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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីរតីអង
ំ ែដលរតីេនកនុងរសុកែខមរេយងែចកេចញជ ២ របេភទ
រតីទឹកសប និងរតីទឹកៃរប។ រតីទឹកសបសំេដេទេលរតីែដលរស់េនកនុងទឹកទេនល ទឹកសទឹង ទឹកបឹង
ទឹកែរពក និងរតីទឹកៃរបសំេដេទេលរតីែដលរស់េនកនុងសមុរទ។

រូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់ែដលគត់មនវយ ឬក៏អយុរបែហលជ ១៨ ឆន ំ
គត់ពក់អវយឺតកមូល ៃដខលីពណ៌ពងមន់ ជមួយនឹងេខសេជងែវង

ិ
និងែសបកេជងប៉ តពណ៌ទឹករកូច។ គត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវេដមបីរតលប់េទផទះរបស់គត់វញ
ែដលផទះរបស់គត់គឺសថិតេនកនុងទីរកុងមួយ របែហលជគត់េទបែតេចញមកពីកែនលងេធវករ

ឬក៏របែហលជគត់េទបែត េទបែតរតលប់មកពីជួបពួកម៉ ករបស់គត់េនហងកេហវ េដមបី
េដមបីជែជកគនេលងអំពីករងរ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េធវករចប់

ិ
ឬក៏ជែជកជមួយនឹងពួកម៉ កចប់ អញច ឹងគត់ក៏បនេដររតលប់េទផទះរបស់គត់វញ។
ប៉ុែនតមុនេពលរតលប់េទផទះ គត់រតូវរកកែនលងលក់ គត់រតូវរកកែនលងទិញមហូប និងបយ
េដមបីយកេទញុស
ំ រមប់អហរេពលលងចរបស់គត់

របែហលជៃថងេនះេនផទះរបស់គត់មិនបនេធវមូ ហបេទ។
រូបភពទី ២ េនេពលែដលគត់េដរេនតមផលូវមួយសនទុះ គត់ក៏បនរបទះេឃញ
គត់ក៏បនរបទះេឃញកែនលងលក់មូ ហបមួយកែនលងេនតមផលូវ េដយ

េដយេយងេឃញកែនលងេនះគឺមនលក់រតីអង
ំ ជមួយនឹងបយស។
េយងេឃញអនកលក់កំពុងែតអងគុយអំងរតី េដយអនកលក់េយងេឃញមនវយ ឬក៏អយុរបែហលជ
១៨ ឆន ំ ពក់អវ ពក់អវៃដខលី ពក់អវយឺតៃដខលី ពណ៌សវយ ជមួយនឹងេខសេជងែវង
និងែសបកេជងពណ៌េខម។ អនកលក់គឺកំពុងែតអងគុយអំងរតី

និងេនកនុងៃដខងសដរំ បស់គត់មនកន់ចងកឹះ ឬក៏ែដកែដលេយងេហថចនទស េយងេហថចនទស
េរបសរមប់ េយងេហថចនទសឬក៏របដប់ចប់ របដប់ចប់រតី របដប់សរមប់ែរបរតី

សរមប់ែរបរតី ពីេរពះរបសិនេបេយងអំងរតី េយងរតូវែរបរតី េយងរតូវែរបរតីចុះេឡង
ពីេរពះរបសិនេបេយងមិនបនែរបវេទ រតីេនះនឹងអចេខលច នឹងអច នឹងអចេខលច
និងេធវឲយរតីមនរសជតិអត់ឆងញ់ មន និងេធវឲយរតីមនរសជតិអត់ឆងញ់
និងេពលខលះេនេពលែដលេយងែរបវចុះេឡងខលង
ំ េពក និងេពលខលះអចេធវឲយរតីេនះេឆផងែដរ។
អញច ឹងេយងរតូវ េយងរតូវ េនេពលែដលេយងអំងរតី េយងរតូវ េយងរតូវដក់េភលងលមម
និងេយងរតូវែរបវ កុំែរបវរហ័ សេពក េនេពលែដលេយងេមលេទឆអិនមខងេហយ
ចំេយងែរបវមខងេទៀត ពីេរពះរបសិនេបេយងែរបវចុះេឡងក៏អចេធវឲយរតីេនះេឆបនែដរ។
និងរបសិនេបេយងអត់ របសិនេបេយងអត់ែរបវេទ ទុកវរយៈេពលយូរ អចេធវឲយរតីេនះេខលចបន
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អញច ឹងអនកលក់គត់រតូវអងគុយអំងរតីេដយយកចិតតទុកដក់ ពីេរពះរបសិនេបរតីេឆ ឬក៏រតីេខលច
អត់មនេភញៀវណគត់ចូលមកទិញេទ។ អញច ឹងអនកលក់គត់អងគុយអំងរតី

