម៉ូតូេទផសរទំេនបេនះសិន 
េយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់មនកញច ក់ពីរសងខង ែដលកញច ក់េនះេរបសរមប់េមលផលូវេរកយ 
េនេពលែដលគត់ចង់បត់េឆវង ឬក៏េនេពលែដលគត់ចង់បត់សដ  ំ
ឬក៏ឆលងថនល់ងយរសួលេមលេទខងេរកយថេតមនឡន ឬក៏ម៉ូតូេនខងេរកយេទ 
របសិនេបមន អញច ឹងគត់រតូវរង់ច ំគត់រតូវរង់ចរំហូតដល់ម៉ូតូឡនេនះេទផុតសិន 
ដូេចនះគត់អចឆលងបន បុ៉ែនតរបសិនេបអត់មនេទគត់អចឆលងបន អញច ឹងកញច ក់អចជួយ 
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អចជួយគត់មួយែផនកកនុងករេមលផលូវខងេរកយ និងេយងេឃញគត់ពក់មួកសុវតថិភព 
ករពក់មួកសុវតថិភពគឺ គឺជករករពរអយុជីវតិរបស់េយង មនន័យថមួកករពរសុវតថិភព 
គឺអចជួយករពរកបលរបស់េយង េនេពលែដលេយងដួល 
ឬក៏េនេពលែដលេយងមនេរគះថន ក់េដយរបករណមយួេដយៃចដនយ មួក 
េនេពលែដលេយងដួល ដួលេបកជមួយនឹងថនល់ ឬក៏េបកជមួយនឹងថម 
មួកករពរសុវតថិភពអចជួយករពរកបលរបស់េយងកំុឲយែបក ឬក៏កំុឲយមនរបួសបន 
ដូេចនះជទូេទេនេពលជិះម៉ូតូដច់ខតរតូវពក់មួកសុវតថិភព និងម៉ូតូរតូវមនកញច ក់ 
និងរបសិនេបេយងជិះឡនរតូវពក់ែខសរកវត់ជនិចច រតូវពក់ែខសរកវត់ឡនជនិចច។ 
អញច ឹងគត់ជិះម៉ូតូយ៉ងេលឿនសំេដេទផសរទំេនប 
េដមបីជួបពួកម៉ករបស់គត់េទេមលកុនជមួយគន ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េរកយេពលគត់ជិះម៉ូតូយ៉ងេលឿន 
គត់ក៏បនមកដល់ផសរទំេនប។ បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកម៉ូតូគត់េទេផញ េទេផញេនកែនលងេផញ 
េនកែនលងេផញម៉ូតូ បនទ ប់មកគត់ក៏បនេដរមកជួបពួកម៉ករបស់គត់េនខងមុខផសរទំេនប 
អញច ឹងេយងេឃញពួកម៉ករបស់គត់រង់ចគំត់េនខងមុខផសរទំេនប 
ពួកម៉ករបស់គត់គឺមកដល់មុនគត់ េយងេឃញពួកម៉ករបស់គត់មនសក់ខល ីមនសក់ខល ី
គត់ពក់អវយឺតពណ៌េលឿង ៃដខល ីនិងសំពត់ពណ៌េខម  
អញច ឹងពួកគត់មួយេសលៀកេខមួយេសលៀកសំពត់ បុ៉ែនតពួកគត់ពក់អវយឺតដូចគន  បុ៉ែនតខុសរតង់ពណ៌ 
ខុសរតង់ពណ៌ និង និងពួកគត់ េរកយេពលែដលបនជួបគន  
ក៏បនេលកៃដនិយយសួសតីេទកន់គន េទវញិេទមក។ 
អញច ឹងេយងេឃញពួកម៉ករបស់គត់ឈរេនខងមុខផសរទំេនប េដយគត់មកដល់ផសរទំេនបមុន 
អញច ឹងេរកយេពលែដលរសតីមន ក់េនះគត់បនចតម៉ូតូរចួរល់េហយ គត់ក៏បនចូលមក 
គត់ក៏បនេដរចូលមកផសរ គត់ក៏បនេដរមកខងមុខផសរទំេនបេដមបី 
េដមបីជួបពួកម៉ករបស់គត់េនទីេនះ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ ពួកគត់ទងំពីរក៏េដរចូលេទកនុងផសរទំេនប 