េដយេយងេឃញរតីេនតូបរបស់គត់គឺមនេរចនរបេភទ គឺមនេរចនរបេភទ មនដូចជរតីរ ៉ស់
រតីផទក់ រតីអែណដង និងរតីទីឡប់យ៉ និងរតីទីឡប់យ៉ ពីេរពះអនកទិញ
អនកខលះគត់ចូលចិតតញុរំ តីរបេភទេនះ អនកខលះគឺគត់ញុ ំ ចូលចិតតញុរំ តីរបេភទរតីេនះ អញច ឹងេដមបី
[…] េដមបីផគប់ចិតតេភញៀវឲយរតូវ អនកលក់គត់រតូវលក់រតីេរចនរបេភទ

េដមបីឲយអនកទិញគត់េរជសេរ ស។ អញច ឹងេយងេឃញេនតូបរបស់គត់ េយងេឃញមនឆរតមួយ
ែដលគត់េរបសរមប់ សរមប់ករពរកេមដៃថង ឬក៏េរបសរមប់ករពរេនេពលែដលមនេភលៀង
កុំឲយេភលៀងេនះទទឹកកែនលងលក់របស់គត់។ ពីេរពះេនេពលែដលេភលៀងទទឹកកែនលងលក់របស់គត់
គឺគត់មិនអចអំងរតីេនះបនេទ។ អញច ឹងេយងេឃញរតីេនះ េយងេឃញមន េយងេឃញ
េយងេឃញគត់កំពុងែតអំងេនេលេភលង ែដលគត់បនដក់េភលងលមម និងេយងេឃញមនែផសង
េយងេឃញមនែផសងហុយេចញ េយងេឃញមនែផសងហុយេទខងេលជមួយនឹងកលិនឈងុយ
ជមួយនឹងកលិនឈងុយ។ បនទប់ពីបុរសែដលគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ពងមន់េនះ

គត់បនេឃញតូបលក់រតីអង
ំ ែដលមនកលិនឈងុយេនះ គត់ក៏បនេដរចូលេដមបីទិញរតី
និងទិញបយសរមប់អហរៃថង សរមប់អហរលងចេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏បនេដរចូលេដមបីសួរតៃមល េដមបីសួរតៃមលអនកលក់
អញច ឹងអនកលក់េនេពលែដលេភញៀវេដរចូល អនកលក់ក៏បនេរកកឈរេដមបីសវគមន៍
និងេដមបីសួរេភញៀវថេតគត់ចង់បនរតី គត់ចង់បនរតីអីវ និងគត់ចង់ និងគត់ចង់បនបយ
េដមបីញុជ
ំ មួយ និងគត់ចង់បនបយេដមបីញុជ
ំ មួយនឹងរតីេនះឬេទ?
អញច ឹងអនកលក់រតូវេរកកឈរេដមបីសវគមន៍ េដមបីសវគមន៍េភញៀវ

អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះ បនេឃញ បនេឃញរតី
បនេឃញរតីែដលមនកលិនឈងុយ បនេឃញរតីអង
ំ ែដលមនកលិនឈងុយ គត់ក៏បនេដរចូលេទ