និងេឡងេទជន់ខងេល េដមបីទិញសំបុរតេមលកុន េដមបីទិញសំបុរតេមលកុន 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរបនេឡងេទដល់ខងេល បនេឡងេទដល់េរងកុន 
បនទ ប់មកពួកគត់ទងំពីរក៏បនទិញសំបុរតពីរេដមបីចូលេទេមលកុនេនខងកនុង។ 
េនមុនេពលែដលេយងចូលេទេមលកុន េយងរតូវទិញសំបុរតជមុនសិន 
និងមុនេពលទិញសំបុរតេយងរតូវេរជសេរ សកែនលងអងគុយ ជទូេទមនុសសគត់ចូលចិតត ជទូេទ 
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ជទូេទមនុសសចូលចិតតអងគុយេនខងេរកយ ចូលចិតតេនអងគុយេនខងេរកយ េកអីខងេរកយ 
ពីេរពះអងគុយេនេកអីខងេរកយងយរសួលេមល របសិនេបេយងអងគុយេនេកអីខងមុខ 
េពលខលះេយងអងគុយជិត ជិត ជិត អងគុយជិតេពកេធវឲយេពលខលះពិបកេមល 
និងេពលខលះក៏េធវឲយឈកឺបលផងែដរ េដយសរែតេយងេឃញរូបភពធំៗ 
េដយសរែតេយងេឃញរូបភពធំៗ និងេពលខលះេយងេឃញរូបភពដូចជ ដូចជេនខងមុខេយង 
េនខងមុខេយងចំ អញច ឹងភគេរចនមនុសសទងំអស់គត់ចូលចិតតអងគុយេមលខងេរកយ 
េដយសរែតេមលខងេរកយ េយងអចេមលេឃញតួសែមតងែដលេនកនុងេរង 
ែដលេនកនុងកុនេនះ េយងអចេមលេឃញរងតូចបនតិច និងងយរសួលេមល និងងយរសួលេមល 
េដយករសែមតងេនះ មិន មិនេមលេទដូចជករសែមតងេនចំ នឹងែភនករបស់េយង 
ដូចជករអងគុយេនខងមុខេទ អញច ឹងជទូេទសំបុរតេនខងេរកយគឺ អនកខលះគឺគត់កក់ទុកមុន 
មុនេពលែដលគត់មកដល់េដយករខលតមទូរស័ពទ ពីេរពះេកអីខងេរកយ 
េពលខលះរបសិនេបកុនេនះលអេមលអត់មនេកអីខងេរកយសរមប់អងគុយេទ 
ដូេចនះេយងរតូវទិញេកអីខងមុខ អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់បនេកអីអងគុយខងេរកយ 
េយងរតូវខលេទ េយងរតូវខលឬក៏េតេទកន់ េយងរតូវខល ឬក៏េតេទេរងកុន 
េដមបីឲយពួកគត់ទុកកែនលងអងគុយេនះសរមប់េយង សំបុរតកុនៃថលឬេថកអរស័យេទេល 
អរស័យេទេលកុន កុនខលះគឺសំបុរតកុនៃថល កុនខលះគឺសំបុរតកុនេថក។ អញច ឹងេពលខលះតៃមល 
បុ៉ែនតសំបុរតកុនខលះតៃមលរតឹមែត ៣ ដុលល រ ៤ ដុលល រ ឬ៥ ដុលល រ 
អញច ឹងកុនខលះែដលេយងករេមលហវ័រឌី ឬក៏រសីុឌី អចតៃមល ៩ ដុលល រ ឬក៏ ១០ ដុលល រ ឬក៏ ១១ ឬក៏ 
១២ ដុលល រ េទតម េទតមសច់េរឿង ឬក៏េទតមកុនែដលពួកគត់េមល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលពួកគត់បនទិញសំបុរតេហយ 
ពួកគត់បនេដរមកកែនលងែដលមនលក់េពត ែដលមនលក់េពត 
អញច ឹងពួកគត់បនទិញេពតលីង បុ៉ែនតេពតលីងេនះខុសពីេពតលីងែដលេយងលីងេនផទះ។ 
េពតលីងេនះគឺេយងេរបម៉សីុន និងេពលខលះេយងេរបប័៊រដក់ចូលជមួយ េដមបីឲយមនកលិនឈងុយ។ 
េពតលីងមួយេទៀតេយងទិញ េយងទិញេពតមករបេឡះយករគប់របស់វ 
បនទ ប់មកេយងលីងេនផទះរគន់ែតដក់េនកនុងឆន ងំ និងដក់ទឹកអំបិលចូល 
អញច ឹងេយងេហេពតលីងដូចគន  បុ៉ែនតវធីិេធវខុសគន  និងកលិន េពលខលះកលិនឈងុយខុសគន  
េដយសរែតេពតលីងែដលេយងេហថ popcorn េនកនុងេរងកុនេនះគឺេយងមនដក់ប័៊រ 
េដមបីឲយមនកលិនឈងុយ បុ៉ែនតេពតលីង េពតលីងែដលេយងលីងេនផទះរបស់េយង 
គឺេយងលីងេដយៃដរបស់េយងេដយមិនបនេរបម៉សីុន និងេយងអត់េរបប័៊រេទ េយងេរបទឹកអំបិល 
េដមបីឲយវមនរសជតិៃរបបនតិច អញច ឹងពួកគត់បនទិញ popcorn 
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ឬក៏េយងេហថេពតលីងមួយរបអប់ធំេនកនុងេរងកុន។ ជទូេទមុនេពលេទេមល 
មុនេពលេមលកុនពួកគត់ែតងែតទិញ popcorn ឬក៏េយងេហថេពតលីងេនះ េដមបី 
េដមបីញុេំលងេនកនុងេរងកុន េដមបីញុេំលងេនកនុងេរងកុន េរកពី េរកពីេពតលីងេនះ 
េយងអត់អចទិញចំណីេផសងេទៀតចូលេទកនុងេរងកុនបនេទ។  
េរងកុនខលះែដលមិនសថិតេនកនុងផសរទំេនប ពួក ែដលមិនសថិតេនកនុងផសរទំេនប 
េយងអចទិញរបស់ខងេរកចូលេទខងកនុងបន េដយអនកខលះគត់ទិញសវ យ 
គត់ទិញរបស់ណែដលរសជតិជូរ គត់ទិញ និងរបស់ញុជំេរចនចូលេទខងកនុង េនអំឡុង 
េនអំឡុងេពលែដលគត់េមលកុនគត់អចញុបំន 
បុ៉ែនតេរងកុនែដលសថិតេនកនុងផសរទំេនបភគេរចនពួកគត់មិនអនុញញ តឲយេយងយក 
យកចំណីអហរពីខងេរកចូលេទខងកនុងេទេរកពីេពត េរកពីេពតលីង និងេភសជជៈ 
និងេភសជជៈែដលបនទិញេនកែនលង ែដលបនទិញេនកែនលងែដលពួកគត់លក់េនះ។ 
អញច ឹងគត់មិនអនុញញ តឲយ ឲយេយងយកចំណីពីខងេរកចូលេទខងកនុងេទ 
របសិនេបេយងមនចំណីពីខងេរកយួរេនកនុងៃដ ពួកគត់នឹងឲយ 
ពួកគត់នឹងយកចំណីេនះរកសទុកឲយេយងេនកនុងទូរហូតដល់េយងេមលកុនចប់ 
េនេពលែដលេយងេចញមកខងេរក ពួកគត់នឹងរបមូល ពួកគត់នឹងរបគល់ 
ពួកគត់នឹងរបគល់ចំណីេនះឲយមកេយងវញិ។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចូលេមលកុន 
ជទូេទេយង េយងយកបនែតេពតលីងនិងទឹកែតបុ៉េណណ ះ។ 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរបនទិញេពតលីងេដមបីញុេំលងេនេពលែដលេមលកុន កំុឲយ កំុឲយអផសុក 
ឬក៏កំុឲយធុញ។ ពីេរពះេពលខលះេនេពលែដលេយងរគន់ែតេមលកុន បុ៉ែនតអត់មនអីញុេំលង 
េពលខលះមនអរមមណ៍ថអផសុកមត់េដយសរ េដយសរែតអត់មនអវីទំពេនកនុងមត់ 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរបនទិញ បនទិញេពតមួយរបអប់ធំ 
ជទូេទេពតលីងែដលលក់េនតមេរងកុនតៃមល តៃមល េពតខលះតៃមល ២ ដុលល រ កនុងមួយរបអប់ 
េពតខលះតៃមល ៣ ដុលល រ េទតម េទតមរបអប់ធំ ឬក៏របអប់តូច េទតមរបអប់ធំ ឬក៏របអប់តូច 
បុ៉ែនតតៃមលែដលៃថលបំផុតរតឹមែត ៣ ដុលល រ ែតបុ៉េណណ ះ បនទ ប់មកេទៀត េយងេឃញ 