គត់ក៏បនេដរចូលេទតូបេនះេដមបីសួរតៃមល គត់ក៏បនចងអុលេទរតី រតីែដលកំពុងែតអំងេនះ

េដយេយងេឃញរតីមនេរចនរបេភទ អញច ឹងគត់ចងអុលរបែហលជ ចងអុលេទរតី រតីរ ៉ស់ រតីរ ៉ស់

ែដលេយងេឃញរតីេនះ[មន]រងធំែដរ។ អញច ឹង គត់ក៏បនចងអុលេទរតីរ ៉ស់េនះ េដមបីចង់ដឹងតៃមល
អញច ឹងេនេពលែដលគត់សួរេទអនកលក់ អនកលក់ក៏បនរបប់អំពីតៃមល េដយរតីរ ៉ស់េនះគឺតៃមល ៨
ពន់េរៀល េដយសរែតរតីរ ៉ស់េនះ គឺជរតី គឺ គឺជរតីរសស់ គឺជរតីរសស់ គឺជរតីរសស់
និងធមមជតិ ដូេចនះគឺមនតៃមល ៨ ពន់េរៀល។
អញច ឹងេនេពលែដលបុរសមនក់េនះគត់បនដឹងអំពីតៃមលរតីេនះ គត់ក៏បនយករតីេនះ
គត់ក៏បនរបប់អនកលក់ឲយខចប់រតីេនះឲយគត់មួយ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ គត់ក៏បនរបប់អនកលក់ឲយខចប់បយចំនួន ២ របអប់ឲយគត់
ឲយគត់។ ពីេរពះរបែហលជេនផទះរបស់គត់មិនបនេធវមូ ហប និងក៏មិនបនដំបយែដរ។
ដូេចនះគត់រតូវទិញមហូប និងបយ េដមបីញុស
ំ រមប់អហរេពលលងចរបស់គត់
អញច ឹងគត់បនរបប់អនកលក់ឲយខចប់បយចំនួន ២ របអប់។

ជទូេទមហូបអហរែដលលក់េនតមចិេញច មផលូវគឺអត់ៃថលេទ ែដលជក់ែសដងបយ ១
របអប់គឺតៃមលរតឹមែត ១ ពន់េរៀល អញច ឹងបយ ២ របអប់គឺតៃមល ២ ពន់េរៀល

បូកជមួយនឹងរតីែដលតៃមល ៨ ពន់េរៀល គឺ គឺ[មន] គឺចំណយែត ១ មុឺនេរៀល អចញុ ំ

គឺចំណយែត ១ មុឺនេរៀល គឺគត់អចញុែំ ឆអត និងជមួយ គឺគត់អចញុែំ ឆអត ជមួយនឹង
ជមួយនឹងរតីែដលមនរសជតិឆងញ់ ។ ដូេចនះេរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះ

គត់របប់េទអនកលក់ឲយខចប់បយចំនួន ២ របអប់ អនកលក់ក៏បនេរៀបចំ និងខចប់បយចំនួន ២
របអប់ឲយេទបុរសមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលអនកលក់ខចប់បយចំនួន ២ របអប់រច
ួ រល់េហយ
អនកលក់កប
៏ ន ក៏បនយកកែសត ១ សនលឹក េដមបីខចប់រតីែដលឆអិនេហយ
េដមបីខចប់ឲយបុរសមនក់េនះ។ អញច ឹងជទូេទរតីេយងអចដក់ចូលេទកនុងថង់

និងេយងអចខចប់េដយេរបរកដសកែសត ពីេរពះរបសិនេបេយងមិនបនខចប់វេទ
រតីនឹងអចរតជក់និងអត់មនរសជតិឆងញ់ ប៉ុែនតេបសិនជេយងខចប់វរតីនឹង រតីេនះេនែតេកដ
េបេទះបីជេយងយកេទញុេំ នផទះក៏េដយ។

ពីេរពះេយងបនខចប់វ ដូេចនះចំហយមិនបនេចញេទខងេរកេទ

អញច ឹងវេនងំេនខងកនុងរកដសេនះ និងរតីេនះនឹងេនែតេកដ និងមនរសជតិឆងញ់ ។
អញច ឹងអនកលក់បនយករកដសកែសត យករកដស អនកលក់បនយករកដសកែសត
និងរតីេដមបីយកមកខចប់ជូនេភញៀវ។ អញច ឹងគត់បនយកកែសតរុ ំរតីេនះ
និងបនេរៀបចំខចប់យ៉ងសអតេដមបី េដមបីរបគល់ឲយេភញៀវ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលអនកលក់បនរុ ំរតីេនះេដយេរបកែសត
េដយេរបរកដសកែសត គត់ក៏បនយកថង់យួរៃដមួយេទៀត េដមបីដក់របស់ទង
ំ អស់េនះចូលគន
េដយេយងេឃញគត់រុ ំរតីជមួយនឹងកែសត គត់ដក់ចូលេទកនុងថង់ ជមួយនឹង

ជមួយនឹងបយសចំនួន ២ របអប់ និងបែនលែដលញុជ
ំ មួយនឹងរតីេនះ ែដលបែនលរម
ួ មនសលដ
រតសក់ និងជីរ អញច ឹងបនដក់ចូលេទកនុង បនដក់ចូលេទកនុង បនដក់ចូលេទកនុងថង់េនះ
េដមបីញុជ
ំ មួយនឹងរតី។ នឹងបនទប់មកគត់ក៏ខចប់ទឹករជលក់ែដលេយងេហថទឹករតីែផអម
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ឬក៏ទឹករតីេកះកុង េដមបីរជលក់ជមួយនឹងបែនល ជមួយនឹងរតី។ អញច ឹងគត់បនខចប់ទឹករជលក់េនះ
១ ១ ថង់ ១ ថង់ធំ េដមបីអចញុល
ំ ម
ម េដមបីអច េដមបីអចញុល
ំ ម
ម ជមួយនឹងរតី

និងជមួយនឹងបែនល របសិនេបេយងដក់ទឹករជលក់តិចេពក អចញុអ
ំ ត់រគប់ អញច ឹងេយងរតូវ
េយងរតូវៃលយ៉ ងណគឺដក់ឲយលមមជមួយនឹងរតី ជមួយនឹងបែនល។

អញច ឹងេយងេឃញទឹករជលក់េនះដូចជមនេមទសពណ៌ៃបតងដក់ចូលេទខងកនុងផង

ពីេរពះេពលខលះេនេពលែដលេយងញុទ
ំ ឹករតីែផអម េនេពលែដលទឹករតីេនះមនរសជតិហឹរបនតិច
គឺេធវឲយ គឺេធវឲយអហររបស់េយងមនរសជតិឆងញ់ មនរសជតិឆងញ់

និងជពិេសសេនេពលែដលេយងញុរំ តីផទប់ជមួយបែនល ជមួយនឹងទឹករតីែផអម

មនអរមមណ៍ថមហូបេនះគឺឆងញ់ មនអរមមណ៍ថមហូបេនះគឺឆងញ់ អញច ឹងអនកលក់គត់បនេរៀបចំ
េរៀបចំដក់ េរៀបចំដក់រតី ដក់បែនល និងដក់ទឹករជលក់ចូលេទកនុងថង់មួយ េដមបីងយរសួល
េដមបីងយរសួលយួររតលប់េទផទះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧
េរកយេពលែដលអនកលក់បនេរៀបចំមូ ហបអហរដក់ចូលេទកនុងថង់យួរៃដរួចរល់េហយ

អនកលក់ក៏បនហុចថង់េនះរបគល់ជូនេទបុរសមនក់េនះ អញច ឹងបុរសមនក់េនះក៏បនរបគល់លុយ
គត់បនដកលុយេនះេចញពីេហេប៉របស់គត់របគល់េទឲយអនកលក់
និងអនកលក់ក៏បនទទួលលុយេនះ េដយលុយេនះគឺ ១ មុឺនេរៀល េដយសរែតរតីមួយ
េដយសរែតរតីមួយតៃមល ៨ ពន់េរៀល បូកជមួយនឹងបយ ២ របអប់ ២ ពន់េរៀល
ដូេចនះតៃមលទង
ំ អស់គឺ តៃមលទង
ំ អស់គឺ ១ មុឺនេរៀល។ អញច ឹងរបសិនេបគត់ឲយ របសិនេបគត់ឲយលុយ
ិ
១ មុឺនេរៀលេទកន់អនកលក់ អនកលក់គឺគត់អត់អប់ឲយវញេទ
ពីេរពះ ពីេរពះតៃមលទង
ំ អស់គឺ ១
មុឺនេរៀល របសិនេបគត់ឲយរកដស រកដស ២ មុឺនេរៀលេទអនកលក់

ិ
អញច ឹងអនកលក់គត់នឹងអប់លុយជូន ១ មុឺន[េរៀល] ១ មុឺនេរៀលវញ។

ិ
អញច ឹងរបសិនេបគត់ឲយលុយដុំេទអនកលក់ អនកលក់គអ
ឺ ប់លុយឲយេទអនកទិញវញ។
ប៉ុែនតជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េដយសរែតតៃមលែត ១ មុឺនេរៀល និងេដយសរែតគត់មនលុយ
១ មុឺនេរៀលផងែដរ។ អញច ឹងគត់បនហុចឲយអនកលក់ អញច ឹងអនកលក់ក៏បនយកលុយេនះទុក