េរកយេពលែដលពួកគត់បន 
េរកយេពលែដលពួកគត់បនរបប់អនកលក់ឲយយកេពតលីងមួយរបអប់ 
អនកលក់ក៏បនដក់េពតលីងេនះចូលេទកនុងរបអប់ធំមួយ និងបនហុចរបគល់ឲយពួកគត់ទងំពីរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលគត់ទិញេពតលីងេហយ 
គត់ក៏បនេហកូក ឬក៏គត់ក៏បនទិញកូកពីរដបេទៀត 
េដយសរែតេនេពលែដលគត់ញុេំពតលីង របែហលជ 
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េនេពលែដលគត់ញុេំពតលីងគត់នឹងេរសកទឹក អញច ឹងេនេពលែដលគត់កំពុងែតេមលកុន 
អញច ឹងពិបកនឹងេដរេចញមកខងេរកទិញទឹក និងរតលប់ចូលេទខងកនុងវញិ 
ដូេចនះមុនេពលែដលគត់ចូលគត់រតូវទិញេពតលីង និងទឹកទុកជមុនសិន ទុកជមុនសិន  
ងយរសួលេនេពលែដលគត់េមលកុន មិនចបំច់េដរេចញមកខងេរក 
អញច ឹងអនកលក់បនហុចកូកឲយគត់ចំនួនពីរដប 
និងដក់ទុេយសរមប់បឺតេនកនុងដបនីមួយៗផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេយងេឃញរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ ែដលេយងេឃញពួកម៉ករបស់គត់ 
ៃដមខ ងកន់េពតលីង ៃដមខ ងេទៀតកន់កូកេនកនុង កន់កូកមួយដបេនកនុងៃដរបស់គត់ 
និងពួកម៉ករបស់គត់ និងរសតីមន ក់េនះេយងេឃញកន់កូកមួយដបេនកនុងៃដ 
និងមនកន់សំបុរតេនកនុងៃដរបស់គត់ 
អញច ឹងសំបុរតេនះេយងរតូវរបគល់ឲយេទអនកែដលគត់ជអនករតួតពិនិតយសំបុរត 
ែដលឈរេនខងមុខទវ រចូលេទេមលកុនេនះ េយងេឃញគត់េសលៀកពក់ជឯកសណឋ ន 
ជឯកសណឋ ន ជអនកែឆកសំបុរត េនេពលែដល[េភញៀវ] េនេពលែដលេភញៀវេដរចូលេទខង[កនុង] 
េនេពលែដលមនុសសចូលេទេមលកុនេនខងកនុង 
ឬក៏េនេពលែដលេភញៀវចូលេទេមលកុនេនខងកនុង។ គត់រតូវែឆកសំបុរតឲយចបស់សិន 
មុនេពលែដលអនុញញ តឲយពួកគត់ចូលេទខងកនុង 
ពីេរពះអនកខលះគត់បនលំចូលេដយករមិនបនទិញសំបុរត ដូេចនះេកអីមនកំណត់ 
របសិនេបគត់បនលំចូលេដយគម នសំបុរត ពួកេយងមិនអនុញញ តឲយគត់ចូលេទេទ 
អញច ឹងមុនេពលែដលចូលពួកគត់រតូវទិញសំបុរត និងឲយចបស់ថគត់រតូវចូលេខល ងទវ រមួយណ 
ឬក៏រចកចូលមួយណ និងគត់ ពួកគត់េមលកុនមួយណ 
អញច ឹងគត់បនរបគល់សំបុរតឲយេទអនកែដលែឆកសំបុរតេនខងមុខទវ រកុនេនះ 
បនទ ប់មកអនកេមល អនកែឆកសំបុរតក៏បនពិនិតយេមលសំបុរតរបស់ពួកគត់ 
មុនេពលែដលអនុញញ តឲយពួកគត់ទងំពីរចូលេទខងកនុង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែឆកសំបុរតរចួរល់េហយ 
ពួកគត់ក៏េដរចូលមកខងកនុងេដមបីរកកែនលងអងគុយរបស់ពួកគត់ 
អញច ឹងជទូេទេកអីែដលេនខងកនុងគឺេយងមនដក់េលខសមគ ល់ 