និងមិនបនអប់ និងមិនបនអប់លុយឲយអនកទិញេទ។ ពីេរពះេដយសរែតលុយេនះគឺរកដស ១
មុឺនេរៀល។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ បុរសមនក់េនះគត់ក៏បនយួរថង់ ថង់ែដលមនបែនលមនរតី
ិ េដយេយងេឃញេនផទះរបស់គត់
និងមនបយចំនួន ២ របអប់េនះ រតលប់មកផទះរបស់គត់វញ
េយងេឃញេនែកបរទវរផទះរបស់គត់ េយងេឃញមនេដមផក េដមផក ១ េដមែដលដំេនកនុង
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ែដលដក់េនកនុងថូ ឬក៏ដេំ នកនុងេផងផកែដលគត់ដក់េនែកបរ
ែដលគត់ដក់េនែកបរទវរផទះរបស់គត់។

អញច ឹងេយងេឃញគត់េដរចូលផទះរបស់គត់េដយទឹកមុខញញឹម
េដយសរែតគត់មនមហូបែដលមនរសជតិឆងញ់ សរមប់អហរៃថងេនះ
នឹងេដយសរមហូបរបស់គត់ៃថងេនះគឺចំណយតិច។

បនទប់មកេទៀតគឺរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងផទះ

េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងផទះ គត់ក៏បន គត់ក៏បនដក់ថង់មូ ហប និងបយរបស់គត់ចុះ

បនទប់មកគត់ក៏េដរេទយកកេនទល ឬក៏រកណត់រកលសរមប់ញុប
ំ យ គត់ក៏បនយកមករកល
គត់ក៏បនយកមករកលេនេលឥដឋេដមបីញុ ំ ញុប
ំ យជុំគន អញច ឹងេនផទះរបស់គត់គឺអត់េរបតុ
និងេកអីេទ។ គឺេនេពលញុប
ំ យគឺគត់េរបកេនទល

ឬក៏រកណត់សរមប់រកលេនេលឥដឋេដមបីញុប
ំ យ អញច ឹងរកណត់ ឬក៏កេនទលេនះគឺមូល
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់រកលេនេលឥដឋគឺេយងរតូវលវដក់េនេលឥដឋ។

អញច ឹងគត់បនលកេនទល ឬក៏រកណត់េនះដក់េនេលឥដឋ េដមបីញុ ំ េដមបីញុប
ំ យ
បនទប់មកេទៀត មិតតរសីរបស់គត់ក៏បនេដរេទផទះបយ េដមបីយកចន

ឬក៏េដមបីេលកចនយកមកដក់មូ ហប អញច ឹងេយងនឹងេឃញេនកនុងៃដទំង ២ របស់គត់មនកន់ចន
មនកន់សម និងសលបរព េដមបីយកមកញុប
ំ យ េដមបីយកមកញុប
ំ យជុំគន។

ែដលេយងេឃញមិតតរសីរបស់គត់ ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌េខម
និងសក់របស់គត់ចងេលកេឡងេទេល។ អញច ឹងគត់
េនេពលែដលគត់េឃញមិតតរបុសរបស់គត់បនទិញមហូបអហរ និងបយសរមប់អហរេពលលងច
គត់ក៏បនេដរេទយកចន យកសលបរព យកសម េដមបី

េដមបីយកមកដក់មូ ហបអហរនឹងញុជ
ំ ុំគន។ អញច ឹងពួកគត់គឺែចកករងរេធវ ែចកករងរគនេធវ
អញច ឹងមិតតរបុសរបស់គត់បនរកលរកណត់ ឬក៏កេនទលេនេលឥដឋ
មិតតរសីរបស់គត់េដរេទយកចន សម សលបរព េដមបីញុជ
ំ ុំគន។

រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់រកលកេនទល ឬក៏រកណត់េនះរួចរល់េហយ
ពួកគត់ទង
ំ ២ ក៏បនអងគុយ និងបនេរៀបចន និងបនេរៀបចន និងេរៀបសម សលបរព
េដមបីដក់មូ ហបញុ ំ ញុទ
ំ ង
ំ អស់គន អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ ២

កំពុងែតេរៀបចនដក់េនខងមុខគត់ េដយេយងេឃញ េដយេយងេឃញបុរសមនក់េនះ
គឺគត់កន់េនខង េនខងសដ ំ េនខងសដៃំ ដរបស់គត់គឺគត់កន់ចនបយ
េនខងេឆវងៃដរបស់គត់គឺកុ ង
ន េនកនុងៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺកន់សម និងសលបរព
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េនកនុងៃដខងសដរំ បស់គត់គឺកន់ចនបយ និងមិតតរសីរបស់គត់ក៏កន់ ក៏កន់ចនបយ