អញច ឹងេយងអចចេំលខសមគ ល់ែដលមនេនកនុង ែដលមនេនកនុងសំបុរត 
ែដលេយងបនទិញេនខងេរក អញច ឹងេយងអចរកេលខេនះេដមបីរកកែនលងអងគុយ 
េពលខលះរបសិនេបអងគុយខុស អនកែដលែឆកសំបុរតគត់នឹងមក គត់នឹងមករបប់េយង 
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េដមបីឲយេយងបដូរកែនលង របសិនេបេរងកុនមនមនុសសេរចន អនក អនក 
អនកែឆកសំបុរតនឹងរបប់េយងឲយដូរកែនលង បុ៉ែនតរបសិនេបេរងកុនមិនសូវមនមនុសសេរចនេទ 
េយងអចអងគុយកែនលងណក៏បនែដរ េយងអចអងគុយេនខងមុខ ឬក៏ខងេរកយេគបងអស់ 
ឬក៏ចំេហៀង ខង[េឆវង] ខងេឆវង ឬក៏ចំេហៀងខងសដ  ំ
បុ៉ែនតជទូេទមនុសសគត់ចូលចិតតអងគុយេនខងេរកយ ពីេរពះងយរសួលេមល 
េដយសរែតរូបភពគឺអត់ធំៗ និង និងចបស់ ងយរសួលេមល អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទងំពីរ 
េយងេឃញពួកគត់ទងំពីរកំពុងរកេកអីអងគុយ ែដលេយងេឃញមនមនុសសជ 
មនមនុសសជេរចនអងគុយេនកនុងេរងកុនេនះេដមបីចេំមលកុនេនះ 
អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទងំអស់គន  អនកខលះអងគុយបននូវេកអីមុខ អនកខលះអងគុយ 
អនកខលះទិញសំបុរតេកអីេរកយអត់បន ដូេចនះពួកគត់ក៏អងគុយេនេកអីមុខ 
អនកខលះេទៀតបនកក់សំបុរត ឬក៏ទិញសំបុរតេនេកអីេរកយបន 
ដូេចនះអនកខលះគឺគត់អងគុយេនេកអីេរកយ 
អញច ឹងេយងេឃញមនមនុសសជេរចនេនកនុងេរងកុនេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់រកកែនលងអងគុយេហយ 
េយងេឃញគត់ទិញសំបុរតអងគុយេនេកអីេរកយ អងគុយេនេកអីេរកយ 
អញច ឹងេកអីេនះគឺជប់ៗគន  េកអីេនះគឺជប់ៗគន  
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់រកកែនលងអងគុយបនេហយពួកគត់ក៏អងគុយ 
បនទ ប់មកពួកគត់ក៏ដក់ដបកូកកូឡេទកនុងរបេហងេកអីេនះ 
អញច ឹងេកអីេនះេយងមនរបេហងតូចមួយសរមប់ដក់ដបកូកកូឡ 
ដូេចនះេយងមិនចបំច់កន់េនកនុងៃដរបស់េយងេទ 
េនេពលែដលេយងេរសកទឹកេយងអចយកកូកកូឡេនះមកញុ ំ
េនេពលែដលេយងញុែំឆអតេហយ េយងអចដក់រតលប់ចូលេទកែនលងេដមវញិ។ 
អញច ឹងេយងេឃញពួកម៉ករបស់គត់កន់ កន់េពតលីងេនកនុងរបអប់យ៉ងជប់ 
និងពួកម៉ករបស់គត់ និង អញច ឹងពួកម៉ករបស់គត់កន់ កន់េពតលីងេនកនុងៃដរបស់គត់ 
និងរសតីមន ក់េទៀតេយងេឃញគត់ដក់កូកកូឡេទកនុងរបេហងេកអីេនះ 
េទកនុងរបេហងេកអីេនះ។ អញច ឹងេពតលីងមួយរបអប់ពួកគត់ញុជំមួយគន  
អញច ឹងពួកគត់ញុជំមួយគន ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ គឺេយងេឃញមុនេពលែដលមនករបញច ងំេរឿង 
ឬក៏មុនេពលែដលកុនចប់េផដម មនករផសយពណិជជកមម ឬក៏ជេរឿងខលីៗ 