និងដក់ចនបយេនះេនេលេភលរបស់គត់ េនេលេភលរបស់គត់ និងមនចនបយ ២ េទៀត
និងសម និងសលបរពេនែកបរេនះផងែដរ។ នឹងេយងេឃញថង់មូ ហបអហរ

គឺដក់េនខងេរកយមិតតរសីរបស់គត់ េដយេយងេឃញមនែផសងហុយេចញមកខងេរក
េដយមនកលិនឈងុយពី មនកលិនឈងុយពីរតីអង
ំ មនកលិនឈងុយពីរតីអង
ំ េធវឲយពួកគត់ទង
ំ ២
ឃលនយ៉ ងខលង
ំ ពីេរពះេដយសរែតកលិនឈងុយរបស់រតីអង
ំ ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ មិតតរបុសរបស់គត់ក៏បនយក
ក៏បនយករតី ក៏បនយករតីដក់ចូលេទកនុងចន េដមបីញុ ំ

យករតីដក់ចូលេទកនុងចនេដមបីញុជ
ំ មួយគន េដយេយងេឃញេនេពលែដលគត់ដក់

េនេពលែដលគត់ែហក ែហករកដសកែសតេនះេចញ ែហករកដសកែសតេនះេចញ
និងដក់រតីចូលេទកនុងចន េយងេឃញមនែផសងហុយេចញមកខងេលជមួយនឹងកលិនឈងុយ
ជមួយនឹងកលិនឈងុយ អញច ឹងគត់បនេលកចនេនះដក់េនកណ
ដ ល ដក់េនកណ
ដ ល
ែដលមនចនបយេនសងខងេនះផងែដរ។

បនទប់មកេទៀត បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលគត់
េរកយេពលែដលគត់ដក់រតីែដលមនកលិនឈងុយេនះ េនកណ
ដ ល េនកណ
ដ លរួចរល់េហយ
គត់ក៏បន គត់ក៏បនយកថង់ ថង់ទឹករជលក់ ែដលេយងេហថទឹករតីែផអម
ជមួយនឹងេមទសពណ៌ៃបតង។ អញច ឹងគត់ក៏បនរសយថង់េនះ
និងចក់ទឹករជលក់េនះចូលេទកនុងចនទឹករជលក់ ចូលេទកនុងចនទឹករជលក់
េដមបីញុជ
ំ មួយនឹងរតី និងជមួយនឹងបែនល។

អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងទិញមហូបអហរេនតមផលូវ

អនកលក់គឺខចប់មូ ហបអហរេនះេនកនុងថង់ ឬក៏េនកនុងរកដសកែសត

ពីេរពះអនកលក់មិនអចឲយចនេទកន់អនកទិញបនេទ។ អញច ឹងពីេរពះ
ពីេរពះករខចប់េដយេរបថង់ ឬរកដសកែសតគឺងយរសួលយួរ។
អញច ឹងេនេពលែដលេយងយកមកដល់ផទះ េយងរតូវចក់មូ ហបអហរេនះចូលេទកនុងចន

និងជទូេទេយងអត់ញុម
ំ ូ ហបអហរេនះេនកនុងថង់ ឬក៏េយងញុរំ តីេនកនុងកែសតេនះេទ។

គឺេមលេទ គឺេយង គឺេយងេមលេទគឺអត់លេអ មល និងេមលេទហក់ [...] ហក់ដូចជបញជក់ថ
េយងគឺជមនុសសខជិលមនក់ែដលរគន់ែតមហូបអហរ ែដលដក់េនកនុងចនគឺេយងខជិលដក់
គឺេយងញុេំ នកនុងថង់ អញច ឹងេយងេមលេទគឺអត់លេអ មល អញច ឹងជទូេទេនេពលែដល

ែដលេយងទិញមហូបអហរពីខងេរក គឺេយងរតូវចក់មូ ហបអហរេនះ េរៀបចំចូលេទកនុង
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េយងរតូវចក់មូ ហបអហរេនះចូលេទកនុងចន និងេរៀបចំវឲយបនសអត និងេរៀបចំវឲយបនសអត
ពីេរពះេនេពលែដលេយងេរៀបចំសអត េមលេទគួរឲយចង់ញុ ំ និងេយងញុប
ំ នេរចន។