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ឬក៏ពណិជជកមមេរឿងខលីៗជមុនសិនមុនេពលែដលកុនចប់េផដម 
អញច ឹងរបសិនេបកុនចប់េផដមេនេម៉ងបួនឧទហរណ៍ កុនចប់េផដមេនេម៉ងបួន 
េនេពលែដលេយងមកដល់មុនេម៉ង េយង េនេពលែដលេយងមកដល់មុនេម៉ង 
េយងេមលពណិជជកមមែដលផសយ ែដលផសយមុនេពល មុនេពលបញច ងំេរឿងសិន 
ែដលផសយមុនេពលបញច ងំេរឿងសិន អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតមកមុនេម៉ង 
េដយសរែតេពលខលះងយរសួលកនុងកររកេកអី ពីេរពះេនេពលែដលេយងបញច ងំេរឿង 
ពួកគត់នឹងបិទេភលង ពួកគត់នឹងបិទេភលង ដូេចនះេធវឲយេយងពិបករកកែនលងអងគុយ 
និងពិបកេដរផងែដរ េយងអច េនេពលែដលេដរអច អចបុកនឹងេជងរបស់េកអី 
ឬក៏េពលខលះអចេដរធល ក់កជំេណដ រ អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតមកមុន មុនបញច ងំេរឿង របនំទី 
ឬក៏មុនបញច ងំេរឿងរបនំទី ឬក៏រប ំឬក៏ដប់នទីមុន េដយសរែតងយរសួលកនុងកររកកែនលងអងគុយ 
ងយរសួលកនុងកររកកែនលងអងគុយ និងពួកគត់អចេមលករផសយពណិជជកមមេន 
េនកនុងេរងកុនេនះផងែដរ។ ែដលេយងេឃញករផសយពណិជជកមមេនះ 
គឺជករផសយពណិជជកមមអំពីឡន អំពីឡន 
របែហលជឡនេនះគឺជឡនេសរថីមីែដលេទបនឹងេចញ ដូេចនះមនករផសយពណិជជកមមឲយមនុសស 
មនករផសយពណិជជកមមឲយពួកគត់េមល ពីេរពះរបសិនេបគត់ចប់អរមមណ៍កនុងករទិញឡន 
ពួកគត់អច ពួកគត់អច ពួកគត់អចទិញឡនែដលជេសរថីមីេនកនុងករផសយពណិជជកមមេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលករផសយពណិជជកមមចប់ 
និងដល់េពលែដលចប់េផដមបញច ងំកុនផង អញច ឹងដូេចនះ ដូេចនះ ដូេចនះពួកគត់ក៏បិទពណិជជកមម 
និងចប់េផដមបញច ងំកុនឲយមនុសសទងំអស់េនកនុងេរងកុនគត់បនេមល ឬក៏ទសសន 
អញច ឹងមុនេពលែដល មុនេពលែដលមនជសច់េរឿង េយងរតូវ មុនេពលមនជសច់េរឿង 
មុនេពលបញច ងំជសច់េរឿងគត់រតូវដក់ចំណងេជង គត់រតូវបញច ងំ គត់រតូវ គត់រតូវបងហ ញអំពី 
គត់រតូវបងហ ញអំពីចំណងេជងរបស់េរឿងជមុនសិន ចំណងេជងរបស់េរឿងជមុនសិន 
អញច ឹងេនេពលែដលចប់េផដមបញច ងំេរឿង មនុសសទងំអស់េន េនកនុងេរងកុនេនះ គត់ចប់េផដម 
គត់ចប់េផដមសងប់សង ត់ និងយកចិតតទុកដក់កនុងករេមលកុន 
យកចិតតទុកដក់េមលកុនេនកនុងេរងកុនេនះ អញច ឹងេនេពលែដល មុន មុនេពលបញច ងំេរឿងគឺ 
េរងកុនគឺភល ឺេដយសរែតពួកគត់េបកេភលង បុ៉ែនតេនេពលែដលបញច ងំេរឿង ពួកគត់នឹងបិទេភលង 
ពួកគត់នឹងបិទេភលង អញច ឹងេរងកុនចប់េផដមងងឹត និងមនពនលឺខលះេចញពីកុនេនះ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ កុនក៏បនចប់េផដម កុនក៏បនចប់េផដម 