អញច ឹងរូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលគត់ដក់រតីេនកនុងចន ដក់បែនលដូចជ សលដ
ដូចជសលដ និងរតសក់ និងជីរ [ដក់េរៀប] េរៀបដក់េនេលចន

និងទឹករជលក់ចក់ចូលេទកនុងចនរួចរល់េហយ ពួកគត់ទង
ំ ២ ក៏បន ក៏បន[ដក់]

ក៏បនចក់បយចូលេទកនុងចនបយរបស់គត់ េដមបី េដមបីញុ ំ េដមបីញុ ំ េដមបីញុជ
ំ មួយនឹងរតី
និងបែនលេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញមិតតរសីរបស់គត់គឺកំពុងែតអងគុយ គឺកំពុងែតអងគុយចំញុ ំ
ពីេរពះេដយសរែតមិតតរបុសរបស់គត់គឺកំពុងែតេរៀបចំមូ ហបេនះចក់ចូលេទកនុង ចក់ចូល

និងេរៀបចំេទកនុងចន េរៀបចំេទកនុងចន អញច ឹងពួកគត់មិនទន់ញុេំ នេឡយេទ។ ពួកគត់េរៀបចំ
េរៀបចំមូ ហបជមុនសិន បនទប់មកេទបពួកគត់ញុជ
ំ មួយគន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ គត់ក៏បនយករបអប់បយ និងេបករបអប់បយេនះ
េដមបីចក់បយចូលេទកនុងចន េដមបីចក់បយចូលេទកនុងចន េដយេយងេឃញៃដទំង ២
របស់គត់ ៃដមខងកន់របអប់ ៃដមខងេទៀតគឺកំពុងែតេបករបអប់េនះ
េដមបីដក់បយចូលេទកនុងចន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ គត់ក៏បន គត់ក៏បនេបះសច់រតីេនះ
េដយេយងេឃញគត់េរបសម និងសលបរព គត់េរបសម និងសលបរព។
ជទូេទរបសិនេបេយងញុែំ តសលបរព គឺពិបក

េដយសរែតេយងញុែំ តសលបរពេយងពិបកេបះសច់រតីេនះ។ ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេរបសម
និងសលបរពគឺងយរសួល េយងអចេរបសមឆកឹះ ឆកឹះសច់រតីេនះ

និងេយងអចេរបសលបរពសរមប់ជួយផងែដរ។ និងេនេពលែដលេយងឆកឹះសច់រតីេហយ
េយងអចដក់សច់រតីេនះចូលេទកនុងសលបរព និងញុយ
ំ ៉ ងងយរសួល។
អញច ឹងេយងេឃញរតីេនះគឺមនកលិនឈងុយ អញច ឹង មនកលិនឈងុយ

អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់េរៀបចំមូ ហប និងរតីេនះដក់ចូលេទកនុងចនរួចរល់េហយ

អញច ឹងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថឃលនយ៉ ងខលង
ំ ។ ពីេរពះេដយសរែតកលិនឈងុយពីរតីេនះ។
អញច ឹងគត់ក៏បន គត់ក៏បនេរបសម គត់ក៏បនេរបសម េដយៃដមខងគឺកន់សម

ៃដមខងគឺកន់សលបរព។ អញច ឹងគត់បនេរបសមចក់យកសច់រតីេនះយកមកញុ។
ំ
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ […] រូបភពទី ១៦ គត់ក៏បនយកសច់រតីែដលគត់បនឆកឹះេនះ
រជលក់ជមួយនឹងទឹករតីែផអម ទឹករតីែផអម ែដលមន ែដលមន ែដលមនរសជតិហឹរបនតិច
ជមួយនឹងេមទសពណ៌ៃបតង អញច ឹងគត់ េរកយេពលែដលគត់េបះរតីេនះេហយ
គត់ក៏បនយករជលក់ជមួយនឹងទឹករតីែផអមេនះ បនទប់មកគត់ក៏បន គត់ក៏បនយកបែនល
គត់ក៏បនយកបែនលរជលក់ជមួយនឹងទឹករតី ញុជ
ំ មួយនឹងរតីេនះផងែដរ។
ពីេរពះេពលខលះទឹករតីែផអម ភគេរចនគឺេយងញុរំ តីផទប់ជមួយនឹងបែនល

ពីេរពះេដមបីឲយមហូបេនះកន់ែតមនរសជតិឆងញ់ កន់ែតមនរសជតិឆងញ់ និងជមួយនឹង

ជមួយនឹងរសជតិទឹករតីែផអមរងហឹរបនតិច ដូេចនះេធវឲយពួកគត់គឺញុេំ រចន េធវឲយគត់ញុេំ រចន។
េដយរូបភពទី ១៧ េរកយេពលែដលពួកគត់ េរកយេពលែដលពួកគត់ញុេំ ហយ មន[អរមមណ៍]
ពួកគត់មនអរមមណ៍ថែឆអត េដយសរែតរតីមនរសជតិឆងញ់

និងបែនលជមួយនឹងទឹករតីែផអមេនះេរចនផង ដូេចនះគឺគត់ញុេំ រចន គត់ញុេំ រចន
គឺគត់មនអរមមណ៍ថែឆអត អញច ឹងេយងេឃញ

េយងេឃញេនកនុងចនគឺរតីគឺេនសល់ែតឆអឹងនិងកបល និងបែនល និងបែនលែដលមនសលដ រតសក់
និងជីរ និងជមួយនឹងទឹករតី គឺ[ក៏] និងទឹករតីក៏បនអស់ែដរ ក៏បនអស់ែដរ។ អញច ឹងេធវឲយពួកគត់
អញច ឹងមនន័យថពួកគត់ញុ ំ ញុម
ំ ូ ហប និងបយទំងេនះអស់ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ២

មនអរមមណ៍ថែឆអត។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសមនក់េនះ គឺគត់ េដយសរែតគត់ែឆអតេពក
អញច ឹងេធវឲយគត់ពិបកអងគុយ។ េយងេឃញគត់ គត់ដក់ៃដេទខងេរកយ េដមបីេផអៀងខលួនបនតិច
និងគត់យកៃដអែងអលេពះរបស់គត់។ និងគត់អងគុយ អងគុយេដយដក់

េដយដក់េជងរបស់គត់មខងបញឈរ េដយដក់ អញច ឹងមនន័យថគត់អងគុយបញឈរជងគង់
អញច ឹងគត់ គត់េរៀងេផទរ គត់េរៀង [...] គត់េរៀងេផទរខលួនរបស់គត់េទេរកយបនតិច

េដយសរែតគត់ែឆអតេពក និងពិបកអងគុយ។ មិតតរសីរបស់គត់ដូចគនែដល មិតតរសី[របស់]
មិតតរសីរបស់គត់គឺអងគុយបត់េជង។ ជទូេទគឺមនុសសរសីគឺអងគុយបត់េជង

មនុសសរបុសគឺអងគុយែពនែភននេនេពលែដលញុប
ំ យ។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៧
េនះ េយងេឃញមិតតរសីរបស់គត់ គឺអងគុយបត់េជងញុប
ំ យ មិតតរបុសរបស់

មិតតរបុសរបស់គត់គឺអងគុយែពនែភនន។ ប៉ុែនតេដយសរែតគត់ញុប
ំ យេហយ

ិ
គត់មនអរមមណ៍ថែឆអត គត់ក[៏ ...] គត់ក៏ គត់ក៏អងគុយ គត់ក៏អងគុយបញឈរ បញឈរកបលជងគង់វញ

េដយសរែតអងគុយបត់េជងមន[អរមមណ៍] េដយសរែតអងគុយែពនែភននមនអរមមណ៍តឹងេពះេពក
និងពិបកអងគុយ។ អញច ឹងេយងេឃញ អញច ឹង ករញុម
ំ នុសសរសីនិងមនុសសរបុសគឺអងគុយខុសគន
មនុសសរសីអងគុយបត់េជង មនុសសរបុសគឺអងគុយែពនែភនន។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ២ អែងអលេពះ
េដយសរែតពួកគត់ េដយសរែតពួកគត់ញុែំ ឆអតេពក។ អញច ឹងមនន័យថ
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អហរេពលលងចរបស់គត់ ែដលគត់បនទិញេនតមចិេញច មថនល់
េដយមនរតីអង
ំ ជមួយនឹងបែនល ជមួយនឹងបែនល និងទឹករតីែផអម េធវឲយគត់ទង
ំ ២ ញុ[ំ យ៉ ង]
េធវឲយគត់ទង
ំ ២ ញុេំ រចនរហូតដល់ែឆអតរជុល និងមហូបទំងអស់េនះគឺមនរសជតិឆងញ់
និងតៃមលគឺអត់ៃថលេទ រតឹមែត ១ មុឺនេរៀល។
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