េយងេឃញកុនេនះរបែហលជកុនេសនហ របែហលជកុនេសនហែដលេយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
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និងរសតីមន ក់ គត់កំពុងែតជែជកគន េលង និងសសងគន េនកនុងេរឿងកុន េនកនុងេរឿងកុនេនះ 
អញច ឹងរបែហលជ ជេរឿងកុនេសនហ អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ែដលអងគុយេនកនុងេរងកុនេនះ 
ពួកគត់េមលយ៉ង េមលយ៉ងរេំភប និងសបបយរកីរយ 
េដយសរែតេរឿងេនះគឺជេរឿងែបបេសនហនិងែផអមែលហម េសនហនិងែផអមែលហម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ មួយេម៉ងកនលងផុតេទេរឿងេនះក៏បនចប់ 
េរឿងកុនេនះ េរឿងកុនែដលបនបញច ងំេនះក៏បនចប់ អញច ឹងមនុសសែដល 
មនុសសែដលចូលេទេមលកុនេនះក៏ចប់េផដម ក៏ចប់េផដមេរៀបចំេចញមកខងេរករតលប់េទផទះវញិ 
េដមបីរតលប់េទផទះ ឬក៏រតលប់េទេដរេលងបនតេនកែនលងេផសងេទៀត 
េដយសរែតេរឿងេនះបនចប់េហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ អនកខលះបនេដរេចញេទខងេរក 
អនកខលះេទៀតកំពុងែតេរៀបចំេចញេទខងេរក កំពុងែតេរៀបចំេដរេចញពីេរងកុន ពីេរពះអនកខលះគត់ 
គត់កំពុង អនកខលះគត់ជែជកគន បនតិចមុនេពលែដលេចញពីេរងកុន 
េដយសរែតពួកគត់ចង់េទបនតេនកែនលងេផសងេទៀត អញច ឹងេយងេឃញ 
េយងេឃញពួកគត់ទងំពីរក៏បនេដរេចញពីេកអី និងេដរេចញេទខងេរក 
េដមបីរតលប់េទផទះវញិ។ ពួកគត់េដរបេណដ រជែជកគន បេណដ រ 
អញច ឹងពួកគត់េដរបេណដ រជែជកគន បេណដ រ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ ពួកគត់ក៏េដរេចញមកពីផសរទំេនប 
អញច ឹងដំបូងគត់េដរេចញពីកែនលងេមលកុនសិន 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនចុះមកខងេរកមេចញពីផសរទំេនប េដមបីេចញ 
េដមបីេដរេចញមកយកម៉ូតូរតលប់េទផទះវញិ េដយសរែតផទះរបស់ពួកគត់េនផលូវខុសគន  
ដូេចនះេយងេឃញពួកគត់ជិះម៉ូតូេផសងៗគន  និងេទផលូវខុសគន ។ អញច ឹងេយងេឃញ 
េយងេឃញពួកម៉ករបស់គត់មុនេពលែដលរតលប់េទផទះវញិ គត់ក៏បនដក់ចនទល់ម៉ូតូ 
ដក់ចនទល់ម៉ូតូសិន បនទ ប់មកគត់ក៏បនពក់មួកសុវតថភិព និងេលកៃដលេទពួកម៉ករបស់គត់ 
អញច ឹងពួកម៉ករបស់គត់បនបេណដ រម៉ូតូ 
និងងកខងេរកយេដមបីនិយយលេទកន់ពួកម៉ករបស់គត់វញិ 
េដមបីនិយយលេទកន់ពួកម៉ករបស់គត់វញិ អញច ឹងពួកគត់ទងំពីររតលប់េទផទះេរៀងៗខលួន 
េដយជិះផលូវខុសគន  េដយជិះម៉ូតូរតលប់េទផទះវញិផលូវខុសគន ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី [៥] រូបភពទី ១៦ េរកយេពលែដលគត់បនល 
េរកយេពលែដលគត់លគន េហយ គត់ក៏បនជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះរបស់គត់វញិ 
គត់េនែតពក់មួកសុវតថិភពរបស់គត់ជនិចចរល់េពលែដលគត់ជិះម៉ូតូ រល់េពលែដលជិះម៉ូតូ 
និងគត់ជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះវញិយឺតៗ េដយសរែត េដយសរែតគត់មិនរបញប់ 
គត់មិនរបញប់ គត់មិនរបញប់រតលប់មកផទះវញិេទ េដយសរដំបូង 
េដយសរដំបូងគត់ជិះម៉ូតូេលឿន េដយសរគត់ខល ចពួកម៉ករបស់គត់មកដល់មុន និងចគំត់យូរ 
ដូេចនះគត់រតូវជិះម៉ូតូេលឿនេដមបីរបញប់ជួបពួកម៉ករបស់គត់ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតលប់មកផទះវញិ គត់ជិះម៉ូតូធមមត គឺមិនេលឿនេទ គត់ជិះម៉ូតូលមម 
គត់ជិះម៉ូតូេដយេលបឿនលមម េដយគត់មិនសូវរបញប់មកផទះ 
េដយសរែតគត់មិនរបញប់មកផទះ េដយសរែត េដយសរែតអត់មនអនកណេនផទះ 
ដូេចនះគត់មិនចបំច់របញប់មក មកផទះេពកេទ គត់អចជិះម៉ូតូសនសឹមៗ ឬក៏ជិះម៉ូតូយឺតៗ 
ជិះម៉ូតូយឺតៗេដមបីកំុឲយមនេរគះថន ក់ េពលខលះករជិះម៉ូតូេលឿនអចមនេរគះថន ក់ 
េដយសរែតេពលខលះរបសិនេបេយងចប់រហវ ងំអត់ទន់ អចេធវឲយេយងបុកេគ 
ឬក៏អចេធវឲយេយងដួលបន និងអចេធវឲយេយងដួល និងមនរបួសផងែដរ អញច ឹងករជិះម៉ូតូយឺតៗ 
គឺលអ និងអច និងអចឲយេយងមនសុវតថិភពផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូរតលប់មកដល់ផទះេហយ 
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងផទះ បនទ ប់មកគត់ក៏បនអងគុយេនេកអីរបស់គត់េដយ 
និងេរបកំុពយូទ័ររបស់គត់មដងេទៀត អញច ឹងគត់ េនេពលែដលគត់មកដល់ផទះ 
មុនេពលែដលគត់ចូលេគង គត់បនឆតនិយយជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ និងបនរបប់របស់ 
និងបនរបប់ពួកម៉ករបស់គត់ និងរបប់ពួកម៉ករបស់គត់ថ ថគត់នឹងចូលេគងឆប់ៗ 
អញច ឹងមុនេពលេគងគត់រតូវនិយយររតីសួសតីេទកន់ពួកម៉ករបស់គត់សិន 
េទកន់ពួកម៉ករបស់គត់សិន អញច ឹងគត់អងគុយ គត់អងគុយេនេលេកអី 
ឆតជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ និងនិយយររតីសួសត ីបនទ ប់មកគត់ក៏បន 
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគង េដយសរែតគត់ េដយសរែតគត់អស់កមល ងំ 
េដយសរែតគត់អស់កមល ងំ េដយសរែតគត់អស់កមល ងំ ពីេរពះគត់ជិះម៉ូតូ 
ពីេរពះគត់ជិះម៉ូតូេទេមលកុន គត់ជិះម៉ូតូេទេមលកុនេនៃថងេនះ ជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ 
និងកុនេនះលអេមល 
និងពួកគត់ទងំពីរេមលកុនបេណដ រជែជកគន បេណដ រយ៉ងសបបយរកីរយេនៃថងឈប់សរមកេនះ។ 


